
گفت وگو کننده: هارون مجیدی
به  حاضر  این که  از  فراوان  سپاس  با  استاد  جناب 
نخست  قدم  در  شدید.  ما  با  گفت وگو  این  انجام 
از  می توان  چه گونه  که  بپرسم  شما  از  می خواهم 
جلوگیری  انتخابات  از  پس  احتمالی  بحران های 

کرد؟
- در قدم اول باید ما همه یکجا و با یک صدا معتقد 
باشیم که هرگاه افغانستان در امن و امان زنده گی کند 
و هرگاه در افغانستان قانون حاکمیت پیدا  کند، همۀ 

مردم  در پرتِو قانون، آسوده زنده گی خواهد بودند.
پیش رو  انتخابات  در  که  عقیده هستم  این  به  شخصًا 
در  که  هر کسی  که  بود  این خواهد  ما  وظیفۀ  اولین 
را  انتخابات  نباید  می شود،  پیروز  و  برنده  انتخابات 
یک  اگر  دیگر  عبارۀ  به  یا  و  بکشاند؛  کشمکش  به 
نظر  نقطه  از  و  هستند  نامزد  امروز  که  زیادی  تعداد 

که  می شود  معلوم  داده اند،  انجام  کمپاین هایی که 
یک  کرده اند،  پیدا  جامعه  در  را  زیادی  محبوبیت 
تا  نگذارند  و  شوند  بیرون  صحنه  از  باید  تعدادِشان 
انتخابات به دور دوم کشانده شود و بهترین راه همین 
است. هر نامزدی که برنده می شود در صدر آجندای 

کاری اش باید دو نکتۀ بسیار مهم قرار داشته باشد:...
                                             ادامه صفحه 6
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مسايل تغيير نمي كنند؛ اين ما هستيم
 كه نحوۀ نگرِش خود را تغيير مي دهيم.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

یکی از نزدیکان مارشال فهیم:

ـ ایعــات صـحت نـدارند ش

ټاکنیزو  پر  کې  وروستیو  دې  په  نهادونو  څارونکیو  ټاکنو  د 

کمپاینونو د بریدنو له زیاتوايل اندېښنه ښيي او وایي، چې دغه 

بریدونه به په ټاکنو ناوړه اغېزه وکړي. هغوی  وایي، دا د امنیتي 

ځواکونو دنده چې د ټاکنو د پروسې امنیت تامین کړي.

په دې وروستیو کې هرات، فاریاب، رسپل، غزين، ننګرهار، 

کونړ او لغامن والیتونو کې د ولسمرشۍ او والیتي شوراګانو 

د نوماندو په دفرتونو او کمپاینونو بریدونه شوي چې له ځانه 

رسه یې  مرګ...                                            ادامه صفحه 6

محمد کریم خلیلی می گوید که در تالش ایجاد یک محور بزرگ ملی و 
سیاسی به خاطر »حمایت و نظارت« از حکومت آینده هستند.

استاد  شهادت  سالروز  نوزدهمین  مراسم  در  گذشته  روز  خلیلی  آقای 
به  افغانستان گفت که وی  فقید حزب وحدت  عبدالعلی مزاری رهبر 
خاطر این که این مساله رنگ و بوی انتخاباتی را به خود نگیرید، پس از 

انتخابات اقدام به ایجاد این محور خواهد کرد.
آقای خلیلی گفت: »بعد از انتخابات به یاری خدا با کمک تمام دوستان 
و  ملی  محور  یک  ما  اقوام  تمام  و  ازبک  پشتون،  تاجیک،  اقوام  از  ما 
سیاسی بزرگ را در سطح کشور ایجاد خواهیم کرد که هم ادارۀ بعدی 
را هر کسی که در رأس آن باشد، حمایت کنیم و با اجازه شما نظارت 
هم کنیم. نظارت به معنی...                                  ادامه صفحه 6

رییس جمهور تاجیکستان و وزیر اقتصاد افغانستان 
چشم انداز همکاری های دوجانبه را بررسی کردند.

در  تاجیکستان  رییس جمهور  رحمان  امامعلی 
اقتصاد  وزیر  ارغندیوال  عبدالهادی  با  دیدار 
افغانستان  با  همکاری ها  توسعه  گفت:  افغانستان 
تاجیکستان  اولویت های مهم سیاست خارجی  از 

است. 
بین المللی  جشن  کردند:  امیدواری  ابراز  طرفین 
و  می شود  برگزار  افغانستان  در  امسال  که  نوروز 
کنفرانس ششم ریکا در افغانستان به تقویت صلح، 
افغانستان  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه  و  ثبات 

کمک کند.
در این دیدار همچنین دو طرف در مورد اجرای 
راه آهن  ساخت  همچون  منطقه یی  طرح های 

انتقال  طرح  ترکمنستان،  افغانستان،  تاجیکستان، 
برق موسوم به کاسا هزار، بازکردن پست بازرسی 
افغانستان و ساخت  جدید در مرز تاجیکستان و 
تاجیکستان  به  افغانستان  از  گاز  لوله  خط  یک 

گفت وگو کردند.
اکنون 234 دانشجوی  این گزارش هم  بر اساس 
و  بوده  تحصیل  مشغول  تاجیکستان  در  افغانی 
بیش از 200 پزشک تاجیک نیز در افغانستان فعال 

هستند.
 500 و  یکهزار  حدود  تاجیکستان  و  افغانستان 

کیلومتر مربع مرز مشترک دارند.

پر کمپاینونو بریدونه په ټاکنو 

ناوړه اغېز کوي

معاون دوم ریاست جمهوری:

یک محور بزرگ ملی 
می  سازم

داکتر فاروق بشر:

مرام آجندای ملی وحدت ملی است

نزديکی 
مواضِع 

حکمتيار با 
2كرزی

4

7

5

زنده گی 
و روزگاِر 
دوروتی 
ال.سايرز

قيام 24 حوت
 از ياد

 نمی رود!

در برگ ها

نگاهی گذرا به 
برنامۀ »اجندای 
ملی« و راه حِل 

بحران سـياسی 
كشور

امام علی رحمان در دیدار با عبدالهادی ارغندیوال:

امیدواریم جشن نوروز به صلح و ثبات در افغانستان بیانجامد

صفحه 6

                         ات نو روز6   روز 



که  حکمتیار  گلبدین  شاخۀ  اسالمِی  حزب 
افغانستان  با دولت  در حال حاضر در جنگ 
قرار  کشور  در  مستقر  خارجِی  نیروهای  و 
دارد، به تازه گی مواضِع خود را از طالبان جدا 
روزنامۀ  در  نوشته  یک  بنیاد  بر  است.  کرده 
اسالمی،  حزب  نشراتی  ارگان  »شهادت«، 
حزب  این  نیروهای  به  طالبان  که  شده  گفته 
به  را  این حزب  فرماندهاِن  و  می کنند  حمله 
قتل می رسانند. در این مطلب هم چنین تأکید 
خود  باید  اسالمی،  حزب  نیروهای  که  شده 
نوشته  این  بکشند.  بیرون  طالبان  میاِن  از  را 
اشاره  طالبان  با  امریکا  روابط  به  هم چنین 
دارد و گشایش دفتر قطر برای این گروه را، 
دلیلی برای همکاری های مشترک میان امریکا 
»شهادت«  مطلب  در  است.  دانسته  طالبان  و 
طالبان  نماینده گاِن  که  شده  گفته  هم چنین 
آن  با  هم زمان  که  قطر  دفتر  گشایش  از  پس 
منتقل  کشور  این  به  را  خود  خانواده های 
امریکایی ها  اهدافِ   با  تبانی  در  عماًل  کردند، 

قرار گرفته اند.
دیدگاه های  بازتاِب  واقعًا  نوشته  این  اگر 
باشد،  رهبری حزب اسالمِی شاخۀ حکمتیار 
باید از چرخش اساسی در سیاست ها و مواضِع 
افغانستان سخن  مسایِل  به  نسبت  این حزب 
گفت. در دوازده سال گذشته، حزب اسالمی 
ارگ  با  گاهی  از  هر  هرچند  شاخۀ حکمتیار 
هرگز  ولی  داشته،  روابطی  ریاست جمهوری 
در برابر طالبان به عنوان متحد استراتژیک و 
نظامی خود، چنین موضع سرسختانه یی نشان 
در  حکمتیار  آقای  اسالمِی  حزب  بود.  نداده 
سال های پس از سقوط رژیم طالبان، به بخشی 
از نیروهای ضد دولتی و خارجی تبدیل شد 
البته  و در کنار طالبان، با این نیروها جنگید. 
این نکته را هم نباید از یاد برد که برخی افراد 
بلندپایۀ سابِق این حزب، با بریدن از رهبری 
آن در کنار رییس جمهور کرزی قرار گرفتند 
و عماًل به تأیید سیاست های او اقدام کردند. 
در همین حال، شاخه های جدا شدۀ دیگِر این 
حزب نیز در داخل افغانستان به صورت علنی 

به فعالیت های سیاسی می پردازند. 
بیشتر  سکان  گزارش ها،  برخی  بنیاد  بر 
پیشیِن  افراد  اختیار  در  کشور،  والیت های 
گویا  دارد.  قرار  حکمتیار  اسالمی  حزب 
اعضای  و  کرزی  آقای  میاِن  نانوشته  تعهدی 
حزب اسالمی، همواره در طی بیشتر از یک 
این  در همین حال،  است.  داشته  دهه وجود 
نکته را هم باید اضافه کرد که هر از گاهی که 
مسایل افغانستان به نوعی داغ شده است، آقای 
حکمتیار نماینده گانی را با وصایا و طرح های 
به اصطالح سیاسی، به ارگ ریاست جمهوری 
کمتر  که  وصایایی  و  طرح ها  است؛  فرستاده 

موجود  سیاست های  در  اعراب  از  محلی 
کشور یافته اند. 

آقای  اسالمی  حزب  مسایل،  این  همۀ  با  اما 
حکمتیار در کنار این که مواضع انعطاف ناپذیِر 
جهانی  جامعۀ  حضور  به  نسبت  را  خود 
خود  هرگز  ولی  کرده،  حفظ  افغانستان  در 
ارگ  با  پنهانی  زدوبندهای  قافلۀ  از  را 
است.  نداشته  نگه  دور  ریاست جمهوری 
سیاست های  اتخاذ  با  که  می رود  گمان  حاال 
دیگری  زماِن  هر  از  بیش  حزب  این  جدید، 
است.  شده  نزدیک  ارگ  سیاست های  به 
با  که  می دهند  نشان  حزب  این  تازۀ  مواضع 
توجه به تغییرات در دیدگاه های آقای کرزی 
و انتخابات پیش رو، این دو جناح بیش از هر 

زماِن دیگر در حمایت از هم قرار گرفته اند. 
اعالم  با  اخیر  روزهای  در  نیز  کرزی  آقای 
جهانی  متحدان  برابر  در  خصمانه  مواضِع 
خود، به شکلی همان سیاست هایی را بازتاب 
بنیادیِن  سیاست های  عنوان  به  که  می دهد 
شناخته  حکمتیار  شاخۀ  اسالمی  حزب 

می شوند. اما پرسش این جاست که آیا دشمنی 
قرار  هم  کنار  در  را  دو جناح  این  امریکا،  با 
داده و یا این که انتخابات پیِش رو سبب شده 
که حزب اسالمی، چنین با سیاست های ارگ 

هماهنگی نشان دهد. 
نقطه نظرهای  می توان  این ها،  همۀ  با 
دو  موضع گیری های  در  را  اختالف آمیزی 
جناح شاهد بود. به گونۀ مثال، آقای کرزی و 
اطرافیاِن او چندان مواضِع خصمانه نسبت به 
گروه طالبان نداشته اند، اما در مطلب »شهادت« 
عماًل طالبان به نیروهای تحت امِر امریکا فرو 
کرزی  آقای  حال،  همین  در  شده اند.  کاسته 
با  گفت وگو  دروازۀ  که  کرده  تالش  همواره 
از  که  آن گونه  ولی  دارد،  نگه  باز  را  طالبان 
مطلب »شهادت« برمی آید، هیچ آینده یی برای 
ادامۀ همکاری ها میان طالبان و نیروهای حزب 

اسالمِی شاخۀ حکمتیار متصور نمی باشد. 
اما در همین حال، بین ارگ و حزب اسالمی 
نزدیکی  های  می توان  حکمتیار،  شاخۀ 
مواضِع  همان  نخست  بود.  شاهد  را  بسیاری 
نوع  دوم  و  امریکاست،  با  دشمن گرایانه 
برخورد و نگاه به مسایل افغانستان که هر دو 

ایتالِف  یک  در  گونه یی  به  می خواهند  جناح 
نانوشته با هم قرار بگیرند. اما در همین حال، 
این  از  بیرون  نمی تواند  نیز  انتخابات  بحث 
آقای حکمتیار، خالف  تعریف شود.  منظومه 
را  انتخابات  تنها  نه  این بار  گذشته،  سال های 
خود  هواداراِن  و  افراد  به  بل  نکرده،  تحریم 
شرکت  انتخابات  در  که  است  داده  دستور 

ورزند. 
بدون  اسالمی  حزب  که  کرد  فراموش  نباید 
نامزد در انتخابات پیش رو هم نیست. هرچند 
با  ولی  می داند  مستقل  را  خود  فعلی  نامزد 
از  کامل  بریدن  که  کرد  نباید  انکار  این حال 
سیاست های حزب اسالمی نیز به آسانی میسر 
نیست. این حزب سیطرۀ ایدیولوژیِک خود را 
بر اعضای پیشینش هم چنان حفظ کرده و حتا 
افرادی که در دوازده سال گذشته در کنار نظام 
فکری،  نظر  از  به نحوی  همه  داشته اند،  قرار 
دیدگاه های رادیکاِل حزب اسالمی را بازتاب 

داده اند. 
آقای کرزی پس از دوازده سال، اکنون بر سر 

برای  تالش  جز  چاره یی  و  رسیده  راهی  دو 
زیرا  ندارد.  داخلی  استراتژیِک  متحداِن  یافتن 
او  منافِع  تأمین  ضمن  می توانند  متحدان  این 
در داخل افغانستان، روابط او را با کشورهای 
بخشند.  بهبود  پاکستان  به خصوص  و  منطقه 
حزب  جدید  مواضع  بتوان  به شکلی  شاید 
حلقۀ  همان  را،  حکمتیار  شاخۀ  اسالمِی 
تعریف  کرزی  آقای  راهبردهای  مفقودۀ 
بیرون  به  نگاهی  هم  که  راهبردهایی  کرد؛ 
وضعیت  مترصد  هم  و  دارند  افغانستان  از 

