
یک سناتور مهم دموکرات در امریکا، تأکید اداره 
اوباما بر امضای موافقتنامه امنیتی توسط کرزی تا 
اخیر سال 2013 را مورد سوال قرار داد. به نظر او 
باید انتظار یک رییس جمهور »قابل اطمینان تر« را 

کشید تا روی کار آید.
کارل لیوین رییس کمیته خدمات اردوی مجلس 
نامه یی عنوانی  امریکا ضمن  متحد  ایاالت  سنای 
بارک اوباما رییس جمهور این کشور گفته است 
که تقاضا برای اینکه کرزی موافقتنامه امنیتی دو 
جانبه را تا 31 دسمبر امضا کند به این » عقیده 
غلط« دامن زده است که واشنگتن بیشتر از کابل 

به این توافق ضرورت دارد.
لیوین گفت: ایاالت متحده امریکا باید به کرزی 
موافقتنامه  این  نمی خواهد  او  هرگاه  که  بگوید 
را  انتظار هرکس دیگری  امضا کند، واشنگتن  را 
رییس جمهور  حیث  به  حمل  درماه  که  می کشد 

جدید افغانستان انتخاب شود.
عنوانی  نامه  اش  در  مشیگان  ایالت  سناتور  این 
اوباما نوشته است:» رییس جمهور آینده، هرکسی 
که باشد، احتمال دارد قابل اطمینان تر از رییس 
جمهور کرزی باشد ودارای اعتماد بیشتری جهت 

اقدام به امضای یک موافقت نامه باشد«.
مقام های حکومت اوباما گفته اند که موافقت نامه 
امنیتی دوجانبه...                    ادامه صفحه 6
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موفقیت، پیش رفتن است نه به نقطۀ پایان رسیدن!

نلسون ماندال
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                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

تند رییس جمهور کرزی در مورد  با واکنش  همزمان 
خصوصی،  رسانه های  برخی  سوی  از  تفرقه افکنی 
کمیسیون فرهنگی و امور دینی مجلس سنا لغو مجوز 

فعالیت تلویزیون خصوصی ژوندون را مصوب کرد.
دفتر مطبوعاتی مجلس سنا با انتشار اطالعیه یی اعالم 
کرد که کمیسیون فرهنگی، دینی و آموزش و پرورش 
مجلس سنا، در نشستی مصوب کرد تا مجوز تلویزیون 

ژوندون لغو شود.
در این نشست نماینده گان سنا تصمیم گرفتند تا مجوز 
تلویزیون ژوندون توسط وزارت اطالعات و فرهنگ 
لغو شود تا دیگر رسانه های افغانستان برنامه های خود 

را براساس سنت ها و قواعد افغانستان بسازند.
پیرامون  کمیسیون  این  در  اطالعیه،  این  براساس 
خصوصی  تلویزیون های  برنامه های  پخش  چگونگی 

شد  گفته  و  شده  انتقاد  ژوندون  تلویزیون  ویژه  به 
تصویری،  برنامه های  پخش  با  ژوندون  تلویزیون  که 
»خبری کوی«، »شهر ناپرسان«، میزگرد و مصاحبه به 
آن  برنامه های  مضمون  و  زده  دامن  قومی  اختالفات 
جز تفرقه و از هم...                     ادامه صفحه 6
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صفحه 3

کمیسیون فرهنگی و امور دینی مجلس سنا:

مجوز فعالیت تلویزیون ژوندون لغو شود

لت«»غول                                  عدا
رد گذشت

روز گذشته جامعۀ بشری بزرگ ترین الگوی زندۀ آزادی و 
عدالت را از دست داد و در سوگ این ابرمرد تاریخ، اشک 

ماتم ریخت.
نلسون ماندال نزدیک به یک قرن زیست و تقریبًا تمام عمر 
گران بهایش را صرف تحقِق عدالت و آزاده گی کرد. مبارزات 
قهرمانانۀ این شخصیت بی نظیر تاریخی با رژیم نژادپرسِت 
افریقای جنوبی بدون توسل به خشونت، بی شک ارزنده ترین 
دنیاست.  آزادی طلِب  ملت های  تمام  برای  مبارزه  الگوی 
مبارزۀ  دهه ها  با  سیاست،  و  صداقت  عرصۀ  قهرمان  این 
ثابت ساخت که  به جهانیـان  اندیشه ورزانه و خردمحورانه 
برنامۀ  از  برخورداری  و  واال  همِت  داشتن  مدد  به  می توان 
روشن، به ناممکن ترین پیـروزی ها دست یافت و در قلب 

تپندۀ میلیاردها انسان جای گرفت.
دشوارترین  در  که  افغانستان  شریف  مردم  که  می رود  امید 
از  الگوگیری  با  دارند،  قرار  خویش  تاریخی  برهه های 
شخصیت هایی به سان ماندال و روی دست گرفتن سیاست 
طوفان زدۀ  کشتی  مبارزاتی،  آرمان محور  برنامۀ  و  اخالقی 
افغانستان را به ساحل نجات رهنمون شوند و خود الگویی 
چنان که  مصیبت زده.  و  دربند  ملت های  دیگر  برای  شوند 
روشن ترین پیام زنده گی مبارزه بارِ ماندال برای ملت افغانستان 
این است که می توان بدون توسل به خشونت، با تمام قامت 
در برابر تبعیض و برتری طلبی ایستاد و به پیروزی رسید اما 
هیچ گاه خود به دامِن برتری طلبی و نژادپرستی سقوط نکرد.
بدیهی ست که نلسون ماندال رهبر و قهرمانی متعلق به تمام 
نیز ضایعه یی جبران ناپذیر  فقدان وی  بود و  انسانی  جوامع 
خویش،  سهم  به  این جانب  بشری.  جامعۀ  تمام  برای 
همۀ  به  را  عدالت  و  آزادی  واالی  اسوۀ  این  درگذشت 
تسلیت  در سرتاسر جهان  راستینش  رهرواِن  و  هواخواهان 
آن  جهانی  آرمان های  تحقق  آرزوی  صمیمانه  و  می گویم 

ابرمرد تاریخ را دارم.
احمد ولی مسعود

رییس عمومی بنیـاد شهید مسعود

از  ماندال بیــــاموزیم



علی  والسالم  والصالت  العلمین،  رب  اهلل  الحمد 
خاتم النبیین،

و  خواهران  مجلس،  در  حاضر  وطن  عزیز  بزرگان 
برادران گرامی به همه تان خوش آمدید می گویم.

 در این ابتکار بسیار عالی وزیر صاحب محترم فواید 
که  یقین  به  و  البته  عزیزشان،  همکاران  و  ما  عامه 
بهبود وضع تونل سالنگ و ایجاد و ساختن راه های 
به  ماست،  کشور  مهم  نهایت  اولویت های  از  بدیل 
دالیل اقتصادی، به دالیل اجتماعی رفت و آمد مردم 
ما و به دالیل وصل کشور ما به همسایه های ما، آینده 
بهتر اقتصاد کشور ما در داشتن سهولت رفت و آمد 
از هر  تونل در سالنگ ها  این راه و  ایجاد  است، و 

لحاظ به خیر افغانستان است.
چې  نقشو،  د  او  طرحو  د  کې  اراییه  خپله  په  وروڼو 

شپږ طرحې وې باالخره مونږ ته رهنامیي وکړه، چې 

ده،  بهرته  طرحه  درېمه  او  دوهمه  نظره،  له  دوی  د 

او  دي،  دوی  انجنیران  او  دی  دوی  کارپوه  نو چون 

مسلک د دوی دی مونږ به د دوی پر طرحه والړ شو 

زمونږ  او  عامه  فواید  وزارت  زمونږ  چې  طرحه  هره 

متخصصین د افغانستان په خیر بويل هم د تخنیکي 

لحاظه، هم بیا د ساتنې او مراقبت د لحاظه او  هم د 

هغه د اقتصادي اثراتو له وجهې په آینده کې مونږ یې 

تاییدوو او خوشحاله په دې یو، چې دلته د بین املليل 

ټولنې ځینې مناینده ګان هم ناست دي هغوی هم په 

دې کې دلچسپي لري؛ خو که خارجي پیسې هم نه 

وي افغانستان به په هر صورت دا طرحه تطبیقوي، که 

په خپلو پیسو هم وي دا طرحه به مونږ حتاًم تطبیقوو، 

تاییدوو  او په متامه مانا یې  لپاره حیايت ده  دا زمونږ 

خو خوشحاله په دې یو، چې بین املليل ټولنه په دې 

طرحه کې کوشش را رسه کوي اوغواړي چې را رسه 

ډېر  کې  دې  په  ده  فیصله  نو چون خربه  ولري  سهم 

نو  اوس  او  ده  تایید  له خوا  نلري زمونږ  فایده  بحث 

تاسو پوهېږئ او خپل کوشش مو پوهېږي، چې ژر تر 

ژره یې تطبیق کړئ. 

درست است بعد از این اگر کدام حکمی کار داشتید 
آن را هم برایتان امضا می کنیم.

می آییم به یک مسئله مهم دیگری که از دو، سه روز 
به  افغانستان  ما مردم  این طرف در ذهنم است،  به 
مطبوعات خود به رسانه های خود، به تلویزیون های 
خود، به تبصره گرها و به تبصره نگارهای خود، به 
متخصصین سیاسی و سخنورهای خود آزادی کامل 
می خواهند  دلشان  چه  هر  مطبوعات  در  که  دادیم 
جمله  در  افغانستان  مطبوعات  آزادی  بفرمایند، 
بهترین جهان است، جهانیان هم این را قبول دارند، 
که صاحب  آن ها  و  ما  تلویزیون های  دیدیم  هم  ما 
آزادی  به  باشد  که  دیدی  هر  هستند  سخن  و  دید 
کامل صحبت کردند، بر حکومت انتقاد کردند، از هر 
ناحیه اش انتقاد کردند، بر شخص من انتقاد کردند، 
خواست  دلشان  که  چی  هر  کردند،  انتقاد  شدید 
تقویت  و  کردیم  شان  حمایت  بازهم  ولی  گفتند، 
رسانه هایی  کردیم،  هم  شان  کمک  و  کردیم  شان 
کردیم  کمک  همرای شان  به  من شخصًا  که  هستند 
بیایند در جمله مطبوعات  که رونق بگیرند و پیش 
به  و  بروند  پیش  کنند،  کار  افغانستان  رسانه های  و 

آزادی کامل این کار خود را پیش ببرند.

رسانه های  بعضی  وقت ها،  بعضی  که  می بینیم  اما 
بعضی  ما،  رسانه های  بعضی  شان،  همۀ  نه  ما، 
تلویزیون های ما بعضی اخبارهای ما، نه همۀ شان، 
را  ما  ملی  وحدت  که  دارند  این  به  کوشش  عمداً 
تخریب کنند، قوم و قوم بازی، زبان و زبان بازی اگر 
چه هیچ اثری بر ملت افغانستان نمی کند، واهلل اگر 
خبر شویم که این ها چی می گویند، هیچ اثر نمی کند، 

قطعًا اثر نمی کند!
یک اصطالح در وطن ماست، آن را نمی گویم، هیچ 
اثر نمی کند، ولی به حیث یک شهروند این کشور و 
به حیث یک مملکت و دولت، وظیفه یی که بر حفظ 
منافع ملت داریم، این را باز وظیفه خود می دانیم که 
آن هایی که چه از تعصب خود و چی از وظیفه گیری 
خود از بیرون که وحدت ملی افغانستان را تخریب 
می کنند، به مقابل شان بایستیم و به تمام قوت قانون 
شود.  تطبیق  قانون  مورد  این  در  خشونت اش  و 
تلویزیون های  در   که  گذشته  روز  چند  در  دیدیم 
مردم  به  شان،  یکی  در  شان،  بعضی  در  افغانستان 
افغانستان توهین می شود، هر خانه یی این خاک ملت 
افغانستان است، هر خانه اش، هر خانه یی این خاک 
چی در آن خانه یک فردی باشد در باالترین قله های 
دشت های  در  باشد  فردی  یک  خانه  آن  چه  پامیر، 
ملت  ما  فرد  فرد  شد،  افغانستان  ملت  آن  نیمروز، 
هستیم و مجموعه ما ملت هستیم، پس آن هایی که 
را  زبان هایش  می کنند،  توهین  را  افغانستان  ملت 
توهین می کنند و تعصب پراکنی می کنند، نماینده های 
اند،  افغانستان  مردم  نماینده  نه  نیستند،  افغانستان 
هستند،  خود  تعصب  و  بیچاره گی  نماینده  بلکه 
چند  که  است  فاریاب  اوالد  آن  افغانستان  نماینده 
شهید  درکندهار  آن  مردم  از  تن  شش  پیش  وقت 
شدند، نماینده افغانستان همان فرزند ننگرهار است 
که یک هفته پیش در فاریاب شهید شدند، اما طیارۀ 
ما تیل نداشت که پس آن ها را به ننگرهار بیاورند، 
که  است  بدخشان  بچه های  آن  افغانستان  نمایندۀ 
می شوند.  شهید  کشور  کنار  و  گوشه  در  روز  هر 
نمایندۀ افغانستان آن اوالد هراتی است که در کابل و 

درکاپیسا و در لوگر شهید می شوند.
آن  یا  بامیانی  آن  یا  وال  پکیتا  آن  یا  وردگی  آن  یا 
دایکندی وال یا آن هلمندی است که در گوشه وکنار 
این  از  افغان هستند و  کشور شهید می شوند، آن ها 

خاک هستند و نمایندۀ قوم قوم این خاک هستند.
یا آن متوالی زیارت خواجه ابدال ولی است که 12 
سال قبل من گفتمش که کاکا! بعد از آن که خربوزه 
یا  دو  که  دوکان  یک  و  کوچکی  زیارت  داد  برایم 
سه دانه خربوزه در آنجا بود، خارخانه بود قصه را 
آباد  فیض  از  بدخشان  راه  در  گفتیم.  بارها  برایتان 
آن جا  ولی  ابدال  متولی خواجه  می رفتم،  بهارک  به 
خربوزه  یک  بود  روز  بجۀ   12:30 بودم  گرسنه 
کوچک برایم داد، من گفتم کاکا خدا این دوکانت را 
که از خار ساخته شده بود برابر تمام افغانستان کالن 

کند و آباد کند.
او گفت نه! خداوند افغانستان را جور کند دوکان من 

هم جور می شود.
در  که  این هایی  نه  است  افغانستان  نمایندۀ  او 
افغانستان  ملت  به  توهین  و  اند  نشسته  تلویزیون 

می کنند.
که  است  این  عزیرکشور  مطبوعات  به  من  توصیه 
با احترام کامل و ثابت شده که برایتان آزادی کامل 
دادیم، هر قدر که به من می خواهید دشنام بزنید، هر 
دارید  هم  گویید، حق  می  بد  را  که حکومت  قدر 
بسیار بدی هایی در این حکومت است. خوب است 
هرچه می گویید بگوید، مگر خارجی ها را از ترس 

چیزی گفته نمی توانید.
آبادی شما  ولی  روان هستید.  کرده  را صفت  آن ها 
این خاک  از وحدت ملی  از مردم و  و عواید شما 
است که نباشد یکی شما یک ثانیه درین کابل نشسته 

نمی توانید.
در  و  بودیم  مهاجر  ما  همۀ  که  نکنید  فراموش    
درتلویزیون  داریم  امروز  که  عزت  این  بودیم.  بدر 
لنگی  کرده،کسی  بسته  نیک تایی  نشینیند، کسی  می 
کال  کسی  کرده،  سر  در  پکول  کسی  کرده،  بسته 
را  قدیفه  کسی  و  پوشیده  چپن  کسی  درسرمانده، 
که شما هر  است  ملتی  از زور همین  این  انداخته، 

روز آنرا دشنام می زنید.
پس تلویزیون های ما سر از امشب به اختیار خود، 
از نیت ملی خود برایند به یک صدا به احترام به این 

ملت صدا کنند.
زبان های این ملت را صدا کنند، هر زبان شان را!

