
به  کشور  این  که  کرد  اعالم  هند  خارجة  امور  وزیر 
تالش برای صلح در افغانستان ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری شینهوا، سلمان خورشید، وزیر 
امور خارجه هند به رسانه ها گفت: در این در رابطه ما 
با حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان و همچنین با 
امریکا نشست هایی را در این باره برگزار کردیم و به 
عربستان سعودی و انگلیس نیز سفر کردیم تا در این 

باره به مذاکره بپردازیم.
صلح  مورد  در  امریکا  که  کرد  اعالم  همچنین  وی 
که  دارد  احتمال  نیست.  مطمین  طالبان  با  مذاکره  و 
خارج  افغانستان  از  میالدی  آینده  سال  ناتو  سربازان 
نیروهای  که خروج  دارد  نگرانی های وجود  و  شوند 

ناتو مشکالتی در مرزهای افغانستان به وجود آورد.
امور  وزیر  کری،  جان  با  ما  گفت:  خورشید  سلمان 

خارجه امریکا مذاکره کردیم، او به صراحت اعالم کرد 
که هیچ حرکتی که در جهت آسیب رساندن به منافع 

هند باشد نباید صورت بگیرد.
کری  جان  هند،  خارجه  امور  وزیر  گفته  اساس  بر 
خطاب به مقام های این کشور گفت که اعضای طالبان 
قبل از آغاز مذاکرات باید اسلحه های خود را به زمین 
بگذارند و همچنین رابطه شان را با القاعده قطع کنند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

کرزی در نشست مشترک خبری با دیوید کامرون: 

فدرالیسم در افغانستان نتیجه 
نمی دهد

کرد  اعتراف  آلمان  خارجي  اطالعات  سرویس  رییس 
دفتر  مستقیم  دستور  به  کشور  این  اطالعاتي  ماموران  که 
جاسوسي  و  اطالعات  آوري  جمع  به  نسبت  صدراعظم، 
این کشور  تمامي وزارت خانه هاي  و  افغانستان  از دولت 

اقدام مي کنند.
روزنامه میتل دویچه سایتونگ روز شنبه در نسخه آنالین 
اطالعات  رییس سرویس  شیندلر  گرهارد  از  نقل  به  خود 
خارجي آلمان )BND(، نوشت: سرویس... ادامه صفحه 6

نماینده گان  انتخاب  طرزالعمل  نشر  و  تهیه  به  واکنش  در 
اواخر  که  عالی رسانه ها  در شورای  برای عضویت  ژورنالیستان 
هفتة گذشته از سوی وزارت اطالعات و فرهنگ به نشر رسیده 
بود، فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در یک نشست خبری که 
صبح روز گذشته در دفتر نی برگزار شد، این طرزالعمل را خالف 

قانون و ناقص خواند.
این در نشست مورخ  از  قبل  افغانستان،  فدراسیون ژورنالیستان 
18.3.1392، دو تن از نماینده گان ژورنالیستان را برای عضویت 
این  انتخاب  شیوۀ  بود.  کرده  انتخاب  رسانه ها  عالی  شورای  در 
دوتن با استفاده از شیوه یی که نهاد های جامعة مدنی نماینده گان 
کاپی  بودند،  کرده  انتخاب  این شورا  در  برای عضویت  را  شان 
شده بود. ...           ادامه صفحه 6

معاون فرمانده ناتو عنوان داشت، غرب باید همان یک 
دهه قبل که حکومت طالبان در افغانستان سقوط کرد، 
و  می رسید  توافق  به  شبه نظامی  گروه  این  رهبران  با 

مذاکره می کرد.
افغانستان  در  ناتو  فرمانده  معاون  کارتر،  نیک  جنرال 

یک هفته پس از آخرین تالش ناکام برای آماده سازی 
گفت:  گاردین  روزنامه  به  طالبان  با  مذاکره  مقدمات 
از  پیش و پس  باید همان یک دهه  کشورهای غربی 
به  این گروه شبه نظامی  با  از قدرت  سرنگونی طالبان 

گفت وگو می پرداختند.
و  نظامی  حمایت  نیازمند  افغان  نیروهای  افزود:  وی 
خروج  از  پس  دیگر  سال  چندین  برای  غرب  مالی 
نیروهای خارجی در سال 2014 میالدی از افغانستان 
هستند. دولت کابل ممکن است این مساله را بپذیرد 
دست  دور  مناطق  کنترل  تنها  سال  چندین  برای  که 

افغانستان را بر عهده بگیرد.
این مقام مسوول ناتو گفت: به سال 2002 بازگردید؛ 
زمانی که طالبان در افغانستان حکومت می کرد. گمان 
می کنم که در آن مرحله، اگر ما موقعیت را می سنجیدیم، 

ممکن بود راهی که در سال 2001 میالدی آغاز کرده 
بر  را  افغانستان  مردم  تمام  و  بگیریم  پیش  در  بودیم، 
سر میز مذاکره بیاوریم و در مورد آینده شان به بحث 

بنشینیم.
وی با بیان این مساله که بسیار آسان است تا با استفاده 
پیدا کنیم، گفت:  بر مسایل اشراف  بازنگری  از فواید 
مواجه  آن  با  زمانی  برهه  این  در  که  مشکالت  این 
شده ایم، مشکالت سیاسی بسیار مهمی هستند و این 
با یکدیگر  راه مذاکره مردم  از  تنها  مشکالت سیاسی 

حل می شوند.
و  پولیس  است  معتقد  همچنین  ناتو  ارشد  مقام  این 
شکل  باثبات  و  بادوام  موقعیت هایی  درون  ارتش 
انتخابات  از  برای حفاظت  کافی  قدر  به  که  گرفته اند 
حساس ریاست جمهوری سال...        ادامه صفحه 6

اعتراف آلمان به 
جاسوسي در افغانستان

طرزالعمل انتخاب نماینده گان ژورنالیستان 

نواقص قانونی و 
اجرایی دارد

وزیرخارجة هند: 

تالش های مان را برای تأمین صلح در 
افغانستان ادامه می دهیم
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صفحه 6

ناتو: 

باید یک دهه پیش با طالبان مذاکره می کردیم



از  بیشتر  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 
استقرار  به  نسبت  خوش بینی ها  آن که 
به  دهد،  افزایش  را  افغانستان  در  صلح 
شک وگمان های تازه یی در این عرصه دامن 
زده است. واکنش ها به چه گونه گِی گشایش 
دفتر طالبان در قطر از سوی مقام های افغان، 
سپس  و  ملی،  شورای  و  سیاسی  احزاب 
حرف وحدیث های دیگر در این خصوص و 
به ویژه اظهارات امراهلل صالح رییس پیشیِن 
نماینده گان  هویت  گفت  که  ملی  امنیت 
از  طالبان در قطر روشن نیست و شماری 
آن ها از سوی سازمان استخبارات پاکستان 
)آی.اس.آی( به دوحه فرستاده شده اند، بر 
افغانستان  جامعة  در  گمان ها  و  شک  این 
از  دابنز  جمیز  سفر  دنبال  به  حاال  افزود. 
در  سوءتفاهم ها  رفع  برای  کابل  به  دوحه 
آغاز  و  طالبان  دفتر  گشایش  خصوص 
اشاره  مواردی  به  می توان  صلح،  مذاکرات 
متأثر  را  این گفت وگوها  می توانند  که  کرد 

کنند.
گشایش  هنگام  در  هماهنگی:  عدم   -1
شد  مشخص  قطر،  در  طالبان  دفتر  رسمی 
که هماهنگی الزم در این خصوص صورت 
نگرفته و به همین دلیل، به سوءتفاهم های 
کمک  مورد  این  در  ناخواسته  و  خواسته 
دست کم  که  سوءتفاهم هایی  است؛  کرده 
به لغو مذاکرات میان افغانستان و امریکا بر 
هیأت  امنیتی و سفر  توافق نامة  امضای  سر 
عدم  انجامید.  قطر  به  صلح  عالی  شورای 
هماهنگی در مورد گشایش دفتر طالبان حتا 
اگر به دلیل اشکاالت فنی رخ داده باشد، در 
گمانه زنی  این  افغانستان  رسانه های  برخی 
را تقویت کرد که مقام های قطر نیز در این 

مورد بی تقصیر نبوده اند.
در  طالبان  دفتر  گشایش  بی اعتمادی:   -2
کشورهای  میان  بی اعتمادی  فضای  قطر، 
را  افغانستان  ذی دخل در خصوِص مسایل 
افغان  مقام های  بخشید.  تازه  لعاِب  و  رنگ 
ببرند،  نام  از کشور مشخصی  این که  بدون 
بدگمانی  ابراز  خارجی ها  نیات  به  نسبت 
در  که  داشتند  اعالم  صراحت  با  و  کردند 
عقب این تحرکات، منافع بیگانه گان پنهان 
است. مقام های افغان هرچند انگشت اتهام 
از  ولی  نگرفتند،  خاصی  کشور  سمت  به 

می تواند  آن ها  منظور  که  بود  معلوم  آغاز 
میان  لفظی  تنش  باشد.  پاکستان  و  امریکا 
نماینده گان افغانستان و پاکستان در سازمان 
که  بود  مسأله  این  گویای  متحد،  ملل 
پاکستان و  افغان فکر می کنند که  مقام های 
امریکا در همکاری با هم تالش دارند روند 
مقام های  هرچند  کنند.  مدیریت  را  صلح 
مسأله  حساسیِت  متوجه  زود  سفید  کاخ 
شدند، ولی توضیحاِت آن ها در مورد آن چه 
دفتر طالبان در قطر  که در هنگام گشایش 
اتفاق افتاد، نتوانست کاماًل قناعِت مقام های 

افغان را فراهم کند.
3- بی برنامه گی: مشکل دیگِر گشایش دفتر 
قطر که از آغاز خود را نشان داد، بی برنامه گِی 
گروه ها و کشورهایی بود که تالش کردند 
این دفتر رسمًا گشایش یابد. در حال حاضر 
که نزدیک به ده روز از گشایِش این دفتر 
است  قرار  که  نیست  مشخص  می گذرد، 
چه نوع مذاکرات، در چه سطوح و با کدام 
دولت  گیرد.  صورت  دفتر  این  در  اهداف 
و  گوناگون  دیدگاه های  دلیل  به  افغانستان 
گاه متضاد در مورد گفت وگوهای صلح در 
میان جامعه، هنوز به مکانیزم مدون و دقیقی 
دست  صلح  گفت وگوهای  خصوص  در 
به نوعی  افغان  مقام های  است.  نکرده  پیدا 
از گفت وگوهای صلح می هراسند که مبادا 
در میان جامعه و به  ویژه احزاب اپوزیسیون 
به  تعبیر  گفت وگوها  این  مدنی،  جامعة  و 
که  امریکا  شود.  طالبان  با  سیاسی  معاملة 
ظاهراً سعی در پایان دادن به مأموریِت خود 
با  نمی داند  نیز  دارد  منطقه  و  افغانستان  در 
که  کند  گفت وگو  طالبان  با  رویکردی  چه 
جهان  سطح  در  را  کشور  این  موقِف  هم 
که رخ  آن چه  از  افغان ها  هم  و  نزند  لطمه 

می دهد، عصبانی نشوند.
دفتر  گشایش  احتماالت:  عدم سنجش   -4
طالبان نشان داد که جوانب دخیل، سنجِش 
غیرمترقبه  موارد  و  احتماالت  از  دقیقی 
که  این جاست  اساسی  پرسش  نداشته اند. 
دفتر  گشایش  چه گونه گی  از  امریکا  واقعًا 
قطر آگاهی نداشته است؟ پرسش دیگر این 
خود  شرایط  افغان  مقام های  آیا  که  است 
مقام های  با  طالبان  دفتر  گشایش  برای  را 
گذاشته  میان  در  به روشنی  قطر  و  امریکا 

بودند؟ از دیدگاه جامعه شناختی احتماالت، 
دامن  به  منجر  که  اتفاق هایی  برخی  نباید 
می افتاد؛  شد،  سوءتفاهم ها  برخی  به  زدن 
اما مشخص است که طرف های ذی دخل یا 
این احتماالت را در نظر نگرفته بودند و یا 

به آن ها کم بها داده بودند.
منافع  تضاد  موضوع  منافع:  تضاد   -5
آغاز  روند  که  است  دیگری  مسالة  هم 
متأثر  به شدت  را  صلح  گفت وگوهای 
را مسالة  افغان صلح  مقام های  کرده است. 
مطلق«ِ  »مالکیت  از  و  می کنند  عنوان  خود 
در  که  همان گونه  می گویند ـ  سخن  آن 
گفت وگو  در  کرزی  رییس جمهور  سخنان 
و  افغانستان  برای  امریکا  ویژۀ  فرستادۀ  با 
پاکستان بازتاب داشت. اما امریکا به عنوان 
تالش  افغانستان  حامی  کشور  اصلی ترین 
صلح آمیز  راه حلی  بتواند  به زودی  که  دارد 
برای قضیة این کشور بیابد. مقام های افغان 
منافِع  دنبال  به  امریکایی ها  می کنند  فکر 
از  را  کشور  این  که  کرده اند  تالش  خود 
روند صلح کنار بزنند. طالبان نیز به عنوان 
گروهی که سرنوشت صلح به تصمیم ِ آن ها 
در  خود  منافِع  تأمین  دنبال  به  دارد،  پیوند 
به  که  می خواهند  طالبان  استند.  روند  این 
گفت وگوهای  وارد  اسالمی،  امارت  عنوان 
صلح شوند و حق تقدم در این گفت وگوها 
را در حال حاضر به بازیگران جهانی قضیة 
این  در  هم  پاکستان  داده اند.  افغانستان 
بماند  از کاروان عقب  میان نمی خواهد که 
همین  به  شود.  گرفته  هیچ  به  آن  نقش  و 
به گونه یی سعی  این کشور  مقام های  دلیل 
باشند.  صلح  روند  از  بخشی  که  می کنند 
درخواست اخیِر مقام های افغان از همتایان 
پاکستانی شان برای رهایی زندانیان طالبان از 
زندان های پاکستان، عماًل بیان گر نقشی ست 
که پاکستان برای خود در معادالت منطقه یی 

حفظ کرده است.
نظر  به  مشکل  فاکتورها،  این  به  توجه  با 
قطر،  در  طالبان  دفتر  گشایش  که  می رسد 
دریچه یی به سمِت صلح در کوتاه مدت باز 
به  نیز  دیگری  چالش های  روند  این  کند. 
دنبال دارد که با گذشت زمان، خود را نشان 

خواهند داد.
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نثاراحمد فیضی غوریانی / عضو مجلس نماینده گان

موانع آغاِز گفت وگوهای صلح
 

در آستانة انتخابات پیش رو، بحث گشایش دفتر طالبان 
برای گفت وگوی صلح  تازه  کانالی  باز شدِن  در قطر و 
تحت الشعاع  را  انتخاباتی  بحث های  تمام  طالبان،  با 
می آید  میان  به  پرسش  این  این رو  از  است.  داده  قرار 
روی  پیِش  انتخابات  برای  جهانی  جامعة  به راستی،  که 
در  نیز  افغانستان  دولِت  آیا  و  دیده  خواب هایی  چه  ما 
تنهایی  به  یا خود  دارد،  این خواب ها سهم و مشارکتی 
مصروِف طراحی و برنامه ریزی برای این پروسه است؟ 