انتخاباِت آینده اند.
اسالمِی  حزب  در  که  آن چه  هرصورت،  به   
آقای حکمتیار در رابطه با متحدان پیشیِن آن 
ارگ  مزاج  به  که  نیست  چیزی  افتاده،  اتفاق 
دو  لحاظ،  هر  از  مواضع  این  نباشد.  سازگار 
جناح را در سیاست های کالِن داخلی و بین 
زمینه های  و  می دهد  قرار  کنارهم  در  المللی 
تازۀ همکاری ها میان شان را افزایش می بخشد. 
یکی  حامِی  آشکار  گونۀ  به  که  کرزی  آقای 
از نامزدان شده، در انتخابات پیِش رو نیاز به 
متحدانی دارد که بتواند از آن ها در برابر رقبای 

خود استفاده کند.
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احمـد عمران

نزدیکی مواضِع حکمتیار با کرزی  

سربازان  از  تن  دو  که  می دهد  نشان  رسیده  گزارش های 
موسفیدان محل  پادرمیانی  با  واقعۀ غازی آباد  ربوده شدۀ 
آزاد شده اند. تا کنون چندی و چونی این رویداد روشن 
این  از  نیز  حکومت  که  می شود  زده  حدس  اما  نیست، 

رویداد باخبر است.
نزدیک به یک ماه قبل، 21 تن از سربازان دلیر میهن در 
غازی آباد والیت کنر، در یک شبیخون طالبان و به کمک 
نیروهای خودی شهید شدند و سپس، طالبان شش تن از 
سربازان را با خود به اسارت بردند. یافته ها بر آن اند که 
طالبان با استفاده از ضعف و سیاست های قوم گرایانه یی که 
در حکومت جناب کرزی شکل گرفته، وارد صفوف ارتش 
ملی شده بودند که همین موضوع باعث شکل گیری واقعۀ 
غازی آباد شد. البته قبل بر آن نیز رویدادهای مشابهی، به 

همین دلیل به وقوع پیوسته بودند.
اسیرشده  افراد  که  می زدند  حدس  شماری  بنابراین،   
اند و فقط  با طالبان همکاری کرده  اند که  همان کسانی 
نجات  را  خود  آیندۀ  اسارت،  نامِ  پوشِش  زیر  خواسته 
دهند. اما اکنون، داستان چیز دیگری است. یعنی این که 

اسیرشده گان با طالبان همکاری نداشته اند.
اما با این همه، هنوز شک و تردیدهایی وجود دارند، این 
باقی ماجرا را دنبال کرده و سروتۀ حقایق  که چه کسی 
تمام  که  می دهد  نشان  تجربه  است.  درآورده  آن  از  را 
رویدادها در افغانستان، در همان حول و حوش روزهای 
اول مورد توجه قرار می گیرد، همین که چند روز از آن 

بگذرد، همه اش به باد فراموشی سپرده می شود.
واقعۀ غازی آباد، با آن که تمام مردم کشور را تکان داد و 
امنیتی تحصن و  نیروهای  چندین روز مردم در حمایت 
تظاهرات و دیگر برنامه ها را راه انداختند، اما دقیق چند 
هفته پس از آن، اکنون دیگر هیچ نامی  از آن برده نمی شود 

و ذره یی از کنه و کیف آن در دست نیست.
دربارۀ  تحقیقی  تاکنون  آیا  که  است  این  نخست  پرسش 
گرفته شده  از سوی حکومت صورت  غازی آباد  رویداد 
است؟ حکومت با آن که گفته است، در این باره تحقیقات 
ادامه دارد اما با گذشت چند هفته، هنوز اطالعی از نتایج 
این تحقیقات به دست نیامده است. بنابراین، زیاد توقعی 
چونی  و  چندی  از  گزارشی  یا  و  خبری  که  نمی رود 
سربازان  این که  برسد.  دست  به  هم  آزادشده  سربازان 
آزادشده، به راستی با پادرمیانی موسفیدان و عالمان محل 
آزاد شده اند؟ آیا این سربازان به راستی سرباز بوده اند و 
یا نیروهای نفوذی طالبان اند که اینک دوباره بر سر جای 
و جایدادشان برگشته اند؟ همه پرسش هایی اند که تا کنون 

بی پاسخ می نمایند.
در  زیادی  نفوذی های  طالبان،  که  می دهند  نشان  یافته ها 
سال  چندین  در  که  گونه یی  به  دارند.  امنیتی  صفوف 
کرزی  آقای  مصلحت آمیز  سیاست های  سایۀ  در  گذشته، 
و با استفاده از امتیازات قوم گرایانۀ حکومت به نهادهای 
اکثر  حال،  به  تا  شدند.  وارد  امنیت  و  پولیس  ارتش، 
عملیات های خشونت آمیز در صفوف نهادهای امنیتی، به 
وسیلۀ همین نیروهای نفوذی سامان داده شده اند. اما هر 
با  گرفتار،  و  اند  شده  شناسایی  نیروها  این  که  گاهی  از 
پادرمیانی موسفیدان محل رها گردیده اند. البته، بسیاری 
به دالیل جنایت های مشخصی  از طالبان معلوم الحال که 
نیز گرفتار پنجۀ قانون شده اند، اما با وساطت خویش و 
قومش از سوی رییس جمهور آزاد شده اند که اکنون و 
بنابر همین دالیل، رهایی سربازان ارتش از چنگ طالبان 

نیز مشکوک به نظر می رسد.
باید  غازی آباد  قضیۀ  دالیل  که  است  آن  توقع  این رو،  از 
افغانستان  مردم  واقع حماسۀ  در  غازی آباد  گردد،  روشن 
ساده گی  همین  به  آن  کنار  از  نمی توان  که  بود  طالبان  با 
می افتد  اتفاق  این  به  پیوند  در  که  رویدادی  هر  گذشت. 
نباید از دید مردم پنهان بماند و یا اگر هر کشف جدیدی 
در رابطه به حادثۀ خونین غازی آباد به دست می آید، مردم 
که  سکوتی  به  توجه  با  اما  شوند.  باخبر  آن  از  باید  نیز 
حکومت در پیوند با این رویداد اختیار کرده، آشکار است 

که نیتی جز فراموشی شهیدان غازی آباد ندارد.

واقعۀ غازی آباد در آستانۀ 
فرامـوشـی

آقای کرزی پس از دوازده سال، اکنون بر سر دو راهی رسیده و چاره یی جز تالش برای یافتن متحداِن 
استراتژیِک داخلی ندارد. زیرا این متحدان می توانند ضمن تأمین منافِع او در داخل افغانستان، روابط او را 
با کشورهای منطقه و به خصوص پاکستان بهبود بخشند. شاید به شکلی بتوان مواضع جدید حزب اسالمِی 
شاخۀ حکمتیار را، همان حلقۀ مفقودۀ راهبردهای آقای کرزی تعریف کرد؛ راهبردهایی که هم نگاهی به 
بیرون از افغانستان دارند و هم مترصد وضعیت انتخاباِت آینده اند
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چین به آمریکا هشدار داد که در امور داخلی این کشور و منازعات دریای 
جنوبی چین مداخله نکند و از فیلیپین خواست تا مانع ورود کشتی هایش 

به آبهای چین شود.
چین هفته جاری از نزدیک شدن دو کشتی فیلیپینی که مدعی است حامل 
مصالح ساختمانی بوده است به نزدیکی جزایر نن شا در دریای جنوبی چین 

جلوگیری کرد.
چین از دیرباز این جزایر را متعلق به خود دانسته و تاکید کرده است ورود 
ارضی چین  تمامیت  و  حاکمیت  نقض حق  ها  آب  این  به  ها  کشتی  این 

محسوب می شود.
حاال پس از آنکه نیروی دریایی چین مانع ورود کشتی های فیلیپینی به این 
منطقه شده است آمریکا، پکن را مورد انتقاد قرار داده و از مانیل پشتیبانی 

کرده است.
چین  اقدام  این  که  است  کرده  تاکید  یی  بیانیه  در  آمریکا  خارجه  وزارت 

تحریک آمیز است.
چین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه گفت: امریکایی ها 

سفسطه کاری می کنند. این اظهارات در هم آمیختن حق و باطل است.
وی گفت که آمریکا نباید در این گونه موارد طرف کشور دیگری را بگیرد. 
اصوال در این مسایل نباید ورود کند. حقایق را هم نباید وارونه جلوه دهد.

چین مدعی است کشتی های فیلیپینی حامل مصالح ساختمانی چون سیمان 
مناطقی  در  دایمی  دنبال ساختمان سازی و حضور  به  مانیل  و  بوده است 

هستند که تحت مالکیت چین است.
چین گانگ گفت که این حرکت فیلیپین تخطی از قوانین و ضربه زدن به 

منافع چین محسوب می شود و تحریک آمیز است.
وی هشدار داد که مداخله آمریکا در این مسایل برای صلح و ثبات منطقه و 

منافع واشنگتن سودمند نخواهد بود.

آیا امریکا فرمان بیدارباش اوکراین را اجابت می کند؟
در  پوتین  والدیمیر  و  من  که  بود  سال 2004  اواخر 
ایستاده  روسیه  جمهوری  ریاست  کاخ  در  وی  دفتر 
بودیم که به یکباره ویکتور یانوکوویچ از اتاق پشتی 
وارد شد و پوتین به من گفت:« با ویکتور یانوکوویچ 
که کاندیدای ریاست جمهوری اوکراین است، دیدار 
کنید.« پوتین می خواست که من منظور اصلی وی را 
بفهمم: »او فرد من است و اوکراین برای ماست و این 

حقیقت را فراموش نکنید.
و غرب  روسیه  میان  که  اوکراین مدت هاست  مساله 
اوکراین،   نارنجی  انقالب  زمان  از  است.  بوده  مطرح 
اروپا و امریکا سعی کردند روسیه را متقاعد کنند این 
ابرقدرت ها  نبرد  در  دست  آلت  نباید  بزرگ  کشور 
بتواند  که  باشد  مستقل  کشوری  باید  بلکه  باشد 

خودش راهش را انتخاب کند.
پوتین هرگز این نگاه را به اوکراین نداشته است. برای 
او حرکت کی یف به سمت غرب توهینی به روسیه 
کشورهای  وفاداری  درخصوص  بده بستان  بازی  در 
به  روسیه  حمله  است.  روسیه  امپراتوری  سابق 
بر  به روسیه  آن  احتمالی  الحاق  و  شبه جزیره کریمه 
اساس نگرانی های ساختگی مطرح شده درباره مردم 

روس زبان این منطقه، جواب پوتین به ما است.
نشان  روسیه  به  که  است  این  ما  برای  نخست  نگرانی 
دهیم اقدامات بیشتر در قبال اوکراین تحمل نخواهد شد 

و تمامیت ارضی اوکراین واجب االحترام است.
انسداد  دیپلماتیک،  انزوای  ما  مناسب  اقدامات  از جمله 
دارایی ها و ممنوعیت سفر علیه غول های تجاری روسیه 
است. اقداماتی نظیر اعالم رزمایش هوایی با کشورهای 
به  امریکایی  ناوشکن  اعزام یک  و  بالتیک  دریای  حوزه 
دریای سیاه همپیمانان ما را تقویت می کند و در عین حال 
کمک های اقتصادی به رهبران گرفتار اوکراین که باید با 
مدیریت  را  کشورشان  داخلی،   اختالفات  گذاشتن  کنار 

کنند، کارگشا خواهند بود.
ماموریت بلندمدت باید پاسخ به اظهارات پوتین درباره 
آینده پس از جنگ سرد اروپا باشد. او می گوید اوکراین 
آزاد  کند  انتخاب  را  راهش  خودش  آن که  برای  هرگز 
نخواهد بود و روسیه همواره منافع ویژه ای داشته است 
در  پیام  این  باشد.  آن ها  دنبال  به  قیمتی  هر  به  باید  که 
بالتیک  دریای  اروپای شرقی و حوزه  گوش کشورهای 
طنین انداز شده است. برای پوتین جنگ سرد به طرزی 
اسفناک پایان یافت. او به دنبال آن است که زمان را تا 
جایی که ارعاب از طریق قدرت نظامی، اهرم اقتصادی و 

انفعال غرب اجازه می دهد به عقب برگرداند.
به گرجستان حمله  روسیه  آنکه  از  پس  در سال 2008 
فرستاد  سیاه  دریای  به  را  خود  کشتی های  امریکا  کرد 
به  عراق  از  هوا  راه  از  را  گرجستان  نظامی  نیروهای  و 
کمک های  سپس  و  بازگرداند  خانه  در  پایگاه هایشان 
انسانی فرستاد. روسیه از هدف نهایی خود در سرنگون 
بازماند و  کردن دولت دموکراتیک و منتخب گرجستان 

این اعترافی بود که وزیر خارجه روسیه به من کرد.
امریکا و اروپا تنها الزم بود درخصوص معدود اقداماتی 

این  حتی  اما  کنند  توافق  روسیه  سیاسی  انزوای  برای 
اشغال  تداوم  رغم  به  نیاورد.  دوام  نیز  ناچیز  اقدامات 
مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی توسط روسیه، انزوای 
دیپلماتیک مسکو کمرنگ شد و دولت اوباما سیاست از 
سر گیری مجدد روابط را اجرا کرد که منجر به بازبینی 
ناگهانی در طرح استقرار سپر دفاع موشکی در جمهوری 

چک و لهستان شد.
پس از آن صحبت از آینده اوکراین و گرجستان در ناتو 

متوقف شد. مسکو از این بابت خوشحال شد.
بازی  دنبال  به  پوتین  می کند.  فرق  مساله  دفعه  این 
بلندمدت است و هوشمندانه از هر مجرایی که ببیند بهره 
می برد بنابراین اگر که می خواهیم جلوی او را بگیریم ما 
باید شکیبایی راهبردی نشان دهیم. مسکو از فشار مصون 
نیست. ما در سال 1968 نیستیم و روسیه اتحاد جماهیر 
به سرمایه گذاری خارجی  نیاز  نیست. روس ها  شوروی 
دارند. غول های تجاری دوست دارند به پاریس و لندن 
بروند و در حساب های بانکی روس ها در خارج پول های 
نامشروع زیادی وجود دارد. سندیکایی که روسیه را اداره 
و  کند  تحمل  را  نفت  پایین تر  قیمت  نمی تواند  می کند 
همین طور بودجه کرملین که یارانه رای دهندگان حامی 
پوتین را حفظ کرده نمی تواند این مساله را تحمل کند. به 
زودی هدیه نفت و گاز شمال امریکا ظرفیت های مسکو 
را از بین خواهد برد. دادن مجوز به خط لوله موسوم به 
»کی استون ایکس ال« و حمایت از صادرات گاز طبیعی 
امریکا به روس ها این پیام را می دهد که دقیقا می خواهیم 

