
سیاسی،  اپوزیسیون  افغانستان،  حکومت  نماینده گان 
طالبان و حزب اسالمی، در دو روز گذشته در پاریس 
روی آیندۀ افغانستان پس از سال 2014 میالدی، بحث 

کردند.
این  برگزاری  از  هدف  که  است  گفته  فرانسه  دولت 
میان  صلح  گفت وگوهای  تهداب گذاری  نشست، 

طرف های درگیر جنگ افغانستان بوده است.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، در این نشست 
روی آیندۀ افغانستان پس از سال 2014 میالدی یعنی 
ترک  را  کشور  این  بین  المللی  نیروهای  که  هنگامی 

می کنند، بحث و گفت وگو صورت گرفت.
در حدود بیست تن از نماینده های حکومت افغانستان، 
طالبان و حزب اسالمی، در دو روز گذشته، در شهرک 
»شانتیی« که در نزدیکی پاریس موقعیت دارد، حضور 

داشتند.
این  افغانستان در  نماینده گان طرف های درگیر جنگ 

سال  از  پس  مدنی  جامعۀ  سرنوشت  روی  نشست 
2020 میالدی نیز گفت وگو و جدل کردند.

دولت فرانسه که میزبان این نشست است، می گوید: 
هدف نشست این نیست که طرف ها از همین اکنون 

گفت وگوهای صلح را آغاز کنند.
فلیپ اللیوت سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفته 
است: هدف این نبود که...       ادامه صفحه 6
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مقام نيست كه انسان را مي سازد، بلكه انسان است كه مقام را مي سازد. برده مي تواند مردي 
آزاد باشد، جبار و خودكامه ]هم[ مي تواند برده باشد؛ اين خود ما استيم كه مقام و موقعيت را 

پست يا عالي مي سازيم.
ف او.رابرتسن 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

از انتقال مسالمت آمیز قدرت

سوء استفاده صورت گرفت

شماری از رهبران جریان های سیاسی هشدار می  دهند 
شکل  به  و  آن  معین  زمان  در  آینده  انتخابات  اگر  که 
شفاف و عادالنه برگزار نشود، ممکن مشکالت تاریخی 

در کشور یک بار دیگر تکرار شود.
با آنکه حکومت افغانستان تاکید دارد که انتخابات آینده 
ریاست جمهوری در زمان معین آن...   ادامه صفحه 6

برخی از اسناد استخباراتی نشان می دهد که 
امریکایی ها از همان آغاز زیر تاثیر تبلیغات 

البی های فاشیستي قرار گرفتند که قومیت را به 
عنوان معیاري عمده  برای رییس جمهور آیندۀ 

افغانستان مطرح کردند

نخست  وزیر انگلیس در سفر به افغانستان برای دیدار 
با نیروهای انگلیسی پیش از آغاز سال نو میالدی، از 
افغانستان تقدیر  اقدامات سربازان کشورش در جنگ 

کرد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون، نخست 

وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت که نیروهای امنیتی 
افغان بیشتر از آنچه که انتظار می رفت، عمل کرده اند.

وی همچنین اعالم کرد که تصمیم دارد تعداد 5200 
تن از نیروهای ارتش انگلیس مستقر در افغانستان را 

در سال آینده بکاهد.
نخست  وزیر انگلیس که در والیت هلمند به سر می برد، 
تعداد  کاهش  که  است  مطمین  امر  این  از  کرد  اعالم 
افزایش  باعث  افغانستان  در  انگلیسی مستقر  نیروهای 

فعالیت های تروریستی در این کشور نمی شود.
کامرون افزود: نیروهای امنیتی افغان در انجام وظایف 
خود به ویژه در خصوص حفاظت از مرزها و مقابله 
دولت  تصمیم  کرده اند.  عمل  خوب  شبه نظامیان  با 
است.  افغانستان  از  کشور  نیروهای  خروج  انگلیس 
خروج نیروها یک موفقیت بود، نه یک شکست. این 

تصمیم با دالیل خوب و مناسب نظامی آغاز شده و به 
واسطه یک روش خوب اتخاذ شده است.

دیوید کامرون تاکید کرد: ما این تصمیم را زمانی اتخاذ 
دیگر  بار  افغانستان  کردیم  اطمینان حاصل  که  کردیم 
به  ما  و  نمی شود  تبدیل  تروریست ها  برای  مکانی  با 

جایگاه اولیه خود بازنمی گردیم.
افغانستان  به  نیرو  کننده  اعزام  کشور  دومین  انگلیس 
پس از امریکا محسوب می شود. از زمان آغاز جنگ در 
افغانستان در پی حادثه 11 سپتامبر سال 2001 میالدی، 

438 نیروی انگلیسی در افغانستان کشته شدند.
باب بروس، فرمانده نیروهای ویژه انگلیس در والیت 
هلمند با حمایت از سخنان نخست وزیر انگلیس گفت: 
استانداردهای مربوط به کنترل امنیتی در افغانستان در 
داشته  مالحظه یی  قابل  افزایش  میالدی  گذشته  سال 
این کشور  در  اقدامات شبه نظامیان همچنان  اما  است 
شده  کمتر  گروه ها  این  فعالیت های  البته  پابرجاست 

است.
دیوید کامرون همچنین مبلغ 230 میلیون پوند )365 
میلیون دالر( برای تامین مالی...         ادامه صفحه 7
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پاریس در اواخر هفتۀ گذشته، شاهد برگزاری 
از  نماینده گانی  با شرکت  روزه یی  دو  نشست 
اپوزیسیون  حکمتیار،  اسالمی  حزب  طالبان، 
از  شماری  هرچند  بود.  افغانستان  دولت  و 
این  شرکت کننده گان  دیدار  تحلیل گران، 
نشانۀ  بسته،  درهای  پشت  در  را  نشست 
کردند؛  توصیف  صلح  گفت وگوهای  آغاز 
یک  اعضای  که  نشست  برگزارکننده گاِن  اما 
محض  به  استند،  فرانسه  تحقیقاتی  انستیتوت 
پرداختند  آن  تکذیب  به  شایعه یی،  چنین  نشر 
هدف  به  نشست  این  که  کردند  تأکید  و 
راه اندازی  افغانستان  در  صلح  گفت وگوهای 

نشده بود. 
شاید در بیان این مطلب، خواست گروه طالبان 
برای  آماده گی  اعالم  آغاز  در  که  باشد  پنهان 
شرکت در نشست پاریس، بر عدم رابطۀ آن با 

گفت وگوهای صلح تاکید کرده بود. 
تبارز  را  مواضعی  چنین  عمداً  طالبان  گروه 
می دهد و اهداف مشخصی را هم در تبارز این 
مواضع دنبال می کند. این گروه می خواهد نشان 
دهد که شرکت در این گونه نشست ها به معنای 
از  با جناح های سیاسی کشور و  معامله کردن 
و  اهداف  گروه  این  بل  نیست؛  دولت  جمله 
اگر  که  دارد  در سر  دیگری  بزرِگ  برنامه های 
برنامه های  و  اهداف  این  بخواهد روی  زمانی 
بزرگ با طرف های اصلي گفت وگو کند، آنان 
به  بود.  خواهند  افغانستان  بین المللی  متحدان 
این صورت، گروه طالبان خواست اصلی خود 
می دهد  تبارز  مواضع  گونه  این  اعالم  در  را 
نشناختِن  رسمیت  به  و  شمردن  ناچیز  آن،  و 
دولت افغانستان است؛ هرچند که ممکن است 
بارها با شماری از اعضای دولت که رابطه های 
و  دیدار  دارند،  کشور  معادالت  در  چندسویه 
گفت وگو کرده باشند، همان هایی که به عنوان 
حامیان اصلی طالبان و حزب اسالمی در داخل 
دولت نام بردار اند و از سال ها به این سو تالش 
می کنند که به نحوی مسایل سیاسی کشور را 
قومی و قبیله یی جلوه دهند و با این کارت در 

بازی های سیاسی شرکت داشته باشند.
در  آن،  از  ناشی  اما کل مسأله و دغدغه های   
برگزاری این گونه نشست ها و حتا گفت وگوها 
نیست؛ بل در پیامدهایي ست که احتماالً از این 
می آید.  به دست  نشست ها  و  گفت وگوها  نوع 
با گفت وگوهای  رابطه  در  مسأله  حداقل چند 
نخست  است.  شده  روشن  حال  به  تا  صلح 
این که جامعۀ جهانی به عنوان حامی اصلی روند 
سیاسی جدید در کشور در نوعی بی برنامه گی 
حتا  و  گفت وگوها  با  رابطه  در  ناهماهنگی  و 
می برد.  به سر  افغانستان  در  صلح  برقراری 
کشورهای مختلف غربی که عمدتًا اعضای ناتو 
اند و حضور نظامی در افغانستان دارند، به دلیل 
خود  سربازان  خروج  از  پس  که  نگرانی هایي 
پیش  که  می ورزند  تالش  دارند،  افغانستان  از 

سرنوشت  به  خود  نظامیان،  کامل  خروج  از 
اتحاد شوروی سابق در قضیۀ افغانستان دچار 
به  که  انگی  نخورند؛  شکست  انگ  و  نشوند 
می تواند  غربی  کشورهای  برای  حال  هر 
به  باشد.  داشته  قبال  در  خطرناکی  پیامدهای 
ناهماهنگ  و  پراکنده  تالش های  دلیل  همین 
از سوی کشورهای مختلف و ازجمله امریکا، 
فرانسه و آلمان در رابطه به مسألۀ تامین صلح 
در افغانستان از چند سال به این سو آغاز شده 
و تا به حال هم با افت وخیزهایي ادامه داشته 

است.
و  نوشیدند  باالخره  را  زهر  جام  امریکایی ها   
کردند؛  باز  طالبان  گروه  برای  قطر  در  دفتری 
دفتری که مشخص نیست چه اهدافی را دنبال 
نتایجی در پی داشته  به حال چه  تا  می کند و 

است. 
دوم این که برخی افراد در دولت افغانستان در 
همکاری با برخی حلقات در پاکستان، اهداف 
و برنامه های خود را در عرصۀ تأمین صلح و 
امنیت دنبال می کنند. این افراد که گاهی خود 
را  به عنوان نماینده گان دولت به دلیل حمایت 
برنامه های  شان  و  طرح ها  از  رییس جمهوری 
اعالم می کنند، تا هنوز به جز از دیدارهای بدون 
نتیجه با برخی اعضای دون پایۀ طالبان و حزب 
اسالمی، دستاورد دیگری نداشته اند. دیدارها و 
گفت وگوهایي که بیشتر مغشوش کنندۀ وضعیت 
و  اسف بار  نتایج  به  هم  گاهی  و  است  بوده 
دردناک برای کشور منجر شده است. مثل ترور 
استاد برهان الدین ربانی رییس جمهوری پیشین 
سوءقصد  یا  و  صلح  عالی  شورای  رییس  و 
عمومی  رییس  خالد  اسداهلل  جان  به  نافرجام 
امنیت ملی که گفته می شود هر دو انتحارکننده 
از کانال و مجرای مشخص، رهبری و هدایت 

شده بودند. 
گفت وگوهای  روند  در  پاکستان  نقش  سوم 
صلح که با وجود حمایت های صوری مقام های 
این کشور از این گونه گفت وگوها، ولی تاهنوز 
مشخص نیست که واقعًا پاکستانی ها در پی چه 
اهدافی اند و چه قدر در روند صلح نقش سازنده 
و مثبت داشته اند. شواهد و گزارش های متعدد 
تا به حال از نقش منفی و مخرب پاکستان در 
در  نمی توان  و  می دهند  خبر  افغانستان  قضیۀ 
دلیل  به  کشور  این  که  بود  مطمین  نیز  آینده 
مشکالت مرزی و سیاسی با افغانستان، به تغییر 

رفتار سیاسی و استراتژی های خود فکر کند. 
در  احزاب سیاسی  و  اپوزیسیون  نقش  چهارم 
به  نگاه واحد  با وجود  داخل کشور است که 
قضیۀ صلح، ولی هنوز به اجماع مشخصي در 
این رابطه نرسیده اند. طرح ها و برنامه هایي هم 
که از سوی اپوزیسیون و احزاب سیاسی کشور 
ارایه می شوند، هنوز  به مسالۀ صلح  رابطه  در 
به اندازۀ کافی چشم گیر و همه جانبه نیستند که 
بتوانند نقش محوری در این قضیه پیدا کنند. از 

جانب دیگر، برخی حلقات در داخل دستگاه 
دولت به عمد تالش می ورزند که راهکارها و 
طرح های جناح اپوزیسیون را به نحوی سبوتاژ 
چنین  در  پس  نیایند.  چشم  به  زیاد  که  کنند 
طرح  یک  سر  بر  هنوز  که  بی اعتمادی  فضای 
کشور  در  صلح  برقرای  برای  فراگیر  و  واحد 
دیدگاه واحدی به وجود نیامده، به نشست هایي 
می توان  اعتمادی  چه  پاریس  نشست  نوع  از 

داشت؟ 
از سوي دیگر، تالش های موجود چنان قضیۀ 
افغانستان را پیچیده و بغرنج نشان می دهند که 
بزرگ  بسیار  مسالۀ  یک  با  دنیا  می شود  فکر 
چه  نمی داند  که  است  روبه رو  استراتژیک 
راه حلی برای آن پیدا کند. گاهی فکر می شود 
مسالۀ  دادِن  نشان  پیچیده  و  کردن  پیچیده  که 
قبولی  قابل  و  منطقی  توجیه  هیچ  افغانستان 
ندارد، مگر این دو برداشت اصلی که می توان 
از آن گرفت. نخست: جامعۀ جهانی در جنگ 
افغانستان شکست خورده و آن گونه که بعضًا 
یا  برخی از شخصیت های کشورهای غربی و 
رسانه های آن ها اذعان می کنند، کشورهای عضو 
افغانستان اند.  از  آبرومندانه  ناتو در پی خروج 
زیرا به هیچ وجه نمی توان پذیرفت که غربی ها 
سال های  آغاز  در  که  گروه هایي  همان  برای 
دهشت افکن  را  آن ها  تروریسم،  با  مبارزه 
بودند،  کامل شان  نابودی  پی  در  و  می  نامیدند 
حاال با هزار و یک ترفند در پی دادِن هویت 
سیاسی اند. چه کسی فکر می کرد که یازده سال 
بعد از رخدادهای سیاسی جدید در افغانستان 
گروه  این  طالبان،  گروه  سیاسی  شکست  و 
دیگر در عرصۀ جهانی ظاهر شود و  بار  یک 
حتا در پی کسب قدرت از دست رفته باشد. 
تالش های دولت افغانستان برای حذف نام های 
برخی از سران طالبان از فهرست سیاه شورای 
امنیت سازمان ملل متحد، به هیچ صورت بدون 
هماهنگی با کشورهای غربی انجام نمی شود. 

