
مال محمد عمر، حکمتیار و حامد 
کرزی، هر سه به همان اندازه از 

هیوالی انتخابات وحشت دارند که 
اکثریت مردم افغانستان از بالی 
طالبان. تن دادن به انتخابات، به 
معنای قبول بطالن ادعاهایی ست 

که طی چند نسل از جانب نیروهای 
طرف دار برتری قومی مطرح شده، 
و طی سی سال اخیر، منظره های 
خونینی برای اثباِت آن ترسیم 

گردیده است. حال آن که نیروهای 
برتری جوی قومی با شعارهای 
به ظاهر دینی، پشت سر مال عمر 
و حکمتیار قرار دارند، نیروهای 

سکوالر و شبه دموکرات نیز به کرزی 
اقتدا کرده اند

گرفتن  شدت  نگران  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 
می گوید  ناتو  فرمانده  هستند.  تروریستی«  »عملیات 
افزایش  زمینه ساز  می تواند  کرزی  حامد  اخیر  سخنان 
افغانستان  در  امریکا  همپیمانان  از  کرزی  باشد.  تشنج 

انتقاد کرده بود.
پس از اظهارات غیرمعمول و تند حامد کرزی در انتقاد 
از همپمانان امریکایی افغانستان، واشنگتن خود را آماده  
شروع احتمالی دور جدیدی از عملیات خشونت آمیز در 
این کشور کرده است. فرمانده کل نیروهای پیمان ناتو 
افغانستان، جنرال جوزف دانفورد در مورد احتمال  در 
افزایش حمله های تروریستی به نیروهای تحت فرمان 

خود هشدار داده است.
که  بود  داده  گزارش  پیش تر  تایمز  نیویارک  روزنامۀ 
و  امریکایی  نظامیان  برای  دستورالعمل هایی  چنین 
افغانستان  سراسر  در  بین المللی  نیروهای  فرماندهان 

صادر شده است.
جنرال دانفورد گفت که خطر اصلی از جانب نیروهای 

به  وابسته  افراد  او  منظور  می شود.  احساس  »نفوذی« 
افغانستان  ارتش  و  پولیس  میان  در  که  است  افراطیون 
همکاری  ناتو  نیروهای  با  ظاهراً  در  و  کرده اند  رخنه 

می کنند.
در همین حال، افزایش زودهنگام دمای هوا در منطقه، 
مرز  در  کوهستان  مناطق  از  طالبان  شبه نظامیان  عبور 

پاکستان را سهل تر کرده است.
ظاهراً جنرال دانفورد در ایمیلی که...      ادامه صفحه 7
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رضایت وجدان باالترین مرتبه است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کدام یک وحشت ناک تر است:

بالی طالبان یا هیوالی انتخابات؟

بریتانیا، شباهت های  یک گزارش داخلی وزارت دفاع 
حمله  و  افغانستان  در  ناتو  عملیات  بین  را  زیادی 
شوروی سابق به این کشور در سال ۱۹۷۹ دیده است.

در گزارشی که توسط وزارت دفاع بریتانیا منتشر شده، 
گفته شده است که ناتو نمی تواند...      ادامه صفحه 6

آسیای  در  تروریستی  تهدید  منشای  همچنان  افغانستان 
مرکزی و حتا روسیه است.

به گزارش خبرگزاری صدای روسیه، وزارت امور خارجۀ 
امنیت سازمان  از نشست شورای  پیش  بیانیه یی  در  روسیه 
ملل در خصوص افغانستان به رهبری روسیه که قرار است 
سه شنبه در نیویارک برگزار شود، نسبت به شرایط کنونی 

کشور جنگ زدۀ افغانستان ابراز نگرانی کرد.
از آنجایی که افغانستان برای به عهده گرفتن برقراری امنیت 
و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 20۱4 آماده 
اقدام  این  خطرات  به  را  همگان  توجه  بیانیه  این  می شود، 

جلب می کند.

          ناجیه نوری

طالبان  که  می گوید  مجلس  در  بدخشان  نمایندۀ  یک 
مجاهدین  حکومتی،  حلقات  برخی  حمایت  به 
به  توانسته اند  بین المللی،  نیروهای  حتا  و  آزرده خاطر 
والیت بدخشان نفوذ کنند و به یک تهدید جدی در 

این والیت تبدیل شوند.
اگر  که  می گویند  آگاهان  از  شماری  حال،  این  در 
دولت به وضعیت امنیتی بدخشان توجه نکند، طالبان 
می توانند از طریق این والیت تمامی والیت های شمال 

کشور را تهدید نمایند.
ولسوالی  در  طالبان  کمین  در  ارتش  سرباز   2۱ اخیراً 

وردوج والیت بدخشان اسیر شدند و هفت سرباز اسیر 
توسط طالبان رها گردیدند و ۱۶ سرباز از  شده بعداً 

سوی آن ها تیرباران شدند.
و  جرم  وردوج،  ولسوالی های  در  اخیر  روزهای  در 
یمگان، طالبان به شدت با نیروهای امنیتی کشور درگیر 

بوده اند.
به  بدخشان  پولیس  فرماندهی  امنیت  آمر  روز گذشته 
روزنامۀ ماندگار گفت که 200 از نیروهای امنیتی در 

ولسوالی وردوج در محاصرۀ طالبان قرار دارند.
در  بدخشان  والیت  نمایندۀ  افضلي  عبداالحد  شاه 
نفوذ  سبب  حکومت  بي توجهي  مي گوید،  مجلس 

طالبان در والیت بدخشان شده است.

به گفتۀ این عضو مجلس نماینده گان، طالبان توانستند 
به حمایت برخی از حلقات حکومتی، مجاهدین آزرده 
خاطر و حتا به حمایت شماري از نیروهاي بین المللی 
ولسوالي هاي  از  شماري  و  کنند  نفوذ  بدخشان  در 

بدخشان را نا امن سازند.
او گفت که پس از سر و صداهاي رسانه ها، حکومت 
فرستاده  این والیت  به  را  امنیتي  نیروهاي  از  شماري 

است.
او با انتقاد تند از سیاست های حکومت در برابر طالبان 
تأکید کرد، رییس جمهوري که...         ادامه صفحه 6

گزارش وزارت دفاع بریتانیا:
شباهت   زیادی میان 

جنگ ناتو و شوروی در 
افغانستان وجود دارد

وزارت خارجۀ روسیه:

افغانستان منشای تهدید 
بر روسیه است

امریکا نگران تشدید عملیات های 
تروریستی در افغانستان است

توهم زده گی 
افـزون بر 
توجیه گری

2

4

7

5

شاید 
می خواهی 
بیدار شوی!

نویسنده 
های که قلم 

اش را به گرو 
می دهند

در برگ ها

»نامزد شدن 
به اسکار 

بزرگ ترین 
موفقیت بود!«

صفحه 6

یک نمایندۀ بدخشان در مجلس:

حلقات حکومتی و نیروهای بین  المللی در 
بی ثباتی بدخشان دست دارند



گاهی در اثر پاسخ دادن به نوشته ها و دیدگاه ها، 
ناگهان  که  می آید  پیش  گونه یی  به  وضعیت 
بر  افزون  می شوند؛  متوجه  بحث  طرف های 
تحویل  انحرافات  و  حواشی  از  مشتی  آن که 
مخاطبان داده اند، خرواری از گپ های متناقض 
و بی معنا را نیز سر هم انبار کرده اند. دست کم 
گفت وگوی  در  که  خوش وقتم  بابت  این  از 
جناب  توانا  طنزپرداز  آن،  سوی  یک  کنونی، 
جالل نورانی ست که عمری با این گونه مباحث 
به  مرا  موضوع،  همین  و  داشته اند  کار  و  سر 

نوشتِن پاسخی دوباره انگیخته  است.
در یادداشت دیگری که جناب جالل نورانی به 
روزنامۀ ماندگار فرستاده است، توضیح شان را 

چنین ادامه داده اند:
ما  وطِن  دری زبان  هرگاه یک  که  معتقدم  »من 
اناث؛  و  ذکور  محصل،  معلم،  متعلم،  به جای 
زنان  و  مردان  دانشجو،  آموزگار،  دانش آموز، 
را به کار ببرد، هیچ عیبی ندارد. اما نگاهی به 
لوحه های شهر کابل نشان می دهد که از الفبای 
استفاده  هم  کاریکاتورسازی  برای  دري،  زبان 
در  رستوران  یک  بزرگ  لوحۀ  در  می شود. 
شهر کابل می خوانیم تستي فاست فود، که اگر 
ترجمه اش کني مي شود: غذاي لذیذ فوري. در 
لوحۀ یک آرایشگاه می خوانیم بی بیوتیفول، که 
ترجمۀ آن این است: زیبا باش. روی چند دکان 

سلمانی خواندم: هیر استایل.
در  موتر  دوهزار  از  بیش  عقب  شیشۀ  روی 
نوشته  انگلیسی  زبان  به  جمالتی  کابل  شهر 
را  آن  تای  دو  ترجمۀ  نمونه  برای  شده است. 
به  برمی گردد،  شاه  دختر،  نکن  گریه  می آورم: 

من دست نزن، خطرناکم.«
فیصلۀ  استداللی  با چنین  نورانی  جناب  ظاهراً 
از  و سپس  کرده اند  ایضاح  را  وزیران  شورای 
من پرسیده اند که آیا این وضعیت مایۀ نگرانی 

نیست؟
نگرانی  مایۀ  وضعیتی  چنین  که  دارم  باور  من 
فیصله  وزیران  شورای  که  را  آن چه  اما  است 
کرده، با بحثی که آقای نورانی مطرح می کنند، 
کرده  فیصله  وزیران  شورای  دارد.  فرق  بیخی 
نشرات  از  تلویزیون ها  و  »رادیوها  که:  است 
و  نامأنوس  کلمات  غیرمعیاری،  لهجه های 
جداً  بیگانه  لهجه های  و  زبان ها  از  استفاده 

جلوگیری کنند.«
از  نورانی  جناب  نمونه های  حالی که  در 
به  همه،  از  جالب تر  است.  شهر  لوحه های 
این  با  مبارزه  وظیفۀ  ایشان،  خود  فرمودۀ 
وضعیت با شهرداری و وزارت فرهنگ است و 
فیصلۀ شورای وزیران، ربطی به موضوع ندارد.

این که جناب نورانی با کاربرد واژه های پارسی 
دری به جای برابرنهادهای عربِی آن موافق اند، 
بسیار به جاست و چشم داشت از جناب نورانی 

که  شده  ثابت  تجربه  به  اما  است.  همین  هم 
ناظمان سیاست  فرهنگی این کشور، با دیدگاه 
را  واژه ها  آن  و  نیستند  موافق  نورانی  جناب 
کلمات نامأنوس می دانند. من باز هم حکایت 
نمونه  را  خرم  آقای  فرهنگ،  پیشین  وزیر 
واژه های  را  نگارستان  و  دانشگاه  که  می آورم 
واژه های  آن  جای  به  و  می دانست  ناآشنا 
آقای  می کرد.  تجویز  را  »گالری«  و  »پوهنتون« 
کرزی  حامد  جناب  دفتر  رییس  اکنون  خرم 

 است و از مهندسان اصلی سیاست فرهنگی.
دارم:  نورانی  آقای  از  پرسشی  من  اکنون 
لوحه های  از  نورانی  جناب  که  را  نمونه هایی 
یا  و  است  رسانه  کدام  ادبیات  آورده اند،  شهر 
معلم،  متعلم،  به جای  ملی  تلویزیون  رادیو  آیا 
محصل، ذکور و اناث؛ برابرنهادهای دانش آموز، 
کار  به  را  زنان  و  مردان  دانشجو،  آموزگار، 

می برد؟
فرهنگی  سیاست گذاران  که  داده  نشان  تجربه 
این کشور، آگاهانه پارسی ستیزی می کنند و این 
پشتو  زبان  بزرگ  شاعران  ربطی  هیچ  موضوع 
نظیر خوشحال ختک، رحمان بابا، اشرف خان 
نورانی  جناب  که  است  بهتر  پس  ندارد.  و... 
توجه سیاست گذاران فرهنگی را به این شاعران 

جلب کنند تا متعصب خواندن دیگران.
 جناب نورانی نوشته اند که واژۀ دری منسوب 
دربار  به  منسوب  )که  است  دربار  یا  دره  به 
سپس  اما  می نماید(،  مستدل تر  و  مستندتر  آن 
می فرمایند که برعکس تصور کاوه جبران، واژۀ 

دری صفت نیست.
گیرد،  صورت  بیشتری  دقت  اگر  آن که  حال 
همین اشاره خود می رساند که دری صفتی ست 
چه  پس  نیست،  صفت  اگر  اما  پارسی.  برای 

است؟ 
دری  پارسی  ترکیب  ما،  کهن  متون  در  گاهی 
به صورت اختصار هم پارسی گفته شده است 
نورانی  جناب  خاطر  این که  برای  دری.  هم  و 
که  می کنم  پیشنهاد  شود،  جمع  بابت  این  از 
دري«  پارسي  زبان  »تاریخچۀ  کتاب  به  ایشان 
نوشتۀ دکتر محمدحسین یمین که در این زمینه 
مراجعه  کرده اند،  ارایه  را  ارزنده یی  پژوهش 

فرمایند. 
و  تاریخی  یافته های  به  استناد  با  یمین  جناب 
زبان  این  نام  که  دارند  باور  کهن،  ادبی  متون 
پارسی است و دری صفت آن است. او نسبت 
نامِ این زبان را در قوم پارت می داند و پیشنهاد 
می کند که نام کامل این زبان پارسی دری است، 

نه دری.*
می گویند  نورانی  جناب  این که  به  پیوند  در 
واژۀ  پیش  سده ها  دری،  پارسی  ادب  بزرگان 
دری را به تنهایی به کار برده اند نیز باید گفت 

که این تنها می تواند یک گمان باشد و بس.

