
که  گفت  امریکا  متحدۀ  ایاالت  ارشد  کنندۀ  مذاکره 
مذاکرات  به  برگشت  برای  طالبان  پاسخ  منتظر  آنها 
صلح هستند. هدف از مذاکرات دریافت یک راه حل 

سیاسی برای جنگ افغانستان است.
برای  متحده  ایاالت  ویژۀ  نمایندۀ  دوبنز  جیمز 
که  هند گفت  در  پنجشنبه  روز  پاکستان  و  افغانستان 
ایاالت متحده و افغانستان آمادۀ مذاکرات صلح بودند، 
مشروط بر این که طالبان شرایطی را مد نظر بگیرند که 

قباَلً پیرامون آن توافق صورت گرفته بود.
وارد  باز  با چشم های  متحده  ایاالت  که  گفت  دوبنز 
نیز  را  سریع  پیشرفت  وتوقع  می شد  مذاکرات  روند 
کدام  حتی  که  نداشت  نیز  را  باور  این  و  نداشت 

بیشترفتی در آن صورت بگیرد.
 دوبنز افزود که مذاکرات صلح پس از جنگ برگزار 
برگزار  جنگ  جریان  در  صلح  مذاکرات  نمی شود. 

می گردد.
ما  از  طالبان   « می گوید:  اوباما  حکومت  نماینده 

از  نیز  ما  و  اند  نکرده  را  جنگ  توقف  درخواسِت 
آن ها توقع نمی کنیم که فقط برای این که آنها مذاکره 

می کنند، جنگ را توقف دهند.«
که  تردید  بدون  مذاکرات  این  که هدف  گفت  دوبنز 
اما  است.  پایدار  نهایت صلح  در  و  کاهش خشونت 
به  کار  این  کند  فکر  که  نیست  نیز  بی تجربه  امریکا 

سرعت انجام خواهد یافت.
دوبنز افزود که این موضوعات یک...   ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک سناتور امریکایی:

از انهداِم تجهیزات مان 
تعجب می کنم

دکتر داوود شاه صبا والی هرات روز پنجشنبه به 
دلیل آن چه که او کارشکنی بیش از حد مافیای زور 
و فساد به ویژه شهردارِ والیت هرات عنوان کرد، از 

سمتش کناره گیری کرد.
والی هرات از موارد گوناگون نقض قانون توسط 
مقام های ارشد حکومتی پرده برداشت و همچنان 
از مصلحت  گرایی...                     ادامه صفحه 6

یک نهاد نظارتی بر تصمیمات دولت امریکا در گزارشی هشدار داد، 
پنتاگون برای خرید بالگردهای ساخت روسیه و دیگر تجهیزات 
برای نیروی هوایی افغانستان مبالغ هنگفتی هزینه می کند، ولی این 
تجهیزات با امکانات و شرایط ارتش افغانستان همخوانی ندارند و 

قابل بهره برداری نخواهند بود.
انتشار  با  افغانستان، روز جمعه  بازسازی  بازرسی ویژۀ  دفتر کل 
گزارشی اعالم کرد، وجود این نقایص و مشکالت به این معناست 
که بالگردها و هواپیماهای ثابت بال ساخت روسیه که برای نیروی 
در  برداری  بهره  جای  به  می شود،  خریداری  افغانستان  هوایی 
عملیات مهم و حیاتی در این کشور جنگ زده، بدون استفاده بر 
روی باند فرودگاه های نظامی باقی خواهند...       ادامه صفحه 6

مقام های پاکستانی، رییس جمهور کرزی را مانعی بزرگ 
بر سر راه پروسۀ صلح می پندارند. 

یکی از این مقام های پاکستانی گفته است: »رییس جمهور 
افغانستان  نجات دهندۀ  این که  برای  تالش  در  کرزی 
معلوم شود، افغانستان را مستقیمًا به جهنم می فرستد.«

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام ارشد وزارت 
کرزی  »اکنون  است:  گفته  هم چنان  پاکستان  خارجۀ 

بزرگترین مانع در برابر پروسۀ صلح افغانستان است.«
در این گزارش گفته شده که دو مقام دیگر پاکستانی 
نیز رییس جمهور کرزی را مانع در برابر گفت وگوهای 

صلح دانسته اند.
بر اساس گزارش رویترز این افراد در پست های کلیدی 

ارتش پاکستان وظیفه اجرا می کنند. 
که  است  این  پاکستان  انتقاد  گوید،  می  رویترز 

رییس جمهور کرزی برای پیشبرد گفت وگوهای صلح 
غیر قابل اعتماد است.

مقام های پاکستان استدالل می کنند که مهمترین بازیگران 
اصلی برای هر گونه پروسۀ صلح ایاالت متحدۀ امریکا، 

طالبان و جبهۀ مقاومت بر ضد طالبان است.
جبهۀ مقاومت در سال های 1990 علیه طالبان جنگیده 

است.
که  مقاومت  جبهۀ  به  وابسته  افراد  رویترز،  نوشتۀ  به 
در  می خواند،  شمال  ایتالف  اعضای  را  آن ها  پاکستان 
حال حاضر از نفوذ قابل مالحظه یی در کابل برخوردار 

استند.
این درحالی است که دولت افغانستان و آگاهان سیاسی 
افغانستان  بازیگر پروسۀ صلح  می گویند که بزرگترین 
از  مستقیم  گونۀ  به  کشور  این  چون  است؛  پاکستان 

پشتیبانی  و  حمایت  افغانستان  دولت  مسلح  مخالفان 
کرده و آن ها را سمت وسو می دهد.

به گفتۀ آن ها، پاکستان تا اکنون به گونۀ الزم در راستای 
گفت وگوهای صلح همکاری نکرده است. 

والی هرات هنگام اعالم استعفایش:

کرزی مصلحت  گرا 
است

دفتر بازرسی ویژۀ امریکا:

ارتش افغانستان آمادة 
استفاده از تجهیزات مدرن 

نیست

نمایندۀ ویژۀ امریکا:

جـنگ به  این زودی  ختم نمـی شود

چشمان باِز 
امریکا 

در 
گفت وگوهای 

قطر
2

4

7

5

آیا ممکن 
است همۀ 

كلمات 
تركیبی 
را جدا 

بنویسیم؟

د قطر د دفتر 
پر وړاندې د 
مخالفتونو 

څپې!

در برگ ها

مردم 
افغانستان؛ 
گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

یک مقام پاکستانی:

کرزی افغانستان را به جهنم می فرستد!



و  افغانستان  برای  امریکا  ویژۀ  فرستادۀ  دابنز  جیمز 
رابطه  در  موجود  نگرانی های  به  پاسخ  در  پاکستان، 
با گشایش دفتر طالبان در قطر و آغاز گفت وگوهای 
صلح گفته است، امریکا با چشماِن باز به سمِت این 
گفت وگوها گام برخواهد داشت. آقای دابنز هم چنین 
تأکید کرده که جنگ و گفت وگو با طالبان، موازی با 

هم پیش خواهد رفت.
و  افغانستان  برای  امریکا  ویژه  فرستادۀ  باور  به 
پاکستان، گفت وگوهای صلح زمانی صورت می گیرد 
جنگی  چنین  اگر  و  باشد  داشته  وجود  جنگی  که 
نباشد، آن گاه مذاکراِت صلح  معنایی نخواهد داشت. 
در همین حال، ریاست جمهوری افغانستان که ظاهراً 
از گشایش دفتر طالبان در قطر هنوز عصبانی است، 
دیدگاه های تازه یی را در خصوِص این دفتر خالِف 

خوش بینی های گذشتۀ خود مطرح کرده است. 
دفتر  که  رسیده  باور  این  به  به تازه گی  کرزی  آقای 
با نوع گشایش خود، حاکمیت ملِی  طالبان در قطر 
افغانستان را زیر سوال می برد و مقام های قطر و یا 
هم حامیاِن دیگرشان با گشودن دفتری برای طالبان 
و ایجاد فرصت برای برافراشتِن بیرق و لوحۀ امارت 
بوده اند.  افغانستان  تجزیۀ  پی  در  طالبان،  اسالمی 
آقای کرزی گفته است که با واکنش به موقِع دولت 
این  طالبان،  دفتر  گشایش  خصوص  در  افغانستان 
باور  به  که  توطیه یی  است؛  خنثا شده  بزرگ  توطیۀ 
آقای کرزی می توانست هم زمان به دو دولِت موازی 
در افغانستان بیانجامد و کشور را به افغانستاِن جنوبی 
و شمالی تقسیم کند؛ جنوب در اختیار امارت اسالمی 

و شمال ظاهراً در اختیار جمهوری اسالمی. 
چنین  به  گویا  کرزی  آقای  امریکایی  دوستان  اما 
باور  طالبان،  دفتر  پیامد گشایش  عنوان  به  توطیه یی 
ندارند و چه گونه گی گشایِش این دفتر را با لوحه و 
پرچم امارت اسالمی، یک اشکال فنی و در مغایرت 
دفتری  چنین  گشایش  برای  انجام شده  توافقات  با 

می دانند. 
نوع  هر  با  طالبان  دفتر  گشایش  پیامد  این که  حاال 
شود،  منجر  پیامدهایی  چه  به  می توانست  اقداماتی 
داد.  پاسخ  آن  به  می توان  به سختی  که  پرسشی ست 

چون طالبان فرصِت این را به دست نیاوردند که عماًل 
از این دفتر به گونه یی که می خواستند سود ببرند؛ ولی 
این گروه در حال حاضر هم خود را شکست خوردۀ 
این بازی نمی داند و حداقل باور دارد که پرچمی را 
که دوازه سال پیش نیروهای ایتالف بین  المللِی ضد 
تروریسم به رهبری امریکا در قندهار پایین آوردند، 
آن ها موفق شدند آن را برای چند ساعتی هم که شده، 
کشورهای  از  یکی  پایتخِت  در  رسمی  صورت  به 

اسالمی برافرازند. 
به  گروه  این  برای  هرحال  به  طالبان  بیرق  افراشتِن 
معنای احیای هویِت از دست رفته می تواند به شمار 

مشخص  و  شده  چندپارچه  حاال  که  هویتی  رود؛ 
اهداف  کدام  کسِب  پی  در  واقعاً  طالبان  که  نیست 
می خواهند در مذاکرات صلح حاضر شوند. اما یک 
مسأله کاماًل روشن است که طالبان برای پایاِن جنگ 
نمی خواستند از این دفتر استفاده کنند؛ موضوعی که 
ظاهراً در محاسبات ارگ پیش از گشایش دفتر قطر، 

در نظر گرفته نشده بود. 
آقای کرزی حاال که نسبت به نیات دوستان امریکایی 
می دهد،  نشان  تردید  خود  قطرِی  دوستان  بیشتر  و 
پیش از گشایش دفتر قطر چنین تشویش هایی را در 

سر نداشت. آقای کرزی دو بار به قطر سفر کرد و حتا 
زمینۀ سفر تجار کشور قطر را برای سرمایه گذاری در 
افغانستان، فراهم کرد. سخناِن آن روزهای آقای کرزی 
مملو از شادی و نشاط و مملو از حسِن نیت نسبت 
آن گونه  اگر  کرزی  آقای  بود.  قطری اش  دوستان  به 
که حاال ادعا می  کند، مخالف گشایش دفتر طالبان در 
قطر بوده است، یا باید به قطر سفر نمی کرد و یا هم 
در انظار عام، نگرانی های خود را از گشایش چنین 

دفتری، آن زمان بیان می کرد. 
معلوم است که آقای کرزی دغدغه هایی را که حاال 
از روی دست خوردن از چه گونه گی گشایش  پس 
دفتر طالبان دارد، آن زمان اصاًل نداشته و با خوش بینِی 
نگاه  دفتر،  این  پیامدهای  به  نسبت  زایدالوصفی 
طالبان  برای  دفتری  گشودن  بحث  است.  می کرده 
در کابل هم، بحثی کاماًل جدید است که فقط پس 
است؛  شده  مطرح  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  از 
طالبان  است.  سیاسی  اشکاالِت  از  پُر  که  مسأله یی 
در  را  نماینده گِی خود  که  چه گونه حاضر می شوند 
کابل باز کنند؟ آیا این به معنای به رسمیت شناختن 
علنِی آن ها از سوی آقای کرزی نمی تواند به شمار 
از  آقای کرزی و شماری  در خفا  که  رود؟ هرچند 
رسمیت  به  را  طالبان  که  سال هاست  او  اطرافیاِن 

شناخته اند و به آن  ها هویتی تازه بخشیده اند. 
تمام  می گوید،  حاال  که  آن چه  خالِف  کرزی  آقای 
تالِش خود را برای گشایش دفتر طالبان انجام داده 
بود. مگر او نبود که می گفت طالبان آدرِس مشخص 
به  سر  با  باشند،  داشته  آدرسی  چنین  اگر  و  ندارند 
کرزی  آقای  شاید شخص  دوید.  خواهد  سوی شان 
این  ولی  باشد،  کرده  فراموش  حاال  را  سخنان  این 
محفظۀ  در  هم چنین  و  رسانه ها  بایگانی  در  سخنان 
که  نبوده  هم  این گونه  است.  درج  مردم  ذهن های 
این تقاضا از سوی اطرافیاِن آقای کرزی مطرح شده 
باشد که حاال او بتواند آن را رد کند. آقای کرزی در 
هشت سال گذشته، به دنبال احیای هویِت طالبان بوده 
و در این رابطه هر چیزی را که می توانسته انجام داده 
است. ولی پاسخ به این پرسش که حاال چرا نسبت به 
ایجادِ این آدرس چنین سازِ مخالفت سر می دهد را، 

باید در جایی دیگر جست وجو کرد. 
اگر ایجاد دفتر طالبان در راستای منافع آقای کرزی 
صورت می گرفت، او هیچ مشکلی با پرچم و لوحۀ 
امارت اسالمی نداشت. آقای کرزی زمانی که متوجه 
شد امریکایی ها و پاکستانی ها در حال دور زدِن او در 
مخالفت  درِ  از  ناگهان  هستند،  صلح  گفت وگوهای 
ابراز  طالبان،  آدرس  آمدن  وجود  به  از  و  آمد  پیش 
تردید  بدون  نمی بود،  چنین  اگر  کرد.  ناخرسندی 
دفتر  گشایِش  نوع  با  مشکلی  هیچ  کرزی  آقای 
طالبان نداشت. این پیش فرض از نظر منطقی درست 
می نماید؛ چون به هر حال آقای کرزی نخستین فرد 
اتهام زدایی  نه تنها  طالبان  از  که  بوده  دولتی  بلندپایۀ 
کرده، بل برای شان هویتی سیاسی نیز قایل شده است. 
و اما این که فرستادۀ ویژۀ امریکا گفته که این کشور با 