با  پنهان  توافق  یک  در  غربی  کشورهای  دوم: 
همسایه،  کشورهای  و  داخلی  حلقات  برخی 
منطقه  و  افغانستان  برای  را  یی  تازه  طرح 
گام  به  گام  گونۀ  به  می خواهند  و  ریخته اند 
آن را عملی کنند؛ طرحی که هم بتواند حافظ 
منافع این کشورها باشد و هم شرایط را برای 
کاهش هزینه های شان در جنگ با تروریسم و 
بنیادگرایی در منطقه به حداقل برساند. به هر 
حال در این خصوص، یک طرح پنج مرحله یی 
برای تأمین صلح تا سال 2015، و طرحي که 
و  آن صحبت شده  پاریس روی  کنفرانس  در 
عنوان  به  داشت،  خواهد  ادامه   2020 سال  تا 
در  واحد  آجندای  با  ولی  متفاوت  راهکار  دو 
دست است، که ظاهراً طرح نخست از سوی 
دولت مردان کشور در هماهنگی با پاکستانی ها، 
غربی  کشورهای  سطح  در  دومی  طرح  و 

به دست آمده است. 
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احمد عمران

نشست پاریس؛ 
گام های لرزان و رویاهای بزرگ

 

یازده سال پیش از امروز، به تاریخ اول جدی سال1380، برای 
نخستین بار در تاریخ افغانستان، قدرت به شکل مسالمت آمیِز آن 
انتقال یافت و به این حساب، افغانستان در تاریِخ خود تنها یک 

روز مثبت و خوشایند در زمینۀ انتقاِل قدرت دارد. 
استاد برهان الدین ربانی رییس جمهور وقت، پس از رای زنی ها 
ادارۀ  رییس  حیث  به  کرزی  آقای  انتصاب  و  بن  نشست  در 
در یک  را  قدرت  باشد،  کرده  را ضایع  وقتی  بی آن که  موقت، 
این در  به آقای کرزی دو دسته تحویل داد و  نشست رسمی 
را  توانایی  این  طالبان  برضد  مقاومت  که جریان  بود  شرایطی 
داشتند که برای تحویل دهی قدرت، امتیازهای بزرگی طلب کنند 

و یا اصاًل قدرتی را که حق مسلم شان بود، به کسی ندهند. 
با  نباید  اما درک و فهِم استاد ربانی از وضعیت چنان بود که 
در  بیشتر  زخم های  ایجاد  سبب  قدرت،  کرسی  به  زدن  تکیه 
و  گفت  وداع  قدرت  با  این رو  از  شود؛  عزیز  افغانستان  پیکر 
نام نیکی از خود به یادگار گذاشت. حال آن که اگر به تاریخ 
افغانستان نگریسته شود، از زمان احمدشاه ابدالی به بعد کشور 
در آتش جنگ های خانه گی سوخته و فقط یک خاندان آن هم 
و خون های  کرده  ویران  را  وطن  قدرت خویش،  برای حفظ 

ناحق ریخته اند.
جنگ های طوالني میان خاندان سدوزایی و محمدزایی و جنگ 
میان عموک بچه های این خاندان بر سر قدرت، افغانستان را در 
توسط  کله منارها  برپایي  و  رقابِت  آنان سوزاند  و  نفرت  آتش 
آنان، این مرزوبوم را از کارواِن تمدن بشری عقب نگه داشت. 
پسر،  توسط  پدر  شدن  کشته  برادر،  توسط  برادر  شدِن  کشته 
توسط  برادر  کردن  کور  پسرکاکا،  توسط  پسرکاکا  کشته شدن 
برادر، تنها روش ممکن برای رسیدن به قدرت و حفظ قدرت 
زور  بر  تکیه  هم چنان  است.  بوده  افغانستان  حکام  تاریخ  در 
و  دلیل  دودمان ها،  این  حکم روایِي  تاریخ  طول  در  انگلیس ها 
عامل دیگِر دست به دست شدن ذلت بار و مصیبت بارِ قدرت 

بوده است.
و  این همه خشونت   تا  بوده  چنان  همواره  تاریخ  در  اما جعل 
جنگ  خانمان سوز، در تاریخ رسمی کشور گنجانیده نگردد و 
پادشاهان ظالم و بی رحمی که باید در معرض محاکمۀ تاریخ 
یاد  افغانستان  تاریخ  قهرماناِن  نیرنگ،  و  زور  به  گیرند،  قرار 
شوند. ما در تاریخ رسمی کشورمان، بیشتر روزهای افتخار را 
خوانده ایم؛ شکست دادن متجاوزین انگلیسی را در سه مرحله 
و بعدها شکست متجاوزان روسي و پاکستانی را. اما هیچ گاه به 
صفحۀ دیگِر این تاریخ مراجعه نکرده ایم. در حالي که جنگ های 
داخلی ِ طوالني مدتي که در تاریخ پادشاهان افغانستان رخ داده، 
در  کابل  جنگ های  از  خونین تر  و  وحشت ناک تر  مراتب  به 
دورۀ دولت مجاهدین بوده است؛ اما جعل کاران تاریخ آن همه 
جنگ ها و خون ریزي ها را نادیده گرفته اند و تنها از جنگ هایي 
داخلی در  به عنوان جنگ  افتاد،  اتفاق  که در دورۀ مجاهدین 
خاصی  دالیل  درگیری ها  این  آن که  حال  می کنند،  یاد  تاریخ 

داشتند که از یادآورِي آن پرهیز مي کنند.
به خاطر  را  پدرش  پسر  برادرش و  برادر  که  حاال در کشوری 
دست یافتن به قدرت کشته است، انتقال مسالمت آمیز قدرت 
از استاد ربانی به آقای کرزی و در واقع انتقال قدرت از یک 
تاجیک تبار به یک پشتون، یگانه برگ سبز در تاریخ افغانستان 
در این راستا شمرده مي شود. اما آقای کرزی که قدرت را به 
رایگان به دست آورد، در تالش حفِظ آن به هر وسیله یی است؛ 
چنان که در انتخابات گذشتۀ ریاست جمهوری، او بزرگ ترین 
در  بقا  برای  که  دارد  تالش  هم  حاال  و  بست  به کار  را  تقلب 
قدرت، به ابزار های مختلفی دست بزند تا یکی از این دو هدف 
را به دست آورد: یا خودش در قدرت باقی بماند و یا با توجه 
به میزان منابع گستردۀ دولتی و سیاسی یي که در اختیار دارد، 
انتخابات غیرشفاف، قدرت را به عضوی از  با راه اندازي یک 

خانواده یا دودمانش انتقال دهد.
افغانستان  در  دموکراسی  نیمه جان  روند  وضعی،  چنین  در 
دوباره  مردم  امید  جوانه های  و  ببیند  آسیب  می تواند  به شدت 
کشور،  سیاسی  جریان های  همۀ  که  است  نیاز  حاال  بخشکد. 
روز اول جدی را به عنوان نخستین برگ سبز در تاریخ و یگانه 
انتقال مسالمت آمیزانۀ قدرت، ارج بگزارند و تالش ورزند این 
تبدیل  کشور  سیاسِي  آیندۀ  در  حسنه  سنت  یک  به  را  ارزش 

کنند. 
ناگفته نگذاریم که استاد برهان الدین ربانی پایه گذار دو ارزش 
سیاسی در تاریخ افغانستان است: یکي همان انتقال مسالمت آمیِز 
قدرت که قباًل ذکرش رفت، و دوم این که با تسلیم شدِن دولت 
نجیب به نیروهای مجاهدین، عفو عمومی را اعالن کرد و از 
که سربازان  بعدها هم  و  نگرفت  انتقام  هیچ گروه و شخصي 
پاکستانی و طالبان رانده شدند نیز دست به چنین اقدامی نزد؛ 

چیزی که در گذشتۀ تاریخ افغانستان پیشینه نداشته است.

استاد ربانی و برگ سبز تاریخ؛
 عفو عمومی و انتقال مسالمت آمیز قدرت 



بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در بیانیه یی که از بالکن 
سفارت اکوادور در لندن خواند، گفت که یک میلیون سند 
تازه در سال 2013 منتشر خواهد کرد که همۀ کشورهای دنیا 

را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
جولیان آسانژ، بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس در ادامه 
این بیانیه  گفت که از تهدیدهای امریکا هراسی ندارد و به 

تالش های افشاگرایانه خود ادامه می دهد.
وی که با اتهام آزار و اذیت جنسی روبرو است، شش ماه 
پناه گرفته  لندن  اکوادور در  است که در ساختمان سفارت 
است تا به سویدن مسترد نشود با این حال آسانژ اتهامات 

خود را رد می کند.
انگلیس در صورت خروج آسانژ از سفارت اکوادور، وی را 

بازداشت و تحویل پلیس سویس خواهد داد.
امریکا  به  بیم دارد که سویس وی را  از آن  آسانژ می گوید 
دیپلماتیک  اسناد  انتشار  دلیل  به  آنجا  در  و  دهد  تحویل 

مجازات شود.
ساختمان  بیرون  در  آسانژ  طرفداران  از  تن  هشتاد  حدود 
سفارت اکوادور در لندن جمع شده بودند و به سخنان این 

استرالیایی 41 ساله گوش می دادند.
پیام  هزار   251 از  بیش  پیش،  سال  دو  ویکی لیکس  سایت 
دیپلماتیک را به ویژه در زمینه روابط خارجی و دیدگاه های 
منتشر  بین المللی  مختلف  مسایل  مورد  در  امریکا  مقام های 
محرمانه  »روایت  را  آنها  تایمز  نیویورک  روزنامه  که  کرد 
تروریسم«  و  در عصر جنگ  با جهان  متحده  ایاالت  رابطه 

توصیف کرد.
وی  علیه  که  اتهام هایی  است،  گفته  ویکی لیکس  بنیانگذار 
با  که  است  کسانی  »منفی«  تبلیغات  از  بخشی  شده  مطرح 

انتشار اسناد محرمانه دولت امریکا مخالفند.
وجود  تازگی  به  پنتاگون  که  گفت  خود  بیانیه  در  آسانژ 

ویکی لیکس را »یک جرم ادامه دار« توصیف کرده است.
»تا زمانی که  به هوادارانش گفت:  استرالیایی خطاب  آسانژ 
دولت کشور من از روزنامه نگاری و از انتشار ویکی لیکس 
بمانم.« وی همچنین  باقی  اینجا  باید در  حمایت نکند، من 
گفت که سال 2012 سال بزرگی برای موسسه ویکی لیکس 

بوده است.
وی گفت: »تنها آشکار شدن حقیقت است که باعث می شود 

همه چیزهای دیگر در پی آن بیاید.«
آسانژ پیش از این آخرین بار در مرداد ماه از بالکن سفارت 
پایان  خواستار  و  کرده  سخنرانی  حامیانش  برای  اکوادر 
بن بست دیپلماتیک میان دولت های اکوادور و انگلیس شده 

بود.
این  از  در خارج  انگلیس  پلیس  ساعته   24 ادامه حضور  با 
این  از  خروج  صورت  در  وی  بازداشت  برای  سفارت 
ساختمان و تاکید دولت اکوادور بر حمایت از آسانژ نشانی 

از حل این بن بست وجود ندارد.
سفیر اکوادور در انگلیس در بیانیه ای با یادآوری اینکه دولت 
گفت:  است  داده  پناهندگی  آسانژ  به  پیش  ماه   6 کشورش 
»آقای آسانژ مهمان سفارت ماست. ما از حضور او خشنودیم 
دموکراسی  دشمنان  برابر  در  که  می دانیم  الزم  خود  بر  و 

بایستیم.«
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سنگاپوری ها بیشتر از افغان ها و 
عراقی ها احساس بدبختی می کنند

رده  گزارش  در  گالوپ  موسسه 
در  مثبت«  »احساسات  بندی 
مردم  کرد  اعالم  جهان  سراسر 
عراق و افعانستان به سبب تجربۀ 
به  روحی  نظر  از  جنگ  سالها 
مردم  اما  اند،  دیده  آسیب  شدت 
کشور ثروتمند سنگاپور به مراتب 

بدبخت تر از دیگران هستند.
گالوپ در بررسی شرایط روحی 
و روانی افراد صد و چهل و هشت 
کشور جهان از آنها پنج سوال از 
جمله این دو سوال را مطرح کرد: 
»آیا دیروز زیاد خندیدید یا لبخند 
زدید؟« و »آیا تمام دیروز با احترام 

رفتار کردید؟«
سنگاپور که از نظر تولید ناخالص 
داخلی جزء پنج کشور برتر جهان 
بندی  رده  جدول  قعر  در  است 

احساسات قرار دارد زیرا تنها چهل و شش درصد از 
مردم این کشور به پنج سوال پاسخ مثبت دادند.

در این نظر سنجی آمده است سنگاپوری ها کمتر از 
ارمنستانی ها - که در رده یکی مانده به آخر این جدول 
قرار گرفته اند - و همچنین کمتر از عراقی ها - که 
در رده سه تا مانده به آخر قرار گرفته اند - احساس 
می  لذت  زندگی  از  آنان  از  کمتر  و  کنند  می  راحتی 

برند.

سنگاپور طی پنج دهه گذشته پیشرفت کرده و به قطب 
اقتصادی تبدیل شده است و در سال های اخیر تالش 
کرده است از نظر هنری و فرهنگی نیز خود را ارتقاء 

دهد.
با افزایش هزینه های زندگی در این کشور ، نارضایتی 
که   - دولت  مخالفان  است.  یافته  شدت  نیز  سیاسی 
از زمان استقالل سنگاپور از انگلیس در سال هزار و 
نهصد و شصت و پنج به قدرت نرسیدند - در حال 

طغیان در این کشور هستند.
یکی از افراد با مشاهده نظرسنجی 
»زمانی  نوشت:  یاهو  در  گالوپ 
یک شغل  همانند  کشور  یک  که 
تا یک کشور چه  می شود  اداره 
این  داشت؟  توان  می  انتظاری 

مایه خجالت کشور است.«
گالوپ - که در نظرسنجی دیگری 
در ماه گذشته اعالم کرد سنگاپور 
جهان  جامعه  ترین  احساس  بی 
است - در نظر سنجی اخیر خود 
نوشت: »ممکن است تحلیل گران 
و رهبران که تنها بر شاخص های 
هستند  متمرکز  سنتی  اقتصادی 
متعجب شوند. درآمد باالتر لزوما 
به معنای زندگی بهتر نیست.« سه 
فهرست  این  در صدر  که  کشور 
پاناما،  از  عبارتند  دارند  قرار 
پاراگوئه و السالوادور. هشت کشور از ده کشور برتر 

این فهرست کشورهای امریکای التین هستند.
بر اساس گزارش گالوپ مردم امریکای التین »مثبت 

ترین مردمان جهان هستند.«
این  در  سنگاپور،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
فهرست انگلیس در رده سی ام،  امریکا در رده سی و 

پنجم و چین در رده سی و ششم قرار گرفته است.

