
ناجیه نوری  
پیشرفته،  تجهیزات  و  امکانات  با  بودن دشمن  مجهز 
مسلکی نبودن نیروهای امنیتی، کم بود تجیهزات الزم، 
تشکیل  یک  توسط  کندز  والیت  حمایت  و  کنترل 
بسیار کوچک پولیس، سبب شده تا طالبان به راحتی 
داشته  نفوذ  والیت،  این  ولسوالی های  از  بسیاری  در 

باشند.
شماری از نماینده گان والیت کندز با بیان این مطلب و 
با انتقاد از عدم توجه حکومت به این والیت می گویند 
امنیتی،  ارگان های  داخل  در  دشمن  نفوذی  افراد  که 
کم توجهی دولت، انجام نشدن کار بنیادی و کم کاری 
ارگان های کشفی، سبب شده تا کندز به امنیت دست 

پیدا نکند.
عبدالودود پیمان نماینده مردم والیت کندز در مجلس 
نماینده گان می گوید، ریش سفیدان و اربابان کندز که 
با طالبان در ارتباط اند و با رییس دفتر رییس جمهور 

اسبق نیز شناخت داشتند، افراد بی کفایت را در مقامات 
کندز گماشته و سبب افزایش ناامنی در کندز شدند.

ارگان های  داخل  در  دشمن  نفوذی  افراد  گفت،  او 
امنیتی و کم کاری ارگان های کشفی نیز سبب شده تا 
شاهد  روز  هر  ما  و  نکند  پیدا  امنیت دست  به  کندز 

افزایش ناامنی باشیم.
پیمان افزود، بعضی از مقامات امنیتی کندز در ناامنی و 

حتا در اختطاف ها نیز شریک اند؛
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علما، افراد امیني هستند كه حّجِت خدا بر خلِق او مي باشند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

دیپـلومـاسی پنـهان کـرزی
این بار در چین

مجلس سنا در نشست دیروز خود، سرپرست وزارت 
مالی  سال  ملی  بودجه  روی  بحث  خاطر  به  را  مالیه 

۱۳۹۴ فرا خوانده بود.
اعضای مجلس سنا می گویند که بودجه ملی سال مالی 

۱۳۹۴، پر از اشتباه و غیرعادالنه است.
به گفته آنان، در بودجه های والیتی هم هیچ توازن در 
نظر گرفته نشده است....                 ادامه صفحه 6

سالیاِن نبردهای سخت و سرد بود که مسعود شهید، خاموشانه و 
به تنهایی، بیچاره گِی یک ملت را و ظلِم یک دولت را فریاد می زد.
اما می گفتندش: »مشکل خودتان است، جنگ داخلی است، جور 

بیایید«.
رگ  با  که  مردی  گلوی  در  می شدند  بغض  فقط  که  واژه هایی 
رِگ وجودش درد ملیون ها انسان را می کشید و آخرین مایه یی 
با  و  تنه  که گذاشت. یک  بود،  آن گذاشت، جانش  به خاطر  که 
مظلوم ترین جماعت روی زمین در مقابِل همة نقشه های اهریمنی، 
فقط به جرم این که سرزمینش را برای مردمش می خواست، باید 
مقاومت می کرد....                                     ادامه صفحه 6

دولت افغانستان فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان 
را به دولت اسالم آباد تحویل داد.

اطالعاتی  افسران  از  یکی  نیشن،  روزنامه  نوشته  به 
پاکستان که خواست نامش فاش نشود، گفت: لطیف 
محسود، فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان توسط 
افغانستان به دولت اسالم آباد تحویل داده  امنیت ملی 

شد.
این  داد:  نیز گزارش  تلویزیونی خصوصی  یک شبکه 
فرمانده ارشد تحریک طالبان پاکستان برای مدتی در 
بازداشت نیروهای امریکایی و افغان بود و در جریان 
سفر اخیر اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور جدید 
افغانستان به پاکستان قرار شد تا وی به دولت پاکستان 

تحویل داده شود.
پایگاه  دیگر  زندانی  انتقال سه  از  آگاه  منابع  همچنین 
نیروهای  به پاکستان و توسط  افغانستان  هوایی بگرام 

امریکایی خبر دادند.

مقام های پاکستانی این زندانیان را تحویل گرفته و آنها 
را به مقام های پولیس تحویل دادند.

هدف قرار گرفتن طالبان پاکستان در کنر
حداقل ۹ طالب پاکستانی در حمله یک هواپیمای بی 
شدند.  کشته  مرزی  قریه  یک  در  امریکایی  سرنشین 
یک  شمالی،  وزیرستان  در  مشابه  حمله  در  همزمان 

عضو القاعده نیز کشته شد.
جنرال عبدالحبیب سید خیلی، فرمانده امنیه والیت کنر 
روز یکشنبه )۱6 قوس / 7 دسمبر( گفت که این حمله 
در ولسوالی »شیگل« این والیت انجام شد. سید خیلی 
به خبرگزاری آلمان گفته است: »گروه طالبان پاکستانی 
ناوقت روز شنبه توسط هواپیمای بی سرنشین ناتو در 
در  که  گفت  او  گرفت«.  قرار  هدف  شیگل  ولسوالی 
حمله به قریه »شیلتان« یک فرمانده ارشد طالبان کشته 
و یک تن دیگر زخمی شده است. طالبان تاکنون در 

مورد این حمله اظهار نظری نکرده اند.

»این  افزود:  همچنان  کنر  والیت  امنیه  فرمانده 
جنگجویان در چندین حمله که در والیت انجام شد، 
به طالبان افغان کمک کرده بودند«. سید خیلی گفت که 
»هیچ تلفات ملکی از این حمله گزارش نشده است«.
اردوی پاکستان: ۱200 شورشی در پنج ماه کشته شدند
حمالت  از  پاکستان  اردوی  مقامات  حال،  همین  در 
مشابه هواپیمای بی...                      ادامه صفحه 6
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این روزها خبِر مذاکراِت پنهانِی رییس جمهور 
رسانه ها  بحِث  اصلِی  محور  غنی،  اشرف 
شـده است. بسیاری ها بدبینانه به این موضوع 
مذاکرات  این  به  گویا  بعضی ها  و  می نگرند 
خوشبین اند. مردم نیز بیشتر از بحث مذاکرات، 
به شعارها و وعده های داکتر اشرف غنی چشِم 
مذاکراِت  به  موشکافانه  اگر  اما  بسته اند.  امید 
به جز  چیزی  کنیم،  نگاه  غنی  آقای  صلِح 
ناکامِ  مذاکرات  بر  وی  تمرکِز  و  پافشاری 

دوران حکومت دارِی کرزی نمی بینیم.
مشکالِت پروسة صلِح دوران زمام داری حامد 
فهرست  زیر  مورد  دو  در  می توان  را  کرزی 

کرد:

افغانستان و  از دشمنان  1ـ نداشتن تعریف 
از طالبان

افغانستان،  پیشیِن  رییس جمهور  کرزی  حامد 
»طالبان«،  نمودِن  خطاب  »برادر«  با  همواره 
پروسة  و  دولت  مذاکراتِی  و  سیاسی  راهبرد 

صلح را به جنجال می کشید.

سخنان  و  مذاکرات  در  صداقت  نبود  2ـ 
طرفین

میز  سر  بر  بارها  پاکستان  و  افغانستان  دولت 
مقامات  بارها  و  نشستند  صلح  مذاکراِت 
یکدیگر  از  میزبانی  به  کشور  دو  هر  بلندپایة 
مذاکرات  دو جانب خالف  اما هر  پرداختند؛ 
در  دیپلماتیِک خود عمل کردند و  و سخنان 
عمل هیچ کوشِش مثبتی برای به ثمر نشاندِن 

صلح در افغانستان از خود نشان ندادند.

چرا دولت حامد کرزی در روند مذاکراِت 
صلح ناکام ماند؟

دولت افغانستان در سیزده سال گذشته، هیچ 
تعریفی خاصی از دشمناِن افغانستان نداشت و 
در یک حالِت سردرگمی به سر می برد؛ به این 
معنا که هر کسی به نماینده گی از گروه طالبان 
به پای میز مذاکره می آمد و دولت افغانستان 
بدون کسِب اطالعاِت کافی در مورد شخص 

مذاکره کننده، با آن مذاکره می کرد.
خود،  حکومِت  سال  سیزده  در  کرزی  حامد 
اما  کرد؛  سفر  پاکستان  به  بار  بیست  از  بیش 

صلح  آوردن  برای  پاکستان  خواسِت  بار  هر 
آب های  دیورند،  مسالة  »حل  افغانستان  به 
افغانستان، نفوذ سیاسی پاکستان بر افغانستان، 
افغانستان«  از  هندوستان  نفوذ سیاسی  کاهش 

اعالم شد.
با این شرط و شروط، آیا داکتر غنی مذاکرات 
کردِن  قبول  آیا  و  داد؟  ادامه خواهد  را  صلح 
این شرایط، مداخالت پاکستان را بار دیگر به 
همراه نخواهد داشت؟ و از سویی هم اگر این 
شرایط را قبول کند، هند دست به کار نخواهد 
نخواهد  شدت  را  نیابتی اش  جنگ  و  شد 

بخشید؟

تعریف از دشمن
حکومت وحدِت ملی باید در آغاز کارِ پروسة 
خویش،  دیپلماتیِک  مذاکرات  و  خود  صلِح 
ارایه  افغانستان  دشمناِن  از  واضحی  تعریِف 
و هدف و راه خود را مشخص و برنامه های 

خود را تنظیم کنـد:
ـ دشمِن افغانستان کیست؟
ـ با کی باید مذاکره نمود؟

ـ چه شخصی تأثیرگذار خواهد بود؟
ـ از کدام فرصت ها باید علیه دشمن استفاده 

کرد تا پای میز مذاکره حاضر شود؟
کشاندن  و  صلح  روند  در  کشورها  کدام  ـ 
مذاکره  میِز  پای  به  تعریف شده  دشمِن  سراِن 

تأثیرگذار خواهند بود؟
ـ طالبان افغانی و پاکستانی کدام اند؟

ـ کدام گزینه ها می تواند پاکستان را به همکاری 
در پروسة صلح افغانستان ترغیب کند؟

نقش چین
چین  به  خود،  کار  آغاز  در  اشرف غنی  داکتر 
سفر کرد. چین قدرتمندترین کشورِ آسیایی و 
بزرگ ترین قدرِت اقتصادی بعد از امریکاست 
که در همسایه گی افغانستان، نقش کلیدی در 
روند مذاکرات صلح دارد و از جمله کشورهای 
دوست و همکار پاکستان محسوب می گردد. 
چین روابط تنگاتنگ با پاکستان دارد، تا حدی 
که بیش از چهل هواپیمایی جنگی به پاکستان 
با  را  پاکستان  در  آگورا  بندر  و  کرده  کمک 
هزینة چهار تا شش میلیارد دالر به بهره برداری 

رسانده و در تالش تأسیس پایگاه نظامی خود 
در این بندر می باشد. با این حساب، چین در 
ـ  پاکستان  ـ  افغانستان  صلح  مذاکرات  روند 
طالبان، نقش اساسی را می تواند بازی کند. اما 
این کار به آسانی میسر نیست و مسلمًا جلب 
زیرکی  و  تدبیر  به  چین،  حمایِت  و  توجه 
دولت مرداِن افغانستان منوط است. ساخِت راه 
ابریشم که افغانستان را به کشورهای آسیایی 
اقتصاد  و  تجارت  به  و  می کند  وصل  میانه 
چین یک راه مهم به حساب می آید، می تواند 
افغانستان  یک نقطة عطف در روابط چین و 
باشد. با ساخت این راه، چین گزینة جدیدی 
برای تجارت کاالهای خود به دست می آورد؛ 
افغانستان،  در  صلح  و  امنیت  با  که  گزینه یی 

گره خورده است.
پاکستان  برای  چین،  برعکس  ابریشم  راه  اما 
راه  ساخت  با  زیرا  می شود؛  محسوب  مضر 
از  را  خود  مصرِف  بازار  پاکستان  ابریشم، 
دست داده و اموال تجارتی افغانستان که پیشتر 
از راه تورخم )مرز بین افغانستان و پاکستان( 
وارد  ابریشم  راه  از  آن بعد  از  وارد می گشت، 
می گردد. ولی این راه فرصتی نیز برای جهانی 

شدِن کاالهای پاکستان مهیا می سازد.
نقش عربستان سعودی

عربستان سعودی، سرمایه دارترین کشور عرب 
و بزرگترین صادرکنندة نفت در جهان است. 
این کشور در ایجاد گروه طالبان نقش کلیدی 
را ایفا کرده است. سفر اوِل آقای اشرف غنی به 
عربستان سعودی بود و محور سخناِن وی با 
مقامات عربستان نیز بحث طالبان. اما با توجه 
به رقابت های منطقه یی بین ایران و عربستان، 
امید نمی رود که این کشور نقشی در مذاکرات 

صلح در افغانستان بازی کند.
از  پاکستان و هند  ایران و عربستان سعودی، 
افغانستان  در  که  می باشند  کشورهایی  جمله 
برای  یک  هر  و  می پردازند  شدید  رقابِت  به 
کاستن از نفوذ رقیب حاضر به انجامِ هر کاری 
بحِث  باید  ملی  دولت وحدت  هستند. سران 
صلح در افغانستان را در یک چنین کلیتی در 

نظر گرفته و پی بگیرند.
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مهدی پارسا

رییس جمهور غنی
 و آغاز مذاکراِت ناکاِم کرزی

 

یا  و  سیاسی  دستاورد  کدام  آن که  از  پیش  لندن  نشست 
اقتصادی  داشته باشد، دستاورد فرهنگی داشت؛ این که جامعة 
از  نام  چه قدر  و  است  جامعه یی  چه گونه  افغانستان  مدنی 

