
ناجیه نوری
دلیل  به  که  می گویند  زنان  امور  فعاالن  از  برخی 
به  قضایی،  و  عدلی  نهادهای  در  زنان  حضور  عدم 
پرونده های تجاوز و خشونت علیه زنان در این نهادها 

رسیده گی صورت نمی گیرد.
آن ها روز گذشته در نشستی خواهان حضور یک زن 

در سطح رهبری دادگاه عالی افغانستان شده اند.
برای  را  پیشنهادی  امور زنان می گوید که  اما وزارت 
حضور بیشتر از یک زن در سطح رهبری دادگاه عالی 
به رییس جمهور کرزی پیش کش کرده اند و امیدوارند 

که این پیشنهاد پذیرفته شود. 
محبوبه سراج عضو شبكۀ زنان افغانستان گفت، چون 
بنابراین  ندارد،  سالم  قضایي  سیستم  یک  افغانستان 
به  رسیده گي  براي  عالي  دادگاه  در  زن  یک  حضور 

مشكالت زنان، امری ضروري است.
در این حال، بانو سراج گفت، افغانستان در سال 2000 
را  متحد   ملل  امنیت سازمان  قطعنامۀ 1325 شوراي 
در  باید  که  موادي  اما حكومت مي گوید  کرده،  امضا 
آن گنجانیده شود را در سال 2014 آماده خواهد کرد 
و تا هنوز موادي که باید در آن گنجانیده شود، آماده 
نیست....                                          ادامه صفحه 6
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هرگز نمی توان با آدم های کوچک کارهای بزرگ انجام داد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پای قرضاوی و فضل الرحمن به 
پروسۀ صلح کشیده شد

مقام های پاکستانی و امریكایی روز دوشنبه گفته اند که 
ایاالت متحده در چهارچوب طرح خروج از افغانستان، 
برای بیرون کشیدن تجهیزات نظامی اش از این کشور، 

به استفاده از راه اکماالتی پاکستان آغاز کرده است.
امریكایی در  نیروهای  اسپید، یک سخنگوی  مارکوس 
طی  را  کانتینر   50 متحده  ایاالت  که  گفت  افغانستان 
روزهای شنبه و یكشنبه از افغانستان به پاکستان انتقال 
داده است....          ادامه صفحه 6

از چنگ  را  پولیس هرات می گوید که یک کودک  فرماندهی 
آدم ربایان آزاد کرده اند.

پولیس هرات روز گذشته در یک  فرمانده  رحمت اهلل صافی 
نشست خبری گفت که پولیس و کارمندان ریاست امنیت ملی 
با راه اندازی عملیاتی موفق به رهایی یک کودک دو و نیم ساله 
از چنگ آدم ربایان در منطقۀ پوستۀ نمبر یک شهر هرات شدند.
وی گفت که این کودک سید ارشد نام دارد که یک ماه پیش 
ربوده  آدم ربایان  سوی  از  هرات  شهر  مهتاب  جادۀ  منطقۀ  از 

شده بود.
به گفتۀ وی، آدم ربایان در بدل رهایی این کودک ۷00 هزار 

دالر از خانوادۀ وی مطالبه داشتند.
  فرمانده پولیس هرات افزود که فشار روحی...  ادامه صفحه 6

هیأتی را که رییس جمهور کرزی برای بررسی ادعاهای 
وجود  بود،  کرده  توظیف  کشور  زندان های  در  شكنجه 
که  می گوید  اما  کرده،  تأیید  را  زندان ها  در  شكنجه 
بدرفتاری با زندانیان در آن سطحی  که سازمان ملل ادعا 

کرده، وجود ندارد.
مناطق  در  زندانیان  از  تن   284 با  هیأت  این  اعضای 
مختلف افغانستان مصاحبه کرده و 148 تن از آن ها گفته 
اند که از سوی نیروهای امنیتی شكنجه شده اند. به این 
ترتیب بیش از 4۷ درصد از زندانیان در افغانستان مورد 

بدرفتاری قرار گرفته اند.
این هیات از دادستانی کل خواسته تا عامالن این اقدام را 
به پنجه قانون بسپارد تا دیگر چنین مواردی در افغانستان 
تكرار نشوند. طبق گزارشی که اخیراً از سوی سازمان ملل 
متحد ارایه شده، شكنجه در زندان های افغانستان به انواع 

مختلف و به صورت گسترده وجود دارد.

تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  عضو  عدالتخواه،  عبدالقادر 
قانون اساسی و رییس کمیسیون حقیقت یاب که از سوی 
روز  شده،  تعیین  ها  زندان  بررسی  برای  کرزی،  حامد 
دوشنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: »شكنجه 
انجام  تحقیق  هنگام  ندرتًا  و  بازداشت  هنگام  بیشتر 

شده)صورت گرفته( است«.
  رد شکنجه سیستماتیک

اما این هیات می گوید که شكنجه آن گونه که در گزارش 
سازمان ملل متحد آمده، در زندان های افغانستان مشاهده 
قتل  به  تهدید  از  ملل  سازمان  گزارش  در  است.  نشده 
با زندانیان سخن  و تجاوز جنسی و همچنین بدرفتاری 

گفته شده بود.
گفت:  گزارش  این  به  واکنش  در  خواه  عدالت  آقای 
»هیات موارد شكنجه سیستماتیک را که در گزارش یوناما 
نكرد«.  افغانستان دریافت  یافته، در زندان های  انعكاس 

او مصاحبه صورت  با  که  زندانی  فرد  افزود که هیچ  او 
آقای  اما  است.  نكرده  شكایت  تجاوز جنسی  از  گرفته، 
عدالت خواه درعین حال اذعان نمود که: »اعضای هیات 
بدرفتاری، لت و کوب و تهدید را  موجودیت شكنجه، 

تایید می کنند«.
هیات حقیقت یاب از وزارت داخله و...  ادامه صفحه 6
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یكی از دوستانم که اهل دانشگاه و مقیم امریكاست، 
به من گفت: »پس از آن که که نیویارک و واشنگتن 
از  جمعی  گرفت،  قرار  القاعده  حملۀ  مورد 
افغانستانی های مقیم امریكا را به وزارت خارجه فرا 
خواندند. در آن جمع، من و چند تن محدودِ دیگر 
بودیم که در تمام سالیان حضور و عروج طالبان با 
آنان مخالفت داشتیم؛ اما بقیه که اکثریت مطلق جمع 
را تشكیل می دادند و در رأس آن ها زلمی خلیل زاد 
از  تنها  نه  که  بودند  صنفی یی  گروه  داشت،  قرار 
و  مبلغان  عنوان  به  بلكه  می کردند،  طالبان حمایت 

نماینده گاِن آنان ایفای وظیفه می نمودند«.
جلسه  آن  از  پیش  را  »این  کرد:  اضافه  دوست  آن 
می دانستم که ایاالت متحدۀ امریكا به عنوان »حافظ 
امنیت جهانی«، هرگاه بخواهد به یک جایی از کرۀ 
ساعت  بیست وچهار  فقط  کند،  لشكرکشی  زمین 
زمان نیاز دارد؛ یعنی ایاالت متحده، بالفاصله پس 
از حادثۀ 11/9، تمام آماده گی الزم برای هجوم به 
جلسه  آن  از  که  را  آن چه  اما  داشت.  را  افغانستان 
دانستم این بود که: ایاالت متحدۀ امریكا هیچ گونه 
ندارد.  اشغال  از  بعد  افغانستان  برای  سیاسی  طرح 
تا  دادند  فرا  گوش  پا  سرتا  اصیل،  امریكایی های 
بشنوند که افغان های امریكایی به آنان چه می گویند. 
بود،  نزدیک  آنان  به  دیگران  از  بیش  که  خلیل زاد 
آن ها  روی  فرا  را  ساده یی  و  روشن  بسیار  طرح 
است؛  سنتی  و  قبیله یی  »افغانستان کشور  گذاشت: 
پشتون ها  را  کشور  این  مردم  درصد  هفتاد  حدود 
تشكیل می دهند. قدرت سیاسی نیز به طور تاریخی 
و عنعنه یی ـ از زمان تأسیس این کشور ـ متعلق به 
آنان بوده است. کودتای ثور، یک سنت شكنی بود 
سابق  شوروی  طرف دار  کمونیست های  توسط  که 
گردید  باعث  سرخ،  ارتش  هجوم  گرفت.  صورت 
ـ  قومی  اقلیت های  ـ خصوصًا  افغانستان  مردم  که 
مسلح گردند. رقابت های درون حزب دموکراتیک، 
جناح غیرپشتونی حزب به رهبری کارمل را تقویت 
نمود و اقلیت های تاجیک، هزاره و ازبیک را مسلح 
از  به داکتر نجیب که  قدرت  بعداً  ساخت. هرچند 
نظر  از  ولی  گردید؛  منتقل  بود،  پشتون  تباری  نظر 
سیاسی و نظامی، عدم موازنه یی که ایجاد شده بود، 
این ها  سراِن  همدستی  آن که  تا  برنگشت  تعادل  به 
مزاری،  و  مسعود  با  نجیب  اردوی  در  )اقلیت ها( 
گردید.  آنان  دست  به  حاکمیت  سقوط  باعث 
برابر  در  خوانده  نامیمون  را  تحول  این  پشتون ها 
القاعده  و  منطقه یی  قدرت های  اما  ایستادند.  آن 
زیر  افغانستان  از  کرده،  استفاده  آنان  احساساِت  از 
ایاالت  منافع  علیه  خیز  تختۀ  حیث  به  ادارۀشان، 
متحده استفاده کردند. در حالی که طالبان و به طور 
ایاالت  منافع  برای  تهدیدی  هیچ  پشتون ها،  عموم 

متحده و سایر دوستان بین المللِی آن نیستند«.
به گفتۀ آن دوست، خلیل زاد چنین نتیجه گیری کرد:

عادالنه  انتقال  دو  باید  متحده  ایاالت  من،  نظر  »به 
انتقال  یكی  کند:  رهبری  را  مسالمت آمیز  و 
و  روشن فكران  به  شمال  اتحاد  از  سیاسی  قدرت 
تحصیل کرده های پشتون؛ دیگری جمع آوری سالح 
از اقلیت های قومی شمال و تشكیل اردوی منضبط 
ـ با توجه به تناسب نفوس ـ که سوق و ادارۀ آن 
ترتیب،  این  به  باشد.  مرکزی  حكومت  به دست 
می توانیم اوضاع را به مجرای اصلی اش باز گردانیم.«

به  افغانستان  مسایل  در  خلیل زاد  دخالت  سابقۀ 

دورۀ  از  او  می رسد؛  شد،   گفته  آن چه  از  پیشتر 
مذاکرات  در  امریكا  دولت  رسمی  ترجماِن  ریگان 
با رهبران جهادی بود. گفته می شود که او در دورۀ 
مقاومت، با تصمیم کمک امریكا به مسعود مخالفت 
برای  و  نبود  بی سابقه  او  سخنان  این رو  از  کرد. 
تازه گی  پنتاگون  و  خارجه  وزارت  امریكایی های 
سالیان  از  فكر،  این  نفع  به  و البی گری ها  نداشت، 
داشته  جریان  دهه(  چندین  )طی  بدین سو  متمادی 
با  موافق  آمارهای  حاوی  مقالۀ  صدها  است.  بوده 
این تحلیل، از دست های مختلف در اختیار مقامات 
کتاب  ده ها  بود.  گرفته  قرار  امریكا  دولت  رسمی 
بود.  شده  نوشته  طرح  این  محتویاِت  تأیید  در 
نگارش های متعددی از احدی، احمدزی، هاشمی، 
همین  در  همه  تره کی،  روستار  و  خلیل زاد  کاکر، 

انتشارات  در  گزارش ها  و  آمارها  بودند.  جهت 
رسمی دولت های افغانستان نیز همه این تحلیل را 
تأیید می کردند. عالوه بر این ها، جبهۀ مقاومت، به 
ایران  و  هند  چین،  روسیه،  حمایت  از  علنی  طور 
برخوردار بود؛ چیزی که »برهان قاطع« برای امثال 

خلیل زاد به حساب می آمد.
که  می نمود  منطقی  زمینه هایی،  پیش  چنین  با 
حرف های خلیل زاد، نه تنها پذیرفته شود، بلكه خود 

او و هم فكرانش مأمور اجرای آن فكر گردند.
آری، به مجردی که این مأموریت به او سپرده شد، 
به  به مجرای اصلی« را  »باز گرداندِن اوضاع  طرح 
دایر  بن  کنفرانس  وقتی  یعنی  اجرا گذاشت.  منصۀ 
قانون  شمردِن  مرعی االجرا  از  طرح  این  گردید، 
در  پادشاه  فصل  استثنای  )به  شاهی  دورۀ  اساسی 
آن( آغاز گردید؛ بازگشت به عصر شاهی، به عصر 
شاهی که سمبوِل حاکمیت قومی به حساب می آمد. 
به عبارت دیگر، قبوالندِن این امر که پس از سی سال 
فراز و نشیب، جنگ های خونین و تغییر نظام های 
سیاسی، اینک بار دیگر به سی سال قبل برمی گردیم، 
به روشنی همین مفهوم را می رساند. چون خلیل زاد 
باید  که  خویش  موجِز  و  مختصر  بیانیۀ  همان  در 
نكته  این  به  شود،  خوانده  اخیر  دورۀ  مانیفیست 
اشاره داشت که »سنت شكنی« از کودتای ثور شروع 
)به  آن می گذشت،  از  قبل  آن چه  بنابرین،  می شود؛ 

نظر او( مطلوب بود.
که  خواست  او  نكرد،  بسنده  یک  این  به  خلیل زاد 
باز  اصلی اش  مجرای  به  کامل  طور  به  را  جریان 
تدویر  بن،  موافقت نامۀ  متن  در  این رو  از  گرداند. 
که  نیز گنجانید در حالی  را  اضطراری  لویه جرگۀ 

دیگر،  عبارت  به  نبود.  نیازی  هیچ  آن  برگزاری  به 
و  موقت  ادارۀ  می توانستند  بن  کنفرانس  همان  در 
را  بسازند و کنفرانس بن  انتقالی را یک مرحله یی 
وقتی  اما  دهند.  پیوند  اساسی  قانون  لویه جرگۀ  به 
به  آوردن شاه سابق  آن و  به تشریفات معمول در 
صحنه و اعطای لقب بابای ملت و امتیازات دیگر 
تدویر  از  غرض  که  درمی یابیم  کنیم،  توجه  او  به 
این جرگه، باز گردانیدِن اوضاع به مجرای قومی ـ 
تاریخی آن بوده است. برگزاری »لویه جرگه« به هر 
نام و عنوانی، خود نیز کاری در همان راستا است. 

