
رياست جمهوری  انتخابات  نامزد  عبداهلل  عبداهلل  داکتر 
و  سياسى  قدرت  انتقال  آستانۀ  در  که دست هايى  مي گويد 
و  زبانى  مسايل  و  نفاق  آتش  امنيتى،  مسووليت های  انتقال 

قومى را دامن مي زند.
اين نامزد انتخابات آيندۀ رياست جمهوری و رييس ائتالف 
ملى، روز گذشته در يک نشست خبری در کابل گفت که در 
آستانۀ انتقال قدرت سياسى و انتقال مسووليت های امنيتى، 
چيزی که مردم به آن ضرورت بيشتر دارند، تقويت روحيه 

و احساس وحدت ملى است.
قسمت،  اين  در  متاسفانه  که  کرد  عالوه  عبداهلل  داکتر  اما 
بعضى دست ها مغرضانه کار مي کنند و آتش نفاق زبانى و 

قومى را دامن مي زنند.
او از اين حلقات نام نبرد و تاکيد کرد که دامن زدن همچو 

مسايل، سالمت افغانستان را به مخاطره مى اندازد.
 اين نامزد  رياست جمهوری گفت: »دراين قسمت، ندای 
به هوشياری کامل  اين است که  از مردم  ما  ما و خواست 

اهداف شوم و دست هايى که  نمايند، طعمه و شکار  عمل 
مي خواهند افغانستان وسالمت کشور را برهم بزنند، نشوند.«
و  بينى  بريده شدن  به  واکنش  در  داکترعبداهلل  همچنان،   
گفت  هرات  واليت  در  همسرش  توسط  زن  يک  لب های 
که دراين اواخر، خشونت عليه زنان در کشور به اوج خود 

رسيده است.
اين نامزد رياست جمهوری افزود: »به ادامۀ اين خشونت ها 
ديروزهم در هرات عليه يک زن، از سوی شوهرش با قطع 
لب و بينى، يک عمل غيرانسانى انجام گرفت که بسيار يک 

حادثۀ تکان دهنده است.«
داکترعبداهلل گفت که نفس اين حادثه، نشان مي دهد که چون 
حوادث قبلى و عامالن جنايات گذشته، مجازات نشده اند 
باعث  موضوع  اين  نگرفته،  اقدامى صورت  درموردشان  و 
معمول  روش  يک  به  امروز  زنان،  عليه  خشونت  که  شده 

مبدل شود.
کرام، خواستار  علمای  »ازمردم و بخصوص  کرد:  تاکيد  او 
اين هستيم که درهمچو موارد اعمال غيرانسانى و اسالمى، 

موقف خود را به مردم واضح سازند.«
 داکتر عبداهلل خاطرنشان کرد که موقف گيری علما و مورد 
در  تاثيرمثبت  زنان،  عليه  عامالن خشونت  قراردادن  پيگرد 

رفع خشونت ها دارد.
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هر پرســش خردمند، نيمي از پاسخ را در خود دارد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

جست وجوی ملت سازی در افغانستان

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارشى در مورد 
اين  از کودکان  نيمى  که  افغانستان گفته است  وضعيت کودکان 
کشور کار مى کنند. براساس آمار اين کميسيون، در سال جاری تا 

حاال 400 مورد تجاوز جنسى بر کودکان ثبت شده است
در گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر آمده است که 51 درصد 
اند که به  اين کودکان گفته  از  کودکان کار مى  کنند. 45 درصد 
دليل فقر مجبورند کار کنند. چهار درصد اين کودکان شبانه کار 

مى کنند.
روز  افغانستان  بشر  مستقل حقوق  کميسيون  رييس  سيما سمر، 
شنبه در يک کنفرانس خبری در کابل گفت: »متاسفانه تعداد زياد 
اطفال مجبور مى شوند تا به کارهای شاقه مثل خشت مالى، قالين 

بافى و کار...                                          ادامه صفحه 6

رييس جمهور کرزی مى گويد که پيمان امنيتى به نفع مردم 
افغانستان است و مردم موافقت خود را با اين پيمان اعالم 
از  حفاظت  که  هستيم  باور  اين  بر  همچنين  ولى  کرده اند، 
با  مذاکرات صلح  از سرگيری  و  افغانستان  مردم  خانه های 

طالبان نيز بايد پيش شرط اصلى امضای اين پيمان باشد.
نيروهای  کامل  خروج  معنای  به  پيمان  اين  امضای  عدم 
امريکايى خواهد بود اتفاقى که دو سال پيش نيز در عراق 
افتاد. با خروج نيروهای امريکايى خشونت های مرگبار در 
عراق نيز به شدت افزايش يافته و از ابتدای امسال تاکنون 

بيش از 8 هزار نفر در اين کشور کشته شده اند.
افغانستان  از  امريکايى ها  نمى کنم  فکر  من  گفت،  کرزی 
دابينز  بازی مى کنند. جيمز  ما  با  دارند  تنها  و  خارج شوند 

نشست  در  پاکستان  و  افغانستان  در  امريکا  ويژه  نماينده 
کميته روابط خارجى سنا تاکيد کرد، تاخير در نهايى شدن 
پيمان امنيتى با امريکا هزينه ها و خسارات زيادی را بر مردم 

افغانستان تحميل خواهد کرد.
حامد کرزی که در سفر چهارروزه در هند بسر مى برد، روز 
شنبه در گفت وگو با خبرنگاران درباره دليل موافقت نکردن 
مقام  يک  وقتى  افزود:  امريکا  با  امنيتى  قرارداد  امضای  با 
رسمى امريکا مى گويد که اگر قرارداد دوجانبه را امضا نکنيد 
کشورتان دچار جنگ داخلى مى شود ما اين گفته را تهديد 

تلقى مى کنيم.
امريکا  با  جانبه  دو  قرارداد  با  افغانستان  مردم  گفت:  وی 
هدف  سرزمينشان  نمى خواهند  ديگر  اما  اند  کرده  موافقت 
بايد  امريکا  و  گيرد  قرار  ناتو  نيروهای  و حمالت  بمب ها 

احترام  افغانستان  مردم  احساسات  به  که  کند  تضمين 
مى گذارد.

وی ضمن انتقاد شديد نسبت به کمک های مالى به نيروهای 
آن  اساس  بر  که  را  سياستى  من  گفت:  افغانستان  در  ناتو 
ميلياردها دالر به نيروهای ناتو داده مى شود تا به خانۀ افغان ها 

حمله کنند و اين کار را حق خود بدانند، قبول ندارم.
کرزی با اشاره...                                ادامه صفحه 6

كميسيون حقوق بشر: 
سوء استفاده جنسی از کودکان 

تکان دهنده است

داكتر عبداهلل:

دست هایی در آستانۀ انتقال سیاسی نفاق افگنی می کنند
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کرزی:

امریکا با ما بازی می کند

"پشتون ها ادعا دارند كه ۶5 درصِد جمعيت افغانستان را تشکيل می دهند، تاجيک ها می گویند 45 درصد هستند، هزارها می گویند 25 
درصد هستند، ازبيک ها می گویند 20 درصد هستيم و اگر سایر اقوام را هم در نظر بگيرم حدود 199 درصد می شود، بنابراین كشوری 

كه حدود 99 درصد هویت آن كاذب باشد، چطور می تواند به وحدت ملی دست پيدا كند"

هند تقاضای افغانستان را برآورده می سازد



امضای  از  کرزی  رييس جمهور  خودداری 
پيمان امنيتى با اياالت متحدۀ امريکا، در حالى 
مرهون  دوازده سال  اين  طى  زمام داری وی  که 
حمايت های نظامى و مالِى امريکا و متحدانش 
بوده؛ پرسش های بسياری را برمى انگيزد. بسيار 
روشن است که در نبود چنين حمايتى، صعود 
متصور  سياسى،  اقتدار  کرسى  به  کرزی  حامد 
نبود و حتا اکنون نقطۀ پايان اين حمايت، نقطۀ 
پاياِن زمام دارِی او و تمام ميراث دوران وی، از 
او  دولِت تحت رهبرِی  تا دستاوردهای  دولت 
هم چنان  کرزی  آن،  على رغم  مى شود.  شمرده 
بر  و  مى ورزد  احتراز  امنيتى  پيمان  امضای  از 
مى فشارد.  پا  پيمان  امضای  برای  خود  شرايط 
امضای  جهت  در  کرزی  اين که  شگفت آور 
ديگر  شرط  به  شرط  يک  از  پيوسته  پيمان، 
مى گويد.  سخن  تهديد  زبان  با  حتا  و  مى پرد 
که  لويه جرگه يى  خواسِت  به  زدن  پا  پشت 
به رغم مخالفت ها و عدم دستاويز قانونى، پول 
هنگفتى را برای تدوير آن هزينه کرد، يکى از 
شگفتى های رفتارِ غير قابل پيش بينى کرزی در 

پرهيز از امضای اين پيمان است.

و  می رسد  کجا  به  احتراز  این  ریشه های  اما 
در  واشنگتن،  برابر  در  رییس جمهور  عصیان 

چه رمز و رازِ نامکشوفی نهفته است؟ 
مسلمًا رييس جمهور کرزی در صددِ آن است تا 
از اين پيمان، به مثابۀ کارت بازی با امريکايى ها 
در رسيدن به انتظارات و مطالباِت خود استفاده 
بتوان  را  مطالباِت وی  از  برخى  شايد  اما  کند. 

اين گونه برشمرد:
1ـ توافق و تعهِد امريکايى ها مبنى بر حمايت از 
نامزد مورد نظِر او در انتخابات رياست جمهوری 
و رساندِن آن نامزد به کرسى رياست جمهوری.

سياسى  تأثيرگذاری  و  نفوذ  تضمين  2ـ 
و  بازنشسته گى  دورۀ  در  کرزی  رييس جمهور 

مصونيت اقتصادی وی و برادرانش. 

3ـ زدودن تصوير دست نشانده گى و وابسته گى 
امضای  از  اجتناب  طريق  از  امريکايى ها  به 
و  »بابا«  به  وی  شدن  تبديل  و  امنيتى  پيمان 
»ُمشر« به ويژه در ميان قبايل و جامعۀ پشتوزبان 

افغانستان.
4ـ تحقق مذاکره با طالبان و دسترسى به توافق 
به  زمام داری خويش  پايان  در  تا کرزی  صلح، 

عنوان قهرمان صلح تبارز يابد.
به  تا  پاکستان  بر  واشنگتن  فشار  اِعمال  5ـ 
بيانجامد  افغانستان  در  پاکستان  دخالت  توقف 
و موجب همکاری اسالم آباد برای تأمين صلح 

و ثبات شود.
6ـ جلوگيری از دخالت امريکا در امور داخلى 
تصميمات  و  نيات  از  جلوگيری  و  افغانستان 
امريکايى ها که با منافع و مصالح ملى  افغانستان 

در تعارض باشد.
نظامى  عمليات  هرگونه  از  جلوگيری  7ـ 
مردم  کشتار  به  دادن  پايان  غرض  امريکايى ها 

ملکى و توقف بازرسى خانه های مردم.
تعهدات  پذيرش  به  امريکايى ها  واداشتن  8ـ 

بيشتر در جهت منافع ملى افغانستان.
متحدين  و  امريکايى ها  راندن  بيرون  9ـ 
حمايت گران  بدل  در  افغانستان  از  غربى شان 
چون:  ديگر،  خارجى  جديد  کمک کننده گان  و 
سازمان همکاری شانگهای، جمهوری اسالمى 
عربستان  و  پاکستان  يا  و  هندوستان  ايران، 

سعودی.
در  سياسى  قدرت  به  طالبان  بازگرداندن  10ـ 
جهت اعادۀ نظام سنتى قبيله يى و پايان دادن به 

نظام سياسى کثرت گرا و مردم ساالر. 
اما به سختى مى توان اظهار کرد که کدام يک از 
خواست ها و اهداف ياد شده، عامل اصلِى امتناع 
امنيتى  پيمان  امضای  از  کرزی  رييس جمهور 
است تا او از برگ پيمان برای دست يابى به آن 
پنهان  مطالبات  از  نيز  امريکايى ها  بگيرد.  بهره 
کرزی حتا در مورد انتخابات رياست جمهوری 

و رييس جمهور آينده سخن نگفته اند. 
سوی  از  پيمان  امضای  شرط  آخرين 
رييس جمهور کرزی ـ البته اگر شروط ديگری 

بر آن نيافزايد ـ به دو نکته برمى گردد:
1ـ خودداری امريکايى ها از ورود به خانه های 

مردم برای بازرسى
2ـ فشار بر پاکستان و همکاری جدی در جهت 

آغاز مذاکرات صلح با طالبان.
رييس جمهور امريکا با ارسال نامه يى به رييس 
لويه  تدوير  روز  نخستين  در  کرزی  جمهور 
با 21  برابر  جرگۀ مشورتى )30 عقرب 1392 
پاسخ  کرزی  نخست  مطالبۀ  به   ،)2013 نومبر 
به  او  توسط  نامه  اين  از  بخشى  خوانش  داد. 
اعضای لويه جرگه، حکايت از رضايِت وی در 
اين مورد داشت. شگفت آور اين بود که کرزی 
در نخستين روز لويه جرگه، نيازمندی افغانستان 
تفصيل  به  دوجانبه  امنيتى  پيمان  امضای  به  را 

بيان کرد.
باید نقش  امریکا  اما شرط دوم کرزی که  و 
جدی در تحقِق صلح ایفا کند و حتا از تأمین 
این شرط در مدت یک ماه سخن گفت، آیا 
قابل توجیه در امتناع از امضای پیمان است؟

از  کرزی  رييس جمهور  انتظار  که  بديهى ست 
پاکستان  بر  فشار  اِعمال  در جهت  امريکايى ها 
خارجى  عامل  و  طالبان  اصلى  حامى  که  ـ 
انتظار  يک  ـ  مى شود  شمرده  افغانستان  جنگ 
هرگونه  اِعمال  از  امريکايى ها،  است.  به جا 
تغيير  به  که  پاکستان  بر  واقعى  و  جدی  فشار 
بيانجامد،  طالبان  از  حمايت  در  آن ها  سياست 
که  مى کند  فراموش  کرزی  اما  کرده اند.  پرهيز 
او عليه پاکستان ادعای ارضى دارد که دولت و 
زمام داران اين کشور، دخالت در امور افغانستان 
را  آن  و  مى دانند  ادعا  اين  برابر  در  پاسخى  را 
ابزاری در جهت تأمين تماميت ارضى و منافع 

کشورشان مى خوانند. 
آیا کرزی و هم فکران او در داخل حاکمیت 
ادعایی  چنین  از  حاکمیت،  از  بیرون  حتا  و 
می پرهیزند تا پاکستان نیز از این ابزار صرف 

نظر کند؟ 
برای  پيمان  امضای  از  کرزی  امتناع  اگر  حتا 
امور  در  امريکايى ها  دخالت  از  جلوگيری 
داخلى افغانستان باشد، اين دخالت و ميزان آن 
نيز بسته گى به دخالت پذيرِی دولت افغانستان و 
به ويژه رهبرِی اين دولت دارد. يک دولت ملى، 
رهبری  با  پاسخ گو،  و  عدالت گستر  قانون مدار، 
سالم و متعهد به منافع ملى، از کمک خارجى 
توافقات  مبنای  بر  خارجى  نيروی  حضور  و 
و  استقالل  پايدارسازی  جهت  در  دوجانبه 
بر  اما  مى گيرد.  بهره  خويش  ملى  حاکميت 
عکس، دولت فاسد با رهبری ناسالم و ناتوان، 

موجب دخالت و سلطۀ خارجى مى شود.