چشماِن باز به سمت این گفت وگوها خواهد رفت، به 
چه معناست؟ آیا امریکا می خواهد بگوید که آن گونه 
هم که دوستان ارگ نشینش فکر می کنند، در سیاسْت 

کودن نیست که از آقای کرزی درس بیاموزد؟ 
بدون شک این پاسخ در این گفتۀ آقای دابنز نهفته 
است و امریکا به صراحت خواسته است که پاسخی 
محترمانه به آقای کرزی بدهد. ولی پرسش این جاست 
که چشمان بازِ امریکا برای رفتن به سمت گفت وگو 
تمام  افغانستان  مردم  برای  قیمتی  چه  به  طالبان،  با 
افغانستان  مردم  ارگ،  معادلۀ  در  خواهد شد؟ چون 

اصاًل جایی ندارند.
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احمد عمران

چشمان بازِ امریکا 

در گفت وگوهای قطر
 

مجلس سنای افغانستان هفتۀ گذشته از حکومت خواسته 
است تا پروسۀ صلح را متوقف کند. رییس و اعضای این 
مجلس گفته اند که ادامۀ گفت وگوهای صلح، با گسترش 
حمالِت انتحاری به نتیجه نمی رسد و حکومت افغانستان 

باید مواضِع جدی تری اتخاذ کنـد. 
سنا  مجلس  موضع گیرِی  دومین  این  قریب،  گمان  به 
مجلس  قباًل  است.  صلح  گفت وگوهای  توقِف  پیرامون 
نماینده گان نیز چنین درخواستی را داده بود. جامعۀ مدنی، 
نخبه گان سیاسی و نهادهای مستقل مدافِع حقوق بشر نیز 

هم چنین.
در روزهای اخیر، حرکات و اجتماعاتی برضد مذاکرات 
صلح با طالبان در گوشه وکنارِ افغانستان به راه افتاده که در 
کل بازتاب دهندۀ نفرت مردم در برابر ادامۀ گفت وگوهای 
پسین،  سال  چند  در  که  است  آن  حقیقت  است.  صلح 
داشته.  معکوس  نتیجۀ  همواره  صلح  گفت وگوهای 
بر  مبنی  افغانستان  دولت  تقاضای  هر  برابر  در  چنان که 
گسترده تر  را  انتحاری شان  طالبان حمالت  مذاکرۀ صلح، 
ساخته و حتا از کشتار کودکاِن معصوم هم دریغ نکرده اند. 
آن ها از خشن ترین رفتار در برابر سربازان پولیس و ارتش 
ملی، کار گرفته اند و حتا منادیان و واسطه های صلح را به 
شهادت رسانده اند. جالب تر از همه این که، طالبان نه تنها با 
رفتارشان درخواست های مکررِ آقای کرزی را رد کرده اند، 

بل با کالم و بیان نیز این پروسه را تحقیر نموده اند.
بی تردید که این همه واکنش  در برابر پروسۀ صلح را آقای 
کرزی نیز به خوبی می فهمد و از آن آگاهی دارد. دست کم 
در همین مورد اخیر ـ یعنی زمانی که طالبان پرچم امارت 
اشتباهِ  که  دانست  او  ـ،  برافراشـتند  قطر  در  را  اسالمی 
بزرگی را مرتکب شده و عماًل افغانستان را با سیاست های 
ناقص و ناروای خود، صاحِب دو دولت ساخته است. اما 
با این همه، هنوز هم دست از ادامۀ این پروسه برنداشته 
است؛ چنان که جناب کرزی در آخرین سخن رانی رادیویی 
را یک  قطر  اسالمی  در  امارت  ایجاد  این که  به رغم  خود 
توطیه و دسیسه دانسته که گویا توسط وی خنثا شده، اما 
بر این که طالبان باید به حکومت افغانستان بپیوندند تأکید 

کرده است.
از سوی  باشد،  که  دلیلی  هر  به  بنا  طالب گرایی  سیاست 
آقای کرزی فرو گذاشته نشده و تا کنون نیز ادامه دارد. 
از طرف دیگر، چون هیچ فشار بالقوه یی وجود ندارد تا 
بر آقای کرزی به عنوان یک رییس جمهور خودکامه وارد 
آید، به نظر می رسد که این وضعیت هم چنان ادامه می یابد 
و نتیجۀ نهایی اش نیز بربادی کامل مردم افغانستان خواهد 
بود. اما اکنون یک راه بسیار کوتاه باقی مانده است که هم 
می تواند آقای کرزی را به مرادش برساند و هم مردمِ این 
کشور را از بربادی نجات دهد؛ شواهد و تجربه نشان داده 
این کشور  تنها  و  پاکستان اند  که طالبان دست پرورده گان 
می تواند آن ها را به میز مذاکره بکشاند. این نکته را جناب 
باید  بنابراین،  داشته است.  بیان  بارها  رییس جمهور خود 
پادرمیانی جامعۀ  با  این مسأله  پاکستان مذاکره شود و  با 
که  دید  باید  بود.  خواهد  مثمر  و  ممکن  امری  جهانی، 

پاکستان چه می خواهد و در افغانستان به دنبال چیست.
پاکستان هر قدر هم که خواسته های زیادی داشته باشد، 
بی گمان همۀ آن ها را مطرح نخواهد کرد. بنابراین، می شود 
مذاکرات  پاکستان،  نفع  به  شدن هایی  قایل  امتیاز  با  که 
صلح را به ثمر نشاند. به گونۀ نمونه، یکی از خواسته های 
به رسمیت شناختِن خط دیورند  پاکستان، مسالۀ  اساسی 
است که تحلیل ها نشان می دهند؛ پایان دادن به این قضیه، 
به  پاکستان نسبت  زمینه سازِ صلح  است و موضع دیرینۀ 
افغانستان را تغییر خواهد داد. این گونه، می توان شاهد بود 
برگردند  به خانه  آقای کرزی  ناراضی  برادران  که روزی 
این  غیر  در  اما  برسد.  آرزویش  به  نیز  کرزی  جناب  و 
برای  افغانستان  دولت  یک طرفۀ  تالِش  نوع  هر  صورت، 
صلح با طالبان، بی ثمر خواهد بود و نتیجه یی جز کشتار 

مردمِ عام و تخریب منافع عمومی  نخواهد داشت.

پروسۀ صلح و نتایج معکوِس آن
 راه حل چیست؟

آقای کرزی خالِف آن چه که حاال می گوید، تمام تالِش خود را برای گشایش دفتر 
طالبان انجام داده بود. مگر او نبود که می گفت طالبان آدرِس مشخص ندارند و 
اگر چنین آدرسی داشته باشند، با سر به سوی شان خواهد دوید. شاید شخص 
آقای کرزی این سخنان را حاال فراموش کرده باشد، ولی این سخنان در بایگانی 
رسانه ها و هم چنین در محفظۀ ذهن های مردم درج است. این گونه هم نبوده که 
این تقاضا از سوی اطرافیاِن آقای کرزی مطرح شده باشد که حاال او بتواند آن را 
رد کند. آقای کرزی در هشت سال گذشته، به دنبال احیای هویِت طالبان بوده و در 
این رابطه هر چیزی را که می توانسته انجام داده است
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رییس جمهوری امریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای 
سنگالی خود در داکار، این کشور را مدلی برای دموکراسی و 

نمونه یی از حکومت خوب در آفریقا خواند.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در این کنفرانس خبری 
برگزر شد،  سنگال  در  ریاست جمهوری  کاخ  از  که خارج 
گفت: سنگال یکی از باثبات ترین دموکراسی ها در آفریقا و 

یکی از قویترین شرکایی است که ما در منطقه داریم.
وی افزود: سنگال با انجام اصالحات برای تقویت موسسات 
دموکراتیک در مسیر درستی گام بر می دارد. من باور دارم که 

سنگال می تواند یک کشور نمونه فوق العاده باشد.
اوباما همچنین اظهار کرد، هرگز کودتای نظامی در این کشور 
اتفاق نیفتاده و همواره انتخابات به صورت آزاد و عادالنه در 

سنگال برگزار شده است.
مسلمان  آن  اکثریت جمعیت  که  را  سنگال  کشور  واشنگتن 

است، نمونه یی از حکومت مناسب در منطقه آفریقا می داند؛ 
افراطگرایان است، خصوصا  تهدید  منطقه یی که در معرض 

کشور همسایه آن مالی.
آفریقا  به  او  اوباما در تور یک هفته یی  اولین مقصد  سنگال 
در  البته  سفر  کند؛  جنوبی  آفریقای  به  است  قرار  او  است. 
صورت فوت نلسون ماندال، رییس جمهوری اسبق این کشور 
اوباما  برنامه های  است،  بستری  بیمارستان  در  اکنون  هم  که 

تغییر خواهد کرد.
اوباما، ماندال را »قهرمان جهان« خواند و افزود: او یک قهرمان 
است. من فکر می کنم که او قهرمان جهان است و اگر از این 
جهان برود، باید بدانیم سال ها باید منتظر جانشین او بمانیم.

جهان برای رفتن »پدربزرگ« 
خود را آماده کند!

شاید  یا  روزها  »مخولو«  می گویند  پزشکان 
ساعات پایانی حیاتش بر روی کره خاکی را 
سپری می کند. مخولو )پدربزرگ( و »مادیبا« 
جنوبی  آفریقای  مردم  که  هستند  نام هایی 
می شناسند؛  آن ها  با  را  بزرگ  »ماندال«ی 
و  برابری  و  آزادی  به  »باور«ش  که  مردی 
»روشی  به  البته  آرمان،  این  برای  »ایستادن« 
منحصر به خودش« او را در ردیف یکی از 
تاثیرگذارترین انسان های قرن بیستم قرار داد.
این روزها شاید تکرار اینکه »نلسون« بزرگ 
از کجا آمد و برای چه مبارزه کرد، حکایت 
»ماندال«  را  »ماندال«  آنچه  اما  نباشد،  تازه یی 
باید چون یک اسطوره جاویدان  کرده قطعًا 
در گوش همه فرزندان زمین خوانده و چون 
بر آن  قیمتی  میراثی که هیچ کس نمی تواند 
بگذارد، حفظ شود، و در این میان، آن بخش 

از زندگی او گرانبهاتر و آموختنی تر است که »راه دشوار 
آزادی« را پیموده و »شاهد آزادی« را در آغوش کشیده 
زندانی بودن در یک  از 27 سال  است؛ دوره یی که پس 
جزیره در سال 1990 در قامت قهرمانی جهانی بازگشت، 
زمانی که پس از سال ها مبارزه با رژیم آپارتاید، برابری 
را برای سیاهان به ارمغان آورد و مقابل چشمان جهانیان 

ایستاد و از باورهایش گفت.
اما باورهای ماندال چه بودند؟

کاری  که  است  کسی  قهرمان   « که  داشت  باور  ماندال 
باید، انجام می دهد،  باید انجام دهد در زمانی که  را که 

صرف نظر از پیامدهای آن.«

ماندال باور داشت » اگر قرار باشد خون را با خون شست 
دچار بدبختی می شویم، ببخشیم اما فراموش نکنیم.«

ماندال باور داشت که » آزادی به بریدن زنجیرها از دست 
و پا خالصه نمی شود، آزادی به احترام گذاشتن به آزادی 

دیگران نیز نیاز دارد.«
ماندال باور داشت که آزادزیستن را باید آموخت.

ماندال باور داشت به »امید«.
  و اگر این باورها نبودند

آیا نلسون می توانست دوران طوالنی مبارزاتش و پس از 
آن را، به گونه یی سپری کند که هیچ کس نتواند ردپایی 
از تحقیر رقیب که نه! حتی دشمن را در سخنانش ببیند؟

می توانست سال ها و سال ها  نلسون  آیا 
بر  تاکید   « و  خشونت«  از  »دوری  از 
عنوان  به  را  آن  و  بگوید  مشترک«  درد 

مانیفست خود به جهانیان عرضه کند؟
در  که  زمانی  می توانست  نلسون  آیا 
و  هم رنگان  از  بسیاری  قدرت،  اوج 
از  انتقام  گرفتن  خواهان  همرزمانش 
و  بگوید  »مدارا«  از  بودند،  سفیدها 
و  نکنند  فراموش  اما  »ببخشند  بگوید 
آفریقای جنوبی  امروز وی  آرمان  اینکه 

متحد است. «
می توانست  نلسون  از  غیر  کسی  آیا 
دریافت مشترک جایزه صلح نوبل را با 
دشمن سفید دیروزش » فردریک ویلم 
و  او  علیه  اقدامی  هیچ  از  که  دکلرک« 
نکرده  فروگذار  دیگر  سیاهان  بسیاری 

بود، بپذیرد؟
آیا کسی غیر از نلسون می توانست در اوج محبوبیت و 

قدرت، از مقامش کناره گیری کند؟
روش ماندال نشان داد »راه آزادی دشوار است« اما حفظ 

آن دشوارتر.
و حاال این روزها؛ روزهایی که خون از در و دیوار جهان 
یک  با  خداحافظی  برای  را  خود  باید  جهان  می ریزد، 
با یک روش  یا خداحافظی  کند  آماده  بزرگ  آزادیخواه 
و  ایستادگی  مدارا،  »امید،  بر  که  روشی  زیستن؟  راه  و 
کسی  چه  را  پرسش  این  پاسخ  است.  استوار  بخشش« 

خواهد داد؟

تجلیل اوباما از سنگال
به عنوان »مدل دموکراسی«

مرکل:
به مخالفان اسد سالح 

نمی فرستیم 

مردم آفریقاي جنوبي علیه سفر اوباما 
به کشورشان تظاهرات کردند

عمرو موسی: 

خواهان کودتا نیستیم
سفر  علیه  جنوبی  آفریقای  مردم 
رییس جمهور امریکا به کشورشان 

تظاهرات کردند.
روز گذشته شهر پروتریا در آفریقای 
جنوبی شاهد برپایی تظاهرات بود. 
سفر  به  اعتراض  در  تظاهرات  این 
باراک اوباما رییس جمهور امریکا به 
آفریقای جنوبی برپاشد. صدها نفر 
این تظاهرات  این تظاهرات در  در 
کنندگان  شرکت  داشتند.  شرکت 
که  داشتند  دست  در  هایی  نوشته 
روی آن نوشته شده بود اوباما: بچه 

آفریقای جنوبی در  دولتی  مقابل ساختمانهای  از  تظاهرات  این  آشپزخانه کاخ سفید. 
پروتریا شروع شد و معترضان در مقابل سفارت امریکا در این شهر تجمع کردند.