همین کار را انجام دهیم.
اروپا نیز باید سرانجام در تامین انرژی خود تنوع ایجاد 
کرده و خط لوله هایی را توسعه دهد که از خاک روسیه 
به  روسیه  مردم  سازنده ترین  از  بسیاری  نکند.  عبور 
بیزار  کرملین  از  کشور  این  کرده  تحصیل  جوانان  ویژه 
هستند. آنها می دانند که کشورشان نباید یک غول صنعتی 

استخراجگر باشد. آنها خواهان آزادی های سیاسی و 
اقتصادی و ظرفیت نوآوری و خالقیت در اقتصادی 
دانش بنیان و امروزی هستند. ما باید به سراغ جوانان 
جوان  حرفه ای های  و  دانشجویان  ویژه  به  روسی 
از آن ها در دانشگاه های  که در حال حاضر بسیاری 
کار  غربی  شرکت های  در  و  کرده  تحصیل  امریکا 

می کنند، برویم.
نیروهای دموکراتیک در روسیه باید بشنوند که امریکا 
که  هستند  آن ها  این  است.  آنها  بلندپروازی  حامی 
آینده روسیه اند نه پوتین. مهم تر از همه امریکا باید 
جایگاه خود را در جامعه بین المللی که با دراز کردن 
بیش از حد دست دوستی به دشمنانمان که گاهی به 
قیمت دوستانمان تمام شد تضعیف شده، بازیابی کند.
تداوم انفعال ما در قبال سوریه که موضع مسکو در 
خاورمیانه را تقویت کرده و پیام ها درخصوص اینکه 
ما نیازمند توافق هسته ای با ایران هستیم بی ارتباط با 

اقدامات اخیر پوتین نیستند.
پیام  این  امریکا  دفاعی  بودجه  اساسی  کاهش 
حفظ  برای  تمایلی  و  اراده  دیگر  ما  که  می دهد  را 
خروج  از  صحبت  طور  همین  نداریم.  جهانی  نظم 
این  امنیتی  اقتضای وضعیت  از  نظر  افغانستان صرف  از 
نگه داشتن  باقی  نباید در  ما  را می دهد.  پیام  این  کشور 
تعداد کمی از نیروهای خود در افغانستان همچون عراق 

شکست بخوریم.
سرباز  هزار   10 ماندن  باقی  لزوم  از  کمتر  چیزی  هر 
در  ما  که  می دهد  را  پیام  این  افغانستان  در  امریکایی 
این  نیستیم.  کشور جدی  این  ثبات  به  کمک  خصوص 
درباره  کند و صدای خود  امریکا عقب نشینی  مساله که 
حمایت از دموکراسی و حقوق بشر را قطع کند و اجازه 
به رهبری دیگران دهد باید با این فرض باشد که فضایی 
دموکراتیک، کشورهای  هم پیمانان  با  کردیم  ترک  ما  که 
دوست و هنجارهای جامعه بین المللی قرار است پر شود. 
به غیر از آن ما دیده ایم که جای خالی توسط افراط گرانی 
همچون القاعده که در عراق و سوریه احیا شدند، پر شده 
است؛ یا افرادی همچون بشار اسد با حمایت روسیه؛ یا 
می بینیم که لفاظی ها و اقدامات ملی گرایانه از سوی پکن 
که پاسخ های ملی گرایانه همپیمان ما ژاپن را در پی داشته 
و یا امثال والدیمیر پوتین که فکر می کنند قدرت سخت 

همچنان تاثیرگذار است، این جای خالی را پر می کنند.
این تحوالت جهانی در پاسخ به سیاست خارجی قدرتمند 
تالش  کشورها  حاضر  حال  در  نیفتاده اند.  اتفاق  امریکا 
نمی کنند تا قدرت امریکا را متوازن کنند. این تحوالت به 
این دلیل رخ داده اند که ما پیام داده ایم خسته و بی عالقه 
به  بیدارباش  فرمان  یک  باید  اوکراین  تحوالت  هستیم. 
مسئولیت های  از  امریکا  می کنند  فکر  که  باشد  کسانی 
رهبری خود باید کناره گیری کند. اگر این فرمان اجابت 
جسور  جهان  سراسر  افراط گرایان  و  دیکتاتورها  نشود 
منافع  که  داد  تاوان خواهیم  در حالی  ما  و  خواهند شد 

و ارزش های ما پشت سر آنها زیر پا گذاشته می شوند.

چین به آمریکا و فیلیپین 
هشدار داد

پارلمان اروپا:

 کریمه بخش انکار ناپذیر
 از قلمرو اوکراین است

بنیان گذار فیس بوک خطاب به اوباما:

 از جاسوسی دولتی خسته شده ایم
صدور حکم دستگیری مشرف 

به اتهام خیانت
بنیان گذار فیس بوک خطاب به باراک اوباما گفته 
از آنچه »جاسوسی دولتی از شهروندان« خوانده 

شده »خسته و درمانده« شده است.
»دولت  نوشته:  فیس بوک  در  زوکربرگ  مارک 
)امریکا( باید طالیه دار اینترنت باشد نه تهدیدی 

برای آن.«
بنیان گذار بزرگترین شبکه اجتماعی  اظهار نظر 
که  می شود  منتشر  آن  از  پس  روز  یک  جهان 
ملی  امنیت  سازمان  داده  نشان  تازه  گزارشی 
آمریکا )ان.اس.ای( از فیسبوک نماها در ساخت 

بدافزارهای اینترنتی سود برده است.
او در یادداشت اخیرخود آورده: »وقتی مهندسان 
)فیسبوک(  امنیت  تا  می کنند  تالش  سخت  ما 
از  داریم  که  است  این  ما  تصور  ببرند،  باال  را 
نه  می کنیم  حفاظت  تبه کاران  برابر  در  کاربران 
دولت. آنها )دولت آمریکا( باید شفاف تر عمل 
کنند وگرنه، مردم بدترین حدس و گمان ها را 

در این باره متصور خواهند شد.«
به  مربوط  اطالعات  بی.بی.سی،  گزارش  به 
آمریکا  ملی  امنیت  سازمان  گسترده  برنامه های 
جهان،  و  آمریکا  شهروندان  از  جاسوسی  برای 
اسنودن،  ادوارد  افشاگری های  با  بار  نخستین 
برمال  آمریکا،  اطالعاتی  نهادهای  سابق  کارمند 

شد.
در میان هزاران مدرک و سند افشا شده توسط 

به  طریقی  به  ان.اس.ای  بود  آمده  اسنودن، 
و  اجتماعی  بزرگ  شبکه   9 کاربران  حسابهای 

ارتباطی در اینترنت دسترسی دارد.
ذکر  آنها  نام  اسناد  این  در  که  شرکت هایی 
یاهو،  فیس بوک،  گوگل،  از:  عبارتند  بود  شده 
و  پل تاک  یوتیوب،  اپل،  ای.او.ال،  اسکایپ، 

مایکروسافت.
یاهو،  فیس بوک،  مدارک،  این  انتشار  از  پس 
توییتر  مایکروسافت،  اپل،  گوگل،  لینکدین، 
که  دادند  تشکیل  گروهی  اتفاق  به  ای.او.ال  و 
دولتی«  نظارت  در  »اصالحات  آن  ماموریت 

تعریف شده است.
این گروه خواستار تغییرات گسترده و ساختاری 
در برنامه های نظارتی و اطالعاتی دولت آمریکا 

شده است.

پارلمان اروپا با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن اقدامات روسیه 
بخش  کریمه  که  کرد  اعالم  اوکراین  جدید  دولت  از  حمایت  و 

انکار ناپذیر از قلمرو اوکراین است.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس اوکراین، پارلمان اروپا در این بیانیه 
و  اوکراین  خاک  از  روسیه  مسلح  نیروهای  فوری  خروج  خواستار 

احترام کرملین برای قوانین بین المللی و تعهدات موجود شد.
اساسی  قانون  براساس  که  است  عنوان شده  همچنین  بیانیه  این  در 
تعیین  برای  می تواند  تنها  کریمه  مختار  خود  جمهوری  اوکراین، 
پرسی  همه  و  کند  برگزار  همه پرسی  داخلی،  موضوعات  سرنوشت 

برای پیوستن به روسیه غیرقانونی است.
این بیانیه همچنین به یادداشت تفاهم  بوداپست نیز اشاره می کند که 
در آن روسیه، آمریکا و انگلیس یکپارچگی ارضی اوکراین را تضمین 

می کنند.
اعضای پارلمان اروپا ضمن بیان اینکه گفت وگوهای سازنده بهترین 
از  تا  خواست  جهانی  جامعه  از  است  اختالفی  هر  حل  برای  راه 

اوکراین حمایت کنند.
در این بیانیه همچنین از تعهد دولت جدید اوکراین به یک دستورکار 
همچنین  و  سیاسی  و  اقتصاد  اجتماعی،  تغییرات  شامل  اصالحاتی 
تعهد کمیسیون اروپا به کمک های مالی کوتاه و میان مدت به اوکراین 

تبعید شده است.
دنبال  را  خود  کار  دستور  همچنان  روسیه  که  است  حالی  در  این 
می کند و در همین راستا در تاریخ شانزدهم مارس همه پرسی الحاق 

به روسیه در کریمه برگزار خواهد شد.

حاکم  خیانت  اتهام  به  رسیدگی  برای  که  ویژه یی  دادگاه 
حکم  جمعه  روز  بود،  شده  تشکیل  پاکستان  سابق  نظامی 

دستگیری او را صادر کرد.
رییس  مشرف،  پرویز  مشاور  داون،  روزنامه  نوشته  به 
او  دادگاه  جلسه  در  گذشته  روز  پاکستان  سابق  جمهوری 
حضور یافته و از قضات خواست تا مشرف را از حضور در 
این جلسه معاف کنند. وی همچنین دو دستور پیشین این 
دادگاه را غیرقانونی خوانده و از دادگاه خواست تا در آنها 

تجدیدنظر کند.
این  در  مشرف  غیبت  کل  دادستان  که  است  حالی  در  این 
و  خوانده  دادگاه  روند  زدن  هم  به  برای  تالشی  را  جلسه 
عنوان کرد که اگر مشرف حضور نیابد، وکیلش به جای او 

تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

                                                                                                                         كاندوليزا رايس
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ایراد شماره یِک افراد توان مند 
چیست؟

کاری خود  رزومۀ  نگارش  در  توان مند  افراد  که  مشکالتی  بزرگ ترین  از  یکی 
دارند، این است که مهارت های بسیار زیاد در زمینه های متنوع را می نویسند و 
فردی که رزومه را می بیند، نمی تواند تشخیص دهد توانایی اصلِی این فرد در 

چه زمینه یی است.
می کند.  نقش  ایفای  فرد  هر  استخدام  در  که  نکاتی ست  اصلی ترین  از  رزومه 
وقتی آن را با انواع مهارت ها پُر کنید، احتمال استخدامِ خود را افزایش می دهید. 
نوشتن مهارت ها به هیچ عنوان بد نیست اما این را در نظر داشته باشید، هرچه 
رزومۀ خود را پربارتر بنویسید، همان قدر وظایف و مسوولیت های شما بیشتر 

خواهند شد.
افراد توان مند با این اشتباه در نگارش رزومه، در انتها به نتیجه می رسند که فقط 
در حال کار کردن هستند و مهارت های واقعِی آن ها نادیده گرفته شده است. این 

افراد عمومًا مراحل زیر را پشت سر می گذارند:
- مرحلۀ اول: افراد توانا بسیار مستعد موفقیت و به انجام رساندِن پروژه ها هستند 

و سریع استخدام می شوند.
- مرحلۀ دوم: دیگران مهارت های آن ها را می بینند و برای شان کار تعیین می کنند.
- مرحلۀ سوم: افراد سخت کوش و توانا به شهرت می رسند. همه او را به عنوان 
فردی می شناسند که در مواقع نیاز به کمک و مشاوره، همیشه آن جا حاضر استند.
- مرحلۀ چهارم: افراد موفق همیشه همۀ پروژه ها را به بهترین شکل به نتیجه 
می رسانند اما از این نکته غافل می شوند که استعدادهای درونِی بیشتری دارند و 
ما آن را نقطۀ مشترک استعداد، اشتیاق و بازار می نامیم. این دقیقًا جایی است که 

شرکت و کارمند هر دو آن را از دست می دهند.
به واسطۀ مدیرانی پیش می آید که همیشه مشغلۀ  این معضل  از  بزرگی  بخش 
ببینند و  را  نیروهای خود  واقعی  مهارت های  و  توان  نمی توانند  و  دارند  بسیار 
کشف کنند. اما بخشی از آن هم به خود ما بسته گی دارد. ما خودمان هم باید در 

پیشبرد شغل و مهارت های مان و همگام سازی بیشتر آن ها تالش کنیم.
در این راستا، شرکت ها هم باید زمانی را برای کشِف استعدادها و توانایی های 
کارمندان صرف کنند. باید سیاست های کاری را بر پایۀ استعدادهای فردی آن ها 

تنظیم کرد تا موفقیت های بیشتری حاصل شود.
در  اجرایی  عاملین  و  مدیران  همۀ  مورد  در  مطالعه  با  اوصاف،  این  همۀ  با  اما 
سراسر جهان، به این نتیجه رسیده ایم؛ عدم دقت در کار، اشتباه شماره یِک افراد 

توانا و مستعد در شغل شان است.
برای درک بهتِر این مسأله از استعاره کمک می گیریم:

 افراد توانا بیشتر اوقات از میله های یک اندازۀ بیشتری برای برپا کردن چادر کارِ 
خود استفاده می کنند. مثاًل 10، 20 یا 30 میله در انتهای کار وجود دارند که همه 
در یک قد و اندازه هستند. به این ترتیب نیز امید دارند تا چادر باالتر برود. البته 
منظورمان نردبان شغلی )ارتقا در کار( نیست؛ منظور باال رفتن توانایی ها برای 

ارایه است.
اما حقیقِت دردناک در این جا این است که در هر مرتبه، فقط می توانیم یک سازه 
در ذهِن دیگران باشیم. مردم نمی توانند به طور هم زمان ما را مدیر پروژه، استاد، 
وکیل، نماینده بیمه، عضو تحریریه یا کارآفرین بدانند. شاید شما در همۀ این 
از آن ها هستید.  اما در نظر مردم، شما فقط یکی  باشید  زمینه ها استعداد داشته 

همیشه فقط یک لقب وجود دارد که به دنبال نامِ ما می آید.
به همین منظور، الزم است در نوشتن رزومۀ کاری خود، نهایت دقت و توجه 
نام خود،  از  بنویسید. پس  البته مفید  به خرج دهید. آن را ساده، خالصه و  را 
یک عنوان مناسب انتخاب کنید که وصف حاِل توان و استعدادهای شما باشد. 
ارایه  کرده اید،  کسب  تاکنون  که  موفقیت هایی  مورد  در  مختصری  توضیحات 

دهیـد. جمالت را باید با هوشمندی کامل، تأثیرگذار و خالصه بنویسید.