شايد رييس جمهور کرزی که در اکتوبر 2001 
امريکايى  تفنگ داران  با چرخبال ها و مشايعِت 
وارد افغانستان شد و با حمايت دولت اياالت 
هر  از  بيشتر  زد،  تکيه  اقتدار  کرسى  بر  متحده 
و  نيات  و  باشد  امريکاشناس  ديگری  کس 
اهداف امريکايى ها را در قبال افغانستان پس از 
با  امنيتى بهتر بفهمد، و شايد او  امضای پيمان 
اين شناخت، کارت بازی بر سر امضای پيمان 
را به نقطۀ فشاری بر امريکا در جهت پذيرش 
اين  ولى  کند.  مبدل  افغانستان  منافع  حداکثر 
که شايد  داشت  دور  نظر  از  نبايد  نيز  را  خطر 
کرزی بازی بر سر پيمان را در حالى ببازد که 
کارت بازی در دستان خالِى وی باقى بماند و 

سپس آويزۀ گردنش شود.
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 محمداكرام اندیشمند

دالیِل امتناِع کرزی 
از امضای پیمان امنیتی با امریکا چیست؟

 

دوازده سال از حکومِت آقای کرزی و جنگ با تروريسم 
مى گذرد و همواره از يک سياسِت دوگانه در برابر طالبان و 
جنگ با تروريسم از جانب امريکايى ها، نيـروهای آيساف 
و حامد کرزی انتقاد شده است. اين انتقادها در موارد ی 
از سوی مردم ارايه شده و در مواردی نيز رييس جمهور 
امريکايى ها و طالبان سخن گفته  تبانى ميان  از يک نوع 
است. به همين گونه، گاهى شخص رييس جمهور طالبان 
با  برادر خوانده و  آنان را  را دشمن خطاب کرده و گاه 

آن ها همدردی های زيادی نشان داده است.
در  که  خارجى  مجلۀ  يک  در  گزارشى  نشر  با  اخيراً 
مى شود  ديده  داشت،  بازتاب  نيز  افغانستان  رسانه های 
و  نادرستى ها  دورويى ها،  تروريسم؛  با  جنگ  در  که 
به  نگاه  که  است  گرفته  زيادی صورت  کتمان کاری های 
آن، امروز وضعيت جنگ با تروريسم را دچار يک تحليل 
رسانه ها  روزها  اين  در  اين که  جمله  از  مى کند.  بدبينانه 
کسى  بودن  زنده  از  که  استند  خبری  انعکاس  سرگرم 
حکايت مى کند که بر بنياد اسناد نشرشده در يازده سال 

گذشته، کشته شده است. 
يک گزارش تازه نشان مى دهد که قاری احمداهلل رييس 
از  بيرون  در  و  است  زنده  طالبان،  رژيم  استخبارات 
به فعاليت های ضد دولت و نظاميان خارجى  افغانستان، 
مى پردازد. اين مرد که از کليدی ترين اعضای گروه طالبان 
شمرده مى شد، در سال 2001 ميالدی، در واليت پکتيا، 
آماج حملۀ جنگنده های امريکايى قرار گرفت و در همان 
اوان، خبر مرِگ او نيز نشر شد. اين درست زمانى بود که 
افراد گروه طالبان، در تالش بودند که خود را از تيررِس 

نيروهای امريکايى نجات داده و به پاکستان فرار کنند.
افغان،  آزاد  خبرنگار  يک  مشعل  مجيب  گذشته،  هفتۀ 
تهيه  هارپر  امريکايى  مجلۀ  برای  را  تحقيقى يى  گزارش 
کرد که حاکى از زنده بودن قاری احمداهلل داشت. در اين 
گزارش، از زبان برادر قاری احمداهلل که مولوی نعيم نام 
پرسش  است.  زنده  هنوز  برادر وی  که  گفته شده  دارد، 
اين جاست که چرا پس از گذشت ده سال، اين راز افشا 
مى شود و برادر قاری احمداهلل، از زنده بودن اين چهرۀ 
استخباراتى طالبان خبر مى دهد. اما در کنار اين سوال، 
پرسش ديگری نيز مطرح است اين که: چرا برنامه ها برای 
آماج قرار دادِن سران گروه طالبان در افغانستان، همواره به 
بن بست  مى انجامد و برعکس در پاکستان، همواره رهبران 
کليدی طالبان پاکستانى که ضد دولِت آن کشور فعاليت 
دارند، از پا درمى آيند. حال آن که دربارۀ طالبان افغانستان 
گفته مى شود که بسياری از سراِن آن ها که نام های شان در 
فهرست سياه سازمان ملل متحد نيز درج است، در مرز 
تا کنون  ميان افغانستان و پاکستان پنهان هستند و ظاهراً 
آنان، صورت  برداشتن  ميان  از  برای  مثمری  هيچ تالش 

نگرفته است.
هنوز مقام های افغان در برابر پخش اين گزارش واکنشى 
يافته های  بر  تنها  نيز  امنيتى  منابع  و  نداده اند  نشان 
سال  در  احمداهلل  قاری  کشته شدن  بر  مبنى  پيشين شان، 
2001 ميالدی تأکيد مى ورزند. اما حاال دو پرسش کالن 
اين جا بدون پاسخ مطرح مانده اند که: چرا پس از گذشت 
پخش  طالبان  ارشد  مقام  يک  بودن  زنده  خبر  سال،  ده 
مى شود، و چرا چهره های مشهور طالبان به جز مال داداهلل، 

مورد حمله قرار نگرفته اند و آزاد اند.
پيچيده گى هايى  به  توجه  با  پرسش،  دو  اين  به  پاسخ 
بسيار  است،  داشته  افغانستان  در  تروريسم  با  جنگ  که 
بازی های  تروريسم،  برابر  در  جنگ  زيرا  مى نمايد.  مهم 
استخباراتى يى را به همراه دارد که گاهى عقل نيز از درِک 

آن عاجز مى ماند. 
چه  طالبان،  استخباراتى  مقام  اين  مانده  زنده  در  اين که 
هدف  طالبان  مقامات  ديگر  چرا  و  است  نهفته  اسراری 
نگرفته اند،  قرار  افغان  نظاميان  و  امريکايى ها  حمالت 
زمان  عين  در  آن،  به  دادن  پاسخ  که  پرسش هايى اند 
ساده گى ها و دشواری های خودش را دارد. اما در صورتى 
که زنده بودن احمداهلل ثابت شود، اين گمانه نيز به يقين 
نزديک مى شود که بازيگران بزرگ برای طالبان برنامه هايى 

دارند که بايد از آن  برنامه ها هراسـيد.
ولى على رغم همۀ اين ها، بازهم آرزو مى کنيم که اين مقام 
ثانيًا اگر زنده هم هست، اين  زنده نباشد، و  طالبان اوالً 
زنده ماندن، صرفًا از سِر شانس و تصادف باشد نه کدام 

توطيه و تمهيد ديگر!

چه گونه مسوول استخباراتی 
طالبان زنده است؟
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وزير امور خارجه ترکيه اعالم کرد: مذاکرات برای حل بحران های 
لحظه  يک  به  شدن  نزديک  حال  در  قبرس  در  گذشته  دهه  چند 

حساس و بحرانى است.
ترکيه در جريان سفر خود  امور خارجه  اوغلو، وزير  داوود  احمد 
مقطعى صحبت  و  نسبى  راه حل  مورد يک  در  ما  يونان گفت:  به 
نمى کنيم. مساله قبرس مساله يى است که بايد به صورت کامل مورد 
بحث قرار گيرد و نيازمند يک راه حل تکميلى است. ما هم اکنون به 

مرحله حساس و نقطه يى بحرانى در اين باره رسيده ايم.
وی افزود: از حاال به بعد شما مى توانيد يا شاهد يک راه حل سياسى 
برای اين مساله باشيد يا آنکه هيچ کاری انجام ندهيد اما ساده ترين 

راه حل سازمان ملل است.
داوود اوغلو در يک سری نشست ها در جريان سفرش به آتن حضور 
آنتونيوس  با  گفت وگو  و  ديدار  به  مى توان  آن  جمله  از  که  يافت 
خارجه  امور  وزير  ونيزلوس،  اونجلوس  و  نخست وزير  ساماراس، 

يونان اشاره کرد.
اين سفر از سوی داوود اوغلو به يونان در حالى صورت گرفت که 
تنش های اخير بر سر قبرس ترک نشين افزايش يافته و اقدامات از 
سوی اين منطقه به شدت از سوی آمريکا، انگليس و سازمان ملل 

مورد حمايت است.
داوود اوغلو همچنين با جان کری، همتای آمريکايى و ويليام هيگ، 
نظر  مورد  مساله  تبادل  به  تلفنى  صورت  به  انگليسى اش  همتای 
از  پيش  قبرس  مذاکرات  به  مربوط  تحوالت  مورد  در  و  پرداخت 

سفرش به آتن با اين دو گفت وگو کرد.
در اين تماس تلفنى جان کری و ويليام هيگ تمايل و استقبال خود 

را از مذاکرات يونان و ترکيه ابراز داشتند.
وزير امور خارجه ترکيه در ادامه گفت: هم اکنون آتن و آنکارا در 
تالش اند تا در مورد مذاکره و بحث بر سر قبرس به اشتراک نظر 
يونان  هستند.  دخيل  مساله  اين  در  نيز  انگليس  و  آمريکا  برسند. 
است  پيشين  مذاکرات  از  که خالصه ای  بيانيه ای  مورد  در  ترکيه  و 
همکاری و فعاليت مى کنند. در صورتى که توافق مورد نظر ظرف 
چند روز آتى به دست آيد هر دو طرف بر سر دستيابى به راه حلى 

فعاليت خود را آغاز مى کنند.
اين  سر  بر  گذشته  ماه  سه  ظرف  ترک نشين  و  يونانى نشين  قبرس 
بيانيه به بحث پرداخته اند و قبرس يونانى نشين پيش شرط هايى را 
برای آغاز مذاکرات اعالم کرده است که از جمله آن ها مى توان به 
اشاره  بين المللى  در عرصه  استقالل، شهروندی و حضور جداگانه 
کرد. در حالى که طرف ترک نشين آن خواستار يک چارچوب زمانى 

برای مذاکرات شده است.
اين در حالى است که رهبری قبرس يونانى نشين تمايلى به محدود 

ساختن بازه زمانى مذاکرات ندارد.
عالوه بر اين قدرت های غربى و اتحاديه اروپا اميدوارند که دو طرف 
بر سر  بار ديگر  از آن مى گذرد  اين مشکل که 40 سال  برای حل 
ميز مذاکره بنشينند. قبرس ترک نشين قصد دارد تا مذاکرات را در 
نيمه نخست سال 2014 ميالدی تکميل کند و برنامه صلح را برای 

برگزاری رفراندوم در بهار سال آتى ميالدی برقرار سازد.

اوكراین؛ 

چالش جدیدی در مناسبات واشنگتن- مسکو
تواند  مى  اوکراين  در  ها  ناآرامى 
برای  ديگری  دشوار  آزمون  به 
تبديل  امريکا  و  روسيه  مناسبات 
دو  هر  بحران  ابتدای  در  شود. 
سعى  امريکا(  و  )روسيه  طرف 
کردند خود را خارج از اين مسئله 
وضعيت  اخيرا  اما  دهند،  نشان 
شديدتر  ها  لحن  و  کرده  تغيير 

شده است.
که  هاست  هفته  اوکراين  در 
دولت  تصميم  عليه  ها  اعتراض 
قرارداد  لغو  بر  مبنى  اوکراين 
تجارت آزاد با اتحاديه اروپا آغاز 
تا  واشنگتن  دارد.  ادامه  و  شده 
و  کم  مسئله  اين  برابر  در  کنون 
موضع  پوشيده  و  بسته  سر  بيش 

گيری کرده است.
بعد از اعتراضات گسترده در کيف 
در هفته گذشته، معاون سخنگوی 
وزارت امور خارجه امريکا اعالم 
کرد که اوکراين مى تواند مناسبات 
تنگاتنگى با روسيه، اتحاديه اروپا 

کافى  اندازه  به  باشد.  داشته  متحده  اياالت  و 
برای همه جا وجود دارد که دوست باشند.

رييس  معاون  بين  تلفنى  گفتگوی  در يک  اما   
جمهوری امريکا و رييس جمهوری اوکراين که 
روز دوشنبه، نهم دسمبر انجام شد کم تر لحن 
را مى شد احساس کرد و درباره  يى  دوستانه 
باره هم همين  اين  در  اخير جان کری  موضع 

گونه است.
هم جان کری و هم جو بايدن اعمال خشونت 
و  کرده  محکوم  را  اوکراينى  معترضان  عليه 
اوکراين  رهبری  از  که  کردند  تاکيد  همزمان 
برای برگشت بر سر ميز مذاکره با اتحاديه اروپا 

حمايت مى کنند.
امريکا همچنين  امور خارجه  از طرفى وزارت 
تصويب قطعنامه عليه دولت اوکراين را نيز مد 

نظر قرار داده است.
روسيه  مسائل  کارشناسان  از  مانکوف  جفری 
در مرکز بررسى های بين المللى و استراتژيک 
واشنگتن در اين باره  گفته است که در اظهار 
نظرهايى که از واشنگتن درباره اوکراين مطرح 
شده است نامى از روسيه برده نشده بلکه تنها 
اين  کجا  هيچ  است.  برده شده  نام  اوکراين  از 
پای  بايد  روسيه  که  است  نشده  مطرح  مسئله 
اعمال  به  يا  بکشد  کنار  مسئله  اين  از  را  خود 

فشار بر اوکراين خاتمه دهد.
نيز  آلمانى  کارشناسان  از  هچت  گينو  جسيکا 
امريکايى ها اول  اظهار داشت که  باره  اين  در 
با  از همه به اين عالقمندند که مناسبات خود 
روسيه را بهبود بخشند. بنابراين تالش مى کنند 
تا بيشتر پيشرفت ها در مسائل مهم بين المللى 
ماه  در  امريکا و روسيه  قرار دهند،  نظر  مد  را 

های گذشته دوباره در طرفين ميز مذاکره ديده 
بحران  حل  چون  مسائلى  در  جمله  از  شدند 
سوريه، ، مناقشات اتمى ايران با غرب و مسأله 

تحويل اسنودن به امريکا.
در مسأله سوريه و ايران واشنگتن و مسکو در 

هر صورت به توافقاتى دست پيدا کردند.
به اعتقاد مانکوف برای هر دو طرف)واشنگتن 
اوکراين  در  بحران  که  است  واضح  مسکو(  و 
مناسبات دو کشور مسئله ساز  برای  تواند  مى 
در  روسيه  نقش  به  نگاهى  با  واشنگتن  باشد. 
اجتناب اوکراين از امضای قرارداد تجارت آزاد 
با اتحاديه اروپا موضع محتاطانه ای را در قبال 

اين مسئله اتخاذ کرده است.
اعتقاد »جسيکا هچت« اهداف طوالنى  به  البته 
اين همه معما  با  اوباما  مدت سياست خارجى 

گونه باقى مى ماند.