من با این برداشت دانا روهراباکر که »رهبران اتحاد 
شمال تقریبًا می خواستند از شاه سابق به حیث رهبر 
موافق  کنند«،  پشتیبانی  18ماهه  انتقالِی  حكومت 
در  که  را  ایشان  سخن  اصل  که  حالی  در  نیستم؛ 

لویه جرگۀ 2002 خلیل زاد از کرزی حمایت کرد، 
شاه  برگشتن  قدرت  به  می نمایم. طرف داران  تأیید 
سابق را عزیزاهلل واصفی و پاچا خان جدران رهبری 
که  داشت  وجود  خطر  این  عكس،  بر  می کردند. 
پشتون ها ـ اکثراً ـ به حمایت از طرح آنان برخیزند. 
آن  در  سابق  شاه  سناریو،  آن  از  من  برداشت  طبق 
برگشت  به  عالقه یی  بدنی،  وضع  چنان  در  و  سن 
به قدرت نداشت؛ او سال های اخیر زنده گِی خود 
را وقف »بازگردانیدن اوضاع به مجرای اصلی«اش 
کرده بود. رهبران شمال، از جمله مارشال فهیم، داکتر 
کار  ادامۀ  طرف دارِ  دیگر  برخی  و  قانونی  عبداهلل، 
کرزی در دورۀ انتقالی بودند. جریان دعوت اعضای 
لویه جرگه را، دفتر نهضت ملی افغانستان همراهی 
می کرد )در تأسیس این نهضت، اکثر اعضای مطرح 
شورای نظار، به استثنای داکتر عبداهلل نقش داشتند(. 
از جمع یک هزار و پنجاه نماینده، حدود هشت صد 
جلسه یی  در  داشتند.  ارتباط  دفتر  این  با  آن ها  نفر 
برگزار  تعداد  همین  با حضور  پروان  هوتل  در  که 
شد، همان سه نفر به ترتیب حمایت خود از ادامۀ 
بسیاری  که  حالی  در  کردند،  اعالن  را  کرزی  کار 
از نماینده گان با این امر مخالف بودند؛ برخی علنًا 
استاد  شهید  شخص  کردند.  اعتراض  و  ایستادند 
ربانی ـ هرچند در آن جلسه حضور نداشت ـ نیز 
در جمع مخالفان بود. مخالفان دو دسته بودند: یک 
مخالفت  اساس  از  کرزی  ابقای  با  که  آنانی  دسته، 
بودند؛  ربانی  استاد  شدِن  نامزد  خواهان  و  داشتند 
به روحیۀ  با توجه  داشتند که  تقاضا  و دستۀ دیگر 
جامعۀ جهانی، در صورت حمایت از کرزی، الزم 
است که تعهدنامه یی میان...           ادامه صفحه 7
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داكتر محی الدین مهدی ـ عضو شورای ملی افغانستان

 

بی سرنوشتی  که  است  گفته  افغانستان  خارجۀ  وزارت 
طالبان آزادشده، می تواند پیامدهای بسیار خطرناکی برای 
افغانستان داشته باشد. این سخن پس از آن بیان شده است 
که مقامات پاکستانی تصمیم گرفته اند که فهرست آن عده 
از زندانیانی را که می خواهند آزاد سازند، به شورای عالی 

صلح ارایه کنند.
ظاهراً این درخواست از سوی حكومت افغانستان صورت 
گرفته است و دلیل آن هم در سخنان وزیر خارجۀ کشور 
به دست  با  آشكار است. زیرا حكومت گمان می کند که 
داشتِن فهرست زندانیان، می تواند دربارۀ این که چه کسی 

آزاد شود و چه کسی نه، تصمیم گیرندۀ نهایی باشد.
نظر می رسد که شورای عالی صلح  به  ناممكن  بسیار  اما 
بتواند از روی این فهرست، فقط خواستار آزادی آن عده 
گفت وگوهای  روند  تسریع  باعث  که  گردد  زندانیانی  از 
صلح می شوند. چند دلیل وجود دارد که ناکامِی  این طرح 

را نشان می دهد.
عناصِر  تشخیص  قدرت  صلح  عالی  شورای  این که  یكی 
شكی  ندارد.  طالبان  زندانیاِن  میان  از  را  غیرموثر  و  موثر 
از  شماری  صلح،  عالی  شورای  ترکیب  در  که  نیست 
اعضای پیشین طالبان فعال اند؛ اما این اعضا سال های سال 
است که از همراهان پیشین ِ خود دور مانده اند و از شناخت 
افراد موثر و جدید گروه طالبان عاجز اند. آنان فقط با آن 
عده از طالبانی آشنایی دارند که مربوط به طالباِن ده سال 
قبل می باشند که بسیاری شان نیز از نقش و جایگاه سابق 
پاکستان،  در  زندانی  طالبان  هم چنان  نیستند.  برخوردار 
تنها طالبان افغانستانی نیستند که شورای عالی صلح آنان 
مربوط  گروه هایی  به  آنان  از  برخی  دهد.  تشخیص  را 
می شوند که ساختار گروهی شان با گروه طالبان افغانستان 
کالن  بسیار  برنامه های  در  ریشه  و  است  متفاوت  کاماًل 
که  بود  امیدوار  خیلی  نباید  بنابراین،  دارند.  استخباراتی 
شورای عالی صلح از روی یک فهرست، بتواند مهره های 

موثر طالبان را برای تحقِق مصالحه تشخیص دهد.
برنامۀ  کرده  عنوان  ظاهراً  که  است  پاکستان  دوم،  مسالۀ 
رهایی طالبان را با هماهنگی جانب افغانستان اجرا خواهد 
کرد. اما به نظر نمی رسد که پاکستان چنین امری را به جا 
آورد. هنوز هیچ اطمینانی از این ناحیه به وجود نیامده و 
حتا در سخنان وزیر خارجۀ افغانستان نیز می توان نوعی 
بنابراین،  دید.  را  پاکستان  به  نسبت  بی اعتمادی  و  تردید 
تهیۀ یک فهرست  پاکستان زیر پوشش  از کجا معلوم که 
محدود، برنامۀ اصلی اش را که همانا رهایی تمامی  زندانیان 

طالبان است، عملی نكند؟
و دلیل سوم، موضع خود طالبان است. طالبان تا کنون به 
در  آن که  با  نداده اند.  نشان  عالقه یی  صلح  گفت وگوهای 
زندان های  از  آنان  اعضای  از  زیادی  شمار  اخیر  چندماه 
افغانستان و پاکستان رها شده اند، اما طالبان بازهم نسبت 
این پروسه بی اعتنا هستند و موضع گیری جدی  یی در  به 

برابر رهایی زندانیان شان نداشته اند. 
بر فرض اگر خاموشی طالبان را دال به رضایت آن ها بدانیم، 
اکنون اگر آنان خواستار رهایی همۀ زندانیاِن خود گردند، 
چه می شود؟!... با توجه به این که هر دو جانب افغانستان 
و پاکستان به خاطر جلب توجه آن گروه به پروسۀ صلح، 
وعدۀ رهایی همۀ افراد آنان را داده اند، بسیار محتمل است 
که طالبان بر رهایی همۀ زندانیان خود پافشاری کنند که 
گریز  آن  از  پاکستان،  نه  و  افغانستان  نه  صورت  آن  در 

نتوانند کرد.
فشار  از  پس  افغانستان  دولت  که  را  مساله یی  بنابراین، 
با پاکستان در میان  رسانه ها، احزاب و گروه های سیاسی 
به نظر می رسد.  گذاشته است، یک موضوع بسیار جدی 
خطر بازگشت زندانیان رهاشده به صفوف طالبان، بسیار 
را  آن  فهرست  یک  تهیۀ  با  بتوان  که  است  آن  از  باالتر 
رفع نمود. تردیدی نیست که پاکستان بنا بر همان مقاصد 
افغانستان  با دولت  نیات همیشه گی اش، ظاهراً خود را  و 
هماهنگ نشان می دهد و از چنین طرح های خامی  حمایت 
می کند؛ طرح های به ظاهر افغانستانی یی که پاکستان را در 
رسیدن به اهدافش یاری می رساند و در نهایت طالبان را 

به حاکمیِت دوباره!

هماهنگی پاکستان با پروسۀ صلح
 فریبی بیش نیست!

این 

امریکایی
)تکمله یی بر نامۀ دانا روهرا باکر به زلمی خلیل زاد(

دو 

مخالفان دو دسته بودند: یک دسته، آنانی که با ابقای کرزی از اساس مخالفت داشتند و 
خواهان نامزد شدِن استاد ربانی بودند؛ و دستۀ دیگر تقاضا داشتند که با توجه به روحیۀ 
جامعۀ جهانی، در صورت حمایت از کرزی، الزم است که تعهدنامه یی میان جبهۀ متحد 
اسالمی و او امضا گردد که در آن معاهده جایگاه هر دو طرف مشخص باشد. با این طرح، 
داکتر عبداهلل مخالفت کرد. او در مشاجرۀ مختصری که با من داشت، پرسید که باالتر از 
این )کرسی هایی که در اختیار جبهه است!( چه می خواهید؟! من گفتم که می خواهم هرگاه 
کرزی تصمیم بگیرد که با یک فرمان شما را از مسند وزارت خارجه برکنار کند، نظر به 
اما مارشال  او نمی تواند!  به پاسخ من گفت که  نتواند.  یا پروتوکول منعقده،  موافقت نامه 

فهیم و قانونی نظر مرا تأیید کردند و گفتند که می تواند



زین  وی  اینكه  بر  تاکید  با  تونس  در  النهضه  حاکم  جنبش  رییس 
البو عزیزی جدید  العابدین بن علی جدید و شكری بلعید، محمد 

نیست، هر گونه دو دستگی در جنبش النهضه را بعید دانست.
وجود  با  تونس  در  النهضه  حاکم  جنبش  رییس  الغنوشی،  راشد 
بحرانی که با حمادی الجبالی، نخست وزیر و دبیرکل جنبش النهضه 
به وجود آمده است، وقوع دو دستگی در این جنبش را بعید دانست.
دست  به  را  النهضه  جنبش  که  کسانی  کرد:  اظهار  الغنوشی  راشد 
مخالف  برجسته  از چهره های  یكی  بلعید،  ترور شكری  در  داشتن 
مقابل  در  و  انتخابات  در  که  هستند  کسانی  همان  می کنند،  متهم 
دیدگاه  با  را  مردم  نتوانستند  و  رای شكست خوردند  صندوق های 

و عقایدشان قانع کنند.
راشد الغنوشی با تاکید بر اینكه تجزیه ای در جنبش النهضه رخ نداده 

است، اعالم کرد که این جنبش به نهادهای خود پایبند است.
وی در خصوص تهدیدات حمادی الجبالی مبنی بر اینكه در صورت 
شكست تالش هایش برای تشكیل دولت تكنوکرات استعفا می کند، 
گفت: من امیدوارم که به این مرحله نرسیم و بر این باور نیستم که 

شرایط اجازه چنین اقدامی را بدهد.
ناشایست  با سوء استفاده  تنها  نه  وی تصریح کرد: حزب کارگران 
از خون شكری بلعید، اعالم کرد که خون وی برای تخریب جنبش 
النهضه کافی است، بلكه کار به جایی رسیده است که انگشت اتهام 

ترور وی را به سوی النهضه نشانه گرفته است.
سناریوهایی  انقالب ها  که  باورند  این  بر  آنها  افزود:  ادامه  در  وی 
عزیزی،  البو  همان  بلعید  شكری  که  معتقدند  آنها  می سازند.  را 
آغازگر انقالب تونس و راشد الغنوشی همان زین العابدین بن علی، 
رییس جمهور سابق تونس است و باید انقالبی دیگر به پا شود. این 
یک تصور سادلوحانه عجیب و تالشی برای بی توجهی به واقعیت 
است آیا یک شخص عاقل می تواند این گونه فكر کند که آشوب به 

پا کردن در اوضاع کنونی به نفع من یا جنبش النهضه باشد؟
مخالفت های  عرصه  به  ارتش  ورود  با  را  خود  مخالفت  الغنوشی 
با  درگیری   سمت  به  النهضه  جنبش  گفت:  و  کرد  اعالم  سیاسی 
گروه ها آن طور که برخی می خواهند، سوق پیدا نخواهد کرد و به 

میانه روی پایبند و با اقدامات رادیكالی مخالف خواهد بود.
تعدادی  که  است  ملی  مذاکرات  با  اولویت  امروز  کرد:  تاکید  وی 
از مسائل از جمله قانون اساسی و قانون انتخابات را حل و فصل 

خواهد کرد.
حمادی الجبالی روز گذشته با گزارش هایی مبنی بر وجود تجزیه در 

جنبش النهضه مخالفت کرد.
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روسیه:

امریکا همواره کوشیده 
به عنوان یک پسر ناخلف شناخته نشود

در  ملل  سازمان  در  روسیه  سفیر 
نفوذ  واشنگتن  گفت:  مصاحبه یی 
قطر  جمله  از  کشورها  بر  بسیاری 
ارسال  اصلی  منبع  دوحه  و  دارد 
سالح و حمایت از مخالفان سوری 
نمی تواند  امریكا  بنابراین  است. 
شانه از بار مسوولیت سوریه خالی 

کند.
در  روسیه  سفیر  چورکین،  ویتالی 
شبكه  با  مصاحبه  در  ملل  سازمان 
خبری راشاتودی درخصوص لزوم 
حل  برای  دیپلماسی  از  استفاده 
مشروع«  »مداخله  سوریه،  بحران 
چگونه  که  این  و  مالی  در  فرانسه 
تالش ها  نظامی  یكجانبه  اقدامات 
چند  و  مشروع  حل های  راه  برای 
جانبه را از بین می برد، سخن گفت.
نظامی  مداخله  ارزیابی  در  وی 
گمان  گفت:  مالی  در  فرانسه 

در  اشتباه  دچار  مالی  شمال  در  گرایان  افراط  می کنم 
محاسبات شده و تصمیم گرفتند با یک اقدام نظامی به 
سمت جنوب حرکت کنند و وارد باماکو، پایتخت مالی 
شوند. پس از آن دولت مالی از فرانسه برای اعزام نیرو 
هیچ  ما  طرف  از  پذیرفتند.  نیز  آنها  و  کرد  درخواست 
بین المللی  قوانین  طبق  که  چرا  نداشت  وجود  مخالفتی 
دولتی از ترس تهدید امنیتی و از بین رفتن تمامیت ارضی 
کشور درخواست کمک کرده بود. بنابراین ما )روسیه( در 

جلسه  شورای امنیت موافقت خود را اعالم کردیم.
این مقام روسیه در ادامه گفت: هم اکنون نیز که نیروهای 
آفریقایی وارد مالی شده و از نیروهای فرانسوی حمایت 
ما  است.  امنیت  شورای  قطعنامه  با  آن  تمامی  می کنند 
امنیت  در شورای  رایزنی های خوبی  مالی  در خصوص 

داشتیم.
مالی  بر تحوالت  بهار عربی  تاثیر  چورکین درخصوص 
در  می توان  را  عربی  بهار  نتایج  از  یكی  داشت:  عنوان 
لیبیا مشاهده کرد. در زمان بحران لیبیا تسلیحات بسیاری 
وارد این کشور افریقایی شد و هم اکنون نیز سالح های 
زیادی وارد لیبیا می شوند. در یكی از جلسه های اخیر سنا 
امریكا حضور  وقت  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری  که 
)امریكا(  آنها  که  گفت  کنگره  اعضای  از  یكی  داشت 
اطالع داشتند که قطر با تمایل و تایید امریكا حدود 20 

هزار تن سالح وارد لیبیا کرده است. همانطور که می دانید 
تروریستی  ارتش  یک  می شود  سالح  تن  هزار   20 با 

کوچک را مسلح کرد.
وی افزود: پس از آن ما شاهد آن بودیم که بحران لیبیا 
به سمت مالی گسترش یافت. تحوالت مالی همچنین بر 
سایر کشورهای همسایه لیبیا نیز تاثیر گذاشت. یكی از آن 
نمونه ها می توان به گروگان گیری خونبار در تاسیسات 
کسانی حضور  این حمله  در  کرد.  اشاره  الجزایر  گازی 
داشتند که با لیبیا مرتبط بودند. اما این امكان وجود دارد 
الجزایر  وارد  لیبیا  از  تروریست هایی  یا  و  تسلیحات  که 