دکتور لعل زاد

تشکیل  را  طرح  این  اصلی  کمبود  آن چه 
می دهد، نادیده گرفتن نقش مردم، کم بها دادن 
نخبه گان/نیروهای  روی  تکیه  و  انتخابات  به 
ایجاد یک “دولت وحدت ملی”  مطرح برای 
فشار  هیچ گونه  زیر  دولت  که  شرایطی  در 
جدی یا اعتراِض مردمی قرار ندارد و اکثریِت 
این نخبه گان/نیروهای مطرح، طرف دار آن اند!

لذا، من بدین باورم:
تالِش  یک  را  طرح  این  که  حالی  در 
خیرخواهانه برای جمع آوری نخبه گان و یک 
جامعه  اصالِح  برای  انسان دوستانه  پیشنهاد 
فشار  عدم  علت  به  نمی شود  فکر  می دانم، 
نظام  بنیادگذاراِن  مخالفت  و  )مردم(  جدی 
ریاستی و طرف داران آن ها، جنبۀ عملی داشته 
باشد.)برنامه های انتخاباتی و تبلیغات نامزدها 
برای تداوم نظام موجود،  و طرف داراِن آن ها 

شاهد مدعاست!(
بحران سیاسی جامعۀ ما عمیق تر از آن است 
اشتراک  و  روشن گری  بدون  را  آن  بتوان  که 
با  فقط  و  اعتراضات(  یا  انتخابات  )در  مردم 
اصالح  خیرخواهانه  اقداماِت  یا  اندرز  و  پند 

کرد، زیرا: 
)نبود  پنهان کاری  فرهنگ  که  جامعه یی  در  ـ 
گفتمان( و عدم تحمل نظراِت مخالف )نبود 

بی ارتباطی،  فرهنگ  باشد،  حاکم  انتقاد( 
افزایش  دشمن تراشی  و  بدبینی  بی اعتمادی، 

می یابد!
تاریخ سازی،  فرهنگ  که  جامعه یی  در  ـ 
نمادسازی و اسطوره سازی )و آن هم جعلی!( 
مطرح  اقوام  سایر  و حذِف  قوم  یک  بنیاد  بر 
و  الف زنی  خودبزرگ بینی،  فرهنگ  باشد، 

دیگرستیزی به اوج خود می رسد!
ـ در جامعه یی که فرهنگ قومی سازی مسایل 
و هویتی سازی مشکالت مطرح باشد، زبان ها 
بسته می شود و فرهنگ گفتمان و روشن گری 

می میرد!
تاریخ،  از  درستی  درک  که  جامعه یی  در  ـ 
و  نداشته  وجود  آن  مناسباِت  و  ساختار 
مشکالت آن ریشه یابی نشده باشد، نمی توان 

نسخۀ درستی برای مداوای آن تجویز کرد.
تلِخ  حقایق  از  شمه یی  شاید  فوق،  نکات 

جامعۀ ما باشد!

پروسۀ اعتمادسازی
و  فرمان  با  نمی توان  را  اعتماد  من،  باور  به 
آورد.  به وجود  نصیحت  و  وعظ  یا  دستور 
تاریخی،  استبداد  محصول  بی اعتمادی، 
جامعۀ  در  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی، 
مناسب  زمینه های  آن،  ایجاد  برای  ماست. 
رخ  آن چه  به  اعتراف  خود،  از  )انتقاد  نظری 
داده، پوزش خواهی و...( و برداشتن گام های 

عملی نیاز است.
با آن هم، اگر قرار باشد چیزی به نام “اجندای 
روشن گری”  “گفتمان  به  آن  تبدیل  و  ملی” 
پیشکش جامعه گردد، محتوای آن باید مسایل 

زیر باشد:
متخصصین،  دانشمندان،  به  مراجعه  1ـ 
پژوهشی  ـ  علمی  مراکز  و  فکر  اتاق های 

)نظردهنده گان(
چو آن کرمی که در پیله نهان است / زمین و 

آسمان او همان است )نظامی(
گفت وگو،  و  بحث  زمینۀ  فراهم آوری  2ـ 
مهم  عناوین  مشترک،  دیدگاه های  دریافت 
متمرکز/ سیاسی  )نظام  حیاتی  گفتمان های  و 
غیرمتمرکز، هویت ملی/قومی، حقوق قومی/

شهروندی، مرز دیورند و...( 
گر نبودی در جهان امکاِن گفت / کی توانستی 

گل معنی شگفت )عطار(
روی  سمینارها  و  کنفرانس ها  راه اندازی  3ـ 

عناوین مهم و گفتمان های حیاتی
در کف هر یک اگر شمعی بُدی / اختالف از 

گفت شان بیرون شدی )مولوی(
4ـ پخش و نشر مواد کنفرانس ها و سمینارها و 
جمع آوری نظریات مردم )تصمیم گیرنده گان(

5ـ ادامۀ مراحل فوق
بخش سوم ـ راه حل

به باور من، مشکل تاریخی و “حلقۀ اساسی” 
تمرکز  ما،  کشور  سیاسی  بحران  زنجیر  در 
انحصار  قدرت در دست یک فرد/خانواده و 
با  دولت در دست یک قبیله/قوم است. فقط 
ایجاد  و  ریاستی  نظام  در  حلقه  این  شکستن 
دموکراتیک،  صدارتی  ـ  پارلمانی  نظام  یک 
می توان به بحران سیاسی در کشور پایان داد. 
صدارتی  پارلمانی-  نظام  یک  ایجاد  من  لذا 
در  دموکراتیک  مناسبات  و  ساختار  مبنای  بر 
کشور را، راه حل بحران سیاسی کشور می دانم.

نظام های سیاسی 
از  سیاسی  نظام های  تمام  عام،  به صورت 

نقطه نظر ماهیت سه نوع اند:
1ـ متمرکز )ریاستی، فردمحور یا دیکتاتوری(

ـ اختیارات گسترده
ـ غیرپاسخ گویی

ـ اصل شایسته گی می تواند رعایت نشود؛

یا  مردم محور  )پارلمانی،  غیرمتمرکز  2ـ 
دموکراتیک(

ـ اختیارات محدود
ـ پاسخ گویی

ـ اصل شایسته گی اکثراً رعایت می شود؛

یا  نیمه ریاستی  )نیمه متمرکز،  مخلوط  3ـ 
ترکیبی(

با درنظرداشت وزنۀ متمرکز یا غیرمتمرکز،  ـ 
به طرف یکی از آن ها تقرب می کند،

ـ مسیر حرکت جامعه و ماهیت نظام سیاسی، 
محرکه(  )نیروهای  جامعه  ساختار  به  وابسته 

و چه گونه گی مناسبات )عمل کرد( آن هاست.

ساختار جامعه 
نیروهای محرکه و نقش آن در جوامع امروزی:

ـ حکومت )راننده( 
ـ پارلمان )مغز(
ـ دادگاه )قلب( 

ـ مردم )هستۀ اصلی(
ـ احزاب سیاسی )دست ها(
ـ سازمان های مدنی )پاها(

ـ رسانه ها )چشم و گوش(.

شاخص های دموکراسی 
بیشترین سرمایه گذاری در جهان کنونی بر سر 
استعدادها و سیستم هاست. لذا تالش همه گانی 
بر این است تا نظام های سیاسی از فردمحوری 
به سوی مردم محوری )مناسبات دموکراتیک( 
و از آدم محوری به سوی نهادمحوری )ساختار 
دموکراتیک( حرکت کند. تفاوت عمده در بین 
و  مناسبات  همین  کیفیِت  و  کمیت  کشورها 

ساختار)نهاد(های آن هاست:

الف ـ ساختار دموکراتیک )سخت افزار( 
قدرت  تمرکز/انحصار  )نفی  نهادمحوری  ـ 
نهاد  یا  فرد  نبود  و  فرد/نهاد  یک  دست  در 

غیرپاسخ گو(
ـ کیفیت نهادها: تفکیک و تعادل قوای سه گانه 

)چیک و بیالنس(
ـ کمیت نهادها: تعدد نهادهای نظارتی/کنترولی 

)حقوق بشر، جوانان، زنان، اطفال و...(.

ب ـ مناسبات دموکراتیک )نرم افزار( 
ـ مردم محوری

ـ انتخابی بودن ارگان ها )نقش مردم(
ـ استخدامی بودن کارمندها )بر اساس رقابت/

شایسته گی( 
ـ پاسخگو بودن مقام ها )نظارت/عزل آسان(

ـ شفاف بودن پروسه ها )علنیت(.

ـ حقوق محوری:
)حقوق  شهروندی  حقوق  آگاه سازی/تبلیغ  ـ 
و آزادی های فردی، گروهی، مذهبی، سیاسی 

و...(
ـ تسجیل این حقوق در قوانین

ـ قانون محوری:
ـ وضع قانون در تمام عرصه ها )کمیت(

ـ عادالنه بودن قوانین )کیفیت(
ـ حاکمیت قانون )قانون پذیری/تطبیق قانون(.

نگاهی گذرا به برنامۀ »اجندای ملی« 
و راه حِل بحران سـیاسی کشور

بخش دوم



برگردان: امیرحامد دولت آبادی 

 تصویری که از دوروتی ال.سایرز )خالق شخصیت 
لرد پیتر ویمسی که بدون شک یکی از بزرگ ترین 
کاراگاه های جهاِن داستان در دهه های 20 و 30 م 
زنی  یادآور  مانده،  باقی  مخاطبان  اذهاِن  در  بود( 
ُمسن است با لباس های مردانه و عینکی بر چشم 
و صورتی گرد. گردن بلند و الغرش باعث شده 
او  به  Swanny ـ یعنی قو ـ را  بود لقب سووانی  
بود  پُرشوری  تقریبًا سربه هوا و  بدهند. زن جواِن 
که عالقۀ وافری به فراگیری زبان داشت؛ هم چنان 
که برقراری روابط دوستانه با دیگران و خندیدن با 
صدای بلند، از صفاِت بارزش به حساب می آمد. 
خلق  برای  او  توانایی  مهم تر،  این ها  همۀ  از  اما 
آثاری بود که پایه گذار جنبشی در ادبیات، به ویژه 

ادبیات پولیسی شد.
و  رادیو  برای  نمایش  نوشتن  به خاطر  او  بعدها، 
الهی”  “کمدی  ترجمۀ  مذهبی،  نوشته های  تیاتر، 
تکیه کالم هایش  هم چنین  و  ادبی  مقاله های  دانته، 
)به عنوان نمونه: “ای ایزد یکتا!“( به شهرت رسید 
و این همان مسیری بود که دوروتی سایرز را از 
نوشتن برای پول، به پرداختن به ادبیات دل خواهش 

در زمانی که دیگر نیاز مالی نداشت، رساند.
کم نیستند کسانی کهـ  هم چون دوست نویسنده اش، 
سی. اس. لویس، خالق مجموعه کتاب های نارنیا ـ 
بزرگ ترین  از  یکی  سایرز  ال.  دوروتی  معتقدند 
قریب  که  چنان  است؛   20 قرن  نویسنده های 
قرن  آستانۀ  در  و  او  مرگ  از  پس  سال  پنجاه  به 
شمایل  و  محبوب  آن قدر  هنوز  بیست ویکم، 
جنایی نویسان  که  بود  ماندگار  آن قدر  او  مخلوِق 
دیگری به طبع آزمایی با لرد پیتر ویمزی برای خلق 

رمان پولیسی پرداختند.
از ویژه گی های جالِب توجه  این که شوخ طبعی  با 
در کالم او بوده، اما این شوخ طبعی مانِع خودبینی 
و تعصِب او نبوده؛ به ویژه در دوران میان سالی. او 
به شیوه های متفاوتی به خودنمایی در جمع دیگران 
می پرداخت جالب این که از چنین حرکتی متنفرهم 
بوده و به همین دلیل هم اصرار داشت حداقل تا 
پنجاه سال پس از مرگش، هیچ بیوگرافی یی از او 
نوشته نشودـ درخواستی که البته بیوگرافی نویسان 
به آن نکردند و خیلی زود  توسط آن ها  اعتنایی 

زیر پا گذاشته شد!
 Dorothy Leigh( سایرز  لی  دوروتی  کاملش  نام   
فامیل  نامِ  از  را  اسمش  دومِ  بخش  بود.   )Sayers

مادرش گرفته بود. همان قدر که از اقوام پدری اش 
آغاز  در  بود.  مادری اش  اقوام  شیفتۀ  بود،  متنفر 
نویسنده گی، خود را دی. لی سایرز معرفی کرده 
بود و اگر جایی هنگام اشاره به او بخش دوم نام  
فامیلی اش »لی« از قلم می افتاد، کاماًل آزرده می شد.
صدایی  با  بود  خودسر  دختری  ساله گی  چهار  تا 
به همین شکل  پایان عمر  تا  نخراشیده )صدایش 
باقی ماند( که در آکسفورد زنده گی می کرد و این 
دوره، خاطرات خوشی برایش رقم زد که همواره 
 ،)Isis( به خاطر داشت؛ مثل قدم زدن کنار ایسیس
غذا دادن به گوزن ها در کالج ماگدالن و یک جفت 
دندان مصنوعی که کنار پنجرۀ یک دندان پزشکی 

محلی بود.
سپس او به همراه خانواده به فِنَلند مهاجرت کرد 
بالنتیشام  و در آن جا پدرش کشیش کلیسایی در 
شد که روستایی دورافتاده بود و تنها تعداد کمی 
از کودکاِن آن منطقه می توانستند در طبقۀ اجتماعی 
نزدیک به خانوادۀ او جای بگیرند و همین تعداد 
اندک هم بازی های او را تشکیل می دادند. بهترین 
پدر  که  بودند  عروسکی  میمون هایی  دوستانش، 
شخصیت های  هم چنین  و  بود  خریده  برایش 