داوود اوغلو:
 مذاکرات قبرس در مرحله  

حساسی قرار دارد

داالیی الما: 
وظیفه ماست دنباله رو ماندال باشیم

چهلمین اجالس سازمان همکاری های 
اسالمی برگزار شد

در  تبت  بودايى های  معنوی  رهبر 
ضد  رهبر  ماندال،  نلسون  فقدان 
آپارتايد آفريقای جنوبى سخنرانى 
کرد و غم و اندوه خود را از اين 

فقدان ابراز داشت.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
معنوی  رهبر  الما،  دااليى 
که  مراسمى  در  تبت  بودايى های 
مى شد  پخش  تلويزيون  از  زنده 
در  ماندال  نلسون  بنياد  توسط  و 
جنوبى  آفريقای  ژوهانسبورگ، 
نبود  از  ما  گفت:  شد،  برگزار 
آپارتايد  رهبر ضد  ماندال،  نلسون 

آفريقای جنوبى غمگين هستيم. اگرچه غم و اندوه در مقابل فقدان ماندال چيزی 
نيست. البته بهتر است اين اندوه را به قدرت ماندال در اجرای صلح و برقراری آن 

ترجمه کنيم.
ماندال در سال 1993 ميالدی و چهار سال پس از دااليى الما، جايزه صلح نوبل را 

گرفت و اين دو در سال 2004 در ژوهانسبورگ يکديگر را مالقات کردند.
انسان  به عنوان يک  را  ماندال  اعالم کرد:  تبت همچنين  بودايى های  رهبر مذهبى 
بزرگ تحسين مى کنم چرا که تاثير زيادی بر جهان گذاشته است. بنابراين، امروز 

وظيفه ما اين است که بايد دنبال رو او باشيم.
در  بار  يک  بازماند.  آفريقای جنوبى  از سوی  ويزا  دريافت  از  دوباره  الما  دااليى 
سال 2011 ميالدی و برای شرکت در مراسم 80 سالگى دزموند توتو، مبارزه ضد 
آپارتايد و دوست ماندال و ديگری در سال جاری ميالدی برای شرکت در مراسم 

تدفين ماندال.
آفريقای جنوبى برای اين کار علتى بيان نکرده اما اين اقدام به نظر مى رسد که با 
هدف جلوگيری از بروز خشم و عصبانيت چين بوده باشد چرا که پکن، دااليى الما 

را يک جدايى طلب مى داند که باعث بروز ناآرامى  در تبت شده است.

چهلمين اجالس سازمان همکاری اسالمى در گينه با حضور وزاری 
امور خارجه کشورهای عضو برگزار شد.

همکاری  سازمان  اجالس  چهلمين  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
اسالمى در گينه با حضور وزاری امور خارجه کشورهای عضو و با 

محوريت موضوع فلسطين برگزار شد.
نقش 57 کشور عضو سازمان همکاری اسالمى در بحران فلسطين و 
تعريف ماموريت ويژه در همين راستا و از سويى حمايت از اماکن 
مقدس و ممانعت از هتک حرمت آزادانه به آنها از موضوعات قابل 

بررسى در اين گردهمايى بود.
برگزار شد  ملل  دائمى سازمان  نماينده  با حضور  اين گردهمايى که 
دراين کشورها  مسلمانان  و وضعيت  فلسطين  و  های سوريه  بحران 
را از منظر گذراند و از سوی ديگر شامل راهکارهای سياسى در اين 

باره بوده است.
اين در حالى است که سال گذشته نيز نشست سران کشورهای اسالمى 
به  استخراج قطعنامه های مشابه يى  با  در سازمان همکاری اسالمى 

پايان رسيد که هيچ از آنها به درجه اجرا نائل نشده است.

وزير خارجه امريکا گفت واشنگتن از اعطای اختيارات ويژه 
به رئيس جمهور ونزوئال نگران است.

جان کری، وزير خارجه امريکا در مصاحبه ای خبری ضمن 
اشاره به روابط ميان کشورش و ونزوئال اعالم کرد که امريکا 

نگران دولت ونزوئال است.
کری گفت: آرزو داريم که دولت تالش خود را به کار گيرد 
بگيرد  تصميم  همچنين  و  کند  رسيدگى  مردم  مطالبات  به  تا 

تغييراتى اساسى در روابط خود با ما انجام دهد.
ويژه  اختيارات  اعطای  به  اشاره  امريکا  ضمن  وزير خارجه 
اعطای  از  ما  ونزوئال گفت:  رئيس جمهور  مادورو،  نيکالس 
ما  نظر  از  هستيم.  نگران  بسيار  مادورو  به  ويژه  های  قدرت 
مى  مردم  از  استفاده  سو  به  اختيارات  اين  طريق  از  مادورو 
پردازد و از اين طريق حقوق شهروندان را زير پای مى گذارد.
وی خاطرنشان کرده است فردا )24 قوس( در خصوص کشور 
های امريکای التين بويژه رابطه امريکا و ونزوئال مصاحبه ای 

با شبکه اسپانيايى زبان »سى ان ان اسپانيايى« خواهد کرد.

كری: 
نسبت به اعطای اختيارات ویژه 

به مادورو نگرانيم



آلنکا زوپانچیچ

برگردان: صالح نجفی، علی عباس بیگی

طريِق  از  تا  کرد  خواهم  تالش  اين جا  در 
نيچه، مفهومِ  از مضاميِن اصلى  بازبينِى برخى 
چيزی را که در نيچه هيچ مفهومى ندارد و تنها 
بيان  است،  تکرارشونده  )زبانى(  تصويِر  يک 
ظهر  يا  نيم روز،  استعارۀ  يا  تصويِر  اين  کنم. 
در مقامِ سيمای دو است. برای نيچه، نيم روز 
که  نيست  لحظه يى  نيست،  يکى شدن  لحظۀ 
بلکه  مى گيرد؛  بر  در  را  چيز  همه  خورشيد 
»يکى  که  مى شود  عرضه  لحظه يى  همچون 
»کوتاه ترين  لحظۀ  همان  يا  مى شود«]1[  دوتا 
تنگاتنگ  پيوندی  همچنين  نيچه  سايه.«]2[  
برقرار مى کند مياِن نيم روز و آن چه »فراسوی 
خير و شر« است، و همچنين با تلقِى خود از 
حقيقت به منزلۀ تفاوِت ظريف. آن اصطالحاتى 
که در نوشته های نيچه بيش ترين و نزديک ترين 
پيوند را با تصويِر نيم روز دارند، به قرارِ ذيل اند: 
سايه،  کوتاه ترين  دوتاشده،  يِک  نگاه،  ابّديت، 
بخواهيم  اگر  تقريبًا.  و  ميان،  ظريف،  تفاوِت 

ميزاِن براندازِی نيچه در فلسفه را درک کنيم و 
اين گونه مفهوم های  با مشاهدۀ  نبايد  بسنجيم، 
غيرمفهومى  چهره درهم کشيم؛ بايد بکوشيم تا 
هستۀ واقعِى تفّکر را که به ميانجِى اين مفاهيم 
بهتر  شايد  دهيم.  تشخيص  مى شوند،  منتقل 
زيرا  کنيم،  آغاز  »ميان«  اصطالِح  با  تا  باشد 

پيش تر گامى مهم در اين راستا برداشته ايم.
نيچه يى  بُعد  راجع  به  بحث  به هنگامِ  بديو 
je n که مى کند  خاطرنشان  دلوز،   للسفۀ 
»فراسوی«  به  )که  نيچه  قاموِس  در   seits
ترجمه مى شودn فراسوِی خير و شر، فراسوِی 
و  دور  فهرست  مى توان  حقيقت ونمود… 
برشمرد(  مقوله يى  جفت های  اين  از  درازی 
نه يک ترکيب است، نه يک شّق سوم که به 
به معنای  »فراسوی«  مى رود.  حد  دو  فراسوی 
در ميان است. و درست به همين علت است که  
نيم روز سيمای برگزيدۀ اين فراسو است. البته 
به معنای  ميان  نيست؛  دل بخواهى  چيزی  ميان 
» مقداری از هر کدام« نيست، بلکه در عوض 
با  اين نکته را  چيزی است بسيار دقيق. دلوز 
بيان  دو مقولۀ ترکيِب فصلى و تحليِل عطفى 
مى کند. زنده گى تشّخص و فرديّت مى بخشد، 
اين همه در  با  متمايز مى سازد؛  جدا مى کند و 
و  مى سازد  بالقوه  مى کند،  يکى  حال   همان 
خنثابودِن وجود  نامِ  زنده گى  مى سازد.  متصل 
همانا  زنده گى  است.  آن  واگراِی  منطق  در 
روی  ميان  در  که  است  خالق  خنثابودنى 
مى دهد، در حِدّ ترکيب فصلى و تحليل عطفى. 

مى توان   که  است  دليل  به همين  بديو  به زعِم 
نيچه،  برای  خواند:  نيچه يى  متفّکری  را  دلوز 
مى آفريند،  را  ارزش ها  تفاوت های  زنده گى 
واگرايى  است،  ارزش يابى  قدرِت  زنده گى 
خنثابودِن  حيِث   از  را  زنده گى  اّما  کنش.  در 
ارزش  کرد.  ارزش يابى  نمى توان  ويژه اش 
به  زيرا  کرد  ارزش يابى  نمى توان  را  زنده گى 
بيان ساده، چيزی به عنوان زنده گِى زنده گى در 
تنها يک جنبش و حرکت وجود  نيست.  کار 
دارد، فقط يک حرکت هست و بس، حرکتى 
حرکت  دو  »درnمياِن«  مى توان  فقط  آن را  که 
حرکِت  و  فعليت يافتن  حرکِت  کرد:  تصور 
غيرشخصى،  خنثا،  قدرِت وجود،  بالقوه شدن. 
به مثابۀ  »زنده گى«  است.  تميز ناپذير  و  بى نام 
يک نام متناظر است با کّل مجموعۀ خاصه های 

سلبى و تنزيهى.
ميان  نيچه  تمايزگذارِی  سرچشمۀ  نکته  اين 
قدرت مند  است.  »ضعيف«  و  »قدرت مند« 
برابرِی وجود.  به  است  گفتن  آری   ذاتًا  بودن 
خنثا بودِن  ضايع کردِن  همانا  ضعيف  بودن 
مى گويد،  ادامه  در  بديو  که  همان طور  وجود. 

وجه  به هيچ  )قدرت مندان(  نيروی  يا  قدرت 
تمرکز  نوعى  قدرت  اين  ندارد؛  ذاتى  بداهِت 
و تالش دايمى را پيش فرض مى گيرد، و الزم 
مى آورد که ما همۀ آن مقوالتى را کنار گذاريم 
برای  پناهگاهى  به عنواِن  آن ها  از  معموالً  که 
فعليت مان، فرديت مان و من يا الگوی خويش 
آن که  بر  مبنى  نيچه   حکم  مى جوييم.  بهره 

آدمى  که:  بدين معناست  هستى«  آن چه  »بشو 
اين همه  با  مى شود.  که  است  آن  چيزی  فقط 
نيروی  آن  در  که  نقطه يى  به  رسيدن  برای 
فّعال شدن  موجِب  ديگربوده گى،  غيرشخصِى 
اين فرآينِد شدن يا صيرورت مى شود، بايد با 
خود همچون يک ترکيِب فصلى، يک تحليل 
عطفى برخورد کنيمn بايد جدا کنيم و منحل 
»قدرت مندان«  که  است  کاری  اين  سازيم. 
مى کنند. و باز به همين سبب است که، به زعِم 
بايد  بيماری  راهِ  از  را  سالمت  اوِج  نيچه، 
جست، زيرا که بيماری سالمت را به يک آری 
و يک دگرديسى )و نه يک حال و نوعى ارضا( 
بدل مى سازد. حق کاماًل با بديو است که همۀ 
اين ها، حّد بااليى از انضباط را مى طلبندn در 
با  مى گيرد  قرار  تقابِل  در  بديو  نظرگاهِ  اين جا 
فلسفه های  دربارۀ  شايع  اّما  سطحى  عقيده يى 
فلسفه های آن  دو  نيچه و دلوز، که مى گويد  
ستايش گِر  بى پايان اند،  امکان های  ستايش گِر 
و  وانموده ،  و  حقيقت  برهم تاخوردۀ  اليه های 
واقعيت های بالفعِل و بالقوه يى که بازيگوشانه 
»هشياری،  مى زنيم.  پرسه  آن ها  مياِن  در 

ما  از  دو  هر  اين  آن چه  است  اين  هشياری«! 
خصلِت  با  رويارويى  نه؟  که  چرا  مى طلبند. 
مى طلبد  متانتى  و  جديت  زنده گى  خنثای 
اين رويارويى   nبندباز رفتِن يک  راه  همچون 
لبه يى ست که ميان را  راه رفتن بر آن  مستلزمِ 

برمى سازد.
بودِن«  »خنثا  که  کنيم  تأکيد  بايد  بدين سان، 
زنده گى در فلسفۀ نيچه، پهن دشتى سبز و خّرم 
سياه  گاوی  هر  تعبيری،  به  آن،  در  که  نيست 
بخواهيم  که  سمت  هر  به  مى توانيم  و  است، 
شادمانه جست و خيز کنيم. اين خنثا بودن بيشتر 
به لبۀ يک برگۀ کاغذ مى ماند که دو رويۀ آن 
به هم  حال  عيِن  در  و  مى کند  جدا  هم  از  را 
يا  مبنا  قسمى  بودن  خنثا  اين  مى کند.  وصل 
پايه، يا پس زمينه يى برای تفاوت ها و تمايزها 
اين خنثا بودن درست در ميانۀ ميداِن  نيست؛ 
اين تمايزها جای دارد، چون آن ماده يى که اين 
تمايزها از آن ساخته مى شوندn بدين معنى که 
خنثا  بودن فقط در هيأت يک لبه هستى دارد. 
گسست،  نقاِط  که  است  سبب  به همين  نيز  و 
نقاطى اند  اغلب  وقفۀ  بحران،  يا  انفجار  نقاط 
مرئى  »ماده«  اين  آن ها  در  گفت،  مى توان  که 
است  سبب  بدين  البته  و  مى شود.  ملموس  و 
که هر که مى خواهد در حّد رسالِت گام نهادن 
تمرکز،  مهارت،  از  بايد  باشد،  »ميان«  اين  در 
قدرت، چاالکى و سبک پايى يک بندباز نصيب 

برده باشد. 
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روش های چانه زنی بر سِر 

افزایش معاش!

اگر خواهاِن افزايِش معاِش خود هستيد، حاشيه روی نکنيـــد. اصاًل نيازی نيست 
ده ها دليل برای اثبات لياقت تان ارايه دهيد. خوب فکر کنيد؛ يک يا دو دليِل اصلى 

و محکم را انتخاب کرده و آن ها را در جلسۀ مذاکره مطرح سازيد. 
نکتۀ اول:

خودتان پا پیش بگذارید!
مذاکره در واقع يک صحبِت دوطرفه است. نبايد منتظر بمانيد تا رييس تان تشخيص 
دهد شما به چه چيزی نياز داريد يا استحقاِق چه مقدار معاش را داريد. برای ايجاد 

تغيير در شرايط، بايد قدمِ اول را خودتان برداريد.
نکتۀ دوم:

سکوت و عدم پی گیری، فرصت سوزی است!
عدم پى گيری در مورد بحث افزايش معاش، واقعًا به شما لطمه مى زند. به عنوان 
مثال دو کارمند 30 ساله را در نظر مى گيريم که کار و مسووليت شان دقيقًا يک سان 
بيشتر  تفاهم رسيده، 50 درصد  به  اداره اش سِر آن  با  »احمد«  است. حقوقى که 
از »محمود« است. اگر احمد همين 50 درصد را پس انداز کند، بعد از سه سال 
مى تواند يک موتر شيک و مناسب بخرد. پس شما نيز دست روی دست نگذاريد.

نکتۀ سوم:
حاشیه نروید!

اگر خواهاِن افزايِش معاِش خود هستيد، حاشيه روی نکنيـــد. اصاًل نيازی نيست 
ده ها دليل برای اثبات لياقت تان ارايه دهيد. خوب فکر کنيد و يک يا دو دليِل اصلى 
و محکم را انتخاب کرده و آن ها را در جلسۀ مذاکره مطرح سازيد. مطمينًا يک يا 
دو دليل قانع کننده خيلى بيشتر از طوماری از داليل کوچک و بزرگ نتيجه مى دهد.

نکتۀ چهارم:
زمان مناسب برای مذاکره را پیدا کنیـد!

