
و  سریع  خروج  خصوص  در  پاکستان  دفاع  وزیر 
گفته  و  داده  هشدار  افغانستان  از  امریکا  بی مالحظۀ 
است که  این امر تهدیدی برای دستاوردهای نیروهای 

بین المللی در افغانستان است. 
با صدای  مصاحبه   در  پاکستان  دفاع  وزیر  قمر،  نوید 
سیاسی  و  نظامی  روابط  کرد،  اعالم  همچنان  امریکا 
این کشور با امریکا پس از حدود دو سال کشمکش و 

بحران در حال بهبود است. 
وزیر دفاع پاکستان در ادامه افزود: درک دوجانبه در 
خصوص چگونگی مقابله با تروریسم در مناطق مرزی 
پاکستان در حال بهبود است و این امر باعث ترغیب 

روند صلح و سازش سیاسی در افغانستان می شود.
وی همچنین گفت که کشورش امیدوار است امریکا 
اعطای  درخصوص  خود  تعهدات  تمام  به  به زودی 

کمک های نظامی عمل کند.
وزیر دفاع پاکستان افزود: تمام موارد اختالف دو کشور 
در حال رفع شدن است و امیدواریم تا تمام تالش ها 
برطرف شود و  به زودی  واشنگتن  و  آباد  اسالم  میان 
و  ارتش  اطالعات،  زمینه ها چون  تمام  در  کشور  دو 
سیاست به انجام...                        ادامه صفحه 6

سال چهارم y شمارة نه صد وشصت و سوم y سه شنبه 05 دی/جدی y 1391 25 دسمبر 2012

کسی که ثروتی ندارد، خود را دارد.
فرانکلین

  www.mandegardaily.com    
   پخش همزمان:

   بلخ
   پروان

      پنجشیر 
        میدان وردگ 

                و کاپیسا               

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مارشال فهیم در نخستین سالگرد شهادت عبدالمطلب بیک:

هنوز دوست و دشمن شناسایی 
نشده است

امریکا،  متحده  ایاالت  کانگرس  گزارش  یک  به  بنا 
هندوستان در تالش جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان 
به عمق استراتژیک پاکستان است، اما همزمان نمی خواهد 
نقش مهم امنیتی در افغانستان به دوش گیرد و احساسات 

پاکستان را برانگیزد.
این گزارش را خدمات پژوهشی کانگرس )سی آر اس( 
تهیه کرده که یک شعبه مستقل کانگرس ایاالت متحده 
امریکا می باشد. همچنین در آن فعالیت های هندوستان در 
افغانستان برای »مقابله« با...                ادامه صفحه 6

آجندای  دلیل  به  که  می گویند  افغانستان  حکومت  مقام های 
پنهان و استخباراتی یی که در پشت برگزاری نشست ترکمنستان 

قرار دارد، مخالف برگزاری این نشست می باشند.
ایمل فیضی سخنگوی رییس جمهور کرزی به روزنامۀ ماندگار 
گفت که در نشست ترکمنستان، طرف ها به گونۀ تفرقه اندازانه 
دعوت می شوند و این برای مردم افغانستان قابل قبول نیست.

پیش از این دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد در افغانستان یا 
یوناما خواستار برگزاری نشست بین  االفغانی با حضور تمامی 

طرف های درگیر جنگ افغانستان شده بود.
سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل به روزنامۀ ماندگار 
گفته بود که احتمال می رود این نشست در ترکمنستان برگزار 
شود....       ادامه صفحه 6

یک افسر پولیس زن وزارت امور داخله، روز گذشته 
در مقر فرماندهی پولیس کابل، یک مشاور امریکایی را 

به ضرب گلوله به قتل رسانید.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، 
مشاور  قاتل  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  به 
بخش  کارمنِد  و  دارد  نام  نسرین  امریکایی، 
حقوق بشر ریاست جندر وزارت امور داخله 

می باشد.
 به گفتۀ این منبع، این افسر زن که اکنون در 
یگانه  که  است  گفته  می برد،  سر  به  بازداشت 
نیروهای  به  مرا  که  است  این  من  خواهش 

امریکایی تسلیم نکنید.
منبع می افزاید، شلیک توسط تفنگچه صورت 

گرفته است.
به گفتۀ منبع، این افسر پولیس می خواست که به شلیک 

خود ادامه بدهد، اما تفنگچۀ او کار نکرد.

به  نامش  نشدن  فاش  به شرط  امنیتی  ارشد  مقام  یک 
ناتو  قربانی مشاور عضو  فرانسه گفت که  خبرگزاری 
پولیس  دفتر  محوطۀ  داخل  در  تیراندازی  این  و  بوده 

رخ داده است.
تیراندازی  از  امنیتی کابل گفته اند، قاتل پس  مقام های 

توسط همکارانش بازداشت شده است. 
هاگن مسر، یک سخنگوی آیساف گفت: »ما در حال 

حاضر درباره این واقعه تحقیق می کنیم.«
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله نیز گفت که 

تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
محمد ظاهر، رییس تحقیقات جنایی پولیس کابل این 
واقعه را یک »حملۀ داخلی« خواند. »حملۀ داخلی« به 
شلیک هایی گفته می شود که از سوی اعضای نیروهای 
صورت  شان  خارجی  همکاران  بر  افغانستان  امنیتی 
عضو  یک  که  است  بار  نخستین  این  ظاهراً  می گیرد. 
زن نیروهای امنیتی افغانستان، یکی از اعضای ایتالف 

غرب را در یک »حملۀ داخلی« از پای در می آورد.
و  ایتالف  نیروهای  میان  اعتماد  به  حمله ها  گونه  این 
افغان آسیب زده است. ناتو...           ادامه صفحه 6
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پولیس زن

مشـاور امریکایی را کشت

همسایههایمابهباورهایسادهلوحانۀماقانعنمیشوند
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نميكشند،سختدراشتباهاستو)این(
یكتصوركوراست.«



سر  بر  عمده  بحث  روزها  این 
نتایج گفت وگوهای پاریس است؛ 
شرکت  با  که  گفت وگوهایي 
گروه های  و  احزاب  از  شماری 
افغانستان،  مسایل  در  ذی دخل 
یک  میزبانی  به  پاریس  شهر  در 
برگزار  فرانسه  تحقیقاتِی  نهاد 
این نشست آن گونه که  شد. در 
می گویند،  آن  شرکت کننده گاِن 
به  طالبان  و  اسالمی  حزب 
نحوی مواضع مشترک داشته اند 
ناتو  نیروهای  و خواهان خروج 
و وارد کردِن تغییرات اساسی در 
قانون اساسی کشور شده اند. این 
دو گروه که عمدتًا در جنگ های 
دارند،  محوری  نقش  افغانستان 
دولت پس از سقوط رژیم طالبان 
دست نشانده  و  نامشروع  را 
خوانده و از به رسمیت شناختِن 
هرچند  کرده اند.  خودداری  آن 
که ممکن است این موضع گیری 
گرفته  صورت  رسمی  گونۀ  به 
گروه ها  این  خفا  در  ولي  باشد، 

نه تنها که دولت را به رسمیت می شناسند، بل 
با نماینده گاِن آن رابطه های نزدیک دارند. 

که  پاریس  کنفرانس  شرکت کننده گان  برخی 
به کشور برگشته اند، در گفت وگو با رسانه ها 
نماینده گان  که  کرده اند  اشاره  نکته  این  به 
گروه طالبان بدون این که سهم فعالی در این 
از  متِن  خواندن  به  تنها  بگیرند،  گفت وگوها 
ورزیده اند.  اکتفا  گروه  این  شدة  آماده  پیش 
طالبان  نماینده گان  که  می رساند  موضوع  این 
برخوردار  نماینده گی  الزم  صالحیت های  از 
مستقل  گونۀ  به  نمی توانسته اند  و  نبوده اند 

عمل کنند. 
پاریس  نشست  در  دیگر،  سوی  از 
نشده  گفته  هم  آن چنانی  حرف وحدیث 
این قدر به وجد  است که دولت مردان کشور 
کشور  خارجۀ  وزارت  موضع گیری  آمده اند. 
در برابر این نشست، نشان می دهد که دستگاه 
دیپلماسی کشور چه قدر با مسایل ریز و درشت 
مناسبات بین المللی ناآشناست و نمی داند که 
واقعًا ماحصل نشست پاریس چه بوده است. 
گفت  یک شنبه  روز  کشور  خارجۀ  وزارت 
سر  بر  پاریس  نشست  شرکت کننده گان  که 
ندارد  نظامی  راه حل  افغانستان  مشکل  این که 
و باید از راه گفت وگو حل وفصل شود، توافق 
منظور  که  نیست  مشخص  حاال  داشته اند. 
شرکت کننده گان  از  کشور  خارجۀ  وزارت 
اگر  چون  است؛  بوده  کی ها  پاریس  نشست 
منظور از شرکت کننده گان نشست پاریس که 
راه حل غیرنظامی را ترجیح داده اند گروه های 
طالبان و حزب اسالمی باشد، پس با قاطعیت 
می توان حکم کرد که وزارت خارجه در این 
برداشِت خود به بی راهه رفته است. ولی اگر 
منظور از این شرکت کننده گان، اپوزیسیون و 
بازهم  باشد،  بوده  مدنی  جامعۀ  نماینده گان 
چون  است؛  کرده  اشتباه  خارجه  وزارت 
این احزاب و نهادها هرگز و در هیچ یک از 
موضع گیری های خود بر راه حل نظامِی مشکل 
افغانستان نه تنها تأکید نداشته اند، بل همواره 
بر حل مسایل کشور از راه گفت وگو و تفاهم 

رای داده اند.
چند  در  حداقل  افغانستان  دولت  اپوزیسیون 
و  روشن  مواضع  که  کرده  ثابت  اخیر  سال 
روند  از  و  دارد  افغانستان  قبال  در  مشخصي 
و  حمایت  به شدت  کشور  کردِن  دموکراتیزه 
دفاع می کند. این احزاب و سازمان ها که در 
دموکراتیک  و  قانون مند  فعالیت های  تمامی 

بارها  داشته اند،  فعال  حضور  و  سهم  کشور 
به دلیل منافع و مصالح ملی، از خواست ها و 
منافِع خود انصراف داده اند. مگر در نخستین 
قانونی  یونس  ریاست جمهوری،  انتخابات 
عنوان  به  نماینده گان  مجلس  فعلی  عضو 
رقیب اصلِی آقای کرزی، با وجود تقلب های 
انجام شده در روند انتخابات، با درنظرداشت 
مصلحت های ملی، از حق خود برای بررسی 
در  مگر  نکرد؟  انصراف  انتخابات  وضعیت 
داکتر  ریاست جمهوری،  انتخابات  دومین 
انتخابات  نتایج  با  برخوردی  چنین  عبداهلل 

تبارز نداد؟ 
که  می رسانند  مجموع  در  مثال ها  این 
از  شفاف تر  و  صادق تر  دولت،  اپوزیسیون 
مدیران فعلِی حکومت در قبال مصالح علیای 
کشور عمل کرده است. حداقل آن ها این قدر 
در  حساس  مواقع  در  که  داشته اند  صداقت 

کنار نظام ایستاد شوند و از ایجاد هرج ومرج 
در کشور جلوگیری کنند. آیا طالبان و حزب 
اسالمی هم که حاال در ردیف این احزاب و 
سازمان ها از سوی حکومت معرفی می شوند 
که بر راه حل غیرنظامی تاکید کرده اند، چنین 
برخورد مسووالنه با مسایل کشور داشته اند؟! 
تاریخ همین چند سال اخیر نشان داده است که 
طالبان و حزب اسالمی حتا در گفته های شان 
هم صادق نبوده اند. این دو گروه در حالی که 
گفته می شود راه حل سیاسی قضیۀ افغانستان 
را برگزیده اند، ولی عماًل در جنگ های کشور 

سهم و حضور فعال دارند. 
هیچ نشانۀ روشنی در دست نیست که طالبان 
از نشست  برگشت  از  اسالمی پس  و حزب 
امِر  فرماندهان و گروه های تحت  به  پاریس، 
باشند که دست از حمالت  خود فرمان داده 
گذشته،  هفتۀ  بردارند.  غیرنظامیان  کشتار  و 
بازداشت  از  خبر  کشور  ملی  امنیت  ریاست 

اهدافی  می خواستند  که  داد  انتحارکننده  ده 
را در کشور آماج قرار دهند. همین حاال نیز 
گفته می شود که ده ها شورشی مسلح وابسته 
در  کشور  کنار  و  گوشه  در  گروه ها،  این  به 
حال اجرای عملیات نظامی هستند. آیا این ها 
نشانه های حسن نیت و باور داشتن به راه حل 

غیرنظامی است؟ 
هیچ معلوم نیست که چرا دولت مردان کشور 
همواره  و  نمی بینند  را  گروه ها  این  کارنامۀ 
پرده  آن ها  عملکرد  روی  بر  که  دارند  تمایل 
گرفته  کشور  رییس جمهوری  از  بیافکنند. 
مختلف  سطوح  در  دولت مردان،  برخی  تا 
نشان دهند گروه طالبان  تالش می ورزند که 
مرتکب  افغانستان  در  اسالمی  حزب  یا  و 
هیچ جنایتی نشده اند. زمانی که اسداهلل خالد 
سوءقصد  مورد  ملی  امنیت  عمومی  رییس 
قرار  انتحارکننده  یک  وسیلۀ  به  نافرجام 

گروه  را  حمله  این  مسوولیت  حتا  و  گرفت 
طالبان رسمًا به عهده گرفت، رییس جمهوری 
اتهام کند و  از آن ها رفع  کشور خواست که 
به صراحت گفت که این کار به وسیلۀ گروه 
طالبان انجام نشده است. حاال مشخص نیست 
که رییس جمهوری چرا این همه با عطوفت و 
جنایت کار  و  شورشی  گروه های  با  مهربانی 
سال  ده  در  که  گروه های  می کند؛  برخورد 
کشته اند، صدها  را  غیرنظامی  هزاران  گذشته 
از  زیادی  شمار  و  کرده اند  ویران  را  مکتب 
با  همکاری  اتهام  به  را  ما  بی گناه  هم میهنان 
بریده اند.  سر  خارجی  نیروهای  یا  و  دولت 
آیا قرار است که فردا این همه جنایت نادیده 
گرفته شود و به اصطالح تر و خشک در پای 
هم بسوزند؟ آیا صلحی که قرار است دولت 
افغانستان آن را مدیریت کند، این گونه تأمین 

می شود؟
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احمد عمران

حکـومت خواب نمـا 
شده است!