ماهیت به دور افتاده است!
بر بنیاد گزارش ها، حدود ۴5 تن از اعضای فعال جامعة مدنی 
در این نشست شرکت داشته  اند اما موقع برگشت، شماری 
چنین  اند.  شده  غایب  مدنی،  جامعة  به  منسوب  فعاالِن  از 
برانگیخت.  را  اجتماعی سروصداهایی  عملی در شبکه های 
شماری این عمل را فقط به چند فعاِل رسانه نسبت دادند، 
شماری وقوع چنین اتفاقی را تکذیب کردند و شماری نیز 
ابراز کردند که گویا این افراد خود را در پوسِت فعال جامعة 
مدنی جا زده بودند و انتقاد اصلی باید متوجه گروهی باشد 

که این افراد را برای سفِر لندن گزینش کرده بودند.
در هر صورت، این سروصداها دو نکتة مهم و اساسی را به 
بار نشاند: یکی این که هنوز شناخت دقیقی از جامعة مدنی 
افغانستان شکل نگرفته است و هنوز بسیار وقت مانده  در 
تا این مفهوم در معنای اصلی اش در جامعه جا بیـفتد. دوم 
این که تصور بسیار خام و نادرست از مفهوم جامعة مدنی در 
افغانستان شکل گرفته است که آن هم به نحوة چه گونه گِی 
ربط  مدنی  نهادهای جامعة  نام  زیر  انجوها  از  برخی  ایجاد 

دارد.
نیز این که پای جامعة جهانی  پس از نشست بِن نخست و 
به  کمک کننده  کشورهای  از  شماری  شد،  باز  افغانستان  به 
نیِت تقویِت جامعة مدنی شماری از نهادها را ایجاد کردند 
داشته  دولت  کارکرد  بر  نظارتی  و  انتقادی  فعالیت های  تا 
از  دقیق  شناخِت  عدم  و  گسترده  فساد  وجود  اما  باشند. 
انجوهای  حد  در  نهاد  این  که  شد  باعث  افغانستان  جامعة 
شخصی تقلیل بیابد. از آن به بعد، چند نهاد مشخص نمایندة 

تام االختیار جامعة مدنی شـد.
کارکرد این انجوها هم در سیزده سال گذشته منحصر بوده 
به شماری از فعالیت های نمایشی. در واقع این فعالیت های 
نمایشی هم برای جلب رضایِت دونرهای خارجی است که 
با آن، بخشی از زمینه های مصارفاتی شان را نشان می دهند. 
بخش دیگر هم که از راه های گوناگون حیف ومیل می شود.

بیندیشند که جامعة  اغلب  باعث شده که  امری  حاال چنین 
مدنی یعنی همین چند شخِص معینی که هر روز در رسانه ها 
می زنند  حرف  مدنی  جامعة  اعتبار  به  انجوها،  آدرس  از  و 
به  و  گوناگون  سفرهای  به  برابرشده،  فرصت  هر  در  یا  و 
جامعة  آدرس  از  آن جا  در  و  می روند  متعدد  همایش های 

مدنی سخن می پراکنند.
این امر باعث شده که حتا فعاالِن رسانه ها را عضو جامعة 
صنفی،  اتحادیه های  مثاًل  که  بماند  حاال  ندانند،  مدنی 
اتحادیه های کارگری و ده ها اتحادیة دیگر را در زمرة جامعة 

مدنی قرار دادن، کفِر محض شمرده می شود!
جامعة  افغانستان  در  که  است  این  کالم  جاِن  حال،  هر  در 
انجویی را به جای جامعة مدنی قلم داد کرده اند و به همین 
دلیل است که هم معنا و هم نقش جامعة مدنی در میان مردم 

شکِل دیگری پیدا کرده است.
بی تردید که فعاالن جامعة انجویی، به دنبال منافع شخصِی 
خودشان هستند و آن چه را به نام فعالیت مدنی به خود ربط 
مادی شان.  فعالیت های  برای  نیست  پوسته یی  جز  می دهد، 
نشست لندن این نکته را به اثبات رسانید و حاال گمان بر آن 
است که وقت بازشناسِی فعالیت های انجویی زیر نام جامعة 
مدنی فرا رسیده است. شکی نیست که این بررسی می تواند 
سرنخ گم شدِن میلیون ها دالر پول کمِک جامعة جهانی را در 
افغانستان باز یابد و نیز رشتة ده ها فعالیت ِ مادی و مدنی را 

از دست لمپن ها و دزداِن انجویی باز ستاند.
ماهیت  و  نقش  کاری،  چنین  کنار  در  آن که  شرط  به  البته 
جامعة مدنی نیز بازتعریف گردد؛ امری که در حوصلة مقالة 
حاضر نیست اما تاریخ نشان داده که جامعة مدنی امروزه یک 
ارزش بشری است و فعالیِت این جامعه در تمامی کشورهای 
جهان بسیار سازنده و موثر بوده است. بازتعریف این جامعه 
افغانستان را نشان  انجویی  دست کم، ماهیت اصلی جامعة 

می دهد.

جامعۀ مدنی
 یا جامعۀ انجویی
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پادشاه اردن تاکید کرد که اخوان المسلمین موجودیتی سازمان 
یافته است که از مجموعه قیام های محبوبی که در جهان عرب 
رخ داده و به بهار عربی مشهور است سوء استفاده کرده است.
عبداهلل دوم پادشاه اردن در مصاحبه با سی بی اس گفت که 
گروه اخوان المسلمین یک سازمان رسمی در کشورش است.
وی تاکید کرد که دولتش در آغاز بهار عربی از اخوان المسلمین 

خواسته است تا در روند سیاسی اردن مشارکت کند.
اولین حزب سیاسی  المسلمین  اخوان  که  افزود  اردن  پادشاه 
مذاکره  آن ها  با  عربی  بهار  آغاز  زمان  در  که وی  است  بوده 

کرده است.
ملک عبداهلل گفت که اخوان المسلمین خواسته هایی از جمله 
تغییر قانون اساسی، ایجاد دادگاه قانون اساسی و تشکیل کمیته 
گروه  این  خواسته های  بیشتر  که  است  داشته  ملی  مذاکرات 

برآورده شد.
المسلمین نپذیرفت که  با این حال وی تاکید کرد که اخوان 
بخشی از کمیته مذاکرات ملی باشد. پادشاه اردن تاکید کرد: 
بهار عربی در ابتدا با درخواست های زنان و مردان آزادی خواه 
آغاز شد اما این بهار بعدا از سوی اخوان المسلمین که جامعه 
اخوان  گرفت.  قرار  استفاده  سوء   مورد  است،  یافته  سازمان 
انقالب  مصر  در  که  را  خواه  ترقی  جوانان  جای  المسلمین 
کردند، گرفت. در اردن این گروه ترجیح داد که در خیابان ها 

بماند.
اپریل  ماه  از  المسلمین  اخوان  گروه  با  اردن  دولت  روابط 
سال جاری میالدی بر سر مسائلی نظیر مصر، عراق، سوریه، 

فلسطین و توسعه منطقه ای تیره شده است.
وی همچنین اعالم کرد که حمالت هوایی ائتالف ضد داعش 
بسیار مهم است اما هرگز نمی تواند به تنهایی داعش را شکست 
دهد مساله مهم اکنون شرایط موجود است. داعش امروز یک 
تهدید جهانی است و من امیدوارم یک راهکار راهبردی برای 

نابودی آن ایجاد شود.

تأکید چین بر همکاری
 با مسکو برای مبارزه با تروریسم

افزایش  خواستار  چین  خارجه  امور  وزیر 
با  مقابله  برای  روسیه  با  دوجانبه  همکاری های 

تروریسم شد.
وزیر  یی،  وانگ  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
سرگئی  به  نامه یی  ارسال  با  چین  خارجه  امور 
تروریستی  حمله  خود  روسی  همتای  الوروف، 
کرد  محکوم  شدت  به  را  چچن  در  پنج شنبه  روز 
و در عین حال، خواهان آن شد که همکاری پکن 

با مسکو در زمینه مبارزه با تروریسم افزایش یابد.
به  خود  نامه   در  چین  دیپلماسی  دستگاه  رییس 
برای  روسیه  تالش های  از  پکن  نوشت:  الوروف 
مقابله با تروریسم به شدت حمایت می کند و راغب 
است همکاری های خود را مسکو دوچندان سازد 
تا از این طریق ثبات ملی دو کشور تامین شود و در 
عین حال از امنیت جان و مال ملت های دو کشور 

اطمینان حاصل آید.
وزیر امور خارجه چین ضمن محکوم کردن حمله 
مخالفت  بر  چچن  در  پنج شنبه  روز  تروریستی 
کشورش با تروریسم در هر شکلی صحه گذاشت.

در  چچن  ضدتروریسم  ملی  کمیته  پنج شنبه  روز 
و  قاطع  تالش های  نتیجه  در  کرد:  اعالم  بیانیه ای 
حمالت  بزرگ  عملیات  قانون  مجریان  هماهنگ 
خنثی  و  کشف  آن  عامالن  شناسایی  با  تروریستی 
شد. در جریان این عملیات ۱0 تن از اعضای پلیس 

کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند.
نبردی مسلحانه  با  که  شورشیان چچن سا ل هاست 
خواستار استقالل کامل این جمهوری مسلمان نشین 
از روسیه هستند. روسیه در دهه ۱۹۹0 با سرکوب 
منطقه  این  استقالل  از  مانع  جدایی طلبان،  خونبار 

 نفت خیز از روسیه شد.
نسبتأ  اوضاع  اخیر  سال  چند  در  چچن  جمهوری 

آرامی داشته است. رمضان قدیرف، رئیس جمهوری 
به  وفادار  سیاستمداران  از  که  چچن  خودمختار 
تمام  خشونت   با  اخیر  سال های  در  است  پوتین 
کرده  سرکوب  منطقه  ان  در  را  شورشی  هرگونه 
را  ساله   ۳8 قدیرف  بشری  حقوق  نهادهای  است. 

به نقض شدید موازین حقوق بشر متهم می کنند.
پادشاه اردن:

اخوان المسلمین
 از بهار عربی سوء استفاده کرد

مودی:

 تروریست ها دموکراسی 
هند را هدف قرار می دهند

محمد مرسی مکان بازداشت
 خـود پس از کـودتـا را فـاش کـرد

رییس جمهور ونزوئال:

 نژادپرستی در امریکا
طی دوران اوباما وخیم تر شده است

جمهور  رییس   مرسی،  محمد 
جلسه  در  مصر  مخلوع 
کیفری  دادگاه  در  محاکمه اش 
و  جاسوسی  اتهام  به  قاهره 
همکاری با طرف های خارجی، 
دنبال  به  خود  بازداشت  مکان 
»کودتای نظامی« در سوم ژوئیه 

20۱۳ را فاش کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه 
مرسی،  محمد  الجزیره،  خبری 
برکنار شده مصر  رییس جمهور 

در جلسه محاکمه خود در دادگاه کیفری قاهره 
خارجی  طرف های  برای  جاسوسی  اتهام  به 
گفت: من عصر روز جمعه پنجم ژوئیه از مقر 
گارد ریاست جمهوری مصر که مکانی بود که 
در پی کودتا در آن بازداشت بودم خارج شدم 
و فرمانده گارد ریاست جمهوری به من گفت 

که آن مکان را ترک خواهم کرد.
و  هواپیما شدم  آن سوار  از  پس  افزود:  وی 
»جبل  در  سوئز  کانال  منطقه  به  مرا  هواپیما 
از  پس  و  مصر  شرق  شمال  در  واقع  عتاقه« 
آن به فرودگاه »قاید« در شرق قاهره برد. نیم 
ساعت در آنجا توقف کردیم و پس از آن به 

شهر االسکندریه منتقل شدم.
مرسی تاکید کرد: من پایگاهی را که در آن در 
شهر اسکندریه بازداشت شدم می دانستم و آن 
»غواص های  ویژه  نیروهای  یگان های  مرکز 
»ابوقیر«  منطقه  در  دریایی  پایگاه  در  انسانی« 
بود که از پنجم ژوئیه تا چهارم نوامبر در آنجا 

بازداشت بودم.
مرسی همچنین از اینکه وزیر کشور از پایگاه 
استفاده  زندان  عنوان  به  ابوقیر  در  دریایی 

می کند، انتقاد کرد.
وی گفت: من بیشتر از این سخن نمی گویم 

چراکه نگران امنیت ملی مصر هستم.
دادگاه  هیات  از  همچنین  مرسی  محمد 

برای گفتن  را  تا جلسه محرمانه ای  خواست 
سیسی،  عبدالفتاح  حضور  با  بیشتر  جزییات 
رییس سابق  عنان،  رییس جمهورمصر، سامی 
دفاع  وزیر  طنطاوی،  حسین  و  ارتش  ستاد 

سابق برگزار کنند.
از  روز  دو  گذشت  از  پس  مرسی  اظهارات 
رهبران  به  منسوب  فایل صوتی  منتشر شدن 
ماهواره ای  شبکه  سوی  از  مصر  نظامی 
»مکملین« ایراد می شود که این رهبران توافق 
کرده بودند تا مکان و تاریخ بازداشت مرسی 
طی دوره اول بازداشتش پیش از رفتن وی به 

زندان »طره« را جعل کنند.
میان  همکاری  صوتی  فایل  این  براساس 
جهت  کل  دادستانی  و  نظامی  فرماندهی 
مرسی  بازداشت  مکان  دادن  جلوه  قانونی 
بازداشت وی صورت  تاریخ  از طریق جعل 
گرفته تا گفته شود که وی به صورت قانونی 
و در مقر قانونی بازداشت شده نه در یکی از 

پایگاه های وابسته به ارتش.
که  کرده  اعالم  اخیراً  نیز  کل  دادستانی 
فایل  خصوص  در  را  گسترده ای  تحقیقات 

صوتی منتشر شده آغاز می کند.
گروه  بیانیه ای  در  مصر  کل  دادستانی 
چنین  کردن  درست  به  را  اخوان المسلمین 
فایلی با هدف برهم زدن امنیت کشور متهم 

کرده است.