شعری  دیدم،  را  شاعری  قطران نام  تبریز  »در 
نیک می گفت اما زبان فارسی نیکو نمی دانست.« 

سفرنامۀ ناصر خسرو
بفرمود تا پارسی دری

نبشتند و کوتاه شد داوری
فردوسی

ترجمه  بپارسی  و  بخواند  نامه  مشکان  بونصر 
را...  دونامه  این  استادم دو نسخت کرد  کرد... 
به  بپارسی  یکی  و  خلیفه  سوی  بتازی  یکی 
قدرخان... نسخت بیعت و سوگندنامه بفرستادم 

بپارسی کرده بود.
 تاریخ بیهقی

از این دست نمونه ها نشان می دهند که در متون 
کهن ما، کاربرد واژۀ پارسی بیشتر از واژۀ دری 
است و این که گاهی واژۀ دری به تنهایی به کار 
جایی که  تا  پارسی ست.  همان  معنای  به  رفته، 
این متون شاهد است، واژۀ دری بیشتر در شعر 
و نظم به کار رفته و بیشتر از سر ناگزیری و 

تنگنای وزن و قافیه بوده است.
جناب نورانی نوشته اند که حتا حافظ و سعدی 
که در ایالت فارس زنده گی می کردند، این زبان 

را پارسی  نگفته اند. 
ولی این یک ادعای نادرست است که دو بیت 

شعر زیر به آن شهادت می دهد:
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که بنگاله می رود

حافظ
چو آب می رود این پارسی به قوت طبع
نه مرکبی است که از وی سبق برد تازی

 سعدی
و در پایان این که، آن گونه که آقای نورانی گمان 
برده اند، نه کسی ایشان را به نادانی متهم کرده 
و نه هم به کار کردن در وزارت فرهنگ طعنه 
زده  است. من در یادداشت پیشین نوشته بودم 
که جناب نورانی یا می دانند و یا نمی دانند. و 
به باور من در این عبارت، هیچ اهانتی وجود 
نورانی  جناب  که  می کنم  تاکید  باز  اما  ندارد. 
و  کارگزاران سودجو شده  است  تریبون  عماًل 
حتا در توهِم این که ایشان مدافع واژه های اصیل 
نورانی  جناب  که  را  راهی  اند.  دری  پارسی 
بل که  پارسی،  زبان  از  دفاع  نه  گرفته اند،  پیش 
سیاست گذاران  پارسی ستیزِی  با  هم صدایی 
فرهنگِی این کشور است که با زیرکی خاصی، 

امثال جناب نورانی را اغفال کرده اند.
دلیل  این  به  یمین  پژوهش جناب حسین   *
کمیسیون  می شود،  شنیده  که  شد  یادآوری 
وزارت  در  دری  پارسی  زبان  سره سازی 
فرهنگ، از نظریات ایشان در راستای تطبیق 

فرمان شورای وزیران سود خواهند جست. 
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كاوه جبران

توهـم زده گـی افـزون بر 
توجیه گری

 

از  کرزی  رییس جمهور  می شد،  برده  گمان  که  همان گونه 
افغانستان  جهانِی  متحدان  به  نسبت  خود  تندوتیِز  مواضع 
شرم سارانه یی،  گونۀ  به  و  برداشت  دست  امریکا،  به ویژه  و 
در  کشور  این  برنامه های  و  اهداف  در خصوِص  آن چه  از 
مورد افغانستان در کابل و هلمند بر زبان رانده بود، پوزش 

خواست. 
او  از سخناِن  تازۀ خود گفت که  آقای کرزی در سخنرانی 
در مورد امریکا، برداشت درستی صورت نگرفته است. حاال 
مشخص نیست که از سخنانی آن گونه روشن و واضح، چه 

برداشت دیگری می توانست صورت بگیرد!! 
آقای کرزی که در طول چند سال گذشته، از این گونه سخنان 
فکر  هم  این بار  و  بود  برده  را  الزم  استفاده های  انتقادها  و 
پشتوانه،  بدون  و  انتقادآمیز  جملۀ  چند  ابراز  با  که  می کرد 
اما  به تمکین وادارد.  برابِر خود  امریکایی ها را در  می تواند 
او روی دیگِر سکه را نخوانده بود که فشارِ متقابل می تواند 

مواضِع او را  صدوهشتاد درجه تعدیل کند.
آقای کرزی بار دیگر با رد سخنان خود، نه تنها به خود و 
موقعیِت خویش به عنوان رییس جمهوری افغانستان اهانت 
به  چون  نمود.  جفا  نیز  افغانستان  مردم  به  بل  داشت،  روا 
هر حال، از او به عنوان رییس جمهوری افغانستان نام برده 
در  ـ  نخواهیم  چه  و  بخواهیم  چه  ـ  مواضعش  و  می شود 
سطوح بین المللی به عنوان مواضِع دولت و مردم افغانستان 

تعبیر می شود. 
چه  آن چنانی  سخناِن  طرح  با  کرزی  آقای  دیگر،  جانب  از 
به دست آورد؟ آیا طالبان و پاکستان از او راضی شدند که او 
امریکایی ست؟... واکنش طالبان به  یک چهرۀ ضد غربی و 
سخنان آقای کرزی مشخص است. آقای کرزی انتظار داشت 
که پس از اظهار این سخنان، به به و چه چه از طالبان بشنود، 
ولی این گروه اعالم کرد که به زودی آقای کرزی را در همان 
دار  به  را  پیشین  رییس جمهوری  نجیب اهلل  داکتر  که  محلی 

آویخته بود، به دار می آویزد. 
هم چنین بر اساس گزارش های تازه، آقای کرزی با سخنان 
ضد امریکایی خود، نه تنها هیچ امتیاز خاصی از این کشور 
به دست آورده نتوانست، که امریکایی ها با وارد کردن فشار 
بر وی، مواضعش را تعدیل کردند و به او فهماندند که از 
اما  باشد.  داشته  نباید  را  خاصی  امتیاز  هیچ  انتظار  این پس 
این همه سبب شده است که جامعۀ جهانی با دقت بیشتری 
نسبت به مسایل افغانستان و منطقه نگاه کند و پس از این، از 
احتیاط بیشتری در مناسباِت خود با افراد و گروه ها در داخل 

افغانستان کار گیرد.
اگر آقای کرزی چنین سخنان و مواضِع خویش را در جهت 
جایگاه  در  افغانستان  حاال  می کرد،  اتخاذ  کشور  ملی  منافع 
افتضاح آمیِز کنونی قرار نمی داشت؛ جایگاهی که سبب شده 
با  افغانستان  به عمل کرد دولت  نسبت  افکار عمومی جهان 
تردید بنگرند و حتا از دولت های خود بخواهند که کشور ما 

را از صدر اولویت های خود بیرون کنند. 
گذشته،  دهۀ  یک  از  بیشتر  در  او  گروهِ  و  کرزی  آقای 
که  نگذاشتند  و  گرفتند  افغانستان  از  را  زیادی  فرصت های 
برنامه و  آقای کرزی  اگر  بایستد.  پای خود  ما روی  کشور 
افغانستان  امروز  می داشت،  ملی  مسایل  در  منطقی  سیاست 
و  نظامی  کمک های  محتاج  هم چنان  که  نبود  کشوری 
کمک  به  افغانستان  امروز  وابسته گی  باشد.  غرب  اقتصادِی 
اشتباه آمیز  سیاست های  از  ناشی  دقیقًا  غربی،  کشورهای 
به  جهانی  جامعۀ  کمک  دالر  میلیاردها  شدِن  حیف ومیل  و 
وسیلۀ شخص آقای کرزی و همراهاِن اوست. آقای کرزی 
با فرافکنی می خواهد مشکالتی را که برای افغانستان خلق 
و  نادرست  سیاست های  بیاندازد.  دیگران  گردِن  به  کرده، 
قوم گرایانۀ او در طول ده سال گذشته، افغانستان را به ورطۀ 
سقوط کشاند و سبب شد که کشور ما هم چنان در اسارت 

کمک های بین المللی باقی بماند. 
افغانستان به عنوان یک  این که امروز حضور خارجی ها در 
سیاست های  از  ناشی  نیز  می یابد  تداوم  تاریخی  ضرورِت 
آقای کرزی  است.  در سالیان گذشته  آقای کرزی  نادرسِت 
اشتباه می کند که طالبان را عامل حضور نیروهای خارجی در 
کشور می داند، چرا که عامل اصلِی حضور نیروهای خارجی، 
با چنان  شخص خودش است. از سوی دیگر، وقتی کسی 
ژست و سخناِن انتقادی وارد می شود، الاقل یک بار با خود و 
یک صدوچهل مشاورِ خود مشوره می کند که آیا این مواضع 
را حفظ کرده می تواند و یا به صورت افتضاح آمیزی، از آن ها 

عدول خواهد کرد.

رییس جمهوِر ضـعیف و 
مواضِع ضـعیف!
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گزارش  اساس  بر 
جونگ  کیم  رسانه ها 
سوء  هدف  اخیراً  اون 
قصد قرار گرفته است.

به گزارش راشا تودی، 
ظاهرا توطیه ترور کیم 
رهبر  اون،  جونگ 
مرتبط  کوریای شمالی 
وفادار  گروه  یک  با 
مقام های  از  یکی  به 
بلندپایه ارتش کوریای 

شمالی بوده است.
بنا به گزارش روزنامه جونگ آنگ ایلبو، در کوریای جنوبی منابع خبری 
دقیقا مشخص نکردند که چه کسی عامل این سوء قصد بوده و چه 

زمانی رخ داده است.
این روزنامه تصریح کرد که توطئه ترور رهبر کوریای شمالی ظاهرا 
مرتبط با کیم یونگ – چول جنرال ارتش کوریای شمالی است که سال 
گذشته میالدی از مقام جنرال چهار ستاره تنزل یافت اما چندی بعد به 

مقام قبلی خود بازگشت.
جنرال کیم یونگ چول به دلیل آنکه رویکردی تهاجمی داشته و گفته 
شده عامل غرق کردن یک کشتی جنگی کوریای جنوبی در ماه مارس 

20۱0 بوده، شهرت یافته است.
وی چندی پس از آنکه در ماه فبروری 20۱2 به مقام یک جنرال چهار 
تنزل  مقام یک جنرال دو ستاره  به  بعد  ماه  پیدا کرد ۹  ترفیع  ستاره 
یافت. ظاهرا دلیل این مساله جنگ قدرتی بوده که هنگام ادغام دو نهاد 
اطالعاتی در کوریای شمالی یعنی بخش اطالعات حزب کارگران و 
یک واحد وزارت نیروهای مسلح کوریای شمالی در قالب دفترکل 

شناسایی این کشور رخ داده است.
جنرال کیم یونگ چول پس از آنکه به مقام جنرال چهار ستاره بازگشت 
حتی در یک کنسرت موسیقی طی ماه گذشته در شهر پیونگ یانگ کنار 

کیم جونگ اون ظاهر شد.
روزنامه انگلیسی اکسپرس به نقل از یک منبع خبری گفت: به نظر 
می رسد افراد ناراضی در کوریای شمالی پیش از زمان تنزل درجه کیم 

یونگ چول اقدام کرده اند.
این منبع خبری خاطرنشان ساخت که سال گذشته میالدی در دفترکل 
شناسایی کوریای شمالی که توسط جنرال کیم یونگ چول اداره می شود 

و بر عملیات  کوریای جنوبی نظارت دارد جنگ قدرت رخ داد.
روزنامه های کوریای جنوبی همچنین گزارش دادند که ماه نوامبر سال 
گذشته میالدی یک درگیری مسلحانه در شهر پیونگ یانگ مرتبط با 

این سوء قصد بوده است.
اشاره شامل  تاکید کرد که جنگ قدرت مورد  منبع خبری همچنین 
این  در  برده می شود کسانی که  نیز شده و گمان  درگیری مسلحانه 
درگیری دست داشته اند عامل سوء قصد به جان کیم جونگ اون هستند.
این منبع خبری افزود: مقام هایی که پس از درگیری مسلحانه کشته 

شدند احتماال مرتبط با سوء قصد به رهبر کوریای شمالی بوده اند.

پرسش هایی از تونی بلر 
در دهمین سالروز جنگ عراق

تونی بلر و دولتش با گذشت ۱0 سال از جنگ 
جنگ  انداختن  راه  به  خاطر  به  هم چنان  عراق 
و  شدید  انتقادات  با  آن  با  برخوردشان  نحوه  و 

سرزنش باری مواجه اند.
خاطر  به  انگلیس  اسبق  نخست وزیر  بلر،  تونی 
و  جهان  با  برخورد  در  پروتستانی اش«  »نگرش 
که  اشتباهاتی  خاطر  به  صدام،  رژیم  سرنگونی 
منجر به آمادگی نامناسب و کم نیروهای انگلیس 
برای این جنگ و غافلگیر شدن توسط عواقب و 
به خاطر حمایت  نیز  و  آن شد  پیامدهای شدید 
قاطعش از جورج بوش که هیچ پیش شرطی را 
برای ورود انگلیس در کنار امریکا در این جنگ 

قائل نشد، متهم شده است.
دوران  در  سفید  کاخ  ارشد  کارمندان  از  یکی 
جورج بوش این موضوع را برای روزنامه »ساندی 
تلگراف« افشا کرده که آنها حمایت بلر از حمله 
حتمی  را  عراق  در  امریکا  رهبری  تحت  نظامی 
می دانستند، حتی پیش از آنکه بلر علنا متعهد شود 

که کشورش در این جنگ شرکت می کند.
آن ها می گویند، تونی بلر پس از سفرش به مزرعه 
پیش  سال  یک  حدود  تگزاس  در  بوش  جورج 
از این جنگ، حمایت آشکار خود را از سیاست 

امریکا علنا اعالم کرده بود.
با  زمان  آن  در  موضوع  این  که  می آید  نظر  به 
تاکید دفتر نخست وزیری انگلیس مبنی بر مداخله 
نظامی انگلیس تنها در صورت بسته بودن تمامی 
راه ها، مغایرت دارد. دفتر نخست وزیری انگلیس 
اعالم کرده بود که مداخله نظامی این کشور علیه 
تمامی  که  می گیرد  صورت  هنگامی  تنها  صدام 
تحریم های  و  تسلیحاتی  کنترل  جمله  از  راه ها 

سازمان ملل نتیجه ای نداشته باشد.
دهمین  از  پیش  رسوایی ها  و  افشاگری ها  این 
سالروز جنگ عراق که در 20 مارس 2003 )30 
نیروی  آن 45 هزار  دنبال  به  و  آغاز شد  اسفند( 
انگلیسی در این جنگ حضور یافتند، در چندین 
مقاله های  و  اختصاصی  مصاحبه های  از  شماره 

روزنامه ساندی تلگراف منتشر می شود.
در  واشنگتن  در  انگلیس  سفیر  میر،  کریستوفر 
روزنامه  این  در  عراق  جنگ  سالروز  آستانه 
یک  از  عراق  در  بلر  تونی  اشتباهات  می نویسد: 

جهان بینی »سفید و سیاه« نشات می گیرد.
از  یکی  بلر  تونی  آنکه  از  پس  می گوید،  وی 
اعضای افتخاری گروه داخلی نو محافظه کاران و 
ارتش شد، حمایت بی چون و چرا  جنگ طلبان 
و مطلقش از جورج بوش تاثیر مثبت انگلیس بر 

تصمیم گیری امریکا را از میان برد.
برنامه ای  انجام  در  ناکامی  افزود:  میر  کریستوفر 
دقیق برای عواقب سرنگونی صدام منجر به یک 
شدید  تحقیر  و  بار  خشونت  ناآرامی های  دهه 

نیروهای انگلیسی شد.
مسلح  نیروهای  رییس  جکسون،  مایک  جنرال 
وقت تاثیر »نگرانی سیاسی« دولت انگلیس را که 
باعث به تاخیر افتادن آمادگی های نظامی برای این 

جنگ شد، توصیف می کند.
تلگراف  ساندی  روزنامه  در  جکسون  جنرال 
اینکه  بیان  از  می خواست  بلر  دولت  می نویسد: 
در  کند.  اجتناب  است،  حتمی  عراق  با  جنگ 
اتخاذ  دیر  حدی  تا  رسمی  تصمیم  این  نتیجه، 
شد که به طور حتم باعث کم شدن زمان آمادگی 

نیروهای مسلح شد.
جنرال گراهام بینز، یکی دیگر از افسران ارشد که 
بر عهده  فرماندهی گروه خط مقدم را در عراق 
داشت، افشا می کند که موانع مالی موجب تضعیف 
نیروهای انگلیس و کمبود تجهیزات اساسی آنها 
نظر  از  انگلیس،  این  بر  عالوه  نوشت:  وی  شد. 
روحی، فکری و فیزیکی برای ثبات بعد از جنگ 

آمادگی کافی نداشت.

