
به همه غاصبان اراضی و آنانی که اسناد ملکیت خویش را طی مراحل نکرده اند ابالغ می شود که هرچه عاجل تر اراضی 
غصب شده را رها کنند و یا اسناد خویش را طی مراحل کنند. در غیر آن نام های شان برای ملت افغانستان معرفی 

خواهد شد

      ناجیه نوری

هم  که  می گوید  افغانستان  عامۀ  صحت  وزارت 
اکنون 60 درصد مردم کشور به خدمات اولیۀ صحی 

دست رسی دارند. 
داکتر ثریا دلیل، وزیر صحت عامه روز گذشته گفت که 

گماشتن داکتران مجرب در دورترین نقاط افغانستان 
از اهداف عمدۀ این وزارت می باشد.

در این حال، روسای صحت عامۀ شماری از والیت ها 
می گویند که به دلیل نبود داکتران زن در این والیت ها، 

مردم با چالش های کالنی مواجه هستند.
روساي صحت عامۀ والیات کشور در سمیناري سه 
منظور  به  که  ملي  صحي  همآهنگي  نام  تحت  روزه 
بررسي چالش ها و موانِع فراراه عرضۀ خدمات صحي 
والیات برگزار گردیده بود، همچنان گفته اند که  در 
داکتر زن و  نبود  دلیل  به  ناامن  و  افتاده  دور  والیات 
متخصص عرضۀ خدمات صحي به زنان و کودکان با 

چالش هاي جدي مواجه است.
این  در  کشور  عامۀ  وزیر صحت  دلیل  ثریا  دکتر  اما 
سمینار گفت، گماشتن داکتران و...    ادامه صفحه 6
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آن که از دست روزگار به خشم می آید، هر آن چه آموخته، بیهوده 
بوده است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

غـاصبان زمین مشخص شدند
مجـلس نام آن ها را افشا نکرد

در سپتمبر سال ۲00۹ هنگامی که فرماندهان آلمانی در 
افغانستان دستور حمله هوایی نیروهای ناتو به دو تانکر 
غیرنظامی  ده ها  دادند،  را  سوخت  حامل  شده  ربوده 

کشته شدند.
بسته گان قربانیان یک حمله هوایی در کندز، دادخواست 
غرامت چندین میلیون دالری به دادگاهی در آلمان ارایه 

داده اند.
آلمانی  نیروهای  درخواست  به  که  هوایی  حمله  این 
مستقر در کندز در سپتامبر ۲00۹...      ادامه صفحه 6

طرح مسودۀ قانون انتخابات روز گذشته از سوی حکومت به 
مجلس نماینده گان فرستاده شد.

در  عدلیه  وزیر  سوی  از  ماده   ۷0 و  فصل  در۱۳  طرح  این 
شرایطی به مجلس سپرده شد که پیش از این گمانه زنی  هایی 
مبنی بر این که حکومت نمی خواهد این طرح را به شورای ملی 

بفرستد، وجود داشت.
با  مسوده،  طرح  »این  گفت:   عدلیه  وزیر  غالب  اهلل  حبیب 
دیگران  با مشورت  این اصالحات  که  بوده  اصالحاتی همراه 

صورت گرفته و یک طرفه نبوده است.«
بود که  نواقصی همراه  با  انتخابات،  قانون گذشته  افزود:   وی 
بیشتر  بین المللی  معیارات  مسوده،  طرح  این  در  شده  تالش 
درآن لحاظ گردد....      ادامه صفحه 6

پاکستان پس از احضار سفیر افغانستان در اسالم آباد، 
گذرگاه مرزی تورخم را باز کرد.

اسالم آباد مدعی است، مرز تورخم را به نشانۀ اعتراض 
به آزار پاکستانی ها و نیز شکنجۀ کارگران و راننده گان 
این کشور توسط نیروهای مرزی افغانستان، بسته بود.

وزارت امور خارجه پاکستان، محمدعمر داودزی سفیر 

افغانستان در اسالم آباد را در این رابطه احضار کرد و 
از وی خواست که به دولت پاکستان اطمینان دهد که 
کابل موارد مذکور را بررسی و عامالن این حوادث را 

مجازات کند.
دولت  که  داد  اطمینان  پاکستان  مقامات  به  داودزی 
برخورد  خودساخته یی  مسایل  چنین  با  افغانستان 

خواهد کرد.
وزارت امور خارجه پاکستان با صدور بیانیه یی اعالم 
کرد: این کارگران که در حال بازگشت به کشور بودند 
قرار  افغان  نیروهای  جرح  و  ضرب  مورد  شدت  به 
گذرنامه های  و  مدارک  دارای  که  حالی  در  گرفتند، 

معتبر بودند.
تا  بود  خواسته  افغانستان  دولت  از  همچنین  پاکستان 
اقدامات الزم را به منظور جلوگیری از تکرار وقایعی 

مشابه در آینده اتخاذ کند.
افغانستان اتهام مشابهی بر پاکستان می بندد.

مقام های وزارت خارجۀ  افغانستان نیز مدعی هستند 
که شهروندان این کشور در مناطق قبایلی پاکستان از 

سوی پولیس پاکستان مورد شکنجه قرار گرفته اند.
نظری  ابراز  مورد  این  در  اکنون  تا  پاکستان  مقامات 

نکرده اند.
در  پاکستانی  هزار   ۷0 تقریبًا  رسمی،  منابع  گفته  به 
بخش  در  اغلب  که  هستند  کار  به  مشغول  افغانستان 
ساخت و ساز فعالیت دارند و روزانه حدود دو هزار 

پاکستانی برای کار وارد افغانستان می شوند.
  مسدودشدن تورخم و مرگ هشت کودک

گفته  ننگرهار  والیت  در  سرحدی  پولیس  سخنگوی 
است که در پی مسدودشدن...          ادامه صفحه 6

قربانیان حادثۀ مرگبار کندز:

آلمان غرامت بپردازد

وزیر عدلیه:

در کمیسیون شکایات
 قضا دخیل باشد
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چهرۀ  روزها  این 
شده  سفیدپوش  شهر 
دانه های  و  است 
برف  درشِت  و  ریز 
چهرۀ  بر  رقص کنان 
غبارگرفتۀ  و  افسرده 
شهر در حالی می نشیند 
دستان  تنها  نه  که 
کودکان  از  زیادی 
سرما  از  ما  زناِن  و 
است،  شده  کرخت 
جان  تلخ  حادثۀ  که 
کودک  هشت  باختِن 
در نوار مرزی پاکستان 
و افغانستان، قلب تک 
را  ما  شهروندان  تِک 
مجروح  و  شکسته 

ساخته است. 
این  سهم  باید  چرا 
باشد  درد  فقط  مردم 
به  روزی  مرگ؟  و 
روزی  انفجار،  علت 
روزی  انتحار،  به دلیل 

بر اثر گرسنه گی، روزی به خاطر ندانم کارِی 
علت  به  روزی  بی سرنشین،  هواپیماهاي 
اشتباه یک نظامِی خارجی و روزی هم به 

دلیل بسته شدن ناگهانِی مرزها... . 
این  مظلومیت  و  فالکت  درجۀ  به راستی 
گرفت؟  اندازه  باید  چه گونه  را  مردم 
تا  ما  چه طور می توان نشان داد که مردم 
چه حد رنج کشیده اند و تا چه میزان درد 

به استخوان هاي شان رسیده است؟ 
انتظار  در  که  کودکانی  دادن  جان  تصور 
از  گذشتن  برای  نزدیکان شان  یا  والدین 
مرز تورخم بوده اند و بر اثر سرما شب و 
نیمه شب از بین رفته اند، بسیار تکان دهنده 
بشری  ضد  جنایت  یک  این  آیا  است. 
نیست که با بستن ناگهانی و بدون اطالع 
که  بیمارانی  به روي  مرزهای خود  قبلی 
و  همسایه  کشور  رهسپار  تداوی  برای 
باعث مرگ عده یي  بودند،  مسلمان خود 
کودک شوي؟ به کدام گناه این مردم هر 
بار به بهانه یی همه چیِز خود را ببازند و 
لذت زنده بودن که اولین حق یک انسان 
است را به این ساده گي از دست بدهند؟ 
سیاست بیمار و آلودۀ جاري میان افغانستان 

تکان دهنده ترین  و  زشت ترین  پاکستان،  و 
نمایش  به  تورخم  مرز  در  را  چهره اش 
درآورد. ضرر اقتصادی، گران شدن مایحتاج 
مردم، و متوقف شدن عبور و مرور بیماران 
و شهروندان افغانستانی، همه یک طرف، و 
درد از دست دادن کودکان معصومی که نه 
اهل سیاست بودند و نه دخل و تصرفی در 
آزرده خاطر شدن پاکستانی ها داشتند، هرگز 

از یادها نخواهد رفت. 
امروز وابسته بودن به پاکستان و مرزهای آن، 
چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی، 
و  سیاست  بطن  در  را  فشاری  اهرم های 
بازی  بد  و  است  کرده  جابه جا  ما  اقتصادِ 
پاکستان محورانه  و  ساده انگارانه  و  کردن 
افغانستان  سیاست مرداِن  کردِن  سیاست 
نیز چرخِش این گردونۀ یک طرفه را ـ که 
همیشه به هزینۀ ملت ما منافع پاکستانی ها 

را تأمین کرده ـ تسریع بخشیده است. 
ما وارد  از  باالتر  با دستی  پاکستان همیشه 
میدان سیاست شده است و قدرت بخشیدن 
به سازمان استخباراتي اش و جابه جا کردن 

باطن  در  و  افغانستانی  ظاهر  در  عوامل 
از  یکی  پاکستانی ها،  منافع  خدمت گزار 
بوده  کشور  این  همیشه گِی  سیاست های 
میان  آن چنان هماهنگی  که  تا جایی  است 
شهروندان به ظاهر ساده و شریِف پاکستانی 
و مقامات مرزی و دولتِی آن کشور وجود 

به  افغانستان  پولیس  چند  وقتی  که  دارد 
ادعای مرزبانان پاکستان، چند شهرونِد این 
کشور را مورد آزار و توهین قرار می دهند، 
اتوماتیک و بدون اتالِف وقت  به صورت 
و  سیاسی  عواقب  نظرداشِت  در  بدون  و 
افغانستان،  مردم  برای  آن  مالِی  و  یا جانی 
بسته  استراتژیک  و  مهمی  این  به  مرزی 
می آفریند.  این چنین  فاجعه یی  و  می شود 
و  تاهنوز صحت  که  حالی ست  در  این  و 
ادعای  این  و  خبر  این  بودِن  بی اساس  یا 
ولي  نیست،  روشن  و  معلوم  پاکستانی ها 
دست کم تنها دلیلی است که تا کنون براي 

این عمل فاجعه بارِ ارایه شده است.
هر  و  دلیل  هر  به  پاکستانی ها  عمل  این 
هدفی که باشد، یک پیام عمده برای دولت 
و ملِت ما دارد که هنوز هم این ما )پاکستان( 
هستیم که در سیاست افغانستان و کم وکیف 
و  مي باشیم،  قدرت  تأثیرگذارترین  آن، 
و  دخالت  از  به دور  و  مستقل  افغانستاِن 
مطلوبی  گزینۀ  هرگز  پاکستانی ها،  سلطۀ 
برای ما نخواهد بود؛ از این رو هر روز به 

فشاری  اهرم های  زمان،  و  شرایط  تناسب 
که در دست داریم را به میدان آورده و در 
سایۀ قدرت آن، بازی خود را در افغانستان 
سازمان دهی کرده و همواره تالش مي کنیم 

ورق را به نفِع خود برگردانیم.
پولیس  سرباز  چند  توهین  که  گیریم 
افغانستان به شهروندان پاکستانی در بدترین 
حالتش صحت داشته باشد، اما آیا این طرز 
برخورد و انتقام کشي در عصر کنونی آن هم 
در فضایي که حکومِت ما خوش باورانه بر 
منطقي  مي کند،  تأکید  پاکستان  با  دوستي 
می نماید؟ آیا این پاسخ پاکستانی ها به عمل 
چند پولیس افغانستان که هرگز نماینده گي 
از ملت و دولت افغانستان نمي کنند، سیستم 
مجازات قبیله یي و عصر پیش از قانون را 

تداعی نمی کند؟ 
این  همه  از  دردناک تر  و  جالب تر  اکنون 
بهانۀ  به  حالي  در  پاکستاني ها  که  است 
تبعۀ خویش در مرز  به چند  توهین شدن 
افغانستان، چنین دهن کجِی وقیحانه و به یاد 
ماندنی نسبت به سیاست مداراِن ما و چنان 
ما  ملت  به  نسبت  وحشت ناک  انتقام کشي 
روا داشتند که اکنون ماه هاست شهروندان 
ستم دیدۀ ما از ناحیۀ موشک پرانی های ارتش 
نقاط مرزی کشور بی خانمان،  پاکستان در 
از آب هم  و آب  و زخمی شده اند  کشته 
این  اساس،  این  بر  است.  نخورده  تکان 
جمله در ذهن تداعی می شود که »از ماست 
سیاست هاي  سایۀ  در  زیرا  ماست«.  بر  که 
بیمار، منفعل و معامله محورِ حکومت داران 
افغانستان است که جان و مال و شخصیت 
شهروندان ما، ارزان ترین و بی اهمیت  ترین 
شيء در نزد همسایه گان ما به شمار می رود 
و این دردی ست که امروز تا مغز استخواِن 

