
نظامی  پایگاه  ایساف  چوکات  در  آلمان  نیروهای 
مرکز  پلخمری  شهر  ایشان«  »پوزۀ  در  را  خویش 

والیت بغالن به ارتش افغانستان واگذار کرد.
زلمی ویسا فرمانده قول اردوی ۲۰۹ شاهین که در  
مراسم تسلیم دهی این پایگاه حضور داشت گفت، 
امنیت در  تأمین  برای  افغانستان  ارتش  این  از  پس 

بغالن در این پایگاه مستقر می شوند.
تامین  برای  ارتش  آماده گی های الزم  از  اقای ویسا 
ملی  ارتش  که  گفت  و  داد  اطمینان  بغالن  امینت 
خاک   از  دفاع  آمادۀ  حاضر  حال  در  افغانستان 

خویش می باشند.
اقای ویسا گفت که با تسلیم دهی این پایگاه نظامی 
تمامی  افغانستان،  ارتش  به  آلمانی  نیروهای  از 
تاسیسات نظامی به ارتش افغانستان متعلق می گردد 
و نیروهای  آلمانی به صورت کل والیت بغالن را 

ترک خواهند کرد.
نیروهای  فرمانده  وامیر  جی  ایم  حال،  همین  در 

مسوولیت  انتقال  که  گفت  کشور  در شمال  المانی 
نشاندهندۀ  افغانستان  ارتش  به  نظامی  پایگاه  این 
بغالن  والیت  در  امنیت  تامین  برای  انان  توانایی 

می باشد .
وی اضافه کرد با تسلیم دهی پایگاه نظامی به ارتش 
قطع  بغالن  مردم  با  المان  کشور  روابط  افغانستان 
نمی شوند، بلکه پس از سال  ۲۰۱۴ نیز کشور المان 
متعهد  والیت   این  مردم  با  های شان  همکاری  به 
هستند. ...         ادامه صفحه 6
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مردي كه فكِر نو دارد، مادام كه فكرش به ثمر نرسيده است، آرام و 
قرار ندارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک نماینده مجلس: 

در برابر رسانه های مبتذل جهاد 
اعالن می کنم!

وزیر دفاع افغانستان از گروهی از سربازان جدید کشور خواست به 
عنوان بخشی از اعضای ارتش متحد باشند و به خود مباهات کنند.

هزار  سه  جمع  در  شنبه  روز  محمدی  خان  اهلل  بسم  جنرال 
فارغ التحصیل کارآموز ارتش ملی افغانستان گفت انتقال مسوولیت 
امنیتی از نظامیان ناتو به نیروهای امنیتی افغانستان روزی است که 

»مردم افغانستان سال هاست منتظر آنند.«
وزیر دفاع افغانستان از ارتش به سبب جذب نیرو از همه گروه های 
قومی این کشور تجلیل کرد و گفت یگ گردان ارتش شامل قوم های 

تاجیک، پشتون، هزاره، ازبک ها و ... می شود.
با  با شورشیان  مبارزه  برای  ارتش خواست  التحصیالن  فارغ  از  او 

یکدیگر متحد باشند.
قومی  گروه های  درباره  نگرانی  کابل،   از  آسوشیتدپرس  گزارش  به 
بدون  کشور  این  امنیتی  نیروهای  جمع  در  آنها  و حضور  مختلف 
افغانستان را ترک می کنند  آینده  نیروهای خارجی که سال  حضور 

همواره یکی از موضوعات مورد نگرانی بوده است.

جنگ طوالنی مدت در افغانستان، انگلیس را نسبت به 
درگیری های نظامی عمده بیشتر در خارج از این کشور 
که  اندازه  همان  به  درست  است؛  کرده  محتاط  بسیار 

ویتنام اراده امریکا را برای جنگ سست کرد.
به گزارش روزنامۀ دیلی تلگراف، فیلیپ هاموند، وزیر 
دفاع انگلیس در جریان سفر به افغانستان گفت: انگلیس 
خسته  از جنگ در حالی که ماموریت افغانستان به پایان 
خود نزدیک می شود، در حال تجربه...     ادامه صفحه 7

که  است  گفته  کابل  در  تاجیکستان  جمهوری   سفیر 
میلیون  بیست  گذشته شش صدو  سال  در  کشورش 

کیلووات انرژی برق به افغانستان صادر کرده است.
او گفت که دولت افغانستان بیست و یک میلیون دالر 

هزینۀ آن را به تاجیکستان پرداخت کرده است.
شرف الدین امام که روز پنجشنبه در انجمن قلم  در 
ما  بررسی هایی که  قرار  افزود:  می کرد،  کابل صحبت 
داد حداقل  قرار  این  از  برشنا  داده ایم، شرکت  انجام 

پنجاه میلیون دالر سود برده است.
او اضافه کرد: جمهوری تاجیکستان در نظر دارد در 
به  را  برق  کیلووات  میلیون  تابستان ساِل روان شش 
افغانستان صادر کند که قیمِت آن تقریبًا شش میلیارد 

دالر می شود و افغانستان از آن حدودِ پنجصد میلیون 
نیروگاهِ  دو  می تواند  آن  توسط  که  می برد  سود  دالر 

بزرِگ تولید انرژی برق را بسازد.
او گفت که اگر دولت افغانستان از همین شش میلیون 
پاکستان  به  را  آن  میلیون  صد  سه  برق،  کیلووات 
نه صد  تخمینًا  بابت  از همین  کند،  می توانست صادر 
این  افغانستان  دولت  اما  می برد؛  سود  دالر  میلیون 

موضوع را در نظر نگرفته است.
برق  انرژی  کمبود  با  گذشته  سال  یک  در  پاکستان 

مواجه بوده است.
آقای شرف الدین امام از ُحسن نیت تاجیکستان نسبت 
زیادی  که شمار  کرده و گفت  افغانستان صحبت  به 

از باشنده گان تاجیکستان در افغانستان در بخش های 
مختلف مصروف خدمت هستند.

او افزود: در میان هیأت...               ادامه صفحه 6

بسم اهلل محمدی به سربازان ارتش:

متحد باشید 

وزیر دفاع انگلیس:

افغانستان، ویتنام ماست
نیروهای آلمان بغالن را ترک می کنند

نباید به ناِم 
اجماع ملی 

تباهی 
صورت 

گيرد!
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بگذار داوود 
خان و نعيم 

خان هم 
روزی منتظر 
احمد ظاهر 

باشند

اجندای ملی 
می تواند 
گزینه یی 

برای پس از 
2014 باشد

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

سفیر تاجیکستان در کابل:

میراث ما مشترک است
افغانستان از پنجصد میلیون دالری که از برق ما سود می برد، می تواند دو نیروگاِه بزرِگ تولید انرژی برق را بسازد



موافقت نامۀ بن )دسمبر ۲۰۰۱( که به وسیلۀ 
قرار  تأیید  مورد  متحد  ملل  امنیت  شورای 
سیاسی  تحوالت  حرکِت  مسیر  گرفت، 
افغانستان را به سوی ایجاد نهادهای دایمی 
دولت، اساس گذاشت. در این موافقت نامه، 
آیندۀ  تعیین  برای  افغانستان  مردم  حق 
و  مردم ساالری  مبنای  بر  سیاسی شان 
قرار  تأیید  مورد  سیاسی،  کثرت گرایی 

گرفت.
در دیباچۀ قانونی اساسی )۱38۲(، صریحًا 
و  مردم  ارادۀ  بر  مبتنی  نظام  تأسیس  از 
دموکراسی تذکر رفته است. تعلق حاکمیت 
انتخاب  حق  چهارم(،  )مادۀ  مردم  به  ملی 
و   )3۰ )مادۀ  اتباع  شدِن  انتخاب  و  کردن 
رای گیری  طریق  از  رییس جمهور  انتخاب 
و  همه  مستقیم،  و  سری  عمومی،  آزاد، 
انتخاباتِی  نظام  ما  که  است  آن  مبیِن  همه 
این  در  نمودیم.  اساس گذاری  را  رقابتی 
کاندیداهای  جمله  از  رای دهنده گان  نظام، 
برنامه های  و  مختلف  احزاب  مختلف، 
مورد  کاندیدای  انتخاب  به  مختلف، 
انتخابات  دور  دو  می پردازند.  خود  نظر 
همۀ  با  ملی،  شورای  و  ریاست جمهوری 
وفق  بر  ُمدِل  این  طبِق  بر  آن،  کاستی های 
احکام صریح قانون اساسی صورت گرفت.
اداره کننده گان  انتخاباتی،  نوع شیوۀ  این  در 
به وسیلۀ اداره شونده گان، از طریق انتخابات 
مختلف،  کاندیداهای  آن  در  که  ـ  رقابتی 
مختلف  ایدیولوژی های  و  مختلف  احزاب 
با هم برای کسِب آرای مردم رقابت می کنند 
ـ انتخاب می گردند. این نوع شیوۀ انتخاباتی 
عام  به صورت  بشری  تجارب  محصول  که 
غرب  جامعۀ  در  اساسی  حقوق  تکامل  و 
می باشد، امروز مورد قبول جامعۀ بین المللی 
به صورت عام و ملل متحد به صورت خاص 

قرار دارد. 
در هنگام موجودیت بالک شرق و نظام های 
تنوع  سیاسی،  کثرت گرایی  مارکسیستی؛ 
برنامه های  ایدیولوژیک،  تفاوت های  و 

رقابت  و  اجتماعی  سیاسی  مختلف 
وجود  مختلف  کاندیداهای  بین  انتخاباتی 
ایدیولوژی  واحد،  حزب  بلکه  نداشت؛ 
بود.  موجود  واحد  سیاسی  برنامۀ  واحد، 
)همانند  سیاسی  بیروی  جوامع،   این  در 
شورای امنیت ملی کرزی( یک حزب واحد 
سیاسی، در عقِب صحنه تصمیم می گرفت 
و سپس همۀ تصامیم با اجماع آراء )بدون 
بلند کردِن دست(  با  بلکه  رای گیری سری 

مورد تأیید قرار می گرفت.   
یکی  کاندیداها،  تعدد  که  است  واضح 
به  و  می باشد  آزادی  نشانه های  از 
انتخاب کننده گان، آزادی انتخاب را می دهد. 
البته در قوانین مربوط به انتخابات، شرایط 
مطرح  کاندیداتوری  تقدیِم  برای  خاصی 
می گردد که از کشوری تا کشور دیگر فرق 
می کند. اما وضِع این شرایط به هیچ صورت 
به مفهومِ محدودیِت کاندیداتوری در جهت 
به میان آوردِن جامعه )اتفاق آراء و یا اجماع 

ملی( نمی باشد.
معلوم  فوق،  توضیحات  درنظرداشت  با 
ـ  اشرف غنی  ـ  کرزی  آقای  که  نیست 
سخن  ملی  اجماع  از  وقتی  خلیل زاد 
قانون  می باشد.  چه  هدف شان  می گویند، 
را  انتخاباتی  نظام  نحوۀ  افغانستان  اساسی 
مشخص نموده است. با در نظرداشِت این 
بین  رقابت  با  توام  انتخابات  باید  قانون، 
شود.  انداخته  به راه  مختلف  کاندیداهای 
عدم  و  ابتکار  بدعت،  محدودیت،  نوع  هر 
وثیقۀ  این  به  نسبت  بی احترامی  و  رعایت 

ملی، خیانت ملی شمرده می شود.
واضح است که در کشورهای پسامنازعه و 
ائتالف بزرگ  یا در حالت جنگ، موضوع 
منشور  یا  و   Grand Coalition  / ملی 
این  که  می باشد  طرح  قابل  ملی،  بزرگ 
و  مختلف  ائتالف های  وسیلۀ  به  موضوع 
ایجاد حکومت وحدت ملی به میان می آید. 
کارکردهای این آقایاِن مدافِع »اجماع ملی«، 
را  ملی  بی اعتمادِی  و  قومی  انقطاب  بیشتر 

صورت  هیچ  به  که  است  آورده  میان  به 
پیشرِو  قبلی شان،  اعمال  نسبت  نمی توانند 

طرح ائتالف بزرِگ ملی باشند. 
کسانی  آزمود.  نباید  را  آزموده  می گویند 
ایشان  ملت  و  داده اند  را  خود  امتحان  که 
جدید  فریبندۀ  شعارهای  با  می شناسد،  را 
نمی توانند کسب اعتماد کنند. یکی در مقالۀ 
حکومت   )۱۹۹6( واشنگتن پُست  در  خود 
امریکا را به رسمیت شناختِن طالبان تشویق 
رادیوی  و  جهانی  بانک  در  دیگری  کرد؛ 
امریکا، مدافِع طالب بود؛ و آقای  ان.پی.آر 
سفیر  طالبانیسم،  موسس  حیث  به  کرزی 
طالبان  جانب  از  متحد  ملل  در  تعیین شده 

بود.
نتیجه:

افغانستان،  اساسی  قانون  موافقت نامۀ بن و 
 Competitive( اساس دموکراسی رقابتی
قواعد  طبق  نهاد.  بنا  را   )Democracy
اکثریت  اصِل  سیاسی،  رژیم  این  در  حاکم 
برنده و اقلیت بازنده در انتخابات ده سال 
تقلبات  شد)البته  عملی  افغانستان  در  اخیر 
گستردۀ دولتی خارج از این بحث می باشد(. 
در مقابل این نوع دموکراسی، نوع دیگری از 
دموکراسی از جانب عده یی از کار شناسان 
این  اساس  می باشد.  مطرح  اساسی  حقوق 
 cooperation همکاری  دموکراسی، 
می باشد نه رقابت یا competition. این 
 Consensus رژیم سیاسی را گاهی به نام
 Democracy or Consociational
State  نیز یاد می کنند. در این نظام، اجماع 
می باشد.  سیاسی  فرهنگ  آرا، جهت عمدۀ 
این نوع نظام مانِع آن می شود که یک گروه 
تبدیل  به یگ گروهِ حاکم  قومی ـ سیاسی 
نادیده  و  سیاسی  اکثریت  استبداد  گردد. 
گرفتن اقلیت، در این نظام مطرح نمی باشد 
و تمام تصامیم با اجماع آرا گرفته می شود. 
اکثریِت  که  عمده  قومِ  چهار  افغانستان  در 
تاجیک،  هزاره،  )ازبک،  دارند  عددی 
پشتون(، باید یک شورای ریاست جمهوری 
جملۀ  از  نفر  چهار  این  دهند.  تشکیل 
کاندیداها، به وسیلۀ مجلس مشترک شورای 
شوند.  انتخاب  والیتی  شوراهای  و  ملی 
همۀ تصامیم سیاسی باید به وسیلۀ شورای 