آسانژ: 
یک میلیون سند جدید 

منتشر می کنیم

www.mandegardaily.com

دادستان کل مصر استعفایش را 
پس گرفت

بان کی مون:

روند صلح خاورمیانه به 
بن بست کامل رسیده است استعفا کرده  از مقام خود  دادستان کل مصر که 

فعالیت  مقام  این  در  دیگر  بار  شد  حاضر  بود، 
کند.

طلعت  االهرام،  مصری  روزنامه  گزارش  به 
تصمیم  در  که  کرد  اعالم  پنج شنبه  روز  ابراهیم 

خود تجدیدنظر کرده است.
دادستان کل مصر تنها چهارهفته پس از انتصابش 
این  جمهوری  رییس  مرسی،  محمد  سوی  از 

کشور از مقام خود کناره گیری کرد.
و  وکال  شدید  مخالفت  با  ابراهیم  انتصاب 
حقوقدانان مصری روبرو شد و مخالفان انتصاب ابراهیم، رییس جمهوری مصر را به تالش برای 

مخدوش کردن استقالل دستگاه قضایی متهم کردند.
شبکه تلویزیونی الجزیره اعالم کرد، دادستان مصر درخواست جدیدی برای شورای عالی قضایی 

این کشور به منظور پس گرفتن استعفایش ارسال کرد.
دادستان کل مصر تنها یک ماه پس از انتصاب از سوی محمد مرسی، در واکنش به اعتراض ها نسبت 

به انتصابش استعفا کرد.
طلعت ابراهیم عبداهلل، دادستان کل مصر روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته استعفای خود را تقدیم رییس 
شورای عالی قضایی این کشور کرد تا در جلسه روز یکشنبه آینده مطرح و بررسی شود. دادستان 
کل مصر در یک نوشته با دست خط و امضای خود به تحصن کنندگان در برابر دفترش متعهد شده 

بود که به محض اعالم نتیجه همه پرسی قانون اساسی استعفا خواهد کرد. 
اعضای دادستانی مصر کنار گذاشتن عبداهلل و استعفایش را از این پست خواستار بودند.

طلعت ابراهیم بعد از برکناری عبدالمجید محمود، دادستان کل سابق مصر از سوی محمد مرسی، 
رییس جمهوری مصر به سمت دادستانی کل این کشور انتخاب شد.

برکناری عبدالمجید محمود با اعتراض قضاتی روبه رو شد که می گفتند این حرکت، استقالل آنها را 
زیر سوال برده است. قاضی ها و مقام های قضایی مصر روز دوشنبه روبه روی دفتر طلعت ابراهیم 

تجمع کردند و خواهان کناره گیری او از سمتش شدند.
روزنامه االهرام نوشت، عده یی از معترضان برای مالقات با دادستان می خواستند وارد دفتر او شوند 

که نیروهای امنیتی جلوی آنها را گرفتند.
یکی از مسوولیت هایی که به عهده ابراهیم بوده است، تحقیق دوباره درباره مرگ معترضان در جریان 

تظاهرات علیه دولت حسنی مبارک، رییس جمهوری سابق مصر بود.

رژیم  از  خود  انتقادات  بی سابقه ترین  و  تندترین  در  ملل  سازمان  دبیرکل 
اسراییل از تل آویو خواست به »مسیر خطرناک« شهرک سازی ها که »امیدها 
برای ادامه مذاکرات صلح و ایجاد آینده ای همراه با آرامش و صلح برای 
دو طرف اسراییلی و فلسطینی را از بین می برد«، خاتمه دهد. بان کی مون، 
اظهار   2012 سال  پایان  در  مطبوعاتی  کنفرانسی  در  ملل  سازمان  دبیرکل 

داشت: روند صلح خاورمیانه به بن بست کامل رسیده است.
وی افزود: دو طرف اسراییلی و فلسطینی بیش از هر زمان دیگری رو در 
روی یکدیگر قرار گرفته اند و به نظر می رسد راه حل دو کشوری بیش از 

هر زمان دیگری کنار گذاشته شده است.
فعالیت  به  نسبت  دیگری  زمان  هر  از  بیش  من  کرد:  تاکید  مون  کی  بان 
شهرک سازی در کرانه باختری بخصوص اطراف بیت المقدس نگرانم. این 

اقدام تهدیدی جدی علیه تالش ها در جهت تشکیل کشور فلسطین است.
دبیرکل سازمان ملل گفت: من از اسراییل می خواهم از ادامه حرکت در این 
مسیر خطرناک خودداری کند اقدامی که امیدها برای از سرگیری مذاکرات و 

ایجاد آینده ای در صلح و آرامش برای اسراییل و فلسطین را نابود می کند.
وی تاکید کرد: بیایید تا دیر نشده به روند صلح بازگردیم.

بود  امور سیاسی گفته  بان کی مون در  فلتمن، معاون  این جفری  از  پیش 
که شهرک سازی های اسراییل نقض قوانین بین المللی است و امیدها برای 

راه حل صلح آمیز و گفتگو را از بین می برد.

با وجود شکایت وزارت دفاع امریکا از تسلیحات فرسوده 
می شود،  مبارزه  در  نیروها  توانایی  کاهش  باعث  که  ارتش 
 633 الیحه  آراء  اتفاق  به  کشور  این  نماینده گان  مجلس 

میلیارد دالری امور دفاعی سال 2013 را تصویب کرد.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این الیحه با 315 رای 
نماینده گان  مجلس  در  مخالف  رای   107 مقابل  در  موافق 
به تصویب رسید و برای قانونی شدن به سنا فرستاده شد؛ 

محلی که رهبران امیدوارند این الیحه قانونی شود.
کاخ سفید تهدید به وتوی نسخه های اولیه این الیحه کرده 
بود و جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز پنج شنبه گفت 

که این تهدید هنوز هم پابرجاست.
هواپیمابر،  ناوهای  کشتی ها،  خرید  هزینه  شامل  الیحه  این 

میلیارد دالر  به ارزش 528  سالح  و استخدام خدمه نظامی 
برای  دالر  میلیارد   17 امریکا،  دفاع  وزارت  پایه  بودجه  در 
و  انرژی  وزارت  در  اتمی  برنامه های  و  دفاعی  هزینه های 
88 میلیارد و 500 میلیون دالر برای هزینه جنگ افغانستان 

می شود.
این الیحه یک میلیارد و 700 میلیون دالر بیشتر از درخواست 

باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا است.
سیاستمداران جمهوری خواه و دموکرات  مجلس نماینده گان 
امریکا با توجه به سابقه مذاکرات برای اجتناب از افزایش 
خودکار مالیات ها وکاهش هزینه ها و همچنین کسری بودجه 

درباره این الیحه به بحث و مناظره نشستند.
هواپیمای  از  نوعی  هزینه خرید  شامل  همچنین  این الیحه 

بدون سرنشین و ارتقای تانک ها و خرید خودروهای زرهی 
می شود.

لئون پانه تا، وزیر دفاع امریکا در سخنرانی هفته گذشته خود 
اعمال فشارها علیه پنتاگون را برای نگهداری از سالح های 

فرسوده را مورد انتقاد قرار داد.
وی افزود: تانک ها، ناوهای هواپیمابر، پایگاه ها و کشتی هایی 
که فرسوده شدند دیگر به درد نمی خورند و برای مبارزه و 

استفاده در صحنه جنگ آمادگی ندارند.
کمیته  رییس  کوئن"،  مک  "هوارد  که  حالیست  در  این 
نیروهای مسلح مجلس نماینده گان امریکا گفت، این الیحه 

تضمین برای آمادگی ارتش در دوران هایی است که با کاهش 
بودجه مواجه است.

این الیحه عالوه بر آنکه باید پاسخگوی جنگ در افغانستان 
باشد، باید هزینه های تهدیدهای جدید در سراسر جهان را 
هم تامین کند. همچنین بر اساس این الیحه، هزینه مشخص 
شده برای تامین امنیت ماموریت های دیپلماتیک در سراسر 
جهان پس از حادثه 11 سپتامبر 2012 در بنغازی و اقدامات 
احتمالی نظامی برای پایان دادن به ناآرامی ها در سوریه نیز از 

این مبلغ تامین می شود.

بودجه نظامی 633 میلیارد دالری امریکا تصویب شد
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           حامد علمی

فصل سوم

جهادی  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
افغانستان

  پس منظر
سیاسی  ـ  نظامی  مهم  تحوالت  از  یکی 
نیروهای  خروج  از  بعد  افغانستان  جهاد 
شوروی، همانا تشکیل شورای سرتاسری 

قوماندانان جهادی افغانستان می باشد. 
پیش از آن که پیراموِن چه گونه گِی پیدایش 
در  را  شورا  موقف  و  بحث،  شورا  این 
نظامی  و  سیاسی  زدوبندهای  کشاکِش 
می دانم  الزم  نماییم،  بررسی  افغانستان 
شوراهای  تشکیل  مختصر،  گونۀ  به  که 
قوماندانان جهاد افغانستان را مطالعه کرده 
قوماندانان  جلسات  و  گردهمایی ها  به  و 

جهادی افغانستان، نگاهي بیاندازیم.
تشکیل شوراها، جلسات و جرگه ها یکی 
افغانی  جامعۀ  ملی  و  دینی  اساسات  از 
است که این جرگه ها و شوراها در تار و 

و  است  گرفته  جا  ما  ملِت  ساختماِن  پود 
از اولین سال های پیدایش تمدن بشری در 
این سرزمین، شروع و تا امروز ادامه دارد.

تصنعی،  و  واقعی  جرگۀ  یا  شورا  صدها 
کوچک و بزرگ تشکیل گردیده و کارهای 
حیاتی از تشکیل کشور، حکومت و دولت 
گرفته تا تصویب قوانین و تصمیم های مهم 

را مود بررسی قرار داده است.
که  افغانستان  مسلماِن  ملت  برحِق  جهاد 
تجاوز  با  و  شد  آغاز  ثور  کودتای  علیه 
و  عظمت  شدت،  ما  کشور  بر  شوروی 
تصویب  از  بعد  نمود،  پیدا  بیشتر  شکوه 
و  دینی  عالم  چند  از  مرکب  شورای 
سیاسی، شرعی خوانده شد و فتوای آن در 
22 حوت 1357 صادر گردید و به شکل 

مشروع آن، سرتاسری گردید.
حکومت  علیه  جنگ  گرفتن  شدت  با 
دست نشانده و تجاوز شوروی، تنظیم های 
و  شد  تشکیل  دیگری  بعد  یکی  جهادی 
با سلیقه های گوناگون  قوماندانان مختلف 
در هر قریه و هر ولسوالِی افغانستان ظهور 

نمودند.
 همان گونه که ما قادر نیستیم عوامل جهاد 
بیاوریم  چوکات  یک  داخل  را  افغانستان 
حکومت  علیه  قیام ها  علت  نمی توانیم  و 
بخوانیم،  مفکوره  و  نظر  یک  از  ناشی  را 
گروه های  قوماندان های  ترتیب  همان  به 
جهادی را نمی توان زیر یک عنوان تعریف 
کنیم. پس می توان حکم کرد که هر دهکدۀ 
سطح  عقیدتی،  نفوذ  مطابق  افغانستان 
تشکل  و  جغرافیایی  موقعیت  فرهنگی، 
ظهور  جهادی  قوماندانان  آن جا،  قومی 

نمودند.
به صورت  مجاهدین  و  قوماندانان  ظهور 
فزاینده شدت گرفت تا اندازه یي که هنگام 
جبهۀ  تنظیم  شوروی،  نیروهای  خروج 
ملی نجات افغانستان به رهبری پروفیسور 
تعداد  تنهایی  به  مجددی،  صبغت اهلل 
سرگروپ  و  قوماندان  سه هزاروشش صد 

در سرتاسر افغانستان داشت.)1(
اگر هفت گروه جهادِی مقیم پشاور و هشت 
گروه جهادِی مقیم ایران را مد نظر بگیریم، 
به  افغانستان  مجاهدین  قوماندانان  تعداد 

بنابرین می توانیم  نفر می رسند.  ده ها هزار 
ولسوالی  هر  در  که  بگوییم  جرات  با 
افغانستان دست کم هفت قوماندان حضور 
را  پراکنده  و  هماهنگ  عملیات  و  داشته 
کابل  حکومت  و  شوروی  نیروهای  علیه 

رهبری می کرده اند. 
و  مختلف  گروه های  پراکندۀ  عملیات 
قوماندانان جهاد افغانستان در اوایل موثریت 
فوق العاده داشت، چنان که یک گروه سه یا 
چهار نفری به خوبی می توانست در عمق 
دره ها یک کاروان نظامی را برای مدت ها 
تلفات،  تعداد  با کمترین  یا  توقف دهد و 
اما  برند.  یورش  قرارگاه حکومتی  بر یک 
بعدی، شیوۀ عملیات جنگی  در سال های 
شوروی ها و مجاهدین تغییر فاحش نمود، 
حکومت  و  شوروی  نیروهای  که  طوری 
پوسته های  و  قرارگاه ها  ساختن  به  کابل 
شهرها  و  شاهراه ها  اطراف  در  حفاظتی 
شوروی  پوسته سازی  این  زدند.  دست 
پیش  سرعت  به  چنان  کابل  حکومت  و 
ربانی  برهان الدین  پروفیسور  که  می رفت 

سال 1985 را سال پوسته سازی و تشکیل 
قرارگاه های دشمن نام نهاده بود. )2(

عملیات  شیوۀ  نظامی،  استراتژی  تغییر  با 
و  نمود  فراوان  تغییر  نیز  طرفین  جنگی 
میان  از  برای  بودند  مجبور  مجاهدین 
چند  از  قرارگاه،  یا  پوسته  یک  برداشتِن 
از  پایگاه ها  این  اگر  برند.  یورش  جهت 
می بود،  برخوردار  هوایی  نیروي  حمایت 
ایجاب محاصرۀ طوالنی، عملیات از چند 
پایگاه های  داشتِن  نگه  مصروف  جبهه، 
اطراف، استعمال اسلحۀ ثقیل و افراد ذخیره 
در عقب جبهه را می نمود، که این کار از 
عهدۀ یک قوماندان یا گروه پانزده نفری اش 

بیرون بود.
و  شوروی  نیروهای  پایگاه های  تشکیل 
توانایی  آن ها،  مقاومت  و  کابل  حکومت 
بود،  داده  قرار  سوال  زیر  را  مجاهدین 
پایگاه ها در مسیر شاهراه  این  بسا که  چه 
اکماالتی مجاهدین قرار داشته و مانع عبور 
و مرور افراد و انتقال اسلحه و مواد خوراکی 

آن ها به داخل افغانستان می گردید.
استحکام قرارگاه های روس ها و حکومت، 
طوالنی شدِن جنگ و مسدود شدِن راه های 
شدِن  وارد  مجاهدین،  تلفات  اکماالتی، 
کمبود  و  مختلف النوع  و  ثقیل  اسلحۀ 
و  قوماندانان  تا  شد  سبب  خوراکی،  مواد 
کاروان های  و  قرارگاه ها  بر  مجاهدین، 

دشمن به طور هماهنگ عملیات کنند. 
در اوایل، اشتراک و هماهنگِی قوماندانان، با 
قرض گرفتِن اسلحۀ جدید و ثقیل، مهمات 
نظامی، مواد خوراکی، اشخاص ورزیده و 
بین  کارآزموده  توپچی های  به ویژه  ماهر 
شکل  به  بعدها،  و  گردید  آغاز  جبهات 

مساعِی مشترِک جبهات درآمد.
 