مردم ما نفوذ کرده است. 
اقامه  و  ارایه  که  دلیلی  و  تورخم  بستن 
پاکستانی ها  قاطعیت  گواه  خوبی  به  شده، 
منافع  از  دفاع  و  شهروندان   از  دفاع  برای 
ملی شان است؛ اما افسوس بر حکومت ما 
که سال هاست در برابر ریختن خون مردم  
افغانستان و ویرانِي خانه هاي شان، بي تفاوت 
و خاموش نشسته است و خوش باورانه بر 

طبل دوستي با پاکستان مي کوبد.
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حلیمه حسینی

انتقام کشيِ وحشت ناك
 

بسته شدن مرز تورخم توسط حکومت پاکستان در روز جمعه، 
یک بار دیگر مناسبات میان دو کشور همسایه را با پرسش های 

جدی رو به رو کرد. 
افغانستان در دو طرف  از شهروندان  روز جمعه، هزاران تن 
مرز گیر ماندند و صدها کامیون کاالهای اولیۀ مورد نیاز مردم 
افغانستان در فصل سرما، در آن سوی مرز به وسیلۀ مرزبانان 
پاکستانی متوقف شد. هم چنین تعدادی کودِک بیمار که براي 
در  مرز  بسته شدن  اثر  بر  نیز  بودند  پاکستان  رهسپار  تداوي 

همین میسر جان باختند.
افغانستان به دالیل مختلف از نظر اقتصادی یک کشور بی ثبات 
به شمار می رود که عمدتًا با وارد کردن کاالها می تواند نیازهای 
ساختارهای  ویرانی،  و  جنگ  دهه  سه  کند.  تأمین  را  خود 
استوار  مالداری  و  زراعت  بر  عمدتًا  که  را  کشور  اقتصادی 
بود، چنان صدمه زد که به این زودي ها نمی توان بر مشکالت 
حاصل از آن فایق آمد. هرچند از گذشته های دور سیاست های 
اقتصادِی دولت های بر سِر قدرت در کشور چنان تنظیم نشده 
بود که افغانستان را از وضعیت »درمانده گي اقتصادی« نجات 
دهد؛ ولی سال ها جنگ و حاکمیت های توتالیتر و خودکامه، 
کاماًل  کشوری  افغانستان  از  و  کرد  بدتر  بد  از  را  وضعیت 

مصرفی ساخت. 
بنابراین، شاهرگ های اقتصادی افغانستان در حال حاضر همان 
مرزها و امکانات کشورهای همسایه است. وقتی یکی از این 
کشورها بخواهد مرزهای تجارتی و اقتصادِی خود را به روی 
افغانستان  مردم  می خواهد  که  است  این  معنای  به  ببندد،  ما 
این  در  پاکستان  میان کشورهای همسایه،  در  کند.  قربانی  را 
این کشور  برخوردار است.  برتر  از جایگاه ویژه و  مناسبات 
باشد.  کشور  بازرگانان  برای  مناسبی  ترانزیتِی  میسر  می تواند 
اما بسته کردن و یا حتا تهدید به بسته کردن این میسر را مردم 

افغانستان چه گونه باید تعبیر کنند؟ 
دولت مردان پاکستانی گفته اند دلیل مسدود شدن مسیر تورخم 
در واکنش به »بدرفتاری« با شهروندان پاکستان صورت گرفته 
است؛ ولی مقام های افغانستاني هیچ گونه اطالع دقیقی در این 
خصوص در اختیار ندارند. حاال فرض کنید که با شهروندی از 
کشور پاکستان در منطقه یی از افغانستان توسط عده یي سرباز 
بدرفتاری  برای  می تواند مجوزي  این  آیا  اما  بدرفتاری شده، 
افغانستان  میلیون ها شهروند  بلکه  و  هزاران  به  بی احترامی  و 
صدها  به  نسبت  روزانه  حاال  همین  مگر  شود؟  محسوب 
شهروند کشور از سوی پولیس پاکستان بی احترامی و توهین 

صورت نمي گیرد؟
آن  در  یک سو  از  اگر  گرفت.  نادیده  نباید  را  واقعیت ها 
پاکستان  مردم  شوروي،  تجاوز  علیه  جهاد  سخت  سال های 
کردند،  پذیرایی  گشاده  جبین  با  خود  افغانستانِی  برادران  از 
ولی سیاست مداران پاکستان به نام دوستی، تالش می کردند که 
افغانستان را به صوبۀ دیگری برای خود تبدیل کنند. مگر ظهور 
و ادامۀ رژیم طالبان تداعی کنندۀ این نوع تفکر سیاست مداران 

پاکستانی در رابطه با افغانستان نبود؟ 
حاال هم که تازه شورای صلح از حسن نیت مقام های پاکستانی 
در تأمین صلح سخن می گوید، این کشور مرزهای خود را به 
روی رفت وآمد شهروندان افغانستان می بندد و به کاروان های 
تفاهم  حسن  آیا  نمی دهد.  را  کشور  به  ورود  اجازۀ  غذایی، 

به وجود آمده همین است؟ 
دولت پاکستان در طول تاریخ و به ویژه در سال های اخیر، به 
باج گیری و تحت فشار قرار دادن افغانستان از هر راه ممکن 
دست یازیده است. پاکستانی ها به گونۀ سیستماتیک و آگاهانه 
یافتن به  ابزارها ـ مانند بستن مرز ـ را براي دست  این گونه 
که  گاهی  از  هر  آن ها  می کنند.  اعمال  خویش  خواست های 
وضعیِت خود را در مناسبات منطقه وخیم حس کرده اند، از 
افغانستان سود جسته اند. در سیاست  فشارهای مختلف علیه 
اخالق  هیچ گونه  و  می کند  توجیه  را  وسیله  هدف  پاکستان 
معنا  آن ها  برای  دوستانه  و  برادرانه  مناسبات  یا  و  سیاسی 
افغانستان عادت  با  این طرز سیاست  به  پاکستانی ها  و  ندارد 

کرده اند.
به هر رو، پاکستان سیاست عاري از اخالِق خود را باري دیگر 
با بستن تورخم و جان سپردن چند کودک به نمایش گذاشت؛ 
پاسخ  که  است  و دولت مردان کشور  اما مسوولیت حکومت 
دهند.  بروز  خود  از  عمل  این  به  نسبت  درخور  واکنشي  و 
چنان  ـ  خارجه  وزارت  به ویژه  و  واکنش حکومت  اکنون  تا 
گذشته ـ نسبت به این مسأله در حدی نبوده که انتظار می رود. 
در صورتي که این بي تفاوتي و بي مباالتي به همین گونه ادامه 
یابد، تراژدي هاي بیشتر و بسیار دردناک تر از این نیز توسط 
پاکستان بر ما تحمیل مي شود. اما اگر افغانستان یک سیاست 
منسجم و قاطِع خارجی و منطقه یی را دنبال کند، مردمِ ما از 

این پس شاهد چنین مصیبت ها نخواهند بود.

بستن مرز ناشي از حسن 
تفاهم پاکستان است

بستن تورخم و دلیلی که ارایه و 
اقامه شده، به خوبی گواه قاطعیت 
پاکستانی ها برای دفاع از شهروندان  
و دفاع از منافع ملی شان است؛ اما 
افسوس بر حکومت ما که سال هاست 
در برابر ریختن خون مردم  افغانستان 
و ویرانِي خانه هاي شان، بي تفاوت و 
خاموش نشسته است و خوش باورانه بر 
طبل دوستي با پاکستان مي کوبد



دختر جوان ۲۳ ساله هندی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفته 
بود، بعد از سیزده روز در شفاخانه فوت کرد. من موهن سنگ، 
نخست وزیر ابراز تاثر کرد و دهلی جدید به تظاهرات بزرگ 

جدید آمادگی می گیرد.
در نیمه ماه دسمبر در دهلی جدید، چندین مرد بر دختر جوان 
۲۳ ساله دانشجوی طب تجاوز کردند. مسوولین شفاخانه در 
سنگاپور اعالم کردند که این دختر بر اثر پیامد های ناشی از 

تجاوز وفات کرد.
این دختر به تاریخ ۱6 دسمبر در دهلی جدید، پایتخت هند 
توسط شش مرد در یک بس عمومی به صورت وحشیانه مورد 
تجاوز قرار گرفت و بعد تجاوز گران او را با میله آهنین لت 

و کوب کردند.
کوین لوح، مدیر شفاخانه گفت که وضعیت این دختر از زمان 
انتقال او در شب پنجشنبه به این شفاخانه تخصصی برای پیوند 
اعضا خیلی وخیم بوده است. تیم داکتران معالج آنجا جراحت 
مغزی وخیم و نیز عفونت میکروبی در شش واعضای درونی 

بدن او تشخیص داده بودند.
زیر  ناحیه  از  بار  سه  دانشجو  این  داکتران  گزارش  براساس 
شکم جراحی شد و در این هنگام یک بار ضربان قلب اش 
متوقف شد. چند ساعت بعد تر او وفات کرد. جسد این دختر 

قرار است از سنگاپور به هند انتقال داده شود.

  آماده گی برای تظاهرات بزرگ
مرگ این دختر ممکن است باعث تظاهرات جدید بزرگ و 
نیز برخورد ها میان تظاهرکنندگان و نیرو های پولیس شود. 
در دهلی جدید در چهار اطراف محل مرکزی حکومت و در 
دروازه هند، بار دیگر ممانعت های شدید صورت می گیرد؛ 
قرار  باش  آماده  حال  در  پولیس  خاص  نیروهای  واحدهای 

دارند.
تن   ۱00 از  بیش  که  کریسمس  عید  از  پیش  تظاهرات  مانند 
زخمی شدند و یک پولیس جان باخت، حاال بار دیگر ایستگاه 
وسیله  این  به  اند.  شده  مسدود  زمینی  زیر  قطارهای  های 
باید راه یافتن تظاهرکنندگان به مکان های مهم نمادین شهر 
آرامش  به  را  پولیس در دهلی جدید مردم  جلو گیری شود. 

فراخواند.
سوء  علیه  که  کنند  می  متهم  را  حکومت  کنندگان  اعتراض 
استفاده جنسی در حق زنان اقدامات کافی به عمل نمی آورد. 
بر اساس اظهارات مدافعان حقوق زنان موارد تجاوز جنسی 

در هند به ندرت مجازات می شوند.
من موهن سنگ، نخست وزیر هند متهم می شود که در برابر 
به  آنها  علیه  برعکس  و  نداشته  شنوا  گوش  کنندگان  تظاهر 
شدت برخورد کرده است. من موهن سنگ توضیح داد که او 
از مرگ دختر جوان به شدت متاثر شده است و افزون برآن 
ابراز ناراحتی ها در برابر این عمل یک واکنش قابل فهم در 
تحول  تغییر  شاهد  که  هندی  است،  بوده  هند  جوان  کشور 

است.
من موهن سنگ با ابراز امیدواری برای یک برخورد سازنده 
و معقول در برابر این عمل گفت: »این دختر جوان در مبارزه 
برای زنده ماندن ناکام شد، اما این وظیفه ماست که ثابت کنیم 
که مرگ او عبث نبود است.« و برای احترام از او باید، اقدامات 
و حفظ  زندگی  امنیت  تا  شوند  گرفته  دست  روی  مشخص 

جان زنان در هند تضمین شود.
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با به بن بست رسیدن تالش های بین المللی برای برون 
راهکارهایی  روس ها  نظر  از  بحران،  از  سوریه  رفت 
اما  دارد،  وجود  کشور  این  بحران  حل  برای  سیاسی 
موضع امریکا که به نظر می رسد انگلیس را به نیابت از 
خود و اتحادیه اروپا مسوول رسیدگی به پرونده سوریه 

کرده است، بر خالف روس هاست.
اتفاق جدیدی که رخ داد این است که سرگئی الوروف، 
وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که کشورش و چین 
نخواهند توانست بشار اسد، رییس جمهوری سوریه را به 

عقب نشینی قانع سازند.
اخضر االبراهیمی، فرستاده مشترک سازمان ملل و اتحادیه 
عرب به سوریه نقشه راهی را برای اجرای معاهده ژنو 
باید  نخست  این طرح  اساس  بر  که  است  کرده  ترسیم 
برخوردار  کامل  اجرایی  اختیارات  از  که  انتقالی  دولت 

است، تشکیل شود.
اظهارات الوروف مبنی بر این که هیچ یک از طرف های 
جدیدی  مساله  شد،  نخواهند  پیروز  سوریه  در  درگیر 
نیست. اصرار ورزیدن برای حل و فصل نظامی به معنای 
باور  بر خالف  است.  در سوریه  همه طرف ها  شکست 
بسیاری از افراد، طرح اخضر االبراهیمی الهام بخش حل 

و فصل ناآرامی ها در سوریه نخواهد بود.
از  بسیاری  بخش های  مسلح  مخالفان  که  است  درست 
سوریه را تحت کنترل خود درآورند، اما آنها نمی توانند 
ادعا کنند که بر تمام شهرهای اصلی مانند حلب، دمشق، 

ادلب، حماۀ، حمص، درعا و دیرالزور سیطره دارند.
راه  به  دستیابی  و  مذاکرات  با  سوریه  مخالفان  و  نظام 
بسا خود  چه  سوریه  نظام  هستند.  مخالف  سیاسی  حل 
را اسیر گروهی می داند که درگیری های سوریه را اداره 
می کنند. مخالفان نیز چه در داخل ائتالف ملی و چه در 
خارج از آن بنا به خواسته گروه هایی که تنها با برکناری 
تمام اعضای نظام راضی می شوند، راه فراری برای خود 

نمی یابند.
بین المللی کامال مشخص است که  این مساله در سطح 
ناتوان  درگیری ها  توقف  از  سوریه  در  اصلی  بازیگران 
شده اند. سازمان های بین المللی از جنگ داخلی در سوریه 
سخن می گویند و نسبت به این که انتقام جویی ها علیه 
طایفه علوی و اقلیت های دیگر را مورد هدف قرار دهد، 

هشدار می دهند.
فراگیر  اینکه  به  نسبت  مرتبه  چندین  نیز  کرملین  کاخ 
تاثیر  همسایه  کشورهای  بر  سوریه  در  آشوب ها  شدن 
منفی بگذارد و همچنین نسبت به قدرت یافتن تندروها 

هشدار داده است.
نیازی نیست که به صف آرایی های شدید منطقه یی برای 
ایجاد طرحی به منظور حل بحران سوریه که گاهی آنکارا 
و گاهی تهران یا قاهره آن را مطرح می کنند، اشاره کرد. 