به  که  کسی  هر  از  می خواهیم  ما  گفت:  تظاهرات  این  در  کنندگان  از شرکت  یکی 
کشورمان می آید استقبال کنیم اما حاال فرصتی برای ما فراهم شده است تا درباره باراک 
اوباما مطالبی بگوییم. ما می خواهیم به اوباما بگوییم که با سیاستها و اقدامات دولت 
او در سراسر جهان موافق نیستیم. البته من نمی گویم اوباما از کشور ما برود. همه می 

توانند به کشور ما بیایند.
اوباما به  با سفر  یکی دیگر از معترضان آفریقای جنوبی در این تظاهرات گفت: من 
کشورمان مخالفم زیرا او نشان داده است که دنباله روی سرمایه داری است و حقوق 
بشر را در عراق و افغانستان و سومالی نقض کرده است. وقتی هم که اوباما به کشور 
ما می آید با برنامه ها و انگیزه ها و راهبردهای خودش به اینجا می اید. او اینجا آمده 
است تا ما را تضعیف کند و با سخن گفتن درباره توسعه اقتصادی و تجاری کشور ما، 

ما را فریب بدهد.
آفریقای  به  از سنگال  آفریقایی پس  به کشورهای  اش  یی  دوره  ادامه سفر  در  اوباما 
جنوبی آمده است. اوباما در سفر به آفریقا جنوبی امیدوار است بتواند به عیادت نلسون 
ماندال رهبر آزادیبخش آفریقای جنوبی نیز برود که بیمار است و در حال حاضر در 

بیمارستان در وضع بدی قرار دارد.

مسکو با انتقاد شدید از موضع عربستان در قبال سوریه، خواهان پایان 
مرکل  انگال  که  است  حالی  در  این  شد؛  ریاض  خطرناک  اقدامات 
سوری  مخالفان  به  حقوقی  دالیل  به  بنا  کشورش  که  داشت  عنوان 

سالح نخواهد داد.
با  روسیه  خارجه  وزارت  رسمی  سخنگوی  لوکاشویچ،  الکساندر   
ریاض خواست  از  سوریه  مساله  قبال  در  عربستان  موضع  از  انتقاد 
تا به اقدامات خطرناک خود از جمله حمایت مالی و تسلیحاتی به 

گروه های تروریستی خارجی و افراد تندرو در سوریه پایان دهد.
واکنش  در  روسیه  خارجه  وزارت  رسمی  سخنگوی  اظهارات  این 
به سخنان سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان بیان شد که تلویحًا 
مسکو را به مشارکت در »کشتار دسته جمعی« در سوریه متهم کرده 

بود.
به  را  روسیه  عربستانی،  شاهزاده  این  که  داشت  عنوان  لوکاشویچ 
حمایت نظامی نامحدود از کشتارهای دسته جمعی در سوریه متهم 

کرده و خواهان پایان حمایت تسلیحاتی از نظام سوریه شد.
وی عنوان داشت: از نظر ما هدف سعود الفیصل پیش از هر چیزی 
این بوده است که نتایج مذاکراتش با جان کری، وزیر خارجه امریکا 

را نشان دهد.
اقدامات خود را در  وی خاطرنشان کرد: ما طبیعتًا قصد نداریم که 
مقابل کسی توجیه کنیم. موضع ما در قبال بحران سوریه کاماًل شناخته 
اقدامات  پایان  برای  را  تمام تالش  خود  آغاز  از  شده است. روسیه 

خشونت آمیز و دستیابی به حل و فصل سیاسی و مسالمت آمیز کرد.
از  برخی  موضع  با  ما  موضع  ریشه یی  تفاوت  گفت:  لوکاشویچ 
طرف ها در منطقه در همین مساله نهفته است که آن ها درصدد تحقق 
خواسته های ژئوپولتیک خود هستند و به ریختن خون مردم سوریه و 
رنج آن ها اهمیتی نمی دهند. باید این اقدامات برخی کشورها از جمله 
عربستان در حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست های بین المللی 
اختیار سوری ها  امکان در  این  باید  یابد و  پایان  تندرو  و گروه های 
قرار بگیرد تا بتوانند آینده خود را به دستان خودشان از طریق مذاکره 

تعیین کنند.
همکاری  سازمان  دبیرکل  اوغلو،  احسان  اکمل الدین  دیگر  سوی  از 
به  عرب  اتحادیه  دبیرکل  العربی،  نبیل  با  دیدار  از  پس  اسالمی 
خبرنگاران گفت، کشتارها در سوریه به وضعی وخیم رسیده است 
و تعداد تلفات به 100 هزار تن رسیده است و میلیون ها تن دیگر 

آواره شده اند.
در  نباید  که  آنچه  خصوص  در  علنی  توافق های  کرد:  تصریح  وی 
باید  آنچه  خصوص  در  توافقی  اما  دارد،  وجود  دهد،  رخ  سوریه 

صورت گیرد، محقق نشده است.
اکمل الدین احسان اوغلو گفت: ما در سازمان همکاری اسالمی تالش 
به اعالم آتش بس در سوریه  بزنیم که  اقداماتی  به  تا دست  می کنیم 
و آغاز مذاکرات سیاسی میان دولت و مخالفان جهت تشکیل دولت 

انتقالی بینجامد.
از سوی دیگر انگال مرکل، صدراعظم آلمان روز پنج شنبه در سخنرانی 
خود در برلین در خصوص نتایج نشست گروه 8 گفت، وی رویکرد 
را  مخالفان سوری  به  ارسال سالح  برای  انگلیس  و  فرانسه  امریکا، 

درک می کند.
شرایط  در  کرد:  تاکید  آلمان  پارلمان  در  خود  سخنرانی  در  وی 
ناامیدکننده یی که تهدیدی علیه منطقه به شمار می آید، یقینًا هر یک 
از ما طرح دوستان و شرکای مان در امریکا، فرانسه و انگلیس را برای 

ارسال سالح به مخالفان سوری درک می کند.
وی با بیان اینکه »صحبت از نتایج این اقدام مساله ای دیگر است«، 
گفت: به نظر من تقریبًا برآورد خطرات این اقدامات غیر ممکن است، 
اما هر کس که قلبی داشته باشد، می تواند تمایل ما را برای مبارزه با 

کشتارها در سوریه را درک کند.
آلمان به دالیل حقوقی به کشورهای شاهد  انگال مرکل اعالم کرد، 
جنگ داخلی سالح نمی فرستد و به همین دلیل به سوریه نیز سالح 

ارسال نخواهد کرد.

دبیرکل سابق اتحادیه عرب 
ملی  نجات  جبهه  عضو  و 
محمد  که  کرد  تاکید  مصر 
خواسته های  به  باید  مرسی 
دهد  فرا  گوش  مخالفان 
انتخابات  برگزاری  با  و 
ریاست  زودهنگام 
آنها  خواسته  به  جمهوری 

پاسخ دهد.
در  ملی  نجات  جبهه  برجسته  و عضو  عرب  اتحادیه  سابق  دبیرکل  موسی،  عمرو 
مصاحبه یی با خبرگزاری آسوشیتدپرس، در دفترش واقع در قاهره گفت که گروه 
مخالفان محمد مرسی، رییس جمهوری مصر خواهان براندازی یا کودتا علیه دولت 

مصر نیستند بلکه می خواهند از طریق رای گیری، رییس جمهوری تغییر کند.
وی افزود: دموکراسی باید در این تغییر پیشرو باشد. هر تغییری باید از طریق ابزار 

دموکراتیک صورت گیرد. مصر نیازمند تغییری حقیقی است.
اظهارات عمرو موسی پس از آن مطرح شد که محمد مرسی سخنرانی طوالنی خود 
را اواخر روز چهارشنبه و پیش از راهپیمایی گسترده تحت رهبری مخلفان در 30 
جون، صورت داد. این تظاهرات با هدف مجبور ساختن مرسی برای کناره گیری از 
قدرت برگزار شد؛ چرا که مخالفان مدعی شده اند مرسی در انجام وظایف خود به 

عنوان رییس جمهوری مصر ناکام مانده است.
ریاست  سال  اولین  در  عملکردش  از  خود  نیم  و  ساعت  دو  سخنرانی  در  مرسی 
جمهوری حمایت و دفاع کرد و همچنین تایید کرد که اشتباهاتی مرتکب شده اما 

مدعی شد که دستاوردهایی هم کسب کرده است.
وی همچنین به هیچ وجه مصالحه و سازش با مخالفان خود را پیشنهاد نداد.

عمرو موسی در مصاحبه خود با اعالم اینکه رییس جمهوری مصر و حامیان وی 
که  ببرند  پی  مساله  این  به  نمی خواهند  آن ها  گفت:  نگرفته اند،  جدی  را  مخالفان 
عصبانیت و خشم وجود دارد. آن ها در موضع انکار قرار گرفته اند. باید خواسته های 
مردم را جدی بگیرند چرا که این عصبانیت و خشم، نشان دهنده نارضایتی گسترده 

است. لطفا این مساله را جدی بگیرید و برگزاری انتخابات زودهنگام را بپذیرید.

معصومه محمدپور             
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بخش دوم و پایانی

چه گونه استرس های دوران 
نامزدی را مدیریت کنیم؟

  اول، برنامه ریزی
کلید شکل گیری یک مراسم عروسی خوب، برنامه ریزی درازمدت برای آن است. خیلی 
از دختر و پسرها و خانواده های شان بعد از مراسم نامزدي، تا نزدیکی های شب عروسی 
دست روی دست می گذارند و کار خاصی انجام نمی دهند. اما اگر کمی واقع بین باشند، 
بتوانند  تا  کرده اند  تعیین  را  زمان  مدت  این  دالیل مشخصی  به  آن ها  که خود  می فهمند 

مقدمات ازدواج را فراهم آورند.
اول از همه، شما باید طوری برنامه را بچینید که هم بتوانید به خوبی به کارها برسید و هم 

از این زمان لذت مخصوص به خودش را ببرید.
  آوردن برنامه ها روی کاغذ

باید  می کنند  فکر  که  را  آن چه  باید  جداگانه  خود،  خانواده های  از  جدا  داماد  و  عروس 
انجام شود، روی کاغذ بیاورند. سپس آن ها را فقط با والدیِن خود مطرح کنند و بعد از 

نتیجه گیری، موضوعات را فقط به همسِر خود بگویند.
در این زمان ممکن است زوجین با هم دچار تعارض شوند، به این معنی که فرد تمایل به 
انجام کاری دارد، درصورتی که فرد مقابل او از انتخاب چنین حالتی سر باز می زند؛ پس 
برای مدیریت تعارضات پیش آمده سه کار را باید انجام دهند: نخست آن که برای مواردی 
که در نظر گرفته اند، اولویت قایل شوند. کدام مورد بر حسب زمان باقی مانده و موقعیت 

مالی و هم چنین شرایطی که می تواند برای آن ها در آینده ایجاد کند، ارجحیت دارد؟
در مرحلۀ آخر حاال که عروس و داماد در جریان همۀ امور قرار گرفته اند، به تقسیم وظایف 

بین خودشان بپردازند.
گوش  کردِن فعال را همین حاال یاد بگیرید. هریک از زوجین اگر خواسته یي را عنوان 
کرده اند ولی احساس می کنند که طرف مقابل از این مورد ناراحت است، سعی کنند از 
تکنیک گوش کردن فعال به نحو مطلوب بهره ببرند؛ به این معنی که هم همسر خود را 

درک کنند و هم خواستۀ خود را به بهترین نحو ممکن بگویند.
این تکنیک در آینده نیز بسیار به دردشان خواهد خورد. گوش کردن فعال چند مرحله دارد:

1ـ درک احساسات
یعنی این که اول از همه ناراحتی طرف مقابل را به خوبی متوجه شویم.

2ـ انتقال احساسی
یعنی احساس همدردی کردن و سعی در برگرداندِن آرامش به همسر خود کنیم.

3ـ علت ناراحتی
به معنای این که علت ناراحتِی همسرمان را جویا شویم.
4ـ  بیان صریح نظرات خودمان و تبادل نظر در مورد آن.

البته تمام مراحل فوق فقط با تمرین و صبر حاصل می شود، ضمن این که منتظر نباشیم تا 
فقط فرد مقابل دست به اجرای آن ها بزند و خودمان نیز در انجام آن ها تالش کنیم.