گاهى وقت ها تالش برای کشاندن رييس بر سر ميز مذاکره واقعًا سخت مى شود. 
شايد رييسى داشته باشيد که هر بار موقع طرح بحث افزايش حقوق شما، سعى 
از يک جلسۀ کاری  بعد  نکنيد که گاهى  اما فراموش  بازتان کند،  از سر  مى کند 
موفقيت آميز، بهترين فرصت برای گفت وگو با رييس فراهم مى شود. شايد چند 
دقيقه يى بيشتر طول نکشد، اما اگر در جلسۀ خودی نشان داده باشيد، رييس برای 
پذيرش پيشنهاد احتمالى شما، آماده گى بيشتری خواهد داشت. حتا اگر در همان 
زمان هم رييس تان عالقه يى به گفت وگو در اين مورد نشان نمى دهد، سعى کنيد 

وقتى از او بگيريد و بعداً سر فرصت به مذاکره بنشينيد.
نکتۀ پنجم:

یادتان باشد رییس هم از مذاکره خوشش نمی آید!
مذاکره  از  از شما  بيشتر  رييس تان  مى شود  باعث  که  دارد  مختلفى وجود  داليل 
فراری باشد. شايد او دوست ندارد درخواست کسى را رد کند و شايد هم مى ترسد 
که بازندۀ مذاکره باشد. اگر رييس تان به بهانه های مختلف از مذاکره شانه خالى 
مى کند، احتماالً به دليل اول است، اما اگر برخورد تندی نشان مى دهد، احتماالً به 
اين دليل است که از واگذار کردن بازی به شما مى ترسد. پس به عکس العمل ها 
دقت کنيد و سياستى را در پيش بگيريد که شرايط شير و روباه را به حالت شير 
و شير تبديل کنيد. در اين صورت، خيال رييس تان راحت مى شود و مى فهمد که 

نمى خواهيد او را در جايگاه بازنده قرار بدهيد.
نکتۀ ششم:

راجع به مسایل مختلف صحبت کنید!
عالوه بر اضافه معاش، همواره درخواست های ديگری را هم مى توان در مذاکره با 
روسا مطرح کرد. گاهى اين درخواست ها موثرتر واقع مى شوند و ترتيب اثر دادن 
به آن ها، برای برخى از روسا راحت تر از پرداخت معاِش باالتر است. مى توانيد از 
رييس خود بخواهيد امکاناتى فراهم کند تا شما در دوره های آموزشِى مشخصى 
به پيشرفت کاری شما کمک مى کنند. حتا  آينده  شرکت کنيد؛ دوره هايى که در 
مى توانيد پيشنهاد دورکاری )کار کردن از خانه( را مطرح کنيد و يا خواهان تعطيلى 

بيشتر و يا سپردِن کار متفاوت تر به خودتان شويد.

منبع: مجلۀ موفقیت

»خنثا بودِن« زنده گی در فلسفة 
نیچه، پهن دشتی سبز و خّرم 

نیست که در آن، به تعبیری، هر 
گاوی سیاه است، و می توانیم به 
هر سمت که بخواهیم شادمانه 

جست و خیز کنیم. این خنثا 
بودن بیشتر به لبة یک برگة 
کاغذ می ماند که دو رویة آن 

را از هم جدا می کند و در عیِن 
حال به هم وصل می کند. این 

خنثا بودن قسمی مبنا یا پایه، 
یا پس زمینه یی برای تفاوت ها 

و تمایزها نیست؛ این خنثا 
بودن درست در میانة میداِن این 

تمایزها جای دارد،

بخش نخسـت



           ناصر نصيری
 

انداختند«  طنين  کوه ها  »و 
حسينى  خالد  رماِن  سومين 
مفتاحى  مريم  ترجمۀ  به 
همکاری  با  تهران  نشر  در 
خالد  شد.  منتشر  آلما  نشر 

حسينى در اين رمان زنده گى 
سه نسل از مردم افغانستان را 

از سال 1952 تا 2010 روايت مى کند؛ »صبور« و »عبدا…« 
از شخصيت های اصلى رمان هستند. »عبدا…« در کودکى 
آن ها  بر  ماجراهايى  و  مى افتد  جدا  »پری«  خواهرش  از 
مى رود. روايت ديگر سومين رمان اين نويسندۀ افغانستانى 
مريم  است.  »بى بى صاحب«  و  »نبى«  ماجرای  امريکايى،  ـ 
مفتاحى معتقد است »من او را راوی صادق مردم افغانستان 
مى بينم. اما بله، به سليقۀ مخاطب های غربى نيز توجه زيادی 
غربى  است،  شرقى  که  اندازه  همان  به  خودش  او  دارد. 
دربارۀ  پرسش هايم  به  مترجم  اين مصاحبه ،  در  است.«  هم 
تازه ترين رمان خالد حسينى پاسخ داده است که آن را در 

اين جا مى خوانيد.
***

در مقدمۀ ترجمه آورديد که خالد حسينى را دوست داريد، 
آغاز  در  مى کنيد.  برقرار  ارتباط  راحت  نوشته هايش  با 
آثار اين نويسنده است که  مى خواهم بدانم، چه چيزی در 

شما را مانند بى شمار مخاطب به خودش جذب مى کند؟
با همۀ  نويسنده يى است که  به عقيدۀ من، خالد حسينى  ـ 
زخم  خودش  شيوۀ  به  که  دردمند  روحى  با  و  وجودش 
روی  رمان  نوشتن  به  چندگانه  احساسى  و  است  خورده 
آورده است. تناقض های زنده گى و چراهايش او را لرزانده 
و به انديشه وا داشته است؛ خودش در رمان مى گويد هيچ 
ناخوشايند  و  بى جواب  پاسخ های  زنده گى،  اندازۀ  به  چيز 
ندارد. خالد حسينى رسالت خويش مى داند که صدای مردم 
مردم  گوش  به  را  انسان ها  صدای  ابعادی  از  و  کشورش 
جهان برساند. نوشته هايش از دل برمى آيد و الجرم بر دل 
مى نشيند. من هم در اين ميان، در جايگاه يک خواننده، از اين 
قاعده مستثنا نبودم. نوشته هايش روح مرا تکان داد. دوست 
داشتم کاری از وی ترجمه کنم. وقتى ترجمۀ اثرش به من 
خالد  ترجمۀ  مى دانستم  پذيرفتم.  بى درنگ  شد،  پيشنهاد 
حسينى کار راحتى نيست، هم از ابعاد تخصصى کار ترجمه 
و هم از نظر حاشيه هايش. اما چون به ترجمۀ خودم مطمين 
بودم و عشق اين کار را داشتم، دست به کار شدم. همچون 
تشنه لبى بودم که به من گفته شد »بيا اين پياله آب خنک را 
افکار  از آن جايى که در ترجمه، بين احساسات و  بنوش«. 
نويسنده و مترجم پلى زده مى شود و اين پل به دست مترجم 
ساخته مى شود، قدرت و ساختار اين پل در موفقيت ترجمه 
مترجم کوشيدم  عنوان  به  ايفا مى کند. من هم  مهمى  نقش 
در فضای حسى، روحى و فکری نويسنده قرار بگيرم تا او 
را اول درک کنم، بعد ترجمه کنم؛ يعنى خالد حسينى را به 

زبان فارسى بنويسم.
اين که نويسنده  يى پرفروش است شما را به ترجمۀ اين اثر 
راغب کرد؛ يا نه داليل ادبى و هنری کتاِب اين نويسنده شما 

را به ترجمۀ آن مجاب ساخت؟
ـ بله درست است، موفقيتش در عرصۀ جهانى، انگيزۀ مهمى 
بديهى  کاماًل  را  اين  بود؛  رمانش  ترجمۀ  به  ترغيبم  برای 
مى بينم. همۀ مترجم ها دوست دارند از نويسنده گان مطرح 
او  قبلى  رمان  دو  که  حسى  اين  اما  کنند.  ترجمه  کار  دنيا 
از  را  او  کار  بود.  قوی  اندازه  همان  به  برانگيخت،  من  در 
اغلب  موفقيت  ارزشمند مى ديدم؛  قلم،  قدرت  ادبى و  نظر 

تصادفى نيست.
نکتۀ مهمى که در آثار خالد حسينى بارز است؛ توجه اش به 
شعر کهن و ادبيات کالسيک فارسى است. در همين کتاب 
»و کوه ها طنين انداختند« شعر هايى از موالنا مى آورد، در آثار 
قبلى اش هم به نوعى به اشعار صائب و ديگر شاعران فارسى 
اين  متن  امتياز های  از  يکى  نمى کنيد  فکر  آيا  دارد.  توجه 
نويسندۀ افغانستانى، توجه به عقبۀ ادبيات کالسيک سرزمين 

مادری اش است؟
ـ بله، قطعًا. بهره بردن از اشعار شاعران پُرآوازه فارسى زبان، 
بلندگويى  او  مى دهد.  نشان  فارسى  ادبيات  به  را  او  عشق 
از  مختلفى  ابعاد  دارد  آن  طريق  از  و  است  گرفته  به دست 
ادبيات  بين،  اين  به جهانيان مى شناساند و در  را  فرهنگش 
مى برد،  بهره  موالنا  اشعار  از  وقتى  او  آن هاست.  از  يکى 
نشان مى دهد که به ادبيات کالسيک اهميت مى دهد. با آن 
به کارش غنا مى بخشد و خواننده گان خود را با موالنا آشنا 
مى کند و اين کار بزرگى است. همين اشاره به شعر فروغ و 
ويليام بليک را در نظر بگيريد، او به گونه يى بين شعر اين 
دو شاعر پيوند برقرار مى کند، يکى از شرق و يکى از غرب، 

کاماًل هدفمند و از روی آگاهى انجام مى دهد. در شعر
ويليام بليک اين تپه ها هستند که آواز و خنده های کودکان 
در حال بازی را منعکس و پژواک مى کنند. در شعر فروغ هم 
يک پری غمگين وجود دارد که ديده مى شود. خالد حسينى 

درونى  تناقض های  از  اعم  بپردازد،  تناقضات  به  مى خواهد 
انسان ها و تناقض هايى که از بيرون به آن ها تحميل مى شود.
طنين  کوه ها  »و  رمان  تأثير گذار  موقعيت های  از  يکى 
انداختند«،  لحظه جدايى عبدا… از خواهرش پری است؛ به 
نوعى الگوی اين رمان روايت هجرانى، فراق و جدا افتادن 

آدم ها از يک ديگر است. نظر شما چيست؟
ـ بله واقعًا يکى از تأثيرگذارترين قسمت کتاب، جدايى اين 
خواهر و برادر است. اما اين جدا افتادن و هجران، نمادی از 
جدا افتادن انسان ها از يکديگر است. اين فراق در جاهای 
ديگر شخصيت های  برای  و  مى دهد  رخ  هم  داستان  ديگر 
داستان نيز پيش مى آيد، گاهى فيزيکى، گاهى روحى و هر 
کدام شکل خود را دارند. انسان ها در کنار هم هستند، ولى 
اين قرن  گويى بى تحمل شده است،  انسان  از هم جدايند. 
حتا تحمل خودش را هم ندارد و دست به خودکشى مى زند. 
اين غوغای درونى در تمام انسان ها حاضر است، حاال کمتر 

يا بيش تر.
طنين  کوه ها  »و  رمان  روايت  همۀ سال های  اين که  به رغم   
انداختند« در دوران استبداد، اشغال و جنگ داخلى گذشته 
است، يعنى از 1952 تا اواخر قرن بيستم؛ اما مى بينيم نويسنده 
در اين رمان کمتر به جنگ پرداخته است، بيشتر درگير جهان 

شخصى شخصيت هايش است. نظر شما چيست؟
که خودشان  انسان هايى سخن مى گويد  از  ـ خالد حسينى 
چه  زنده گى  از  نمى دانند  و  نمى شناسند  را  خودشان  هم 
ترديدها  ميان  درگم  سر  چيستند.  دنبال  به  و  مى خواهند 
است.  کدام  غلط  و  درست  نمى دانند  ديگر  مانده اند.  باقى 
گاهى کاری در عين حال که غلط است، به نظرشان مى رسد 
رمان  اين  در  است؟...  ممکن  آيا  اما  است،  هم  درست  که 
انسان ها  خالد حسينى به طور وسيع به تناقض های درونى 
و  چندگانه  حتا  و  دوگانه  احساس های  از  و  مى پردازد 
انسان هايى مى گويد که در نهايت به اصل درونى و واقعيت 
زنده گى خودشان بازمى گردند. آن ها اين تناقض ها را مى بينند 
و بر آن آگاهند اما کاری از دست شان برنمى آيد؛ نمونۀ آن، 
ادريس و عادل هستند. اين کتاب مى گويد که آدم ها خوب 
يا بِد مطلق نيستند و اين از همان چندگانه گى وجود انسان 
و  پستى ها  بدی ها،  خوبى ها،  انسان ها  همۀ  مى گيرد.  ريشه 
زيبای های خود را دارند. ببينيد، رمان خالد حسينى از ادبيات 
او  نيست.  بيان ديگر، يک رمان جنگى  به  يا  نيست.  جنگ 
راوی اتفاقات جامعه است، بُعد اجتماعى آن برجسته تر از 
ديگر ابعاد آن است. نويسنده اگر مى خواست، اسلحه دست 
زنده گى،  به  او  اما  مى فرستاد.  وبه جنگ  مى داد  قهرمانانش 

از  و  مى پردازد  انسانى  روابط  و  انسان ها  درون  حوادث، 
آن ها مى گويد. شرح مى دهد که چه گونه رفتارهای انسان ها 
مى تواند حتا زنده گى نسل های بعد را هم تحت الشعاع خود 
منعکس  را  آن  کوه ها  که  صدايى  همان  يعنى  دهد،  قرار 
مى کنند. در ادبيات داستانى و رمان، به زمان و مکان پرداخته 
بداند  بايد  به رمان هويت مى دهد. خواننده  اين  مى شود و 
داستان در کجا و در چه زمان رخ داده است. خالد حسينى 
هم داستانش را در بستر دوران جنگ و درگيری های داخلى 
افغانستان ترسيم مى کند. او از پيامدهايى که اين حوادث بر 
زنده گى مردم افغانستان داشته حرف مى زند. اين فضاسازی 
اوست. بله درست است که جهان شخصى شخصيت هايش 
مکانى  و  فضا  و  اين شخصيت سازی  با  اما  است؛  برجسته 
که طرح مى کند، به داستانش شکل مى دهد. هدفش همين 
است. در حوزۀ رياليسم نويسنده شخصيت خلق مى کند و 

از طريق آن ها به واقعيت جامعه مى پردازد.
افغانستانى  نويسندۀ  را  او  افغانستان،  نويسنده گان  برخى 
خالد  که  است  معتقد  زرياب  رهنورد  جمله  از  نمى دانند؛ 
امريکايى  مخاطب های  ميِل  باب  روايت هايش  در  حسينى 
رفتار مى کند. آيا مى توان اين را پذيرفت که او روای صادق 

مردم افغانستان نيست؟
ـ نه، از نظر من چنين نيست. من او را راوی صادق مردم 
نيز  به سليقۀ مخاطب های غربى  بله،  اما  افغانستان مى بينم. 
شرقى  که  اندازه  همان  به  خودش  او  دارد.  زيادی  توجه 
تحصيل  و  شده  بزرگ  آن جا  در  است.  هم  غربى  است، 
کرده، سليقۀ خودش هم است. با اين همه، بخش عمده يى 
از مخاطب هايش، مردم دنيای مرفه هستند. بايد چيزی هم 
برای آن ها داشته باشد. و اين تلفيق کارش را پربار مى سازد، 
و من مشکلى در آن نمى بينم. روی سخن او مردمِ دنياست. 
اتفاقًا به عقيدۀ من، او از مولفه های فرهنگى و دينى زيادی 
که  ما  برای  که  چيزهايى  است؛  برده  بهره  کتاب  اين  در 
فرهنگى نزديک به آن ها داريم، کاماًل ملموس و عينى است. 
اين  مثل  آلمانى زبان  مثاًل  خواننده  و  مترجم  آن  برای  ولى 
است که بخواهند برايش از طعم و غذايى حرف بزنند که او 