ملی جورج  امنیت  مشاور  معاون  هادلی،  استفان 
بوش در نشستی محرمانه که تقریبا یک سال پیش 
بلر و جورج بوش صورت  میان  از جنگ عراق 
گرفت، گفت: بلر در آن زمان اعالم کرد که اگر 
کار به اینجا کشیده شود که در پایان روز مجبور 
صورت  صدام  علیه  نظامی  اقداماتی  که  شویم 

دهیم، او با ما خواهد بود.
گفته  نشست  آن  در  انگلیس  وقت  نخست وزیر 

بود: من تا آخر با شما هستم.

جورج  دفتر  رییس  کارد،  اندرو  حال  همین  در 
بوش گفت: به خاطر نمی آورم که در این نشست 
بود  واضح  که  آنچه  باشند.  مطرح شده  شروطی 
این بود که ما ارزش ها را با یکدیگر به اشتراک 
ایستادگی  یکدیگر  کنار  در  اتحاد  با  و  گذاشته 

کردیم.
امور  وزارت  مقامات  از  یکی  اترینگتون،  مارک 
خارجه که پس از جنگ عراق به مدت شش ماه 
دست  به  را  عراق  استان های  از  یکی  امور  زمام 
امنیت  حفظ  برای  کمی  نیروهای  گفت:  داشت، 
عراق وجود داشتند چرا که پلیس و ارتش عراق 
دیگر به عنوان گروه های منسجم وجود نداشتند. 
وی افزود: این اقدام انگلیس تحت رهبری منسجم 

به طرز خطرناکی فاقد استراتژی الزامی بود.
این افشاگری ها به دنبال سال ها بحث و جدل و 
اتهام های متقابل درخصوص تصمیم ملحق شدن 
انگلیس در جنگ عراق منتشر شده است. قانونی 
کشتار  سالح های  استقرار  و  جنگ  این  بودن 
انتظار می رفت در عراق وجود داشته  جمعی که 
برای  رسمی  توجیهات  و  دالیل  مهمترین  باشد، 

جنگ عراق محسوب می شد.
»جنایتکار  عنوان  به  منتقدان  طرف  از  بلر  تونی 
در  که  عراق  در جنگ  نقشش  خاطر  به  جنگی« 
نهایت جان ۱۷۹ تن از سربازان انگلیسی و حدود 
صد هزار تن از غیرنظامیان را گرفت و به خاطر 
آنکه ماه گذشته پذیرفت که مدت زیادی تالش 
کرده تا مردم را به خاطر اتخاذ تصمیم درستش، 

متقاعد کند، متهم شده است.
سابق  خارجه  امور  وزیر  میلیبند،  دیوید 
عنوان  به  بوش  جورج  انتخاب  گفت،  انگلیس 
رییس جمهوری امریکا بدترین اتفاقی بود که برای 
تونی بلر به خاطر مسیری که برای هدایت جهان 

انتخاب کرده بود، رخ داد.
پس از آنکه بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل بدون 
نتیجه ای که منجر به تصویب قطعنامه جدیدی که 
امریکا و انگلیس بتوانند از آن استفاده کنند، عراق 
جنگ  در  شرکت  برای  تصمیم  کردند،  ترک  را 
دودستگی  به  منجر   2003 مارس  ماه  در  عراق 
نهایت  در  انگلیس شد.  دولت  در  استعفاهایی  و 

اما  کرده  حمایت  تصمیم  این  از  محافظه کاران 
لیبرال دموکرات ها مخالف آن بودند.

»سرجان  شد  قرار   200۹ سال  جون  ماه  در 
مفصلی  بررسی های  و  تحقیقات  چیلکات« 
درخصوص این مسئله صورت دهد. وی اقدام به 
جمع آوری مدارک و سخنان صدها تن از شاهدان 
عینی و بررسی هزاران مدرک از جمله مکاتبات 
اما همچنان چند  محرمانه میان بلر و بوش کرد. 
طول  به  آن  نتایج  و  گزارش  تهیه  نیز  دیگر  ماه 

می انجامد.
بیانیه ای درخصوص آنکه تونی بلر هیچ شرطی را 
برای حمایت انگلیس از این عملیات های تحت 
رهبری امریکا مطرح نکرده است، از سوی کاخ 
سفید منتشر شد، با وجود آنکه دفتر نخست وزیری 

انگلیس بر خالف آن اصرار می ورزید.
ترغیب  را  امریکا  وی  که  شده  مدعی  بلر  تونی 
مشی  »خط  عنوان  به  که  مسیری  در  تا  کرده 

سازمان ملل« شهرت دارد، قدم بگذارد.
 200۱ سال  سپتامبر   ۱۱ حمالت  از  بعد  کمی 
القاعده به امریکا، »نومحافظه کاران« دولت جورج 
معاون  چنی«،  »دیک  رهبری  تحت  که  بوش 
رییس جمهوری وقت قرار داشتند، تصمیم گرفتند 
که رژیم عراق تهدید مشابه ای را به راه انداخته و 

باید از طریق نظامی از میان برود.
تعدادی  امریکا در زمان جنگ  انگلیس در  سفیر 
را  انگلیس  و  امریکا  رهبران  اشتباه  اقدامات  از 
مطرح می کند اما می نویسد: بزرگترین اشتباه یکی 
کردن اقدام اسامه بن الدن و صدام بود، انگار که 

اقدامات تحریک آمیز آنها یکی بوده است.
انجام حمایت های دیپلماتیک  با وجود  بلر  تونی 
حیاتی از واشنگتن که دیگر کشورهای اروپایی در 
بودند، در خصوص سیاست های  انجام آن مردد 
داخلی نگران بود چرا که آمادگی های نظامی برای 
این جنگ با وجود آنکه روسای نیروهای مسلح 
انگلیس از مدت ها قبل حتمی بودن این جنگ را 

اعالم کرده بودند، با مانع مواجه شده بود.
جنرال بینز که فرماندهی تیپ هفتم را در جنگ 
مالی  و  سیاسی  موانع  داشت،  عهده  بر  عراق 
وی  می دهد.  توضیح  را  عراق  جنگ  آماده سازی 
برای  ما  آموزشی  رتبه  عالی  نیروهای  می نویسد: 
مالی  دالیل  خاطر  به  لهستان  در  شدن  مستقر 
برخی  از  را  خود  نیروهای  من  شدند.  محدود 
فعالیت  اما  کردم  معاف  مفهومی  آموزش های 
محدود شده ما شباهتی به آموزش واقعی نداشت.
وی حتی خاطرنشان می کند که همزمان با استقرار 
که  شده  متوجه  کویت،  شمال  در  نیروهایش 
آنها  انگلیس برای  یونیفرم های اشتباهی از سوی 

ارسال شده است.

»سوء قصد به جان رهبر 
کوریای شمالی«

فرانسه:
مالی را به سازمان ملل 

می سپاریم
خارجه  وزیر 
تاکید  با  فرانسه 
کشورش  اینکه  بر 
برای  ندارد  قصد 
مالی  در  همیشه 
بماند اعالم کرد: از 
ماموریت  اپریل  ماه 
به  مالی  در  نظامی 
سازمان ملل تحویل 

داده می شود.
به گزارش الجزیره، لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه که برای 
دیدار با مقامات کامرون به این کشور آفریقایی سفر کرده است گفت: 
ماه  از  عملیات  این  و  یافت  خواهد  ادامه  مالی  در  نظامی  عملیات 
اپریل به سازمان ملل سپرده می شود و این سازمان فرماندهی تمامی 

نیروهای نظامی مستقر در مالی را تحویل خواهد گرفت.
وی ادامه داد: فرانسه در این راه همراه سازمان ملل خواهد بود و از 
اپریل ماموریت نظامی در مالی به صلح بانان سازمان ملل سپرده می 

شود.
نیروهای  گفت:  کامرون  جمهوری  رییس  با  دیدار  از  پس  فابیوس 
سازمان  فرماندهی  تحت  نیز  مالی  در  موجود  آفریقا  اتحادیه  نظامی 

ملل به ماموریتشان ادامه می دهند.
اپریل  ماه  در  امنیت  شورای  که  بود  کرده  اعالم  نیز  پیشتر  فابیوس 
نیروهای حافظ صلح  براساس آن  قطعنامه یی صادر خواهد کرد که 

سازمان ملل در مالی مستقر خواهند شد.
هم اکنون نزدیک به ۶300 نیروی نظامی از کشورهای غرب آفریق و 
چاد در مالی مستقر هستند و در کنار نیروهای فرانسوی به مبارزه با 

تندروها در شمال این کشور مشغولند.
صلحبانان  استقرار  برای  امنیت  شورای  قطعنامه  صدور  صورت  در 
سازمان ملل در مالی، شمار نیروهای سازمان ملل در مالی تا ۱0 هزار 

تن افزایش خواهد یافت.

دیلی تلگراف            
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بخش دوم و پایانی

اشتباهات جیمز باند 
در رژیم غذایی!

اشتباه سوم: خوردن فست فودها
جیمز باند هنگام انجام عملیات  در کشورهای مختلف، سعی می کرد سراغ غذاهای 
خاص آن کشور هم برود. برای مثال در سفر به ترکیه حتما کباب این کشور را هم 
امتحان می کند و در رستورانتی در فرانسه یک نوع غذای دریایی خوش مزه به نام 
»bouillabaisse« را سفارش می دهد. در این بین، فست فودها جایگاه ویژه یي 
در نظر مأمور 00۷ داشتند. اما اگر فردی در مصرف غذاهای آماده زیاده روی کند، 
ممکن است برای همیشه از نعمت پدر شدن محروم شود. انجام مطالعات گسترده 
در کشورهای اروپایی و امریکایی نشان می دهد، مصرف زیاد سوسیس به شدت 
روی قدرت باروری مردان تأثیر منفی می گذارد و هرقدر میزان چربی های اشباع 
شده که در طول روز وارد بدن می شوند بیشتر باشد، به همان اندازه شانس باروری 

کاهش پیدا می کند. 
  چه قدر مجاز به مصرف فست فود هستیم؟

فست فودها آن قدر مضر هستند که حتا یک بار استفاده از آن ها به هیچ کس توصیه 
نمی شود. به گفتۀ دانشمندان افرادی که بیش از ۱3 درصد از کالری روزانۀ خود را 
از چربی های اشباع شده دریافت می کنند، باالترین میزان مصرف این محصوالت 
را دارند و باید در مورد رژیم غذایی خود تجدید نظر کنند. از مهم ترین مضرات 
مصرف فست فود، ابتال به بیماري شکِر نوع دوم است. در گذشته معموالً انسان ها 
از  استفاده  در  زیاده روی  اما  می شدند،  دچار  خون  شکر  به  ساله گی   40 از  بعد 
غذاهای آماده باعث شده این بیماری در بین کودکان شیوع پیدا کند. تخمین زده 
می شود حدود 2.8 میلیون نفر در انگلستان مبتال به دیابت باشند که این آمار نسبت 

به سال 200۷ رشد ۷5 درصدی را نشان می دهد.
اشتباه چهارم: نخوردن میوه و سبزی

نکتۀ منفِی دیگر در رژیم جیمز باند، کمبود میوه و سبزی است و ما به ندرت روی 
میز مأمور سری، این غذاهای سالم را می بینیم.

دکتر »بیدالف« از سازمان تحقیقات غذایی  انگلستان معتقد است، عادت های غذایی 
با  او  بسیاری شیوۀ غذا خوردِن  بوده اند و در موارد  زیاد  بسیار  اشتباه جیمزباند 
معیارهای مدرن و استندردهای امروزی مطابق نیست. تأثیر شخصیت هایی مانند 
مأمور 00۷ باعث شده کودکان امروزی عالقۀ بسیار کمی به مصرف این نوع مواد 

غذایی داشته باشند. 
چندی پیش یک سازمان خیریه مربوط به بیماری سرطان هشدار داد که حدود 
80درصد از کودکان به اندازۀ کافی در طول روز میوه و سبزی مصرف نمی کنند و 
به این ترتیب، درصد زیادی از جمعیت آینده با مشکالت زیادی از جمله سرطان 

روبه رو خواهند شد.
صندوق جهانی تحقیقات سرطان هم چندی پیش اعالم کرد، اکثر کودکان به اندازۀ 
کافی ویتامین های بسیار ضروری و مواد مغذی الزم که در میوه ها و سبزیجات 
وجود دارد را دریافت نمی کنند و به این ترتیب تا چندسال دیگر تعداد زیادی 

از آن ها به دلیل ابتال به سرطان، روی تخت های بیمارستان بستری خواهند شد.
آمارهای رسمی در انگلستان نشان می دهد، از هر ۱4 پسر و از هر 25 دختر، یک 
نفر هرگز میوه و سبزی نمی خورد و در مجموع فقط یک پنجم کودکان به میزان 

توصیه شده، میوه و سبزی می خورند. 
  چه میزان میوه بخوریم؟

کارشناسان تغذیه معتقدند، در یک رژیم غذایی متعادل باید 5 گونه میوه و سبزی 
کاهش  شوند.  تأمین  بدن  نیاز  مورد  ویتامین های  تا  شود  گنجانده  روز  طول  در 
ویتامین ها و مواد معدنی در بدن باعث کاهش قدرت سیستم ایمنی، ضعیف شدن 
مغز و افزایش احتمال ابتال به بیماری های قلبی و سرطان می شود. این مواد برای 
بازسازی بدن و تکثیر سلول ها اهمیت بسیار حیاتی دارند و در صورتی که بدن 
نتواند نیاز خود به آن ها را فراهم کند، اندام های حیاتی به سرعت فرسوده شده و 

بیماری های مرتبط با افزایش سن، زودتر از موعد طبیعی خود را نشان می دهند.
منبع: مجلة سیب سبز  

یکی  پاییز  همایون  پسر  پاییز،  جوانمرد 
او  است.  کشور  نام آشنای  هنرپیشه های  از 
ساله گی  نیم  و  دو  از  دارد.  سن  سال  چهارده 
به کار هنری پرداخته و در چهار ساله گی به 
مکتب رفته است. جوانمرد با نقش آفرینی در 

فیلم »خاک و خاکستر« در حالی که چهار سال 
»کوچک ترین  که  داد  نشان  نداشت،  بیشتر 
هنرمنِد بزرگ« است. آخرین فیلمی که او در 
آن کار کرده، “بچه های بزکشی” نام دارد که 
فیلم  این  شود.  اسکار  جایزۀ  نامزد  توانست 
ساختۀ  شد،  ساخته  کابل  در  گذشته  سال  که 
»سام فرنیچ« فیلم ساز امریکایی ست که چند 
فیلم کوتاه را نیز در کارنامۀ خود دارد. چندی 
پاییز  جوانمرد  فیلم،  این  با  پیوند  در  پیش 
سفری به امریکا داشته و اکنون به تازه گی به 

