
رییس جمهور کرزی با ارسال نامه یی 
به رهبران سیاسی و مذهبی پاکستان، 
خواستار همکاری آن ها در مبارزه با 
تروریسم و افراط گرایی شده و گفته 
دشمن  با  کشور  دو  مردم  که  است 

خطرناکی مواجه می باشند.
افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 

با نشر یک خبرنامه گفت که حامد  ناوقت روز شنبه 
کرزی بعد از یک گفت وگوی تیلفونی با آصف علی 
زرداری، رییس جمهور پاکستان، این نامه را در ارتباط 
فعال  نوجوان  یوسفزی،  مالله  بر  تروریستی  به حمله 

آموزش دختران فرستاده است.
حامد کرزی در این نامه اش گفته است که »حمله بر 
یک کودک دختر می رساند که مردم منطقه به خصوص 
خطرناکی  دشمن  با  دیورند  خط  طرف  دو  ملت های 
در  را  آنان  آینده  و  می خواهد حال  که  هستند  مواجه 
تاریکی و جهالت نگهدارد و مکاتب آن ها را مسدود 
نماید«....          ادامه صفحه 6
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انسان عاقل همیشه از بدگویی هایی که از او می شود، استفاده 
می کند.

ژرژبانه

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
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داکتر عبداهلل در والیت کنر:

پساز2014بهدوزخنمیرویم

در  انگلیس  به حضور  دادن  پایان  منظور  به  فشار  افزایش  با 
این  کرد،  اعالم  یکشنبه  روز  انگلیس  دفاع  وزیر  افغانستان، 
کشور تصمیم دارد سال آینده میالدی هزاران تن از سربازان 

خود را از افغانستان خارج کند.
قرار  که  است  حالی  در  این  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
است تا پایان سال جاری میالدی حدود 500 سرباز انگلیسی 
از افغانستان خارج شده و پس از آن حدود 9 هزار سرباز دیگر 

این کشور در افغانستان باقی بمانند.
 4 رادیو  با  گفت وگو  در  انگلیس  دفاع  وزیر  هاموند،  فیلیپ 
بی.بی.سی اظهار داشت که انتظار دارد هزاران تن از سربازان 
باقیمانده، در سال 2013 به خانه...    ادامه صفحه 6

سید عباس عراقچی معاون وزارت خارجة 
معاون  لودین  جاوید  با  دیدار  در  ایران 
سیاسی وزارت امور خارجة افغانستان گفته 
پناهجویان  از  هیچگاه  کشورش  که  است 
افغان، برای رسیدن به اهداف سیاسی استفاده 

نکرده است.
معاون وزارت خارجة ایران که روز گذشتة 
گفت  می کرد،  کابل صحبت  در  همتایش  با 
ایران  افغان در  که در مورد دوسیة زندانیان 

تجدید نظر صورت گرفته است.
ایران  اقیانوسیة وزارت خارجه  عراقچی معین آسیا و 
گفت که پس از بررسی ها، حکم اعدام زندانیان افغانی 

در ایران، به حبس درازمدت تجدید نظر شده است.
کنار  در  همیشه  برای  ایران  که  می گوید  همچنان  او 
همه  حمایت  را  کشور  این  و  بود  خواهد  افغانستان 

جانبه می کند.
در  می دهد،  هشدار  ایران  خارجة  وزارت  معاون 
صورتی که نظامیان امریکایی...       ادامه صفحه 6

هزارانسربازانگلیسی
2013ازافغانستانخارج
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داکتر ثریا دلیل وزیر صحت عامه روز یکشنبه در کابل 
گفت که ساالنه بیش از 25 هزار نفر در کشور بینایی 

یکی از چشمان خود را از دست می دهد.
جهانی  روز  از  تجلیل  مراسم  در  را  سخنان  این  او 
و  دولتی  مقام های  از  شماری  حضور  در  نابینایان 

نماینده گان خارجی مطرح کرده است.
خانم دلیل با اشاره به افزایش روز افزون، نابینایی در 
کشور تاکید کرد که در حال حاضر بیش از 400 هزار 

فرد نابینا در کشور وجود دارد.
وزیر صحت عامه می گوید که از مجموع این آمار، 80 

درصد مرض نابینایی قابل معالجه است.
والیات  از  شماری  در  چشم  بینایی  دادن  دست  از 
کشور، از امراض شایع است که نگرانی باشندگان این 

والیات را به همراه داشته است.
کمبود ویتامین A وارد شدن ضربه به چشم، گلوکوما 
)سیاه آب( و عدم دسترسی...        ادامه صفحه 6

صفحه6

معاون سیاسی وزارت خارجه: کابل روابط دوستانه اش با ایران را در سخت ترین 
شرایط حفظ کرده و به هیچ عنوان آنرا از دست نخواهد داد.



در  چهارده ساله یی  دختر  یوسف زی  ماللی 
از سوی  گذشته  هفتة  که  پاکستان  وزیرستان 
در  پاکستانی مجروح شد، حاال  طالبان  گروه 
و  مرگ  میان  در  کشور  این  در  شفاخانه یی 
آن که  بدون  او  نامِ  ولی  دارد؛  قرار  زنده گی 
خبرهای  سرخط  در  باشد،  جریان  در  خود 

رسانه های دنیا قرار گرفته است.
سوءقصد به جان ماللی به این دلیل صورت 
گرفت که او از حقوق انسانِی هم ساالِن خود در 
منطقة سوات حمایت می کرد و برای آموزش 
دخترانی که از سوی طالبان از رفتن به مکتب 

باز نگه داشته می شدند، تالش داشت. 
تالش های او با توجه به نفوذ و فشار طالبان 
در این منطقه، ستودنی است و نمی توان ارزش 
و اهمیِت آن را نادیده گرفت. خشم و نفرت 
طالبان، دنیای کودکانة ماللی را سیاه کرد، ولی 
پیامِ او را هرگز نمی تواند از ذهن ها پاک کند. 
طالبان با هدف قرار دادن ماللی نشان دادند که 
مرزی  و  هیچ حد  گروه،  این  وحشت آفرینی 
جان  که  استند  حاضر  آن  هر  و  نمی شناسد 

انسان ها را بگیرند.
مردم  برای  طالبان  پیامِ  و  هدف  این  البته 

حداقل  گروه  این  ندارد.  تازه گی  افغانستان 
شش سال بر سرزمینی که مردمِ آن در آزاده گی 
شهرة آفاق اند، سلطه راندند؛ شش سال که از 
می تواند  افغانستان  تاریخ  لحظات  سیاه ترین 
با  افغانستان  بر  سلطة  طالبان  شود.  حساب 
با  حتا  برخوردشان،  نوع  و  رویکرد  به  توجه 
مستبدترین نظام هایي که پیش از آن ها وجود 
و  برخورد  نوع  نیست.  مقایسه  قابل  داشتند، 
زمان  با  نمی توان  را  طالبان  حکومت داری 
یا شوروی  و  بریتانیا  وسیلة  به  کشور  اشغال 
قابل قیاس دانست. طالبان برای تحکیم سلطه 
و اقتدارِ خود تنها مردم را به شالق نمی بستند 
و یا روستاهای آن ها را به آتش نمی کشیدند؛ 
بلکه به مقدس ترین ساحات حیات شان یعنی 
یورش  بیدادگرانه  هم  فرهنگ شان  و  دین 

آیین  از  ابزاری  استفادة  با  طالبان  می بردند. 
مقدس اسالم، به همان ارزش هایي می تاختند 
دهه،  یک  از  بیش  طي  افغانستان  مردم  که 
دریغ  جان  ومال شان  از  آن ها  برقرارِی  برای 
نکرده بودند. طالبان مردم را ظالمانه به سخره 
حکومت شان  دلیل،  همین  به  و  می گرفتند 
بدترین نوع حکومت برای مردم افغانستان در 
طول تاریخ ثابت شد. در حالی که این تجربه 
هنوز بر روح و روان مردمِ ما سنگینی می کند، 
ارگ نشینان هر روز با بوق و کرنا از این گروه 
می خواهد که دست از جنگ بردارد و به روند 

گفت وگوهای صلح بپیوندد. 
صلح و گفت وگو برای طالبان دو واژة بدون 
که  می دهد  ترجیح  گروه  این  استند.  مصداق 
هم چنان خشونت بورزد، ولی هرگز به روند 
گفت وگو وارد نشود. برای طالبان، گفت وگو 
انسان های  خون  ریختن  و  جنگ  معنای  به 
و  دولت  تالش های  سال  ده  است.  بی گناه 
به  گروه  این  کشاندِن  برای  جهانی  جامعة 
نتیجه یی  تنها  نه  صلح،  گفت وگوهای  روند 
زمان  که  شد  سبب  بلکه  نداشت؛  پی  در 
جنگ در کشور بیهوده به درازا بکشد و نفوذ 

آقای  شود.  بیشتر  کشور  در  خشونت گرایان 
کرزی در حالی طالبان را برادر می خواند که 
این گروه هر روز بر دامنة خشونت ورزی های 

خود می افزاید. 
نیز در آن سوی مرزها،  همتایان آقای کرزی 
دچار  طالبان  مورد  در  او  توهم های  به  دقیقًا 
این  مردم  هم  پاکستانی  مقام های  هستند. 
کشور را در گرِو منافع سیاسی خود قرار داده 
خود  توسعه طلبانة  اهداف  قربانِی  را  آن ها  و 
در منطقه و افغانستان کرده اند. هرچند تعریف 
مقام های پاکستانی از طالبان با تعریف همتایان 
این دوگانه گی  افغان شان متفاوت است؛ ولی 
تعریف ها، ماهیت جنگ طلبانة طالبان را تغییر 
پیام آور  کشور  دو  هر  برای  طالبان  نمی دهد. 
صلح و دوستی نیست و در درازمدت بدون 

شک زیان این گروه را مقام های پاکستانی نیز 
درک خواهند کرد. ولی در حال حاضر، آن چه 
که در هر دو کشور به وسیلة این گروه اتفاق 

می افتد، به شدت نگران کننده است. 
مردم  نیست.  گروه  این  قربانی  یگانه  ماللی 
دولت مردان  حمایت  بهای  روز  هر  پاکستان 
همان گونه  می پردازند؛  گروه  این  از  را  خود 
و  پرداخته  را  آن  بهاي  افغانستان  مردم  که 
مي پردازند. مردم افغانستان هم هر روز بهای 
حمایت ارگ نشینان از گروه طالبان را با دادن 
قربانی می پردازند. پرسشی که مطرح می شود، 
این است که این روند تا چه زمانی می تواند 
ادامه پیدا کند و چندصدهزار ماللِی دیگر باید 
که  شود  گروهی  خشونت ورزی های  قربانی 

هیچ اعتقادی به انسانیت و صلح ندارد؟ 
طالبان از منظر سیاسی، به آخر خط رسیده اند. 
برتری  از  ناشی  همواره  خشونت ورزی  زیرا 
بلکه  نیست،  گروه  یک  فکری  یا  و  نظامی 
ناتوانِی آن را در مقابله با منطق و عقالنیت به 
لولة  از  طالبان  منطق گروه  نمایش می گذارد؛ 
تفنگ بیرون می شود و این تجربه در قرنی که 
ما زنده گی می کنیم، به هیچ صورت پاسخ گو 
نیرومندترین  و  خشن ترین  حتا  و  نیست 
حیات  ادامة خشونت،  با  نتوانسته اند  گروه ها 

سیاسِی خویش را ضمانت کنند. 
این  ماللی  جان  به  حمله  دیگر،  سوی  از 
طالبان  گروه  که  رساند  اثبات  به  را  حقیقت 
را  خشونت ورزی  که  دیگری  گروه  هر  و 
خود  برنامه های  و  اهداف  از  می کند،  توصیه 
صورت  هیچ  به  طالبان  نیستند.  دست بردار 
و  خشونت ورزی  از  دست  که  نمی خواهند 
کشتار انسان های بی گناه بردارند؛ چون منهای 
و  حرفی  گروه ها  چنین  خشونت ورزی،  این 
خشونت ورزی  و  ندارند  گفتن  برای  سخنی 
عریان، چهرة واقعی گروه های خشونت طلب 

و مستبد است. 
ثابت  را  حقیقت  این  ماللی،  جان  به  حمله 
با مماشات و تضرع، نمی توان  کرد که دیگر 
کشور  یک  شهروندان  امنیت  و  مصونیت  از 
پاسداری کرد. دولت مردان پاکستانی و افغان، 
روزی بهای سنگین سیاست های اشتباه خود را 
خواهند پرداخت، ولی تا آن زمان ماللی های 
داشته  وجود  باید  کشور  دو  هر  در  دیگری 
حقوق  ارزش های  و  انسانیت  از  که  باشند 

بشری، با خوِن خود پاسداری کنند. 
طالبان پیام روشِن خود را با هدف قرار دادن 
کشور  دو  هر  سیاست مداران  تمام  به  ماللی 
سیاست مداران  این  نوبت  حاال  کردند،  ابالغ 
خشونت طلبان  با  را  خود  مرز  که  است 

مشخص کنند.
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احمد عمران

نیشکـژدم
نهازپِیکیناست...