 

از  حاکی  رویترز،  خبرگزاری  از  منتشرشده  گزارش های 
آن اند که بخشی از نیازمندی های مالی طالبان، از بازارهای 
که  است  دریافته  رویترز  می شود.  تأمین  افغانستان  ارزِ 
وزارت خزانه داری ایاالت متحده، حاجی خیراهلل بارکزی، 
یکی از بزرگ ترین صرافانی را که از تمویل کننده گان اصلی 
طالبان به شمار می رود، تحریم کرده است. به همین گونه، 
گزارش شده که معامالت چندین صراف دیگر نیز تحریم 

شده است.
مرکزی  بانک  را  موضوع  این  که  مي شود  گفته  هم چنین 
به  را  چندین صراف  دارایی های  و  کرده  تأیید  افغانستان 

علت داشتن روابط با طالبان ضبط کرده است.
با انتشار این گزارش، وجه تازه یی از بازی جنگِی طالباْن 
حلقات  نباید  این که  آن  و  است  گرفته  قرار  مردم  مقابِل 
داخلی و حامی  طالبان را فراموش کرد و نادیده انگاشت. 
از مدت ها بدین سو، گزارش هایي کم وبیش وجود داشته که 
گروه ها و حلقاتی در داخل نظام، از حرکت های طالبانی 
حمایت کرده و آنان را تمویل مالی می کنند. قبل بر این، 
مبالِغ  مخابراتی،  شرکت های  از  برخی  که  می شد  گفته 
ماهیانه یي را براي طالبان تعیین کرده  و به آن ها می پردازند. 
باج  طالبان  به  شرکت ها  این  که  می شود  گفته  هرچند 
زیر  والیت های  در  آنان  مخابراتِی  تأسیسات  تا  می دهند 
تصرِف این گروه در امان بماند، اما از قراین پیداست که 
برخی از این شرکت ها به لحاظ ایدیولوژیک نیز با طالبان 
این شرکت ها که صاحبان  از  هم سویی دارند، حتا برخی 
خود  فرِض  را  طالبان  مالی  تمویل  اعراب اند،  اصلی اش 
می دانند. بسیاری از شرکت های لوژستیکی و امنیتی نیز در 
چنین وضع به سر می برند و همۀ آن ها در مجموع، درآمد 

ساالنۀ کالنی را برای طالبان دست وپا می کنند.
به طور کل، این گروه های تمویل گِر طالبان را می توان به 

دو دسته تقسیم کرد:
گسترش  و  سود  دنبال  به  فقط  که  گروه هایی   -1
سرمایه های شان اند و تنها برای در امان ماندن از ضربات 
طالبان باج می دهند، بدون این که تعهدی به مصالح علیای 

کشور داشته باشند و یا وجدان انسانی.
هم سو  طالبان  با  ایدیولوژیک  لحاظ  به  که  حلقاتی   -2
به  مأموریت شان  از  بخشی  طالبان  مالِی  تمویل  و  هستند 

شمار می رود.
حامیان  از  جدای  طالبان  که  کرد  تاکید  می شود  بنابراین، 
مسالۀ  از  جدای  که  دارند  هم  داخلی  حامیان  بین المللی، 
کرزی  آقای  گوش  بیخ  آن،  قاچاق  و  مخدر  مواد  کشت 
خانه کرده اند و گروه طالبان را علیه مردم افغانستان تقویت 

می کنند.
برخي  سوی  از  طالبان  تمویل  که  است  آن  بر  تحلیل ها 
باعث شده که طالبان تجدید  کشورها و حلقات داخلی، 
قوا کرده و امروزه به عنوان یک گروه سیاسی قابل توجه 
در میدان افغانستان عرض اندام کنند؛ ورنه این گروه در 
پروندة  شان  و  رفته  اضمحالل  به  اوایل سال 2002  همان 

بسته شده بود.
جالب این جاست که راز این تمویل گران، پیش از این که 
سوی  از  شود،  افشا  افغانستان  امنیتی  ارگان های  به وسیلۀ 
رسانه ها فاش می  گردد. انگار، خواب خوِش این ارگان ها 
امنیت  رییس  اسداهلل خالد  به جان  از سوءقصد  حتا پس 
ملی هم آشفته نشده است. واقعًا جای شرم است که کار 
می دهد.  انجام  خارجی  خبرگزارِی  یک  را  ارگان ها  این 
شاید از همین خاطر است که رییس جمهور از گزارش های 
نیک  او  می ترسد.  خارجی،  رسانه های  ویژه  به  رسانه ها، 
می داند که حکومت تحت ادارة او، چه اندازه بی کفایت و 

خواب برده است.
به هر حال، اکنون که مجرای دیگری از درآمد طالبان فاش 
هم  دیگري  زیاد  مجارِی  که  می رسد  نظر  به  است،  شده 
مانده اند.  پنهان  رسانه ها  چشم  از  هنوز  که  دارند  وجود 
بسیار خوب خواهد بود که ارگان های امنیتی افغانستان به 
خود آیند و به سرعت دست به کار گردند و دیگرمجراهای 
شوربختانه  اما  کنند.  خنثا  و  کشف  را  پنهان مانده  دید  از 
افغانستان  امنیتِی  ارگان های  سوی  از  امری  چنین  تحقِق 

به دلیل نبود ارادة الزم، بعید به نظر می رسد. 

جیزگرهای داخلی طالبان 
و خواب بُرده گي حکومت

هيچنشانۀروشنیدردستنيستكهطالبانوحزباسالمیپساز
برگشتازنشستپاریس،بهفرماندهانوگروههایتحتامِرخودفرمان
دادهباشندكهدستازحمالتوكشتارغيرنظاميانبردارند.هفتۀگذشته،
ریاستامنيتملیكشورخبرازبازداشتدهانتحاركنندهدادكهمیخواستند
اهدافیرادركشورآماجقراردهند.همينحاالنيزگفتهمیشودكهدهها
شورشیمسلحوابستهبهاینگروهها،درگوشهوكناركشوردرحالاجرای
عملياتنظامیهستند.آیااینهانشانههایحسننيتوباورداشتنبه
راهحلغيرنظامیاست؟



اپوزیسیون حکومت مصر از تقلب در رای گیری مرحله دوم همه 
شمارش  براساس  می گوید.  کشور سخن  این  اساسی  قانون  پرسی 
رسمی، اکثریت رای دهنده ها این پیش نویس قانون اساسی را تایید 

کرده اند.
»جبهه ملی نجات« مصر که متشکل از احزاب و گروه های مخالف 
کمیسیون  و  دادستانی  به  را  خود  نامه  شکایت  است،  حکومت 
انتخابات فرستاده و گفته است که رای گیری با تقلب همراه بوده 

است. آنها خواهان بررسی موارد تقلب شدند.
همه  »نتایج  است:  شده  گفته  نجات«  ملی  »جبهه  گیری  موضع  در 
پرسی از پیش تعیین شده بود، چون با دست کاری، تخطی و مدیریت 
بد همراه بوده است. همه پرسی پایان بازی نیست، بلکه فقط نبردی 
است از این مبارزه طوالنی برای آینده مصر. ما اجازه نمی دهیم که 

هویت مصر تغییر یابد یا ما به عصر کهنه استبداد باز گردیم«.
براساس اظهارات اخوان المسلمین، گروه اسالم گرای حامی رییس 
جمهور محمد مرسی، در مرحله دوم همه پرسی در روز شنبه، 71 
درصد از رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی رای تایید داده 
اند. در این همه پرسی، حدود 30 درصد شهروندن مصر از حق رای 

شان استفاده کرده اند.
افزون بر آن براساس ادعای اخوان المسلمین یکجا با نتایج مرحله 
قانون  نویس  پیش  به  درصدی   64 اکثریت  پیش،  هفته  یک  اول 
بعداً  است  قرار  نتایج شمارش رسمی  اند.  داده  مثبت  رای  اساسی 

اعالم شود.
اساسی  قانون  تایید  خاطر  به  مصر  شهروندان  از  المسلمین  اخوان 
تشکر کرده است. »حزب آزادی و عدالت«، متحد اخوان المسلمین 
گفت که تصویب قانون اساسی می تواند یک »فرصت تاریخی« باشد 

تا بتوان چند دستگی را از میان برد و به گفتگو آغاز کرد.
نتیجه  مصر  در  اساسی  قانون  تصویب  های  تالش  حال  به  تا  اما 
معکوس داشته است، یعنی شکاف میان گروه های سکوالر و دینی 
را عمیق تر کرده است. لیبرال ها، چپی ها و مسیحیان انتقاد می کنند 
که کمیسیون قانون اساسی که اسالم گرایان در آن اکثریت دارند، در 
قانون اساسی بر شریعت زیاد تاکید کرده است و حقوق شهروندی 

و آزادی های مدنی به اندازه کافی حفظ نشده اند.
محمد  مخالفان  و  حامیان  میان  تظاهرات  در  اخیر،  های  هفته  در 
انسان  ده  کم  که دست  گرفت  برخوردهای شدید صورت  مرسی، 

کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند.
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»رانندۀ بس« 
خود را به جانشینی چاوز آماده می کند

بازیابی  حال  در  چاوز  هوگو 
قوای جسمانی خود پس از عمل 
جراحی در کشور کوبا است و 
این در حالی است که نیکوالس 
شده  تعیین  جانشین  مادورو، 
نقش  کردن  برجسته  او مشغول 
در  شدن  آماده  و  خود  رهبری 
صورت برگزاری انتخابات زود 

هنگام ریاست جمهوری است.
رییس  لئون،  ریسنت  لوئیس 
دیتانالیسیس  نظرسنجی  مرکز 
امروز  مادورو  داشت:  اظهار 
است  کسی  از  متفاوت  کامال 
خارجه  امور  وزیر  مقام  در  که 
رییس  معاون  او  بود.  ونزویال 
جمهور است اما از طرف دیگر 
و  چاوز  شده  انتخاب  جانشین 
رییس جمهور موقت نیز هست. 

سپتامبر   10 تاریخ  در  چاوز  که  زمانی  از  مادورو 
سرطان  بیماری  جراحی  از  چهارم  دور  منظور  به 
ارتقای  برای  تالش  در  رفت  کوبا  کشور  به  خود 
مهارت های خود به عنوان یک رهبر سطح باال در 

ونزویال بوده است.
مادورو به شیوه چاوز در تلویزیون ملی مخالفان را 
هدف حمله قرار داد. او با چالش طلبی وعده داد 
تا از انقالب سوسیالیستی که چاوز به اجرا درآورد 

دفاع کند.
منظور  به  که  مراسمی  در  اخیرا  مادورو  نیکوالس 
تقدیر از فرمانداران برگزیده حامی هوگو چاوز در 
سه ایالت ونزویال برگزار شده بود، گفت: متاسفم که 
صدایم مشکل پیدا کرده. من این روزها پس از کار 

سخت سرما خوردم و هنوز بهبود نیافته ام.
جمهوری  رییس  مجددا  اکتبر  ماه  در  که  چاوز 
ونزویال شد مادورو را به منظور جانشینی خود در 
صورتی که بیماری سرطان مراسم تحلیف وی برای 
دور جدید ریاست جمهوری اش را غیر ممکن کنند 

انتخاب کرد.