افغانستان بازگشته است.
***

از حضورتان در  جوانمرد عزیز سپاس 
سفرِ  از  نخست  ماندگار.  روزنامة  دفتر 

خود به امریکا  برای ما بگویید؟
به  فیلم ساختیم  ما یک  پیش،  دو سال  ـ 
نام بچه های بزکشی که فیلم مشترکی بود 
بین هنرپیشه های  افغانستان، هنرپیشه های 
این  خوش بختانه  کانادایی .  و  امریکایی 
را  بزرگ  موفقیِت  یک  توانست  فیلم 
به دست آورد؛ در جایزۀ اسکار نامزد شد 
با دوست دیگرم به  و من به همین دلیل 
نتیجه  نهایت  در  اما  شدم.  دعوت  امریکا 
جایزۀ  دریافت  به  موفق  که  بود  این 
این  امریکایی  فیلم  یک  و  نشدیم  اسکار 
جایزه را به دست آورد. اما باید گفت که 
یک  اسکار  جایزۀ  در  کاندیدا شدن  خودِ 
بود  بزرگ  افتخار  یک  این  بود.  موفقیت 
که فیلِم ما در اسکار نامزد شد؛ زیرا این 
نامزد  افغانستان  از  که  بود  فیلمی  اولین 
بسیاری  می شد.  مهم  جایزۀ  این  دریافت 
کشورها کوشش کرده اند که فیلم های شان 
موفق  ولی  شود،  نامزد  اسکار  جایزۀ  در 
نشده اند؛ از این رو می توان پی برد که خودِ 
نامزد شدن به اسکار، بزرگ ترین موفقیت 

برای ما بود!
کمی از داستاِن این فیلم  بگویید؟

ـ این فیلم روایت زنده گی دو پسر است: 
کار  پدرش  همراه  و  آهنگرست  یکی 
اسپندی ست  بچۀ  یک  دیگری  و  می کند، 

که پدر و مادر ندارد و تمام زنده گی او در 
کوچه و بازار سپری می شود. این ها آرزو 
دارند که بزکش شوند. اما یکی از آن ها به 
علت افتادن از اسب می میرد و دیگری نیز 

مانعی برایش ایجاد می شود. 
آیا در نقشی که خودتان در این فیلم بر 

عهده داشتید، راحت بودید؟
ـ نقشی را که من ایفا کردم، پیش از آغاز 
ساخت این فیلم، تمرین بسیار کرده بودم. 
می نشستم،  اسپندی  بچه های  از  بعضی  با 
گپ می زدم و از این طریق توانستم آن ها 

و وضعیت شان را درک کنم. 
فعالیت در عرصة فیلم سازی را از کجا، 

چه وقت و چه گونه شروع کردید؟ 
ـ از همان ایام ُخردسالی به فیلم ساختن و 
بازیگری عالقه مند بودم و وقتی فیلم های 
خارجی را می دیدم، دوست داشتم خودم 
یک بازیگر باشم و مثل آن ها نقش آفرینی 
کنم. دو و نیم ساله بودم که برای اولین بار 
در  آن زمان  کردم.  بازی  نقش  فیلمی  در 
تاجیکستان مهاجر بودیم و خانواده ام مرا 
آن تجربه و تشویق،  زیاد تشویق کردند. 
انگیزه یی شد تا بتوانم موفقیت های بزرگتر 
به دست بیاورم و یک بازیگر خوب شوم. 
آمدیم.  افغانستان  به  که  بودم  ساله  پنچ 
“عتیق  )جوانمرد،  رحیمی  عتیق  آن زمان 
رحیمی کاکا” خطاب می کند.( می خواست 
فیلم “خاک و خاکستر” را بسازد و هنوز 
بچۀ ُخردسالی که باید در این فیلم نقش 
می آفرید را پیدا نکرده بود. باالخره عتیق 
کرد  انتخاب  مرا  پدرم  به مشورۀ  رحیمی 
بیست  از  بیش  و  فیلم ساخته شد  این  و 

جایزۀ بین المللی را به دست آورد.
کوتاهِ  فیلم  یک  خودم  هفت ساله گی،  در 
کارگردانی  و  ساختم  را  هفت دقیقه یی 

تریاک”  “جنگ  فیلم  در  سپس  کردم. 
“صدیق  )جوانمرد،  برمک  صدیق  ساختۀ 
برمک کاکا” خطاب می کند.( نقش آفریدم. 
بعد از آن، در فیلم » من اسپ می خواهم نه 
زن« که ساختۀ دادیم )پدرم( است، نقش 
خوبی داشتم. و در آخرین فیلمی هم که 
بازتاب  و  موفقیت  فیلم  این  و  کردم  کار 
گسترده یی داشت، “بچه های بزکشی” بود.

از میان فیلم هایی که ساخته ای و یا در 
آن ها بازی کرده ای، کدام یک را زیادتر 

دوست داری؟
و  دارم  دوست  را  فیلم هایم  تمام  من  ـ 

انتخاب یکی از آن ها، برایم دشوار است.
صنف چند مکتب هستی؟

ـ تازه وارد صنف ۱2 مکتب می شوم.
چه  هنرپیشه گی،  و  فیلم سازی  کنار  در 

کارها و برنامه های دیگری داری؟
بازی های  جملۀ  از  و  می کنم  ورزش  ـ 
دارم.  دوست  بیشتر  را  فوتبال  ورزشی، 

مطالعه هم می کنم.
زمانی که کار هنری ات را با فیلم خاک 
آغاز  ساله گی   5 در  آن هم  خاکستر  و 
کرد،  به پا  غوغا  نیز  فیلم  این  و  کردی 
با شما چه تغییری  در رفتار همساالنت 

به وجود آمد؟
آن ها  می کردم،  کار  فیلمی  در  که  وقتی  ـ 
همه مرا تشویق می کردند، با خوش حالی 
هیچ گاهی  و  می نمودند  افتخار  من  به 
نشان  حسادت  و  بدبینی  من،  به  نسبت 

نداده اند.
چه پیامی برای بچه های اسپندی داری؟ 
ـ پیام من برای بچه های اسپندی این است: 
فقیر  ندارند،  مادر  و  پدر  آن که  وجود  با 
به  دست  بی شمار  مشکالِت  با  و  هستند 
باهدف  و  کنند  اگر کوشش  ولی  گریبان، 
بزرگ  موفقیت های  به  می توانند  باشند، 
برای خانواده ها هم  یابند. هم چنان  دست 
این پیام را دارم که هیچ حرفه و رشته و 
کاری را بر فرزنداِن خود تحمیل نکنند و 
برای آن ها همان شغل و پیشه یی را بپسندند 

که مورد عالقۀ فرزندشان می باشد.
کارهایی  چه  پول دار شوی،  روزی  اگر 

خواهی کرد؟
می خواهم  شوم،  پول دار  اگر  ُخب  ـ 
را  پولم  و  کنم  کمک  را  فقیر  بچه های 
مصرف  به  فرهنگی  و  هنری  کارهای  در 

برسانم. 
در موفقیت هایت پدرت نقش برجسته تر 

داشته یا مادرت؟ 
تشویق  زیاد  مرا  مجموع  در  خانواده ام  ـ 
من  و  است  استادم  پدرم  اما  کرده اند. 
کارِ خود را از او یاد گرفته ام. پدرم  تمامِ 
ولی  می باشد  کشور  این  استعدادهای  از 
استعدادهایش  که  نداشته  وجود  زمینه  یی 

را نشان دهد.
پیامت برای خواننده  گان روزنامة ماندگار 

چیست؟
زیرا  دارم.  دوست  زیاد  را  ماندگار  ـ 
تمام  به  نسبت  روزنامه،  این  محتوای 
برای جوانان جذابیت  روزنامه های دیگر، 
خواننده گان  از  این رو،  از  دارد.  بیشتری 
که  می خواهم  پرطرفدار  رسانۀ  این  فهیِم 
به فعالیت های فرهنگی و هنری در کشور 
توجه ویژه داشته باشند و با حمایت های 
بالنده گی روزافزوِن وضعیت  باعث  خود، 

فرهنگی هنری مان شوند.

»نامزد شدن به اسکار بزرگ ترین 
موفقیت بود!«

)گپ وگفتی با جوانمرد پاییز؛ کوچک ترین هنرمند بزرگ(



موسیقی محزونی گوش هایت را پر کرده است. پشت شیشه دیوار مدرسه را 
می بینی. چشمت به  کوچه می افتد. گوش هایت هنوز به صدای شیشه هاست. اتاق 
می لرزد، مثل این که کسی گام برمی دارد و می آید با گام های سنگینش. اتاق را 
می لرزاند. خودت می لرزی. زانوهایت خم و راست می شود. به  کوچه َسیل می کنی. 
پشت شیشه دیوار مدرسه را می بینی. کوچه باال آمده است و چه قدر هموار گشته 
است این کوچه. می لرزی. دست هایت را مشت می کنی. حتماً کسی می آید. از کوچه 
می گذرد، از راه پله می آید باال و می رسد به اتاق

         محمدعلی طلوع

پای هایت کرخت شده. بغلت درد گرفته. دست هایت 
نمی توانی.  داده  تکان  خواب رفته گی  شدِت  از  را 
چه گونه تکان شان دهی که درد می کند. هشت ساعت 
نخورده ای.  تکان  و  خوابیده ای  پهلو  همان  در  تمام 
تکان  می ترسی  خوابیدن.  این طور  به  کرده ای  عادت 
بخوری و با لحاف تماس پیدا کنی. لحاف سرد است. 
سردتر از آن چه که تصور کنی. سردی لحاف تنت را 
می آزارد. سرد می کند. تنت سرد می شود. وقتی زیر 
باشد.  از تنت دور  لحاف می روی، می کوشی لحاف 
به تنت نخورد. خود را کوچک می سازی. پای هایت 
به  و  می شود  فشرده  زانوهایت  می کنی.  جمع  را 
قرار  سینه ات  روی  را  هم  بعد جفت  می چسپد.  هم 
می دهی. سرت را خم می کنی طوری که بخار دهن ات 
دست هایت  با  می رود.  پایین  زانوهایت  امتداد  به 
را  شکاف ها  می کنی.  مرتب  را  لحاف  کناره های 
بسترت هدایت  به داخل  را  می بندی که هوای سرد 
بعد  چندی  می شوی  مطمین  وضعیت  این  با  ندهد. 
گرمای وجودت فضای داخلِی لحاف را گرم خواهد 
گِره می زنی و می بری  به هم  را  ساخت. دست هایت 
آهسته آهسته  این که  انتظار  در  و  پای هایت.  میان 
هشت ساعت  می روی.  به خواب  و  بروی.  به خواب 

می گذرد تا این که صبح می شود.
    خود را جمع و راست می کنی. از این پهلو به آن 
پهلو می غلتی. پای هایت تَرق تَرق صدا کرده راست 
می شود. دست هایت را از زیر لحاف بیرون می کنی. 
شاید قصد بیدار شدن را داری یا می خواهی خود را 
راحت بسازی و خسته شده ای از یک پهلو خوابیدن. 
از سر شب تا حاال به همان پهلو خوابیده ای که هستی. 
دیگر  دوست نداری  و  شوی  بیدار  می خواهی  حتمًا 
بخوابی زیر لحاف. دیر شده است، باید وقت تر بیدار 
می شدی. عادت نداشتی تا این موقع بخوابی و ناوقت 
کسی  می شدی.  بیدار  حاال  از  وقت تر  بشوی.  بیدار 
صدایت می کرد. یا ساعت کوک می کردی می گذاشتی 
زیر سرت تا در موقعش تو را بیدار کند. آن وقت، بیدار 
به خواندن درس هایت.  می شدی و شروع می کردی 
به سمت  باالی رویت دور می شود می رود  از  لحاف 
پای هایت پایین. معلوم می شود صورت استخوانی ات. 
دهان کوچک و بسته، بینی پهن، چشم های پت شده گی، 
و  کرده  خط خطی  را  پیشانی ات  که  چین هایی 
به عقب سرت ریخته  پریشانی که همه اش  موی های 
است. دهانت را مزه مزه می کنی. بینی ات را می کشی 
باال. خشک شده است بینی ات و گاهی بند می شود. 
و  باز  به  آهسته آهسته  را  چشم هایت  می کنی  شروع 
بسته  کردن. چشم هایت باز و بسته می شود آرام آرام. 
به مشکلی می توانی چشم هایت را باز و بسته کنی، نور 
داخل اتاق چشم هایت را می زند. یک لحظه همان طور 
اتاق  نور  با  تا  می کنی  بسته  و  باز  را  چشم هایت 
عادت  کند. سرت را باالی بالشت جابه جا می کنی و 
خمیازه می کشی؛ دهانت به اندازه یی باز می شود که 
نمی توانی از آن بازترش کنی. تقریبًا تمام دندان هایت 
معلوم می شود. باز چشم هایت را باز و بسته می کنی. 
چشم هایت بازتر از قبل شده و به هر طرف می نگری. 
گوشت را می گذاری تا چیزی را بشنوی. صدایی را. 
در  اتاق  نمی آید.  به گوشت  هیچ صدایی  نمی شنوی. 
خاموشی گم شده  است. کسی نفس نمی کشد. انگار 
کسی نیست که نفس بکشد. صدا بیرون دهد. سرفه 
کند. عطسه بزند... ساکِت ساکت است. فقط گه گاهی 
خودت به سرفه می افتی. دهانت باز می ماند و سرفه 
می کنی. سرفه می کنی، سرفه می کنی و سرفه می کنی. 
آن قدر سرفه می کنی که رنگ چهره ات سرخ می شود 
و سینه ات به درد می آید. سرفه ات که آرام می شود، 
جنبش  به  بعد  می گیری،  نفس  و  می مانی  لحظه یی 
می افتی. به آرنج هایت تکیه می دهی و از روی بستر 
طوری  مقابلت.  به  می کنی  نگاه  می شوی.  بلند  کمی 
نگاه می کنی که کسی را دیده یی و می خواهی خوب 
ببینی شان. کسی دیده نمی شود. فقط بخاری کهنه پیش 
چشمت می آید. چه قسم سوراخ سوراخ شده و زنگ 
روشن  آتش  آن  درون  وقتی  بخاری.  این  است  زده 
است، از سوراخ هایش می بینی که چه گونه می سوزد 
و پِرت پِرت می کند و گرمای مطبوعی به  هوای اتاق 