کتاب های داستانی که آن ها را می خواند.
دوروتی ال. سایرز دختری باهوش بود، زودتر از 
و  خانه  در  او  آموخت.  نوشتن  و  خواندن  موقع 
آموزشی درس خواند  مختلِف  تحت سیستم های 
و زبان های آلمانی و فرانسوی آموخت. او در عین 
حال، دختری زیاده خواه هم بود و به سرزنش ها و 

انتقادهایی که از او می شد، با متانت پاسخ نمی داد. 
در 16 ساله  گی  او را به مدرسه یی شبانه روزی در 
سالیسبری فرستادند، جایی جدید که کنار آمدن با 

آن را سخت و ناممکن یافت.
رفتن به این مدرسۀ شبانه روزی برایش خوش یمن 
نبود، با این که او توانست بر بیماری سرخِک از پا 
بود،  کرده  پیدا  شیوع  مدرسه  در  که  درآورنده یی 
اثرات این بیماری را تا  اما مجبور شد  غلبه کند؛ 
ریزش  با  بیماری  زمان  در  کند.  تحمل  عمر  آخر 
اگرچه  که  موهایی  شد؛  روبه رو  موهایش  شدید 
دوباره رشد کردند، اما ضعیف بودند و ُگله ُگله. 
به همین خاطر، او همواره روسری های رنگارنگ 
این  کردن  پنهان  برای  مختلف  کاله گیس های  یا 

مشکل استفاده می کرد.
زبان  بهتر  فراگیری  برای  در سال 1912  دوروتی 
با  او  رفت.  سامرویل  کالج  به  آلمانی،  و  فرانسه 
فکری اش  رویۀ  با  که  داشت  رابطه  دانش آموزانی 
راحتی  موقت  زنده گی  آن جا  بودند.  هم سوتر 
گروه  همراه  کرد،  بازی  نمایش  چند  در  داشت، 
بچ کوایر آواز می خواند و هم چنین در همان کالج 

برای نخستین بار عاشق شد.
جنبۀ  بیشتر  که  می پوشید  لباس هایی  همیشه  او 
گوش  به  گوشواره هایی  و  داشتند  نمایشی 
را خیره می کرد؛  برق شان چشم ها  می آویخت که 
هنگام راه رفتن گام هایی بلند برمی داشت، همیشه 
روی  شنلی  و  داشت  لب  گوشۀ  سگرت  یک 
شانه هایش می انداخت. اکثر دوستاِن والدیِن او و 
خاله  و  ماما  و  عمه  و  کاکا  مانند  نزدیکش  فامیل 
خاطر  همین  به  می کردند؛  زنده گی  آکسفورد  در 
او هم چنین پس  بود.  فراوان  بین آن ها  رفت وآمد 
از بازگشت پسرخاله اش، ایوی شریمپتون، به خاطر 

آتش بس موقت جنگ در سال 1914، بسیار شادمان 
شد، به طوری که در پوسِت خود نمی گنجید.

پس از پایان تحصیل در سامرویل در سال 1915، 
به  را  نیمه تمام  کارهای  تا  بازگشت  بالنتیشام  به 
برای مدتی کوتاه هم در هال   برساند و  سرانجام 
)Hull( به حرفۀ معلمی پرداخت. بعد از آن هم برای 
کار در انتشارات باسیل بلکول )Basil Blackwell( به 

آکسفورد بازگشت و مشاور انتشارات شد.
باالی  درست  کوچک  اتاقی  در  زمان،  آن  در 
کتاب فروشی یی که مشرف به خانۀ تیاتر شلدونیان 
در  سایرز  ال.  می کرد.  کار  بود،   )Sheldonian(
 Bath( و بَث پِلِیس  )Longwall(محله های النگ وال
اشتیاق  با  که  بود  و همان جا  کرد  زنده گی   )Place

ابتدا بیشتر شعرهای  شروع به نوشتن کرد. او در 
مذهبی می سرود.

کار  و  نافرجام  از پشت سر گذاشتن عشقی  پس 
در کشور فرانسه، به روستای بالمسبری در لندن 
نقل مکان کرد و در سال 1921 شروع به نوشتن 
برای آژانس تبلیغاتی بنسانز کرد؛ در همان دوران 
شروع به نوشتِن اولین رمان پولیسی اش کرده بود 
که ابتدای حضور شخصیِت پیتر ویمسی بود. این 

رمان “جسد چه کسی؟” نام داشت.
 او عشق نافرجامِ دیگری را پشت سرگذاشت که 
این دفعه رابطه اش نتایج ویران کننده و هولناکی به 
همراه داشت: در جنوری 1924، دوروتی پسری 
به دنیا آورد و نامش را جان آنتونی گذاشت و از 
پسرخاله اش، ایوی، درخواست کرد تا او را بزرگ 

کند.
ایوی در آن دوران در کاولی زنده گی می کرد و در 
حالی که با دوروتی و هیچ دختر دیگری ازدواج 
نکرده بود، سرپرستی دو کودک را برعهده گرفته 

بود. دوروتی تنها به او اعتماد می کرد و رازدارش 
از  به غیر  به نظر می آید وقتی دوروتی مرد،  بود. 
ایوی تقریبًا هیچ کس نمی دانست که در ابتدای دهۀ 

چهارم زنده گی اش صاحب فرزندی شده بود.
دوروتی چندین بار به دیدن ایوی و جان آنتونی 
رفت؛ ابتدا در آکسفورد و بعد از آن در وستکات 
بارتون در نزدیکی انستون. اما، در کل رابطۀ خوبی 
در  کرد،  ازدواج  که  زمانی  و  نداشت  کودکان  با 
زنده گی  با  شوهرش  بود  امیدوار  تعجب  کمال 

کردن جان آنتونی همراه شان موافقت کند.
به هر حال، او هیچ گاه بر سر این قضیه پافشاری 
نیافتاد؛  اتفاق  چیزی  چنین  هم  هیچ گاه  و  نکرد 
هرچند که بعدها ترتیبی داد تا جان آنتونی بتواند 
 )Fleming( فلمینگ  که  ناپدری اش  فامیلی  نام  از 

بود، استفاده کند.
با  باورنکردنی،  کاماًل  طرز  به   1926 اپریل  در  او 
کاپیتان اسوالد فلمینِگ روزنامه نگار و زن طالق داده 
ازدواج کرد. او در نامه یی که برای پدر و مادرش 
همیشه گی،  مطالب  نوشتن  از  پس  فرستاد، 
به ساده گی هرچه تمام نوشت: »در ضمن، سه شنبه 
قباًل  کنم...  ازدواج  فلمینگ  نام  به  مردی  با  قراره 
ربط  دوتا  خودمان  به  فقط  چون  نگفتم  چیزی 
دارد و هم چنین اصاًل دوست ندارم به سوال های 

تکراری دیگران جواب بدهم.«
این ازدواج، خوب از آب درنیامد: مک، همان طور 
دست وپنجه  بیماری یی  با  می کردند،  صدایش  که 
نرم می کرد که ناشی از مصدوم شدن در جنگ بود 
روزافزونش  به خاطر شهرت  زنش  به  هم چنین  و 
حسودی می کرد و از دستش ناراحت بود، چرا که 
بیشتر وقتش را در خانه یی که در ویتام گرفته بود، 

می گذراند.
دوروتی در سال 1929 کار در انتشارات بنسانز را 
رها کرد تا بیش از پیش روی نوشتن تمرکز کند. 
در همان دوران، مشغول نوشتن رمان هایی بود که 
محسوب  آن ها  محوری  شخصیت  ویمسی  لرد 
بر  که  شده”  آجین بندی  “شب  جمله  از  می شد. 
آکسفورد  در  زنده گی  تجربۀ  و  دانسته ها  اساس 
شکل گرفت و هم چنین “9 خیاط” که ماجراهای 

آن در منطقۀ فِنَلند می گذرد.
مدتی بعد شروع به نوشتن نمایش برای رادیو و 
تیاتر کرد. در ابتدا نمایش های غیر دینی می نوشت. 
کرد  نمایش هایی  نوشتن  به  شروع  بعد  مدتی  اما 
که از مایه های مذهبی برخوردار بودند؛ از جمله: 
برای  شده  خلق  “مردی  و  شما”  منزلگه  “گرمی 
با  را  عمرش  روزهای  شادترین  او  پادشاهی”. 
دوست داران تیاتر گذراند و معتقد بود که روحیۀ 
گروهی که در زنده گی آدم های تیاتر وجود دارد، 
همان چیزی است که باید در کلیساها هم حاکم 

باشد. اما اغلب این گونه نیست.
زبانی  به  مذهبی  مضامین  بیان کنندۀ  عنوان  به  او 
مدرن و نگارش مقاله هایی در این زمینه به شهرت 
رسید و در سال 1940 شروع به ترجمۀ “کمدی 
الهی” دانته کرد؛ هدف اصلی او از یادگیری زبان 
ایتالیایی هم همین بود! او قصد داشت سرزنده گی 
دارد  وجود  اثر  این  در  که  بذله گویانه یی  زبان  و 
تا  برگرداند  انگلیسی  به  شعر  قالب  همان  در  را 
مهلتش  اجل  ولی  باشد.  لذت بخش  آن  خواندِن 

نداد تا این کارِ شگرف را به پایان برساند.
او در تاریخ 1۷ دسمبر 195۷، وقتی تازه از خرید 
تمام  لندن که یک روز  کریسمس در خیابان های 
اثر  بر  بازگشت،  خانه  به  بود  انجامیده  طول  به 
حملۀ قلبی شدید درگذشت. گویا بقایای بیماری 
مسری یی که در نوجوانی دچار آن شد، در مرگ 
او بی تأثیر نبود. چند روز بعد جسد او را سوزاندند 
و خاکسترش را در کلیسای آنای مقدس به خاک 
سپردند؛ کلیسایی که خود کلیددارش بود. اموال او 
به تنها پسرش که هیچ گاه وجودش را علنی نکرده 

بود، رسـید.

پی نوشت:
فارسی  به  جشن”  “شب  عنوان  با  رمان  این  1ـ 
است  معنای چیزی  به   Gaudy است.  ترجمه شده 

بسیار پُرزرق و برق.
2ـ نوعی قالب شعر است که در آن سه بند شعر 

وزن دار و مرتبط به هم پشت سر هم می آیند.
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به  گوشواره هایی  و  داشتند  نمایشی  جنبۀ  بیشتر  که  می پوشید  لباس هایی  همیشه  او 
گوش می آویخت که برق شان چشم ها را خیره می کرد؛ هنگام راه رفتن گام هایی بلند 

داشت و شنلی روی شانه هایش می انداخت. برمی داشت، همیشه یک سگرت گوشۀ لب 
نزدیکش  فامیل  و  او  والدیِن  دوستاِن  مانند کاکا و عمه و ماما و خاله در آکسفورد اکثر 

زنده گی می کردند؛ به همین خاطر رفت وآمد بین آن ها فراوان بود. او هم چنین پس از 
بازگشت پسرخاله اش، ایوی شریمپتون، به خاطر آتش بس موقت جنگ در سال ۱۹۱۴، 

بسیار شادمان شد، به طوری که در پوسِت خود نمی گنجید
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نزدیکان مرحوم مارشال محمد قسیم فهیم می گویند: 
اول  معاون  درگذشِت  با  پیوند  در  شایعاتی که 
و  ندارد  حقیقت  است،  شده  مطرح  رییس جمهوری 

نباید به این شایعه ها بها داده شود. 
به  فهیم  مارشال  نزدیکان  از  ملک زاده،  الیق  محمد 
روزنامۀ ماندگار گفت که مارشال صاحب فقط به دلیل 
را  فانی  دنیای  بود،  شده  حالش  عاید  مریضی یی که 
وداع گفت و به رحمت حق پیوست. او گفت که قرار 
است به زودی در این خصوص یک کنفرانس خبری 

نیز از جانب بسته گان مارشال فهیم ترتیب داده شود.
و  فیسبوک  اجتماعی  صفحه های  در  این  از  پیش 
بسیار  حد  در  شایعه  این  مردم  میان  در  نیز  و  تویتر 
بلند آن مطرح بود که مارشال محمد قسیم فهیم در 
در  آن هم  است،  ریاست جمهوری مسموم شده  ارگ 
رییس جمهور  دختر  تولد  مناسبت  به  مهمانی یی که 

ترتیب داده شده بود. 
هم چنین به نقل از پسر مرحوم مارشال، از ناراحتی و 
عصبانیِت شدیِد مارشال فقید صحبت می شد هنگامی 
ترک  منزل  مقصد  به  را  رییس جمهور  ضیافت  که 

می کند. 
در ادامۀ این شایعات، از کوچیدن پنهانی عبدالکریم 
شده  یاد  نیز  کرزی  رییس جمهور  دفتر  رییس  خرم، 

است که گویا از همسایه گی خانۀ مارشال، شبانه کوچ 
و بارش را منتقل کرده باشد.

تا  گرفته  خصوصی  حلقاِت  از  حکایت ها  این 
و  پیچیده  اجتماعی،  شبکه های  و  انترنتی  سایت های 
است؛  افزوده  تردیدها  و  از شک  انبوهی  بر  کماکان 
حتا در مراسم تدفین نیز این شایعات انتشار یافته بود 
و کسانی داد می زدند که »مارشال صاحب به شهادت 

رسیده است!«. 
شایعات،  این  حساسیت  درک  با  ماندگار  روزنامه 
شایعات  و  مارشال  »فقدان  عنوان  زیر  را  مطلبی 
از  به نشر سپرد و ضمن برشمردن شایعات،  ناتمام« 
تا  مقامات دولتی و نزدیکان مرحوم ماشال خواست 
در این مورد توضیح دهند و سکوت نکنند؛ زیرا از 
آن جایی که زمان وفاِت آقای مارشال بسیار حساس و 
سرنوشت ساز است و نیز او نقش بسیار تعیین کننده یی 
این  کند،  ایفا  در صف آرایی های سیاسی می توانست 
تمام  خطرناک  و  حساسیت برانگیز  بسیار  شایعات 

می شوند.
به دنبال داشت.  اما نشر آن مطلب، واکنش هایی را 
خانواده مارشال فهیم با رد این شایعات می گویند که 
مارشال فهیم دو روز پیش از درگذشتش مهمان حامد 
کرزی نبوده است و کریم خرم هم از منزلش که در 

نزدیکی خانه مارشال فهیم است، کوچ نکرده است. 
بنابراین، شایعات مطرح شده صحت ندارد. 