ریاست جمهوری به اتفاق آرا گرفته شود. 
در حالت فعلی، ما مقابل تصامیم فردِی آقای 
 one داریم  قرار  متلون مزاج  رییس جمهورِ 
تفصیل  به  نمی خواهم  من   .man show
 Consensus Democracy دربارۀ 
وقتی  که  این جاست  پرسش  اما  بنویسم، 
می خواهند  ملی«  »اجماع  مدافِع  آقایان 
سازند،  مطرح  را  جدیدی  سیاسِی  فرهنگ 
کردِن  دایر  کمپاین  که  هستند  حاضر  آیا 
برای  را  اساسی  قانون  تعدیل  و  لویه جرگه 
به راه  آرا  بر اجماع  مبتنی  ایجاد دموکراسِی 
بیاندازند، و یا هم این که این آقایان طالِب 
سر  در  دیگری  توطیه های  نکتایی پوش 

دارند؟ 
فراموش نکنیـم که این چهارکاله ها )لخضر 
کرزی(  خلیل زاد،  غنی،  اشرف  ابراهیمی، 
نظام ریاستی را بر کشور تحمیل و اساس 
نهادند)رجوع شود به مصاحبۀ آقای محقق 
دربارۀ فشار خلیل زاد در هنگام بحث دربارۀ 

قانون اساسی(.
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 دوكتور نوید پارسا

نباید به نامِ اجماع ملی 
تباهی صورت گیرد!

 

است  گفته  ماندگار  روزنامه  به  رییس جمهور  سخن گوی 
که امضای سند امنیتی با ایاالت متحده ناممکن شده است. 
چون ایاالت متحده وعده هایش را در راستای تامین امنیت 
سراسری افغانستان عملی نکرده است. ایاالت متحده هیچ 
تمویل  منبع  یگانه  که  پاکستان  استخبارات  برابر  در  کاری 
از خشکاندن  همواره  و  نکرده  است،  منطقه  در  تروریسم 
ریشه های تروریسم طفره رفته است. بنابراین، پیمان امنیتی 

با ایاالت متحده امضا نخواهد شد.
تحلیل ها می نمایاند که این پیام ظاهراً خوب و ملی، ارایه 
حاکم،  تیم  گروهی  منافع  تامین  از  غیر  واقع  در  اما  شده 

چیزی دیگری را در پی ندارد.
متحده  ایاالت  با  امنیتی  پیمان  امضای  آیا  این که  از  جدا 
سودی برای مردم افغانستان دارد یا نه، این پرسش مطرح 
کرده  انکار  پیمان  امضای  از  کرزی  آقای  چرا  که  است 
ایاالت متحده به عنوان کشور  از  بارها خودش  او  است؟ 
قدرتمند جهان یاد کرده و پیمان بستن با آن کشور را الزمی 

 خوانده است؛ اما چرا اکنون موضعش تغییر کرده است؟
ایاالت متحده،  با  امنیتی  پیمان  به نظر می رسد که امضای 
برای آقای کرزی نوعی آلۀ فشار است که تا کنون خواسته 
گونه یی  به  کند.  جلب  خود  سوی  به  را  امریکا  حمایت 
که جناب کرزی امضای این پیمان را، مشروط بر حمایت 
ایاالت متحده از تیم حاکم، در انتخابات پیش رو کرده است. 
این  پیشنهاد  بارها  آقای کرزی  که البی های  گفته می شود 
معامله را برای امریکایی ها داده اند اما ایاالت متحده بنابر 
این عذرها،  از  اند. یکی  انکار کرده  قبول آن  از  معاذیری 
دریافت امریکایی ها از میزان محبوبیت آقای کرزی در میان 
مردم است که دیگر ایاالت متحده متیقن شده؛ آقای کرزی 
و  نیست  افغانستان  مردم  میان  در  نیکی  شهرت  صاحب 
هم چنان،  کند.  سرمایه گذاری  او  باالی  نمی تواند  بنابراین، 
ایاالت متحده می داند که حکومت آقای کرزی از امضای 
پیمان امنیتی عاجز است و بهتر است که این پیمان را با تیم 
بعدی حاکم امضا کند که بی تردید، آن حکومت به مراتب 

مشروع تر از حاکمیت کنونی افغانستان است. 
ایاالت  تصمیم  و  دریافت  این  برابر  در  کرزی  جناب  اما 
با  و  می زند  سینه  به  را  تروریسم  با  مبارزه  سنگ  متحده، 
نوعی خودشیرینی، از عمل کرد نادرست ایاالت متحده در 

پیکار با هراس افگنی یاد می کند.
در حالی که به همه گان معلوم است؛ این آقای کرزی بود 
که برای نخستین بار طرح سیاست مذاکره با طالبان را برای 
ایاالت متحده پیشنهاد داد. این حکومت فاسد آقای کرزی 
بود که به جای مبارزه با طالبان در پی یک رویکرد نهایت 
قومی، با آن گروه از برادری و برابری حرف زد و آنان را 

در واقع مشروعیت بخشید. 
در  از  کشور  آن  با  پاکستان،  بر  فشار  ایجاد  جای  به  حتا 
دوستی وارد شد و حتا در مجامع بین المللی از برادری با 

پاکستان حرف زد.
کمک های  ادامۀ  از  بارها  جهانی  جامعۀ  و  متحده  ایاالت 
مشروط بر تحکیم دموکراسی و برگزاری انتخابات شفاف 
و عادالنه یاد کرده اند که اکنون آقای کرزی و همراهانش 

از آن طفره می روند. 
زمزمه های مبنی بر ادامۀ کار آقای کرزی و نیز تعدیل قانون 
اساسی، از سوی نزدیکان شخص او در قندهار،این روزها 
که  می داند  و  نمانده  پوشیده  نیز  متحده  ایاالت  چشم  از 

تالشی است بر مصادرۀ انتخابات و دموکراسی.
امنیتی  پیمان  احیانًا  اگر  که  می داند  را  این  متحده  ایاالت 
را با چنین حکومتی به امضا برساند، در آینده برای مردم 
افغانستان پاسخ گو خواهد بود و نیز مشروعیت آن پیمان 

زیر سوال خواهد رفت.
بنابراین، آگاهانه از خواسته های تیم حاکم خود را برحذر 
برایش  پیمان  این  امضای  که  نمی دهد  نشان  و حتا  داشته 

مهم است یا نه؟
اما در مقابل آقای کرزی طوری نشان می دهد که گویا این 
کند،  امضا  را  پیمان  این  نمی خواهد  که  اوست  حکومت 
متحده  ایاالت  نیز  و  نیست  افغانستان  مردم  به سود  چون 
مردم  این که  از  غافل  است.  نکرده  عملی  را  وعده هایش 

افغانستان پشت خط دا می خواند.

تا دیروز ممکن 
حاال ناممکن

)"اجماع ملی"ِ کرزی ـ اشرف غنی ـ خلیل زاد یا حلوِل روِح استالین در وجود اینان!(
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نظام  بقای  از  نباید  اسراییل  داشت:  اظهار  روسیه  رییس  جمهوری 
اسد نگران باشد زیرا هر جایگزینی برای این نظام به هرج و مرج در 

منطقه و حکومت تندروها منجر می شود.
نوشت:  گذشته  روز  غربی،  قدس  چاپ  همودیاع  عبری  روزنامه 
موزه  یک  از  بازدید  در  روسیه  رییس جمهور  پوتین،  والدیمیر 
یهودی در مسکو، پایتخت روسیه گفت: جایگزین نظام بشار اسد، 
رییس جمهوری سوریه آشوب و هرج و مرج است و این نه به نفع 

اسراییل است و نه به نفع جهان.
اسم و رسمی  اسراییل در شمال  بهتر است  افزود:  پوتین همچنین 
داشته باشد تا اینکه هرج و مرج منطقه را فراگیرد و قدرت به دست 

تندروها بیفتد.
پوتین در پاسخ به سوالی درباره نگرانی اسراییل از دادن موشک های 
» اس 3۰۰« به سوریه گفت: جای نگرانی برای اسراییل وجود ندارد 
و من مطمئنم که ثبات به مرزهای شمالی بازخواهد گشت و اوضاع 

مانند گذشته می شود.
از سوی دیگر، یوری اوشاکوف، معاون والدیمیر پوتین گفت: روسیه 
با وجود اینکه دولت آمریکا اعالم کرده است که به مخالفان سوری 
سالح می دهد، قصد ندارد سامانه های دفاع هوایی »اس 3۰۰« را در 

اختیار سوریه قرار دهد.

اردوغان هم پا جای پای دیگران 
گذاشته است

به  روزگاری  که  اردوغان 
می کرد  نصیحت  عرب  حکام 
گوش  مخالفان شان  صدای  به 
کنار  قدرت  از  و  دهند  فرا 
همین  به  که  روند، حال خود 
تنها  نه  آمده،  گرفتار  مشکل 
به نصیحت های خودش عمل 
صدای  گویی  بلکه  نمی کند، 

مخالفانش را هم نمی شود.
افراد  دزدها،  از  گروهی  »آنها 
و  اراذل  خرابکار،  حاشیه ،  در 
طلب  آشوب  تندرو،  اوباش، 
این  هستند.«  تروریست  و 
سخنان  از  بخشی  اوصاف 
سابق  دیکتاتور  قذافی،  معمر 
تظاهرکننده گان  علیه  لیبیا 
و   ۲۰۱۱ سال  در  کشور  این 
مبارک،  حسنی  اظهارات  یا 
علیه  مصر  سابق  دیکتاتور 
التحریر  تظاهرکنندگان 

اردوغان،  طیب  رجب  منفعالنه   عبارت های  این  نیست، 
قذافی،  معمر  به  که  است  ترکیه  نخست وزیر خشمگین 
حسنی مبارک و بشار اسد نصحیت می کرد از قدرت کنار 
بروند، نخست وزیری که به حمایت از جرگه مخالفان 
نظام های دیگر پیوست، اما از گوش دادن به درخواست 
تظاهرکنندگان ترکیه یی که خواهان برکناری وی بودند، 

گوش نداد.
واکنش  شبیه  ترکیه  تظاهرات  به  اردوغان  واکنش های 
آنها  همانند  اردوغان  است،  عرب  شده  برکنار  حکام 
تن  هزار  ده ها  خواسته های  بودن  مشروع  نمی خواهد 
رسمیت  به  هستند،  وی  دولت  برکناری  خواهان  که  را 
بشناسد. نخست وزیر ترکیه نه تنها با عبارت هایی چون 
»توطیه داخلی یا خارجی« خشم مردم را توجیه نمی کند، 
که  است  معتقد  که  چرا  می رود،  هم  آن  از  فراتر  بلکه 
سازمان اطالعات ترکیه باید در بحران این کشور مداخله 
احتمال  خصوص  در  تحقیقاتی  باید  نتیجه  در  و  کند 
دست داشتن طرف های خارجی در تظاهرات این کشور 
صورت بگیرد، او مانند استبدادگرایان عرب است چرا که 
از حامیان  میلیون ها تن  تهدید کرد که  را  مخالفان خود 

خود را به خیابان ها بکشاند.