شوراهای محلی 
  

کوتاهي  نظر  جهاد  تکامل  سیر  به  اگر 
می شود  دیده  وضاحت  به  شود،  انداخته 
حتا  و  جهادی  گروه های  اکثر  تشکل  که 
چند تنظیم مقتدر، ابتدا از مذاکره و شورا 
قوماندان  بعدها  که  کالن شونده  چند  بین 
مجاهدین گفته می شد، آغاز شده و بعدها 
عرض  نظامی  ـ  سیاسی  سازمان  شکل  به 

اندام کرده اند. 
افغانستان  اسالمی  اتفاق  شورای  تشکل 
اسالمی  انقالب  حرکت  و  هزاره جات  در 
افغانستان در والیت لوگر را می توان مثال 
ناراض  چند شخص  ابتدا  که  طوری  داد. 
در نقاط مختلف، علم جهاد برافراشتند و 
به دنبال آن ها افراد دیگر از نقاط مختلف 
را  سیاسی  ـ  نظامی  نهاد  یک  شده،  جمع 

اعالن کردند.
و  بگذریم  که  جهادی  احزاب  تشکل  از 
قوماندانان  شوراهای  تاریخچۀ  صرف 
گردد،  مطالعه  جهاد  مختلف  تنظیم های 
دیده می شود که شورای مجاهدین مخفی 
چریک های  به نام  جهاد  در  که  کابل  شهر 
بگرامی  ولسوالی  در  می شدند،  یاد  مرکز 
شوراهای  اولین  جمله  از  کابل  والیت 
آمده  قلم  قید  در  که  می باشد  قوماندانان 
سال  اوایل  به  شورا  این  تشکل  و  است 

1980 مطابقت می  کند. 
شورای قوماندانان مرکز در ولسوالی بگرامی 
گروه های  قومانداِن  چندین  از  مرکب 
را  کابل  شهر  عملیات  که  بود  مختلف 
هماهنگی  به خاطر  و  می کردند  رهبری 
برای  مطمین  مخفی گاه  و  جبهات شان 
چریک ها، پایگاه نظامی و سیاسی  یي را در 
منطقه یخ درۀ ولسوالی بگرامی تشکیل داده 
بودند و جلسات منظم و غیرمنظم راجع به 
موضوعات مختلف تشکیل داده، به بحث 

و گفت وگو می پرداختند. )3(

به طور عادی متوجه تنفِس خود نیستید، اما اگر بتوانید نفس کشیدن تان را 
تحت کنترل بیاورید و هدف مند نفس بکشید، می توانید کلی سود ببرید. این 

نوشته به شما یاد مي دهد که در هر وضعیتی چه گونه نفس بکشید. 
داکتر جان مالکوم کنــــدی، فوق تخصص جراحی قلب، در مرکز پزشکی 
هاربور یو سی ال ای، هر موقع که یک جراحی سخت و حساس پیش رو دارد، 
نفس کشیدن  از  نوع خاصی  به  و شروع  می ایستد  مقابل تخت جراحی  در 
می کند. خودِ او این تنفس را »تنفس هفت شماره یی« می نامد و می گوید: »من 
چه گونه گی عمل جراحی و موفقیِت آن را در ذهنم تجسم می کنم، بعد نفس 

عمیق می کشم و بازدم را در هفت شماره انجام می دهم«. 
روز  در  ورزشکاران  که  است  کاری  مشابه  می کند،  کندی  داکتر  که  کاری 
مسابقه و زیر فشار اضطراب انجام می دهند. اما آیا شما هم می دانید در چه 

حالتی، چه طور نفس کشیدنی به نفع شماست؟
 

  اگر می خواهید کم تر درد داشته باشید

برای  سانفرانسیسکو،  ایالتی  سرطان شناسی  مرکز  در  و  کالیفرنیا  دانشگاه  در 
آموزش  دوره های  می گیرند،  قرار  شیمی درمانی  تحت  که  سرطانی  بیماران 
تنفس برگزار می شود. در این دوره، شیوۀ تنفس خاصی به این بیماران یاد داده 
نمی  شود، بلکه از آن ها خواسته می شود شیوۀ طبیعی تنفِس خود را پیدا کنند و 
به آن توجه کنند و سعی کنند عمق تنفس خود را بیشتر کنند و راحت تر نفس 
بکشند. در واقع در این دوره ها هر کسی سعی می کند بفهمد شیوۀ معموِل 
نفس کشیدنش چه گونه است و با چه نوع تنفسی حالت بهتری دارد. این دوره 
باعث شده که این افراد خواب بهتری داشته باشند و در جلسات شیمی درمانی 
هم درد کم تری را تجربه کنند.  داکتر آناند دراوانا، متخصص سرطان شناسی 
در این مرکز می گوید: »هدف این تالش ها این است که به افراد نشان داده 
شود که نوع معمول تنفس آن ها چیست و آن ها هر زمان که نوع تنفس شان 
تغییر کرد، بتوانند به نوع تنفس معموِل خود برگردند و در نتیجه، حال بهتری 

داشته باشند.«

  خسته گی را از ریة تان بیرون كنید 

اگر احساس می  کنید که بی حال و خسته هستید و توان انجامِ هیچ کاری را 
داده  نشان  مطالعات  کنید.  امتحان  را  »آرنج«  تنفس  شیوۀ  نیست  بد  ندارید، 
تعداد  تنفس سریِع شکمی گفته می شود، می تواند  به  تنفس که  این گونه  که 
هند  در  که  مطالعه یی  در  دهد.  کاهش  را  انسان  خون  فشار  و  قلب  ضربان 
انجام شد، مشخص شد که 3 ماه پس از انجام آموزش ها، افراد می توانستند 
تا  با چند دقیقه تنفس »آرنجی« میزان ضربان قلب خود را  به طور متوسط 
12 ضربه در دقیقه و میزان فشارخون سیستولیک )فشارخون حداکثری( را 
تا میزان 0/5 درجه کاهش دهند. در مورد این تنفس باید گفت که بهتر است 
در جایی راحت بنشینید یا بایستید و سعی کنید تنفسی داشته باشید که در آن 
شکم تان باال و پایین برود، سپس سرعت نفس کشیدن تان را باال ببرید، هر 
بار حدود یک دقیقه این گونه نفس بکشید و سپس چند دقیقه تنفس معمولی 
داشته باشید. 3 بار انجام این نوع تنفس می تواند به شما انرژی بیشتری بدهد 

و ضربان قلب تان را تنظیم کند.
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بهتر نفس بکشید 
تا بهتر زنده گی کنید!



          جالل آل احمد 

است  قاعده یی  این  هست.   هم  منع هست، حرص  وقتي 
تقریبًا کلي، که حتا بر بچه ها صدق می کند که شخصیت 
تکمیل نشده دارند؛ چه رسد به آدم بزرگ. و البد اجازه 
مستثنا  قاعده  از این  را  شعرا  و  نویسنده گان  که  می دهید 
نکنیم؟ از طرف دیگر، می دانیم که حتا حیوان با نظم خو 
نمی گیرد. و به کوچک ترین فرصتي افسار پاره می کند. و 
انسان که حیوان برتر است، باید  این سرپیچي از نظم را هم 
به صورت تکامل یافته تری بتواند عرضه کند. آدمی  افسار 
بدیهي  یک  می کند. این هم  پاره  ادبیات  و  در شعر  را  نظم 
ساده است که در اجتماعات مختلف انساني، نظم ها هرچه 
بیماري  کم تر،  هرچه  آن ها  از  سرپیچي  امکان  و  مسلط تر 
قیام  نتیجه،  در  و  بیش تر.  اجتماعي  نابه ساماني  و  روحي 
پیچیده تر و غیرمستقیم تر و شاید هم  نیز  نظم  به ضد آن 
مذهبي  یا  سیاسي  یا  اجتماعي  نظم  یک  البته  خطرناک تر. 
قدرت  فردي  هر  نیست،  مسلط  خیلي  وقتي  اخالقي،  یا 
سرپیچي هاي فردي را دارد. در محفل دربستۀ انسي یا در 
گپي و درددلي. و به هر صورت، ارضاهاي خصوصي دارد. 
برگزیده گان جرأت سرپیچي  تنها  اما نظم که مسلط شد، 
را در خود می بینند. و اخالق به هر صورت، یکي از  این 

نظم هاست. 
از اخالق،  بیافزایم که غرض  فوراً  اما اخالق چیست؟  و 
به  تا  افالطون  زمان  از  که  نیست  »اتیک«  گفتار،  در این 
امروز در جست وجوي فضیلت ها است. دانایي و شجاعت 
اخالق،  از  من  غرض  رذیلت ها.  یا  عفت،  و  سخاوت  و 
مجموعه مقرراتي است عرفي یا سنتي ـ شفاهي یا کتبي 
ـ که حدود رفتار آدمی را در یک اجتماع طرح می کند به 
قصد  این که اجتماع از صورت یک جنگل به در آید. و  این 
است.  عوامل  بسیاري  تابع  که  می دانیم  مقررات  مجموعه 
آب و هوا، حکومت، تاریخ و سنت، زبان و مهم تر از همه، 
مذهب. هر کدام از  این عوامل که تغییر کرد، ناچار اخالق 

که  گفت  بتوان  شاید  بکند.  تغییر  باید  هم 
عبادتگاهي  از  خارج  آداب  مجموعۀ  اخالق 
یک مذهب است که با آسمان و عالم غیب 
)متافیزیک( در ارتباط نیست و با روي زمین 
و گردش امرش رابطه دارد. و به این طریق اگر 
نویسنده گان و شعرا با اخالق سروکار زیادي 
نیست؛ چرا  بر ای شان حرجي  باشند،  نداشته 

که به مذهبي دعوت نمی کنند.
از طرف دیگر، می دانیم که واقعیتي هست و 
این  که   پیش می دانیم  از مدت ها  و  حقیقتي. 
هر دو یکي نیستند. مثاًل جنگ یک واقعیت 
است، اما حقیقت نیست.  در حالي که مرگ، 
هم یک واقعیت است، و هم یک حقیقت. لذا 
اشاره کنم که حقیقت و واقعیت فقط در قلمرو 
مسایل »سرحدي« با یک دیگر در می آمیزند. و 
در دیگر موارد جداي از هم اند. و  این مسایل 
سرحدي را می شناسیم که عشق است و مرگ 
و ابدیت و الخ. که تا حدودي در ارتباط اند 
برشمردم.  که  افالطوني  فضیلت هاي  همان  یا 
واقعیت  در  حوزه  دو  ز این  ا  هر صورت،  به 
با واقعیت سروکار دارد و  و حقیقت، اخالق 
تبایني  اگر  که  می بینید  و  حقیقت.  با  ادبیات 
با نظم واقعیت  از اصل است. اخالق  هست، 
موجود  دنیاي  حفظ  با  یعني  دارد.  سروکار 
برپا  با خانواده که  ـ  قانون  با  )استاتوکویو( و 
بماند و نپاشد ـ با مذهب که رعایت بشود ـ 
امر  از  اطاعت  و  بشود  پرداخته  که  مالیات  با 
واقعیت  وراي این  حقیقت  اما  الخ.  و  حاکم 
اوایل  در  آن هم  ـ  »کِندي«  چرا  وگرنه  است. 
نیمۀ دوم قرن بیستم ـ باید شهید بشود؟ بحث 
یا بد.  اند  در  این نیست که واقعیت ها خوب 
و الزام آورند یا نه. و متابعت انگیزند یا نه. بحث در  این 
اسم که آن که شهید می شود، البد در ُجست وجوي چیزي 
برتر از واقعیت رییس جمهوري امریکا است که کم چیزي 
نیست. و  آیا اجازه می دهید که نویسنده گان و شعرا را نیز 
حقیقت اند؟  ُجست وجوي  در  که  بدانیم  کساني  زمرۀ  در 
آخر یک نویسنده یا شاعر ـ گذشته از ارضایي که از کار 
خود به دست می آورد ـ با همان مسایل سرحدي سروکار 
دارد. یعني می خواهد از سکوي واقعیت میراي تن خویش 
و عالم واقع، به عوالم برتر بجهد. به خلود برسد، که براي 
اگر  که  حقیقت.  به  همان  یا  است.  غیب  عالم  نوعي  او 
هم نرسد، غمی نیست. همین بس که او در ُجست وجوي 
»ولتر«  نمی کند.  راضي اش  تنها  واقعیت  و  است.  حقیقت 
با واقعیت  افتاده بود،  که با مسیحیت سخت گیر زمانه در 
زمان خود درافتاده بود که گر چه مسلط بود، اما در خور 
به  می نوشت،  که  »ناتانیل هاثورن«  یا  نبود.  بشري  مقام 
»نیوانگلندیًهاي صدر  تعصب  از  بود  مفري  ُجست وجوي 

اول تاریخ امریکا«. 
به  چون  شاعر،  یا  نویسنده  می کنم  گمان  هر صورت،  به 
وضع  از  صورت  هر  به  نیست،  راضي  موجود  واقعیت 
آیا  استعماري.   ممالک  به  کنید  نگاه  می گریزد.  موجود 
می شود گفت ادبیاني دارند جز به صورت رمزي و کنایي 
و استعاري؟ و اما هر جا آزادي هست، وضع جور دیگري 
است. مثاًل نگاه کنید به »ژید« در اوایل این قرن و »سارتر« 
خصوصي  مالکیت  سلطۀ  با  دو  هر  فرانسه.  همن ایام  در 
در  که  اولي  اند.  جدال  در  بورژوازي  دربستۀ  و  بخیل  و 
خانواده ها  بستۀ  درهاي  به  کین  دندان  زمیني«  »مایده هاي 
صراحت  به  بعدها  می خواند،  صحرا  به  و  می داد  نشان 
است  حماسه یی  که  نوشت  را   Corydon »کوریدوم« 
نوشت که  را   Immoraliste یا »ضد اخالق«  لواط.  در 
اسمش از متنش حکایت می کند. و دومی که سارتر باشد، با 
»تهوع« تُف به روي آن چیزي کرد که پوسیده گي اش را در 

جنگ دوم بین المللي دیدیم. 