پاکستان  در  پشتون  محبوب  بسیار  بزرگان  از  یکی 
عبدالصمد خان اچکزایی که مشهور به خان شهید 
این  اتحاد  و  افغانستان  برای  صدایش  برای  است 
در  می نشست  که  محفل  درهر  شد.  شهید  کشور 
پاکستان در چمن، در کویته در گلستان، درپشاور،  
همیشه پشتو زبان های پشاور را میگفت که در پشتو 
و  بگیرید  رایاد  فارسی  بسازید  دخیل  را  فارسی 

فارسی صحبت کنید.
شاعران  از  یکی  باز  می زد.  را  گپ  این  همیشه 
خان  همیشه گی  سخنان  این  به  راجع  کویته  وطنی 
عبدالصمدخان شهید یک شعر سروده است. آن شعر 
را من پنج  شش سال پیش که سوانح خان شهید را 
می خواندم در یک کتابش با این شعر برخوردم که 
امروز آوردیم که برای شما عرض کنم تا آن های که 
عبد  خان  از  بگیرند  پند  می کنند  پخش  را  تعصب 

الصمد خان رهنمای پشتون در پاکستان.
شعر این طور است:

اڅکزی خان وایي بیتونه په پښتو جوړوه

مه عربی ورګډه وه مه یې هند کو جوړوه

                            د انګریزي له تورو خپله ژبه پاکه لره

                            فاريس ملګری د پښتو رسه بې باکه لره

را  عمل  این  و  افغانستان  تلویزیون های  بشنوید 
اختیار کنید؛ وحدت ملی را تقویه کنید، زبان هایش 
را  فارسی  و  پشتو  کنید  مخلوط  کنید،  احترام  را 

قسمی که من درهمین 12 سال کردیم.
اینرا وطن می گوید، نه تعصب پراگنی.

بخیر باشید! بسیار خوش آمدید! وزیر صاحب فواید 
عامه کامیاب باشید! انشا اهلل که ما هم زنده باشیم و 

درین سالنگ به کرات برویم و بیاییم.
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متن سخنرانی رییس جمهور کرزی:

برخی رسانه ها عمدًا وحدت ملی ما را 
تخریب می کنند

 

سالنگ ها  انکشاف  ملی  »کنفرانس  در  کرزی  رییس جمهور 
برای پنجاه سال آینده« از رسانه هایی که برخالف وحدت ملی 

افغانستان عمل می کنند، انتقاد کرد.
نام »ژوندون«  نام »طاقت« در یک تلویزیون به  فردی به   اخیراً 
این  در  اقوام ساکن  برابر هویت های  در  تأسیسش  بدو  از  که  ـ 
افغانستان  مردم  ملی  ارزش های  همۀ  بر  و  گرفته  قرار  سرزمین 
در فرصت های مختلف می تازد ـ، تمام هویت های غیرپشتون را 

»حرامی« خوانده است.
رییس جمهور با توجه به نشر این برنامۀ تفرقه افگنانه و ضد ملِی 
او  کرد.  انتقاد  برنامه ها  این گونه  از  و  داد  تلویزیون، هشدار  این 
گفت که در صورت تکرار، باید رسانه مورد بازپرس قرار بگیرد 

و با قاطعیِت قانونی با آن برخورد شود.
با  رسانه  آن  اخیر  نشرات  کرزری،  حامد  اظهارات  از  پیش 
حلقه های  و  اجتماعی  صفحه های  در  شدیدی  واکنش های 
اجتماعی و سیاسی روبه رو شده بود و قرار بود که اعتراضاتی بر 

ضد آن سامان یابد.
اما روزنامۀ ماندگار قبل از چنین اقدامی، در همین ستون هشدار 
داده بود که »هرچند سروصدای این گروهک ها، بالمقابل هیاهوی 
هیاهوها  چنین  که  کرد  تأکید  باید  اما  برانگیخته،  را  مخالفانش 
می سازد.  نزدیک  هدف شان  به  را  گروهک ها  این  واکنش ها،  و 
بر  اجتماع  در  حضورشان  ادامۀ  که  حلقاتی  و  گروهک ها  زیرا 
مبنای همین نفاق افگنی است، بودجۀ خودشان را از این راه تأمین 
نهاده  تفرقه افگنی  بنیاد  بر  اصاًل سرشت وجودی شان  و  می کنند 

شده و صرفًا دنبال نتیجۀ کارشان  می باشند.«
اکنون هم باید تأکید کرد که توجه کردن به چنین سروصداهایی، به 
معنای جدی گرفتن آنان است. دیگر وقِت چنین تمامیت خواهی ها 
و جزم اندیشی ها گذشته و هیاهوی این گروهک ها هیچ نتیجه یی 
خواهانیم  و  دانسته  خود  رسالت  ما  این رو،  از  داشت.  نخواهد 
که واکنش بالمثل در برابر این گروهک های تفرقه افگن صورت 
نگیرد؛ بلکه اقوام و هویت های نژادی دیگر، باید صبوری پیشه 
کرده و اجازه ندهند که این گروهک های معلوم الحال به اهداف 

شوم شان نایل آیند.
خوش بختانه آقای کرزی در یک موضع گیری مناسب، حساب این 
تفرقه افگنان را از مردم و ملت جدا کرد و توانست با این اظهارات، 
کمکی در جهت کنترل احساساِت عامه در برابر آن حرکت های 
تحریک برانگیز، کنـد. اما ضمن این سپاس گذاری، این پرسش نیز 
از رییس جمهور مطرح است که: تلویزیون ژوندون و رسانه های 
مشابه آن، از بدو تأسیس شان به نشر چنین برنامه هایی پرداخته اند 
و بارها شدیدتر از آن چه مطرح شد، بر شخصیت ها، هویت ها و 
پامال  را  ملت  این  ارزش های  و  تاخته اند  این سرزمین  قوم های 
کرده اند؛ اما چرا هیچ گاه رییس جمهور در برابر آن ها واکنش نشان 

نداده بود؟!
شکی نیست که همین رسانه از جانب ریاست جمهوری در این 
مدت تمویل می شده است و هم چنان از جانب ادارۀ استخبارات 
پاکستان کنترل می شود. نه تنها که استخبارات پاکستان برای این 
رسانه پول می پردازد، که شماری از اعضای آن سازمان در این 
امنیت ملی  رسانه حضور داشته و آن را پیش می برند؛ چنان که 

کشور، باری از این مسأله پرده برداشته بود. 
این  اخیِر  از نشرات  اقل  اما حاال که شخص رییس جمهور حد 
رسانه انتقاد کرده و گفته که خودش شماری از این رسانه ها را ـ 
که بدون شک یکی از آن ها تلویزیون ژوندون می باشد ـ حمایت 
که  باشد  برده  پی  نیز  مهم  این  به  که  می رود  امید  است،  کرده 
این نشرات برخالف وحدت ملی و در راستای تخریب روحیۀ 
هم پذیری در افغانستان صورت می گیرد و دستان خارجی هم در 

تحریک آن ها دخیل می باشد.
اگر رییس جمهور به یاد داشته باشند، در همین ستون چندین بار 
اشاره  مشابه  تلویزیون های  و  تلویزیون  همین  نشرات  نحوۀ  بر 
کردیم و آن  را در برابر روحیۀ ملی و وحدت ملی معرفی کردیم 
و از جناب کرزی خواستیم که موقفش را در این مورد اعالن کند 
و باید از حمایت این شبکه دست بردارد. اما این صدا هیچ گاه 

جدی گرفته نشد.
اکنون بر بنیاد همان گفتۀ وطنی که از هر جای نقص که بگیری، 
فایده است؛ اعتراض رییس جمهوری را در این فرصت تاریخی، 
گامی به سوی تقویت وحدت ملی می دانیم اما با این حسرت که 
ای کاش این گام پیشتر از این ها برداشته می شد. حاال تأکید ما 
این است که آقای کرزی همۀ حمایت های مادی و معنوی اش را 
بر این نوع رسانه ها قطع کند و جلو فعالیت حلقه هایی را بگیرد 
که تخم تبعیض و نفاق را در جامعه می پراکنند. خوب است که 
این تلویزیون ها نیز به جای دشنام دادن به مردم افغانستان، باب 
گفت وگوهای علمِی هویت ها و روشن گری در جامعه را بگشایند 

و این گونه، اشتباهات گذشته را جبران کنند.

هشـدار رییس جمهور 
ستودنی ست؛  اما...



نلسون  که  کرد  اعالم  جنوبی  آفریقای  جمهوری   رییس  
ماندال شامگاه پنجشنبه در سن 95 سالگی در منزل خود در 

ژوهانسبورگ درگذشت.
نطقی  در  جنوبی  آفریقای  رییس جمهوری   زوما،  جاکوب 
تلویزیونی ضمن تسلیت درگذشت ماندال به مردم آفریقای 
ضدآپارتاید  قهرمان  این  شخصیت  از  تمجید  به  جنوبی 

پرداخت.
جاکوب زوما گفت: نلسون ماندالی دوست داشتنی ما که 

پدر موسس کشور دموکراتیک مان بود، درگذشت.
وی ادامه داد: کشور ما بهترین فرزند خود را از دست داد. 
مردم ما یک پدر را از دست دادند. هرچند ما می دانستیم 
که این روز فرا خواهد رسید اما هیچ چیز نمی تواند حس 

فقدان عمیق را در ما از بین ببرد.
آفریقای جنوبی  اولین رییس جمهوری سیاه پوست  ماندال 
بود که از سال 199۴ به مدت 5 سال این سمت را بر عهده 

داشت و بسیاری او را پدر آفریقای جنوبی می دانند.
رهبر پیشین آفریقای جنوبی، علیه آپارتاید مبارزه کرد و در 

سال 1993 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
نلسون ماندال، که مدت 2۷ سال زندانی بود، نقش برجسته یی 
در برقراری صلح در سایر مناقشات به عهده داشت. ماندال 
در ماه های اخیر چندین بار به دلیل مشکالت جسمانی در 

بیمارستان بستری شده بود.
او در دهه هشتاد، زمانی که زندانی شده بود، دچار بیماری 
سل شد. ماندال به عفونت ریوی مبتال بود. او چند ماه پیش، 
مراقبت های  بیمارستان، در خانه تحت  از  ترخیص  از  پس 

پزشکی ویژه قرار داشت.
قرار است که برای نلسون ماندال مراسم تدفین ملی برگزار 
شود. به دستور دولت، پرچم ها در آفریقای جنوبی به حالت 

نیمه افراشته درآمده است.
استادیوم  در  دوشنبه  روز  ماندال  یادبود  مراسم  است  قرار 
برگزار  نفر،  هزار  نود  گنجایش  با  ژوهانسبورگ،  اف ان بی 
پیشین  جمهوری  رییس  جنازه  شنبه،  سه  روز  از  شود. 
در  مکانی  در  همگانی  احترام  ادای  برای  جنوبی  آفریقای 
به  بعد،  هفته  و یک  قرار خواهد گرفت  پایتخت،  پرتوریا، 
و  تشییع  رسمی  مراسم  یافت.  خواهد  انتقال  شرقی  کیپ 
تدفین نلسون ماندال روز 1۴ دسمبر در روستای کونو برگزار 

می شود. دوره کودکی ماندال در این روستا سپری شد.
سابق  دشمنان  مدت،  طوالنی  حبس  علیرغم  ماندال  نلسون 
از تمام  به عنوان رییس جمهوری وقت  خود را بخشید و 

نژاد ها خواست برای دستیابی به آشتی ملی همکاری کنند.
***

در همین حال بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل ماندال را 
»غول عدالت« خواند و گفت: هیچ کس به اندازه او در عصر 
ما برای پیشبرد ارزش ها و آمال های سازمان ملل کار نکرد. 
او زندگی اش را صرف خدمت به مردمش و بشریت کرد و 
این کار را با فداکاری زیاد انجام داد. موضع گیری اصولی 
او و نیروی اخالقی که زیربنای این موضع گیری بود نقش 

اساسی در برچیدن آپارتاید داشت.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا نیز اعالم کرد: دستاورد 
او بیش از چیزی بود که می شود از هر انسانی انتظار داشت. 
ما یکی از بانفوذترین، شجاع ترین و خوب ترین انسان هایی 
دست  از  را  زیست  زمین  در  آنها  با  همزمان  می توان  که 
داده ایم. او دیگر متلق به ما نیست بلکه متعلق به قرن هاست.
وی تصریح کرد: نلسون ماندال با وقاری مثال زدنی و اراده 
آزادی  برای  خودش  آزادی  کردن  فدا  با  و  فوالدین  ای 
دیگران، آفریقای جنوبی را دگرگون کرد و همه ما را تکان 
داد. سفر او در طول زندگی از حبس تا رسیدن به ریاست 
جمهوری در برگیرنده این وعده بود که انسان ها و کشورها 

می توانند بهتر شوند.
به  واکنش  در  نیز  انگلیس  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
جهان  در  درخشان  چراغی  امروز  گفت:  ماندال  درگذشت 

از تابیدن بازایستاد.
طی  نیز  متحد  ملل  سازمان  پیشین  دبیرکل  عنان،  کوفی 

بیانیه ای گفت که دنیا رهبر بزرگی را از دست داده است.
نیکوالس مادورو، رییس جمهوری ونزویال، دیلما روسف، 
رییس جمهوری برازیل، جان کی، نخست وزیر نیوزلند و 
سپ بال تر، رییس فیفا نیز از چهره هایی هستند که به تمجید 

نلسون  به  احترام  ادای  و 
ماندال پرداختند.