به  مشروعیت  از  عرب  استبدادگران  همانند  اردوغان 
میان می آورد  به  از صندوق های رای سخن  آمده  دست 
و گمان می کند که این مشروعیت همیشگی و تا ابدیت 
است. در نهایت هم باید گفت که اردوغان همانند حکام 
و  آمریکا  که  کند  باور  نمی خواهد  که  چرا  است  عرب 
از  تا  داده اند  راه  به خود  را  این جسارت  اروپا  اتحادیه 
وی انتقاد و علنا به وی نصیحت کنند که به خواسته های 
تظاهرکنندگان جامه عمل بپوشاند و از سرکوب وحشیانه 

علیه تظاهرکنندگان خودداری ورزد.
رهبری  که  می کند  که گمان  است  اردوغان همان کسی 
دولت  نتیجه  در  و  است  منطقه  در  تغییرات  رهبران  از 
نگذاشته  باز  برای خود  را  انتقادی  وی جای هیچ گونه 
که  کسانی  از  برخی  و  عرب  مستبدان  با  اردغان  است. 
مرسی،  محمد  که  چرا  ندارد  تفاوتی  آمدند،  آنها  بعد 
مواجه  چیزی  همان  با  قاهره  در  مصر  رییس جمهوری 
پنجه  و  دست  آن  با  استانبول  در  اردوغان  که  است 
که  روبروست  جوانانی  همان  با  وی  یعنی  می کند،  نرم 
مبارزات  از  بعد  خود  اساسی  دستاوردهای  شکست  از 

طوالنی هراس دارند.
از  ترکیه  نخست وزیر  درخواست  که  است  مشخص 
از  حمایت  برای  را  کودک  سه  حداقل  آنکه  برای  زنان 

آورند،  دنیا  به  کشور  جمعیت 
را  زنان  از  بسیاری  خشم 
آنها  که  چرا  است،  برانگیخته 
به  اردوغان  که  باورند  این  بر 
آنها به عنوان یک وسیله زایش 
می کند،  نگاه  کودک  مربی  و 
از  که  شهروندانی  عنوان  به  نه 
مردان  با  برابر  شهروندی  حق 

برخوردار هستند.
شبح  که  نیست  شکی 
ترکیه  کشور  کردن«  »اسالمی 
آنکه  به  نسبت  تردیدهایی  و 
صدراعظم  می خواهد  اردوغان 
هراس  شود،  ترکیه  جدید 
چرا  است،  برانگیخته  را  مردم 
مساله ای  خاطر  به  مردم  که 
پایه  ظاهرا  که  کردند  اعتراض 
نداشت  محکمی  اساس  و 
میدان  یک  تبدیل  مساله  و 
تجاری  مرکز  یک  به  عمومی 
و بریدن تعدادی درخت به اعتراضات میلیونی انجامید. 
به  اردوغان و حزبش  نیت های  از  ناشی  اما دغدغه های 
اصرار  و  برافراشته  مشت های  با  تظاهرات  علت  تنهایی 
توجیه  را  نخست وزیر  برکناری  برای  تظاهرکنندگان 
به  زدن  دامن  از  سخنانش  با  که  نخست وزیری  می کند، 
آتش تظاهرات خودداری نورزید و پشت خود را به 5۰ 
درصدی که به وی در انتخابات رای داده اند، گرم کرد، 
گویی که گوش هایش خواسته های مخالفان را نمی شنود 

و هیچ کس نمی تواند نظام وی را سرنگون کند.
هنوز نمی دانیم که تظاهرات جوانان ترکیه ای به موفقیت 
می انجامد و در صورت به نتیجه نرسیدن آیا فضایی را 
فراهم  بعدی  انتخابات  زمان  تا  دولت  با  مخالفت  برای 

می کند یا خیر.
این احتمال می رود که سرنوشت اردوغان در ترکیه تا حد 
زیادی شبیه به سرنوشت محمد مرسی، رئیس جمهوری 
ایراد سخنرانی های  بر  آنها  باشد چرا که هر دوی  مصر 
دشمنان  دارند،  اصرار  برانگیز  تهدید  و  استبدادگرایانه 
بر  مبنی  آنها  ادعاهای  و  می کنند  تلقی  کوچک  را  خود 
افکار  تحریک  جز  نتیجه ای  هیچ  تاکنون  نهضت  تحقق 

عمومی نداشته است.

والدیمیر پوتین:
جایگزین نظام اسد 

آشوب است

دکتر روحانی 
رییس جمهور ایران شد

جمعیت جهان تا سال 2050 به 
مرز 10 میلیارد نفر می رسد

ترکیه آرام می شود

در  جهان  میلیاردی   7.۲ جمعیت 
میلیارد  یک  آینده  سال  دوازده 
نفر افزایش یافته و تا سال ۲۰5۰ 
میالدی به ۹.6 میلیارد نفر خواهد 

رسید.
ترین  تازه  در  متحد  ملل  سازمان 
گزارش خود درباره رشد جمعیت 
با اعالم این آمار، بیشترین  جهان 
جمعیت  افزایش  سریعترین  و 
جهان را از آن کشورهای در حال 

توسعه دانست.
جمعیت  انداز  چشم  گزارش  در 

رشد  روند  هرچند  است:  آمده  شد،  منتشر  ملل  سازمان  توسط  اخیراً   که  جهان 
جمعیت در سطح جهانی کند شده است، برخی کشورهای در حال توسعه بویژه در 

آفریقا با سرعت رشد جمعیت روبرو هستند.
بر اساس این گزارش جمعیت کشورهای توسعه یافته در مجموع تا سال ۲۰5۰ 

افزایش نخواهد یافت و در مرز ۱.3 میلیارد باقی خواهد ماند.
این گزارش می افزاید: در مقابل جمعیت ۴۹ کشور توسعه نیافته دو برابر شده و از 

حدود ۹۰۰ میلیون در سال ۲۰۱3 به ۱.8 میلیارد در ۲۰5۰ خواهد رسید.
این گزارش می افزاید: در حالی که نسبت کودکان به هر زن در کشورهای در حال 
آفریقای جنوبی کاهش سریع داشته،  ایران، هند و  برازیل،  مانند چین،  به  توسعه 
در مجموع برخی کشورهای دارای نرخ زاد و ولد باال به مانند افغانستان و برخی 

کشورهای افریقایی، رشد جمعیت باالیی خواهند داشت.
این گزارش همچنین هند را تا سال ۲۰۲۰ پرجمعیت ترین کشور جهان دانسته و 
می افزاید که هند تا این سال جای چین را به عنوان پرجمعیت ترین کشور جهان 

خواهد گرفت.
در این گزارش درباره چالش جمعیتی اروپا هشدار داده شده و آمده است: جمعیت 

اروپا ۱۴ درصد کاهش خواهد یافت.

با کسب اکثریت آرا حسن روحانی هفتمین رییس جمهور منتخب 
ایران شد.

براساس نتیجه قطعی شمارش آرای یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری ایران، حسن روحانی با ۱8 میلیون و 6۱3 هزار و 3۲۹ رای 
از کل آرا ماخوذه در مرحله اول به عنوان رییس جمهور منتخب مردم 

برای ۴ سال آینده انتخاب شد.
نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع  رییس  رفسنجانی،  هاشمی  اکبر 
ایران، حضور مردم این کشور در انتخابات را »خیره کننده و پرشور« 
توصیف کرده و گفته که مردم »فهیم، هوشیار، موقعیت و زمان شناس« 
به دنیا ثابت کردند که به هیچ وجه تحت تأثیر تبلیغات سوء داخلی 
و خارجی قرار نگرفتند و بر اساس درک و فهم باال، به تکلیف خود 

عمل کردند.«
جمهوری  دشمنان  »اگر  که  کرده  تاکید  رفسنجانی  هاشمی  آقای 
ایران  که  بپذیرند  باید  باشند،  داشته  انصاف  ذره یی  ایران  اسالمی 
دموکرات ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد و هیچ شبهه یی نمی توانند 

به آن وارد کنند.«
اکبر هاشمی رفسنجانی در عین حال به نامزد پیروز انتخابات توصیه 
کرده که »به شکرانه حضور پرشور و حماسی مردم خوب کشورمان، 
برای تحقق وعده های داده  تمامی مساعی و تالش و توان خود را 
شده و حل مشکالت مردم که حقیقتًا به ویژه در زمینه های اقتصادی، 
در سختی قرار دارند، به کار بندد و بتواند مشکالت داخلی و روابط 
خارجی را بر اساس مصالح و منافع کشور و خواست اکثریت قاطع 

مردم حل و فصل کند.«
حسن روحانی متولد ۲۱ آبان ۱3۲7 در سرخۀ شهرستان سمنان است. 
وی که در حال حاضر عالوه بر نماینده گی مردم تهران در مجلس 
خبرگان، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام این کشور است، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و 

شورای عالی امنیت ملی را در کارنامه خود دارد.
روحانی، نایب رییس مجلس شورای اسالمی در دوره چهارم و دوره 
پنجم و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران از سال ۱368 تا ۱38۴ 
بوده است. او در این سمت، رییس تیم هسته یی و مذاکره کننده ارشد 
برنامه  مورد  در  بریتانیا  و  فرانسه  آلمان،  اروپایی  با سه کشور  ایران 

هسته یی ایران بود.
در ۲۲ حمل ۹۲، حسن روحانی با شعار »دولت تدبیر و امید« برای 
انتخابات ریاست جمهوری رسمًا اعالم کاندیداتوری کرد. وی در ۱7 
ثور، با حضور در ستاد انتخابات وزارت داخلۀ ایران، نام خود را برای 

رقابت ۲۴ جوزا ثبت کرد.

غیرمنتظره رجب  اقدام  از  پس 
مذاکره  برای  اردوغان  طیب 
و  هنرمندان  از  گروهی  با 
طرح  مخالف  نماینده گان 
استانبول،  »گزی«  پارک  توسعه 
تنش ها در سراسر ترکیه به طور 
چشمگیری کاهش یافته است. 
زمان،  تودی  روزنامه  نوشته  به 
رجب  میان  گفت وگو  و  دیدار 

طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه با گروهی از هنرمندان و نماینده گان معترضان چند 
ساعت پس از آن صورت گرفت که اردوغان درخواست نهایی خود را به معترضان 

اعالم کرد و خواستار پاکسازی پارک گزی از »مشکل سازان« ظرف ۲۴ ساعت شد.
در پایان این نشست، نماینده گان معترضان اعالم کردند که اردوغان گفته تا زمان اعالم 
حکم دادگاه در مورد پروژه طرح توسعه پارک گزی، دست به انجام هیچ کاری نمی زند. 
این تعهد از سوی اردوغان یک نشانه مثبت پس از دو هفته تنش و آشوب به نظر 

می رسد.
اردوغان نیز اظهار نظرهای نماینده گان معترضان را تایید کرد و گفت: هم اکنون ما منتظر 

حکم دادگاه هستیم و از آن پیروزی می کنیم.
وی همچنین یکبار دیگر از معترضان خواست تا پارک گزی را ترک کنند و اعالم کرد 
که پیام آن ها را دریافت کرده است. وی افزود: پارک را ترک کنید و ما را با گروه ها و 

افراد غیرقانونی در این محل تنها بگذارید.
پارک گزی در دست دارد.  برای حل مساله  انقره یک طرح چهار مرحله یی  دولت 
اولین گام منتظر ماندن برای اعالم حکم دادگاه است. اگر دادگاه علیه طرح توسعه 
پارک رای دهد، دولت باید از آن دست بکشد. اگر هم به ادامه فعالیت و طرح توسعه 
پارک رای دهد، دولت یک همه پرسی برگزار می کند و از سکنه استانبول می خواهد 
تا سرنوشت پارک را تعیین کرده و از نتایج رفراندوم تبعیت کنند. سومین گام نیز 
بدون  بود که  پارک خواهد  برای ترک  از مخالفان  معترضان  نماینده گان  درخواست 

دخالت پولیس صورت می گیرد.
در جریان درگیری های خشونت آمیز ضد دولتی در استانبول و سایر شهرهای ترکیه 
تاکنون سه تن از جمله یک افسر پولیس کشته و حدود پنج هزار تن دیگر نیز زخمی 
شده اند. اردوغان اعالم کرده که پارک گزی به »اشغالگران« تعلق ندارد و متعلق به مردم 

ترکیه است.
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بخش دوم و پایانی

۵( کمال گرایی 
چرا تو همیشه نفِر دوم می شوی؟ نمرۀ 85 گرفتی؟! چرا نتوانستی ۱۰۰ بگیری؟ 

و... 
کودک وقتی احساس تهدید کند، یعنی از آینده می ترسد و ترس بزرگ ترین 
مانع در راه شکوفایی استعداد و شخصیت اوست و او آسیب پذیر خواهد شد، 
این که مرتب در صدد باشید فرزندتان را به جلو و به سوی اهداف خاصی ُهل 

دهید تا به عقیدۀ خودتان بهتر شود، کمکی به او نمی کند. 
در مقابل، پیامی که به او می دهید این است که »تو به اندازۀ کافی خوب نیستی 
نمی تواند  نیست،  پذیرش  مورد  کند  فکر  او  وقتی  نداریم.«  قبول  را  تو  ما  و 
خودش را دوست داشته باشد و احساس کمبود می کند. بدین ترتیب، اعتماد 
به نفس او کاهش می یابد و حتا نمی تواند از استعدادها و امکاناتی که دارد، به 

اندازۀ کافی استفاده کند. 
6( مقایسه 

چرا نمی توانی مثل خواهرت باشی؟ 
به  شما  مقایسه  در  و...  بود  تو  از  بهتر  نمراتم  بودم،  تو  هم سن  من  وقتی 
فرزندتان می گویید که تو کم تر از دیگران هستی. به این ترتیب، او احساس 
خودکوچک بینی و تحقیر می کند. ممکن است اوایل یا در ظاهر به طور موقتی 
اما در واقع نسبت به  بیاورد؛  تا رضایت شما را به دست  بیش تر تالش کند 

دیگران، احساس بدبینی، نفرت و کینه پیدا می کند. 
این موضوع در میان چند فرزند در یک خانواده بسیار جدی است و موجب 

حس کینه در میان خواهر و برادران می شود. 
بهتری  عملکرد  گذشته  »سال  که  بگویید  او  به  می توانید  مواردی  چنین  در 

داشتی« و این بدان معنی است که هنوز هم می توانی بهتر از این عمل کنی. 
7( سرزنش و تحقیر 

من به این که تو عقل داری، شک می کنم. باید از خودت خجالت بکشی، خدا 
لعنتت کند و... 

در مقابله با چنین گفتاری معموالً فرزندان سعی می کنند حالت دفاعی به خود 
این کار موجب تخلیۀ منفی  با  از درون می شکنند. شما  اما در واقع  بگیرند؛ 
او تصور می کند که  انرژی روحی و جسمی آن ها می شوید.  توان و  قدرت، 
توان انجام هیچ کاری را به طور صحیح ندارد و در بسیاری از موارد نیز واقعًا 
حتا  و  می شود  ضعیف  روحی  و  فکری  نظر  از  کم کم  و  می شود  همین طور 

نمی تواند با هم سن وساالن خود به خوبی ارتباط برقرار کند. 
۸( تهدید کردن 

اگر حرفم را گوش ندهی، همین جا رهایت می کنم و می روم. اگر دوباره این 
کار را بکنی، تو را از خانه بیرون می کنم و... 