  از کاه  کوه نسازید
با  نکنید  سعی  پس  خندید؛  خواهید  بعدها  اتفاقات،  از  خیلی  به  باشید  مطمین 
بیاندازید، زیرا پس از نکاح خود  اندازه جلوی همدیگر سنگ  سخت گیری های بیش از 

شما هم از سخت گیرِی خودتان متضرر خواهید شد.
پاسخ به پرسش هایي که ذهن مان را مشغول کرده

پسرها  و  دخترها  به   » ازدواج  از  پیش  پرسش  یک  و  »هزار  کتاب  در  منزلیس«  »مونیکا 
این چنین پیشنهاد می کند که آن ها قبل از مراسم عروسی به  تنهایی به پرسش های زیر پاسخ 

دهند و سپس با نامزدشان آن ها را بررسی کنند:
چه احساسی دربارۀ ازدواج کردن دارید؟

آیا از ازدواج کردن خوشحالید یا سعی می کنید در این مورد فکر نکنید؟
آیا احساس می کنید که رابطۀ شما و نامزدتان مشکلی دارد، اما نمی توانید علت را تشخیص 

دهید؟
آیا سعی می کنید که خودتان را متقاعد کنید که نامزدتان همان همسر مناسِب شماست؟

 آیا برای برنامه ریزی مراسم ازدواج مردد هستید؟ آیا از تماشای لباس عروس یا کارت 
دعوت ناراحت می شوید؟

آیا دیگران بیش از شما برای ازدواج تان شور و شوق دارند؟
 آیا فکر می کنید که والدیِن شما دوست دارند هرچه زودتر این مدت زمان تمام شود و شما 

را راهی خانۀ خودتان کنند؟
آیا می ترسید که بعد از پایان محبت های دورۀ نامزدی و شور و شوق جشن عروسی، از 

ازدواج تان پشیمان شوید؟
آیا می ترسید که پس از ازدواج آزادی یا هویت تان را از دست بدهید؟

آیا هنوز تا حدودی از واژۀ تعهد می ترسید؟
بنابراین هیچ موضوعی را به حال خود رها نکنید. این طرز فکرها که »انجام این کار وظیفۀ 
طرف مقابل است، اگر صادقانه عمل کنم ناراحتی ها را بیشتر می کند، اصاًل این موضوع 
و  تازه  عروس ها  که  است  بی  موردی  ذهنِی  تلقین های  از  ناشی  و...«  ندارد  ربطی  من  به 

تازه  دامادها دارند.
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         غالم محمد محمدی

افغانستان،  شاهی  نظام  اعظِم  صدر  آخرین 
صدر  یک  به حیث  شفیق  موسا  مرحوم 
اعظم فعال، مبتکر و بادرایت، در صدد حل 
اختالف با کشورهای همسایه برآمد، معضلۀ 
آب هلمند را با دولت شاهی ایران حل کرد 
خبرنگار  به  نیز  دیورند  معضلۀ  مورد  در  و 
جریدۀ »افغان ملت« گفت: »ما افغانستان را 
فدای پشتونستان نمی کنیم.« به همین سبب، 
اشراف،  و  محمدزایی  طایفۀ  امتیازطلباِن 
متعصب،  محافظه کاران  افراطی،  چپی های 
پشتون گرایاِن امتیازطلب و ناسیونالیست های 
مخالفش  همه  پشتونستان،  داعیۀ  طرف دارِ 
ضد  بر  توطیه گران  اکثر  رأس  در  و  بودند 
مرحوم  صدارت  دورۀ  مانند  شفیق  موسا 
و  نعیم  داوود، سردار  یوسف؛ سردار  داکتر 
سردار ولی بودند. در حقیقت هر کدام از این 
گروه های یاد شده، اهداِف خود را داشتند، 
اعظِم  این دو صدر  با   اما همه در ضدیت 
گره  هم  با  صادق،  و  الیق  کاردان،  مبتکر، 

می خوردند. ۵1
داوود  13۵2خورشیدی،  سرطان   2۶ در    
به  نظامی،  سفید  کودتای  یک  طی  خان 
اساسی  بیانیۀ  نخستین  در  و  رسید  قدرت 
پاکستان  برضد  دشمنی  آتِش  دوباره  خود، 
ایاالت متحدۀ  بازهم  اما  را مشتعل ساخت، 

امریکا، پهلوی پاکستان ایستاده شد.
ماه اگست  از وقوع کودتای 13۵2 در  پس 
پرسی  هارتینگ   ،)13۵2 اسد  )ماه  1973م 
عضو مجلس سنای امریکا و مسوول کمیتۀ 
روابط خارجی آن کشور، در کابل با داوود 
اختیاردار  که  نعیم  سردار  برادرش  و  خان 
از  و  کرد  دیدار  بودند،  کشور  مطلق العنان 
قدیم  مشکالت  به  که  تن خواست  دو  این 
پاسخی  ارضی(  ادعای  و  دیورند  )معضلۀ 
نرفت.  به گوِش آن ها فرو  اما  جدید دهند؛ 
هرچند در سال های آخر ریاست جمهوری، 
خود داوود خان با چرخشی 180 درجه یی، 
دیگر  اما  شد،  خم  پاکستان  رهبران  پای  به 

بسیار دیر شده بود. ۵2
از  و  داوودخان  ریاست جمهوری    

سرگیرِی سیاست خصمانه علیه پاکستان
از همکاران  یکی  محتاط  عبدالحمید  آقای   
کودتای  پروسۀ  در  داوود  سردار  کلیدِی 
13۵2 برای براندازی نظام شاهی، می گوید: 
محمد  با  خورشیدی   13۵1 سال  در  »من 
اشخاص  وی  کردم.  پیدا  ارتباط  داوود 
شاهی  نظام  براندازی  به  را  نظِر خود  مورد 
او  می کرد.  دعوت  جمهوریت  استقرار  و 

نکتۀ  چند  به  نیز  من  با  مالفات  جریان  در 
مشخص اشاره کرد: امضای موافقت نامۀ آب 
به وسیلۀ موسا شفیق،  ایران  با دولت  هلمند 
بی کفایتِی  پشتونستان و سوم  داعیۀ  از  دفاع 

نظام شاهی در سال های قحطی.« ۵3
صدارت  دوران  از  بعد  که  حالی  در  1ـ 
فراموشی  به  پشتونستان  قضیۀ  خان،  داوود 
رفته بود، با وقوع کودتای 2۶ سرطان 13۵2 
از سر گرفته شد و بار دیگر به یک بحراِن 

منطقه یی مبدل گردید.
تخِم  دوباره  بیانیۀ خود،  نخستین  در  داوود 
کشت  را  همسایه  کشور  دو  میان  دشمنی 
نموده گفت: »پاکستان یگانه کشوری ست که 
ما با آن اختالِف سیاسی داریم آن هم بر سر 
تالش  آن  حِل  برای  که  پشتونستان،  مسالۀ 

مداومِ ما جریان  دارد.« 
خود  مطبوعاتِی  دیگر  مصاحبۀ  یک  در  او 
اظهار داشت: »قضیۀ پشتونستان، یک حقیقِت 
انکارناپذیر است، آرزو داریم با ُحسن نظر 
هر دو جانب، این مسأله مطابق اهداِف مردمِ 
یک  به   ... آن ها  رهبراِن  و  سرحد  آن طرف 

حل وفصِل شرافت مندانه برسد.«۵4
روی  »با  غوث:  عبدالصمد  نوشتۀ  به 
سیاسی  صحنۀ  در  خان  داوود  آمدن  کار 
پاکستان  رهبران  پای  زیر  زمین  افغانستان، 
آتش گرفته، دولت پاکستان به زودی جواب 
را  افغانستان  و  اعالن  را  خان  داوود  بیانیۀ 

اسالم،  برخالف مصالح  که  کشوری خواند 
بوده،  اسالمی  کشور  یک  تجزیۀ  صدد  در 
می خواهد بنگله دیِش دیگری را از پاکستان 

جدا کند...
ذوالفقارعلی بوتو که در سیاسِت مظلوم نمایی 
به  را  اسالمی  کشورهای  توجه  بود،  استاد 

سوی پاکستان جلب کرد.« ۵۵
2ـ در حادثۀ 21 سپتمبر )سنبلۀ 13۵3( وقتی 
محمد هاشم میوندوال با 4۵ تِن دیگر متهم 
به کودتا و دستگیر شدند، چون برای اتهامِ 
آن ها سند موثقی یافت نشد، در این قضیه با 
بهانه جویی، پاکستان متهم به دخالت گشت 

که کدورت میان دو کشور را  بیشتر ساخت. 
۵۶

فرهنگ،  میرمحمد صدیق  مرحوم  نوشتۀ  به 
به وسیلۀ  خان  داوود  دستور  به  میوندوال 
پرچم  جناح  )از  داخله  وزیر  فیض محمد 
بقیۀ  شد.  کشته  خلق(  دموکراتیک  حزب 
زندان  در  طوالنی مدت  یا  وی،  همراهان 

ماندند یا کشته شدند. ۵7
برضد  خان  داوود  دیگِر  منفی  حرکت  3ـ 
عبدالرحمن  مرحوم  به  که  بود  این  پاکستان 
ملل  سازمان  در  افغانستان  نمایندۀ  پژواک 
داد قضیۀ پشتونستان را در سی اُمین  دستور 

مجمع عمومی سازمان ملل مطرح کند. 
مجمع  این  در  دستور،  طبق  نیز  موصوف 
ممکن  پشتونستان  »قضیۀ  که:  شد  یادآور 
است امنیت و صلِح آسیا را به خطر اندازد.« 
داوود که به جلب کمک های مالِی کشورهای 
این  از  به صراحت  داشت،  تالش  اسالمی 
کشورها پاسِخ رد شنید و آن ها بهبودِ روابط 
خود  مالِی  حمایت  شرط  را،  پاکستان  با 

دانستند. ۵8
4ـ داوود خان در سال 1974م عنوانی دبیر 
کل سازمان ملل نامه یی ارسال و پاکستان را 
نادیده گرفتِن حقوق پشتون ها کرد  به  متهم 
راستای  در  این سازمان  و خواستار دخالِت 
تأمین منافع پشتون ها و بلوچ ها گردید. دولت 
پاکستان نیز در پاسخ به این نامه نوشت:  »دو 

جزیی  بلوچستان،  و  سرحد  صوبۀ  ایالت 
هستند.  پاکستان  پیکرۀ  از  انفکاک ناپذیر 
را  مدنی  آزادی های  تمام  که  خان  داوود 
در افغانستان کشته و یک جمهوری نام نهادِ 
مردم  برای  چه گونه  داده،  تشکیل  ظالمانه 
آزادی  ملل،  سازمان  منشور  خالف  دیگر، 
می خواهد و باالی پاکستان انتقاد می کند. ۵9
شورشی  به  دست  بلوچ ها  زمان،  همین  در 
وسیع برضد پاکستان زده، رهبران پاکستان را 
متهم به مداخله در امور داخلی خود نمودند 
به  باز  کشور  دو  میان  اوضاع  نتیجه،  در  و 

وخامت گرایید.

داوود خان در سال ۱۹۷۴م عنوانی دبیر کل سازمان ملل نامه یی ارسال 
و پاکستان را متهم به نادیده گرفتِن حقوق پشتون ها کرد و خواستار 
دخالِت این سازمان در راستای تأمین منافع پشتون ها و بلوچ ها 
گردید. دولت پاکستان نیز در پاسخ به این نامه نوشت:  »دو ایالت 
صوبۀ سرحد و بلوچستان، جزیی انفکاک ناپذیر از پیکرۀ پاکستان 
هستند. داوود خان که تمام آزادی های مدنی را در افغانستان کشته و 
یک جمهوری نام نهادِ ظالمانه تشکیل داده، چه گونه برای مردم دیگر، 
خالف منشور سازمان ملل، آزادی می خواهد و باالی پاکستان انتقاد 
می کند...«

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش پانزدهـم



ترکیبی  زبان  را  فارسی  زبان 
مقایسه  در  مثاًل  می گویند، 
زبان  که  عربی  زبان  با 
قدرت  دربارۀ  است،  اشتقاقی 
فارسی  زبان  واژه سازی 
نوشته اند و همه خوانده ایم و 
اما چیزی که من می خواهم بر 
این بحث بیافزایم این است که 
زبان فارسی همان گونه که به 

لحاظ بافت واژگانی، زبانی ترکیبی ست، به لحاظ ساخت 
همان گونه  ما  است.  خصلتی  چنین  واجد  نیز  نوشتاری 
را  »دانشگاه«  کلمۀ  »گاه«  پسوند  و  »دانش«  واژۀ  از  کا 
می سازیم، این واژه به لحاظ ساختار هندسی نیز ترکیبی 

از حروف و اجزایی است که به هم متصل شده اند. 
و  جدانویسی  خصوصیت های  فارسی  زبان  نوشتار 
پیوسته نویسی را باهم یک جا دارد، یعنی حروف فارسی 
برخالف الفباهای مشتق از الفبای التین، قدرت اتصال به 
حروف دیگر را دارند و ما باید این ویژه گی الفبای فارسی 
نبریم؛ یعنی مثاًل حرف های د، ذ، ر، ز اگر در  یاد  از  را 
آخر کلمه بیایند، باید متصل به حرف ماقبِل خود نوشته 
می شوند.  نوشته  جدا  بیایند،  کلمه  اول  در  اگر  و  شوند 
هم چنان این جدا یا پیوسته نویسی بسته گی به جا گرفتِن 
با خصلت های جدانویسی  کنار حروفی  در  این حروف 
»جمع«  کلمۀ  در  »ج«  مثاًل حرف  دارد،  پیوسته نویسی  یا 
می شود؛  نوشته  جدا  »مروج«  کلمۀ  در  اما  دارد،  اتصال 
که  است  آمده  »و«  آن حرف  از  پیش  اخیر  این  در  زیرا 
به صورت طبیعی، به حرف ما بعِد خود اتصال نمی یابد. 
این مثال ها را آوردم تا تاکیدی داشته باشم بر منش جدا-

پیوستۀ نوشتار فارسی.
آهنِگ  افغانستان  در  به خصوص  اخیر  دهۀ  یک  در 
داشته  بیماری مسری، رشد سریع  مانند یک  جدانویسی 
است. امروز، عدۀ زیادی جدانویسی را نوعی امتیاز برای 
زبان فارسی و برای نویسنده ها می دانند، دلیِل این گروه این 
است که از این طریق می توانیم روند آموزش زبان فارسی 
غیرفارسی زبانان  برای  هم  و  فارسی زبانان  برای  هم  را 
و چه گونه گی  ماهیت  با جدانویسی،  یعنی  کنیم؛  تسهیل 
»امشب«  که  هنگامی  مثاًل  و  می شود  برمال  واژه  ساخِت 
را »ام شب« بنویسیم، همه درمی یابند که کلمۀ امشب یک 
کلمۀ ترکیبی است و متشکل از پیشوند »ام« و کلمۀ بسیط 
به  زبان  واژه سازی  قدرت  اساس  این  بر  است،  »شب« 
پویایی  فارسی،  زبان  و  می شود  تبدیل  مهارتی همه گانی 
خودش را می تواند مدیوِن این رویه باشد. از سوی دیگر 
ریشه های  ما  کار،  این  با  که  می کنند  استدالل  گروه  این 
کلمات را می شناسیم و مثاًل می فهمیم که واژۀ »دشنام«، 
بد و  معنای  به  پهلوی  از »دش«  و  نیست  بسیط  واژه یی 
»نام« ساخته شده است و از این طریق، ما به چه گونه گی 
این  شخصًا  من  می بریم.  پی  فارسی  واژه های  ساختن 
دلیل را دلیلی بسنده برای جدا کردِن همۀ کلمات مرکب 
کلمات  بسیاری  که  داد  خواهم  نشان  وانگهی  نمی دانم، 
ترکیبی، قابلیت جدا شدن از هم را ندارند، و در صورت 
جدا نوشتن شان، صورِت کلمات محو می شوند. تنها دلیلی 
که می تواند اندکی قناعت بخش باشد، دلیل بصری و ذایقۀ 
دیدارِی ناشی از جدا یا پیوسته نویسی است که این امر 
هم می تواند به عنوان امری زیبایی شناسانه به تعداد افراد 

یک جامعه، درست یا نادرست به نظر آید.
اما پیش از پرداختن به جزییات، پرسش اساسی این است 
نوشتاری  دستگاه  انفرادی،  به صورت  مجازیم  ما  آیا  که 
یک زبان را معروض به تغییر کنیم؟ آیا در صورت رخ 
دادن چنین اتفاقی، ما با یک هرج ومرج نوشتاری روبه رو 
نوشتار  تکلیف  باید  کسی  چه  نهایت  در  شد؟  نخواهیم 
را تعیین بکند؟ زیرا آن چه مسلم است این است که اگر 
اقدام  فارسی  نوشتاری  دستگاه  یک سان سازی  جهت  در 
هم  فارسی  زبان  آموزش  امر  به  هرج ومرج  این  نشود، 
آسیب  فارسی زبانان،  غیر  برای  هم  و  فارسی زبانان  برای 

می رساند.