 

این روزها که فتوای عمران خان پاکستاني و قاضي حسین احمد، 
نقل محافل سیاسی افغانستان شده و خس و خاشاک این مملکت 
جمهور  رییس  است،  کرده  موضع گیری  و  واکنش  به  وادار  را 
رهبران  و  سران  برای  را  نامه هایی  خودش  سهم  به  نیز  کرزی 
آن ها  از  وسیله،  بدان  و  است  فرستاده  پاکستان  مذهبی  سیاسی 
مبارزه  امر  در  راسخ  و  جدی  عزم  پاکستان  که  کرده  خواهش 
کرزی  حامد  جناب  که  می شود  گفته  باشد.  داشته  تروریسم  با 
برای آقای عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان نیز نامه یی 
افغانستان  او را نسبت به جنگ  فرستاده و در آن، توجه جدِی 

خواسته است.
جای  به  نامه نگاری  عمل  می نماید،  جالب  بسیار  آن چه  اما 
فراری  چاره اندیشی جناب رییس جمهور است که چنان رهبر 
و چریکی زیر تعقیب، به سران و مقامات پاکستانی نامه فرستاده 
چه  خود  کار  این  با  جمهور  رییس  که  نیست  روشن  است. 
می تواند  نامه ها  این  آیا  برساند.  اثبات  به  می خواهد  را  چیزی 
استراتژی و سلطه طلبی پاکستان را عوض کند، آیا این نامه ها نظر 
سیاست مداران پاکستانی را نسبت به افغانستان تغییر می دهد و یا 

این که آقای کرزی کدام منظور دیگری دارد؟
تردیدی نیست که نامه های فرستاده شده از سوی آقای کرزی به 
منظور جلب توجه پاکستان در امر مبارزه با تروریسم، کار بسیار 
به  رییس جمهور  که چرا  این جاست  تاسف  اما  بیهوده یی ست؛ 

چنین کارهای بیهوده دست می یازد.
مشاوران  مشورة  تاثیر  زیر  جمهور  رییس  که  دارد  احتمال 
سالة  ده  کارنامة  چون  باشد.  کرده  را  کار  این  همه چیزفهمش، 
مشاوران  از  خیلی  او  که  می دهد  نشان  جمهور  رییس  جناب 
پاکستانی مآبش حساب می برد و شاید این نامه نگاری ها نیز نتیجة 

مشوره های مردان اطرافش باشد.
و  مقامات  به  نامه  عنوان  زیر  بیهوده  و  مفت  یک مشت حرف 
جناب  که  می کند  مواصلت  حالی  در  پاکستانی  سیاست مداران 
مشاورانش، طرح  مشورة  به  بازهم  پیش  رییس جمهور چندی 
و  مردم  همه  کشید.  پیش  را  پاکستان  با  راهبردی  پیمان  بستن 
حلقات مخالف آقای کرزی از عواقب این پیمان سخن گفتند. 
مگر، جناب رییس جمهور تا زمانی بر آن تاکید کرد که حکومت 
مضحک  و  تهمت  را  افغانستان  دولت  پیش شرط های  پاکستان 

خواند و آن را نپذیرفت.
رییس جمهور در حالی برای مقامات پاکستانی نامه نوشته، که 
پاکستان پس  و  پیش می رفت  افغانستان  ادعای  مطابق  همه چیز 
از تیره شدن روابطش با ایاالت متحده، به یک کشور منزوی و 
منفعل تبدیل شده بود و حتا رییس جمهور آن کشور، از نشست 
شیکاگو سرافکنده و شرمسار برگشت؛ اما همین رییس جمهور 
نامه نویِس ما نتوانست از این فرصت استفاده کند و نقش بیشتر 
این کشور را در حمایت از تروریسم منطقه برای جهان نمایان 

کند.
این ها بماند که جناب رییس جمهور به عنوان فرد اول مملکت، 
در  را  این کشور  که دست  است  نتوانسته  بدین سو  دو سال  از 
جامعة  نه  بگیرد.  افغانستان  شرقی  مناطق  پراکنی های  موشک 
که  کنند  باور  اند  نتوانسته  کنون  تا  متحده  ایاالت  نه  و  جهانی 
این کشور همواره والیت های شرقی و جنوب شرقی افغانستان 
را زیر حمالت موشکی قرار می دهد و رییس جمهور به جای 
پر کرد و  باد در گلو  پاکستان،  این عمل  ارایة شواهد  و  تفهیم 
ایاالت متحده را اخطار داد که در نهایت به مضحکة خاص و 

عام تبدیل شد.
نامه  خان  عمران  فتوای  پاسخ  به  ظاهراً  جمهور  رییس  جناب 
پاکستانی ها  که  نیست  بار  این نخستین  که  می نویسد، در حالی 
برای مردم افغانستان فتوای مرگ صادر می کنند. درست پس از 
عمران خان، قاضی حسین احمد نیز عین همان جمالت را تکرار 
به جای یک حرکت درست و  اما جناب رییس جمهور  کرده، 
حساب شده، دست به نامه نگاری تضرع آمیز می زند و به جای 
حسین  قاضی  پاسخ  افغانستان  علمای  شورای  طریق  از  این که 
اکتفا  به اشخاص کم تاثیری چون عمران خان  بدهد،  را  احمدها 

می کند.
در  انحراف  سرسوزنی  نگاری ها،  نامه  این  که  گفت  باید 
برنامه های پاکستان و مقامات آن کشور به وجود نخواهد آورد. 
این نامه نگاری ها فقط به درد ارسال تبریکات عیدی و یا چیزی 
از این دست می خورد، نه این که جناب کرزی آن را به عنوان یک 

برنامة سیاسی در نظر گرفته است.
به نظر می رسد که جناب رییس جمهور خودش نیز نمی فهمد 
که چه منظوری از این نامه نگاری ها دارد؛ عملی که هیچ منطق 
مجاب کننده یی در پشت آن وجود ندارد. اما این موضوع، برای 
مشاورانش به خوبی روشن است. شاید مشاوران رییس جمهور 
سرگیری  از  باشند؛  داشته  دیگری  چشم داشت  نامه ها  این  از 
گفت وگوهای ناکام صلح و جلب توجه پاکستان برای همکاری 
کرزی  آقای  مشاوران  روشن  دلیل  ده ها  از  یکی  برنامه،  این  با 

می تواند باشد.

نامهنگاری

همتایان آقای کرزی نیز در آن سوی مرزها، دقیقاً به توهم های او در مورد 
طالبان دچار هستند. مقام های پاکستانی هم مردم این کشور را در گرِو منافع 
سیاسی خود قرار داده و آن ها را قربانِی اهداف توسعه طلبانة خود در منطقه 
و افغانستان کرده اند. هرچند تعریف مقام های پاکستانی از طالبان با تعریف 

همتایان افغان شان متفاوت است؛ ولی این دوگانه گی تعریف ها، ماهیت 
جنگ طلبانة طالبان را تغییر نمی دهد. طالبان برای هر دو کشور پیام آور صلح و 
دوستی نیست و در درازمدت بدون شک زیان این گروه را مقام های پاکستانی 

نیز درک خواهند کرد 



پرویز مشرف 13 سال پس از کودتای 12 اکتبر در پاکستان، اظهار 
داشت که اقدام وی توجیه شده، طبیعی و درست بود.

پرویز مشرف، رییس حزب »مسلم لیگ همه پاکستانی ها« در مورد 
کودتای 12 اکتبر 1999 اظهار کرد: اگر نواز شریف راهی قانونی به 
اتفاق رخ  این  پیدا کرده بود،  منظور جایگزین کردن رییس ارتش 

نمی داد.
وی در مصاحبه  یی با یک شبکه تلویزیونی خصوصی تاکید کرد: در 
جریان انتخابات آینده که حزب من با اکثریت قاطع پیروز آن خواهد 

بود، به کشور بازخواهم گشت.
برخالف  و  غیرقانونی  راهی  شریف  نواز  ساخت:  خاطرنشان  وی 

قانون اساسی به منظور جایگزین کردن رییس ارتش انتخاب کرد.
اقتصاد در آستانه سقوط قرار  اداره بد کشور  به دلیل  به گفته وی 

دارد.
پرویز مشرف گفت: مردم عادی به سبب بی قانونی ، افزایش قیمت ها 

و دیگر مسائل در حال فریاد زدن هستند.
مشرف همچنین خود را با آبراهام لینکلن مقایسه کرد و گفت: از 
آنجا که وی به خاطر منفعت کشورش قانون اساسی را نقض کرد، 

من نیز برای چنین هدفی کار مشابهی کردم.
مشرف گفت: اگر از کشور چیزی باقی نماند، آن وقت قانون اساسی 

تنها یک تکه کاغذ خواهد بود.
رییس جمهوری سابق پاکستان عنوان داشت که به برادران شریف 
پیشنهاد کرده بود یا کشور را ترک کرده و یا با پرونده های دادگاهی 
کشور  ترک  به  نسبت  شریف  شهباز  این  وجود  با  شوند.  روبرو 

متمایل نبود اما برادرش نواز از این کار حمایت می کرد.
وی خاطرنشان ساخت: حزب مسلم لیگ شاخه نواز دیگر در میان 
مردم از حمایت برخوردار نیست و مردم معموال در گردهمایی های 

دیگر احزاب نظیر حزب مردم و یا عمران خان حاضر می شوند.
مشرف تاکید کرد که در 12 اکتبر 1999 همه جنرال ها در کنار وی 

بودند و تا آخرین روز حکومت وی نیز کنارش ماندند.
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آیاامریکاتاابددرجنگ
خواهدبود؟

»یک ابرقدرت بدون داشتن یک دشمن مهم؟ این 
چیزی است که امریکا تبدیل به آن شده است.«

اسامه بن الدن مرده است، از القاعده هم اکنون یک سایه  
بیشتر باقی نمانده است و مهمترین تهدیدات منطقه یی 
علیه امریکا مثل کوریای شمالی، رژیمی ضعیف است که 
درگیر با مشکالت مردم خود است. تنها ابرقدرت نوظهور 
بر روی زمین که رقیب امریکا محسوب می شود، چین 
ناو هواپیمابر  تازه توانسته یک  ابرقدرت  این  اما  است، 
برای خود دست و پا کند، البته این ناو دسته دوم است 
و در دهه 1990 توسط اوکراینی ها ساخته شده بود که 
چین آن را بازسازی کرده است و هنوز این کشور دارای 
هواپیماهایی که قادر به فرود آمدن بر روی عرشه کشتی 

باشند، نیست.
در مقایسه، امریکا دارای بیش از هزار پایگاه نظامی در 
کشور  این  نظامی  بودجه  و  است  جهان  مختلف  نقاط 
نظامی  اصلی  نظامی 14 قدرت  بودجه  با مجموع  برابر 

جهان که بیشترشان متحدان امریکا هستند، می باشد.
امریکا تقریبا 45 / 1 تریلیون دالر برای تولید و عملیاتی 
 35-F شدن یک عملیات جدید به نام جت های جنگنده
هزینه کرده است. امریکا بیش از هر کشور دیگری ساالنه 
دریایی  نیروی  می کند.  هزینه  خود  دفاعی  بخش  برای 
جهان  آب های  در  هسته یی  هواپیمابر  ناو   11 با  امریکا 
حضور دارد و نیروی هوایی امریکا نیز کنترل آسمان ها 

در اکثر قسمت های جهان را در دست دارد.
نیروهای  بر  عالوه  اکنون  هم  امریکا  جمهوری  رییس 
و حرفه یی  مجزا  ارتش  دو  دارای  امریکا،  سنتی  نظامی 
و  شده  نظامی  شدت  به  که  سیا  سازمان   -  1 است: 
عملیات های نظامی خود را که شامل حمالت هواپیماهای 
بدون سرنشین می شود در خاورمیانه و اطراف آن انجام 

می دهد؛ 2 - نیروهای ویژه عملیاتی مشترک امریکا نیز 
هم اکنون در برخی از نقاط جهان دست به انجام عملیات 
می زنند. بنابراین با هر حسابی امریکا باید دارای برتری 
تاریخی در جهان باشد اما روشن است که این اتفاق رخ 
امریکا،  چشمگیر  نظامی  برتری  بر  عالوه  است.  نداده 

ابرقدرتی این کشور راضی کننده نیست.
با توجه به معدود بودن دشمنان امریکا که تعداد اندکی 
قدرت  چند  و  شورشی  کوچک  اقلیت های  گرا،  افراط 
واشنگتن  موفقیت  مانع  چیزی  چه  هستند  منطقه یی 

می شود؟
استعمارزدایی،  جنبش های  با  مرتبط  می تواند  آن  دلیل 
گذشته  قرن  ویژگی  که  باشد  طغیان هایی  و  شورش ها 
بوده است. دلیل آن همچنین می تواند مرتبط با مشکالت 
اقتصادی باشد که فراتر از امریکا و اروپا و جاپان رفته 

است.
و  برازیل  پیشرفت های  هند  و  چین  اقتصادی  توسعه 
ترکیه و حرکت جهان به سمت نوعی اقتصاد چند قطبی 
پایان  است. همچنین  این مساله  دیگر دالیل  از  واقعی، 
جنگ سرد که باعث توقف رقابت قدرت های بزرگ و 
باقی ماندن امریکا به عنوان تنها »پیروز« شد، یکی دیگر 

از دالیل می تواند باشد.
شاید بهتر است اینگونه فکر کنیم که یک نیروی در حال 
امریکا  ارتش  مقابل  در  که  دارد  وجود  جهان  در  رشد 
مقاومت می کند؛ نیروی که شاید معادل »ماده سیاه« در 
جهان باشد! شاید ما کامال آن را درک نکنیم اما شواهدی 

دال بر موجودیت آن وجود دارد!
هنوز دو مساله که کنجکاوی را برمی انگیزد وجود دارد: 
دولت سابق و فعلی امریکا هیچ یک به نتایج روشنی پس 
از انجام اقدامات نظامی خود نرسیده اند و اینگونه به نظر 

می رسد که مهم نیست نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
امریکا چه باشد زیرا این روند تغییر پیدا نخواهد کرد.