ناراحتِی شما از موضوعی است.  در واقع تهدید، به معنی بزرگ جلوه دادن 
شما نخستین تاثیری که بر فرزندتان می گذارید، ترور شخصیت اوست. وقتی 
از آینده می ترسد و ترس بزرگ ترین مانع در راه  احساس تهدید کند، یعنی 
شکوفایی استعداد و شخصیت اوست. او آسیب پذیر خواهد شد و به قدری 
ضعیف می شود که از هر چیز و هر کسی می ترسد و با هر مشکلی به گریه 

می افتد. 
وقتی احساس کند شما که به عنوان والدین، مورد اعتمادترین افراد زنده گی اش 
هستید، می خواهید او را رها کنید یا به او صدمه بزنید، چه گونه خواهد توانست 
به خودش و دیگران اعتماد کند و در آینده از زنده گی با روابط سالم لذت 

ببرد؟ 
به همین دلیل، در چنین مواقعی که به شدت از دست او عصبانی می شوید، 
به جای این تهدیدها، به او بگویید بهتر است به اتاقش برود و چند دقیقه یی 
باال  موارد  با رعایت  باشید  کند. مطمین  کارهایش فکر  به  با خود  تنهایی  در 
بهتر نتیجه می گیرید و هم احساس احترام و صمیمیت بیش تری در خانواده و 
میان شما و فرزندان تان ایجاد می شود و هم این که رفتارهای فرزندان از حالت 
لج بازی و فرسایشی خارج می شود و انعطاف بیش تری از خود نشان می دهند. 
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         غالم محمد محمدی
خود  مرحلۀ  چهار  نیز  دیورند  مرز 
در  چون  است.  نموده  سپری  را 
نداشت،  وجود  پارلمان  زمان  آن 
»در  می گوید:  عبدالرحمن خان  امیر 
نوامبر   ۱3 تاریخ  به  سالم خانه  قصر 
دادم.  تشکیل  عمومی  دربار  ۱8۹3م 
صاحب منصبان نظامی و ملکی، رؤسای 
پسرهای  و  کابل  بزرگان  طوایف، 
حضور  در  داشتند.  حضور  بزرگم 
که  را  قراردادهایی  تمام  مجلس  اهل 
به جهت  بود،  امضا شده  یا  داده شده 

اطالع ملت،  اهل حکومت و کسانی که 
حاضر بودند، رسانیدم و خداوند )ج( 
بین  دوستانه  روابط  که  گفتم  حمد  را 
دو دولت حاصل شد و نیز از مارتیمر 
خدا  از  نمودم...  امتنان  اظهار  دیورند 
دوستی  این  که  می نمایم  مسئلت  )ج( 

تا ابد مستدام باشد.
به تمام نماینده گان سواد خطابه ها داده 
شد، همه اظهار مسرت نموده بودند... 
به منشی باشی حکم کردم این سه فقره 
دیورند  مارتیمر  پادشاه،   )نطق  نطق ها 
بعد،  روز  و  بنویسد  را  نماینده گان(  و 
در  را  آن ها  شدۀ  چاپ  نسخۀ  دوهزار 

تمام مملکت منتشر ساختم.« ۲۲
این اسناد تاریخی که اسنادی دست اول 
از  که  می دهند  نشان  هستند،   معتبر  و 
دیورند  معاهدۀ  چهارم  مراحل  یک سو 
در  سیاسی  جغرافیای  علم  نظر  از 
طی  عبدالرحمن خان  حکومت  دوران 
مراحل شده و به مرز بین المللی تبدیل 
نشان  دیگر،  سوی  از  است.  گردیده 
می دهد که این معاهده تحمیلی نبوده،  
همراهِ  هیأت  برای  عبدالرحمن خان 
دیورند نشان ها و مدال های خدمت نیز 
برای شان  خوش  سفر  و  نموده  تقدیم 
التواریخ، ص  )تاج  است.  نموده  آرزو 

)۴۲۲

مردم  برای  دیورند  سرحد    

افغانستان تحمیلی نیست!
قومی  و  استبدادی  حکومت های 
محکومیت  و  مسوولیت  رفع  برای 
و  تاریخ  جعل  به  خودشان،  تاریخی 
پرداخته،   عامه  افکار  ذهنیِت  انحراف 
تأییدی  معاهدات  و  دیورند  معاهدۀ 
یک صدسال  برای  و  تحمیلی  را،   آن 
افکار  از  پیروی  به  و  کرده اند،  ذکر 
به  آلمان  نازی  حزب  و  هتلر  آدولف 
این عقیده اند که هرقدر جعل پراکنی و 
پروپاگند زیاد و مستمر باشد،  در اذهان 
مردم بهتر جای می  گیرد. البته چنین هم 

شده است؛ اکثریت مردم گمان می کنند 
امیر  سِر  باالی  انگلیس  تفنگ داراِن  که 
عبدالرحمن خان و شاهان بعدی حاضر 
آن ها  باالی  زور  به  را  معاهده  بوده،  
این، یک  که  در حالی  نموده اند.   امضا 

مفکورۀ غلط است.

این گونه  افشای  و  اثبات  برای 
اصل  به  معاصر،  تاریخ  در  جعل کاری 

سند مراجعه می کنیم:
می گوید:  خان  عبدالرحمن  امیر  ۱ـ 
با  را  خود  سرحداِت  این که  از  »بعد 
الزم  نمودم،   تجدید  همسایه گان  سایر 
هندوستان  با  را  خود  سرحد  دانستم 
سرحدی  خطوط  تا  نمایم  معین  نیز 
محکمی  دیوار  مثابۀ  به  من،  مملکت 
به جهت محافظت مملکِت من برقرار 
بعد  و  ریپون  لرد  از  لهذا  باشد.  بوده 
که  نمودم  خواهش  فرین  دو  لرد  از 
به  نزد من  را  هیأِت خود  مجرب ترین 
کابل بفرستند تا در باب تعیین سرحد، 
که  نمودم  و خواهش  نمایم  گفت وگو 
خارجۀ  امور  وزیر  دیورند  مارتیمر 
سفارت  ریاست  به  را  هندوستان 
بفرستند؛ ولی از کم بختی من، شورش 
سردار اسحاق خان واقع گردید. بعد از 
از سرکوب شورش در سال  مراجعت 
سابق  مانند  هند  با  من  روابط  ۱8۹۰م 

باقی ماند، از آن جهت مراسلۀ دیگری 
به لرد سالزبری نوشتم. در این وقت که 
آن ها  بودم،  با هزاره ها  مصروِف جنگ 

لرد رابرتس را توظیف کردند.
داخل  زیاد  لشکر  با  رابرتس  چون 
افغانستان می شد، من ترسیدم. از سوی 
داشت،   اشتراک  جنگ  در  وی  دیگر 
و  بود  کرده  مقتول  را  زیادی  مردم 
هم چنان او شخص نظامی بود، مشکل 
کار،  این  برای  بیایم.  کنار  وی  با  بود 
شخص ملکی و سیاسی دان الزم است،  

نه مرد جنگی.
که  گفتند  من  به  اشخاص  بعضی 
و  شده  ختم  رابرتس  مأموریت  مدت 
به زودی به لندن برمی گردد،  به همین 
این سفارت  آمدِن  تعلل کردم و  سبب 
از  نفر  یک  و  انداختم  تعویق  به  را 
با  بود،  خدمتم  در  که  را  انگلیس هایی 
نامۀ  طی  و  فرستادم.  هند  به  نامه یی 
خواستم  هند  وزیرخارجۀ  از  دیگری 
که  طوری  را  سرحدی  خطوط  نقشۀ 
بدانم  تا  نمایند  مشخص  می خواهند 

کدام نقاط یا غستان را خیال دارند ...
من  جنرال  ۱8۹۱م،  دسمبر  در 
غالم حیدرخان، اسمار را تصرف نمود؛  
دوخته  اسمار چشم  به  نیز  آن ها  چون 
بودند. دولت روس نیز در باب والیات 
فراهم آوری  مشغول  شغنان  و  روشان 
مارتیمر  زمان  درهمین  بود،   اشکاالت 
و  نمودم  دعوت  کابل  به  را  دیورند 
و  سیاسی دان  شخص  موصوف  چون 
الیقی بود و زبان فارسی را نیز خوب 
سپتمبر  ماه   ۱۹ تاریخ  به  می دانست، 
به  پشاور  از  همراه  هیأت  با  ۱8۹3م 

سوی کابل حرکت کرد.
وارد  اول  رسمی  مجلس  از  بعد 
مارتیمر  چون  گردیدیم،   مذاکرات 
و  بود  الیق  و  زیرک  مردی  دیورند 
می دانست،   خوب  هم  را  فارسی  زبان 
برای  شد.   اصالح  زود  مذاکرات  تمام 
هیأت  متکلمیِن  همۀ  حرِف  این که 
سفارت را دانسته باشم،  قرار داده بودم 
بدون  منشی باشی  سلطان محمدخاِن  که 
پرده  عقب  شود،  آگاه  کسی  این که 
نشسته جریاِن مذاکرات را ثبت و به من 
سلطان محمدخان  ]یعنی  دهد.  گزارش 
به خوبی  را  انگلیسی  زبان  منشی باشی 
در  مکالمات  این  تمام  می دانسته[ 

داراالنشای دولتی ضبط است.
باب  در  قرارداد  ُطغرا  دو  هر  باالخره 
سرحدات معین شده را  خودم و اجزای 

سفارت مهر و امضا نمودیم...« ۲3
ادعاهای  تمام  صفحه،  دو  این 
مبنی  را  ما  کشورِ  بیمار  ناسیونالیسِت 
بر این که معاهدۀ دیورند تحمیلی است 
امیر  دربار  در  یا  امضا شده،  به زور  و 
اصاًل  یا  نمی دانسته،   انگلیسی  کسی 
»اگریمنت«  این که  یا  و  نکرده  امضا 
است و »ترتی« نیست، یا متن انگلیسی 
باطل اعالن   ،... است و فارسی نیست 
کرده و جعل کاری در تاریخ معاصر را 

نشان می دهد.

مردم افغانستان؛ 

گروگان های دیورند!

بخش ششـم

رفتاری که 
خنجربهقلبفرزندانمیزند



بخش نخست
شرابی که یک هو سرکه شد!

برای پرداختن به شاملوی بزرگ، بهانه و مناسبت نیاز نیست؛ 
خلوت های مان  و  ما  زنده گی  ما،  بر  سایۀ حضورش  آن قدر 
سنگین است که واژۀ مرگ در برابر او واقعاً درمانده می نماید. 
گفت وگو های  جمله  از  خواند،  خواهید  ادامه  در  آن چه 
کم تر خوانده شدۀ احمد شاملو  به شمار می آیند. اهمیت این 
گفت وگوها که در سال های آخر عمر شاملو )چهار پنج سال 
آخر( انجام شده، از آن روست که می تواند تصویری از واپسین 
سال های زنده گی این شاعر ادبیات معاصر پارسي را ارایه کند 

که همواره در اوج بود و در اوج هم ماند...
                                                                                                                                                                                        ***
ـ می خواهم گفت وگو را با پرسش  از حال  وروزتان شروع  کنم.
بدترین  شکلی   که  به   پنج  سال  است   بیست و  من  درست    
تنگی  که  با  وحشت ناکی  است  گرفتاری ام  آرتروز  مریضم. 
مهره های فوقانی  گردن دست  به  هم  داده، داستان با هم  ساختِن 
عسل و خربزه  را در مورد من تجدید کرده  است. تاکنون سه  
بار جراحی  شده ام، البته  در حال  حاضر خطر حادی تهدیدم 
 نمی کند، اما موضوع  این  است  که  مطلقاً تحرکی  ندارم و هر 
چه  بی تحرکی بیش تر ادامه  پیدا کند، وضع وخیم تری خواهم 
 داشت. ضمناً آدمی  به  سن وسال  من ناچار باید به  این  هم  فکر 
کند که  دیگر فرصت  چندانی  در پیش ندارد. این  است  که  من  در 
همین  شرایط ناجور هم ناگزیر به طور متوسط روزی ده  ساعت 
 کار می کنم که  خسته گی اش  به  آن  عدم  تحرک  اضافه  می شود... 
که  دیگری  هم هست  این  میان  مسایل و موضوعات   خب، 
 صورت  قوزباالی قوز پیدا کرده. عمل کردهای بچه گانه یی که  
هرقدر هم  آدم سعی  کند به  روی  خودش نیاورد، باز نمی تواند 
در وضع  عصبی اش  بی تأثیر بماند و چون  فریادرسی  نیست  

و هیچ کس  حاضر نمی شود ذره یی  به  سخافت  امر فکر کند. 
به   و  به  کم حوصله گی تان  به  بارهای تان،  دیگری   آن هم  بار 
بیماری تان، اضافه  می کند. سیزده سال  تمام جلو چاپ  و تجدید 
خبردار  ناگهان  بعد  و  می گیرند  را  شما  تمام  کارهای   چاپ  
می شوید که  تجدید چاپ  آثارتان »منع قانونی« ندارد! و آن وقت  
کتاب های تان، درست مثل  شرابی  که  یک هو تو خمره  تبدیل 
 به  سرکه  شده  از حرام  به  حالل  تغییر موضع داده  باشد، روانۀ 
بازار کتاب  می شود بدون  این که  به  بخشی  از آن یا به  جمله یی 
 از آن یا به  کلمه یی  از آن  یا به  حرفی  از آن ایرادی  گرفته  باشند. 
شما درمی مانید که  قضیه  چیست؟ آخر، چیزی  که  سیزده سال  
تمام  ممنوع  بود، چه طور به یک باره  آزاد شد؟ مسوولیت  حبس  
و بند آن  سیزده سالش  به  گردن  کیست؟ همین جوری  یکی  از 
من خوشش  نمی آمده، دستور فرموده  کتاب هایم  چاپ  نشود، 
و حاال هم  یکی  دلش  به  حال  من  سوخته،  دستور داده  چاپ  
بشود؟ همین؟ آقایی  با من  قهر بوده  و حاال آشتی  کرده؟… 
این  چیزها آدمِ  صددرصد سالم  را بیمار می کند، تا با بیماری  که 

 به  یک  ساعت  بعِد خود اطمینانی  ندارد چه  کند.
 ـ با این وصف  االن  چه  کاری  در دست  دارید؟

با همسرم  روی کتاب  کوچه  کار می کنم. برگردان »دن  آرام« 
شولوخوف  به  صفحات  آخر رسیده  که البته  پس  از پایانش  باید 
به  بازخوانی و تجدیدنظر در آن  بپردازم  که  مرحلۀ  سنگین تر 
و وقت گیرتری  است. مقداری  هم  کارهای  پراکنده  هست  که  

برای  انجام شان  برنامه ریزی  نمی شود کرد.
ـ »کتاب کوچه« را گاهی  گفته اند هفتاد و چند جلد است، گاهی  
این  اثر  از صد جلد هم  تجاوز می کند. واقعاً حجم   گفته اند 

چه قدر است؟
سی وسه  حرف  است  الفبای  فارسی  پیش بینی کرد.  نمی شود 
الفبا  و »کتاب  کوچه« مثل  هر اثر مشابهی  بر اساس حروف  

تنظیم  شده، اما بعض  حروف  آن بسیار حجیم تر از بعض  دیگر 
دو  بیش  از  ـ  »ب«  مثال حرف  ـ  پاره یی  از حروفش  است. 
هزار صفحه  است و پاره یی  دیگر ـ مثاًل حرف »ث« ـ کم تر 
از یک  صفحه. ناشر بر حسب  محاسباتی  که  کرده، کل  کار 
را در »دفتر«های 3۲۰ صفحه یی تنظیم  می کند. گمان  نمی کنم 
به هیچ صورتی  بشود تعداد این  دفترها را پیش گویی  کرد، حتا 

به طور سرانگشتی.

