
وزارت خارجه افغانستان می گوید هفت جسد از 21 
جسدی که در یونان غرق شدند، به افغانستان انتقال 
داده شده و دو جسد دیگر نیز در راه است تا به کشور 

انتقال داده شوند. 
جانان موسی زی، سخنگوی وزارت خارجه روز یک 
شنبه در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که اجساد 
12 افغان به دلیل این که اقارب آن ها هنوز پیدا نشده، 

در یونان دفن شدند.
موقت  صورت  به  اجساد  این  گفت  موسی زی  آقای 
در یونان دفن می شوند: »هر زمانی که اقارب آن ها 
پیدا شد و هویت شان تثبیت شد، آنها نیز به افغانستان 

انتقال داده می شوند«.
این 21 تن زمانی جان دادند که کشتی حامل آن ها 
شد.  غرق  یونان  های  آب  در  دسمبر   13 تاریخ  به 
این نخستین بار نیست که پناهجویان افغان در مسیر 
مهاجرت غیرقانونی به اروپا و آسترالیا جان خود را از 

دست می دهند.
یونان مسیر اصلی قاچاق انسان از آسیا به اروپا است. 

افغان هایی که از طریق یونان به اروپا می روند، باید 
خطر عبور با کشتی های نامصون یا موترهای باربری 

را به جان بخرند.
خواست  افغان ها  تمام  از  خارجه  وزارت  سخنگوی 
قاچاقبران  دام  به  جوانان  و  کودکان  افتادن  از  تا 
به  رفتن  انتخاب  که  گفت  او  کنند.  جلوگیری  انسان 
کشورهای اروپایی و استرالیا، دشواری های زیادی را 
متوجه خانواده های افغان...             ادامه صفحه 7
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پيش از ازدواج، چشم هاي تان را خوب باز کنيد و بعد از ازدواج، 
آن ها را کمي روي هم بگذاريد.
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استنلی مک کریستال، فرمانده سابق نیروهای امریکایی 
به  مجبور  مصاحبه  یک  دلیل  به  که  افغانستان،  در 
کناره گیری شد، گفته است که یادداشت های جدید او 

به شایعات پایان می دهند. 
با  کتابی  بازنشسته،  چهارستاره  جنرال  کریستال،  مک 
عنوان »سهم من از ماموریت« نوشته است که قرار است 
به  نمره دادن  از  می گوید  او  بیاید.  بازار  به  آینده  هفته 
خود در زندگی نظامی اش، که شامل...  ادامه صفحه 6

سیامک هروی معاون سخنگوی ریاست جمهوری از سمتش برکنار 
و در مربوطات وزارت خارجه گماشته شده است.

یک منبع آگاه در مورد صورت برکناری آقای هروی گفت: زمانی که 
سیامک می رفت تا حاضری امضا کند، دفعتًا مکتوب تبدیلی او را به 

وزارت خارجه برایش دادند«
منبع گفت: معلوم نیست که سیامک در کدام سمت وزارت خارجه 

گماشته شده است.
منبع به روزنامة ماندگار گفت که سه ما پیش از این حامد علمی نیز 

از سمت معاونت سخن گوی ریاست جمهوری برکنار شده بود.
منبع افزوده است که حامد علمی به فرمان رییس جمهوری به حیث 
اتشة فرهنگی افغانستان در فرانسه تعیین شده و اکنون در آن کشور 

به سر می برد. 
تا اکنون کسی به جای این دوتن تعیین نشده است و همچنان در 

مورد دالیل برکناری آن ها چیزی گفته نشده است.