که  صورتی  در  تا  خواست  خود  حزب  از  چاوز 
انتخابات ریاست  باز گردد و  نتواند به قدرت  وی 
جمهوری زود هنگام برگزار شود از مادورو حمایت 

کنند.
جمهوری  رییس  ساله   50 معاون  لئون،  گفته  به 
اتحادیه های  رهبر  و  بس  رانندة  یک  که  ونزویال 
ببخشد  اعتبار  را  خود  رهبری  باید  بوده  کارگری 
زیرا در آینده نزدیک ممکن است به یکی از مسائل 

مبارزات سیاسی تبدیل شود.
کارمن بئاتریس فرناندز، رییس مرکز دیتا استراتژیا 
در  مادورو  که  ساخت  خاطرنشان  نیز  ونزویال  در 
ایفا  برجسته ای  نقش  فرمانداران  تقدیر  مراسم های 
کرده و در سخنرانی ها لحن فردی را داشته که در 

مسیر تبلیغات انتخاباتی قرار دارد.
تعیین شده و  به عنوان وارث چاوز  او  افزود:  وی 
اکنون فعاالنه این نقش را به پیش می برد. او خود را 
برای انتخابات ریاست جمهوری در آینده ای نزدیک 

آماده می کند. 
به  چاوز  یعنی  خود  ارباب  به  شبیه  کامال  مادورو 
گوشه کنارها سر می زند و کنایه هوگو چاوز را در 

خصوص ائتالف مخالفان دولت 
ونزویال به دلیل کسب تنها سه 
کرسی از 23 کرسی فرمانداران 
ایالت ها در ونزویال استفاده کرد 
پاشیده  هم  از  آنها  که  گفت  و 
شده و تبدیل به »غبار کیهانی« 

شده اند. 
معاون رییس جمهوری ونزویال 
قدم  احتیاط  با  تا  داشته  تالش 
بردارد و در یکی از اظهارنظرهای 
خود خطاب به هواداران دولت 
تنها  من  است  گفته  تاچیرا  در 
ما  رییس جمهور هستم  معاون 
در  که  داریم  جمهوری  رییس 
حال انجام وظیفه بوده و نامش 
است...  فریاس  چاوز  هوگو 
و  ندارد  وجود  موقتی  دولت 

همین طور هیچ قدرتی واگذار نشده است. 

برای  میالدی  آینده  ماه  است  قرار  ساله   58 چاوز 
دور سوم ریاست جمهوری خود سوگند یاد کند اما 
ملت ونزویال در نگرانی در خصوص اینکه بحران 
مجدد  تصدی  از  ونزویال  رهبر  جلوی  سالمتی 

ریاست جمهوری را بگیرد به سر می برد.
امریکای  گرایانه  چپ  چهره  عنوان  به  که  چاوز 
التین به مدت بیش از یک دهه و همین طور منتقد 
گفت:  شده  شناخته  امریکا  امپریالیسم  سرسخت 
تبلیغات  میالدی  جاری  سال  اوایل  آنکه  از  پیش 
از  که  بود  کرده  اعالم  کند  آغاز  را  خود  انتخاباتی 
بیماری سرطان رها شده است اما چندی بعد مجبور 

شد که تایید کند بیماری وی عود کرده است. 
او به منظور عمل جراحی و معالجات پس از آن به 

کشور کوبا همپیمان اصلی ونزویال بازگشت. 
مقامات ونزویال هرگز اعالم نکردند که نوع سرطانی 
که چاوز به آن مبتال شده چیست و یا چه اعضایی 

از بدن وی گرفتار شده اند.

اپوزیسيونمصرخواستار
رسيدهگیبهتقلبدر

همهپرسیشد
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مخالفسرشناسپوتين
بهفسادمتهمشد

االبراهیمی:

اوضاعسوریهنگرانكنندهاست
قراردادنظامیميليارددالریمسكوو

دهلینوامضاشد
مشترک  فرستاده  االبراهیمی،  اخضر 
سازمان ملل و اتحادیه عرب با بشار 
در  سوریه  رییس جمهوری  اسد، 

دمشق دیدار کرد.
وی در پی این دیدار اعالم کرد که 
وضعیت  در خصوص  اسد  بشار  با 
سوریه، بحران این کشور و راه های 
خروج از بحران سوریه گفتگو کرده 

است. همچنین االبراهیمی تاکید کرد که در این دیدار پیشنهاداتی را به وی در خصوص 
حل و فصل بحران سوریه ارائه کرده است.

درباره  اسد  با  گفت:  و  کرد  توصیف  کننده  نگران  را  سوریه  اوضاع  همچنین  االبراهیمی 
مشکالت و رنج های بی شمار مردم سوریه صحبت کردیم. وی محور مذاکراتش را با اسد 

برداشتن گام هایی درباره آینده سوریه اعالم کرد.
سوریه  اوضاع  گفت:  ادامه  در  سوریه  به  عرب  اتحادیه  و  ملل  سازمان  مشترک  فرستاده 

همچنان ناآرام است.
پیشتر اخضر االبراهیمی در مصاحبه تلویزیونی اعالم کرده بود که تهدید به استعفا نکرده 
است و هرگز از مقامات روسیه نخواسته است که به بشار اسد برای دیدار با وی اعمال 

فشار کنند.
سایت اینترنتی النشره نیز اعالم کرد که بشار اسد، در دیدارش با االبراهیمی بر همکاری 
و  سوریه  ارضی  تمامیت  و  بوده  سوریه  ملت  منافع  راستای  در  که  تالش هایی  با  دمشق 

استقالل این کشور را حفظ کند، تاکید کرد.
در این دیدار بشار اسد، االبراهیمی را در جریان آخرین تحوالت سوریه قرار داد.

االبراهیمی نیز نتایج مذاکراتش با مقامات برخی از کشورهای جهان جهت کمک به حل و 
فصل بحران سوریه را به اطالع اسد رساند.

االبراهیمی در فضایی کامال دوستانه  اعالم کرد که مذاکرات اسد و  نیز  تلویزیون سوریه 
صورت گرفته است.

این اظهارات االبراهیمی در پی آن بود که شبکه االخباریه خبری را مبنی بر تهدید االبراهیمی 
به استعفا از سمتش و درخواستش برای اعمال فشار بر بشار اسد برای دیدار با وی منتشر 
زمان  از  بار  برای سومین  و  بیروت  فرودگاه  طریق  از  یکشنبه  روز  االبراهیمی  بود.  کرده 

تعیینش به عنوان نماینده سازمان ملل در سوریه وارد دمشق شد.

مخالفان  عمده  رهبران  از  یکی  ناوالنی،  الکسی  روسیه  مقامات 
والدیمیر پوتین را به اختالس بیش از سه میلیون دالر در سال 2007 

متهم کرده اند.
این سومین باری است که آقای ناوالنی با اتهامات فساد مالی رو به 

رو می شود.
مقامات روسیه او را متهم کرده اند که در سوءاستفاده از منابع مالی 

یک حزب سیاسی دست داشته است.
او پیش از این هم در پرونده هایی دیگر به دست داشتن در پول شویی 
با  و  شده  متهم  روسیه  دولتی  شرکت  دو  از  اختالس  همچنین  و 

مجازات احتمالی 10 سال زندان رو به رو است.
انگیزه های  از  برآمده  و  اساس«  »بی  را  اتهامات  این  ناوالنی  آقای 

سیاسی دانسته است.
یکی از مقامات پیشین حزبی هم که ادعا شده اختالس در آن صورت 
گفته خود حزب  و  توصیف کرده  »بی معنی«  را  اتهامات  این  گرفته 

تاکنون چنین اتهامی متوجه آقای ناوالنی نکرده است.
الکسی ناوالنی از برجسته ترین رهبران اعتراضاتی است که در سال 

گذشته علیه زمامداری 13 ساله والدیمیر پوتین برگزار شد.
اتهاماتی  با  نیز  پوتین  مخالف  دیگر  فعال  و  رهبر  او چندین  به جز 

مشابه از طرف مقامات روسیه مواجه شده اند.

براساس قرارداد بزرگ نظامی میان مسکو و دهلی نو، روسیه متعهد شد 42 جنگنده 
سوخو و 71 بالگرد نظامی به هند بفروشد.

والدیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه که در دهلی نو به سر می برد روز دوشنبه 
با نخست وزیر این کشور دیدار و گفت وگو کرد و دوطرف یک موافقتنامه نظامی 

امضا کردند.
قرارداد  یک  کشور  دو  میان  روابط  از  تمجید  ضمن  سینگ  موهان  مان  و  پوتین 
آن روسیه 42 جنگنده  براساس  که  امضا کردند  دالر  میلیارد  ارزش 1.6  به  نظامی 
»سوخو-سو30« به هند می فروشد. همچنین قرار داد دیگری به ارزش 1.3 میلیارد 
نو  به دهلی  بالگرد جنگی »میل می-17«  براساس آن 71  امضا شد و روسیه  دالر 

واگذار می کند.
سینگ بعد از دیدار با پوتین گفت: گفتگو با رییس جمهور روسیه درمورد مسایل 

امنیتی منطقه از جمله افغانستان نیز بود.
بر اساس اطالعات کاخ کرملین، برنامه سفر پوتین به دهلی شامل مذاکرات وی با 
موهان مان سینگ نخست وزیر هند است که ابتدا دوجانبه و بعد در شکل گسترده 
صورت می گیرد. سپس مالقات با پراناب موکرجی رییس جمهوری هند و گفت وگو 
با صوفیه گاندی رهبر حزب کنگره ملی هند و همچنین رهبر حزب مخالف هند 
و  نظامی-فنی  همکاری های  انرژی،  زمینه  در  همکاری ها  گرفت.  خواهد  صورت 

مسائل مهم بین المللی در مرکز توجه این مذاکرات قرار دارد.
باالترین سطح مجموعه  پایان مذاکرات در  انجام شده، در  برنامه ریزی  اساس  بر 
امضاء  به  مختلف  زمینه های  در  دوجانبه  توافقنامه   10 از  بیش  شامل  مهمی  اسناد 

خواهد رسید.

خبرگزاری فرانسه                     
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حامدعلمی

و  داشت  جریان  پنجشیر  در  عملیات 
به طور  شمال  والیات  سایر  قوماندانان 
و  کاروان ها  مراکز،  بر  دسته جمعی 
حمله  شوروی  و  حکومتی  قرارگاه های 
بغالن،  تخار،  بدخشان،  در  و  نمودند 
آغاز  وسیع  حمالت  شمالی  و  کندز 

گردید.
شوروی  و  حکومت  نیروهای  اگرچه 
توانستند بعضی نقاط سرکوهی را اشغال 
در  بزرگ  و  کوچک  قرارگاه های  و 
موفق  ولی  کنند،  تاسیس  پشغور  منطقۀ 
شورای  و  نشدند  دره  کامل  تسخیر  به 
آمد  به در  موفق  بزرگ  آزموني  از  نظار 
و قوماندانان و مجاهدین افغانستان، مزة 
را  نظامی  عملیات  هماهنگی  و  اتحاد 

چشیدند.
اهداف  از  یکی  نظار،  شورای  گسترش 
شورا  مسوولین  و  قوماندانان  اولیۀ 
از  یکی  در  مسعود  احمدشاه  بود. 