ـ با توجه  به  وضعیت  نامساعد جسمی تان، چرا برای  پیشبرد 
کار آن  از دیگران  کمک  نمی گیرید؟

این  کار ممکن  نیست  مگر این که برای  آن سازمانی  تأسیس 
 شود. در سال 6۰ با توجه  به  توفیق  اثر و اقبال  عمومی مقدمات  
تأسیس  چنین  مرکزی را آماده  کردیم  که  ناگهان  از دفتر ششم  
و  درماندیم  ادامۀ  کار  از  به ناچار  و  گرفتند  را  پخشش   جلو 
سیزده سال  تمام امر انتشار دفترها و حتا تجدید چاپ دفاتر 
پنج گانۀ  آن متوقف  ماند و البته  امروز دیگر مطلقاً فکرش  را هم 
 کنار گذاشته ایم. وقتی  در مملکت  برای  حمایت  از شما قانونی 
و برای فعالیت فرهنگی تان امنیتی وجود ندارد، ناچارید قبول  
نبستن” درخشان ترین  را دستمال   بی درد خود  کنید که “سر 
رهنمودی  است که  از تجربۀ  تاریخی مردم  آب  خورده و باید 
آن را آویزۀ گوش کرد… در هر حال، من و همسرم اصل  کار 
را به  یاری  هم پیش  می بریم و گفتن  ندارد که  در هر صورت 
روزی  این حاصل  بیش  از پنجاه  سال  کار منتشر خواهد شد و 
هرجور که  حساب  کنید آن که  مورد تف  و لعنت  قرار بگیرد، 
جهل و بی فرهنگی و خودبینی خواهد بود نه  ما.ـ واقعاً دیگر 
کار از این  حرف ها گذشته  است  که  غم انگیز باشد یا دردانگیز. 
فرهنگی  این  کارگر  کشیده.  همۀ  اصول   به  ریش خند  کار 
کار  فدای یک   را  این که  سالمت  و عمرش    مملکت پس  از 
تحقیقی کرد، دست آخر یک چیزی  هم  بدهکار است و باید 

برای  نشر آن  با »مسووالن  فرهنگی  کشور« وارد جنگ بشود!
ـ گفتید با همسرتان کار می کنید؟

فنی  کار  تمام  امور  “الف”  حرف  اواسط  از  درست  است. 
به  که  فقط  مانده   باز  دست  من   ترتیب  به  این   و  اوست   با 
وقت  نظر  که  از  بپردازم  کتاب   تحریری   و   کارهای  تألیفی  
یا  این که  بخش آسان تر  بدون  صرفه جویی  می شود   دوسوم  
کم مسوولیت تر آن  باشد. در حقیقت  تمام  امور تنظیم  و تدوین 
 کتاب  با اوست و بدین جهت  از این  پس  حقاً نام  او نیز بر کتاب 

 قید خواهد شد.
ـ اخیراً چندین  نوار کاست  از شما دیده ایم. آیا بازهم  از این 

 نوارها در دست  تهیه  دارید؟
بله. تعدادی  قصه های  فولکلوریک برای  کودکان  سنین  مختلف  
از شاعران  معاصر جهان و جز  نوار  ضبط کرده ایم، تعدادی 

این ها…

دو گفت وگوی کوتاه با احمد شاملو

سال پنجم y شمارة یکهزار و هشتاد و یکم y یکشنبه 26 خرداد/جوزا y 1392 16 جون 2013

بگذار داوود خان و نعیم خان هم 
روزی منتظر احمد ظاهر باشند
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گفت وگویی با صفی اهلل ثبات  آهنگ ساز معروف و 
رفیق احمد ظاهر

س: از چه زمانی شعر می گویید؟
سال  در  و  پرداختم  شاعری  به  ش،  ه   -۱3۴۲ سال  از  ج: 

۱35۲هه - ش به آهنگ سازی۰
س: کدام مجموعۀ شعرهای تان تا حال نشر شده است؟

ج: بلی! مجموعۀ شعرم به نام "سرود سنگرها" می باشد که با 
تقریظ شادروان استاد بزرگ خلیل اهلل خلیلی مزین می باشد که 

حیثیت استادم را داشت.
س: چند آهنگ ساخته اید؟

پشت  به  ولی  دارم،  آهنگ  الی ۱6۰  در حدود ۱5۰  من  ج: 
به  را  آهنگ ها  این همه  که  می گردم  دل خواه خود  آوازخوان 

امانت داری بخواند۰
س: چند شاگرد دارید؟

یکی  مشهورم  از جملۀ شاگردان  ولی  بسیاردارم؛  ج: شاگرد 
احسان امان است و دیگری احمد ولی نغمه سرا )ولی فتح 

علی خان(۰
س: کدام آهنگ ها را برای احمد ظاهرساخته اید؟

از من است  ایدِل شوریدۀ من«  ناله کن   « ج: شعر و آهنگ 
از  جاودانی"  "سوزقلبم  و  باشی"  من  شعر"اگرتویارک  و 
خود  از  آهنگ ها  این  کمپوزهای  می باشد؛  من  سروده های 

احمد ظاهراست۰
س: دیگر کدام آوازخوان ها اشعار شما را خوانده اند؟

ج: مرحوم جلیل ذالند، نعیم پوپل، حیدر سلیم، وحید ذالند 
تو  مست  شعِر«شده یی  مهم تر  همه  از  خوانده اند؛  مرا  اشعار 
چرا«ی مرا خانم هنگامه خوانده است. هم چنان برای احسان 
امان، وحید ذالند، احمد ولی فتح علی خان اشعاری داده ام 
که آن ها خوانده و درکستی آهنگ های شان را منتشر کرده اند. 
وحید  سنگرهای  سرود  کست  امان،  احسان  مسافر  کست 
ذالند، کست صبح طالیی احمد ولی نغمه سرا، همه از اشعار 

و آهنگ های من است. 
س : اندکی از احمد ظاهر بگویید؟

ج : احمد ظاهرصنف ۱۲ را در لیسۀ حبیبیه به اتمام رساند 
و بعداً در بخش آموزش و پرورش درس خواند. در ضمن 
رهسپار  پرورش  و  آموزش  رشته  در  عالی  تحصیالت  برای 
هندوستان شد. او  یکی از تاجیک تباران والیت لغمان و از 

قریه ده بغلک بود۰
س : در کدام سال با احمد ظاهر آشنایی حاصل کردید؟

ج : من و احمد ظاهر در یک کوچه بودیم، از سن ۱۱ سالگی 
تا زمان مرگش با وی آشنایی داشتم۰

س: احمد ظاهر را چگونه ارزیابی می کنید؟
و  جواب  حاضر  مشرب،  خوش  شخص  ظاهر  احمد   : ج 
برای  صدراعظم  دو  با  را  آن   خاطرۀ  دو  من  بود؛  ماجراجو 

شما می گویم :
افغانستانف هنرمندان  اسبق  پادشاه  در زمان محمد ظاهرشاه 
رادیو به ایران به مناسبت تاج پوشی شهنشاه ایران رضا شاه 
پهلوی دعوت شده بودند. احمد ظاهر هم جزو آن دسته بود. 
در آن زمان پدراحمد ظاهرمرحوم دکتور عبدالظاهرصدراعظم 
افغانستان بود. در اخیر برنامه شهنشاه ایران هنرمندان افغانستان 
را مورد تفقد و نوازش قرارداد و تحایفی برای شان تهیه دیده 
را  ظاهر  احمد  تحفۀ  گردید.  اهدا  هنرمندان  همۀ  به  که  بود 
عباس هویدا که در آن  زمان نخست وزیر) صدراعظم ( ایران 
عباس  از دست  را  احمد ظاهرتحفه  زمانی که  کرد.  اهدا  بود 
عباس  تنکیو.!  گفت:  برایش  خاصی  لحِن  با  گرفت،  هویدا 
به  تنکیو دگه چیه؟ احمد ظاهر فوراً  این  : آغا  هویدا گفت 

جوابش گفت: »پس انتظار داشتید، مرسی می گفتم!«۰
قصۀ دیگر این که من و احمد ظاهر هر بامداد ساعت 6 صبح 
به بند قرغه برای آب بازی می رفتیم؛ روزی از روزها زمانی که 
از آب بازی خالص شدیم و با موتر در حال حرکت بودیم، 
موتر مرحوم موسی شفیق صدراعظم وقت افغانستان روبروی 
ما قرارگرفت و چراغ داد ما از موترخود پیاده شدیم و نزدیک 

مرحوم موسی شفیق نزدیک موترش رفتیم و عرض احترام 
کردیم. موسی شفیق خنده کنان به احمد ظاهر گفت:  خودت 

در این صبح وقت کابل را مانده به قرغه چه کار می کنی؟
احمد ظاهر بی درنگ برایش گفت: من هنرمند هستم، از گل، 
بلبل، و طبیعت الهام می گیرم و آهنگ می سازم، ولی از شما 
به  این که  به عوض  این صبح وقت  می پرسم که خودت در 

پشت میزکارتان باشید، در این جا چه می کنید؟
موسی شفیق از این جملۀ احمد ظاهر چندان خوشش نیآمد 
با لحن خاصی خدا حافظی کرد. وقتی که به سربند قرغه  و 
نباید  نکردی،  خوبی  کار  ظاهرگفتم:  احمد  به  من  رسیدیم، 
این جمله را برای شفیق صاحب می گفتی، احمد ظاهر هم که 
از گفته اش پشیمان شده بود، خنده کنان گفت: واهلل حالی که 

گفتم، پناه ما به خدا.
س: دیگر چه خاطرۀ از احمد ظاهر دارید؟

موزیک  افغان  افتتاح  روز  از  جالب  بسیار  خاطرۀ  یک  ج: 
که  بود  آصفی  یحیی  مرحوم  موزیک  افغان  موسس  دارم. 
هر  نام برده  می شد.  اسبق  پادشاه  ظاهرشاه  محمد  باجه  پسر 
ثبت  دستگاه  یک  من  که  می گفت  و  می گرفت  مرا  راه  روز 
را به نام افغان موزیک افتتاح می کنم و تو که دوست نزدیک 
احمد ظاهرهستی، او را باید وادار بسازی که این دستگاه مرا 
برایش  من  ماست۰  اول  درجه  آوازخوان  چون  کند،  افتتاح 

گفتم: برادر، من دوست احمد ظاهر هستم و همیشه یک جا 
او  سکرتر  ولی  است،  درست  حرف هایت  همه  می باشیم، 
نیستم، باید هم راه خودش گپ بزنی. او گفت: برای من زمینۀ 
ظاهر  احمد  با  را  مالقات  زمینۀ  من  بساز،  آماده  را  مالقات 
برایش آماده کردم. احمد ظاهر برایش وعده داد که این کار 
را می کند. احمد ظاهر چندین بار این وعده را به او داد، ولی 
به آن عمل نکرد۰ باالخره یک روز باز احمد ظاهر را دید و 
بار است که وعده می دهی، ولی به وعده  گفت: چهار، پنچ 
بار به پیشت آمده ام،  ات وفا نمی کنی، این بار برای آخرین 
لطفًا وعده خالفی نکنی. احمد ظاهر برایش جواب قطعی داد 
و گفت: این بار ضرور می آیم و دستگاه ات را افتتاح می کنم، 

خاطرت جمع باشد۰
همان روز فرا رسید، من آماده گی خود را گرفته بودم و منتظِر 
لباس های محفل خود  تا احمد ظاهر هم  بودم،  احمد ظاهر 
را بپوشد ساعت از 8 شب گذشته بود و دقایق پشت سرهم 
می گذشت، اما از احمد ظاهر صدایی نمی برآمد که بگوید به 
محفل می رویم، باالخره ساعت ۹ و یا ۹ و نیم شب شد، موتر 
به هارن  آمد و  آپارتمان احمد ظاهر  پایین  یحیی آصفی در 
زدن شروع کرد؛ احمد ظاهر به من گفت: بگذار که هارن کند، 
من حوصله رفتن ندارم. من برایش گفتم: کار خوبی نیست، 
همراهش وعده گذاشتی و باید بروی. او گفت: به خدا اگر 
ناچار سکوت  و  شدم  حیران  من  گفتم.  چه  فهمیدی  بروم، 

اختیار کردم تا باالخره موتر از پایین آپارتمان رفت۰
برآمدم، یحیی آصفی مرا  فردای آن زمانی که من ازخانه می 
دید و گفت: احمد ظاهر کارخوبی نکرد، من دیشت8۰،۹۰نفر 
به  بودم،  کرده  دعوت  ضیافت  این  در  را  سلطنتی  فامیل  از 
شمول سردار داود خان و سردار نعیم خان. آنان هردوی شان 
را بدون  بر آشفته شده، مجلس  نیآمد  این که احمد ظاهر  از 
این که نان بخورند ترک کردند و به من گفتند که دیگر این 

طور دعوت ها نکنی۰
خود  دل  به  و  رفتم  فرو  فکر  به  حرف ها  این  باشنیدن  من 
جریان  و  آمدم  نکرد.  خوبی  ظاهرکار  احمد  واقعاً  که  گفتم 
را با جگرخونی و تشویش به احمد ظاهر قصه کردم. احمد 
خان  سردارداود  که  بگو  یک باردیگر  گفتی  چه  ظاهرگفت: 
بودند، واه  واه چه کاری خوبی  آمده  وسردارنعیم خان هم 
شد. او گفت : ری نزن، چرتت را خراب نکن، بگذار داوود 

خان و نعیم خان هم یک روز منتظر احمد ظاهر باشند۰
س: حرِف دیگری اگر در بارۀ احمد ظاهر دارید؟

ج : حرف آخرم این ست که مقامات کشور یک مکتب موسیقی 
را به نام نام احمد ظاهر مرحوم مسما نمایند و خصوصاً که 

این وظیفه وزارت اطالعات و فرهنگ کشور می باشد.
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یک نماینده مجلس: 

در برابر رسانه های مبتذل اعالنِ 
جهاد می کنم!