نخست وزیر هند حمالت شبه نظامیان به کشمیر را محکوم 
و اعالم کرد که تروریست ها می کوشند دموکراسی هند را 

از میان ببرند اما موفق نخواهند شد.
نارندرا مودی، نخست وزیر هند اعالم کرد: تروریست ها 
قرار  مورد هدف  را  هند  دموکراسی  تا  در تالش هستند 
اما نیروهای ما با جانفشانی بسیار از امنیت کشور  دهند 

محافظت می کنند.
می  مطرح  آن  از  پس  هند چندی  نخست وزیر  اظهارات 
شود که دست کم ۱۳ تن در کشمیر در جریان حمالت 

تروریستی کشته شدند.
کشتار  این  به  واکنش  در  هند  داخلة  وزیر  این  از  پیش 
به  وابسته  افراد  به  دادن  پناه  به  را  پاکستان  تروریستی، 
تروریسم متهم کرد و گفت: معتقدم پاکستان باید بکوشد 

تا از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری به عمل آید.

ایاالت  در  نژادپرستی  کرد:  تاکید  ونزوئال  رییس جمهوری 
رهبر  اولین  جمهوری  ریاست  دوران  در  امریکا  متحده 

سیاهپوست این کشور وخیم تر شده است.
رییس  مادورو،  نیکوالس  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری ونزوئال گفت: وی به دلیل پرونده های اخیر کشتار 
سیاهپوستان در امریکا به دست نیروهای پلیس وحشت زده 

شده است.
رییس  اوباما،  باراک  دولت  سوی  از  همواره  که  مادورو 
جمهوری امریکا به دلیل بدرفتاری با دشمنان سیاسی داخلی 
واقعا  حوادثی  چنین  کرد:  تاکید  می گیرد،  قرار  انتقاد  هدف 

تاسف بار و وحشیانه است.
مادورو با اشاره به مرگ »اریک گارنر«، سیاهپوست امریکایی 
که به دست یک پلیس خفه شد گفت: این گونه به نظر می رسد 
که نژاد پرستی در امریکا با ورود خود اوباما بدتر شده است.

پس از تبرئه شدن پلیسی که اریک گارنر را کشت، اعتراضات 
وسیع در سراسر امریکا به دلیل بدرفتاری نیروهای امنیتی و 

خشونت بیش از حد با گروه های اقلیت به وقوع پیوست.
مادورو در ادامه سخنانش تاکید کرد: من بسیار متاسفم چرا که 
تا حدی به شخص اوباما احترام می گذارم اما گمان می کنم که 
وی گروگان قدرت های واقعی در ایاالت متحده است و وی 

تصمیم گرفته تا جنگ نکند. او خسته و درمانده است.
از زمان روی قدرت آمدن هوگو چاوز، رییس جمهوری فقید 
ونزوئال در ۱۹۹۹ روابط کاراکاس- واشنگتن تیره شد و پس 
از آن نیز مقامات دولت اوباما در سال جاری از زندانی شدن 
به  فوریه  ماه  در  ونزوئال  اوپوزیسیون  رهبر  لوپز«،  »لئوپولدو 
شدت انتقاد کردند. با این حال دولت ونزوئال یکی از سران 
کورینا  »ماریا  نام  به  را  کشور  این  اپوزیسیون  شده  شناخته 

ماچادو« به توطئه برای کشتن مادورو متهم کرد.
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فقط  رسانه ها  که  داد  اجازه  گورباچف 
برداشِت او را از اصالحات و لنینیسم منتشر 
کنند؛ مي گفت: »مطبوعات و رسانه رسالت 
دارند تا فلسفة اصالحات را بین مردم جا 
برنامه های حزب،  اجراي  براي  و  بیندازند 
به  کنند«.  بسیج  را  مردم  اصالحات،  یعني 
او: »ما به گالسنوست احتیاج داریم،   زعم 
چنین  با  خود؛  از  انتقاد  و  انتقاد  به  یعنی 
جامعه  حوزه هاي  همة  که  است  روندي 

تغییرات بنیادي را تجربه مي کنند«.
گالسنوست  با  مي خواست  گورباچف 
حمایت طبقاِت تحصیل کرده و روشن فکر 
را براي اصالحات جذب کند. فکر مي کرد 
که چنین حمایتي به او بسیار کمک مي کند 
تا بر موانع سیاسي و اجتماعي غلبه و مردم 

را بسیج کند.
»پشیمانی« چه سودی داشت؟

درحالي که گالسنوست سرعت مي گرفت، 
آزادي  دامنة  سر  بر  پولیت بورو  در  توافق 
بیان و رسانه ها ضعیف مي شد. اولین دلیل 
بر  بود  بحثی  راهبري،  نهاد  این  چالش در 
شوروي  تاریخ  باید  چه گونه  این که  سر 
 ۱۹86 در  کرد؟  باز  را  استالین  به ویژه  و 
اعضاي  میان  تا  شد  باعث  »پشیماني«  فلم 
فلم،  این  در  افتد.  اختالف  پولیت بورو 
شخصیت اول دیکتاتوري شبیه استالین بود 
و آن خطرها و خصیصه ها را نمایش مي داد 
که نظام سیاسي متکي به کیش شخصیت به 
آن ها دچار مي شود و تأکید مي کرد که باید 
کشور  تا  کشید  بیرون  خاک  از  را  گذشته 

بتواند پیش برود.
اما  بود،  تمثیلي  فلمي  آن که  با  »پشیمانی«، 
سانسورچي ها در ۱۹82 اکرانش را ممنوع 
جواز  بر  مبنی  مجدد  تصمیم  ولي  کردند. 
که  مي داد  نشان   ۱۹86 در  فلم  نمایش 
بود  گورباچف و حاکمیت چه قدر مشتاق 
پولیت بورو،  شود.  نقد  شوروي  تاریخ  که 
لیگاچِف  فلم بحث کرد.  این  بارها دربارة 
دسته راستي، با نمایش این فلم مخالف بود، 
نمایش  از  دسته چپي  یاکولِف  حالي که  در 
آن استقبال مي کرد. بعد از مدتي یاکولف با 
حمایت تلویحي گورباچف و بدون اجازة 
کرد.  را صادر  نمایشش  پولیت بورو مجوز 
شوروي  تاریخ  در  استالین  نقش  این که 
در  مي توانست  می شد،  بازنمایي  چه گونه 
نظام  ایدیولوژیک  و  سیاسي  مشروعیت 

کمونیستي حاکم مؤثر باشد.
خروشچف که این واقعیت را فهمیده بود، 
سعي کرد با سخنراني اش در بیستمین کنگرة 
حزب، حزب کمونیست و نظام شوروي را 
از کیش شخصیت و دورة آدم کشی استالین 
جدا کند. او و گورباچف به طورکلي سعي 
از  استالین  انحرافات  دهند  نشان  داشتند 
بلکه  نمي گرفت،  نشأت  شوروي  ذات 

نتیجة خصایل شخصي استالین بود.
در واقع شعار »بازگشت به لنین«ِ گورباچف 
تلویحًا سِر آن داشت که استالین و میراثش 
را نفي کند. اما نکته این که مهم ترین مواضع 
مشروعیت و هویت نظام شوروي در عصر 
استالین به دست آمده بود. در تبلیغات،  در 
به  در همة جامعه  کلي  به طور  و  مکتب ها 
برنامة  با  استالین  که  مي کردند  القا  مردم 
به  را  شوروي  اشتراکي،  صنعتي کردن 
شوروي  یا  کرد؛  تبدیل  ابرقدرت  یک 
نازي  آلمان  شکست  در  استالین  زمان  در 
در  مي کرد.  بازي  تعیین کننده یي  نقش 
ملی  مساعي  اشتراک  دوم،  جهاني  جنگ 

هویت  اساس  مصیبت ها،  و  پیروزي ها  در 
شوروي بود.

داشت.  متقابل  جنبة  دو  اما  استالین  مسالة 
دلیل  که  احساسي  یکي سیاسي و دیگري 
عمدة پیدایش اختالفات در حاکمیت است. 
از  کاستن  رسانه ها،  از  استالین  به  حمله 
ارزش موفقیت هاي اقتصادي و ژئوپولتیک 
بهاي رنج، زحمت و  به  استالین که  عصر 
مرگ بسیاري آدم ها حاصل شده بود و این 
نظر گورباچف که شوروِي استالین و بعد 
لنین  بزرگ  آرمان هاي  اهداف و  از  آن،  از 
منحرف شد، بخشي از جامعه را به واکنش 
اصالح طلبان  هم زمان،  واداشت.  عاطفي 
فکر  روشن فکران  از  بسیاري  و  افراطي 
افشاي  با  فقط  نظام شوروي  که  مي کردند 
بحث  و  دیگران  و  استالین  جنایت هاي 
عمیق و ملي دربارة دالیل پیدایش استبداد، 
مي تواند فاصله اش را از جامعه کم کند و 
عاطفي،  جنبة  این  از  گذشته  برود.  پیش 
هم  سیاسي  رنگ وبوي  استالین  مسالة 

داشت.
با گذشت زمانی کوتاه ولی توجه رسانه ها 
و روشن فکران بیش از پیش از استالین به 
نقش لنین معطوف مي شد. محافظه کاران از 
به  عمومي  افکار  اگر  که  مي ترسیدند  این 
بلکه  استالین،  تنها  نه  که  برسد  نتیجه  این 
پیدایش  در  هم  لنینیسم  و  لنینی  نگرش 
استبداد و تحدید آزادي هاي فردي در دورة 
نظام  بودند،  مقصر  استالین  آدم کشي هاي 
و  مي پاشد  هم  از  شوروي  ایدیولوژیک 
حزب کمونیست دیگر نمي تواند حاکمیتش 
که  نبود  استالین  دورة  تنها  کند.  توجیه  را 
رهبري  بلکه  مي گرفت،  قرار  انتقاد  محل 
پسااستالین هم  دورة  در  حزب کمونیست 
فاصلة  در  چون  شد.  واقع  پرسش  محل 
رکود  به  سیاست هاي شان   ۱۹5۳  85-
سیاسي، اقتصادي و اجتماعي دامن زده بود 
مدام  گورباچف  که  مسأله یي  همان  این  و 

تعجبي  بنابراین  مي زد.  حرف  درباره اش 
ندارد که دامنة آزادي بیان و رسانه و شیوة 
اختالفات  به  شوروي،  تاریخ  بازنمایي 
منجر  شوروي  حاکمیت  جدي  و  جدید 

شده باشد.
لکه های  می خواست  که  شیمی یی  معلم 

تاریخ را پاک کند!
 Nina(اندریوا نینا   ۱۹88 اوایل  در 
شهر  در  شیمي  معلم   ،)andeeva
شوروي«  »روسیة  روزنامة  براي  لنین گراد، 
در  که  نوشت  یک صفحه  یی  نامه یي 
و  شوروي  تاریخ  لکه دارکردن  به  آن 
مشروعیت زدایي حاکمیت و انقالِب ۱۹۱7 
اخالق  سقوط  از  و  کرد  حمله  به شدت 
 ،۱۹88 مارس  در  کرد.  انتقاد  شورویایي 
یوگسالوي  به  گورباچف  روز،   5 براي 
رفت. در غیاب وي، رهبري موقت برعهدة 
اول  معاون  و  راستي  دست  اصالح طلِب 
روز  گرفت.  قرار  لیگاچف،  گورباچف، 
شاخ وبرگ  شیمي،  معلم  خانم  نامة  بعد، 
اصولم  به  »نمي توانم  عنوان  با  و  شد  داده 
خیانت کنم« منتشر شد. فرداي آن روز، نامة 
خانم معلم را، به دستور تلویحي لیگاچف، 
در روزنامه هاي محلي سراسر کشور منتشر 
در  دست راستي،  اصالح طلبان  کردند. 
برنامه هاي  به  شیمي،  معلم  مقالة  پوشش 
گورباچف حمله کردند. اصالح طلبان چپي 
بدون گورباچف جا ماندند و ترسیدند، ولي 
از یوگسالوي،  بازگشت  از  چند روز پس 
شدیداً  پولیت بورو  نشست  در  گورباچف 
نوشته  »این  کرد:  اعتراض  نامه  این  به 
است   )Perestroika(ضّدپروسترویکا
به ویژه  و  به خط مشي حزب کمونیست  و 
نیست  معلوم  کرده؛  حمله  پولیت بورو  به 
کسي  چه  و  شده  منتشر  چه طور  نامه  این 
در کمیتة مرکزي )نهاد ناظر بر رسانه ها( آن 

را خوانده! این دیگر چه وضعي است؟!«

چرا به نظر می رسد که بعضی افراد خیلی راحت نردباِن ترقی در ادارات را 
باال می روند درحالی که برخی دیگر سالیاِن سال همان جایی که بودند باقی 

می مانند؟ 
ممکن است فکر کنید که فقط به این دلیل است که این افراد قابلیت های 
چیز  اما  پارتی.  و  استعداد  خوب،  مغز  مثل  دارند  موفقیت  برای  بیشتری 

دیگری هم به همین اندازه اهمیت وجود دارد: رفتار!
رفتار  که  است  دریافته  کتاِب خوش بینی  نویسندة  سلیگمان،  مارتین  دکتر 
عامل تعیین کنندة بهتری برای موفقیت است نسبت به IQ، تحصیالت، و 

سایر عوامل.
بهتری  مثبت، سالم تر زنده گی می کنند و روابط  افراد  او دریافته است که 
داشته و در کارشان پیشرفِت بیشتری می کنند. هم چنین او دریافته که افراد 

مثبت اندیش پول بیشتری هم درمی آورند.
هرکسی می تواند رفتاری درست داشته باشد. مهم نیست که اهِل کجا باشید 
یا استعداد ذاتی تان چه قدر باشد، رفتارِ صحیح تفاوت بزرگی در کار شما 
ایجاد خواهد کرد. سعی کنید این ۱0 رفتار را جزِو خصایِص خود درآورید 

تا همیشه کارمندی موفق باشید:
 1ـ من مسوول سرنوشِت خود هستم!