تصویب  سالروز  نهمین  از  گرامی داشت  مراسم  در 
قانون اساسی افغانستان، برخی رهبران سیاسی گفته اند 
مستقل  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  که 

نیست.
حاجی محمد محقق عضو ارشد جبهة ملی می گوید که 
کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، یک کمیسیون 

مستقل نیست و زیر نظر حکومت کار می کند.
او  نقش کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را در 
راستای تطبیق قانون اساسی سمبولیک خوانده و گفت 

که این کمیسیون زیر نظر حکومت فعالیت می  کند.
عالی کشور  دادگاه  رییس  کار  پایان  زمان  از  دو سال 
می گذرد، اما وی هنوز در سمت خود فعالیت می کند 
که این ماجرا خشم بسیاری از نماینده گان مجلس را 

برانگیخته است.

استاد محقق نیز در این باره گفت در حالی که کمیسیون 
نظارت بر تطبیق قانون اساسی فعالیت می کند، اما چرا 
رییس دادگاه عالی با آنکه دو سال از زمان پایان کارش 

گذشته، بازهم در این مقام باقی مانده است؟
وی این کار حکومت را خالف قانون اساسی دانست.

او همچنان گفت که در بسیاری از موارد، قانون اساسی 

نیازمند تعدیالتی است که باید انجام 
شود.

به  نمونه  طور  به  مجلس،  عضو  این 
ماه  در  که  انتخابات  برگزاری  تاریخ 
تأکید  اشاره کرده و  حمل گفته شده 
پنجاه  از  بیش  تاریخ  این  در  که  کرد 
انتخابات  در  نمی توانند  مردم  درصد 

اشتراک کنند.
آقای محقق همچنان گفت که ارتش ملی در مغایرت با 
قانون اساسی در بسیاری از فعالیت های پولیس دخالت 

می کند که باید وظایف هر کدام مشخص شود.
او افزود که رییس بسیاری از ریاست ها با وجود آنکه 
مانند  می دهند  اختصاص  خود  به  را  هنگفتی  بودجة 
ادارۀ ارگان های محلی و...               ادامه صفحه 6
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کریستال به بازار می آید

معاونان سخن گوی 
رییس جمهوری بر کنار شدند

کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مستقل نیست

ادامة کار رییس و اعضای دادگاه عالی در تضاد با قانون است

اجساد غرق شده گان به کشور منتقل شدند
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طالب ستیزی در حرف، و طالب دوستی 
و طالب پروری در عمل، هرگز 

نمی تواند افغانستان را از بحران ها 
و آسیب هایی جاري در آن، رهایی 
بخشد. بلکه روز به روز بر وخامِت 
اوضاع خواهد افزود و این چرخه را 
بی وقفه تکرار و تمدید می کند؛ همان 
چرخه یی که در آن طالب می جنگد، ما 

هم مي جنگیم و هزینه هاي گزاِف جاني 
و مالي برای دستگیری اش می پردازیم. 

چند روزی در زندان ها مهمان مان 
می شود و بعد برای قوت بخشیدن به 
روند مصالحه و یا هر بهانة دیگر، از 
زندان آزاد می شود و باز به نقطة اول 
برمي گردد. این چرخه همین گونه ادامه 

می یابد و می شود روز از نو، روزی
 از نو!



پس از آن که برادر رییس جمهور کرزی از سوی 
شد،  متهم  مالی  فساد  به  کشور  سنای  رییس 
از  اتهام، رد آن  این  از  دل چسپ تر و جالب تر 
سوی محمود کرزی بود. برادر رییس جمهوری 
که با یکی از رسانه های کشور صحبت می کرد، 
هرگونه  رد  ضمن  عصبانیت،  و  قهر  حالت  با 
گفت  خانواده اش،  و  خود  به  مالی  فساد  اتهام 
که »افغانستان کشور مسخره است.« او هم چنین 
به پاسخ متقابل رییس سنای کشور پرداخت و 
مالی  کالِن  بردهای  و  خورد  و  فساد  به  را  او 