هم چنین محمد علی کلی، 
امریکا  بوکس  اسطوره 
من  گفت:  نیز  جهان  و 
عمیقًا  ماندال  فوت  از 
زندگی  شده ام.  ناراحت 
ماندال پر از هدف و امید 
خودش،  برای  امید  بود، 

کشورش و دنیا.
امریکا،  در  پرچم ها 
به  فرانسه  و  انگلیس 
حالت نیمه افراشته درآمد. 
اعضای شورای امنیت نیز 
ماندال  نلسون  احترام  به 
در جلسه پنجشنبه خود یک دقیقه سکوت کردند. شورای 
امنیت چهار سال پیش 1۸ جوالی - روز تولد ماندال - را 

روز بین المللی نلسون ماندال اعالم کرد.
مرگ  پیامی  طی  نیز  چین  جمهوری  رییس   جینپینگ،  شی 

ماندال را به خانواده او تسلیت گفت.
داالیی الما، رهبر معنوی تبتی ها نیز با صدور بیانیه یی تاسف 
عمیق خود از درگذشت ماندال را اعالم کرده و گفته است 

که دنیا »رهبر بزرگی« را از دست داده است.
آنگ سان سوچی، رهبر جنبش دموکراسی در برمه )میانمار(، 
با ابراز تاثر از درگذشت ماندال، او را انسانی بزرگ توصیف 

کرد.
ماندال گفته  مانموهان سینگ، نخست وزیر هند، در سوگ 
به  ماندال  مرگ  درگذشت.  مردمان  تبار  از  »بزرگی  است: 
دردناک  ضایعه یی  هند  برای  جنوبی،  آفریقای  اندازه  همان 

است. او همفکر راستین گاندی بود.«
است  گفته  نیز  روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر 
»نلسون ماندال یکی از بزرگترین سیاستمداران عصر حاضر 

بود و هرگز به اعتقاداتش پشت نکرد.«
رییس جمهوری روسیه در پیام تسلیت خود افزوده است: 
آرمان های  به  آخر  به  تا  دشوار،  آزمونی  از  گذر  با  »ماندال 
بدینگونه،  ماند و  انسانگرایانه و عدالت محور خود وفادار 
برپایی  و  آپارتاید  بر  غلبه  با  که  آفریقا،  تاریخ  از  فصلی 
نلسون  نام  با  بود،  شده  آغاز  دموکراتیک  جنوبی  آفریقای 

ماندال همراه است.«
زندگی نامه ماندال

»نلسون رولیهال هال ماندال« در 1۸ جوالی 191۸ در روستای 
کوچک قونو در منطقه امتاتای آفریقای جنوبی به دنیا آمد. 
وی اولین عضو خانواده اش بود که در سن هفت سالگی به 
مدرسه رفت. به دلیل دشواری تلفظ نام بومی ماندال، معلم 
بنام  انگلیسی  دریادار  یک  نام  بود،  متدیست  یک  که  وی 

» هوراتیو نلسون« را برای وی برگزید.
سل  بیماری  اثر  بر  پدرش  بود  ساله   9 هال  رولیهال  وقتی 
درگذشت. از آنجا که پدر وی عضو هیات مشاورین سلطنتی 
بود و تقدیر چنین بود که وی سمت پدرش را به ارث ببرد، 
ماندال در سال 193۷ عازم هلیدتاون و کالج متدیست ها در 

فورت بیوفورت شد.
ماندال پس از ورود به دانشگاه با الیور تامبو آشنا شد. ماندال و 
تامبو پس از این آشنایی به دو دوست و دو همکار همیشگی 
دانشگاه  در  حضور  اول  سال  از  پس  ماندال  شدند.  تبدیل 
وارد یک شورای نمایندگی دانشجویی مخالف سیاست های 
دانشگاه شد و به همین دلیل از وی خواسته شد تا فورت 

بیو فورت را ترک کند.
شد.  ژوهانسبورگ  عازم  ماندال  کالج  ترک  از  پس  اندکی 
نگهبان  یک  عنوان  به  ابتدا  شهر  این  به  ورود  از  پس  وی 
معدن و سپس به عنوان یک کارمند در یک شرکت حقوقی 
کار  این شرکت  در  ماندال  که  کار شد. درحالی  به  مشغول 
می کرد مدرک لیسانس خود را به طریق مکاتبه ای از دانشگاه 
آفریقای جنوبی گرفت و سپس مطالعات حقوقی خود را در 
دانشگاه ویت واترس راند آغاز کرد. در این زمان ماندال در 

شهر اسکندر )شمال ژوهانسبورگ(  استفاده می کرد.
زبان ها  آفریکانس  ملی تحت سلطۀ  پیروزی حزب  از  پس 
در  جنوبی(  آفریقای  در  رایج  هلندی  زبان  از  )شاخه یی 
داشتند،  نژادی  تبعیض   سیاست  که   19۴۸ سال  انتخابات 
آفریقا  ملی  کنگره  جویانه ی  مخالفت  مبارزات  در  ماندال 
)ANC( در سال 1952 و کنگره خلق در سال 1955 نقش 
خلق  کنگره  در  آزادی  منشور  تصوب  داشت.  برجسته یی 

باعث تهیه برنامه ی اساسی ضد آپارتاید شد.
در این دوره زمانی ماندال و همکار وی الیور تامبو اداره ی 
به  که  داشتند  برعهده  را  تامبو«  و  » ماندال  حقوقی  شرکت 
بسیاری از سیاهپوستان که نماینده ی قانونی نداشتند مشاوره 

حقوقی کم هزینه می دادند.
بخش  الهام  ) که  ماهاتماگاندی  تاثیر  تحت  ماندال  رویکرد 
وی بود( و نسل های موفق فعاالن ضد آپارتاید در آفریقای 

جنوبی قرار داشت.
ماندال که در ابتدا به مبارزات دسته جمعی غیر خشونت آمیز 
به همراه 150 تن دیگر  پنجم دسامبر 1956  بود،در  متعهد 
ماراتن  محاکمه   شد.  متهم  کشور  به  خیانت  به  و  دستگیر 

ادامه  تا سال 1961  از سال 1956  گونه وی و همراهانش 
ملی  کنگره  شدند.  تبرئه  تمام  آن ها  نهایت  در  و  کرد  پیدا 
آفریقا)ANC( در فاصله سال های 59-1952 به دلیل ظهور 
آفریکانیست ها( که   ( از فعاالن سیاهپوست  تازه  یک گروه 
بودند،  حاکم  ملی  علیه حزب  قاطعانه تر  اقدامات  خواستار 
و  تامبو  الیور  لوتولی،  آلبرتو  شد.  اختالف  و  تفرقه  دچار 
می کردند  احساس  تنها  نه   ANC رهبران  سیسولو  والتر 
بلکه  است  سریع  از حد  بیش  وقایع  این  روند حرکتی  که 
رهبری آن ها به چالش کشیده شده است. این مسئله باعث 
شد که آن ها موضع خود را از طریق اتحاد با احزاب کوچک 
سفیدپوستان، دو رگه ها و سرخپوستان، تقویت کنند تا نشان 

دهند که جذابیت و گیرایی آن ها بیشتر است.
در سال 1959 زمانیکه آفریکانیست ها ) تحت حمایت مالی 
غنا و حمایت سیاسی حزب ملی باسوتو مستقر در ترانس 
سراسری  کنگره  تا  کشیدند  کنار   ANC از  را  خود  وال( 
آفریکانیست ها )PAC( راتحت رهبری رابرت سوبوک وه 
و پوتالکو لبالو تشکیل دهند، ANC بیشترین حمایت شبه 

نظامی خود را از دست داد.
درسال 1961 ماندال رهبری جناح مسلح ANC موسوم به 
»نیزه ملت« یا MK را که به طور مشترک بنیان نهاده بود، 
برعهده گرفت. وی به طور مشترک یک مبارزه خرابکارانه 
منظور  به  و  انداخت  راه  به  دولت  و  ارتش  اهداف  راعلیه 
پایان دادن به آپارتاید طرح هایی را برای یک جنگ چریکی 
احتمالی ) در صورت شکست خوردن خرابکاری ها( ارایه 
داد. مطئنا همین شاخه مسلح ANC بود که چند دهه بعد به 
ویژه در دهه 19۸0 یک جنگ چریکی را علیه رژیم آفریقای 
کشور  از  درخارج  همچنین  ماندال  انداخت.  راه  به  جنوبی 
برای MK پول جمع آوری می کرد و آموزش های شبه نظامی 
دیدار  آفریقایی  متعدد  با دولت های  و  برگزار می کرد  گری 

می کرد.
ماندال مبادرت به جنگ مسلحانه را به عنوان آخرین چاره ی 
خود توصیف می کند ولی سرکوب و خشونت روز افزون 
اعتراض  سال ها  که  کرد  متقاعد  را  وی  دولت  سوی  از 
و  نداشته  پی  در  دستاوردی  هیچ  آپارتاید  به  مسالمت آمیز 
در   ANC که  کرد  اذعان  بعدها  ماندال  است.  نبوده  موفق 

مبارزه خود علیه آپارتاید حقوق بشر را نقض کرده است.
در پنجم اگست 1962 ماندال پس از 1۷ ماه تحت تعقیب 
بودن دستگیر و در ژوهانسبورگ زندانی شد. گفته می شود 
جاسوسی  سازمان  گزارش  دلیل  به  ماندال  دستگیری  که 
مخفیگاه  مورد  در  جنوبی  آفریقای  پلیس  به  )سیا(  امریکا 
ماندال، محقق شده است. سه روز پس از دستگیری اتهامات 
رهبری اعتصاب کارگران در سال 1961 و ترک غیر قانونی 
کشور، در یک دادگاه برای وی قرائت شدند. ماندال در 25 
اکتبر 1962 به پنج سال حبس محکوم شد. اما در 11 ژوئن 
196۴  دو سال بعد یک حکم در خصوص حضور وی در 

کنگره  ملی آفریقا ANC حاصل شد.

 11 تاریخ  در  پولیس  بود  بازداشت  در  ماندال  که  حالی  در 
جون 1963 رهبران برجسته ی ANC را در ریوونیا ) شمال 
ژوهانسبورگ( دستگیر کرد. پس از این دستگیری ماندال نیز 
به دستگیر شدگان اضافه شد و در دادگاه ریووینا، ماندال به 
همراه دیگر دستگیر شدگان به خرابکاری و جرایمی معادل 
بود،  آسانتر  دولت  برای  شان  اثبات  که  کشور  به  خیانت 
برای یک حمله  چینی  توطئه  شامل  اتهام  این  متهم شدند. 
خارجی به آفریقای جنوبی بود. ماندال اتهام اول خود یعنی 

خرابکاری را پذیرفت و اتهام دوم خود را رد کرد.
اپریل  دفاعیات خود در جلسه  محاکمه 20  آغاز  ماندال در 
 ANC 196۴ در دادگاه عالی پرتوریا به طور شفاف دالیل
برای انتخاب اعمال خشونت به عنوان یک تاکتیک را تشریح 
کرد. در سخنان وی مشخص شد که چه طور ANC سال ها 
) تا زمان قتل عام شارپویل( برای مقاومت در برابر آپارتاید 
از روش های مسالمت آمیز استفاده کرده است. این رخداد به 
همراه همه پرسی برقراری جمهوری آفریقای جنوبی و اعالم 
حالت فوق العاده و ممنوعیت فعالیت ANC مشخص کرد 
که تنها راه باقی مانده، مقاومت از طریق اقدامات خرابکارانه 
از این معادل تسلیم بی قید و  اقدامی غیر  انجام هر  است. 
آن ها  که  داد  توضیح  سخنانش  ادامه  در  ماندال  بود.  شرط 
با هدف نشان دادن شکست  » نیزه ملت« را  بیانیه  چه طور 

سیاست های حزب ملی، صادر کرده اند.
ماندال سخنان خود در دادگاه عالی پرتوریا را با این جمالت 

به پایان رساند.
آفریقا  مردم  مبارزه   وقف  را  خود  زندگی ام،  طول  »در 
جنگیده ام.  سیاه ها  و  سفیدها  طلبی  سلطه   علیه  من  کرده ام. 
آن همگان  در  که  دموکراتیک  و  آزاد  آرمانی  به جامعه  من 
کنند، عشق  زندگی  مساوی  فرصت های  با  و  سازگاری  در 
آن  به  دستیابی  امید  به  من  که  است  آرمانی  این  ورزیده ام. 
زندگی کرده ام. اما اگر الزم باشد، آرمانی است که حاضرم 

در راه آن بمیرم.«
ماندال در نهایت به حبس ابد محکوم شد و روانه زندانی در 
جزیره روبن شد. در این جزیره وی و دیگر زندانیان مجبور 
به کار طاقت فرسا در یک معدن سنگ آهک بودند. زندانیان 
براساس نژادشان از هم جدا می شدند و در این بین سیاهان 
خود  زندگی نامه ی  در  ماندال  داشتند.  را  شرایط  پست ترین 
تشریح می کند که چه طور به عنوان پایین ترین طبقه زندان، 
هر شش ماه مجاز به داشتن تنها یک مالقات و یک نامه بوده 
است. ماندال در طول دوران حبس 2۷ سالۀ خود، تنها سه بار 

همسرش را مالقات کرد.
آفریقا  وقت  رییس جمهور  بوتا،  وی  پی.   19۸5 سال  در 

جنوبی به ماندال پیشنهاد کرد که در صورتی که وی از مبارزه  
وزرای  اما  می کند.  آزاد  را  وی  کند،  نظر  صرف  مسلحانه 
این  از  را  جمهور  رییس  که  کردند  سعی  جنوبی  آفریقای 
تصمیم منصرف کنند و به وی گفتند که ماندال هرگز مبارزۀ 
مسلحانۀ سازمان خود را فدای آزادی شخصی اش نخواهد 
کرد. این در حالیست که ماندال با صدور بیانیه ای از طریق 
دخترش، پیشنهاد آزادی مشروط را رد کرد و اظهار داشت: 
از  هنوز  مردمی  سازمان  این  که  است  آزادی  چگونه   این 
فعالیت منع است. تنها مردان آزاد می توانند مذاکره کنند. یک 

زندانی نمی تواند وارد مذاکره شود.
در دوران حبس ماندال، فشار داخلی و بین المللی روی دولت 
آفریقای جنوبی، با شعار معروف و جنجالی » نلسون ماندال 
را آزاد کنید«، برای آزادی وی افزایش یافت . در سال 19۸9 
به  دکلرک،  ویلیام  فردریک  و  شد  مغزی  سکته  دچار  بوتا 

عنوان رییس جمهور جانشین وی شد.
ویلیام دکلرک، رییس جمهور وقت آفریقای جنوبی در دوم 
فبروری 1990 ممنوعیت فعالیت ANC و دیگر سازمان های 
مخالف آپارتاید را لغو و اعالم کرد که ماندال به زودی از 
زندان آزاد خواهد شد. بدین ترتیب نلسون ماندال پس از 2۷ 

سال حبس در 11 فوریه 1990 از زندان آزاد شد.
ماندال در روز آزادی خود طی سخنانی برای ملت آفریقای 
جنوبی متعهد شد که به صلح و آشتی با اقلیت سفید پوست 
کشور پایبند است. وی در عین حال تصریح کرد که مبارزه 

مسلحانه  کنگره ملی آفریقا تمام نشده است.
ماندال در سخنانش گفت:  »متوسل شدن ما به مبارزه مسلحانه 
شکل   ANC نظامی  جناح  باتشکیل  که   1960 دهه  در 
آپارتاید  برابر خشونت  در  دفاعی  صرفا  اقدام  یک  گرفت، 
بود. عوامل الزام آور مبارزه مسلحانه امروز هم وجود دارند. 
ما گزینه یی نداریم جز اینکه ادامه دهیم. ما ابراز امیدواری 
می کنیم که شرایط منجر به حل و فصل مسالمت آمیز مسائل 
مبارزه  به  نیازی  احتماال دیگر  تا  ایجاد شود  هر چه زودتر 