امریکا،  برای  نظامی  ضعیف  دستاوردهای  رغم  به 
سیاستمداران این کشور همچنان بر سیاست پاسخ نظامی 

به مشکالت جهانی تاکید دارند.
به عنوان مثال در لیبیا که به نظر می رسد یک موافقیت 
است  اینگونه  داستان  است،  امریکا  برای  نادر  نظامی 
شورشیان  از  حمایت  در  نظامی  قاطع  دخالت  یک  که 
امریکا  پیوست که  به وقوع  علیه یک دیکتاتور وحشی 
هیچ تلفات نظامی در آن نداد و در آن حمالت هوایی 
امریکا و ناتو باعث شد تا شورشیانی که از سازماندهی 
خوبی برخودار نبودند و دارای تسلیحات نظامی پیشرفته 

نبودند، قدرت را در دست بگیرند.
اما پس از اینکه غبار ناآرامی های لیبیا بر زمین نشست، 
مشخص شد که مزدوران الطوارق که به انبارهای اسلحه 
دست پیدا کرده بودند وارد مالی شده اند و در آنجا دست 
به شرارت می زنند و از طرف دیگر شبه نظامیان مرتبط با 

القاعده کنترل مناطق شمالی لیبیا را در دست گرفتند.
در ماه گذشته امریکا اولین تلفات خود در حمله نظامی به 
لیبیا را متحمل شد و کریستوفر استیونز، سفیر امریکا در 
لیبیا به همراه سه امریکایی دیگر در حمله به کنسولگری 

امریکا در بنغازی کشته شدند.
اما واکنش امریکا چه بود؟ بله، باز هم اقدامات نظامی! 
به گزارش روزنامه واشنگتن پست کاخ سفید هم اکنون 
بیشتر  نظامی  عملیات  انجام  برای  برنامه ریزی  حال  در 
علیه »القاعده در مغرب اسالمی« است که شاخه القاعده 
در شمال آفریقا محسوب می شود. این گروه هم اکنون 
توسط انبارهای مهمات قذافی شدیدا مسلح شده است. 
در  اوباما  دولت  تایمز  نیویورک  روزنامه  گزارش  به 
حال آماده شدن برای انجام حمالت تالفی جویانه علیه 
افرادی است که معتقد است قاتالن سفیر امریکایی در 
این حمالت  انجام  برای  لیبی هستند و احتمال می رود 
نیروهای ویژه استفاده  از هواپیماهای بدون سرنشین و 
کند، مانند همان حمالتی که منجر به کشته شدن اسامه 
و  بی ثباتی  دنبال  به  باز  امریکا  بنابراین  شد؛  الدن  بن 

نظامی گری بیشتر است.
شاید بتوان توضیحی برای اصرار سیاستمداران امریکایی 
برای استفاده از این سیاست تکراری ارائه داد. بله، یک 
مجموعه نظامی-صنعتی وجود دارد که باید تغذیه شود. 
بله، امریکا مایل به کنترل منابع حیاتی به ویژه انرژی و 

منابع این چنینی است.
اما باید گفت، ذهنیت نظامی امریکا و مانورهای جهانی 
این کشور تبدیل به سبکی از زندگی برای واشنگتن شده 
که به خاطر آن تا ابد در جنگ به سر خواهد برد. اقدامات 
و  امریکاست  ملی  امنیت  مجموعه  جوهره  در  نظامی 

رهبران این کشور نمی توانند آن را تغییر دهند.

پرویز مشرف:
 با پیروزی حزبم در 

انتخابات آینده، به پاکستان 
بازمی گردم

www.mandegardaily.com

حکومت سوریه به استفاده 
از بمب خوشه یی متهم شد

اخیرا دفتر ملی بایگانی و مدارک امریکا و همین طور 
ایالت  در  کندی  اف.  جان  جمهوری  ریاست  کتابخانه 
سند  صفحه   2700 حدود  انتشار  به  اقدام  بوستون 
کرده اند که طی آن ها فاش شده سازمان سیا قصد داشته 
فیدل  مافیا  از طریق  دالر  هزار  پرداخت حدود 100  با 

کاسترو را ترور کند.
سند  صفحه   2700 این  میل،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
تا 1964 توسط رابرت اف. کندی در  طی سال 1961 
مقام دادستان کل امریکا تدوین شده  و ابعاد جدیدی از 

تصمیم گیری ها و رخدادهای زمان جنگ سرد را ارائه 
می دهد.

در این اسناد، سندی متعلق به سازمان سیا وجود دارد 
که درخصوص طرح ترور فیدل کاسترو با پرداخت 100 
و  اسناد  این  مورخان،  گفته  به  مافیاست.  به  دالر  هزار 
نمی شود  سرد  جنگ  تاریخ  بازنویسی  موجب  مدارک 
بلکه پنجره ای به افکار شخصی چهره های کلیدی دوران 

جنگ سرد باز می کند.
رابرت اف. کندی در جریان مهمترین لحظات ریاست 

محله  واقعه  یعنی  کندی  اف.  جان  بردارش  جمهوری 
خلیج خوک ها و همین طور بحران موشکی کوبا به وی 

مشاوره می داد.
به گفته مایکل دابس، مورخ، عنوان دادستان کلی موجب 
واقع  در  که  می شود  وی  واقعی  جایگاه  شدن  پنهان 
نزدیکترین مشاور رئیس جمهور و رازدار و معتمدترین 

فرد وی است.
متن  گزارش ها،  تلگراف ها،  شامل  شده  منتشر  اسناد 
کندی  دست نویس  یادداشت های  و  نشست ها  سخنان، 

می شوند.
در متن بسیاری از این یادداشت ها، با نقاشی و حاشیه 
رو  به  رو  نوشته  کندی  اف.  رابرت  که  نویسی های 

می شویم.
کاسترو  فیدل  توصیف  به  سیا  سازمان  اسناد  از  یکی 
ثبات،  با  چندان  نه  باهوش،  فردی  را  و وی  می پردازد 

زودرنج، بی صبر و بی پروا قلمداد می کند.
شده  گرفته  نظر  در  طرح های  تشریح  به  دیگری  سند 
برای ترور فیدل کاسترو می پردازد که از جمله آنها یک 

طرح مربوط به سال 1964 در ارتباط با مافیاست.
براساس این سند مافیا و تبعیدی های وطن پرست کوبا 
بر سر مبالغ در نظر گرفته شده برای ترور فیدل کاسترو، 
برادرش رائول و همین طور ارنستو چه گوارا به توافق 
فیدل  ترور  ازای  در  بود  قرار  و  کرده اند  پیدا  دست 
کاسترو 100 هزار دالر، رائول، 20 هزار دالر و ارنستو 
چه گوارا 20 هزار دالر به عالوه 2500 دالر برای مخارج 

دیگر پرداخت شود.

اسد،  بشار  حکومت  که  است  داده  گزارش  بشر  حقوق  بان  دیده 
رییس جمهور سوریه بر شورشیان و مناطق پرجمعیت بمب های 
خوشه ای پرتاب کرده است. همزمان جنگ بر سر تصرف شهری 

که حلب را به پایتخت وصل می کند، جریان دارد.
دیده بان حقوق بشر که دفتر مرکزی اش در ایاالت متحده امریکا 
است، روز یک شنبه گفت که نیروهای حکومتی سوریه به پرتاب 
امتداد شاهراه استراتژیک  بمب های خوشه ای ساخت روسیه در 

شمال – جنوب دست زده است.
النعمان  مرعه  در  ها  بمب  این  از  استفاده  به  بشر  بان حقوق  دیده 
اشاره کرده است، جایی که ارتش سوریه با شورشیان بر سر کنترول 
راه ارتباطی دمشق و شهر حلب در جنگ است. به گفته این سازمان، 
االذقیه،  حمص،  حلب،  های  والیت  در  ای  خوشه  های  بمب  از 

دمشق و چند شهر دیگر نیز استفاده شده است.
از  را  النعمان  مرعه  شهر  کنترول  گذشته  هفته  حکومت  مخالفان 
و شهر  پایتخت  میان  مسیر  و  گرفتند  به دست  نیروهای حکومتی 
تجارتی حلب را هموار ساختند. از هفته گذشته به این سو نیروهای 

حکومتی در تالش بازپس گیری این شهر استراتژیک می باشند.
بشر  حقوق  بان  دیده  در  تسلیحات  بخش  مسوول  گوس،  ستیف 
»نادیده گرفتن جمعیت های ملکی توسط حکومت سوریه  گفت: 
همه نشان دهنده این است که از نیروی هوایی استفاده می کند که 
پرتاب بمب های مرگبار خوشه ای بر مناطق پرجمعیت را  ظاهراً 

نیز شامل می شود«.

الس آنجلس تایمز                    

طرح سیا برای ترور فیدل کاسترو
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بخش سـي وششم 
نجیب   ،1370 جدی   25 تاریخ  به 
عبدالمومن[،  ]جنرال  من  می خواست 
عبدالوهاب  جنرال  و  هالل الدین  جنرال 
از کار برکنار کند؛ ولی قبل از رسیدن  را 
فرمان، آن ها را از برنامة داکتر نجیب باخبر 
ساختم و از آن ها خواستم که برای نجات 
شوند.  فداکاری  و  پیکار  آمادة  کشورشان 
افسران  همة  که  شدم  متوجه  که  زمانی 
به  و  می نمایند  اطاعت  من  از  سربازان  و 
داکتر  به  حیرتان  قوای  قوماندان  صفت 
نجیب پیام فرستاده، او را هشدار دادم که 

دست از چنین اعمالي بردارد.
در آن زمان با اشخاصي چون جنرال دوستم، 
فرقة80،  مربوط  حسام الدین  سید  جنرال 
رسول  و  پهلوان  غفار  هالل الدین،  جنرال 
خویش  پالن  از  شده،  تماس  در  پهلوان 
را  آن ها  حمایت  و  ساختم  آگاه  را  آن ها 
کردم.  حاصل  نجیب  فرمان  رد  زمینة  در 
از همان جلسه نماینده یی تعین نموده، نزد 
احمدشاه مسعود فرستادم تا حمایت او را 

از قیام حاصل نمایم.
او  نجیب،  داکتر  امر  تردید  تعقیب  به 
شمال،  زون  قوماندان  جمعه ـ  جنرال  به 
منشی  پیکارگرـ  بلخ،  والی  عزیزاهلل ـ  سید 
والیتی، تاج محمدـ رییس امنیت و رسول ـ 
دستگیر  مرا  تا  داد  دستور  فرقه  قوماندان 
کرده به کابل بفرستند. من نه تنها به جنرال 
نجیب جواب فرستادم، بلکه طی صحبت 
اخطار  را  اسک  جمعه  جنرال  مخابروی، 
حرکت،  کوچکترین  صورت  در  که  دادم 
خواهم  نشان  نظامی  شدید  عکس العمل 
و  نجیب  داکتر  به  من  پیام  که  زمانی  داد. 
نظامی  تحرکات  به  آن ها  رسید،  جمعه 
سرکوبی  برای  را  طیارات  نموده،  آغاز 
قیام فرستادند. طیارات چند بم در اطراف 
شهر حیرتان ریختند که بر اثر آن، دو طفل 
نظامی،  تحرکات  بر  کشته شد. عالوه  نیز 
نجیب  داکتر  طرف  از  فراوان  اخطارهای 
همة  البته  می شد.  فرستاده  اسک  و جمعه 
طریق  از  بلکه  نه،  مستقیمًا  اخطارها  این 
قونسلگری روسیه در حیرتان، در دسترس 

من قرار می گرفت.