»مدار  با  میلر«  »هنري  بیاورم.  مثال  امریکا  خود  از 
رفاه  دربند  که  برگرداند  رو  امریکایي  از  رأس الجدي«، 
یخچال  واقعیت  که  کرده  و گمان  است  مانده  مصنوعات 
و ماشین و کوکاکوال تمام معني زنده گي بشري است. یا 
و  مطبوعات  به  سفید  و  سیاه  قضیۀ  از  این که  پیش  مثاًل 
پارلمان امریکا بکشد و موضوع روز بشود، »فاکنر« آن را 
سال ها پیش در کتاب هایش طرح کرد. مرد سیاهي که این 
روزها در تظاهرات تساوي نژادي شرکت می کند، سال ها 
پیش در »روشنایي اوت« فاکنر اخته می شده است یا »لینچ« 
هم  بداخالقي  شاید  که  نویسنده گان  است. این  می شده 
از  مفري  در ُجست وجوي  ـ همه  بددهني  یا  باشند  کرده 
نابه ساماني ها ـ دریچه هاي اطمینان یک اجتماع اند. اخالق 
حافط »کنفورمسیم« است. حافظ امروز است. حافظ تعادل 
است. نگهبان حد وسط ها است و مبتذل ها. اما یک اجتماع، 
می کند.  هم  تحولي  دارد.  هم  فرهنگي  این ها،  بر   عالوه 
شعوري هم باید داشته باشد. و این نویسنده و شاعر است 
که در ُجست وجوي تعالي است و در ُجست وجوي فردا. و 
اجتماع را به پیش رفت هي می کند، و به افزون جویي. پس 
اخالق  نوعي  خود  شاعري،  یا  نویسنده  چنین  بداخالقِي 
جدید است. در طرح اخالقي هر عصر، شاید بتوان گفت 

که مهم ترین عامل، نویسنده گان و شعراي عصر پیش اند.
چه  ادبیات  به  که  است  به  این  بسته  همۀ  این ها  البته 
قناري  یک  تنها  شاعر  یا  نویسنده  یک  آیا  بنگریم.   جور 
آویخته؟ که در  از دریچه یی  َچه َچه کننده است در قفسي 
به  نه.  که  معتقدم  من  می خواهند؟  اصرار  به  ما  والیت 
گمانم آن زمان گذشت که شاعر و نویسنده، سرگرم کنندۀ 
مجلس اشراف و بزرگان بود یا زینت دربار امیران. و دور 
بودند  پیامبران  دور،  زمان هاي  آن  در  مردم.  از دست رس 
یا  شاعر  علت،  به این  می آوردند.  الهام  حق  جانب  از  که 
نویسنده پیامی نداشت. و از مردم بُریده ـ و در محصور در 
نوعي رفاه اشرافيـ  تفنن می کرد. اما حاال در قرن بیستم که 
فضاپیماهاي شما عکس از خود عرش برمی دارند، کتاب 
ارزان تر است و نویسنده گان و شعرا  از سیگار هم  جیبي 
میان مردم می پلکند و اولین خبرگزاران اند از حال و روز 
و  واقعیت دشوار  که   نیست  احتیاجي  دیگر   ایشان. حاال 
تلخ زنده گي آدمیان، به زبان موسي، به درگاه احدیت برسد 
نویسنده یی  هر  فرمان. حاال  ده  آن  و  بشود  نازل  تا وحي 
لوح فرماني به دست دارد ـ گرچه بسیار حقیر ـ و مستقیمًا 
از دل مردم عالم خبر می دهد. به  این طریق، وقتي مالک 
اخالق و بداخالقي، خود نویسنده شد، چه گونه می توان او 

را به بداخالقی متهم کرد؟
و  شعرا  که  کرد  از  این  بحث  ما  عزیز  ایرلندي  دوست 
در  اگر  و  دارند  کار  و  سر  شیطان  با  نوعي  نویسنده گان 
ناچار  می گذارند،  امایي  خداوند  خلقت  یک دست  زمینۀ 
توضیحي  اکنون  می خواهم  می کنند.  شیطان کمک  کار  به 
نوعي  خود  که  جهان،  به  دوگانه نگري  دربارۀ  این  بدهم 
اخالق  که  عالم. می دانیم  این سمت  در   است  تأثیر شرق 
یهودي و مسیحي و مسلمان تا حدودي از یک سرچشمه 
همه  بخشش.  این ها  و  گناه  چشمۀ  از  می خورند.  آب 
که  هست  هم  تثلیث  مسیحیت  در  )گرچه  یکتاپرست اند 
در  می دانند  مسوول  را  مخلوق  و  است(  دیگري  بحث 
مقابل خالق یکتا. فرمان بري و نتیجه اش بخشش. نافرماني 
از  پیش  در  ایران  اما  عذاب.  و  ِعقاب  نتیجه اش  و  )گناه( 
دو  که  می دانیم  است.  بوده  دیگري  قرار  از  وضع  اسالم، 
سه مذهب بزرگ آن سمت عالم ـ زردشتي گري و مانویت 
و مِهرپرستي ـ از  ایران برخاسته. با اندک اختالفي با هم. 
اما در اصل از یک ریشه. از ریشۀ اعتقاد به دوگانه گي در 
نیکي  ـ  تاریکي  و  ـ روشني  و زشتي  زیبایي  امر خلقت. 
دارند.  جدا  خالق  کدام  هر  مذهب،  سه  در  این  بدي،  و 
اورمزد و اهریمن. و براي مخلوق  ایراني هنوز تصورپذیر 
باشد.  نیز خلقت خداوند  بدي و شر  که زشتي و  نیست 
نیکي ها و زیبایي ها از او است و زشتي ها و پلیدي ها کار 
در  نیز  هم اکنون  که  ایرانیان  می دانیم  شیطان.  )خلقت( 

شیعه  که  هستند  خاصي  مذهب  پیروان  مسلماني،  دنیاي 
نام دارد. با فرقه هاي گوناگون عرف و مالمتیه و قلندرها یا 
شیطالن پرست ها. مالمتیان متظاهر به فسق و فجور اند، در 
ُجست وجوي مالمت خلق؛ قلندران در بند اخالق نیستند؛ 
و شیطان پرست ها که البد از اسم شان پیداست چه می کنند. 
در زمان فعلي  این ها همه آثار آن اعتقاد به دوگانه گي در 
خلقت است. همان اورمزد و اهریمن باستاني به صورت 
خدا و شیطان درآمده اند. به این ترتیب، یک  ایراني اگر هم 
از  و  رفته  او  تن  در  که  است  شیطان  این  می کند،   بدي 
باید  را  شیطان  پس  نیست.  او  خود  می زاید.  را  بدي  او 
راند. و چه جور ]چه گونه[؟ با لعن به او. در چنین وضعي 
بدي  و  نیکي  میان  که  هم چنان  یک  ایراني،  که  می بینید 
مختار نیست، میان اخالق و بداخالقي نیز درمانده است. 
از سه هزار سال حکومت استبدادي، جز  این چه نتیجه یی 
عاید می شود؟ او در هر حال مجبور است. از او هرچه سر 
امر  اطاعت  به  مجبور  گاهي  او  است.  ازلي  ارادۀ  می زند، 
خدا است و گاهي مجبور به اطاعت امر شیطان.  این است 
که نه هم چو مسیحیان اعتراف می کند و نه هم چو یهود 
سخت گیر است. در هیچ امري. اگر هم بدي کرد، گناهي 
نکرده است. اصاًل ما عادت داریم که در هر کاري با اسم 
خدا شروع کنیم.  این را در مسیحیت و یهود هم داریم. اما 
لعن  از کسي سر زد،  بد  اگر کار  نداریم که  را  دیگر  این 
می خوانیم،  قرآن  وقتي  جالب تر  این که  و  کند.  شیطان  به 
مختاریم که با اسم خدا )بسم اهلل...( شروع کنیم یا با لعن 
با  هم  هنوز  یعني  الشیطان...(  من  باهلل  )اعوذ  شیطان  به 
وجود اسالم و یکتاپرستي اش، ما در تَِه وجودمان دوگانه 
به  دلیل  به این  و  معتقدیم.  خلقت  دوگانه گي  به  پرستیم. 
خاکي  قسمتي  پاي بندیم.  آدمی  سخت  خلقت  دوگانه گي 
و  بهشتي.  قسمتي  و  دوزخي  قسمتي  آسماني.  قسمتي  و 
بدي.  هم  بترواد  باید  خوبي  هم  که  البته  آدمي،  چنین  از 
پس اگر کسي بدي کرد، سخت گناه کار نیست. یعني بدي 
نیست؛  خلقت  ناموس  دریدن  ما،  منظر  در  بداخالقي  و 
بلکه جزیي از خلقت است. به  این  ترتیب، نویسندۀ  ایراني 
بداخالقي کردن، معجزه یی نکرده است؛ هم چو که در  با 
فرنگ می انگارند! و از آن  این همه َدم می زنند! و از »گوته« 
نوعي  شیطان،  از  بحث  که  کرده اند  گمان  سمت  به  این 

زندقه است یا بدعت! 
خواستم با طرح  این مقدمۀ اندکي مالل آور توضیح بدهم 
که به  این علت ها بزرگ ترین تظاهر شخصیت و قیام یک 
نویسنده یا شاعر در ادبیات کالسیک فارسي، اعتراض در 
مقابل همین دوگانه گي خلقت است. نه در بداخالقي. او به 
 این سرگرداني معترض است. از  این بي تکلفي فریاد دارد. 
شک خیام و مداراي عرفان در ادبیات ما از  این جا ناشي 
شرقي،  روح  به  است  کوچکي  روزنۀ  این  و  است.  شده 
که از طرفي به عرفان چین و هند می کشد، و از طرفي به 
دوگانه گي خلقت در آن مذاهب که برشمردم. و از طرف 
از جهان  برداشتي  چنین  و  این که  تشیع.  عرفان  به  دیگر، 
چه اثري در زنده گي و تاریخ ملت  ایران برجا گذاشته، امر 
دیگري است و مجال دیگري می خواهد. اما به گوش ما 

فریاد خیام هنوز خوش است که فرمود:
نیکي و بدي که در نهاد بشر است   

 
شادي و غمی  که در قضا و قدر است

با چرخ مکن حواله کاندر ره عقل   
 

چرخ از تو هزاربار بي چاره تر است

فروردین 1345

گفتار،  گزارش،  مجموعۀ  گزارش ها،  کتاب  از:  برگرفته 
سفرنامه هاي کوتاه جالل آل احمد 
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در 
بداخالقي 

و 
ادبیات
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اخالق حافط »كنفورمسيم« است. حافظ امروز 
است. حافظ تعادل است. نگهبان حد وسط ها 

است و مبتذل ها. اما یك اجتماع، عالوه بر  این ها، 
فرهنگي هم دارد. تحولي هم می كند. شعوري هم 

باید داشته باشد. و این نویسنده و شاعر است 
كه در ُجست وجوي تعالي است و در ُجست وجوي 
فردا. و اجتماع را به پيش رفت هي می كند، و به 
افزون جویي. پس بداخالقِي چنين نویسنده یا 

شاعري، خود نوعي اخالق جدید است. در طرح 
اخالقي هر عصر، شاید بتوان گفت كه مهم ترین 

عامل، نویسنده گان و شعراي عصر پيش اند
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اول جدي و چه گونه گـي تحویل دهیِ قدرت

دردهــای...
 می دوزند.