شده باشند.
در بخش دیگری از این گفت وگو چورکین درخصوص 
اینكه آیا برخی کشورها با تایید و تمایل امریكا سوری ها 
این  همواره  امریكا  سیاست  گفت:  می کنند،  مسلح  را 
بوده که به عنوان یک پسر ناخلف نشان داده نشود. در 
مسایل  برخی  شدند  متوجه  آنها  سوریه  بحران  جریان 
چندان طبق پیش بینی ها پیش نمی رود چرا که گروه های 
تروریست وارد این کشور شدند و فعالیت افراط گرایان 
که شرایط یک  متوجه شد  امریكا  آن  از  آغاز شد. پس 
تغییر خطرناک کرده است و سناریوی اصلی که در ذهن 
امریكا بود که بشار اسد، رییس جمهوری سوریه ظرف 
از  واقع گرایانه  غیر  کامال  کرد،  خواهد  سقوط  ماه  چند 

نباید فراموش کرد  اما  آب درآمد. 
که امریكا کشوری بسیار قدرتمند 
از  بر برخی  نفوذ بسیاری  است و 
کشورها به عنوان مثال قطر دارد و 
همین کشور قطر منبع اصلی ارسال 
از مخالفان  مالی  سالح و حمایت 

سوریه است.
ملل  سازمان  در  روسیه  نماینده 
اگر  گفت:  مصاحبه خود  ادامه  در 
و  باشد  منطقی  می خواهد  امریكا 
موضع خود را اعالم کند می تواند 
کمک های  ارسال  عدم  آشكارا 
کند.  اعالم  را  مخالفان  به  نظامی 
فقط  آنها  که  حقیقت  این  بنابراین 
می گویند که کمک های غیر کشنده 
مخالفان  اختیار  در  نظامی(  )غیر 
آنها را از مسئولیتی  قرار می دهند، 
که بر دوش آنهاست تبرئه نمی کند.
در  دیگر  مسأله  افزود:  چورکین 
که  است  شیمیایی  تسلیحات  وجود  از  نگرانی  سوریه 
نگرانی یی کاماًل مشروع است. ما با دولت سوریه بارها 
اگر  حتی  که  دادند  اطمینان  ما  به  آن ها  و  کرده  مذاکره 
سالحی شیمیایی در اختیار داشته باشند قصد ندارند که 
از آن علیه سوری ها استفاده کنند. اما با این حال شاهد 
این هستیم که برخی کشورها با لحنی تهدید آمیز در آن 
باره صحبت می کنند و این به ما این حس را القا می کند 
هستند.  نظامی  مداخله  برای  بهانه یی  دنبال  به  آنها  که 
انگیزه  باعث  اظهاراتی  چنین  که  کرد  فراموش  نباید  اما 
تسلیحات  با  واقعا خطرناک  کاری  آنها  تا  مخالفان شده 

شیمیایی انجام دهند.
این مقام ارشد روسیه در سازمان ملل عنوان داشت: چیزی 
که هم اکنون سوریه به آن نیاز دارد حمایت دیپلماتیک 
می کنیم  تالش  که  هستیم  کشوری  تنها  ما  است.  بیشتر 
دولت سوریه و مخالفان را به پای میز مذاکره بیاوریم و 
آنها را وادار کنیم تا دولت موقت تشكیل بدهند که طبق 
توافق ژنو باشد. برخی همچنان به این ایده چسبیده اند که 
دولت سوریه را سرنگون کنند. شرکای غربی ما از جمله 
به رسمیت  را  که مخالفان  اقدام شتابزده خود  با  امریكا 
شناختند پیام بدی را به آنها ارسال کرد؛ چرا که پس از 
آن امریكا هرگونه مذاکرات با دولت سوریه را رد کرد و 

خواستار سرنگونی دولت شد.
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پاپ بنديکت شانزدهم از مقام آغاز حمله های انتحاری در مالی
خود کناره گیری می کند

تا به حال تصور می شد که اسالم گرایان از شمال 
با  شورشیان  حاال  اما  اند.  شده  رانده  بیرون  مالی 
مرکز  را، که  گائو  کنند، شهر  نیرو سعی می  تمام 
این  به  و  کنند  تصرف  دوباره  بود،  شان  فعالیت 

منظور حمله های انتحاری انجام می دهند.
»جنبش  شورشیان  وله،  دویچه  گزارش  به 
اسالمگرای وحدت و جهاد در افریقای غربی« یا 
»موجاو« با قایق تا شهر گائو پیش رفته بودند که 
در جوار دریای نیجر قرار دارد و جمعیت آن به 

90 هزار تن می رسد.
طبق گفته های تیِری مورکار، یک سخنگوی افسر 
اردوی مالی، آن ها از آن جا به داخل شهر پراکنده 
شدند. باشندگان گائو در خانه هایشان پناه جستند، 
در حالی که جنگجویان سیاه پوش اسالم گرا در 

سرک ها و پشت بام خانه ها موضع گرفتند.

جنگ های شدید بر سر گائو
در  شورشیان  با  فرانسوی  و  مالی  سربازان  جنگ 
پی آن ساعت های طوالنی به طول انجامید. شام 
یكشنبه هلیكوپترهای جنگی فرانسوی به حمایت 
 50 براین،  افزون  ها  فرانسوی  شتافتند.  ها  آن  از 
به  بودند،  مانده  گیر  ها  جنگ  در  که  را  خبرنگار 

محل امنی انتقال دادند.
نیروهای  که  کرد  اعالم  همچنان  مورکار،  تیِری 
گائو  مرکز  کم  دست  شام،  یكشنبه  مالی،  نظامی 
اند و واحدهای فرانسوی  را دوباره تصرف کرده 
داده  انتقال  محلی  هوایی  میدان  به  را  نیروهایشان 

اند.
اسالم گرایان از حمله های دیگر خبر دادند

گرای  اسالم  گروه  سخنگوی  صحراوی،  ابوولید 
به  که  گفت  پرس  فرانس  خبرگزاری  به  موجاو، 

شد.  خواهد  داده  ادامه  پیروزی  تا  ها  جنگ  این 
شورشیان موجاو، شهر گائو را مدت طوالنی تحت 
کنترول داشتند تا این که در اخیر جنوری در برابر 
نشینی  عقب  به  وادار  فرانسوی،  پیشرو  سربازان 

شدند.
به  میالدی  روان  سال  جنوری   26 روز  در  گائو 
تصرف نیروهای مالی و فرانسوی درآمد. صحراوی 
بازرسی  پسته  یک  بر  انتحاری  حمله  مسوولیت 
اش  گروه  نام  به  را  گائو  در شمال  مالی  سربازان 
به عهده گرفت. دراین حمله چندین ساعت پیش 
از این، یک سرباز زخمی شده بود. روز جمعه نیز 
یک حمله انتحاری در گائو انجام شد که به زخمی 

شدن یک سرباز اردوی مالی انجامید.

  تاکتیک چریکی شورشیان
نشان می دهد که  ترین حمالت جنگجویان  تازه 
وضعیت امنیتی در بزرگترین شهر شمال مالی در 
فرانسوی  نظامیان  است.  ثبات  بی  چقدر  مجموع 
و مالی حدس می زنند که اسالم گرایان با حمله 
های انتحاری شان از یک رودررویی آشكار پرهیز 
چریكی  های  تاکتیک  از  دلیل  این  به  و  کنند  می 

کار می گیرند.
سربازان فرانسوی به همراه نیروهای مالی، در هفته 
های گذشته، شورشیان اسالم گرا را وادار به عقب 
تحت  عمدتًا  را  بزرگ  شهرهای  و  کرده  نشینی 

کنترول خود درآورده اند.
به  ها  آن  شمار  که  شورشیان،  که  شود  می  گفته 
چندین هزار تن می رسد، طبق گزارش رسانه ها 
به یک منطقه کوهستانی صعب العبور عقب نشینی 

کرده اند تا تجدید قوا نمایند.

یک سخنگوی واتیكان روز 
پاپ  که  کرد  اعالم  دوشنبه 
مقام  از  شانزدهم  بندیكت 
است.  داده  استعفاء  خود 
بین المللی  خبرگزاری های 
زمان اجرایی شدن استعفای 
فبروری   28 روز  را  پاپ 

اعالم کرده اند.
که  واتیكان  سخنگوی  این 
است،  نشده  فاش  نامش 

خود  سمت  از  گرینویچ  وقت  به  شب  هفت  ساعت  است  قرار  پاپ  که  گفته 
کناره گیری کند.

پاپ در بیانیه یی که صادر کرده است، گفته که »بارها با خدای خود خلوت کرده 
و به این نتیجه رسیدم که به دالیل جسمی و سن باال دیگر قادر نیستم تا به وظایفم 

به طور کامل عمل کنم.«
پاپ افزوده است: »به همین دلیل و با وجود آگاهی کامل از عواقب چنین تصمیمی 
و همچنین با اختیار کامل از مقام خود به عنوان اسقف اعظم رم، جانشین سن پیتر، 

کناره گیری می کنم.«
این نخستین بار ظرف 600 سال گذشته است که یک پاپ از مقام خود کناره گیری 

می کند.
واتیكان می گوید که به سرعت درباره جانشینی وی تصمیم گیری خواهد شد. انتظار 
می رود که پاپ جدید قبل از پایان ماه مارچ از سوی کاردینال های واتیكان انتخاب 

شود.
که  بود  این  از  قبلی حاکی  گزارش های  و  است  ساله  شانزدهم 85  بندیكت  پاپ 

سالمتی وی در وضعیت نامناسبی قرار دارد. 
جرج راتزینگر، برادر پاپ، به خبرگزاری »د.پ.آ« آلمان گفته است که برادرش به 

دالیل جسمی و سن باال از مقامش کناره گیری کرده است.
پاپ بندیكت شانزدهم که پیش از برگزیده شدن به این سمت در سال 2005 با نام 
»ژوزف راتزینگر« فعالیت می کرد، رهبری نزدیک به یک میلیارد نفر از کاتولیک های 

جهان را به عهده دارد.

        



مترجم: مصطفی جعفری

یكی از دستاوردهای بزرگ 
نهادینه سازِی  مدرنیته، 
دینی  تساهل  و  تكثرگرایی 
و  پلورالیسم  هرچند  است. 
یا  باستان  عهد  در  تساهل 
ناشناخته  پیشامدرن  دوران 
معنایی  معموالً  اما  نبودند، 
دینی،  نظم  از  فراتر 
که  رسمی  و  حكومتی 
جایگاهی حمایت شده، اما 
درجه دوم را که به مدافعان 
باورهای دیگر اعطا می کرد، 

نداشتند. 
چهارم  قرن  تا  این رو،  از 
خدایگان  ُرم،  در  میالدی 
شكست خورده  ملت های 
در  کم اهمیت تری  جایگاه 
پرستش  اما  داشتند،  معبد 
که  زمانی  تا  هم چنان  آن ها 
به تصدیق الوهیت امپراتور 
بود  مجاز  می شدند،  وصل 
)ملت هایی که مثل یهودیان 
آخر  موردِ  این  از  فلسطین 
سر باز می زدند، به سرعت 
کف  از  را  تساهل  آن 

می دادند.( 
عثمانی،  امپراتوری  در 
یهودی ها  و  مسیحیان 
و  کرده  رشد  می توانستند 
را  مهمی  شغلی  نقش های 
به  ورود  از  اما  نمایند،  ایفا 
می شدند  بازداشته  دولت 
پرداخت  به  مجبور  و 
مالیات هایی خاص بودند. 
در  نیز  مشابهی  وضعیت 
که  افرادی  برای  بریتانیا 
آنگلیكان  کلیسای  پیرو 
که  داشت  وجود  نبودند، 
حتا پس از تصویب قانون 
یافت.  ادامه  نیز  تساهل 
آزادانه  می توانستند  آن ها 
عمل  خود  دین  طبق 
دست یابی  از  اما  کنند، 
منع  دولتی  مقامات  به 
که  حالی  در  می شدند، 
کلیسای  اسقف های 
پست هایی  حتا  آنگلیكان 
مجلس  در  شده  رزرو 

اعیان داشتند. 
تنها با انقالب های امریكا 
هجده  قرن  در  فرانسه  و 
عدم  که  بود  میالدی 
یا  محدودیت ها  ترویج 
پایۀ  بر  خاص  امتیازات 
به  آن  پذیرش  و  مذهب 
به  فردی،  مساله یی  عنوان 

سیاست رسمی حكومت بدل گردید. 
این مساله گاهی اوقات با جنبه یی متفاوت 
پرستش  و  دین  تقلیل  یعنی  مدرنیته،  از 
نشستن  و  روزه  هر  زنده گی  در  رسمی 
سكوالریسم یا اومانیسم به جای آن، اشتباه 
دولت ها  که  است  درست  می شود.  گرفته 
در بسیاری از نقاط اروپا به دنبال آن بودند 
هیچ  دین  گویی  که  کنند  عمل  طوری  که 
جایگاهی در تعیین موضوعات اخالقی یا 
سیاستی ندارد و بسیاری از افراد از مشارکت 
این  اما  اند،  شسته  دست  دینی  تعهد  و 
مطلب نیز صحیح است که در موضوعات 
مرتبط با مطالعۀ طبیعت، دانش عینی جای 
جست وجوی  مبنای  عنوان  به  را  دین 
این  در  است. سكوالریسم  گرفته  حقیقت 
این حال  با  است،  کرده  پیدا  جنبه ها رشد 
این پدیده )سكوالریسم( در ایاالت متحده، 
کشورهای  بیشتر  و  التین  امریكای  افریقا، 
به  آسیا  از  عمده یی  بخش  و  خاورمیانه 

آرامی در حال عقب نشینی است. 
عنوان  )به  سیاست ها  به  شكل دهی  در 

تعهد  جنین(  سقط  به  مربوط  قوانین  مثال 
نقش  هم چنان  دینی  باور  و  پرستش  به 
را  کشورها  این  آن چه  دارد.  به سزایی 
»مدرن« می سازد، نه غیاب دین، که غیاب 
دینی انتخاب شده و اعمال گردیده توسط 
باورهای  به  معتقدان  که  است  حكومت 
شهروندی  از  پایین تر  سطحی  به  را  دیگر 
بارز  نحوی  به  آن چه  می دهد.  تنزل  کامل 
مدرن است، تفكیک و جدایی شدید دین 
افراد  که  گونه یی  به  است،  شهروندی  و 
پیروی  آن  از  که  دینی  از  فارغ  می توانند 
می کنند )یا این که اصاًل به هیچ دینی معتقد 
نباشند( به طور کامل از حقوق شهروندی 

بهره مند گردند. 
»روی  بررسی  حین  در  باید  را  نكته  این 
جهادگران  سپرد.  به خاطر  مدرنیته  تاریک« 
حتا با استفاده از سالح های خودکار و مواد 
ضدمدرن  بسیار  هدفی  دنبال  به  منفجره 
غیرمعتقدین  از  خود  جوامع  پاک سازی  و 
هستند و نه تنها می خواهند دین را به عاملی 
کنند،  تبدیل  سیاست ها  به  شكل دهی  در 
بلكه قصد دارند قوانین یک دین مشخص 