مسلحانه نباشد.«
وی همچنین گفت که تمرکز اصلی وی روی برقراری صلح 
در بین اکثریت سیاهپوستان و اعطای حق رای به آن ها در 

هر دو انتخابات سراسری و محلی است.
 ANC رهبری  سمت  به  زندان  از  آزادی  از  پس  ماندال 
در  حزب  این  هدایت   ،1990-9۴ سال های  در  بازگشت 
نژادی  چند  انتخابات  اولین  به  که  چندحزبی  مذاکرات 

آفریقای جنوبی منتهی شد را برعهده داشت.
در سال 1991، کنگره ملی آفریقا ANC اولین کنفرانس ملی 
خود در آفریقای جنوبی ) پس از شروع مجدد فعالیت( را 
برگزار کرد و ماندال به عنوان رییس این سازمان انتخاب شد.
فردریک  با  وی  رابطۀ  و  مذاکرات  طول  در  ماندال  رهبری 
ویلیام دکلرک باعث شد که این دو در سال 1993 به طور 
مشترک برنده جایزه صلح نوبل شوند. البته روابط ماندال و 
دکلرک هرازگاهی به تیرگی می گرایید، مخصوصا زمانی که 
ماندال در سال 1991 طی سخنانی تند و آتشین، دکلرک را 
رییس جمهور یک رژیم غیر مشروع، بی اعتبار و اقلیت نامید.
پس از قتل بویپاتونگ در جون 1992 مذاکرات ماندال مختل 
و  کرد  خارج  گوها  و  گفت  از  را   ANC ماندال  زیرا  شد 
دولت دکلرک را به دست داشتن در این قتل عام متهم کرد. 
اما در پی قتل عام »بیشو« در سپتامبر 1992 مذاکرات مجددا 
از سر گرفته شد، زیرا شبح تقابل خشونت آمیز نشان می داد 

که مذاکرات تنها راه پیش رو است.
مردم  تک  تک  با  وجود  اعماق  از  من  سخن  روی  امروز 
آفریقا جنوبی ) سیاه و سفید( است. یک مرد سفیدپوست پر 
از تعصب و نفرت به کشور ما آمده و اقدام آن چنان کثیفی 
را انجام داده که تمام کشور در آستانه  یک فاجعه قرار گرفته 
است. ترور بی رحمانه ی کریس  هانی، امواج تکان دهنده ا ی 
را در سرتاسر کشور و جهان فرستاده است. اکنون زمان آن 
است که تمام مردم آفریقای جنوبی همگی در برابر هر کسی 
که قصد نابود کردن آنچه که هانی به خاطرش کشته شد را 

دارد، ) یعنی آزادی همه ی ما( بایستند.«
 ANC پس از ترور کریس هانی یکی از رهبران بلند پایه
خواستار  ملت،  برای  سخنانی  طی  ماندال   1993 اپریل  در 
زمان  آن  در  چه  اگر  شد.  آرامش  حفظ  و  داری  خویشتن 
ولی  بود  نشده  جنوبی  آفریقای  رییس جمهور  هنوز  ماندال 
همانند  سخنرانی  هنگام  را  وی  جنوبی  آفریقای  مردم 

رییس جمهور خود تصور می کردند.
روی سخن  »امروز  گفت:  تاثیرگذار  سخنان  این  در  ماندال 
من از اعماق وجود با تک تک مردم آفریقا جنوبی ) سیاه 
و سفید( است. یک مرد سفیدپوست پر از تعصب و نفرت 
انجام داده که  اقدام آن چنان کثیفی را  به کشور ما آمده و 
ترور  است.  گرفته  قرار  فاجعه  یک  آستانه   در  کشور  تمام 
در  را  دهنده ا ی  تکان  امواج  هانی،  کریس   بی رحمانه ی 
سرتاسر کشور و جهان فرستاده است. اکنون زمان آن است 
که تمام مردم آفریقای جنوبی همگی در برابر هر کسی که 
قصد نابود کردن آنچه که هانی به خاطرش کشته شد را دارد، 

) یعنی آزادی همه ی ما( بایستند.«
کامال  به طور  بار  اولین  برای  ماندال در سال 199۴  نلسون 
دموکراتیک به عنوان رییس جمهور آفریقای جنوبی انتخاب 

شد و تا سال 1999 این سمت را برعهده داشت.
روزنامۀ ماندگار دو سال پیش فشردۀ مبارزات عدالت خواهانۀ 
ماندال را به نشر سپرد که با استقبال شمار زیادی از جوانان، 

روشنفکران و دانشجویان مواجه شد. 
بسیاری از جوانان افغانستان می گویند که رهبران کشور باید 
برنامه های  را سرمشق  آن  و  بیاموزند  ماندال  کارنامه های  از 

شان قرار بدهند. 
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»غول عدالت« درگذشت
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بخش دوم و پایانی

همورویید یا بواسیر خجالت 
ندارد!

گاهی جراحی الزم است
اگر بیمار بیش از یک ماه دچار خون ریزی یا عالیم مشابه باشد، الزم است 
به  لخته  وریدها  داخل  گاهی  رود.  کار  به  درمانش  برای  جراحی  روش های 
مقعد  کناره های  از  یکی  در  دردناک  برآمده گی  صورت  به  که  می آید  وجود 
اگر  بنشیند.  راحت  نتواند خیلی  بیمار  باعث خواهد شد  و  احساس می شود 
یا  بار در روز نشستن در آب گرم  مثل دو سه  اولیه  با درمان های  لخته  این 
پانسمان های موضعی در عرض یک یا دو روز بهبود نیابد، بهتر است فرد به 

داکتر جراح مراجعه کند تا با ایجاد شکاف کوچکی، لخته را خارج کند.
خون ریزی بواسیر را جدی بگیرید

نکتۀ مهم دربارۀ همورویید، اشتباه نگرفتن خون ریزی ناشی از آن با خون ریزی 
ناشی از ابتال به بیماری های دیگر است. به خصوص افراد باالی 50 سال، باید 
نگیرند.  اشتباه  دیگر  خون ریزی های  با  را  بواسیر  خون ریزی  باشـند  مراقب 
چون بواسیر یک اختالل خوش خیم و پاره شدِن یک رگ سطحی است؛ ولی 
رودۀ  داخل  پولیپ  یا  برآمده گی  مثل  دیگری  علت های  می تواند  خون ریزی 
نادر، سرطان های رودۀ بزرگ داشته  یا در مواردی  بزرگ، زخم رودۀ بزرگ 

باشد.
اگر خون ریزی بیمار، مکرر و عالیمش شدید بود و با درمان های اولیه در مدت 
کوتاه خوب نشد، چه قرار باشد جراحی شود چه نشود، باید تحت بررسی 
از نظر بیماری های داخل روده یی با روش هایی مثل کولونوسکوپی قرار گیرد.

بارداری همورویید نمی آورد
برخی افراد فکر می کنند علت این که برخی خانم ها در دوران بارداری دچار 
بواسیر می شوند، خود بارداری است؛ در حالی که باور درست این است که 
برخی خانم های باردار به دلیل این که تحرک چندانی ندارند، ابتدا به یبوست 
بارداری علت ایجاد بواسیر  و سپس به همورویید دچار می شوند. پس خود 
نیست. در این موارد برای تخفیف عالیم، معموالً درمان های غیرجراحی انجام 
می شود و به خانم باردار توصیه می شود رژیم مناسبی داشته باشد تا مدفوع 
نرم تری دفع کند و یبوستش برطرف گردد. استفاده از داروهای موضعی و چند 

بار در روز نشستن در آب گرم هم معموالً عالیم را تسکین می دهد.
بواسیر عودکننده است

بواسیر زمینۀ ارثی و ژنتیکی ندارد و راهی برای پیش گیری از ابتال به این بیماری 
نیست. فقط افراد مبتال به آن، باید شیوۀ زنده گی شان را تغییر دهند تا اجابت 
مزاج شان بهتر شود. رگ های همورویید که اطراف مقعد وجود دارد، عالیم شان 
عود  یک بار  ماه  چند  هر  افراد،  از  نیمی  به  نزدیک  عالیم  و  است  عودکننده 
می کند. اگر عالیم همان عالیم قبلی باشد و بیمار مورد بررسی های طبی قرار 
گرفته باشد، اقدام های اولیۀ پزشکی برایش کافی است. حتا با وجود جراحی 
هم ممکن است در یک چهارم موارد بیماری پس از یک یا دو سال دوباره بروز 
کند، چون ناحیۀ مقعد خیلی پُرعروق است و ممکن است بواسیرهای جدید به 

وجود آید یا از عروق داخل مقعد خون ریزی مشخص شود.
جراحی بواسیر چه گونه است؟

اول،  نوع  دارد.  وجود  همورویید  یا  بواسیر  درمان  برای  روش  نوع  دو 
هم  بعد  و  می باشد  شده  شناخته  کاماًل  استندرد  روش های  که  جراحی ست 
از جراحی  بیماران پس  از 5 درصد  کمتر  پانسمانی کوتاه مدت دارد. معموالً 
و  ناحیه  این  در  شدید  درد  احساس  یا  مقعد  تنگی  مانند  عوارضی  دچار 
عفونت می شوند. روش دیگر که به تازه گی به آن بیشتر توجه شده، مداخالت 
غیرجراحی مثل بستن رگ های برجسته شده با کِش و ابزارهای خاص دیگر 
است تا رگ کوچک شود و به تدریج از بین برود که هم اکنون در بسیاری از 

کشورها این کار انجام می گیرد.

گئورگ زیمل
برگردان: حمیــرا بنایی ف

ایمان  مانند  عینی  سوژه های  گاهی  مد، 
مذهبی، عالقه های علمی و حتا سوسیالیسم 
این  بتوان  تا زمانی که  اما  قبول می کند  را 
عمیق تر  محرک های  از  مستقل  را  سوژه ها 
انسانی که از آن ها برآمده اند بررسی کرد، به 
عنوان مد هیچ گونه کنش گری از خود نشان 

این  در  مد  قانون  دلیل  به همین  نمی دهد. 
بنابراین  می گردد.  تحمل  غیرقابل  زمینه ها 
موضوع  این  برای  خوبی  دلیل  می بینیم  ما 
وجود دارد که چرا نمودهای خارجی اعم 
از پوشش، رفتار اجتماعی و تفریح، زمینۀ 
ویژۀ مد را تشکیل می دهند. در این جا هیچ 
کنش  حیاتی  محرک های  به  وابسته گی یی 
انسان وجود ندارد. این راهی است که ما 
اغلب به آسانی می توانیم آن را ترک کنیم 
به  این جا  در  ما  برویم.  تقلید  سمت  به  و 
شخصی  خودآگاه  میان  نزدیکی  اتصاالت 
در  که  می کنیم  برخورد  زنده گی  شیوۀ  و 
است.  داشته  جریان  نیز  تاریخ  طول  تمام 
قرون  دربارۀ  ما  دیدگاه های  که  همان قدر 
طبیعت  دربارۀ  است،  واقعی  و  عینی  اخیر 
ذهنی  امر  این  اولیه،  انسان  سرشت  و 
این گونه  است و مفهموم شخصیت فردی 
تعریف شده است. قوانین اجتماعی مربوط 
به زنده گی درونی و بیرونی ما نوعی شرط 
کوچک است که در تضاد با صرفًا شخصی 
بودن و صرفًا عینی بودن قرار دارد و این 
عمل از طرفی هماهنگ و از طرف دیگر، 
متقابل و دوطرفه می باشد. به عالوه هرگاه 
اجتماعی  وجودی  عنوان  به  ضرورتًا  بشر 
در  محض  عینیت  نه  ما  می شود،  ظاهر 
و  می کنیم  مشاهده  او  زنده گی  دیدگاه 
در  استقالل  و  جذب کننده گی  از  اثری  نه 

خودآگاه و شخصیت او می بینیم.
آراسته گی ها،  اجتماعی،  مختلف  اشکال 
زیبایی  به  مربوط  امور  به  نسبت  داوری 
یک  ظاهری  سبک  به  که  آن چه  تمام  و 

مد،  پدیدۀ  توسط  دایمًا  می گردد،  باز  فرد 
فقط  آن،  نسخۀ  آخرین  و  می یابد  انتقال 
اما  می گذارد.  اثر  اجتماعی  باالی  طبقۀ  بر 
پایین تر اجتماعی  این که طبقات  به محض 
شروع به تقلید کردن از سبک طبقات باال 
)برای  آن ها  توسط  که  خطی  از  می کنند، 
تمایز طبقات باال و پایین( “عالمت گذاری/
و  کرده  عبور  demarcation”شده، 
را  باال  طبقات  بودن  شکل  یک  و  انسجام 

تخریب می کنند و بدین ترتیب، طبقۀ باال 
آن مد را کنار گذاشته و سبک جدیدی را 
تمایز  باعث  دوباره  که  می کند  جایگزین 
آن ها از تودۀ عام مردم می شود و این گونه 
به  دارد.  ادامه  همواره  بازی  این  که  است 
طبقۀ  به  پایین تر،  طبقات  طبیعی،  طور 
باالی خودشان نگاه می کنند و در برابر هوا 

مقاومتی  کم ترین  مد،  از  پیروی  هوس  و 
که  این جاست  و  می دهند  نشان  خود  از 
آسانی  به  ظاهری  تقلیدهای  تنها  می بینیم 
در  نیز  مشابهی  روند  می شوند.  میسر 
دارد،  وجود  باال  طبقات  مختلف  الیه های 
مشاهده  قابل  به روشنی  روند  این  اگرچه 
و  دوشیزه گان  بین  مثال،  برای  اما  نیست 
بانوان در یک طبقۀ مشابه این روند وجود 

دارد. هم چنین ممکن است اغلب مشاهده 
کنیم که هرچه قدر یک الیه، بیشتر به دیگری 
نزدیک می شود، شهوت عجیبی برای تقلید 
از پایین و جست وجو برای شکل جدید از 
باال، به وجود می آید. افزایش ثروت باعث 
تأمل شده و  قابل  این روند  شتاب گرفتن 
آن را بیشتر نمایان می کند. چرا که چیزهای 
خارجی  زنده گی  شامل  مد،  تشکیل دهندۀ 
)ظاهری( شده و بیشتر آن ها از طریق پول 
قابل دسترسی است و هم سانی با الیه های 
باالتر، نسبت به جنبه های شخصی زنده گی 
نسبتًا  نمی پذیرند،  تأثیر  طال  و  پول  از  که 

آسان تر است. 
عالوه  که  می کنیم  مشاهده  ما  بنابراین 
نام  به  دیگری  عنصر  تقلید،  عنصر  بر 
“عالمت گذاری” نیز از عوامل تشکیل دهندۀ 
مد به شمار می آید. این امر به ویژه هنگامی 
نمایان است که ساختار اجتماعی، هیچ گونه 
نگیرد که در  بر  از گروه های منطبق را در 
این موارد، مد خودش را با نزدیک ساختن 
مردمان  میان  در  می کند.  مطرح  آن ها  به 
نزدیک  بسیار  گروه های  اغلب  ما  ابتدایی، 
به یک دیگر را می بینیم که دقیقًا در شرایط 
گروه،  هر  و  می کردند  زنده گی  مشابه 
دیگران  با  تمایز  برای  را  خاصی  هم سانی 
به وجود آورده است. از طرف دیگر، تمایل 
گسترده یی برای صدور مد به خارج وجود 
دارد و این گونه مدهای خارجی فقط به این 
دلیل که در آن جا شکل نگرفته اند، داخل 
چرخۀ ارزش بسیار بیشتری را پیدا می کنند. 
نبی/Zephaniah”، خشم خود  “صفنیای 
دیگران  بر  ظاهرشان  که  اشرافی  به  نسبت 
تأثیر می گذاشت، ابراز کرده بود. در واقع، 
توجه  مورد  قویًا  مد،  پدیدۀ  مرموز  ریشۀ 
انحصاری گروه هایی است که آن را قبول 
می کنند. به دلیل وجود ریشه های خارجی، 
این مدهای وارداتی، شکلی ویژه و مهم را 
که  می آورند  وجود  به  شدن  اجتماعی  در 
از میان روابط مشترک، به سمت خارج از 
این موضوع گاهی  چرخه حرکت می کند. 
به صورت عناصر اجتماعی و درست مانند 
حرکت  نقاطی  سمت  به  دید،  محورهای 
پول  نیستند.  نزدیک  هم  زیاد  که  می کنند 
که  چیزی  دقیق تر،  عبارت  به  یا  رایج 
نژادهای ابتدایی به وسیلۀ آن مبادالت خود 

چیزهایی  شامل  اغلب  می دادند،  انجام  را 
بود که از خارج آورده شده بود. برای مثال 
 Ibo و هم چنین در Solomon در جزایر
پول  تولید  برای  صنعتی  نیجریه،  در  واقع 
عنوان  به  که  دارد  وجود  غیره  و  گلوله  از 
وسیلۀ مبادله در آن جا به کار نمی روند، اما 
به همسایه های خود صادر می کنند و آن جا 

مورد استفاده قرار می گیرند. 