تمام  در  بودن درگیری ها در سوریه و  نمی توان مذهبی 
منطقه را نادیده گرفت.

و  فارس  خلیج  همکاری  شورای  کشورهای  میان  تنش 
از  ایران  و  طرف  یک  از  عربی  کشورهای  از  تعدادی 
طرف دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست و نمی توان حالت 
آماده باش میان ترکیه و ایران را نادیده گرفت. مساله تنها 
زمان  از  هم  کردها  نمی شود،  رویکردها  این  به  محدود 

استقرار در منطقه در قلب حادثه قرار گرفته اند.
و  است  گذشته  ژنو  معاهده  امضای  از  ماه  حدود شش 
این مدت زمان کافی است که تمام طرف ها بدانند که در 
رویکرد خود در پرداختن به راه حل نظامی به جای راه 

حل سیاسی اشتباه کرده اند.
سوال مطرح آن است که آیا اخضر االبراهیمی می تواند 
طرف های  تمام  که  برساند  جایی  به  را  خود  طرح 
را  منطقه ای و طرف های درگیر در سوریه  بین المللی و 

راضی نگه دارد.
به هدف  ملل نسبت  زمانی که یک مسوول در سازمان 
در سوریه  دیگر  اقلیت های  و  علوی  طایفه  گرفتن  قرار 
در صورت سرنگونی نظام هشدار می دهد، به معنای آن 
است که باید در صورت برکنار شدن نظام در سوریه به 

فکر ضمانت هایی برای حمایت از این افراد باشد.
در  درگیر ی ها  اینکه  از  پیش  و  گذشته  سال  اواخر  از 
برای  حدیث هایی  و  حرف ها  شود،  شدید تر  سوریه 
نظام اسد مطرح شده  برکناری  از  بعد  تشکیل حکومتی 
بود که در آن وضعیتی مانند شرایط لبنان و عراق در نظر 
گرفته شود، یعنی دولتی که اقلیت ها در آن از مشارکت در 
نهادها و تصمیم ها محروم نمی شوند اما اوج درگیری ها و 
اقدامات خرابکارانه این قبیل تالش ها را که دیگر جایی 
بین  از  ندارند،  تانک ها و موشک ها  میان جنگنده ها،  در 

برد.
همان  سیاسی  روند  آغاز  هدف  بنابراین 
اقشار  تمام  که  است  حکومتی  شکل گیری 
جامعه سوریه بعد از بشار اسد در آن مشارکت 
کنند. اگر نظام و مخالفان بدانند که از حل و 
راه حل  دنبال  به  ناتوان هستند،  فصل سیاسی 
دیگری می گردند و اگر نیروهایی وجود داشته 
باشند که همچنان در کنار نظام بمانند، در این 
صورت ائتالف مخالفان سوریه و شورای ملی 
گروه های  پاکسازی  مسوولیت  آزاد  ارتش 
اقلیت ها  نگرانی  باعث  که  افرادی  از  مسلح 

هستند را بر عهده خواهند داشت.
واشنگتن نیز راه را برای تفاهم و توافقی باز 
کرد که در آن جایی برای افراد تندرو که به 
تروریستی  اقدامات  و  جنگی  جنایت های 
این  در  واشنگتن  و  نیست  می زنند،  دست 
راستا جبهه النصره را در فهرست سازمان های 

تروریستی قرار داد.
برایش  نظام  راس  که  کرد  اعالم  نیز  مسکو 
اهمیتی ندارد و این آینده سوریه است که مهم 
است، واشنگتن و مسکو خواهان عدم سوق 
گسترده  ناآرامی های  سوی  به  سوریه  یافتن 
خطرهای  صورت  این  در  که  چرا  هستند، 
وقت  بنابراین  شد.  خواهد  ایجاد  بسیاری 
نمانده  باقی  االبراهیمی  اخضر  برای  زیادی 
است، وی نمی تواند صبر کند تا ببیند پاسخ 

رییس جمهوری سوریه به طرحش چه خواهد بود.
نظام  و  امریکا  و  روسیه  فقط  نه  و  بین المللی  جامعه 
سوریه و مخالفان مسوولیت پیامدهای سوریه را بر عهده 

خواهند گرفت.
برای  را  خود  طرح  که  است  آن  االبراهیمی  ماموریت 
سنجیدن میزان تمایل کشورها به معاهده ژنو ارائه دهد. 
طبیعتا این طرح وی رضایت همه افراد درگیر را جلب 

نخواهد کرد.
و  ملی  شخصیت های  میان  از  موقت  دولت  تشکیل  اما 
می تواند  مخالفان  برای  یکپارچه  نظامی  شورای  تشکیل 
مرحله  و شکل گیری  دو طرف  از  رادیکال ها  انزوای  به 
برگزاری  برای  را  راه  که  مرحله ای  بینجامد،  انتقالی 
انتخابات هموار می کند و مسووالن قانون اساسی جدید 

را تدوین می کنند.
االبراهیمی نیاز ندارد که توضیحاتی به بشار اسد مبنی بر 
اینکه حل و فصل نظامی غیرممکن است، ارائه دهد. آیا 
روز  چند  سوریه  رییس جمهوری  معاون  الشرع،  فاروق 
قبل صراحتا این مساله را مطرح نکرد؟ غیرممکن است 
که نظر بشار اسد از مواضع معاونش کامال فاصله داشته 

باشد.
ندارند،  قبول  را  راه حل  نوع  این  مخالفان  از  یک  هیچ 
وادار  را  آنها  که  دارد  مقابل روس ها وجود  در  معضلی 
سوی  از  مذاکره  قبول  شرط  به  را  خود  موضع  ساخته 
مخالفان تغییر دهند! آیا این اقدامات دیپلماتیک و مواضع 
برای  االبراهیمی  اخضر  کردن  قانع  با  نقیض  و  ضد 
برکناری و استعفا از منصبش پایان می یابد یا با قانع کردن 
بشار اسد؟ این آخرین فرصت پیش از آشوب گسترده در 

سوریه و تمام منطقه است.

مردم هند ماتم زده و 
خشمگین اند

www.mandegardaily.com

مرسی: 
چاوز: برای سالمتی ام مبارزه می کنممصر هیچگاهی درمانده نخواهد شد

رییس جمهوری مصر روز شنبه در اولین نشست مجلس شورا )مجلس نماینده گان( که در 
پی اعالم نتایج نهایی همه پرسی قانون اساسی جدید مصر برگزار شد از همه گرو ه ها و 

احزاب مخالف خواست تا برای پایان دادن به اختالفات به مذاکره بنشینند.
محمد مرسی، رییس جمهوری مصر روز گذشته در اولین نشست مجلس شورای مصر 
اعالم کرد: تصویب و تایید قانون اساسی جدید مصر به معنای پایان دوره انتقالی است که 

بسیار بیشتر از حد ممکن طوالنی شده بود.
مرسی افزود: ساختن کشور پس از گذشت سال ها از حکومت دیکتاتوری مبارک جز با 
همکاری همه گروه ها و ملت مصر ممکن نیست. باید برای برگزاری انتخابات پارلمانی 

مصر در آینده تالش کنیم. 
وی همچنین همه احزاب و گروه های سیاسی و ملی مصر را به مذاکره با نظارت خویش 
فرا  اختالفات  گذاشتن  کنار  و  پارلمانی  انتخابات  قانون  درباره  گفت وگو  و  بحث  برای 

خوانده و تاکید کرد: همه شهروندان مصری در برابر قانون جدید برابرند.
رییس جمهوری مصر همچنین تاکید کرد: پارلمان آینده در انتخابات دولت و نظارت بر 

آن مشارکت خواهد داشت.
مرسی خطاب به نماینده گان مجلس الشعب که نام آن به تازگی به مجلس نماینده گان تغییر 
یافته گفت: شما تمامی اختیارات قانون گذاری را از امروز به دست گرفته اید و تا انتخابات 
پارلمانی آتی این وظیفه را به عهده دارید که پس از آن نیز با همکاری مجلس الشعب به 

کار قانون گذاری خواهید پرداخت. 
وی گفت: ساختن مصر بدون همکاری تمامی مصری ها و حتی مخالفان ممکن نیست و 

همه باید دست در دست هم برای آبادی مصر تالش کنند.
مرسی با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: دولت برنامه های اقتصادی برای پایان 

دادن به مشکالت اقتصادی کشور در دست دارد و برای این امر تالش خواهد کرد.
اقتصادی  اما وضعیت  با چالش های زیادی روبرو هستیم  ما  افزود:  رییس جمهوری مصر 
مصر رو به بهبود است و همگان باید بدانند که مصر هیچگاه از لحاظ اقتصادی درمانده 
نخواهد شد. خشونت از سوی هر کسی که باشد حتی از سوی دولت قابل قبول نیست و 

همگان در برابر قانون یکسان هستند.

رییس  جمهوری بیمار ونزویال اعالم 
از  پس  بهبودی  با  همزمان  که  کرد 
برای  کوبا  در  اخیر  جراحی  عمل 

سالمتی اش مبارزه می کند.
فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
نیکوالس مادورو، معاون هوگو چاوز 
پیام رییس جمهور بیمار ونزویال را از 
پیام  این  در  کرد.  قرائت  وی  جانب 
چاوز آمده است: در طول جشن های 
بار  تا  می کنم  تالش  من  کریسمس 
دیگر سالمت خود را به دست آورم 
تا به طور کامل خود را وقف مردم 

ونزویال کنم.
وی همچنین از تعهد و وفاداری های حامیانش در این »زمان بسیار سخت« قدردانی 

کرد.
مادورو نیز اعالم کرده که به همراه هیاتی از دولت قرار است به کوبا برود و برای 

اولین بار از زمان جراحی چاوز که ۱۱ دسامبر بوده، با وی مالقات کند.
هکتور ناوارو، وزیر برق ونزویال که قرار است در زمان عدم حضور مادورو زمام 
امور را به دست بگیرد. هنوز مشخص نیست این هیات تا چه مدت در کوبا خواهد 

ماند. 
وضعیت سالمت چاوز باعث بروز نگرانی هایی در خصوص آینده دولت چپ گرای 
وی شده است و گمانه زنی های مختلفی در مورد آینده شرایط جسمانی وی مطرح 

شده است .
دوشنبه هفته گذشته دولت ونزویال اعالم کرد که بهبودی مختصری در شرایط چاوز 

پدیده آمده است.
مقام های دولتی ونزویال هیچگاه نوع سرطان چاوز را که از ژوئن سال ۲0۱۱ میالدی 

به آن مبتال شده، فاش نکرده اند. 