پاسخ به این پرسش  هرچه باشد، این نکته کاماًل مشکوک 
و قابِل بررسی ست که درست در یک چنین شرایطی و در 
یک چنین روزهای مهمی برای ملت افغانستان، یک دفتر 
رسمی برای طالبان در قطر افتتاح و این گروه به عنوان 
یک عنصر سیاسی به رسمیت شناخته می شود و جنجال ها 
می افتـد.  به راه  رابطه  این  در  نیز  زیادی  حاشیه های  و 
طالبان  اسالمی  امارت  پرچم  ـ  موقتی  هرچند  ـ  اهتزاز 
به  آن ها  بازگشت مجددِ  پیرامون  در قطر و گمانه زنی ها 
را  افغانستان  مردم  احساساِت  که  مسأله یی ست  قدرت، 
به شدت جریحه دار ساخته و همه را به یک نگرانِی عمیق 

فرو برده است.
اگر جامعة جهانی دست در کاسة طالبان گذارده و بخواهد 
با سرنوشِت افغانستانی ها معامله کند، چه خواهد شـــد؟
بدون شک امروز توقِع مردم افغانستان از جامعة جهانی 
و  عادالنه  شفاف،  به  موقع،  برگزاری  برای  که  است  این 
به آن ها کمک کند و بدون  انتخابات پیش رو،  همه گیِر 
هیچ زدوبند و معامله گری یی، بگذارد که خواست و ارادۀ 
آن ها در قالِب یک حکومت مردمی که مشروعیِت خود را 
از آرای حقیقِی مردم به دست می آورد، تجلی یابد. اما اگر 
جامعة جهانی با حرکت هایی از قبیِل حمایت از گشایش 
افکار  آن ها،  به  بیشتر  امتیازدهِی  و  طالبان  سیاسی  دفتر 
عمومی را مشوش کرده مردم را نسبت به انتخابات آتی 
بی باور سازد، در حقیقت عدم صداقت و یک رنگِی خود 
را در دفاع از دموکراسی و دستاوردهای بیش از یک دهة 

آن در افغانستان، به نمایش گذاشته است. 
نیاز را به اعتمادسازی، مبارزه  افغانستان بیشترین  امروز 
و  دارد،  قانون  برای حاکمیِت  فساد گسترده و تالش  با 
اولین مرحلة  انتخاباتی،  تقویم  بر  بنا  فعلی که  در مقطع 
نیازمند  شده،  شروع  رأی دهنده گان(  )ثبت نام  انتخابات 
دقت و اِعمال نظارِت کامل بر روند ثبت نامِ رأی دهنده گان 
می باشد؛ اما متأسفانه می بینیم که با به میان آمدِن بحث 
این  همة  آن،  حواشی  و  قطر  در  طالبان  دفتر  گشایش 
آن ها  به  کمترکسی  و  شده  کم رنگ  مهم،  موضوعات 

می پردازد. 
ثبت نام  مرحلة  اگر  کرد:  حکم  می توان  جرأت  به 
رأی دهنده گان با دقت و شفافیِت کامل طی نگردد، اگر 
افرادی  در این میان دست هایی به خیانت آلوده شود و 
بتوانند کارت های اضافی و یا تقلبی به دست آورند، بدتر 
آن ها  به  امتیازدهی  و  طالب نوازی  سیاستِ   اگر  همه  از 
در دولت آینده، تعقیب گردد و این گونه امیدوارِی مردم 
دموکراتیک  عادالنه و  انتخاباِت  برگزاری یک  به  نسبت 
سلب شود، شکسِت انتخابات و پایاِن غم انگیِز دموکراسی 

در کشور حتمی خواهد بود. 
مردم افغانستان از جامعة جهانی و دولت افغانستان جداً 
منافع  و  مصالح  به  بیشتری  وفادارِی  با  که  دارند  توقع 
ملِی مردم ما، نگذارند هیچ مسأله یی اولویت را از بحِث 
برای  تالش  و  اعتمادسازی  آگاهی بخشی،  و  انتخابات 
برگزارِی یک انتخاباِت شفاف و عادالنه بگیرد. چرا که 
مردمِ ما امروز بیشتر از هر زماِن دیگر نیازمندند تا به این 
انتخابات پیش رو، فرصتی بی بازگشت  باور برسـند که 
سیاسِی  سرنوشت  بتوانند  خودشان  این که  برای  است 
خویش را رقم بزنند و قدرت را نه با جنگ و کشمکش، 
که به واسطة صندوق های رأی انتقال دهنـد و برای فردای 

بهتر افغانستان، عاشقانه تالش کنند.

انتخابات؛
مهم ترین اولویت برای 

افغانستان
دولت افغانستان به دلیل دیدگاه های گوناگون و گاه متضاد در مورد گفت وگوهای صلح در میان جامعه، هنوز به مکانیزم مدون 
و دقیقی در خصوص گفت وگوهای صلح دست پیدا نکرده است. مقام های افغان به نوعی از گفت وگوهای صلح می هراسند که 
مبادا در میان جامعه و به  ویژه احزاب اپوزیسیون و جامعۀ مدنی، این گفت وگوها تعبیر به معاملۀ سیاسی با طالبان شود. امریکا 
که ظاهراً سعی در پایان دادن به مأموریِت خود در افغانستان و منطقه دارد نیز نمی داند با چه رویکردی با طالبان گفت وگو کند 

که هم موقِف این کشور را در سطح جهان لطمه نزند و هم افغان ها از آن چه که رخ می دهد، عصبانی نشوند



رییس  با  مشترک  خبری  کنفرانس  در  اوباما  باراک 
عنوان  به  ماندال  نلسون  از  جنوبی  آفریقای  جمهوری 
او  یاد  به  ما همواره  و گفت:  کرد  یاد  »قهرمان جهان« 

هستیم.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در کنفرانس خبری 
مشترک با جاکوب زوما، همتای خود از آفریقای جنوبی 
و  است  انقالبی  سیاستمدار  یک  ماندال  نلسون  گفت: 
اقدامات او موجب شد که قدرت، در کنار قیام مردم به 
یک پیروزی بزرگ دست یابد. وی بهترین مدل برای 

جهان است. 
جاکوب زوما نیز با اشاره به بهبودی نسبی حال نلسون 
ماندال ابراز امیدواری کرد که وی به زودی از بیمارستان 

مرخص شود.
کشور  سه  به  خود  آفریقایی  تور  در  که  اوباما  باراک 
وارد  محلی  وقت  به  جمعه  روز  عصر  می برد،  سر  به 

پرتوریا، پایتخت آفریقای جنوبی شد.
که  ناآرامی های مصر گفت  به  اشاره  با  اوباما همچنین 
از  و  می کند  دنبال  را  مصر  تحوالت  نگرانی  با  امریکا 
خشونت  از  که  می خواهد  درگیر  طرف های  تمامی  

خودداری کنند.
جنوبی  آفریقای  و  امریکا  میان  روابط  بر  تاکید  با  وی 
گفت: روابط دو کشور همچنان مستحکم است و من در 
سفرم به این کشور آفریقایی تجارت و اقتصاد را جزو 
اولویت های خود قرار دادم که به نفع امریکا هم است.

به  صادرات  حجم  افزایش  به  اشاره  با  اوباما  باراک 
که  متقابلی  سرمایه گذاری های  خصوص  در  آفریقا، 
آفریقای جنوبی در امریکا انجام می دهد اشاره کرد که 

روند صعودی داشته است.
رییس جمهوری امریکا گفت که سفرش نشان می دهد 

آفریقای  کنار  در  بحران ها  زمان  در  تنها  واشنگتن  که 
یکدیگر  با  کشور  دو  این  همواره  و  نیست  جنوبی 

همکاری دارند.
وی در ادامه به مسایلی که در مذاکرات دوجانبه خود با 
جاکوب زوما مطرح شده، اشاره کرد و بر ارتقاء جایگاه 

زنان تاکید کرد.
اوباما  باراک  این کنفرانس خبری  از  در بخش دیگری 
به انتخابات زیمبابوه اشاره کرد و برگزاری آن را »آزاد 

و عادالنه« خواند.
زوما،  و  اوباما  باراک  دوجانبه  مذاکرات  در  همچنین 
مسائل  هوا،  و  آب  تغییرات  منطقه یی،  درگیری های 
هسته یی، دموکراسی، حقوق بشر، اجرای قانون و طیف 

گسترده ای از مسایل دیگر مورد رایزنی قرار گرفت.
مطبوعاتی جاکوب  کنفرانس  این  از  دیگری  بخش  در 
زوما، رییس جمهوری آفریقای جنوبی با ابراز نگرانی 
از ادامه فعالیت های شبه نظامیان در کشورش گفت که 
اتحادیه  و  داد  خواهد  ادامه  آنان  با  مبارزه  به  همچنان 
نظر  در  آن ها  با  مقابله  برای  را  تحمل صفر  نیز  آفریقا 

گرفته است.
مالی  به کمک های  ادامه کنفرانس خبری خود  وی در 

به  ما  گفت:  و  کرد  اشاره  جنوبی  آفریقای  به  امریکا 
روابط با امریکا متعهدیم.

زمان  که  داشت  عنوان  خود  سخنان  خاتمه  در  وی 
رسیده  فرا  ملل  سازمان  امنیت  شورای  در  اصالحات 

است.
شرایط  دلیل  به  که  بود  گفته  سفر  این  از  پیش  اوباما 
و  ندارد  وی  با  دیدار  برای  برنامه یی  ماندال  جسمانی 
قرار است به طور خصوصی با خانواده وی دیدار کند.

حال  در  همچنان  جنوبی  آفریقای  مردم  از  بسیاری 
ماندال،  نلسون  حال  بهبود  برای  دعا  مراسم  برگزاری 
رییس جمهور پیشین و رهبر مبارزه با آپارتاید هستند.

آفریقای  سیاه پوست  رییس جمهوری  اولین  ماندال، 
جنوبی، از سه هفته پیش، در بیمارستان بستری است.

بهتر  که  می کند  احساس  که  ماندال گفت  سابق  همسر 
است اوباما با ماندال که در شرایط وخیمی است، دیدار 

نکند.
اما  نیستم  پزشک  »من  گفت:  همچنین  ماندال  همسر 
بهتر  او خیلی  می توانم بگویم که چند روز پیش حال 

شده، اما هنوز بهبود نیافته است.«
باراک اوباما در بخشی از سفر خود به آفریقا از سنگال 
جزیره  از  که  است  قرار  و  رفت  جنوبی  آفریقای  به 
روبن، جایی که نلسون ماندال 18 سال در آنجا زندانی 

بود نیز دیدن کند.
توتو  دزموند  اعظم  اسقف  با  است  قرار  همچنین  وی 
دیدار کند و سپس یکشنبه شب در دانشگاه کیپ تاون 

سخنرانی کند.
سناتور  هنوز  که  زمانی  در سال 2005،  بار  اوباما یک 
نخستین  دو  هر  بود.  کرده  دیدار  ماندال  نلسون  با  بود 
رییس جمهوران سیاه پوست کشورشان بوده اند و هر 

دو جایزه صلح نوبل را به دست آورده اند.
ریاست  مقام  به   2009 در  اوباما  باراک  که  زمانی  از 
جمهوری امریکا دست یافت، این اولین سفر او به این 
تانزانیا  در  آفریقایی وی روز سه شنبه  است. سفر  قاره 

پایان می یابد.
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ترکیه  خارجة  امور  وزیر 
نخست وزیر  که  کرد  تایید 
علیرغم  کشور،  این 
برای  امریکا  تالش های 
غزه،  به  وی  سفر  تاخیر 
بر طبق برنامه ریزی به این 

منطقه سفر خواهد کرد.
تودی  روزنامه  نوشته  به 
داوود  احمد  زمان، 

با  امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک  اوغلو، وزیر 
همتای اوکراینی اش گفت: هنوز تاریخ دیدار رجب طیب اردوغان، 
تعیین  شده،  برنامه ریزی  مدت هاست  که  غزه  از  ترکیه  نخست وزیر 
نشده است و هر زمان این تاریخ روشن شود به اطالع عموم خواهد 

رسید.
از دیگر  بلکه  از غزه  تنها  نه  اردوغان  اوغلو خاطرنشان کرد:  داوود 

مناطق سرزمین های فلسطین اشغالی نیز دیدار خواهد کرد.
وی گفت: این سفر به زودی صورت خواهد گرفت.

تعویق  به  برای  اجبار  علیرغم  کرد،  اعالم  شنبه  سه  روز  اردوغان 
انداختن سفرش به غزه که برای ماه جون برنامه ریزی شده بود، به 
را در زمانی  دارد دیدارش  پارک گزی، وی قصد  اعتراضات  خاطر 

دیگر انجام دهد.
وی عنوان کرد: متاسفانه حوادث پارک گزی منجر به این تعویق شد. 
غزه آماده است، اما ما به خاطر این اتفاقات نمی توانیم آماده باشیم. ما 

می توانیم هر لحظه سفری غافلگیرکننده انجام دهیم.
اردوغان پیشتر چندین بیانیه در خصوص دیدار از غزه صادر کرده بود، 
اما تاریخ این دیدار به دالیل متعدد مکررا به تعویق می افتاد. امریکا علنا 
از نخست وزیر ترکیه خواسته تا این سفر را لغو کند، اما اردوغان گفته 
این سفر را انجام خواهد داد. اردوغان به خاطر پیام های همبستگی با 
مردم غزه که به مناسبت های متعدد صادر کرده و لفاظی هایش علیه 

اسرائیل از محبوبیت باالیی در غزه برخوردار است.

روزی سرنوشت ساز در مصر
از زمان انتصاب محمد مرسی، رییس جمهوری 
مصر در این سمت نخستین بار است که طرفداران 
و مخالفان او یک رای و هم نظر می شوند و هر 
دو گروه برآنند که 30 جون، روزی سرنوشت 
آینده سیاسی مصر و سرنوشت  تعیین  در  ساز 
ابقای حکومت  به  یا  که  باشد  مختلف  احزاب 
اخوان المسلمین و نابودی مخالفان منجر می شود 

یا به برکناری آنها از قدرت می انجامد.
آن  راس  در  و  مرسی  مخالف  سیاسی  احزاب 
جنبش »شورش« که برای سلب اختیارات مرسی 
امضا جمع کرده اند، از روز جمعه به گروه های 
خود برای تظاهرات در میدان های مختلف مصر 
فراخوان داده اند و فعالیت  این احزاب امروز به 
اوج خود می رسد. 30 جون زمان موعود برای 

رفتن مخالفان به خیابا ن هاست.
از سوی دیگر، مخالفان هفته هاست که در مورد »دوران 
بعد از مرسی« به بحث و تبادل نظر پرداخته اند و این مساله 
به قدری جدی است که آنها آماده سازی سناریوهای نظام 
آغاز کرده  و  را  کنونی مصر  نظام  از سقوط  بعد  سیاسی 
برخی حتی تا مرز شرط گذاشتن بدون چانه زنی برای این 

مرحله پیش رفته اند.
جنبش »شورش« یا »تمرد« نیز از تشکیل جبهه ای شامل 
و  داده  خبر  مرسی  مخالف  جریان های  و  احزاب  برخی 
دیدگاهی را درباره چگونگی مدیریت »دوره انتقالی« که 
در پی پایان حکومت اخوان المسلمین آغاز خواهد شد، 

تعیین کرده است.
بر اساس دیدگاه این جبهه، در این دوران تمام اختیارات 
اداره کشور به نخست وزیری از چهره های سیاسی ملی 
اولین  در  آنکه  شرط  به  البته  می شود  واگذار  انقالبی  و 
انتخابات ریاست جمهوری یا پارلمانی در آینده کاندیدا 
نشود و تشکیل دولت ملی تکنوکرات نیز از اولویت های 
اقتصادی،  رشد  امنیت،  برقراری  دولت  این  ماموریت 
بر اساس  اجتماعی و تحقق آشتی ملی  برقراری عدالت 

قانون اساسی مورد تایید همه شهروندان مصری باشد.
اساسی،  قانون  دادگاه  رییس  جبهه،  این  دیدگاه  بر  بنا 
وظایف ریاست جمهوری را دوره انتقال بر عهده می گیرد. 
این دوره نهایتا شش ماه طول می کشد و بعد از آن کار بر 
اساس قانون اساسی که در دسامبر 2012 و بر اساس طرح 

»جبهه 30 جون« وضع شده، خاتمه می یابد.
در  جون   30 جبهه  بنیانگذاران  از  یکی  تلیمة،  خالد 
گفت وگو با شبکه اسکای نیوز عربی گفت: ما از خواسته 
خود که سرنگونی این رژیم شکست خورده است، هرگز 
عقب نشینی نخواهیم کرد و جانشینی حامیان مرسی را نیز 

هرگز نخواهیم پذیرفت.