اگر در سراسر زنده گِی کارِی خود منتظر اتفاقی هیجان انگیز باشید، احتماالً 
انتظارتان طوالنی خواهد شد. متخصصیِن موفق کسانی هستند که خودشان 
بیرون می روند و این اتفاق را به وجود می آورند. پس سعی کنید به طریقی 
باال  پیشرفت  نهایِت  حد  تا  را  کارتان  کنید.  نگاه  خود  کارِ  به  متفاوت تر 

خواهید برد و مسووِل آن فقط و فقط خودتان هستید.

2ـ هر چیزی ممکن است.
فکر می کنید هیچ وقت نمی توانید به مقام نایب رییِس شرکت یا اداره ارتقا 
پیدا کنید؟ پس مطمین باشید که نمی توانید. یادتان باشد: اگر فکر کنید که 

نمی توانید، به احتمال خیلی زیاد نخواهید توانست!

3ـ هیچ کاری آن قدر کوچک نیست که خوب انجامش دهید.
هیچ وقت نمی دانید که دیگران متوجه شما خواهند شد یا نه. این یک دلیل 
برای این است که به کارتان افتخار کنیدـ به همة آن. مدیر عامل شرکتی 
خیلی  و  کند  را چک  انبار  ذخیرة  که  بوده  این  کارش  اولین  که  می گفت 
که  بعد  دفعة  شد.  شناخته  خوبش  کار  و  خود  تالش های  خاطِر  به  زود 
می خواستید کارتان را سر هم بندی کنید چون فکر می کنید کسی متوجه 

کار شما نیست، این را به یاد داشته باشید.

4ـ تک تِک افراد یک ارتباط مهم برای شما تلقی می شوند.
با این که الزم است در محیط کار خشن باشید، اما می توانید با اطرافیاِن خود 
با مهربانی رفتار کنید. فکر می کنید اهمیتی ندارد که رابطة خوبی با منشی 
مدیر عامل برقرار کنید؟ مطمین باشید که خیلی کمک تان خواهد کرد. با 
دردتان  به  کجا  آدم ها  این  نمی دانید  کنید چون  رفتار  مودبانه  اطرافیان تان 

خواهند خورد.
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بخش نخست

با این 10 رفتار یک
ا کارمند موفق باشید چـــر

فتاد؟ ا شکاف  شوروی  حاکمیِت  در   

بخش دوم



مسعود ُبرُبر

بخش دوم و پایانی

یکی  را  خان  ملکم  قانون  روزنامة  براون،  ادوارد   
نهضت  پیدایش  در  ادبی  موثر  بسیار  عوامل  از 
محمد  حاج  و  می آورد]۱۴[  شمار  به  مشروطیت 
می گوید:  خاطراتش  در  سیاح  به  معروف  محالتی 
به  دست  و  داشت  فراوان  »مشتاق  قانون  روزنامة 
دست می گشت«]۱5[. فریدون آدمیت نیز در بخش 
نهضت مشروطیت  )ایدیولوژی  آزادی  فکر  نخست 
چنان  )ملکم(  او  سیاسی  »درایت  می نویسد:  ایران( 
بود که انگار نهضت مشروطیت در سال ۱۳2۴ قمری 
از روی همان الگوی کلی یی پیش رفت که سال ها 
قبل از آن او در شمارة بیست و دومِ روزنامة قانون 

ترسیم کرده بود.«
پیش  روزنامه های  با  قانون  روزنامة  نثر  مقایسة 
یعنی  مشابه  کارکرد  با  نیز  همه گی  اتفاقًا  که  آن  از 
نشانگِر  به ساده گی  می شدند،  منتشر  اطالع رسانی 

تأثیرگذاری او بر نثر زمانة خویش است.
مطالب روزنامة وقایع اتفاقیه تاریخ ۱5 جمادی االول 
شنبه  روز  »در  می شود:  آغاز  این گونه   ۱272
جیشه  ایداهلل  شاهنشاهی  شوکت  قوی  اعلیحضرت 
آذربایجان  از  تازه  که  توپچیانی  مالحظه  بجهت 
سواره  و  بودند  شده  انتساب  نصرت  رکاب  حاضر 
شاهسون ابوالجمعی عالیجاه صفرعلیخان سرتیپ که 
فرما  تشریف  بودند  گردیده  حاضر  ارگ  میدان  در 
شدند. جناب اشرف امجد ارفع افخم صدر اعظم…«

روزنامة دولت علیة ایران نیز در روز 25 صفر ۱276 
و  »استقامت  می کند:  آغاز  را  مطالبش  این گونه  نیز 
مقصود  عمده  که  همایونی  وهاج  مزاج  صحتمندی 
جمیع امم و اهم المطلوب کافه خدم و حشم است 

بحمداهلل و المنه حاصل است.«
می شود  منتشر  ایران  از  در خارج  که  اختر  روزنامة 
دارد  بهتری  اوضاع  نثر  هم  و  محتوا  لحاظ  به  هم 
ثقیل  واژه های  و  طوالنی  هم چنان  آن  جمالت  اما 
این  نهِم  شمارة  در  متعددند.  وابسته  جمالت  و 
بطور  )شرپور(  موقع  »اگرچه  می خوانیم:  روزنامه 

اینکه  بجهة  ولی  است  شده  داده  استحکام  الیق 
موقع مذکور خیلی پهناور و واسع بوده است جنرال 
که  دیده است  الزم  آنجا  نگاهداری  برای  روپرنس 

همه عساکر را در آنجا جمع نماید.«
کوتاه ترند  بسیار  اما  آغاز  همان  از  قانون  جمالت 
نیست: »خدا  نیز خبری  وابسته  تعدد جمالت  از  و 
خلق ایران را از برای زندگی آفریده است و از برای 
اینکه یک طایفه بتواند به آسودگی زندگی بکند باید 
المحاله صاحب یک خانه باشد. ایران خانه ماست و 
تا این خانه نظم نداشته باشد بدیهی است که آسایش 
اهل خانه خیال محال خواهد بود. بدون هیچ دلیل 
که  می کنیم  اعتراف  خونین  اشک  به  همه  ما  تازه 
قدر  به  که  نیست  دولتی  هیچ  زمین  کره  در  امروز 
دولت ایران بی نظم و پریشان و غرق مذلت باشد.« 

)قانون، شماره دوم(
آن گونه که در این مقایسه روشن است، در نثر ملکم 
از او جمالت بسیار کوتاه تر شده اند. فاصله  و پس 
میان فعل و فاعل بسیار کم شده است. از جمالت 
و  آیات  به  تلمیحات  و  معترضه  و  وابسته  متعدد 
احادیث در نثر ملکم خبری نیست. سجع و صنایع 
صوری نیز در نثر او دیده  نمی شود و جالب تر از همه 
این که نثر ملکم یک نفره نیست و داستان گوست. او 
سخنش را از زبان راوی متکلم وحده بیان نمی کند، 
برساخته  گفت وگوهایی  در  را  مخاطبش  بلکه 
نوزدهم  شمارة  در  مثاًل  یعنی  می کشد؛   چالش  به 
آدمیت  اصول  از  می خواهد  ملکم  که  وقتی  قانون، 
بگوید، شیخی و سیدی را می آفریند و سخنش را در 
از  خالل گفت وگوی این دو می آورد. برای نوشتن 
»قانون نامه« مکالمه یی خیالی با عنوان رفیق و وزیر 

نام  به  رساله یی  دیگر  جایی  مثاًل  یا  می آفریند]۱6[ 
از ضرورت  وزیر  آن  در  و  می نویسد  وزیر  و  شیخ 
اصالح خط می گوید و شیخ مخالفت و گاه موافقت 
می کند و وزیر باز استدالل می آورد. جالب آن که متن 
نمایش گونة ملکم آن قدر ظریفانه نوشته شده که از 
بحث  آغار  در  او  احتیاط شدید  وزیر  خالل سخن 
به خوبی نمایان است و پیش تر که می رویم، می بینیم 
در  که  شیخ  یا  است.  شده  محکم تر  استدالل هایش 
اما  است،  موافق  وزیر  اصولی  استدالل های  با  ابتدا 
سرانجام کار را به جایی می رساند که وزیر می گوید: 
همه  از  بیش  یقینًا  که  هست  هم  دیگر  راه  »یک 
خواهید پسندید. ما همین طور که هستیم بنشینیم تا 
خدا یک فرشته از آسمان مخصوصًا بفرستد که خط 

ما را موافق دلخواه ما اصالح نماید.«]۱7[
به این ترتیب، ملکم در گزینش واژه ها و یک پارچه گی 
عبارات و درستی سخن دقِت بسیار می کرد و نثرش 
از فصاحت و بالغت و  روانی  در عین ساده گی و 

حسن انشا بی بهره نبود.]۱8[
نگارنده مدعی آن نیست که میرزا ملکم خان یک تنه 
در  انقالبی  و  کرده  دگرگون  را  فارسی  نثر  و  زبان 
روشن  ناگفته  است؛  آفریده  ایران  معاصر  ادبیات 
سخنی  چنین  گفتمانی،  تحلیل  دیدگاه  از  که  است 
بداند،  عصری  گفتمان  تغییر  عامل  را  فرد  یک  که 
از اساس بی پایه خواهد بود. آن چه در این خالصه 
آورده شده و در فرصتی بیش از این شرح خواهد 
مناسبی  بسیار  نمونة  اوالً  ملکم  که  است  آن  شد، 
برای بررسی اثرات مشروطه خواهی بر زبان فارسی 
افراد  موثرترین  از  ملکم  این که چون  دیگر  و  است 
در  نیز  او  نثر  تأثیر  است،  ایران  در  مشروطه  تاریخ 
است.  داشته  توجهی  قابل  جایگاه  دگرگونی  این 
تأثیرگذاری نثر او بر ادبیات مشروطه  تا آن جاست 
آثار  از  نمایش نامه  سه  هجری   ۱۳۴0 در  وقتی  که 
میرزا آقا تبریزی منتشر شد، ناشر نمایش نامه ها را به 

میرزا ملکم خان نسبت داده بود. ]۱۹[
مشروطه،  گفتمان  در  اصوالً  که  می رسد  نظر  به 
به  زبان  به  چون  آن،  از  پیش  گفتمان  برخالف 
فارسی  نثر  شده،  نگریسته  آگاهی رسانی   ابزار  مثابة 
از صنایع لفظی و نمایشی فاصله گرفته و به سوی 
معنا  روشن تر  هرچه  انتقال  و  روانی  و  ساده سازی 

پیش رفته است.
به طور مشخص، از میانگین طول جمالت و فاصلة 
فاعل با فعل در جمله در متونی که در آستانة جنبش 

مشروطه نوشته شده اند، به نسبت متونی که پیش از 
روزنامة قانون منتشر شده کاسته شده است. بر اساس 
روزنامه ها،  در  واژه ها  شمارش  نگارنده،  پژوهش 
نتیجة مشابهی دارد. این شمارش  نامه ها و رساله ها 
ادبی  صنایع  و  سجع  که  می دهد  نشان  همچنین 
صوری نیز در این متون کم تر یافت می شود. جمالت 
وابسته، معترضه، تلمیحات و آیات و احادیث متعدد 

هم جایگاه چندانی در این متون ندارند.
پیش  قائم مقام  فراهانی  ابوالقاسم  میرزا  امثال  البته 
تبریزی  آقا  میرزا  کرمانی،  آقاخان  میرزا  یا  ملکم  از 
این  او  با  هم عصر  مراغه یی  زین العابدین  حاجی  و 
دگرگونی و ساده نویسی در نثر فارسی را عماًل آغاز 
اما  داشتند،  آن  در  نیز  فراوانی  تأثیر  و  بودند  کرده 

تفاوت اصلی را باید در پاسخ به این پرسش جست 
بر دوران خود  آیا ملکم صرفًا در جریان حاکم  که 
ادبی و  از یک کنش  او  نثر  یا دگرگونی  شناور بود 
اجتماعی خودآگاهانه سرچشمه گرفته است؟ پاسخ 

به این پرسش کلیـد نهایی این جستار خواهد بود.
به  می توان  نخست  یادشده  پرسش  به  پاسخ  برای 
از  و  کرد  اشاره  اصالح خط  در  ملکم  کوشش های 
آورد که در  را گواه  ملکم  از  نوشته هایی  آن مهم تر 

آن مستقیم به مسالة نثر فارسی پرداخته شده است.
آخوندزاده که فقط یک بار به استانبول سفر کرد و 
آشنا  نزدیک  از  با غرب  ملکم  آن که هم چون  بدون 
بود،  غرب  تمدن  جدی  هواخواهان  از  باشد،  شده 
تغییر خط  به  را موکداً  از عمرش  از 20 سال  بیش 
و الفبای فارسی و تبدیل آن به الفبای جدید دعوت 

کرد.]20[
فارسی  الفبای  تغییر  اصالح خط  در  اما  خان  ملکم 
از  بلکه  نکرد،  پیشنهاد  را  اروپایی  الفبای  اخذ  و 
فارسی خط ساده تری ساخت.]2۱[  ترکیب حروف 
او برخالف آخوندزاده حروف را عوض نمی کرد و 
فقط شکل اصالح شده یی از آن ها را به کار می برد. او 
خط اختراعی اش را در رسالة نمونة خط آدمیت در 