شعر  به  را   رودابه  و  زال  داستان  فردوسی  که  دورانی  همان  در   
درمی آورد، بوعلی سینای بلخی دست به طبابت یازیده بود. او در طب 
عمل جراحی انجام می داد. او در این عرصه کتاب ها نوشت که حتا تا 
روزگار ما نظریات او در طبابت جای خاص خویش را دارد. پس با 
این سوابق درخشان چه شده است که امروزه ملِت ما آواره و دربه در 
برای درمان مریضان خویش کشور به کشور می گردند، در حالی که 
از چندین دهه  ما  فرزندان کشور  استعدادترین و زحمت کش ترین  با 

بدین سو به طب و طبابت رو آورده اند؟ 
افتاده ایم؟ آیا الزم نیست که دانشمندان  چرا ما به چنین روز و حال 
ما، طبیبان ما و بزرگان کشور ما بنشینند و این معضل را یکی دو روز، 
را  این عقب مانده گی  بگیرند، عوامل  به بحث  در یک همایش علمی 

مشخص کنند و راه های برون رفت از آن را جست وجو نمایند؟ 
ما  طبیبان  میان  در  که  فکر می کنم  نمی دانم،  از طبابت چیزی  که  من 
می توان  را  پزشکی  چهره های  بزرگ ترین  طب،  محصالن  میان  در  و 
جست وجو کرد. از میان وطن داراِن ما که در اثر ناآرامی ها ترک دیار 
امریکا  و  اروپا  در  دکتوران  حاذق ترین  که  می شود  گفته  کرده اند، 

مصروف کار طبابت اند.
فاصلۀ  این  می توانیم  ما  توجه،  کوچک ترین  با  که  من  گمان  به 
هول انگیزی را که با کشورهای همسایه داریم، از میان برداریم. حکومت 
فرانسه به خاطر امور طبابت در افغانستان نمی دانم چندصد میلیون دالر 
اختصاص داده و این مبلغ به وسیلۀ بنیاد محترم آقاخان صرف ساختن 
یک شفاخانه می شود. حاال در این کشور گویی فکری متحول و زبانی 
برای گفتار وجود ندارد که برادر! ما در شرایط کنونی به عمارت نیاز 
نداریم؛ ما به کادر متخصص نیاز داریم، ما به وسایل پیشرفته در طبابت 

نیاز داریم، لطفًا کیفیت تحصیالت عالی را باال ببرید!
شفاخانه  می خواهید  که  زمینی  همان  در  کابل  طبی  پوهنتون  کنار  در 
بسازید ـ و یک تعداد از خانواده های استادان را آواره و دربه در ـ چند 
و  زنده گی  کنید،  بنا  طب  استادان  رهایش  به خاطر  نیز  دیگر  عمارت 
معیشت آنان را تأمین کنید، چنان که یک استاد طب مجبور نباشد که از 
صبح تا شب به خاطر یک لقمه نان در معاینه خانۀ خویش به سر ببرد. 
خانه و دفتر کار آنان را با کتاب خانه، انترنت و وسایل مربوط به آن 
تجهیز کنید. به حال و روز محصالن توجه داشته باشید. البراتوارهای 
و  تحقیق  و  مطالعه  زمینۀ  و  مطالعه  جای  کتاب خانه،  انترنت،  مجهز، 
تفریح را برای آنان مساعد سازید. من ضمانت می کنم که این راه دراز 

در یک مدت کوتاه پیموده می شود. 
وزیر تحصیالت عالی مصروف دیزاین دفتر کار خویش است. اما اگر 
برای ارتقای کیفیت تحصیالت عالی برنامه ریزی کند، بسیاري از دردها 

درمان می گردد.                                        

»گفت وگـوهای دشـوار«...
این نشست گفت وگوهای صلح   شرکت کننده های 
تهداب  تا  است  این  هدف  بلکه  کنند،  آغاز  را 

گفت وگوها میان افغان ها گذاشته شود.
که  است  گفته  فرانسه  خارجۀ  وزارت  سخنگوی 

پروسۀ صلح تنها به افغان ها ارتباط دارد.
نشست  این  کننده های  تنظیم  و  فرانسه یی  مقامات 
همچنان  و  برگزاری  دقیق  محل  افشای  از 

شرکت کننده های این نشست خودداری کرده اند.
اصلی  هدف  گفته اند:  فرانسه  دولت  مسووالن 
بحث ها اینست تا جوانب مختلف جنگ افغانستان 

حالت فعلی منجمد شده را در هم شکنند.
کامیل گرند رییس نظارت بنیاد استراتژیک که جامعه 
تحقیقاتی آن میزبان همین نشست است، می گوید: 

شرکت کننده ها بحث های دشواری داشته اند.
گرند پیش از برگزاری نشست پاریس به خبرگزاری 

باالی  و خشونت  بود: جنگ  گفته  اسوشیتیدپریس 
اذهان افغان ها تاثیر گذاشته، در حالی که هیچ یک از 

آن ها بی تجربه نیستند.
او افزود: »موضوع این نیست که ما مسالۀ تشدد و 
خشونت را فراموش کنیم و یا تالش نماییم که این 

موضوع را حل کنیم، هیچگاهی چنین نیست.«
وزارت های  مقامات  بر  عالوه  بحث ها  این  در   
خارجۀ و دفاع فرانسه، در حدود شش تا ده تن از 

کارشناسان نیز حضور داشتند.
پاریس،  بود که در نشست  این گفته شده  از  پیش 
نماینده حزب اسالمی گلبدین  بهیر داماد و  غیرت 
رییس جمهور  زاده  برادر  کرزی  حکمت  حکمتیار، 
کرزی، شهاب الدین دالور سفیر سابق رژیم طالبان 
علومی  نورالحق  سعودی،  عربستان  و  پاکستان  در 

عضو ایتالف ملی و شماری دیگر شرکت دارند.
هیأت  یک  که  اند  داده  گزارش  فرانسه  رسانه های 

پاکستانی هم در این نشست شرکت کرده است.

گذشته  هفتۀ  فرانسه  رییس جمهور  اوالند  فرانسوا 
علی  آصف  پاکستانی اش  همتای  با  دیدار  از  پس 
زرداری گفت: فرانسه خواهان حل بحران افغانستان 
است و پاکستان را در این راستا و آوردن ثبات در 

منطقه، به دید یک جزء مهم می نگرد.
کامیل گرند، رییس مرکز تحقیقاتی فرانسه می گوید: 
سپری  که  سالی  یک  در  گذشته،  روز  دو  نشست 
گفته  به  اما  بود؛  نوع  این  از  نشست  سومین  شد، 
او، بحث ها و موضوعات دو نشست گذشته پنهانی 
نگه داشته شده است. به گفته آقای گرند، یکی از این 
نشست های گذشته در ماه نومبر پارسال و دومی در 

ماه جون امسال برگزار شده بود.
فرانسه  گذشته،  روز  دو  نشست  برگزاری  از  پیش 
یکی از کشورهای دارای حق ویتو در شورای امنیت 
سازمان ملل متحد گفته بود که نیروهای جنگی این 
کشور به صورت کامل از افغانستان خارج شده اند.

          منوچهر

انتقال  سال روز  یازدهمین  با  است  برابر  جدی  اول 
ربانی،  برهان الدین  پروفیسور  شهید  زنده یاد  که  قدرت 
رییس جمهور پیشین افغانستان، قدرت را به حامد کرزی 
تسلیم کرد. این نوع تسلیم دهی قدرت، نقطۀ عطفی ست 
افغانستان را  در تاریخ معاصر که سنت قدرت طلبی در 
دگرگون ساخت و تاریخی را که تا آن زمان با خون و 
کشتار همراه بود، به چالش طلبید. چنان که این کشور تا 
آن زمان به یاد نداشت که قدرت به صورت مسالمت آمیز 
و بدون مرگ شاه و رییس جمهور قبلی، به کس دیگری 
و  کشته  را  امیری  و  شاه  کسي،  همواره  شود؛  داده 
ربانی  استاد  ولی  است.  بوده  گرفته  به دست  را  قدرت 
جنایت  و  تجاوز  برابر  در  سال  سال های  این که  به رغم 
ایستاده گی کرد، دسِت آخر برای مصلحت کشور، کرسی 

ریاست جمهوری را تحویل حامد کرزی داد.
و  یاد می شود  نیکي  به  آن  از  امروز  آن که  با  واقعه  این 
تصور می گردد این مساله می تواند سرآغازِ فصل جدیدی 
خود  ذاِت  در  باشد،  کشور  سیاسی  معاصر  تاریخ  در 
کنونی  نابه سامان  وضعیت  باعث  که  داشت  نیز  عیوبی 
این  نشان می دهند  اسناد و شواهد  شده است؛ چنان که 
تحویل دهی قدرت، زیاد هم با میل استاد ربانی صورت 
نگرفته است. در مستندی که بعدها، پس از نشست بن 
منتشر شد، به خوبی نشان داده می شود که استاد ربانی 

می گوید، من موافق نبودم که مشکل افغانستان در بیرون 
حل گردد، چون شرایط داخلی فرق می کند و خارجی ها 

از آن کم تر می دانند.
با گذشت زمان معلوم شد که استاد ربانی حق به جانب 
مردمِ  مصلحت  و  سود  به  رفته،  بن  در  آن چه  و  بوده 
گروه های  جهانی،  جامعۀ  زیرا  است.  نبوده  افغانستان 
گوناگونی را بنا بر مصلحت های رنگارنِگ خویش، گرد 
آورد و وارد ساختار نظام کرد که منجر به تشکیل یک 
نظام ایتالفی شد و تا کنون بر سر تقسیم قدرت، منازعه 

و رقابت وجود دارد.
پنهاْن  وجه  اما  بود،  مساله  آشکار  وجه  این   شاید  حاال 
شماري از همراهان استاد ربانی بودند که بنا بر شواهد 
موجود، سعی داشتند که برای مطرح شدن خود، استاد 
ربانی را به حاشیه برانند. نسل دوم مجاهدین که اکنون 
اند،  کشور  در  سیاسی  مطرح  چهره های  از  آنان  بیشتر 
همواره از حضور استاد ربانی در قدرت نگرانی داشتند 
سال  یازده  در  مجاهدین  دولت  دوم  دور  که  زمانی  و 
پیش میسر شد، مایل بودند که رهبر اصلِی این جریان 

حاشیه نشین گردد تا آنان به شهرت و قدرت برسند.
شواهد نشان می دهد که برخی از این ها، از مالقات های 
پنهانی با مقامات ایاالت متحده و سایر کشورهای دخیل 
مشوره،  بدون  تعامالت  تا  گرفته  افغانستان  قضیۀ  در 
دریغ نکردند و همین مسأله باعث شد که استاد ربانی با 
 تحویل دهِی ناخواستۀ قدرت مواجه گردد. بی تردید که 

استاد  بازهم  و  بردند  پی  اشتباه شان  به  بعدها  افراد  این 
بدون  روزگاردیده  مردِ  آن  و  آمد  بیرون  روسپید  ربانی 
این که این اشتباه را به روی کسي بیاورد، تا نفِس آخر به 

راه و تالِش خویش ادامه داد.
مقاومت،  پیروز  جبهۀ  تا  شد  باعث  مساله  همین 
پارچه پارچه شده و به شکل گروه های ُخرد و کوچک 
در داخل نظام و بیرون از نظام حل گردند. آنان هر کدام 
علیای  امور  نتیجه،  در  به سودِ خود سیاست کردند که 

کشور در حاشیه قرار گرفت.
موضوع دیگر، مسالۀ قومی  بود که بعدها فاش گردید. 
برخی از اسناد استخباراتی نشان می دهند که امریکایی ها 
فاشیستي  البی های  تبلیغات  تاثیر  زیر  آغاز  همان  از 
قرار گرفتند که قومیت را به عنوان معیاري عمده  برای 
از  افغانستان مطرح کردند؛ چنان که  آیندۀ  رییس جمهور 
دهه ها بدین سو این موضوع مطرح بوده که رییس جمهور 
به  نیز  امریکایی ها  باشد.  پشتون تبار  باید  افغانستان 
براي  به دنبال یک شخص پشتون  این مساله،  از  تأسي 
در  که  را  کرزي  آقاي  این که  تا  بودند  رییس جمهوري 
کوه های ارزگان به سر مي برد، مناسب تشخیص دادند و 

هرچه عاجل بر مسند قدرت نشاندند.
این در حالي صورت گرفت که در آن زمان پیروان داخلي 
آن ها  بنیادگرایي ِ  و  طالبان  سیاست های  با  پشتونیسم، 
به شدت زیر سوال قرار گرفته بودند و هرگز جرأت ابراز 
پیشنهاد پشتون بودِن رییس جمهور را به عنوان یک شرط 

نداشتند. ولي تعداد محدودي البي هاي فاشیسِت نزدیک 
به حکومت ایاالت متحده، کارِ خود را کردند و به این 
دلیل که فرد قابل توجهی با این اوصاف که هم پشتون 
چهره یي  و  متحده  ایاالت  منافع  طرف دار  هم  و  باشد 
بر  سعادت  همای  نبود،  موجود  کشور،  در  شناخته شده 
شانۀ آقای کرزی نشست و او رسمًا قدرت را از استاد 

ربانی تسلیم شد.
آن چه که امروز حرکت افغانستان را به سوي آیندۀ آباد 
منحرف کرده نیز همین مساله است. امتیاز پشتون بودن 
عنوان  به  کرزی  آقای  سوی  از  قدرت  که  شد  باعث 
اقوام به حاشیه  ملکیت آبایی اش مصادره گردد و سایر 
رانده شوند و این طرز تفکر کهنه، تا امروز ادامه یابد و 

حتا تقویت هم گردد.
به نظر می رسد که استاد ربانی شهید، این موضوع را به 
خوبی می دانست و از همین رو در باطن مخالفت می کرد؛ 
اما انگار در آن زمان کسی استاد را درک نمی کرد و همین 
باعث شد که استاد مصلحت را در نظر گرفته و از اصرار 

و مخالفت صرف نظر کند.
استاد شهید  دریافِت  سال،  یازده  از گذشت  پس  امروز 
آن چه  مالمتِي  بار  از  او  که  جایي  تا  می نماید  واضح تر 
که اکنون بر سر این کشور آمده، تبرئه می  گردد؛ اما ای 
کاش همراهاِن استاد و جناح ها و گروه های کنونی، او را 
درک می کردند تا به یاري هم آینده یي مطمین تر از آن چه 

رفت، براي افغانستان رقم مي زدند.
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»خواب حکومت...
هشدار  حکومت  مخالف  احزاب  اما  می شود،  برگزار   
انتخابات به گونۀ شفاف و به  می دهند، در صورتی که 
موقع به راه انداخته نشود، ممکن سبب بروز خشونت ها 

در کشور گردد.
داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر ایتالف ملی می گوید: اگر کسی 
ریاست جمهوری  آینده  انتخابات  که  است  فکر  این  به 
برگزار نشود و یا هم با تقلب همراه باشد، پس مشکالت 
تکرار  دیگر  یکبار  گذشته  دهه های  ناهنجاری های  و 

خواهد شد.
مناسبت  به  که  محفلی  در  جمعه  روز  عبداهلل  آقای 
استاد  از  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  سالگرد  یازدهمین 
به  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس  ربانی  برهان الدین 
حامد کرزی به راه انداخته شده بود، گفت که این اساس 
را استاد ربانی گذاشت و باید حکومت فعلی هم چنان 
به آن توجه داشته باشد. او افزود: »اگر کسی به این فکر 
انتخابات  باشد که ادامۀ قدرت نامشروع را یا از طریق 
تقلب آمیز و یا با طفره رفتن از انتخابات تضمین می کند، 
این خواب را از سر خود بدر کند، معنی اش این است که 

از بزرگترین و واضح ترین درس تاریخ را فرا نگرفته و 
کسانی که از تاریخ درس نگیرند، درس های بسیار دشوار 

تاریخ به آن ها تکرار می شود.«
شوراهای  و  ریاست جمهوری  انتخابات  می رود  انتظار 
والیتی در 16 حمل سال 1393 هجری شمسی برگزار 

گردد. 
با وجودی که رییس جمهور کرزی تاکید دارد که انتخابات 
در زمان تعین شدۀ آن و به شکل شفاف به راه انداخته 
خواهد شد، اما شماری از احزاب در کشور از این ناحیه 

خیلی نگران به نظر می رسند.