می دهد. سرت را پیش می آوری، باز به مقابلت نگاه 
چشم هایت.  پیش  از  می شود  دور  بخاری  می کنی. 
این بار می بینی و چشم از او برنمی داری. می خواهی 
دهان بازکنی و چیزی بگویی. شاید دشنام بدهی، کی 
می داند. طوری که از چهره ات پیداست، بعید نیست 
دلیل  ظاهراً  کنی.  نثارش  را  حرف ها  رکیک ترین 
نمی خواهی  دلیل  بدون  گفته هایت.  برای  داری  هم 
گپ بزنی. چرا بیدارت نکرده، چرا نخواسته بیدارت 
کند. مگر نمی داند امتحان داری؟ چندبار برایش گفته 
بودی که امروز امتحان داری و آخرین روز امتحانت 
است. باید بیدارت می کرد. صدایت می کرد و شوَرت 
می داد که بلند شوی و درس بخوانی. نکند ناکام بمانی. 
نه. این ها را نکرده. عمداً این ها را نکرده. می دانی که 
با تو رقابت دارد. نگاهت را از او برنمی گیری، مدام به 
به دست وپایش.  به  صورتش.  چشم هایش می نگری. 
تکان  و  است  لحاف  زیر  در  که  جودش  و  تمام  به 
نمی خورد. مثل جسم بی جان قرار گرفته زیر لحاف. 
به چشم هایش نگاه می کنی که در میان خط های کتاب 
پایین می رود و پِلک نمی زند. غرق در دنیای  باال و 
و  می بینی  می رسد.  نظر  به  آسوده  و  است  خودش 
جوش  به  خونت  می شوی.  خشمگین تر  لحظه  هر 
می آید. احساس تنّفر در وجودت پیدا می شود نسبت 
به  می زند  َدور  نگاهت  می کنی.  تلخی  خندۀ  او.  به 
سراسر اتاق و سپس برمی گردد به او. و کینه توزانه تر 
از قبل. چشم هایت همه چیز را می گوید. وقتی چشم 
می شود.  متوجه ات  برمی دارد  کتاب  صفحه های  از 
انگار تبسمی می کند و می خواهد چیزی بگوید. شاید 
می خواهد بگوید صبح بخیر. خیستی از خواب؟ امروز 
خیلی دیر خوابیده یی نه؟ عجله  کن، مگر نمی خواهی 
بلی،  بگویی  بدهی و  را  اگر جوابش  بدهی؟  امتحان 
خواهد گفت زود شو، ساعت از هشت ونیم گذشته 
است. طوری عجیب َسیلش می کنی. از طرز نگاهت 
و  بگویی  می خواهی  می داند چه  می شنود.  می فهمد. 
امروز  چرا  نکرده؟  بیدارت  چرا  داری.  را  چه  قصد 
مضطرب  نخاسته ای.  و  خوابیده ای  وقت  دیر  تا 
دهد.  پاسخ  ِچراهایت  به  می خواهد  می کند.  نگاهت 
می خواهد بگوید بیدارت نکرده که نخواسته. نخواسته 
به درد سر بیافتی. نخواسته آب رویت برود. نخواسته 

گپ  های  و  ببینی  را  دکان دار  درشت  تصویر  بازهم 
حرف ها  این  به  که  می داند  بشنوی.  را  تکراری اش 
او  با  بودی  گفته  خودت  داری.  حساسیت  چه قدر 
دکان دار چه گفته است: نباید به شما َسودا داده شود به 
پول قرض. شما آدم های خوبی نیستید. آزار می دهید 
مردم را. تمام دکان دارها از دست شما شکایت دارند. 
نمی دهید. می گریزید. خیلی های تان گریخته اند،  پول 
چندین سال است که نزدیک نیامده و پول های مردم 
باالی شان مانده است. خودت خواسته بودی این طور. 
خودت گفته بودی. یادت است چه برایش گفته بودی 
و از او چه خواسته بودی؟ به یاد بیاور. خوب فکر 
کن، به یاد خواهی آورد. همه اش به یادت خواهد آمد 
که چه گفته بودی. زیاد وقت نمی گذرد همین چند 
به  پیش  هفته  دو  از  بودی.  گفته  که  بود  وقت پیش 
 این سو که خود را پنهان می کردی. جایی نمی رفتی. با 
کسی نمی گشتی. همیشه در اتاق بودی. به هیچ جای 
نمی خواستی بروی. در واقع می ترسیدی. می ترسیدی 
اتاق  در  همیشه  بیاورد.  گیرت  و  بروی  جایی  مبادا 
کم  گشت و گذارت  می زیستی.  خفا  در  و  می ماندی 
شده بود. برایش گفته بودی هرکه تو را خواست و 
سراغت را گرفت، نشانت ندهد و بگوید تنها در اتاق 
است. تو نیستی. دیر می شود که از خانه نیامده ای. اما 
هیچ گاه با او مشخص نساختی که چه کسی دنبالت را 
دارد. با وجود آن هم حدس زده بود که دکان دار برای 

چه آمده بود، چند ساعت پیش. وقتی نامت را از او 
پرسید، کاماًل به خاطر آورد که در این دو هفتۀ پیش 
به  دلیل چه پنهان می شدی؟ دکان دار نشسته بود. مدام 
به خودت نگاه می کرد و به لحافت، که چه وقت سر 
از زیِر آن برمی داری و بلند می شوی. به  جای دیگر 
َسیل نمی کرد. پرسیده بود در مورد این که زیر لحاف 
پدرش  که  بود  کرده  بهانه  او  و  است  خوابیده  کی 
است. شب گذشته از خانه آمده و مریض است. بعد 
رفته بود. و تو شانس آوردی که دیر خوابیدی و در 
ندانست  او  و  ندادی  شور  را  خود  هیچ  مدت  این 
آه سردی می کشی  تو خوابیده ای در زیر لحاف.  که 
می آوری.  به خاطر  را  چیز  همه  می آیی.  به خود  و 
تنت به لرزه می افتد. قلبت تند تند می تپد. به  هیجان 
می آیی. عرق سردی از تنت سرازیر می شود. خود را 
می اندازی به پشت. کمرت قرار می گیرد باالی بالشت 
سخت و به درد می آید. نگاهت را از او می گیری و 
می اندازی به سقف دیوار، باالی سرت. همان طور که 
می آوری  یاد  به   می شوی،  دیوار خیره  به چوب های 
قسم  نهایی.  وعدۀ  بودی.  داده  وعده  دکان دار  به  که 
تصفیه  باید  را  حساب هایت  امروز  بودی  کرده  یاد 
نامت  به  که  هرچه قدر  را.  حساب هایت  تمام  کنی. 
از  را  نگاهت  بپردازی.  و  کنی  حساب  شده،  ثبت 
پای هایت  باالی  از  کاماًل  را  لحاف  می گیری.  سقف 
بلند  بلند شوی.  پس می زنی و می جنبی. می خواهی 
می شوی. لحاف نیز به  همراهت بلند می شود. قهرت 
لباست  به بوچی  تار لحاف را که  با خشم  می آید و 
گیر کرده، خطا می دهی و به سمت کلکین می روی. 
آفتاب همه جا پخش شده، به ساعتت نگاه می اندازی، 
ناوقت  بیدار می شده ،  باید وقت  نه گذشته است.  از 
نمی توانی  و  برسی  امتحان  به  نمی توانی  است.  شده 
که چه گونه  نمی دانی  و  مانده ای  همان طور  بگریزی. 
می کنی  تصور  می آید.  دکان دار  شوی.  روبه رو  او  با 
که از دروازه وارد می شود، می آید پهلویت می نشیند 
از  را  کتابچه اش  سپس  می زند.  گپ  همراهت  و 
َوَرق  َوَرق  می کند.  باز  را  آن  می آورد.  بیرون  جیب  
به  می افتد  می زند. چشمت هایت  می زند، ورق ورق 
انگشت های دست او و صفحه های کتابچه، که روی 
تر  لب  به  را  انگشتش  دو  بازهم  می گیرند.  قرار  هم 
می کند و ورق  ورق می زند، ورق ورق می زند. و تو 
درازا  به  که  این ورق ورق زدن ها  از  چه قدر خوشی 
بکشد و هرگز نامت پیدا نشود. کاشکی نباشد نامت 
و گم شده باشد صفحه یی که نامت در آن درج شده 
تبّسمی  دکان دار  می شود.  پیدا  نامت  ناگهان  است. 

می کند و َسیَلت می کند که سرخ شده ای. بعد مسلسل، 
َوَرق َوَرق زده می رود و می گوید همۀ این صفحه ها 
و  می ماند  باز  حیرت  از  دهانت  است.  شما  مربوط 
آن وقت احساس می کنی که اتاق َدور سرت می چرخد. 
آهسته  آهسته پیش می روی و می رسی به جلِو کلکین. 
صدای  به  گوش هایت  است.  کلکین  به  چشم هایت 
شیشه ها که به  دست باد تکان می خورد و صدا می دهد. 
موسیقی محزونی گوش هایت را پر کرده است. پشت 
کوچه  به   چشمت  می بینی.  را  مدرسه  دیوار  شیشه 
شیشه هاست.  صدای  به  هنوز  گوش هایت  می افتد. 
و  برمی دارد  گام  کسی  این که  مثل  می لرزد،  اتاق 
می آید با گام های سنگینش. اتاق را می لرزاند. خودت 
می لرزی. زانوهایت خم و راست می شود. به  کوچه 
می بینی.  را  مدرسه  دیوار  پشت شیشه  می کنی.  َسیل 
کوچه باال آمده است و چه قدر هموار گشته است این 
کوچه. می لرزی. دست هایت را مشت می کنی. حتمًا 
کسی می آید. از کوچه می گذرد، از راه پله می آید باال و 
می رسد به اتاق. کوچه را می بینی. بازهم دیوار مدرسه 

پیش چشم هایت می آید. باید می رفتی.
بلند  جایش  از  رفیقت  می کنی.  نگاه  ساعت  به      
پیش  ایستاده ای  که  همان طور  تو  می رود.  و  می شود 

کلکین، گوش به  صدای پای های او تیز می کنی.
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شاید می خواهی بیدار شوی!
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کدام یک وحشت ناک تر است:

بالی طالبان یا هیوالی انتخابات؟

حلقات حکومتی و نیروهای...
 ثبات سیاسي نداشته باشد و شب یک حرف بزند و روز 
مورد  در  مي تواند  چه طور  بگیرد،  پس  را  سخنانش  بعد 
بي تفاوتی  بنابراین  بگیرد؛  تصمیم  کشور  امنیتي  وضعیت 
حکومت سبب گسترش نا امني در بدخشان شده است.  

در همین حال، جنرال نورالحق علومي آگاه مسایل نظامي 
پاکستان  اي اس  اي  سوي  از  که  طالبان  هدف  مي گوید، 
تفاوت  و  است  افغانستان  کردن  بي ثبات  مي شوند،  رهبر 

نمي کند که این نا امني در جنوب باشد و یا در شمال.
نا  صدد  در  نیز  گذشته  در  طالبان  هرچند  او،  گفتۀ  به 
که  درحال حاضر  اما  بودند،  بدخشان  والیت  کردن  امن 
به  خال  یک  و  است  مشکل  کمکي  نیروهاي  رسانیدن 
این  به  پاکستان مي خواهند  به کمک  طالبان  آمده،  وجود 

والیت نفوذ کنند.
جنرال علومي افزود، این ضعف حکومت است که فکر 
نظامي  عملیات  به  دست  شاید  طالبان  زمستان  در  کرده 
نزنند، بنابراین طالبان براي تصرف شماري از ولسوالي هاي 

بدخشان تالش کردند.
امن ترین  در  مي توانند  طالبان  زماني که  کرد،  تأکید  او 
سازند،  امن  نا  را  آن  ولسوالي هاي  و  کرده  نفوذ  والیت 
هنگام  در  بتواند  حکومت  که  است  ممکن  چه  طور  پس 

برگزاري انتخابات، امنیت را تأمین کند.
همچنان وحید مژده آگاه مسایل سیاسي مي گوید، طالبان 
با حمالت پی هم در بدخشان مي خواهند براي سال آینده 

در شمال موقعیت خود را تثبیت نمایند. 
او افزود، هدف دیگر طالبان شاید این باشد که اگر جنگ 
در این منطقه آغاز شود، چون رسانیدن نیروهاي کمکي 
مشکل است، بنابراین طالبان با گرفتن کمین در مسیر راه ها 

مي خواهند سالح و مهمات به دست بیاورند.
راه هاي  اکثر  سال  طول  در  سیاسي،  آگاه  این  گفتۀ  به 
مواصالتي بدخشان بسته مي باشد و این مسأله طالبان را 

در تصرف این والیت خاطر جمع ساخته است.
از  قبل  او، در گذشته در والیت بغالن یک روز  باور  به 
راه اندازي  صدهایي  و  سر  ساخته گي«  »طالبان  انتخابات 
بدخشان  در  اما  انتخابات شدند،  برگزاري  مانع  و  کردند 
امنیتي را کشتند وسالح  طالبان تعداد زیادي از نیروهاي 
و مهمات آنان را گرفتند، بنابراین هدف از ناامن ساختن 
بدخشان ضعیف نشان دادن حکومت و گرفتن امتیاز در 

مذاکرات صلح است. 
خواستیم نظر وزارت داخله را نیز در این خصوص داشته 

باشیم، اما با تماس هاي مکرر موفق نشدیم.
والیت بدخشان در شمال شرق کشور یکی از والیت های 
آرام به حساب مي آید که با کشور پاکستان و والیت ناآرام 

نورستان در شرق افغانستان مرز مشترک دارد.

چرا کرزی از موضعش...
 فرا روی خود دارند و موفقیت و شکست آن، مستقیمًا 
با سرنوشت سیاسِی این کشور و ثبات و صلح در این 

دیار پیوند دارد.
 »درست در یک چنین شرایطی آب را گل آلود کردن و 
رنجاندن و از دست دادِن متحدان قوی یی چون امریکا، 
اصاًل به صالِح این ملت نیست«؛ این تحلیلی ست که 
مخالفان کرزی نسبت به موضع گیری ناشیانۀ وی نسبت 
به امریکا مطرح نمودند. اما باید دید که کرزی صاحب 
آیا واقعًا عطای امریکایی ها را به لقای شان می خواهد 
ببخشد و یا این که با رونما کردن یک چنین تنش های 
همدستی  و  تعامل  برای  را  راه  سمبولیک،  و  نمادین 
بیشتر با امریکایی ها باز خواهد کرد؟ چرا که عمل کرد 
داده  نشان  قدرت،  رأس  در  کرزی  دهۀ  یک  از  بیش 

یاران  نمی خواهد  هیچ وجه  به  که  رسانده  اثبات  به  و 
از دست دهد و هر جا هم  را  و متحداِن غربی خود 
رنجشی به وجود آمده، جناب آقای کرزی به سرعت 
قضیه را سرهم بندی نموده و تالشش را برای داشتن 
بخشیده  شدت  همیشه  از  گرم تر  و  صمیمی  روابطی 
است. حال درست در شرایطی که ده ها گمانه زنی مثبت 
و منفی بر مبنای صحبت های ایشان شکل گرفته، باید 
دید که موضع گیری اخیر آقای کرزی چه اصالحی را 

در پی خواهد داشت؟ 
آن چه مسلم است این حقیقت است که فساد گسترده 
و  واحد  مدیریت  یک  فقدان  و  افغانستان  دولت  در 
منسجم و ملی گرا، نه تنها مردم را، که متحدان خارجی 
امریکا  اگر  حتا  است.  ساخته  ناامید  هم  را  کرزی 
بخواهد در افغانستان حکومتی رام و مطیِع خویش را 
حمایت کند، بدون شک ُمدلی قدرت مندتر و باتدبیرتر، 

بیشتر خواهد توانست از منافع امروز و فردای آن ها در 
افغانستان و منطقه حمایت کند. اما یک متحد ضعیف 
باشد،  شده  پیچیده  فساد  هزارتوی  الیه های  در  که 
چه گونه قابل احترام خواهد بود و یا تا چه حد خواهد 
توانست منافع کشورهای حمایت  کننده را تطبیق کند؟ 
تنش های اخیر میان کابل ـ واشنگتن، به نوعی تالش 
متحدان  بیشتِر  توجه  جلب  برای  کرزی  آقای  جناب 
غربی اش است تا با قدرت نمایی هایی از این دست، به 
مردم نشان دهد که شخصیتی قاطع و مستقل دارد. اما 
امروز، مردم از پوچی و بی مایه گِی این ادعاها باخبر، 
و  بی ثبات، خسته  و  سبُک  این حد  تا  از حکومتی  و 
را  حاکمیتی  و  نظام  آمدِن  کار  روی  انتظارِ  و  بیزارند 
را  و عزت  استقالل  اقتدار،  بتواند  به حق  که  می کشند 

برای آنان به ارمغان آورد.