اشکال مختلف اجتماعی، آراسته گی ها، داوری نسبت به امور 
مربوط به زیبایی و تمام آن چه که به سبک ظاهری یک فرد باز 
می گردد، دایماً توسط پدیدة مد، انتقال می یابد و آخرین نسخة 
آن، فقط بر طبقة باالی اجتماعی اثر می گذارد. اما به محض این که 
طبقات پایین تر اجتماعی شروع به تقلید کردن از سبک طبقات باال 
می کنند، از خطی که توسط آن ها )برای تمایز طبقات باال و پایین( 
»عالمت گذاری/demarcation«شده، عبور کرده و انسجام و یک 
شکل بودن طبقات باال را تخریب می کنند و بدین ترتیب، طبقة باال 
آن مد را کنار گذاشته و سبک جدیدی را جایگزین می کند که دوباره 
باعث تمایز آن ها از تودة عام مردم می شود و این گونه است که این 
بازی

بررســی پدیده یی به نام 
ُمــد

بخش چهارم



         خواجه بشیراحمد انصاری
بخش چهــارم و پایانی

مشکل دیگری که در کار حزب تحریر 
به مالحظه می رسد، انتقاد و نکوهش 
همۀ خالیق از یک سو و سپس نادیده 
خود  اعضای  عمل کردهای  گرفتن 
است.  دیگر  سوی  از  حزب شان 
نویسندۀ حزب تحریر بر نویسندۀ این 
در  که چرا  است  گرفته  ُخرده  سطور 

حکومت مجاهدین وظیفه داشته ام و آن هم یک وظیفۀ 
باید  پاسخ  در  کشور.  از  بیرون  در  سیاسی  کوچک 
گفت نماینده گان شما چرا در رادیوهای استعماری 
که چیزی جز بوق مداخله و اشغال نیستند، وظیفه 
اجرا می کنند؟ نماینده گان شما چرا در شورای امنیت 
دولت فاسدی که آن را محصول اشغال می دانید، کار 
می کنند؟ »مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز 
ورنه در مجلس رندان سخنی نیست که نیست«.   –
و  خارجی  مؤسسات  در  چرا  اعضای تان  از  برخی 
را  شما  می گیرند؟  دالری  معاش  جی-او«ها  »ان- 
در  چرا  مؤسس تان  جمله  آن  از  و  رهبران  که  چه 
راه رسیدن به کرسی پارلماِن دولت هایی که به گفتۀ 
آمده اند،  دنیا  به  انگلیس  استعمار  رحم  از  خودتان 

سال  در  نبهانی  چرا  کرده اند؟  عرق ریزی  سال ها 
1951م خودش را در شورا کاندید نمود؟ چرا احمد 
نمایندۀتان  عنوان  به  1956میالدی  سال  در  داعور 
پنج  م  اردن شد؟ چرا در سال 195۴  پارلمان  وارد 
پارلمان  کاندید  را  خود  گروه  این  اعضای  از  تن 
انتخابات های  در  دخول تان  عدم  نمودند؟  اردن 
بعدی اصلی فقهی نداشته، بلکه واکنشی بوده است 
در  تحریر  حزب  اعضای  از  تن   9 اخراج  برابر  در 
سال های 195۷ و 195۸ میالدی از پارلمان اردنی که 
از آن تاریخ به بعد حزب تحریر انتخابات را تحریم 
گفتۀ خودتان  به  که  نهادهایی  در  اشتراک تان  نمود. 
بر ویرانه های خالفت عثمانی  بوده و  استعمار  زادۀ 
ایجاد گردیده بود، چه توجیه دینی بر مبنای باورهای 
می گویید  این که  باشد؟  داشته  می توانست  تان  خود 
نقشی  دارند  تقنینی  صالحیت  که  پارلمان هایی  در 
را  شما  عوام فریبانه.  است  سخنی  داشت،  نخواهید 
چه کسی مجبور خواهد نمود که در داخل پارلمان 
بر قوانین مخالف شریعت رأی دهید؟ شما چرا حتا 
»جهاد« زیر فرمان امیری که خود مزدور بیگانه گان 
است و در راه منافع بیگانه گان غیرمسلمان می جنگد، 
مشروعیت  فقهی  لحاظ  از  را  آن  و  دانسته  واجب 
نهادینه  را  مزدوری  فقه  بدین وسیله  و  بخشیده 
مفهوم جهاد،  با  پهلوی شما  تعامل چند  می سازید؟ 

خیلی جالب و پرسش برانگیز می باشد!
چنان  و  می زند  امت حرف  از  خیلی  تحریر  حزب 
وانمود می کند که گویا نمایندۀ این امت همین حزب 
بوده است؛ ولی ادبیات و تاریخ حزب تحریر نشان 
می دهد که آن ها بر عنصر عربی بیشتر اتکا داشته اند. 
در قانون اساسی طرح شده از سوی حزب تحریر، 
تنها زبان عربی زبان رسمی دولت دانسته شده است. 
گفته می شود که مرحوم نبهانی در سال 19۴۷ میالدی 

در کتلۀ بعثی ها در شهر حیفا فعالیت 
میالدی   1951 سال  در  و  می نمود 
جریان  کنفرانس  در  می خواست 
اسکندریه  در  که  عربی  قوم گرای 
نماید، ولی  اشتراک  بود  برگزار شده 
نظر به موانعی نتوانست سفر نماید و 
مقاله یی را برای آن کنفرانس فرستاد 
بوی عرب گرایی  مقاله هم  آن  از  که 
به مشام می رسید. به هر حال، حزب 
تحریر باید تعارض میان امت گرایی و 

عرب گرایی را در اندیشۀ خویش حل نماید.
عقیدتی  اختالفات  حتا  و  فقهی  اندیشه های  با  من 
ولی  ندارم،  کاری  مسلمانان  سایر  با  تحریر  حزب 
بپذیرند  باید  این است که آن ها  آن چه مهم می دانم 
که دارای نظام منسجم و به هم پیوستۀ فکری نیستند. 
حزب تحریر از تعارضات فراوانی رنج می برد که به 
نظر من قبل از هر کار دیگری، باید در اندیشۀ حلژ 

این تعارضات جدی باشد.
در پایان این نوشته الزم می دانم تا اشاره یی گذرا به 
مقاله هایی کنم که زیر عنوان »آخرین رد به انصاری« 

در نشرات آن گروه به نشر رسیده بود. 
در مقالۀ دوم به نقد جملۀ اول نویسندۀ حزب تحریر 
و  عناد  با  هموطن  آن  که  دیدم  ولی  بودم،  پرداخته 

تکبر از پذیرش حق ابا ورزیده و پاسخی ارایه کرده 
من  برمی انگیزد.  را  انسان  شفقت  و  رحم  که  است 
در آن جا گفته بودم که درک رابطۀ دین و سیاست، 
که  است  گفته  آن دوست  ولی  است.  نیازمند سواد 
برایش  جبرییل  و  نداشت  سواد  اسالم  پیامبر  چون 
حکایت(،  این  آخر  )تا  گفت....  او  و  بخوان  گفت 
پس به این لحاظ برای فهم این رابطه، نیازی به سواد 
نیست و این کفار اند که ذهن مسلمانان را زهرآلود 
با  را  خودش  گروهی  یا  و  فردی  وقتی  اند.  نموده 
پیامبر قیاس نماید؛ پیامبری که به مصدر آفرینش و 
او چه می توان  با  بود، دیگر  منبع اصلی علم وصل 
با  عرصه  این  در  بزرگی  دانشمندان  امروز  گفت؟ 
که  کنیم  چه  ولی  هستند،  روبه رو  جدی  مشکالت 
حزب تحریر از این مسایل غافل است. باز شما که 
پیوسته از فقه سیاسی حرف می زنید، آیا همین فقها 
تیوری پردازان رابطۀ دین و سیاست نبودند؟ آیا فقه 

خودش سواد نیست؟
نویسندۀ حزب تحریر گفته بود که خالفت را پیامبر 
اسالم تأسیس نموده است و من برایش فهمانده بودم 
که نخستین بانی خالفت ابوبکر صدیق بوده است؛ اما 
سرتنبه گی نهادینه شدۀ دوست تحریری کجا برایش 
اجازه می دهد که تا سخن حق را بپذیرد. آن دوست 
ادبیات  در  التحریر  حزب  »وقتی  است:  داده  پاسخ 
خود از نظام خالفت بحث می کند، هدفش حقیقت 
آن حقیقت  بلکه هدف  نبوده،  کلمه  لغوی و عرفی 
شرعی لفظ است«. خیلی خوب، حال که هدف شما 
مفهوم شرعی خالفت است و پیامبر اسالم را از نظر 
این  من  بدیهی  پرسش  می دانید، یک  شرعی خلیفه 
است که آیا محکمۀ مظالم می توانست پیامبر اسالم 
را عزل نماید؟... به راستی که انسان از وارد شدن به 

بحثی در این سطح خجالت می کشد.

فکری  کتلۀ  را  پیامبر  یاران  تحریر  حزب  نویسندۀ 
ایشان  که  بودم  گفته  من  و  بود  خوانده  سیاسی   -
کتلۀ  باشند؛  سیاسی  یا  و  فکری  کتلۀ  آن که  از  قبل 
آن  پاسخ  بوده اند.   ... و  اخالقی  روحی،  عقیدتی، 
محترم پس از یک مقدمۀ طوالنی این بوده است که 
»لطفًا آقای انصاری کالم ما را منحرف تعبیر نکنید. 
تعبیر انحرافی از کلمات و واژه ها از جملۀ خواص 
ناخوشایند قوم یهود بوده«. در پهلوی ُدرافشانی های 
دیگر آن عزیز، عبارت »منحرف تعبیر نکنید«ِ ایشان 
خیلی  هم  راستی  نقد،  آن  زدن  یهودی  برچسپ  و 

ترحم برانگیز است.
در  اسالم  پیامبر  خالفت  دولت  بودند:  گفته  ایشان 
جریان مبارزه فکری - سیاسی دوران مکی تأسیس 
اطالع  طبق  دولت  آن  نه،  که  گفتم  من  بود.  شده 
بنده در شهری به نام مدینه تأسیس شده بود. ایشان 
تأسیس دولت اسالمی در مکه  بر  نموده،  باز لطف 
پافشاری نموده اند که من به جز تسلیمی در برابرشان 

چارۀ دیگری ندارم. آخر دیگر چه می توان کرد؟!!
تاریخی  از  را  خالفت  سقوط  که  بودم  نوشته  من 
نظریات گروه  افکار و  با  نموده اید که حداقل  آغاز 
تحریر  حزب  نویسندۀ  اما  ندارد.  همنوایی  خودتان 
به جای پذیرش حق و صواب، پاسخ داده است که 

»این چه دردی را دوا می کند؟«
هموطن  این  که  را  پاسخ هایی  حال،  هر  به   
سطح  همین  در  همه  نموده اند،  ارایه  مستعارنویس 
بوده اند. دوستان اگر عالقه داشته باشند، می توانند در 

نشرات خود حزب تحریر آن را بخوانند.
نسازید.  را دشنام نامه  قرآن کریم  که  بودم  گفته  من 
او پاسخ داده است که نه، قرآن خود به مردم دشنام 
داده است و لیستی از الفاظ و آیات قرآنی را قطار 
نموده است، غافل از این که در هر لفظ و آیتی که 
ذکر کرده اند، نکته هایی باریک تر از مو نهفته است که 
عقل هیاهو برانگیز و شعارگرا و احساساتی تحریری 

نمی تواند به کنه آن پی ببرد. 
به هر  حال، من خود را ملزم به سلوک و اخالقیاِت 
آن گروه و اعضای آن نمی دانم، همین قدر می گویم 
از  عاری  پیامبر  سنت  نبوده؛  دشنام نامه  قرآن  که 
که  را  دینی  و  است  اخالقی  غیر  سلوک  و  دشنام 
من می شناسم و خود را ملتزم به اصول آن می دانم، 

دشنام و تهمت و اهانت و هتک حرمت انسان ها را 
گناه می پندارد. برداشت و قرایتی را که شما از قرآن 

دارید، برای خودتان مبارک باشد!
در رابطه با مبحث دارالکفر و داراالسالم هم نویسندۀ 
هموطن  پای  تا  است  نموده  کوشش  تحریر  حزب 
نقل  ایشان  از  را  نکاتی  و  میان کشد  در  را  دیگری 
در  تحریر  حزب  اندیشه های  با  اصل  در  که  نماید 
این زمینه همنوایی ندارد. شما برای سردرگم نمودن 
آن جا  و  این جا  از  را  پراکنده یی  نظریات  خواننده، 
ترجمه می کنید و یا می آورید که هیچ دردی را دوا 
برایم بگویید که به جز گروه تکفیر و  نخواهد کرد. 
هجرت و حزب تحریر و القاعده، دیگر کدام گروه 
و مذهبی در دنیای ما تمامی جهان اسالم را دارالکفر 

خوانده است؟
هم چنین  جهاد  به  رابطه  در  تحریر  حزب  نویسندۀ 
علیه  جهاد  در  حزب التحریر  »افراد  است:  نوشته 
جهاد  مجاهدین  سایر  دوشادوش  غاصب،  اسراییل 
نبوده،  فلسطین  به  مختص  واقعیت  این  کرده اند. 
اسراییل،  لبنان علیه  التحریر در  بلکه اعضای حزب 
در عراق علیه امریکا، در سوریه علیه بشار، و برای 
دفاع از خود، برادران، نوامیس و مقدسات خود جهاد 