  پیشنهادهای فرهنگستان
به  سری  مشکل،  این  برای  راه حلی  یافتن  برای  من 
صورت  به  که  زدم  فارسی  فرهنگستان  پیشنهادهای 
با دستگاه دیگری  الفبایی،  شگفت آوری در کنار دستگاه 

ـ پیوسته نویسی روبه رو شدم؛ یعنی کسانی که  نام جدا به 
فارسی یاد می گیرند، در کنار آموزش الفبای فارسی، یک 
بارِ دیگر باید موازین جدا ـ پیوسته نویسِی این کلمات را فرا 
بگیرند که کاری ست به مراتب دشوارتر و راه گم کننده تر 

از آموزش الفبای فارسی.
»فرهنگستان  می خوانیم:  چنین  فرهنگستان  سایت  در   
در تدوین و تصویب »دستور خّط فارسی«، فرض سوم 
)تدوین قواعدی برای جدانویسی الزامی بعضی از کلمات 
در  اختیار  دادن  و  دیگر  بعضی  پیوسته نویسی  و  مرکب 
خصوص سایر کلمات به نویسندگان( را برگزیده و تنها 
موارد الزامی جدانویسی و یا پیوسته نویسی را به شرح زیر 

معین کرده است:
الف( کلمات مرکبی که الزامًا پیوسته نوشته می شود:

ساخته  پیشوند  با  ترکیب  از  که  مرکبی  کلمات   .1     
می شود همیشه جدا نوشته می شود، مگر مرکب هایی که 
با رعایت استثناهایی،  با پیشوندهای »به«، »بی« و »هم«، 
ساخته می شود و احکام آن در »امالی بعضی از واژه ها و 

پیشوندها و پسوندها« )ص 22 و 23( آمده است.
    2. کلمات مرکبی که از ترکیب با پسوند ساخته می شود 

همیشه پیوسته نوشته می شود، مگر هنگامی که:
    الف( حرف پایانی جزء اّول با حرف آغازی جزء دوم 

یکسان باشد:
          نظام مند، آب بان

    ب( جزء اّول آن عدد باشد:
          پنج گانه، ده گانه، پانزده گانه

          استثنا: بیستگانی )واحد پول(
      تبصره: پسوند »وار« ازحیث جدا و یا پیوسته نویسی 
تابع قاعده ای نیست، در بعضی کلمه ها جدا و در بعضی 

دیگر پیوسته نوشته می شود:
          طوطی وار، فردوسی وار، طاووس وار، پری وار

          بزرگوار، سوگوار، خانوار
    3. مرکب هایی که بسیط گونه است:

          آبرو، الفبا، آبشار، نیشکر، رختخواب، یکشنبه، 
پنجشنبه، سیصد، هفتصد، یکتا،

          بیستگانی
    4. جزء دوم با »آ« آغاز شود و تک هجایی باشد:

          گالب، پساب، خوشاب، دستاس
    تبصره: جزء دوم، اگر با »آ« آغاز شود و بیش از یک 
گاهی  نمی کند:  تبعیت  قاعده ای  از  باشد،  داشته  هجا 
پیوسته نوشته می شود، مانند دالویز، پیشاهنگ، بسامد، و 

گاهی جدا، مانند دانش آموز، دل آگاه، زبان آور.«

تا روشن  آوردم  را  فرهنگستان  بحث های  از  بخشی  من 
عظیم  دستگاه  یک  که  فرهنگستان  پیشنهادهای  که  کنم 
الفبای  کنار  در  را  نویسی  ـ پیوسته  جدا نام  به  دیگری 
فارسی را   پیشنهاد کرده است، کار آموزش زبان  فارسی 
به غایت دشوار می سازد، از سوی دیگر این پیشنهادهای 
من  اگر  مثاًل  شوند،  رد  به راحتی  می توانند  فرهنگستان 
نمی تواند  هیچ کس  بنویسم،  پنج شنبه  پنجشنبه،  جای  به 
اثبات کند که نادرست نوشته ام. از سوی دیگر، ما برای 
داریم  نیاز  بزرگتری  اجماع  به  پیشنهادی،  هر  پذیرش 
ویژه گی یی  چنین  فاقد  فرهنگستان،  پیشنهادهای  که 
مسالۀ  امروز  که  بود  این  مقدمه  این  از  است. هدف من 
یکدست سازی نوشتار فارسی، به یک نیاز مبرم مبدل شده 
اما  می رسد  نظر  به  دشواری  امر  کار  این  هرچند  است، 
این  از  ناشی  خطرات  و  مساله  بودِن  همه گانی  دلیل  به 
سوی  به  رفتن  به  را  ما  می تواند  نوشتاری،  هرج ومرج 

اجماعی در این زمینه ملزم کند. 

  شکل هندسی کلمه
بر  این باره،  در  یادداشت هایی  در  کاظمی  کاظم  محمد 
که  می گوید  و  دارد  تاکید  نوشتار  هندسی  شکل  حفظ 
نوشتار  تمایزبخش  ظرفیت های  از  یکی  هندسی،  شکل 
هندسی  که شکل  باورم  همین  به  هم  من  است.  فارسی 
دارد،  تمایزبخش  نقشی  تنها  نه  فارسی،  زبان  در  کلمه 
هرگونه  و  است  بصری  هویتی  دارای  کلمه  هر  بلکه 
از میان رفتِن این هویت  تجزیۀ کلمه، باعث شکستن و 
این جدانویسی های  بصری کلمه می شود، در کنار آن که 
بی رویه، گاهی باعث اختالل در خوانش و معنای جمالت 
می شود؛ چنان که اگر کلماتی مانند »بهروز« و »ماهیچه« را 
»به روز« و »ماهی چه« بنویسیم، باعث اختالف در خوانش 
به  مبرم  نیازی  ما  دیگر،  سوی  از  می شویم.  آن  فهِم  و 
پسوندهای شان  و  پیشوندها  از  کلمات  همۀ  کردِن  جدا 
نداریم؛ جدانویسی بیشتر دربارۀ کلماتی مصداق دارد که 
به لحاظ شکلی، ساختارهای ناهنجار دارند و در صورت 
همینکه،  اینکه،  مانند:  می شوند  جدانویسی، خوش ُفرم تر 
کلمۀ  مثال،  گونۀ  به   .  ... و  در صورتیکه  که،  همانجایی 
یان«  جو  »دانش  صورت  به  اگر  »دانشجویان«  ترکیبی 
ما  یعنی  می شود،  اولی  حالت  از  عریض تر  شود،  نوشته 
برای همین فشرده گی عرضی کلمات است که مجبور به 

رعایِت نیم فاصله می شویم. 
  مشکل نیم فاصله و ساختار کیبورد فارسی

الزام  جدانویسی،  عیب  بزرگترین  من،  نظر  از 
نیم فاصله گیری است. ما به طور مثال اگر دانشگاه را جدا 
بنویسیم، برای این که پسوند از محور ترکیب یعنی دانش 
باهم  را   2  + + شیفت  کنترل  کلیدهای  باید  نیافتد،  دور 
فشار دهیم و از آن جا که زبان فارسی زبانی ترکیبی است، 
می شود؛  تبدیل  نوشتن  اصلِی  عمل  به  عمل،  این  انجام 
یعنی هنگامی که ما می نویسیم، در هر کلمۀ ترکیبی باید 
این عملیۀ مغلق و زمان گیر را انجام دهیم، حال آن که این 
حتا  و  دوچندان  را  نوشتن  زمان  نیم فاصله گیری،  عملیۀ 
یکی  که سرعت  در جهانی  و  می کند  سه چندان طوالنی 
از معیارهای اساسی بازار کار است، چه گونه می توان این 
تطویل زمانی را توجیه کرد؟ آیا ما مجازیم که تنها و تنها 
سه  به  را  کار  ساعت  یک  نوشته،  بودن  برای خوش فرم 
ساعت کار افزایش دهیم؟ این امر مخالف منطِق بازارِ کار 
کنونی است و کیبورد فارسی هم طوری طراحی شده که 
این عملیه را به صورت ترکیبی باید انجام بدهیم، یعنی 

هم زمان با فشردن سه کلید.
از سوی دیگر، آن هایی که می گویند از طریق جدانویسی، 
ما بافت کلمات فارسی را کشف می کنیم، کلماتی مانند 
را  »بهینه«  و  »کمینه«  و  »زرینه«  و  »نورین«  و  »زرین« 
چه گونه جدانویسی می کنند؟ آیا جدانویسی پسوند »اینه« 
ممکن است؟!... از این نمونه ها در نوشتار فارسی بسیار 
جدانویسی  در  که  است  این  است،  مسلم  آن چه  است. 
باید حد اعتدال را رعایت کنیم. یعنی مثاًل نیازی نداریم 
این  یا »امروز« و »دیروز« را؛  بنویسیم  که »بهتر« را جدا 
نوشتن  که جدا  اند  و خوانا  چنان خوش ریخت  کلمات 

آن ها جز تفنن، هیچ منطق دیگری ندارد.
فارسی،  نوشتاری  دستگاه  یکدست سازی  برای  تالش 
دانشمندان  باید  زمینه  این  در  است،  مهم  بسیار  امری 
کشورهای فارسی زبان بر سِر یک اصول نوشتاری واحد، 
فارسی،  نوشتاری  مشکل  که  کنم  یاد  البته  کنند.  اتفاق 
دربارۀ  هنوز  ما  نیست؛  پیوسته نویسی  یا  مسالۀ جدا  تنها 
نشانه های نکره که به صورت »ای« یا »یی« نوشته شود، به 
توافق نرسیده ایم. به همین گونه، دربارۀ های غیرملفوظ 
در کلماتی مانند زنده گی و بنده گی، همچنان اختالف نظر 
وجود دارد. هنوز دربارۀ کلماتی مانند »مساله« که باید با 
همزه نوشته شود یا بی همزه و ده ها موضوع دیگر به توافق 
نرسیده ایم. نوشتار فارسی متأسفانه یکی از دشوارترین و 
اگر  بدون شک  و  است  نوشتاری  نظام های  پیچیده ترین 
برای ساده سازی و یکدست سازی آن کار نشود، در آینده 

مشکالت زیادی به بار خواهد آمد.
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آیا ممکن است همۀ کلمات ترکیبی را 
جدا بنویسیم؟
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آن هایی که می گویند از طریق جدانویسی، ما بافت کلمات فارسی را کشف می کنیم، 
کلماتی مانند »زرین« و »نورین« و »زرینه« و »کمینه« و »بهینه« را چه گونه 

جدانویسی می کنند؟ آیا جدانویسی پسوند »اینه« ممکن است؟!... از این نمونه ها در 
نوشتار فارسی بسیار است. آن چه مسلم است، این است که در جدانویسی باید حد 

اعتدال را رعایت کنیم. یعنی مثاًل نیازی نداریم که »بهتر« را جدا بنویسیم یا »امروز« 
و »دیروز« را؛ این کلمات چنان خوش ریخت و خوانا اند که جدا نوشتن آن ها جز تفنن، 

هیچ منطق دیگری ندارد

مجیب مهرداد



در راستای عملی شدن...
»چرا  می گویند:  که  است  مشهور  بسیار  مثل  یک 
از سه سال  پشیمانی«.  آرد  بار  که  کاری  کند  عاقل 
ناروی،  در  خارجی ها  توسط  مذاکره  طرف  این  به 
قطر و در جرمنی جریان دارد و آن ها هم هر روز 
آدم می کشند؛ اما جناب کرزی آن ها را برادر ناراض 

می خواند. 
در سیاست اشتباه جبران نمی شود؛ این ها )حکومت 
آن  تاریخ  که  می گویند  را  حرف هایی  افغانستان( 
گذشته است. در چند سال حکومت داری خود یک 
اند تا  تعریف مشخص از دوست و دشمن نداشته 
دفتر  گشایش  از  پس  بدهند.  افغانستان  مردم  برای 
باخته  که  فهمیدند  خودشان  این ها  قطر،  در  طالبان 

اند.
خواهد  نتیجه یی  قطر  در  طالبان  با  گفت وگو  آیا 

داشت؟
این اصل را نباید از یاد برد که با کسانی که وابسته 

هستند، صحبت کردن نتیجۀ ندارد.
صلح نیاز مبرم جامعۀ ما است و باید به میان بیاید؛ 
ملی  منافع  آن  در  که  می  خواهیم  صلحی  ما  اما 
افغانستان در نظر گرفته شده باشد. صلحی که برنامه 
به  فایده یی  باشد،  دیگران  به دست  آن  استراتژی  و 
از  که  صلحی  پروسۀ  در  ندارد.  ما  کشور  و  مردم 
باشد،  شده  برنامه ریزی  خارجی  کشورهای  سوی 
اهداف آن ها در نظر گرفته می شود. بنابراین، روشن 

است که آن ها منافع خودشان را جست وجو می کنند.
پایان جنگ  آن  نتیجۀ  ما می خواهیم،  را که  صلحی 
خود   ذهن  در  ما  را  آرزو  این  است.  جنجال  و 

می پرورانیم، ولی شاید شاهد آن نباشیم.
سال های  در  را  افغانستان  وضعیت  وجود  این  با 

پس از سال 2014 چه گونه می بینید؟
خودشان  افغانستان  مردم  تا  بگذارند  دیگران  اگر 
بیاید.  وجود  به  بهتری  آیندۀ  شاید  بگیرند،  تصمیم 
اگر به نظریات مردمی  که برای صلح جان خود را از 
دست داده اند و مبارزه کردند، برنامه ها و راهبردهای 
پروسۀ صلح شریک ساخته نشود، صلح به نتیجه یی 