از طرف دیگر، یک منبع در ارگ ریاست جمهوری که 
نخواست به گونۀ رسمی در این مورد چیزی بگوید، 
مرگ  به  پیوند  در  شایعات  مورد  در  مطلبی  نشر  از 

معاون اول ر ییس جمهور ابراز نارضایتی کرد. 
این منبع به روزنامه مانگار گفت که این شایعات دروغ 

محض است.
این منبع گفت که کریم خرم رییس دفتر رییس جمهوری 

هم از محلۀ کارته پروان کوچ نکرده است. 
منبع گفت که بحث دعوت رییس جمهور از مارشال 

فهیم نیز صحت ندارد.
زمینه،  این  در  رسمی  توضیح  در خصوص  اما  منبع 
در  افغانستان  ریاست جمهوری  نیست  قرار  که  گفت 
خصوص هر شایعه یی که در صفحه های اجتماعی به 

نشر می رسد، پاسخ یا توضیح بدهد.

تاریخ  به  هفتۀ گذشته  فهیم  مارشال  که  است  گفتنی 
هجدهم حوت سال روان، به اثر سکته قلبی جان به 
جان آفرین سپرد و در تپۀ بادام باغ شهر کابل در یک 

مراسم باشکوه مردمی به خاک سپرده شده است.
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مرام آجندای ملی وحدت...
به  که  است  صلح  پروسۀ  اولویت ها  این  از  یکی 
به  نه  شود،  گرفته  دست  روی  باید  منطقی  شکل 
اما  داریم؛  صلح  عالی  شورای  ما  که  امروزی  شکل 
ثمرۀ دیگری  دارد و  امروز ُکشت و خون جریان  تا 
نیاید  میان  به  ملی  آشتی  که  زمانی  تا  است.  نداشته 
ننشینند ممکن نیست که  باهم رو در رو  و طرف ها 
اولویتی که  کنند. دومین  اعتماد  یکدیگر خود  باالی 
باشند، موضوع وحدت ملی  نامزدان داشته  این  باید 
است. وحدت ملی را باید هر کدام از این نامزدان در 
مذهب  نژاد،  قبیله،  قوم،  موضوع  باشند؛  داشته  نظر 
باید  آن  اهل  به  کار  نباشد،  قطعًا مطرح  باید  زبان  و 
سپرده شود، در هر قوم و قبیله یی که استعداد و توان 
موجود بود و فکر می شد که به همبستگی مردم کمک 
نظام و  تا در  برای شان موقع داده شود  باید  می کند، 
دولت شریک شوند و اعتماد مردم را به دست آورند، 
چون امروز مردم اعتماد خود را باالی دولت از دست 
داده اند و تا زمانی که اعتماد پیدا نشود، امکان ندارد 

که مردم به پروسۀ سیاسی سهیم شوند.
برای  ریاست جمهوری  انتخابات  مطرح  نامزدان 
گذار انتخابات به مرحلۀ ثبات چه راهکارهایی را 

باید در پیش گیرند؟
- در قدم اول باید بگویم: خوشبختانه در کمپاینی که 
تاز  امروز جریان دارد، یکی باالی دیگری تاخت و 
شخصی نمی کنند؛ هر کدامِ از این نامزدان روی اصول 
صحبت می کنند، گرچند تا جایی که من این اصل ها 
را مطالعه کردم، عیِن مطالب را به کار می برند و تنها 

عبارات شان فرق می کند.
هدف همۀ این نامزدان باید این باشد که ثبات ملی 
چطور می تواند به وجود آید و آن ها متحد شوند، اگر 
این نامزدان در یک جبهۀ واحد دست به دست هم 
بدهند و به ویژه در پیوند به این که چطور می توانند 
با  قانون  حاکمیت  عدم  بیکاری،  اقتصادی،  فقر  با 
همۀ این ها مبارزه می کنند؛ چطور به مردم مساعدت 
و  است  مردم  خدمت  در  حکومت  چون  می کنند؛ 
باشد  بسته  به روی مردم  نباید  دروازه های حکومت 
و حکومت می تواند زمینه زنده گی آرام را برای مردم 

مساعد بسازد.
اگر این نامزدان محترم به صورت واقعی می خواهند 
که افغانستان را به رفاه برسانند و روی همین هدف 
کار می کنند، باید بعد از ختم انتخابات همه در یک 
بکنند، هر  کار  افغانستان  ثبات  و  ثبات  راه  جبهه در 
کدام از این نامزدان مستعد هستند و باید در نظام از 
آن ها کار گرفته شود و نباید به حاشیه رانده و کشانده 

دو  عنوان  به  و  باشند  هم  همکار  باید  این ها  شوند؛ 
باشندۀ این سرزمین با همدیگر همکاری کنند.

آجندای  کنفرانس  آدرس  از  که  ملی  وحدت  دولت 
چه  از  کنونی  شرایط  در  است،  شده  مطرح  ملی 

اهمیتی برخوردار است؟
- ما در کنفرانس آجندای ملی به این نتیجه رسیدیم 
از  قباًل شماری  نکته را مشخص کردیم که  و چهار 

آنها را تذکر دادم.
آجندای ملی در جهت روشن ساختن اذهان نامزدان 
محترم مبنی بر اینکه مردم از این ها چه تقاضا دارند 
این  ما  می کند؛  کار  داریم،  تقاضا  چه  آنها  از  ما  و 
تحریری و شفاهی  به گونۀ  را  درخواست های خود 

به آنها سپرده ایم.
انترکانتیننتال  در  داشتیم  نشستی  ما یک  این  از  پیش 
تعهد  ما  برای  نامزدان  این  موارد خاص همۀ  در  که 
سپردند که به همه برنامه هایی که ما از آدرس کنفرانس 

آجندای ملی در نظر گرفته ایم آنها پابند هستند.
آجندای  روی  که  زمانی  است  این  ما  اساسی  هدف 
ملی صحبت می کنیم هدف و مرام ما وحدت ملی، 
تأمین امن و آسایش، حاکمیت قانون، کار را به اهل 
بیکار  آن سپردن و باالخره برای مردم بی بضاعت و 
دیگر  موارد  از  و  است  کشور  در  کار   کردن  پیدا 
کشور  تعالی  و  ترقی  افغانستان،  اقتصادی  انکشاف 
افغانستان را در سطح جامعۀ جهانی  باید  باالخره  و 
به صفت کشوری عاری از فساد و خوش نام معرفی 
کنیم؛ آجندای ملی در پرتو همین موارد می گوید که 

افغانستان را باید در جهت پیشرفت سوق بدهیم.
اهمیتی  از چه  جایگاه نخبه گان در ساختار دولت 

برخوردار است؟
- تا امروزه موضوع نخبه گان در حکومت سیزده سال 
کرزی  آقای  در حکومت  است  نبوده  مطرح  گذشته 
اصاًل مصلحت ها مورد بحث بوده و کار را به اهل آن 
کسی نسپرد، اگر این موضوع را به زبان هم می گفتند 
وقتی شما به ادارات دولتی می رفتید می دید که یک 
اعتبار  نه  که  اند  لمیده  چوکی ها  در  عناصری  عده 
اداره  یک  مدیریت  کیفیت  هم  نه  و  دارند  حقوقی 
را. یک مشت مردمانی را که عناصر خودی شان بود 
جمع کردند و کسانی را که اهل کار و نخبه بودند، 
همه را به حاشیه گذاشتند و کسی حتا سالمِ شان را 
نیز علیک نگرفت. من به این عقیده هستم که دولت 
بعدی باید کار را به اهل آن سپرده و کسی را که واقعًا 

دارای استعداد است، به کار بگمارد.
غندمشر  می گفت  که  سرخوردم  کسی  با  دیروز  من 
بودم اما حاال جوالی گری می کنم که این یک شرم و 

ظلم است که یک انسان مسلکی برود و جوالی گری 
باید  اما دولت  نمی گوییم همه جذب شوند  ما  کند. 
زمینه را مساعد بسازد تا از استعدادها در زمینه های 
مختلف اقتصادی، اداری، فرهنگی و اجتماعی استفاده 

شود.
بیشتر  ثابت شده است که  در سیزده سال گذشته 
در  فرد  یک  فردی  تصمیم  از  ناشی  مشکالت 
تا  است  ممکن  است؛ چگونه  بوده  حکومت داری 
در حکومت آینده به تصمیم گیری مشترک برسیم؟

- قسمی که قباًل هم عرض کردم مشورۀ ما این است 
که دولت از تمام کسانی که توان و استعداد و کفایت 

مسلکی و علمی دارند، باید استفاده کند.
افغانستان یک نهادی ساخته  باید در حکومت آیندۀ 
شود که در این نهاد نخبه گان دخیل باشند و به حیث 
اهل خبره در مسایل مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
از  آن ها نظر  بکنند و حکومت  ابراز نظر  و فرهنگی 
و  متخصص  حیث  به  آن ها  از  حکومت  و  بخواهد 

کازآموده استفاده بکند.
قراری که شما پیشتر هم در این زمینه اشاراتی داشتید 
که در طرح آجندای ملی نهاد ریاست جمهوری مطرح 
شده است، حاال اگر بگویید اهمیت این نهاد در ایجاد 

تصمیم گیری های مشترک چیست؟
مربوط  حاال  می کنیم.  ارایه  را  نظریه های  مان  ما   -
می شود به دولت آینده  که روی کار می آید؛ تا دیده 
در  که  ملی و موضوعاتی  آجندای  از طرح  که  شود 
می کند.  استفاده  چقدر  است  شده  مطرح  طرح  این 
این که دولت از نخبه گان و اهل خبره چقدر استفاده 
می کند، مربوط به آن ها می شود که بازهم نخبه گان را 
در حاشیه می گذارد مثلی که آقای کرزی گذاشت و یا 
واقعًا از دانش و تخصص آن ها استفاده می شود. اگر 
استفاده شود هم به نفع جامعه است و حکومت نیز با 
مشوره های علمی و سرنوشت ساز با نخبه گان خواهد 

داشت و در تعالی کشور مفید خواهد.
نهاد ریاست جمهوری برای تصمیم گیری های مشترک 
بسیار کمک می کند و قانون اساسی این صالحیت را 
برای رییس جمهور داده است که سازمان و نهادهای 
بل  نهاد دولتی  به حیث یک  نه  را  را بسازد و آن ها 
به صفت یک نهاد اکادمیک و علمی - قسمی که در 
جهان دیگر هم موجود است- از آن استفاد کند، اگر 
دولت این کار نمی کند در حقیقت از نظریات آن ها 
خواهد  قضاوت  تاریخ  آینده  در  و  نمی کند  استفاده 
نخبه گان  یا  و  است  بوده  دولت  از  مشکل  که  کرد 

سیاسی.

بانوان همانند کاال به...
حد  در  زن  حقوق  از  »حمایت  گفت:  وله  دویچه  به 
خانم هایی که در شهرغزنی هستند خالصه می شود، اما آن 
این  از  می کنند  زنده گی  ولسوالی ها  در  که  خانم هایی  عده 
با خانم  ها  برخی خانواده  و  نداشته  کامل  آگاهی  موضوع 

های شان مانند یک برده برخورد می کنند«.
به گفته وی آمارهایی را که آنان از برخی نهادی های مدنی 
و مراکز صحی دریافت نموده اند، بیانگر آن است که از آغاز 
سال جاری تاکنون ۷0 خانم اقدام به خود کشی کرده اند. 

این آمار در غزنی بی سابقه است.
نهادهای مدنی  کند: »مسووالن حکومتی و  اضافه می  وی 
ها  مورد حقوق خانم  در  آگاهی دهی  و  در محو خشونت 
در ولسوالی های این والیت هیچ اقدام نکرده و این غفلت 
باعث گردیده است تا هر زمانی که یک خانم خواستار اعاده 
در  اقدامش  و  گردیده  راجع  محل  بزرگان  به  شود  حقش 
نطفه خفه و از رسیدن صدای آن ها به نهادی های رسمی 

جلوگیری شود«.
به باور مدافعان حقوق زنان، بد دادن دختران، ازدواج های 
اجباری و انجام کارهای فیزیکی سخت از مشکالتی اند که 
خانم ها در محالت دوردست و ولسوالی های غزنی با آن 
ها مواجه بوده و طی 13 سال گذشته این مشکالت ریشه 

یابی نشده است.
از  برخی  حتی  و  زنان  قبل  چندی  که  است  درحالی  این 
در  زن  کارمندان  که  بودند  کرده  ادعا  والیت  این  مقامات 

ادارات و حل کارشان نیز مصئون نیستند.

یکی از نزدیکان مارشال فهیم:

ـ ایعــات صـحت نـدارند ش

یک محور بزرگ ملی...
این که حد اقل ما هم تذکر خود را به عنوان یک شهروند 

افغانستان داشته باشیم.«
سیاسی  و  ملی  محور  یک  ایجاد  بر  عالوه  خلیلی  آقای 

حکومت  که  گفت  و  کرده  اشاره  هم  آینده  انتخابات  به 
قوی  عزم  که  می دهد  اطمینان  دیگر  بار  یک  افغانستان 
برای برگزاری یک انتخابات شفاف و به دور از مداخالت 

داخلی و خارجی دارد.
او گفت یک عامل شفاف بودن انتخابات می تواند حضور 

گسترده و نظارت دقیق مردم از این پروسه باشد.
آینده  در حکومت  است  امیدوار  که  گفت  چنان  هم  وی 
بر  است،  فعلی  حکومت  دامن گیر  امروز  که  پدیده هایی 

طرف شوند.

پر کمپاینونو بریدونه په...

خپلواک  د  ټاکنو  د  کې  ننګرهار  په  راز  دغه  درلوده.  هم  ژوبله   

کمېسیون څلور غړي د وسله والو له لوري تښتول شوي دي.

دغو ټولو پېښو د خلکو اندېښنې را پورته کړي؛ خو د کورنیو چارو 

وزارت وایي، چې دغه بریدونه به په ټاکنو اغېز ونه کړي او دوی د 

دې ډول بریدونو مخنیوي ته هڅې کوي.