القدس                      

االبراهیمی 
و فرصت هایی که از دست داد
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جزِو  اداری  فساد  مقولۀ  که  زمانی  تا 
گفت وگوهای سیاسی در افغانستان باشد، 
چرا  شد؛  نخواهد  پیدا  آن  برای  راه حلی 
قواعد  گفت وگو،   )Context( زمینۀ  که 
و حدودِ آن را تعیین می کند. گفت وگوی 
به دلیل  اداری،  فساد  مورد  در  سیاسی 
قوی ترین وجه  به  قدرت  این که سازوکار 
پنهان کردِن  در آن وجود دارد، در تالش 
ذات  در  زیرا  اداری ست؛  فساد  عملکرد 
از  مي باشد.  ضمیمه  پنهان کاری  قدرت، 
این رو، هر گفت وگویی که در مورد فساد 
از  تعریفی  به  می کند،  پیدا  مادیت  اداری 
فساد اداری و چند قضاوت خالصه شده 

فساد  سازوکار  که  ندارد  را  آن  توانایی  و 
اداری را به فهم کنش ورِ گفت وگو درآورد. 
این خود باعث آن می شود که فساد اداری 
از یک امر بیرونی مخالف اخالق، به دلیل 
درونِی  امر  یک  به  تبدیل  مداوم،  تکرار 
ایجاد  باعث  و  شده  سلیم  عقل  موافق 

فرایند خنثاسازی در روان فرد شود. 
      بعد از یک دهه گفت وگو در مورد 
فساد اداری و بر اساس گفتمان غالب در 
این زمینه، افراد بدون هیچ گونه تکلف، در 
مورد این که آقای “الف” در فالن اداره کار 
گرفته است و بعد از کار کردن در آن نهاد، 
وضعیت زنده گی اش بهتر شده است و یا 
آقای “ب” فالن پست از نهادهای دولتی را 
خریداری نموده است، گفت وگو می کنند. 
که  است  آن  نشان دهندۀ  خود  این        
هر اندازه که در زمینۀ سیاسی گفت وگوی 
طریق  از  و  می شود  مطرح  اداری  فساد 
باعث  بیشتر  می گردد،  نشر  رسانه ها 
خنثاسازی هنجاری در بین مردم نسبت به 
این پدیده می شود. چرا که سازوکار فساد 
اداری مشخص نیست و به همین دلیل، به 
فهم ما درنمی آید و به همین دلیل است که 
فرایند  برای ما یک  با آن هم  مبارزه کردن 

بیرونی است. 
همان طور که مبارزه با فساد اداری تبدیل 
به  نسبت  بیگانه  و  بیرونی  فرایند  یک  به 
زنده گی افراد جامعه شده است، از طرف 
نشانه ها  دیگر  با  فرهنگی  سطح  در  دیگر 
فساد  رابطۀ  روز  به  روز  و  شده  هم نشین 
قوی تر  جامعه،  ارزشی  نظام  با  اداری 
می گردد. این فرایند تولید توهم و گیجی 
افراد  شخصیت  خورندۀ  و  می نماید  را 

است. 
فرد از یک طرف با گفت وگویی که فساد 
اخالقی  ارزش های  مخالف  را  اداری 
با  دیگر  طرف  از  و  روبه روست  می داند، 
گفت وگوی دیگری درگیر است که به طور 
ضمنی، به دفاع و تقویت فساد اداری در 
به  و  می پردازد.  اجتماعی  و  نهادی  سطح 
فاعل  جایگاه  نمی تواند  فرد  دلیل،  همین 
عنوان  به  بلکه  نماید،  احراز  را  شناسا 
مفعول شناسا در بند سازوکار فساد اداری 

باقی می ماند. 
ارزشی  نظام  دیگر،  طرف  از        
فسادزاست به دلیل این که تالش دارد مانند 
نظام سیاسی ما، سازوکارهای فساد اداری 

است  این  در  تفاوت  اما  نماید؛  پنهان  را 
در  پنهان کاری  این  فرهنگ،  زمینۀ  در  که 
می افتد  اتفاق  ارزشی  سازوکارهای  حوزۀ 
سازوکارهای  حوزۀ  در  سیاست  در  و 
وقتی  که  است  دلیل  همین  به  و  قدرت، 
از جنبۀ سیاسی به این پدیده نگاه می کنیم، 
و  آوردنده  به وجود  که  هستند  افراد  این 
نشردهندۀ فساد می باشند و با برکناری این 
افراد فساد نیز از نهادها گم خواهد شد ـ اما 
در عمل چنین اتفاقی نمی افتد. اما در حوزۀ 
فرهنگی، سازوکار فساد اداری در لفافه یی 
از ارزش ها پنهان می شود و به همین دلیل، 

رد پایی از خود به جای می گذارد. 

دیگر  با  هم نشینی  با  اداری  فساد        
افراد  برای  را  منطقی  ارزشی،  نشانه های 
جامعه به وجود می آورد که با عقل سلیم 
آن ها سازگار است و موجودیت فساد اداری 
را به نفع افراد مي داند. با وجود این که افراد 
بر این تصور هستند که جایگاه فاعل را در 
اما  نموده اند؛  احراز  اداری  فساد  سازوکار 
مفعول این سازوکار واقع شده اند و فساد 
مریدان  و  فربه تر شده  روز  به  روز  اداری 

بیشتری را به خود جلب می کند. 
فساد اداری در حوزۀ فرهنگی و روانی از 
خود رد پایی به جا می گذارد که ما از آن ها 
این  وقتی  و  می بریم  نام  نشانه  عنوان  به 
نشانه ها را در کنار دیگر نشانه های فرهنگی 
می گذاریم، می بینیم که نظامی از نشانه ها را 
می نمایند،  معنا  تولید  که  مي دهند  تشکیل 
و  درآمده  گفت وگو  کنش ور  فهم   به  و 
این توانایی را کنش ور کسب می کند تا به 
عنوان فعال شناسا به فساد اداری بنگرد و 

از بند آن خود را رها سازد. 
اداری  فساد  ناموس داری و        غیرت، 
جمله  از  می توانند  دیگر  نشانۀ  صد  و 
نشانه های این نظام ارزشی به شمار آیند؛ 
نشانه  سه  این  به  فقط  مقاله  این  در  ولي 

پرداخته مي شود. 
ما در گفت وگوی روزانه، بارها به این جمله 
می گویند:  که  برمی خوریم  مردم  بین  در 
خود  زنده گی  داشت،  غیرت  فالنی  »اگر 
اساس  بر  و  این جمله  در  را می ساخت«. 
هیچ گونه  گفت وگو،  کنش وران  عملکرد 
نشان دهندۀ  که  است  نشده  ذکر  قیدی 
هنجاری باشد که جلوگیری از فساد کند. 
پس غیرت مترادِف این است که انسان یک 
مالکیت  تا  کند  میسر  را  امکانات  سلسله 
حفظ  وجه  بهترین  به  را  خود  سکسی 
افغانی  جامعۀ  این که  اساس  بر  اما  نماید. 
روز به روز مصرفی تر می شود، آیا می توان 
این امکانات را محدود کرد و سقِف آن را 
سنجش نمود؟! خیر. این جاست که تضاد 
به یک  تبدیل  استندردهای غربی  با  سنت 
هم  کنار  در  و  می شود  عجیب  هم خوانی 
های  پدیده  و  می دهند  ادامه  زنده گی  به 
هم زمان  را  انسان  و  می کنند،  خلق  جدید 
فرو  غربی  مدنیت  و  سنت  لجن زار  در 

می برند. 
      ناموس داری نیز چنین ویژه گی هایی 
بعضی  مرد  ناموس داری،  طي  دارد. 

خواسته های یک زن را محدود می کند. اما 
ذخیره  زن  در  نیرویی  کردن،  محدود  این 
و  خوب  خانۀ  این که  حوزۀ  در  می سازد، 
لوکس داشته باشد، از لوازم آرایشی خوب 
و لوکس استفاده  کند و صد وسیلۀ لوکس 
دیگر تهیه نماید؛ چرا که انسان بر اساس 
روانش، نیاز به آن دارد که خود را در جایی 
به ثبوت رساند و این ثبوت در جامعۀ ما 

در گرِو داشته هاست. 
و  غیرت  رابطۀ  که  آن چیزی  اما        
ناموس داری و فساد اداری را بیشتر نشان 
افغانی  جامعۀ  در  که  است  آن  می دهد، 
فرهنگی،  ویژه گی های  و  روانی  لحاظ  از 

داشته های انسان پیش فرض حضور انسان 
حضور  داریم،  بیشتر  ما  هرچه  است. 
و  داشت  خواهیم  جامعه  در  پُررنگ تری 
از طرف دیگر، فساد اداری باعث به وجود 

آمدِن مالکیت برای انسان می شود. 
می دهد  را  داشته  این  ما  به  غیرت        
که ما خوب توانسته ایم از مالکیت جنسي 
ناموس  داری  کنیم،  محافظت  زن  بر  خود 
به  دارد  فرد  مورد  در  داللتی  چنین  نیز 
عالوۀ این که کسی که ناموس داشته باشد، 
ناموس  اما  برعکس.  یا  و  دارد  نیز  غیرت 
بر زن  مالکیت جنسي  از  چیست؟ جزیي 
باید  چه گونه  را  مالکیت  این  اما  است. 
دین  آن،  حقوقی  حوزۀ  در  کرد؟  تأمین 
مرد  به  را  مالکیتی  چنین  مدنی  قوانین  و 
نیاز دارد  اما کافی نیست و مرد  می دهند؛ 
آرام  خاطري  از  نیز  روانی  حوزۀ  در  که 
برخوردار باشد. این جاست که دوباره مرد 
با عملکرد دوگانه در تالش حفظ ناموس 
است؛ از یک طرف به نام غیرت برای زن 
به  دیگر  از طرف  و  می کند  مهیا  امکانات 
محدود  را  او  خواسته های  ناموس،  نام 
می ترسد  این  از  ناخودآگاه  مرد  می سازد. 
نکند،  توجه  به خواسته های زنش  اگر  که 
مرد دیگری این کار را خواهد کرد و این 
باعث آن می شود که مالکیت مرد بر زن به 
دوگانه  رابطه یي  اداری  فساد  بیافتد.  خطر 
با این دو نشانه دارد؛ از یک طرف غیرت 
آمدن فساد  به وجود  باعث  ناموس داری  و 
فساد  دیگر،  طرف  از  و  می شوند  اداری 
شدِن  مستحکم تر  و  تقویت  باعث  اداری 
غیرت و ناموس داری می شود. در کنار آن 
می دهد  مرد  به  را  امکان  این  اداری  فساد 
که خواسته های زن را برآورده سازد و از 
که  می یابد  دست  قدرتی  به  دیگر،  طرف 
خواسته هایی که به نفع مالکیت مردانه اش 

است را محدود نماید.
اداری،  فساد  که  گردد  ذکر  باید  پایان  در 
مالکانه  سازوکار  ناموس داری  و  غیرت 
دارند، و این مالکیت است که منشاي هر 
مالکیت  این  می دهد.  تشکیل  را  آن ها  سۀ 
سازوکار  داشتن،  پیش فرض  عالوۀ  به 
منصۀ  به  را  روانی«  فرهنگی  »اقتصادی 
ظهور می رسانند. این سازوکار ما را به این 
جبر می کشاند که برای مبارزه با فساد اداری 
نیازمند هستیم که با مالکیت و پیش فرض 

داشتن نیز به مبارزه برخیزیم. 

   شورای ننگرهار 
بیاندازیم، به وضاحت دیده می شود که  به سیر تکامل جهاد نظري کوتاه  اگر 
به سایر  ننگرهار نظر  ساختمان جهادی و تشکیل گروه های مسلح در والیت 
والیات سرحدی شرق و جنوب شرقی افغانستان، دارای ویژه گِی خاص است؛ 
طوری که این والیت پرنفوس و مهم، با موجودیت اقوام، قبایل و ملیت های 
گوناگون، دارای فرماندهان هم سلیقه و هم سن وسال بوده که اکثریت آن ها اگر 
همه گي  اما  داشتند،  وابسته گی  اعتدال پسند  یا  بنیادگرا  گروه های  و  احزاب  به 
مکتب دیده، باسواد و دارای پشتیبانی قوِی قومی و از خانواده های مهم ولسوالی 

یا قریۀ خویش بوده اند.
اکثریت قوماندانان این والیات را می توان مربوط همان نسلی دانست که قبل از 
آغاز جهاد، جوانان کم سن وسال بوده و در گرماگرمِ تحوالت سیاسی و نظامی 
افغانستان و در سال های جهاد، رشد نموده و زعامت گروه ها و مناطق شان را 
به دست گرفتند. اگر چند فرمانده پیرمرد و خارج از این دسته بندی در همان 
مبارزه  از  دست  شوروی،  نیروهای  خروج  هنگام  کردند،  ظهور  جهاد  اوایل 
بعد  بنابران  بودند.  شده  محو  از صحنه  مختلف  انواع  به  این که  یا  و  برداشته 
از خروج نیروهای شوروی، رهبری در والیت ننگرهار به دست چند فرمانده 
باسواد و زرنگ افتاده بود که در مکتب جهاد تعلیم یافته و تقریبًا همه گي دارای 

قوت های نظامی و قومِی یک سان و سن وساِل برابر بودند. 
با در نظرداشت چنان شرایطی که در جهاد ننگرهار حکم فرما بود، همکاری، 
هماهنگِی نظامی و جمع کردِن قوماندانان دور یک میز، کاري بس دشوار و حتا 
ناممکن می نمود. عالوه بر این ها، دشمنی میان بعضی قبایل در این والیت به 
حیث میراث خونینی از چندین نسل به این طرف باقی مانده بود. مانند اختالفات 
خانوادۀ  و  جرنیل صاحب  به  مشهور  واالجان  نایب ساالر  اوالد  میان  دیرین 
خانواده های  این که  وجود  با  جهاد  زمان  در  حتا  که  خوگیانی،  در  ملک قیس 
از یک موضع مشترک علیه حکومت کابل  پیوسته و  به صفوف جهاد  هر دو 
آشکار  را  دیرین شان  روابط خصمانۀ  گاه گاه  می زرمیدند،  نیروهای شوروی  و 
می ساختند. مجاهدین هر دو گروه نمی توانستند با خاطر آسوده با تمام قوا علیه 
دشمن بجنگند و بسا از مجاهدین دلیر دو طرف، فدای میراثی خونین شدند 
که از چندنسل برای آن ها باقی مانده بود و یکی از بهترین قوماندانان جهادی 
قربانِی   ۱۹88 سال  در  تورپاپا  به  مشهور  حبیب اهلل  سید  به نام  ننگرهار  والیت 