مصاحبه هایش گسترش شورا را به چند 
در  مسعود  بود.  نموده  تقسیم  مرحله 
اول  مرحلۀ  “در  کرد:  بیان  مصاحبه یي 
هندوکش  شمال  والیات  در  شورا  باید 
دوم  مرحلۀ  در  و  می کرد  پیدا  گسترش 
عمدة  شاهراه  دو  بین  ساحۀ  ما  نظر  به 
افغانستان یعنی کابل ـ تورخم و کابل ـ 
حیرتان باید هماهنگ می شد و والیات 
تخار،  بدخشان،  کنر،  ننگرهار،  لغمان، 
کندز، پروان، کاپیسا، شمال والیت کابل 
بغالن  و  بلخ  والیات  ساحات شرقی  و 
متحد می شدند؛ زیرا این والیات از نظر 
فراوان  اهمیت  حایز  سیاسی  و  نظامی 
در  فعالیت  و  کار  است و مرحلۀ سوم، 
اطراف و داخل کابل است که برای این 
داریم.”  ضرورت  زیاد  وقت  به  منظور 

)13(
و  افغانستان  شمال  در  جنگ  شدت  اما 
شهادت و از بین رفتِن قوماندانان مشهور 
و هم نظران احمدشاه مسعود و متحدین 
به گسترش  آن جبهه، ضربه های مهلک 
شورای نظار وارد کرد. شهادت ذبیح اهلل 
خان آمر عمومی مجاهدین والیت بلخ، 
محمد اسماعیل طارق قوماندان عمومی 
تورن  شفیع اهلل،  مولوی  لغمان،  والیت 
صافی،  کوه  در  سیدعالم  و  فیض محمد 
همه  که  شمالی  در  شهراهلل  عبدالشکور 
متحدین شورای نظار بودند، کار مسعود 
گونه یي  به  ساخت؛  مواجه  رکود  با  را 
با  دیدارهایش  از  یکی  در  مسعود  که 
حومۀ  در  افغانستان  مشهور  قوماندانان 
شهر پشاور در اکتوبر 1990 که نگارنده 
مولوی  آن که  از  بعد  بود،  شاهد  نیز 
توسط  شفیع اهلل  مولوی  برادر  صدیق اهلل 
برایش  جگدلک  محمدانور  قوماندان 
با  برخاسته  جایش  از  گردید،  معرفی 
او دوبار مصافحه کرده گفت: “شهادت 

مولوی شفیع اهلل تمام برنامه ها و کارهای 
زنده  او  اگر  و  ساخت  خراب  را  ما 
نمی دیدیم.  جنجال  این قدر  می بود، 

خداوند جنت را جایش کند.”
به  که  قوماندانان  شهادت  برعالوة 
گسترش شورای نظار ضربۀ فراوان وارد 
تفصیل  به  که  فرخار  تنگی  حادثۀ  کرد، 
پنج  حداقل  شدِن  کشته  و  شد  ذکر 
فرمانده مهم شورای نظار در آن سانحه 
خطر  با  را  شورا  این   ،1989 سال  در 
و  درایت  با  اما  ساخت؛  مواجه  نابودی 
مسوولین  سایر  و  مسعود  ژرف نگری 
سیاسی  و  نظامی  ابتکارات  بازهم  شورا 
را از دست نداد تا این که در سال 1990 

جلسۀ پنجم را تشکیل کردند.
فرماندهان در جلسۀشان روی گسترش 

پرداختند  گفت وگو  و  بحث  به  شورا 
سرتاسری  شورای  تشکیل  به  راجع  و 
تصامیم  آن،  به  نظار  شورای  پیوستن  و 
مهمي اتخاذ کردند و در نتیجه، شورای 
شورای  مهم  ارکان  از  یکی  به  نظار 

قوماندانان درآمد.
احمدشاه مسعود به این باور بود که بعد 
هماهنگی  شوروی،  نیروهای  خروج  از 
تنها  و  امر ضروری ست  قوماندانان یک 
قوماندانان  میان  واحد  استراتژی  یک 
برساند؛  پیروزی  به  را  جهاد  می تواند 
از  بعد  که  کرد  اعالن  او  منظور  این  به 
قوماندانان،  سرتاسری  شورای  تشکیل 
در  و  مي رسد  به سر  نظار  شورای  عمر 
که  “هرقدری  کرد:  اظهار  مصاحبه یی 
مستحکم  و  تقویه  سرتاسری  شورای 
از بین بردِن  اندازه برای  شود، به همان 
اقدام  زودتر  نظار  شورای  تشکیالت 
شورای  طرف  از  زمانی که  و  می کنیم 
نظار  شورای  شدیم،  مطمین  سرتاسری 

را منحل می سازیم.” )14(

اگرچه شورای نظار منحل نشد؛ ولی با 
فرماندهان،  سرتاسری  شورای  تشکیل 
حداقل اخبار، کنفرانس های مطبوعاتی و 
فعالیت های سیاسِی آن از طریق شورای 

سرتاسری سازمان داده می شد.

  جلسة ساغر
منطقۀ  در  قوماندانان  شورای  تشکیل 
ساغر والیت غور، یکی از ابتکارات مهم 
افغانستان  جهادی  قوماندانان  عاقالنۀ  و 
است. این شورا به همت و درایت نظامی 
عمومی  امیر  خان  اسماعیل  سیاسی  و 
اسالمی  جمعیت  غرب  جنوب  حوزة 

افغانستان و همراهانش، دایر گردید.
کتاب  نویسندة  مبارز،  عبدالحمید  آقای 
افغانستان”،  سیاسی  واقعات  “تحلیل 

دربارة جلسۀ ساغر می نویسد: 
و  کمونیست ها  علیه  مقدس  »جنگ 
اردوی اشغالگر وارد هشتمین سال خود 
گردیده بود، مجاهدین والیات غرب و 
جنوب غربِی کشور مردانه می جنگیدند، 
ولی هرکدام منطقۀ خود را طور مستقل 
حفظ  برای  دهقانان  می کردند.  حفظ 
جداگانه  جهادی  واحدهای  اراضی شان 
صرف  یک  هر  و  بودند  کرده  تشکیل 
این  می کردند.  دفاع  خودشان  منطقۀ  از 
جنگ  ساحۀ  تا  بود  شده  سبب  وضع 
وسیع گردد و تمام ملت در این جهات 
در  مبارزه  این گونه  ولی  گردند.  شریک 
نمی تّّوانست  بود،  موثر  بسیار  حالی که 
قوای شوروی را با شکست قاطع مواجه 
بگرداند. بنًا ایجاب می کرد تا ارتباط در 
بین واحدهای جهادی کوچک و بزرگ 
ایجاد گردد و یک هماهنگی در عملیات 

نظامی به میان آید.

جنرال اسماعیل خان امیر حوزة جنوب 
و جنوب غرب کشور که یکی از افسران 
تعلیم یافتۀ اردوی افغانستان بود و با یک 
کرده  آغاز  روس ها  علیه  را  جهاد  قیام، 
بود، به مسایل استراتژی و تاکتیک نظامی 
آشنایی کامل داشت، مسایل جریان جهاد 
و بعد از جهاد را خوب درک و پیش بینی 
واحدهای  بین  در  را  انسجام  و  می کرد 
ساغر  جرگۀ  می دانست،  حتمی  جهادی 

را تشکیل کرد.« 

برای برخی افراد، جلوگیري از ریزِش مو به دلیل ژنتیکی بودِن این مسأله برای 
آن ها، یک امر حتمی و حیاتي است. بسیاری از افراد به دنبال درمان های مختلفی 
هستند تا از ریزش موهای خود جلوگیری کنند. برخی دیگر به دنبال پوشاندِن 
آن هستند و برخی افراد هم یاد می گیرند که آن را با آغوِش باز بپذیرند. اما اگر 
شما می خواهید که تغییری ایجاد کنید و موهای خود را قوی و سالم نگه دارید، 
ممکن است بخواهید این غذاها را که از ریزش موهای شما جلوگیری می کنند، 

به عادت غذایی خود بیافزایید. 
  ماهی

ندارد  ابهامی وجود  بنابراین  پروتیین تشکیل شده اند،  از  به طور عمده یی  موها 
که چرا ماهی برای موها مادة غذایی بسیار مهمی است. ماهی منبع غذایِی مهمی 
برای پروتیین است و هم چنین سرشار از امگا سه می باشد. اما چرا نباید گوشت 
قرمز یا گوشت های دیگر برای تأمین پروتیین موهای تان بخورید؟! زیرا گوشت 
قرمز، چربی باالیی دارد و غذاهای پرچرب، تستوسرون بدن را افزایش می دهد 
که این امر منجر به ریزش موهای شما می شود. افزودن پروتیین زیاد به عادت 
غذایی تان خوب است، اما باید از غذاهای پرچرب اجتناب کنید. به همین دلیل 
است که ماهی را به عنوان منبع غذایی مهمی برای جلوگیری از ریزش موهای تان 

پیشنهاد می کنیم.
  تخم مرغ

موهای تان  تقویت  برای  پروتیین دار  غذاهایی  دنبال  به  و  هستید  گیاه خوار  اگر 
هستید، تخم مرغ و محصوالت لبنی، حاوی منابع غذایی کافی برای موهای شما 
هستند. به دنبال مواد لبنی کم چرب مانند شیر و ماست کم چرب باشید. تخم مرغ 
هم چنین حاوی ویتامین A می باشد. ویتامین آ سبوم تولید می کند و سبوم نوعی 
چربی است که بدن برای به اندازة کافی چرب نگه داشتِن پوست و مو تولید 

می کند.
  لوبیا

لوبیا حاوی ویتامین E می باشد که از ریزش موها جلوگیری می کند. ویتامین ای 
اینکه  به عنوان آنتی اکسیدان عمل می کند. اگر فشار خون باالیی دارید، قبل از 

جذب ویتامین ای خود را باال ببرید، با پزشک خود مشورت کنید.
C میوه های حاوی ویتامین  

از  باشند، چرا که  کنید که حاوی ویتامین سی  انتخاب  را  میوه هایی  بهتر است 
ریزش موهای شما جلوگیری می کنند. مالته، توت زمینی و کیوی جزِو این میوه ها 
می باشند. ویتامین سی به عنوان آنتی اکسیدانی عمل می کند که از پوست و مو 
محافظت می کند. این ویتامین هم چنین برای جذب آهن، مادة دیگری که برای 

جلوگیری از ریزش موها ضروری است، الزم است.
  زردك

زردک نه تنها برای سالمِت چشم مفید است، بلکه برای سالمت موها نیز بسیار 
مفید است. مانند تخم مرغ و مواد لبنی ویتامین »آ«ي موجود در هویج برای تولید 
سبومِ مو ضروری است. زردک به موهای شما کمک می کند سالم و براق بماند.

  میوة خشك
موهای  ریزش  از  جلوگیری  برای  خشک  میوه هاي  انواع  دیگر  و  پسته  بادام، 
شما مفید است. نه تنها حاوی امگا سه هستند، بلکه حاوی مقدار زیادی زینک 

می باشند که برای موهای شما مفید است.
  سبزیجات

پالک و کلم هم منبع ویتامین آ و سی می باشند. مانند بسیاری غذاهای دیگر در 
این لیست، این سبزیجات هم مواد طبیعی یی مانند سبوم تولید می کنند که برای 

جلوگیری از ریزش موهای شما مفید است.
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  مقدمه: 
و  تمثیلی،  بینشی  زادة  اسوه ها  انتزاعی،  داستان های  در 
قهرمانان نمونۀ بارزِ گروهِ خود هستند و خصوصیاِت آن ها 
بیشتر قهرمانان در  نیز در چهارچوِب همین سنخ است. 
قصه های سنتی، شخصیتی ایستا دارند و کم تر دگرگونی 
می یابند و یا اگر هم پویا باشند، تغییری اندک دارند؛ اگر 
است  بی نظیر  شیوه یی  فردوسی  داستان سرایی  شیوة  چه 
ساختِن  جاودان  برای  را  خویش  غم  و  هم  تمام  وی  و 

حماسه به کار برده است.
  سیاوش 

یکی از چهره های مظلوم و مغموم شاهنامه، سیاوش است. 
بالنده گِی  دربار کاوس محیط امن و آرامی برای رشد و 
شاهزادة جوان نیست. از همین رو رستم وی را به زابلستان 
می برد تا او را تحت حمایت خویش قرار دهد و وقتی به 
بالنده گی رسید، وی را دوباره روانۀ دربار نماید. در واقع 
را  مثبت شخصیتِی خویش  جنبه های  از  بخشی  سیاوش 

از رستم دارد. 
سواری و تیر و کمان و کمند

عنان و رکیب و چه و چون و چند 
نشستن گه و مجلس و می گسار

همان باز و شاهین و یوز و شکار 
ز داد و ز بیداد و تخت و کاله

سخن گفتن و رزم و راندن سپاه 
هنرها بیاموختش سر به سر

بسی رنج ها برد و آمد به سر 
سیاوش چنان شد که اندر جهان

همانند او کس نبود از مهان
است.  یوسف  داستان  شبیه  گونه یی  به  سیاوش  داستان 
همه از زیبایی وی حیران اند. روحیات اخالقی از جمله 
ماجرای  است.  وی  بارز  از خصوصیات  شرم  پاکدامنی، 
عشق ممنوع و هوس بازی سودابه و کشیدن وی به حرمسرا 
و پاره شدن پیراهن وی، دقیقًا عین داستان داستان زلیخا 
است، تنها تفاوت وی این است که در نهایت از عزت به 

ذلت دچار می شود و یوسف برعکس. 
سیاوش شخصیتی است که اهل سازش است و یک سره 
کاوس  این که  با  می کند.  دوری  برنده گی  و  خشونت  از 
این  با  اما  امر گناهکار است،  این  می داند که سودابه در 
حال به رای موبدان و انتخاب خود سیاوش، گذشتن از 
آتش را  به وسیلۀ وی و امتحاِن او می پذیرد. این قسمت 
به خواننده  را  ابراهیم خلیل  داستان  سیاوش  زنده گی  از 
از  نفس  به  اعتماد  اطمینان و  با  یادآور می شود. سیاوش 
میان آتش عبور می کند. آن چه در این داستان جالب توجه 
دو سمبول  هر  که  اوست  سپیِد  اسب  و  می نماید، جامه 
پاکی هستند. پس از محقق گشتن بی گناهی وی، شاه عزم 
درخواست  پدر  از  سیاوش  و  می کند  را  سودابه  کشتن 

بخشش برای وی  می کند. 
در واقع همۀ اتفاقات ناگوار در دربار کاوس و ابراز عشق 
از سمت سودابه، که وی او را مادر خویش می داند، باعث 
می شود که شاهزادة جوان از دربار شاه گریزان و به جنگ 
با توران تن در دهد. این جاست که خود به سمت اختر 

شوم روانه می شود. 
از جمله افرادی که در داستان سیاوش شخصیتی متزلزل 
دارد، افراسیاب است. وی به دنبال خواب بدی که می بیند، 
از جنگ با سیاوش چشم می پوشد تا هم از کشته شدِن 

سیاوش و هم اتفاقات بعِد وی در امان باشد.
از  یک سره  که  سازش  اهل  شخصیتی ست  سیاوش 
اثر بی کفایتی  اما در  خشونت و برنده گی دوری می کند. 
از درِ  افراسیاب  و  توران می شود  راهی  کاوس، سیاوش 

با وی می آید به طوری که دختِر خود فرنگیس  دوستی 
را به زنی وی درمی آورد. اما مورد سعایت و کینه توزی 
و  افراسیاب  به دست  سرانجان  و  می گیرد  قرار  گرسیوز 

گرسیوز کشته می شود.
 