یک پارچه  قانون  عنوان  به  را 
خود  سرزمین  افراد  کل  برای 
وضع نمایند، البته مسیحیان نیز 
را  کار  همین  متمادی  قرن های 
در اروپا انجام می دادند، اما آن 

در دورۀ پیشامدرن بود. 
هرچند گرایشی پرجاذبه به این 
جوامع  که  دارد  وجود  سمت 
جوامعی  صورت  به  »مدرن« 
مدنظر  شدن  اهریمنی  مستعد 
که  آن جا  از  اما  گیرند،  قرار 
فنی،  عقالنیت  و  ملی گرایی 
به  سنتی  اخالق  از  عاری 
با  حداقل  که  می رسند  نظر 
سیاسِی  مذهبی  حكومت های 
شوند،  آمیخته  درهم  سنتی 
توده های  است.  توهم  یک  این 
چپاول های  جمجمه،  عظیم 
شده  سرخ  رودخانه های  انبوه، 
آشنا  این ها جنبه هایی  از خون، 
انسان ها  کشورگشایی های  از 
جنگ های  تا  توراتی  دوران  از 

مغوالن هستند. 
تالش برای قتل عام انسان ها و 
توسط  آن که  از  بیش  نسل کشی 
با  گیرد،  انجام  گاز  اتاقک های 
می شود.  عملی  قمه  و  ساتور 
بنیادین  حقوق  به  احترام  عدم 
یا  دیگر  جوامع  انسان های 
خود  جامعه،  پایین تر  طبقات 
فرد ریشه در ذهنیت پیشامدرن 
و  عالیق  هویتی،  گروه های 
و  دودمانی  وابسته گی های 
که  دارد  افراد  ذاتی  مرتبه بندی 
در این مورد اخیر حاکمان مرد 
در صدر سلسله مراتب و زنان 
و بردگان در ذیل آن قرار دارند 
طبیعی  نظم  از  جزیی  این  و 
مدرن  دیدگاه  می شود.  انگاشته 
برابری طلب،  افراد  قبال  در 
حقوق  موهبت  از  برخوردار 
دین  به  عمل  در  آزاد  جهانی 
مورد انتخاب خود و بیان عقاید 
به  ورود  عدم  یا  ورود  در  آزاد 
توافق های مربوط به ازدواج و 
کار بسیار اخالقی تر از دیدگاه 
در  ریشه  که  است  پیشامدرنی 
های  هویت  و  مراتب  سلسله 
انحصارگرایانه )نژادی، قومی یا 

هر چیز دیگر( داشت. 
واقعًا  شیاطین  و  عفریت ها 
سر  زمانی  مدرن  دنیای  بزرگ 
فناوری  برآورده اند که  از خاک 
این  خدمت  در  مدرن  علم  و 
قرار  پیشامدرن  باورهای  قبیل 
نژادپرستانه  علم  اند.  گرفته 
بر  را  نژادها  علی الظاهر  نازی 
پایۀ شایستگی شان گروه بندی 
یهودی  که  مغول ها  تا  آریایی ها  )از  کرد 
از  و  داشتند(  قرار  رده  ترین  پایین  در  ها 
پاکسازی  جهت  خود  اقدامات  طریق  این 
جمعیت اروپا را توجیه نمود. استعمارگری 
و  مشمیزکننده ترین  به  زمانی  اروپایی 
که  رسید  خود  حالت  نفرت انگیزترین 
مناطق و ملت های مختلف را بسته به سطح 
علمی  شبۀ  معیار  یک  با  که  آن ها  »تمدن« 
اروپایی اندازه گیری می شد، شایسته سطوح 

مختلفی از احترام و حقوق برشمرد. 
مدرن  و  آن چه  درک  آن که؛  سخن  کوتاه 
فرد  برای  را  امكان  این  می تواند  است، 
فراهم آورد که نسبت به آینده یی با ظلم و 
شرار کم تر،  خوش بین باشد. مهم این است 
که تشخیص دهیم آزادی فردی و برابری 
اهمیت تر  کم  هایی  نوآوری  اجتماعی، 
و  نیستند  موشک  و  قطار  و  هواپیما  از 
مولفه هایی از جوامع مدرن هستند که کم تر 

از این موارد حیاتی و مهم نمی باشند.
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جک گلدستون

بخش نخست

چه گونه از شکست عاطفی 
جان سالم به در ببریم؟

»شكست عاطفی«، »شكست عشقی« یا هر نام دیگری که روی »نه شنیدن از کسی 
پدیده  این  بگذاریم،  عاطفی«  رابطۀ  یک  خوردن  هم  »به  یا  داریم«  دوستش  که 
از  زیادی  پیام هاي  است.  نامزدی  یا  آشنایی  دوران  اتفاق های  رایج ترین  از  یكی 
شكست خورده گان عاطفي دریافت مي شود که به گونۀ مثال، سه مورد از آن ها در 

زیر ذکر مي گردد.
ـ پسری 18 ساله استم. متاسفانه در ابتدای سنین نوجوانی با دختری آشنا شدم. 
وابسته گی شدیدی تا امروز به او دارم. با این که او من را بسیار مورد آزار و اذیت 
قرار داده، ولی دل کندن و فكر کردن به او، من را افسرده کرده است. در حدی که 
با ریزش مو و سردردهای عجیب و همین طور با بغض های عجیبی که نفسم را بند 

می آورند، مواجه ام. چارۀ درد من چیست؟ 
ـ دختری هستم 2۷ ساله. مدتی است که  دچار اضطراب شدید شده ام و بر اثر 
شكست عشقی، لرزش دست پیدا کرده ام. به داکتر مراجعه کردم، اما نتیجه نگرفتم. 

چه گونه دوباره خودم را بسازم که همانند قبل، شاد و سرزنده باشم؟ 
ـ این روزها زنده گی خیلی برایم بیهوده شده است. گوشه گیر و افسرده شده ام. 
دوست دارم بمیرم، چون نمی توانم با فردی که دوستش دارم، ازدواج کنم. احساس 

می کنم اگر از او جدا شوم، نابود می شوم. 
بلد  را  عاطفی  رابطۀ  کردِن  برقرار  ارتباط  درست  شیوۀ  ما  که  همان قدر  متاسفانه 
نیستیم، همان قدر نیز بلد نیستیم با تمام شدِن یک رابطه کنار بیاییم. از افسرده گی های 
کوتاه مدت گرفته تا خودکشی های موفق، واکنش هایی هستند که ما به تمام شدن 

رابطۀ عاطفی نشان می دهیم. 
اما آیا غیر از این واکنش های هیجانی، راه دیگری هم برای کنار آمدن با این درد 

وجود دارد؟ 
روان شناسان می گویند، می شود از همین اتفاق ناخوشایند حتا به عنوان یک فرصت 

برای شناختِن خودمان و شیوۀ ارتباط برقرار کردن مان استفاده کرد. 
  یک شکست و چند واکنش 

خانم ها  می دهد.  نشان  واکنش  عاطفی  رابطۀ  شدِن  تمام  به  گونه  یک  کسی  هر 
معموالً واکنش عاطفی تری نشان می دهند. درست یا غلط، آن ها فكر می کنند چیز 
بیشتری از طرف مقابل شان از دست داده اند. معموالً هم به »جوانی« یا »فرصت« 
از دست رفته برای برقراری یک رابطۀ طوالنی مدت عاطفی دیگر، اشاره می کنند. 
چیزی که الاقل خانم ها مدعی اند، در مردها موضوعیتی ندارد؛ اما در واقع این گونه 
با رابطه یی تمام شده روبه رو می شویم، حس می کنیم  نیست. همۀ ما آدم ها وقتی 
بخشی از وجودمان را در طرف مقابل جا گذاشته ایم. مرد و زن هم ندارد، اما نوع 
ما  به گذشتۀ  نشان می دهیم،  از وجود  ماندِن بخشی  این جا  برابر  در  واکنشی که 

ربط دارد. 
معموالً آقایانی که یک بار مادرشان را از دست داده اند، شدیدتر به تمام شدِن رابطۀ 
عاطفی واکنش نشان می دهند. این »از دست دادن مادر« البته فقط به معنای از دست 
دادن فیزیكِی مادر نیست. بلكه اگر مردی مادرِ نامهربان یا مستبدی داشته، در واقع 

انگار یک بار عاطفۀ مادری را از دست داده است. 
حاال اگر او یک بار دیگر یک رابطۀ عاطفِی دیگر )این بار معشوق( را از دست 
بدهد، واکنش شدیدی نشان می دهد. آقایانی که به شدت به مادرشان وابسته بودند 
هم چندان تحمل شكست عاطفی را ندارند، چون برای آن ها همیشه محبت مادری 
را  عاطفی  هیچ گاه شكست های کوچک  آن ها  و  بوده  فراهم  الزم  اندازه  از  بیش 

تمرین نكرده اند. 
در مورد خانم ها، قضیه برعكس است. برای خانم ها بن مایۀ رابطه عاطفی با جنس 
مخالف شان، در رابطه یی که با پدرشان داشته اند، شكل گرفته است. برای همین 
خانم هایی که در کودکی پدری به شدت مستبد داشته اند یا برعكس به شدت به 
تاب  را  عاطفی  رابطه  یک  شدن  تمام  نمی توانند  چندان  بودند،  وابسته  پدرشان 

بیاورند. 
البته همه چیز هم به گذشته برنمی گردد. معموالً آن کسی که برای تمام کردن رابطه 
پا پیش گذاشته، بیشتر احساس گناه را تجربه می کند و آن کسی که رابطه اش تمام 

شده، احساس قربانی بودن می کند. 
اگر رابطه طوالنی مدت تر باشد، هر دو طرف حس می کنند هزینۀ بیشتری کرده اند 
و عمر بیشتری تلف کرده اند. اگر رابطه از مرز عاطفی گذشته باشد و جنسی شده 

باشد، خانم ها بیشتر از آقایان احساس زیان و ضرر می کنند. 
در  را  رابطۀشان  که  آن هایی  نیست.  بی تاثیر  هم  دیگران  داشتن  اطالع  و  دیگران 
هاله یی از راز گذاشته اند و خیلی دوست داشتن شان را بروز نداده اند، راحت تر با 

از دست دادن رابطه روبه رو می شوند. 

درک آن چه و مدرن است، می تواند این امکان را برای 
فرد فراهم آورد که نسبت به آینده یی با ظلم و شرار 

کم تر،  خوش بین باشد. مهم این است که تشخیص 
دهیم آزادی فردی و برابری اجتماعی، نوآوری هایی 
کم اهمیت تر از هواپیما و قطار و موشک نیستند و 

مولفه هایی از جوامع مدرن هستند که کم تر از این موارد 
حیاتی و مهم نمی باشند

روی تابناک مدرنیته؛

 تکثرگرایی، 
آزادی 

و برابری



به نظر  کم حوصله  اغلب  نویسنده گان  که  روزگاری  در 
چندجلدی  و  طوالنی  رمان های  نوشتِن  گویی  و  می رسند 
وقتی  است،  شده  تبدیل  ادب دوستان  برای  رویایی  به 
در  اثری  و  می پردازد  نوشتن  به  حوصله  با  نویسنده یي 
از  فارغ  می کند،  خلق  متنفرم  کوئلیو  پائولو  از  رمان  حجم 
ارزش گذاری ادبی، تالش او جای تأمل و تقدیر دارد. البته 
این حجم پیش از هر چیز باید متناسب با ظرفیت و محتوای 
آن اثر باشد، که در این جا به نظر می رسد نویسنده در پاره یی 
بخش ها دچار اطناب شده و به همین تناسب نیز می تواند 

خواننده را دچار مالل کند.
از سوی دیگر، حجم اثر این انتظار را به وجود می آورد که 
نویسنده بیشتر به شخصیت پردازی شخصیت های فرعی و 
مكمل داستان بپردازد، اما نویسنده از کنار این مسأله بدون 
توجه الزم می گذرد، هم چنان که به فراز و فرودهای داستانی 
که می توانند مخاطب را به طور عمیق با رمان درگیر کنند، 
به جز مواردی بسیار جزیی و اندک، توجه چندانی نمی کند 
شكل  معمولی  وقایعی  بر  تمرکز  اساس  بر  رمان  کلیت  و 
مدد  به  اما  خألهایی  چنین  می رسد.  سرانجام  به  و  گرفته 
استفاده از روایتی روان پُر می شود و  البته بدون پیچیده گی 
خواننده همراه با آن به پیش می رود. در خالل این روایت، 
راوی  می شود،  زده  دیگر  به  متون  زیادی  میان گریزهای 
زبان اعتراض به سوی نویسنده می گشاید تا به این روایت 
سرراست و تخت افت وخیزی برای حرکت به جلو بیافزاید؛ 
در این میان اما نمی توان منكر طنز شیرین نویسنده و توانایی 
او در جا انداختن این سبک طنازانه در موقعیت هایی شد که 
مورد استفاده قرار گرفته اند. هرچند نویسنده در این مسأله 

آن قدر افراط می کند که گاه شكلی آزاردهنده مي یابد.
ادبیات  در  مكرر  استفادۀ  دلیل  به  عاشقانه  مضامین  شاید 
شكی  نیست  اما  برسند؛  نظر  به  کلیشه یي  اغلب  داستانی، 
باشند،  برخوردار  نو  پرداختی  از  اگر  داستان هایی  چنین 
رمان  این  در  اما  باشند.  جذابیت  داراي  مي توانند  هنوزهم 
داستان های  آشنای  کلیشه های  برخی  سراغ  به  نویسنده 
عشقی رفته با در میان بودن پای رقیبی پولدار و ... ابایی از 
این که به راحتی از اواسط رمان، بتوان پایان آن را حدس زد، 
بر  تمهیدی دیگر، روح کلی حاکم  با  نویسنده  البته  ندارد. 
رمان را در همان ابتدا آشكار می سازد و آن جمله یی است 
نومیدی  یعنی  »نوشتن  مضمون:  این  با  آن  از  نویسنده  که 
مطلق« از ویرجینیا وولف نقل کرده است. البته این عبارت از 
جنبه یي دیگر نمی تواند خواننده را در دست یابی به درکی 
کلی از شخصیت رضا، یاری برساند. با این وصف، ظاهراً 
نویسنده عشق را پدیده یي می داند که گریبان هر انسانی را 
به  را  او  نگرش  زنده گی،  از  مقاطعی  در  با ظهور  و  گرفته 
جهاتی متفاوت می کند و تمام می شود و این شاید مأموریت 
نیز  رضا  و  غزل  برای  که  همان گونه  است.  عشق  اصلِی 

این گونه است.
 در طول رمان، خواننده می تواند با این پرسش روبه رو شود 
که آیا به راستی محور داستان، عشق رضا و غزل به یک دیگر 
است؟ با توجه به سبک و سیاقی که نویسنده در این کتاب 
به کار برده است، به نظر می رسد که در پاسخ به این سوال 
پاسخ منفی داد. شخصیت اصلی که نویسنده است، آن هم 
شمار  در  افرادی  محبوبش  شخصیت های  که  نویسنده یی 
“صادق هدایت” هستند که او تمام تنهایی اش )نشان دهندۀ 
در  “هدایت” گونه  رویكردهای  با  نویسنده گانی  تنهایی 
جامعه( و خیاالتش را با آن ها پر می کند و حتا درد دل و 
مشورتش را با آن ها انجام می دهد. از سوی دیگر نویسندۀ 
از  گزینش شده  برش های  با  را  کتابش  فصول  ابتدای  رمان 
آثار بزرگ نویسنده گانی برجسته آغاز می کند و به این گونه 
به خواننده می گوید که با وجود آثاری از این دست، چرا 
باید به سراغ پائولوکوئلیو رفت؟ و چرا رویكرد عام جامعه 
به سوی کتاب های زرد است؟ گزینش این برش ها با دقتی 
قابل تأمل و تقدیر انجام شده است. شاید چنین اقدامی را 
در آثار دیگری نیز بتوان ردیابی کرد، ولی انسجام و تطبیقی 
که در این کتاب خاص دیده می شود، حكایت از تالش و 

دقت نویسندۀ آن دارد.
 