متهم کرد. 
آخرین  یاد  به  شنیدم،  را  سخنان  این  وقتی 
مبارزه  روز  در  کرزی  رییس جمهور  گفته های 
این  به  سخنرانی اش  در  هم  او  افتادم.  فساد  با 
مناسبت حرف های جالبی مطرح کرد که شاید 
به  شاید  آن هم  نگرفت،  قرار  توجه  مورد  زیاد 
این گونه  شنیدِن  کرزی  آقای  از  که  دلیل  این 
سخنان زیاد بعید به نظر نمی رسد. آقای کرزی 
در سخنرانِی خود در روز مبارزه با فساد چنین 
گفت: »مفسدی که با داخلی ها رابطه دارد، معاف 
می شود و مفسدی که با خارجی ها رابطه دارد، 

معاف تر می شود و آدم بیچاره یی که با هیچ کس 
رابطه ندارد، در کنج زندان می افتد.« این سخنان 
رییس جمهوری  که  نیست  جالب  منظر  این  از 
افغانستان  در  که  آن چه  از  لهجه  صراحت  به 
این  از  بل  است؛  برداشته  پرده  دارد،  جریان 
زعیم  عنوان  به  خودش  که  است  جالب  منظر 
و رهبِر این کشور از دردی سخن می گوید که 
باید یک فرد عادی از آن سخن بزند. حاال هم 
افغانستان را یک کشور  برادر رییس جمهوری، 
»مسخره« توصیف می کند. واقعًا افغانستانـ  اگر 
توهین به کسی تلقی نشود ـ کشوری مسخره 
است. چون بر اساس یک ضرب المثل معروف، 
در این کشور دزد هم می گوید واویال و کاروان 
هم. اما دقیقًا مشخص نیست که حق با کیست.

می دهد  نشان  اظهاراتش  چنین  با  کرزی  آقای 
سقوط  و  تباهی  پرتگاه  در  واقعًا  افغانستان  که 
جلِو  باید  که  کسی  زیرا  است؛  گرفته  قرار 
کسانی  صف  در  بگیرد،  را  مشکالت  این همه 
می ایستد که شاکِی این وضعیت اند. آقای کرزی 
در ده سال گذشته سکان دار سیاست و قدرت 

در کشور بوده است. در واقع، او را به کرسی 
ریاست جمهوری نشانده اند تا به داد بی چاره گان 
برسد و جلِو ظلم و ستم را در کشور بگیرد، نه 
این که بیاید به سان مردم عادي، بنالد و گاهي هم 
گریه کند. وقتی او خودش اظهار عجز و ناتوانی 
 کند، آن گاه مردمی که هر روز با بیداد ستم گران 

و  روند  باید  کجا  به  روبه رو هستند،  حکومتی 
کدام دروازۀ عدل و انصاف را دق الباب کنند؟ 
اگر وضع چنین باشد، نقش رییس جمهوری و 

حکومت در این میان چیست؟ 
عنوان  به  را  جایگاهش  کرزی  آقای 
یا  و  کرده  فراموش  افغانستان  رییس جمهوری 
رییس جمهوری  عنوان  به  که  نمی داند  اصاًل 
افغانستان چه وظایف و صالحیت هایي دارد و 
یا هم به این دلیل که خود هم کاسه با افراد فاسد 
شده است، دیگر قادر به جلوگیری از این پدیدۀ 
شوم و ویرانگر نیست. انوشیروان به این دلیل در 
تاریخ نام بردار شده است که بساط عدل را در 
سرزمینش پهن کرد. حاال شاید به راستی عادل 
لقبی  چنین  تاریخ نویسان  هم  شاید  یا  و  بوده 
به هر رو حکایات  برایش بخشیده اند، ولی  را 
بر  دال  همه  که  می گردد  نقل  او  از  بسیاری 
دادگري و عدالت پیشه گي اش مي باشند. عدالت 
فضیلتی زاید نیست که در کنار دیگر فضیلت ها 
مطرح شود، بل عصاره و لُب ولباب همة فضایل 
شمرده می شود. یکی از کارویژه های اصلی یک 