نخواهد رسید.
صلحی که منافع و پیامد آن به سود کشورهای دیگر 

تمام شود، برای ملت آزادۀ ما دردآور است.
نقش نخبه گان و احزاب سیاسی را در حل بحران 

کنونی کشور چه گونه می بینید؟ 
با  خدا  دست  گفته اند:  که  است  مقوله  یک  خوب 
برای  که  کسانی   و  ما  نخبه گان  است.  جماعت 
آزادانه  و  مستقالنه  و  دارند  دلسوزی  سرزمین  این 
می اندیشند، همه را خواب برده است. امروز نظام های 
مستبد چهل- پنجاه ساله با زور مردمی به زیر کشیده 
شده اند؛ اگر ملت ما به خود بیایند و قیام های مّلی را 
با حفِظ منافع مّلی راه بیندازند، می توانند به قدرِت 

وابسته های بیگانه گان پایان بدهند. 
از  طرح هایی  کنونی،  بست  بن  از  خروج  برای 
شده  ارایه  کشور  سیاست مداران  برخی  جانب 

است، برداشت شما از این طرح ها چه  است؟
 بلی طرح هایی ارایه شده  است. در میان طرح های 
ارایه شده، یکی هم طرح اجندای مّلِی آقای احمد 
و  خوانده ام  من  را  طرح  این  است.  مسعود  ولی 

طرحی بسیار مهم و خوب  است. 
نوع طرح ها یک  این  اگر  که  است  این   مهم  مسألۀ 
جمع را در عقب خود نداشته باشد، نمی تواند کاری 

را از پیش ببرد و نتیجه بدهد. 
تا هنگامی  که نخبه گان و بزرگاِن مان، منافع شخصی 
خویش را فدای منافع مّلی نکنند و یک چتر مردمی 
داده  انجام  را  کاری  نسازند،  مّلی  منافع  برای  را 

نمی توانند.
با آن ها  ما  اما مردم  ارایه می شود؛  طرح های خوبی 
)بی توجهی  روند  این  اگر  نمی کنند.  برخورد جدی 
به طرح ها و برنامه هایی که برای نجات کشور ارایه 
می شود( ادامه یابد، پیامد آن به خیر ما نخواهد بود. 
برای همه گیرشدن این طرح ها چه  پشنهاد دارید؟

همۀ مردم ما مردم خراب نیستند و همۀ آن ها مردماِن 
از خوب ها  میان  این  باید در  ما  نیستند.  خوبی هم 
برای نجات  بتوانیم  تا  کنیم،  انتخاب  را  خوب  ترین 
کشور با یک چتر واقعًا مّلی گام های عملی برداریم 
و طرح هایی که روی کاغذ هستند را در عمل پیاده 
سازیم. تا زمانی که نظریه ها در عمل پیاده نشود، اثر 
نظریه  یک  ملی  اجندای  طرح  بود.  نخواهند  گذار 
آن  راستای عملی شدن  در  متحدانه  باید  ما  و  است 

کار و تالش کنیم.
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یک سناتور امریکایی:

از انهدام تجهیزات مان 
تعجب می کنم

با همکاری مردم...
 حدود دو هفته پیش، در دفتر مذاکرات صلح حاضر شدند 

و برای گفت وگوهای صلح ابراز آمادگی کردند.
امارت  نماینده گان طالبان، عنوان و پرچم  آنکه  از  اما پس 
اسالمی را بر فراز ساختمان این دفتر نصب کردند، دولت 
افغانستان واکنش تندی نشان داد و گفت وگوها برای امضای 

موافقتنامه امنیتی با امریکا را به حالت تعلیق در آورد.
از  افغانستان  اسالمی  امارت  عنوان  و  پرچم  بعداً  هرچند 
این محل برداشته شد، اما تاکنون حکومت افغانستان هیاتی 
قطر  به  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  در  شرکت  برای  را 

نفرستاده است.

  »تالش های ممکن را انجام داده ایم«
که  گفت  خود  بیانیه   از  دیگری  بخش  در  کرزی  آقای 
افغانستان تالش های خود برای برقراری صلح را تا زمانی 

ادامه خواهد داد که در کشور آرامش دایمی برقرار شود.
حامد کرزی افزود: »برای آوردن صلح در افغانستان و برای 
آرامی مردم، در ده سال گذشته تمام تالش های ممکن را 
سر  به  صلح  و  کامل  امنیت  در  ما  مردم  تا  داده ایم  انجام 

ببرند.«
صلح  عالی  شورای  ایجاد  و  صلح  جرگه  برگزاری  به  او 
تا  افغانستان  تالش های  که  گفت  و  کرد  اشاره  افغانستان 
نخواهد  پایان  نشود،  این کشور حاکم  در  که صلح  زمانی 

یافت.
رییس جمهوری افغانستان با اشاره به حمالت اخیر گروه 
طالبان در کابل گفت که برای تأمین صلح در کشور، مردم 
علمای  از  زیادی  تعداد  و  داده اند  زیادی  قربانی  افغانستان 
منصوبان  و  عادی  مردم  و  قومی  و  سیاسی  بزرگان  دینی، 

دولتی کشته و زخمی شده اند.
او افزود که حکومت و شورای عالی صلح افغانستان پیوسته 
از طالبان خواسته که برای تحقق اهداف دیگران کشور خود 

را نابود نکنند و مانع آموزش کودکان نشوند.
برادر خطاب  را  بیانیه رادیویی طالبان  این  آقای کرزی در 
آبادانی  در  که  خواست  طالبان  گروه  اعضای  از  و  کرد 

افغانستان سهیم شوند و »خود و برادران خود را« نکشند.
حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان هر پانزده روز یکبار 
در مورد مسایل مهم کشوری، بیانیه رادیویی صادر می کند.

بیانیه روز گذشته او شش و نیم دقیقه به طول انجامید و با 
محوریت مذاکرات صلح و ایجاد دفتر مذاکرات طالبان در 

قطر، از رادیوی دولتی افغانستان پخش شد.

جـنگ به  این زودی...
 پیش شرطی برای مذاکرات نیست. او عالوه کرد که طالبان 
آنها  کرد،  خواهند  تالش  مذاکرات  به  قوی  موقف  یک  با 
به شکل متداوم مانند ایاالت متحده و حکومت افغانستان، 

حمالت شان را انجام خواهند داد.
دونبز گفت که فکر نمی کند، جنگ به این زودی ها خاتمه 

یابد.
نمایندۀ ویژه ایاالت متحده برای افغانستان و پاکستان گفت 
که امیدوار است مذاکرات باالخره به ختم جنگ منتج شود، 

اما ختم جنگ نیز تضمین شده نمی تواند.

که  است  گفته  امریکایی  ارشد  قانون گذار  یک 
نظامی  تجهیزات  کردن  منهدم  جای  به  امریکا 
در  دالر  میلیارد  چندین  ارزش  به  خود  اضافی 
کشورهای  به  را  سالح ها  این  باید  افغانستان، 

دوست خود مانند هند و ازبکستان بفروشد.
به گزارش خبرگزاری پی .تی .آی، دانا روهراباکر 
عضو کنگرۀ امریکا، ضمن ابراز تعجب از مقاله یی 
چاپ  به  واشنگتن پست  روزنامه  در  اخیراً  که 
انهدام  برای  امریکا  آن که  بر  مبنی  است،  رسیده 
تجهیزات نظامی خود در افغانستان که میلیاردها 
دالر ارزش دارند، کارگران پیمانکار را استخدام 

خارجۀ  وزیر  کری  جان  به  نامه یی  است،  کرده 
نباید این  امریکا نوشته و اعالم کرده که امریکا 

تجهیزات نظامی بسیار باارزش را به هدر دهد.
نامۀ خود نوشت: ما هم پیمانان و  روهراباکر در 
دوستانی در ازبکستان و هند داریم که نگرانی های 
امنیتی واقعی دارند و می توانند به خوبی از این 
تجهیزات استفاده کنند. آن ها باید این تجهیزات 
ما  دوی  هر  نفع  به  باید  که  کنند  خریداری  را 
امریکایی  دهنده گان  مالیات  برای  این  باشد. 
از  حمایت  دیگر،  سوی  از  است.  قبول تر  قابل  
کشورهایی که پس از سال 2014 مرتبًا از سوی 

ما  منافع کشور  تهدید خواهند شد،  افراط گریان 
را تامین می کند.

امور خارجی  فرعی  کمیتۀ  رییس  که  روهراباکر 
مجلس سنا است، افزود: چنین اقدامی، تنها این 
حس را به عموم مردم می دهد که عقب نشینی ما 

به صورتی غیرمسووالنه صورت می پذیرد.
براساس گزارش رسانه ها، نیروهای نظامی امریکا 
می شوند،   آماده  افغانستان  از  خروج  برای  که 
خارج  مکان هایی  به  آن ها  انتقال  که  تجهیزاتی 
منهدم  است،  هزینه بردار  بسیار  افغانستان  از 

می شوند.
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ارتش افغانستان آمادة...
 ماند و بدین ترتیب هزینه های پنتاگون بر باد خواهد رفت.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، در این گزارش تأکید 
که  زمانی  تا  تجهیزات  این  خرید  برنامۀ  است  بهتر  شده 
به  آن ها  از  استفاده  برای  را  توانایی الزم  و  ارتش ظرفیت 

دست بیاورد، به تعویق بیفتد.
مقامات کنگره امریکا نیز با برنامه خرید بالگردهای ام آی 
- 17 از شرکت روسوبورونکسپورت، صادر کننده دولتی 
سالح  تامین کننده  بزرگترین  که  روسیه  ساخت  تسلیحات 
برای ارتش سوریه نیز محسوب می شود، به شدت مخالف 

هستند .
سی  خرید  سفارش  ارایه  از  جون   17 روز  پیشتر  پنتاگون 
فروند بالگرد روسی به ارزش ۵۵4 میلیون دالر برای یگان 
ماموریت ویژه ارتش افغانستان خبر داده بودند. سخنگوی 
وزارت دفاع امریکا نیز خرید این بالگردهای چند منظوره را 
که برای پرواز در ارتفاعات باال طراحی شده اند، ضروری 

توصیف کرده بود.
افزون برآن پنتاگون مبلغ 218 میلیون دالر برای خرید 18 
فروند هواپیمای باری پی سی - 12 از شرکت سیرا نوادا 

اختصاص داده است .
امریکا  ویژه  کل  بازرسی  دفتر  گزارش  در  همه  این  با 
مشکل  حل  زمان  تا  باید  تجهیزات  این  خرید  است  آمده 
عضوگیری و آموزش این یگان ویژه به تعلیق در بیاید. این 
یگان باید تا اواسط سال 201۵ بیش از 800 پرسنل داشته 

باشد ولی تا اواخر جوالی فقط 180 عضو داشت.

کرزی مصلحت  گرا...
 حامد کرزی رییس جمهور افغانستان انتقاد کرد. 
منفعت طلب  ویژۀ  گروه هاي  آقای صبا،  گفتۀ  به 
با استفاده از بستر مصلحت گرایانۀ نظام به نقض 

اصول اداری ادامه می دهند.
والی هرات، اداره مستقل ارگان های محلی را به 
که  زمانی  تا  گفت،  کرده  تشبیه  معامالت  بنگاه 
فساد در این اداره از بین نرود، افغانستان هیچگاه 
نخواهد  پیش  به  خوب  حکومتداری  سوی  به 
و  اصالحات  ایجاد  که  گفت  ادامه  در  او  رفت. 
از جانب  را  مثبت، حمایت الزم  کارهای  انجام 

کابل ندارد.

آقای صبا می گوید که در یک سال گذشته ادارۀ 
مستقل ارگان های محلی با تشویق قانون گریزی 
است.  افزوده  مشکالت  بر  هرات  مربوطات  در 
چنین وضعیت، خود  در  کار  ادامۀ  که  افزود  او 

بی مسوولیتی بزرگ است.
هرات  باشنده گان  از  شماری  حال،  این  در 
را ضایعۀ جبران ناپذیر در  آقای صبا  کناره گیری 
راستای توسعه و ثبات در آن والیت می خوانند.

همایون یکی از شهروندان هرات می گوید که این 
خبر برای مردم هرات و منافع آنان نگران کننده 
زمان  در  صبا  آقای  وی،  گفتۀ  به  زیرا  است، 
تصدی این وظیفه توانسته بود منابع زیاد مالی را 

برای هرات جذب کند.

ابراز  با  هرات  باشنده گان  از  دیگر  یکی  شکیب 
تاثر در پیوند با این خبر می گوید که آقای صبا 
و  سیاسی  مثبت  تغیرات  ایجاد  پی  در  همواره 

اقتصادی در هرات بوده است.
ادارۀ  مسووالن  دیدگاه  مورد  این  در  خواستیم 
مستقل ارگان های محلی را نیز داشته باشیم، اما 
آنان از ابراز نظر در پیوند با گفته های آقای صبا 

خود داری کردند.
 1389 سال  سنبله  ماه  اوایل  در  صبا  داوود 
کرزی،  حامد  فرمان  اساس  بر  خورشیدی 
هرات  والی  صفت  به  افغانستان  رییس جمهور 

توظیف شده بود.

ادامۀ راهپیمایی در...
شمال  بزرگراه  به  که  خیابانی  تا  را  راهپیمایی   

وصل است گسترش داده اند.
دادن شعارهای »مرگ  با سر  معترضان همچنین 
بر خاینین« و »ما حق خود را می خواهیم« گفته 
افرادی  به  امور والیت تخار،  اداره  اند که برای 
پاک  اداری  فساد  از  آنها  گفته  به  که  دارند  نیاز 

باشند.

والیت  در  محلی  ارشد  مقام های  از  یک  هیچ 
رییس  و  پولیس  فرمانده  والی،  تخار؛  شمالی 
اتهامات  این  مورد  در  واکنشی  تاکنون  امنیت 

نشان نداده اند.
راهپیمایی در مرکز تالقان جریان عادی ترافیک 
را برهم زده و این مسله انتقاد برخی از ساکنان 

شهر را به همراه داشته است.
در  راهیپمایی  جریان  از  که  ویدیویی  تصاویر 
شهر تالقان منتشر شده نشان می دهد که بسیاری 

از مغازه های شهر تعطیل است.
راهپیمایی در تخار در حالی وارد چهارمین روز 
شده که اخیراً شماری از هواداران جنرال دوستم 
راهپیمایی   سازماندهی  با  جوزجان  والیت  در 
آقای  این والیت،  والی  عالم ساعی  علیه محمد 

ساعی را مجبور به ترک والیت کردند.
از  در والیت جوزجان یک روز پس  تظاهرات 
والی  محافظان  و  دوستم  جنرال  افراد  درگیری 

جوزجان سازماندهی شده بود.