این در حالی است که عمرو قاضی، یکی از اعضای این 
مصر  در  جون   30 روز  می شود  پیش بینی  گفت:  جبهه 
انقالبی به پا شود که درسی  برای سایر ملت ها در برگزاری 

انقالب های مسالمت آمیز باشد.
وی احتمال وقوع جنگ داخلی به دلیل جبهه بندی و کینه 
این نگرانی ها بی معناست  تاکید کرد:  توزی ها تکذیب و 
زیرا تعریف جنگ داخلی این است که میان دو گروه برابر 
از یک ملت جنگی رخ دهد اما چیزی که اینجا می بینیم 
درگیری میان یک گروه به نام اخوان و بقیه اقشار مردم 

است.
از سوی دیگر، حسام عیسی، یکی از رهبران »جبهه نجات 
سرنوشت  روزی  تحقق  دولت  مخالف  احزاب  از  ملی« 
ساز را طی یک روز آن طور که برخی به آن خوشبین و 

امیدوارند، بعید دانست.
وی افزود: روز 30 جون آغاز بی بازگشت، روز بزرگی و 

شروع مبارزه خواهد بود نه پایان معرکه.
وی در پاسخ به سوال احتمال کاهش شرکت کنندگان در 
تظاهرات 30 جون با توجه به نزدیکی ماه مبارک رمضان 
خالی  را  میدان  پیروزی  تا  تظاهرکنندگان  کرد:  اظهار 

نخواهند کرد.
حسام عیسی در اشاره به اعالم حامیان اسالم گرای مرسی 
مبنی بر تظاهرات آنها علیه تظاهرات 30 جون گفت: آنها 
تالش خواهند کرد ما را بکشند اما وقتی می توانیم میان 
زندگی زیر سایه فاشیسم و مرگ انتخاب کنیم، این یعنی 

انتخاب میان مرگ و مرگ شرافتمندانه.
عیسی در رابطه با نبود رهبری که مخالفان را متحد کند 
در  که  همانطور  آنها  میان  دوباره  دستگی  دو  احتمال  و 
انقالب 25 ژانویه 2011 میالدی اتفاق افتاد، عنوان کرد: 
این انقالب نیازی به شخصی ندارد چرا که رهبر خود این 

تجمع عظیم جوانان است.

مرسی  طرفداران  که  است  حالی  در  این 
»کودتا  در  دولت  مخالفان  که  دادند  اطمینان 
جمهوری  رییس  با  »مبارزه  و  قانون«  علیه 

منتخب ملت« شکست می خورند.
اخوان  اداری  دفتر  مسوول  سویدان،  محمد 
که  مشروعیتی  گفت:  البحیرۀ  در  المسلمین 
برآمده از خواست ملت باشد خدا پشتیبان آن 

خواهد بود.
وی افزود: ملت مصر هرگز توصیه و قیومیت 
هیچ کس را نخواهند پذیرفت و جنجال های 
گمراه کننده رسانه ای و برخی از کسانی که 
از رژیم سابق مصر سود می برند هرگز پیروز 
نخواهند شد زیرا خداوند مصر را از شر آنان 

حفظ خواهد کرد.
»االصالح«  سلفی  حزب  رهبر  سلیم،   عادل 
رییس  آزادانه  و  خود  خواست  با  مصر  ملت  گفت:  نیز 
جمهوری را انتخاب کرده است تا اهداف انقالب را تحقق 
بخشد و مصری ها هرگز به سوء استفاده کنندگان و کسانی 
نمی دهند  اجازه  می برند  سود  سابق  نظام  برگشت  از  که 

برنامه های ویژه خودشان را در مصر پیاده کنند.
در همین راستا، عصام العریان، معاون رییس حزب آزادی 
نگرانی های  دلیل  به  مصر  ملت  که  کرد  تاکید  عدالت  و 
شدید ناشی از اختالفات سیاسی و هجمه های رسانه ای، 

هراسان و ترسان هستند.
وی در صفحه خود در پایگاه اجتماعی »فیسبوک« نوشت: 
مردم مصر با عنایت خداوند بهترین خواهند بود و خدا 
خود روند انقالب مردم را حمایت خواهد کرد تا با تکیه 
بر توانایی و قدرت مردم خود و نه نخبه هایی که در همه 

زمینه ها زندگی را زهر آنها کردند، راه خود را طی کند.
به  کرد:  تصریح  خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  وی 
خواست خدا انتخابات پارلمان تا قبل از پایان سال جاری 
برگزار می شود و اگر مخالفان با کسب اکثریت آرا پیروز 
شوند با رییس جمهوری در تصمیمات کشور مشارکت 
مدت  کنند  توافق  کشور  منافع  سر  بر  اگر  و  می کنند 
پایان می یابد و در غیر  قانونی ریاست جمهوری  مرسی 
این صورت و در صورت درگیری تصمیم با مردم است 
تا از طریق رفراندوم در خصوص انحالل پارلمان نتیجه 
انتخابات  و  بکشد  کنار  رییس جمهور  یا  مشخص شود 
ریاست جمهوری جدید برگزار شود و یا پارلمان منحل 

شود و انتخابات پارلمان دوباره برگزار شود.
عصام العریان همچنین با اشاره به شکست مخالفان مرسی 
و  دموکراسی  اصول  اینها  کرد:  تاکید  جون   30 روز  در 
مستلزمات قانون اساسی است تا قدرت در امنیت انتقال 

یابد.

وزیر خارجۀ ترکیه:
اردوغان به زودی به غزه 

سفر می کند

اوباما:انتشار وصیت نامۀ ماندال
ماندال قهرمان جهان است

در حالی که مردم آفریقای جنوبی در خارج از بیمارستان محل بستری 
نلسون ماندال برای سالمتی وی دعا می کنند، اخیراً فاش شده است 
که ماندال در وصیت نامه خود به نزدیکان اش توصیه کرده در صورت 
فوت شدن جسد وی را به جای دفن در پایتخت آفریقای جنوبی بر 
فراز تپه یی در یک روستای دوردست و با سنگ قبری ساده دفن کنند.
به نوشتة روزنامه دیلی تلگراف، این در حالی است که نلسون ماندال، 
رهبر ضد آپارتاید آفریقای جنوبی این مساله را که در مرکز پایتخت 

یعنی شهر پرتوریا دفن شود، رد کرده است.
وی در وصیت نامه خود که روی یک کاغذ A4 نوشته شده به خانواده 
خود توصیه کرده اجازه دهند دولت مراسم های کفن و دفن را برگزار 
نو« واقع در منطقه کیپ شرقی که شهر آبا و  کند اما وی را در شهر »َکُ

اجدادی وی است، دفن کنند.
کس  هیچ  گفت:  تلگراف  دیلی  روزنامه  به  ماندال  نزدیکان  از  یکی 
دوست ندارد درباره مرگ فکر کند و ماندال همچون اغلب مردم از 

نوشتن وصیت نامه اکراه داشت.
نو دفن  وی افزود: ماندال تصریح کرده که خواهان آن است در شهر َکُ
شود. وی در نهایت یک سنت گرا است و به همین دلیل می خواهد 

آنجا دفن شود.
بیمارستان قلب  ماندال بیست و یکمین روز خود را در  روز جمعه 

شهر پرتوریا گذراند.
گفته شده که ماندال به دلیل عفونت ریه در این بیمارستان بستری شده 

و با دستگاه تنفس مصنوعی زنده است.
همسر سابق ماندال کمی پس از مالقات با وی در بیمارستان اظهار 
کرد: به نسبت وضعیتی که ماندال چند روز پیش داشت اکنون بهبودی 

زیادی حاصل شده اما به لحاظ بالینی وی همچنان ناخوش است.
وی همچنین نسبت به گمانه زنی های عمومی در خصوص سالمت 

ماندال اظهار نگرانی کرد.
از سوی دیگر باراک اوباما و خانواده وی روز جمعه وارد آفریقای 
آفریقا  قاره  به  اوباما  باراک  سفر  ایستگاه  دومین  این  شدند.  جنوبی 

است.
امیدها در مورد نخستین مالقات روسای جمهور سیاه پوست و کشور 

آفریقای جنوبی و امریکا به دلیل بیماری ماندال از بین رفته است.
مسافرتی  هواپیمای  داخل  در  خبرنگاران  با  گفتگو  در  اوباما  باراک 
خود که از سنگال عازم ژوهانسبورگ بود گفت که به دنبال آن نیست 

که یک مهمان ناخوانده باشد.
بیاییم وضعیت را بررسی خواهیم  اوباما گفت: ما هنگامی که فرود 
و  وی  آسایش  و  سالمتی  ما  اصلی  نگرانی  حاضر  حال  در  کرد. 

خانواده اش است.

شبكةخبریاسكاینیوزعربی          



سال پنجم y شمارة یکهزار و نود و یکم y یکشنبه 9 سرطان/تیر y 1392 30 جون 42013 www.mandegardaily.com

بخش نخست

درمان تب خال 
با نسخه های خانه گی و طبیعی

تب خال بیمارِی شایعی ناشی از ابتال به عفونت ویروسی از خانوادۀ هرپس سیمپلکس 
یا تاول هایی کوچک در ناحیة  با برجسته گی هایی سرخ رنگ  است و خودش را 
لب، بیره، بینی و زبان نشان می دهد. این ضایعة پوستی که گاهی با عالیمی مانند 
یا  و  هیجان  استرس،  قبیِل  از  مختلف  دالیل  به  است،  همراه  و خارش  سوزش 

مصرف بی رویة بعضی از خوراکی ها و مواد غذایی در بدن به وجود می آید. 
در  که  می دانند  حتمًا  کرده اند،  تجربه  را  دهانی  تب خال های  به  ابتال  که  افرادی 
تجویز  با  تنها  متخصصان  و  ندارد  وجود  بیماری  این  برای  درمانی  مدرن،  طب 
داروهای ضدویروسی مانند آسیکلوویر، به تسریع بهبود تب خال کمک می کنند و 
البته گاهی همین دارو، باعث ایجاد حساسیت در پوست می شود. حال آن که در 
میان شیوه های طبیعی درمان تب خال، روش هایی وجود دارند که می توانند عالوه 
بر تسکین درد، روند درمان تب خال را تسریع بخشند و هیچ عارضه یی هم به بار 

نیاورند. 
  »گشـنیز« معجزه می کند

آن  به وجود می آید، درماِن  بیره  ناحیة دهان، لب و  در شرایطی که تب خال در 
ساده تر و راحت تر از زمانی ست که ویروْس ناحیة تناسلی را به خود درگیر می کند. 
یکی از روش های درمان تب خال دهانی، شست وشوی محل تب خال با عصاره 
یا جوشاندۀ ریشة گیاه گشنیز است. شست وشوی محل تب خال با این عصاره که 
از طبیعی ترین داروهای ضد ویروس هرپس است، موجب تسکین درد و  یکی 
افزایش سرعِت درمان می شود. عالوه بر این، افرادی که با جوشاندۀ به دست آمده 
از ریشة گشنیز محل تب خال و اطراِف آن را شست وشو دهند، از انتقال بیماری به 

بخش های دیگر لب، بیره و زبان پیش گیری می کنند.
  پیش گیری از پیشرفت تب خال با چای

انتقال  از  پیش گیری  در  زیادی  تأثیر  طبیعی،  از چای  تهیه شده  روغِن  از  استفاده 
بیماری تب خال به سایر قسمت های عضو درگیر دارد. به توصیة درمان گران طب 
چینی، برای این منظور روغن چای را توسط گوش پاک کن روی تب خال بزنید 
از روغن  استفاده  از  پیش  البته  کنید.  تکرار  بار در طول روز  را چند  کار  این  و 
چای، باید از سالمت بودن روغن، خالص بودن و اصل بودِن آن و همین طور از 
افزودنی های دروِن آن مطمین باشید. فراموش نکنید که مصرف هرگونه افزودنی 
معطر به روغن های طبیعی، می تواند از خاصیت درمانِی آن ها بکاهد و حتا موجب 

افزایش و توسعة تب خال شود.
  تسکین درد و التهاب با برِگ زیتون

درمان گران طب سنتی چین و هند بر این باورند که استفاده از مرهِم برگ زیتون 
می تواند تأثیر زیادی در کاهش التهاب و درد ناشی از ابتال به تب خال داشته باشد. 
از آن جا که برگ زیتون، خاصیت ضدالتهابی و ضدویروسی دارد، می تواند بهترین 
داروی طبیعی برای درمان بیماری های پوستی ویروسی مانند تب خال باشد. امروزه 
استفاده  پماد ضد تب خال  تهیة  برای  از همین خاصیت برگ زیتون  نیز محققان 
می کنند که عالوه بر جنبه های درمانی، می تواند به پیشگیری از ابتال به این بیماری 
و  درمانی  محصوالت  در  موجود  زیتون  عصارۀ  این،  بر  عالوه  کند.  کمک  نیز 
به  ابتال  آزاد می تواند  با کنترل رادیکال های  یا کریم،  پماد، صابون  بهداشتی مثل 
بسیاری از بیماری های پوستی را کنترل کند و حتا برای درمان سوزش و التهاب 

نیِش حشرات مفید باشد.
  روغن گل راعِی ضد خارش

بروز تب خال در بدن همواره با سوزش و خارِش شدید همراه است. به گونه یی که 
بیمار را کالفه کرده و او را وادار به تحریک، خارش و لمس ناحیة تب خال می کند. 
بلکه  نمی شود،  محسوب  بیمار  درد  برای  تسکینی  تنها  نه  کار  این  که  حالی  در 
موجب انتقال ویروس تب خال به سایر قسمت های لب، بیره و حتا اندام های دیگر 
می شود. متخصصان طب سنتی برای برطرف شدن مشکل خارش موضع تب خال 
در طول مدت درمان، استفاده از روغن گل راعی را به صورت استعمال خارجی 
توصیه می کنند. برای این منظور، پنبه یی را به روغن یا اسانس بدون افزودنی با گل 

راعی آغشته کرده و محل تب خال را به روغن آغشته کنید.