ماندګار  نعیمي  فهیم  ویاند  بنسټ  د  ټاکنو  عادالنه  او  ازادو  د 

د  کال  د ۲۰۰۹  له دې چې  مرکه کې وویل، رسه  په  ته  ورځپاڼې 

کې  لړ  په  مبارزو  ټاکنیزو  د  لپاره  ټاکنو  راتلونکیو  د  پرتله  په  ټاکنو 

امنیتي پېښې کمې دي؛ خو بیا هم په دې وروستیو کې ځینې پېښې 

تررسه شوي دي.

د  کېږي،  نښه  په  نوماندان  کله  بریدونه چې  ډول  دغه  وايي،  هغه 

وژل  یې  کوونکي  کمپاین  راځي،  الندې  برید  تر  دفرتونه  هغوی 

کېږي او یا دا چې ټاکنیز مامورین تښتول کېږي دا ټولې پېښې په 

ټاکنو ناوړه اغېزه لري.

د ده په خربه، دا د امنیتي ځواکونو دنده چې د ټاکنو د پروسې امنیت 

تامین کړي؛ خو زیاتوي د دغه ډول پېښو مخنیو سل سلنه امکان 

نه لري؛ مګر د امنیتي ځواکونو، نوماندو او د هغوی د کمپاینونو 

د دفرتونو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول کوالی يش د دغه ډول 

پېښو ګراف راکم کړي.

اندېښمن دي، ځکه  امله  نعیمي وویل، د دوی د دغو بریدونو له 

هر څومره چې د ټاکنو پر وړاندې ګواښونه ډ ېرېږي په هامغه اندازه 

په ټاکنو کې د خلکو ګډون وررسه کمېږي او بد اغېز پرې ښندي.

د  خلکو  د  ځواکونه  امنیتي  چې  دې  له  رسه  وینا،  په  نوموړي  د 

فزیکي امنیت تامین دنده پر غاړه لري، دغه ډول باید خلکو ته له 

رواين پلوه ډاډ ورکړل يش او خوندي يش، چې د ټاکنو په ورځ به 

هېڅ پېښه نه کېږي؛ څو خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي.

د ازادو او عادالنه ټاکنو د بنسټ ویاند د دې پوښتنې په ځواب کې 

چې د ځینو نوماندو پلویان ادعا کوي چې پر دوی بریدونه سیايس 

انګېزه لري وویل، د دوی څارونکیو تر اوسه په دې اړه معلومات 

او شواهد نه دي مونديل، چې په نوماندو بریدونه سیايس موخې 

لري او که یې وسله وال مخالفان تررسه کوی. هغه وایي، که چېرې  

بریدونه سیايس انګېزه ولري دا به شکونه ډېر او د ټاکنو پروسه به 

تر پوښتنې الندې راويل.

ښاغيل فهیم نعیمي اندېښنه وښوده، چې امنیتي ځواکونو تر اوسه 

د نا امنیو د ټولو هغو پېښو چې تر اوسه د ټاکنو په پروسه کې شوي 

دي، د خپلو څېړنو پایلې نه دي اعالن کړي. هغه له امنیتي ادارو 

وغوښتل چې ټول معلومات باید په دې اړه له څارونکیو او رسنیو 

رسه رشیک يش.

په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نجیب الله 

دانش ماندګار ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، هغه بریدونه چې تر 

اوسه د ټاکنو په پروسې شوي دي، تر دې حده نه دي چې د ټاکنو 

په پروسې دې ناوړه اغېز وکړي.

د ده وویل،  امنیتي ځواکونه شپه ورځ د امنیت د تامین هڅې کوي 

او د امنیت د تامین په اړه یې نوماندو ته زغره وال موټر او پولیس 

هم ورکړي دي.

د هغه په خربه، د هرات او ځینې نورو والیتونو کې چې د ډاکټر 

عبدالله عبدالله پر کمپاین بریدونه شوي په اړه یې ځینې کسان نیول 

شوي او ځینې نور څار الندې دي؛ خو څېړنې یې نه دي بشپړې 

شوي. ښاغيل دانش زیاته کړه چې د امنیت تامین د کورنیو چارو 

یو  یې  لپاره  کار  د همدې  او  لري  لومړیتوب کې ځای  په  وزارت 

کمېسیون هم رامنځته کړی دی.

د ده په وینا، له تخنیکي پلوه امنیتی څېړنې وخت ته اړتیا لري چې 

په پای ته رسېدو رسه به یې پایلې اعالن يش. 



بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان:

از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتی 
استفاده می شود
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عادالنه  و  آزاد  انتخابات  »بنیاد  یا  فیفا 
ماه  یک  از  گزارشی  نشر  با  افغانستان« 
افغانستان  در  انتخاباتی  رقابت های  اول 
چالش های  با  انتخابات  پروسه  می گوید 
ناامنی، سوء استفاده از امکانات دولتی و 

دخالت مقامات حکومتی روبرو است.
عادالنه  و  آزاد  انتخابات  »بنیاد  مسووالن 
ناامن  والیات  که  می گویند  افغانستان« 
شاهد کمترین کمپاین انتخاباتی بوده اند؛ 
در حالی که همه نامزدان ترجیح داده اند 

تا در شهرهای بزرگ تمرکز کنند.
فیفا  اجرایی  رییس  غر،  سپین  داد  جان 
در   )1392 حوت   22( پنجشنبه  روز 
گفت:  کابل  در  خبری  کنفرانس  یک 
شهرهای  به  متمرکز  کمپاین  »برنامه های 
بزرگ و پر امن بوده و فعالیت مخالفین 
شهرهای  مخصوصًا  است.  کم  آن ها  در 
شاهد  هرات  و  آباد  جالل  مزار،  کابل، 

بیشترین کمپاین ها بوده اند«.
این نهاد ناظر انتخابات می گوید نامزدان 
بامیان،  بدخشان،  سردسیر  والیات  در 
اند  نتوانسته  زمستان  فصل  در  دایکندی 
فیفا،  مسووالن  باور  به  که  کنند،  کمپاین 
بوده  انتخابات  چالش های  از  یکی  این 

است.
فیفا از 13 دلو تا 13 حوت 123 محفل 
کمپاین نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 
را نظارت کرده و این نظارت حاکی از آن 
است که 26 مورد تخلف از قبیل تهدید 
و سوء استفاده از امکانات دولتی صورت 
فیفا،  گزارش  اساس  بر  است.  گرفته 
مورد   300 در  ریاست جمهوری  نامزدان 
تخلفاتی مانند نصب بی جای تصاویر را 

انجام داده اند.
مقام های  بعضًا  که  غر گفت  آقای سپین 

دولتی خالف قانون در کمپاین ها حضور 
نقلیه  وسایط  از  استفاده  »سوء  اند:  یافته 
دولتی، امکانات دولتی، حضور منسوبین 
نظامی، حضور مقامات دولتی که نظر به 
قانون منع است، سه مورد تخطی در این 

26 مورد بوده است«.
مسووالن فیفا می گویند برای این که باور 
نامزدان  و  بیشتر شود  انتخابات  به  مردم 
نیز بتوانند با خاطر آسوده در ولسوالی ها 
باید  نمایند،  افتاده کمپاین  مناطق دور  و 
نامزدان  و  شود  گرفته  کمپاین ها  امنیت 
را  خود  پیام  و  بروند  مردم  بین  بتوانند 

برسانند.
این  ما  »تقاضای  گفت:  غر  سپین  آقای 
امنیتی در هماهنگی  ارگان های  است که 
دقیق با همدیگر امنیت ستادهای انتخاباتی 
را تامین کنند و اقدامات چشم گیری را 
انجام دهند تا مردم در قرا و قصبات آماده 

مشارکت در انتخابات شوند«.

این نهاد ناظر انتخاباتی تاکید کرده است 
اولویت  در  باید  زن  نامزدان  امنیت  که 
باشد و زمینه کافی برای کمپاین نامزدان 

زن در انتخابات فراهم گردد.
تا  خواست  انتخابات  کمیسیون  از  فیفا 
نام آن عده از نامزدانی را که در جریان 
مرتکب  تخلفاتی  انتخاباتی  کمپاین های 
شده اند، در اختیار مطبوعات قرار دهد. 
انتخابات خواست  از کمیسیون  نهاد  این 
کند  برگزار  علنی  را  خود  جلسات  تا 
در  کار  شفافیت  به  افغانستان  مردم  تا 

کمیسیون انتخابات باورمند شوند.
جریان  در  که  نامزدانی  از  فیفا  هرچند 
اما  نبرد  نام  اند،  کمپاین ها تخلف کرده 
کمیسیون  اختیار  در  را  نام ها  این  گفت 
در  و  می دهد  قرار  انتخاباتی  شکایات 
صورت لزوم این کمیسیون آن را بررسی 

خواهد کرد.

جناب آقای کرزی، جناب آقای بسم اهلل محمدی، 
اقارب محترم و هم قطاران گرامِی سربازانی که به 
را حین  فبروری 2014 جان های شان  تاریخ 23 

دفاع از وطن از دست دادند!
طریق  از  گذشته  یکشنبۀ  روز  فراوان،  تأسف  با 
رسانه های آلمان، از حمله بر یک پایگاه اردوی 
کنر  آباد والیت  غازی  منطقۀ  در  افغانستان  ملی 
اطالع یافتیم؛ حمله یی که جان 21 سرباز اردوی 

ملی افغانستان را گرفت.
با آن که ما هزاران کیلومتر دور از شما در آلمان 
زنده گی می کنیم؛ اما با شما، در سوگ فرزندان و 
برادران تان غم شریک هستیم. از این که چراغ امید 
خانه های شما را خاموش کردند، به این وسیله 
ما همدردی و تسلیت عمیِق خود را با شما ابراز 

می داریم.
از  ایم،  کرده  امضا  را  برگه  این  که  کسانی  ما، 
بسیار  ارتباط  شما  کشور  با  این سو  به  سال ها 
امور  مختلف،  بخش های  در  و  داشته  نزدیک 
فعالیت  شما  کشورِ  ثبات  تأمین  و  بازسازی 
بازسازی  و  امنیت  تأمین  روند  از  و  ایم  داشته 

سرزمین تان حمایت کرده ایم.
افزون بر این، ما در هر دیدار از کشور شما، بیش 
از پیش به شما نزدیک شده و با یقین به این که 
شما  به  هستید،  قدری  قابل  خیلی  مردمان  شما 

حرمت داریم.
بین  نیروهای  کامل  خروج  پی  در  روان  سال 
مسوولیت  افغانستان  امنیتی  نیروهای  المللی، 
می گیرند.  دوش  بر  را  مردم  امنیِت  تأمین 
برای  آلمان  بازسازی  کمک های  که  امیدواریم 
با  همیشه  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  تقویت 
حفظ احترام متقابل، کمک های شایسته و واقعی 
محسوب شوند؛ زیرا این کمک ها از صمیم قلب 

و با اعتقاد کامل بوده اند.
در  که  هستند  آماده  کشور  این  مردم  و  آلمان 
افغانستان،  حکومت  و  مردم  خواست  صورت 
این کمک ها را پس از سال 2014 نیز ادامه دهند.
رو  پیش  را  دشواری  ماه های  و  روزها  شما 
قدرت،  تمام  با  هم  هنوز  نیروهایی  زیرا  دارید؛ 
خونین ترین عملیات را در برابر افغانستان انجام 
می دهند؛ در برابر کشوری که مردمش می خواهند 
زنده گی مسالمت آمیز داشته باشند، در صلح کار 
کنند، بیاموزند و سرانجام بدون ترس، عادی ترین 
و  امنیت  در  را  زنده گی  موازین  مسلم ترین  و 

امیدواری به آینده، تجربه نمایند.

مساعی مردم، بدون در نظرداشت سن و سال و 
موقعیت اجتماعی، و گسترش فضای هم بسته گی 
است؛  ستایش  قابل  خیلی  افغانستان  مردم  میان 
کنار  در  و  مصممانه  افزون،  روز  به طور  این که 
هم از یک جانب هم بسته گی خود را با راه اندازی 
سربازان  با  رابطه  در  جمعی  اعتراض های 
و  می دارند؛  ابراز  آنان  خانواده های  و  کشته شده 
از جانب دیگر، با واکنش های مشترک در رابطه 
با کمرنگ جلوه دادِن اعمال جنایتکارانۀ طالبان، 

مخالفت خود را با خشونت اعالم می دارند.
نیرو و قدرِت منسجم و  با  ما آرزو می کنیم که 
مشترک در مبارزه برای یک افغانستان آرام، هر 
که  مسوولیت هایی  و  امکانات  به  توجه  با  یک 

دارید، پیروز شوید.
ما دوستان شما از آلمان می خواهیم در آینده نیز 
با اطمینان کامل، هم چنان از شما حمایت کنیم و 

شما را تنها نگذاریم. 
با ابراز هم بسته گی صمیمانه

فدرال  پارلمان  پیشین  عضو  نختوای،  وینفرید 
آلمان )2004ـ 2009(

جنرال ارشد پیشین ایگون رمز، فرمانده عملیاتی 
پیشین نیروهای ناتو )200۷ ـ 2010(

رییس  و  ژورنالیست  نویسنده،  فضل،  نادیه 
اتحادیۀ »ابتکار عمل برای آیندۀ افغانستان«

یوآخیم سیمون، مددگار روانی نظامیان
ویلهلم دیتل، نویسنده و ژورنالیست

اورزوال موگ، عضو پارلمان فدرال آلمان )2004 
ـ 2009(

مارکو زیلیگر، نویسنده و ژورنالیست
دکتور کای هیرشمن، دانشمند علوم

از  پیشگیری  انستیتوت  رییس  تاپهوفن،  رالف 
بحران »ایفتوس«

آلمان 28 فبروری2014

هرات؛  مردم  امروز،  از  قبل  سال  سی وشش 
استعمار  مقابل  در  عدلتخواهی  و  قیام  مظهر 

بزرگ قرن گردیدند.
مردم ظلم ستیز هرات با قیام در برابر متجاوزین 
و مزدوران شان، به ارزش های اعتقادی و ملی 
ارج نهاده، سرآغاز قیام مردمی در کشور شدند. 
اواخر زمستان 135۷ هرات شاهد قیام حماسه 
انسان پاک و سر بر کف و  آفرین ده ها هزار 

شهادت بیش از 25 هزار فدایي راه حق بود. 
رژیم مستبد وقت، دستگیری های وسیع علماي 
دینی، متنفذان ملی، دانشجویان، معلم ها، دانش 
محصلین  مساجد،  امامان  و  تجار  آموزان، 
دانشگاه ها را به بهانه های ضد ملی و مخالفت 

با رژیم کمونیستی و خلقی شروع کرد.
نویسندگان و تاریخ پژوهان، تعداد کشته های 
نفر  میلیون  از یک  بیش  را  تا ۷1  سالهای 5۷ 
تخمین می زنند. این فاجعه تلخ و ظالمانه که 
انجام  تزاری  روس  سرخ  ارتش  پشتیبانی  با 
گردید. بیش از دو میلیون معلول و زخمی و 

بی دست و پا بجای گذاشته است. 
این قیام به فتوای علماي دینی مردم هرات در 
گوش  به  جمعه  نمازهای  از  بعد  جمعه  روز 
واطالع مردم رسید. سر انجام با طلوع سپیده 
دم صبح 24 حوت صدای تکبیر اهلل اکبر شهر 
چهار  از  مردم  کشاند.  مطلق  تعطیلی  به  را 
خوش  دروازه   ، قندهار  دروازه  شهر،  دروازه 
، دروازه عراق و دروازه ملک همانند طوفان 
های  بازار  تمامی  و  ریختند  شهر  به  هولناکی 
کامل  تصرف  به  را  آن  و  نوردیدند  در  را  آن 
خویش در آوردند. پس از تسخیر شهر صدای 
اهلل اکبر اطراف و نواحی هرات را پر نمود و 
از  سراسر والیت هرات در مدت 48 ساعت 

وجود کمونیست ها پاک گردید.