فشار  شد  متوجه  نجیب  داکتر  که  زمانی 
نظامی موثر نیست، به فرستادن هیات های 
رفیع ـ  محمد  جنرال  و  پرداخت  مصالحه 
فاروق  جنرال  و  رییس جمهور،  معاون 
مزار  به  را  ملی  وزیرامنیت  یعقوبی ـ 
که  دادند  اطالع  ما  به  فرستاد.  شریف 
و  رفیع  به  می آیند.  نیز  حیرتان  به  آن ها 
حیرتان  طرف  به  که  دادم  اخطار  یعقوبی 
سیدمنصور  و  دوستم  جنرال  آن ها  نیایند. 
پیشنهاد  من  به  ساخته  واسطه  را  نادری 
کردند که داکتر نجیب حاضر است تو را 
به رتبة بلندتر ترفیع داده، به حیث معاون 
وزیر دفاع و یا قوماندان زون شمال تعیین 
جمعه  جنرال  که  کرد  اعالن  عالوتًا  کند. 
و  است  شده  برکنار  وظیفه اش  از  اسک، 
برکنار خواهند  نیز  بدنام  جنرال های  سایر 
که  فرستاد  پیام  برایم  نجیب  بازهم  شد. 
مقاومت  از  کردم،  برکنار  را  اسک  جمعه 
دست بکش و با من مستقیمًا تماس بگیر. 
در  البته  کردم،  رد  باز  را  نجیب  پیشنهاد 
تمام این مدت نخواستم با نجیب مستقیمًا 
صحبت کنم. زمانی که داکتر نجیب جواب 
رد شنید، دوباره جنرال جمعه اسک را به 
نمود و  تعیین  قوماندان زون شمال  حیث 
آن ها  افراد  پرداخت.  نظامی  تعرضات  به 
و  امنیت   18 فرقة  قطعات  از  متشکل  که 
غند اوپراتیفی سارندوی بودند، به عملیاتي 
مزار  شهر  داخل  در  و  زده  دست  وسیع 
به دستگیری  امنیت  وزارت  افراد  شریف، 
چپاول  و  چور  به  و  نموده  شروع  وسیع 

منازل شخصی افسراِن ما پرداختند.
این  در  شد.  سپری  ماه  دو  قیام حدود  از 
مدت نامه های فراوان از قوماندانان جهادی 
که  کردم  دریافت  افغانستان  والیات  اکثر 
همة آن ها از قیام و مقاومت ها تقدیر نموده 
بودند. عالوتًا مجاهدین والیات هرات و 
جهادی  تنظیم های  همة  تقریبًا  و  قندهار 
مقیم پشاور نامه های تشویق آمیز فرستادند 
و هیات اعزامِی ما از نزد احمدشاه مسعود 
از  را  او  کامِل  حمایت  و  برگشته  نیز 

قیام کننده گان حیرتان حاصل نموده بود.
هنوز درگیری در اطراف پوسته های امنیتی 
تعرض  به  ما  که  داشت  جریان  حیرتان 

وسیعي دست زدیم. قوای کمکی فرقة 80 
در پنجاه کلیومتری سرک حیرتان جابه جا 
غند  قطعات  شمال،  جانب  از  و  گردید 
که  را  سارندوی  و  ملی  امنیت  اوپراتیفی 
در اطراف پوسته های امنیتی تعرض نموده 
داکتر  افراد  و  کشیدیم  محاصره  به  بودند، 
نجیب را در قسمت های سیاه گرد، شهرک، 
قریة گل محمد، دوراهی حیرتان و ولسوالی 

خلم به اسارت گرفتیم.
به تاریخ 20 حوت یک جلسة سری و پنهانی 
در حیرتان ترتیب دادیم که در آن جلسه، 
جنرال عبدالرشید دوستم به طور مخفی از 
راه دشت، و جنرال سید حسام الدین از راه 
آن  در  آمدند.  حیرتان  به  خلم،  ولسوالی 
جمله  از  نظامی  موضوعات  روی  جلسه 
استراتژی حمله و دفاع به بحث پرداختیم 
جهادی  قوماندانان  با  را  مذاکره  نتایج  و 
والیات شمال افغانستان در میان گذاشتیم. 
از  ما  مقاومت  و  قیام  دیدم  که  زمانی 
خصوصًا  جهادی  گروه های  همة  جانب 
پشتیبانی  افغانستان  شمال  قوماندان های 
و  نظرات  ساختن  هماهنگ  به  می گردد، 

قوت های مشترک پرداختیم.
در جلسة دیگر ما با نماینده گان گروه های 
وظایف  تقسیم  به  جهادی،  مختلف 
تصفیه کارِی  و  تعرضی  پالن  پرداخته، 
سنجیدیم.  را  کشور  شمال  والیات  تمام 
و  جهادی  قوماندانان  جلسه،  همان  در 
یکدیگر  افغانستان  اردوی  صاحب منصبان 
را به آغوش کشیده، قیام حیرتان را سرآغاز 
افغانستان  در  کمونیستی  حکومت  سقوط 

خواندند.
والیات  مجاهدین  حمایت  قوماندانان 
را  سرپل  و  سمنگان  فاریاب،  جوزجان، 
جلسه  همان  در  دادند.  اطالع  ما  به  نیز 
تصمیم گرفته شد که مسوولیت سه والیت 
جمعیت  به  را  کندز  و  تخار  بدخشان، 
سمنگان  والیت  در  کنیم.  واگذار  اسالمی 
مشکل خاصي نداشتیم؛ زیرا مجاهدین در 
آن جا قوی و افراد جنرال دوستم حاکمیت 
داشتند. والیت فاریاب را قوت های رسول 
پهلوان و غفار پهلوان کنترول می توانستند 
نداشتیم. در  نیز تشویشی  از آن والیت  و 
دوستم  جنرال  جوزجان،  و  سرپل  والیت 
اکثریت کامل داشت و از حمایت نیروهای 
انجنیر  قوماندانی  تحت  اسالمی  حزب 
گردید.  برخوردار  سایرین  و  مهدی  نسیم 
مشکل عمدة ما در مزارشریف و کندز بود. 
مسعود  احمدشاه  که  آمد  اطالع  کندز  از 
فرمان حمله به نیروهایش را صادر نموده و 
دیدیم که والیت به دست متحدین جمعیت 

اسالمی افغانستان افتاد.
طوری  را  مزارشریف  به  حمله  پالن 
سنجیدیم که نیروهای مجاهدین که عبارت 
زیر  افغانستان  اسالمی  جمعیت  از:  بودند 
قومانده علم خان، استاد عطا و مولوی علم، 
حرکت اسالمی، حزب وحدت اسالمی و 
افراد ما  با  انقالب اسالمی، همراه  حرکت 
قطعات فرقة 80 کیان و قوت های جنرال 
طوری  برنامه  کنند.  حمله  مشترکًا  دوستم 
دوستم  جنرال  قوت های  که  شد  سنجیده 
قطعات  و   80 فرقة  افراد  غرب،  طرف  از 
لوای حیرتان با تنظیم های جهادی از سمت 
از  افغانستان  اسالمی  جمعیت  و  شمال، 

طرف جنوب، به شهر حمله ور شوند.
جنرال  که  آمد  خبر  حوت   22 تاریخ  به 
جمعه اسک، همراه با بیست جنرال دیگر 
توسط طیارة نظامی به کابل فرار کرده اند و 
به تعقیب آن، قوت های مشترک ما داخل 
شهر مزار شریف گردیده، شهر را تصرف 

کرده اند.

   امنيت و سالمت: 
وقتي که مي خواهید تصمیمي اتخاد کنید، باید آینده نگر باشید و ببینید که تاثیر آن 
این آینده نگري را نداریم  روي شما، همکاران تان و نسل آینده چیست. پیشنهاد 
اتخاذ  تصمیماتي  اغلب  و  نمي کنیم  توجه  تصمیم  یک  طوالني مدت  اثرات  به  و 
مي کنیم که در کوتاه مدت اثربخش هستند، اما تبعات آن در طوالني مدت روشن 

و شفاف نیست. 
   فرصت ها و اهداف 

آیا اگر این گزینه را انتخاب کنید، بازهم به فرصت هاي گوناگون دسترسي خواهید 
داشت؟ آیا مي تواند فرصت هاي بیشتري براي تان فراهم کند؟ آیا عالوه بر این که 

نیازهاي احساسي شما را تامین مي کند، در نیل به اهداف شغلي هم موثر است؟ 
   نتيجه 

اگر تصمیمي که گرفته اید، روند سخت و دشواري پیش رو داشته باشد، فقط یک 
چیز مي تواند شما را به ادامة راه تشویق کند؛ این که بدانید پس از تالش و کوشش 
فراوان به نحو احسن نتیجه خواهید گرفت. این انگیزه باعث مي شود که اعتماد به 

نفس شما باال رود و انرژي موجود در سیستم نیز افزایش مي یابد. 
   ارتباطات: 

تنها  را  ما  دیگران  است  ممکن  مي مانیم.  تنها  و  یکه  کارمان  در  ما  اوقات  گاهي 
بگذارند یا خودمان احساس کنیم خیلي تواناییم و کمک دیگران را رد کنیم. اما 
باشیم و تصمیمي  ارتباط داشته  با همکاران مان و دیگر منابع آگاه  بدانید که اگر 
اتخاذ کنیم که این ارتباطات موثر، برقرار شوند و دوام داشته باشند، تصمیم خالق 

و عاقالنه یي گرفته ایم. 
   رضايت 

و  مي شوید  خوشحال  مي کنید،  مرور  را  تصمیم های تان  روز  پایان  در  که  وقتي 
بالید یا این که سردرگم و عصبي  از این که این چنین مدیري هستید، به خود مي 
خواهید شد، چرا که کارها مثل کالف سردرگمي به نظر مي آیند؟ اگر گزینة دوم 

صحیح است، باید حتمًا در تصمیم های تان تجدید نظر کنید. 
   احساس و نيروي درون 

و در آخر باید گفت تصمیم هایی که ارتباط شما با نیروي دروني و هستة اصلي 
وجودتان را تقویت مي کنند، تصمیماتي هستند که بهترین نتایج را به دنبال خواهند 

داشت. 
تصمیماتي که ویژه گي هاي باال را داشته باشند، خالقیت شما را تقویت کنند، به 
کارهاي مفید با اثرات سازندة طوالني مدت منجر شوند و به شما و همکاران تان 
رضایت و آرامش خاطر هدیه کنند، بهترین هایي هستند که پیش روي شما هستند. 
این گزینه ها خالق انرژي هستند و آن را هدر نمي دهند. ما با اتخاذ آن ها به آسوده گي 
و آرامش مي رسیم، چرا که مي دانیم نتیجه هرچه که باشد، از سخت کوشي، درایت 

و دوراندیشِي ما سرچشمه گرفته است. 
ما خودمان نگارندة سطرهاي دفتر زنده گي شخصي و شغلي مان هستیم. البته هر 
ما  بر  تاریخ  که  هستیم  جبرهایي  و  قدرت ها  فشارها،  انواع  معرض  در  کدام مان 
تحمیل مي کند، اما در عوض صاحب درایت و خالقیت هستیم و این هنر را داریم 
که با دیگران ارتباط برقرار کنیم. این نیروها به من و شما یاري مي کنند که کشتي 
زنده گي مان را در این جریان زنده گي هدایت کنیم؛ جریاني که گاهي بسیار متالطم 
و خطرناک است. »فردریک داگالس« یکي از سیاه پوستاني بود که قبل از جنگ 
داخلي امریکا براي نهضت آزادي سیاه پوستان و مبارزه با برده گي فعالیت مي کرد. 
این سخن ران و مبارزه مشهور مي گوید: »حقیقت وجودتان را بشناسید و در عین 
حال، عمل کنید و دست به کار شوید. براي نیل به آن چه مي دانید راست و حقیقت 

است، خطر کنید.« 
مترجم: آذين صحابي 
گرفته شده از: تفاهم نيوز
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حامد علمی

درمسـیرپیروزی

حقيقت وجودتان را 
بشناسيد!

بخش دوم و پایانی



کافکا در جست وجوی حقیقت شکستی 
تمام عیار می خورد و خود بر این شکست 
که  است  این رو  از  شاید  است.  آگاه 
جمله گی  مرگش،  از  بعد  می خواهد 
اما  روند«  هوا  به  و  شده  »دود  آثارش 
است،  متفاوت  شکستی  کافکا  شکست 
ناب.  و  زیبا  شکستی  بنیامین،  بیان  به 
کرد؟«  باید  »چه  پرسش  برابر  در  کافکا 
پاسخی ندارد، به زعم او نمی توان جهانی 
داد؛  »تغییر«  است  نشده  »تبیین«  که  را 
هست،  امید  »هزاران  آن  در  که  جهانی 
مترجم  علی اصغر حداد  ما«.  برای  نه  اما 
ندارد  به معرفی  نیاز  نام آشنایی است که 
و ترجمه های خوب او از زبان آلمانی و 
آثار کافکا بیش از هرچیز معّرف  خاصه 
رمانی  و  اثر  آخرین  »امریکا«  اوست. 
است که او از کافکا ترجمه کرده است. 
به همین بهانه، سخنان او را دربارة جهان 

داستانی کافکا و امریکای او می آوریم.
جهان  اصلی  مشخصه های  و  ویژه گی ها 
شدن  یگانه  به  منجر  که  کافکا  داستانی 
آثار او شده را اگر در یک کالم بخواهم 
گناه  است،  گناه  مسالة  همان  بگویم،   
هزاران  کافکا  قهرمانان  آن.  مکافات  و 
پرسش دارند و این پرسش ها پاسخ داده 
نمی شود و تا حدودی خود آن ها نیز از 
این  با  اما  هستند،  مایوس  یافتن  پاسخ 
و  می کنند  تکرار  را  سواالت  مدام  حال 
نوعی  بی پاسخ  پرسش های  این  تکرار  با 
و  می گیرند  خود  به  قهرمان گونه  حالت 

حتا یک نوعی از شورش. 

کمک  ما  بحث  شدن  روشن  به  سیزیف  افسانة 
سویه یی  دارای  طرف  یک  از  سیزیف  می کند. 
رنج  و  زحمت  یک  متحمل  که  است  تراژیک 
دیگر  طرف  از  ولی  است؛  عبث  و  همیشه گی 
از شورش را در سیزیف و کنش  می توان نوعی 
خود  پرسش های  هم  کافکا  قهرمان های  دید.  او 
عدم  تقریبًا  که  حالی  در  می کنند  تکرار  مدام  را 
وجود یک پاسخ و عبث بودن پرسش برای شان 
ملموس است اما با وجود این، دست از پرسیدن 
برنمی دارند و این امید در آن ها وجود دارد که یک 
جایی این پرسش پاسخ داده شود یا اقاًل با تکرار 
پرسش به بی پاسخی آن اعتراض می کنند. من از 
این  او  رمان های  و خاصه  کافکا  داستانی  فضای 
برداشت را دارم. عالوه بر این، باید به شگرد ها و 
پیچ و خم های او اشاره کرد. گاهی خوانندة اثر او 
تصور می کند که گویی فردی خواب دیده است 
و دارد خوابش را بازگو می کند، در حالی که این 
همراه  تردید  و  شک  با  همه چیز  نیست.  خواب 
است، با اما و اگر و در   نهایت هیچ چیزی قطعیت 

پیدا نمی کند.
قرن  آغاز  سرمایه داری   / کارگری  فضای  کافکا   
بیستم را دقیقًا درک کرده و در »امریکا« به توضیح 
آن پرداخته است. مثل اونیفرم پوش کردن کارگران 
و در نتیجه از میان رفتن شخصیت انسان به مثابه 
به  بدل  فرد  کار،  این  با  این که  به  اشاره  و  انسان 
خوب  خیلی  را  این  کافکا  و  می شود  مهره  یک 

توصیف می کند.