  خصوصیات شخصیتی سیاوش: 
1ـ زیبایی و پاکدامنی: این خصیصۀ وی در داستان سودابه 
و اظهار عشق به سیاوش به چشم می خورد. این قسمت 
از داستان شباهتی تام به داستان یوسف دارد، اما با پایانی 

متفاوت.
چنین  هفت سالش همی آزمود                                                  

به هر کار جز پاک زاده نبود
2ـ درون گرایي و صداقت: یک رنگی وی هیچ مناسبتی با 

دربار کاوس که پُر رنگ و نیرنگ است، ندارد. به همین 
در  و  نمی یابد  خویش  رازدار  و  غمخوار  را  کسی  دلیل 

مشکالت به جز درون خویش، جایی نمی یابد: 
بپیچید و بر خویشتن راز کرد

 از انجام، آهنگ آغاز کرد
3ـ نداشتِن قاطعیت در برخي موارد: زمانی که پدر از او 
در  این که جایش  بر  علم  با  برود،  به شبستان  می خواهد 
شبستان نیست، تسلیم خواستۀ وی می شود و با رفتن به 
شبستان، رویدادهای منجر به بداقبالی و واژگونی بخِت 
با  رویارویی  در  وی  خصیصۀ  این   . می شود  آغاز  وی 
افراسیاب نیز به چشم می خورد. سیاوش به راحتی دعوت 
افراسیاب را می پذیرد و روانۀ توران می شود. چون نوبت 
را  آتش(  از  )گذشتن  گرم  وی  می رسد،  وی  امتحان  به 
انتخاب می نماید. و این امر یادآور داستان ابراهیم خلیل 
است. سیاوش در این داستان نماد پاکی و نجابت است 
که دگربار به این امر گوش زد می شود. اما در عین حال، 

زیرک و بی باک است.
4ـ در حقیقت او مظهر درست پیمانی و جوان مردی است 
و این امر در جنگ بین سیاوش و افراسیاب و پیمان بستن 
وی به چشم می خورد. گرچه کاوس جز این است و این 

خصوصیت سیاوش، ناشی از تربیت رستم است.
سراسر  و  ندارد  اندوه  بدون  شادی  هیچ گاه  سیاوش  5ـ 
که  زمانی  آمیخته اند.  به هم  اندوه  و  غم  وی  زنده گی 
آمیخته  شادی  می کند،  دعوت  توران  به  را  او  افراسیاب 
از  که دلش خبر  فرا می گیرد چرا  را  با حزن درون وی 

آینده یی نامعلوم و نافرجام می دهد:
ندانم کزین کار بر من سپهر

چه داند به راز اندر از کین و مهر 
توران  سرزمین  راهی  و  می دهد  قضا  به  تن  به ناچار  اما 

می شود.
6ـ هرچند در میداِن جنگ هنرنماست، اما چون خردمند 
افراسیاب  برابر  زدن  گوی  از  مي باشد،  دوراندیش  و 
خودداری می کند و چنین وانمود می سازد که حریِف شاه 

نیست. 
خالصه: 

است.  قهرمان شاهنامه، سیاوش  پاک ترین  و  مظلوم ترین 
داستان  از  ترکیبی  قهرمان،  شاهزادة  این  زنده گی  داستان 

یوسف، ابراهیم و مسیح را نشان می دهد. 
او نمود پاکی و لطافت بی خلل است که ویژه گی آرمانِی 
انسان را داراست و به همین دلیل از نسل او فردی چون 
را  بی گناه  کین  که  هموست  و  می آید   پدید  کیخسرو 

می ستاند.

بخش ادبیات تبیان
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مظلوم ترین، مغموم ترین و پاک ترین 

قهرمان شاهنامه
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اخترچرخادب
 )آشنايي مختصر با پروين اعتصامي(

پروین اعتصامی، شاعر ایراني، دختر یوسف اعتصام الملک 
آشتیانی، در 25 اسفند 1285 متولد شد.1 از کودکی زبان 
به شعر گشود و در آغاز دورة جوانی از شاعران معروف 

عصر خویش به شمار می آمد.
حادثۀ  دو  و  نبود  تلخ کامی  از  دور  به  پروین،  زنده گی 
و مرگ  زناشویی  ناموفق  زنده گی  ـ  زنده گی وی  بزرگ 
پدر ـ کافی بود تا دل و روح لطیف و حساِس او را در 
هم بشکند؛ اّما طبع بلند و روح واالی او این مصیبت ها 
را با متانت و وقاری که شایستۀ طبایع بلند است، از سر 

گذراند. 
اندیشه های پروین در دو مسیر کلی جریان داشته که این 
تمام حیات  به وحدتی می رسند که  پایان،  دو مسیر، در 
بشری را در بر می گیرد. او در همان حال که فلسفۀ هستی 
و راز آفرینش و پیچیده گی سرنوشت آدمی را در ارتباط 
می کند،  رو  و  زیر  اندیشۀ خود  در  ماده  ماورای  عالم  با 
از زنده گی عادی و روزمرة انسان و تکلیِف او نیز غافل 

نیست.2
اجتماعی، اخالقی  نکات  نو و متضمِن  اندیشه های وی، 
انتقادی است و تمثیالت نغز و اندرزهای حکیمانه و  و 
اشعار خویش،  در  است.3 وی  مایۀ شگفتی  او  تفکراِت 
مادری مهربان، پدری دانا، دوستی غمخوار و آموزگاری 
ستم دیده گان  ساز  و  سوز  سرود  او  شعر  است.  خردمند 
و از پا افتاده گان و خشم بر ضد ستم کاران و متجاوزان 

است.
او،  پیام  و  که شعر  است  این  در  پروین  راز جاودانه گی 

شعر و پیامی برای همۀ انسان هاست.4
پروین، سرانجام در عنفوان جوانی و در سن 34 ساله گی، 
در 15 فروردین سال 1320 ش در گذشت و در صحن 
سپرده  خاک  به  قم(  )شهر  معصومه  حضرت  آرامگاه 
شد. وی در قطعه یی که برای سنگ قبر خویش سروده، 

می گوید:
این که خاک سیه اش بالین است 

اختر چرخ ادب پروین است 
گرچه جز تلخی از ایام ندید

هرچه خواهی سخنش شیرین است 
صاحب آن همه گفتار بلند

سائل فاتحه و یاسین است 
دوستان به که ز وی یاد کنند

دل بی دست، دلی سنگین است. 5

  پی نوشت ها :
انتشارات  موسسۀ  فارسی،  فرهنگ  معین،  محمد   .1

امیرکبیر، چاپ هشتم، تهران 1371، ج 5، ص 156
2. کلیات دیوان پروین اعتصامی، به کوشش محمد تقی 

بابایی، کتاب نمونه، چاپ چهارم، ص 9
3. فرهنگ معین، ص 156

4. کلیات دیوان پروین اعتصامی، ص 13
5. همان، ص 153.

منبع: آیینة رشد

محتسب مستي به ره ديد و 
گريبانش گرفت

پروين اعتصامي

محتسب مستي به ره دید و گریبانش گرفت
مست گفت: اي دوست، این پیراهن است، افسار نیست

گفت: مستي، زآن سبب افتان و خیزان می روي 
گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

گفت، می باید تو را تا خانۀ قاضي برم
گفت: رو صبح آي، قاضي نیمه  شب بیدار نیست

گفت: نزدیک است والي را سراي، آن جا شویم
گفت: والي از کجا در خانۀ ّخمار نیست

گفت: تا داروغه را گوییم، در مسجد بخواب 
گفت: مسجد خوابگاه مردم بدکار نیست

گفت: دیناري بده پنهان و خود را وارهان 
گفت: کار شرع،  کار درهم و دینار نیست 

گفت: از بهر غرامت، جامه ات بیرون کنم 
گفت: پوسیده است، جز نقشي ز پود و تار نیست

گفت: آگه نیستي کز سر درافتادت کاله
گفت: در سر عقل باید، بی کالهي عار نیست

گفت: مي بسیار خوردي، زآن چنین بی خود شدي 
گفت: اي بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست 

گفت: باید حد زند هشیارمردم، مست را 
گفت: هشیاري بیار، این جا کسي هشیار نیست

اكرم
نعمتاللهی



مخالف نشست ترکمنستان...
دفتر سازمان ملل متحد در کابل گفته بود که  آجندای 
نشست بین االفغانی از طرف نماینده گانی که در این 

نشست دعوت می شوند، تعیین می گردد.
نشست  که  گفت  گذشته  روز  فیضی  ایمل  اما 

ترکمنستان آجندای پنهان و استخباراتی دارد.
حاال  که  می گوید  کرزی  حامد  سخنگوی  همچنان 

افغانستان در وضعیتی قرار ندارد که توانایی برگزاری 
مدنی،  جامعۀ  باشد؛  نداشته  را  نشست هایی  چنین 
به   ... مجلس  سیاسی،  احزاب  مطبوعات،  رسانه ها، 
گونۀ فعال وجود دارند و باید چنین نشست هایی در 

داخل کشور برگزار شود.
شود  برگزار  است  قرار  درحالی  ترکمنستان  نشست 
اپوزیسیون، شورای  نماینده گان  از  شماری  اخیراً  که 
در  نشستی  در  افغانستان  حکومت  صلح،  عالی 

حومۀ پاریس، با نماینده گان طالبان و حزب اسالمی 
حکمتیار به بحث و گفت وگو پرداختند.

برخی منابع گفته اند که نشست پاریس به جز کمپاین 
تبلیغاتی به طالبان، هیچ سود را دیگری در پی نداشته 

است.
به گفتۀ این منابع، نشست پاریس طرحی پالن شده 
از پیش، برای تبلیغات رسانه یی به طالبان مسلح بوده 

است.
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مارشال فهیم در نخستین سالگرد شهادت عبدالمطلب بیک:

هنوز دوست و دشمن شناسایی نشده است

خروج سریع امریکا فروپاشی...
 همکاری های سودمند بپردازند.