نیروهای آلمان بغالن...
عمده  پایگاه  از  یکی  ایشان،  پوزه  نظامی   پایگاه 
حساب  به  نیز  شوروی  تجاوز  زمان  در  نظامی  
می رفت که  تا حال نیز در بین مردم به نام  فرقه 
بیست  شهرت دارد. از چندین سال بدینسو حدود 
هشت صد تن از نظامیان المانی در چوکات ایساف 

در این پایگاه  مستقر بودند .
این پایگاه مهم نظامی در حالی به ارتش افغانستان 
واگذار می گردد که وضعیت امنیتی در والیت بغالن 
نسبت به سال های گذشته وخیم تر گردیده پس از 
گذشت زمان معلوم خواهد گردید که ارتش قادر 
به تامین امنیت در والیت بغالن بدون موجودیت 

نیروهای المانی خواهد بود یا خیر.

وزیر اطالعات و فرهنگ می گوید برنامه های برخی 
نباید  و  است  عمومی  اخالق  خالف  رسانه ها  از 
بیشتر  شود.  داده  نشر  اجازه  برنامه ها  این گونه  به 
انتقادها متوجه سریال ها و آهنگ هایی است که از 

تلویزیون های خصوصی پخش می شوند.
سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ روز 
شنبه در جلسۀ عمومی مجلس گفت که برخی از 
بیان  از آزادی  با پخش صحنه های فاسد،  رسانه ها 

سو استفاده می کنند.
آقای رهین گفت: »آزادی بیان مرز دارد و مرزش 
انسان  حرمت  مرزش  است.  دیگران  بیان  آزادی 
دیگر است. مرزش حرمت هموطن دیگر است. تا 
این مرز، هر کس هر قدر بخواهد آزادی دارد. اما 

در قبال آزادی بیان مسوولیت هم باید باشد«.
اما تحلیلگران مسایل رسانه یی می گویند افغانستان 
وزیر  و  است  همه گانی  رسانه های  قانون  دارای 
قانون  این  تطبیق  به  مکلف  فرهنگ  و  اطالعات 

است.
رسانه ها  بان  دیده  مسوول  توحیدی،  صدیق اهلل 
همگانی  رسانه های  قانون  در  ممنوعه  موارد   وید 
مشی  سرخ  خطوط  قانون  این  و  شده  مشخص 

)پالیسی( رسانه یی را مشخص می کند.
از  نماینده گان  از  شماری  شنبه  روز  جلسۀ  در 
نشرات برخی رسانه ها انتقاد کردند. آن ها گفتند که 
نشرات برخی از تلویزیون ها با ارزش های اسالمی 

و فرهنگ مردم افغانستان در مغایرت قرار دارد.
گفت:  پروان  والیت  نماینده  خواصی،  عبدالستار 
خالف  می کند،  ورزی  خالف  رسانه یی  »اگر 

مقدسات دین مقدس اسالم نشرات می کند، رقص 
و بازی و آهنگ های برهنه )نشر می کند( خدا شاهد 

است که برای مسلمان و افغان قابل دید نیست«.
را  جهاد  رسانه هایی  چنین  برابر  در  که  گفت  او 

اعالن می کنم.

نگرانی از تفکر طالبانی
گفتند  افغانستان  پارلمان  دیگر  نماینده گان  اما 
ترین  مهم  از  یکی  بیان  آزادی  و  رسانه ها  که 
است.  اخیر  سال  یازده  در  افغانستان  دستاوردهای 
از  رسانه ها  انتقاد  که  کردند  تاکید  نماینده گان  این 
فساد و کم کاری ها سبب نظارت بر کار حکومت 
گرفته  را  فساد  از حد  بیش  و جلو گسترش  شده 

است.
نمایندۀ کابل در مجلس گفت که  بکتاش سیاوش 
اعالن جهاد در برابر نظام و رسانه ها موضع طالبانی 

است. 
تیل  و  محافظ  خود،  معاش  که  کسانی  افزود:  او 
موترش شان از جانب امریکایی ها پرداخته می شود، 
چگونه اعالن جهاد می کنند. لطفًا عوام فریبی نکنید، 
این  باالشده،  کوه ها  به  مالعمر  که  همان طوری 

آقایان هم لطف کنند، بروند جهاد کنند. 
عوام فریبی  پارلمان  تریبیون  از  »نباید  گفت:  او 
صورت گیرد؛ معاش نظام ُدرست است، پاسپورت 
جهاد  برابرش  در  اما  است،  ُدرست  سیاسی اش 

اعالن می  کنید؛ این بسیار ناعادالنه است.!«
در  گفت  فاریاب  والیت  نماینده  فایق،  اهلل  نقیب 
به مردم روحیه ندهند، کسی  صورتی که رسانه ها 

مکتب  به  را  خود  کودکان  که  نمی کند  جرات 
فایق گفت: »در سال های اخیر فکر  آقای  بفرستد. 
اگر  کنید  باور  است.  طالبانی در حال حاکم شدن 
این رسانه ها نباشند و مردم را روحیه را ندهند، این 
فکر طالبانی یک نفر فرزندان ما را اجازه نمی دهد 

که به مکاتب بروند«.
در همین حال، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس 
دموکراسی  چهارم  رکن  را  رسانه  نماینده گان، 
خواند و گفت در تمام کشورها آزادی بیان احترام 
می شود: »رسانه ها و مطبوعات به عنوان قوه چهارم 
اجندای  انتخاب  دارد.  را  خود  حق  کشور  هر  در 

امروز، احترام به مطبوعاتیان عزیز بود«.
رییس مجلس از رسانه ها خواست تا نشرات خود 

را با فرهنگ مردم افغانستان مطابقت دهند.
در همین حال، شماری از ساکنان کابل از کارکرد 
اما می گویند که رسانه ها  رسانه ها استقبال می کنند 
نباید موضوعاتی را نشر کنند که با ادب و اخالق 

مردم در تضاد است.
همایون، یک باشنده کابل گفت: »بعضی کارهایش 
خوب است و بعضی کارهایش شاید بد هم باشد. 
در  مردم  که  )چرا(  هستند  خوب  بسیار  رسانه ها 
می افتد، خبر  اتفاق  که  آنچه  از  می توانند  هرجایی 

شوند«.
همواره  اخیر  سال  یازده  در  افغانستان  رسانه های 
بوده اند. محافظه کاران همواره  مواجه  با فشارهایی 
گفته اند که نشر سریال ها و آهنگ هایی که زنان در 
باید  آن ها رقص می کنند، خالف شریعت است و 

نشر چنین برنامه هایی متوقف شوند.
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میراث ما...
معدن  در  که  باستان شناسان  نفری  دو  و  سی   
از  شماری  هستند،  کاوش  مصروف  عینک  مس 

باستان شناسان تاجیک نیز مشغول هستند.
جریان  در  تاجیک  باستان شناسان  که  گفت  او 
هم  خوبی  دست آوردهای  خود  کاوش های 

داشته اند.
باستان شناسان  نفری  هشت  گروپ  گفت:  او 
مشغول هستند،  عینک  معدن مس  در  که  تاجیک 
در جریان مدِت کوتاهی از کارِشان نزدیک به سه 
اند  هزار سکۀ دورۀ کوشانی ها را تا حال دریافته 
و کاوش های دیگری را نیز تا حال به سر رسانده 
باستان  بیشتر  خواستار  افغانستان  دولِت  حتا  اند؛ 

شناسان تاجیک شده است.
آیندۀ  در  ما  کابل،  در  تاجیکستان  سفیر  گفتۀ  به 
را  اتنوگرافان  از  تا گروپی  نظر داریم،  نزدیک در 
در مناطق مختلف افغانستان جهت ثبت داشته های 
علمی  معیارهای  با  تا  بفرستیم،  افغانستان  مردمِی 

این میراث ها بایگانی شود.
و  افغانستان  فرهنگی  داشته های  که  گفت  او 

تاجیکستان میراث مشترک است.

کشتار مردم...
و  سیاسی  اهداف  برای  جوالنگاهی  به  درس  کالس های   
میدان مشاجره و کشمکش های ضد ملی مبدل شود. ما از 
پایان  اعتراض خود  به  که  می خواهیم  شاگردان  و  استادان 

داده و به صفوف درس باز گردند.
افغانستان  در  ها  خشونت  ادامه  نکوهش  با  علما  شورای 
گفته که پیامبر اسالم در طول عمر به هیچ طفل، مرد، زن، 
و  نکرده  خشونت  حیوانی  حتی  و  کنیز  غالم،  خدمتگار، 

کسی را آزار نداده است.
دادگاه عالی  به  نیروهای طالبان  انتحاری  در آخرین حمله 

افغانستان ۱8 نفر کشته و 3۹ نفر دیگر زخمی شدند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، یونیسف، نیز در 
آخرین گزارش خود اعالم کردکه تلفات کودکان در جنگ 
یافته  افزایش  به سال گذشته ۲7 در صد  افغانستان نسبت 
انفجار  انتحاری،  حمالت  در  بیشتر  افغان  کودکان  است. 

مین های کنار جاده و حمالت هوایی کشته شده اند.
طالبان تنها یک نام است

با مهم خواندن طرح  نامه رییس جمهور  این خبر  براساس 
»در اصل در عقب  پیشنهادی شورای علما گفته است که 
طالبان قوت های خارجی قرار دارند و طالبان تنها یک نام 
استعمال  خارجی ها  توسط  که  باشند  می  افرادی  و  است 

می گردند.«
او با اشاره به اینکه تالش دارد تا روند صلح افغانی باشد، 
خطاب به طالبان گفته که »از شما کرده ما در اینجا بیشتر 
محتاج هستیم اما غیرت، مسلمانی، شهامت و استقالل را از 

دست نداده ایم و در راه دفاع از خاک خویش ایستاده ایم.«
سلطه  از  را  خود  طالبان  که  گفته  افغانستان  رییس جمهور 
زمان  آن  برگردند، در  به وطن خویش  و  برهانند  بیگانه ها 

قدرت این خاک دو برابر خواهد شد.

په حکومت کې په لوړه...
وېره  به  کې  ولس  په  کړي،  باوره  بې  حکومت  چې  کوي،   

نه  کال   ۲۰۱۴ له  چې  کړي،  پياوړی  به  تصور  دا  واچوي، 

وروسته به وضعیت خرابېږي او خلک به تېښتې ته اړبايس.

امرخېل زیاتوي، هغه خلک چې شتمن دي او پیسې لري هغه 

به بهر ته پښې سپکې کړي او حکومت به کمزوری کړي، چې 

دا د طالبانو په ګټه دي.

ماندګار  جالل  الله  فیض  استاد  پوهنتون  کابل  د  همدارنګه 

تر  خلکو  او  حکومت  د  چې  څومره  هر  وویل،  ته  ورځپاڼې 

منځ واټن ډېرېږي او ستونزې را پیدا کېږي، فضا د وسله والو 

مخالفانو په ګټه څرخي.

په  څرګندونې  نقیض  و  ضد  مرشانو  حکومتي  د  وايي،  هغه 

خلکو کې د بې باورۍ د رامنځته کېدو المل شوي او خلک نور 

په حکومت کم باور لري.

دی زیاتوي، قطر ته د ولسمرش تګ د طالبانو موضوع، طالب 

ته د ورو او کله هم د دښمن خطاب کول او د سولې لپاره نورو 

هلو ځلو په خلکو کې دا نظر پیاوړی کړی، چې ګویا حکومت 

له وسله والو مخالفانو رسه د مبارزې توان نه لري او د امنیتي 

ځواکونو مورال یې یو څه راکم کړی دی.

استاد جالل وايي، حکومت تر اوسه د مخالفانو پر وړاندې یو 

روښانه او قاطع دریځ نه لري.

د هغه  په اند، دا چې وسله وال هوايي ډګر او سرتې محکمې 

ته رسېږي، روښانه کوي چې تر شا یې څوک چې دوی تر دې 

ځایونو پورې را رسوي.

ده وویل، دا عادي خلک نه دي، نه د ټويل، کنډک، قوماندانانو 

او حتی د معینانو کار نه دی، بلکې له دې هم د لوړو چارواکیو 

کار دی، چې وسله والو تر خاصو او مهمو ځایونو رسوي.

نوموړی زیاتوي، دا کار د هغو چارواکیو په وس پوره دی چې د 

افغانستان او افغانانو د برخلیک په اړه د پرېکړه کولو صالحیت 

لري.