         غالم محمد محمدی

به  بلوچ ها  شورِش  و  قیام  که  هنگامی  5ـ 
داشت،  جریان  ملی  عوام  حزب  رهبری 
مرزهای  در  نیز  افغانستان  نظامی  نیروهای 
با  هم سرحد  ننگرهار،  والیت  شرقی 
مانور  و  تحریکات  به  دست  پاکستان، 
نظامی زدند که نگرانِی بزرگی برای رهبران 
تأسف  جای  آورد.  وجود  به  پاکستان 
افغانستان،  بلندپایة  مقامات  که  است  این 
مشاوریِن بی خبر و تحلیل گران ُمغرض شان 
و  انتقاد  ساتور  زیر  را  پاکستان  همواره 
اعمال  به  ولی  می دهند،  قرار  نکوهش 

زمام داراِن خود توجه ندارند.

به نوشتة آقای محمد اسحاق فیاض: »در این 
زمان )سال 19۷4م( اوضاع داخلی پاکستان 
آن  هر  که  بود  بحرانی  و  آشفته  حدی  به 
احتماِل تجزیة پاکستان و تشکیل بنگله دیِش 
دیگری دور از تصور نبود. پاکستان با درک 
نظامی،  وحشت ناک  حملة  با  حالت،  این 
اما  داد.  خاتمه  بلوچستان  در  شورش  به 
این  ایجاد  در  داوود  نقش خصمانة سردار 
وضعیت در پاکستان، بیش از هر کِس دیگر 

آشکار بود.« ۶0 
مولف  نبی عظیمی  آقای جنرال محمد  ۶ـ 
که  افغانستان«  در  سیاست  و  »اردو  کتاب 
بر آموزش  نظارت  از مسوولین  خود یکی 
افغانستان  در  پاکستان  دولت  مخالفیِن 
خان  داوود  »محمد  می نویسد:  است،  بوده 
مبنی  خویش  کردار  و  گفتار  علی رغم 
اولین  در  پشتونستان،   قضیة  عادالنة  برحل 
سال های نظام جمهوری، آگاهانه  عده یی از 
رجال و شخصیت های مشهور پشتونستان، 
و  ختک  اجمل  خان،  عبدالولی  خان  مانند 
غیره را به کابل دعوت نموده،  برای آن ها، 
پول و اسلحة فراوان تأدیه کرد. عده یی از 
در  را  بلوچ  و  پشتون  و شورشیان  جوانان 
نواحی قندهار تحت تربیة نظامی قرار داد و 
یک کمپ تعلیم و تربیة  نظامی دیگر، برای 
شورشیان پشتوِن آن طرف دیورند،  در دامنة 
نظارت  تحت  کابل(  )جنوب  والیتی  کوه 
نمود.   برپا  ریاست جمهور  گارد  لوای 
تعلیم  تحت  کمپ ها  این  در  ماه  دو  آن ها 
و تربیة نظامی ]تروریستی و تخریبی[ قرار 

می گرفتند و بعد به پاکستان اعزام می شدند. 
نگارنده )جنرال عظیمی(، مسوول تعلیم و 
کابل(، جگرن  تربیة کمپ والیتی )جنوب 
ظاهر )آمر تعلیم و تربیة گارد جمهوری(، 
جریان  از  علومی،  عبدالحق  و  مجید  ضیا 
آن  پشتون  شورشیاِن  این  تربیة  و  تعلیم 

طرف دیورند، بارها دیدن کرده بودیم.
گارد  تعلیمی  مرکز  ظاهراً  را  مرکز  این 
کیف وکاِن  از  کسی  می نامیدند،  جمهوری 
شب  اوقات  در  اکثراً  نداشت،  اطالع  آن 
بنا به دستور محمد داوود خان سالح های 
گارد  اپراسیون  آمر  وسیلة  به  قدیمی 
می شد  کشیده  ارگ  مخزِن  از  جمهوری، 
سرحد  در  لنداور،  موترهای  وسیلة  به  و 

داده می شد.  تسلیم  عبدالولی خان  به خان 
گارد  عهدۀ  به  نیز  آن ها  امنیِت  مسوولیت 

ریاست جمهوری بود.« ۶1
“دولت  غوث،  عبدالصمد  نوشتة  به  ۷ـ 
بلوچ  و  پشتون  مهاجریِن  خان  داوود 
بود.  داده  اسکان  قالت  ـ  قندهار  در  را 
طرف  آن  بلوچ  و  پشتون  جنگ جویان 
سرحد دیورند، پس از جنگ و عقب نشینی 
به افغانستان می آمدند و با آماده گی مجدد، 
و  ارتش  بر  رفته،  پاکستان  به خاک  دوباره 
نیروهای امنیتِی آن می تاختند. افغانستان در 
استدالل  پاکستان،  به شکایات مکررِ  پاسخ 
سرحد  این  در  نمی توانیم  ما  که  می کرد 
به  بلوچ ها  و  پشتون ها  ورود  از  طوالنی 
زیرا  کینم،   جلوگیری  افغانستان  داخل 
همین   ۶2 داریم.”  خون شریکی  آن ها  با 
استداللی که از سال ها بدین سو زمام داران 
پاکستان در برابر افغانستان دارند و در حال 
حاضر، افغانستان نسبت حمایِت پاکستان از 
شورشیان، در بیش از ده والیِت خود امنیت 
انتقام دخالِت  ندارد. یعنی رهبران پاکستان 
را  حاکم  فاشیست های  قبیله یی  دولت های 

از مردم مظلومِ افغانستان می گیرد.
نخستین اقدام بالمثل پاکستان، پس از فرار 
جوانان  »نهضت  جریان  فعالیِن  و  رهبران 
اخوان المسلمین  به  معروف  مسلمان« 
پاکستان  رهبران  شد.  آغاز  پاکستان  به 
را  ناخوانده  مهمان های  و  فراریان  این 
سازمان دهی، تسلیح و تمویل کرده به داخل 
و  شورش  ایجاد  غرض  افغانستان  خاک 

ولسوالی  چندین  در  که  می فرستاد  بدامنی 
زدند.  شورش  به  دست   1354 تابستان  در 
توانست  به دشواری  خان  داوود  حکومت 

آن ها را کنترول و سرکوب کند. ۶3 
آقای حکمتیار در مورد این شورش برضد 
به  »وقتی  می گوید:  هموطنانش  و  وطن 
داوود  برضد  بوتو  علی  آمدم،  پاکستان 
خان از من کمک خواست. من قبول کردم 
به  دست  خان  داوود  حکومت  برضد  و 
شورش و عملیات زدیم تا مغز داوود به جا 
سازش  و  مذاکره  به  حاضر  بوتو  با  و  آمد 

گردید.« ۶4
را  خان  داوود  بوتو  علی  ترتیب،  این  به 
به  افغانستان  تباهِی  قرار داد و  تحت فشار 

دست خودِ افغان ها با مداخلة پاکستان آغاز 
گردید که تا امروز نیز ادامه دارد. اما مرحوم 
مستقیم  مداخلة  درک  با  مسعود  احمدشاه 
پاکستان، به جز یک بار به این کشور سفر 
نکرد و هیچ گاه از رهبراِن پاکستانی دستور 

نگرفت.
 1353( 19۷4م  فبروری   31 تاریخ  به  8ـ 
کشورهای  کنفرانس  سران  خورشیدی(، 
از  پاکستان جمع شدند.  اسالمی در الهورِ 
در  تا  آمد  عمل  به  تقاضا  نیز  خان  داوود 
به خاطر  او  اما  کند،  شرکت  کنفرانس  این 
قضیة پشتونستان و قیام بلوچ ها، از اشتراک 
عبدالرحمن  خود،  به جای  و  خودداری 
پژواک سفیر افغانستان در دهلی را موظف 
ساخت. در ضمن، همکاران چپی و راستِی 
کردند  فیصله  کابینه  در  وی،  ناسیونالیست 
آقای  را  ارضی  ادعای  و  دیورند  مسالة  گه 

پژواک در جلسة سران مطرح کند.
مطرح  را  قضیه  این  خود  بیانیة  در  پژواک 
کشورهای  سراِن  ناراحتِی  سبب  که  کرد 
اسالمی گردید. ساعت 2 بجة شب سرهنگ 
قذافی تلیفونی از داوودخان تقاضا کرد که با 
هواپیمای شخصِی وی برای حل این قضیه 
بازهم  خان  داوود  اما  کند،  سفر  الهور  به 
خودش  چون  برود،  الهور  به  نشد  حاضر 
این قضیة ساخته گی را به یک بحراِن الینحل 
تبدیل کرده بود. در همین زمان متوجه شد 
که هیچ طرف داری در سطح جهان به ویژه 
کشورهای اسالمی ندارد و افغانستان را به 

انزوا کشانیده است.

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش شانزدهـم



           فاروق پوپل

زبان فارسِی دری، باتوجه به پیشینة فرهنگی آن در منطقه، 
از  اما پس  رفته است.  کار  به  اندیشـیدن  منظورِ  به  همواره 
در مورد  گذشِت چند دهه جنگ در کشور و گمانه زنی ها 
این که گویا فارسی و دری دو زباِن جداگانه اند، این موضوع 
مشکل آفرین شده است. شماری از نویسنده گان افغانستانی 
معتقد استند که جدا دانستِن زبان دری و فارسی از هم، صرفًا 
جنبة سیاسی دارد. پیرامون همین موضوع، خواستیم برخی 
میان  در  پژوهنده،  و  فرهاد شاعر  با جاوید  را  پرسش ها  از 

بگذاریم تا برخی ابهام ها در این باره رفع گردد. 

از  اکنون، تعریف های گوناگونی  تا  بی گمان می دانید که 
زبان ارایه شده است؛ اّما تعریفی که تاحّدی عامه شمول 
پنداشته می شود، این است که »زبان، وسیله یی برای افهام 
از  شما  معیِّن  تعریِف  بدانم  می خواهم  است.  تفهیم«  و 

پدیده یی به نامِ زبان چیست؟
با تنها تعریفی که به شدت با آن مخالفم، همانا تعریِف مقولة 
تفهیم«  و  »افهام  روند  در  آن  دانستِن  »ابزاری  حِد  در  زبان 
عقب مانده ترین  و  کهنه ترین  بدترین،  هم  شاید  و  است، 
اگر  اکنون مطرح شد؛ زیرا  باشد که  از زبان همین  تعریف 
تفهیم  و  افهام  حِد  در  تنها  زبان  مقولة  سنجِش  برای  معیار 
ما  از  بیشتر  طبیعت،  در  حیوانات  و  جانوران  پس  باشد، 
به واسطة آواها، اشاره ها و حرکت های معینی که از حنجره، 
این  ایجادِ  اندام های فیزیکی شان برمی آورند، در  حرکات و 
رسانه گی مستعد استند. با ذکِر این مثال، می بینیم که فراینِد 
بودِن  ابزاری  بحث  و  پاروپیرار(  تعبیر  )به  تفهیم«  و  »افهام 
زبان به عنوان وسیله یی برای »افهامِ صرف و تفهیِم مطلق«، 
رنگ می بازد و گپ هایی جدی تر از آن چه گفته شد، دربارۀ 

زبان مطرح می گردد.
را  زبان  ایران(،  ادبیات  تاریخ  کتاب  )مؤلف  ریپکا«  »یان 
که  می داند  تعیین شده  پیش  از  قراردادهای  از  »مجموعه یی 
به منظورِ درک و شناخت در حوزۀ رسانش شکل می گیرد«. 
را  زبان  امریکایی،  مشهورِ  زبان شناِس  چامسکی«  »نوام  اّما 
می داند«  اندیشه گی  قدرِت  و  اندیشه  برای  ابزار  »مهم ترین 
و به این باور است که »این تنها زبان است که به وسیلة آن 
انسان می تواند بیاندیشد«. این برداشِت چامسکی در مقایسه 
با تعریف های دیگری که به گونة سطحی از زبان ارایه شده 
حوزه های  در  می تواند  و  است  ژرف  زیادی  حِد  تا  است، 
این  در  »چامسکی«  یابد.  و گسترش  تعمیم  نیز  معناشناسی 
انسان  می تواند  آن  در  که  می داند  بستری  را  زبان  تعریف، 
با توجه این مسأله،  ارایه بدهد. پس  ژرف بخواند و ژرف 
دیده می شود که درک ماهیِت زبان، فراتر از تلقی صرِف آن 

در حوزۀ »افهام و تفهیِم مطلق« است.
ابزاری  بحِث  ُمدرن،  فیلسوف  ریکور«  »پُل  دیگر،  از سوی 
برای  ابزاری  »زبان،  می گوید:  او  می کند.  ّرد  را  زبان  بودِن 
»ریکور«  نگرۀ  این  نیست«؛  خودش  جز  چیزی  هیچ  تبیین 
پدیده یی ست  به لحاظ ماهیت،  به معنای آن است که زبان 
که تنها ماهیتش را خودش را برمی تابد، یا به تعبیر ساده تر: 

ابزاری برای تبییِن خودش است و نه چیِز دیگر. 
»محمد رضا باطنی« زبان شناس حوزۀ زبان فارسی، زبان را 
آن  گوینده گان«  ذهنی  واقعیت های  گونه یی«بازگوکنندۀ  به 
می داند. باطنی در بحثی زیِر نام »زبان در خدمِت باطل« در 
کتابی زیر عنوان »دربارۀ زبان« )که مجموعه مقاالِت اوست و 
در سال 13۶۷ منتشر شده است( می نویسد: »زبان، بازگوکنندۀ 
دربرگیرندۀ  یعنی  است؛  آن  گوینده گان  ذهنی  واقعیت های 
افکار، احساسات، مفاهیم، نیات و دیگر پدیده های ذهنی ـ 
که در این جا به همة آن ها ذهنیّات می گوییم و فی الواقع در 

ذهن گوینده وجود دارد  ـ است«.
)و  توجیه  کردم،  نقل  این جا  در  که  نگره هایی  به  توجه  با 
رویکرد  همان  حوزۀ  در  بیشتر  زبان،  از  من  تعریف(  نه 
دیِد  از  می گیرد.  شکل  اندیشه گی  فرایند  و  اندیشه ورزی 
من، زبان، رویکردی برای توان مندی شناخِت انسان از اشیا، 
در  من  باورِ  به  هر چیزی  است؛  هستی  ُکل  در  و  پدیده ها 
مهم ترین  عنوان  به  و  می افتد  اتفاق  که  است  زبان  فراینِد 

برآیند شکل می گیرد وقابِل رؤیت می شود.
اکنون برمی گردیم به طرِح چند پرسِش مهم دربارۀ زبان 
فارسی. برخی ها )که شمارشان اندک هم نیست( باورمند 
اند که زباِن دری با فارسی تفاوت دارد؛ اّما شماری )که 
هیچ  فارسی،  زبان  که  اند  باورمند  است(  کم  تعدادشان 
تفاوِت ذاتی با »دری« ندارد و هر دو یک زبان اند. شما 

در این باره چه گونه می اندیشید؟ 
سه  در  یعنی  اکنون،  تا  باستان  روزگارِ  از  که  فارسی  زبان 
هخامنشیان،  روزگار  زباِن   = باستان  )پارسی  زبانی  مرحلة 
پارسی میانه = زباِن دورۀ اَشکانیان و زبان فارسِی امروز که 
یاد  نو«  »فارسی  نامِ  به  از آن در کلیدواژه های زبان شناختی 
ندارد؛  دری  زبان  با  ذاتی  و  ماهوی  تفاوِت  هیچ  می شود(، 
یا  )فارسی و دری  که هر دو  واقع می شود گفت  در  یعنی 
به تعبیری فارسِی دری، هیچ گونه فرِق مفهومی با دری که 
زباِن  به  ندارد.  فارسی است،  زبان  از  واژۀ دیگر و گویشی 
همان  دیگرش  نام  فارسی،  زبان  که  گفت  می توان  ساده تر 
برابِر  برخی گرایش های سیاسی در  دلیل  به  دری است که 
فارسی کاربُرد یافته است؛ در حالی که هردو واژه در واقع 
نامی ست برای یک زبان که همان فارسی است. بسیاری ها 
و گرایش های شوونیستی  عوام فریبانه  دلیل سیاست های  به 
در  تفاوت  این  غلط  به  شده،  اعمال  ـ  عمداً  ـ  آنان  بر  که 
گویش )لفظ( را به معنای تفاوت در زبان تلقی کرده اند و 
وجود  برداشت  این  نیز  اکنون  )وتا  بوده  این  برداشت شان 

دارد( که دری زبانی ست که در جغرافیایی به نام افغانستان، 
و فارسی هم زبانی ست که در سرزمینی به نام ایران کاربرد 
تاجیکستان(. حال  تاجیکی هم در  قیاس  به همین  دارد )و 
آن که با توجه به پیشینة زبان فارسی ـ که بحثش در حوزۀ 
دو  تاجیکی  و  دری  ـ  است  مشخص  تاریخی  زبان شناسی 
لهجه  در  تفاوت صوری شان  بیشتر  که  دولفظ اند  با  گویش 
و گویش است و نه در ساختارِ اصلی و چارچوِب ماهوی 

زبان.
بر بنیاد نمونه هایی از شعر سخنوراِن فارسی مانند: فردوسی، 
ناصرخسرو بلخی، حافظ و... هیچ تفاوتی میاِن زبان فارسی 
دری(  و  )فارسی  نام  دو  هر  بل  نیست؛  دری  و  )پارسی( 
نام هایی اند از یک زبان که فارسی یا پارسی نامیده می شود. 