   کافکا اسير نوشتن، نه ارباب نوشتن!
محیط پیرامونی کافکا احساساتی را به او القا می کند 
و کافکا این حس ها را در آثارش منتقل می کند، 
اما به نظر من، او یک پیام قطعی و روشن یا یک 
حکم نهایی برای جهان صادر نمی کند. باید به این 
نکات توجه کرد که قهرمان های کافکا معموالً تنها 
یا طبقه  هستند و روشن نیست که به کدام قشر 
متعلق اند و در جایی هم که این نکته روشن باشد، 
نه  آن ها  متعلق اند.  متوسط  قشر  و  طبقه  به  آن ها 
متعلق به اقشار باالی جامعه اند و نه مثاًل از قشر 
پرول تر و کارگر. فضای غالب داستان های او در 
محیطی خرده بورژوایی سیر می کند که تا حدودی 
بوده  نیز  کافکا  خود  زنده گی  فضای  همان  این   
است. رد پای محیط اجتماعی یی که خود کافکا 
دیده  آثارش  در  روشنی  به  می برد،  به سر  آن  در 
می شود. پراگ، اروپای آن روزگار و خاصه اروپای 
خرده بورژوایی  جامعة  و  یهودی  جامعة  شرقی، 
تاثیر داشته اند. زمانی که کافکا در  آثار کافکا  در 
بیستم  قرن  آغازین  دهه های  می کند،  زنده گی  آن 
است، دورانی که در کلیت اروپا سرمایه داری رو 
که  اند  تصور  این  بر  مردم  و  است  پیشرفت  به 
و  آمد  خواهد  بهتری  جهان  صنعت،  پیشرفت  با 
اما  است؛  انسان  روی  پیش  راحت تری  زنده گی 
در عین حال این جهان، جهان خموده یی است که 

دارد مهیای جنگ می شود. 
این دوگانه گی میان تصور جهان بهتر و در سوی 
دیگر نگاهی که انتظار یک فاجعه را می کشد، در 
اروپای زمان کافکا به روشنی وجود داشته است. 
دوران جشن فوالد که از سویی پل های فوالدی و 
برج ایفل ساخته می شود و از سوی دیگر تانک. 
این وضع عام آن زمان است و در عین حال کافکا 
دارای وضع خاصی نیز هست؛ او از قضا آواره هم 
یافته  انعکاس  کافکا  آثار  در  به روشنی  که  شده، 
است. باید گفت او این وضع را تصویر و در نتیجه 
برمال می کند، اما به دنبال یک جهان دیگرگون و 
واال هم نیست. او در یادداشتی می نویسد: »هیچ 
امیدی به پیروزی ندارم، از مبارزه به خاطر نفس 
جنگیدن، لذتی نمی برم. لذت من از مبارزه فقط به 
این دلیل است که کار دیگری بلد نیستم... پایان 
راه من احتماالً نه تسلیم شدن به مبارزه، که تسلیم 

شدن به سرمستی آن خواهد بود.«
»این  که  را مطرح می کند  پرسش  این  کافکا  بله، 
جهان چرا این گونه است؟« باید دو چیز را از هم 
تمییز داد؛ نخست ویژه گی های شخصی کافکا و 
مشکالتی مثل بیماری و تنهایی و روحیة شکنندة 
درگیر  آن ها  با  او  که  بشری  مسایل  و سپس  او، 

است. پرسش اصلی این است که آیا جهان موجود، 
بهترین جهان ممکن است؟ اگر هست، پس این 
میزان از رنج و بیماری و ستم چیست؟ او با این 
را  او  که  درخوری  پاسخ  و  است  درگیر  پرسش 
قانع کند هم دریافت نمی کند. باید توجه کرد که 
وضع شخصی کافکا به گونه یی بوده است که او 
باید می نوشته تا زنده بماند. او چاره یی جز نوشتن 
او  نداشته و جنگ او در این جا هم وجود دارد. 

اسیر نوشتن بوده است و نه ارباب نوشتن.

   جايگاه رمان »امريکا« در ميان آثار کافکا
یعنی  کافکا  سه گانة  رمان های  گفت  می توان 
همدیگر  نوعی  به  »امریکا«  و  »محاکمه«  »قصر«، 
ارایه  تصویری  مجموع  در  و  می کنند  تکمیل  را 
می دهند که می توان به آن به صورت یک سه گانه 
موضوع  یا  هسته  گفت  می توان  چون  کرد،  نگاه 
اصلی هر سه رمان گناه است یا به زبان خود کافکا 
»بی گناه گناهکار«؛ فقط باید اشاره کرد که فضا ها 
در »امریکا« کمی روشن تر است. در »محاکمه« و 
در  و  می کنند  گناه  تعیین  که  مرجع هایی  »قصر« 
مقام قضاوت هستند را پنهان کرده اند و شخصیت 
داستان به گونه یی مستقیم با آن ها روبه رو نمی شود 
اما در »امریکا« محاکمه کننده گان با قهرمان داستان 
رو در رو می شوند و به همین علت، فضا کمی 
روشن تر است. به همین علت برخی گمان می کنند 
»امریکا« به موضوع متفاوتی می پردازد و ارتباطی 

با دو رمان دیگر ندارد، اما این گونه نیست.
دیده  امریکا هم  در  کافکا  تار  و  تیره  نگاه  همان 
نیست  »قصر«  و  »محاکمه«  حد  در  اما  می شود. 
پایانی  به  داستان  دارد که  را  امید  این  و خواننده 
خوش ختم شود که البته داستان ناتمام هم مانده 

است و بر سر پایان آن هم بحث وجود دارد.
متن کافکا خود به خود متن خوش خوانی است 
در  دستی  چندان  ترجمه اش  در  ندارد  لزومی  و 
آن برد. آن چیزی که در کافکا به گونه یی خاص 
است  تعبیراتی  و  داستان ها  فضای  دارد،  وجود 
که در آن ها به کار می رود وگرنه نثر کافکا نثری 
معمول، سرراست و خوش خوان است و از این 
لحاظ، چیزی عجیب و خاص نیست. تصویر هایی 
اما  است  عجیب  و  تازه  می دهد،  ارایه  کافکا  که 

زبان او زبان معمول و خوب آلمانی است.
در رمان »امریکا«، کافکا به توصیف روابط حاکم 
به  و  می پردازد  امریکا  سرمایه داری  جامعة  در 
سرمایه داری  جامعة  در  کارگران  وضع  به  نوعی 
اساسًا  می کند.  اشاره  آن ها  ازخودبیگانه گی  و 
به  بیستمی  قرن  نویسندة  بروکراسی در هیچ  نقد 
اندازة کافکا دیده نمی شود، ما این را در »قصر«، 
کافکا  مراد  ولی  می بینیم،  »امریکا«  و  »محاکمه« 
صرفًا نقد بروکراسی نیست هرچند به این امر هم 

پرداخته است. 

یک  که  نیست  آن  دنبال  به  کافکا  »امریکا«  در 
تصویر عینی از کشور امریکا ارایه دهد، ولی این 
شیوة کار کافکاست که او در مواجهه با هر امری، 
از پوستة آن فرا تر رفته و به عمق آن می پردازد و 
با عمق آن چیز هم دقیقًا درست برخورد می کند. 
قرن  آغاز  سرمایه داری  کارگری/  فضای  کافکا 
بیستم را دقیقًا درک کرده و در این جا به توضیح 
آن پرداخته است. مثل اونیفرم پوش کردن کارگران 
و در نتیجه از میان رفتن شخصیت انسان به مثابه 
انسان و اشاره به این که با این کار فرد بدل به یک 
مهره می شود و کافکا این را خیلی خوب توصیف 
می کند. یا این نکته که با سلطة ماشینیسم، دیگر 
باید  و  نمانده  انسانی  برخورد های  برای  فرصتی 
پرسش را سریع مطرح کنی و درست هم مطرح 
ارتباطی  تا پاسخ درستی هم بگیری وگرنه،  کنی 
برقرار نمی شود. کافکا تبدیل روابط به یک سری 

رمز و کد را به گونه یی عالی مطرح می کند.
کافکا الاقل در میان اروپاییان از نخستین کسانی 
است که یک اعتصاب کارگری را به یک موضوع 

ادبی تبدیل کرده است.

فرآوری: مهسا رضایی
بخش ادبیات تبیان

سال چهارم y شمارة نه صد و هفدهم  y دو شنبه 24 مهر/میزان y 1391 15 اکتوبر 2012

جهان
داستانی
کافکاو
امریکایاو
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 کافکا این پرسش را مطرح می کند که »این جهان چرا این گونه است؟« باید دو چیز را از 
هم تمییز داد؛ نخست ویژه گی های شخصی کافکا و مشکالتی مثل بیماری و تنهایی و روحیة 

شکنندۀ او، و سپس مسایل بشری که او با آن ها درگیر است. پرسش اصلی این است که 
آیا جهان موجود، بهترین جهان ممکن است؟ اگر هست، پس این میزان از رنج و بیماری و 
ستم چیست؟ او با این پرسش درگیر است و پاسخ درخوری که او را قانع کند هم دریافت 

نمی کند. باید توجه کرد که وضع شخصی کافکا به گونه یی بوده است که او باید می نوشته تا 
زنده بماند. او چاره یی جز نوشتن نداشته و جنگ او در این جا هم وجود دارد. او اسیر نوشتن 

بوده است و نه ارباب نوشتن.



سال چهارم y شمارة نه صد و هفدهم  y دو شنبه 24 مهر/میزان y 1391 15 اکتوبر 62012

داکتر عبداهلل در والیت کنر:

پساز2014بهدوزخ
نمیرویم

انتحاِربزرگدر...
و  جرایم  پژوهش،  و  تحقیق  تحصیلی،  رشد   
ساخت وساز  روند  سرمایه گذاری،  نرخ  جنایت ها، 
یک  تعریف  به  آن ها  رشد  که  دیگر  فعالیت  هر  و 
مادی و  بعد سرمایه گذاری  و  امیدوارکننده  دورنمای 

معنوی وابسته است. 
حال درست در یک چنین فضایی، ما بدون در دست 
شفاف  برنامة  یک  و  صحیح  مشِی  خط  یک  داشتن 
که  می کنیم  امیدواری  ابراز  ملت،  برای  قبول  قابل  و 
قرار است در انتخابات 2014 معجزه یی شکل بگیرد 
و سرنوشت افغانستان تغییر بخورد، پس ناامید نشوید 

و با ما بمانید و به پای صندوق های رأی بروید!
و  است  مناسب  بستر  یک  نیازمند  شعاری  هر  اما 
شعارهای خوب و تأثیرگذار حتا اگر از نوع انتخاباتی 
آن باشد، باید مشکالت و چالش های کالن و همه گیر 
را روي دست قرار داده و با بررسي آن ها، نسخه یي 
امیددهنده ارایه دهد که حتا تصور تحقق آن، قلب هاي 

مضطرب را آرام  کند، و مردم را به ماندن و رفتن به 
پای صندوق های رأی تشویق نماید. اما آیا به راستی تا 
به حال هیچ جریان، گروه، حزب، ایتالف و یا فردی 
بوده که توانسته باشد امیدهای در حال مرِگ این مردم 
را درک و با منطق عملی و کاربردی ـ نه با وعده های 
سر خرمن ـ کوشش کند که امیدها را زنده نگه دارد و 

انگیزه های خفته را تکان داده و بسیج کند؟
 بدون شک انتخابات آتی در گرِو شعارهایش خواهد 
باشند،  صداقت  و  درد  شعور،  از  خالی  اگر  که  بود 
گرسنه گان  حتا  این بار  شاید  و  نمي ارزد  پشیزی  به 
بزنند و  انتحار  به  این سرزمین دست  برهنه گاِن  پا  و 
رأی شان را در نهایت گرسنه گی، به یک بوجی آرد و 
آیا کسانی که می روند وارد میدان  یا برنج نفروشند. 
مبارزاتی شوند، هیچ به فکرشان خطور کرده که اگر 
نخواهند  دیگر  افغانستان   برهنه گاِن  پا  و  گرسنه گان 
کنند،  بازی  هم  اگر  یا  و  کنند  شرکت  بازی  این  در 
براي  فاجعه یی  نباشد، چه  آنان  میل  نتیجه اش مطابق 

آن ها به بار خواهد آمد؟

حملهبهماللهحملهبر...
مالله یوسفزی هفته گذشته در دره سوات پاکستان از 
سوی طالبان پاکستانی هدف قرار گرفت و از ناحیه 
در شفاخانه  تا حاال  که  برداشت  و گردن زخم  سر 
بستری است. طالبان پاکستانی گفتند که دلیل هدف 
فعالیت هایش  و  اظهارات ضدطالبانی  او،  دادن  قرار 

برای آموزش دختران بوده است.
این  به  از سال ها  است  گفته  نامه اش  این  در  کرزی 
چنین  افغانستان  دانش آموزان  و  مکتب ها  بر  سو 
مردم  رو،  همین  از  و  می گیرد  صورت  حمله هایی 

درک  بهتر  را  یوسفزی  مالله  رنج های  افغانستان 
دختران  تمام  بر  حمله  را  او  بر  شلیک  و  می کنند 

افغانستان می دانند.
را  برنامه یی  افغانستان  معارف  وزارت  گذشته  روز 
راه اندازی کرد که در آن حدود نه میلیون دانش آموز 
این کشور برای سالمتی مالله یوسفزی دعا کردند. 
قرار  برخی  ستایش  مورد  تصمیم  این  که  حالی  در 
وزارت  که  اند  کرده  انتقاد  افغان ها  برخی  گرفت، 
دانش  کشته شدن صدها  وجود  با  افغانستان  معارف 
آموز در افغانستان، چنین برنامه یی برای تقبیح اعمال 

طالبان نگرفته است.