سال ۱۳0۳ ق منتشر کرد.
با این حال، پاسخ نهایی به این پرسش که آیا تالش 
ملکم برای دگرگونی نثر فارسی کنشی آگاهانه بود 
یا نه را باید آن جا یافت که او مستقیم به وضع نثر 
»سهولت  در  را  انشا  ُحسن  و  می کند  فارسی حمله 
که  او  نقد  روشن ترین  می کند.  عنوان  مطالب«  فهم 
حسن ختامی برای این جستار نیز می تواند باشد در 

فرقة کج بینان آمده است:
از  همه  که  غریبه  فرقة  چند  میان  برد  مرا  »رفیقم 
بودند  این  بر  معتقد  بودند... جمعی  کج بینان  طایفة 
که زبان نه برای ادای مطلب است بلکه برای ترتیب 
سجع و به جهت تضییع وقت اختراع شده است. در 
منشآت ایشان هرجا که لفظ »واصل« بود حکمًا کلمة 
»حاصل« از عقبش می رسید… »مزاج«ها همه »وهاج« 
»خدمت«  و  نبود  بی »فروغ«  المحاله  »دروغ«  بود… 
جاهش  هرکس  نمی بست.  صورت  »رفعت«  بدون 
نباشد.  »متعالی«  جایگاهش  نبود  ممکن  بود  »عالی« 
بسته  خود  دم  به  را  »منیع«  بودند  »رفیع«  که  آن ها 
از دنبال می کشیدند. حتا در وقت وبایی می نوشتند 
»رقیمه کریمه در احسن ازمنه واصل شد.« هیچ کس 
نمی پرسید که ای بی انصاف یاوه گو احسن ازمنه که 
وقت وبایی باشد اکرهش کی خواهد بود؟ از روزی 
در  اوقات  این  تا  است  متداول  مراسالت  اسم  که 
»مطلب  که  می رسانند  عرض  به  مراسالت  جمیع 
نوشته  کتاب ها  است...«  وهاج  مزاج  اصلی سالمتی 
بودند که وقتی کسی ۱0 دفعه می خواند باز مثل دفعه 
اول در درک معنی متحیر بود. چشم به هر ورقی که 
می افتاد یوسف در چاه زنخدان گم می شد و… مار 
بر هر  به رخسار معشوق چنبر می گشت و  بود که 
کمان  بر  مژگان  تیر  سرکشیده  را  جم  جام  سطری 
ابرو مهیا می ساختند و به چوگان زلف گوی دل های 
زمین  »خداوند  آن  مژگان  از  می ربودند.  را  بی دالن 
می ساختند...  قافیه  نفس  اسبش یک  دم  تا  زمان«  و 
»دوشیزة کالم« چه معنی دارد؟ چرا مطلب را طوری 
ادا نمی کنید که هم شما از گفتار خود چیزی بفهمید 
کودنی  هر  بیافزایید؟  نکته یی  مستمع  علم  بر  هم  و 
کالم  می تواند  باشد  داشته  تتبع  اندکی  لغت  در  که 
را چنان مغلق و مبهم بگوید که هیچ ذهنی بر تفهم 
آن قادر نباشد و لیکن حسن انشا در صفای خیاالت 
تعسر  ازدیاد  در  نه  است  مطالب  فهم  سهولت  و 

عبارات.«
منابع:

دورة  در  ایران  ادبیات  و  مطبوعات  تاریخ  ۱۴ـ 
مشروطیت، ادوارد براون، محمد عباسی، ص ۳6۱

۱5ـ  خاطرات سیاح، ص ۳۳۹
۱6ـ رساله های میرزا ملکم خان ناظم الدوله، حجت اهلل 

اصیل، ص 60
۱7ـ  همان، ص ۳7۱ تا ۴0۱

۱8ـ از صبا تا نیما، جلد نخست، یحیا آرین پور، ص 
۳20

۱۹ـ مکتب تبریز، سید جواد طباطبایی، ص ۳5۹
فراستخواه،  مقصود  معاصر،  نواندیشی  20ـ سرآغاز 

ص 6۳
2۱ـ فکر آزادی، فریدون آدمیت، ص ۱78
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بـودجـۀ ۹۴ متـوازن...
محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت: »مشکالت 
در بودجه ملی ۹۴ وجود دارد از جمله در کد احتیاطی 2۴ 
مبلغ ۱00 دالر در نظر گرفته شده؛ در حالی که در بسیاری 
موارد، حتا برای معاشات کارمندان نیز پولی درنظر گرفته 

نشده است«.
آقای ایزدیار افزود: عدم توازن به صراحت در بودجه ۹۴ 
دیده می شود و بودجه انکشافی برای والیت های نیمروز 

جوزجان و پنجشیر صفر است.
سناتوران با تاکید بر اصالح طرح بودجه خاطرنشان کردند 
افراد  سوی  از  که  شود  می  معلوم  طوری  طرح  این  که 
مسلکی و متخصص ترتیب و تنظیم نشده و خواست های 

شخصی در آن دخیل است.
پالیسی و سرپرست وزارت  احمدشفیق قاری زاده معین 
 ۹۴ ملی  بودجه  در  سلیقه شخصی  دخالت  هرنوع  مالیه، 
را رد کرد و افزود: » طرح بودجه ۹۴ بر اساس امکانات 

موجود و پول دست داشته ترتیب و تنظیم شده است«.
بر  مبنی  سناتوران  به سواالت  پاسخ  در  زاده  قاری  آقای 
نبود توازن در تقسیم بودجه به والیات، خاطرنشان کرد: 
در بودجه انکشافی اختیاری، پروژه ای جدیدی برای هیچ 
دولت  خزانه  در  پولی  زیرا  نشده؛  گرفته  نظر  در  والیت 
وجود ندارد؛ بلکه یک تعداد پروژه های که تحت تدارک 
بوده و کارش شروع نشده، نیز از بودجه ۹۴ بیرون کشیده 

شده است.
به گفته او، برای پروژه های که کارش نیمه مانده اند، 87 

میلیون دالر اختصاص یافته است.
او در مورد کسر بودجه ۹۴ نیز بیان داشت: »ما در بودجه 
۹۴ کسر بودجه را به حدی قبول کرده ایم که قابل مدیریت 
باشد؛  اگر کسر بودجه زیاد گرفته شود از کنترل خارج می 
شود، به طور مثال هم اکنون برای برخی پروژه های کار 

شده پول پرداخت نشده و جنجال آفریده است«.
در  و  دولتی  تلویزیون  و  رادیو  کارمندان  معاشات  بحث 
کل تمام کارمندان دولتی از دیگر موارد بود که در جلسه 

امروز سنا مطرح شد.
سناتوران دلیل کاهش معاشات و امتیازات کارمندان دولتی 
به ویژه کارمندان رادیو وتلویزیون ملی را پرسیدند و تاکید 

کردند که نباید به آنان کم توجهی صورت گیرد.
کافی  پول   ۹۴ بودجه  در  گفت:  مالیه  وزارت  سرپرست 
اما  شده؛  گرفته  نظر  در  کارمندان  معاشات  اجرای  برای 
و  رادیو  کارمندان  ویژه  به  کارمندان  تمام  کاری  اضافه 
تلویزیون ملی که از این پیش ۱5 درصد بود به ۱0 درصد 

کاهش یافته است.
منظور  به  دولتی  ادارات  مصارفات  کاهش  وی،  بیان  به 
زیرا کشور  نظر گرفته شده؛  مد  بودجه  در  صرفه جویی 
در وضعیت اقتصادی بهتری قرار ندارد و به صرفه جویی 

نیاز است.
سناتوران به این گفته های آقای قاری زاده اعتراض کردند.

آنان، رادیو و تلویزیون ملی را یک نهاد موثر عنوان کردند 
و تاکید ورزیدند که باید این نهاد تقویت شود.

میلیارد   ۴57.7  _  ۱۳۹۴ مالی  سال  ملی  بودجه  مجموع 
افغانی معادل 8 میلیارد دالر امریکا تخمین شده است که 
275 میلیارد آن بودجه عادی و ۱8۳ میلیارد آن برای بخش 

انکشافی اختصاص یافته است.
درنظر  مالی ۱۳۹۴  ماه نخست سال   6 برای  بودجه،  این 
گرفته شده و پس از آن بودجه ۳ ساله به مجلسین شورای 

ملی معرفی خواهد شد.

دوران  پایان  از  پس  افغانستان  سابق  رییس  جمهور 
ریاست جمهوری در دومین سفر خارجی عازم چین 

شد.
وی همچنین ماه گذشته به هند سفر کرده و در آنجا 
کار  دستور  در  را  خود  ضدپاکستانی  سیاست های 

سخنرانی ها و برنامه های خود قرار داد.
عده یی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حامد 
رییس جمهور  اشرف غنی  سیاست  برابر  در  کرزی 
جدید افغانستان که تمایل به نزدیکی به پاکستان دارد، 
منطقه  کشورهای  اقناع  دنبال  به  سفرها  این  انجام  با 
برای رد این سیاست حکومت وحدت ملی افغانستان 

است.

از  کرزی  گرچه  معتقدند  سیاسی  مسایل  کارشناسان 
حکومت داری در این کشور کنار رفته است، اما وی 
هنوز نفوذ خود را در کشورهای منطقه از جمله چین 

و هند دارد.
سیاست های حامد کرزی در برابر کشورهای غربی به 
ویژه ایاالت متحدة امریکا، توجه کشورهای منطقه از 

جمله چین را به خود جلب کرده است. 
آقای کرزی، ظاهراً به دلیل مخالفت هایی که با ایاالت 
از  مأموریتش  دورة  تاپایان  داشت،  امریکا  متحدة 

امضای پیمان امنیتی با واشنگتن خودداری کرد.
حاال حامد کرزی با سفر به کشورهای منطقه می خواهد 

امتیاز مخالفت  با امریکا را از این کشورها بگیرد. 

بار  بتواند  پیشین  مقام  این  می رسد  نظر  به  بعید  اما 
دیگر به عنوان یک چهرة برجسته در صحنة سیاسی 

افغانستان ظهور کند. 
پیشتر برخی گزارش هایی از مخالفت او با شماری از 
اقدامات اشرف غنی رییس جمهوری کنونی درز کرده 

است. 
حامد کرزی خواهان گرفتن برخی از امتیازها از دولت 
داکتر  و  غنی  جمهور  رییس  اما  بوده؛  ملی  وحدت 
عبداهلل رهبران دولت وحدت ملی حاضر به پرداخت 

این امتیازها نشده اند.
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او گفت الزم است تا به جای خویش خوری افرادی 
را به پُست های امنیتی می گماشتند که با مردم شناخت 

داشته و درد مردم را درک می کردند.
روز  هر  کندز  مردم  که  می گوید  مجلس  عضو  این 
به دلیل بی کفایتی مقامات امنیتی این والیت کشته و 
زخمی می شوند؛ بنابراین دولت جدید باید شخصی 
را به این پُست ها منسوب می کرد که با کفایت، دارای 
سابقة کاری و شناخت از مردم و منطقه می داشتند؛ اما 
متاسفانه افراد همواره براساس شناخت و واسطه به 

چنین منصب ها گماشته می شوند.
او گفت: در گذشته ها کسانی بنابر شناخت شخصی 
و حتا  با داشتن سابق کاری با طالبان، در پُست هایی 
در کندز گماشته شده اند؛ اما بنابر بی کفایتی و عدم 
شناخت از مردم، وضعیت کندز را به جای بهبودی، 

بدتر ساخته بودند.
این عضو مجلس می گوید، خواست مردم کندز این 
است که والی شان از میان مردم این والیت انتخاب 
بتواند  و  کرده  درک  مردم  مشکالت  و  درد  تا  شود 

برای مردم مفید واقع شود.

او به دولت وحدت ملی ُهشدار می دهد که اگر بدون 
مشوره مردم کندز و خودسرانه افرادی را به مقاماتی 
بهبود  امنیتی  وضعیت  تنها  نه  بگمارند،  والیت  این 

نخواهد یافت، بل وضعیت بدتر نیز خواهد شد.
در همین حال داکتر فاطمه عزیز نماینده دیگر مردم 
کندز می گوید، کم توجهی دولت و انجام نشدن کار 
این  تا  شده  سببب  کندز  امنیت  ایجاد  برای  بنیادی 

والیت یک بار دیگر ناامن  شود.
او تاکید کرد، چون تشکیالت پولیس درکندز بسیار 
کابل  از  کمکی  نیروهای  اوقات  اکثر  و  است  کم 
اختیار  در  هم  الزم  تجهیزات  و  می شود  فرستاده 
ندارند؛ بنابراین وضعیت کندز هر روز در حال بدتر 

شدن است.
او افزود، به دلیل کم بود نیروهای امنیتی، نیرو از یک 
منطقه به منطقه دیگر فرستاده می شوند تا آن منطقه 
را از چنگ طالبان بیرون کنند و زمانی که این نیروها 
خود  اولی  محل  به  دوباره  منطقه  پس گیری  از  بعد 

برمی گردند، طالبان منطقه را دوباره تصرف می کنند.
بانو عزیز تصریح کرد، چون والیت کندز قول اردو 

ندارد و این والیت بسیار مهم از لحاظ استراتیژیک 
و  کنترول  پولیس  بسیار کوچک  تشکیل  توسط یک 
حمایت می شود؛ بنابراین طالبان به راحتی می توانند 
در بسیاری از از ولسوالی های این والیت نفوذ داشته 

باشند.
این عضو مجلس داشتن، امکانات و تجهیزات پیشرفته 
دشمن را دلیل دیگر ناامنی این والیت دانسته گفت، 
ناکاری یا مسلکی نبودن نیروهای امنیتی از یک سو 
و کم بود تجیهزات الزم از جانب دیگر سبب شده 
تا دشمن نسبت به نیروهای امنیتی قوی تر عمل کند.