فردوسی می گوید:

»بسی رنج بُردم در این سال سی 
عجم زنده کردم بدین پارسی« 

ناصرخسرو گفته است:
» من آنم که در پای خوکان نریزم 

مر این قیمتی ُدّر لفِظ دری را«

و حافظ نیز اشاره می کند: 
» ز شعِر دلکِش حافظ کسی شود آگاه 

که لطِف طبع و سخن گفتِن »دری« داند« 
دری«،  »فارسِی  ترکیِب  کاربرد  نمونه ها،  این  بر  افزون 
بازگوکنندۀ یگانه گی دو نام برای یک زبان است )و در واقع 
میاِن فارسی و دری هیچ فرقی در  این که  به  اشاره یی ست 
گفته  نیز  عاصی  قهار  زنده یاد  چنان که  ندارد(؛  وجود  معنا 

است:

»تا پارسِی دری سخندان آرد 
از بلخ و نیشاپور و بدخشان آرد« 

تعصب  و  فارسی«  زبان  »سیاسی سازی  مسالۀ  مورد  در 
»دانشکده«،  »دانشگاه«،  مانند  واژه هایی  به کارگیری  در 
»نگارستان« و... که امروز به گونه یی مطرح اند، دیدگاه تان 

چیست؟
اصل،  در  فرهنگی،  حوزۀ  در  سیاست  با  زبان  برخورد 
برخوردِ هویت ساز است؛ یعنی به تعبیر ساده، زبان، ظرِف 
هویت  سازی است برای مظروِف سیاست. اّما با دریغ که در 
افغانستان برخورد سیاست با مقولة زبان، برخورد یک سویه 
و نه هویت ساز بوده است. با آن که در قانون اساسی کشور، 
دربارۀ مسالة رشد و توجه به اصالت های زبانی به گونه یی 
تأکید شده؛ ولی عمل کردِ برخی از سراِن دولت در برابِر زبان 
فارسی، با تعصب همراه بوده و ایجادِ محدودیت در زمینة 
دانشکده،  »دانشگاه،  مانند:  پارسی  اصیِل  واژه های  کاربردِ 

نگارستان و...« هم چنان به شدت ادامه دارد.
برخورد یک سویة دولت با زبان فارسی، از دیِد من سامان مند 
با یک تصور  اقتدار  بر سِر  از سیاسیوِن  نیست؛ زیرا برخی 
نادرست )یعنی محدود ساختن واژه های کاربُردی در زبان 
فارسی(، فکر می کنند با این گونه ُممیّزی و تعصب می توانند 
در برابِر رشد گستردۀ زباِن فارسی سد شوند؛ در حالی  که 
چنین چیزی اصاًل ممکن نیست و از سوی دیگر، تبعات این 
ُممیّزی و تعصب به رونِد تکاملی زبان های دیگر نیز آسیب 
برای محصور ساختن یک  می رساند؛ زیرا برخورد سیاسی 
زبان و برعکس تبلیِغ ناشی از تعصب برای رشِد زبان دیگر، 
یادگیرِی مخاطبان  حساسیت های بیشتری را نسبت به عدمِ 
از زباِن مورد نظر )زبانی که برایش تبلیغ می شود و با تعصب 

آن را می خواهند اِعمال کنند( برمی انگیزد.
ظرفیِت  به  بسته  تعصب،  اِعمال  بدون  زبانی،  هر  رشد 
تاریخی، داشتِن فرهنِگ گستردۀ واژه گانی، پیشینة فرهنگی و 

میزان عالقه مندی مخاطباِن آن به آن زبان است. 

گِپ دیگر )همان گونه که پیشتر گفتم( این است که بسیاری 
از سیاسیون ما، تاهنوز تفاوت میاِن گویش )لهجه( و زبان را 
نمی دانند و یک سره کاربرد واژه هایی با شناس نامة فارسی را 
به عنوان واژه های زبان ایرانی، غیرُمجاز می پندارند و به هر 

واژۀ اصیِل فارسی، هویِت ایرانی می بخشند. 
نخست از همه، اینان باید بدانند که واژه های فارسی در هر 
دو حوزۀ جغرافیایی افغانستان و ایران، دارای هویت یگانه اند 

و زبان فارسی، زبان واحِد فارسی زباناِن جهان است.
فروشگاه ها،  نامِ  این سو  به  چندسال  از  افغانستان  در 
مکان های  درمانگاه ها،  دواخانه ها،  از  برخی  ُدکان ها، 
به  اما  خارجی  زباِن  به  دیگر  مهِم  جاهای  و  بازرگانی 
خط فارسی نوشته می شود، مانند: جنرل ستور، نیو طبی 
البراتوار، واچ میکر، چکن کارن سوپ، هیراستایل و... . 
از دید شما این رویکرد سبب ناهنجاری های گسترده در 

حوزۀ زبانی نمی شود؟ 
به تدریج  زمینه،  این  در  و سهل انگاری  بی توجهی  بی گمان، 
بحِث  که  می دانید  شما  است.  زبان  فاتحة  اعالمِ  معنای  به 
نگه  زنده  برای  مهم  و  بسیار جدی  مواردِ  از  زبان،  پاالیش 
مردم  فرهنگ یک ملت و یک  پنداشته می شود.  آن  داشتِن 
زمانی می میرد که توانش های زبانِی آن دچار آسیب گردد. 
این آسیب، زمانی از سِر نابخردی و تساهل، و زمانی هم به 

گونة سازمان یافته در برابِر زبان اِعمال می شود.
کاربرد واژه های خارجی با خِط فارسی و گاه با خِط اردو 
شهر  در  ویژه  به  ـ  شهرها  در  لوحه ها  در  فارسی  زبان  به 

کابل ـ و به کارگیری واژه های انگلیسی و واژه های خارجی 
دیگر در حوزۀ زباِن فارسی در نوشتار و گفتار، هویت زبانِی 
بزرگ  فردوسِی  که  را  زبانی  است؛  زده  آسیب  بسیار  را  ما 
»سی سال« برای زنده نگه داشتن و پاالیشش دشواری کشید، 
اکنون از سر نابخردی با هویت تاریخِی آن بازی می شود و 
بی مهابا هرچه دل مان خواست، می گوییم و می نویسیم. این 
بی توجهی در کاربرد نابه هنجار زبان، در واقع بی توجهی به 
گذشتة پُربارِ این زبان و نیای بزرِگ زبان فارسی، فردوسی 

است.
فرهنگ  و  تاریخ  شاهنامه،  گذاشتن  یادگار  به  با  فردوسی 
فردوسی  ماییم که وامدارِ  این  اکنون  ما را ساخت و  زبانِی 

هستیم.
یک  فرهنِگ  به  بی توجهی  فارسی،  زبان  به  بی توجهی 
و  سرزمین ها  به  بی توجهی  بل  نیست؛  محدود  جغرافیای 
یا  فرارود  ایران،  افغانستان،  مانند  گسترده یی  جغرافیاهای 
و  پاکستان  از  بخش هایی  گذشته  در  و  کنونی  میانة  آسیای 

هندوستان است.
پیشتر در یکی از نوشته های تان )شیوه های درست نویسی 
وام واژه های  از  بسیاری  که  بودید  گفته   درست گویی(  و 
به ظاهر عربِی رایج در زبان فارسی، ریشۀ عربی ندارند؛ 
یعنی از زبان فارسی به عربی راه یافته اند. می خواهم در 

این باره کمی توضیح دهیـد؟
این  از  بسیاری  کردید،  یاددهانی  شما  که  همان گونه  بلی، 
دوباره  و  رفته اند  عربی  زباِن  به  فارسی  زباِن  از  وام واژه ها 
آمده اند؛  وام واژه  ها  عنوان  به  فارسی  زبان  به  عربی  زباِن  از 
فارسی  استند  اصل  در  واژه ها  این  از  بسیاری  که  در حالی 
مانند: »خندق« که اصلش در فارسی »گندک« است، »هندسه« 
به  فارسی  »آبریز«  از  که  و«ابریق«  فارسی  »اندازه«ی  از  که 

عربی رفته اند و بر بنیادِ سازوکارهای زبانی که در زباِن عربی 
عربی مآبی  دچار  فارسی  واژه های  این  هویت  دارد،  وجود 
شده و سپس با این پنداشت که این واژه ها عربی اند، دوباره 
به عنوان وام واژه ها، ویزای ورود در قلمرِو زباِن فارسی را 

دریافت کرده اند.
توسط  که  وام واژه ها  این  دادِن  نشان  از  من  نخسِت  منظور 
به حیِث  را  آن  من  و  شناسایی شده  برجسته  پژوهش گراِن 
زبان  پُربارِ  پیشینة  به  توجه  آورده ام،  نوشته  آن  در  نمونه 
ویژه  به  ـ  دیگر  زبان های  بر  تأثیرگذاری  فراینِد  در  فارسی 

زبان عربی ـ است.
واژه های  ورود  و  تأثیرپذیری  موضوع  دربارۀ  دیدگاه تان 
بیگانه به زبان فارسی چیست؛ آیا روند تأثیرگذاری و ورود 

واژه گان خارجی را یک امر طبیعی در زبان تلقی می کنید؟ 
آن  به  )یا آن چه  فرهنگی  دادوستدهای  فراینِد  زبانی در  هر 
مرحلة دادودهش زبانی می گویند(، هم تأثیرپذیر می شود و 
هم تأثیرگذار. نمونه اش را هم در جستارِ مربوط به وام واژه ها 
که پیشتر به آن اشاره کردم، می توان دریافت. ببینید با آن که 
پس از ورود اسالم، زبان عربی بر زبان فارسی تأثیِر چشم گیر 
و محسوسی برجای گذاشت؛ اّما در فراینِد دادوستد زبانی، 
زبان عربی نیز واژه های فارسی مانند: »نرگس« و«استاد« را 
از فارسی وام گرفت و آن ها را به گونة »نرجس« و »استاذ« 
درآورد و به کار بُرد )چون گپ به درازا می انجامد، فقط به 

این دو نمونه بسنده می کنیم(.
بر بنیادِ آن چه گفته شد، دیده می شود که فراینِد تأثیرپذیری و 
تأثیرگیری، یک مرحلة طبیعی است و به همین گونه در برابِر 
امروز همزاد  که  ویژه  به  ـ  بیگانه  واژه های  از  برخی  ورود 
می یابند  کاربُرد  گفتار  و  نویسش  حوزه های  در  فناوری  با 

اّما با ذکِر این نکته که در برابِر برخی از  ـ گزیری نیست؛ 
برابرهایی  امروز  فناوری،  زمینة  در  )حتا  خارجی  واژه های 
در  فارسی  در  که  »دیپارتمنت«  مانند  است(  شده  ساخته 
که  »مانیتورنگ«  نیز  و  دارد  وجود  »بخش«  واژۀ  برابرش 
دیگر،  سوی  از  دانسته اند.  »دیده بانی«  واژۀ  را  برابرش 
برابرهای  این  باید  که  اند  موجود  نیز  دیگر  برابِر  واژه های 

جاافتاده و قشنگ، در زبان فارسی به کار روند.
آیا  می کنید؛  پیش بینی  چه گونه  را  فارسی  زبان  آیندۀ 

آسیب هایی، زبان فارسِی امروز را تهدید نمی کند؟ 
اگر دچار تّوهِم خوش بینی و خطِر بدبینی دربارۀ زبان فارسی 
نشوم، می خواهم بگویم که زبان فارسی در فراینِد گفتار و 
نوشتار، با خطرهای بزرگی روبه رو است؛ یکی از این خطرها، 
چند  نیز  و  »اردوزده گی«  سپس  و  »انگلیسی زده گی«  جنون 
زده گِی دیگر است)مثاًل کاربرد واژه های مستعمل فرانسه یی 
مانند: ژانر، مونتاژ، لوژ و...، واژه های عربی مانند: علی الرغم، 
هکذا، مرقوم، فلهذا و... ، به همین قیاس، واژه های خارجِی 
زبان های دیگر که برابرهای آن ها در زبان فارسِی دیروز و 
امروز وجود دارد(. پس اگر در مورد آسیب هایی که به مثابة 
بزرگترین خطر، زبان فارسی را تهدید می کند، توجه جدی 
از چندی دچار آسیب های  فارسی پس  زبان  نشود، هویت 

گسترده تری خواهد شد.
به عنوان پرسش پایانی، با توجه به پیشینۀ پُرباری که زبان 
دربارۀ  است،  داشته  فرهنگ  و  اندیشه  روند  در  فارسی 

شکوه مندِی آن چه گفتنی یی دارید؟ 
تنها همین که:

»ُگل نیست، ماه نیست، دِل ماست پارسی 
غوغای ُکه، تّرنِم دریاست پارسی«.
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مـا وامداِر فردوسی استیم
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پرس وشنود با جاوید فرهاد پیرامون زبان پارسی دری



طرزالعمل انتخاب نماینده گان...
نماینده گان انتخاب شده در نشست 18.3.1392 به وسیلة 
نامة رسمی فدراسیون ژورنالیستان افغانستان به شورای عالی 
رسانه ها که در رأس آن سید مخدوم رهین وزیر اطالعات 
بی پاسخ  نامه  این  اما  معرفی شدند؛  دارد،  قرار  فرهنگ،  و 
ماند و باالخره بعد از گذشت دو هفته، وزارات اطالعات 
و فرهنگ طرزالعمل انتخاب نماینده گان ژورنالیستان برای 