تالش نویسنده در معرفی آثار برجستۀ نویسنده گان بزرگ 
و ارجاع  به آن ها و گریزهایی که به فیلم و سینما می زند، 
می تواند حاوی نكات دیگری نیز باشد که وجود فاصله میان 

واقعیت و معنا در جامعه از این جمله است
تالش نویسنده در معرفی آثار برجستۀ نویسنده گان بزرگ 

و ارجاع  به آن ها و گریزهایی که به فیلم و سینما می زند، 
فاصله  وجود  که  باشد  نیز  دیگری  نكات  حاوی  می تواند 
میان واقعیت و معنا در جامعه از این جمله است. واقعیت 
داستان(  )شخصیت  نویسنده  اطراف  فضای  و  عالم  در 
سطحی  آدم های  و  غم  و  ناامیدی  و  تنهایی  از  حكایت 
اتاقش  عنكبوت  حتا  او  دنیای  او،  خیال  آدم های  اما  دارد. 
و شخصیت ها و نوشته هایی که در کتاب ها و فیلم ها یافت 
چیزی  زنده گی اند.  معنای  و  حقیقت  بیانگر  می شوند، 
به سراغ  و  بكنند  انتخاب  را  آن  نمی توانند  عامی  مردم  که 
موارد سطحی آن می روند؛ مثل پائولوکوئلیو و حتا با همان 
حقایق  این  به  را  خود  که  تالش اند  در  سطحی  نگاه های 

نزدیک کنند که نمی توانند.
اما رضا که نمایان گر دغدغه های نویسندۀ رمان است موضع 
و نگرش خود را خیلی شفاف نشان می دهد، او زیر تابلوی 
تصویر سارتر و بوواری می نشیند. زوجی که فردیت خود 
را کامل حفظ کرده اند و اگر چه نام خود را در کنار یكدیگر 
ندادند. شاید  به زوجیت  تن  اما  ثبت کردند،  برای همیشه 
سایۀ  در  نه  و  ذات خودش  به  عشق  پایداری  از  نویسنده 
ازدواج تأکید می کند و با ناکام ماندن رضا و غزل در وصال 

به این مفهوم دامن می زند. او به فرانسه و تصاویر آن توجه 
زبانزد  زبانش  و  شب ها  بودِن  عاشقانه  که  دیاری  می کند، 
است، اما این سیر و سیاحت خیالی راوی در فرانسه، تنها به 

قبرستان مورد عالقۀ او )پرالشز( ختم می شود.
مكان مورد عالقۀ نویسنده، کافۀ فرانسوی است. با توجه به 
دنیای تنهایی رضا و گرایِش او به نویسنده گانی که تصاویر 
آن ها را در اتاقش نصب کرده و ارتباطی زنده را با آن ها برای 
خود ایجاد کرده است، حسرت و آرزوی آزادی یا تمایل به 

سبک و رویكرد آن فضا به نویسنده گی را نمایان می کند و 
تأسف بر تاریكی، بی برنامه گی، انزوای نویسنده گاِن توانا و 
سقوط نویسنده گی در جامعۀ خودی را به تصویر می کشد؛ 
بی سوادی آشكاری که مردم جامه را در خود فرو می برد، 
در حالی که مردمانش بر این گمان اند که با در دست گرفتن 

کتاب های شاخص در دست و نشستن و نوشتن در کافۀ 
و  عاقل  قشر  و  روشن فكر  یا  نویسنده  می توانند  فرانسوی 

بالغ جامعه باشند.
و  سطحی نگری  او  دردِ  و  معناست  امیدی سرور  دغدغۀ 
آن ها  از  نویسنده  البته  و  است  ناآگاه  مردمان  نااندیشه گی 
ناامید است و در حسرت  الله زار قدیم و روزهای  کاماًل 
خوِب گذشته است که مردم بیشتر و بهتر در جست وجوی 

معنا بودند و در آرزوی روز و روزگاری که بشود هم چون 
سارتر و بووار آزادانه به اعتقادات و نگرش های خود مبتنی 

بر خرد عمل کرد.
زنان  می رسد  نظر  به  متنفرم،  کوئلیو  پاتولو  از  رمان  در 
چندان مورد اعتنا و پذیرِش نویسنده نیستند! زنان داستان، 
که  می شوند  معرفی   … و  بی فكر  سطحی نگر،  موجوداتی 
گاهی به تمسخر گرفته می شوند. گالره، سوزی، مهناز، مادر 
و  سطحی اند  همه  رضا،  مادر  کم رنگ  نماهایی  در  گالره، 
حتا خود غزل تنها با ویژه گی هایی با معنای مؤدب و متین 
رشد  به  رضا  با  آشنایی  از  پس  و  می شود  معرفی   … و 
می یابد.  دست  تحلیل  توانایی  و  بیشتر  آگاهی های  فكری، 
اگرچه که ما با نگرش رضا در داستان رو به رو هستیم که 
گاهی چنین مواضعی را نسبت به مردان هم نشان می دهد، 
اما آن چه دربارۀ زنان گفته شد، به صورت کاماًل آشكار به 
چشم می خورد. نویسنده از زنان می خواهد اگر می خواهند 
خود  اجتماعی  و  عرفی  ظلم خیز  و  متحجر  سنت  ستم  از 
نجات پیدا کنند، نیاز به جسارت دارند. جسارتی هم چون 
ناامید از  بووار. او بر زنان خود دریغ می ورزد و نگران و 
آن هاست که البته این تصویر کمی مخدوش به نظر می رسد.

نمی توان در مورد این رمان نوشت و به نام آن اشاره نكرد، 
“از پائولو کوئلیو متنفرم”. باید منصف بود نام گزینش شده، 
برای  نام  این  اندازه  چه  تا  این که  دارد.  قابلیت های خوبی 
بسته گی  گوناگونی  عوامل  به  دارد،  جذابیت  مخاطب 
نهایتًا  که  است  این  گفت  می توان  اطمینان  با  آن چه  دارد. 
به محتوا و سیر  ارزیابی و واکنش خوانندۀ معمولی  معیار 
آن  از  نباید  که  نكته یی  ولی  آن؛  نام  به  نه  است،  داستان 
غفلت کرد آن است که همان گونه که در جای جای رمان با 
اعتراض نویسنده به پائولوکوئلیو و نگرانی های او از اقبال 
زرد  آثار  و  او  کتاب های  به  عوام  و  سطحی  خواننده گان 

روبه رو می شویم.
با مخاطب  وقتی عنوان کتاب که اولین کانال های ارتباطی 
هر  به جای  می کند،  برقرار  و طرح جلد  رنگ  کنار  در  را 
با  عامیانه  سطح  در  که  نویسنده یی  نام  از  دیگری  عنوان 
به  استفاده کرده است،  زیادی روبه رو شده است،  استقبال 
مخاطب به صراحت اعالم می کند که آن چه که در این کتاب 
خواهید دید و محور اصلی آن است، حول نویسنده گی یا 
این  که  است  اجتماعی  بر  نقدی  یا  و  نویسندۀ خاص  این 
و آن چه در مسیر داستانی  نمایندۀ آن است و…  نویسنده 
این کتاب می خوانیم، بهانه یی برای طرح این دیدگاه است، 

نه چیز دیگری.
آن چه دربارۀ عنوان کتاب نوشته شد، به نوعی دیگر برای 
کیفیت خوبی  اگر چه  می کند.  نیز صدق  جلد  روی  طرح 
اما پیام اصلی رمان  را در اجرای گرافیكی نشان نمی دهد، 
موج  آن  در  به خوبی  راوی،  و  نویسنده  فردیت  و  تنهایی 
شما  به  که  است  آن  جلد  روی  ظریف  نكتۀ  اما  می زند. 
خواهید  و  دید  خواهید  چیزهایی  کتاب  این  در  می گوید 
خواند که شما را به تأمل و قضاوت می کشاند و برای نشان 
دادن این مفهوم از پیاله یي کمک می گیرد که تا نیمۀ آن آب 
دارد و بی اختیار شما را به یاد ضرب المثل رایجی می اندازد 
که همه چیز به نگاه شما بسته گی دارد که نیمۀ پر پیاله را 

ببینید یا نیمۀ خالی آن را.
عنوان، طرح  کتاب که شامل  نخستین  پیام های   هماهنگی 
جلد، جملۀ گزینشی وولف، عبارت تقدیمی نویسنده، پیش 
از آغاز رمان با ارجاع به پیام محوری رمان، مخاطب را برای 

خواندِن آن آماده می کند:
در عنوان با تنفر روبه رو ایم. در طرح جلد با عناصری که 
تنها به یک نفر تعلق دارد. جملۀ وولف حكایت از ناامیدی 
تنهایی  اش  روزهای  از  نویسنده،  تقدیمی  عبارت  و  دارد 
سخن می گوید و این ها همه نشانه هایی ست از حكایتی که 

در پیش روی مخاطب قرار داد.
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در برزخ 
واقعـیت و معـنا
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 )نگاهی به رمان »از پائولوکوئلیو متنفرم!« اثر حمیدرضا امیدی سرور(

مکان مورد عالقة نویسنده، کافة فرانسوی است. با توجه به دنیای تنهایی رضا و گرایِش 
او به نویسنده گانی که تصاویر آن ها را در اتاقش نصب کرده و ارتباطی زنده را با آن ها 
برای خود ایجاد کرده است، حسرت و آرزوی آزادی یا تمایل به سبک و رویکرد آن فضا 
به نویسنده گی را نمایان می کند و تأسف بر تاریکی، بی برنامه گی، انزوای نویسنده گاِن 
توانا و سقوط نویسنده گی در جامعة خودی را به تصویر می کشد؛ بی سوادی آشکاری 
که مردم جامه را در خود فرو می برد، در حالی که مردمانش بر این گمان اند که با در دست 
گرفتن کتاب های شاخص در دست و نشستن و نوشتن در کافة فرانسوی می توانند 
نویسنده یا روشن فکر و قشر عاقل و بالغ جامعه باشند

نیره سادات حسینی



خروج امریکا از راه...
کاروان هایی  نخستین  کانیتنرها  این  که  گفت  او 
هستند که به عنوان بخشی از طرح خروج نیروهای 
اکماالتی  راه های  طریق  از  افغانستان،  از  امریكایی 

پاکستان، بیرون کشیده می  شوند.
پاکستان برای ایاالت متحده یک راه کلیدی می باشد 
تا ده  ها هزار کانتینر تجهیزاتش را از افغانستان، یک 
کشور محاط به خشكه، بیرون کشد. امریكا تا پایان 
سال 2014 بیشتر نیروهای جنگی اش را از این کشور 

خارج می کند.
با  امریكا  که حمله های هوایی  این  از  پاکستان پس 
بر   ،2011 سال  نومبر  ماه  در  بی پیلوت  های  طیاره 

 24 مرگ  به  افغانستان،  با  مرز  امتداد  در  پسته  یک 
را  اکماالتی  راه های  شد،  منجر  اش  سربازان  از  تن 
حدود هفت ماه مسدود نمود. اسالم آباد پس از این 
که واشنگتن به خاطر این تلفات جانی عذرخواهی 
کرد، این راه را در جوالی سال 2012 بازگشایی کرد.
ایاالت متحده طی زمانی که راه پاکستان مسدود بود، 
برای بیرون کشیدن تجهیزاتش به اجبار از یک راه 
طوالنی تر و پرهزینه تر استفاده می کرد که از شمال 

افغانستان و آسیای مرکزی و روسیه می گذرد.
به  تأخیر  با  متحده  ایاالت  چرا  که  نیست  روشن 
پاکستان شروع کرده است.  اکماالتی  راه  از  استفاده 
شهر  تا  و  می گذرد  افغانستان  جنوب  از  راه  این 
بندری کراچی ادامه دارد. از زمان بازگشایی این راه 

نیروهای  که  اکماالتی  مواد  در جوالی سال 2012، 
امریكایی به آن نیاز دارند، به داخل افغانستان سرازیر 

شده اند.
پاکستان  ترانسپورت  مسوول  مقام  یک  محمد،  عطا 
واقع  پایگاهی  از  کانتینر،   25 شنبه  روز  که  گفت 
غربی  جنوب  والیت  در  چمن  مرز  از  قندهار،  در 

بلوچستان وارد پاکستان شده اند.
پاکستانی  محلی  سیاسی  مقام  یک  یوسف،  محمد 
گفت که 25 کانتینر دیگر روز شنبه از مرز طوالنی 
افغانستان در تورخم واقع در شمال غرب خیبر، که 

منطقه قبایلی می باشد، وارد پاکستان شده اند.
نیرو  ایاالت متحده در حال حاضر حدود 66 هزار 
در افغانستان دارد. شمار آن  ها پیش از این به بیش از 

100 هزار می رسید که در چهارچوب برنامه خروج 
 2014 سال  تا  امریكایی  جنگی  نیروهای  بیشتر 
ایاالت متحده می خواهد به همین  کاهش داده شد. 
دلیل حدود 50 هزار وسیله نقلیه و حدود 100 هزار 

کانتینرهای فوالدی را از افغانستان بیرون بكشد.
کشورهای  دیگر  از  جنگی  نیروی  هزار   40 حدود 
عضو ناتو نیز در افغانستان حضور دارند که باید با 
توجه به برنامه خروج نیروهای جنگی، تجهیزات و 

مواد اکماالتی شان را از افغانستان خارج کنند.
اردوی  بلندپایه  مقام  یک  دمپسی،  مارتین  جنرال 
امریكا روز شنبه گفت که ایاالت متحده می خواهد 
در محافظت از نیروهایش و دستیابی به اهدافش در 

افغانستان توازن را حفظ کند.
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پای قرضاوی و فضل الرحمن به 
پروسۀ صلح کشیده شد

پاکستان در هرگونه راه...
باراک  خصوص  در  را  آمیزی  توهین  نظرات  مشاورانش   
اوباما، رئیس جمهوری امریكا مطرح کردند، در سال 2012 

بازنشسته شد.
وی در کتابش نوشته است: اگرچه اختیار من به عنوان فرمانده 
کامال  من  برای  بود،  شده  محدود  افغانستان  داخل  به  ناتو 
پایدار و مداوم  پاکستان در هرگونه راه حل  بود که  واضح 
بین المللی  نیروهای  کم  دست  داشت.  خواهد  مهمی  نقش 
به  )ایساف(  افغانستان  امنیت در  برقراری صلح و  به  کمک 
ناتو  نیروهای  از  پشتیبانی  برای  پاکستان  ارتباطی  خطوط 

نیازمند بودند.
طالبان  دیگر  سوی  از  است:  آورده  ادامه  در  کریستال  مک 
افغانستان  داخل  در  ما  فعالیت های  خاطر  به  افغانستان 
با  مرز  سراسر  در  شده  ساخته  پناهگاه های  از  نتوانست 
پاکستان بهره ببرد. به طور ایده آل اقدامات مشترک نیروهای 
کرد  متقاعد  را  افغانستان  طالبان  رهبران  ایساف  و  پاکستان 
که پناهگاه هایشان در پاکستان دیگر امن نیست و در نتیجه 

حمالت و اقداماتشان دیگر موفقیت آمیز نخواهد بود.
و  امریكا  میان  بی اعتمادی  کاهش  لزوم  بر  همچنین  وی 

پاکستان تاکید کرد.
معرفی  مراسم  در  همچنین  کریستال  مک  استنلی  جنرال 
کتاب خود گفت: دلخوری و عصبانیت های گسترده یی علیه 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین در پاکستان وجود دارد.