از زمان بازگشایی مسیرهای ترانزیت مایحتاج نیروهای ناتو 
از پاکستان به افغانستان در ماه جوالی سال 2012 میالدی 
آباد و  پاکستان همکاری های دوجانبه اسالم  توسط دولت 

واشنگتن به تدریج رو به بهبود است.
یکی از جدیدترین این اقدامات در روند عادی سازی روابط 
میان دو کشور اوایل ماه دسامبر سال جاری میالدی صورت 
گرفت که دولت باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا کنگره 
را متقاعد کرد مبلغ 700 میلیون دالر را برای عملیات مقابله 
با تروریسم در منطقه مرزی پاکستان با افغانستان به دولت 

اسالم  آباد بپردازد.
برای  امریکا  از  دالر  میلیارد  دو  مبلغ  ساله  هر  پاکستان 
به  پرداخت  این  اما  است  کرده  دریافت  امنیتی  کمک های 
دلیل تنش های دیپلماتیک میان دو کشور نظیر کشته شدن 
ناتو در نوامبر 2011  24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی 
میالدی و همچنین کشته شدن اسامه بن الدن، رهبر سابق 

القاعده در منطقه ابیت آباد پاکستان به تاخیر افتاد.
عالوه بر این امریکا مواضع پاکستان را در خصوص عدم 
آماده سازی نیروهایی برای مقابله با شبکه حقانی در والیت 

وزیرستان شمالی مورد انتقاد قرار داده است.
در  واشنگتن  پاکستان همچنین گفت: هم اکنون  دفاع  وزیر 
خصوص دولت اسالم آباد و مالحظات در مورد یک جنگ 
بهتری  پاکستان درک  تمام عیار علیه شبه نظامیان در خاک 
تغییر  حال  در  امریکا  که  شدیم  متوجه  هم اکنون  ما  دارد. 
موضع به سمت پاکستان است اما نیاز داریم تا امریکا با ما 
برای مقابله با تروریسم و ریشه کنی شبه نظامیان همکاری 

نزدیک داشته باشد.
نوید قمر در ادامه به یک سری نگرانی های دولت پاکستان 
نیروهای  خروج  از  پس  شبه نظامیان  قوای  تجدید  نظیر 
از خروج  پس  افزود:  و  کرد  اشاره  افغانستان  از  امریکایی 
افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  و  ناتو  ائتالف  نیروهای 
شبه  گرفتن  قدرت  احتمال  میالدی   2014 سال  پایان  در 
نظامیان در این کشور وجود دارد. بنابراین امریکا نباید در 
خروج نیروها از افغانستان شدت عمل به خرج دهد چرا 
در  دوباره  فروپاشی  به  منجر  نباید  آنها  سریع  خروج  که 

افغانستان شود. 
برخی از منابع دیپلماتیک افغان نیز اعالم کردند، فروپاشی 
خارجی  نظامیان  از خروج  ناشی  کابل  در  سیاسی  سیستم 
تنش ها و  بروز  باعث  است  این کشور همچنین ممکن  از 

درگیری هایی در پاکستان شود.

پولیسِ زن مشاور امریکایی...
 می خواهد همه مسوولیت های امنیتی را تا پایان سال 
دلیل  این  به  و  کند  واگذار  افغان  نیروهای  به   2014
این  پولیس  و  سرباز   3500 زمان  آن  تا  می خواهد 

کشور را آموزش دهد.
افزایش حمله های داخلی در  افغانستان شاهد  جنگ 
سال روان است. دست کم 52 عضو نیروهای حافظ 
توسط  روان  سال  در  آیساف  یا  المللی  بین  صلح 

افغان هایی که یونیفورم ارتش و یا پولیس افغانستان 
را بر تن داشته اند، کشته شده اند.

را  حمله ها  این  درصد   25 حدود  که  می گوید  ناتو 
به  آن  باقی  و  می دهند  انجام  طالبان  نفوذی  افراد 
فرهنگی  تفاوت های  و  شخصی  دشمنی های  دلیل 
شان صورت  افغان  متحدین  و  غربی  نیروهای  میان 

می گیرد.
جان آلن، فرمانده کل نیروهای آیساف گفت که در 
عراق بمب های دست ساز، اسلحه نمادین جنگ بودند 

و در افغانستان دیده می شود که حمله های داخلی به 
سالحی نمادین تبدیل شده است.

ناتو سعی در مبارزه با این پدیده دارد و به سربازانش 
باید  افغان  نیروهای  با  همکاری  در  که  داده  دستور 
پیوسته مسلح بوده و در هر زمانی آماده شلیک باشند، 
حتی اگر در پایگاه های به شدت محافظت شده به سر 
ببرند. همچنین سربازان ناتو باید به مسایل فرهنگی 

توجه کنند.

ناجيهنوری

هم  که  می گوید  کشور  ریاست جمهوری  اول  معاون 
مشخص  افغانستان  در  دشمن  و  دوست  اکنون صف 

نیست.
مراسم  در  گذشته  روز  فهیم  قسیم  محمد  مارشال 
عبدالمطلب  سالگرد شهادت  نخستین  از  گرامی داشت 
بیک عضو پیشین مجلس نماینده گان گفت که آوردن 
صلح در کشور یک وجیبه است، به شرط این که طرف 

مقابل را بشناسیم و اعتماد وجود داشته باشد.
دولت  دست آوردهای  برشمردن  با  فهیم  مارشال 
افغانستان طی یک دهۀ گذشته گفت که باید کارهای 
زیادی صورت می گرفت و امروز ما در یک موقعیت 
به  ما هنوز  به دالیلی مردم  اما  قرار می داشتیم،  بهتری 

اهداف خود نرسیده اند.
گفت،  همسایه ها  مداخلۀ  به  اشاره  با  فهیم  مارشال 
و  مي کنند  دخالت  ما  داخلي  امور  در  ما  همسایه هاي 
با  و  هستند  افغانستان  در  استراتیژیک  عمق  خواهان 
باورهای ساده لوحانه یی که ما داریم، قانع نخواهند شد 

و به برنامه هاي شان همچنان ادامه خواهند داد.
آوردن  که  گفت  افغانستان  حکومت  ارشد  مقام  این 
به وجود  ما است، ولي صلح درصورتی  صلح وظیفۀ 
خواهد آمد که همسویی، تفاهم و اعتماد میان طرف ها 
وجود داشته باشد. اما به گفتۀ آقای فهیم، تا اکنون هیچ 

نوع اعتماد و تفاهم در سوی مقابل دیده نمي شود.
او گفت: »من یکي از کساني هستم که بعد از حکومت 
داکتر نجیب اهلل نفر اول امنیت بودم؛ اما تشخیص کرده 
صف  کدام  و  است  دشمن  صف  کدام  که  نمي توانم 

دوست، یعني هنوز دشمن شناسایي نشده است.«

مارشال فهیم تاکید کرد: »دشمن به صورت ماهرانه در 
امور افغانستان دخالت مي کند و مي خواهد شخصیت هاي 
مردمي را بکشد...؛ اگر کسي فکر مي کند که طالب ها یا 
پاکستاني ها را خوب بگوید، او را نمي کشند، سخت در 

اشتباه است، زیرا )این( یک تصور کور است.«
او در بخش دیگر اظهاراتش گفت که من این اطمینان 
را مي دهم که دولت معتقد به برگزاري انتخابات است و 
ما نمي گذاریم برگزاري انتخابات با چالش و مشکالت 
مواجه شود؛ اما قبل از رفتن به سوی انتخابات، ما به 
یک اجماع ملي ضرورت داریم که در نتیجۀ آن ثبات 
سیاسي در کشور به وجود بیاید، در غیر آن کشور به 

کشمکش خواهد رفت.
قبل  سال  ده  که  گفت  کرزی  رییس جمور  اول  معاون 
شد  افغانستان  وارد  چپن  و  کاله  یک  با  کرزي  حامد 
از استاد رباني شهید تسلیم شد و در آن  و قدرت را 
زمان هیچ نهاد سیاسي، فرهنگي و امنیتي وجود نداشت 
و باید نظام از نو ساخته مي شد که مجاهدین آن را با 

تالش ساختند.
افغانستان  ملي  ایتالف  رییس  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  اما 
می گوید که حامد کرزي با چپن و کاله به کابل نیامده 
به  که  بود  شهید  رباني  استاد  تحفۀ  چپن  آن  بل  بود؛ 
رییس جمهور داد و در ضمن مسوولیت بزرگي را نیز به 

او سپرد که یازده سال از این مسوولیت مي گذرد.
رییس ایتالف ملی با اشاره به ریاست جمهوری حامد 
کرزی گفت که اگر حکومت به خاطر قدرت و خانواده 

باشد، بدون شک ناکام است.
او با اشاره به پروسۀ مذاکره و مصالحه با مخالفان مسلح 

دولت گفت، صلح ضرورت اصلي جامعه است، اما باید 
در این پروسه اعتماد و تفاهم وجود داشته باشد.

برابر  در  تنها  انتحار  و  ترور  اینکه  به  اشاره  او ضمن 
استاد  برابر  تنها در  مجاهدین نیست گفت، اگر جنگ 
رباني و شهید مسعود مي بود، پس این جنگ امروز باید 
خاتمه پیدا مي کرد، چرا که هردوي آن  بزرگواران دیگر 

زنده نیستند.
داکتر عبداهلل در مورد انتخابات گفت، انتخابات مسالۀ 
تعیین سرنوشت است و ملت باید با بیداري در این راه 

مهم گام بگذارد.
رهبر ایتالف ملي افزود، تضمین سالمت پروسۀ انتقال 
قدرت گامی است که از امروز تا فرا رسیدن انتخابات 
یک  برگزاري  براي  باید  همه  و  شد  خواهد  گذاشته 

انتخابات شفاف تالش کنیم.
داکتر عبداهلل ضمن توصیف از عبدالمطلب، او را یکي 

از فرماندهان بزرگ جهاد و مقاومت خواند.
وي اظهار داشت، عبدالمطلب بیک در طول زنده گي اش 
تحت رهنمایي استاد رباني و آمر صاحب شهید براي 

افغانستان خدمات بسیاري انجام داد.
مجلس  رییس  ابراهیمي  عبدالروف  حال،  همین  در 
تالش  ما  دشمنان  گفت،  مراسم  این  در  نماینده  گان 
مي کنند شخصیت هاي مانند عبدالمطلب بیک و کساني 
را که در راه خدا و مردم کار مي کنند، از میان بردارند.

ضعف  افزود،  امنیتي  ارگان هاي  از  انتقاد  ضمن  او 
ارگان هاي امنیتي ما سبب شده تا رویدادهاي غم انگیزي 
رخ دهد و شخصیت هاي مردمي مانند عبدالمطلب بیک 

به شهادت برسند.

و  بي تفاوتي  کرد،  تاکید  نماینده گان  مجلس  رییس 
ضعف ارگان هاي امنیتي ما دشمن را گستاخ تر ساخته 
و باعث شده که ما شاهد شهادت شخصیت های مردمي 

باشیم.
رباني رییس شوراي عالي صلح  همچنان صالح الدین 
در این مراسم ضمن تقدیر از کارکردهاي عبدالمطلب 
بیک در راه جهاد و مقاومت گفت، وظیفۀ دولت است 

که پروندة ترورهای زنجیره یی را پیگیري نماید.
آقای رباني تاکید کرد، دولت در این زمینه دو وظیفۀ 
ترورهاي  پرونده هاي  پیگیري  یکي  دارد:  مهم  بسیار 
زنجیره یی  ترورهاي  از  جلوگیري  دوم  و  زنجیره یی 
بعدي؛ عدم پیگیري ترورهاي زنجیره یی به معناي عمل 

نکردن به این دو مسوولیت بسیار مهم است.
مجلس  عضو  کاظمي  علي  سید  حال،  همین  در   
نماینده گان دراین مراسم گفت،  یکي از خصوصیات 
تربیه  و  تعلیم  به  او  شدید  گرایش  بیک  عبدالمطلب 

بود.
در  که  زمان  آن  جوان  نسل  کرد،  تاکید  کاظمي  آقای 
کنار عبدالمطلب بیک بودند و همچنان فرزندان شان از 

تعلیم و تربیه بسیار عالي برخوردار هستند.
امروز  گفت،  همچنان  نماینده گان  مجلس  عضو  این 
جهاد مردم افغانستان از جهاد سالح و تفنگ به جهاد 
قلم مبدل شده که تمام این خوبي ها تالش مردانی مانند 

عبدالمطلب بیک است.
از  و  نماینده گان  مجلس  عضو  بیک،  عبدالمطلب 
فرماندهان مطرح جهاد و مقاومت، سال گذشته در یک 
حملۀ انتحاری در والیت تخار، هنگام ادای نماز جنازه 

به شهادت رسید.
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هند به پروسۀ مذاکره با...
 پاکستان شرح داده شده اند و این که دهلی جدید 
تردید  و  طالبان شک  با  آشتی  تالش های  مورد  در 

دارد. 
در تازه ترین گزارش »سی آر اس« یا شعبه خدمات 
پژوهشی کانگرس ایاالت متحده امریکا آمده است: 
در  افغانستان  در  هندوستان  فعالیت های  و  »عالیق 
دارند.  قرار  پاکستان  فعالیت های  و  عالیق  با  تقابل 
در  پاکستان  استراتژیک  عمق  می خواهد  هندوستان 
افغانستان را رد کند و به این کشور اجازه ندهد که 
مانع تجارت و سایر تماس هایش با آسیای مرکزی و 
فراتر از آن گردد و همچنین از حمله جنگجویان بر 

اهداف کشورش در افغانستان جلوگیری کند«.
در ادامه این گزارش آمده است: »هندوستان همچنین 
طالبان  با  اخیر  جویانه  آشتی  تالش های  مورد  در 
دچار شک و تردید است. در همین اواخر هندوستان 
تماس هایش را با ایتالف شمال که در گذشته نیز از 

آن حمایت می کرد، افزایش داده است«.
بین  که  را  طالبان  »هندوستان  می افزاید:  گزارش 
بودند،  القاعده  میزبان   2001 تا   1996 سال های 
اسالمی  های  سازمان  با  القاعده  همکاری  دلیل  به 

افراطی پاکستان مانند لشکر طیبه، دشمن بزرگ خود 
می داند«.