عضویت در شورای عالی را تهیه و نشر کرد.
که  می گویند  افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون  مسؤوالن 
فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  شکنی های  قانون  به   توجه  با 
تمام تالش این فدراسیون این بوده است، تا وزیر اطالعات  

فرهنگ را مجبور به تطبیق قانون سازد.
و  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة  رییس  دشتی،  فهیم 
افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون  رهبری  شورای  عضو 
می گوید: » واضح است که وقتی وزیر اطالعات و فرهنگ 
پس از چهار سال از انفاذ قانون رسانه های همه گانی، حاال 
نتیجه  است،  شده  نظر  مورد  طرزالعمل  تهیة  به  حاضر 
تالش های فدراسیون برای تطبیق قانون بوده است؛ در غیر 
آن چرا در چهار سال گذشته این طرزالعمل تهیه نشده بود.«
خبرنگاران  آزاد  انجمن  رییس  ساپی،  خپلواک  گفتة  به 
افغانستان و دیگر عضو هیأت رهبری فدراسیون ژورنالیستان 
افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون  که  انتخاباتی  افغانستان« 
در  عضویت  برای  ژورنالیستان  نماینده  دو  گزینش  برای 
شورای عالی رسانه ها برگزار کرد، شاید صد در صد کامل 
نبود؛ اما فدراسیون ژورنالیستان افغانستان، به هیچ صورت 
در پروسه یی که از لحاظ قانونی، جداً با مشکل مواجه است 
و وزارت اطالعات و فرهنگ می خواهد با راه اندازی این 
پروسه، نفاق را میان خبرنگاران دامن بزند، سهیم نمی شود.«
مسووالن فدراسیون ژورنالیستان افغانستان همچنان بر این 
نکته تاکید داشتند که نهادهای مربوط شان، در صورت باز 
بینی طرزالعمل مورد نظر و مطابقت دادن کامل آن با احکام 
قانون رسانه های همه گانی، حاضر استند در انتخابات برای 
گزینش دو تن از نماینده گان ژورنالیستان به شورای عالی 

رسانه ها، شرکت کنند.
صدیق اهلل توحیدی، مسوول دیده بان رسانه و عضو هیأت 
رهبری فدراسیون ژورنالیستان افغانستان گفت: » هدف ما از 
انتخاباتی که قباًل به این منظور برگزار کردیم، تطبیق قانون 
یا همان راه یافتن نماینده گان انتخابی ژورنالیستان به شورای 
عالی رسانه ها بود. حاال هم ما  قانون را احترام می گذاریم؛ 
با شیوه های غیر  اما وزارت اطالعات و فرهنگ نمی تواند 
قانونی، و راه اندازی یک انتخابات نمایشی، افراد مورد نظر 
به شورای عالی  نماینده گان ژورنالیستان  به عنوان  خود را 

رسانه نصب کند.«
مطابقت  در  نظر  مورد  طرزالعمل  اگر  توحیدی،  گفتة  به 
فدراسیون  شود،  داده  تغییر  همه گانی  رسانه های  قانون  با 
یک  اساس  بر  که  انتخاباتی  در  افغانستان  ژورنالیستان 
شود،  برگزار  نقص  و  عیب  بدون  و  قانونی  طرزالعمل 

شرکت خواهد کرد.
در یک و نیم سالی که از ایجاد شورای عالی رسانه می گذرد، 
سید مخدوم رهین، وزیر اطالعات و فرهنگ، دو تن را به 
انتصاب کرده  این شورا  نماینده گان ژورنالیستان در  عنوان 

است.
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کرزی در نشست مشترک خبری با دیوید کامرون: 

فدرالیسم در افغانستان نتیجه 
نمی دهد

بادغیسی ها در...
 و بعدا دوباره نزد خانواده های شان برگردانده می شوند.

داکتر باستیم اورازوف، رییس صحی والیت مرو ترکمنستان 
را  افغان  بیماران  معالجه  امکانات  کشورش  که  می گوید 
هدایت  »طبق  می کند:  فراهم  انسانی  همدردی  روی  از 
شروع  را  افغان  مریضان  تداوی  ترکمنستان  رییس جمهور 
در  و  نمی کنیم  افغان ها خودداری  به  از کمک  و  ایم  کرده 

آینده نیز به کمک های بشری ادامه می دهیم«.
در  باالمرغاب که  باشنده گان ولسوالی  از  یکی  عبدالخلیل، 
چارچوب این پروژه برای تداوی به ترکمنستان رفته بود، از 
تداوی داکتران ترکمنی اظهار رضایت کرد و گفت که آن ها 
او را خوب و اساسی تداوی کرده اند: »من امیدوارم که این 
روند ادامه یابد. از چند سال به این سو مریضی معده داشتم. 
نزد داکتران زیادی رفتم، اما شفا نیافتم. اکنون پس از آن که 

تداوی شده ام، خود را خوب احساس می کنم«.
با  مقایسه  در  می گوید،  مدنی  فعال  یک  درانی،  عبداهلل 
افغانستان در ترکمنستان سهولت های بیشتری برای تداوی 
این  که  می کند  تقاضا  او  دارد«.  وجود  پیشرفته  و  عصری 
برنامه دوام یابد و در آینده مریضان بیشتری به ترکمنستان 

فرستاده شوند.
به تسهیالت  افغانستان است که  از والیات  بادغیس، یکی 
یک  حتی  مناطق  برخی  در  و  دارد  کمی  دسترسی  صحی 
کلینیک هم وجود ندارد. در قلعه نو، مرکز این والیت، یک 
این  باشنده گان  گفته  به  بنا  که  است  بستره   200 شفاخانه 
ولسوالی، در این شفاخانه نیز امکانات بسیار محدود است 

و نبودن داکتران مشکل اصلی می باشد.

کشورهای  برخی  تالش  از  کرزی  رییس جمهور 
خارجی برای تغییر نظام سیاسی افغانستان انتقاد کرد.
نشست  در  گذشته  روز  ظهر  از  پس  کرزی  حامد   
خبری مشترک با نخست وزیر انگلیس در کابل گفت: 
داشته  مثبت  نتیجة  کشورها  برخی  در  فدرال  نظام 
است، اما وضع در افغانستان با آن کشورها متفاوت 
است. هرگونه نظام سیاسِی که از خارج از افغانستان 

بر ما تحمیل شود، آن را نمی پذیریم.
برای  برخی کشورها  به تالش  اشاره  با  آقای کرزی 
واگذاری یک یا دو والیت افغانستان به طالبان گفت: 
تجاوز  طالبان،  افراد  به  منطقه  دو  یا  یک  واگذاری 
آشکار خارجی علیه افغانستان است و با آن به شدت 

مخالف هستیم.
در  تاکنون تالش هایی  پیش  ماه  از شش  افزود:  وی 
جریان است تا حکومت ملوک الطوایفی را از طریق 
واگذاری برخی مناطق افغانستان به گروه طالبان بر ما 
تحمیل کنند و چنین شایعاتی را از سوی پاکستان نیز 
شنیده ایم و برخی گزارش ها در این زمینه در اختیار ما 
قرار گرفته است؛ اما پاکستان از ایجاد حکومت های 

ملوک الطوایفی در افغانستان سود نخواهد برد.
اظهارات  از  دیگری  بخش  در  کرزی  رییس جمهور 
برای  خود  شرط های  پیش  لزوم  بر  دیگر  بار  خود 
تاکید کرد و گفت: در  امریکا  با  امنیتی  امضای سند 
خواستار  وی  داشتم،  اوباما  با  ویدیویی که  کنفرانس 
امضای این سند تا سه ماه دیگر شد، اما شروط کابل 
و  برقراری صلح  کشور،  این  منافع  تضمین  بر  مبنی 
تغییر  و  جا  بر  پا  همچنان  واحد  افغانستان  و  ثبات 

ناپذیر است.
رییس جمهور افغانستان بار دیگر از افراد عضو گروه 
را  خود  و  بازگردند  صلح  روند  به  خواست  طالبان 
از چنگ دستگاه های اطالعاتی خارجی نجات دهند.

اعالم  بر  مبنی  خود  اظهارات  از  بخشی  در  کرزی 
در  مال محمدعمر گفت:  از  پاکستانی  طالبان  پیروی 
صورتی که چنین باشد، طالبان پاکستانی نیز می توانند 
در قطر دفتر ایجاد کنند و افغانستان با آن ها مذاکره 

کند.

  تأکید بر راه حل سیاسی
رهبران بریتانیا و افغانستان یک بار دیگر بر ادامة روند 

صلح تأکید کردند.
دیوید کامرون گفته است که می خواهد شاهد یک راه 
حل سیاسی و امنیتی در افغانستان باشد. به گفته آقای 
کامرون، اگر طالبان دست از خشونت بردارند، مهم 
افغانستان  روند صلح  از  بخشی  گروه  این  که  است 

باشد.
اخیر  حمالت  که  است  گفته  کرزی  آقای  همچنین 
طالبان به ارگ ریاست جمهوری او را از پیشبرد روند 

صلح باز نخواهد داشت.
ارگ  به  طالبان  اخیر  حملة  به  اشاره  با  کرزی  آقای 
ریاست جمهوری افغانستان در کابل گفت: »ای کاش 
آن ها )طالبان( تمام وقت شان را صرف حمله به ارگ 

کنند و دست از سر بقیه کشور بردارند«.

  تنش بر سر »دفتر طالبان در دوحه«

در  طالبان  »دفتر«  افتتاح  چه گونگی  از  کرزی،  آقای 
امریکا  نماینده گان  مستقیم  نشست  احتمال  و  دوحه 
افغانستان  دولت  بدون حضور  طالبان  نماینده گان  با 

نگران است.
گفته  طالبان  اخیر  بیانیه های  مورد  در  کامرون  آقای 
بیانیه های  مورد  در  است  کننده  دلگرم  »آنچه  است: 
دیگر  اند  گفته  آن ها  که  است  این  طالبان  اخیر 

نمی  خواهند تهدیدی برای دیگر کشورها باشند.«
در  بریتانیایی  نیروها  از  که  بریتانیا  وزیر  نخست 
افغانستان دیدار کرد، در مورد آینده افغانستان گفت: 
»راه درازی در پیش است، همراه با روند امنیتی که 
برای ایجاد ارتش و پولیس بزرگ و توانمند در پیش 

رو داریم، پیشبرد روند سیاسی هم معنی می دهد.«
از  پس  کشورش  که  گفت  بریتانیا  وزیر  نخست 
سال 2014 به آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی 
افغانستان ادامه می دهد. کامرون گفت که بریتانیا در 
یک دهة اخیر قربانی هایی را در افغانستان برای مبارزه 
نیروهای  از خروج  با تروریسم متحمل شده و پس 
رزمی اش از افغانستان، به تعهدات خود برای حمایت 

از نیروهای امنیتی این کشور پایبند می ماند.
کامرون گفت که بریتانیا از انتخابات ریاست جمهوری 
سال 2014 حمایت می کند و این پروسه را مهم ترین 
موضوع برای انتقال قدرت در افغانستان می داند. او 
همچنان خاطرنشان کرد که طالبان با ترور، وحشت 
و خشونت نمی توانند در آینده افغانستان نقش داشته 
برزمین  را  سالح شان  که  صورتی  در  ولی  باشند؛ 

بگذارند، می توانند در پروسه سیاسی سهیم شوند.
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باید یک دهه پیش...
 آیندۀ میالدی و تضمین ثبات در اکثر نقاط افغانستان 
نیروهای خارجی در 2014 قدرتمند  از خروج  پس 

هستند.
دولت های افغانستان و امریکا تالش فراوانی به خرج 
برگزار کرده  با طالبان را  تا مذاکرات صلح  می دهند 
و به درگیری های 12 ساله در این کشور پایان دهند. 
با این حال، منتقدان برای چندین سال این مساله را 
مورد بحث قرار داده اند که کشورهای غربی باید پس 
رهبران  با  میالدی   2001 سال  در  طالبان  سقوط  از 
میانه روی این گروه به توافق می رسیدند و با این کار 
جان هزاران غیرنظامی را نجات داده و میلیاردها دالر 

را بیهوده صرف نمی کردند.
می کند،  تحقیق  طالبان  مورد  در  که  محققان  از  یکی 
و  اعضا  میان  در  تا  کرد  تالش  گروه  این  که  گفت 
رهبران و همچنین با مقام های دولت امریکا تا سال 
2004 میالدی به توافق برسد و دستاوردهایی هم در 
صورت  زیادی  مذاکرات  اما  کند،  کسب  مدت  این 
تنها در سال 2001 و 2002 مقام های دو  نگرفت و 
طرف گفت وگوهایی با هم داشتند چرا که رهبر ارشد 
طالبان رویکردی را در پیش گرفت که با پیش شرط 

ها و خواسته هایی همراه بود.
از  قسمت هایی  بر  شبه نظامی  گروه  این  امروزه 
در  که  می رسد  نظر  به  و  دارد  تسلط  افغانستان 
نظامیان خارجی دچار  از خروج  پیش  مذاکره  مورد 
تردید است. به طوری که این تردیدها باعث شد تا 
تالش های اخیر از راه دیپلماتیک به منظور برگزاری 

مذاکره هفته گذشته ناکام بماند.
پایگاهی  تا  افتتاح کرده است  طالبان دفتری در قطر 
باشد.  مذاکرات  و  نشست ها  برگزاری  برای  رسمی 
حامد  اما  شد،  همراه  واشنگتن  استقبال  با  اقدام  این 
به  خشنود  چندان  افغانستان  رییس جمهوری  کرزی، 

نظر نمی رسید.
که  گفت  ناتو  رهبری  تحت  ائتالف  فرمانده  معاون 
از این موضوع مطمین است، واگذاری کنترل امنیتی 
افغانستان به نیروهای این کشور هفته گذشته نهایی 

شد و سرانجام طالبان به سر میز مذاکره می آید.
وی افزود: آنچه که مخالفان دولت کابل هم اکنون به 
آن پی برده اند، این است که آنها احتماالً نظر مساعدی 

به ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی افغان ندارند.
با توجه به این مساله که یک راه حل سیاسی بالقوه 
دور از دسترس است، سال 2013 میالدی سالی پر از 
خشونت بوده است. تلفات غیرنظامیان در افغانستان 
حمالت  از  مجموعه یی  و  است  افزایش  حال  در 
که  کرده  شوکه  را  کابل  دولت  ارشد  مقام های  علیه 
و  کابل  فرودگاه  به  حمله  به  می توان  آنها  جمله  از 
انجام حمالت گسترده در مناطق نظامی و دیپلماتیک 

اشاره کرد.
بعید به نظر می رسد که از شدت این حمالت پیش 
نیروهای خارجی کمتر شود در حالی که  از خروج 
طالبان تالش کرده است تا به حفظ موضع خود برای 

مذاکرات احتمالی بپردازد.
باید بگویم مردم  ابتدا  ناتو گفت: در  معاون فرمانده 
تمایل به برگزاری مذاکره از موضع قدرت دارند. دوم 
تمایل  افغانستان  دولت  مخالفان  می کنم  گمان  اینکه 

دارند تا نیروهای خارجی را مجبور به خروج از این 
کشور کنند. بنابراین، باید بگویم که انجام حمالت در 
مناطق مختلف افغانستان و تداوم آنها عجیب نیست 
چرا که برای مجبور ساختن نیروهای خارجی برای 

خروج از افغانستان صورت می گیرند.
کارتر با اعالم اینکه، تداوم فعالیت های شبه نظامی به 
این معناست که کابل نمی تواند کنترل تمام کشور را 
برای چند سال بر عهده بگیرد، اوضاع افغانستان پس 

از سال 2014 میالدی را »بی ثبات« توصیف کرد.
وی گفت: بخش هایی از افغانستان هستند که الزامی 
مرکزی  دولت  با  محسوسی  طور  به  داشت  نخواهد 
محلی  سیاسی  راه حل های  برخی  باشند.  ارتباط  در 
هستند که خطری برای دولت مرکزی ایجاد نمی کند. 
ارتش  و  پولیس  ایجاد  به  تنها   2009 سال  در  ناتو 
افغانستان در شرق این کشور مبادرت ورزیده و اقدام 
سریع برای آموزش و استقرار 350 هزار نیرو به این 
معناست که پولیس و ارتش افغانستان برای چندین 
سال آینده نیازمند کمک به ویژه در زمینه مهارت های 
و  اضطراری  بمب، خروج  خاص چون خنثی سازی 

حمایت های لجستیکی هستند.
نیازمند  امنیتی  نیروهای  افزود:  کارتر  نیک  جنرال 
پیشرفت هستند چرا که آنها به سرعت ایجاد شده اند. 
یکی از مهمترین بن بست ها در این مورد، کاستی در 
تقویت  برنامه  اما  است  هلی کوپتر  و  هواپیما  زمینه 
نیاز دارد  افغانستان چندین سال زمان  نیروی هوایی 
و احتماالً تا سال 201۷ و 2018 به طور کامل محقق 

نخواهد شد.