به گفتة بانو عزیز، در بسیاری از موارد در کنارطالبان 
نیز  اربکی ها  از  شماری  و  غیرمسوول  مسلح  افراد 
سبب آزار و اذیت مردم شده و ناامنی های را ایجاد 

می کنند.
گفته می شود که اداره مستقل ارگان های محلی با نشر 
جدید  والی  حیث  به  صافی  عمر  وظیفه  از  خبرنامة 
کندز استقبال کرده  و آن را اقدام مناسب و بجا دانسته 

است. 

باید اعتراف کرد...
آن هم  مسعود،  از  پس  دولت مردان  امروز  این که،  تا 
ربع  یک  ندای  سیاست،  و  شکوه  و  گالیه  حد  در 
قرن مسعود را سر می دهند. کرزی می گوید: »متوجه 
باشید« و وزیر مقربش خاطرنشان می سازد  پاکستان 
که »توقع صلح از پاکستان، خیال است و محال است 

و جنون«.
انتظاری نداریم که چرا پس از این همه بی پناهی یک 
ملت، امروز به این نتیجه می رسند!... اما آن چه انتظار 

و  مبارزات  حقانیت  به  جوان مردانه  اعتراف  داریم، 
قهرمانی اسطورة آزادی طلبی، استقالل و وطن خواهی 
مسعود شهید است. اعتراف به حقانیت و شهادت به 
افغانستان که  قهرماناِن معرکه های عزت و سربلندی 
امروز با ما نیستند. اعتراف به اشتباهات و جفاهایی 

که در حق مقاومت گراِن بی بدیل تاریخ انجام دادند.
تاریخ  منزل  تاریک ترین  و  بیمناک ترین  در  که  آنانی 
که غیر از خدا و مردی که ستاره یی شده بود تابان، 
از درون دل تاریکی تا توانست از نقطة صفر به این 
کشور زعامت بدهد. زعامتی که پس از شهادتش، با 

صدها دولت مرد، هزاران سرباز و امکانات نامحدود 
برای یک روز هم که شده، دیده نشد. زعامتی  حتا 
که قلب ها را مسخر کرد، مقاومت را فرهنگ ساخت، 
و انگیزه را از جوشش درون خودش، چنان به مردم 
هدیه کرد که ایثارگران واقعی این سرزمین را بدون 
هیچ چشم داشتی، در صف رزمنده گان تاریخ قرار داد 

تا دلیل حفظ بقای افغانستان گردید.
مردانه  و  همه  باید  است،  چنین  داستان  اگر  پس 

اعتراف کرد که: قهرمان راست می گفت!
از صفحة فیس بوک احمدولی مسعود

افغانستان فرماندۀ ارشد...
به گفته  دادند.  منطقه وزیرستان شمالی خبر   سرنشین در 
اردوی پاکستان، حداقل ۴ تن از شورشیان به شمول یک 
مقام  یک  شدند.  کشته  حمله  این  در  القاعده  عضو  یک 
و  »اطالعات  گفت:  رویترز  خبرگزاری  به  پاکستان  اردوی 
منابع ما تایید کرده اند که یک عضو ارشد القاعده در این 
حمله هوایی هدف قرار گرفته و کشته شده است«. برخی 
مسوول  که  اند  خوانده  فاروق«  »عمر  را  فرد  این  مقامات 

حمالت القاعده در افغانستان و پاکستان بوده است.
الشکری جمعه، یک  عدنان  پاکستان،  اردوی  گذشته  هفته 
عضو ارشد القاعده را به قتل رساندند. ایاالت متحده برای 
دستگیری این فرد به اتهام ارتباط با بمبگذاری در متروی 

نیویارک 5 میلیون دالر جایزه تعیین کرده بود.
جنگجویان طالبان از دو سوی مرز غالبا از کوه ها عبور می 
کنند و حمالتی را علیه نیروهای امنیتی داخلی و سربازان 
ناتو راه اندازی می کنند. اسالم آباد و کابل یکدیگر را متهم 
می کنند که در خاک خود به شورشیان پناه می دهند. این 
فصل  افغانستان  جدید  حکومت  اخیرا  که  است  حالی  در 
مسائل  است.  کرده  آغاز  را  پاکستان  با  روابط  از  جدیدی 
با شورشگری در مرکز گفتگوهای هر دو  مقابله  امنیتی و 

حکومت در اسالم آباد و کابل قرار دارد.

دیپـلومـاسی پنـهان کـرزی
این بار در چین

مـا مسـوولیت... 
کشور برنگشته اند.

اعضای  فراری  افراد  میان  در  که  افزود  ایوبی  خانم 
کنر  ننگرهار و  ارزگان،  جامعه مدنی والیات غزنی، 

شامل اند.
انتخاب  در  که  داشت  وجود  انتقادهای  این  از  قبل 
معیار  لندن  کنفرانس  برای  مدنی  جامعه  نماینده های 

درست در نظر گرفته نشده است.
افغانستان  سه  روند  مدنی  نهاد  حال،  همین  در 
لندن به  می گوید، اعضای جامعه مدنی در کنفرانس 

اساس روابط شخصی معرفی شده بودند.
رشاد هویدا یک عضو این نهاد گفت:

کرده  اشتراک  لندن  کنفرانس  در  که  اشخاص   «
بودند بعضی شان اشخاص انتصابی بودند که از ما و 
اعضای جامعه مدنی افغانستان نماینده گی نمی کردند 
حقیقت  در  که  بود  شان  بین  در  هم  اشخاصی  و 
کسانی  بعضی  ولی  بودند  مدنی  جامعه  نماینده های 
اساس  به  آنها  و  هستند  کننده  انحصار  که  هستند 
روابط  اساس  به  بلکه  نه  مدنی  جامعه  فعالیت های 

شخصی رفته بودند. »
آقای هویدا می گوید که در کنفرانس های بین المللی 

درآینده باید اشخاص طوری انتخاب شوند که قابل 
کامل  معلومات  افغانستان  مورد  در  و  بوده  اعتماد 

داشته باشند.
مدنی  جامعه  عضو   6۱ حدود  لندن  کنفرانس  در 
تاکید  کنفرانس  این  در  آنان  بودند.  کرده  اشتراک 
گونه  به  جهانی  جامعه  کمک های  باید  که  کردند 

شفاف درافغانستان به مصرف برسد.
اما فرار شماری از اعضای جامعه مدنی بعد از نشست 
که  می شود  گفته  و  داشته  درپی  را  انتقادهایی  لندن، 
این کار آنان موقف نهادهای جامعه مدنی افغانستان 

را نیز تا حدی زیر سوال می برد.

دو خـبرنگار نیـز در...
رسیده،  افغانستان  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة  به  که 
آقای ممتاز در دادستانی کل، زیر بازجویی قرار دارد.
این  بر  تاکید  با  افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیة 
که افشای اسناد ذکر شده، قبل از بررسی کامل قضیه، 
نمی تواند باعث توقیف آقای ممتاز شود، از دادستانی 
خواسته است که به رهایی بدون قید و شرط آقای 

ممتاز بپردازد.
فهیم دشتی، رییس اجرایی این اتحادیه می گوید: »اگر 
قرار است تحقیق و بررسی صورت گیرد، باید سید 
آقای  نه  شود،  داده  قرار  تحقیق  زیر  رهین  مخدوم 

ممتاز.«
چهار  به  دیگر  خبرنگار  یک  که  است  درحالی  این 

سال زندان محکوم شده است. 
تلویزیون  خبرنگار  آژند  یاسین  حالف  همین  در 
شهری  محکمة  یک  سوی  از  غور،  والیت  در  ملی 
این والیت به چهار سال زندان و چهل و پنج هزار 
افغانی، جریمة نقدی، محکوم شده است. آقای آژند 
ملی غور،  تلویزیون  در  مالی  با یک قضیة  پیوند  در 

محاکمه شده است.
مورد  در  که حکم محکمه  گویند  می   خانوادة وی 

آقای آژند، عادالنه نبوده و
آنان خواستار انتقال دوسیة وی به محاکم کابل استند.

آژند در اعتراض به حکم محکمه، دست به اعتصاب 
دولت  اگر  که  گویند  می  اش  خانواده  و  زده  غذا 
این  عواقب  نکند،  توجه  وی،  اعتراض  با  پیوند  در 
اعتصاب غذایی، بر دوش دولت خواهد بود.  اتحادیة 
ملی ژورنالیستان افغانستان در تماس با دادگاه عالی 
آژند  آقای  خانوادة  خواست  تا  دارد،  تالش  کشور، 
مبنی بر انتقال دوسیه نسبتی اش به کابل، و برگزاری 

محاکمة عادالنه در مورد قضیه وی بر آورده شود.
در همین حال یک خبرنگار دیگر در والیت پنجشیر 
به دلیل نشر یک شعرواره یی که خالف قانون خوانده 

شده است، در زندان به سر می برد. 
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سرمربی آرسنال از شکست تیمش برابر استوک سیتی 
به  کاری  می گوید  و  است  ناراحت  برتر  لیگ  در 

اعتراض هواداران تیمش ندارد.
خانه  در  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته  در  آرسنال 
تا  خورد  شکست   2 بر   ۳ نتیجه  با  استوک سیتی 
هواداران توپچی های لندن خواستار کناره گیری ونگر 

شوند.
آرسن ونگر، سرمربی آرسنال پس از شکست تیمش 
برابر استوک سیتی گفت: شکست بسیار بدی متحمل 
پراشتباه  بسیار  نخست  نیمه  در  متاسفانه  شدیم. 
که  کاری  هر  دادیم  اجازه  حریف  به  و  شدیم  ظاهر 
می خواهد انجام دهد. ۳ گل خوردیم و شانس آوردیم 
که گل های دیگری نخوردیم. اصال تمرکز نداشتیم و 
بازی بسیار دور از تصوری انجام دادیم. دوست داشتم 
منتظر   20 دقیقه  از  شود.  تمام  زودتر  نخست  نیمه 
سوت پایانی نیمه نخست بودم تا با بازیکنانم صحبت 
و  کرد  بازی  بهتر  ما  از  حریف  ناراحتم.  خیلی  کنم. 
متاسفانه  بود.  ما  از  برتر  مسابقه  دقایق  از  خیلی  در 
نتوانستیم بازی خودمان را به آنها تحمیل کنیم. از این 
حریفان  با  ما  فاصله  متاسفانه  ناراحتم.  خیلی  نتیجه  

بیشتر و بیشتر شده است.
سرمربی آرسنال ادامه داد: در نیمه دوم خیلی خوب 
بودیم و توانستیم 2 بار دروازه حریف را باز کنیم ولی 
نتوانستیم بازی را به تساوی بکشانیم. خیلی ناراحتم. 
بی تجربه بودیم و نتوانستیم از این بازی خارج از خانه 
امتیاز بگیریم. انرژی زیادی در نیمه دوم داشتیم و با 

کمی دقت می توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم.
ولبک  دنی  از  حمایت  با  آرسنال  فرانسوی  سرمربی 

استوک سیتی  برابر  ولبک  گفت: 
بازی  داشتم  انتظار  که  طور  همان 
خوبی را به نمایش گذاشت. ولبک 
دوم  نیمه  در  تا  کرد  زیادی  تالش 
گلزنی کند. از بازی او کامال راضی 
هستم. فراموش نکنید که فشار زیادی روی اوست. در 

کنار ولبک، آلکسیس نیز شرایط خوبی دارد.
آرسنال این فصل همراه ونگر در مرحله گروهی لیگ 
به مرحله  را  دارد و صعودش  اروپا حضور  قهرمانان 
حذفی قطعی کرده است. این مربی فرانسوی ادامه داد: 
در سطح باالی فوتبال در اروپا مهم ترین موضوع ثبات 
اروپا  قهرمانان  لیگ  به مرحله گروهی  است. رسیدن 
اتفاق خوبی برای ماست. خوشحالم که صعودمان را 
به مرحله بعد قطعی کردیم. تیم ما در سال های قبل 
بوده  اروپا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  در  همیشه 
پیروزی  به  نیز  آخر خود  بازی  در  است. می خواهیم 
برسیم تا به عنوان تیم نخست از گروه به مرحله بعد 

راه یابیم.
باخت  از  تیمش پس  اعتراض هواداران  درباره  ونگر 
اعتراض ها  این  به  کاری  گفت:  سیتی  استوک  برابر 
ندارم؛ چرا که در طول مسابقه تمرکزم روی جریان 

بازی بود.
بر  را  آرسنال  از سال ۹6 هدایت  که  فرانسوی  مربی 
تیمش  قهرمانی  شانس  درباره  پایان  در  دارد،  عهده 
شروع  خوب  را  فصل  متاسفانه  گفت:  برتر  لیگ  در 
نکردیم و با مصدومان زیادی هم که داریم کار سختی 
در ادامه فصل داریم. در حال حاضر شرایط ما طوری 
است که نمی توان از تیمم انتظار قهرمانی داشت ولی 
در لیگ برتر هیچوقت نمی توان با قاطعیت از قهرمانی 
یک تیم صحبت کرد. بازی های زیادی تا پایان فصل 

باقی مانده و هر اتفاقی می تواند در آینده رخ دهد.