صالح الدین ربانی رییس شورای عالی صلح و سرپرست 
جمعیت اسالمی برگزاری انتخابات به موقع و شفاف را 
ربانی  استاد  دموکراتیک  و  مدنی  اقدام  همان  از  نشانۀ 

خواند که ده سال پیش وی آن را انجام داده بود.
که یک  را  می نماییم مسیری  تاکید  پیوسته  ما  او گفت: 
دهه قبل آغاز شده باید با برگزاری انتخابات قانونی  و 
شفاف به آن ادامه بدهیم. باید فرایند تحول در کشور در 
سمت نهادینه شدن ارزش های ملی و تحقق آرمان های 
پیگیری  اندیشی  دور  و  بصیرت  با  زمین  این سر  مردم 

گردد.«

مجازات سرباز امریکایی به جرم بی احترامی به اجساد طالبان

یک سرباز نیروهای دریایی ایاالت متحده امریکا که بر 
اجساد شورشیان طالب ادار کرده و برای عکس گرفتن 
قضیه  دو  در  نظامی،  دادگاه  یک  در  بود،  گرفته  پوز 

محکوم شناخته شد.
تنقیص  امریکا  دریایی  نیروی  ضابط  خرد  این  جزای 
می  نقدی  جریمه  دالر   500 پرداختن  و  سربازی  رتبه 

باشد.
لیجین  کمپ  ویژه  دادگاه  یک  در  چامبلین  جوزف 
واقع در کارولینای شمالی مقصر دانسته شده است که 

اش  دست  زیر  سربازان  بر  نظارت  در  اش  وظیفه  در 
غفلت ورزیده است و به نحو غیرمجاز بر جسد یک 

جنگجوی دشمن ادرار کرده است.
یک  جریان  در   2011 سال  جوالی  درماه  حادثه  این 
عملیات ضد شورشگری در والیت هلمند اتفاق افتاده 
است. در ماه جنوری سال روان موضوع هنگامی آفتابی 
گردید که ویدیوی آن در صفحات انترنتی نشر گردید.
این ویدیو چهار مرد را نشان می دهد که یونیفورم به 
متحده  ایاالت  دریایی  نیروهای  رنگ  پلنگی  اصطالح 
امریکا را بر تن دارند و بر سه جسد ادار می کنند. یکی 
و دیگری  از آنها پرزه می رود که "روز بخیر اندیوال" 

یک فکاهی پوچی را بر زبان می آورد.
سربازان  آمیز  اهانت  اعمال  موارد  از  یکی  ویدیو  این 
امریکایی را نشان می داد که در اوایل سال روان ، منجر 
بین  ها  تنش  افزایش  و  ها  افغان  برانگیختن خشم  به 

کابل و واشنگتن گردید.
را  عمل  این  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
"غیرانسانی" خوانده و محکوم نمود و لیون پنیتا وزیر 
دفاع ایاالت متحده امریکا، به کرزی تیلفون کرد، این 

حادثه را محکوم نمود و با "تاسف انگیز" خواندن آن، 
وعده تحقیق در این زمینه را داد.

 در یک اعالمیه نیروهای دریایی ایاالت متحده امریکا 
آمده است که چمبلین متهم شده است که از سربازان 
پوشیدن  قسمت  در  اش  دست  زیر  دریایی  نیروی 
از  است،  نکرده  نظارت  درستی  به  تجهیزات حفاظتی 
سوء رفتار زیردستانش گزارش نداده است، از انقطاع 
در پرتاب یک نارنجک انداز گزارش نداده است و مانع 

شلیک بی تفکیک اسلحه نشده است. 
استیناف  حق  از  چامبلین  که  است  آمده  اعالمیه  در   
خواهی اش صرف نظر کرد و در دو مورد توسط دادگاه 
مقصر شناخته شد. قاضی مجازاتی را که شامل 30 روز 
حبس و 2000 دالر مجازات نقدی بود تجویز نمود، اما 
به دلیل توافق قسمی، چمبلین مستحق مجازات کمتری 

دانسته شد.
و  مورد شهود  در  تفصیالت  ارایه  از  دریایی  نیروهای 
سایر یافته های تحقیقات، به این دلیل خودداری کردند 
که مواردی که مربوط به حادثه ویدیوی ادرار کردن اند، 

هنوز فیصله نشده اند.
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جایزۀ »آزادی اطالع رسانی« را به دست آورد

نگرانی طالبان از سرنوشت مال برادر

هفت طالب مسلح در بدخشان 
کشته و زخمی شدند

پنجاه هزار خانه در هرات بی برق شدند

   ماندگار 
از  کنونی،  سیاست مداران  از  شماری 
»انتقال مسالمت آمیز و بی پیشینۀ قدرت« 
در یازده سال پیش، استفادۀ سوء کرده 
جریان  و  محور  یک  در  را  قدرت  و 

خاص، متمرکز ساخته اند.
این  بیان  با  سیاسی  فعاالن  از  برخی 
که  گفته اند  ماندگار  روزنامۀ  به  مطلب 
کسب  برای  کشتارهایی که  توجه  با 
صورت  افغانستان  تاریخ  در  قدرت 
استاد  از  قدرت  انتقال  است،  گرفته 
و  بود  بی پیشینه  کرزی  حامد  به  ربانی 
باید از این حرکت مدنی و دموکراتیک، 

سیاست مدار کنونی مان بیاموزند.
در نخستین روز ماه جدی سال 1380، 
رییس جمهور  ربانی  برهان الدین  استاد 
گونۀ  به  را  قدرت  کشور،  پیشین 
واگذار  کرزی  حامد  به  مسالمت آمیز 

کرد.
اسالمي  مراد عضو جمعیت  عبدالستار 
می گوید که مسووالن امور و کساني که 
امروزه براریکۀ قدرت تکیه زده اند، باید 
از پروسۀ انتقال قدرت از استاد ربانی به 
را  آموزنده یی  درس هاي  کرزی،  حامد 

فرا گرفته باشند.
آقای مراد گفت که انتقال مدني قدرت 
کشور  تاریخ  در  شهید  استاد  توسط 
باید  مردان  دولت  و  بوده  بي سابقه 
و  درس  استاد،  خردمندانۀ  تصمیم  از 

عبرت بگیرند.
که  گفت  اسالمی  جمعیت  عضو  این 
انتظار  افغانستان  مردم  قدرت  انتقال  با 
داشتند که صلح و ثبات در کشور تأمین 
شود، اما اهداف برنامۀ انتقال قدرت بر 
قدرت  انتقال  از  پس  باید  نشد؛  آورده 
در کابینۀ دولت افراد و مهره هاي موثر 
برگزیده مي شدند، اما پالیسي و سیاست 
مصلحت گرایانه و خنثای دولت سبب 
شد که این پروسه دست آوردهای الزم 

نداشته باشد.
 وي افزود در جریان یازده سال گذشته 

به  ایتالف،  نیروهای  موجودیت  در  و 
جاي این که امنیت در کشور تأمین شود 
به سر  آرامش  و  رفاه  در  شهروندان  و 
افزایش  کشور  در  ناهنجاری ها  برند، 

یافته و بیداد می کند.
انتقال  اشتباه  »یک  گفت:  مراد  آقای 
از  تضمینی  هیچ  که  بود  این  قدرت 
همین  به  نشد،  گرفته  قدرت  مجریان 
دلیل قدرت در یک محور خاص تمرکز 
کرد و زمینۀ سوء استفاده های زیادی به 
نفع یک جریان و گروه خاص مساعد 

گردید.«
آگاه  صیقل  محمود  حال،  این  در 
طول  در  که  می گوید  بین الملل  روابط 
به  قدرت  انتقال  اکثراً  افغانستان  تاریخ 
شکل بسیار خونین صورت گرفته و به 
همین دلیل کاري که در یازده ساِل پیش 
تعجب  و  توجه  مورد  گرفت،  صورت 

جهانیان قرار گرفت.
از  قدرت  انتقال  که  آقای صیقل گفت 
تاریخ  در  کرزی  حامد  به  ربانی  استاد 

افغانستان بي سابقه بوده است.
سوی  از  تنها  نه  اقدام  این  افزود  او 
کشورهای منطقه تحسین شد، بل یک 
خصوص  در  جدید  سیاسي  رویکرد 
جهان  در  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال 
برخي  در  قدرت  انتقال  گرفت.  شکل 
خون  و  کشت  پیشرفته  کشورهاي 

زیادی را با خود داشته است.
این درحالی بود که به گفتۀ آقای صیقل، 
در گذشته ها برچسپ هایی به حکومت 
اسالمي وارد شده بود که گویا قدرت 
این که  براي  است؛  کرده  انحصار  را 
ثبوت شود قدرت در انحصار هیچ کس 
نیست، مجاهدین به خاطر امنیت و رفاه 
مردم افغانستان، آماده شدند که قدرت 

بدون کدام خونریزي انتقال یابد.
او گفت هدف اساسي از انتقال قدرت 
امنیت  و  صلح  کشور  در  که  بود  این 
و  ملي  فضاي  یک  و  شود  تامین 
و  آید  میان  به  افغانستان  در  همه پذیر 

چتر  یک  زیر  در  افغانستان  اقوام  همۀ 
واحد خود را دریابند.

پروسۀ  از  پس  مي افزاید،  هم چنان وي 
بزرگترین  قدرت،  انتقال  مسالمت  آمیز 
قدرت مند  نیرو های  که  بود  این  اشتباه 
قهرمان  و  شهید  استاد  که  را  مقاومت 
ملی کشور شکل داده بودند، با تأسف 

در فرصت کوتاه از بین بردند.
انتخابات سال  به  اشاره  با  آقای صیقل 
آستانه  در  ما  که  گفت  میالدی   2014
در  چزي که  داریم،  قرار  قدرت  انتقال 
رأي  دارد،  مشروعیت  قدرت  انتقال 

مردم افغانستان است. 
انتقال  پیش  سال   11 در  افزود:  وي 
سازمان  حمایت  با  و  نظر  زیر  قدرت 
ملل صورت گرفت؛ ولي امروز محور 

اساسي در انتقال قدرت مردم هستند.
هم چنان آقاي صیقل مي گوید، با توجه 
انتقال مسالمت آمیز قدرت در یازده  به 
کدام  بدون  مسووالن  امید  پیش،  سال 
 2014 سال  در  را  قدرت  خون ریزي 

انتقال دهند.
معاون پیشین وزارت امور خارجه یک 
خاطرۀ خود را یک روز پیش از پروسۀ 

انتقال قدرت به خاطر می آورد.
محمود صیقل می گوید: »شِب پیش از 
نزد  اتفاق داکترعبداهلل  به  انتقال قدرت 
حامد کرزي و استاد رباني رفتیم؛ وقتي 
استاد را دیدم، خیلي خوشحال به نظر 
با روحیۀ فوق العاده و چهرۀ  مي رسید، 
گفتم:  شوخي  به  من  بود،  نشسته  شاد 
شما  از  قدرت  فردا  است  قرار  استاد 
خوش حال  قدر  این  چرا  یابد،  انتقال 
»فردا  گفت:  پاسخ  در  استاد  هستید؟« 
دور  شانه  هایم  از  بار  سنگین ترین 
مي شود؛ من بسیار خوش هستم که این 
بار گران به  گونۀ آرام و مسالمت آمیز از 
شانه هایم به کسي که از حمایت جهان 
برخوردار است انتقال مي کند، امیدوارم 
وجه  به  را  خود  وظایف  او)کرزی( 

حسن انجام دهد.«

مال برادر معاون مال محمد عمر، در ماه 
به دست  پاکستان  کراچی  در  دلو 1388 
افراد  حضور  در  و  پاکستانی  نیروهای 
دستگاه استخباراتی امریکا )سیا( دستگیر 

گردید.
در  اندکی  بسیار  اطالعات  بعد  به  آن  از 
پاکستان  زندان  در  وی  سرنوشت  مورد 
است.  گردیده  منعکس  رسانه ها  در 
طالبان  به  نزدیک  افراد  از  یکی  اکنون 
است  گفته  باستان  بست  خبرگزاری  به 
که آن ها در مورد سرنوشت وی سخت 
نگران اند. به گفتۀ این منبع، از حدود پنج 
ماه بدینسو هیچ اطالعی از سرنوشت وی 
در دست نیست و مقامات زندان کراچی 
از دادن هرگونه اطالع در مورد سرنوشت 
وی به اعضای خانواده اش نیز خودداری 

می کنند.
این منبع گفت که تا چندماه قبل با دادن 
پول به بعضی از محافظلت زندان و افراد 
الاقل  کراچی،  پولیس  دستگاه  در  متنفذ 
اطمینان  وی  بودن  زنده  از  می توانستند 
حاصل کنند، اما از چند ماه به این طرف 
هیچکس اطالع موثقی در مورد سرنوشت 
این  موجب  مساله  این  و  نمی دهد  وی 
دیگر  وی  شاید  که  است  شده  نگرانی 

زنده نباشد.
افغانستان  حکومت 
از  بار  چندین 
تقاضای  پاکستان 
را  مالبرادر  آزادی 
جانب  از  که  نمود 
پاکستان  دولت 
چندی  گردید.  رد 
دیپلومات  یک  قبل 
اروپا  در  پاکستانی 
این  به  واکنش  در 
حکومت  خواست 
گفته  افغانستان 
پاکستان  که  بود 
مالبرادر  نمی تواند 

را زنده کند.
به  افغانستان  دولت 
که  است  باور  این 

آزادی مالبرادر می تواند به روند صلح در 
افغانستان کمک کند. چندی قبل شایعاتی 
جانب  از  هیأتی  که  شد  منتشر  هم 
حکومت افغانستان با مالبرادر در زندان 
پاکستان مالقات کرده است اما بعدا این 

شایعات رد شد.
اگر خبر کشته شدن مالبرادر تائید گردد، 

تحریک  در  مهم  شخص  سومین  او 
طالبان است که در زندان پاکستان به قتل 
وزیر  عبیداهلل  مال  وی  از  قبل  می رسد. 
دفاع طالبان و استاد یاسر مسوول کمیتۀ 
به  پاکستان  زندان  در  نیز  طالبان  دعوت 

قتل رسیده بودند.