اعتراف آلمان به...
انجام  به  اعظم  صدر  دفتر  دستور  به  آلمان  اطالعاتي   
وزارت  و  دولت  اعضاي  همه  از  جاسوسي  اقدامات 

خانه هاي افغانستان مشغول است.
در  گذشته  چهارشنبه  شیندلر  روزنامه،  این  نوشته  به 
نشست محرمانه کمیسیون سیاست داخلي پارلمان آلمان 
که به منظور بحث و تبادل نظر درمورد افتضاح جاسوسي 
اینترنتي سرویس هاي اطالعاتي امریکا و انگلیس تشکیل 

شد، به این موضوع اعتراف کرده است.
عضو  نماینده گان  از  برخي  نوشت:  سایتونگ  دویچه 
کمیسیون سیاست داخلي پارلمان آلمان تایید کرده اند که 

شیندلر در این نشست محرمانه با ذکر این نکته که آلمان 
به خاطر متحد بودن با امریکا و انگلیس در این کشورها 
دست به جمع آوري اطالعات نمي زند، اذعان کرده که 
این کار در مورد دولت هایي همچون افغانستان و سوریه 

متفاوت است.
به نوشته این نشریه و براساس اعالم شیندلر، به دستور 
دفتر صدر اعظم آلمان در تمام دولت و وزارت خانه هاي 
افغانستان با استفاده از ابزار اطالعاتي، جاسوسي مي شود 
که یکي از دالیل اصلي آن نیز وجود فساد مالي گسترده 

در دستگاه اداري افغانستان عنوان شده است.
این مطلب مي افزاید: براي اینکه BND بتواند در راستاي 

نیاز  مورد  اطالعات  به  راحتي  به  خود  ماموریت  انجام 
افغاني پول هاي زیادي پرداخت  یابد به مقام هاي  دست 

مي کند.
به نوشته این روزنامه، در سال 2008 میالدي نیز یک بار 
این موضوع افشا شده بود که سرویس اطالعات خارجي 
آلمان به مدت ۶ ماه پیام هاي الکترونیکي امین فرهنگ 
وزیر اقتصاد افغانستان با یکي از خبرنگاران اشپیگل را 

کنترل مي کرده است.
دفتر صدر اعظم آلمان مسوولیت هماهنگي ماموریت هاي 
را  کشور  این  خارجي  اطالعات  سرویس  مرزي  برون 

برعهده دارد.
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دیده بان حقوق بشر به جامعة جهانی:

کمک های تان را منوط به حمایت از 
زنان کنید

نیمار: 

گل زدن به کاسیاس افتخار ویژه است

در  پاکستان  پیشین  سفیر  حقانی  حسین 
امریکا با اشاره به اینکه مذاکرات قطر با 
همکاری ارتش پاکستان برنامه ریزی شده 
به  مذاکرات  این  عواقب  درباره  است، 

واشنگتن هشدار داد.
در  پاکستان  پیشین  سفیر  حقانی  حسین 
با  صلح  مذاکرات  که  شد  مدعی  امریکا 
ارتش  همکاری  با  قطر  دوحه  در  طالبان 

پاکستان برنامه ریزی شده است.
با عنوان  مقاله یی  را در  این موضوع  وی 
روزنامه  در  نکنید«  مذاکره  طالبان  »با 

»نیویورک تایمز« منتشر کرده است.
است  شده  مدعی  مقاله  این  در  حقانی 
قطر  در  طالبان  با  امریکا  مذاکرات  که 
کیانی  اشفاق  پرویز  جنرال  همکاری  با 
شده  برنامه  ریزی  پاکستان  ارتش  فرمانده 

است.

به نوشته سفیر سابق پاکستان در واشنگتن، 
ارتش  استدالل های  نتیجه  در  امریکا 
در  طالبان  دفتر  افتتاح  به  راضی  پاکستان 

قطر شد.
حذر  بر  مذاکره  این  از  را  امریکا  حقانی 
سال  همانند  که  است  نوشته  و  داشته 
1990 این بار هم مذاکره با طالبان اشتباه 

است.
وی نوشته است، پاکستان همواره خواهان 
مذاکرۀ امریکا با طالبان است بدون این که 
خود در قبال عواقب آن مسوولیتی داشته 

باشد.

کنفرانسی  برگزاری  برای  تالش    
شبیه به نشست بن برای طالبان

در این حال، برخی منابع پاکستانی بر این 
مذاکرات  در  پاکستان  هدف  که  باورند 

قطر در واقع رسیدن به نوعی نتیجه گیری 
مشابه نشست »بن« در رابطه با افغانستان 

است.
به گزارش رویترز، مقامات دولتی پاکستان 
که از سوی این کشور در مذاکرات صلح 
گفت وگو  در  می کنند  شرکت  افغانستان 
با این روزنامه اعالم کرده اند که یکی از 
برگزاری  قطر،  مذاکرات  از  ممکن  نتایج 
کنفرانسی شبیه نشست بن در سال 2001 
کرزی  دولت  زیربنای  آن  در  که  است 

طرح ریزی شد.
بازیگران  پاکستانی،  مقامات  این  گفته  به 
و  طالبان  امریکا،  روند،  این  در  اصلی 
اعضای »ائتالف شمال« هستند که پاکستان 
در یک سال گذشته با دقت تالش کرده 

است نظر آن ها را جلب کند.
تصریح  همچنین  پاکستانی  مقامات  این 
این  در  جایگاهی  کرزی  که  کرده اند 

کنفرانس نخواهد داشت.
به نقل از این منابع، نقش پاکستان نیز در 
نظاره گر  عنصر  یک  نقش  مذاکرات  این 
اصلی  بازیگران  و  بوده  گود  از  خارج 
افغان ها  و  امریکایی ها  میدان،  داخل 

خواهند بود.
رویترز افزوده است که پیشنهاد »کنفرانس 
بن دوم« ممکن است یک تفکر رویایی در 
مفکوره ارتش پاکستان باشد که می خواهد 

گروه مورد حمایت آن به قدرت برسد.
این روزنامه افزوده است که حامیان غربی 
این  برگزاری  برای  تمایلی  هم  کرزی 

کنفرانس ندارند.

سفیر سابق پاکستان در امریکا:

مذاکرات قطر با همکاری ارتش 
دیده بان حقوق بشر می گوید، حکومت افغانستان پاکستان برنامه ریزی شده است

پشتیبانی و حمایت از زنان را از دست می دهد.
این نهاد می گوید تصمیم مجلس نماینده گان برای 
معکوس ساختن قانون انتخابات برای از بین بردِن 
والیتی«  شوراهای  در  زنان  کرسی  فیصد   25

ناراحت کننده« است.
دیده بان حقوق بشر همچنان جر و بحث ماه می 
انتقاد گرفت که در آن  باد  به  را  پارلمان  اعضای 
یک عده از نمایندگان مردم در مجلس نماینده گان 
خواستار لغو قانون منع خشونت علیه زنان شدند.
اعانه دهنده  کشورهای  به  بشری  حقوق  نهاد  این 
کمک های  بدل  در  باید  آنها  که  می کند  پیشنهاد 
افغانستان  امنیتی  و  نظامی  نیروهای  به  مالی 
دست آوردهای  و  حقوق  حفظ  تضمین  خواستار 

زنان گردند.
بشر،  حقوق  بان  دیده  پژوهشگر  بار،  هیدر 
بین  دهنده گان  اعانه  از  ما  »خواست  می گوید: 
المللی این است که به حکومت افغانستان بگویند 
که تمام مصارف پولی را که برای قوای نظامی و 
نمی توانند  مقابل  افغانستان می پردازند، در  امنیتی 
هیچ نوع عملی را در جهت عقب راندن حقوق 

زنان تحمل کنند.«
می تواند  بین المللی  جوامع  می گوید  بار  خانم 
اگر  که  کند  وارد  فشار  افغانستان  حکومت  بر 
پول  المللی  بین  دهنده گان  اعانه  از  می خواهد 
موجوده  قانون  حفظ  در  باید  کند،  دریافت 
بهبودی وضعیت  محافظت و مصوونیت زنان، و 

آن ها تالش کند. 
فعالین  از  عدۀ  می گوید،  بشر  حقوق  دیده بان 
حقوق زن برای آن ها گفته است که آقای کرزی 
در جریان مالقات با آن ها در ماه می به وضاحت 

گفت که هر آنچه در توان داشته باشد در قسمت 
حقوق زنان انجام داده و بیشتر از آن کاری کرده 

نمی تواند.
تاثیرگذاری  و  اهمیت  مورد  در  هیدر  خانم 
حکومت  بر  المللی  بین  جامعه  مالی  کمک های 
امنیتی  و  نظامی  نیروهای  می گوید  افغانستان 
افغانستان وابسته به کمک های پولی جامعه بین 

المللی است.
هیدر می گوید: »رییس جمهور کرزی بدون کمک 
اعانه دهنده گان بین المللی، قوای نظامی و امنیتی 

ندارد.«
دیده  گذشتة  روز  رسیده  نشر  به  خبرنامه  برطبق 
بان حقوق بشر، جوامع بین المللی متعهد است تا 
قوای نظامی و پولیس افغان را در ده سال آینده 
تقویت کند، بنًا افغانستان تا ده سال دیگر از نظر 
مالی متکی به جوامع بین المللی است. از این رو 
توقع جوامع بین المللی از حکومت افغانستان در 

مورد حقوق زنان باید واضح باشد.
افغانستان می گوید که  ناظر حقوق بشر  نهاد  این 
حکومت افغانستان باید اقدامات جدی را در مورد 

حفظ حقوق و دست آوردهای زنان اتخاذ کند.

یک دهه مبارزۀ بی حاصل...
 را ارایه کند. کار اصلی دولت در این زمینه، بیشتر 
متمرکز به نهادسازی بوده است، آن هم نهادهایی 
با یک دیگر فعالیت دارند و گاه ُمخِل  که موازی 
مبارزه  وزارت  می شوند.  زمینه  این  در  فعالیت ها 
با مواد مخدر، به نوعی خود را اصلی ترین جریان 
مبارزه با مواد مخدر عنوان می کند و وزارت داخله 
به نوعی دیگر. تداخِل کاری در میاِن این دو نهاد 
سبب می شود که نه تنها اولویت بندی در عرصة 
فعالیت ها به وجود نیاید، بل موجب می  گردد این 
نهادها از میسر اصلِی کاری شان نیز منحرف شود. 
در همین حال، نهادهای بین المللی مبارزه با مواد 
مخدر نیز در هماهنگی با نهادهای دولتی فعالیت 
نمی کنند. دولت افغانستان حتا نمی داند که با توجه 
به شرایط کشور کدام طرح و برنامه برای مبارزه 
موثریت  می تواند  افغانستان  در  مخدر  مواد  با 
به  بریتانیایی  نهاد  یک  پیش  سال ها  باشد.  داشته 
نام سیلینس، طرح مفصلی را برای قانونی کردِن 
کشت کوکنار در کشور ارایه کرد. طرح این نهاد 
بدون آن که مورد بررسی جدی قرار گیرد، چنان 
واکنش تند دولت مردان و از جمله رییس جمهوری 
جرأت  سیلینس  طراحان  دیگر  که  برانگیخت  را 
نکردند در این خصوص به تحقیقاِت خود ادامه 
کشوری  برای  مخدر  مواد  با  مبارزه  واقعًا  دهند. 
مثل افغانستان چه گونه می تواند سامان دهی شود؟ 
تجربة کشورهای زیادی در عرصة مبارزه با مواد 
مخدر در جهان وجود دارد. این تجربه گویای آن 
است که برای هر کشوری باید بر اساس شرایط 
آن در عرصة مبارزه با مواد مخدر اقدام کرد. آیا با 
گذشت یک دهه از برنامة بی حاصِل محو کشت و 
تولید مواد مخدر، ضرورت نبود که در این برنامه 
سایه روشن های  و  می گرفت  صورت  بازنگری 

مسأله آشکار می شد؟
زمانی  مخدر  مواد  با  مبارزه  قانون:  اجرای  عدم 
به نتایج مطلوب می تواند منتهی گردد که اجرای 
به گونة  قانون در مورد قاچاقچیان و عامالِن آن 
رسانه ها  از  گاهی  شود.  گذاشته  اجرا  به  دقیق 
را  شماری  افغانستان  محاکم  که  می شود  شنیده 
به اتهامِ تولید و قاچاق مواد مخدر، زندانی کرده 
است؛ ولی هرگز دیده نشده که در میان متهاماِن 
اصلی  مهره های  و  نفوذ  با  افراد  پرونده ها،  این 
و  پولیس  از سوی  که  افرادی  باشند.  بوده  شامل 
ارگان های مبارزه با مواد مخدر بازداشت شده اند، 
عمدتًا افراد دست چندمِ این روند مافیایی بوده اند. 
اجرایی نشدِن قانون و معافیت از آن، سبب شده 
در  مخدر  مواد  اصلی  تولیدکننده گان  که  است 
کشور، با آرامش کامل به فعالیت های خود ادامه 

نفوذ  از  موارد چنان  بسیاری  در  افراد  این  دهند. 
که  استند  برخوردار  دولتی  دستگاه های  در  کافی 
می شوند.  پنداشته  مبرا  نیز  اتهام  مظان  از  حتا  
بسیاری ها باور دارند که در تولید و قاچاق مواد 
بانفوذ  افراد  و  نظام  سران  از  برخی  حتا  مخدر 
محلی دست دارند. در کشورهای دیگر هم دیده 
شده که مواد مخدر با قدرت سیاسی عجین بوده 
افراد  یک تعداد  تنها  مخدر،  مواد  مافیای  است. 
اقدام  آن  فروِش  و  کشت  به  که  نیستند  عادی 
بسیار  شبکة  یک  مخدر،  مواد  مافیای  می کنند. 
قدرتمنِد سیاسی و اقتصادی است که می تواند حتا 
در بازی های سیاسی نیز نقشی تعیین کننده داشته 
افغانستان  در  مسأله  بُعِد  این  روی  باشد. چه قدر 
در  نشانه هایی  هنوز  است؟  گرفته  توجه صورت 
دست نیست که دولت افغانستان با توجه به این 
کرده  فعالیتی  مخدر،  مواد  قاچاق  خطرناک  بعد 
باشد؛ پس چه گونه می توان انتظار داشت که کشت 