وی هشدار داد که حمالت متعدد هواپیماهای بدون سرنشین 
طور  به  مظنون  نظامیان  شبه  شناسایی  بدون  پاکستان  در 

انفرادی اقدامی نامناسب است.
علیه  پاکستانی ها  چرا  که  کنم  درک  می توانم  افزود:  وی 
یكی  اگر  می دهند.  نشان  منفی  العمل  عكس  حمالت  این 
موشكی  حمالت  با  مكزیک  مانند  همسایه  کشورهای  از 
واکنشی  چه  شما  بگیرد  نشانه  تگزاس  در  را  هدف هایی 
بدون  هواپیماهای  حمالت  پاکستانی ها  داشت؟  خواهید 
تلقی  کشورشان  علیه  امریكا  قدرت  نمایش  را  سرنشین 

می کنند و براساس آن عكس العمل  نشان می دهند.
جنرال مک کریستال همچنین افزود: آنچه که مرا در خصوص 
حمالت هواپیماهای بدون سرنشین نگران می کند این است 
که مردم جهان چه فكری در مورد آن ها می کنند. دولت باید 

از این حمالت موشكی بصورت مسئوالنه استفاده کند.

خواهان حضور زنان در...
وي مي گوید، این قطعنامه باید در سال 2013 ساخته 
شود، زیرا در صورت ایجاد این قطعنامه بسیاري از 

مشكالت زنان افغانستان حل خواهد شد. 
در همین حال، مژگان مصطفوي معین وزارت امور 
سطح  در  زنان  وزارت  گفت،  نشست  این  در  زنان 
رهبري کمیتۀ قطعنامه 1325 که تحت رهبري وزیر 

امور خارجه است، عضویت دارد.
دادگاه  در  زن  یک  حضور  مورد  در  مصطفوي  بانو 
در  جمهوري  ریاست  به  زنان  وزارت  گفت،  عالي 
خصوص حضور یک زن در دادگاه عالي پیشنهادي را 
ارایه کرده و مصمم است تا این پیشنهاد را پي گیري 

کند.
تنها خواهان  ما  امور زنان اضافه کرد،  معین وزارت 
حضور یک زن در سطح رهبري دادگاه عالي نیستیم، 
بل در صدد این استیم که حضور زنان را در ارگان هاي 

عدلي و قضایي، کشفي و امنیتي، بیشتر سازیم.
مورد  زنان  قضایایي که  در  زنان  وزارت  او،  گفتۀ  به 
خشونت، قاچاق و تجاوز قرار مي گیرند، یک مقدار 
نهادهاي  در  را  قضایا  این  و  دارد  اجرایه یی  نقش 

امنیتی و دادگاه ها پي گیري مي کند.
مورد  در  همواره  ما  گفت،  همچنان  مصطفوي  بانو 
کانون  و  امن  خانه هاي  زندان ها،  در  زنان  این که 
اصالح تربیت اطفال مورد آزار واذیت قرار نگیرند، 

بررسي و نظارت داریم.

حالی  در  را   سخنان  این  زنان  امور  وزارت  معین 
ابراز مي کند که چندی پیش یک دختر 16 ساله در 
ریاست زنان والیت دایكندي توسط مأموران امنیتي 

آن ریاست مورد تجاوز قرار گرفت. 
قطعنامۀ 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سه 
اصل مهم زیر استوار است: سهم گیری زنان در تمامی 
از  از حقوق زنان و جلوگیری  امور کشور، حمایت 

تجاوز وخشونت ها علیه زنان.
افزایش تعداد زنان در آوردن صلح و ثبات، حمایت 
گیری های  تصمیم  در  زنان  مشارکت  آنان،  امنیت  و 
از  مرد،  و  زن  میان  جنسیتی  تبعیض  رفع  و  دولتی 
جملۀ مواردی است که قطعنامه 1325 روی آن تاکید 

بیشتر نموده است.

          مــاندگار

و  اسالم  جهان  برجستۀ  علمای  از  قرضاوی  یوسف 
اسالم،  علمای  جمعیت  رهبر  فضل الرحمن  موالنا 
و  رای زنی  به  طالبان  با  مذاکره  در خصوص  قطر  در 

گفت وگو پرداخته اند. 
شورای عالی صلح افغانستان با تأیید مذاکرۀ قرضاوی 
این  جزییات  از  که  می گوید  فضل الرحمن  موالنا  و 

دیدار آگاهی ندارند.
بر اساس برخی گزارش ها، در این اواخر تماس هایی از 
جانب امریكایی ها با مقامات قطر صورت گرفته و طی 
از   که  است  دوحه خواسته  مقام های  از  واشنگتن  آن، 
متقاعد کردِن  برای  طالبان  بر  تأثیرگذار  شخصیت های 
حكومت  با  صلح  مذاکرات  به  پیوستن  در  گروه  این 

افغانستان، دعوت به همكاری صورت گیرد. 
مولوی شهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، شورای 
روزنامۀ  به  افغانستان،  نماینده گان  مجلس  و  علما 
این  گفت وگوهای  محور  شاید  که  گفت  ماندگار 

برای  طالبان  بر  فشار  اسالم،  جهان  برجستۀ  رهبر  دو 
اشتراک در پروسۀ صلح افغانستان باشد.

او گفت که در خصوص این مذاکرات با آن ها )شورای 
عالی صلح( هیچ گونه مشورتی صورت نگرفته و این 
طرف  از  دوحه(  به  فضل الرحمن  موالنا  )سفر  سفر 

دولت پاکستان تنظیم شده  است.
مولوی شاهد تصریح کرد: »در این اواخر گفت وگوهای 
صلح هم در سطح ملی، منطقه یی و جهانی شدت یافته 
و این ها )قرضاوی و موالنا فضل الرحمن( درک کرده اند 
که صلح تأمین می شود، اما باید با مشورت آن ها صلح 
به وجود بیاید؛ هم چنان تالش می شود که از طریق این 

علما برخی مشورت ها )به طالبان( رسانیده شود.«
موالنا  که  گفته اند  اسالم  علمای  جمعیت  مسووالن 
شده  دعوت  قطر  به  فوق العاده  گونۀ  به  فضل الرحمن 

است.
حافظ حسین احمد یک عضو این حزب، روز شنبه در 
یک نشست خبری در پاکستان گفت که فضل الرحمن 
افغانستان و طالباِن  در سفرش به قطر، میان حكومت 

مسلح میانجی گری می کند.
حكومت  همواره  این  از  پیش  فضل الرحمن  موالنا 
امریكایی ها خوانده است.او  افغانستان را دست نشاندۀ 
رابطۀ بسیار نزدیكی با گروه طالبان دارد و به حیث پدر 

معنوی آن ها شناخته می شود.
قانع  برای  امریكایی ها  که  نوشته اند  رسانه ها  برخی 
ساختن طالبان، یگانه راهی که اکنون در اختیار دارند، 

متقاعد ساختن آنان از طریق ایدیولوژیک است. 
قابل  نفوذ  از  که  قرضاوی  یوسف  مذاکرات  این  در 
مالحظه یی در میان کشورهای اسالمی برخوردار است 
نیز اشتراک کرده است. آقای قرضاوی در قطر زنده گی 
می کند و بر اساس گزارش ها با دفتر سیاسی طالبان در 

قطر نیز رابطۀ نزدیک دارد.
طالبان  جانب  از  ناشده،  تأیید  گزارش های  اساس  بر 
شهاب الدین  مولوی  طیب آغا،  سید  مذاکرات  این  در 
رسول  سید  شیخ  استانكزی،  عباس  شیرمحمد  دالور، 
ننگرهاری، مولوی محمد رستم حنفی و دو نفر دیگر 

از اعضای این دفتر شرکت دارند.

این که  باوجود  پاکستان هم  نظر می رسد که دولت  به 
اما  می دانست،  خود  منافع  مخالف  را  قطر  دفتر  قباًل 
اکنون الاقل پذیرفته است که این دفتر یک آدرس برای 
طالبان است. قباًل بعضی از شخصیت های پاکستانی از 
جمله نجم سیتهی از حزب مردم پاکستان گفته بود که 
پاکستان مخالف دفتر طالبان در قطر است، زیرا به گفتۀ 

او، در این دفتر منافع ملی پاکستان تأمین نمی شود.
لندن  جانبۀ  سه  نشست  در  پاکستان  این که  از  پس 
پذیرفت که طالبان را در مدت شش ماه به مذاکره با 
حكومت افغانستان وادار سازد، این تازه ترین تالش این 
کشور برای قانع ساختن طالبان به مذاکره با حكومت 

کرزی است.
موالنا  سفر  از  یک شنبه  روز  افغانستان  خارجۀ  وزیر 
که  گفت  و  کرد  بی خبری  ابراز  قطر  به  فضل الرحمن 
تا اکنون دفتر طالبان در قطر گشوده نشده و هر گاهی 
که مذاکرات در قطر آغاز شد، مردم را در جریان قرار 

خواهند داد.
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د عالمانو شورا پالوی په...
 خپل مسایل د سولې او خبرو اترو له الرې حل کړي او له 

جګړې الس واخلي.
د  پاکستان  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  نوموړي 
لپاره کوم شرطونه لري وویل،  دې کنفرانس د ترسراوي 
به  وروسته  سفر  له  پالوي  ورغلي  د  چې  دي  څه  هغه  دا 

روښانه شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سولې عالي 
شورا ویلي ول، چې پاکستان د دیني عالمانو د کنفرانس 

په جوړېدو کې مرسته نه کوي.
اسماعیل  محمد  سالکار  اړیکو  نړیوالو  د  شورا  دې  د 
مهاله  دې  تر  ورسره  پاکستان  چې  ول؛  ویلي  قاسمیار 
هکله  په  جوړېدو  غونډې  د  عالمانو  دیني  د  کې  کابل  په 

همکاري نه ده کړې.
دې  د  تراوسه  پاکستان  چې  دا  وویل،  قاسمیار  ښاغلي 
غونډې په جوړېدو کې همکاري نه ده کړې، ممکن علت 
یې د وسله والو طالبانو وروستي اخطارونه وي؛ چې د دې 

غونډې پر ضد یې ورکړي دي.
له جوړیدو سره مخالفت  والوطالبانو د دې غونډې  وسله 

څرګند کړی دی.
راوستو  سولې  د  کې  افغانستان  په  چې  وه،  شوې  ټاکل 
اسالمي  نورو  ځینو  او  پاکستان  افغانستان،  د  هکله  په 
یوه غونډه جوړه  کابل کې  په  په ګډون  عالمانو  هیوادونو 
پریکړه  جوړېدو  د  غونډې  دې  د  عالمانو  دیني  د  شي. 
د  افغانستان  د  ته  پاکستان  مخکې  میاشتې  دوه  شاوخوا 

سولې عالي شورا پالوي په یوه سفر کې شوې وه.
په  عالمانو  دیني  د  چې  لري،  تمه  حکومت  افغانستان  د 
غونډه کې په افغانستان او سیمه کې د ځان وژونکو حملو 

او د سولې په اړه د دیني عالمانو فتوا ترالسه کړي.

شکنجۀ سیستماتیک در...
با  برخورد  در  تا  است  خواسته  ملی  امنیت  ریاست   
زندانیان تجدید نظر کنند و سهولت هایی را برای آن ها 

در نظر گیرند.

  مشکالت زندانیان
دهد  می  نشان  حكومت  یاب  حقیقت  هیات  گزارش 
که بیش از 66 درصد زندانیان افغان از خدمات وکیل 
میعاد  در  آن ها  دوسیه های  و  هستند  محروم  مدافع 
این  که  گفت  خواه  عدالت  نمی شوند.  بررسی  قانونی 
عده از زندانیان مدت های طوالنی در انتظار رسیدگی 

به دوسیه های شان بی سرنوشت می مانند.
این هیات می گوید که در برخی از زندان ها از وضعیت 
به  آن ها  شدید  نیاز  زندانیان،  از  برخی  ناگوار  صحی 

تداوی عاجل و بعضًا به جراحی آگاه شده است.
گزارش حاکی از آن است که در شماری از ولسوالی های 
افغانستان، اداره های عدلی و قضایی وجود ندارد. آقای 
عدالت خواه در این زمینه والیت قندهار را مثال آورد 
و گفت که ده ولسوالی آن از اداره های عدلی و قضایی 

محروم هستند.
گزارش سازمان ملل متحد در مورد شكنجه گسترده در 
زندان های افغانستان سبب شد تا ناتو تحویل زندانیان 

به حكومت افغانستان را به تعلیق درآورند.

رهایی یک کودک...
 ناشی از ترس بر این کودک به اندازۀ بوده است که 

در حال حاضر وی پدر و کاکایش را نمی شناسد.
صافی یاد آور شد که پولیس در پیوند به این قضیه 
کارمندان  و  کرده  بازداشت  را  مرد  یک  و  زن  یک 
ریاست امنیت ملی نیز چهار نفر دیگر را در پیوند به 

این قضیه بازداشت کرده اند.
چندی پیش آدم ربایان یک کودک هشت ساله، به نام 
علی سینا را پس از اخذ پول هنگفتی از خانواده اش  

با بیل کشتند.
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جاپان به ادامۀ کمک هایش، بیش از سیزده 
میلیون دالر دیگر را نیز به هدف حمایت از 
برنامه های توسعه یی، به حكومت افغانستان 

کمک می کند.
پروژه های  در  جاپان  جدید  کمک  این 
و  بهسود  ولسوالی های  در  توسعه یی 
مصرف  به  ننگرهار  والیت  سرخورد 

می رسد.
کابل  در  جاپان  سفیر  تاکاهاشی  هیروشی 
چون  پروژه های  پول  این  از  که  می گوید 
کلنیک های صحی، مكاتب و پل و پلچک ها 

در دو ولسوالی یاد شده اعمار می شوند.
این  قرارداد  امضای  هنگام  تاکاهشی  آقای 
پول با جاوید لودین معین سیاسی وزارت 
این  خارجه روز گذشته در کابل گفت که 
پروژه ها در زنده گی مردم ننگرهار تغییر به 

میان می آرود.
او گفت: »این پروژه ها برای بهبود زنده گی 
مردم محل می باشد تا آنان به گونه راحت 
زنده گی کنند، شاگردان به مكاتب دسترسی 
پیدا کنند و کسانی که مریض اند به کلنیک 
امیدوار  ما  باشند.  داشته  دسترسی  صحی 
هستیم تا در همكاری با مردم افغانستان در 
حل مشكالت سهم بگیریم و این به نفع ما 

هم است که اقتصاد مردم بهبود یابد.«
چند روز قبل جاپان نیز حدود بیست میلیون 
دالر را برای تطبیق پروژه های انكشافی در 

شماری از والیات افغانستان به وزارت احیا 
و انكشاف دهات کمک کرد.