در این گزارش گفته شده که افغانستان تالش دارد 
تا با هندوستان روابط نزدیک داشته باشد و همزمان 
بیافتند.  خطر  به  پاکستان  با  روابطش  نمی خواهد 
سیاست  این  که  می گویند  گزارش  نویسنده گان 
توازنی ظریف است که ایاالت متحده امریکا نیز از 

آن حمایت می کند.
گزارش همچنان عالوه می نماید که در پنجم اکتوبر 
سال 2011 ، اندکی پس از ترور استاد برهان الدین 
ربانی، رییس جمهور پیشین افغانستان و پس از این 
که افغانستان پاکستان را به دست داشتن در این قتل 
متهم کرد، حامد کرزی به هندوستان سفر کرده و با 
دهلی جدید پیمان »همکاری های استراتژیک« امضا 

نمود.
ترس های  بدترین  پیمان  این  که  می شود  گفته 
برای  وسیله  این  به  زیرا  کرد.  تصدیق  را  پاکستان 
نخستین بار به هندوستان نقش رسمی به مثابه یکی 
از تضمین کنندگان ثبات افغانستان داده شده و زمینه 
مناسبات گسترده سیاسی و فرهنگی بین افغانستان و 

هندوستان فراهم گردید.

»کارشناسان  است:  آمده  گزارش  این  ادامه  در 
هندوستانی تذکر داده اند که سرباز یا نیروی امنیتی 
هندوستان در افغانستان توظیف نمی شود. اما بستن 
اخیر  در  نامه  موافقت  امضای  به  منجر  پیمان  این 
سال 2011 شد که براساس آن هندوستان برخی از 
پرسونل نیروهای امنیتی افغانستان را در هندوستان 

آموزش می دهد«.
بعدی  روزة  چهار  دیدار  »در  گزارش  این  براساس 
 ،2012 سال  نومبر  ماه  در  هندوستان  از  کرزی 
از  تن   600 ساالنه  تا  نموده  موافقت  هندوستان 
آموزش  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  منسوبین 

دهد«.
»سی آر اس« می گوید: »هندوستان بر فعالیت های 
از  میزبانی  با  که  می نماید  تاکید  امدادی  اقتصادی 
نشست دهلی در بیست و هشتم جون سال 2012 
توسعه  و  گذاری  سرمایه  درباره  مذاکره  جهت 
شد.  گذاشته  نمایش  به  افغانستان  در  اقتصادی 
حل  نگران  هندوستان  که  هستند  معتقد  برخی ها 
منازعه افغانستان از راه مذاکره است و از این هراس 
ترتیب  این  به  افغانستان  در  پاکستان  نفوذ  که  دارد 

افزایش یابد«.

همسایههایمابهباورهایسادهلوحانۀماقانعنمیشوند
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محصوالت  شرکت  یک  بار  نخستین  برای 
کشاورزی در والیت بلخ ایجاد شده است که 

همه  سهام داران آن زنان هستند.
است،  کوچکی  دکان  شرکت  این  کار  محل 
در کنج بازار رابعه بلخی ـ بازار ویژه زنان در 

شهر مزارشریف.
در حال حاضر سی زن، در این شرکت سهم 
دارد و آنان می گویند اگر نتیجه خوب بگیرند، 

کار و بار شان را گسترش خواهند داد.
قندی عمکی، مسوول این شرکت می گوید که 
کشاورزان  از  را  شان  بیشتر محصوالت  آنان 
چند والیت شمال می خرند و آن را دوباره به 

بازار عرضه می کنند.
»شیوه  کار قسمی است )به گونه یی است( که 
ما مستقیمًا با دهاقین و زمین داران در ارتباط 
)بسته  پروسس  را  آنان  تولیدات  و  هستیم 
می کنیم.  عرضه   بازار  به  و  می کنیم  بندی( 
والیت  از  را  بادام  و  پسته  ما  مثال  طور  به 
از  را  خود  سیاه  کشمش  می گیریم،  سمنگان 

قیصار می خریم.«
این  زنان  که  می گوید  همچنین  عمکی  خانم 
همکار  مرد  کشاورزان  با  که  این  از  شرکت 

باشند، مشکلی ندارند.
این شرکت، کارش را با تهیه و بسته بندی میو ه  
جلغوزه  و  کشمش  پسته،  بادام،  مثل  خشک 
شروع کرده است و مسؤول آن امیدوار است 
بلخ  والیت  به  فعال  شان  بار  و  کار  اگر  که 
اند  امیدوار  آنان  بدهد،  نتیجه  است،  محدود 
کارشان را گسترش دهند و نمایندگی هایی در 

والیت های دیگر افغانستان نیز ایجاد کنند.
تجاری،  شرکت های  بیشتر  افغانستان،  در 
اداره  مردان  توسط  کارخانه ها  و  فروشگاه ها 
می شوند. اما این شرکت که همه سهام داران 
آن زنان هستند، به باور مالکان آن، گامی است 

در راستای خودکفایی زنان این کشور.
زنی  محسنه،  شرکت،  این  کارکنان  میان  از 
اقتصادی  خودکفایی  به  تا  رسیدن  که  است 

خیلی برایش دشوار بوده است.
ندارم.  پسر  دارم،  دختر  »شش  می گوید:  او 
از  می کردم،  کار  آش  کارخانه  یک  در  اول 
روزهای  کردم.  تعقیب  را  کار  زمان  همان 
تجارت  توانستم  باالخره  اما  دیدم  را  سختی 
میده  را  پسته  خانه  در  نفر  هشت  ما  کنم. 
سیر  شانزده  در حدود  و  می کنیم)می شکنیم( 

از  روز.  هشت  در  را  کیلوگرام(  مزار)224 
برای  می برم.  پیش  را  ام  زندگی  پول  همین 
یک زن که مردی برای حمایتش نداشته باشد 

این خیلی خوب است.«
تطبیق  از  بهتر  خصوصی  تجارت    

پروژه ها
در  شمار  بی  پروژه های  تطبیق  وجود  با 
زنان،  اقتصادی  خودکفایی  و  تقویت  زمینه 
رابعه  غیردولتی،  و  دولتی  نهادهای  سوی  از 
در  زنان  امور  ریاست  اقتصادِ  مدیر  مرادی، 
که  است  این  اصلی  که چالش  می گوید  بلخ 
این برنامه ها، دوام دار نبوده اند و پس از ختم 

کارشان وضع به شکل اولی درآمده است.
اما در بخش تجارت های کوچک و متوسط 
انجام  امیدوارکننده ای  فعالیت های  خصوصی 
شرکت  نخستین  گشایش  که  است  شده 
سهامی محصوالت کشاورزی بانوان بلخ یکی 

از آن ها است.
کشوری  در  را  حرکت ها  گونه  این  آگاهان 
که هنوز بیشتر زنان در چهاردیوار خانه ها به 
سر می برند و تکیه بر درآمد مردان خانواده 

دارند، امیدبخش اما ناکافی می دانند.
اقتصاد افغانستان وابستگی زیادی به کشاورزی 
دارد و میوه از صادرات عمده این کشور به 

شمار می رود.
از مشکالت اصلی  بندی  امکانات بسته  نبود 
در برابر تجارتی شدن محصوالت کشاورزی 
افغانستان گفته می شود. به همین دلیل بیشتر 
محصوالت کشاورزی افغانستان نتوانسته راه 
بازارهای  در  است  الزم  آنطوریکه  را  خود 

منطقه ای و جهانی باز کند.
این مساله حتی موجب شده تا در بازارهای 
کشورهای  میوه های  نیز  افغانستان  داخلی 
دیگر وارد شده و میوه های افغانستان با قیمت 

بسیار پایین به فروش برسند.
کشاورزان در این زمینه خواهان توجه بیشتر 

به ویژه از سوی دولت هستند.

محمد قربان حقجو رییس اتاق های تجارت و صنایع کشور 
از آنچه او ضربه »سخت« اقتصادی در حادثۀ آتش سوزی 
به بازرگانان مندوی کابل می خواند، به شدت اظهار نگرانی 

می کند.
گفته می شود که در حادثه آتش سوزی در سرای ناصری در 
مرکز شهر کابل، بازرگانان بیش از شش میلیارد دالر متضرر 

شده اند.
عمدة  فروش  مرکز  جایی که  ناصری  سرای  در  آتش سوزی 
لباس و کفش بود، نیمه های یکشنبه شب رخ داد و تمامی 

اموال، اسناد و پول نقد بازرگانان در آتش سوخت.
به گزارش بخدی، محمد قربان حقجو رییس اتاق تجارت 
و صنایع می گوید، به دلیل عدم اعتماد بازرگانان به بانک ها، 
هم  یا  و  دوکان  در  یا  را  خود  پول های  بازرگانان  بیشتر 

خانه های شان نگهداری می کنند.
حقجو روز گذشته در کابل با خبرنگاران گفت: »بازرگانان 
باالی بانک ها در افغانستان اعتماد ندارند و نمی توانند که پول 

خود را در بانک ها قرار بدهند و بانک ها معیاری نیست.«
برخی از بازرگانان پس از وقوع آتش سوزی گفتند که از صد 
هزار تا یک میلیون دالر خود را در دکان نگهداشته بودند که 

به گفته آنان تمامی 
خاکستر  به  آنان 

تبدیل شده است.
درخواست کمک

قربان  محمد 
حقجو روز گذشته 
خواست  دولت  از 
را کمک  بازرگانان 

مالی کند.
که  می گوید  او 

برخی از بازرگانان تمامی سرمایه خود را از دست داده اند و 
در حال حاضر به کمک مالی »فوری« دولت نیاز دارند.

تا دوکانداران را کمک  »از دولت می خواهیم  حقجو گفت: 
برای  باید  نمی تواند،  داده  انجام  کارا  این  اگر  و  کند  مالی 
آن ها قرض حسنه بدهد تا آنها بتوانند تجارت خودرا ادامه 

دهند.«
در زمان آتش سوزی در سرای ناصری برخی از دکانداران 
از  را  آتش  اینکه  برای  پولیس  و  اطفائیه  مأموران  که  گفتند 
دکان ها مهار کنند و یا کمک رسانی کنند، درخواست پول 

می کردند.
  راه های جلوگیری از حادثه

جلوگیری  برای  که  می گوید  صنایع  و  تجارت  اتاق  رییس 
تجاری،  مراکز  و  ساختمان ها  باید  ناصری  سرای  حادثه  از 

معیاری ساخته شود.
معیارها  به  ساختمان  ها  افغانستان  در  که  کرد  انقتاد  حقجو 
به سلیقه  او، هر کسی  به گفته  نیست و  برابر  استندردها  و 

شخصی خود، ساختمان و مرکز تجارتی می سازد.
تجاری  های  مارکیت  تمامی  از  باید  »دولت  گفت:  او      
مراقبت جدی کند که آیا این مارکیت ها برای آمدن اطفائیه، 
پارکینگ موتر؛ وامکانات آب و برق استندر های معمولی را 

در نظر گرفته است یانه.«
محمد یونس نواندیش شهردار کابل نیز در زمان آتش سوزی 
در سرای ناصری گفت که عدم در نظر گرفتن معیارهای الزم 
در ساختمان باعث بروز حوادث می شود و مهار آتش این 

گونه ساختمان ها کاریی ساده یی نیست.«
نداشت  اضطراری  راه  ناصری  که سرای  نواندیش می گوید 
به  بسته ساخته شده که  تمامی دوکان ها در یک محوطه  و 
گفته او، همین موضوع باعث شد که مهار آتش تا ساعت ها 

به طول انجامد.
با این حال، محمد قربان حقجو هشدار داد در صورت که 
دولت جلو ساخت ساختمان های غیر معیاری را نگیرد، در 

آینده حوادث خطرناکتر در کشور به وقوع خواهد پیوست.