از انتقال مسالمت آمیز قدرت

جایزۀ سوء استفاده صورت گرفت مرز،  بدون  گزارشگران  سازمان 
بین المللی »آزادی اطالع رسانی« را به روزنامه 
8صبح تفویض کرد. جایزۀ گزارشگران بدون 
مرز، عالی ترین جایزه در عرصۀ اطالع رسانی 
در سطح جهان است. این نخستین بار است 
به  را  جایزه  این  افغانستان،  رسانۀ  یک  که 

دست می آورد.
شهر  در  آن  مقر  که  مرز  بدون  گزارشگران 
را  جوایزی  همه ساله  است،  فرانسه  پاریس 
در  که  رسانه یی  و  خبرنگار  بهترین  برای 
خوبی  فعالیت  جهان  منطقه  خطرناک ترین 

کرده باشند، در زمینه کار با مشکالتی مواجه 
اطالع رسانی  زمینه  در  را  خود  رسالت  و  باشند 
باشند،  داده  انجام  بی طرف  و  آزاد  صورت  به 

اختصاص می دهد.
شهر  در  لوموند  روزنامۀ  مقر  در  8صبح،  جایزۀ 
روزنامۀ  شد.  داده  8صبح  مسووالن  به  پاریس 
لوموند و شبکه پنج تلویزیون فرانسه، از دوسال 
به این سو همکار این جایزه شده و مراسم اعطای 
خبری  پوشش  گسترده،  صورت  به  را  جایزه 

می دهند.
گزارشگران  عمومی   رییس  دیلوری،  کریستوف 
به  این جایزه  رسانه ها  بین  »در  مرز گفت:  بدون 
روزنامه 8صبح که گواه زندۀ گزارش دهی آزادانه 
در یک منطقه بسیار مشکل جهان است، اختصاص 

یافته است.«
8صبح  روزنامه  امتیاز  صاحب  سهیل،  سنجر 
برای  ما،  برای  بزرگی  افتخار  »این جایزه،  گفت: 
خوانندگان ما و برای مطبوعات آزاد در افغانستان 

است. مطبوعات ما هنوز جوان است؛ دموکراسی 
این  جایزه هایی،  چنین  گرفتن  و  است  جوان  ما 
در  تا  می دهد  را  اطمینان  این  و  نفس  به  اعتماد 
زمینه اطالع رسانی آزاد و متوازن کار بیشتری انجام 
دهیم تا دولت ها را بیشتر از پیش به حساب دهی و 

پاسخ گویی به مردم وادار کنیم.«
گزارشگران بدون مرز، جایزه بهترین خبرنگار را 
به »مازین درویش« که خبرنگار اهل سوریه است، 
اعطا کرد. مازین درویش، به این دلیل برنده این 
فعالیت اطالع رسانی را در  بهترین  جایزه شد که 

یک منطقه پرخطر جهان، انجام داده است.
از  این سو، همه ساله  به  از سال 1992  این جوایز 
و  رسانه  یک  برای  مرز  بدون  گزارشگران  سوی 

یک خبرنگار داده می شود.
روزنامه 8صبح در جوزای سال 1386 در کابل به 
فعالیت آغاز کرد و اکنون با بیشترین پوشش، به 
نشر  کابل و والیات  پشتو در  فارسی و  زبان  دو 

می شود.

دو  درگیري  یک  در  بدخشان  امنیتي  نیروهاي 
طالب مسلح را کشته و پنج تن دیگر را زخمي 

ساخته اند.
این  در  می گوید،  بدخشان  پولیس  فرماندۀ 
درگیری که روز چهارشنبۀ هفتۀ گذشته صورت 
گرفت، یک سرباز پولیس کشته و یک تن دیگر 

زخم برداشته است.
این درگیري در قریۀ دهن آِب خستک، ولسوالي 
جرم بدخشان زماني رخ داد که طالبان مي خواستند 
داخل قریه شده و به مردم محل آسیب برسانند. 

به  بدخشان  پولیس  فرماندۀ  امام الدین  جنرال 
این  از  بعد  "طالبان  گفت:  ماندگار  روزنامۀ 
شکست به سوي درۀ وردوج عقب نشیني نموده 

و متواري شده اند".

قاري  فرماندهي  به  طالبان  گروه  این  گفت:  او 
محفوظ مي خواستند مسافران را از موترها پایین 
نیروهاي  حملۀ  مورد  که  نمایند  اذیت  و  نموده 
عقب نشیني  تلفات  دادن  با  و  گرفته  قرار  امنیتي 

کردند. 
شماری از باشنده گان والیت بدخشان از وضعیت 
از  و  می کنند  نارضایتی  ابراز  والیت  این  امنیتی 
مقام های دولتی می خواهند به وضعیت امنیتی این 

والیت رسیده گی نمایند.
بدخشان در گذشته یکی از امن ترین والیت های 
کشور به حساب می رفت، اما در یک سال اخیر 
نفوذ  والیت  این  در  گستردۀ  شکل  به  طالبان 

کرده اند.

پنجاه هزار خانه وار در هرات از چند روز بدین 
سو در تاریکی مطلق به سر می برند.

کشور  از  که  هرات  در  خانه  هزار  پنجاه  برق 
هفته  یک  مدت  از  می شد،  تأمین  ترکمنستان 
بدین سو قطع گردیده است ومردم شبها را در 

تاریکی به سر می برند.
انجینر محمد سرور صدیقی رییس هرات برشنا 
در یک نشست خبری می گوید که قطع برق از 
وقفه یی  صورت  به  سو  بدین  هفته  یک  مدت 
صورت  ترکمنستان  کشور  سوی  از  هرات  در 
مقامات  با  هماهنگی  بدون  کار  این  می گیرد. 
سبب  که  گرفته  صورت  هرات  محلی  ادارۀ 
چالش های تخنیکی و خساره هنگفتی به مردم 

هرات گردیده است.
به گفتۀ وی، علت قعط برق از کشور ترکمنستان 
سردی هوا در شهر ماریکرس این کشور می باشد 

که سبب خرابی دو توربین شده است.
ترکمنستان وعده  که مسووالن کشور  افزود  او 

آینده حل  روز  تا چند  مشکل  این  که  سپردند 
می شود.

وی گفت که 190 هزار مشترک برق در هرات 
وجود دارد که از آن جمله 140 هزار مشتر ک از 
برق ایران استفاده می کنند و پنجاه هزار دیگر از 

برق وارداتی ترکمنستان استفاده می کنند.
برق  میگاوات   300 به  هرات  که  حالی  در 
ضرورت دارد، اما برق فعلی که وارد هرات می 

شود 110 میگاوات است.

نیروهای افغان خوب...
 تجهیزات به صورت مازاد برای وزارت دفاع 

انگلیس در نظر گرفته است.
که  کرد  اعالم  چهارشنبه  روز  همچنین  وی 
تعداد  خصوص  در  تصمیمی  هیچ  هنوز 

نیروهای انگلیسی که قرار است در افغانستان 
نیروهای خارجی در دسامبر  از خروج  پس 
اما  نشده  گرفته  بمانند،  باقی   2014 سال 
تجهیزات  بازگشت  برای  اقداماتی  که  گفت 
نظامی به انگلیس و انجام اقدامات لجستیکی 

صورت گرفته است.
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          مــاندگار
سمینار پژوهشی و علمی یی زیر عنوان »شخصیت و 
روز  اهلل«  رسول  دین  خادم  اهلل  حبیب  امیر  حکومت 

پنجشنبه در کابل برگزار شد.
در این سمینار پژوهشی که از سوی بنیاد امیر حبیب 
اهلل خادم دین رسول اهلل و کانون فرهنگی نسیم برگزار 
استادان  مجلس،  نماینده گان  از  شماری  بود،  شده 
دانشگاه و ده هاتن از دانشجویان و فرهنگیان شرکت 

کرده بودند.
 سخنرانان در این سمینار پژوهشی، پیرامون شخصیت 
و کارنامه های امیر حبیب اهلل کلکانی مقاالت تحقیقی 

و علمی خود را به خوانش گرفتند.
پوهاند داکتر محمد حسین یمین استاد دانشگاه کابل، 
در مقاله یی گفت که تاریخ در مورد شخصیت حبیب 
مرتکب  را  بزرگی  جفای  اهلل،  رسول  دین  خادم  اهلل 

شده است.
کلکانی  اهلل  علمی، حبیب  مقالۀ  این  در  یمین  داکتر   
دانسته  باغرور و وطن دوست  متعهد،  عیار،  را مردی 
و گفت که تاریخ در مورد خادم دین رسول اهلل جفا 

کرده است.
متن  از  خان  اهلل  حبیب  که  گفت  دانشگاه  استاد  این 
روستاها و جامعۀ افغانستان برخاسته بود و خود را به 

تمام معنا وفادار به منافع ملی کشور می دانست.
همچنان، شجاع الدین خراسانی استاد دانشگاه تعلیم و 
تربیۀ استاد برهان الدین ربانی، با ستایش از امیرحبیب اهلل 
کلکانی، سکوت و بی توجهی سیاست مداران کنونی را 

در خصوص او به شدت مورد انتقاد قرار داد.
او سیاست مداران امروز کشور را متهم به بی توجهی 
کلکانی کرده و  اهلل  کارنامه های حبیب  آرمان ها و  به 

خواستار پایان بخشیدن به این سکوت شد.
در این حال، پروفیسور عبدالباری راشد رییس پیشین 
و  علمی  سیمینار  این  در  افغانستان  علوم  اکادمی 
حکومت  سقوط  خارجی  و  داخلی  عوامل  پژوهشی 

امیر حبیب اهلل کلکانی را برشمرد.
حکومت  سقوط  بیرونی  عوامل  راشد،  پروفیسور 
استخبارات  امیرحبیب اهلل کلکانی را دخالت دستگاه 

بیگانه از جمله کشور انگلیس دانست.
او گفت که دستگاه  های استخبارات انگلیس، نادرخان 

برداشتن  میان  از  برای  و  آورد  مرزها  بیرون  از  را 
حکومت کلکانی، مسایل منطقه یی و زبانی را مطرح 

ساخت.
تجربه گی  کم  که  گفت  داخلی  عوامل  بررسی  در  او 
مسووالن دولتی، عدم پرداخت مالیات، سبب شد که 

حکومت کلکانی از میان برداشته شود.
نمایندۀ  و  پژوهشگر  منصور  عبدالحفیظ  همچنان 
حکومت  پیروزی  عوامل  خصوص  در  مجلس، 
امیرحبیب اهلل کلکانی خادم دین رسول اهلل، مقاله یی 

را ترتیب داده بود.
در پایان این سمینار علمی و تحقیقی، قطعنامه یی نیز 

صادر شد.
به گفتۀ سحر گلبهاری مسوول برگزاری این نشست، 
در این قطعه نامه روی چند مسأله تأکید صورت گرفته 

است:
اهلل  امیرحبیب  شخصیت  پیرامون  زشت  القاب   -1
و  شود  برداشته  مکاتب  تعلیمی  نصاب  از  کلکانی 
در مجموع روی نصاب تعلیمی تجدید نظر صورت 

گیرد.
مورد  در  تاریخ  پژوهشگران  و  نویسنده گان   -2
حکومت و شخصیت امیر حبیب اهلل کلکانی قضاوت 

و داوری عادالنه و محققانه نمایند.
3-  باید دولت افغانستان در گام نخست مقبرۀ امیر را 
جست وجو و سپس به گونۀ رسمی به اعمار آرامگاه 

او اقدام نماید.
کلکانی  اهلل  حبیب  امیر  نام  به  دولتی  مدال  یک   -4

مسمی شود.
که  امیر  وارثان  پدری  جایدادهای  و  ملکیت ها   -5

مصادره شده بود، دوباره به آن ها سپرده شود.
اهلل  حبیب  امیر  شهید  بنیاد  و  نسیم  فرهنگی  کانون 
سمینارهای  نزدیک  آیندۀ  در  دارند  تصمیم  کلکانی 
و  شخصیت ها  کارنامه های  روی  را  دیگری  علمی 

نخبگان تاریخ افانستان برگزار نمایند.

در نخستن سمینار علمی بررسی شخصیت و حکومت امیرحبیب اهلل کلکانی:

القاب زشت در بارۀ کلکانی از نصاب تعلیمی 
برداشته شود

دردهای بی درمان

           پوهنیار گل محمد

تاریخ افغانستان و گذشته از آن، افسانه ها و روایات قدیمی 
گواهی می دهند که یکی از قدیمی ترین تمدن های جهانی 
این  تبعات  از  یکی  است.  پایه گذاری شده  این کشور  در 
گذشته های  همان  از  که  مي باشد  پزشکی  دانش  تمدن ها، 
دور وجود داشته است. اگر این باور درست باشد که اوستا 
از قدیمي ترین کتب جهان است و  کتاب زردشتیان یکی 
باز اگر نخستین قطعات اوستا در بلخ )زادگاه زردشت( به 
نگارش درآمده، پس یکی از نخستین ملت هایی که به طب 
و طبابت پرداخته اند، نیز همین مردمِ ماست. وندیداد، فرگرد 
هفتم، بخش های 7 و 8  از پزشکی، قیمت تداوی و انواع 
تداوی )کارد پزشکی، گیاه درمانی و منثره درمانی( حکایت 
دارد. یعنی درمان با عمل جراحی، درمان با گیاهان دارویی 
)وندیداد،  اوستا  بر  بنا  اوراد.  خواندن  و  دعا  با  درمان  و 
فرگرد بیستم(، نخستین پزشک دنیا )ثریته( در همین دیار 
پا به هستی نهاده است. ثریته پدر گرشاسپ، پهلوان کابلی 
است. همو که در دشت پیشانسۀ کابل به خواب رفته و در 
پایان جهان برای زدودن بدی ها و پلشتی ها، از این خواب 
و  می کند  نابود  را  ماردوش  می شود، ضحاک  بیدار  گران 

جهان را از بدی ها پاک می سازد.
تاریخ عمل جراحی در طبابت دیارِ ما به افسانه های قدیم 
می پیوندد. بنا بر شاهنامه )داستان زال و رودابه( هنگامی که 
رودابه شاهدخت کابلی به رستم باردار است، این کودک 
پهلوی  از  عمل جراحی  با  دارد،  غیرطبیع  هیکل  را چون 
مادرش برمی دارند. به رودابه شراب می نوشانند. تهیگاه او 
را با کارد تیزی پاره کرده، طفلش را می گیرند و زخمش را 
با شراب شست وشو کرده،...            ادامه صفحه 6