شماری از مدافعان حقوق زن در همایشی در کابل خواستار 
به  قضایی شدند.  ارشد  در پست های  بیشتر زن ها  شمولیت 
به  که  است  این  زنان  اصلی  مشکالت  از  یکی  آن ها،  گفتۀ 

مشکالت حقوقی شان در ادارات دولتی رسیدگی نمی شود.
فعاالن حقوق زن در افغانستان می گویند که زنان نمی توانند 
کنند و  بازگو  به مردها  ادارات مسوول  را در  مشکالت شان 
یکجانبه می شوند.  فیصله های  قربانی  آنها  موارد  بسیاری  در 
از  شنبه  پنج  روز  کابل  در  زنان  حقوق  مدافع  سازمان های 
کرسی های  در  را  بیشتری  زنان  که  خواستند  رییس جمهور 

قضایی منصوب کند.
ثریا انصاری، معاون اجتماع زنان افغان در این نشست گفت: 
»ما می خواهیم که یکی از قاضیان ستره محکمه)دادگاه عالی( 
ایم که معاون لوی سارنوال  پیشنهاد کرده  ما  باشد.  یک زن 
)دادستانی کل( یک زن باشد، یا مثاًل قاضیان بیشتری در محاکم 
افغانستان زن باشند. به خاطر این که این ها بتوانند صدای زن 

افغان را بلند کنند«.
بدرفتاری با زنان در 
محیط  به  افغانستان 
خانه و روی جاده ها 
نمی شود،  خالصه 
زنان  بسیاری  بلکه 
ادارات  در  کارمند 

کارمند  اتمر،  ناجیه  دارند.  ناشایسته شکایت  برخورد  از  نیز 
ریاست امور زنان در والیت شرقی ننگرهار تجربه کرده است 

که چگونه زنان از مراجعه به ادارات دولتی هراس دارند.
ناجیه اتمر می گوید: »بسیاری زنان از ترس و هراس نمی توانند 
زنان  بگیرد.  را  آن ها  امنیت  باید  کسی  زیرا  بیایند،  دفاتر  به 
بنابراین،  کنند.  محافظت  خود  از  تا  ندارند  تفنگ  خودشان 

حکومت باید از آنها محافظت کند که نمی کند«.
زندانی  کابل  باغ  بادام  زندان  در  که  زنی   200 حدود  از 

"جرایم  ارتکاب  دلیل  به  آنها  سوم  یک  حدود  می باشند، 
اخالقی" زندانی اند. برخی آنها می گویند وقتی به دلیل فرار 
از خشونت به نهادهای دولتی مراجعه کرده اند، به جای این 
که به شکایت شان رسیده گی شود، به زندان انداخته شده اند.

در 12 سال گذشته زنان افغان در بخش  های سیاسی و جامعه 
مدنی فعالیت گسترده داشته اند. حدود 30 درصد نماینده گان 
پارلمان را زنان تشکیل می دهند. دو وزیر کابینه و دادستان 
والیت هرات نیز زن می باشند. زنان در انتخابات های گذشته 
نیز سهم فعال گرفته اند، اما این حضور اجتماعی و سیاسی 

تاثیر چشمگیری در بهبود وضعیت زنان نداشته است.
جنبه  آنها  حقوق  از  حمایت  که  دارند  شکایت  افغان  زنان 
به  اما  انتظار می کشند،  ماه ها  از آن ها  سمبولیک دارد. برخی 
دوسیه حقوقی شان رسیده گی صورت نمی گیرد. خانمی به نام 
عایشه در یک "خانه امن" در کارته سه کابل به سر می برد که 
مدعی است از دست یک فرد زورمند از والیت قندوز فرار 

کرده است.
عایشه که همراه با دختر و نواسه اش در این "خانه امن" به 
سر می برد، ناامید به نظر می رسد. او می گوید: »کجاست حقوق 
بشر و دیگرانی که می گویند از حقوق زن دفاع می کنیم؟ از 

روز جهانی زنان تجلیل می کنند، من که کسی را ندیدم تا به 
من کمک کند«.

زنان افغان در حالی خواستار افزایش نقش شان در نهادهای 
عدلی و قضایی می شوند که نگرانی نسبت به وضعیت آنها 
با خروج  یافته است. زیرا تصور می شود  افزایش  در آینده 
نیروهای خارجی حمایت بین المللی از زنان افغان نیز کاهش 
بیابد. با وجود برخی تضمین های حقوقی، عدم تطبیق قانون 
بر مشکالت زنان افزوده است. فتانه گیالنی، یکی از مدافعین 
پیدا  قانون حاکمیت  اینجا  در  »تا حاال  می گوید:  زن  حقوق 
نکرده است و نظام بی نهایت ضعیف است. با وجود این که 
علیه زنان خشونت می شود، زنان و برخی نهادها صدای شان 
متاسفانه  اما  بلند می کنند و برضد خشونت کار می کنند،  را 
حکومت و دولت اصاًل در موردش فکر هم نمی کنند، احساس 

مسوولیت نمی کنند«.
مخالفت با تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در پارلمان 
با  کشور  این  زنان  وضعیت  بهبود  که  داد  نشان  افغانستان 
مشکالت بنیادی رو به رو است. برخی نماینده گان محافظه کار 
پارلمان، این قانون را که برای موارد مشخص خشونت علیه 

زنان، مجازات تعیین کرده است، "غیراسالمی" خواندند.

وروسته له هغې چې د سولې د خربو اترو لپاره 

په قطر کې د طالبانو لپاره دفرت پرانستل شو او د 

افغان دولت تند غربګون یې له ځانه رسه درلود، 

د هېواد په یوشمېر سیمو کې هم د دې دفرت پر 

وړاندې مخالفتونه مخ په ډېرېدو دي.

له دې دفرته  دغه مخالفت کوونکي وايي، چې 

به طالبان د سولې پر ځای نورې ناوړه ګټه پورته 

کړي او په هېواد کې به جګړه وررسه زور واخيل.

د دې  کاپیسال کې سلګونه کسانو  په  تېره ورځ 

مخالفت  خپل  او  وکړ  الریون  وړاندې  پر  دفرت 

ډاګه کړ. دغو الریون کوونکیو غوښتل،  په  یې 

پرانستل  دفرت  د  لپاره  د طالبانو  قطر کې  په  چې 

هغوی ته امتیاز ورکول دي او باید حکومت نور 

له امتیاز ورکونې تېر يش.

د  ځوانانو  هم سلګونه  کې  ننګرهار  په  راز  دغه 

دفرت رسه خپله  له دې  ترڅ کې  په  یوې غونډې 

مخالفت وښود.

تنو  پنځه سوه  دغو ځوانانو چې شمېر یې کابو 

ته رسېده ویل، چې د سولې په نوم دغه دفرت به 

د ګاونډیو هېواد ونو د استخبارايت همغږیو مرکز 

وي.

ټولني  ميل  ځوانانو  د  افغانستان  د  کې  ختیز  په 

چې  ویيل،  ته  رسنیو  صميم  محمد  الل  غړي 

طالبان سوله نه غواړي او هېڅکله یې د سولې 

لپاره زرغون څراغ نه دی ښکاره کړی.

په طالبانو د سولې  ده زیاته کړې، هر ځل چې 

غږ شوی، هغوی یې ځواب په درنو او خونړیو 

سيمې  د  خربه،  په  صميم  د  ورکړی.  بریدونو 

استخبارات به له وسله والو طالبانو رسه د سويل 

د خربو په نوم له ياد دفرت څخه ګټه اخيل او له 

افغان  پر  څېر  په  شورا  کوټې  د  به  ځايه  همدې 

دولت او عامو افغانانو بريدونه طرحه کوي.

د دې غونډې ګډونوالو و یل، چې په دې صورت 

کې چې طالبان د سولې خربې نه غواړي، باید 

حکومت هم د قطر دفرت منلو ته زړه ښه نه کړي.

قطر  په  هم  کابل  ورځ  په  پنجشنبې  د  ډول  دغه 

کې د طالبانو ددفرت پرانستې د مخالفت د الریون 

شاهد و. په کابل کې د شنې لړۍ سلګونه کسانو 

د دې لپاره الریون تر رسه کړ، چې ادعا یې کوله، 

په قطر کې د طالبانو د دفرت پرانیستل د افغانستان 

د تجزيې په مانا ده.

نه  حکومت  طالبانو  د   ( کوونکیو  الریون  دغو 

غواړو! ( شعارونه ورکول او له دې دفرت رسه یې 

خپل مخالفت اعالنوه.

الریون کوونکیو ویل، په هېڅ ډول چمتو نه دي، 

چې د افغانستان تجزیه ومني؛ بلکې غواړي چې 

افغانستان یو ميل او واحد دولت ولري.

تر  یې  الریون  دا  چې  غړو  لړۍ  زرغونې  د 

وسله  له  حکومت  افغان  که  ویل،  کاوه  رسه 

ته  جاړي  جوړ  رسه  یوازې  په  رسه  طالبانو  والو 

دغه  نو  وغورځي  ته  حاشیې  ولس  او  ورسېږي 

جوړجاړی به امن رانه ويل.

دا په داسې حال کې ده، چې کابو دولس ورځې 

وړاندې د قطر په پالزمېنې دوحه کې د سولې د 

طالبانو  د  او  امارت  اسالمي  د  لپاره  اترو  خربو 

پرانستل  را ځړېدا الندې، دفرت  تر  بیرغ  د سپین 

شو، چې د دې دفرت د اسالمي امارت نوم او د 

طالبانو د سپین بیرغ د افغان حکومت، د افغان 

حکومت د سیايس مخالفانو، امریکا او یوشمېر 

د نړۍ نورو هېوادونو غصه را وپاروله او له دې 

دفرت رسه یې مخالف وکړ.

ولسمرش کرزي ویيل ول، چې امریکا وررسه د 

دې دفرت د پرانستې بل ډول موافقه کړې وه او له 

د همدې لپاره جان کېري ګواښ وکړ که طالبان 

خربو اترو ته چمتو نه وي نو دغه دفرت به بېرته 

وتړي.

د افغان حکومت له مخالفت وروسته قطر له دې 

دفرته د اسالمي امارت لوحه او بیرغ ښکته کړل؛ 

په  بیرغ  او  لوحه  هم  ال  چې  وايي،  طالبان  خو 

خپل ځای دي.

دفرت  دې  له  هم  اپوزیسیون  د حکومت سیايس 

چې  دي،  یې  ویيل  او  ښودلی  مخالفت  رسه 

یوازې باید دغه دفرت د سولې د خربو اترو لپاره 

په  کرزي  ولسمرش  لپاره.  اهدافو  نورو  د  نه  وي 

خپل تازه غربګون کې ویيل، چې د قطر دفرت د 

پرانستو دسیسه یې شنډه کړې ده.

پر  چې  ورکوی،  نه  اجازه  هیچاته  ویيل،  هغه 

الطوایفي  په بدل کې ملوک  افغانستان د سولې 

تحمیل کړي.

 ولسمرش حامد کرزي دغه څرګندونې په خپله 

په  دي،  یې  ویيل  او  کړي  کې  وینا  راډیو  اونیزه 

کېدو  پرانیستل  له  دفرت  د  طالبانو  د  کې  قطر 

پرانیستو  د  یو ډول وه خو  مخکې شوې موافقه 

پرمهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول.

یوځل  کې  وینا  همدې  په  کرزي  ولسمرشحامد 

بلنه ورکړه چې جګړه پرېږدي، له  بیا طالبانو ته 

خپلو مدين او سیايس حقوقو څخه ګټه واخيل 

او په هېواد کې دننه ژوند وکړي. ولسمرش کرزي 

همدا راز ټینګار وکړ، چې افغان حکومت به په 

هېواد کې د سولې د ټینګولو تر وخته خپلو هڅو 

ته دوام ورکړي.
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د قطر د دفتر پر وړاندې د 
مخالفتونو څپې!

قانون  انفاذ  از  سال  چهار  گذشت  از  پس 
وزارت  باالخره  همه گانی،  رسانه های 
دو  انتخاب  طرزالعمِل  فرهنگ،  و  اطالعات 
تن از نماینده گان ژورنالیستان برای عضویت 
در شورای عالی رسانه را، تهیه و نشر کرده 

است.
حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون 
تأکید  می کند،  استقبال  پیشرفت  این  از  که 
و  گسترده  دادخواهی های  واقع  در  که  دارد 
شده  سبب  فدراسیون،  این  مدنی  فشارهای 
است که وزارت اطالعات و فرهنگ مجبور 
به تهیۀ این طرزالعمل شود؛ چون قبل از این، 
اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  داکتر 
به  غیرقانونی  گونۀ  به  را  تن  دو  فرهنگ،  و 
شورای  در  ژورنالیستان  نماینده گان  عنوان 
تاهنوز  که  بود  کرده  انتصاب  رسانه ها،  عالی 

عضویِت این شورا را دارند.
در  ژورنالیستان  حامی  و  صنفی  نهادهای 
سال های گذشته از طریق بحث های رسانه یی، 
نشر اعالمیه ها و برگزاری نشست های خبری، 
با  رابطه  در  رسانه ها  قانون  احکام  تطبیق  بر 
ترکیب شورای عالی رسانه ها و موارد دیگری 
فدراسیون  ایجاد  از  پس  ولی  داشتند؛  تأکید 
و   1391 خزان  در  افغانستان  ژورنالیستان 
مراجعات مکرر نماینده گان این فدراسیون به 
کمیسیون های مختلف مجلسین شورای ملی، 
حکومتی،  مسووالن  و  قضاییه  قوۀ  مقامات 
در ماه های گذشته، حاال وزارت اطالعات و 
فرهنگ به این خواسِت مشروع ژورنالیستان 

پاسخ گفته است.
نکاتی  نظر  مورد  طرزالعمِل  در  حال،  این  با 
وجود دارد که از دید فدراسیون ژورنالیستان 
قانون   41 مادۀ  حکم  مبنای  بر  و  افغانستان 