          داکتر محیی الدین مهدی ـ عضو مجلس 
نماینده گان افغانستان

پس از فراهم آمدن زمینه برای تفاهم و انعقاد »معاهدۀ 
که  بود  مبرمی  نیاز  ملت سازی  امر  به  پرداختن  بن«، 
و  طوالنی  جنگ های  که  چرا  نشد.  برآورده  هرگز 
صف بندی های مسلحانۀ قومی، بیش از هر چیز دیگر، 
روند ملت شدن در افغانستان را آسیب رسانیده بود. 
در کنفرانس بن، نه تنها به علل و عوامل آن جنگ ها 
و صف بندی ها توجهی صورت نگرفت، بلکه به جای 
آن به یک دستۀ قوم گرا که پس از آن رهبری کشور را 
به عهده گرفت، فرصت و امکاناِت بسیار داده شد تا 
نقطه نظرات خویش را ـ که بخشی از نظریات طالبان 
نیز بودندـ  به منصۀ اجرا گذارند. اینان بسیاری از مبانی 
نظری »تیوری برتری قومی« را ـ که در واقع علل و 
عوامل جنگ ها بودند ـ صبغۀ قانونی دادند و از همان 
طرف دار  جریان های  و  طالبان  تبرئۀ  جهت  در  آغاز 
برتری تباری، کوشیدند. به همین دلیل، خطوط جدایی 
برجسته  پیش  از  بیش تر  فرقه یی  صف بندی های  و 
گردید. در این دوره، علی رغم تأکید بسیار و آزاردهنده 
بر افغان بودن همۀ اقوام ساکن در سرزمین افغانستان، 
و  روشن تر  تباری  خطوط  راستای  در  ذهنی  تجزیۀ 
آشکارتر گردید. چنان که ـ کماکان ـ رهبران برجستۀ 
سیاسی افغانستان امروز، پیشوایان اقوام بزرگ اند که در 
دو دستۀ متقابل گردهم آمده اند: یک دسته آنانی که در 
بسته اند؛ دستۀ  »انتخابات ]شفاف[« صف  پشت شعار 
دیگر آنانی که ضرورت »خروج نیروهای ]اشغال گر[ 

بین المللی« را دست آویز قرار داده اند.
علی الظاهر نه تنها هیچ تقابلی میان این دو شعار به نظر 
نمی رسد، که هر دو، شعارهایی مردم پسند و از جهاتی 
انتخابات  برگزاری  می نمایند:  ملی  و  به جانب«  »حق 
شفاف، خروج نیروهای ]اشغال گر[ بین المللی. اما تقابل 
زمانی قابل شناسایی است که دریابیم که این دو مقولۀ 
مردم پسند و ملی، قابل جمع نیستند. به عبارت دیگر ـ 
چنان که اشاره کردیم ـ این دو شعار از یک دهن بیرون 
نمی شوند؛ هر یک از این دو شعار، برای بیرون کردِن 
طرف مقابل از صحنۀ سیاست کشور مطرح می شود. 
به روند دوازده سالۀ  تا  انتخابات می خواهد  اول  دستۀ 
خاطر  این  به  دوم  دستۀ  دهد؛  پایان  تباری  حاکمیت 
انتخاباتی  تا  می خواهد  را  بین المللی  نیروهای  خروج 

در میان نباشد. 
نیروهای  خروج  امر  بر  تأکید  یعنی  ـ  پروسه  این 
انتخابات شفاف  برگزاری  از  بین المللی و طفره رفتن 
ـ مدت هاست که آغاز گردیده. حامد کرزی به گونه یی 
آشکار، این دو پروسه را غیر قابل جمع می داند. او در 
سال گذشته گفته بود که ما نمی توانیم در 20۱4 دو امر 
مهم را به سر رسانیم؛ پس یا تحویل گیری مسوولیت از 
نیروهای بین المللی، و یا انتخابات! از همین رو او برای 
منحرف ساختن اذهان جهانیان و مردم افغانستان، گزینۀ 
از وقت را پیش کشید که مورد قبول  انتخابات پیش 
رفتن  کنار  به  تمایلی  او  نگرفت.  قرار  جهانی  جامعۀ 
ندارد؛ به نظر می رسد که کج خلقی ها و آشفته گویی ها 
برای تیره ساختن روابط با غرب ـ به ویژه با امریکا ـ 

نیز در همین راستا باشد.
در  بسیاری ها  که  ـ  آشفته گویی ها  این همه  پِس  در 
که  است  پنهان  عمیقی  درد  ـ  درمانده اند  تعبیرش 
رییس جمهور کرزی از بیان صریِح آن امتناع می ورزد؛ 

آشفته گویی هایی که اینک روابط او را با امریکا و جامعۀ 
جهانی به سردترین و تیره ترین حد ممکن تنزیل داده 
از  نقل  به  تایمز  نیویارک  که  آشفته گویی هایی  است؛ 
مارش به سوی چهارراهی آریانا  طالبان، آن  را سرودِ 
گرفته  جدی  چنان  آشفته گویی ها  این  است.  خوانده 
شده که فرمانده عمومی نیروهای بین المللی، به قطعات 

خویش فرماِن آماده باش داده است.
این حرف ها حاوی یک پیام اساسی اند: اعالن همسویی 
با طالبان و نیروهای حزب اسالمی به رهبری حکمتیار. 
هستۀ این پیام که در پوشش اصرار بر »خروج نیروهای 
]اشغال گر[ بین المللی« پیچانیده شده، تحریکات قومی 
دادن  نشان  با  می خواهد  کرزی  رییس جمهور  است. 
همسویی با آن هایی که پیش از او شعار مذکور را سر 
قرار  پشتون ها  رهبری  جایگاه  در  را  خویش  داده اند، 
بر  اخیرش،  موضع گیری های  در  نیز  حکمتیار  دهد. 
برتری های فیزیکی تباری تأکید می کند و شایسته ترین 
عمر  محمد  مال  را  گذشته  سال  سی  در  شخص 
جامعه،  دیگر  بخش  نفرین  مورد  که  کسی  می خواند؛ 
افغانستان است. گذشته از این،  یعنی اکثریِت ساکنان 
همین اکثریت خواستار خروِج ـ دست کم ـ بی چون و 
چرای نیروهای بین المللی نیستند؛ زیرا می دانند که در 
خالی به وجود آمده از این خروج، طالبان برمی گردند. 
مال  زعامت  و  طالبان  حاکمیت  دورۀ  در  اکثریت  این 
عمر، رنج بسیار کشیده اند، و برگشِت آنان را نه تنها 
و  مدنی  حقوق  از  خویش  محروم سازِی  معنای  به 
بلکه کابوس وحشت ناک  انسانی می دانند،  آزادی های 
و  دسته جمعی  دادن های  کوچ  سوخته،  زمین های 
پیش  در  را  خانواده های خود  و  فیزیکی خود  حذف 

چشمان شان مجسم می کنند.
در بخشی از سخنان آشفتۀ رییس جمهور که بالفاصله 
تهدیدهایی  گفته شد،  امریکا  به  اخیرش  از سفر  پس 
عنوان می شود که گویا کسانی قصد تغییر سرود ملی را 
دارند. او در ستایش بی موقع از رنگ بیرق افغانستان، 
در  رنگ  آن  مأمور حفِظ  او  که  وانمود ساخت  چنان 
برابر کسانی یا کشورهایی است که در پی تغییر آن اند. 
افتتاح شورای ملی کسانی  او در سخنانش در مراسم 
نظام  تغییر ساختار  را مورد مالمت قرار داد که قصد 
رییس جمهور  ترتیب،  همین  به  دارند.  را  افغانستان 
به طور بال وقفه، خط فاصل میان دو جناح قومی حاکم 
و محکوم را درشت تر و برجسته تر می سازد و با طرح 
مسایِل برشمرده شده و انتساب و افتخارِ آن ها به دستۀ 
بر  آنان  را حافظ و حامی سیطرۀ  قومی خاص، خود 

دیگران می نمایاند.
عمر  مال  به  آشکارا  کرزی  رییس جمهور  آری، 
ـ  او  از  پیش  ـ  آنان  است؛  شده  نزدیک  حکمتیار  و 
جز  سه،  هر  این  اینک  بودند.  شده  دور  ملی  از خط 
دغدغۀ حفظ و تداوم حالت موجود، چیز دیگری را 
در سر ندارند. طالبان و حکمتیار نیز با تغییر ساختار 
سیستم  نیز  آنان  کرده اند،  مخالت  سیاسی  اداری  نظام 
می دانند.  خود  قومِ  حاکمیت  ادامۀ  حافظ  را  موجود 
الاقل حکمتیار و کرزی ادعا دارند که در نبود نیروهای 
اداره  را  کشور  یک دیگر  کنار  در  می توانند  بین المللی 
او  به  این که طالبان چرا  از  کنند. رییس جمهور کرزی 
به شدت خشمگین است.  نمی پیوندند،  به حکمتیار  و 
او در سخنرانی اش در هلمند، جنگ های طالبان را در 
راستای تأمین منافع امریکا خواند. وی هنوز هم آرزوی 
رهبری ارتشی به نام »طالبان« را در سر می پروراند، و با 

دست یابی به این مأمول، بخشی از خواب های خود را 
تعبیرشده می یابد. یکی از این خواب ها، ابقای حکومت 

در خانوادۀ اوست.
خروج بی قیدوشرط نیروهای بین المللی که از شرط های 
اصلی مال محمد عمر و حکمتیار برای تن دادن به صلح 
مساعد  قدرت  به  آنان  بازگشت  برای  را  زمینه  است، 
می سازد؛ چیزی که نیروهای سیاسی مخالِف این مثلث 
را از صحنه بیرون می راند. هرچند هیچ یک از احزاب، 
ائتالف ها و حتا شخصیت های مطرح سیاسی مخالف، 
نبوده اند،  بین المللی  نیروهای  حضور  تداوم  خواستار 
ولی ناگفته پیداست که اینان خروج کامل و بی مالحظۀ 
نیروهای مذکور را نمی خواهند. اینان می خواهند که در 
حضور نیروهای بین المللی و در فضای امنی که آنان 
به وجود می آورند، انتخابات شفافی برگزار گردد تا بار 
دیگر پیروزی آنان از جانب حکمیتارـ  و این بار یک جا 

با طالبان و کرزی ـ مورد تهدید قرار نگیرد. 
به  هر سه  کرزی،  و حامد  عمر، حکمتیار  محمد  مال 
که  دارند  وحشت  انتخابات  هیوالی  از  اندازه  همان 
به  دادن  تن  طالبان.  بالی  از  افغانستان  مردم  اکثریت 
انتخابات، به معنای قبول بطالن ادعاهایی ست که طی 
قومی  برتری  طرف دار  نیروهای  جانب  از  نسل  چند 
مطرح شده، و طی سی سال اخیر، منظره های خونینی 
برای اثباِت آن ترسیم گردیده است. حال آن که نیروهای 
برتری جوی قومی با شعارهای به ظاهر دینی، پشت سر 
و  نیروهای سکوالر  دارند،  قرار  و حکمتیار  عمر  مال 

شبه دموکرات نیز به کرزی اقتدا کرده اند.
به سود  انتخاباِت شفاف  این است که یک  امر مسلم 
در والیات جنوب و شرِق کشور  زیرا  نیست؛  این ها 
که بیشتر عرصۀ نفوذ دستۀ یادشده است، طی سالیان 
به سختی  دموکراسی،  و  انتخابات  فرهنگ  با  متمادی 
امنیِت  فاقد  مناطق  این  آن،  بر  مزید  و  شده،  مبارزه 
انتخابات،  نتیجۀ  استند.  انتخابات  برگزاری  برای  الزم 
در  برای کرزی و خانواده اش  ناخوشایندی  پیامدهای 
قبال دارد و او را که به قول روراباکر به طور شگرفی 
مال  اما  می دهد.  قرار  بازپرس  مورد  اندوخته،  سرمایه 
که  رسانیده  اثبات  به  نیز  عمل  در  و  گفته  بارها  عمر 
انتخابات مخالف است. حکمتیار هم در  با  اساس  از 
مصاحبۀ اخیرش با تلویزیون ژوندون، تکیه بر برتری 
کمِی پشتون ها کرد؛ بنابرین انتخاباتی که غیر پشتون ها 
پیش،  از  پیش  بنشاند،  ریاست جمهوری  کرسی  به  را 

مورد قبوِل او نیست.
با وجود ظاهر متفاوِت دیدگاه های مال عمر، حکمتیار و 
کرزی دربارۀ انتخابات؛ چیزی که آنان را به هم نزدیک 
به  شفاف،  انتخابات  است:  اخیر  نکتۀ  همین  می سازد 
تباری  امتیازات  زواِل  و  قومی  حاکمیت  پایان  معنای 

است.
اوضاع افغانستان بیش از حد پیچیده است؛ اپوزیسیون 
سیاسی دولت، نیروی بالفعلی در اختیار ندارد تا با وارد 
کردن فشار، کرزی را وادار به برگزاری انتخاباِت شفاف 
کند. معلوم نیست که جامعۀ بین المللی )= امریکا(، تا 
جمله  از  ـ  خویش  مطروحۀ  شعارهای  به  اندازه  چه 
آن  نتایج  از  حمایت  و  شفاف  انتخابات  برگزاری 
بار  انتخابات،  نتیجۀ  نپذیرفتن  ماند.  وفادار خواهد  ـ  
اما آیا  دیگر کشور را به جنگ داخلی سوق می دهد؛ 
دموکراتیک،  نتیجۀ  آن  نشاندِن  کرسی  به  برای  امریکا 

سرمایه گذاری خواهد کرد؟
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نیروهای ویژۀ امریکایی...
 نیروها به صورت تدریجی و براساس برنامه تنظیم شده از 

والیت میدان وردک خارج می شوند.
خواسته های  که  صورتی  در  دادند  هشدار  تظاهرکننده گان 
آنان قبول نشود، به تظاهرات خود ادامه می دهند و شاهراه 

کابل - قندهار را مسدود می کنند.
افراد  شده ها  بازداشت  تمام  گفت  کلیمزی  خالد  احمد 
دهقان  اند،  کرده  گرفتار  که  را  کسی  »هر  هستند:  ملکی 
است. دوکاندار است، محصل و بیکار است. برای ما جای 

بازداشت شده ها را بگویند، ما محکمه را قبول داریم«.