سفیر جاچان می گوید که کشورش حاضر 
کمک  بخش  هر  در  را  افغانستان  تا  است 
مشكالت  بتواند  کشور  این  تا  نماید  مالی 

اقتصادی اش را مرفوع سازد.
در همین حال، جاوید لودین معین سیاسی 
سال های  طی  که  می گوید  خارجه  وزارت 
مهم  پروژه های  از  زیادی  شماری  گذشته 
اجرا  به  مالی جاپان  از کمک  افغانستان  در 

گذاشته شده است.
او گفت: تطبیق این پروژه ها مطمینًا در رشد 
سطح اقتصادی و انكشاف بشری در مناطقی 
که عملی می گردد مهم است، طی ده سال 
گذشته جاپان یكی از بزرگ ترین حامیان و 
تمویل کننده گان پروژه های بزرگ اقتصادی 

در افغانستان بوده است.
سال  که  است  کشورهای  از  یكی  جاپان 
کمک  بیشترین  توکیو  کنفرانس  در  گذشته 

مالی را به مردم افغانستان تعهد کرد.
گذشته  سال  ده  از  بیش  طی  کشور  این 
صدها میلیون دالر را در بخش های مختلف 

در افغانستان به مصرف رسانده است.
بیشتر پول های  افغان می گوید که  مقام های 
کمک شدۀ جاپان در پروژه های مهم که از 
شده  پیشنهاد  کشور  این  حكومت  سوی 

است، به مصرف رسیده است.

مسوول اتهام بر من...
 از من به دادستانی شكایت کردند؛ اول این 
شكایت به دادستانی به دلیل نوشتن مقاله یک 
به  باید  موضوع  این  و  است  غیرقانونی  امر 
کمیسیون تخلفات رسانه یی نه بلكه کمیسیون 
رسانه های همگانی، که مطابق به قانون جدید 
رسانه ها تشكیل شود که هنوز نشده، ارجاع 

می شد.«
که  کمیسیونی  »این  کرد:  تاکید  نادری  آقای 

فعاًل وجود دارد قانونی نیست.«
اصل  که  گفت  بی بی  سی  به  نادری  آقای 
اداره  که  برمی گردد  نامه یی  به  موضوع 
ریاست جمهوری  شكایات  به  رسیده گی 
دو  شكایت  اساس  بر   1390 سرطان  ماه  در 
به  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزارت  کارمند 

کمیسیون مبارزه با فساد اداری فرستاد.
نسبت  نجفی  آقای  به  اظهاراتی  نامه  این  در 
داده شده بود که گویا او حامد کرزی را در 
انتخابات 1388 به ریاست جمهوری رساند، 

اگر نه عبداهلل عبداهلل رییس جمهوری بود.
آقای نادری به دنبال نشر این نامه در روزنامۀ 
و  نوشت  مورد  این  در  مقاله یی  ماندگار، 

خواستار بررسی این موضوع شد.
جمله  از  و  خبرنگاران  از  حمایت  نهادهای 
پرتو  احضار  نیز  نگاران  روزنامه  فدراسیون 
نادری از سوی دادستانی را غیرقانونی خواند.
مدافع  نهاد   9 از  متشكل  که  فدراسیون  این 
نامه یی  در  است،  روزنامه نگاران  و  رسانه ها 
سرگشاده به حامد کرزی خواستار لغو حكم 
جلب دادستانی کل و بررسی این موضوع از 

سوی کمیسیون رسانه ها شد.
این کمیسیون که تشكیل آن در قانون رسانه ها 
این  تا هنوز تشكیل نشده و  پیش بینی شده، 
فدراسیون  که  است  دیگری  موضوع  مساله 

روزنامه نگاران بر آن تاکید کرده است.
گفتگوی  در  نجفی  داوودعلی  حال،  این  با 
با هیچ کسی  تاکید کرد که  بی بی  سی  با  خود 
رفع  خواستار  تنها  و  ندارد  شخصی  مشكل 

اتهام علیه خود است.

 1389 بهار  تا   1384 خزان  از  نجفی  آقای 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  دبیرخانه  رییس 

افغانستان بود.
نجفی  آقای  انتخابات  این  برگزاری  از  پیش 
اصلی  رقیب  عبداهلل  عبداهلل  تند  انتقاد  مورد 
گرفت.  قرار  انتخابات  این  در  کرزی  آقای 
نجفی  آقای  برکناری  خواستار  عبداهلل  آقای 
کمیسیون  وقت  رییس  لودین  عزیزاهلل  و 

انتخابات شد.
با این خواست رقیبش موافقت  آقای کرزی 
کمیسیون  پیشین  مقام  دو  این  و  نكرد 
با  دیداری  در  انتخابات  از  پس  انتخابات 
رییس جمهوری از سمت خود استعفا دادند.

آقای عبداهلل این مقامات را به دست داشتن 
در تقلب های انتخاباتی به نفع رییس جمهور 
برکناری  خواستار  بارها  و  کرد  متهم  کرزی 
به  اعتراض  در  نهایت  در  و  بود  شده  آنها 
»عمل کرد نادرست حكومت« و عدم برکناری 
این مقام ها، از شرکت در دور دوم انتخابات 

انصراف داد.

کمک 13 میلیون دالری 
جاپان به افغانستان

تجاوز افسر پولیس بر یک 
بانوی جوان در سرپل

این دو...
آن  در  که  امضا گردد  او  و  اسالمی  متحد   جبهۀ 
معاهده جایگاه هر دو طرف مشخص باشد. با این 
او در مشاجرۀ  داکتر عبداهلل مخالفت کرد.  طرح، 
از  باالتر  که  پرسید  داشت،  من  با  که  مختصری 
است!( چه  اختیار جبهه  در  که  )کرسی هایی  این 
می خواهید؟! من گفتم که می خواهم هرگاه کرزی 
مسند  از  را  شما  فرمان  یک  با  که  بگیرد  تصمیم 
وزارت خارجه برکنار کند، نظر به موافقت نامه یا 
پروتوکول منعقده، نتواند. به پاسخ من گفت که او 
نمی تواند! اما مارشال فهیم و قانونی نظر مرا تأیید 

کردند و گفتند که می تواند.
شاه  اطرافیان  که  بود  بگومگوها  این  به  توجه  با 
سابق )به گمان من(، کرزی و خلیل زاد )از روی 
یقین(، به فكر توطیه افتادند. چون آنان می دانستند 
که )بر خالف تصور روهراباکر(، اکثریت رهبران 
اتحاد شمال )به شمول سیاف و خلیلی( با برگشت 
شاه به قدرت مخالف اند. آنان یعنی اطرافیان شاه، 
کرزی و خلیل زاد، سردار ولی را وظیفه دادند که 
دورۀ  رهبری  قبول  به  شاه  ارادۀ  و  کند  مصاحبه 
که  می شود  سبب  امر  این  نماید.  بیان  را  انتقالی 
اتحاد شمال بدون قیدوشرط به ابقای کرزی رای 
از همین رو بود وقتی که خلیل زاد مصاحبه  دهد. 
کرد و ادعا نمود که شاه را قانع ساخته، هیچ یک 
از رهبران اتحاد شمال به مخالفت با او برنخاستند، 
پاچا  جمله  از  ـ  جنوب  رهبران  از  تعدادی  بلكه 

خان جدران ـ صدای مخالفت بلند کردند.
استدالل  پروان  هوتل  جلسۀ  در  شمال  رهبران 
دورۀ  رییس  حیث  به  شاه  پذیرفتن  که  می کردند 
سلطنتی  نظام  بازگشت  قبول  معنای  به  انتقالی، 
است؛ در حالی که ابقای کرزی، از یک طرف این 
امر را منتفی می سازد، از جانب دیگر، »او )یعنی 
کرزی( که بسیار ضعیف و بی پایگاه است، همواره 
در دست ما باقی می ماند.« به ابتكار استاد سیاف، 
جلسه یی در منزل او ـ واقع در وزیر اکبر خان ـ 
رهبران  و  کرزی  مجلس  این  در  گردید.  برگزار 
کسی  آخرین  ربانی  استاد  داشتند.  حضور  شمال 
به  رهبران خطاب  از  یكی  یافت.  که حضور  بود 
گفت  او  است.  مذبذب  شما  موضع  که  گفت  او 
که من در برابر تصمیم سایر دوستان حرفی ندارم. 
همین بود که همه از جا برخاستند و به محل لویه 
کرزی  از  دفاع  در  سخنرانی هایی  و  رفتند  جرگه 

ایراد نمودند.
و اما این که خلیل زاد ادعا کرده است که زبان های 
که  همان طوری  ساخته،  رسمی  او  را  اقوام  سایر 
در  است.  بی اساس  کاماًل  گفته،  هم  روهراباکر 
شد،  آماده  او  نظر  زیر  که  اساسی  قانون  مسودۀ 
زبان های پشتو و دری ذکر رفته  از رسمیت  تنها 
بود. ایتالفی که در درون لویه جرگه شكل گرفت، 
ازبیكی  زبان  مخصوصًا  زبان ها،  سایر  رسمیت 
از  ایتالف  کرد.  عنوان  خود  خواست های  از  را، 
شرکت در رای گیری  که در آن پیشنهاد شده بود 
در  شاه  نام  و  باشد  پشتو  ملی  سرود  واحد  زبان 
به  »بابای ملت«  قانون اساسی درج گردد و لقب 
امتناع   همین  از  بعد  نمود.  امتناع  گردد،  اعطا  او 
بود که جریان مخالفت با مواردی از مسودۀ تهیه 
شده از جانب حكومت، جدی گرفته شد. قرار شد 
لویه جرگه  رییس  و  ایتالف  نماینده گان  میان  که 
مذاکره به عمل آید تا به بن بست پایان داده شود.

خلیل زاد خیمه یی را ـ در کنار خرگاه لویه جرگه 
ـ به خود اختصاص داده بود، و از آن جا جریان 
بود،  کرده  تدوین  که  را  اساسی  قانون  تصویب 
با  ایتالف  از  نماینده گی  به  وقتی  نظارت می کرد. 
گفت  او  داشتیم،  مالقات  هند  کشور  وقت  سفیر 
که من پیشنهاد کردم که با توجه به ساختار پیچیدۀ 
اجتماعی افغانستان، مودل نظام فدرالی هند، بسیار 
من  بر  خلیل زاد  اما  است.  افغانستان  با  سازگار 
فریاد زد و صدایم را در گلو خاموش ساخت و 
نگذاشت که حرفم را تمام کنم؛ شما نیز احتیاط 

کنید او شاخ می زند. 
حینی که چند تنـ  از آن جمله منـ  به نماینده گی 
از اپوزیسیون درون لویه جرگه موظف به مالقات 
آمده  پیش  بُن بست  تا  با حضرت مجددی شدیم 
چون  مسایلی  بودِن  منازعه  مورد  به خاطر  که  را 
درج نام شاه سابق، زبان سرود ملی، ساختار نظام 
سیاسیـ  اداری، پیش آمده بود برطرف کنیم، با سه 
چهره روبه رو شدیم. مجددی، خلیل زاد و لخضر 
ابراهیمی نمایندۀ سازمان ملل متحد در افغانستان. 
من ابراهیمی را داغ تر از خلیل زاد یافتم. او به ما 
از هجده والیت شمال، غرب و  ـ که هجده تن 
مناطق مرکزی بودیمـ  تلقین می کرد که شما اقلیت 
به  پارلمانی  نظام  که  می فرمود  تفهیم  نیز  هستید. 
درد شما نمی خورد، چون در نظام پارلمانی وزیر 
مسالۀ  که  سپرد  وعده  خلیل زاد  است!  وکیل  یک 
زبان سرود ملی را، کرزی در بیانه اش حل می کند؛ 
پیشنهاد می کند  ملی  عنوان شخصیت  به  او  یعنی 

که سرود ملی به هر دو زبان رسمی کشور باشد. 
نماینده گان  زیاد  تعداد  آغاز مخالف  از همان  من 
خلیل زاد  مجددی،  با حضرت  مذاکره  در  ایتالف 
و ابراهیمی بودم. چون می دانستم که آنان از این 
تعدد استفاده می کنند و مخصوصًا رهبران رادیكال 
بگویند.  سخن  که  نمی دهند  اجازه  را  ایتالف 
خلیل زاد از کثرت جمع استفاده کرد، فتوای حضور 
وزرای دو پاسپورته را از یكی از نماینده گان که 
نماینده یی  همین طور،  گرفت.  بود،  آمده  ایران  از 
اساسی  قانون  در  سابق  شاه  نام  درج  به  بلخ،  از 
نیز  کرد.  موافقت  او  به  ملت  بابای  نام  اعطای  و 
همو خطاب »افغان« به هر یک از شهروندان را، 
قول  از  او  نهاد؛  ترجیح  »افغانستانی«  به  نسبت 
است.  موجه  اولی  که  آورد  دلیل  زبان شناسان)؟( 
یكی دو تنی که مخالف این سازش ها بودیم، تنها 
ماندیم و غوغای دوستان خودمان، ما را خاموش 

ساخت.
و  خلیل زاد  که  روهراباکر  قول  این  دربارۀ  اما 
کردند  خنثا  را  رهبرانی  مساعی  »تمام  ابراهیمی 
که واقعًا در مقابل طالبان جنگیده بودند« می توان 
رهبران  این  اگر  مخصوصٌا  آورد؛  فراوان  شواهد 
خود جرأت کنند و لب بگشایند و یا قلم به دست 
گیرند. اما از آن جمله، من به یكی دو مورد اشاره 

می کنم: 
وی  خلیل زاد،  سابق  دست یاران  از  یكی  قول  به 
از  بیرون کردن اسماعیل خان  در مأموریتش برای 
هرات، به تهدید نظامی متوسل شد. اسماعیل خان 
هیچ گونه عالقه یی به دور شدن از هرات و آمدن به 
کابل نداشت. از همین رو به درخواست خلیل زاد 
پافشاری به ماندن در  پاسخ منفی داد و همچنان 
هرات داشت. خلیل زاد به حضور نیروهای نظامی 
و  هرات  در  مخصوصٌا  ـ  افغانستان  در  امریكا 
شیندند ـ اشاره کرد و گفت که در صورت لزوم 

از آنان استفاده خواهد شد )العهدۀ علی الراوی(.
خلیل زاد  با  رادیویی  گفت وگوی  یک  در  وقتی 
روبه رو بودم، گفتم که شما قبل از امریكایی بودن، 
یک افغان هستید که تمایالت سیاسی و قومی تان 
در جهتی  را  امریكا  سیاست  است.  آشكار  بسیار 
می برید که شما می خواهید. دیر یا زود امریكا بر 
به  اشاره  سخنم  )این  شد  خواهد  واقف  امر  این 
سخنان او در همان رادیوی بی.بی.سی بود که قباٌل 
گفته بود: »آنانی که استحقاق شرکت در حكومت 
را ندارند، ولی اکنون این فرصت برای شان میسر 
با  او  نگذارند(.  بیرون  خود  حد  از  پا  باید  شده، 
امریكا،  به من گفت: »سیاست  تهدیدآمیزی  لحن 
ساحل  در  بزرگ  کشتی  یک  گرفتِن  پهلو  به سان 
است. وقتی بخواهد پهلوی دیگر خود را بگرداند، 
این  بزند.  درجه یی  دور یک صدوهشتاد  باید یک 
همین  امریكا  سیاست  حاال  می خواهد.  زمان  امر 

است. تا آن زمان ببینیم چه می شود«.
تا  می خواست  وقت  سال  دوازده  آری، 
امریكایی های اصیل چون روهراباکر و جان کیری 
مقاطع  در  که  دهند  نشان  و  بردارند  راز  از  پرده 
بسیار مهم تاریخ ده سال پسین، برای تطبیق تیوری 
خلیل زاد، چه دستكاری هایی صورت گرفته است. 
نامۀ روهراباکر در کمال ایجاز، تاریخ دوزاده سال 
اخیر را بازگو می کند؛ همان طوری که بیانات جان 
این تاریخ، یعنی  کیری پِس پردۀ یک مقطِع مهم 
محتوای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 را 

آشكار می سازد. 
جان کیری که اینک سمت وزارت خارجۀ امریكا 
سال  سی  مدت  این،  از  پیش  دارد،  عهده  به  را 
عضو مجلس سنا و رییس کمیتۀ روابط خارجِی 
آن مجلس بوده است. جان کیری از شخصیت های 
از  آسیا،  جنوب  امور  در  او  امریكاست؛  برجستۀ 
جلو  کیری  جان  می آید.  حساب  به  خبره  افراد 
از  بعد  پاکستان  با  امریكا  روابط  شدِن  خراب تر 
ـ  خودش  قول  به  ـ  وی  گرفت.  را  اسامه  مرگ 
در سال  افغانستان  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
که  بود  وقتی  آن  و  نمود.  مداخله  میالدی   2009
کمیسیون  بودن  جانب دار  دلیل  به  عبداهلل  داکتر 
انتخابات، از شرکت در دور دوم انتخابات امتناع 
حامد  دست  و  آمد  کابل  به  کیری  جان  ورزید. 