نموده اند.« 
شما از یک سو جهاد را تا رسیدن خلیفه و خالفت تان 
معطل نموده اید که سراسر ادبیات حزب تحریر شاهد 
تمامی  در  که  می گویید  دیگر  سوی  از  و  است  آن 
جبهات حضور داشته اید. من نمی دانم این را دروغ 
بنامم یا نفاق و یا هر دو. من نمی گویم که شما باید 
چنین کنید و یا چنان؛ ولی آن چه می خواهم بگویم 

مستلزم  مردم،  میان  در  گشودن  راه  که  است  این 
صداقت در سخن و صراحت در سیاست هاست. آیا 
این همه  در  اشتراک تان  بر  مبنی  دلیل  یک  می توانید 

جاهایی که گفته اید ارایه دهید؟
گروه های اجتماعی دارای سه بُعد مهم می باشند: 1ـ 
بعد فکری؛ 2ـ شیوه های کار؛ و 3ـ مصداقیت. حزب 
انتقادهای  با  سه گانه،  ابعاد  این  تمامی  در  تحریر 
جدی و چالش های هستی براندازی مواجه می باشد. 
پرسش های  با  تحریر  حزب  فکری،  کار  عرصۀ  در 
نتوانسته است  تا هنوز  که  فراوانی روبه رو می باشد 
در  نماید.  ارایه  آن ها  به  منطقی  و  معقول  پاسخی 
تاهنوز  گرفته،  پیش  در  که  را  میدان عمل، شیوه یی 
فاقد نتیجه بوده است. امروز ده ها جمعیت و گروه و 
انجمن و حزب اسالمی به خاطر تحقق وحدت امت 
اسالمی و تأسیس خالفت سعی می ورزند، ولی کار 
آن ها با شیوۀ حزب تحریر تفاوت بزرگی دارد. آن ها 
ننشسته اند تا با دشنام، تکفیر، لجاجت، اتهام، توهین 
و ده ها گناه دیگر مدعی اقامۀ خالف شوند. حزب 
تحریر در زمینۀ مصداقیت هم نتوانسته است اعتماد 
مردم را به دست آورد و شک و تردید فراوانی را در 
اذهان ایجاد نموده است. اگر تمامی افکار و فتواهای 
این گروه را هم بپذیریم، باز هم معلوم نیست که آیا 
آن ها در این زمینه صادق بوده اند یا نه. آن چه می توان 

گفت این است که آن ها تا هنوز امتحانی نداده اند.
بیدار  حال  در  جهان  مظلوم  ملت های  که  امروز 
نقشی  می خواهند  نیز  مسلمان  ملت های  و  شدن اند 
تیوری پردازان  نمایند،  ایفا  خویش  جامعۀ  امور  در 
و  این جا  در  خودکامه گی  بتکدۀ  متولیان  و  استبداد 
آن جا سر برآورده اند تا مسلمانان و نسل جوان را با 
اندیشه های زنگ زدۀ خویش لگام زده و از حرکت 

باز دارند. 
آری! کوتاه ترین راه برای تطبیق برنامه های استعمار، 
می گذرد.  استبدادی  و  خودکامه  رژیم های  کاخ  از 
باید  نخست  خارجی،  استعمار  از  رهایی  برای 
با خودکامه گی  به زانو درآورد و  استبداد داخلی را 
مبارزه نمود. تیوری پروران استبداد، مومیایی شده گان 

زشت هیکل موزیم افکار در دهلیز تاریخ اند!
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در عرصۀ کار فکری، حزب تحریر با 
پرسش های فراوانی روبه رو می باشد که 
تا هنوز نتوانسته است پاسخی معقول 
و منطقی به آن ها ارایه نماید. در میدان 

عمل، شیوه یی را که در پیش گرفته، 
تاهنوز فاقد نتیجه بوده است. امروز ده ها 
جمعیت و گروه و انجمن و حزب اسالمی 

به خاطر تحقق وحدت امت اسالمی و 
تأسیس خالفت سعی می ورزند، ولی کار 
آن ها با شیوۀ حزب تحریر تفاوت بزرگی 
دارد. آن ها ننشسته اند تا با دشنام، تکفیر، 
لجاجت، اتهام، توهین و ده ها گناه دیگر 

مدعی اقامۀ خالف شوند. حزب تحریر در 
زمینۀ مصداقیت هم نتوانسته است اعتماد 
مردم را به دست آورد و شک و تردید 
فراوانی را در اذهان ایجاد نموده است. 
اگر تمامی افکار و فتواهای این گروه را 
هم بپذیریم، باز هم معلوم نیست که آیا 
آن ها در این زمینه صادق بوده اند یا نه. 
آن چه می توان گفت این است که آن ها تا 

هنوز امتحانی نداده اند.

تیوری پردازان استبداد
 و ظاهری های فقه سیاسی
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منتظر یک رییس جمهور...
بعد  دهد  می  اجازه  امریکایی  نیروهای  به  که   
از پایان سال 201۴ در آن کشور بمانند، ایجاب 
می نماید که امسال امضا شود. تأخیر در امضای آن 
برنامه ریزی حیاتی نظامی را به مخاطره می اندازد 

و حمایت بین المللی را تضعیف می کند.
در ماه گذشته یک همایش بزرگان افغانستان که 
به نام لویه جرگه یاد می شود، این موافقت نامه 

را تایید کرد.
انتخابات  از  بعد  تا  که  است  گفته  کرزی  اما 

وتقاضا  کند  نمی  امضا  را  آن  ریاست جمهوری 
های بیشتری را مطرح ساخته است که مشمول 
خانه  بر  خارجی  نیروهای  حمله  فوری  توقف 
های افغان ها وبرگرداندن دوباره زندانیان افغان 
از زندان خلیج گوانتانامو به افغانستان می باشد.

هواپیماهای ارتش پیشینِ...

 )به تاریخ 30.02.136۷( عنوان شده، در جایگاه 
ششِم این فهرست قرار دارد.

یک  که  داشته  نام  اسداهلل  تورن  هفتم،  نفر 
برده  بگرام  فرودگاه  از  را  »میگ21«  هواپیمای 
و گفته شده که این کار به تاریخ 01.0۸.136۷ 

انجام یافته است.
هشتمین فرد، تورن سخی اهلل بوده که با هواپیمای 
»می-35« از میدان کندهار به تاریخ 12.0۴.136۸ 

پروازِ بی نشست کرده است.
هواپیمای  ربایندۀ  احد  محمد  تورن  نهم،  نفر 
در  و  شده  گفته  کندهار  فرودگاه  از  »می-25« 
فهرست آمده که این کار به تاریخ 12.0۴.136۸ 

صورت گرفته است.
فرد دهم، تورن جان محمد نام داشته و به تاریخ 
از  را  »سوو-22«  هواپیمای  یک   15.0۴.136۸

فرودگاه بگرام برده است.
از  تاریخ 0۷.0۷.136۸  به  نفر هم که  یازدهمین 
با  را   »21 »میگ  هواپیمای  یک  بگرام،  فرودگاه 

خود برده، جالل الدین نام داشته است.
در  هم   »1۷ »می  ترانسپورتی  هواپیمای  یک 
کودتایی که جنرال شهنواز تنی وزیر دفاع پیشین 
ضد حکومت داکتر نجیب اهلل به راه انداخته بود، از 
میدان هوایی شیندند به پاکستان برده شده است. 
ناکامی  به  کودتا  که  داد  رخ  زمانی  رویداد  این 
انجامید و جنرال تنی ناچار شد با هم دستانش ـ 
به وسیلۀ همین هواپیما ـ از افغانستان فرار کنند.  
با این هم روشن نیست که امروز این هواپیماها 
کجا استند و نیز کسانی که در این قضایا دخیل 
شمرده  می شوند، از چه وضعیتی برخوردارند و 
در کجا به سر می برند. اما یک چیز روشن است 
و آن این که: »این ها طیاره های ما بودند، حال هم 
هستند؛ یک روز پس میاریم شان و همۀ این افراد 
گفته های  از  بخشی  نمی مانند«.  بی مجازات  هم 
یک مقام ارشد نظامی افغان که در این باره با ما 

سخن می گفت.
  و اما یک مقام امنیتی دیگر افغانستان در این باره 
می گوید: »خوب یک تعداد ای آدم ها که به ای 
کشور  به  اخیر  سال های  همی  در  استن،  لیست 
بودن و جالبه که به شورا خوده کاندید کدن، به 
به  اصلن  کدن.  کاندید  ریاست جمهوری خوده 
ای کشور هرکسی هرچه بکنه، باز ازش پرسان 
نمیشه که برادر همی تجهیزات ما همی طیاره های 

ما ره شما چی کدین؟« 
امروز نیروی هوایی افغانستان

حدود  در  افغانستان،  هوایی  نیروی  هم اکنون 
هفت هزار عضو دارد.

چرخبال  به50  نزدیک  آموزشی،  هواپیمای   20
منظورۀ گونه گون،  بیش از 20 چرخبال تهاجمی 
از   ،1۷ می  چرخبال   20 از  بیش  و   35 میل 

تجهیزاتی است که این نیرو در اختیار دارد.
اما آیا این همه بسنده می باشد؟

نظامی  امور  آگاه  طاقت  عبدالواحد  جنرال 
از  شورشیان  بیشتر  که  حالی  »در  می گوید: 
افغانستان  وارد  همسایه  کشورهای  سرحدات 
تخریبی   فعالیت های  به  دست  و  می شوند 
نیروهای  و  هوایی  قوای  این که  از  اما  می زنند؛ 
مجهز  جنگی  مدرن  جنگ افزار  به  افغان  امنیتی 
در  را  آنان  جلو  به آسانی  نمی توانند  اند،  نشده 

سرحدات بگیرند.«
جنرال طاقت می افزاید: »ما به طیاره های کشفی، 
نیاز  قوی  بسیار  استخباراتی  نیروهای  و  جنگی 
در  را  امکانات  این  ما  که  بدبختانه  اما  داریم؛ 
نمی توانند  امنیتی  نیروهای  زیرا  نداریم؛  اختیار 

امنیت را به گونۀ بهتر تأمین نمایند.«
 201 لوای  سخنگوی  عاطفی،  نعمان  دگروال 
افغانستان می گوید: »شورشیان  سیالب در شرق 
بیشتر از کوه ها و جنگل ها نیروهای امنیتی افغان 
ضد  که  زمانی  و  می دهند  قرار  حمله  مورد  را 
عملیاتی از سوی نیروهای امنیتی افغان راه اندازی 
می کنند.زمانی  فرار  آن جا  از  مخالفان  می شود، 
به محل  و  آغاز می کنیم  را  پیاده  ما عملیات  که 
نیروی  ما  اگر  اما  می کنند.  فرار  آنان  می رسیم، 
باالی  که  کسانی  باشیم،  داشته  طیاره  و  هوایی 
پوسته های ما حمله می کنند، فرار کرده نمی توانند 

و حمالت آن ها نیز کاهش خواهد یافت.«
دیگراز  یکی  علومی  نورالحق  هم  سویی  از 
نیروهای  که  است  باور  بدین  نظامی  آگاهان 
نظامیان کشورهای همسایه،  با  مقایسه  در  افغان 
کشورهای  هوایی  »قوای  نیستند.  مجهز  چندان 
همسایه، سیستم راه دار مجهز دارند که از حریم  
هوایی  دفاع  سیستم  می کنند؛  دفاع  فضایی شان 
اختیار  در  را  کشفی  و  طیاره های جنگی  مجهز، 

دارند؛ اما نیروهای امنیتی ما آن را ندارند.«
نقش نیروی هوایی در جنگ افغانستان

در حال حاضر، نیروهای افغان بیشتر در انفجار 
بم های کنار جاده، تلفات و جراحات می بینند. 

دولت  مسلح  مخالفان  ارتش،  سربازان  گفتۀ  به 
و  می دهند  قرار  آماج  را  آنان  کو ه ها  از  بیشتر 
افغان  نیز راه ها را بم گزاری می کنند تا نیروهای 

نتوانند به آنان برسند. 
حسام الدین حسام یکی از سربازان قول اردوی 
20۷ ظفر در این باره می گوید: »امکانات پیشر فته یی 
که بتواند ماین های کنار جاده را کشف کند، در 
نزد ما اندک است. اما زمانی  که نیروهای آیساف 
با ما در عملیات اشتراک می  کنند، چون امکانات 
پیشرفتۀ خنثاسازی ماین ها و نیروی هوایی را در 

اختیار دارند، تلفات ما کم تر می شود.« 
وقتی دربارۀ چه گونه گی توانایی نیروی هوایی از 
پرسیدم،  بخش  این  فرماندۀ  وردک  عبدالوهاب 
عنوان  چشم گیر  را  هوایی  نیروی  پیشر فت  وی 

 کرد ولی چالش های زیادی را نیز در این زمینه 
پذیرفت:

»ما هنوزهم طیارۀ جنگی نداریم، سیستم راه دار 
طیاره های  نداریم،  هوا  دافع  سیستم  است،  فلج 
اختیار  در  کنند،  گزمه  سرحدات  از  که  کشفی 

نداریم.« 
او تأکید می ورزد که کشورهای کمک کننده، باید 
افغانستان  هوایی  نیروی  به  را  هواپیمای هایی 
نیازمندی ها و شرایط کنونی کشور  با  بدهند که 

همخوانی داشته باشند.
پیش از این، ایاالت متحدۀ امریکا، 16 هواپیمای 
»سی- 2۷« را با ارزش  شش صد میلیون دالر به 
نیروی هوایی افغانستان کمک کرده بود؛ اما این 
هواپیماها به علت آن چه که »فرسوده گی« و نیز 
بخش  در  می شود،  دانسته  پرواز«  گزاف  »هزینۀ 
نظامی فرودگاه کابل زمین گیر شده اند. مقام های 
هواپیماها،  این  پرواز  هر  که  می گویند  افغان 

پنج هزار دالر امریکایی هزینه برمی داشت.