یاد شهدای آن روز حماسه ساز را گرامی می 
داریم و بر روان پاک شان درود می فرستیم.

ابراز همدردی جمعی از فرهیخته گاِن آلمانی با دولت 

و ملت افغانستان در پیوند با حادثۀ کنر

قیام 24 حوت از یاد نمی رود!

از ستاد انتخاباتی زلمی رسول به...
ستاد انتخاباتی داکتر زلمی رسول در والیت هرات، مورد لت و 
کوب قرار گرفته و نزدیک به دو ساعت در دفتر ستاد انتخاباتی 

آقای رسول در هرات، حبس بوده است.
آقای فیضی که برای تهیۀ گزارش به دفتر ستاد انتخاباتی داکتر 
از  یکی  با  مصاحبه  انجام  از  پس  بود،  رفته  هرات  در  رسول 
مسووالن این ستاد، در حالی که از ساختمان دفتر بیرون شده 
و می خواسته است از نمای این دفتر، تصویر برداری کند، از 
سوی حاجی داوود نورزایی و محافظاش، مورد لت و کوب 

قرار گرفته است.
رسول  زلمی  داکتر  ستاد  دفتر  از  بیرون  »در  می گوید:  فیضی 
مشغول تصویر برداری بودم که یک نفر آمد و از من پرسید 
داده  نشان  برایش  را  کارت خبرنگاری ام  که چی می کنم. من 
و گفتم که مشغول کار هستم، تو کی هستی که این را از من 

می پرسی.«
به گفتۀ فیضی، طرف که همان حاجی داوود نورزایی بوده به 
فحش دادن آغاز می کند و بعد، چند تن از محافظانش، فیضی 
را کشکشان به درون دفتر می برند و در آنجا وسایلش کارش 

را گرفته و خودش را در یک اتاق حبس می کنند.
فیضی ادامه می دهد: » در همین جریان، شهرام نظری، خبرنگار 
شبکۀ خبر ایران در هرات هم آنجا حضور داشت و او را هم 
به همان اتاق آورده حبس کردند و پس از مدت کمی، شاهپور 
صابر خبرنگار رادیوی آزادی را نیز که برای تهیۀ گزارش از 
ستاد انتخاباتی زلمی رسول آمده بوده، به همان اطاق انداختند.«

در  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  مسوول  قدیر شاهین، 
والی  با  از خبرنگاران  یکی  تماس  که  والیت هرات می گوید 
هرات سبب شده است که با میان جیگری والی هرات، فیضی و 

دیگر خبرنگاران، آزاد شوند.
آقای شاهین که با سید فضل اهلل وحیدی، والی هرات در این 
مورد صحبت کرده است می گوید که والی هرات نیز این مسأله 
با خبر شده  این موضوع  از  تایید کرده و گفته است: » ما  را 
و یکی از همکاران خود را وظیفه دادیم تا به این مساله پایان 

دهد.«
نیز،  هرات  در  رسول  زلمی  داکتر  انتخاباتی  ستاد  مسووالن 
مشاجرۀ لفظی میان همکاران خود و آقای فیضی را تایید کرده 

اند.
به  هفتۀ گذشته یک خبرنگار سویدنی-بریتانیایی   در جریان 
نام نیلز هارنر از سوی افراد مسلح ناشناس در کابل به ضرب 

گلوله کشته شد.
محاذ  فدایی  تحریک  به  موسوم  طالبان  به  وابسته  گروه  یک 
اعالم کرده است که افراد مسلح وابسته به این گروه قتل این 
هارنر  است  گفته  گروه  این  اند؛  گرفته  عهده  به  را  خبرنگار 

خبرنگار نبوده و یک جاسوس بریتانیا بوده است.
آزاد  رسانه های  حمایت کننده  اداره  مسووالن  آن،  با  همزمان 
اعالم کردند که خبرنگاران و رسانه ها در  کابل  افغانستان در 

افغانستان، هنوز هم با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو هستند.
مورد  چند  میالدی،   2014 سال  شروع  از  که  می گویند  آنان 
خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که مایه نگرانی است.

صدیق اهلل توحیدی، رییس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد 
افغانستان »نی«  گفته است : »افغانستان یک کشور نا امن برای 
خبرنگاران بوده که با گذشت هر سال موارد گوناگون خشونت 

در آن، افزایش می یابد.«
آقای توحیدی گفت که خشونت علیه خبرنگاران و روزنامه 
نگاران در کشور مایه نگرانی است و در شرایط کنونی باعث 
می شود که آنان از گزارش دهی دقیق در مورد روند انتخابات 

محروم شوند.
از  او می گوید که محروم شدن خبرنگاران و روزنامه نگاران 
گزارش دهی دقیق، سبب می شود که شهروندان افغانستان نیز 

از معلومات دقیق محروم شوند.
هم چنان این مسووالن گفته اند، از شروع سال 2014 میالدی 
تا کنون در افغانستان ده مورد خشونت در این نهاد ثبت شده 

است.
خشونت  که  می دهد  نشان  شده  ثبت  آمارهای  آنها،  گفته  به 
افزایش  درصد  پنجاه  گذشته  سال  به  نسبت  خبرنگاران  علیه 

یافته است.
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انتخابات  برگزاری  به  روز   20 دست کم 
اکنون،  هم  است.  مانده  باقی  ریاست  جمهوری 
مختلف  دالیل  به  کشور  شهروندان  از  هزاران  تن 

کارت رأی دهی به دست نیاورده اند. 
کمیسیون مستقل انتخابات سه مرکز رأی دهی را در 
شهر کابل برای دادن کارت به شهروندان این شهر 
باز کرده و قرار است این مراکز دو هفته قبل از زمان 

برگزاری انتخابات بسته شوند.
اما روزانه هزاران  تن از شهروندان کابل در پشت 
صف  رأی دهی  کارت  توزیع  مراکز  دروازه های 
فرا  کارت  گرفتن  برای  آن ها  نوبت  و  می کشند 

نمی رسد.
روزنامۀ  به  کابل  شهر  باشنده گان  از  خالد  محمد 
ماندگار گفت که از دو روز بدین  سو برای گرفتن 
کارت رأی دهی به دو مرکز شهر کابل )ناحیۀ 11 
و ناحیۀ 6( مراجعه کرده است، اما به دلیل ازدحام 
بیش از حد نتوانسته کارت رأی دهی به دست آورد. 
او گفت که کمیسیون انتخابات باید برای شهروندان 
به  آن ها  تا  می کرد  ایجاد  را  بیشتری  مراکز  کابل 
دست  به  رأی دهی  کارت  می توانستند  ساده گی 

آورند.
همچنان، محمد علی از باشنده گان کارتۀ سه کابل 
غرب  باشنده گان  از  ده هاتن  روزانه  که  می گوید 
کابل برای گرفتن کارت رأی در پشت مرکز توزیع 
کارت رأی دهی صف می کشند، اما نوبت آن ها فرا 

نمی رسد. 
اما مرسل ادیب مدیر مرکز توزیع کارت رأی دهی 

روزنامۀ  با  مصاحبه  در  کابل  شهر  ششم  ناحیۀ 
ماندگار می گوید: روزانه 300 خانم و بیش از 400 
تن از آقایان از این مرکز، کارت رأی دهی به دست 

می آورند.
به گفتۀ او، کمیسیون انتخابات به دلیل مراجعۀ بیشتر 
شهروندان برای گرفتن کارت رأی دهی، از 20 روز 
بدین سو دو تیم دیگر را نیز موظف به توزیع کارت 

رأی دهی در ناحیۀ ششم شهر کابل کرده است. 
مرکز  در  اضافه کرد که  ادیب همچنان  بانو مرسل 
کارت  گرفتن  از  کسی  هیچ  آن ها،  کارت  توزیع 

رأی دهی محروم نخواهد شد. 
شهر  ششم  ناحیۀ  دهی  رأی  کارت  توزیع  مدیر 
از  برخی  سوی  از  بی نظمی  ایجاد  که  گفت  کابل 
شهروندان کابل، برای آن ها چالش هایی را به وجود 
گونۀ  به  کارشان  به  آنها  آن هم  با  اما  است؛  آورده 

عادی ادامه می دهند.
این که  به خاطر  ادیب همچنان تصریح کرد که  بانو 
کارمندان دولتی وقت شان در گرفتن کارت رأی دهی 
نظر  در  را  سهولت هایی  آن ها  برای  نشود،  ضایع 

گرفته اند.
که  استند  معتقد  آگاهان  از  برخی  حال،  این  با 
کارت های  توزیع  مراکز  شمار  به  کمیسیون  اگر 
کارت  گرفتن  از  تن  هزاران  نیافزاید،  رأی  دهی اش 

رأی دهی محروم خواهند شد.
نظر مسووالن  به گرفتن  با تماس های مکرر موفق 

کمیسیون مستقل انتخابات در این زمینه نشدیم.

دادگاه غزنی: هزاران تن بی کارت خواهند ماند!

بانوان همانند کاال به فروش می رسند
مقامات در دادگاه استیناف والیت غزنی می گویند 
که پس از سال ها تالش در راستای تامین حقوق 
خانواده های  برخی  در  دختران  هم  هنوز  زنان، 
این والیت همانند کاال به فروش می رسند و حق 

میراث به آنها داده نمی شود.
استنیاف  دادگاه  رییس  میرصمد حقداد،  خواجه 
از خانواده  غزنی می گوید که هنوز هم شماری 
بی  شان  خانم های  و  دختران  حقوق  تأمین  در 
توجهی کرده و هرگز آماده نیستند تا حقوقی را 
که اسالم برای خانم ها قایل است، رعایت کنند.

دختران  زنان،  مردان  از  بسیاری  وی،  گفته  به 
وخواهران شان را از حقوق مورثی محروم کرده 
آنان  میراث  سهم شرعی  حتی  نیستند  و حاضر 

را بدهند.
وجود  پرونده هایی  گفت  غزنی  دادگاه  رییس 
رضایت  بدون  خانواده ها  از  برخی  که  دارند 
پول  از  و  داده  شوهر  به  را  آنها  شان،  دختران 
فروش آنان برای خود استفاده کرده اند: »دختر 
هیچ خبر نبوده، پدرش او را به شوهر داده و پول 
طویانه اش را برای خود موتر کروال خریده است، 
خانه اش  برای  شیری  گاو  و حتی  قالین خریده 
اگر  مردان،  نیست.  این  زن  حق  است.  خریده 
می خواهید حق زنان را بدهید خود را با شریعت 

و احکام قرآن برابر کنید«.
اظهارات  این  نیز  زنان  امور  ریاست  مسووالن 
کرده  تایید  را  غزنی  استیناف  دادگاه  رییس 

سال  به  نسبت  زنان  علیه  که خشونت  می گوید 
گذشته در این والیت افزایش یافته است.

شکریه ولی، رییس امور زنان درغزنی می گوید 
که از آغاز سال 1392 تاکنون 120 قضیه خشونت 

علیه خانم ها در این ریاست ثبت شده است.
قتل،  مورد   5 شامل  قضایا  »این  می افزاید:  وی 
فرار از منزل، لت کوب، فسخ نامزدی و ازدواج 
این  عامالن  که  باشند  می  وقت  از  پیش  های 
به  غزنی  زنان  امور  اداره  سوی  از  ها  خشونت 

نهاد های عدلی و قضایی معرفی شده اند«.
آغاز  از  آنان  اضافه می کند که  زنان  امور  رییس 
ازطریق  را  برنامه  چندین  تاکنون  جاری  سال 
محو  خاطر  به  مدنی  نهادهای  و  دین  عالمان 
غزنی  والیت  سطح  در  زنان  علیه  خشونت 
خشونت  آمار  هم  باز  اما  اند،  کرده  راه اندازی 

نسبت به گذشته افزایش را نشان می دهد.
فرزانه عزیزی، یکی از مدافعین حقوق زن در غز
نی...                                 ادامه صفحه 6

نشر  با  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیه 
اعالمیه یی گفته است که پس از لت و کوب یک 
خبرنگار در هرات از سوی ستاد انتخاباتی زلمی 
کمیسیون  رسانه های  کمیسیون  به  رسمًا  رسول 

انتخابات شکایت نامه فرستاده است.
اجراییه یی  فهیم دشتی رییس  از قول  اعالمیه  در 
قانون،  برمبنای  است:  شده  گفته  اتحادیه  این 
رسیده گی به این گونه موارد، مسوولیت کمیسیون 
و  است  انتخابات  مستقل  کمیسیون  رسانه های 
این  به  را  زمینه  این  در  خود  شکایت  رسمًا  ما 

کمیسیون فرستاده ایم.
انتخابات  برگزاری  زمان  نزدیک شدن  با 
کشور  در  والیتی  شوراهای  و  ریاست جمهوری 
نگرانی های زیادی مبنی بر تهدیدهای جدی علیه 

خبرنگاران در کشور به وجود آمده است.
خبرنگار  فیضی،  فاروق  چهارشنبه،  روز  صبح 
رادیو صدای امریکا در زون غرب، از سوی مسو

 ادامه صفحه 7
والن...                                

اتحادیه ملی ژورنالیستان: 

از ستاد انتخاباتی زلمی رسول به کمیسیون انتخابات شکایت کردیم