کرزی را به عنوان پیروز انتخابات باال کرد.
اخیراً که آقای کرزی آشكارا از قابل استفاده بودِن 
کیری  جان  کرد،  دفاع  کهنه  رای دهِی  کارت های 
هشدار داد که رویدادهای انتخابات گذشته این بار 
چیزهایی  انتخابات  آن  در  شد.  نخواهد  تكرار 
بود که از آن چشم پوشیدیم. ما انتخابات شفاف 
می خواهیم و هر کسی برنده باشد، از آن حمایت 

می کنیم.
به  این مسایل،  افشای  باور کنیم که  آیا می توانیم 
امریكایی ها  یافتِن  معنای فرا رسیدِن زمان آگاهی 
از جزییات امور افغانستان است؛ یا به عبارۀ خود 
سیاست  کشتی  که  رسیده  فرا  آن  زمان  خلیل زاد، 
فقط  این که  یا  کند؟  پهلو عوض  امریكا،  خارجی 

»این دو امریكایی«اند که چنین می اندیشند؟

پولیس  فرماندهی  استخبارات  مدیر 
یک  به  سرپل  والیت  بلخاب  ولسوالی 
سرپل  والیت  در  ساله  شانزده  دختر 

تجاوز کرد.
نسیمه آرزو رییس امور زنان سرپل این 
خبر را تأیید کرده و وضعیت زنان را در 

این والیت نگران کننده دانست.
یكی از باشنده گان ولسوالی بلخاب که نه 
خواست نامش برده شود به خبرگزاری 
بست باستان گفت که محب علی مدیر 
ولسوالی  پولیس  فرماندهی  استخبارات 
بلخاب، روز جمعه به یک دختر شانزده 
ساله در این ولسوالی تجاوز کرده است.
رجعتی  شفاخانۀ  رییس  جواد  داکتر 
تأیید  را  خبر  این  نیز  بلخاب  ولسوالی 
کرده و گفت که روز جمعه یک دختر 
که به وی تجاوز شده بود به این شفاخانه 

آورده شده است.
غالم نبی خرم فرمانده امنیت فرماندهی 
پولیس ولسوالی بلخاب این خبر را یک 
علی  محب  که  گفت  و  دانسته  شایعه 

بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد.
یک ماه پیش نیز به یک زن چهل ساله 
صورت  گروهی  تجاوز  والیت  این  در 

گرفته بود.

عمراکرم جوان افغان- امریكایی است که برندۀ 
"گرامی" با اعتبارترین جایزۀ موسیقی در جهان 

شناخته شد.
عمراکرم در شهرنیویارک به دنیا آمده است. در 

آن زمان پدرش به حیث دیپلومات در سازمان 
ملل متحد کار می کرد.

عمر اکرم جایزۀ گرامی را حاصل پانزده سال 
کار جدی و بدون وقفه در عرصه هنر موسیقی 
داند. عمراکرم در کشورهای افغانستان، کیوبا، 
کرده،  زنده گی  فرانسه  و  سابق  چكوسلوکیا 
موسیقی اش از فرهنگ های مختلف که وی با 
آن در تماس بوده، رنگ و آهنگ پذیرفته است. 
عمر اکرم که در نواختن پیانو تخصص دارد، 
را  آهنگ هایش  البوم  نخستین  در سال 2002 
ساخت. وی در سال 2004 با البوم »آزاد مانند 
پرنده« و در سال 200۷ با البوم »سفر محرمانه« 
دنیایی موسیقی مطرح شد  به طور جدی در 
و آهنگ هایش در صدر لست البوم های »عصر 

جدید« راه یافتند.
شهر  در  اینسو  به   1990 سال های  از  که  او 
الس آنجلس امریكا زنده گی می کند و برای 
آهنگ  امریكایی  های  خوان  آواز  از  تعدادی 
های نیز ساخته است، در سال 1996 همكاری 
 Dr. E. Mike(را با مایک واسیلومانوالکیس

Vasilomanolakis( آغاز کرد.
اکرم که در 55  »انعكاسات عشق« عمر  البوم 
البوم  مین جوایز گرامی در کتگوری »بهترین 
دهم  شام  بود،  شده  کاندید  جدید«  عصر 
فبروری سال 2013 برندۀ این جایزه با اعتبار 

بین المللی موسیقی جهان شده است.
را حاصل  »انعكاسات عشق«  البوم  اکرم  عمر 
داند و جایزه  پدر شدن می  ازدواج و  تجربۀ 
گرامی را حاصل پانزده سال کار جدی و بدون 
وقفه در عرصه هنر موسیقی و همكاری مثمر با 
 Dr. E. Mike(داکتر مایک واسیلومانوالکیس

Vasilomanolakis( دانسته است.

عمر اکرم برندۀ جايزۀ بین المللی 
موسیقی"گرامی" شد
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د  افغانستان  د  چې  کې  حال  داسې  په 
پالوی  شورا  عالي  د  سولې  او  عالمانو 
پاکستان ته په سفر بوخت دی، د سولې 
دې  په  چې  وایي،  غړي  شورا  عالي  د 
د  سره  عالمانو  پاکستانیو  له  کې  سفر 
ګډ  د  منځ  تر  عالمانو  د  هېوادونو  دواړو 

کنفرانس په اړه بحثونه وشي.
مولوي  غړی  شورا  عالي  د  سولې  د 
ته  ورځپاڼې  ماندګار  شاهد  شهزاده 
د  سولې  د  ته  پاکستان  چې  وویل، 
د  شورا   عالي  د  عالمانو  د  او  شورا  عالي 
هېواد  هغه  د  موخه  سفر  د  پالوي  ګډ 
او  کتنه  سره  پالوي  یوه  همدغسې  له 
د  افغانستان  او  پاکستان  د  کابل کې  په 

دیني عالمانو د کنفرانس په اجنډا او جوړېدو خبرې کول 
دي او په دې خبره کوي، چې څومره ژر کېدای شي دغه 

کنفرانس جوړ شي.
جوړېدونکی  دغه  چې  دي  من  هیله  کړه،  زیاته  هغه 
کنفرانس له مثبتو پایله ډک او ښه تر سره شي؛ د همدې 

لپاره د پاکستان جیدو او مخکښو مفتیانو او عالمانو ته بلنه 
ورکوي؛ خو دا جبري کوالی نشي چې کوم عالمان دې په 

کې برخه واخلي.
د دې کنفرانس  له طرفه  افغانستان  د  وینا،  په  نوموړي  د 
لپاره اته تنه جید علما ټاکل شوي، چې د عالمانو د شورا 
مشر مولي قیام الدین کشاف، قاضي امین وقاد، نور اکبري، 

لري،  ګډون  بلوڅ  او  بلیغ  مظفري،  نورستانی،  اهلل  شفیع 
شوی  برابر  لېست  یو  هم  لوري  له  پاکستان  د  همدارنګه 
په کاري ګروپ کې  د دې کنفرانس  به  عالمان  چې دغه 

برخه اخلي او په ګډه به له افغان لوري سره کار کوي.
کنفرانس  دغه  ولې  چې  دا  وینا،  په  شاهد  ښاغلي  د 
وځنډېده المل یې دا و، چې افغان لوری مصروف شول، بهر 
ته سفرونه زیات شول او پاکستان هم پر وخت په دې برخه 
کې اقدامات ونه کړل؛ نو د همدې لپاره وپتېیل شوه چې 
یو ځل بیا دې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان سره 

کېني او د دې کنفرانس په جوړېدو دې خبرې وکړي.
چې  پرته  شک  له  وایي،  غړی  دغه  شورا  عالي  د  سولې  د 
په افغانستان، پاکستان او سیمه کې ستونزې شته، جګړه 
روانه ده، بې اتفاقي ده او وژنې روانې دي، نو د دې ستونزو 
په لرې کولو او د پېښو په مخنیوي کې د عالمانو رول ډېر 
مهم دی او دیني عالمان کوالی شي چې په مخنیوي کې 

خپله اغېزمنه ونډه تر سره کړي.
چې  وي،  دا  به  موخه  کنفرانس  دې  د  خبره،  په  هغه  د 
په  جګړې  د  او  وکړي  کار  لپاره  ثبات  او  سولې  د  عالمان 
ټول ښکېلو خواوو به غږ وکړي، چې...       ادامه صفحه 6

جنرال مک کریستال: 

پاکستان در هرگونه راه حل 
افغانستان نقش مهمی دارد

به عقیده جنرال استنلی مک کریستال پاکستان در هر راه حل 
پایدار و مداومی در افغانستان نقش مهمی خواهد داشت.

نیروهای  اسبق  فرمانده  کریستال،  مک  استنلی  جنرال 
امریكایی و ناتو در کابل در کتاب خود با عنوان »سهم من از 
این وظیفه« با توصیف نقش خود در جنگ افغانستان تفكر 
اشفق  جنرال  با  صمیمانه  روابط  قراری  برلزوم  مبنی  خود 
پرویز کیانی، فرمانده ارتش پاکستان را نیز توضیح می دهد.
جنرال مک کریستال پس از آنكه...            ادامه صفحه 6
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سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجويان 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
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با اين شماره ها به تماس شويد: 0784301640 - 0776930565

د عالمانو شورا پالوی په پاکستان کې څه کوي؟

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   2014  /  1393 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیكی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک 

نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی 
خویش در این نشست، دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را 

قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

داوود علی نجفی:

مسوول اتهام بر من مورد پی گرد قرار گیرد
و  ترانسپورت  وزیر  نجفی  داوودعلی 
قانونی  بررسی  خواستار  هوانوردی 
اتهامات مطرح شده علیه خود شده است.

به  پیش  ماه  چند  ماندگار  روزنامۀ 
اسنادی دست یافته که در آن داوود علی 
را  کرزی  حامد  او  که  بود  گفته  نجفی 

رییس جمهور ساخته است.
در  هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر  اما 
را  اظهارات  این  سی  بی  بی  با  مصاحبه 
در  کرد هر کسی  تأکید  و  دانست  بی پایه 
این مورد مسوول دانسته شود، باید تحت 

پیگرد قرار گیرد.
مطلب  مورد  این  در  که  کسانی  از  یكی 
و  پژوهشگر  نادری  پرتو  نصراهلل  نوشته، 
شاعر است که به انتشار »افترا« علیه آقای 

نجفی متهم شده است.
این مقاله را حدود هفت ماه  نادری  پرتو 
قبل در روزنامۀ ماندگار نوشته بود، اما سه 
اساس  بر  کل  دادستانی  وقتی  قبل  هفته 
شكایت داوود نجفی، آقای نادری را برای 
توضیح به دادستانی خواست، مساله یكبار 

دیگر رسانه یی شد.
پرتو نادری احضار خود از سوی دادستانی 
را غیرقانونی خواند و از رفتن به دادستانی 

کل خودداری کرد.
از  شكایت  افغانستان،  قانون  براساس 
خاصی،  مطلب  و  نویسنده  یا  و  رسانه ها 
تخطی  بر  نظارت  کمیسیون  به  باید  ابتدا 
رسانه ها ارجاع شود و اگر این کمیسیون 

گرفته،  صورت  تخطی  که  کرد  تایید 
ارجاع  دادستانی  به  را  مساله  کمیسیون 

می کند.
آقای نجفی مدعی است که این روند دنبال 
شده است او گفت: »هفت هشت ماه پیش 
این اتهامات نشر شد و در همان وقت از 
که  کردم  تقاضا  و قضایی  نهادهای عدلی 
این موضوع را بررسی کنند و بعد نامه یی 
فرستادیم.  تخلفات رسانه یی  به کمیسیون 
و  اطالعات  وزیر  دفتر  از  نامه یی  اخیراً 
بررسی  را  موضوع  این  که  رسید  فرهنگ 
کرده و تخلف رسانه یی صورت گرفته و 

آن را به مرجعش ارجاع کرده است.«
اطالعات  وزیر  رهین  مخدوم  سید  اما 
ابتدا  موضوع  این  که  گفت  فرهنگ  و 
بود:  شده  ارجاع  کشور  کل  دادستانی  به 
»دادستانی از کمیسیون بررسی به تخلف ها 

نادری(  پرتو  )مقاله  نوشته  همان  باره  در 
نظر خواست و کمیسیون تخلف ها با لحن 
داد،  تشخیص  تخطی  را  آن  مالیم  بسیار 
طوری که راه آشتی و مفاهمه بین دو نفر 

باز باشد.«
»تصویب  گفت:  بی بی سی  به  رهین  آقای 
کمیسیون به امضای من به دادستانی رفت 
و بعد از آن ما با قضیه سر و کار نداشته ایم 
و امیدواری من شخصًا این بوده و هست 
که این مساله با حسن نیت و تفاهم حل 

شود.«
به  نجفی  داوود  سوی  از  که  نادری  پرتو 
شده  متهم  شخصیت  ترور  و  زنی  اتهام 
است، همچنان تاکید دارد که اقدام داوود 
نجفی مبنی بر شكایت از او در دادستانی 
گفت:  او  است.  بوده  قانونی  غیر  کل، 
»این ها )داوودعلی نجفی(...ادامه صفحه 7

مراسم پايانی 
دومین دورۀ جايزۀ 

ادبی نوروز 
معرفی برگزيده گان جايزه

و نکوداشت روز جهانی داستان 
کوتاه

زمان: چهارشنبه، 25 بهمن/
دلو، ساعت 2 پس از چاشت.

مکان: کابل، چهاراهی ملک 
اصغر- لیسۀ استقالل، 

تاالر انستیتیوت فرانسه در 
افغانستان.