ساکنان شماری از مناطق شمالی والیت غزنی گفته اند که پس از 
مدتها ناامنی در راه ها، اخیراً شورشیان با گرفتن »باج« به مسافران 

اجازه رفت و آمد می دهند.
ساکنان مناطق ناوور، جغتو، مالستان، جاغوری، قره باغ و گیالن 
گفته اند که طالبان از هفته ها پیش راه های ارتباطی این مناطق را 
بستند، اما پس از آن که به آنها »باج« داده شد، این راه ها را باز 

کردند.
روح اهلل از قره باغ به بی بی سی گفت ریش سفیدان از هر نفر 500 
افغانی می گیرند و به طالبان می دهند. عبداالحد گفت که این پول 
به عنوان »باج« به طالبان داده می شود. محمداهلل معتقد است که 

اخاذی طالبان بیشتر از گرفتن پول است.
این افراد گفتند که طالبان برخی از راه ها را مین گذاری کرده و 
در راه ها مسافران را بازرسی می کنند و برخی از آنها را با خود 

می برند و شب ها کنترل جاده ها را به دست می گیرند.
محمداهلل گفت که طالبان پس از ساعت سه عصر در راه ها دیده 
می شوند. به گفته او، طالبان یک مسافر را دیروز و یک مسافر 
بردند. محمداهلل  با خود  پیاده کردند و  پیش  را چند روز  دیگر 

افزود که این وضعیت در راه ها همیشه وجود دارد.
اخاذی  و  ناامنی  وجود  غزنی  والی  معاون  احمدی  محمدعلی 
طالبان در این راه ها را تایید کرد، اما دادن پول به عنوان باج از 
سوی مردم به طالبان را به صراحت تایید نکرد و گفت که این 

موضوع »بسیار پیچیده ای« است.

سه  کم  دست  در  طالبان  که  افزود  احمدی  آقای 
که  زدند  آدم ربایی  به  گذشته دست  ماه  دو  در  بار 
در مورد اول سه نفر و در مورد دوم چهار نفر را 
آزاد  را  آنها  پول  دادن  با  ریش سفیدان  که  ربودند 

کردند.
او افزود احتمال دارد که منظور کسانی که می گویند 
پول  همین  شاید  می گیرند،  »باج«  مردم  از  طالبان 
کردند،  صحبت  بی بی سی  با  که  کسانی  اما  باشد، 
گفتند که ریش سفیدان مقدار پول معینی را از مردم 
می گیرند و به طالبان می دهند که ربطی به این مورد 

مشخص آدم ربایی ندارد.
غزنی  والیت  اداره  که  گفت  غزنی  والی  معاون 
ناامن  مسیرهای  در  که  ندارد  اختیار  در  امکاناتی 
پاسگاه امنیتی ایجاد و امنیت آنها را تامین کند. او از 
دولت مرکزی انتقاد کرد که به پیشنهادی مقام های 

محلی در این خصوص توجهی نکرده است.
اما محمد عارف رحمانی نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان 
از نیروهای امنیتی انتقاد کرد که با آن که حدود ۱۴00 نفر پرسنل 
امنیتی در والیت غزنی مستقر هستند، آنها نتوانسته امنیت راه ها 

را تامین کنند.
آقای رحمانی ضمن تایید شکایت مردم نسبت به اخاذی طالبان 
و گرفتن »باج« از مردم توسط این گروه، گفت که در مواردی 
حتی نیروهای امنیتی خود هم زیر عنوان های مختلف مردم پول 

می گیرند.
شاه گل رضایی دیگر نماینده غزنی در مجلس نمایندگان گفت 
که چندی پیش نمایندگان غزنی به همراه شماری از افراد بانفوذ 
و ریش سفید این والیت با مقام های وزارت داخله/کشور در این 

مورد گفتگو کردند.
به خانم رضایی، عمر داوودزی سرپرست وقت این وزارت در 
این دیدار وعده داد که دست کم دو پاسگاه را در راه های ناامن 
این وعده  از عملی شدن  هنوز  اما  می کند،  ایجاد  والیت غزنی 

خبری نیست.
والیت غزنی از مناطق ناامن در جنوب افغانستان به شمار می رود 
که در برخی مناطق آن از چند سال پیش گروه های شورشی نفوذ 
گسترده دارند. این والیت از اهمیت استراتژیک برخودار است و 

پنج والیت جنوبی را به کابل وصل می کند.

مادرید  رئال  سرمربی 
کریستیانو  داشتن  می گوید 
یک  او  تیم  برای  رونالدو 

نعمت محسوب می شود.
با  شد  موفق  مادرید  رئال 
برابر  صفر  بر  سه  برتری 

سلتاویگو با ۳6 امتیاز صدر جدول لیگا را همچنان 
در اختیار خود نگه دارد.

مادرید  رئال  ایتالیایی  سرمربی  آنچلوتی،  کارلو 
پس از پیروزی تیمش برابر سلتاویگو گفت: بازی 
سلتاویگو  گذاشتیم.  نمایش  به  را  خوبی  بسیار 
تیمی جنگنده و باانگیزه است. آنها توانسته بودند 
می دانستیم  و  دهند  شکست  خانه  در  را  بارسلونا 
بازیکنان  بود.  نخواهد  ما  برای  آسانی  حریف 
هستند  دقت  با  بسیار  و حمله  دفاع  در  سلتاویگو 
ولی هر  کردند  ایجاد  ما  برای  زیادی  و مشکالت 
چه از زمان مسابقه گذشت تیمم بر بازی مسلط تر 
نمایش  به  را  خوبی  بسیار  بازی  توانستیم  و  شد 
سه  کسب  نداشتیم.  آسانی  بازی  اصال  بگذاریم. 
ولی  است  کننده  خوشحال  بسیار  برایمان  امتیا ز 
چیزی که من را بیشتر خوشحال می کند این است 
که در بازی های بعدی نیز این روند را ادامه دهیم. 
فضای خوبی بر بازی حاکم بود. طرفداران رئال در 
این دیدار زیاد بودند و این برای ما خوشحال کننده 
است. بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و بر این 
این دیدار لذت  از دیدن  باورم که تماشاگران هم 
با یک بازی خوب  بردند. خوشحالم که توانستیم 

برابر حریف خود به پیروزی برسیم.
موفق شد  )شنبه(  رونالدو شب گذشته  کریستیانو 
برای تیمش هت تریک کند. این مهاجم پرتغالی در 
حال حاضر در ۱78 بازی 200 گل برای رئال به 

ثمر رسانده است.
داشتن  قطعا  گفت:  ادامه  در  رئال مادرید  سرمربی 
رونالدو برای تیم من یک نعمت محسوب می شود. 

می برد  سر  به  آمادگی  اوج  در  حاضر  حال  در  او 
برتر جهان در سال  بازیکن  بین سه  و حضور در 
از  افزایش داده است. رونالدو  او را  انگیزه   20۱۴
باالترین شرایط خود  در  روحی  و  فیزیکی  لحاظ 
و  داشت  زیادی  انگیزه  دیدار  این  در  او  است. 

توانست سه گل به ثمر برساند.
ایسکو یکی از بازیکنان خوب رئال مادرید در این 
فصل بوده است. آنچلوتی درباره او گفت: ایسکو 
از  او  است.  شدن  بهتر  حال  در  بازی  به  بازی 
فرصتی که نصیبش شده، نهایت استفاده را برده و 
االن بازی های خوبی را برای رئال مادرید به نمایش 
را  بزرگی  بازیکن  چنین  که  خوشحالم  می گذارد. 
در اختیار داریم. او بازیکن بسیار محبوبی در بین 

هواداران رئال است.
سرمربی رئال مادرید درباره بنزما هم گفت: بنزما 
بازیکن خوبی برای ماست و توانایی های خود را 
مشکلی  ال کالسیکو  از  پس  او  است.  کرده  اثبات 

نداشت و آماده همراهی ما در هر دیداری است.
خامس  مصدومیت  درباره  مادرید  رئال  سرمربی 
دلیل  به  خامس  متاسفانه  گفت:  نیز  رودریگس 
برابر  بازی  در  پا  ماهیچه  ناحیه  از  مصدومیت 
است  بعید  ولی  بود  خواهد  غایب  لودوگراتس 
که  باشد. خوشحالیم  چندان جدی  او  مصدومیت 
او می تواند به زودی در ترکیب تیم به میدان برود. 
دارد،  وجود  همیشه  که  است  مشکلی  مصدومیت 
ولی چیزی که مهم است این است که یازده بازیکن 
ثابت نداشته باشیم و بازیکنان جایگزین بتوانند در 

ترکیب تیم به میدان بروند.

دروازه  توانست  آن  با  که  گوتسه  ماریو  کفش  
آرژانتین را در فینال جام جهانی باز کند برای امور 

خیریه به فروش رفت.
وقتی کفش ماریو گوتسه در دقیقه ۱۱۳ وقت های 
فینال جام جهانی به توپ برخورد  اضافه دیدار 
کرد، به مهم ترین ضربه فوتبال آلمان در 2۴ سال 
گذشته تبدیل شد. تعجبی نداشت که مردم آلمان 
دست  و  سر  کفش  این  آوردن  دست  به  برای 
بشکنند. در نهایت این کفش در مراسم خیریه ای 
تحت عنوان » یک قلب برای کودکان« به مزایده 

گذاشته شد.
ماریو گوتسه به روزنامه »بیلد« گفت: هیچوقت 
درست  کفش ها  این  نپوشیدم.  را  کفش ها  این 
همان شرایط ریو را دارند و از آنها کاماًل مراقبت 
کردم. هنوز چمن های زیادی کف آن وجود دارد. 
من پس از بازی فینال این کفش را نپوشیدم و از 

آن مراقبت کردم.
این کفش در مزایده به قیمت 2 میلیون یورو به 
فروش رفت. قیمتی که نیکو کروخن هائر مسئول 
مرکز خیریه » یک قلب برای کودکان« آن را غیر 
قابل تصور توصیف کرد و گفت: اصال فکرش را 
نمی کردم 2 میلیون یورو برای این کفش جمع 
شود. 2 میلیون یورو قیمت بسیار زیاد و جالب 
ارزش  کفش  این  کنم  می  فکر  است.  توجهی 
این کفش  باشد.  داشته  آلمان  مردم  برای  زیادی 
آلمان  فوتبال  نصیب  مهمی  افتخار  تا  باعث شد 
برای  زیادی  استقبال  که  است  طبیعی  و  شود 

خرید آن وجود داشته باشد.

آنچلوتی: 

داشتن رونالدو یک نعمت است
2 میلیون یورو برای کفش  گلزن 

فینال جام جهانی

ورزش
ونگر:

 کاری به اعتراض هواداران ندارم

کشـتار غیـرنظامـیان...
افغانستان  در  جنگ  دهه  سه  جریان  در 
دست  از  را  خود  جان  نفر  هزار  صدها 
بازماندگان  از  شماری  حاال  و  دادند 
تظاهرات  هستند.  عدالت  خواهان  آن ها 
کننده گان شعارهای »عدالت می خواهیم«، 
مجازات  دسته جمعی  گورهای  »عامالن 
شوند« و »عامالن اصلی حمالت انتحاری 

باید محاکمه شوند« سر می دادند.
قوس   ۱6 یکشنبه،  روز  تظاهرات  این 
و  شد  انداخته  راه  به  کابل  در   ،۱۳۹۳
در  بشر  حقوق  هنوز  گفتند  آن  مسووالن 
افغانستان زیر پا می شود و زنان و کودکان، 
قربانیان اصلی جنگ در افغانستان هستند. 
اجتماعی  انجمن  رییس  احمد،  ویدا 
کننده گان  برگزار  از  و  افغان  دادخواهان 
بر  این تظاهرات گفت: »هنوز هم تجاوز 
کودکان وجود دارد. هنوز هم زنان مورد 
و  چور  هم  هنوز  می گیرند.  قرار  تجاوز 
افرادی  همان  چون  دارد؛  وجود  چپاول 
که در جنایات دخیل بودند به نحوی در 
در  یا  پارلمان  در  یا  هستند  سهیم  قدرت 

وزارت خانه ها تکیه زده اند«.
خواست ها

این تظاهرات خواستار  کننده گان  اشتراک 
نقض  به  متهم  که  افرادی شدند  برکناری 
اخیر  دهه  سه  در  و  هستند  بشر  حقوق 
و خشونت  آوارگی  کشتار،  در  نحوی  به 
تظاهرات  اند.  داشته  سهم  افغانستان  در 
ناقضان  به  این  از  بیش  گفتند  کنندگان 
حقوق بشر امتیاز داده نشود و آن ها باید 
که  آنچه  به  رابطه  در  عادالنه  محاکم  در 

انجام داده اند، پاسخ بگویند.
خواست  غیرنظامیان  کشتار  فوری  قطع 
این  است.  کنندگان  تظاهرات  دیگر 
در  ملکی  افراد  که  است  حالی  در 
یا  و  انفجارها  انتحاری،  حمالت  نتیجه 

روزه  همه  تقریبا  مسلحانه  برخوردهای 
قربانی می شوند.

گفتند جنگ، حمالت  کنندگان  تظاهرات 
از  روزه  همه  ها  ماین  انفجار  و  انتحاری 
برای  و  می گیرند  قربانی  افغانستان  مردم 
خلق  جدید  فاجعه  کشور  این  فقیر  مردم 
می کند. آن ها تاکید کردند در صورتی که 
کشتار مردم به پایان نرسد، آن ها به صورت 

مکرر به اعتراض خود ادامه خواهند داد.
بی میلی به عدالت

این  کننده گان  اشتراک  از  یکی  زویا، 
حمله  یک  در  را  کاکایش  که  تظاهرات 
»اگر  گفت:  داده،  دست  از  انتحاری 
همیشه  ما  یابد،  ادامه  گونه  این  وضعیت 
این جا جمع می شویم و صدای خود را 
بلند می کنیم. ببینید وقتی خواهر ما قدسیه 
]دختری که در سوء قصد به جان شکریه 
چرا  رفت،  بین  از  شد[  کشته  بارکزی 
حمالت  چرا  و  شوند  کشته  ما  خواهران 
این  عامالن  باید  بگیرد.  انتحاری صورت 

حمالت محاکمه شوند«.
که  گفتند  تظاهرات  این  کنندگان  برگزار 
باید  عدالت(  به  )گذار  انتقالی«  »عدالت 
افغانستان تطبیق شود. در سیزده سال  در 
گذشته حکومت تمایلی به برنامه عدالت 
گزارشی  حتا  است؛  نداده  نشان  انتقالی 
توسط  منازعه«  »ترسیم  عنوان  زیر  که 
افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
حکومت  مقام های  اختیار  در  و  شد  تهیه 
قرار گرفت، نشر نگردید. در این گزارش 
موارد نقض حقوق بشر از طریق مصاحبه 
افغانستان مستند  با متضررین جنگ ها در 
بشری  حقوق  تخطی های  عامالن  و  شده 
نیز مشخص شده اند. اما به نظر می رسد 
بنابر  افغانستان  پیشین  حکومت  که 
پیگرد عامالن نقض حقوق  از  مالحظاتی 

بشر خودداری نمود.
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شنونکي د هغه راز برېښنایي تذکرو په وېش ټینګار کوي چې ټولو 

هېواد والو ته د منلو وړ وي.