شباهت   زیادی میان...
 در افغانستان صرفًا با عملیات نظامی، از قدرت گرفتن 

نیروهای شورشی جلوگیری به عمل آورد.
این گزارش داخلی وزارت دفاع بریتانیا، شباهت های 
حمله  و  افغانستان  در  ناتو  عملیات  بین  را  زیادی 
شوروی سابق به این کشور در سال ۱۹۷۹ دیده است.
نویسنده گان این تحقیق می گویند که در هر دو مورد، 
تالش برای تحمیل یک ایدیولوژی، کمونیسم و سپس 

دموکراسی، صورت گرفته است.
در ادامه آمده، در هر دو مورد، وقتی که مشخص شد 
برای  پیروزی است، تالش ها  قابل  این جنگ غیر  که 

تحمیل ایدیولوژی ها رها شده است.
وزارت دفاع بریتانیا تاکید می کند که هدف در افغانستان 
جلوگیری از ایجاد محلی امن برای تروریست ها است، 

تا برقراری یک حکومت ایده آل.
گفته شده هدف از انجام این گزارش، ایجاد بحث در 
داخل وزارتخانه است و نه به چالش کشیدن طرز فکر 

نظامی.
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هشدار اتحادیۀ ژورنالیستان از بی توجهی 
نهادهای حکومتی به خواست جامعۀ خبرنگاری

محمد مرسی فردا به پاکستان می رود

           نویسنده: آبروشان
به  که  بودند  درباری  نویسندگان  گذشته  در 
های  فعالیت  و  پرداختند  می  شاهان  مدح 
ملی  توجیه  را  ها  آن  قانونی  غیر  و  قانونی 
و مردم دوستانه می نمودند از دید این افراد 
شاه به هر عمل که مبادرت می ورزید درست 

با  دشمنی  به  مساوی  شاه  با  دشمنی  و  بود 
خدا، ملت و مردم تلقی می گردیددر حالیکه 
خودشان به این امر یقین و باور نداشتند بل 
باید آن گونه می نویشتند تا رضایت خاطر 
شاهانه  سفره  در  و  کرد  می  فراهم  را  شاه 
امروز  اما  ساخت؛  می  شریک  را  خود  او 
نویسندگان از این دست وجود ندارند که به 
مدح و ثنای شاه شعر بسرایند و در وصف 
و  مادی  منافع  کسب  بدل  در  و  بنگارند  او 
مقام، اندیشه، فکر، قلم و ایده خود را به گرو 
بگذارند و از این طریق امرار معیشت کنند اما 
هستند کسانی کهدر بدل این منافع قلم خود 
را به گرو می گذارند و در برابر پول اندیشه 
خود را می فروشند، وقتی امروز رسانه های 
کشور را تعقیب می کنی و مطبوعات را ورق 
می زنی به این مهم پی می بری و می بینی که 
اندیشه و فکر در  بازار گرو گذاشتن  چقدر 
این کشور گرم است و تا چه حد قلم ارزش 
گردش  به  ارزان  و  داده  دست  از  را  خود 
اینگونه،  های  نوشته  چسان  آید  می  در 

اختصاص  خود  به  را  مطبوعات  صفحات 
داده اند وبدبختانه تعدادی از کارشناسان ما 
به صحت  پردازند که خود  اظهارات می  به 
آن عقیده ندارند و تعدادی از نویسندگان ما 
صحت  دانند  می  که  نگارند  می  را  مطالب 
کسب  خاطر  به  اما  نیست  درست  و  ندارد 

که  دانند  می  آن  به  مکلف  را  منفعت، خود 
اینگونه بیاندیشند، اظهار نظر کنند و اینگونه 

بنگارند.
تحلیل گران و نویسندگان از این قماش سال 
20۱4 را سال بربادی افغانستان می دانند و 
سعی دارند که باور عمومی را این گونه شکل 
افغانستان و  به محو  دهد که 20۱4 مساوی 
سقوط این کشور به کام تروریستان خواهد 
بود، آنها کوشش می کنند که نیروهای امنیتی 
کشور را ضعیف جلوه داده، کار کرد ها، از 
خود گذشتگی ها، وقف نمودن این نیرو ها 
را در راه وطن و مردمش، نادیده گرفته، از 
موجوده  نظام  و  دولت  مثبت  های  دستاورد 
آن  از  تفاوتی  بی  با  و  نمایند  پوشی  چشم 
بگذرند. امروز نقد از دولت کنونی خریداران 
تا  است  تالش  در  هرکس  و  دارد  زیادی 
کوچکترین خالء را دستاویز خود قرار داده 
بنویسند و حرف و  با تمام توان علیه آن  و 
حدیث بگویند بدون این که حرمت به طرف 
مقابل قائل شوند و احترامش را حفظ نمایند.

در نشریه ماندگار امروز مطلب تحت عنوان 
»رفیق  اخیر  سخنان  باب  در  دیگر  )تأملی 
کرزی«( نظرم را به خود جلب کرد، نویسنده 
محترم این متن اظهارات اخیر رئیس جمهور 
کشور مبنی بر انتقاد از کار کرد های ایاالت 
متحده امریکا را به باد انتقاد گرفته و به نحو 
کمپاین  را  اظهارات  این  که  است  خواسته 
برای رئیس جمهور کشور و  از 20۱4  پس 
قلم  این  دید  از  کند  عنوان  اش  کاری  تیم 
رئیس جمهور در تالش مطرح نمودن خود 
به عنوان رهبر کاریزما و ایدیولوژیک چون 
هوگوچاوز و استالین است در حالیکه رئیس 
جمهور بار بار از کمک های ایاالت متحده 
سپاس  اش  المللی  بین  متحدان  و  امریکا 
نویسنده  و  است  نموده  قدردانی  و  گزاری 
این مطلب نیک می داند که به خاطر امضای 
معاهده استراتیژیک با ایاالت متحده، رئیس 
افکار  فشار  زیر  حد  چه  تا  کشور  جمهور 
کوشید  اندازه  چه  تا  و  داشت  قرار  عمومی 
نیز  زمان  شودآن  امضاء  داد  قرار  این  تا 
را  جمهور  رئیس  قماش  این  از  نویسندگان 
را می  افغانستان  که  این می کردند  به  متهم 
در  برد  فرو  متحده  ایاالت  کام  به  خواهد 
و  نویسندگان  از  تعداد  نیز  امروز  حالیکه 
از  انتقاد رئیس جمهور  به خاطر  تحلیلگران 
ایاالت متحده، وی را متهم به زیر پا نمودن 
منافع ملی افغانستان می کند. همان قسم که 
مقررات،  و  موازین  تمام  خالف  بر  امروز 
اهانت به رئیس جمهور یک ملت روا داشته 
کرزی«  »رفیق  و حرمت،  تکریم  جای  به  و 

خطاب می کند.
همچنین همین روزنامه اظهارات اخیر رئیس 
جمهور کرزی را به بازی موش و پشک میان 
رئیس جمهور و ایاالت متحده تشبیه نموده 
و  است  پشک  متحده  ایاالت  نه  حالیکه  در 
نه ملت افغانستان موش، بل بنا بر اظهارات 
افغانستان  جمهور؛  رئیس  گذشته  پنجشنبه 
ولی  خواهد  می  دوستی  رابطه  امریکا  با 
لحاظ  این  از  مستقل.  ملت  دو  بین  دوستی 
بازی،  به موش و پشک  فعلی  روابط  تشبیه 
تلقی می شود که  افغانستان  به ملت  توهین 
جا دارد نویسنده ها و تحلیلگران در گزینش 
را  آن  ها،  المثل  ها و ضرب  واژه  کاربرد  و 

رعایت نمایند.
پایان

نویسنده های که قلم اش را به گرو 
می دهند

جامعۀ  خواست های  تکرار  به  اخیر،  ماه های  در 
خبرنگاری کشور در رابطه به موضوعات مختلف 
در  اما  شده،  راجع  دولتی  مسوول  نهادهای  به 
بسیاری از این موارد، نهادها و مسووالن دولتی، 

اعتنایی به این خواست ها نکرده اند.
- اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان به نماینده گی 
از جامعۀ رسانه یی کشور، طی نامه های شماره 8۱ 
مورخ 2۷.۶.۱3۹۱ و شماره 83 مورخ۱.۷.۱3۹۱ 
عنوانی شواری ملی، دادگاه عالی، دادستانی کل، 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و وزارت 
عدلیه، از تکرار نقض قانون رسانه های همه گانی 
از سوی وزیر اطالعات و فرهنگ شکایت کرده 
رسیده گی  شکایت ها  این  به  هنوز  تا  اما  است؛ 

نشده است.
- نامۀ شماره 8۶ این اتحادیه در مورد چگونه گی 
رسانه های  کمیسیون  صالحیت های  و  تشکیل 
قانون  مسودۀ  در  که  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
انتخابت، مبهم گذاشته شده، به آدرس کمیسیون 
مستقل انتخابت،ریاست تقنین وزارت عدلیه، دفتر 
نماینده  مجلس  تقنین  وکمیتۀ  جمهوری  ریاست 
گان فرستاده شده و طی آن خواست های مشخصی 
در مورد تشکیل و صالحیت های کمیسیون مورد 
نظر مطرح شده، اما این نامه هم بدون پاسخ باقی 

مانده است.
این   88 شماره  نامۀ   ،24.8.۱3۹۱ تاریخ  به   -
الرحمن  حبیب  دادخواهی،  مورد  در  اتحادیه 
از  هفته  یک  برای  که  افغان  خبرنگار  ابراهیمی، 
سوی نیروهای امریکایی در بگرام بازداشت شده 
و بعداً بدون هیچ گونه اعالم اتهامی، رها گردیده 

به دفتر ریاست جمهوری و وزارت اطالعات و 
قضیه  این  سو  یک  از  تا  شده  فرستاده  فرهنگ 
پیگیری قانونی شده و از سویی هم آقای ابراهیمی 
اعادۀ حیثیت شود. این نامه هم هیچ گونه واکنشی 
از سوی نهاد های مسوول را در قبال نداشته است.
والیت  خبرنگاران  از  تن  ده ها  خواست  در   -
تخار، در رابطه به برخوردهای غیرقانونی فرمانده 
نامۀ شماره  با خبرنگاران، طی  پولیس آن والیت 
عنوانی  اتحادیه،  این    2.۱۱.۱3۹۱ مورخ   ۱05
وزارت های داخله و اطالعات و فرهنگ فرستاده 
شده؛ اما هر دو وزارت در این مورد با بی اعتنایی 

کامل برخورد کرده اند.
در تنها موردی که یک نهاد مسوول به در خواست 
از  شماری  کوب  و  لت  داده،  پاسخ  خبرنگاران 
از   )۶.۱2.۱3۹۱( آباد  جالل  شهر  در  خبرنگاران 
حادثه،  این  پی  در  بوده.  امنیتی  های  نیرو  سوی 
شورای اجرائیۀ اتحادیۀ ملی ژورنالیستان افغانستان 
با مقامات ریاست امنیت ملی در تماس شدند که 
پیوست با آن، یکی از ماموران این ریاست در شهر 
جالل آباد که خبرنگاران را لت و کوب کرده بود، 

به یک ماه زندان محکوم شد.
حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 
مورد  این  در  را  ملی  امنیت  ریاست  واکنش  که 
می ستاید، در برابر نهادهای دیگر دولتی که اصاًل 
به خواست های خبرنگاران توجه ندارند، به شدت 
مطرح  تقاضاهای  دیگر  یکبار  و  می کند  اعتراض 
شده را در این اعالمیه تاکید می دارد و جداً تقاضا 
خواست ها  در  این  به  مسوول  نهادهای  تا  دارد 

پاسخ سریع و صریح ارایه بکنند.

امریکا نگران تشدید...
 برای فرماندهان نظامیان مستقر در افغانستان 
از سخنان  تاکید می کند که پس  ارسال شده 
انتقادی حامد کرزی رابطه دو طرف به »نقطه 

دشواری« رسیده است.
جمهور  رییس  وله،  دویچه  گزارش  به 
به  را  امریکا  گذشته  هفتۀ  افغانستان 
برای دست  با طالبان  گفت وگوهای مخفیانه 
یافتن به توافقی جداگانه با آن ها متهم کرده 
بود. او پیش از این نیز چند بار دیگر مقام های 
امریکایی را به دلیل »تماس های غیرشفاف« با 

نیروهای طالبان سرزنش کرده است.
آنها  صراحت  و  تندی  که  کرزی  سخنان 
مقام های  واکنش  با  بالفاصله  بود،  بی سابقه 
دفاع  وزیر  هاگل،  چاک  جمله  از  امریکایی 
روبرو شد. او ادعای تماس مخفیانه با طالبان 

را »بی معنی« خواند.
اخیر  سخنان  می کوشد  کرزی  حامد  اکنون 
خود را تلطیف کند. دفتر ریاست جمهوری 
افغانستان می گوید هدف از انتقادهای کرزی 
تسریع روند اصالحات بوده و او قصد ندارد 

به رابطه به امریکا خدشه وارد کند.
»رابطه  خواهان  افغانستان  جمهوری  ریاست 
برابر دو کشور مستقل« با امریکا شده است. 
قربانیان  شمار  افزایش  از  افغان  مقام های 
گالیه  ناتو  نیروهای  عملیات  در  نظامی  غیر 
می کنند و آن را نشانه ی عدم احترام کافی به 
استقالل و تمامیت ارضی افغانستان می دانند.

سخنرانی  یک  در  یکشنبه  روز  کرزی 

انتحاری  حمله  دو  شد  مدعی  تلویزیونی 
 ۱۹ گذشته  هفته  که  طالبان  تروریست های 
قربانی برجا گذاشت، »در خدمت« به امریکا 
انجام شده است. مطابق این نظر، این عملیات 
ناتو  نیروهای  اگر  که  می کند  القا  مردم  به 
مطابق برنامه تا سال 20۱4 افغانستان را ترک 
کنند، وضعیت امنیت در این کشور به شدت 

وخیم خواهد شد.
که  کرد  متهم  را  امریکایی  مقام های  کرزی 
قطر  در  طالبان  نمایندگان  با  منظم  طور  به 
مالقات دارند و این گروه افراطی را دیگر نه 
دشمن که طرف مذاکره تلقی می کنند. امریکا 
وجود تماس های پنهانی با طالبان را رد کرده 
و ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی رسمی نیروهای 
طالبان نیز از سرگیری گفت وگوها با مقامات 

امریکایی را تکذیب کرده است.
ناتو قصد دارد تا پایان سال 20۱4 نیروهای 
در  برساند.  به حداقل  افغانستان  در  را  خود 
و  افغانستان  جمهوری  رییس  حاضر  حال 
در  مذاکره  سرگرم  ناتو  و  امریکا  مقام های 
بخش  استقرار  چه گونگی  و  تعداد  مورد 
افغانستان  در  خارجی  سربازان  از  کوچکی 

پس از سال 20۱4 هستند.
تعیین  ما  می گوید:  افغانستان  جمهور  رییس 
این  به  منظور«  چه  به  و  »کجا  که  می کنیم 

سربازان نیاز داریم.
تابع  باید  خارجی  سربازان  می کند  تاکید  او 
این  استقالل  به  و  باشند  افغانستان  قوانین 

کشور احترام بگذارند.