همین اختالفات خانواده گی گردید.
اتحاد و هماهنگی قوماندانان، با در نظرداشت شرایط جهادی، سن، قوت های 
نظامی، اختالفات سلیقه یی و قبیله یی در والیت ننگرهار، کار آسانی نبود. ولی 
به  نزدیکی شان  والیت،  این  در  باسواد  قوماندانان  موجودیت  دیگر،  طرف  از 
پشاور و رفت وآمدهای منظم شان به آن شهر، کمک های فراوان تسلیحاتی و نظر 
نیک مقاماِت پاکستان و ادارۀ استخبارات نظامی آن کشور به ننگرهار را می توان 

عواملی بس مهم در راه اتحاد و هماهنگِی قوماندانان آن دیار شمرد.
به دنبال جنگ جالل آباد در اوایل سال ۱۹8۹ و ناکامی مجاهدین در تسخیر آن 
شهر، فرماندهان ننگرهار شهرت و اعتبار خویش را از دست دادند و نه تنها 
قابلیت و ادعاهای جنگی فرماندهانش زیر سوال قرار گرفت، بلکه به حیثیت 

همۀ مجاهدین آن جا ضربه یي سخت وارد شد.
از طرف  نظامی  بهتر  نتایج  آوردِن  به دست  و  از یک طرف  اعادۀ حیثیت  برای 
دیگر، فرماندهان مجبور شدند تا با تشکیل شورا موافقه نشان بدهند. بنابران، 
ادارۀ استخبارات نظامی  از دفاتر  اولین جلسات آن ها در سال ۱۹۹0 در یکی 
ننگرهار را  پاکستان در شهر پشاور دایر گردید و فرماندهان، تاسیس شورای 

اعالن کردند.
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غیرت، ناموس داری و فساد اداری 

طارق سعیدی

بخش هشتادوچهارم

در مسـیر پیروزی
           حامد علمی



و  کارگردان ها  به  را  امکان  این  سینما  نقره یِی  پردۀ 
که  شکلی  همان  به  را  اتفاقات  تا  می دهد  بازیگران 
موضوعات  از  یکی  بکشند.  تصویر  به  دارند،  دوست 
عالقه  آن  به  دنیا  سراسر  در  کارگردان ها  که  مهیجی 
از  بسیاری  در  که  است  آدم ربایی  ماجراهای  دارند، 

موارد بازخوانِی پرونده های واقعی است. 
دادن  قرار  با دست مایه  کارگردان  فیلم هایی،  در چنین 
برای  را  هیجان انگیزی  ماجرای  واقعی،  ماجرای  یک 
تا اوج هیجان  را  بیننده گانش روایت می کند که آن ها 
به  سینما  تاریخ  آدم ربایی های  بهترین  می برد.  ترس  و 

انتخاب سایت »موویز« را مرور کنید و لذت ببرید.
 

   دنیای بی نقص
A Perfect World

کارگردان: کلینت ایستوود
بازیگران: کوین کاستنر، کلینت ایستوود، الرادرن و ...

دلهرۀ  دارد،  تم جاده یی  که  فیلمی  در  آن هم  آدم ربایی 
داستان  بی نقص«  »دنیای  می دهد.  مخاطب  به  عجیبی 
از  بعد  اما  می دزد،  را  کودکی  مردی،  دارد.  بکری 
جای گزین  پسری،  و  پدر  رابطه  مانند  رابطه یی  آن 
خشونت ها می گردد. بوچ، یک زندانِی فراری است که 
در جریان فرارهایش، یک پسِر ُخردساِل بسیار بامزه به 
نام فیلیپ را می دزدد. تری، یکی دیگر از کسانی است 
که همراه بوچ از زندان فرار کرده و به نوعی واردِ این 
شوک برانگیزترین  پایانی،  سکانس  می شود.  آدم ربایی 
می بینیم؛  ژانر  این  با  فیلم هایی  در  که  است  سکانسی 
زمانی که بوچ به قتل می رسد، فیلیپ از ته دل غمگین 

می شود، مثل پسری که پدرش را از دست داده است.
________________________________

  ربوده شده
Taken

کارگردان: پیرمور
گریس،  مگی  جانسون،  فمکه  نیسون،  لیام  بازیگران: 

زاندر برکلی، هولی واالنس، کیتی کسیدی

محبوب ترین  از  یکی  سینما  عرصۀ  در  شده«  »ربوده 
موضوع  اتفاقًا  که  است  پولیسی  و  اکشن  فیلم های 
اصلِی آن نیز به آدم ربایی مربوط می شود. این فیلم که 
سابق  جاسوس  دربارۀ  است،  فرانسه   ۲008 محصول 
سی.آی.ای است که به عنوان محافظ شخصی شروع به 
کار می کند. کیم دختر خودش، توسط قاچاقچیاِن انسان 
ربوده می شود و همین مسأله او را برای نجات دخترش 

راهی فرانسه می کند.
است  زیاد  بسیار  فیلم  این  در  تکان دهنده  صحنه های 
اکشن جذاب و  »ربوده شده« یک  به همین خاطر،  و 

دیدنی است.
________________________________

  اره
Saw

 

کارگردان: جیمز ون
کوین  هکل،  دیوید  بوسمن،  لین  دارین  بازیگران: 

گروترت
 

یکی از ترس ناک ترین و مشهورترین فیلم هایی که در 
آن آدم ها به شکل های متفاوت دزدیده می شوند و مورد 
آزار و اذیت قرار می گیرند، سری فیلم های اره است. 

در این فیلم ها، شخصیت اول، مردی با لقب جیگساو 
فکر  که  آدم هایی  همسرش،  مرگ  از  بعد  که  است 
می کند لیاقت زنده گی ندارند را به روش های مختلف 

می رباید و مورد شکنجه قرار می دهد. 
طور  به  می نشینید،  سینمایی  فیلم  این  پای  که  زمانی 
قطع با وحشیانه ترین آدم ربایی های دنیا روبه رو خواهید 

شد. کسانی که در این فیلم دزدیده می شوند، احتمال 
بازگشت شان به زنده گی صفر است؛ آن ها باید تا حد 
مرگ تالش کنند و خودشان را به خطر بیاندازند، برای 

بازی هایی که جایزه یی جز مرگ ندارند.
________________________________

 
  دنیا کافی نیست

The World is not Enough

کارگردان: مایکل آپتد
بازیگران: پیرس برازنان، سوفی مارسو، رابرت کارلیل

»دنیا کافی نیست«، نوزدهمین فیلم از فیلم های جیمز 
ساخته  کمپیوتری  بازی  یک  اساس  بر  که  است  باند 
باند جاسوس مشهور، یک چمدان  است. جیمز  شده 
پر از پول متعلق به رابرت کینگ که یکی از غول های 
بیلبائو گرفته و آن را در لندن به  نفتی دنیاست را در 
او بازمی گرداند، اما انفجار بمبی در دفتر کینگ باعث 
مرِگ این غول نفتی می شود. الکترا دختر رابرت توسط 

یک تروریست ربوده شده و به قفقاز فرستاده می شود. 
آزاد کردِن او به جیمز سپرده می شود.

________________________________
 

  برادران گریم
The Brothers Grimm

کارگردان: تری گیالم

بازیگران: مت دیمون، هیث لجر، پیتر استرمر، مونیکا 
بلوچی، لنا هدی

 
برادران گریم، دو نویسندۀ آلمانی به نام های جیکوب 
و ویلهم هستند که قصد دارند داستان خود را به اتمام 
برسانند، برای همین به یک روستای عجیب می روند؛ 

روستایی که همۀ دختران جواِن آن دزدیده می شوند.
عجین  ماورایی  ماجراهای  با  روستا  این  در  آدم ربایی 
تحویل  مخاطب  به  را  دلهره آوری  معجون  و  می شود 
می دهد؛ معجونی که باطل کردن طلسم ها، جزِو پررنگی 

از آن به حساب می آید.
 

________________________________

  سگ آلفا
Alpha Dog

کارگردان: ایک کاساوت
بازیگران: بن فوستر، شان هاتوسی، امیل هریچ، براک 

ویلیس، شارون استون
 

دستیارانش  کمک  با  که  است  جوانی  پسر  جانی 
مواد  توزیع  و  پخش  وظیفۀ  الویس،  و  تیکو  فرانکی، 

جانی  دارد.  برعهده  را  پدرش  توسط  تهیه شده  مخدر 
برای این که یکی از مشتریانش را تحت فشار قرار دهد 
تا پول موادش را بدهد، برادر کوچکش را می رباید؛ اما 
دوستی بین او و زک باعث می شود آدم ربایی آن ها، شکل 
همکاری به خودش بگیرد و پسر چشم وگوش بسته یی 
قتلی  از خالفکاران شهر شود.  یکی  دزدیده شده،  که 
که در ادامۀ این داستان رخ می دهد، به مسالۀ آدم ربایی 

رنگ دیگری می دهد.
________________________________

 
  مردی در آتش

Man on Fire

کارگردان: تونی اسکات
کریستوفر  فانینگ،  داکوتا  واشنگتن،  دنزل  بازیگران: 

واکن
 

تونی  ساختۀ  سینمایی  فیلم  عنوان  آتش«  در  »مردی 

اسکات است که در مرکز غرب وحشی یعنی مکزیک 
ساخته شده است. این فیلم که با بودجۀ ۷8 میلیون 
کرد،  فروش  دالر  میلیون   ۱۳0 و  شد  ساخته  دالری 
دربارۀ مردی است که در گذشته یک مأمور سازمان 
سیا بوده، اما به دلیل دائم الخمر بودن، از آن جا اخراج 

می شود. 

پرستار  و  محافظ  می گیرد  تصمیم  کریسی  جان 
شخصی دخترکي به نام پتیا شود. بعد از مدتی پتیا را 
می ربایند و جان کریسی واقعًا مثل مردی است که در 
آتش می افتد. او برای زنده گی پتیا حاضر می شود حتا 

زنده گِی خودش را هم بدهد.
 

_______________________________

  آدم ربایی
Kidnapped

کارگردان: میگوئل آنجل و یواز
بازیگران: فرناندو کایو، مانوئال ولس، آنا واگنر

 
جیمی، مارتا و دخترش به خانۀ رویایی شان در مادرید 
می روند، آن ها قصد دارند کریسمس را جشن بگیرند 
که یک اتفاق عجیب رخ می دهد. گروهی از آدم های 
نقابدار به خانۀ آن ها حمله می کنند و هر سه نفر را به 
مکانی عجیب می برند. به درستی مشخص نیست چرا 
این گروه مسلح و ناشناس دست به چنین آدم ربایی 

بزرگی زده اند، اما مشخص است که این ماجرا پایان 
خوشی برای آن ها نخواهد داشت. خانوادۀ جیمی با 
و  می شوند  خالص  آدم رباها  شر  از  پولیس  دخالت 
تازه از این جاست که تالش برای یافتن دلیل اصلی 

این کار آغاز می گردد.
 

_______________________________

  همراه با یک عنکبوت آمد
Along Came a Spider

کارگردان: لی تام هوری
مایکل  پوتر،  مونیکا  فریمن،  مرگان  بازیگران: 

وینکوت
 

روان شناس  و  پولیس  کارآگاه  یک  کراس«  »الکس 

است که همکار صمیمی اش را هشت ماه قبل در یک 
بی میلی  با  باعث شده  و همین  داده  از دست  حادثه 
پی گیری  بین،  این  در  اما  شود  کارش  محل  راهی 
پروندۀ ناپدید شدِن دختر یک سناتور او را بار دیگر 

به هیجان می آورد. 
مکتبش  از  دختر  این  که  می دهد  نشان  اولیه  شواهد 
و توسط یکی از معلمان ربوده شده است و رباینده 
قصد دارد به یک تسویه حساب شخصی و قدیمی با 
او برسد. یکی از بهترین موش وپشک بازی هایی  پدرِ 
که از یک فیلم با تم آدم ربایی انتظار دارید، قطعًا در 

این فیلم خواهید دید. 
 

گرفته شده از سایت برترین ها

سال چهارم y شمارة نه صد وشصت و ششم y یکشنبه 10 دی/جدی y 1391 30 دسمبر 2012

آدم ربایی های مشهور در تاریخ سینما
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سال چهارم y شمارة نه صد وشصت و ششم y یکشنبه 10 دی/جدی y 1391 30 دسمبر 62012

غـاصبان زمین مشخص شدند
مجـلس نام آن ها را افشا نکرد

یک  از  فراتر  را  اسپانیایی  باشگاه  این  بارسلونا  فرانسوی  مدافع 
باشگاه می داند.

اریک آبیدال که در نشست بین المللی ورزش دبی شرکت کرده 
بود، به ستایش از باشگاه بارسلونا پرداخت و آن را فراتر از یک 
»بازیکن  درباره  نشست  این  اختتامیه  در  که  او  دانست.  باشگاه 
تفاوت  باشگاه ها  با دیگر  بارسلونا  الگو« صحبت می کرد، گفت: 
دارد. بارسا فراتر از یک باشگاه است و یک بازیکن را به مسیر 
درست راهنمایی می کند. در اینجا مسئوالن با بازیکنان همچون 
فرزندان خود رفتار می کنند؛ حتی اگر این بازیکن ۳0 سال سن 

داشته باشد.
افزود:  گرفت،  قرار  جراحان  تیغ  زیر  پیش  ماه  چند  که  آبیدال 
بارسلونا در این چند ماه از من حمایت کامل کرد. من و خانواده ام 
باشگاه  این  تا خوبی های  بارسلونا هستیم. تالش می کنم  مدیون 
را به بهترین نحو جبران کنم. مهم ترین آرزوی کنونی ام بازگشت 
را  خود  زودتر  چه  هر  امیدوارم  است.  زمین  به  سریع تر  هرچه  
گیرم.  سر  از  را  طبیعی خود  زندگی  و  ببینم  بارسلونا  پیراهن  با 
پشت  را  سختی  دوران  ببرند.  رنج  اطرافیانم  دوباره  نمی خواهم 
اما االن احساس بهتری دارم. نمی دانم چه وقت به  سر گذاشتم 
زمین برمی گردم اما تالش می کنم، هرچه زودتر خود را در کنار 
هم تیمی هایم ببینم. باید اعتراف کنم که سخت است خود را به 

آمادگی قبلی برسانم.