خودش نخورده است. ولى ما اين غذا را خورده ايم.
در اين رمان، شخصيت های زن به اندازۀ شخصيت های مرد 
در  بلکه  افغانستان  در  تنها  نه  که  حالى  در  مى شوند،  ديده 
نيفتاده  جا  هنوز  موضوع  اين  شرق،  کشور های  از  بسياری 
است و به نوعى زن ها در سايه  هستند. آيا اين مسأله در رمان 

برای شما باور پذير بود؟
ـ درست است که زن ها در سايه اند ولى هستند، موجوديت 

را  جمعيت  از  نيمى  دارند. 
همين  به  مى دهند.  تشکيل 
نسبت، اين توازن در رمان هم 
بايد برقرار باشد. از طرفى هم، 
به عقيدۀ من در سايه بودن به 
نيست.  بودن  تأثيرگذار  معنای 
ايران، خصوصًا  همين  در  من 
زنان  سنتى،  خانواده های  در 
زيادی را مى بينم که در سايه اند، 
و  نفوذ  اما  هستند؛  نافذ  دارند،  قدرت  ولى  پرده اند  پشت 
قدرت آن ها علنى نيست، تو نمى بينى ولى هست، آهسته و 
پيوسته، ظريف و لطيف مثل آب که به همه جا نفوذ مى کند. 
اين نفوذگری در بستر زمان رخ مى دهد. در حالى که در اين 
رمان زنان به قول شما ديده مى شوند، اما چندان قوی نيستند. 
تنها زنى که سنت شکنى مى کند و سرکشى ونافرمانى همان 
فرانسوی  مادر  يک  فرهنگ  با  او  است.  شاعر  که  نيالست 
از  نيال  است.  شاه  همنشين  که  دارد  پدری  و  شده  بزرگ 
مردم عادی افغانستان نيست بلکه از طبقۀ ممتاز آن جاست. 
ديد.  رمان  اين  در  مى توان  را  دو حالتش  هر  من  عقيدۀ  به 
قدرتمند  برخى  اما  هستند؛  چون  مى شوند  ديده  زن ها  بله 
و برخى ضعيف. همه نوعش وجود دارد. اين هم از قدرت 

واقعيت نگاری نويسنده است.
چه  بوديد،  همراه  خاصى  دشواری  با  اثر  اين  ترجمۀ  در 

مشى يى را در ترجمۀ رمان دنبال کرديد؟
ـ در ترجمۀ رمان با مشکل خاصى روبه رو نبودم. فقط اين که 
قلم و ادبيات خالد حسينى، سبک خاص خودش را دارد. 
نمى شود که همۀ نويسنده گان را مثل هم ترجمه کرد. پيدا 
کردن سبک و رعايت آن، به ترجمه غنای ويژه مى بخشد و 
قدرت مترجم را مى رساند. عنوان کتاب چالش هايى برايم به 
دنبال داشت. در موردش زياد فکر کردم و مشورت هايى با 
دوستان و افراد صاحب نظر انجام دادم و در نهايت تصميم 
خودم را گرفتم. همان طور که مى دانيد عنوان آن برگرفته از 
با  ما  قول  به  پس  است،  انگليسى  شاعر  بليک  ويليام  شعر 
امانت داری  من  بود.  نويسنده  سليقۀ  و  ميل  اين  مسّماست. 
بودم که بايد پيام را بى کم وکاست منتقل مى کردم. به همين 
تا  گشتم  حتا  کنم.  ايجاد  آن  در  تغييری  نمى خواستم  دليل 
ببينم اين بيت شعر ويليام بليک به فارسى چه گونه ترجمه 
شده تا آن را عينًا برگزينم. حس، افکار و اهداف نويسنده 
نويسنده،  طرف  از  آن  انتخاب  دارد.  وجود  عنوان  اين  در 
را  مفاهيم  از  وسيعى  دايرۀ  و  نبوده  بى منظور  يا  تصادفى 
پوشش مى دهد. وقتى شعر ويليام بليک و چند مصاحبه از 
خالد حسينى را خواندم، دريافتم اين جا فقط انعکس دادن، 
پژواک، و اکو مطرح است. صدايى به کوه مى خورد و کوه 
آن را پژاواک مى کند، پس اين صدا از بيرون است. به عقيدۀ 
من، اين جا بانگ زدن و آواز برآوردن يا ندا منظور نيست، 
چون صدا  از درون نمى آيد. شعر ويليام بليک کاماًل مى گويد 
که انعکاس مطرح است. اين صدا از درون کوه نبود بلکه 
بازگشت صدا بود. بازگشت اثر اعمال خودمان به خودمان، 
که  دارد  نکته  اين  به  تلويحى  اشاره  مى آيد  نظرم  به  حتى 
رمان  اين  در  نويسنده  مى کنى.  درو  همان  بکاری،  چه  هر 
نبود.  راحتى  کار  آن  ترجمۀ  مى برد.  بهره  سنگينى  قلم  از 
گاهى اوقات مى ديدم پنج ساعت گذشت، ولى من در همان 
کنم.  سرعت  فدای  را  دقت  نمى خواستم  هستم.  پاراگراف 
معادل يابى و جست وجو در انترنت به واسطۀ اسامى خاصى 
که نويسنده در سطح وسيع از آن استفاده کرده است، وقت 
زيادی از مرا گرفت. اين اسامى خاص، چنان بخش مهمى 
آن ها  حذف  من،  عقيدۀ  به  که  مى دادند  تشکيل  را  کار  از 
لطمۀ بزرگى به کتاب مى زد و کم لطفى در حق نويسنده بود. 
چون او خودش اين طور خواسته و صالح را در اين دانسته، 
من نبايد اعمال سليقه مى کردم و کتاب را از هويت اصلى 
خود مى انداختم و در هيچ کجا اين کار را نکردم. کوشيدم 
اين ها همه  البته  باشم.  برای خالد حسينى  امانت دار خوبى 
از سليقۀ خودم حرف  نظر شخصى من هستند و من فقط 
مى زنم، شايد کسى طور ديگری بپسندد، اين طبيعى است. 

شما در مقدمۀ کتاب مى گوييد نويسنده در اين رمان اميـدوار 
تمام  ديگر  که  مصايبى  و  رنج  بى پايان،  اندوه  اما  است. 

نمى شود، آيا جايى برای اميد مى گذارد؟
نمى يابد.  دوام  زنده گى  که  اميد  بدون  است.  اميدوار  بله  ـ 
داستان  پايان شب سيه، سفيد است. شخصيت های  هميشه 
مقابل شان  روشنى  راه  و  مى رسند  تازه يى  افق  به  پايان  در 
مى شود.  تمام  که همه چيز  است  مرگ  با  فقط  مى شود،  باز 
است.  زنده گى  واقعيات  از  بخشى  يأس،  و  نوميدی  البته 
اما آن چه در نهايت قدرت  نمى شود که هميشه اميد باشد. 
دورنمای  و  اميد  مى زند،  پس  را  خود  رقيب  و  مى گيرد 
روشن است. بله در اين رمان، من اميد و روشنى کم نديدم. 
برای شخصيت هايش در اوج نوميدی وقتى به درهای بسته 
بارزترين  باز مى شود.  مى رسند، مى بينيم که جايش دروازه 
نمونۀ آن، تاليا و روشنا هستند که در اوج ضعف و ناتوانى 
سر  پشت  را  زنده گى  نشيب های  زنده گى،  بدبياری های  و 

مى گذارند و قدم در فرازهای آن مى گذارند.
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گفت وگویی با مریم مفتاحی دربارۀ خالد حسینی

نویسنده در این رمان از قلم سنگینی بهره می برد. ترجمة آن کار راحتی نبود. 
گاهی اوقات می دیدم پنج ساعت گذشت، ولی من در همان پاراگراف هستم. 

نمی خواستم دقت را فدای سرعت کنم. معادل یابی و جست وجو در انترنت به 
واسطة اسامی خاصی که نویسنده در سطح وسیع از آن استفاده کرده است، 
وقت زیادی از مرا گرفت. این اسامی خاص، چنان بخش مهمی از کار را تشکیل 

می دادند که به عقیدۀ من، حذف آن ها لطمة بزرگی به کتاب می زد و کم لطفی در حق 
خواسته و صالح را در این دانسته، من نویسنده بود. چون او خودش این طور 

نباید اعمال سلیقه می کردم و کتاب را از هویت اصلی خود می انداختم
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جست و جوی ملت سازی در افغانستان
 
امریکا با ما بازی...

گفت:  افغانستان  به  امريکا  نيروهای  حمالت  درباره  مثالى  به 
به تازه گى اين نيروها خانه يى دور افتاده را بمباران کردند تا افرادی 
اما  کنند  دستگير  بودند،  طالبان  در  عضويت  به  مشکوک  که  را 
در جريان اين حمله پسر دو ساله يى کشته و مادرش به شدت 

مجروح شد.
وی اظهار داشت: وقتى آقای اوباما به من مى نويسد که نيروهای 
ناتو به خانه ها حمله نمى کنند، بايد ثابت شود چون تا کنون اين 

ادعا به اثبات نرسيده است.
رييس جمهور افغانستان که برای درخواست کمک نظامى به هند 
سفر هند کرده، روز گذشته نسبت به پاسخ هند به درخواستش 
ابراز خرسندی کرد و گفت پاسخ هند به تقاضای افغانستان بسيار 

بهتر از آنچه تصور مى شد، بود.
مانموهان  با  که  در گفت وگويى  روز گذشته)جمعه(  افزود:  وی 
سينگ نخست وزير هند داشتم موضوعات مهمى از جمله تـأمين 
امضای  در  افغانستان  شرايط  هند،  سوی  از  نظامى  تجهيزات 
قرارداد امنيتى دو جانبه با امريکا و روند صلح را در ميان گذاشتم.
کرزی درباره قرارداد دوجانبه با امريکا در آستانه خروج نيروهای 
ناتو از افغانستان گفت: خوشحالم که هند درک مى کند که چرا 

افغانستان نسبت به امضای اين قرارداد بسيار محتاط است.
روند صلح  در  پاکستان  نقش  درباره  افغانستان  رييس جمهوری 
گفت: نواز شريف، نخست وزير پاکستان قول همکاری داده و 

من به صداقت وی اطمينان دارم.
کرزی ضمن ابراز خرسندی از گفت وگوهايى که درباره آموزش 
بسيار  گفت وگوها  اين  افزود:  داشته،  نظامى  تجهيزات  تامين  و 

سازنده بود و نتايج رضايتبخشى برای افغانستان داشت.
وی در پاسخ به اينکه آيا دهلى نو نسبت به تامين تجهيزات نظامى 
برای پاکستان اکراه دارد، اظهار داشت: هند با اين موضوع بسيار 
معقوالنه برخوردار کرده و در عين حال از بار اين مسووليت شانه 

خالى نکرده است.
ما  به  مى خواهد  هند  کرد:  تصريح  افغانستان  جمهوری  رييس 
کمک کند و منطقه يى بدون تنش داشته باشد و اين دقيقًا خواسته 
افغانستان هم هست و من از ديدار با مقام های هند بسيار راضى 

هستم.
وی گفت: افغانستان به سخت افزارهای نظامى نياز دارد و هند 

و کشورهای ديگر قرار است برای تامين آنها به ما کمک کنند.
محتاطانه  ديدگاهى  کنون  تا  افغانستان  دولت  داد:  ادامه  کرزی 
نسبت به منابع معدنى خود داشته تا مطمين شود که آنها به منابع 

مشکل ساز تبديل نمى شوند.
مهمى  بندر  را  چابهار  بندر  همچنين  افغانستان  رييس جمهوری 
دانست که مى تواند ميان هند، ايران و افغانستان ارتباط برقرار کند.
قرارداد حمل و نقل ميان ايران افغانستان و هند در جريان سفر 
تهران  به  امور خارجه هند در حمل 92  سلمان خورشيد، وزير 
بين  بزودی  قرارداد  اين  که  است  قرار  و  گذاشته شده  بحث  به 

نمايندگان سه کشور امضا شود.

           ناجيه نوری
در دو قرن گذشته، دولت ها با سرکوب اقوام و ناديده گرفتن 
ملت شدن  راه  سد  افغانستان،  مردم  شهروندی  حقوق 

گرديده اند.
استادان  و  مدنى  جامعۀ  فعاالن  تاريخ دانان،  از  شماری 
و  سياسى  رهبران  مى گويند،  مطلب  اين  ابراز  با  دانشگاه 
منافع  تأمين  برای  همواره  افغانستان  گذشتۀ  دولت های 

خودشان سد راه تشکيل يک ملت واحد گرديده اند.
به باور آنان،  تا زمانى که برتری جويى يک قوم نسبت به 
نشود،  تأمين  اقوام  ميان  برابری  و  نيابد  پايان  اقوام  ساير 

مبدل شدن افغانستان به يک ملت واحد غيرممکن است.
ولى شماری از آگاهان سياسى مى گويند، ما پرچم واحد، 
واحد  دولت  و  واحد  ملى  سرود  مشترک،  اساسى  قانون 

داريم؛ پس ما يک ملت استيم.
عزيز رفيعى رييس جامعه افغانستان مى گويد:« ملت شدن 
و  بياوريد  گردهم  را  که جمعيتى  نيست  ميخانيکى  بحث 
بگويد که شما يک ملت هستيد، بل برای ملت شدن بايد به 

بعضى ارزش ها و معيارها باور داشت«.
عدالت  بر  قومى  عدالت  بحث  افغانستان  »در  گفت:  او 
اجتماعى ارجحيت داردِ و بنابر همين مساله رهبران سياسى 

باشند، رهبران  اين که رهبران سياسى  از  بيشتر  افغانستان 
قومى هستند«.

وی تاکيد کرد، حتا رهبران جهادی افغانستان که با تفکر 
آخرين  در  بودند،  شده  ميدان  وارد  اسالمى  بلند  بسيار 
رهبران  به  مى شد،  مطرح  ملى  منافع  که  زمانى  لحظات 

قومى مبدل مى شدند.
به باور رفيعى،  زبان از بطن قوم مى گذرد و چندين قوم به 
يک زبان تکلم مى کنند، اما حتا زبان مشترک هم نمى تواند 

هويت مشترک شود.
وی گفت:« آسيب پذيری اجتماعى در افغانستان بسيار باال 
است، به اين معنا که اگر قوم نداشته باشيد، نه در سياست، 
نه در اقتصاد و نه در اجتماع مى توانيد حضور داشته باشيد؛ 

بنابراين برای ايجاد اعتماد نياز به الک قومى داريد«.
  وی افزود:« پشتون ها ادعا دارند که 65 درصد جمعيت 
 45 مى گويند  تاجيک ها  مى دهند،  تشکيل  را  افغانستان 
هستند،  درصد   25 مى گويند  هزارها  هستند،  درصد 
اقوام  ساير  اگر  و  هستيم  درصد   20 مى گويند  ازبيک ها 
را هم در نظر بگيرم حدود 199 درصد مى شود، بنابراين 
کشوری که حدود 99 درصد هويت آن کاذب باشد، چطور 

مى تواند به وحدت ملى دست پيدا کند«.
رفيعى اضافه کرد: » بعضى از اقوام خود را نسبت به ساير 
به  برتری جويى ها  اين  که  زمانى  تا  و  مى دانند  برتر  اقوام 
ممکن  غير  شدن  ملت  نشود،  مبدل  اجتماعى  مساوات 

است«.
به گفته رفيعى، برای ملت شدن چند حرکت اساسى الزم 
است: اول اينکه رييس جمهور افغانستان هر کسى که باشد 
بايد در اولويت کاری خود احصايۀ نفوس را قرار بدهد و 
من اين موضوع را قباًل نيز با حامد کرزی در ميان گذاشته 

بودم.