2014 و حل مشکالت نیروی هوایی؟ 
تأمین  اقتصادی،  امور  آگاه  مسعود  سید  استاد 
امنیت را در گسترش اقتصاد افغانستان بی نهایت 

تأثیرگذار می داند.
اگر  متحد  کشورهای  که  است  باور  بدین  او 
به راستی خواهان تجهیز نیروی هوایی افغانستان 
باشند، می توانند هواپیماها و دیگر جنگ افزارهای 
مورد نیاز را طی قرض های درازمدت به حکومت 

افغانستان بدهند.
 »ما از بابت معادن خود، سه تریلیون دالر سرمایه 
این  در  است.  زمان گیر  آن  استخراج  اما  داریم؛ 
کمک کننده  کشورهای  که  است  نیاز  صورت 
بدهند و  تجهیزات  طیاره های جنگی و  ما  برای 
با استخراج این معادن، قرضۀ شان را از حکومت 

افغانستان بگیرند.«

مرحلۀ  آغاز  با  هم زمان  که  ناتو  ُکل  دبیر  پیشتر 
پنجم برنامۀ انتقال به کابل آمده بود، اعالم داشت 
ـ  نیز  از سال 201۴  پیمان پس  این  نظامیان  که 
اگرچه نقش حمایتی می داشته باشند ـ نیروهای 
افغان را در عملیات های چالش زا کمک خواهند 
اعضای  ناتو،  آموزگار  کرد.در حال حاضر 9۴0 

نیروی هوایی افغانستان را آموزش می دهند. 
وزارت  سخنگوی  ظاهرعظیمی  جنرال  گفتۀ  به 
دفاع ملی، هرچند نیروی هوایی کشور در دفاع 
از تهدید های خارجی، چالش های زیادی را پیش 
 201۴ سال  پایان  تا  مشکالت  این  اما  دارد؛   رو 

حل خواهند شد.
»تا پایان امسال، 20 بال طیاره )سوپر تی کانو( که 
از آن در بمباردمان استفاده می شود، سه بال  سی 
130، یک فروند طیارۀ بدون سرنشین و دوازده 
بال می 1۷ در اختیار قوای هوایی قرار می گیرد.
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از عادی سازی اوضاع...
افغان حمایت  انتظامی-امنیتی  برای ساختارهای 

می کند.
نویس  پیش  ارایه  گفت:  روسیه  خارجه  وزیر 
قطعنامه یی در مورد افغانستان در این نشست و 
نحوه اجرای آن یادآور این مسأله است که بسیار 
ضروری است تا به دنبال برخورد واحدی برای 
مقابله با تهدیدات امنیتی در افغانستان باشیم. ما 

جایگاه  و  امکانات  از  تا  داریم  را  آن  آماده گی 
سازمان امنیت و همکاری اروپا در تالش های آن 
برای عادی سازی اوضاع در افغانستان حمایت 
این  پیشنهادی  طرح  تحقق  راستای  در  و  کرده 
سازمان برای آماده سازی و آموزش کادر محلی 
در  انتظامی  و  امنیتی  ارگان های  ایجاد  برای 
آسیای  منطقه  کشورهای  همچنین  و  افغانستان 
مرکزی در مراکز آموزش نظامی وزارت کشور و 

وزارت دفاع روسیه همکاری داشته باشیم.
به  را  خود  همتایان  توجه  همچنین  الوروف 
بروز  از  ممانعت  راستای  در  فعالیت  اهمیت 
که  شد  یادآور  و  کرده  جلب  نظامی  مناقشات 
روسیه در سال 2009 مبتکر اجرای طرح سازمان 
امنیت و همکاری اروپا برای تهیه اصول اساسی 
فصل  و  حل  و  مناقشات  از  جلوگیری  برای 

بحران ها بوده است.

مجوز فعالیت تلویزیون...
گسستگی چیز دیگری نیست.

به  افغانستان  رسانه های  برخی  روزها  این 
دامن  افغانستان  در  مذهبی  و  قومی  اختالفات 

زده و کارشناسان متعدد را پیرامون این مسئله در 
بحث های خود فرا می خوانند.

اخیراً مسووالن تلویزیون ژوندون و برخی افراد 
غیرپشتون  اقوام  رسانه  این  تریبیون  از  دیگر، 
 ... و  »حرامی«  »مهاجر«،  را  کشور  در  ساکن 

خوانده است.
کشور  شهروندان  تند  واکنش های  اظهارات  این 
را بر انگیخت. رییس جمهور کرزی نیز به گونۀ 
غیر مستقیم این رسانه را »به اجرای برنامه های 

کشورهای بیرونی و تعصب« متهم کرد.

جیمز دابینز:
 گفت وگو با کرزی بی نتیجه 

بود

و  افغانستان  امور  در  امریکا  ویژه  مناینده  دابینز  جیمز 

پاکستان گفته است که گفت وگوهایش با حامد کرزی 

افغانستان در مورد امضای موافقتنامه  رییس جمهوری 

امنیتی به جایی نرسیده است.

آقای دابینز پس از دیدارش با حامد کرزی گفته امریکا 

اما  می کند،  تالش  گفت وگوها  رسگیری  از  برای 

منی تواند تضمینی به دولت افغانستان بدهد.

جیمز دابینز گفته است: »من گفتم که ما از روند صلح 

مذاکرات  این  در  پیرشفت  و خواهان  می کنیم  حامیت 

هستیم اما این ارتباط به طالبان دارد که تاکنون عالقه یی 

نشان  افغانستان  صلح  عالی  شورای  درخواست  به 

نداده است. من با صالح الدین ربانی و آقای استانکزی 

را  طالبان  می توان  چگونه  که  کرد  خواهم  صحبت 

هیج  امریکا  اما  کرد.  ترغیب  صلح  گفت وگوهای  به 

تضمینی در این زمینه منی تواند بدهد. زیرا این مسأله به 

طالبان و اهداف آن ها بستگی دارد.«

جمیز  دیدار  از  پس  نیز  افغانستان  جمهوری  ریاست 

آن  در  و  کرده  منرش  اطالعیه یی  کرزی،  حامد  و  دابینز 

بر موضع قبلی رییس آقای کرزی مبنی بر قبول رشایط 

امضای  رشط  عنوان  به  امریکا  سوی  از  کرزی  آقای 

موافقتنامه، تاکید کرده است.

پایان عملیات نیروهای امریکایی به خانه های افغان ها، 

و همکاری صادقانه امریکا برای از رسگیری گفت وگو 

از بسته شدن دفرت قطر متوقف شد،  با طالبان که پس 

موافقتنامه  این  امضای  برای  کرزی  آقای  رشط های  از 

است.

اگر  پاکستان،  و  امریکا  که  بود  گفته  قباًل  کرزی  آقای 

دولت  میان  گفت وگو  روند  به  می توانند،  بخواهند، 

افغانستان و مخالفانش کمک کنند.

که  است  آمده  افغانستان  ریاست جمهوری  اعالمیه  در 

دریافته  پاکستانی  مقام های  با  دیدارش  در  دابینز  آقای 

مثبتی را در دیدگاه اسالم  است که می توان نشانه های 

آباد در مورد روند صلح افغانستان دید.

سوزان  و  امریکا  جارجه  امور  وزیر  کری  جان  از  پس 

دابینز  آقای  اوباما،  باراک  ملی  امنیت  مشاور  رایس 

سومین مقام امریکایی است که با آقای کرزی در مورد 

افغانستان صحبت  و  امریکا  امنیتی  موافقتنامه  امضای 

می کند.

پایان  از  پس  افغانستان،  رییس جمهوری  کرزی  حامد 

تایید  را  امنیتی  موافقتنامه  منت  که  مشورتی  جرگه  لویه 

کند،  امضا  را  آن  تا هرچه زودتر  او خواست  از  و  کرد 

گفته بود تا زمانی که امریکا رشوط های او را برآوردنه 

نکرده، حارض به امضای این موافقتنامه نیست.

نقیضی  و  ضد  اظهارات  تاکنون  امریکایی  مقام های 

داشته اند. آنها گاهی گفته اند اگر این موافقتنامه امضا 

نشود، آنها متامی نیروهای خود از افغانستان را بیرون 

آقای  بجای  اند،  گفته  هم  مواردی  در  کرد.  خواهند 

کرزی، یکی از وزرای کابینه اش می تواند موافقتنامه را 

امضا کند.
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         هارون مجیدی
به  افغانستان  تیاتر  پدر  بیسد  عبدالقیوم  استاد 

عمر ۸5 سالگی در کابل درگذشت. 
در  خورشیدی   130۷ سال  در  بیسد  استاد 
در  و  بود  آمده  دنیا  به  کابل  شهر  دهافغانان 
سال 132۴ هجری  خورشیدی  از لیسه عالی 
استقالل فارغ گردیده  و از آنجاییکه ذوق و 
عالقۀ خاص به هنر تیاتر داشت رسمًا فعالیت 

هنری خویش  را در همین سال در »پوهنی 
ننداری« ریاست مستقل مطبوعات آغاز کرده 

بود. 
خورشیدی   1322 سال  ثور  در  را  کارش  او 
نمایشنامۀ  با  افغانستان  معاصر  تیاتر  پردۀ  در 
باز آغاز  اثر استاد عبدالرشید لطیفی  »میراث« 
کرد که در آن نقش یک »میرزای کم سواد« و 

»افسقال« را بازی کرده بود.  
شهرت  زمانی  که  منجانی  کاکا  افسانههای 

زیاد داشت و از طریق رادیو افغانستان وقت 
اطفال  و  جوان  پیرو  مرد  زن  میرسید،  بهنشر 
هفتۀ یکبار پای رادیوهای خود مینشستند و با 
ابتکارات  از  میدانند،  به آن گوش  عالقمندی 

استاد عبدالقیوم بیسد بود. 
فعالیتهای  کنار  در  بیسد  عبدالقیوم  استاد 
هنری و فرهنگیاش وظایفی چون هنر پیشه و 
کارگردان رسمی تیاتر تلویزیون و رادیو، مدیر 

مسوول پوهنی ننداری و شهری ننداری، کار 
گردان افتخاری لیسههای ماللی، رابعه بلخی، 
زرغونه و نهاد نسوان و کودکستانها و لیسههای 
استقالل و امانی، عضو هیأت رییسه اتحادیه 
مکروریانهای  منتخب  نمایندۀ  هنرمندان، 
سوم و عضو هیأت رییس شهرداری کابل و 
مجلس  در  کابل  شهر  مردم  منتخب  نمایندۀ 
آن  علوم  و  فرهنگ  کمیسیون  رییس  و   سنا 
مجلس،  همچنان استاد دانشکدۀ هنرهای زیبا 

هنر  کارگردانی،  زمینۀ  در  کابل  دانشگاه  در 
و سرپرست  معین  فن سخنرانی،  و  پیشهگی 
کمیتۀ دولتی فرهنگ و مشاور فرهنگی وزیر 
اطالعات و فرهنگ  درسال 13۷0و 13۷1بود. 
او از خزان سال  13۷1تا آمدن طالبان رییس 
ادبیات  استاد  شمال،  صفحات  هنرهای 
نمایشی و نمایشنامه و فیلمنامه نویسی و فن 
سخنرانی در دانشکدۀ ادبیات دانشگاه بلخ بود 
و عضویت کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو 

بلخی را نیز داشت.
چهل  دهۀ  در  که  بیسد  عبدالقیوم  استاد 
دست  به  را  استادی  لقب  خورشیدی 
و  هنری  فعالیتهای  قرن  نیم  طی  بود،  آورده 
فرهنگیاش در بیشتر از سه صد نمایشنامه از 
درامهنویسان مشهور شرق و غرب، از آشیل 
سوفوکل و اوروپید دورۀ یونان باستان تا قرن 
پانزده و شانزده شکسپیر و مولیر و هوگو تا 
چخوف،  اونیل،  یونیسکو،   اوژن  اخیر  قرن 
استاد  مصری،  الحکیم  توفیق  استاد  برشت، 
عبدالرحمن  برشنا،  استاد  لطیفی،  عبدالرشید 
پژواک و دیگران نقشهای اول را بازی کرده 
و یا با کارگردانی استاد بیسد سن رفته است. 
اش  هنری  فعالیتهای  کنار  در  بیسد  استاد 
سالهای درازی عضو تیم ملی فوتبال افغانستان 
سفرهای  فوتبال  مسابقات  انجام  برای  و  بود 

زیادی کرده است.
از  استاد بیسد در زندهگی هنریاش که بیش 
نیم قرن دوام کرد، 1۴ نمایشنامۀ رادیویی، 15 

تیاتر و نمایشنامۀ تلویزیونی را نوشته است.
استاد قیوم بیسد، شاگردانی را در این عرصه 

آموزش داده است.  
نشر  به  نیز  شعری  مجموعۀ  بیسد  استاد  از 
در  تیاتر  تاریخ  به  پیوند  در  و  است  رسیده 
افغانستان و زنده گی شخصیاش اثری ناچاپ 

از او به جا مانده است. 
جنازۀ استاد عبدالقیوم بیسدپدر تیاتر افغانستان 
دیروز در شهدای صالحین با حضور جمعی 

از هنرمندان و فرهنگیان به خاک سپرده شد.

ضرورت داریم حاال...پدر تیاتر افغانستان درگذشت
بسیاری  مثاًل  اند.  مطرح  دیگری  عوامل  که  داد  هشدار  او  است.  نبوده   
متحدان نیاز دارند تا برای حضور سربازان شان در آینده تصویب پارلمان را 
بگیرند. از اینرو آنها ضرورت دارند تا این امر را هرچه زودتر برنامه ریزی 
کنند. همچنان یک تاخیر در این کار اعتماد نیروهای امنیتی افغانستان را 
خدشه دار می سازد که علیه شورشگری هنوز زورمند طالبان می جنگند.

متحده  ایاالت  دفاع  وزارت  در  خبری  کنفرانس  یک  در  دمسی  جنرال 
امریکا، در پاسخ به این سوال که از نگاه لوژستیکی خارج ساختن نیروهای 
امریکایی از افغانستان در پایان سال 201۴ چه مدت زمانی را در برخواهد 
گرفت گفت: »ما عامل محدود ساز نیستیم«. رییس ستاد مشترک ارتش 
های امریکا افزود: »دست کم تا اوایل تابستان ما در حدی نخواهیم بود که 

بتواند براین گزینه تاثیر بگذارد«.
ایاالت متحده امریکا در افغانستان ۴6 هزار سرباز دارد، اما این رقم در 

اوایل سال 201۴ به 3۴ هزار نفر کاهش می یابد.
دمسی خاطر نشان نمود که ماموریت افغانستان مشمول سایر کشور های 
عضو ناتو نیز می باشد که با توجه به نقش سربازان شان »آنها نیازمندی 

های دیگری دارند تا در مورد شان تصمیم گرفته شود«.
نزدیک به 2۷ هزار سرباز غیر امریکایی ناتو در افغانستان حضور دارند.

به گفته او »ما شاهد یک کاهش نیروهای ائتالف می باشیم«. دمسی افزود 
امنیتی  نیروهای  اعتماد  ما خواهیم دید یک کاهش  »چیزی دیگری که 
آنها  تامین حمایت شان برای  افغانستان در هنگامی است که در مورد 

یک اضطراب پیدا شود «.
دمسی گفت در حالی که نیروهای افغان قادر به جنگیدن با طالبان بودند، 
هنوز آنها اعتماد نداشتند. به گفته او »نیاز به آن است که )موافقت نامه 
امنیتی دوجانبه( همین حاال امضا شود. بیشتر این برای آن است که آنچه 

به )مسأله( توازن در افغانستان تعلق دارد، اعتماد است«.
یک مقام نظامی ایاالت متحده امریکا که نخواسته است از او نام برده 
شود گفته است: تاخیر در نهایی سازی موافقت نامه امنیتی می تواند آن 
حمایت بین المللی را خدشه دار گرداند که برای حضور ناتو بعد از سال 
201۴ ضروری می باشد. در این سال است که ناتو به ماموریت رزمی 

اش در افغانستان پایان می دهد.
این مقام نظامی گفته است: »مسأله صرفًا بر سر خارج کردن و داخل 
کردن نیروها نیست، بلکه بر سر حفظ یک شبکه بین المللی است که 

برای افغانستان پول و حمایت سیاسی فراهم سازد«.
جان کری وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا روز سه شنبه گفته بود که 
این موافقت نامه را می تواند بسم اهلل خان محمدی وزیر دفاع کرزی نیز 

امضا کند.
اش  وزیران  به  افغانستان  رییس جمهور  که  گفت  کرزی  سخنگوی  اما 
اجازه امضای قرار داد امنیتی دوجانبه را تازمانی نمی دهد که قبل از آن 

تقاضا هایش برآورده نشوند.
دمسی گفت: مهم آن است که هر موافقت نامه یی باید الزام آور باشد. او 
گفت: »هر گاهی که این موافقت نامه از نگاه حقوقی توسط هردو جانب 
الزام آور و از لحاظ بین المللی قابل اعتماد شمرده شود، در آن صورت 

این موضوع مطرح می شود که کی آن را امضا کند«.