رسانه های همه گانی، نیاز به بازبینی دارد.
در مادۀ اول این طرزالعمل آمده است: »این 
مادۀ   4 فقرۀ  حکم  از  تأسی  به  طرزالعمل 
همه گانی  رسانه¬های  قانون  چهل ویکم 
به  ژورنالیستان  از  تن  دو  انتخاب  منظور  به 
کشور  ژورنالیستان  جامعۀ  از  نماینده گی 
رسانه¬ها  عالی  شورای  عضویت  برای 
وضع گردیده¬است.« در حالی که بر اساس 
همه گانی،  رسانه های  قانون   41 مادۀ  حکم 
تن  دو  انتخاب  برای  باید  طرزالعمل  این 
از  تن  دو  و  مدنی  جامعۀ  نماینده گان  از 
در  عضویت  برای  ژورنالیستان  نماینده گان 
شورای عالی رسانه ها تهیه شود. بدین اساس 
و در صورتی که این طرزالعمل به منصۀ اجرا 
نماینده گان  از  تن  دو  انتخاب  شود،  گذاشته 

جامعۀ مدنی برای عضویت در شورای عالی 
گردد؛  طرزالعمل  این  تابع  باید  نیز  رسانه ها 
قبل،  سال  یک ونیم  به  نزدیک  که  حالی  در 
نهادهای جامعۀ مدنی به دلیل این که وزارت 
اطالعات و فرهنگ در تهیۀ چنین طرزالعملی 
شیوه یی  با  بود،  کرده  تنبلی  و  سهل انگاری 
انتخاب  برای  بودند،  دیده  صالح  خود  که 
و  کردند  برگزار  انتخابات  نماینده گان شان، 
شورای  عضویت  هم  حاال  نماینده گان شان 

عالی رسانه ها را دارند.
طرزالعمل،  این  دومِ  مادۀ  در  دیگر  سوی  از 
شورای  در  عضویت  نامزدان  برای  شرایطی 
عالی در نظر گرفته شده. شرایط مندرج مادۀ 
مورد  نیز  هفتم  مادۀ  در  طرزالعمل  این  دومِ 

تأکید قرار گرفته است.
وضع این شرایط از یک سو از لحاظ قانونی، 
نمی گنجد؛  طرزالعمل  این  چهارچوب  در 
چون بر مبنای حکم مادۀ 41 قانون رسانه های 
روشن  برای  تنها  طرزالعمل  این  همه گانی، 
نماینده گان  از  تن  دو  انتخاب  شیوۀ  ساختِن 
ژورنالیستان و جامعۀ مدنی برای عضویت در 

شوای عالی، مورد استفاده دارد.
از سوی دیگر، وقتی که قوۀ مقننه نیاز دانسته 
است تا شرایطی را برای اعضای یک ساختار 
در  صراحتًا  را  مورد  این  کند،  وضع  قانونی 
در  مثال  گونۀ  به  است.  داده  توضیح  قانون 
مادۀ 42 قانون رسانه های همه گانی در مورد 
شرایط اعضای کمیسیون رسانه های همه گانی 
با  مسلکی  شخصیت های   ...« است:  آمده 
در  ژورنالیزم...«.  باتجربۀ  و  عالی  تحصیالت 
مورد  در  قانون  همین   41 مادۀ  در  که  حالی 
نماینده گان ژورنالیستان چنین صراحت دارد: 

»... دو نفر مسلکی و با تجربۀ ژورنالیزم...«.
به این ترتیب و با در نظرداشت این که هیچ 
مقرره، الیحه و طرزالعملی نمی تواند و نباید 
در مخالفت با قانون قرار داشته باشد، وضع 
زاید  طرزالعمل،  دوم  مادۀ  مندرج  شرایط 

است.
مورد  در  طرزالعمل  این  سیزدهم  مادۀ  در 
تساوی آرای نامزدان نیز یک شیوۀ نادرست 

در نظر گرفته شده است:
»1( هرگاه آرای دو نفر نامزد و یا بیشتر از آن 
مساوی باشند، در آن صورت شخصی برنده 
تحصیلی  درجۀ  بلندترین  دارای  که  می باشد 
عرصۀ  در  کاری  تجربۀ  بیشترین  دارای  و 

ژورنالیزم می باشد.
2( هرگاه نامزدان در درجۀ تحصیلی و تجربۀ 
صورت  آن  در  باشند،  مساوی  نیز  کاری 

قرعه کشی صورت می گیرد.«
افغانستان  انتخاباتی  نظام  در  که  حالی  در 
ریاست جمهوری،  انتخابات  برای  تاهنوز  که 
شورای ملی و شورای های والیتی، به اجرا 
آرا  تساوی  صورت  در  است،  شده  گذاشته 
نتوانند  نامزدان  که  زمانی  )یا  نامزد  دو  میان 
اکثریت آرا را به دست بیاورند(، انتخابات به 
دور دوم کشانده می شود. در این طرزالعمل 
نظام  نظرداشت  در  با  تا  است  نیاز  نیز 
انتخاباتی افغانستان، همین شیوه مورد استفاده 
قرار گیرد. به اضافۀ این که باید قید گردد اگر 
نامزدانی که آرای مساوی دارند در دور دوم 
نیز نتوانستند اکثریت آرا را به دست بیاورند، 
آن ها  جای  به  و  رفته  کنار  نامزدی  از  باید 

نامزدان دیگری وارد میدان رقابت شوند.
قانون   41 مادۀ   3 فقرۀ  اساس  بر  هم چنان 
تنها  مذکور  طرزالعمل  همه گانی،  رسانه های 
در مورد شیوۀ انتخاب دو نفر از ژورنالیستان 
به حیث اعضای شورای عالی رسانه ها نبوده؛ 
بلکه طرز کار و فعالیت این شورا نیز توسط 
طرزالعمل مذکور باید تنظیم گردد که در این 

طرزالعمل گنجانیده نشده است. 
صنفی  اتحادیه های  برای  طرزالعمل  این  در 
برای  نقشی  هیچ  رسانه یی  و  خبرنگاری 
این خود  که  است  نشده  داده  اعضا  انتخاب 
اصل دموکراتیک بودِن این طرزالعمل را زیر 
سوال می برد؛ زیرا در کشورهای دموکراتیک 
این نهادهای صنفی اند که خود بدون مداخلۀ 
حکومت، اعضای این گونه شوراهای مختلط 

را انتخاب می کنند. 
طرزالعمل  این  در  که  است  یاددهانی  قابل 
هم چنان اصل سراسری بودِن انتخابات برای 
خبرنگاران در نظر گرفته نشده است که این 
را صدمه  انتخابات  بودِن  عادالنه  اصل  خود 
این  در  باید  نیز  والیات  خبرنگاران  می زند. 
پروسه نقش داشته باشند و این تنها نهادهای 
صنفی و حامی خبرنگاران استند که می توانند 
را  والیات  خبرنگاران  از  نماینده گی  زمینۀ 

میسر سازند. 
فدراسیون ژورنالیستان افغانستان به این باور 
اجرا گذاشتِن طرزالعمل  به  از  قبل  است که 
مورد نظر، باید در مواردی که قباًل تذکر داده 
شد، این طرزالعمل بازبینی گردد. در غیر این 
افغانستان،  ژورنالیستان  فدراسیون  صورت، 
در پروسه یی که از لحاظ قانونی مشکل داشته 

و مبهم باشد، شرکت نخواهد کرد.
هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان 

افغانستان

اعالمیۀ فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در رابطه با

تهیۀ طرزالعمل انتخاب نماینده گاِن ژورنالیستان 
برای عضویت در شورای عالی رسانه ها

فعاالن امور زنان:

در نهادهای عدلی و قضایی به زنان سهم داده شود
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           گفت و گو کننده: محمد هارون مجیدی

با  گفت وگو  به  حاضر  این که  از  سپاس  اورنگ  آقای 
بگویید گشایش دفتر  ماندگار شدید. در نخست  روزنامة 

طالبان در قطر به نفع چه کسانی تمام شد؟ 
و  قطر  حکومت  حمایت   دلیل  به  که  قطر  در  طالبان  دفتِر 
امریکا گشایش یافت، کاماًل به نفع طالبان و  ایاالت متحدۀ 

کسانی که در آن دفتر زنده گی می کنند، تمام شد.
در  خارجی ها  حضور  مقابل  در  جهاد  از  همیشه  طالبان 
افغانستان سخن می زنند و از سوی دیگر با کسانی که اعالن 
نوع  این  می نمایند؛  گو  گفت و  و  می نشینند  کرده اند،  جهاد 

برخورد چه هدفی می تواند داشته باشد؟
با  گشایش دفتر طالبان در قطر و گفت وگوی مستقیم آن ها 
امریکا و کشورهای دیگر، منجر به گسترش رابطۀ این گروه 
با جامعۀ جهانی و یافتن یک مرکزیت شده است. در ضمن 
کشورهایی   که با آن ها زیِر نام تروریزم مبارزه می کردند، حال 
آن ها را به عنوان یک جریان سیاسی قبول کرده اند و با آن ها 
مذاکره می نمایند؛ طالبان از این دفتر بهره برداری های سیاسی 
خود را می نمایند. طالبان می گویند جهاد می کنیم، در حالی 
که فتوای جهاد مربوط به امت مسلمه می شود و علمای جهان 
اسالم باید گردهم بیایند و بگویند که جهاد در کجا و چطور 
فرض شده و در کجا نشده؟ آیا جهاد در برابر مجاهدینی که 
بیگانه  تجاوز  مقابل  در  درازی  سال های  دشوار  شرایط  در 
دلیل شرعی  باره چه  این  جنگیدند، جایز است؟ طالبان در 

دارند؟ 
جهان استعمار هم مانند همان گرگ های باران دیده همیشه 
تجربه هایی از گذشته و حال خود دارند و در تختۀ شطرنج 
شناختن  به رسمیت  با  آن ها  بخورند.  شکست  نمی خواهند 
می خواهند  برای شان  دفتر  گشایش  و  گروه)طالبان(  این 
هویت اسالمی را از این ها بگیرند. یعنی کسانی که می گویند 
یک  در  گروه  این  که  وجودی  با  می جنگیم،  اشغال  علیه 
دارند  که شعور  و کسانی  آمدند  موافقت نامۀ جامعۀ جهانی 
می دانند این هایی که می گویند ما جهاد می کنیم سر خود را از 

کجا بیرون می کنند و توسط کی ها تمویل می شوند.
هم  افغانستان  حکومت  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش  در 
نقش داشته است؛ اما چه گونه شد که به یک باره  گی با این 
دفتر مخالفت کردند؟ ...                               ادامه صفحه 6

سلطان محمد اورنگ:

در راستای عملی شدن طرح اجندای ملی 
متحدانه تالش کنیم

حامد کرزی: 
با همکاری مردم  
دسیسۀ قطر را 

خنثا کردیم
که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
طالبان  مذاکرات  دفتر  گشایش  شیوۀ 
صلح  گفت وگوهای  برای  قطر  در 
دسیسه یی بود که حکومت افغانستان 

آن را خنثی کرد.
رادیویی  بیانیه  یک  در  کرزی  آقای 
و  افغانستان  حکومت  که  است  گفته 
امریکا برای انجام گفت وگوهای صلح 
و  صلح  عالی  شورای  اعضای  میان 
نماینده  گان طالبان از طریق دفتری در 
قطر موافقت کرده بودند اما »زمانی که 
باز شد، موضوع  دفتر طالبان در قطر 

طور دیگری بود.«
شیوۀ  که  کرد  تاکید  کرزی  آقای 
طالبان  گفت وگوهای  دفتر  گشایش 
امریکا  قبلی  موافقت های  با  قطر  در 
به  و  نداشت  همخوانی  افغانستان  و 
در  افغانستان  »حکومت  دلیل  همین 
قوی  همکاری  با  و  ایستاد  آن  برابر 

مردم این دسیسه را خنثی کرد.«
گروه طالبان...           ادامه صفحه 6

والیت  ساکنان  از  نفر  هزاران  راهپیمایی 
در  فساد  که  آنچه  به  اعتراض  در  تخار 
برای  خوانند،  می  والیت  این  ادارات 

چهارمین روز ادامه یافته است.
معترضان خشمگین، والی، فرمانده پولیس 
امنیت والیت تخار را به دست  و رییس 
گروه های  با  همکاری  و  فساد  در  داشتن 
آنها  کنند.  می  متهم  غیرقانونی  مسلح 
این  برکناری  زمان  تا  که  اند  داده  هشدار 
سه مقام از پست هایشان به تظاهرات ادامه 

خواهند داد.
حاجی جمشید، از سازماندهان این راهیپایی گفت 
کناره  تخار،  والیت  مردم  اساسی  خواست  که 
گیری این مقامات از سمت های دولتی شان است.

آقای جمشید گفت: »ما حق ملت را می خواهیم، 

امروز هیاتی از کابل آمده و با مقام های والیت 
دیدار کرده اگر حق مردم داده نشود ما از تظاهرات 

دست نخواهیم کشید.«
اعتراض در  به رسم  راهیپمایی  کنندگان  اشتراک 
وسط شهر خیمه زده اند و دامنه...   ادامه صفحه 6

فراخواِن نخستین نشست مشورتی »آجندای ملی«
به تفاهم، هم بسته گی ملی و دست یابی به صلح پایدار، نشست های مشورتی یی  در راستای رسیدن 
در محور طرح »آجندای ملی« با رویکرد به ایجاد گفتمان ملی، با اشتراک نخبه گان افغانستان )فعاالن 
و صاحب نظران سیاسی، علمای دینی، اندیشه ورزان امور فرهنگی و اجتماعی و سایر شخصیت های 

تأثیرگذار( به روز دوشنبه 10 سرطان برابر با اول ماه جوالی راه اندازی می گردد. 
طی این نشست های پی هم در مرکز و والیات کشور، آجندای ملی با مولفه های آن به بحث و تبادل 

نظر گرفته می شود: 

1- راه اندازی دیالوگ بین االفغانی ـ گفتمان ملی مدنی
2- توافق روی دیدگاه های مشترک و اتخاذ استراتژی واحد

3- راه اندازی پروسة اعتمادسازی
4- تفاهم روی پایه های تشکیل دولت ملی

5- ضرورت ریفورم و اصالحات گستردۀ سیاسی. 

به  را  خود  نشانِی  و  نام  می توانند  هستند،  عالقه مند  نشست ها  این  در  اشتراک  به  که  هموطنانی 
با  ضرورت،  صورت  در  و  کنند  ارسال   agenda.national@yahoo.com انترنتی   آدرس 
تا درج فهرستِ اشتراک کننده گان  بگیرند  شماره تلیفون های0786201201 و 0700277781 تماس 

گردند.

ادامۀ راهپیمایی در تخار در اعتراض به 
فساد اداری