حامد کرزی گفته است: »امروز صدایی که به خاطر 
خاموش  باید  است  شده  بلند  انگیز  غم  حادثه  این 
نگردد و هر دو جانب با همکاری مشترک، اراده قوی 
و واقعی با تروریسم و افراط گرایی مبارزه نمایند تا 

فرزندان ما از این ظلم نجات یابند«.
از دانش آموزان دختر هدف  افغانستان ده ها تن  در 
اکنون  هم  و  اند  گرفته  قرار  شورشیان  حمالت 
جنوبی  والیت  های  در  خصوصا  دختران  بسیاری 
در  باشند.  می  محروم  مکتب  به  رفتن  از  افغانستان 
گذشته حتا شورشیان بر صورت دختران دانش آموز 

تیزاب پاشیده اند.

این نامه آقای کرزی برعالوه رهبران سیاسی، رؤسای 
عنوانی  پاکستان،  مذهبی  رهبران  و  سیاسی  احزاب 
تحریک  حزب  رییس  و  ورزشکار  خان،  عمران 
انصاف نیز فرستاده شده است. در حالی که براساس 
نیروهای  علیه  کنونی  گزارش ها، عمران خان جنگ 

بین المللی در افغانستان را »جهاد« خوانده است.
به  منسوب  اظهارات  به  افغانستان  علمای  شورای 
که  است  گفته  و  داده  نشان  واکنش  خان  عمران 
حمالت انتحاری و کشتن مردم بیگناه در اسالم حرام 
است و هر کس حق ندارد که در مورد مسایل دینی 

فتوا صادر کند.

امنیتی  سیاسی-  وضعیت  می گوید  ملی  ایتالف  رییس 
افغانستان پس از سال 2014 وخیم نخواهد شد؛ اما به یک 

راهکار نو و تغییر نیاز داریم.
داکتر عبداهلل عبداهلل که روز شنبه در جمع صدها تن از علما 
و مردم کنر صحبت می کرد، گفت: تبصره ها در خصوص 
وخیم شدن اوضاع کشور پس از خروج نیروهای خارجی، 

به گونه یی که مطرح می شوند، درست نیست.
از  رییس ایتالف ملی به نگرانی هایی اشاره کرد که اخیراً 
در خصوص  بین المللی  نهادهای  و  رسانه ها  برخی  سوی 

آیندة افغانستان مطرح می شود.
که  است  گفته  گزارشی  در  اخیراً  بحران  بین المللی  گروه 
احتمال فروپاشی دولت افغانستان و جنگ داخلی پس از 
وجود  میالدی،   2014 سال  در  خارجی  نیروهای  خروج 

دارد.
دولت افغانستان با رد گزارش گروه بین المللی بحران، آن 

را »سیاسی و استخباراتی« خواند.
اما داکتر عبداهلل عبداهلل رییس ایتالف ملی می گوید: خروج 
سخت  بسیار  را   2014 سال  رسیدن  و  خارجی  نیروهای 
می گیرند، گویی که مردم افغانستان به سوی دوزخ فرستاده 

می شوند. 
او گفت که این جای خوشحالی  است که مسوولیت های 
سپرده  کشور  مردم  و  داخلی  نیروهای  خود  به  کشور 
می شود. او گفت که ما در این آزمون بسیار مهم، باید با 

اتفاق و وحدت ملی باهم کار کنیم.
 2014 سال  از  پس  شاید  که  افزود  ملی  ایتالف  رییس 
مشکالت  این  اما  شود،  مشکالتی  دچار  افغانستان 
را  امنیتی  مسوولیت های  ما  زمانی که  زیرا  طبیعی ست؛ 
و  چالش ها  باید  می گیریم،  تحویل  خارجی  نیروهای  از 

ناگزیری های ناشی از آن را نیز تحمل کنیم. 
ادعا می کنیم که مسوولیت های  ما  »وقتی  او تصریح کرد: 
مان را خودمان برعهده می گیریم، تکلیف هم می خواهد، 
بیشتر  دقت  که  است  خوب  اما  می خواهد؛  هم  زحمت 
تغییر  و  راه کار جدید  به یک  از 2014  باشیم. پس  داشته 

نیاز داریم.«
رییس ایتالف ملی افزود: »ما افغانستان را برای افغانستان 
می خواهیم، نه برای کشورهای همسایه و یا هم کشورهای  

خارجی دیگر. ما افغانستان سربلند می خواهیم.«

اظهارات رییس ایتالف ملی نشان می دهد که حکومت و 
 2014 سال  از  پس  کشور  آیندة  در خصوص  اپوزیسیون 

میالدی، همسو هستند.

   »باالی مردم صدا کنيد«
داکتر عبداهلل عبداهلل با اشاره به تجاوزهای ارتش پاکستان 
بر مناطق سرحدی کشور خطاب به حکومت گفت که اگر 

توان مقابله با تجاوز را ندارید، باالی مردم صدا کنید.
رییس ایتالف ملی افزود: تمامی مردم افغانستان در مصیبتی 

که اکنون در کنر جریان دارد، خود را شریک می دانند.
داکتر عبداهلل گفت که چرا جلو این تجاوز گرفته نمی شود، 
اگر ارتش توان مقابله با تجاوزات بیرونی را ندارد، چرا از 

مردمِ »باغیرت و باننگ« استفاده نمی شود.
او خاطرنشان ساخت: »حکومت ادعا می کند که در برابر 
چرا  پس  نمی تواند.  کرده  مقابله  پاکستان  ارتش  حمالت 
که  می شنویم  ما  است؟  نکرده  مراجعه  مردم  به  تاکنون 
هستند؛  بی گناه  مردماِن  نیز  سرحد  آن سوی  در  می  گویند 
از  اما حق دفاع  ما هم نمی خواهیم که آن ها کشته شوند. 
خود را داریم. پاسخ مردمانی که در این سوی خط )کنر( 

به شهادت می رسند را که می دهد؟«
رییس ایتالف ملی در بخشی از اظهاراتش گفت که اهداف 
و مرام های شوم دشمنان مردم کنر و افغانستان، هیچگاهی 
به کرسی نخواهد نشست؛ آن ها هرگز نمی توانند غالمی  را 

بر مردم کنر تحمیل کنند.
   سيد جمال الدين و خيزش های مردمی کنونی

داکتر عبداهلل عبداهلل گفت که افتخار می کنم در میان مردم 
افتخارآفرین، مجاهد و با غرور کنر قرار دارم. او تصریح 
کرد: »کنر خاک سیدجمال الدین افغان است، خیزش ها و 
الدین  سیدجمال  ادامة حرکت  اسالم  جهان  در  انقالب ها 
افغان است، او آغازگر انقالب و اصالحات در دنیای اسالم 

بود.«
گفت  کنر  مردم  به  اظهاراتش  از  بخشی  در  عبداهلل  داکتر 
که آن ها تاکنون نتوانسته اند و یا هم توفیق نیافتند که به 
مردم کنر خدمت کنند.  اما او به مردم وعده داد که از تمام 
راه های ممکن تالش نهایی خود را به خاطر برطرف کردن 
چالش ها و معضالتی که مردم کنر با آنها دست وپنجه نرم 

می کنند، به کار خواهد بست.
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پنجسربازبریتانیایی...
 مسلح روی داد، اما تاکید شده که این درگیری با 

غیرنظامیان ارتباطی نداشته است.
در این اطالعیه همچنین آمده که »بازداشت های 
اخیر نشان دهنده عزم این وزارتخانه و نیروهای 
مسلح برای حصول اطمینان از آن است که نفرات 
ارتش بریتانیا همواره طبق مقررات زمان جنگ و 
ضوابط و معیارهای مورد احترام این کشور عمل 

می کنند.«
حاال پرونده های این سربازان به یک نهاد قضایی 
تصمیم  نهاد  این  و  شده  ارجاع  نظامی  مستقل 
خواهد گرفت که آیا مدارک کافی برای به محاکمه 
در  نظامی  دادگاه  یک  در  سربازان  این  کشاندن 

دست است یا خیر.
حدود 9 هزار سرباز بریتانیایی در افغانستان مستقر 
این  تا بحال 433 سرباز  از سال 2001  هستند و 

کشور در افغانستان جان داده اند.

هزارانسربازانگلیسی...
آنها  اکثریت  با  برابر  میزان  این  اما  بازگردند   

نخواهد بود.
این اظهارات نشان می دهد که ممکن است حداکثر 
از  انگلیسی  سرباز   4500 حدود   2013 سال  در 
افغانستان خارج شوند. پس از آن قرار است همه 
سربازان انگلیسی تا پایان سال 2014 به کشورشان 

بازگردند.
درباره خروج  سوالی  به  پاسخ  در  هاموند  فیلیپ 
خبری  شبکه  به  میالدی  آینده  سال  طی  سربازان 
میزان  این  دارم  انتظار  من  گفت:  بی .بی .سی 
چشمگیر باشد که به معنی خروج هزاران سرباز و 
نه صدها سرباز خواهد بود اما انتظار ندارم که این 
تعداد برابر با اکثریت سربازان حاضر در افغانستان 

باشد.
از زمان آغاز جنگ عراق در سال 2001 دست کم 
424 سرباز انگلیسی در این کشور جان خود را از 

دست داده اند.
انگلیس همچون دیگر کشورهای عضو ناتو بودجه 
دفاعی خود را کاهش داده و در پاسخ به مشکالت 

کرده  خود  ارتش  کردن  کوچک  به  اقدام  مالی 
است.

بی . خبری  شبکه  گزارش  به  دیگر  سوی  از 
که  داشت  اظهار  انگلیس  دفاع  وزارت  بی.سی، 
در خصوص ادعاهای مربوط به پرداخت پول از 
سوی مقامات بازنشسته ارتش به کارمندان دولت 
از شرکت های  نمایندگی  به  پارلمان  نمایندگان  و 

تسلیحات سازی تحقیقات انجام خواهد داد.
گزارشی  در  پیشتر  انگلیس  تایمز  ساندی  نشریه 
پیشنهادهای  از  محرمانه  طور  به  که  کرد  اعالم 
آنها فیلم برداری کرده و این اقدامات جنرال های 
سابق ارتش انگلیس ناقض قوانین دولت انگلیس 
درگیر  مقامات  همه  نشریه  این  گفته  به  هستند. 
در این پرونده ارتکاب خطا از سوی خود را رد 

کردند.
انگلیس در پاسخ به این ادعاها اظهار  وزیر دفاع 
داشت: افسران سابق ارتش هیچ تاثیری بر چگونگی 

صرف هزینه ها از سوی وزارت دفاع ندارند.
وی تاکید کرد: هیچ راهی وجود ندارد که افسران 
بازنشسته بر چگونگی تهیه تجهیزات نظامی تاثیر 

گذار باشد.

ازپناهجویانافغاناستفادة...
 از خاک افغانستان بر ایران حمله کنند، کشورش جواب 

متقابل خواهد داد.
که  آن گونه  می گویند  افغانستان  حکومت  مقام های 
در  بین المللی  نیروهای  حضور  گذشته  سال  یازده  در 
افغانستان ضرری به کشورها همسایه نداشته، بعد از این 
نیز نخواهد داشت. جاوید لودین معاون سیاسی وزارت 
امور خارجة افغانستان گفت: »ما استقالل سیاست خود 
به خصوص جمهوری  های خود  همسایه  قبال  در  را 

اسالمی ایران حفظ کرده ایم و حفظ خواهیم کرد«.
جاوید لودین در دیدارش با هیات ایرانی گفت که از 
خاک افغانستان به هیچ کشور همسایه تعرض نخواهد 

شد.
آقای لودین می گوید که کابل روابط دوستانه اش با ایران 
را در سخت ترین شرایط حفظ کرده و به هیچ عنوان 

آنرا از دست نخواهد داد.
حواشی  اینکه  بیان  با  خارجه  وزارت  سیاسی  معاون 

به رشد دو کشور خدشه یی  رو  روابط  روند  در  نباید 
وارد کند، گفت: رسانه ها اطالعات خود را برای مبنای 

واقعیات و مصالح و منافع دو کشور منعکس کنند.
آقای لودین در خصوص صدور حکم اعدام به مهاجران 
افغان در ایران گفت که افغانستان به قوانین ایران احترام 
می گذارد، اما مساله اعدام مهاجران افغان در ایران را با 

جدیت تعقیب می کند.
همسایه  کشورهای  از  کنفرانس  این  در  لودین  جاوید 
به  و  کنند  درک  را  افغانستان  ضعیت  و  تا  خواست 
خود  منافع  برای  افغانستان  مردم  که  تصمیم هایی 

می گیرند، احترام بگذارند.
مدت  دراز  موافقت نامه  امضای  از  ایران  دولت  اخیرا 
حضور  و  کرده  نگرانی  ابراز  واشنگتن  و  کابل  میان 
امنیت  افغانستان را تهدید برای  نیروهای امریکایی در 

منطقه خوانده است.
اما دولت افغانستان می گوید که موافقت نامة استراتژیک 
کابل- واشنگتن در تقابل با هیچ کشور دیگری نیست.