نخستین شرکت سهامی زنان 
تجارت پیشه در بلخ

باراک اوباما رییس جمهور ایاالت متحده در هفتۀ های آینده 
تصمیم خواهد گرفت که چه شمار سربازان امریکایی سال 

آینده افغانستان را ترک کنند.
کانگرس ایاالت متحده از آقای اوباما خواسته است که پیش 
از  را  امریکایی  نیروهای  بیشتر  شمار   2013 سال  ختم  از 
افغانستان خارج سازد. حامد کرزی رییس جمهور افغانستان 
نموده  را  امریکایی  پیشنهاد تسریع روند کاهش عساکر  نیز 

است.
نیروهای  که  امریکایی در صورتی  کاهش گستردة سربازان 
افغان کاماًل آماده نباشند، مبارزه علیه شورشگرایی طالبان را 

تحت شعاع قرار میدهد.
سایر  و  امریکایی  نیروهای  ارشد  فرماندة  آلن،  جان  جنرال 
زیاد  شمار  نگهداشت  خواستار  خارجی  ارشد  کارمندان 
در  نیروهای خارجی  می باشند.   افغانستان  در  سربازان شان 

به  و  بخشیده  پایان  را  شان  محاربه یی  نقش  خزان  فصل 
آموزش نیروهای افغان خواهند پرداخت.

است  قرار  که  می دهد  گزارش  اسوشیتدپرس  خبرگزاری 
را  کشور  این  سربازان  کاهش  میزان  اوباما  رییس جمهور 
در مالقات ماه جنوری خود با حامد کرزی رییس جمهور 
افغانستان مورد بحث قرار دهد و در مورد آن تصمیم اتخاذ 

کند. 
نظامی  نقش  همچنان  کشور  دو  هر  رهبران  صحبت های 
بر خواهد  در  را   2014 سال  دسمبر  از  پس  متحده  ایاالت 

داشت.
ارتش ایاالت متحده تا به حال در مورد پیشنهادات 
کاهش  روی  اوباما  جمهور  رییس  به  اداره  این 
نداده  علنی  توضیحات  عساکر  تعداد  احتمالی 

است.
اواخر  این  متحده در  ایاالت  دفاع  پنیتا وزیر  لیون 

گفته است که ناتو و حکومت افغانستان قصد دارد مرحلۀ 
نهایی انتقال مسوولیت های امنیتی را از اواسط تا اواخر سال 
2013 تکمیل کند. با این همه، لیون پنیتا پیشنهاد میکند که 

نیروهای امریکای در اوایل سال 2013 نه بلکه در اواخر آن 
سال کاهش یابد.

در حال حاضر 66 هزار عسکر امریکایی در افغانستان مستقر 
است.

اوباماميزانكاهشسـربازانكشورشاز
افغانستانرامشخصمیسازد

رییس اتاق های تجارت و صنایع:

بازرگانان به بانک هـا اعتمـاد ندارند

تخریب هشت البراتوار...
 در سال جاری بیشتر تالش نیروهای پولیس 
مواد  قاچاق  اصلی  باندهای  بازداشت  روی 
مخدر است و از ده قاچاقچی بزرگ شناسایی 

شده هشت نفرشان بازداشت شده اند.
در همین حال او از نبود امکانات کافی برای 
کند  می  عملیاتی شکایت  چنین  اندازی  راه 
عملیات  این  از  بسیاری  در  که  و می گوید 
منسوبین پولیس با چوب و سنگ به تخریب 
این البراتوارها پرداخته و وزارت داخله باید 

قرار  آنان  اختیار  در  را  مجهزتری  امکانات 
دهد.

پاکستان  کشور  با  مرز  هم  ننگرهار  والیت 
مواد  اکثر  که  می گوید  احمدی  و  است 
کیمیاوی از کشورهای همسایه به این والیت 

می آید.
او می گوید در این دو عملیات هیچ تلفاتی 
نداشته اند، اما از آغاز سال جاری تاکنون در 
عملیات مختلف بخش مبارزه با مواد مخدر، 
42 پولیس کشته و 45 پولیس دیگر زخمی 

شده اند.

بازارهای  نیازمندی های مالی طالبان از  بخشی از 
ارز افغانستان تأمین می شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، شماری از صرافان 
را  گروه  این  و  می فرستند  پول  طالبان  به  افغان 

حمایت مالي می کنند.
وزارت خزانه داری ایاالت متحده امریکا، حاجی 
بزرگترین  از  را  صرافان  از  یکی  بارکزی  خیراهلل 
کرده  معرفی  طالبان  گروة  مالی  کننده گان  کمک 

است.
درهمین حال، مسووالن بانک مرکزی افغانستان، 
به  تاکنون دارایی های چندین صراف  گفته اند که 
علت داشتن روابط با مخالفان مسلح دولت، ضبط 

شده است.
در این گزارش آمده است که چندین صرافی به 

علت انتقال پول به طالبان، تحریم شده اند.
است،  افغان  صراف  یک  که  خیراهلل  حاجی   
انتقال پول به گروه طالبان  سهولت هایی را برای 
تجارت  از  که  پول هایی  می ساخت،  فراهم 
عملیات  در  و  می آمدند  دست  به  مخدر  مواد 

هراس افگنی مصرف می شدند.
بانک مرکزی افغانستان هم، با تأیید این خبرگفته 
است که این تصمیم بربنیاد اعالمیۀ سازمان ملل 
منجمد  برای  را  تدابیری  و  شده  گرفته  متحد 
ساختن دارایی های این صرافی روی دست گرفته 

اند.
افغانستان  مرکزی  بانک  رییس  دالوری  نوراهلل 
گفته است: »در این باره ما از طریق سازمان ملل 
درجریان گذاشته شدیم و گفته شده است که این 

صرافی در تطهیر پول نقش داشته است و ما برای 
رسیده گی به این مسأله، مکتوب هایی به ریاست 

جمهوری فرستاده ایم.«
نماینده گی  شانزده  صرافی  این  که  می شود  گفته 
در افغانستان، پاکستان، ایران و شهر دوبی داشته 

است.
حال  در  کابل  شهزاده  درسرای  مي شود  گفته    
دارند،  فعالیت  استخباراتی  نهاد  چندین  حاضر 
تروریزم  از  جلوگیری  برای  عمدتًا  نهادهایی که 

مالی کار می کنند.
سرای  صرافان  اتحادیۀ  رییس  اختری  اهلل  نجیب 
شهزادة شهر کابل، به طلوع نیوز گفته است: »در 
کابل ما چنین صرافی نداریم و تاکنون هم موردی 
در  کابل  شهر  صرافان  که  است  نشده  مشاهده 

چنین موارد دخیل باشند.«
کرده  رد  را  اتهام ها  این  خیراهلل  حاجی  هرچند 
است؛ اما وزارت خزانه داری ایاالت متحده امریکا 
گفته است که حاجی خیر اهلل و چند صراف دیگر 
نبرد  مصروف  که  طالبان  گروه  فرماندهان  آن  به 

هستند، پول می فرستادند.

شماری از صرافان، طالبان را 
حمایت می کنند



مأمور  پنج  که  گفته اند  جوزجان  والیت  امنیتی  مقامات 
پولیس توسط سرگروه خود در یک پاسگاه امینتی کشته 

شده اند.
که  گفت  جوزجان  پولیس  فرمانده  غیرت،  عبدالعزیز 
پولیس  واحد  به  مربوط  پاسگاه  یک  مأموران  قربانیان 
توسط  »قوش تپه«  ولسوالی  در  دیشب  که  بودند  محلی 

سرگروه خود گلوله باران شدند.
آقای غیرت افزود: »پنج نفر از برادران مسلمان ما که از 
وطن خود حفاظت می کردند، توسط یک نفر تروریستی 
با آن ها وظیفه اجرا  پولیس محلی مدت ها  که در جامه 

می کرد و سرگروه آن ها بود، به شهادت رسیدند.«
او افزود که مهاجم فرار کرده و تحقیقات در این مورد 

ادامه دارد.
ذبیح اهلل مجاهد سخنگوی گروه طالبان با ارسال پیامی به 
رسانه ها، گفته که مهاجم با این گروه ارتباط داشته و حاال 

هم به نفرات طالبان پیوسته است.
خبر قتل این پنج مأمور پولیس به دست همکارشان در 
امور  کارمند وزارت  منتشر شده که همزمان یک  حالی 

داخله یک مشاور امریکایی را در مقر فرماندهی پولیس 
کابل به ضرب گلوله کشته است.

گفته شده که این افسر هم با گروه طالبان ارتباط داشته 
است.

آنها  به  اصطالحًا  که  حمالتی  موارد  اخیر  ماه  چند  در 
ـ هر چند دولت هم از  »خودی« می گویند، افزایش یافتهـ 
سخت تر شدن تدابیر برای جلوگیری از نفوذ شورشیان 

در نیروهای امنیتی کلیک خبر داده است.
با این حال، به نظر می رسد که هنوز هم نفوذ شورشیان 
در میان نیروهای امنیتی ادامه دارد و دو حادثه امروز هم 

بیانگر این موضوع است.
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ولسمشر ماڼۍ د پاکستان د 
لوی درستیز جنرال اشفاق 
څرګندونې   هغه  کیاني 
غیر  یې  هغه  او  کړې  رد 
چې  وګڼلې،  مسووالنه 
ویلي ول، په افغانستان کې 
کول  پخال  خواوو  ښکېلو  د 

یې په لومړیتوب کې دي.
ایمل  ویاند  ولسمشر  د 
فیضي له ماندګار ورځپاڼې 
سره په مرکه کې وویل، چې 
خپلمنځۍ  په  افغانستان 
دی،  نه  ښکېل  کې  اخته جګړه  کې  جګړه  په  سره  ترهګرۍ  له  افغانستان  بلکې 

دی.
ښاغلي فیضي وویل، ډېر ترهګر او د حکومت وسله وال 
کې  هېواد  په  او  راځي  ته  هېواد  پاکستانه  له  مخالفان 

کومې ډلې په جګړه اخته نه دي.
خبري  روېټرز  دیپلوماتانو  یوشمېر  وړاندې  دې  له 
ویلي ول، چې  قوله  له  کیاني  اشفاق  د جنرال  ته  اژانس 
په  کار  د  ډلو پخال کول یې  بېالبېلو  د  افغانستان کې  په 

لومړیتوب کې قرار لري.
د  چې  کې  ځواب  په  پوښتنې  دې  د  ویاند  ولسمشر  د 
سولې په اړه د پاکستان نیت په رښتیني ډول بدل شوی 
کنه  وکړي  مرسته  رښتینې  به  پروسې  له  سولې  د  او 
وویل، چې باید انتظار وایستل شي، څو د هغوی نیت په 

عمل کې روښانه شي.
دا په داسې حال کې ده، چې پاکستان د سولې په برخه 
پالیسۍ  فارن  خو  ویلي؛  درلودلو  د  نیت  رښتیني  د  کې 
ورځپاڼې په یوه مقاله کې پر افغان ولسمشر حامد کرزي 
او طالبانو غږ کړی، چې د پاکستان د سولې په درواغجنو 

چلونو ونه غولېږي.

ايمل فیضي:

د کیاني څرګندونې غیر مسووالنه دي

پنج پولیس در جوزجان توسط سرگروه شان 
کشته شدند
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تخریب هشت البراتوار 
بزرگ تولید مواد مخدر 

در ننگرهار

نیروهای پولیس در چند روز گذشته، هشت البراتوار بزرگ 
تولید مواد مخدر را در ننگرهار از بین بردند.

باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور 
در  که  گفت  خبری  نشست  یک  در  گذشته  روز  داخله 
عملیات خاص  دو  در  پولیس  نیروهای  روز گذشته  چند 
هشت  ننگرهار،  والیت  شیرزاد  و  اچین  ولسوالی های  در 
البراتوار بزرگ تولید مواد مخدر را در این دو ولسوالی از 

بین برده و بیش از ده تن مواد مخدر را کشف کردند.
هزار  پولیس  نیروهای  نیز  گذشته  هفتۀ  در  وی،  گفتۀ  به 
طرف  به  ننگرهار  والیت  از  که  را  مخدر  مواد  کیلوگرام 
کابل آورده می شد، در دروازة پلچرخی بازداشت کرده و 
در نهایت حدود هشتاد درصد مواد مخدری را که در این 

والیت کشت و تولید می شود، از بین بردند.
وی افزود که از اول سال جاری تاکنون بیش از 1700 نفر 
تن  بازداشت و حدود 550  مواد مخدر  قاچاق  ارتباط  به 

مواد مخدر کشف شده است.
او اظهار داشت که بازداشت عامالن کشت مواد مخدر در 
سال جاری تاکنون 35 درصد افزایش یافته و تا آخر سال 

جاری پنجاه درصد افزایش می یابد.
معین وزارت داخله می گوید که...           ادامه صفحه 7

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد 
د نخبګانو د نېږدې کېدو او تفاهم په موخه د یوې ملي اجنډا په محور، د 

یوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، 
چې د یوې ملي حل الرې لپاره یې هلې ځلې کړي او کوي یې، په ډېر 
برخه  او  ناسته کې د خپل ګډون  په دې  اراتمندانه ډول هیله کوو، څو 
اخیستو لپاره، د شهید احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر 

ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
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0700263152
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د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د یاد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره یې په کې د هېواد په روان 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

دارد.
بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 

تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که 
از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  
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