پاکستان به دنبال احضار...
 گذرگاه تورخم و سردی هوا، هشت تن در دو 

سوی مرز جان باخته اند.
ادریس مومند سخنگوی پولیس مرزی گفت که 
»هزارها«  تورخم  گذرگاه  مسدودشدن  پی  در 

مسافر در دو سوی مرز گیر افتاده اند.
به گفته او، سه کودک روز جمعه در طرف افغانی 
این بندر به دلیل سردی هوا و کمبود جای مناسب 
جان دادند و اداره امنیت کشور ملی روز گذشته 
گزارش داده که پنج تن دیگر در آن سوی مرز در 

گذشته اند که چهار تن آن ها هم کودک بوده اند.
باریده  شدید  باران  منطقه  این  در  جمعه  روز 

است.
کاالهای  و  مسافران  عبور  برای  گذرگاه  این  از 
و  رستوران  تعداد  و  می شود  استفاده  تجاری 
پاسخگوی  که  نیست  حدی  در  مسافرخانه 
مرز  سوی  دو  در  گیرمانده  مسافران  نیازمندی 

باشد.
گذرگاه مرزی تورخم یکی از مهمترین بندرگاه ها 
کاالهای  واردات  و  مردم  مرور  و  عبور  برای 

تجاری از پاکستان به افغانستان است.
کاالهایی  میان  از  لباس  و  سوخت  غذایی،  مواد 

است که از این طریق وارد افغانستان می شود.

بحث برسر افشای نام غاصبان زمین منجر به کشمکش 
بین نماینده گان مجلس شد. کمیسیون نظارت مجلس 
مجلس  به  را  زمین ها  غصب  جزییات  نماینده گان 
عمومی ارایه کرد؛ اما از غاصبان زمین نام نبرد که این 

مسأله منجر به گفت وگوهای لفظی تند شد.
کمیسیون نظارت بر کارکرد حکومت که توسط پارلمان 
پنجاه  و  دوصد  و  میلیون  یک  می گوید  شده  تشکیل 
شده  غصب  افغانستان  سراسر  در  زمین  جریب  هزار 

است.
صالح محمد سلجوقی، عضو این کمیسیون روز گذشته 
و  تفصیلی  »گزارش  گفت:  مجلس  عمومی  جلسۀ  در 
تحلیلی همراه با لستی از شهرت افراد غاصب، موقف 
اجتماعی غاصبین، نوع زمین، موقعیت زمین، نوع اسناد 
غصب و تاریخ غصب به زودی بعد از دقت بیشتر و 

همه جانبه ارایه خواهد شد.«
نام های  باید  که  کردند  تأکید  مجلس  نماینده گان  اما 
این  افشا شود.  کرده اند،  را غصب  زمین ها  که  کسانی 
کمیسیون می گوید نام های غاصبان زمین را در اختیار 
دارد و پس از دقت بیشتر در مورد، آن را نشر خواهند 

کرد.
پافشاری بر این مسأله سبب شد تا نماینده گان به نشانۀ 

اعتراض بر میزها بکوبند و سروصدا به راه اندازند.
والیت  در  که  می دهد  نشان  کمیسیون  این  یافته های 
کابل یازده تن بیشترین زمین را غصب کرده اند. بنابر 
آمار این کمیسیون تنها در کابل 4۷ هزار جریب زمین 

غصب شده است.
»کمیسیون  گفت:  کابل  نماینده  بشردوست  رمضان 
یازده غاصب  این  نکند،  روان  نخود سیاه  را پشت  ما 
بزرگ زمین جن و پری نیستند. این ها نام دارند و نشان 

دارند.«
 بنا بر آمار کمیسیون نظارت مجلس تنها در کابل هزار 
سلجوقی  آقای  اما  است.  شده  غصب  زمین  جریب 
این  ثبت  پروسه  زمین  غاصبان  صورتی که  در  گفت 
افشا  نام شان  نبرند  پیش  قانونی  به صورت  را  زمین ها 
می شود. او خطاب به این افراد هوشدار داد: »به همه 
را  خویش  ملکیت  اسناد  که  آنانی  و  اراضی  غاصبان 
که هرچه عاجل  ابالغ می شود  اند  نکرده  مراحل  طی 
تر اراضی غصب شده را رها کنند و یا اسناد خویش 

را طی مراحل کنند. در غیر آن نام های شان برای ملت 
افغانستان معرفی خواهد شد.«

  غاصب مجرم نیست
زمین های  بیشتر  می گوید  پارلمان  نظارت  کمیسیون 
دولتی در والیات کابل، ننگرهار، بلخ، هرات و قندهار 
اند و از آن ها برای شهرک سازی استفاده  غصب شده 

گردیده است.
در یازده سال گذشته صدها شهرک در شهر کابل و سایر 
شهرهای بزرگ افغانستان ساخته شده و اعتراض هایی 
غاصبان  با  تااکنون  اما  داشته  وجود  مورد  این  در  هم 

زمین برخورد قانونی نشده است.
افغانستان  قانون  نماینده گان مجلس می گویند در هیچ 
غاصب زمین به عنوان مجرم شناخته نشده است . آن ها 
تأکید کردند که پیش از افشای نام عاصبان زمین باید 
طرح قانونی برای این مسأله وجود داشته داشته باشد.

افراد  از  لستی  که  نظارت مجلس می گوید   کمیسیون 
متهم به زمین خواری ترتیب شده است. سلجوقی در 
جزایی  و  نافذه  قوانین  در  »متاسفانه  گفت:  مورد  این 

دزد  مانند  را  غاصب  فرد  که  ماده یی  هیچ  افغانستان 
مجرم بشناسد و محکوم به جزا بنماید، وجود ندارد.«

  باج  گیری
پس از آن که کمیسیون نظارت نام های غاصبان زمین 
را اعالم نکرد، شماری از نماینده گان گفتند این مسأله 
این  از  نماینده گان  کنند  فکر  مردم  تا  می شود  سبب 
استفاده  غاصبان  بر  فشار  کردن  وارد  برای  موضوع 

می کنند.
»مردم  گفت:  پارلمان  نماینده  یک  صافی،  نور  گاللی 
بی باوری  افغانستان  در  متأسفانه  پیدا می کند،  تشویش 
فوق العاده زیاد است. مردم می گویند این ها )نماینده گان 
پارلمان( به خاطری راپور را مکمل نخواندند تا افراد 
را زیر فشار قرار دهند. تمام روز ادعا موجود است که 

شورا از مردم باج می گیرد.«
از  شماری  بین  در  نیز  نگرانی هایی  که  است  گفتنی 
نماینده گان وجود دارد که اعضای کمیسیون نظارت در 
برابر افشا نکردن نام غاصبان زمین، از آن ها امتیازهای 

کالن به دست آورند.
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60 درصد مردم به خدمات...
از  یکي  افغانستان،  سراسر  در  عادالنه  خدمات  ارایۀ   
معاشات  ما  منظور  این  به  است؛  ما  اصلي  برنامه هاي 
منطقه یي را براي زنان ۲50 درصد و براي مردان ۱۲5 
تالش  در  ما  ضمنًا  است،  شده  گرفته  نظر  در  درصد 

استیم که پرسونل بانوان را در والیات افزایش دهیم.
وزیر صحت عامه در مورد تطبیق برنامۀ واکسین کودکان 
خدمات  به  افغانستان  کودکان  درصد  هشتاد  گفت، 
واکسیناسیون دسترسي دارند و تمام این هشتاد درصد 
طفولیت  دورۀ  کشنده  بیماري  هشت  برابر  در  کودکان 

واکسین دریافت مي کنند.
در  که  کودکاني  درصد  بیست  ولي  افزود،  دلیل  بانو 
دورترین و نا امن ترین مناطق کشور زنده گي مي کنند، به 
برنامه واکسین دسترسي ندارند و ما در تالش استیم که 

این بیست درصد را تا جایی که بتوانیم، کاهش دهیم.
وزیر صحت عامه با اشاره به شیوع بیماري سیاه سرفه 
هشت  از  یکي  سرفه  سیاه  گفت،  بدخشان  والیت  در 
وقایه  واکسین  توسط  که  است  طفولیت  دورۀ  بیماري  
مي شود و کودکان مبتال به بیماري سیاه سرفه در والیت 
بدخشان، از جملۀ بیست درصدي هستند که در برابر 

این بیماري واکسین دریافت نکرده اند.
 او اضافه کرد، اگر کودکاني که در مناطق صعب العبور 
و نا امن زنده گي مي کنند در برابر بیماري سیاه سرفه و 
سایر امراض واکسین مي شدند، حیات آنان در معرض 
برنامۀ  که  استیم  تالش  در  ما  و  نمي داشت  قرار  خطر 

تطبیق واکسین را دراین والیات نیز عملي سازیم.  
دوم  معاون  خلیلي  کریم  محمد  استاد  حال،  درهمین 
مرحلۀ  در  ما  گفت،   سمینار  این  در  ریاست جمهوري 
انتقال  این  اما  داریم،  قرار  امنیتي  مسوولیت هاي  انتقال 
تنها منحصر به امنیت نیست، بل سایر موارد و از جمله 

ساحۀ خدمات صحي را نیز در بر مي گیرد.
امنیتي، بل  نهادهاي  تنها  نه  تا سال ۲0۱4  ما  افزود،  او 
سایر نهادها را نیز باید تقویت نمایم، تا پس از خروج 
نیروهاي خارجي، هیچ گونه خال و کمبودي در تمامی 

عرصه ها احساس نگردد.
از  یکي  کرد،  تأکید  ریاست جمهوري  دوم  معاون 
را  ما  نهادهاي  امنیتي  مسایل  کنار  در  چالش هایی که 
طي  هرچند  و  است  ظرفیت  کمبود  مي کند،  تهدید 
متخصص  نیروهاي  پرورش  لحاظ  به  گذشته  سال  ده 
کارهای خوبی صورت گرفته، اما با توجه به کثرت و 

چالش های زیاد، ظرفیت متذکره کافي نیست.
استاد خلیلي همچنان افزود، هرچند ارایۀ خدمات صحي 
قابل مالحظه بوده، ولي با توجه به حجم مشکالت و 
باید  عامه،  وزارت صحت  و  نیست  کافي  نیازمندي ها، 

تالش بیشتر و کارهاي موثرتري را انجام دهد. 
همچنان داکتر میر پادشاه احمدزي رییس صحت عامه 
گفت،  خبرنگاران  به  سمینار  این  در  خوست  والیت 
از  یکي  و  سرحدي  افتادۀ  دور  والیت  یک  خوست 
با پاکستان  نا امن کشور است که فاصلۀ کمي  والیات 
دارد و از طرف دیگر چون اکثریت سرک هاي آن قیر 
نشده، بنابراین مشکالت صحي این والیت بسیار زیاد 

چالش  را  والیت  این  در  زن  داکتران  نبود  او  است. 
کرده  عنوان  صحي  خدمات  عرضۀ  برابر  در  دیگري 
گفت، نبود داکتران زن عرضۀ خدمات به زنان و کودکان 

را با مشکالتي مواجه کرده است.
سیستم  در  افزود،  والیت خوست  عامه  رییس صحت 
نظارت  زیرا  دارد،  وجود  دوگانه گي  افغانستان  صحي 
تطبیق  اما  مي گیرد،  صورت  صحت  وزارت  سوي  از 

خدمات توسط انجو ها صورت مي گیرد.
و  داکتران  حقوق  پرداخت  مسألۀ  در  کرد،  تاکید  او 
طور  به  مي شود،  دیده  دوگانه گي  نیز  صحي  کارمندن 
مثال کارمندان وزارت صحت معاشاتي را مي گیرند که 
یک موسسه یا انجو همان معاش را به یک کارمند عادي 
خود مي پردازد، بنابراین چنین مسایلی بر روحیه و کار 

داکتران و کارمندان صحي تأثیر گذار است.
داکتر احمدزي افزود، مسالۀ مهم دیگر این که تعهداتي 
را که یک موسسه با وزارت صحت عامه انجام مي دهد، 
نمي تواند آن را مطابق به قرار داد که با این وزارت بسته 

است، انجام دهد.
عامۀ  رییس صحت  یوسفي  تیمورشاه  حال،  همین  در 
والیت  مرکز  به  راه هایي که  گفت،  دایکندي  والیت 
صعب العبور  و  کوهستاني  مي شود،  منتهي  دایکندي 
است، بنابراین در فصل سرما و در هنگام برف باري ارایۀ 

خدمات صحي با مشکالت جدیی مواجه مي شود.
او افزود، عرضۀ خدمات براي زنان و کودکان به دلیل 
نبود داکتران متخصص براي طبقه اناث، مشکل دیگری 

در والیت دایکندی است.