د کابل پوهنتون دغه استاد په دې باور دی، چې طالبان په دغه 

ډول بریدونو رسه غواړي، هېوادوالو ته وښي، چې حکومت د 

نه  د ساتنې وس  نورو ځایونو  او  خپلو هوايي ډګرو، محکمو 

لري او خلک په حکومت بې باوره او د چارواکیو ارام خوب 

پرې زار کړي.

کې  کار  دې  په  حده  یوه  تر  مخالفان  چې  وویل،  راز  دغه  ده 

بریايل هم دي او حکومت یې د مبارزې وس نه لري.

په یوه  الله جالل وايي، په حکومت کې دننه ټول  استاد فیض 

مرستیاالنو،  له  پیدا شوی، ولسمرش  نفاق کې  او  دي  نه  خوله 

وزیرانو او ميل شورا رسه د نظر اختالف لري.

د هغه په باور، حکومت طالبانو ته ډېر امتیازونه ورکړل، د هغو 

زندانیان یې خوشې کړل خو له دې ټولو عقب نشینیو رسه رسه 

مخالفانو حکومت ته زرغون څراغ ښکاره نه کړ.

نوموړی زیاتوي، که څه هم چې حکومت په واک کې د هغوی 

حکومت  دې  د  بېخه  له  طالبان  خو  کوي؛  خربه  رشیکېدو  د 

نسکورېدل غواړي.

ده وویل، په هوايي ډګر او سرتې محکمې بریدونو وښوده چې 

وسله وال په حکومت کې له خورا سرتو مالتړو برخمن دي او 

هر چېرې وغواړي رسولی یې يش.

حامد کرزی:
من مخالف حمالت هواپیماهای بدون 

سرنشین هستم

به  ارتباط  در  افغانستان  رییس جمهور  سخنگوی 
تلویزیون  با  کرزی  رییس جمهور  اخیر  مصاحبۀ 
با  رییس جمهور  که  گفت  پاکستان  نیوز  جیو 
باالی  که  سرنشین  بدون  هواپیماهای  حمالت 
باعث  و  می گیرد  صورت  مسکونی  محالت 

تلفات ملکی می گردد، در هر جغرافیایی که باشد، 
مخالف است.

ایمل فیضی به خبرگزاری باختر گفت: زمانی که 
که  شد  سوال  مصاحبه  این  در  رییس جمهور  از 
افغانستان  خاک  از  سرنیشن  بدون  هواپیماهای 
پاکستان  خاک  در  را  حمالتی  و  می کنند  پرواز 
"این  که:  گفت  کرزی  حامد  می دهند،  انجام 
امریکا  متحده  ایاالت  و  پاکستان  میان  موضوع 

می باشد."
فیضی افزود: زمانی که دوباره پرسیده شد که " اما 

شما رییس جمهور افغانستان هستید."
حامد کرزی به پاسخ وی گفت که : "بلی درست 
است، اما مسأله هواپیماهای بدون سرنشین میان 
امریکا و پاکستان می باشد، من طرفدار حمالت 
نیستم. من  پاکستان  باالی  هواپیماهای بی پیلوت 
مخالف آن می باشم و موقف نواز شریف را در 
این رابطه تایید می کنم. طوریکه من در باره آن 
عملیات های نظامی امریکا در افغانستان که باعث 
کشته شدن و زخمی شدن افراد ملکی و تخریب 
من  بودم،  مخالف  می گردید،  شان  خانه های 
فعالیتی که توسط  برابر هر  پاکستان در  با  کاماًل 
در  ملکی  تلفات  باعث  که  خارجی  قدرت  هر 

پاکستان گردد، خواهم ایستاد."
کرزی  حامد  که  گفت  رییس جمهور  سخنگوی 
حمالت  مخالف  کاماًل  "من  که  کرد  تاکید 
در  ملکی  مردمان  باالی  پیلوت  بی  هواپیماهای 

پاکستان می باشم."
با توجه به  ایمل فیضی از رسانه ها خواست که 
مسوولیت اجتماعی شان و منافع ملی کشور باید 

در امور رسانه یی از دقت کامل کار گیرند.



مجلس نماینده گان امریکا با اتفاق نظر یک الیحه 
که  کرد  تصویب  را  دالری  میلیارد   638 دفاعی 
مانع اجرای طرح رییس جمهوری این کشور برای 
بستن زندان گوانتانامو می شود و تالش های وی 

را برای کاهش تسلیحات اتمی محدود می کند.
مجلس  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
نماینده گان امریکا تهدید وتوی کاخ سفید را رد 
و با 3۱5 رای موافق در مقابل ۱۰8 رای مخالف 

این الیحه را تصویب کرد.
این الیحه مجلس نماینده گان شامل دیدگاه هایی 
در مورد مجازات برای جرایم مرتبط با تجاوزات 
جنسی در نیروهای مسلح  امریکاست که دولت 
و  بازداشت  سیاست های  همانند  اوباما  باراک 
این  از آن حمایت می کند و مخالفان  دستگیری 
دفتر  به  الیحه  این  ارسال  از  پیش  باید  مساله 
نظرات  و  دیدگاه ها  با  را  آن  جمهوری  ریاست 

سنا تطبیق دهند.
برای  را  بودجه یی  دفاعی  سیاست  الیحه  این 

هواپیماها، تسلیحات، کشتی ها، کارکنان و جنگ 
اکتبر  اول  از  مالی که  این سال  افغانستان در  در 
آغاز می شود، تصویب می کند در حالی که مانع 
نیز  غیرنظامی  پایگاه های  بستن  برای  پنتاگون 

می شود.
در  را  دقیقی  اطالعات  امریکا  دفاع  وزارت  اگر 
برای  کشور  این  اتمی  زرادخانه  کاهش  مورد 
تا  می شود  مانع  برنامه  این  کند،  تهیه  کنگره 
پنتاگون یا آژانس امنیت ملی اتمی برای اجرای 
بودجه یی  روسیه  با  »استارت«  جدید  معاهده 

هزینه کند.
با  مقابله  مشاور  موناکو،  لیزا  البی  وجود  با 
آرا  اتفاق  با  نماینده گان  اوباما، مجلس  تروریسم 

رد  گوانتانامو  زندان  بستن  برای  را  اوباما  طرح 
کرد. اوباما در هفته های اخیر اعالم کرده که این 
زندان مخارج بسیار زیادی برای دولت به همراه 

دارد.

           گفت و گوکننده: هارون مجیدی

خانم ذکیه سنگین، نمایندۀ مردم پروان در مجلس، سپاس از 
این که برای یک گفت وگوی ویژه با روزمانۀ ماندگار فرصت 

در اختیار ما گذاشتید.
عنوان یک عضو مجلس، وضعیِت کنونی  به  بانو سنگین 
در  مسیر  به کدام   افغانستان  و  می بینید  چه گونه  را  کشور 

حرکت است؟
واقعًا  کشور  وضعیِت  امنیتی  نگاهِ  از  شما،  از  سپاس  با 
است.  رو  پیش  زیادی  موضوعاِت  چون  است،  نگران کننده 
نخست این که طالبان می خواهند که حمالِت تابستانی خود را 
سرعت ببخشند و در کنار این، بیرون رفتن نیروهای خارجی 

و انتخابات از نگرانی هایی ست که مردم دارند.
گفت وگوهای صلح با طالبان که اخیراً رییس جمهور کرزی به 
همین دلیل به قطر سفر کرد و با رهبران قطر دیدار نمود، از 
نگرانی های دیگری است؛ مردم می هراسند با دست آوردهای 
ده سال گذشته که عبارت از دموکراسی، حقوق بشر، حقوق 

زنان و... است، معامله  یی صورت گیرد.
مردم  نگرانی های  از  هم  امریکا  با  امنیتی  پیمان  کردن  امضا 
محسوب می شود؛ این نگرانی ها جدی است و من به عنوان 

یکی از نماینده گان مجلس آن را درک می نماییم. 
شاهد  ما  آیا  بردید؛  نام  آن  از  شما  نگرانی هایی که  با 

برگزاری یک انتخابات شفاف و عادالنه خواهیم بود؟
داخل  در  ما  کشور،  ُکل  سیاسی  امنیتی-  بحران  وجود  با 
پارلمان نیز با مشکالتی مواجه هستیم؛ طوری که من وضعیت 
و  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  انتظار  می کنم،  مطالعه  را 

دموکراتیک را نباید داشته باشیم.
اگر تا یک سال دیگر معجزه صورت گیرد، آنگاه ممکن که 
برگزار  را  منصفانه  و  عادالنه  شفاف،  انتخابات  یک  بتوانیم 

کنیم که در آن رأی و ارادۀ مردم افغانستان تمثیل شود.
میان  این  در  را  مدنی  جامعۀ  و  سیاسی  نخبه گان  نقش 

چه گونه می بینید؟
دیگر،  موضوعات  و   ۲۰۱۴ انتخابات  صلح،  روند  برای 
سیاسی  رهبران  و  مدنی  جامعۀ  اعضای  سیاسی  نخبه گاِن 
مسوولیت دارند تا روی طرحی کار نمایند و به توافق برسند 

که سبِب گذار افغانستان به یک فردای بهتر باشد.
با برگزاری نشست های پراکنده و جداگانه نمی شود به یک 
نظر ُکلی رسید، تا زمانی که رهبران و نخبه گان دور یک میز 
جمع نشوند، روی یک طرح، برنامه و نظر همه گانی نرسند 
برای  که  مسوولیتی  سیاسی  رهبران  نمی  رسیم.  نتجیه  به  ما 
رقم زدن یک فردای برای مردم ما دارند، نباید از یاد ببرند. 
نتیجۀ  مردم  برای  آن ها  دسته بودِن  چند  و  نشستن  خاموش 

خوبی ندارد.
از وحدت ملی و منافِع ملی همیشه صحبت می شود، آیا 

واقعآ این دو واژه در افغانستان تعریف شده  است؟
 همیشه رهبران و بزرگان از این واژه ها یاد کرده و استفاده 
حال  تا  پارلمان،  در  مردم  نمایندۀ  عنواِن  به  من  اما  برده اند، 
شاهِد این نبوده ام  که این ها از وحدِت مّلی و منافِع مّلی، یک 

تعریف همه پذیر و واحد داشته باشند. 
در گام نخست، مسوولیت دولت مداران و بزرگان است تا به  
یک تعریف و دیدگاهِ واحد برای منافِع مّلی و وحدت مّلی 
با در نظر داشت همان تعریف  برسند و برنامه های خود را 
رویکردِ  هیچ  آن،  غیر  در  نمایند.  تنظیم  شده  طرح ریزی 

دیگری نمی تواند سبِب خیر و فالِح مردم گردد.
به نظر شما سال2014 پایاِن کارِ دهشت افگنی و یا تشدیِد 

دهشت افگنی خواهد بود؟ 
تحفۀ  دهشت افگنی  و  تروریزم  می دانیم  همه  قراری که 
نمی خواهند  هیچ گاهی  تحفه  این  با  است؛  ما  همسایه های 
افغانستان و مردمِ این کشور آرام باشند؛ در کنارِ این موضوِع 
دهشت افگنی تنها مربوط به افغانستان نیست، بل مربوط به 
تمامِ جهان می شود. ۲۰۱۴ تکرارِ تاریخ سیاه گذشته نخواهد 

بود، شاید اوضاِع امنیتی اندکی بحرانی شود، اما در کل ما به 
یک تکرارِ نا خجسته نخواهیم رفت.

اگر نخبه گان، اعضای جامعۀ مدنی و رهبران روی یک برنامه 
کار نمایند و به توافق نظر برسند فردای بهتر از امروز خواهیم 
داشت. پراکنده گی ها سبِب تکرار تاریخ است و به نفع مردم 

تمام نمی شود.
طالبان در کنارِ این که می گویند به خاطرِ حضور خارجی ها 
دولِت  با  مناسباتِ شان  همیشه  اما  می جنگند،  کشور  در 
افغانستان درست نیست ولی با خارجی صحبت می نمایند 

و با آن می نشینند، چرا؟ 
تا  و  هستند  دست نشانده  گروهِ  یک  خود  طالبان  خوب، 
این که بیگانه ها برای شان برنامه ریزی نکنند و دستور ندهند، 
که  زمانی  هر  دلیل،  همین  به  نمی توانند.  داده  انجام  کاری 
حکومِت افغانستان از آن ها خواستار گفت وگو و مذاکره شده 
این  کنارِ  در  داده اند،  پاسخ   انتحار  و  انفجار  با  آن ها  است، 
با خارجی ها و باداراِن خود از نزدیک می نشینند و صحبت 
می نمایند. آن ها با همسایه های مغرض که دشمنان این خاک 

اند همسو هستند.
و  است  این گروه  به  مشروعیت بخشی  در صددِ  امریکا هم 
می خواهد تا این گروه در قطر دفتِر رسمی داشته باشد، در 

این زمینه کوشش های هم صورت گرفته است.
حکومت افغانستان به دولت بریتانیا ضرب االجل دو هفته یی 
داده تا تمامی زندانیان افغانستانی را که در بازداشت آن ها 
به سر می برند، به دولت افغانستان تسلیم کند، آیا نیروهای 

امنیتی توانایی نگه داری این زندانیان خطرناک را دارند؟ 
با  صلح  به  دست یافتن  تالِش  در  همیشه  افغانستان  دولت 
تا صلح در کشور  از هر مجرایی می خواهد  طالبان است و 
تأمین شود؛ به  همین اساس، ما بار ها شاهد بوده ایم که دولت 
در صددِ بر آورده کردِن خواست های طالبان بوده است. آن ها 
)طالبان( برای رسیدن به صلح پیش شرط هایی را هم مطرح 

از زندان  زندانیان شان  کرده اند که  تحویل دهی و رهاسازی 
بگرام و گوانتانامو، حذِف نام های سران شان از لیست سیاه، 
ساختن دفتر و یا آدرِس سیاسی برای این گروه در دوحه، بر 
آمدِن عساکِر ناتو از کشور و تغییر قانون اساسی از عمده ترین 