د احوال او نفوس د ثبت اداره وایي چې د برېښنایي تذکرو وېش به 

په راتلوونکو څو ورځو کې پیل کړي.

چې  دېخوا  په  را  خپرېدو  له  مقالې  هغې  د  ورځپاڼې  ماندګار  د 

دغې  د  څرګندونې  خپلې  یې  تایید  پر  او  لوستې  غني  ولسمرش 

ورځپاڼې له مقاله لیکوال او د احوال او نفوس د ثبت له ادارې رسه 

رشیکې کړې وې دغې ادارې خپل فعالیتونه ګړندي کړي او زیاتوي 

پیل  پر وېش  تذکرو  برېښنایي  د  به  راتلونکو څو ورځو کې  په  چې 

وکړي.

د ماندګار ورځپاڼې مقالې لیکوونکي د احوال او نفوس شمېرنې په 

اداره د واقیعتونو په رابرڅېره کېدو لیکنه کړې وه او دغې ادارې ته یې 

د دولتي څارګرو او چارواکو پام را وګرځاوه.

افغان ولسمرش محمد ارشف غني د سهار په وخت دغه مقاله په ځېر 

رسه لوستلې وه او په اړونده اداره یې د اصالحاتو د رامنځته کېدو 

ورځپاڼه  ټولو  هېواد  د  یې  وروسته  هغې  له  او  وکړه  غوښتنه  جدي 

لیکوونکو ته د حقایقو د را برسېره کېدو تاکیید وکړ.

کاري  په  ادارې  دغې  د  راهیسې  ورځې  هغې  له  چې  هم  څه  که 

چاپیریال کې د پام وړ بدلون راغلی او کارونه یې نسبتًا ښه ارزول 

کېږي؛ خو بیا هم د برېښنايي تذکرو په وېش یې پیل نه دی کړی.

شننونکي په دې باور دي چې د یو شمېر مشکالتو د ژر حل کېدا 

لپاره دې دغه برېښنایي تذکرې ژر پیل يش او ټول هېواد وال دې یې 

له درلودلو برخمن يش.

د حقوقي مسالو شنونکی اسامعیل قاسمیار د برېښنایې تذکرو وېش 

خورا اړین ګڼي او زیاتوي چې باید پرون پیل شوی وای.

هغه په دې باور دی چې په هېواد کې د برېښنايي تذکرو پراخ وېش 

اغېز  مثبت  مسالو  نورو  او  امنیتي  اقتصادي،  حقوقي،  شمېر  یو  په 

کوالی يش.

نوموړی په هېواد کې شته ستونزې دا ډول ارزوي چې: ))د برېښنايي 

له مخکې  یعنې ډېر  پیل شوی وای  له پرونه  باید چې  تذکرو وېش 

نه؛ پر ځای د دې چې په را تلوونکو څو ورځو کې پېل کېږي؛ دا 

ځکه چې حقوقي امینتي او اقتصادي پېښې او یا دې ته ورته نورې 

ستونزې چې موږ ور رسه الس او ګرېوان یو د خلکو د هویت د نه 

پېژندلو له امله را منځته کېږي چې باید مخنیوی یې ويش((.

د هغه په خربه د دغو ستونزو حل هغه وخت کېدای يش چې د هېواد 

والو رسمي پېژندنه او هویت معالوم يش؛ څو وکوالی شو دوست 

او دښمن په سم ډول وپېژنو.

ناپېژانده  نه دي  ډاډ وړ  د  )) زموږ رسحدي سیمې  یار وایي:  قاسم 

به  بهر هم ځو موږ  له هېواده  نو که  خلک پرې تالی راتالی يش؛ 

مستند جواز په الس ولرو یعنې خلک به مو وپېژين چې د افغانستان 

اوسېدوونکي یو، نو موږ هغه وخت د دې وړ کېدالی شو چې موږ 

دغه تذکره په الس ولرو.((

نوموړی له نن نه کلونه پخوا ) ۱۳۵۸( د کال قانون چې د افغانستان 

او  کوي  خربه  شو  نافذ  لپاره  ثبت  او  پېدایښت  د  خلکو  مېشتو  د 

زیاتوي چې له دې امله موږ اړ یو چې د خپل ملت د ژوندي کېدو او 

خپل ځان د پېژندو په خاطر د دغو تذکرو درلودونکي و اوسو؛ خو 

له بده مرغه چې تر اوسه دغه قانون په الزم ډول پيل شوی نه دی.

دا د دې لپاره ده چې موږ د جزا په قانون کې ځینې عمرونه ټاکيل؛ 

خو د تطبیق لپاره یې د تذکریو له مخې شمېر کله نا کله سم نه وي 

ګڼل  لویه حقوقي ستونزه  یوه  دا  کېږي چې  زیات ښودل  یا  او  کم 

کېږي.

ښاغيل قاسمیار ماندګار ته وویل: )) د حقایقو پر بنسټ زموږ ملت 

ملت  افغان  د  چې  ده  ماده  څلورمه  قانون  اسايس  د  او  دی  افغان 

دې د هر فرد لپاره وکارول يش، زه فکر کوم چې په دې کې کومه 

ستونزه نشته چې افغان کلمه دې په برېښنايي تذکرو کې راوړل يش 

او که نه((

د هغه په خربه د مشکل حل دې هم کېدای يش چې که افغان کلیمه 

پکې رانه وړل يش باک نه کوي. د دې لپاره چې د تذکرې پر پیل کې 

دا هم زموږ ميل  افغانستان اسالمي جمهوریت( راغلی چې  د   ( د 

هویت ثابتوالی يش.

په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي چې د رنګ، څېرې او 

نورو له مخې رسه توپیر کوي او همدا توپیر دی چې باید د خپل قوم 

په نوم یاد يش.

وېره یوازې له دې ده چې د نورو هغو په پرتله د تذکرې د وېش په 

پېژندګلوي له منځه  پروسه کې داسې السوهنه ونه يش چې الزمه 

یويس او د قومونو تر منځ اختالفات را پیدا نه کړي.

د  چې  ده  پوه  کار  هغه  چارو  سیايس  د  بیا  هوډمن  اجمل  محمد 

نورو  او  ټاکنو  د  چې  زیاتوي  او  بويل  مهم  وېش  تذکرو  برېښنایي 

پر مخ  په واسطه یې  پاڼې  پېژند  پروسو چې کوالی یې شو د خپل 

یوسو د دغو تذکرو په موجودیت به یې شفافیت خورا زیات يش.

د هغه په خربه که په تېرو ټاکنو کې برېښنایي تذکرې ټولو هېواد والو 

ترالسه کړې وای پایله به یې روښانه او له هر  ډول درغلیو پاکه وه؛ 

باید دغه تذکرې  په خاطر  پېښو د مخنیوي  نو د راتلونکو دې ډول 

ووېشل يش.

ښاغيل هوډمن ماندګار ته په خربو کې وویل : )) د امنیتي ستونزو په 

موجودیت کې به کېدای يش د دغو تذکرو د ویش بهیر یو څه ټکنی 

يش؛ خو بیا هم که د احول او نفوس د ثبت اداره خپل قوانني عميل 

کړي کېدای يش دا لړۍ روانه يش.((

ښاغيل هوډمن په حاالتو د مثبت اغېز په راوستلو کې د برېښنايي 

تذکرو رول مهم و ګاڼه او زیاته یې کړه چې حکومت دې باید له رسه 

د دغو تذکرو په وېش کار وکړي.

)) اوس  اړه زیاته کړه چې:  په  نوموړي همدا راز د شته مخالفتونو 

هغه وخت را رسېدلی چې رسه یو شو او له تعصبه الس واخلو.((

تذکرې  د  لپاره  غني  د ولسمرش  به  لړۍ  د وېش  تذکرو  برېښنايي  د 

به  وال  هېواد  ټول  پیل يش چې  ډول  په رسمي  له ورکولو وروسته 

وکوالی يش خپله برېښنایي پېژند پاڼه تر السه کړي.

د  مرکزونه   ۱۰ کې  کابل  په  دوی  چې  وایي  اداره  ثبت  د  احوال  د 

دې لپاره چمتو کړی چې هېواد وال وکوالی يش خپلې پېژند پاڼې 

)برېښنايي تذکرې( تر السه کړي.

دغه اداره زیاتوي چې دغه د وېش مرکزونه هره ورځ له ۱۲ – ۱۶ زره 

هېواد والو ته د تذکرو د ورکړې ظرفیت لري.

دغه اداره همدا راز زیاتوي چې په مخ کې شته ستونزې یې له منځه 

وړي او ډاډ ورکوي چې د تذکیرو وېش به په نږدې ورځو کې پیل 

يش.

د برېښنايي تذکرو نه وروسته به په هېواد او له هېواده بهره د مېشتو 

افغانانو ډېرۍ ستونزې حل يش او و به کوالی يش د نړۍ په هر ګوډ 

کې یې په واسطه خلکو ته ځان ور وپېژين او ښکېڼه یې همدا ده چې 

د هر ډول تقلب مخه به پکې ونیول يش.

کار پوهان: 

د برېښنايي تذکرو له وېش وروسته به دوست او دوښمن و پېژندل يش
شش عضو جامعۀ مدنی در لندن فرار کردندرییس مجتمع نهادهای مدنی:

 مـا مسـوولیت نـداریـم

بازداشت یک فعال رسانه یی، بر اثر شکایت سید مخدوم رهین

 دو خـبرنگار نیـز در زنـدان انـد

می گویند،  افغانستان  مدنی  جامعه  نهادهای 
از  که  نهادها  این  کننده گان  اشتراک  از  شماری 
نگشته اند،  بر  کشور  به  دوباره  لندن  کنفرانس 

اعضای جامعه مدنی والیات بوده اند.
شنبه  یک  روز  نهادها  این  رییس  رفیعی  عزیز 
قبال اعضای جامعه مدنی که  آنان در  گفت که 
از والیات به کنفرانس لندن معرفی شده بودند و 

فرار کرده اند مسوولیت ندارند.
وی افزود، ممکن تعداد افرادی که بعد از کنفرانس 
لندن فرار کرده و یا هم خواستار پناهنده گی در 

بریتانیا شده اند بیش از سه نفر باشد.
او افزود: 

افغانستان به  » ۴2 نفر از نهادهای جامعه مدنی 
اساس انتخابات، انتخاب شدند که از آن جمله 
۳7 تن شان توانست ویزه بگیرد دوباره برگشتند، 
جامعه  اعضای  از  نفر  سه  اطالعات  اساس  به 

مدنی برنگشتند. »
از سوی دیگر، نجیبه ایوبی رییس کلید گروپ که 
به نماینده گی از نهادهای جامعه مدنی افغانستان 
در کنفرانس لندن اشتراک کرده بود می گوید، از 
جمع افرادی که دراین کنفرانس اشتراک داشتند، 
شش تن آنان به...                   ادامه صفحه 6

فضل من اهلل ممتاز، فعال رسانه یی، صبح دیروز از 
سوی پولیس بازداشت شد.

بازداشت آقای ممتاز بر اثر شکایت سید مخدوم 
صورت  فرهنگ  و  اطالعات  اسبق  وزیر  رهین، 

گرفته است.
چندی قبل آقای ممتاز در یک برنامة تلویزیونی، 
سوء  نشان دهندة  ظاهراً  که  کرد  فاش  را  اسنادی 
اسبق  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  استفاده های 
اطالعات و فرهنگ، از صالحیت های وظیفه یی اش 

بود.
در این میان اسناد یک نمره زمین که به طور تحفه 
بود  داده شده  فرهنگ  اطالعات و  اسبق  به وزیر 

نیز فاش شد.
پس از نشر این برنامه، آقای رهین از آقای ممتاز 
پولیس  امروز  صبح  و  کرد  شکایت  دادستانی  به 
آقای ممتاز را بازداشت و به دادستانی منتقل نمود.
بر مبنای گزارشاتی...                   ادامه صفحه 6

در  جنگ  قربانیان  وابستگان  از  تن  ده ها 
افغانستان در آستانه روز جهانی حقوق بشر در 

کابل تظاهرات کردند و خواهان توقف کشتار، 
معیوبیت، آواره گی و تمام موارد نقض حقوق 

بشری در این کشور شدند.
عکس هایی  که  حالی  در  تظاهرات کننده گان 
از  می کردند،  حمل  را  جنگ ها  قربانیان  از 
بین المللی،  نیروهای  افغانستان،  حکومت 
شورشیان طالبان و تمام گروه هایی که دست 
به خشونت می زنند، خواستند تا بیش از این 
خون افغان ها را نریزند و زمینه نقض حقوق 
بشر را فراهم نکنند....           ادامه صفحه 7

تظاهرات کننده گان در کابل:

 کشـتار غیـرنظامـیان مـتوقف شـود