در کمیسیون شکایات قضا...
پرداخت  ملی،   در شورای  اختصاص ۲50 کرسی 
برای  پیش شرط  پول  عنوان  به  افغانی  میلیون   ۱
عضویت  که  کسانی  نامزدی  لغو  نامزدشدن،  
دارند  را  غیرقانونی  تنظیمات  یا  مسلح  گروه های 
و  داشتن سند فراغت صنف دوازدهم برای کسانی 
که در شورای ملی نامزد می شوند، از مواردی بود 
شده  مطرح  انتخابات  قانون  جدید  مسودۀ  در  که 

است.
از سوی دیگر، وزیر عدلیه می گوید که در تشکیل 
کمیسیون شکایات انتخاباتی، باید قوه قضاییه نیز 
به  بتوان به شکایات قضایی  تا  باشد،  نقش داشته 

نحو احسن رسیده گی کرد.
باید  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  در  او،  گفتۀ  به 
عنصر قضایی دخیل باشد وهم چنان نباید به شکل 
سپرده  قضاییه  قوه  به  کمیسیون  این  کار  کامل 
طوالنی  قضایا  گونه  این  به  رسیده گی  زیرا  شود، 

می شود.
آقای غالب در ادامه تصریح نمود، در مسودۀ جدید 
اضطراری  شرایط  در  شده،  ذکر  انتخابات  قانون 

انتخابات می تواند به تعویق بیفتد.
گفتنی است که پیش از این مجلس نمایندگان وهم 
چنین احزاب سیاسی خواهان معرفی شدن هرچه 
مجلس  به  انتخابات  قانون  مسودۀ  طرح  زودتر 

شده اند.

وابستگی بیش از حد...
 عضویت در سازمان دبلیو- تی -او را بدست آرد، باز ما 

این مشکالت را نخواهیم داشت.«
امضا  موافقت نامه های  پاکستان  که  نیست  بار  نخستین  این 
شده با دولت افغانستان را نقض می کند و هر مشکل سیاسی 
را با بستن مرز افغانستان پاسخ می گوید بل پیش از این نیز 

موارد نیز گزارش شده اند.
اقدام پاکستان تنها مسدود ساختن تورخم نیست، روز جمعه 
چندین شهروند افغانستان در لندی کوتل توسط پاکستانی ها 
به شدت لت و کوب شده اند. این افراد پاسپورت و ویزای 

پاکستان را نیز داشته اند.
با این همه، وزارت خارجه افغانستان تنها با پخش خبرنامه یی 

از آغاز بررسی ها در این مورد، خبر داده است.  

آلمان غرامت...
 انجام شد، جان بیش از ۹0 نفر را گرفت.

کریم پوپل، وکیل بستگان قربانیان این حادثه، گفته است 
که موکالنش در این دادخواست خواستار 4 میلیون و 

چهارصد هزار دالر غرامت از دولت آلمان شده اند.
این  بیانیه  یی گفته است: »به دلیل  انتشار  با  آقای پوپل 
عمل وحشیانه جنگی، یتیم ها و بیوه های زیادی، نان آوران 
این  نجات یافتگان  تقریبًا همه  دادند.  از دست  را  خود 
درمان  نوع  هیچ  و  دارند  بدی  روانی  وضعیت  حادثه 

روانی هم دریافت نکرده اند.«

آقای پوپل گفته که او از 4۲6 نفر از ۷۹ خانواده وابسته 
به قربانیان نماینده گی می کند.

نیروهای آلمانی مستقر در کندز، در واکنش به افزایش 
از   ۲00۹ سال  در  مورد  یک  در  شورشیان،  حمالت 

جنگنده های هوایی ناتو درخواست کمک کردند.
به گفته دولت آلمان در پی این حمله هوایی، ۹۱ نفر 

کشته و ۱4۲ تن دیگر زخمی شدند.
خبرگزاری  به  آلمان  بن  شهر  در  منطقه یی  دادگاه  یک 
به  مربوط  دادخواهی  مورد   ۱0 که  است  گفته  فرانسه 
درخواست غرامت از دولت آلمان، به این دادگاه رسیده، 

اما جزییات بیشتری در این مورد ارائه نکرد.

بستگان  از  نماینده گی  به  نیز  گذشته  سال  پوپل  کریم 
قربانیان این حادثه در همین دادگاه خواستار ۳۳ هزار 
دالر غرامت برای هر قربانی شده بود و بستگان قربانیان، 

هنوز منتظر رای دادگاه هستند.
وزارت دفاع آلمان در سال ۲0۱0 پذیرفت که برای هر 
خانواده قربانی 5 هزار دالر بپردازد و به گفته سخنگوی 
دریافت  را  پول  این  خانواده   ۹0 تاکنون  وزارت،  این 

کرده اند.
تعداد  بیشترین  دارای  بریتانیا  و  امریکا  از  پس  آلمان 
این  در  سربازانش  تعداد  و  است  افغانستان  در  سرباز 

کشور به بیش از چهار هزار نفر می رسد.

آبیدال: 

بارسلونا فراتر از یک 
باشگاه است
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کشف بزرگترین ذخیره گاه 
مهمات در قندهار

استفادۀ سفارت انگلیس از 
اسنکرهای پایین تنه

رهبر طالبان پاکستان:

آماده مذاکره هستیم اما سالح بر زمین 
نمی گذاریم 

فرودگاه بادغیس آمادۀ بهره برداری است

نگرانی شدید پاکستان از توافق دفاعی هند و روسیه

 ۱۲ در  انسانی  فاجعه  از  محلی،  مسووالن 
ولسوالی والیت بدخشان خبر می دهند.

عبدالرووف راسخ سخنگوی والی بدخشان 
جمهور  خبرگزاری  با  درگفت وگویی 
ولسوالی  از۱۲   بیش  راه های   انسداد  از 
است:  گفته  و  کرده  یاد  مرکز  با  بدخشان 
به  موادغذایي،  نبود  و  صحی  »مشکالت 
به  و  می کند  تهدید  را  مردم  بحرانی  شکل 
به  کمک ها  ارسال  برای  راهی  عنوان  هیچ 
این مناطق  وجود ندارد؛ هم چنین ۱۲ طفل 
در ولسوالی نُسی براثر سیاه سرفه جانشان 

را ازدست داده اند«.
تیم  یک  فعاًل  که  ساخت  خاطرنشان  او 
این  وارد  تاجکستان  مرز  طریق  از  صحی 
مناطق شده اند و ۱50 طفل دیگر که با این 
بیماری دست وپنجه نرم می کنند را تحت 

تداوی قرار داده اند.
تیم،  این  رسیدن  دیر  دلیل  وی،  گفتۀ  به 
پس  که  بود  ویزا  و  پاسپورت  مشکالت 

وارد  منطقه  به  بالفاصله،  آن  شدن  ازحل 
شدند.

والیتی  شورای  عضو  طیبی  عبدالواحد 
بدخشان نیز در این رابطه گفت: اکنون در 
انباشته  از ۱.5 متر برف  بیشتر  این مسیرها 
شده و به هیچ وجه رسیدن به آنجا ممکن 
نمی باشد؛ خصوصا حوزۀ “شاه” ولسوالی 
این  بیشتر  که  شغنان  و  دروازها  راغستان، 

مشکالت مربوط به آنجاها می باشد.
بدخشان از سردسیر ترین والیات افغانستان 

به شمار مي رود.
برفباري هاي سنگیِن در دو روز گذشته در 
از  بسیاري  ارتباطي  راه هاي  والیت،  این 

مناطق آن را بسته است. 
و  بزرگ  برفکوچ هاي  نیز  گذشته  سال 
این  باشنده گان  از  تن  ده ها  جان  ویرانگر 
هزارتن  ده ها  زنده گي  و  گرفته  را  مناطق 

دیگر را به خطر انداخته بود.
بدخشان از آسیب پذیر ترین نقاط افغانستان 

از لحاظ برف و سرما است، که همه ساله 
برف باري هاي شدید نگراني هاي شهروندان 

آن را بر مي انگیزد.
منجان  و  واخان  راغ ها،  دروازها،  شغنان،   
مردم  آمد  و  رفت  که  اند  ولسوالي هایي  از 
براي شش ماه بعد از برف باري در آن قطع 
مي شود. دروازها و شغنان از مناطقي اند که 
در زمستان راه مواصالتي آن بسته شده و تا 
ماه هاي ثور و جوزا )اردي بهشت و خرداد( 

باز نمي شود.
تنها راه ارتباطي به این مناطق، عبور از مرز 
تاجیکستان و ارسال امداد، از راهِ بدخشان 
از  خالي  هم  آن  که  مي باشد  تاجیکستان 
خطر نیست و بیشتر اوقات بنابر برف باري 

سنگین مسدود مي باشد. 
اگر  که  می گویند  بدخشان  باشنده گان 
به  حکومت  و  امدادرسان  موسسات 
زودترین فرصت دست به کار نشوند، یک 
بدخشان  در  انساني  زیان بار  بسیار  فاجعۀ 

رخ خواهد داد.
مسدودشدن راه های دایکندی و بامیان

با فرا رسیدن فصل سردي و سرما راه هاي 
افغانستان قطع  از والیات  ارتباطي بسیاري 

مي شود.
اند  مناطقي  از  غور  و  دایکندي  بامیان، 
شدن  بسته  از  مردم  و  محلي  مقام هاي  که 

راه هاي ارتباطي آن خبر داده اند.
با  مبارزه  ادارۀ  رییس  رفعت،  رضا  محمد 
روز  دو  از  که  است  گفته  بامیان،  حوادث 
پیش بدین سو، کوتل شاتو که ولسوالی های 
ورس  و پنجاب را به مرکز و کوتل آق رباط 
که ولسوالی سیغان را با مرکز بامیان وصل 
می سازد، به روی وسایط نقلیه و مسافرین 

مسدود شده است.
او افزوده است که کوتل  خارقل که والیت 
غور را از طریق بامیان به کابل و کوتل قاناغ 
به  بامیان  طریق  از  را  دایکندی  والیت  که 
کابل وصل می سازد، نیز به اثر برف باری 
های روزهای گذشته به روی وسایط بسته 

شده اند.
در  محلی  مقامات  که  است  حالی  در  این 
بامیان، پیش از رسیدن فصل زمستان و آغاز 
بودند  کرده  اعالم  های سنگین  باری  برف 
که تمام راه های مواصالتی ولسوالی های 
برف  های  شرکت  طریق  از  بامیان  والیت 
خواهند  داشته  نگه  باز  زمستان  در  پاکی 

شد.

برداری  بهره  آمادۀ  بادغیس  والیت  فرودگاه 
شده و در آیندۀ نزدیک گشایش می یابد.

حاجی شراف الدین مجیدی سخنگوی والی 
دو  هزینۀ  به  فرودگاه  این  که  بادغیس گفت 
میلیون و پنجصد هزار دالر امریکایی از کمک 

بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است.
به گفتۀ او، این فرودگاه دارای سالون انتظار، 
مسافرین  برای  بارانداز  و  بازرسی  سالون 
پیشرفته  سیستم های  به  مجهز  و  می باشد 

می باشد.

او افزود که با گشایش این میدان مشکالت 
مردم از ناحیۀ سفر به دیگر والیت ها مرفوع 

می گردد.
گشایش  با  نزدیک  آیندۀ  در  که  است  قرار 
شرکت های  پروازهای  شده،  یاد  فرودگاه 
به  والیت  این  مرکز  نو  قلعه  از  هوایی 

والیت های کابل و هرات آغاز گردد.
آقای مجیدی گفت که با گشایش این فرودگاه 
زمینۀ سفر بازرگانان و مردم به سایر والیات 
برای تجارت  فراهم می شود و این برای رشد 

اقتصادی والیت بادغیس مفید است.

نگرانی  پاکستان  دولت 
در  را  خود  عمیق 
توافق دفاعی  خصوص 
به  هند  و  روسیه  میان 
مبلغ ۹ / ۲ میلیارد دالر 

ابراز داشت.
خبرگزاری  گزارش  به 
خان،  معظم  آسیا، 
وزارت  دفتر  سخنگوی 
پاکستان  خارجه  امور 
دفاعی  توافق  گفت، 

طور  به  نو  دهلی  و  مسکو  میان  شده  امضا 
اقدامات  و  برنامه ها  با  تضاد  در  کامل 

جلوگیری از رقابت های تسلیحاتی 
در منطقه است.

این توافق دفاعی روز دوشنبه هفته 
والدیمیر  سفر  جریان  در  گذشته 
به  روسیه  رییس جمهوری  پوتین، 

دهلی نو صورت گرفت.
تحت این معاهده، هند قرار است 
جنگنده سوخوی  فروند جت   4۲
روسیه  از  هلی کوپتر   ۷۱ و   ۳0

خریداری کند.
خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
این  خصوص  در  نظر  اظهار  با  پاکستان 
که  اقدامی  تسلیحاتی گفت: هرگونه  معاهده 

باعث آغاز رقابت های تسلیحاتی یا اتمی در 
به  را  منطقه  کشورهای  آینده  و  شود  منطقه 

خطر بیندازد، غیرقابل تحمل است.
وی همچنین در خصوص روابط میان امریکا 
کشور  دو  میان  روابط  در  گفت:  پاکستان  و 
در سال ۲0۱۲ میالدی پستی ها و بلندی های 
شاهد  ما  هم اکنون  اما  داشت  وجود  زیادی 
و  اسالم آباد  میان  روابط  در  خوبی  روند 

واشنگتن هستیم.
پاکستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوی 
از  آباد  اسالم  که  گفت  نیز  افغانستان  درباره 
هرگونه اقدامی که ممکن است به ایجاد صلح 

در تمام افغانستان بینجامد، حمایت می کند.