ساالنههزارانافغان...
مردم به مراکز صحی، از عوامل اصلی افزایش نابینایی در 

کشور عنوان شده است.
براساس مطالعات تازه سازمان صحی جهان، زنان نسبت 

به مردان، بیشتر دچار عارضه نابینایی می شوند.
در آمارهای منتشر شده از سوی این سازمان آمده است 
که از مجموع نابینایان در جهان، 2 میلیون 300 هزار تن 

آنان را زنان و دختران تشکیل می دهد.
این سازمان اعالم کرده که بیشتر مریضان مبتال به نابینایی 

از کشورهای فقیر هستند.
   تالش برای وقايه

وزیر صحت عامه از افتتاح شفاخانه یی به منظور تداوی 
امراض چشم خبر داده گفت که این مرکز قابلیت تداوی 

هر نوع عارضه چشم را دارا است.

به گفته او، هزینه ساخت این شفاخانه از سوی موسسه 
نور«  »شفاخانه  با سرپرستی  که  پرداخت شده   )IAM(

فعالیت خواهد کرد.
ثریا دلیل می گوید که در جریان 2 سال گذشته بیش از 3 
هزار متبال به امراض چشم تداوی شده و دوباره بینایی 

شان را به دست آورده اند.
خانم دلیل می گوید که در جریان این سال ها نزدیک به 
توزیع  بیماران  میان  در  رایگان  شکل  به  عینک  هزار   2

شده است.
    از 23 میزان همه ساله به عنوان روز جهانی نابینایان 

در سراسر جهان تجلیل به عمل می آید.
با  عامه  وزارت صحت  از سوی  افغانستان  در  روز  این 

همکاری سازمان صحی جهان تجلیل می شود.
براساس امارهای ارایه شده، در حال حاضر بیش  285 

میلیون نفر در جهان به اشکال مختلف نابینا هستند.



می  نماینده گان  مجلس  مرکزی  تفتیش  کمیسیون 
عبدالکریم  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  که  گوید 
عزیز، کمیشنر این کمیسیون را بدون دلیل از حضور 
در جلسات هیات رهبری آن کمیسیون، منع نموده و 

آدرس ایمیِل او را نیز مسدود کرده است.
به گفتة رییس کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس، بر 
اساس شکایت آقای عزیز، رییس کمسیون مستقل 
کارمندان  ظرفیت  ارتقای  پروژه های  بشر،  حقوق 
آن کمسیون را به مبلغ هنگفتی به موسسة شخصی 
خویش واگذار نموده و نیز در استخدام کارمندان، 

قوم  گرایی کرده است.
شاکی گفته که در زمینه به مراجع عدلی، قضایی و 
شورای ملی  به صورت مکرر مراجعه کرده است؛ 
اما هیچ جوابی از این نهادها دریافت نکرده و این 
مراجع، عدم توانایی شان را در قسمت رسیده گی به 
ابراز  بشر،  این مشکل در کمیسیون مستقل حقوق 

نموده اند.

اعضای کمیسیون تفتیش و نظارت بر اجرای قانون 
کمیشنر  شکایت های  که  کرده اند  فیصله  مجلس 
مراجع  سوی  از  باید  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

مربوط به صورت جدی مورد بررسی قرار گیرد.
که  گفته اند  یادشده  کمیسیون  اعضای  برخی 
بررسی های آن ها نشان می دهد که رییس کمیسون 
عزیزی  عبدالکریم  حقوق  بر  بشر  حقوق  مستقل 

کمیشنر این کمیسیون تجاوز کرده است.
اعضای کمیسیون تفتیش مرکزی روز گذشته داکتر 
را  بشر  مستقل حقوق  کمیسیون  رییس  سیما سمر 
برای پاسخ گویی در این خصوص، به این کمیسیون 
فراخوانده بودند، اما بانو سمر از حضور در جلسة 

کمیسیون خودداری کرده است.

محمد کریم خلیلی معاون ریاست جمهور می گوید 
که بامیان یکی از امن  ترین والیت های کشور است 

که هیچ احساس ناامنی در آن وجود ندارد.
وی که با شماری از وزرای کابینه دولت به یک سفر 
چهار روزه به والیت بامیان آمده است، امنیت این 
والیت را امنیت واقعی خوانده، گفت که این امنیت 
مطمین تنها با همکاری مردم بامیان و حمایت های 

آنان از برنامه های دولت تحقق یافته است.
وی در این سفرش چندین پروژة انکشافی را افتتاح 

نموده و دیدارهایی با مردم بامیان داشت.
او گفت که فاصله بین ولسوالی یکه ولنگ و مرکز 

این والیت را بعد ازغروب طی نموده است.
معاون رییس جمهور افزود که امنیت خوب بامیان 
بیانگر صلح جویی مردم، رشد فکری باشنده گان 
این والیت و تالش مردم در جهت حفظ ارزش 
توسط  گذشته  سال  یازده  در  که  باشد  می  هایی 

خودشان و جامعة جهانی به دست آمده است.
او وعده سپرد که ناامنی راه های ارتباطی والیت 

بامیان با کابل را حل می سازد.
وی گفت که دولت برای حل مشکل ناامنی های 
درة میدان و درة غوربند یعنی مسیر ارتباطی والیت 

بامیان با کابل تصامیم جدی گرفته است.
والیت  غوربند  درة  و  وردگ  والیت  میدان  درة 
کابل  با  بامیان  ارتباطی والیت  راه های  تنها  پروان 
از  تن  ده ها  تاکنون  جاری  سال  اول  از  که  است 
باشنده گان بامیان در این مسیر، اختطاف، سربریده، 

زخمی و اموال شان به سرقت برده شده است.
این اظهارات آقای خلیلی در حالی صورت می گیرد 
که در دومین  روز حضورش در بامیان، برای اولین 

ولسوالی  غندک  دهن  در  دخترانه  مکتب  یک  بار 
شیبر این والیت که در همجواری با والیت بغالن 

قرار دارد، آتش زده شد.
دارند  تأکید  نیز  بامیان  مقامات مسوول در والیت 
که به جز یک مورد ناامنی در مرکز ولسوالی شیبر 
و بعضی ناامنی ها در درة شکاری و در ولسوالی 
کهمرد این والیت که در همجواری با والیت بغالن 
و پروان قرار دارد، در یازده سال گذشته در دیگر 
فعالیت  و  ناامنی  کدام حادثة  این والیت  ساحات 

های تروریستی ضد دولتی به ثبت نرسیده است.
غندگ  گان  باشنده  از  یکی  عبدالحکیم،  حاجی 
ساحه  این  در  که  »کسانی  گفت:  بامیان  والیت 
دست به ناامنی می زنند و مکتب را آتش زده اند و 
موترهای پی آر تی و امنیت ملی را منفجر نمودند، 

از بغالن و پروان آمده بودند.«
تهیه یک  هالندی که جهت  تبعة  امینی یک  ابوذر 
فیلم سینمایی به بامیان آمده بود، گفت: »من والیت 
کشورهای  شهرهای  بعضی  از  تر  امن  را  بامیان 
مکزیکوسیتی  از  تر  امن  و حتا  افغانستان  همسایه 

در امریکا می دانم.«
با وجودی که در این اواخر ناامنی در شماری از 
والیت های کشور و در شرق والیت بامیان افزایش 
یافته است، اما در مرکز و اکثر ولسوالی    های بامیان 

تشویش های ناامنی وجود ندارد.
والیتی  شورای  عضو  یک  زاده  اقبال  راضیه  اما 
می گوید با وجودی که بامیان امنیت است و باشنده 
گان این والیت از برنامه های دولت حمایت می 
کمتر  والیت  این  در  بازسازی  و  انکشاف  کنند، 
مرکز  گان  باشنده  هنوز  تا  و  است  گرفته  صورت 
می  استفاده  الکین  از  و  ندارند  برق  والیت  این 

کنند.
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سخنگوی والی هرات:

خشونت ها در هرات 
کاهش یافته است

معاون دوم رییس جمهور:

بامیان امن ترین والیت افغانستان است

تحریک  رهبر  اظهارات  افغانستان  خارجة  وزارت 
انصاف پاکستان در مورد جنگ این کشور را به شدت 

محکوم نموده و آن را شرم آور توصیف می کند.
جانان موسی زی سخنگوی این وزارت می گوید، این 
اظهارات عدم آگاهی یک رهبر سیاسی پاکستان را از 
ریشه های تروریزم و خشونت های جاری در افغانستان 

برمال می سازد.
آقای موسی زی که به روز یکشنبه در کابل با خبرنگاران 
صحبت می کرد، در زمینه چنین ابراز نظر کرد: وزارت 

آقای  اظهارات  خود  نوبة  به  افغانستان  خارجة  امور 
عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان را با 

شدید ترین الفاظ رد و تقبیح می کند.
اظهارات آقای عمران خان یا نا آگاهی بسیار خطرناک 
و  حمالت  تروریستی،  های  ریشه  مورد  در  را  وی 
نشان  می گیرد،  صورت  افغانستان  در  که  خشونتی 
می دهد. و یا هم نشان دهندة نیت سوء شخص عمران 
در برابر مردم افغانستان است. این یک عمل کاماًل غیر 

مسووالنه و شرم آور است.«

عمران خان رهبر تحریک انصاف پاکستان هفتة گذشته 
در شهر پشاورگفت که جنگ جاری بر ضد نیروهای 

بین المللی در افغانستان، جهاد است.
علمای  سراسری  شورای  و  صلح  عالی  شورای 
افغانستان نیز اظهارات رهبر تحریک انصاف پاکستان 
را در مغایرت با دین اسالم و یک توطیه استخباراتی 

عنوان کردند.
ابراز می گردند  این گفته های عمران خان در حالی 
برای آغاز گفت وگو ها در مورد امضای  که تالش ها 
تواقفنامة درازمدت استراتیژیک میان کابل و اسالم آباد 

ادامه دارند.
خارجة  وزارت  سخنگوی  زی  موسی  جانان  اما 
برعملی  مشروط  را  وگوها  گفت  این  آغاز  افغانستان 

کردن خواسته های افغانستان می داند.
آقای موسی زی گفت: »هر گونه صحبت ها و بحث 
های  همکاری  سند  یک  به  رابطه  در  عملی  های 
است  مشروط  پاکستان  و  افغانستان  میان  ستراتیژیک 
به پیشرفت در موارد مشخص که بین دو کشور وجود 
از پروسة  دارند. به خصوص حمایت عملی پاکستان 
پناه  و  ها  پایگاه  مراکز،  بردن  بین  از  افغانستان،  صلح 
پاکستان و تطبیق کامل  گاه های ترویزم و طالبان در 

موافقتنامة تجارت و ترانزیت میان دو کشور.«
روسای جمهور افغانستان و پاکستان حدود سه هفته 
پیش در نیویارک روی امضای توافقنامة همکاری های 

درازمدت ستراتیژیک میان دو کشور توافق کردند.

یادداشت: ماندگار در شمارۀ روز شنبة خود در گزارشی 
زیر عنوان »شبکه های استخباراتی در تالش سبوتاژ 

پروژه های انکشافی- اقتصادی هرات«، برخی اظهارات 
بانو رحیمه جامی عضو مجلس را به نام محی الدین نوری 
سخنگوی والی هرات به نشر سپرده بود. تصحیح می شود 

که بانو جامی از افزایش آمار خودکشی بانوان هرات 
سخن زده بود، نه سخنگوی والی هرات. اینک متن کامل 

گفت وگو با سخنگوی والی هرات، نشر می گردد.

محي الدین نوري سخنگوي والي هرات می گوید: پس از انتقال مسوولیت های 
امنیتی به نیروهاي داخلي، ما شاهد بهبود وضعیت امنیتي، تحکیم حاکمیت 
هرچه بیشتر دولت و تامین امنیت گسترده در والیت هرات هستیم. وي 
اضافه کرد، سال گذشته در ولسوالي هاي ادرسکن، غوریان، گلران، کرخ، 
کشک، کشک کهنه، رباط سنگی، پشت زیرغان، کهسان، گزره، زنده جان، 
شیندند، چشت، اوبه، انجیل و فارسی در تمام این ولسوالي ها پروژه هاي 

انکشافي بدون هیچ موانعي ، تطبیق و اجرا شده است. 
او گفت، وضعیت امنیتي نسبت به سال گذشته بهتر شده ، گراف ناامني  به 
صورت چشم گیر کاهش یافته است. افزون برآن، هفت صد تن، از مخالفان 
مسلح به پروسة صلح پیوستند، در مجموع وضعیت امنیتي هرات نسبت به 

سال هاي پیش رو به بهبود است. 
به گفتة آقاي نوري، طالبان و شبکة القاعده بیشتر از والیات همجوار، فراه 
و بادغیس در والیت هرات نفوذ مي کنند؛ ارگان هاي امنیتي در جریان سال 
جاري دست کم 19حملة انتحاري و ماین هاي کنارجاده یي را خنثا کرده اند 

و این یک دست آورد کالن است.
او مي گوید، تنها یک ولسوالي آسیب پذیر »شندند« است، که مرز مشترک 
با والیت هاي نا امن دارد، درکل وضعیت امنیتي در این والیت نسبت به 
والیات دیگر خوب است، تهدید خاصي وجود ندارد. ولي طبیعي ست که 

مخالفان مسلح تالش مي کنند که وضعیت را در این والیت ناامن سازند.
هم چنان آقاي نوري گفت: مخالفان مسلح تالش مي کنند توسط ماین هاي 
به  هرگز  ولي  بسازند،  ناامن  را  هرات  انتحاري  حمالت  و  کنارجاده یي 

اهداف شوم شان نخواهند رسید.
آقاي نوري ضمن بر شمردن دست آوردهاي دولت در هرات گفت: تاهنوز 
در این والیت عواید گمرکات به شکل رسمي اعالن نشده، اما سال  گذشته 
بود، عواید سال   از هرات بدست آمده  به 19 درصد بودجة ملي  نزدیک 
گذشته نسبت به سال هاي پیش نزدیک به چهل درصد افزایش یافته است. 