او افزود، دوم تا زمانى که معيارهايى برای وحدت ملى يا 
نا  نشود،  تعريف  افغانستان  در  ملى  منافع  اساسى  خطوط 

ممکن است که ما يک ملت شويم.
برای  بايد  شاخص ها  و  ارزش ها  اينکه  سوم  گفت،  وی 
وحدت  يعنى  شود،  تعريف  ملى  هويت  و  ملى  وحدت 
ملى قبول زبان من است يا زبان شما يا اينکه آيا در کلمه 

دانشگاه و پوهنتون وحدت ملى نهفته است؟
او افزود:« والياتى که نفوس بيشتر دارند، ولسوالى  کمتری 
دارند و بر عکس والياتى که نفوس کمتر دارند، ولسوالى 
بيشتری دارند. طور مثال واليت پکتيکا کمتر از صدهزار 
جمعيت دارد، ولى 19 ولسوالى دارد، اما ولسوالى رستاخ 
سه صد هزار نفوس دارد، يعنى از يک جمعيت صد هزار 
نفری 19 نماينده و از يک جمعيت سه صدهزار نفری فقط 
يک نماينده وارد پارلمان مى شود، بنابراين با چنين سيستم 

بسيار ظالمانه نمى توان ملت  شد«.
و  جامعه شناس  راوش  داوود  محمد  دکتر  حال،  اين  در 
استاد دانشگاه کابل مى  گويد، ما با داشتن پرچم مشترک، 
ملت  يک  نمى توانيم  دولت،  و  اساسى  قانون  واحد،  پول 
بايد گام  های استواری برداشته  باشيم؛ بل برای ملت شدن 

شود.

وی اضافه کرد، ايجاد باور ملى و اعتماد ملى که مقولۀ برای 
مسوول  و  پاسخگو  دولت  يک  از طريق  است  ملت شدن 
و  پاسخگو  دولت  يک  به  ما  زمانى  اما  مى آيد؛  وجود  به 
مسوول دست پيدا خواهيم کرد که احزاب سياسى مسوول 

و پاسخگو داشته باشيم. 
به باور اين استاد دانشگاه، افغانستان برای ملت شدن بايد 
مراحل تاريخى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى را طى کند.

او گفت: »در نظام سرمايه داری ملت براساس پول واحد، 
سرزمين واحد و ارزش های اقتصادی و منافع ملى تعريف 
مى شود، اما تناقضاتى که در طول تاريخ در افغانستان شکل 

گرفته، مانع ملت شدن گرديده است.«
بيشتر  توجه  واليت  يک  رشد  برای  اکنون  هم  گفت:  او 
مى شود، اما برای واليت ديگر کمتر، بنابراين چنين سيستِم 
افغانستان  در  ملت شدن  پروسۀ  کندشدن  سبب  متناقص 

مى گردد.
صاحب نظر مرادی تاريخ دان مى گويد:« در افغانستان طى 
يک يا دو قرن اخير، دولتى وجود نداشته که بخواهد اقوام 
تضمين  و  تأمين  با  را  سرزمين  اين  مختلفى  گروه های  و 

حقوق شهروندی  شان به سمت همگرايى دعوت کند«.
ساخته  تحقير  و  توهين  زور،  يا  شعار  با  ملت  گفت:«  او 
همۀ  مساوی  حقوق  و  اعتماد  ايجاد  با  بل  نمى شود، 
قرن  دو  طى  در  متأسفانه  اما  مى گيرد،  شکل  شهروندان 
حق  ناديده گرفتن  و  اقوام  سرکوب  با  دولت ها  گذشته، 

شهروندی، سد راه ملت شدن گرديده اند«.
مرادی تصريح کرد، کارکردهای دولت های گذشته سبب 
شده تا مردم در بحران اعتماد زنده گى کنند و بحران اعتماد 
سبب شده تا مردم نتوانند همديگرپذير باشند و به  يک 

ملت واحد مبدل شوند.
نشدن  ملت  در  کشوری  هيچ  کرد،  تأکيد  تاريخ دان  اين 

و  سياسى  رهبران  اين  بل  نيست؛  مقصر  افغانستان  مردم 
دولت های افغانستان بوده اند که برای تامين منافع خودشان 

سد راه ملت شدن گرديده اند.
به گفته او، دولت ها با ايجاد عدالت اجتماعى اقوام را کنار 
مى دهند،  ملت شدن سوق  به سمت  و  مى دهند  قرار  هم 
بنابراين نقش دولت در راستای ملت شدن بسيار ضروری 

است.
افغانستان برای حفظ قدرت  وی افزود، ولى دولت ها در 
ترفند ها و سياست های عوام فريبانانه  با  منافع خودشان  و 
مردم را در دشمنى عليه يکديگر قرار مى دهند که با چنين 

سياستى هيچ گاه ملت تشيکل نخواهد شد. 
اما يونس فکور آگاه مسايل سياسى به اين باور است که 
تعريف ملت در افغانستان در طول زمان يا تاريخ »آبديت« 

يا نو شده است. 
کلى  تعريف  دنبال  برای ملت شدن  ما  او مى گويد:« چون 
آن استيم، يعنى يک ملت واحد، بايد به يک زبان صحبت 
کند، شراکت خونى داشته باشند و يک دولت واحد داشته 

باشند«.
وی تصريح کرد:« تعريف جديد ملت را که پرچم مشترک، 
شامل  را  واحد  دولت  يک  و  اساسى  قانون  ملى،  سرود 

ياد  بايد  اما  استيم،  ملت  ما  بنابراين  داريم؛  ما  مى شود، 
بگيريم که چگونه براساس قانون اساسى زنده گى سياسى 

خود را پيش ببريم«.
به گفتۀ فکور، علت اينکه ما همديگرپذيری نداريم رهبران 
سياسى افغانستان هستند که منافع خود را در الک قومى 
پيش  انتخابات  در  افراد  اين  اگر  و  مى کنند  جست وجو 
روی از صحنه سياست حذف شوند، ما مى توانيم به طرف 

ملت شدن حرکت کنيم.
و اما اين آگاه سياسى گفت:« در تذکره های برقى هويت 
مردم  همه  حق  اين  و  شود  درج  بايد  اشخاص  همه 
راه  سد  يا  مانع  نمى تواند  مساله  اين  و  است  افغانستان 

ملت شدن باشد«.
بحث ملت در افغانستان يکى از بحث  های بسيار جنجالى 
از  يکى  افغانستان  که  اند  باور  اين  به  خيلى ها  و  است 
کشورهای ناکام نه تنها در پروسۀ  »ملت سازی« بلکه حتى 
در »دولت سازی« نيز در سطح جهان بوده و عوامل فراوانى 

در ملت نشدن مردم افغانستان نهفته است.
»ملت به گروهى از انسان های دارای فرهنگ، ريشۀ نژادی 
مشترک و زبان واحد اطالق مى گردد که دارای حکومتى 
واحد هستند يا قصدی برای خلق چنين حکومتى دارند. 

مَِلّت را مى توان يک واحد بزرگ انسانى تعريف کرد که 
اشتراک  شالوده  بر  و  آمده  وجود  به  تاريخى  تکامل  طى 
است.  استوار  ملى  فرهنگ  و  تاريخ  و  اقتصاد  و  سرزمين 
وجود  است.  مشترک  آگاهى  و  فرهنگ  آن  پيوند  عامل 
منافع  و  مذهبى  عقيدتى،   nفرهنگى تاريخى،  مشترکات 
يک  ساکن  مختلف  گروه های  بين  اقتصادی  مشتُرک 
محسوب  واحد  ملت  يک  ايجاد  اصلى  عوامل  سرزمين، 

مى شوند .« )ويکى پديا(
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سوء استفاده جنسی از کودکان...
 در سرک ها مصروف شوند. بعضى از اين ها تا ناوقت های 

شب مصروف کاراند«.
اين گزارش براساس مصاحبه با 4166 کودک در 27 واليت 
افغانستان تهيه شده است. براساس اين گزارش، 20 درصد 
کودکان از تعليم و تربيه محروم هستند. 24 درصد کودکان 
گفته اند که همه روز مورد تحقير و اهانت قرار مى گيرند.

دوازده درصد اين کودکان گفته اند که به دليل دختر بودن 
گزارش،  اين  براساس  اند.  روبرو  تبعيض  با  خانواده  در 
انواع خشونت  کودکان در خانواده، مکتب و جامعه مورد 

های جسمى، زبانى و روانى قرار مى گيرند.
افزايش تجاوز جنسى بر کودکان

مسووالن کميسيون حقوق بشر گفتند که حدود 400 مورد 
سال  در  افغانستان  سراسر  در  کودکان  بر  جنسى  تجاوز 
جاری خورشيدی ثبت شده که 28 درصد افزايش را نسبت 

به سال قبل نشان مى دهد.
تکان  کودکان  از  استفاده جنسى  کميسيون گفت سوء  اين 
مى  قرار  تجاوز  مورد  دختر  کودکان  بيشتر  و  است  دهنده 
کودکان  بر  تجاوز  دقيق  آمار  گزارش  اين  براساس  گيرند. 
را  مواردی  چنين  مى کند  کوشش  مردم  زيرا  ندارد،  وجود 

پنهان کنند.
کميسيون  در  کودکان  بخش  مسوول  ببرکزی،  اهلل  نجيب 
افزايش  عوامل  از  »يکى  گفت:  مورد  اين  در  بشر  حقوق 
بر کودکان تجاوز  افرادی است که  تجاوز، محاکمه نشدن 
ما  که  بود  مسايل  اين  مورد  در  کميسيون  نگرانى  مى کنند. 

تحقيق ملى بچه بازی را راه اندازی کرديم«.
سيما سمر گفت با آن که برخى از عامالن تجاوز بر کودکان 
مى کنند:  فرار  آنها  بيشتر  اما  مى شوند  محاکمه  و  بازداشت 
تحت  مناطق  به  مى کنند،  جنسى  تجاوز  که  کسانى  »اکثرا 
تسلط طالبان مى روند. اين تنها راه فرار نيست، بلکه فساد 
تجاوز  عامالن  که  مى شود  سبب  نيز  دولتى  اداره های  در 

مجازات نشوند«.
بهبود  برای  که  است  کرده  تاکيد  بشر  حقوق  کميسيون 
طريق  از  دهى  آگاهى  برنامه های  بايد  کودکان  وضعيت 
رسانه ها بيشتر شود تا خانواده ها مسووليت شان را در قبال 

کودکان انجام دهند.

عامل خشونت بر ستاره...
 مدنى صدای خود را بلند مى کنيم و هم از طريق 
]عليه  خشونت  محو  راستای  در  دولتى  نهادهای 
زنان[ کار مى کنيم. کميسيون مستقل حقوق بشر در 

هر دو جهت فعال است.«
شنبه  روز  همايش  برگزارکنندگان  از  پارسا  خليل 
)23 قوس/آذر( در هرات گفت کسانى که در اين 
که  مى خواهند  جامعه  از  کرده اند،  شرکت  همايش 
نسبت به خشونت با زنان حساسيت بيشتری داشته 

باشد.
او افزود به دليل اين که خشونت با زنان عمدتًا در 
خانواده ها صورت مى گيرد، برگزارکنندگان همايش 

اعتراضى ميدان مرکزی شهر هرات مى خواهند توجه 
خانواده ها و شخصيت های تاثيرگذار در جامعه را به 

ابعاد خشونت با زنان جلب کنند.
دفتر  رييس  و  زنان  امور  رييس  دادستانى،  رييس 
فعاالن  از  توجهى  قابل  بشر هرات و شمار  حقوق 
حقوق زن، از جمله کسانى بودند که در اين همايش 

حضور دارند.
محکوميت خشونت  در  شعارهايى  شرکت کنندگان 
با زنان با خود حمل مى کردند و بيشتر آنها پارچه 
به  ستاره  با  همدردی  نماد  عنوان  به  را  سبزرنگى 

گردن خود بسته  بودند.
انجيل  شهرک  در  که  است  ساله يى  سى  زن  ستاره 

هرات زندگى مى کند و روز جمعه وقتى که در برابر 
تقاضای شوهر معتادش برای فروش زيورآالت خود 

مخالفت کرد، با خشونت او مواجه شد.
آن گونه که مقام های واليت هرات گفته اند، اين مرد 
را  لبش  و  بينى  و  کرد  به همسرش حمله  چاقو  با 
بريد. سميع وفا، سخنگوی والى هرات گفته که چند 

ضربه چاقو به سر ستاره هم اصابت کرده است.

در  اخير  سال های  در  زنان  با  خشونت  ثبت  آمار 
افزايش  به ويژه هرات  و  افغانستان  مناطق مختلف 
يافته و اين موضوع نگرانى نهادهای حقوق بشری، 

مدنى و اجتماعى را برانگيخته است.
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بخش نخست

ملی،  اجندای  طرح  مشورتی  نشست  سومین  یادداشت: 
استادان  و  فرهنگیان،  سیاسی،  نخبه گان  حضور  با  اخیراً 

دانشجویان در والیت پنجشیر برگزار گردید.
پیشنهادها  و  اشتراک کننده گان  نشست،  این  در 
ارایه  دیدگاه های شان را در خصوص طرح اجندای ملی 
کردند و هم چنان حمایت شان را از این طرح ابراز داشتند.

رییس  مسعود  ولی  احمد  سوی  از  ملی  اجندای  طرح 
عمومی بنیاد شهید مسعود ارایه شده است.