کاناوارو:

 برازیل شانس نخست قهرمانی است

بارسلونا  مهاجم  و  آرژانتینی  بازیکن  مسی،  او  نظر  به  گفت،  رونالدو 
دوباره برنده توپ طالی فوتبال جهان خواهد بود.

مسی  گفت:  نشستی خبری  در  برزیل  ملی  تیم  پیش  سال های  مهاجم 
در بازی های زیادی حضور و در پنج سال اخیر حضور پررنگی داشته 
است. البته مصدومیت اخیر او باعث می شود کمی بیشتر استراحت کند 

و توان قبلی اش را بازیابد.
سه کاندیدای توپ طالی امسال نهم دسامبر معرفی می شوند و مراسم 
برگزار خواهد  زوریخ سوئیس  در  روز سیزدهم جنوری  توپ  اهدای 

شد.

قهرمان  فیفا،  مالی  کمیته  تصویب  با 
دالر  میلیون   35 برزیل  جهانی  جام 
به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد و 
یعنی،  کمتر  دالر  میلیون   10 دوم  تیم 
25 میلیون دالر نصیب اش خواهد شد.
افزایش  با  فیفا  اقتصادی  کمیته 
میلیون   56۷ میزان  به  مالی  مشارکت 
موافقت   201۴ جهانی  جام  در  دالر 
جهانی  جام  در  فیفا  است،  کرده 
دالر  میلیون   ۴20 جنوبی  آفریقای 

مشارکت مالی انجام داده بود.
بر این اساس اعالم فیفا، تیم سوم 22 
تیم  و  میلیون  تیم چهارم 20  میلیون، 
چهارم  یک  مرحله  به  یافته  راه  های 
نهایی جام جهانی هر کدام 1۴ میلیون 

دالر دریافت خواهند کرد.
به هر شانزده تیمی که به مرحله یک 
 9 فیفا  می کنند  پیدا  راه  نهایی  هشتم 
میلیون دالر پرداخت خواهد کرد و به 
تیم های حذف شده از جام جهانی ۸ 

میلیون دالر.
تیم های  همه  به  این  بر  عالوه  فیفا 
دالر  میلیون  نیم  و  یک  کننده  صعود 
پراخت  سازی  آماده  هزینه  عنوان  به  
هم  دالر  میلیون   ۷0 همچنین  می کند، 
کشورها،  فدارسیون های  طریق  از 
در  آنها  بازیکنان  که  باشگاه هایی  بین 

جهانی  جام  در  آینده  سال  ژوئن  ماه 
شرکت می کنند، توزیع خواهد کرد.

فیفا 100 میلیون دالر دیگر هم تحت 
باشگاه »  از  حمایت  »برنامه  عنوان 
که  باشگاه  هایی  از  حمایت  برای 
جهانی شرکت  جام  در  بازیکنانانشان 
دارند در نظر گرفته است. این برنامه 
شده،  اندازی  راه   2012 سال  در  که 
در  که  سطحی  هر  در  بازی ها  همه 
تقویم بین المللی فوتبال درج شده، از 
تاریخ اول سپتامبر 2012 تا 31 دسامبر 

201۴، را در بر می گیرد.

فابیو کاناوارو با اعالم این که جام جهانی 
201۴ برای همه تیم ها سخت خواهد بود 
برزیل را شانس نخست قهرمانی توصیف 

کرد.
پس   2006 جهانی  جام  قهرمان  ایتالیا 
 2010 جهانی  جام  در  ضعیف  نمایش  از 
جام  در  که  است  امیدوار  آفریقای جنوبی 
جهانی 201۴ برزیل بتواند عملکرد خوبی 

از خود نشان دهند.
فابیو کاناوارو که یکی از مهمانان حاضر در 
فیفا   201۴ جهانی  جام  قرعه کشی  مراسم 
است، در نشست خبری قبل از این مراسم 
برای جام جهانی  ایتالیا  کرد شرایط  اعالم 

برزیل خوب نیست.
فکر  گفت:  خبری  نشست  در  کاناوارو 
از  برازیل   201۴ جهانی  جام  که  می کنم 
هر لحاظ برای تیم ها سخت باشد. شرایط 
از  یکی  نیز  برزیل  کشور  هوایی  و  آب 
دالیلی است که می تواند این تورنمنت را 
برای تیم ها سخت کند. برای بازیکنانی که 
به  متفاوتی  هوای  و  آب  با  کشورهای  از 
برزیل می روند قطعا حضور در جام جهانی 
امیدوارم که  آنهاست.  برای  چالش بزرگی 
جهانی  جام  از  قبل  بتواند  ایتالیا  ملی  تیم 
تمرینات خوبی داشته باشد تا بازیکنان این 

تیم با هماهنگی به برزیل بروند.
کاپیتان تیم ملی ایتالیا در جام جهانی 2006 

در ادامه با پیش بینی برازیل به عنوان شانس 
نخست قهرمانی جام جهانی 201۴ برزیل، 
گفت: برزیل تیم بسیار خوبی دارد. آنها در 
خط دفاع بازیکن بزرگی مثل تیاگو سیلوا 
مسئولیت  نیمار  نیز  در خط حمله  و  دارد 
گلزنی این تیم را برعهده دارد. برزیل برای 
زدنی  مثال  فوتبال  در  دیگر  کشورهای 
است. تکنیک و فوتبال برزیل همیشه بین 
طور  به  است.  بوده  زبانزد  دیگر  تیم های 
عنوان  کسب  مدعی  همیشه  برزیل  طبیعی 
قهرمانی است. حال که این تیم میزبان جام 
خیلی  آنها  قهرمانی  شانس  است،  جهانی 

باال رفته است.

رونالدو:

 مسی باز هم برنده توپ طال
 خواهد بود

قهرمان جام جهانی برازیل 35 میلیون دالر 
دریافت خواهد کرد

ورزش
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از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال 
نیروهای  به  خارجی  نیروهای 
مرحله  پنج  در  افغان،  امنیتی 
که  اکنون  تا  و  گردید  آغاز 
چهار مرحلۀ آن به پایان رسیده؛ 
 ۸۷ حدود  در  افغان  نظامیان 
به  را  مسوولیت ها  این  درصِد 

دوش گرفته  اند.
نیز  حاال مرحلۀ پنجِم این روند 
آغاز شده و قرار است این برنامه 
تا اخیر سال 201۴ به پایان برسد. 
جنگ  نظامی،  امور  آگاهان  اما 
افغانستان را »جنگ استخباراتی« 
می دانند و می گویند که به خاطر 
که  است  نیاز  جنگ،  این  مهار 

نیروهای امنیتی افغان، جنگ افزارهای مدرن را به ویژه در 
بخش هوایی در اختیار داشته باشند؛ چیزی که نبود آن 

به شدت حس می شود.
دیروز نیروی هوایی افغانستان 

نیروی هوایی، یکی از سه شاخۀ اصلی ارتش افغانستان 
به شمار  می رود که مسوولیت جنگ های هوایی و دفاع 

از حریم هوایی این کشور را عهده دار است. 
نیروی هوایی افغانستان در سال 192۴ میالدی، در دورۀ 
امان اهلل خان تأسیس شد. این نیرو در 19۷0 میالدی، در 
زمان حکومت ظاهرشاه، نوسازی و توسعه داده شد. پیش 
از آن یعنی در دهۀ 60 میالدی، نیروی هوایی افغانستان 
در حدود 100 هواپیما را - به شمول جنگنده های سبک 
ایلیوشین-2۸  مادون صوت میگ-15، بمب افگن سبک 
هوایی  نیروی  ولی  داشت.  اختیار  در  چرخبال،  چند  و 
جماهیر  اتحاد  سرخ  ارتش  تهاجم  زمان  در  افغانستان 
توانایی خود  اوج  به   – میالدی  شوروی - در دهۀ ۸0 
رسید. چنان که افغانستان در آن اوان، نیروی هوایی یی با 
بیش از هفت هزار عضو رسمی، پنج هزار مشاور خارجی، 
به شمول ۴5 جنگندۀ  در حدود 2۴0 هواپیمای جنگی 
و  بمب افگن سوخو-۷  و 60 جنگندۀ  میگ-21  رهگیر 
چند  و  تهاجمی  چرخبال   150 حدود  در  سوخو-1۷، 
ترابری  هواپیمای   ۴0 و  میل-35  و  میل-1۷  منظوره 
نظامی گونه گون نوع آنتونوف، در اختیار داشت. اما در 
اواخر آن دوره و به ویژه با فروپاشی رژیم کمونیستی و 
بروز جنگ های داخلی در زمان مجاهدین، توانایی نیروی 
هوایی بسیار کاهش یافت؛ چنان که در حاکمیت طالبان، 
تنها تعدادی از این هواپیماها به دستر س این گروه قرار 
گرفت. چند هواپیما نیز در اختیار نیروهای مقاومت که 
از  قرار داشت؛ ولی  برابر رژیم طالبان می جنگیدند،  در 

سرنوشت آن هواپیماها هیچ اطالعی در دست نیست.

سرنوشت هواپیماهای ارتش پیشین 
در کنار از بین رفتن هواپیماهای ارتش پیشین افغانستان 

شمول  به  هواپیماها  این  از  برخی  داخلی،  نبردهای  در 
  ،m21 هواپیماهای   ،m32 ترانسپورتی  هواپیماهای 
mi1۷  ،m26، چرخبال های ترانسپورتی و mi 35، به 
کشورهایی چون پاکستان و تاجیکستان انتقال داده شدند 
و گفته می شود که تاهنوز هم به حکومت افغانستان پس 

داده نشده اند.
در  که  افغانستانی  پیشین  نظامیان  از  شماری  گفتۀ  به 
این  از  برخی  است،  شده  گفت وگو  آنان  با  تحقیق  این 
سوی  از  هم  بقیه  و  افغان  خلبانان  سوی  از  هواپیماها 

مقام های دولتی در آن زمان به این کشورها برده شدند.
نهاد های  بودند،  قضایا دخیل  این  در  این که چه کسانی 
نظامی کشور در این باره هیچ جزییاتی به دست نمی دهند. 
اما فهرستی که در اختیار نشریۀ 201۴ قرار گرفته، نام های 
به  که  رویداد هایی  جزییات  با  را  افراد  این  از  شماری 

ربودن این هواپیماها انجامیده، آشکار می سازد.
حاضر  کشور  نظامی  نهادهای  که  فهرست  این  بنیاد  بر 
تورن  نام  به  فردی  کنند،  نظر  ابراز  آن  دربارۀ  نیستند 
هجری   1359 سال  ثور  ماه  هفتم  تاریخ  به  جمال الدین 
از  را   »۸  – می  »جت  نوع  هواپیمای  یک  خورشیدی، 

فرودگاه کندهار با خود برده است. 
فرد دوم تورن محمد نبی بوده که او نیز به تاریخ 2۷ ماه 
عقرب 1362 یک هواپیمای نوع »سو- ۷« را از فرودگاه 

کندهار ربوده است.
فقیرمحمد  جگرن  فهرست،  این  در  شخص  سومین 
ربایندۀ هواپیمای »ان - 26 » از فرودگاه کابل، به تاریخ 

01.0۷.1362 عنوان شده است.
نفر چهارم، تورن محمد حسین بوده که به تاریخ ۴ ثور 
فرودگاه  از  را   »25  – »ام  جت  هواپیمای  یک   136۴

خوست پرواز داده و دیگر برنگشته است.
از فرد پنجم، با نام محمد داوود ربایندۀ هواپیمای »میگ 
21« یاد کرده اند و گفته شده که این مرد هواپیما را به 

تاریخ اول عقرب 1365 با خود برده است.
نام عبدالمالک کسی که ربایندۀ هواپیمای »ان – 26« از 
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هواپیماهای ارتش پیشیِن افغانستان را کی ها ربودند؟
نگاهی به دیروز و امروِز نیروی هوایی کشور

امریکا در بارۀ امضای قرارداد امنیتی:

ضرورت داریم حاال امضا شود
گفته  امریکا  ارتش   مشترک  ستاد  رییس 
انتظار  می تواند  آن کشور  ارتش  که  است 
موافقت  مورد  در  را  سیاسی  تصمیم  یک 
امضای  در  تاخیر  اما  بکشد.  امنیتی  نامه 
امنیتی  نیروهای  اعتماد  حس  زیان  به  آن 
را  ناتو  برنامه های  و  بوده  افغانستان 

تضعیف می کند.
این اظهارات جنرال مارتین دمسی رییس  
امریکا  ایاالت متحده  ستاد مشترک ارتش 

بیان  دشواری  و  پیچیده  وضع  حین  در 
می شود که در نتیجه تاخیر امضای موافقت 
نامه امنیتی دوجانبه بین افغانستان و ایاالت 
این  است.  آمده  وجود  به  امریکا  متحده 
اجازه  امریکایی  نیروهای  به  موافقت نامه 

در   201۴ سال  پایان  از  بعد  تا  خواهد 
افغانستان اقامت داشته باشند.

کرزی  حامد  مقاومت  وجود  با 
رییس جمهور افغانستان که گفته است این 
انتخابات  برگزاری  از  پیش  نامه  موافقت 
ریاست جمهوری در ماه ثور امضا نخواهد 
شد، حکومت بارک اوباما رییس  جمهور 
ایاالت متحده امریکا گفته است که ضرور 
است این موافقت نامه در همین سال روان 

امضا شود.
ضرور  »واقعًا  که  است  گفته  نیز  دمسی 
عالوه  او  اما  شود«.  امضا  حاال  که  است 
مشکالت  عمده  مانع  که  است  نموده 
لوژستیکی...                  ادامه صفحه 7

وزیر امور خارجه روسیه از آماده گی 
اجرای  به  کمک  برای  کشورش 
همکاری  و  امنیت  سازمان  طرح 
اروپا برای آموزش کادر محلی برای 
ایجاد ارگان های امنیتی و انتظامی در 

افغانستان خبر داد.
نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
خارجه  امور  وزیر  الوروف  سرگئی 
روسیه در سخنرانی روز گذشتۀ خود 
در نشست شورای وزیران کشورهای 

عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا که در 
کی یف جریان دارد، اعالم کرد که این کشور 
معتقد است اوضاع در افغانستان نیازمند یافتن 

برخوردی واحد برای مقابله با تهدیدات است 
و روسیه از پیشنهاد این سازمان برای آموزش 
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روسیه:
از عادی سازی اوضاع در افغانستان حمایت 

می کنیم