در حقیقت این آمار نشان دهندة افزایش عواید گمرکات در هرات است.
او در مورد فساد اداري مي گوید همانطوري که در کل افغانستان فساد وجود 

دارد، هرات هم جز افغانستان است.
   خشونت عليه زنان

سخنگوي والي هرات مي گوید، در سال هاي پیش  آمار خشونت ها از دید 
رسانه پنهان بود و به شکل رسمي ثبت نمي شد، حاال رخدادهاي ناشي از 

خشونت ثبت مي گردد.
وي افزود، در مقایسه به سال هاي پیش آمارها، نشان مي دهد که خشونت 
نه تنها علیه زنان افزایش نیافته است، بل پدیده خشونت نسبت به سال هاي 

گذشته کاهش چشم گیري یافته است. 
او گفت، در سال هاي گذشته کسي جرأت ثبت کردن خشونت را نداشت و 
هیچ کس صداي خود را بلند کرده نمي توانست، حاال این زمینه در هرات 

فراهم شده است تا به رویدادهاي ناشي از خشونت رسیده گي شود.
او اضافه کرد جهت پیگیري پرونده های خشونت کمیسیون خاصی در این 

مورد تعیین گردیده است که خشونت ها را بررسي می کند.
آقاي نوري مي گوید، ما زمینه را براي خانم ها در هرات مساعد ساختیم که 
آن ها مشکالت شان را با نهادهای مسوول و مقام والیت در میان بگذارند.

وزارت خارجه:

اظهاراتعمرانخانشرمآوراست
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کمیسیون تفتیش مرکزی مجلس:
شکایت های کمیشنر کمیسیون حقوق بشر بررسی شود

برنامه سه روزة واکسیناسیون...
 می شود.

چند روز پیش ثریا دلیل وزیر صحت افغانستان در سفری به امارات 
متحده عرب با بیل گیتس رییس بنیاد بیل و ملیندا گیتس برای جلب 

حمایت او از برنامه مبارزه با فلج کودکان دیدار کرد.
آقای گیتس یکی از حامیان عمده برنامه مبارزه با فلج کودکان در 
جهان است. بر اساس یک اطالعیه وزارت صحت افغانستان، او به 

تنهایی 50 درصد هزینه این برنامه را تامین می کند.
داده  وعده  افغانستان  صحت  وزیر  به  مایکروساف  شرکت  رییس 
حمایت  کودکان  فلج  بیماری  با  مبارزه  در  را  کشورش  که  است 

درازمدت مالی خواهد کرد.
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        حلیمه حسینی

پس  احتمالِی  رخدادهای  به  نسبت  که  نگرانی هایی 
از هر  بیشتر  این مردم شده،  دامن گیِر  از سال 2014 
زمان دیگر آزاردهنده و تکان دهنده رخ نموده اند. نبود 
امنیت فراگیر و سرتاسری، خبر خروج حتا زودهنگام 
خارجی ها از افغانستان، فقدان یک زیربنای اقتصادی و 
وجود یک اقتصاد وابسته و بیمار، رشد دهشت افکنی 
معتادان  فزایندة  آمار  مخدر،  مواد  کشت  و  قاچاق  و 
کشور، فقر و فحشا، و باال رفتن گراف خشونت ها و 
جنایت ها، همه نگران کننده اند. اما این بدان معنا نیست 
که پیش از این، یک چنین نگرانی هایی وجود نداشته 
و یا این که افغانستان با چنین معضالتی دست وپنجه 
حاکم،  جو  و  فکری  فضای  بلکه  است.  نکرده  نرم 
ساختِن  قوی تر  و  مشکالت  دادِن  نشان  مضاعف  با 

احتمال نابه سامانی و ناامنی در کشور، یک پرسش را 
در ذهن، قوی و پُررنگ می سازد و آن این که چرا باید 
شهروندان این سرزمین، گریختن را به ماندن ترجیح 
دهند و سم پاشی هایی از این دست که باعث حاکمیت 
نفع چه کسانی سامان  به  ترس و اضطراب می شود، 

داده می شود و ریشة آن به کجاها برمی گردد؟
که  می بینی  کشور،  سیاسی  فضای  به  نگاهی  با 
عالقه مند  که  کسانی  دست کم  یا  و  سیاسی  نخبه گان 
به سیاست اند و یا معتاد به سیاست، با هر سمت وسو 
و گرایشی به حرکت و تکاپو افتاده اند و می خواهند 
یا  و  انسجام ها  یا  و  ایتالف ها  تشکیل  با  کدام  هر 
جبه های هم سویی از قبیل آن چه که این روزها شاهد 
شکل گیری شان هستیم، تأثیر و نقشی به سزا در آیندة 
و  صف بندی ها  این  کنند.  بازی  افغانستان  سیاسی 

شکل گیرِی اتحادها و ایتالف ها، هرچند که پدیده یی 
از  اما در مقطع کنونی، خبر  نیست؛  افغانستان  نو در 
برافراشتِن  قد  برای  منسجم تر  و  قوی تر  ارادة  یک 
که  مي دهد  سازمان  هایی  و  حرکت ها  روِی  در  رو 
می خواهند سرنوشت سیاسی افغانستان را هم چنان در 
به هر سازی  را  ملت  این  و  داشته  نگاه  دستاِن خود 
شک  بدون  اما  برقصانند.  مي  کنند،  کوک  خود  که 
افغانستان نیازمند یک تغییر و تحول اساسی و بنیادین 
نام  به  که  معادله سازی هایی ست  و  نگرش ها  نوع  در 
بلکه  منطقه،  در  تنها  نه  آن  محوریت  با  و  افغانستان 
حال شکل  در  یا  و  گرفته  بین الملل شکل  در سطح 

گرفتن است. 
افغانستان بعد از 2014 اگر می خواهد با قدرت باقی 
بماند و قدرتمندتر شود، از همین امروز نیاز است که 
ثابت نگاه  امیدبخشی و  برنامه ریزِی منسجمی جهت 
داشتِن گراف امید به زنده گِی شهروندان داشته باشد تا 
از کاهش و به صفر نزدیک شدِن آن جلوگیری شود؛ 
چرا که امروز مثل این که زلزله یی قطعی در حال آمدن 
است، همه در حال گریختن مي باشند که گویا بعد از 
2014 قرار است یک بار دیگر افغانستان به دهه های 
پیش باز  گردد و سنگ روی سنگ بند نشود و دوباره 
گروه  دهشت افکِن طالب و یا شاخه های فکرِی نزدیک 
به آن ها به قدرت باز گردند، فقر مضاعف گردد و نان 
این ها   . کند...  بیداد  بي چاره گي  و  بی کاری  و  قحط، 
همه نگراني هایي اند که امروز در افکار عمومی موج 
می زند و هیچ کس نمي خواهد برای این تشویش ها و 

استرس ها فکری بکند. چرا؟! 
بدون شک پاسخ روشن است؛ امروز دولت، پارلمان 
و  دولتی  عظیم  و  کالن  ارگان های  و  نهادها  دیگر  و 
غیردولتی که باید غم ملت را بخورند و برای هر غم 
آن ها، راه حل و راهکاری ارایه کنند، آن قدر مصروِف 
ارایه  ایده  و  طرح  فرصت  دیگر  که  هستند  خود 
حال  ندارند.  جزیی  مشکالت  یک چنین  برای  کردن 
آن که چنین مشکالت و تشویش ها و ترس از آینده، 
همه چیز را در کشور می تواند تحت تأثیر قرار دهد؛ 
حتا نحوة ازدواج ها، میزان...       ادامه صفحه 6

انتحاِربزرگدرراهاست!

برنامه سه روزة واکسیناسیون فلج کودکان

بهکمکبیلگیتس

وزارت صحت افغانستان برنامه سراسری واکسیناسیون 
فلج کودکان را برای بیش از هشت میلیون کودک زیر 

سن پنج سال آغاز کرده است.
این  که  گفت  وزارت  این  ترکستانی سخنگوی  کنشکا 
برنامه از صبح روز یکشنبه، در سراسر افغانستان آغاز 

شده است.
آقای ترکستانی گفت که این برنامه برای سه روز ادامه 
کودک  هزار  دوصد  و  میلیون  هشت  و  داشت  خواهد 
کمتر از پنج سال در برابر ویروس بیماری فلج کودکان 

واکسن خواهند شد.
سخنگوی وزارت صحت افزود که این برنامه به صورت 

خانه به خانه در سراسر افغانستان اجرا خواهد شد.
اما به نظر می رسد که ناامنی در برخی از مناطق افغانستان 
از چالش های  از جمله والیت های جنوبی و شرقی  و 

اصلی در برابر اجرای این برنامه است.
به  ابتال  شده  ثبت  موارد  که  گفت  ترکستانی  کنشکا 
بیماری فلج کودکان عمدتًا در والیت های ناآرام هلمند 

)8 مورد(، قندهار )7 مورد( و کنر بوده است.
به گفته او، شمار مجموع موارد ثبت شده ابتال به این 
از  که  رسیده  مورد   23 به  امسال  درمان ناپذیر  بیماری 
و  غور  پکتیا،  فراه،  کنر،  قندهار،  هلمند،  والیت های 

خوست گزارش شده است.
این  حال  تا  که  است  کشوری  سه  از  یکی  افغانستان 
بیماری در آن ریشه کن نشده است. نیجریه با 90 مورد 
و پاکستان با 43 مورد ابتال به فلج کودکان از افغانستان 

جلوتر هستند.
همه  افغانستان،  غرب  در  فراه  و  مرکز  در  غور  به جز 
صحت  وزارت  به  آن جا  از  کودکان  فلج  که  مناطقی 

افغانستان گزارش شده، با پاکستان مرز مشترک دارند.
با این حال، دولت افغانستان در نظر دارد که این بیماری 

را تا سال 2013 میالدی کامال ریشه کن کند.
با همکاری سازمان جهانی  کنونی واکسیناسیون  برنامه 
صحت، صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل و چند 
سازمان بین المللی دیگر اجرا...         ادامه صفحه 7 w
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پنجسربازبریتانیایی
رسمابهقتلدر

افغانستانمتهمشدند

وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده  که 5 سرباز این کشور، در 
رابطه با یک حادثه در افغانستان در 2011، رسما به قتل 

متهم شده اند.
در ابتدا 9 تفنگدار دریایی بریتانیا در ارتباط با این حادثه 
بازداشت شده بودند، اما چهار تن آنها بدون روبرو شدن با 

اتهام رسمی آزاد شدند.
آغاز  تا  متهمان  که  گفت  بریتانیا  دفاع  وزارت  سخنگوی 
محاکمه در بازداشت بسر خواهند برد. او گفت »در حالیکه 
این  بیشتر در  ادامه دارد، هر نوع اظهار نظر  روند تحقیق 

مورد نادرست است.«
این نخستین بار است که نظامیان بریتانیایی به اتهام تخلف 
به  و  بازداشت  افغانستان  در  نظامی  عملیات  جریان  در 

صورت رسمی متهم می شوند.
آن  از  پس  گذشته  جمعه  بریتانیا  دریایی  تفنگداران  این 
بازداشت شدند که تصاویر ویدیویی مشکوک در لپ تاپ 

یکی از آنها از سوی پولیس یافت شد.
اتهامات مربوط به واقعه یی است که سال گذشته در والیت 

هلمند رخ داده است.
در اطالعیه که پیشتر از سوی وزارت دفاع بریتانیا منتشر 
شده بود، آمده که »این واقعه« در پی نبرد بین نفرات ارتش 
بریتانیا و گروهی از شورشیان...            ادامه صفحه 6

حامدکرزیبانخستوزیر
استرالیادیدارکرد

دیدار  استرالیا  نخست وزیر  گیالرد  با خانم جولیا  کرزی  رییس جمهور 
کرد.

دو  هر  شد،  انجام  ارگ  در  روزگذشته  ظهر  از  قبل  که  دیدار  این  در 
جانب در مورد حمالت باالی نیروهای بین المللی با استفاده از یونیفورم 
کشور  دو  میان  استراتیژیک  همکاری های  افغان،  امنیتی  نیروهای 
به  میالدی   2014 سال  از  پس  استرالیا  کمک های  ادامه  چه گونگی  و 

افغانستان، بحث و گفت وگو نمودند.
براساس خبرنامة ریاست جمهوری، حامد کرزی رییس جمهور اسالمی 
افغانستان ضمن خوش آمدید خانم جولیا گیالرد از کمک و مساعدت 
افغانستان، اظهار قدردانی و تشکری  به  استرالیا طی چند سال گذشته 

نمود.
در مقابل خانم جولیا گیالرد نخست وزیر استرالیا اطمینان داد که کشورش 
در چوکات سند امضا شدهء ستراتیژیک به ماموریت و مساعدت خویش 

به افغانستان ادامه می دهد.
برای  میالدی   2014 سال  از  پس  می خواهد  استرالیا  که  افزود  وی 
افغانستان در بخش های مختلف به خصوص صحت، معارف و آموزش 

نیروهای امنیتی، کمک و همکاری نماید.