و تولید مواد مخدر در کشور کاهش پیدا کند؟
مبارزه  در عرصة  دیگر  موضوع  تقاضای جهانی: 
با مواد مخدر، تقاضای جهانی برای آن است. تا 
بدون  باشد،  داشته  خریدار  محصولی  که  زمانی 
شک تولیدکننده گان آن نیز وجود خواهند داشت. 
مبارزۀ یک جانبه  به  تنها  نمی تواند  جامعة جهانی 
در کشورهای فقیر و تولیدکنندۀ مواد مخدر بسنده 
جهان  سیاهِ  اقتصاد  از  بخشی  مخدر،  مواد  کند. 
در  مصرف کننده  میلیون ها  و   می رود  شمار  به 
کشورهای پیشرفته دارد. این نیاز بدون شک باید 
بیابد و به همین دلیل است که کشورهای  پاسخ 
تولیدکننده گاِن  به  شده،  داشته  نگه  عقب  عمدتًا 

مواد مخدر تبدیل می شوند.
فهرسِت  صدر  در  فقط  افغانستان  اداری:  فساد 
قرار  تولیدکنندۀ مواد مخدر در جهان  کشورهای 
ندارد، در عرصة مبارزه با فساد نیز نامِ افغانستان به 
برکت دولت مردان مدبر آن، هم چنان می درخشد. 
مواد  تولید  حمایت کنندۀ  بهترین  اداری،  فساد 
مخدر می تواند باشد. در یک نظام فاسد است که 
می توان به دور از چشم قانون و یا در برابر آن، به 
کمک پول و امکانات سیاسی، هر کاری انجام داد. 
از عوامل و حتا  افغانستان، یکی  اداری در  فساد 
تولید  و  کشت  بازار  رونق دهندۀ  عامِل  مهم ترین 

مواد مخدر در کشور محسوب می شود.
دیگری  عوامِل  از  باید  عوامل،  این  کنار  در 
بی کاری  اجباری،  پناه گزینی های  جنگ،  مثل 
نام  مخدر  مواد  بازار  رونِق  در  نیز  بی سوادی  و 
می دهند  هم  دسِت  به  دست  عوامل  این  گرفت. 
و برای بقای کشت و تولید مواد مخدر در کشور، 

یک دیگر را حمایت می کنند.

بازی  خواندن  حساس  با  برازیل  مهاجم 
با  کنفدراسیون ها  فینال جام  در  اسپانیا  با 
تمجید از کاسیاس می گوید گل زدن به او 

یک افتخار ویژه است.
برازیل و اسپانیا دوشنبه فینال نهمین دوره 
جام کنفدراسیون ها را در ماراکانا برگزار 

می کنند.
تازگی  به  که  برازیل  مهاجم  نیمار، 
است  آمده  در  بارسلونا  عضویت  به 
گفت:  اسپانیا،  برابر  فینال  بازی  درباره 
همه  است.  بزرگی  بازی  اسپانیا  با  بازی 
جام  فینال  در  تیم  دو  این  بازی  منتظر 
کنم  اعتراف  باید  هستند.  کنفدراسیون ها 
که اسپانیا قوی ترین تیم حال حاضر جهان 
است. هر دو تیم کیفیت خاص بازی خود 
را دارند. امیدوارم که برازیل بتواند پیروز 

بازی فینال باشد.
بازیکنان  با  خود  دیدار  درباره  نیمار 
بارسلونا در بازی فینال گفت: بازی کردن 

مقابل آنها افتخار بزرگی برای ما است.
مهاجم برازیلی در ادامه، گفت: باید بدون 
هیچ ترسی برابر اسپانیا بازی کنیم. ما در 
برای  اما  هستیم،  قوی  بسیار  حمله  خط 

پیروز شدن در بازی فینال همه بازیکنان 
ما باید به یک اندازه خوب باشند. می دانم 
که با تیم بزرگی روبرو می شویم که دو 
شیوه متفاوت فوتبال را ارایه می دهند. من 
خیلی از بازیکنان آنها را ستایش می کنم، 
اما تیم ما هم بازیکنان خوب زیادی دارند. 

این بازی مدت ها در خاطره من می ماند.
اولین  درباره  پایان  در  برازیلی  مهاجم 
او  گفت:  کاسیاس،  ایکر  با  او  رویارویی 
است.  جهان  دروازه بان  بهترین  از  یکی 
همه  هستم.  قائل  او  برای  زیادی  احترام 
تیممان  در  کاسیاس  دارند  دوست  تیم ها 
باشد. امیدوارم در بازی فینال بتوانم به او 
گل بزنم. گل زدن به او افتخار ویژه است.

اهلل گل مجاهد وکیل...
 امنیتی افغان برای دستگیری برادر مجاهد 
به ده سبز رفته بودند که با مقاومت افراد 

مربوط به وی مواجه شدند.
 9 درگیری  آن  در  گزارش ها،  اساس  بر 
زخم  دیگر  تن   15 حدود  و  کشته  تن 

برداشتند.
زمین  غصب  مجاهد  آقای  این  از  پیش 
با  درگیری  در  افرادش  داشتن  دست  و 
تالش  زمانی که  اما  کرده،  رد  را  پولیس 

شنبه  روز  مظاهره  خصوص  در  کردیم 
نظر وی را بگیریم، موفق نشدیم.

مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالروف 
اعتراضات  استعماع  از  پس  نماینده گان 
هیات  یک  توسط  که  کننده گان  مظاهره 
موظف این جرگه به خوانش گرفته شد، 

گفت روی این مساله غور می کنند.
وی گفت: »شما همین گزارش را برای ما 
بدهید، هیات اداری در یک جلسه روی 

این مساله غور می کند.«

آلوس:

 اسپانیا کامل نیست
اسپانیا  برازیل  فوتبال  ملی  تیم  ستاره 
در  همچنین  او  نمی داند.  کامل  تیمی  را 
قهرمان  بر  غلبه  چگونگی  از  مصاحبه یی 

فعلی فوتبال دنیا سخن گفت.
برابر  پیروزی  با  اسپانیا  فوتبال  ملی  تیم 
ایتالیا در نیمه نهایی جام کنفدراسیون ها به 
به مصاف  تا دوشنبه شب  یافت  فینال راه 

برازیل میزبان در ماراکانا برود.
با  که  است  سالی  چند  اسپانیا  چند  هر 
تیم های  بهترین  فهرست  صدر  در  اقتدار 
ملی فوتبال جهان است، اما دنی آلوس این 

تیم را کامل نمی داند.
فوتبال  ملی  تیم  گفت:  بارسلونا  ستاره 
سر  به  خود  شرایط  بهترین  در  اسپانیا 
می برد . آنها تیم خوبی هستند و روزهای 
خوبی را پشت سر می گذارند اما در فینال 
شرایط یکسان است و شانس هیچ کدام از 

تیم ها بیشتر از تیم دیگر نیست.
و  گروهی  بازی  در  اسپانیا  افزود:  او 
اما  می کند،  عمل  خوب  هجومی  کارهای 

کاملی  تیم  آنها  که  نیست  معنا  بدین  این 
اسپانیا  برابر  شدن  پیروز  راه  تنها  هستند. 
دادن  سرعت  و  حمالت  فشار  بردن  باال 
به بازی است، چرا که اسپانیا در مالکیت 
توپ بهترین است و سخت بتوان توپ را 

از آنها گرفت.



Year 5  y  NO 1091 y Sunday 30 June 2013

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

kبرگ آرايي: عبدالوهاب حنيفي

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : اميری

گروه نويسنده گان:   حليمه حسيني، احمد عمران   و
 کاوه جبران

گزارشگران: ناجيه نوري، عرفان مومند و 
محمد هارون مجيدی

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0793899446 :شماره تماس:  0752044210 - هرات &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبيب اهلل - 0708169828 

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

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

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

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

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

روزنامۀ

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

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

نشاني: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، سرک 
غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شماره گان: 5000

           احمد عمران

در  هنوز  افغانستان  مخدر،  مواد  با  مبارزه  از  دهه  یک  گذشِت  با 
مقام های  دارد.  قرار  جهان  در  آن  تولیدکننده گاِن  فهرست  صدرِ 
کشور مدعی اند که دلیل عدم موفقیِت آن ها در مبارزه با این پدیده، 
کم توجهِی نهادهای بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد بوده 
است. بر اساس گزارش های تازه، حتا در مناطقی که کشت کوکنار 
زراعتی  آفاِت  آن،  دلیل  است،  داشته  کاهش  گذشته  سال های  در 
بوده و نه مبارزۀ جدی نهادهای مسوول. در حال حاضر بر اساس 
ارقامِ ارایه شده از سوی سازمان ها و نهادهای تحقیقاتی، یک میلیون 
شهروند کشور اعتیاد به مواد مخدر دارند؛ ولی اقدام هایی که برای 
ترک اعتیاد و جلوگیری از آغشته شدِن افراد دیگر به این بیماری 
خانمان برانداز می شود، در حدی نیست که بتواند نگرانی ها نسبت 

به آن را کاهش بخشد. 
کار  جهانی،  جامعة  کمک  به  که  است  دهه  یک  افغانستان  دولت 
مبارزه با مواد مخدر را در برنامه های خود دارد و برای این منظور، 

وزارتی را نیز ایجاد کرده است؛ ولی دستاوردها در عرصة مبارزه با 
مواد مخدر چندان ناچیز است که حتا نمی توان آن ها را به حساب 
مواد  با  مبارزه  در عرصة  موفقیت  عدم  بین المللی،  نهادهای  آورد. 

مخدر را به عوامل متعددی نسبت می دهند:
نبود اراده: بسیاری ها باور دارند که علی رغِم ادعاهای دولت مردان 
افغانستان در رابطه با مبارزه با مواد مخدر، هنوز ارادۀ کافی و الزم 
نیامده است.  به وجود  این کار در دروِن ساختارهای دولتی  برای 
صورت  مخدر  مواد  با  مبارزه  خصوِص  در  عمدتاً  که  کارهایی 
کشورهای  و  رسانه ها  توجه  جلب  برای  و  نمایشی  می گیرد، 
کمک دهنده است. دولت افغانستان ظرف سال های گذشته، میلیون ها 
به دست  افغانستان  در  کوکنار  کشت  کردِن  ریشه کن  برای  را  دالر 
آورده است، ولی در برابر آن فعالیتی به خرچ نداده که بیان گر عزم 
کمک های  از  عمده یی  بخش  باشد.  کوکنار  کشِت  محو  در  راسخ 
در  یا  و  شده  حیف ومیل  مخدر  مواد  با  مبارزه  در  جهانی  جامعة 

برنامه های غیرسازنده به مصرف رسیده است.
مخدر  مواد  با  مبارزه  راستای  در  که  دیگری  مشکل  بی برنامه گی: 
می توان برشمارد، بی برنامه گی است. ظرف یک دهه دولت افغانستان 
برنامة مشخص و  به وضعیت کشور، یک  با توجه  قادر نشده که 
مدون مبتنی بر واقعیت های جامعه...                    ادامه صفحه 7

بادغیسی ها در یک دهه مبارزۀ بی حاصل با مواد مخدر
ترکمنستان معالجه 

می شوند
که  است  کرده  قبول  ترکمنستان 
مریضان  از  شماری  معالجه  امکانات 
اعالم  آباد  فراهم کند. عشق  را  افغان 
بیماران  از  تن   1500 که  است  کرده 
والیت بادغیس را برای معالجه به آن 

کشور می برد.
مقام های والیت بادغیس می گویند که 
ترکمنستان براساس یک موافقت نامه، 
امکانات معالجه این بیماران را فراهم 
این  اول  براین اساس مرحله  می کند. 

موافقت نامه تکمیل شده است.
این  سخنگوی  مجیدی،  الدین  شرف 
والیت به دویچه وله گفت که مرحلة 
اول این پروژه با معاینه و تداوی 500 

مریض به سر رسید.
مجیدی گفت که بقیه بیماران نیز پس 
معالجه  برای  قانونی  مراحل  طی  از 
به  می  شوند.  فرستاده  ترکمنستان  به 
در  بیماران  این  مجیدی،  آقای  گفته 
یکی از والیت های مرزی ترکمنستان 
به نام »مرو« در یک شفاخانه معالجه 
می شوند...               ادامه صفحه 6

والیت  ده سبز  ولسوالی  باشنده گان  از  شماری 
مجلس  عضو  یک  مجاهد  گل  اهلل  ضد  بر  کابل 

نماینده گان راه پیمایی کردند.
دوصد  به  نزدیک  شمارشان  که  مظاهره کننده گان 
ساختمان  الی  بوری  ده  منطقة  از  می رسید،  تن 
عضو  یک  مجاهد  گل  اهلل  ضد  بر  ملی  شورای 

مجلس نماینده گان شعار می دادند.
اهلل گل مجاهد  که  کردند  ادعا  کننده گان  مظاهره 
به واسطه زور و تفنگ زمین های قانونی مردم را 

غصب می کند و سپس به فروش می رساند.
آنان از مجلس نماینده گان خواستند تا برای حل 
حکومتی  ارگان های  با  همکاری  در  مشکل  این 

اقدام نماید.
یکی از مظاهر ه کننده گان گفت: »اهلل گل مجاهد در 
وکیل  این  است؛  مردم  وکیل  نماینده گان  مجلس 
است؛  غاصب  وکیل  این  نیست؛  مردم  نفع  به 

که  زمین هایی  می کند  غصب  را  مردم  زمین های 
با قبالة شرعی نزد ما وجود دارد آن را به فروش 
و  آورده  منطقه  در  را  هجوم گر  افراد  می رساند، 

خود اهلل گل مجاهد سرگروپ این افراد است.«
این تظاهرات در حالی صورت می گیرد که هفتة 
گذشته نیروهای امنیتی افغان با افراد برادر اهلل گل 

مجاهد در منطقه ده سبز درگیر شدند.
گفته می شود، نیروهای...              ادامه صفحه 7

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 پروسۀ 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.

مظاهره کننده گان در کابل:
اهلل گل مجاهد وکیِل غاصب است

افغانستان فقط در صدر فهرسِت کشورهای تولیدکنندۀ 
با  مبارزه  عرصۀ  در  ندارد،  قرار  جهان  در  مخدر  مواد 
فساد نیز ناِم افغانستان به برکت دولت مردان مدبر آن، 
هم چنان می درخشد. فساد اداری، بهترین حمایت کنندۀ 
فاسد  نظام  یک  در  باشد.  می تواند  مخدر  مواد  تولید 
برابر  در  یا  و  قانون  از چشم  دور  به  که می توان  است 
انجام  کاری  هر  امکانات سیاسی،  و  پول  به کمک  آن، 
حتا  و  عوامل  از  یکی  افغانستان،  در  اداری  فساد  داد. 
مواد  تولید  و  کشت  بازار  رونق دهندۀ  عامِل  مهم ترین 

مخدر در کشور محسوب می شود