خواست های شان بوده است.
می بینیم که آرام آرام همۀ خواسته ها و شرط های گروه طالبان 
عملی می شود، اما در این میان کدام خواسِت دولت افغانستان 
کشور  این  مردمِ  و  افغانستان  دولت  است.  نشده  پذیرفته 
بپیوندند  پروسۀ صلح  به  طالبان  تا  همیشه صلح خواسته  اند 
و زنده گی صلح آمیز را اختیار نمایند که برای این خواسِت 
مختل  جریان  در  و  داده  منفی  پاسخ  همیشه  طالبان  دولت، 
ساختِن پروسۀ صلح قرار گرفته اند و خواست خود را در با 
انتحار و انفجار مطرح کرده اند. آن ها در تالش این هستند تا 

منحیِث یک قدرت شناخته شوند.
آیا طالبان یک قدرت هستند؟

من فکر می نمایم که طالبان یک گروهِ کوچک است؛ اما در 
تالش هستند که امریکا و کشورهای دیگر آن ها را منحیِث 
یک گروه بشناسند و امتیاز بدهند. به همین خاطر، از هر راهِ 

ممکن استفاده می نمایند.
در  صلح  تأمین  برای  پاکستان  ویژه  به  نقِش  همسایه ها 

کشور چه گونه است؟ 
پاکستان  افغانستان  در  صلح  آوردن  راهِ  تنها  می نمایم،  فکر 
است؛ چون همۀ گروه های مسلِح مخالف دولت در پاکستان 
حضور دارند و پاکستان از آن ها حمایت و پشتیبانی می نماید. 
افغانستان  به  و  می کند  تجهیز  می دهد،  آموزش  را  آن ها 

می فرستد. 
این زمینه خواستار کمک شده ایم که  از آن ها در  ما همیشه 
متأسفانه هیچ گونه کمکی در این راستا نکرده اند، بل تالش 

نموده اند تا به این نا هنجاری ها قوِت بیشتر بدهد.
برای دست یافتن به صلح جامعۀ جهانی به ویژه ایاالت متحدۀ 
کشور  این  تا  کند  وارد  الزم  فشار  پاکستان  بر  باید  امریکا 
دست از حمایت گروه های مخالف مسلح دولت بر دارد و با 
حکومت افغانستان در راستای تأمین صلح و ثبات همکاری 

نماید.
امریکا تا اکنون فشار الزم را بر پاکستان وارد نکرده است؛ در 
حقیقت واشنگتن با پاکستان مدارا می کند و از سر گذشت و 
محافظه کاری با اسالم آباد بر خورد و پیش آمد می نماید. در 
حالی که پایگاه و مرکز اصلی تقویت و گسترش هراس افگنی 
مناطق قبیله یی پاکستان است؛ اما امریکا آن را به نحوی نادیده 

می گیرد. 
مسألۀ دیگر، قانوِن منِع خشونت علیه زنان است؛ این قانون 
چه مشکالتی داشت که سبب سر و صداهایی در مجلس 

شد؟
ما تالش کرده و می کنیم تا قانونی برای منِع خشونت علیه 
زنان ترتیب شود که سبب کاهش خشونت ها گردد، نه افزایش 
آن  ّمادۀ  به مجلس در چند  ارایه شده  قانون  آن. در مسودۀ 
مشکالت شرعی وجود دارد که باید بازنگری  شود. البته این 
مسأله بسیار جدی نیست و با گفت وگو و مذاکره حل خواهد 
شد. سرو صداهایی که در این زمینه ایجاد شده جز تبلیغات 
چیِز دیگری نیست که ما تالش داریم بعد از رفع مشکالت 
دوباره به اجندا بیایید و تصویب شود و منحیِث یک قانون در 
کشور اجرا گردد، تا سبِب از میان برداشتِن خشونت ها گردد 
و اگر مشکالِت شرعی یی که در چند ّمادۀ آن وجود دارد، حل 
نگردد سبِب افزایش خشونت ها علیه زنان خواهد گردید که 

این را ما و مردمِ افغانستان قبول نداریم.
در این روزها، حمالت انتحاری و انفجاری تشدید یافته 

است؛ افزایش این حمالت به چه معنا است؟
داشته  مردم  روان  بر  را  بدی  بسیار  تأثیر  انتحاری  حمالت 

است.  تکان دهنده  و  نگران کننده  بسیار  حمالت  این  است. 
مردم بی گناه ما قربانی این حمالت خشونت بار می گردند. در 
حقیقت طالبان و سازمان های استخباراتی کشورهای همسایه، 
برگزاری  جلِو  می خواهند  حمالتی  چنین  راه اندازی  با 

انتخابات را بگیرند. 
شدت  به  را  رأی دهی  کارت های  توزیع  روند  این حمالت 
مراکز  به  که  می هراسند  مردم  اکنون  هم  است.  زده  صدمه 
توزیع کارت های رأی دهی بروند؛ اما روی هم رفته انتخابات 
برگزار خواهد شد و مردم با وجود چالش ها و تهدیدهایی که 
است، به پای صندوق های رأی  خواهند رفت. ما امیدواریم 
انتخابات دموکراتیک، همه گانی و مردم محور  که شاهد یک 

باشیم. 
برای عبور از شرایط موجود و رسیدن به وضعیتی مطلوب، 
احمد ولی مسعود رییس بنیاد شهید مسعود، طرح اجندای 
ملی را ارایه کرده اند؛ به نظر شما این طرح چه قدر می تواند 

برای نجات از بن بست کنونی، کارساز واقع گردد؟
با  مسعود  ولی  احمد  آقای  که  را  راهکارهایی  من  باور  به 
راه   به  دست یافتن  منظور  به  نخبه گان  نظرخواهی  و  مشوره 
حِل بنیادین برای افغانستان ارایه کرده اند، گزینۀ بهتر خواهد 
بود. طرح اجندای ملی باید به گفتمان همه گانی و ملی تبدیل 
احزاب  جهادی،  رهبران  پیشنهادهای  و  نظریات  باید  شود. 
نهادهای  ملی،  شورای  نماینده گان  مدنی،  جامعۀ  سیاسی، 
... در این طرح گنجانیده شود. تا زمانی که  حقوق بشری و 
دیدگاه های آن ها گرفته نشود، فکر نکنم که این طرح به یک 

گفتمان کالن ملی تبدیل شود.

به هر روی، اگر چنانی که گفتم روی این طرح یک اجماع 
از  پس  سال های  برای  بهتر  گزینۀ  می تواند  گیرد،  صورت 

۲۰۱۴ باشد.
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مجلس امریکا مانع بستن زندان 
گوانتانامو شد

ذکیه سنگین عضو مجلس:

اجندای ملی می تواند گزینه یی برای پس از 2014 باشد
راه صلِح افغانستان از پاکستان می گذرد

به باور من راهکارهایی را که آقای احمد 
ولی مسعود با مشوره و نظرخواهی 
نخبه گان به منظور دست یافتن به راه  حِل 
بنیادین برای افغانستان ارایه کرده اند، 
گزینۀ بهتر خواهد بود. طرح اجندای 
ملی باید به گفتمان همه گانی و ملی 
تبدیل شود. باید نظریات و پیشنهادهای 
رهبران جهادی، احزاب سیاسی، جامعۀ 
مدنی، نماینده گان شورای ملی، نهادهای 
حقوق بشری و ... در این طرح گنجانیده 
شود. تا زمانی که دیدگاه های آن ها گرفته 
نشود، فکر نکنم که این طرح به یک 
گفتمان کالن ملی تبدیل شود.

به هر روی، اگر چنانی که گفتم روی این 
طرح یک اجماع صورت گیرد، می تواند 
گزینۀ بهتر برای سال های پس از 2014 
باشد

افغانستان، ویتنام...
 »پدیده ویتنام« خود است.

سال  در  افغانستان  در  انگلیس  عملیات 
۲۰۰۱ و با انگیزه  سرنگونی دولت طالبان 
در کابل آغاز شد، از آن زمان تاکنون ۴۴۴ 
افغانستان  در  انگلیس  خدماتی  پرسنل 
داده اند و هزاران  از دست  را  جان خود 

نفر دیگر نیز شدیدا زخمی شده اند.
را  کشوری  میالدی  آینده  سال  انگلیس، 
ترک می کند که به گونه یی مایوس کننده 
فقیر باقی خواهد ماند و از فساد سیاسی 
و احتمال بازگشت طالبان به ستوه آمده 

است.
وزیر دفاع انگلیس اعتراف کرده که مدت 
تمایل  افغانستان  جنگ  هزینه   و  طوالنی 
انگلیس را برای دخالت نظامی عمده این 

کشور در آینده کاهش داده است.
وی در ارجاعی در خور توجه به خاطره 
کرد؛  استناد  ویتنام  در  امریکا  دخالت 
جنگی که چندین سال به طول انجامید و 
در ۱۹75 با عقب نشینی شرم آور امریکا 

پایان یافت.
هاموند عنوان کرد، به جای کنار گذاشتن 
باید  انگلیس  احتمالی،  دخالت های  همه 
این درس را  افغانستان  از تجربیاتش در 
از  اقدامی زود هنگام می تواند  بگیرد که 

بحرانی بزرگ تر جلوگیری کند.
استقرار  جای  به  انگلیس  افزود:  هاموند 
باید  جنگی  مناطق  در  سرباز  هزاران 
و  کوچک تر  ماموریت های  بر  اکنون 
گروه های  تا  شود  متمرکز  هنگام تر  زود 
را سرکوب  تهدیدها  دیگر  و  تروریستی 

کند.
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په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې وسله والو طالبانو 

او  وکړل  بریدونه  ځایونو  مهمو  او  حساسو  یوشمېر  خورا  په 

ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله، یوشمېر شننونکي وايي، 

چې په حکومت کې په لوړه کچه له وسله والو مخالفانو مالتړ 

کېږي.

اوسني  د  بېخه  له  طالبان  چې  زیاتوي،  شنناندي  راز  دغه 

حکومت نسکورېدل غواړي.

د پوځي چارو شننونکي عتیق الله امرخېل ماندګار ورځپاڼې 

ته وویل، سږکال یو خاص کال دی، چې له یوې خوا بهرين 

د ولسمرش  ته  بلې خوا هند  له  افغانستانه وځي،  له  ځواکونه 

تګ او د قطر او ایران مسایل دي، چې ویل کېږي طالبانو په 

کې دفرتونه پرانیستي او خربې یې وررسه کړي دي.

کسانو  هغو  د  خوځښتونه  دغه  کې  ټوله  په  وايي،  نوموړی 

حرکتونه دي چې طالبانو ته پالن او پروګرام ورکوي، چې دغه 

ډول فعالیتونه ورکړئ.

تړون  امنیتي  رسه  امریکا  له  چې  لپاره  دې  د  خربه،  په  ده  د 

السلیک کړو، هغوی به هم په دې برخه کې فشارونه راوړي.

څنګه  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  امرخېل  ښاغلی 

ځامنرګي بریدګر مهمو او خاصو ځایونو ته ځانونه رسوي، 

وویل: له الرښود او مالتړ پرته نيش کېدای وسله وال د هوايي 

ډګر، سرتې محکمې او نورو مهم ځایونو ته ځان ورسوي.

هغه وايي، د وسله والو طالبانو او نورو وسله والو مخالفانو 

استازي په حکومت او امنیتي ځواکونو کې شتون لري، چې 

هغوی ته کار کوي او ځامنرګي د هغوی په واسطه دغه ډول 

مهمو ځایونو ته ځانونه رسوي.

جرنال عتیق الله امرخېل وویل، له تېرو شلو کلونو راهیسې په 

افغانستان کې جګړه روانه ده او د حکومت وسله وال مخالفان 

کلک او پیاوړي ارتباطات لري.

نوموړي زیاته کړه، په داسې حکومت کې چې په کې انظباط، 

ته یې  او ډالرو  په فساد اخته  او نظم نشته،  دسپلین، پوښتنې 

پر  فعالیتونو  خپلو  د  کې  په  مخالفین  نو  نیولې،  خوله  وازه 

وړاندې څه ستونزه لري.

د هغه په خربه، طالبانو په تېرو دولسو کلونو کې چریکي جګړه 

مخ ته بېويل او له دې دا ګټه تر السه...                    پاتې ۶ مخ

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال ۱3۹3 / ۲۰۱۴ زمان خروج نیروهای 
بین المللی از کشور، و به منظور بهبود روند جاری در افغانستان، بنیاد شهید احمدشاه مسعود بنا 
بر 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.
بدین منظور، از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 
تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

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

په حکومت کې په لوړه کچه له وسله 
والو مخالفانو مـالتړ کېږي

شورای علما: 
کشتار مردم 

بی گناه حرام است
شورای علما اعالم کرد که کشتار زن، 
مرد و کودکان بی گناه در هر شرایط از 
نظر دین مقدس اسالم حرام و جایز 

نمی باشد.
براساس خبرنامۀ دفتر ریاست جمهوری 
پیشنهاد  با طرح  این شورا  افغانستان، 
از تمام طرف های درگیر در افغانستان 
خواسته که از جنگ دست کشیده و 
مطابق دستورات دین اسالم اختالفات 
گفت وگو  و  مصالحه  طریق  از  شانرا 

حل کنند.
این که  به  اشاره  با  افغانستان  علمای 
از  فدای عقده ها شود،  نباید  عقیده ها 
دولت و شورای عالی صلح افغانستان 
دسیسه های  متوجه  که  خواسته 
قبول  را  شرایطی  و  باشند  خارجی 
نکنند که نظام سیاسی، تمامیت ارضی، 
حاکمیت و وحدت ملی افغانستان را 

ضربه بزند.
که  افزوده  افغانستان  علمای  شورای 
از مدتی است تالش ها جریان دارد تا 
محیط دانشگاه و...     ادامه صفحه 6