پخواني  یوه  طالبانو  د 
جان  اغا  مال  مشر 
تېرکال  چې  معتصم 
پروسې  له  سولې  د 
اوس  او  ځای  یو  سره 
اوسېږي  کې  ترکیه  په 
ویلي، که ولسمشرۍ ته 
هېواد  د  یې  نوماندېدل 
کار  دغه  نو  وي  ګټه  په 

به تر سره کړي.
ویلي،  همدارنګه  هغه 
جګړې  د  طالبانو  چې 
په  اوس  او  څکلي  ترخه 

هېواد کې یوه عادالنه سوله غواړي.
مال اغاجان معتصم بست باستان خبري اژانس 
ته په مرکه کې ویلي، چې راتلونکیو ولسمشریزو 
ده  نه  پرېکړه  یې  اړه  په  نوماندۍ  د  کې  ټاکنو 
په  چې  اقدام  هر  ده  یې  کړې  زیاته  خو  کړې؛ 
هېواد کې د سولې او ثبات په راوستلو او د دې 
کې  رسولو  ته  پای  په  رنځونو  او  دردونو  د  ملت 

اغېزمن تمامېږي ترې به مخ وانه ړوي.
نوماندېدل  چې  کړي  احساس  که  ویلي،  هغه 
یو کوچنی  راوستو کې  په  ثبات  او  یې د سولې 
ګام هم دی، نو ځان به ولسمشرۍ ته ونوموي؛ 

خو زیاتوي، چې په دې اړه به ملت پرېکړه کوي 
ټولنه هم په دې برخه کې مهم رول  نړیواله  او 

لري.
په خبره، طالبان د دې هېواد بچیان دي  د ده 
او هغوی ته هم په افغانستان کې سوله او ثبات 

مهم دي.
ښاغلي معتصم ویلي، طالبانو په تېرو څو کلونو 
عادالنه  یوې  له  او  څکلي  ترخه  جګړې  د  کې 
یو  کې  هېواد  په  یې  کې  پایله  په  چې  سولې 

اسالمي نظام راشي، مالتړ کوي.
د  که  دی  ډاډه  ویلي،  مشر  پخواني  طالب  دغه 
مسووالنه  لپاره  حل  د  ستونزې  د  افغانستان 

ګامونه پورته شي او نړیواله ټولنه هم د موجودو 
ابتکار  له  دوی  د  سره  نیولو  کې  پام  په  شرایطو 
نه  تکرار  تېروتنې  تېرې  او  وکړي  مالتړ  عمل 

کړي، دا ستونزه حلېدونکې ده.
ستونزو  ګڼو  له  هېوادوال  چې  دا  وایي،  هغه 
افغانانو پر  سره مخ دي، مسوولیت لري، چې د 
پاتې  چپ  وړاندې  پر  ګواښونو  متوجه  وړاندې 

نشي.
کوي،  هڅه  یې  ملګري  او  دی  وایي،  نوموړی 
چې د خپلو خلکو د ساتنې او د ستونزو د لرې 

کولو لپاره یو سیاسي ګوند رامنځته کړي.
په  کار  دغه  ویلي،  معتصم  اغاجان  ښاغلي 
ډول  دغه  دوی  د  چې  دی  ممکن  شرط  دې 
ټولنه  نړیواله  او  شي  برابره  زمینه  ته  فعالیتونو 
نه  هغوی  له  بلکې  کړي؛  نه  پیدا  خنډونه  ورته 

برعکس د همکاریو غوښتونکي دي.
نوموړي وویل، که چېرې دی ګوند جوړوي نو 
نفاق  نورو  او  ژبنیو  قومي،  ټولو  له  به  ګوند  دغه 
به  هدف  لومړنی  او  وي  لرې  مسلو  اچوونکیو 
یې په هېواد کې د تلپاتې سولې او ملي یووالی 

تامین وي.
د یادونې وړ ده، چې اغا جان معتصم د طالبانو 
د سیاسي کمېټې مسوول و، چې ویل کېدل په 
او څه  برخمن دی  نه  نفوذ  پراخ  له  طالبانو کې 
وخت وړاندې په کراچۍ کې د نامعلومو کسانو 
تر برید الندې، چې له هغې وروسته یې له افغان 
دولت سره سوله وکړه او دمګړۍ په ترکیه کې 

اوسېږي.

)یادداشت ادارۀ ماندگار: این نوشته که پاسخی ست به »تأملی دیگر در باب سخنان اخیر رفیق کرزی« و 
هم چنین سرمقالۀ روز گذشته، برای نشر به این روزنامه ارسال شده و ماندگار نیز بنا بر اصل آزادی 

بیان و رسالت رسانه یی خود، آن را بدون هیچ دخل و تصرفی به نشر می رساند.(

طالبان عادالنه سوله غواړي!!

هفته  دوشنبه  مصر  رییس  جمهور  مرسی  محمد 
جاری)فردا( عازم پاکستان می شود.

محمد مرسی رییس جمهور مصر روز ۱8 مارچ 
جمهور   رییس  زرداری  علی  آصف  دعوت  به 

پاکستان به اسالم آباد سفر می کند.
به  مصر  منتخب  رییس جمهور  سفر  اولین  این 

پاکستان است.
رییس جمهور  عبدالناصر  جمال  بار،  آخرین 
پاکستان در دهه ۱۹۶0 به پاکستان سفر کرده بود.

در  پاکستان،  خارجه  وزارت  سخنگوی  به گفته 
منطقه یی  موضوعات  و  دوجانبه  روابط  این سفر 
بین المللی مورد عالقه 2 طرف مورد بحث و  و 

بررسی قرار می گیرد.
بین  مهم  توافقنامه  چند  امضای  از  همچنین  وی 

مصر و پاکستان خبر داد.
مرسی در این سفر با آصف علی زرداری رییس 

مهم  تحوالت  درباره  و  دیدار  پاکستان  جمهور 
منطقه ای و بین المللی با وی رایزنی می کند.

این در حالی است که برخی رسانه ها از مالقات 
مرسی با رهبران »جماعت اسالمی پاکستان« خبر 

می دهند.
ابوالعال مودودی رهبر معنوی اخوان المسلمین و 
حزب جماعت اسالمی است و این 2 گروه رابطه 

تنگاتنگی با یکدیگر دارند.
جماعت  رهبران  از  هیات  یک  پیش  چندی 
اسالمی با سفر به مصر ضمن مالقات با رهبران 
اخوان المسلمین به رایزنی درباره مسائل مختلف 

پرداختند.
پیش بینی می شود مرسی در سفر خود به پاکستان 
به شهر »الهور« مرکز ایالت »پنجاب« سفر کند و 
چند روزی میهمان حزب جماعت اسالمی باشد.
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          حلیمه حسینی 

قبال  در  اخیرش  موضع گیرِی  با  کرزی  رییس جمهور 
جایی  تا  داد  نشان  خود  از  متفاوت  چهره یی  امریکا، 
که هم پیمانان امریکایِی خود را شوکه ساخت و دامنۀ 
این شوک به سنا و مجلِس این کشور نیز راه یافت و 
شخصیت های سیاسی و تأثیرگذارِ امریکا را واداشت که 
در مورد شخصیت جناب آقای کرزی اظهارنظر کنند و 
اعتراف کنند که چه قدر احترام قلبِی کمی برای جناب 

آقای کرزی قایل اند! 
از همه  بیشتر  آن چه  این عکس العمل ها،  تمام  کنار  در 
جلب توجه کرد، بیش از حد مطلع و مسلط به اوضاع 
نشان دادِن جناب کرزی از خود به عنوان شخص اول 
افغانستان بود؛ این که آن قدر نفوذ میان طالبان دارد که 
و  امریکایی ها  میان  رابطه  از  او  به  اول  اخباری دست 

طالبان می رسد. 
امریکایی ها برآشفتند و از این نمک خوردن و نمک دان 
مختلف؛  روش  های  به  کرزی  آقای  جناب  شکستِن 
هوش مندانه، احساسی و بیشتر منطقی، انتقاد کردند. اما 
آن چه بیشتر از همه جناب آقای کرزی را واداشت که 
از موضِع خود عقب بنشیند و به سرعت به جمع وجور 
کردِن قضیه مبادرت کرده و اعالم کند که صحبت هایش 

برای اصالح بوده نه تخریب؛ عکس العمل هایی بود که 
در داخل و خارج با آن مواجه شد و به او نشان داد که 
ژست ضد امریکایی گرفتن و تالش برای دل جویی از 
مردمی که بیش از یک دهه سیاست های غیر مستقالنه و 
وابسته محورش را تحمل کرده اند، هیچ ثمری ندارد. از 
این رو شاهد بودیم که در نهایت با تغییری صدوهشتاد 
و  پرداخت  امریکایی ها  از  دل جویی  به  درجه یی، 

قدردانی و سپاِس خود را از آنان اعالم نمود و نشان داد 
که هنوز در قلب ایشان، احترامی عمیق به سودمندی و 

صداقِت امریکایی ها وجود دارد.
 اما آن چه مردم ما را آشفته و نگران ساخته، این حقیقت 
تلخ است که با سیاستی این چنین لرزان و نامطمین که 
با یک کف زدن، رنگ و رو می یابد و با هر تهدید و 
آیا  کنند؟  باید  می  گردد، چه  تبدیل  و سرزنشی،  انتقاد 
می توان به سیاست مدارانی از این دست که تا این حد 
دمدمی مزاج هستند، اعتماد کرد و مطمین بود که آن ها 
به ساحل  را  افغانستان  نشستۀ  به گل  کشتی  می توانند 

نجات برسانند؟
مدد  به  گذشته،  دهۀ  یک  طول  در  که  چند  هر 
با  افغانستان  دست،  این  از  سخت ونرمی  سیاست های 
نبوده  مواجه  بحران سازی  تنش  و  جدی  مشکل  هیچ 
افغانستان  ارضی  و  ملی  منافع  که  زمانی  حتا  و  است 
مورد تهدید واقع شد نیز سیاست آقای کرزی، نرمش 
و خویشتن داری برای بقا بود که ما شاهدش بودیم؛ اما 
نظر می رسد که زماِن آن رسیده که جدی تر  به  اکنون 
نظام  و  دولت  نظر  از  که  شود  پرداخته  مسأله  این  به 
حاکم، سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک چه تعریفی 
دارد؟ آیا سخنان اخیر جناب آقای کرزی از باور حقیقِی 
ایشان سرچشمه می گیرد و یا این که این هم یک بازی 
رسانه ها  برای  حاکم  تیم  که  است  دیگر  سرگرم کنندۀ 
آماده ساخته تا توجه شان را از مسایل اساسی و بنیادیِن 
دیگر منحرف ساخته و تنش ساخته گی و پوشالی کابل 
ـ واشنگتن را در محراق توجه آن ها قرار دهد و نگذارد 
توجهی دقیق به این مسأله داشته باشند که تیم حاکم در 
حال پختن چه آشی برای حوادث و نقاط عطِف آیندۀ 

پیش روست. 
سرنوشت سازترین  و  مهم ترین  از  یکی  آتی  انتخابات 
حوادثی ست که مردمِ ما آن را...           ادامه صفحه 6

ولسوالی ُجرم از وجود 
طالبان تصفیه شد

نیروهای امنیتی بدخشان در یک عملیات تصفیه یی، ولسوالی 
جرم این والیت را از وجود مخالفان مسلح دولت پاک سازی 

کردند.
یک مقام محلی بدخشان که نخواست نامش فاش شود در یک 
این  ماندگار گفت، در  به روزنامۀ  تیلفونی شام دیروز  تماس 
ولسوالی جرم  در  طالبان  فرمانده  عبدالرووف  قاری  عملیات، 
اسیر و  سه تن از طالبان مسلح کشته و20 تن دیگر زخمی و 

اسیر گردیده اند. 
به گفتۀ او، در این عملیات  ها یک پولیس محلی نیز کشته شده 

است.
این مقام محلی بدخشان گفت که شماری از طالبان در داخل 
خانه های مردم پنهان شده اند و عملیات برای بازداشت آن ها 

نیز جریان دارد.
این منبع گفت، بر بنیاد گزارش های مردم محل، دست کم ۶0 تن 
از طالبان در ولسوالی جرم تجمع کرده بوده اند و قصد داشتند به 
شمول جرم ولسوالی های درایم، تِشکان و برخی مناطق دیگر 

این والیت را ناامن سازند که از سوی پولیس رانده شدند.
این در حالی است برخی از فرهنگیان و فعاالن مدنی بدخشان، 
ابراز  به  صورت جدی  این والیت  امنیتی  به وضعیت  نسبت 
نگرانی کرده و دولت را متهم به  دست داشتن در ناامنی های 

اخیر بدخشان می کنند.

چرا کرزی از موضعش عقب نشست؟

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد
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کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱3۹3 / 20۱4 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

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

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

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

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

0700263152

تظاهرکننده گان در کابل: 

نیروهای ویژۀ امریکایی از وردک بیرون شوند

صدها تن از باشنده گان والیت میدان 
بازداشت  به  اعتراض  در  وردک 
ویژه  نیروهای  توسط  شان  بسته گان 
تظاهرات  کابل  شهر  در  امریکایی، 
کردند. تظاهرکنندگان می گویند حدود 
والیت  این  باشنده گان  از  تن   ۱0

مفقودند.

از  تن  صدها 
والیت  باشنده گان 
میدان وردک در کابل، 
پوسترهایی  حمل  با 
خواستار  شنبه،  روز 
نیروهای  خروج 
این  از  امریکایی  ویژه 

والیت شدند.
جاوید  احمد 
از  تن  یک  کلیمزی، 
عملیات  اثر  در  گفت  تظاهرکننده گان 
خساره های  امریکایی،  ویژه  نیروهای 
وارد  آن ها  به  فراوانی  جانی  و  مالی 
از  نفر  ده  مجموع  »در  است:  شده 
)نیروهای  فورس  اسپیشل  طریق 
حال  به  تا  شده  برده  امریکایی  ویژه( 

سرنوشت آن ها معلوم نیست. تقریبا ده 
نفر از طرف این ها به شهادت رسیده 

اند«.
بازداشت  رهایی  خواستار  معترضان 
شده گان و جبران خساراتی شدند که 
به گفته آنان، در اثر عملیات نیروهای 

ویژه امریکایی متحمل شده اند.
کرزی،  حامد  که  است  حالی  در  این 
گذشته  ماه  افغانستان  جمهور  رییس 
دو  امریکایی  ویژه  نیروهای  به  پیش 
هفته مهلت داد تا این والیت را ترک 
جمهور  رییس  اقدام  این  دلیل  کنند. 
توسط  مردم  اذیت  و  آزار  کرزی، 

نیروهای ویژه امریکایی خوانده شد.
کرزی،  جمهور  رییس  دستور  از  پس 
آیساف گفت که این...  ادامه صفحه 6

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000

تنش های اخیر میان کابل ـ واشنگتن، به 
نوعی تالش جناب آقای کرزی برای جلب 
توجه بیشتِر متحدان غربی اش است تا با 
قدرت نمایی هایی از این دست، به مردم 
نشان دهد که شخصیتی قاطع و مستقل 

دارد. اما امروز، مردم از پوچی و بی مایه گِی 
این ادعاها باخبر، و از حکومتی تا این حد 
سبُک و بی ثبات، خسته و بیزارند و انتظاِر 

روی کار آمدِن نظام و حاکمیتی را می کشند 
که به حق بتواند اقتدار، استقالل و عزت را 

برای آنان به ارمغان آورد