هشـدار از فاجعۀ انسـانی 
مقام ها در وزارت امور داخله از کشف بزرگترین در بدخشان

پنجوایی  ولسوالی  در  مهمات  و  سالح  ذخیرگاه 
والیت قندهار خبر دادند.

که  است  نوشته  خبرنامه یي،  نشر  با  وزارت  این 
مخفیگاه سالح و مهمات از قریۀ  پیروان  ولسوالی 
پنجوایی قندهار، از سوی مأموران پولیس کشف 

شده است.
نتیجۀ عملیاِت  این مخفیگاه سالح و مهمات در 
کشف  پولیس  مأموران  سوی  از  شده  راه اندازی 

شده است.
براساس این خبرنامه، از این ذخیره گاه 5۳ صندوق 
مرمی، ۳5 سر گلوله هاوان، ۳0 فیر مرمی هاوان، 
فیر مرمی راکت، ۱4 میل ماشیندار خفیف،   ۲80
۳ میل ماشیندار پیکا، یک قبضه راکت و یک پایه 

مخابره به دست آمده است.
است  ناامن  والیات  از  کشور  جنوب  در  قندهار 
که مخالفان مسلح دولت در شماری از مناطق آن 

حضور و فعالیت گسترده  دارند
بزرگترین  این  گذشته،  سال  یک  جریان  در 
ذخیرگاه سالح و مهمات کشف شده در والیت 

قندهار خوانده شده است.
که  می گویند  قندهار  والیت  محلی  مسووالن 
و  سالح  محمولۀ  این  دولت،  مسلح  مخالفان 
مهمات را به منظور راه اندازی عملیات تروریستی 

در شهرهای بزرگ کشور، ذخیره کرده بودند.

در خبرنامه آمده است که ماموران امنیتی دو حلقه 
ماین کنارجاده یي را نیز از ولسوالی سنگین والیت 

هلمند کشف کرده اند.
با  تماس  در  نیز  محل  باشنده گان  از  شماری 
رسانه ها گفته اند که با کشف این ماین ها، از یک 

حادثۀ خونین جلوگیری شده است.
در این اواخر عملیات تحقیقاتی و کشفی از سوی 
ماموران وزارت امور داخله به شدت افزایش یافته 

است.
مسووالن وزارت دفاع ملی نیز هدف از راه اندازی 
عملیات تصفه یی و برنامه های تحقیقاتی را بیرون 
تحت  مناطق  از  دولت  مسلح  مخالفان  راندن 

کنترول شان عنوان کرده اند.

سفارت انگلیس در کابل جا پای زندان های امنیتی 
گذاشته و آنچه را که به گونه یی مودبانه می توان 
از آن با عنوان »اسکنرهای الکترونیکی سوراخ های 
به  که  را  افرادی  تا  گرفته  کار  به  برد،  نام  بدن« 
سفارت می آیند برای سالح های احتمالی که داخل 

بدنشان پنهان کرده اند، مورد بازرسی قرار دهد!
به گزارش روزنامه دیلی تلگراف، مراجعان جدید 
از  که  داده اند  کابل شرح  در  انگلیس  سفارت  به 
الکتریکی«  میز  »یک  روی  تا  شده  خواسته  آنها 
بنشینند که با سنسورهای مقناطیسی خود فلزاتی 

تنه مراجعان مخفی شده  پایین  در  احتماالً  را که 
است، کشف می کند.

مالحظات  از  ترس  خاطر  به  انگلیسی  مقامات 
امنیتی درباره این موضوع اظهار نظر نکرده اند.

امنیتی حفره های بدن اساسًا یک شناسنده  اسکنر 
قوی فلز است که در زندان های امنیتی به منظور 

جلوگیری از بازرسی های عینی استفاده می شود.
این دستگاه به منظور پیدا کردن تلفن های همراه و 
سیم کارت های مخفی شده یا دیگر اجسام فلزی 

قاچاق به کار گرفته شده است.
در  که  شد  برجسته  هنگامی  دستگاه  این  ارزش 
اوایل ماه جاری )دسمبر( یک عامل انتحاری که 
مواد منفجره را در زیر نیکر خود پنهان کرده بود، 
اسداهلل خالد رییس عمومی امنیت ملی افغانستان 

را مورد هدف قرار داد.
در سال ۲00۹ نیز ابراهیم حسن األسیری، رییس 
القاعده در یمن، مواد منفجره را در  بمب سازان 
بدن برادرش وارد کرد تا شاهزاده محمد بن نایف، 

رییس اطالعاتی عربستان را ترور کند.

رهبر طالبان پاکستان در یک 
کرد  اعالم  ویدئویی  پیام 
مذاکره  آماده  گروه  این  که 
است  آباد  اسالم  دولت  با 
اعضای  که  کرد  اعالم  اما 
زمین  بر  سالح  گروه  این 

نمی گذارند.
خبرگزاری  گزارش  به 
محسود،  اهلل  حکیم  فرانسه، 
رهبر طالبان پاکستان در این 

در  تنها  شبه نظامی  گروه  این  که  کرد  اعالم  پیام 
با  را  خود  روابط  آباد  اسالم  دولت  که  صورتی 
دولت واشنگتن قطع کند، مذاکره با پاکستان را مد 

نظر قرار می دهد و بررسی می کند.
این نوار ویدئویی پس از یکسری حمالت گروه 
غرب  شمال  سراسر  در  پاکستان  طالبان  تحریک 
این کشور در هفته های اخیر از جمله ترور بشیر 
بیلور، سیاستمدار ارشد والیت پیشاور منتشر شده 

است.
حکیم اهلل محسود در ادامه این پیام آورده است: 
بخواهند  ما  از  آنها  که  است  مضحک  واقعا  این 
پیش از مذاکرات دست از سالح برداریم. تا زمانی 
که اسالم آباد همچنان تحت بردگی امریکا به سر 

می برد، مذاکرات موفقیت آمیز نخواهد بود. چرا 
اتخاذ  مستقلی  تصمیمات  گاه  هیچ  برده  یک  که 

نمی کند.
آباد  اسالم  دولت  همچنین  پاکستان  طالبان  رهبر 
را به نقض معاهدات صلح در گذشته به واسطه 
اشاره ای  آن ها  به  اما  کرد  متهم  امریکا  حضور 

نکرده است.
بیت  شدن  کشته  از  پس  که  محسود  اهلل  حکیم 
اهلل محسود در حمله هواپیمای بدون سرنشسین 
امریکا در اوت سال ۲00۹ میالدی رهبری گروه 
برعهده  را  پاکستان«  طالبان  »تحریک  شبه نظامی 
بن  اسامه  مرگ  بارها  که  گفت  همچنین  گرفته، 

الدن رهبر سابق القاعده را تالفی کرده است.
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شماری از نماینده گان مجلس و آگاهان به این باورند 
و  داخلی  روشن  سیاست  و  شفاف  راهبرد  نبود  که 
استفاده جویی  زمینه  افغانستان،  حکومت  در  خارجی 

پاکستان را مساعد ساخته است.
پاکستان روز جمعه در اعتراض به آنچه لت  و کوب  
توسط  افغانستان  خاک   در  کشور  این  شهروندان 
مرز  بستن  به  اقدام  می کند،  عنوان  امنیتی  نیروهای 

تورخم کرد.
و  عبور  به روی  تورخم  مرز  روز گذشته  ناوقت  اما 

مرور مسافران باز شد.
به گزارش تلویزیون یک، در دو روز گذشته که مرز 
سیستم  خوردن  برهم  بر  افزون  بود،  مسدود  تورخم 

واردات و صادرات با این کشور، گزارش های نیز نشر 
نتیجۀ سرما و  از هشت کودک در  اند که بیش  شده 

انتظار پشت در تورخم، جان باخته اند.
افغانستان حکومت را  نماینده گان مجلس  از  شماری 
با  روابطش  در  نداشتن یک سیاست روشن  به  متهم 

کشورهای همسایه ساخته اند.
گفت:  مجلس  نماینده گان  از  بهادری،  منورشاه 
واکنشی  پالیسی  یک  افغانستان  سیاسی  »پالیسی های 
افغانستان  ملی  یا  اصلی  منافع  بحث  هیچگاه  بوده. 
آن  قبال  در  که  بکند،  سنجش  نتوانسته  درست  را 
پالیسی های سیاسی خود را اختیار بکند تا فشارها علیه 
پاکستان متساعد شود و از سوی حکومت  حکومت 

یا  همسایه داری  نظر  از  امتیازات  و  حقوق  پاکستان 
ترانیزیت به ما داده شود.«

در این حال، اسداهلل سعادتی، یک نماینده دیگر مجلس 
گفت: »حکومت افغانستان می تواند با مدیریت سالم 
هم با همسایه گان که با آنان مرز مشترک داریم، یک 
که  باشد  داشته  مستحکم  و  متقابل  و  مشترک  تعهد 
و هم  نباشد  بستن  و  نقض کردن  قابل  این  لحظه  هر 

راه های بدیل را این ها جستجو بکنند.«
کارشناسان اقتصادی گفته اند که راه های زیادی برای 
دیگر  و  اقتصادی  عرصه  در  افغانستان  خودکفا شدن 
از  را  افغانستان  می تواند  که  دارد  وجود  بخش ها 
وابستگی به پاکستان نجات دهد، اما دولت هرگز به 

آن توجه نکرده است.
آگاهان اقتصادی و شماری از نماینده گان مجلس گفته 
کار  سیاستی  روی  هرگز  افغانستان  حکومت  که  اند 
نکرده است که افغانستان را از وابستگی های اقتصادی 

و سیاسی نجات دهد.
»دولت  اقتصادی گفت:  امور  آگاه  آذرخش حافضی، 
این  به  ما ضرورت  می برد.  به سر  آشفته گی  در یک 
داریم که یک فکر رهنمای ملی برای رشد اقتصادی 
بوجود  ما«  تجارت  بیالنس  توازن  برای  افغانستان، 

بیاوریم.
افزود: »ما شش میلیارد واردات داریم.  آقای حافظی 
کمتر از پنج صد میلیون صادرات داریم. این یک فاجعه 
اقتصادی است. هر وقت که این یارانه های بین المللی 
صورت  آن  در  بگذارند،  تنها  را  ما  مصنوی،  اقتصاد 

قدرت خرید در بازار بین المللی را نداریم.«
از سوی دیگر، وزارت تجارت گفته است که پاکستان 
بارها توافق نامه های امضا شده میان دو کشور را نقض 

کرده است.
وحیداهلل غازی خیل، سخنگوی وزارت تجارت گفت: 
»صادرات ما تنها به پاکستان پابند نیست، کشورهای 
صورت  صادرات  هم  ایران  به  استند،  هم  دیگر 
می گیرد، به هند هم صورت می گیرد، به آسیای میانه 
هم صورت می گیرد، اما راه حل دایمی این است که 
انشااهلل در سال ۲0۱۳ افغانستان...     ادامه صفحه 6

وابستگی بیش از حد به پاکستان 
فاجعه است
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وزارت دفاع:

از فسخ قرار داد امریکا 
با شرکت ایتالیایی استقبال 

می کنیم

امریکا  قرارداد  فسخ  از  که  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
هواپیماهاي  خریداری  زمینۀ  در  ایتالیایی،  شرکت  یک  با 

ترانسپورتی به نیروهای هوایی کشور، استقبال می کند.
جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع، به رادیو آزادی 
گفته است که بسیاری از هواپیماهاي سی ۲۷ که به اساس این 
قرار داده شده،  افغانستان  نیروهای هوایی  اختیار  قرارداد در 

قابل استفاده نیستند.
سخنگوی وزارت دفاع ملی گفت: »امروز که خبر فسخ قرارداد 
به مطبوعات بیرون شد، ما بسیار خوشحال شدیم و استقبال 
و  نیستند  استفاده  قابل  افغانستان  برای  طیاره ها  این  می کنیم، 
سپاس گزار  اند،  گرفته  را  تصمیم  این  کسانی که  همه  از  ما 

هستیم«.
ایاالت متحده امریکا در سال ۲00۹ میالدی قرارداد خریداری 
نیروهای  برای  را  سی۲۷   ترانسپورتی  هواپیماي  فروند   ۲0

هوایی افغانستان با شرکت الینیای ایتالیا امضا کرد.
اما به اساس گزارش ها، ارتش امریکا حاال تصمیم به لغو این 

قرارداد گرفته است.
وزارت دفاع افغانستان گفته که تا حال ۱6 بال از این هواپیماها 

به نیروهای هوایی کشور تسلیم داده شده است. 

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 اراتمندانه ډول هیله 
شهید  د  لپاره،  اخیستو  برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

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 

۱۳۹۳ / ۲0۱4 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  

ایمیل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com
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حافظی: ما شش میلیارد واردات داریم. کمتر از پنج صد میلیون صادرات داریم. این یک 
فاجعه اقتصادی است. هر وقت که این یارانه های بین المللی اقتصاد مصنوی، ما را تنها 

بگذارند، در آن صورت قدرت خرید در بازار بین المللی را نداریم.