بن بست  از  خروج  راه کار  ارایۀ  ضمن  طرح،  این  در 
کنونی، در خصوص تأمین صلح پایدار در افغانستان نیز 

راه کارهایی ارایه شده است.
جمله  از  خارجی  نهادهای  استقبال  با  اجندای،  طرح 
سازمان ملل متحد و نهادهای داخلی کشور رو برو شده 

است.
پس از این، گفت  وگوهای سومین نشست مشورتی طرح 
بود،  برگزار شده  پنجشیر  اجندای ملی را که در والیت 

به ترتیب در روزنامه به نشر می سپاریم.
آغاز برنامه:

نظری پريانى:
به نام خداوند جان و خرد

کزين برتر انديشه بر نگذرد
حاضران گرامى، جناب محترم والى صاحب واليت پنجشير، 
و  خواهران  سفيدان،  محاسن  مسعود،  احمدولى  جناب 

برادرانى که تشريف داريد، سالم خدمِت تان! 
به نماينده گى از همۀ شما، حضور احمد ولى مسعود رييس 
واليت  به  را  )رح(  مسعود  شاه  احمد  شهيد  بنياد  عمومى 

پنجشير خير مقدم مى گويم.
پيش از اين که محتوا و هدف اين برنامه را خدمِت شما به 
معرفى بگيريم؛ برنامه را با تالوت آياتى از قرآن پاک آغاز 

مى کنيم.
بعد از تالوت آيات قرآن کريم توسط قاری رحم خدا برنامه 

رسمًا آغاز يافت.
نظری پریانی: 

واليت  به  ملى  آجندای  کاروان  آوری  تشريف  از  هدف 
پنجشير آن گونه يى که مى دانيد موضوع مهم و خاص برای 

افغانستان است.
وضعيت افغانستان را همۀ شما درک مى کنيد و از چگونگى 
آن مطالعه داريد؛ الزم است تا سلسله برنامه های ملى و همه 
پذير راه اندازی شود تا افغانستان به يک ورطۀ خطرناک گذار 
نکند؛ زيرا ما سال های ُدشوار و پُر از بيم و اميد را در پيش 

داريم.
زيِر  را  مسعود طرحى  ولى  احمد  آقای  بدين سو  مدتى  از   
بعد  اين طرح خوشبختانه  اند،  ارايه کرده  نام آجندای ملى 
از مدتى که مطرح شد حتا مورد توجه سازمان ملل متحد 

قرار گرفت.
که  مى باشد  مشخص  محورهای  دارای  ملى  آجندای  طرح 
جناب احمد ولى مسعود در اين مورد صحبت خواهند کرد؛ 
اما آنچه برای ما به عنوان اهميت اين طرح مطرح است اين 
است که اين طرح به عنوان برنامۀ ملى و همه پذير توانسته 
با رويکردهای جديد و برنامه های تازه توجه همۀ نهادهای 

دانشگاه،  استادان  تحليل گران،  سياست مداران،  سياسى، 
فعال  سازمان های  و  گروه ها  طيف ها،  همه  و  خبره  جوانان 

جامعه را به خود معطوف دارد.
امروزه در هيچ محفل و سازمان سياسى نيست که حرفى از 
آجندای ملى و برنامۀ ملى مطرح نگردد، حتا نمايندۀ سازمان 
ملل متحد در کابل گفت، سزاوار است که کانديدان رياست 
بر  را  تالش ها  همه  که  اين  جايى  به  افغانستان  جمهوری 
از  بايد  محور شخصى و شخصيت خودشان متمرکز کنند، 

آجندای ملى حمايت کنند.
اين را هم مى دانيم که نقش پنجشير و شخصيت های پنجشير 
افغانستان شهيد احمد شاه مسعود در  به ويژه قهرمان ملى 
تحوالت سه دهۀ اخير بسيار پُررنگ بوده است و حاال که 
خوب  تحول،  دهۀ  يک  طرف  به  مى رود  افغانستان  بازهم 
است که بنيان گذار يک نسخۀ تازه برای افغانستان و هدايت 
افغانستان و جامعۀ جهانى در قبال  نو برای  دهندۀ يک راهِ 

افغانستان باشد.
پيش از اين که اين کاروان به پنجشير بيايد و اين برنامه را 
مطرح سازد، صحبت های بسيار زيادی با گروه ها، طيف ها و 

افکار مختلف در کابل و هرات صورت گرفت.
بنياد شهيد احمد  شماری زيادی از طيف های گوناگون در 
شاه مسعود و خانۀ احمد ولى مسعود روی اين طرح صحبت 
کرده اند و سلسله برنامه ها و ديدگاه های جديد در اين زمينه 

ارايه شده است.
کاروان آجندای ملى به هرات هم رفتند و در دو کنفرانس 

بزرگ يکى مطالعات منطقه يى هرات nکه از طرف هراتى ها 
با حضور شخصيت های داخلى و خارجى برگزار شده بود و 
آقای احمد ولى مسعود در آنجا يکى از سخنران های اصلى 
برنامه بودندn طرح آجندای ملى در آنجا مطرح شد و مورد 
استقبال همه قرار گرفت و کنفرانس ديگری که از طرف بنياد 
شهيد احمدشاه مسعود زير نام نشست مشورتى آجندای ملى 
اين  در  غرب  جنوب  حوزۀ  نخبه گان  بود،  گرديده  برگزار 
نشست حضور داشتند؛ طرح آجندای ملى مورد گفت و گوی 
دانشگاهيان و نخبه گان صورت گرفت و اين کاروان با اعالن 

حمايت توسط حوزۀ جنوب غرب با دست پُر برگشتند.
است؛  نخبه گان  بين  گفتمان  يک  بيشتر  ملى  آجندای  طرح 
در چه شرايطى  افغانستان  مى دانند  که  آگاهانى  و  نخبه گان 
قرار دارد و برای فردای اين کشور چه کاری بايد صورت 

گيرد.
که  است  رسيده  پنجشير  به  ملى  آجندای  کاروان  بار  اين 
در اين زمينه جناب احمد ولى مسعود بعد از سخنان والى 
موضوع  اين  آن  از  بعد  و  داد  خواهند  توضيحاتى  صاحب 
برای شما که مى توانيد سواالت، نظريات و  حواله مى شود 
پيوند به طرح آجندای ملى مطرح کنيد و  تان را در  افکار 
آقای احمد ولى مسعود هم در خدمِت تان خواهند بود و با 
حوصله مندی تمام به نظريات و سواالت شما پاسخ خواهند 

داد.
آرزو داريم اين محفل با گرمى و صميميت خودش به پايان 

برسد.
آقای  پنجشير  واليت  محترم  صاحب  والى  جناب  از  حال 
عبدالرحمن کبيری خواهشمند هستيم تا از سخنان خود همه 

را مستفيد سازد. 
موالنا عبدالرحمن کبیری/ والی پنجشیر:

دوستان محترم السالم عليکم و رحمت اهلل و برکاته.
دو  سردار  )ص(  محمد  پاک  روان  بر  درود  همه  از  اول تر 
بر  خصوصًا  اسالم  شهدای  پاک  روان  بر  درود  و  کونين 
روان پاک شهدای جهاد و انقالب اسالمى افغانستان؛ بويژه 
شهدای اين مرز و بوم در رأس قهرمان ملى افغانستان شهيد 

احمدشاه مسعود.
آقای  مسعود  احمدشاه  شهيد  بنياد  رييس  آوری  تشريف 
مقدم  خير  شان،  دوستاِن  از  با جمعى  را  مسعود  احمدولى 

مى گويم.
که  مى کنم  اشتراک  محفلى  در  امروز  که  هستم  خوشبخت 
نشست مشورتى آجندای ملى نام دارد، البته در اين پيوند من 
بيشتر صحبت نخواهم داشت به خاطری که در اين جا طراح 
اين طرح آقای احمد ولى مسعود حضور دارند و صحبت 

خواهند داشت.
من چند موضوع را بسيار کوتاه به شکل مقدمه مى خواهم 

بيان کنم و بعد سراپا گوش هستم به اين نشست مشورتى.
دوستان شما بهتر آگاه هستيد، بعد از اين که افغانستان يک 
جنگ نابرابر را در مقابل اجانب سپری کرد و بعداً به پيروزی 
نايل آمد؛ البته زمانى که مجاهدين به پيروزی رسيدند مردم 
توقع زياد داشتند تا ديگر جنگ رخت خود را از افغانستان 
ببندد و صلح جاگزين آن  شود؛ اما متأسفانه مشکالت داخلى 
و خودخواهى های شماری از کسانى که در داخل افغانستان 
بودند و مداخالت خارجى باعث شد که بعد از صلح دوباره 

جنگ تشديد شود، مردم افغانستان به جايى اين که راحت 
گوشه يى  هر  به  برسند  خود  گى  زنده  و  کار  به  و  شوند 

سرگردان شدند.
در اين ميان شماری زيادی از مغزهای متفکر هم از کشور 

فراری شدند و رفتند.
بعد از اين که مجاهدين دوباره دورۀ سياه طالبان را پشت 
سرگذشتاندند و دوباره داخل کابل شدند بازهم مردم تصور 
مى کردند و اميد داشتند تا مجاهدين برنامه هايى داشته باشند 
اما  شوند؛  رهنمون  پيشرفت  و  طرف صلح  به  را  مردم  که 
متأسفانه اين روند هم با مشکالتى روبرو شد و در اين دوره 
شرايط به دست مجاهدين نماند بلکه کسان ديگری در اين 
روند با برنامه های شخصى و قومى داخل شدند و برنامه های 

خود را مطرح کردند.

و  داشتند  را  اين  توقع  هم  تحول  دهۀ  در  افغانستان  مردم 
دارند تا کسى پيدا شود که از آجنداهای شخصى، قومى و 
سمتى بگذرند و يک آجندا و برنامۀ ملى را مطرح کنند که 
از خانوادۀ  به جز  ديگری  از کس  توقِع شان  و  تصور  اين 
شهيد احمد شاه مسعود نيست؛ زيرا چشم مردم از ابتدا هم 
به طرف خانوادۀ قهرمان ملى بوده است و تا آخر هم چشم 

مردم اميد به طرف همين خانواده خواهد بود.
شاه  احمد  شهيد  برادر  امروز  که  هستم  خرسند  بسيار  من 
نام  زيِر  را  ملى  برنامه يى  مسعود  ولى  احمد  آقای  مسعود 
آجندای ملى مطرح مى کند و اين آجندا هم خوشبختانه در 
شمار زيادی از محافلى که مطرح شده است، مورد قبول و 

حمايت قرار گرفته است.
که  داريم  کسانى  پنجشير  در  ما  که  است  خوشى  جايى 
موضوعات ملى و مردمى را مطرح مى کنند و هم چنان کسانى 
را  خود  نظريات  و  ديدگاه ها  پيوند  اين  در  که  هستند  هم 
مطرح مى سازند و به گفتمان مى نشينند تا آجندای ملى غنى 

و بارور شود.
احمدولى  زبان  از  را  ديگر  موضوعات  که  است  اين  بهتر 
مسعود بشنويم و به اميد روزی که آجندای ملى در سراسر 
آن مساعد گردد  تطبيق  زمينۀ  قبول شود و  افغانستان مورد 
از  اند  ورزيده  شرکت  رو  پيش  انتخابات  در  که  کسانى  و 

آجندای ملى به حيث يک راه کار استفاده ببرند.

سومین نشست مشورتی آجندای ملی- پنجشیر

خشم اشمایکل از عملکرد شیاطین سرخ
از  ستايش  به  بارسلونا  باشگاه  رييس 
پپ گوآرديوال پرداخت و او را بهترين 
او  دانست.  باشگاه  اين  تاريخ  مربى 
همچنين مسى را شايسته »توپ طالی 

فوتبال جهان« در سال 2013 دانست
ليونل مسى روزهای خوبى را در جمع 
در  او  نمى کند.  سپری  اناری ها   n آبى 
فصل جاری سه بار آسيب ديد و همين 
هم شانس او را برای کسب توپ طال 
با  است.  آورده  پايين   2013 سال  در 
اين حال ساندرو روسل، رييس باشگاه 
بارسلونا همچنان معتقد است که مسى 
و  است  جهان  فوتبال  بازيکن  بهترين 
بايد توپ طال سال 2013 به او برسد.

روسل در مجله »دوحه استاديوم پالس« 
قطر گفت: مسى بازيکن تاريخ فوتبال 
شايستگى  او  بدون شک  است.  جهان 
فوتبال  طالی  توپ  پنجمين  کسب 
اين  که  باشد  قرار  اگر  دارد.  را  خود 
جايزه را با توجه به عملکرد بازيکنان 
در فصل اخير به آنها بدهيم بايد مسى 
را انتخاب کنيم. فصل گذشته عملکرد 
خوبى در ترکيب بارسلونا داشت. مسى 
چهار سال پياپى است که اين جايزه را 
پنجمين  او شايسته  مى آورد.  به دست 
هنوز  مسى  است.  خود  طالی  توپ 

است  بارسلونا  تاثيرگذار  بازيکن  هم 
و جايگاه خود را به عنوان ستاره تيم 
حفظ کرده. مردم خواستار تغيير هستند 
اين حال هنوز  با  اين طبيعى است.  و 
بازيکن  بهترين  مسى  که  معتقدم  هم 
جهان است و بايد توپ طالی 2013 

به او برسد.
هر چند مسى قرارداد خود را تا سال 
اما خبرهايى  2018 تمديد کرده است 
اناری ها   n آبى  از  او  جدايى  درباره 
اين  در  روسل  مى رسد.  گوش  به 
که  دارند  عادت  رسانه ها  گفت:  باره 
کنند.  منتشر  را  زيادی  کذب  خبرهای 
بارسلونا  در  مسى  که  بگويم  بايد 
در  هم  بعد  فصل  حداقل  او  مى ماند. 

بارسلونا بازی مى کند.
از  بارسلونا  هافبک  اينيستا،  آندرس 
ديگر بازيکنانى است که شايعه جدايى 
او به گوش مى رسد. هر چند خود اين 
در  مى خواهد  که  کرد  اعالم  بازيکن 
بارسلونا بازنشسته شود. روسل درباره 
زبان  بر  را  سخنانى  همان  هم  اينيستا 
آورد که درباره مسى گفت: اينيستا در 
شايعه يى  او  جدايى  مى ماند.  بارسلونا 
است که رسانه ها آن را مطرح کرده اند. 
او به همراه مسى حداقل فصل آينده را 

هم در نوکمپ مى ماند.
رييس باشگاه بارسلونا در ادامه سخنان 
گوآرديوال  پپ  از  ستايش  به  خود 
به  او  بازگشت  احتمال  و  پرداخت 
روسل  ندانست.  بعيد  را  نوکمپ 
تاريخ  مربى  بهترين  گوآرديوال  گفت: 
ممکن  غير  است.  بارسلونا  باشگاه 
درخشان  کارنامه  بتواند  کسى  است 
او را در بارسلونا تکرار کند. بارسلونا 
خانه گوآرديوال است و در اين باشگاه 

همواره به روی او باز است.
با  چرا  که  سوال  اين  درباره  روسل 
نشد  حاضر  آبيدال  رهايى  وجود 
قرارداد او را تمديد کند، گفت: بعد از 
اين که آبيدال به شرايط بازی برگشت 
با او هم چون يک بازيکن طبيعى رفتار 

کرديم. جدايى او فنى و حرفه ای  بود.
ليگ  نهايى  نيمه  دور  در  مونيخ  بايرن  
هر  در  قبل  فصل  در  اروپا  قهرمانان 
بايرن   برابر  برگشت  و  رفت  بازی  دو 
مونيخ نااميد کننده ظاهر شد و متحمل 
شد؛  صفر  بر  هفت  سنگين  شکست 
شکستى که باعث شد بسياری از پايان 
سخن  اروپا  فوتبال  و  بارسلونا  سلطه 
شکست  اين  درباره  روسل  بگويد. 
نمى تواند  تيم  يک  گفت:  سنگين 
همواره پيروز شود. البته نبايد فراموش 
درست  مونيخ  بايرن   گل  سه  که  کنيم 

نبود و مسى هم غايب بود.

بازيکنان  از  انتقاد  به  سنگربان سابق شياطين سرخ 
اين تيم پرداخت. او گفت ديويد مويس بايد چند 

بازيکن اين تيم را اخراج کند!
انگليس  برتر  ليگ  در فصل جاری  منچستريونايتد 
نااميدکننده ظاهر شده است و با 22 امتياز در رده 

نازل نهم جدول رده بندی قرار دارد.
به  سرخ  شياطين  سابق  سنگربان  اشمايکل،  پيتر 
انتقاد از بازيکنان اين تيم پرداخت و از سرمربى اين 
انديشه  بازيکن در  تا به جای جذب  تيم خواست 

فروش چند بازيکن کنونى اين تيم باشد.
»ديلى  روزنامه   با  که  گفت وگويى  در  اشمايکل 
ميل« انگليس داشت، گفت: بازيکن منچستريونايتد 
همچون  بزرگى  تيم  برای  بازی  باشد.  بزرگ  بايد 
است.  افتخار  بازيکنى  هر  برای  منچستريونايتد 
کسى که پيراهن اين تيم را بپوشد، بايد از جان مايه 
بگذارد. متاسفانه اين تيم در فصل جديد در شرايط 
کنونى  بازيکن  شش  پنج،  نمى برد.  سر  به  خوبى 
درک  و  نيستند  تيم  اين  سطح  در  منچستريونايتد 
نمى کنند که برای چه تيم بزرگى بازی مى کنند. در 
بازی در  نديده ايم که قدر  را  بازيکنى  تاريخ  طول 

اولدترافورد را نداند.
يک  دارد.  هوادار  ميليون   560 منچستر  افزود:  او 

بازی  تيم  اين  اصلى  ترکيب  در  که  وقتى  بازيکن 
مى کند بايد بداند که مسئوليت 560 ميليون هوادار 
روی دوش او است. او نبايد با بى توجهى در زمين 
اين  کند.  قبول  را  شکست  راحتى  به  و  برود  راه 
منچستريونايتد  بزرگى همچون  تيم  برای  بد  نتايج 

قابل قبول نيست.
بود  اولدترافورد  محبوب  چهره  سال ها  اشمايکل 
هم  توصيه ای  مويس  به  خود  سخنان  پايان  در 
جذب  جای  به  است  بهتر  مويس  گفت:  او  کرد. 
از  بازيکن  چند  اخراج  انديشه  در  بازيکنان جديد 
قرار  منچستريونايتد  ترکيب  در  که  باشد  تيمش 
ندارند.  را  تيم  اين  پوشيدن  و شايستگى  مى گيرند 
معتقدم که تنظيم ليست فروش بهتر از دادن ليست 
جديد جذب بازيکنان است. منچستريونايتد بايد به 
روزهای اوج خود برگردد جايگاه نهم اصال شايسته 

اين تيم نيست.
منچستريونايتد در هفته  شانزدهم ليگ برتر انگليس 
ميدان  به  آستون ويال  خانگى  ورزشگاه  در  يکشنبه 
در  گذشته  هفته   مويس  ديويد  شاگردان  مى رود. 
اولدترافورد با يک گل برابر نيوکاسل تن به شکست 
جز  چاره ای  شکست  اين  جبران  برای  آنها  دادند. 

پيروزی ندارند.

روسل:
 گوآردیوال بهترین مربی تاریخ بارسلوناست

ورزش
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په د اسې حال کې چې د امریکا لوی درستیز مارټین دېمپيس ویيل، 

لور  ثباتۍ  بې  به  وال ځواکونه ووځي سیمه  نړۍ  افغانستانه  له  که 

ته الړه يش، یوشمېر سیايس شننونکي وايي،دا څرګندونې پر ځای 

دي.

پرته  محاسبې  له  چارواکي  امریکايي  وايي،  شنونکي  سیايس 

له  ځواکونه  وال  نړۍ  که  شته  امکان  دې  د  او  کوي  نه  څرګندونې 

افغانستانه ووځي تېرې کورنۍ جګړې به بیا تکرار يش.

برش  فاروق  استاد  پوهنتون  کابل  د  او  شنونکی  چارو  سیايس  د 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، تېرو کورنیو جګړو ته په کتو 

اوس افغان ملت ډېر په اندېښنه کې دی که چېرې نړۍ وال ځواکونه 

له افغانستانه ووځي، بیا به کورنۍ جګړې پیل يش.

له  ځواکونه  وال  نړۍ  چېرې  که  ده  ځای  پر  خربه  دا  وايي،  هغه 

افغانستانه ووځي نه یوازې دا چې افغانستان به له اقتصادي او امنیتي 

ته  سیالیو  خپلو  به  هېوادونه  سیمې  د  بلکې  يش،  مخ  رسه  ستونزو 

پراختیا ورکړي او حتی سیمه به هم وررسه نا امنه يش.

د ده په خربه،په کار ده چې افغان ولسمرش د خلکو  دا ستونزه درک 

کړي او هر څومره ژر چې کېدای يش دغه تړون السلیک کړي.

ښاغلی برش په دې اند دی، په داسې حال کې چې افغان حکومت 

بهرنیو  په  بودیجه  ورکوالی،  نيش  معاش  ته  ځواکونو  امنیتي  خپلو 

مرستو والړ ده، پوځ هوايي ځواک، وسلې او نور تجهیزات نه لري؛ 

نو څنګه کېدای يش چې افغانستان خپل امنیت وسايت: )) افغانستان 

بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. همدا اوس افغانستان له اقتصادي رکود 

رسه مخ دی. او که چېرې د نړۍ مرستې ودرېږي نو ستونزې به ال 

ډېرې يش.((

د سیايس چارو  دغه شننونکي زیاتوي، د دې تړون د نه السلیک له 

تر یوه فشار الندې  افغان ولس  امله د خلکو ذهنیتونه وژل شوي، 

دی، که دا تړون السلیک نيش څه به کېږي. دغه وضعیت په کارو 

بار اغېز کړی دی، د افغانیو ارزښت را لوېدلی، د کورونو پلور په ټپه 

او  ده  بنده  پانګونه  اقتصادي رکود رسه مخ دی،  له  درېدلی، هېواد 

هیڅوک ارام نه دي.

د نوموړي په وینا، باید د خلکو ذهنیت را ژوندی يش، هغوی ته ډاډ 

ورکړل يش، چې اوسنی حکومت د دې وړتیا نه لري تر هغې چې دا 

تړون السلیک نيش: )) دا تړون باید ژر السلیک يش ځکه د امریکا 

وځنډېږي  که  او  جوړېږي  کې  میاشتو  جوالی  او  جون  په  بودیجه 

پالن  لپاره  ماموریت  خپل  د  کې  افغانستان  په  کوالی  نيش  هغوی 

ګذاري وکړي.((

ښاغيل فاروق برش وویل، دا چې ولسمرش د دې تړون له السلیک 

ټاکنو کې د خپل  په  ډډه کوي څو خربې شته، لومړی دا چې هغه 

نوماند بریا غواړي،ځینې خلک فکر کوي که چېرې په ټاکنو کې بل 

څوک بریالی يش، ښايي د ولسمرش کرزي له ټیم او د حکومت له 

چارواکیو نه د هغوی د کارونو په اړه حساب وغواړي.

تړون  دا  که  وي  کړي  فکر  کرزي  ولسمرش  ښايي  وینا،  په  ده  د 

السلیک يش نو طالبان چې دی یې ورونه بويل؛ خپلو فعالیتونو ته 

زور ورکړي: )) ولسمرش له دې هم ډارېږي چې دا مساله د ډيورنډ 

غوندې نيش. ((

د  ډارېده  مسایلو  دې  له  کرزی  ولسمرش  که  خو  زیاتوي،  نوموړی 

لويې جرګې جوړېدو ته اړتیا څه وه: )) ولسمرش کرزي له جان کېري 

رسه په لیدنه او خربي ناسته کې وویل، چې موږ توافق ته رسېديل 

یو. خو که لویې جرګې يې تایید وکړ ژر یې السلیک کوو. مګر لویې 

جرګې  خو تایید کړه ولې یې اوس نه امضا کوي. که یې نه السلیک 

پرې  ډالره  میلیونه  شپېته  وه، چې  اړتیا څه  ته  لویې جرګې  نو  کاوه 

ولګېدل، دولس دیارلس تنه په کې ووژل شول او نور هم خلکو ته 

زحمت ورکړل شو((

استاد برش وايي، په ولسمرش کرزي د امریکا او نړۍ باور ختم شوی 

او  کورنیو  مخالفانو  او  موافقانو  د  تړون  دې  د  کرزی  خپله  او  دی 

بهرنیو تر فشار الندې دی.

د ده په وینا، ولسمرش هم له ګاونډیو او سیمه ییزو هېوادونو رسه د 

امنیتي تړون په اړه سال کوي او هم پرې بې باوره دی که امریکا الړه 

يش دغه هېوادونه به په افغانستان کې السوهنه وکړي.

راتلونکی  کړي،  نه  السلیک  تړون  دغه  ولسمرش  که  زیاتوي،  هغه 

ولسمرش به یې السلیک کړي او دا تړون به خامخا السلیک کېږي؛ 

نو په کار نه ده چې ولسمرش په کې ځنډ راويل.

په همدې حال کې د سیايس چارو شننونکی سید مظفر دره صويف 

ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د لويدیځوالو ډېری سیاستونه 

د محاسبې او حساب و کتاب پر اساس دي، هره کړنه او هره خربه 

چې کوي، په ډېر تامل رسه تررسه کېږي.

د هغه په خربه، دا چې جرنال ډمپيس ویيل، له افغانستانه د امریکايي 

او نړۍ والو ځواکونو په وتلو رسه به سیمه د بې ثباتۍ لور ته الړه 

يش دا څرګندونې په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره نه دي؛ بلکې 

دا څرګندونې یې د یوې محاسبې له مخې کړي دي او باید جدي 

ونیول يش.

هغه زیاتوي، دا چې ولسمرش کرزی له امریکا غواړي چې پرې فشار 

رانه وي او له هغه رسه غیر دوستانه عمل ونه کړي، متناقضه خربه 

ده؛ ځکه دا پوښتنه د ولسمرش په اړه هم را پورته کېږي، چې د دې 

غواړي چې  لري،  غوښتنې  کرزي  له  هم  امریکا  برعکس  غوښتنې 

نوموړی له افغانستان رسه د امریکا د مرستو په بدل کې له لجاجت 

نه الس واخيل او تړون السلیک کړي.

د ده په خربه، له همدې امله ده چې د امریکا غوښتنه غیر معقول او 

استعامري نه ده.

ښاغلی دره صويف زیاتوي، له بده مرغه چې کرزی د شخيص ګټو د 

السته راوړلو لباره د خپلو لوېدیځو مالتړو غوښتنې نادیده نیيس او 

د افغان ملت له غوښتنو رسه مقابله کوي.

هغه زیاتوي، دغه ډول لجاجت به په نهایت کې د هېواد د امنیت او 

ثبات او خپله ولسمرش کرزي په زیان متامه يش: )) ښاغلی کرزی 

باید درک کړي چې ځان یې د ترازو په یوې پله، افغان ملت، نړۍ 

ټولنه او د افغانستان دوست هېوادونه یې په بله پله کې اچويل. چې 

ځان تر ټولو دروند ګڼي، چې په پایله کې به بې پېردونکي پاتې يش. 

رسه  نړۍ  له  وزن  همدې  په  او  وزن  خپل  ولسمرش  چې  ده  دا  ښه 

معامله وکړي.(( 

مشرف در انتظار په کرزي د امریکا او نړۍ باور ختم شوی دی
حبس ابد یا مرگ

هند:
امضای موافقتنامۀ امنیتی را پر 

اهمیت می دانیم پرويز مشرف بايد به اتهام ارتکاب خيانت به 
وطن در برابر يک محکمه ويژه قرار گيرد. در 
صورت محکوميت، او را خطر مجازات مرگ 

يا حبس ابد تهديد مى کند.
پرويز مشرف، رييس جمهور پيشين پاکستان 
محکمه  برابر  در  دسمبر   24 تاريخ  به  بايد 
نماينده  يک  را  موضوع  اين  گيرد.  قرار  ويژه 
فرانس  گزاری  خبر  به  جمعه  روز  حکومت 

پرس ابراز کرد.
که  است  پاکستان  تاريخ  در  بار  نخستين  اين 
يک فرد قدرتمند نظامى پيشين به اتهام خيانت 
سنگين بايد در برابر محکمه پاسخ بگويد. به 
اين ترتيب مشرف با حبس ابد و حتى خطر 

مرگ مواجه است.
محکمه  يک  نوامبر  ماه  در  پاکستان  حکومت 
ويژه را تعيين کرد. نواز شريف، نخست وزير 
انتخاب کرد.  را  قاضى  اين محکمه سه  برای 
است،  داده  توضيح  نماينده حکومت  چنانچه 
به تقاضای حکومت در مورد  اين سه قاضى 

جواب مثبت داده اند.
نواز   1999 سال  اکتوبر  در  مشرف  پرويز 
يک  با  را  وقت  آن  وزير  نخست  شريف، 
برانداخت  قدرت  از  خونين  نظامى  کودتای 
و تا آگست سال 2008 بر پاکستان حکومت 

کرد.

صورت  قضايى  متعدد  اتهامات  مشرف  عليه 
گرفته است، از جمله او به دليل قتل بى نظير 
بوتو، نخست وزير پيشين پاکستان مورد پيگرد 
قرار دارد. مشرف بعد از حبس خانگى چندين 
ماهه در ماه نوامبر در بدل ضمانت آزاد شد، 
بازهم  آباد  اسالم  در  او  شخصى  ويالی  اما 
طالبان  چون  دارد،  قرار  شديد  نظارت  تحت 
قصد کشتن او را دارند. افزون بر آن او اجازه 

ترک کشور را ندارد.

هند مى گويد که توافقنامۀ امنيتى ميان کابل و واشنگتن به نفع صلح 
و ثبات در منطقه است. 

معاهده  که  مساله  اين  تاييد  با  هند  امور خارجه  وزارت  سخنگوی 
بحث  مورد  هند  وزير  نخست  و  کرزی  رييس  جمهور  ميان  نظامى 
قرار گرفته، گفت: دهلى نو و کابل اين توافق را برای امنيت و ثبات 

پر اهميت مى دانند.
وی با رد اعمال فشار از سوی هند برای امضای اين توافق افزود: 
کابل  امور  در  ما  است.  عنصر  سه  مبنای  بر  کشور  دو  بين  روابط 
مداخله نمى کنيم. چيزی را برايشان تجويز نمى کنيم و تصميم گيری 

وجود ندارد و در نهايت در هيچ مساله يى قضاوت نمى کنيم.
هند به دنبال برقراری ثبات در افغانستان است و تالش فراوانى برای 

اين کار انجام مى دهد تا از بازگشت طالبان جلوگيری کند.
هند نيز به کابل اطمينان داده که خروج 75 هزار نيروی نظامى ناتو 
افغانستان باعث  تحت رهبری امريکا در پايان سال آتى ميالدی از 

بازگشت طالبان به قدرت نخواهد شد.
نبايد  کرزی  که  مساله  اين  به  اشاره  با  کابل  در  هند  سابق  سفير 
گفت:  شود،  محقق  تمايالتش  و  تمام  آرزوها  باشد  داشته  انتظار 
به هند  تمايالت  از  فهرستى  با  نمى تواند  افغانستان  رييس جمهوری 
بيايد و اين فهرست را به نخست وزير تحويل دهد و انتظار داشته 

باشد به تمام اين خواسته جامه عمل پوشانده شود.

توسط  لب يک زن  و  بينى  بريده شدن  دنبال  به 
در  همايشى  در  تن  صدها  هرات،  در  شوهرش 
ميدان مرکزی اين شهر، خواستار برخورد جدی 

با عامالن اين گونه خشونت ها شده اند.
نهادهای  مسووالن  بر  عالوه  همايش،  اين  در 
مسووالن  و  دولتى  مقام های  از  شماری  مدنى، 
آنها  جمع  به  هم  بشر  حقوق  مستقل  کميسيون 

پيوسته بودند.
کميسيون  محلى  دفتر  رييس  رحيمى،  عبدالقادر 
حقوق بشر در هرات گفت که شرکت کنندگان 
که  خشونتى  به  نسبت  مى خواهند  همايش  اين 
از  و  کنند  انزجار  ابراز  گرفته،  صورت  ستاره  با 
دولت و جامعه بخواهند که زنان را مورد حمايت 

بيشتری قرار دهند.
پرسيده  رحيمى  آقای  از  تلفنى  تماس  يک  در 

انتظار مى رد که  شد که از کميسيون حقوق بشر 
کارکردهايش منجر به کاهش خشونت عليه زنان 
فکر  مورد  اين  در  چرا  نهاد  اين  مسئوالن  شود، 
نمى کنند که خود به جمع معترضان پيوسته اند؟ او 

پاسخ داد: »ما در هر دو زمينه کار مى کنيم.«
اين مقام کميسيون حقوق بشر افزود: »ما هم در 

کنار جامعه...                       ادامه صفحه 6

شهروندان هرات:

عامل خشونت بر ستاره مجازات شود