نظام، عدالت پرورِی آن است. دولتی که نتواند 
گفتة  به  دهد،  انجام  کاری  عدالت  عرصة  در 

شیخ اجل سعدی »عدمش به ز وجود.« 
باید  کشور  زمام دار  عنوان  به  کرزی  آقای 
جلو  که  باشد  داشته  را  قدرت  و  توانایی  این 
که  بگیرد  را  کشور  در  گسترده  بی عدالتی های 
مربوط  اداری  و  مالی  فساد  به  آن ها  از  بخشی 
می شود. بی عدالتی در کشور عوامل مشخص و 
معینی دارد که با ریشه یابی، به ساده گی می توان 
جلو آن ها را گرفت. بی عدالتی از جای دور آغاز 
نمی شود. آقای کرزی اگر چشم بصیرت داشته 
باشد و واقعًا بخواهد که جلو فساد در کشور 
را بگیرد، خوب است یک بار هم که شده، به 

اطرافش به شکل دقیق نگاه کند. 
بی عدالتی و فساد در دستگاه حکومت از ارگ 
آخرین  تا  و  می خورد  کلید  ریاست جمهوری 
زوایا و بخش های جامعه نفوذ می یابد. اگر واقعًا 
افرادی در دستگاه دولت متهم به فساد اداری اند 
که به گفتة رییس ادارۀ مبارزه با فساد می تواند 
با این افراد  اشک دیگران را سرازیر کند، چرا 
این  نیرویی  امکانات و  برخورد نمی شود؟ چه 
آیا  می دهد؟  قرار  مصون  جایگاه  در  را  افراد 
توپ و تانک دارند، یا این که با مقام های باالتر 
از خود، چنان ساختاری را طراحی کرده اند که 
دیگر دسترسی به آن ها ناممکن شده است؟ شاید 
برخی ها بگویند که فساد در دستگاه دولت چنان 
واقعًا  که  آنانی  حتا  که  شده  نیرومند  و  بزرگ 
خواهان مبارزه با آن هستند، توانایی این مبارزه 
را ندارند. ولی در مورد رییس جمهوری چه باید 
در  امریکایی ها  با  را  گاهی خود  که  او  گفت؟ 
تقابل قرار می دهد، حداقل نام افرادی را که به 

فساد آلوده اند، برده نمی تواند؟ 
یک بار در ده سال گذشته نشده است که آقای 
از فساد موجود در کشور  این که  کرزی ضمن 
ناله کند، نام چهار تن از افراد فاسد را هم بگیرد. 
مثل این است که این افراد چنان نقاب هایي به 
صورت دارند که حتا شناسایِی آن ها نیز ناممکن 
شده است. آقای کرزی با این سخنان نمی تواند 
او در فساد دست  اگر  اتهام کند.  از خود رفع 
او  نیست.  آن هم  با  مبارزه  به  قادر  ولی  ندارد، 
با چنان سخنان عوام فریبانه یي نمی تواند که از 
بسازد. چون کسانی حق  خود یک چهرۀ ملی 
رسیدن به جایگاه رفیع چهرۀ ملی را دارند که 
کاری  مردم شان  و  کشور  برای  باشند  توانسته 
انجام دهند. آقای کرزی در ده سال گذشته مثل 
و  ناچاری  سِر  از  افغانستان  در  که  بسیاری ها 
گالیه  و  شکوه  می کنند،  گالیه  و  شکوه  عجز 
برادر  سخنان  دیگر،  جانب  از  است.  داده  سر 
او  است.  افغانستان  و  مردم  به  اهانت  عین  او 
به مردم  این گونه توهیِن بزرگ را  با چه حقی 
کشوری  را  افغانستان  و  می دارد  روا  افغانستان 
از  که  حق  این  به  شاید  می خواند؟  »مسخره« 
به  بي چاره،  و  بي بضاعت  مردم  همین  برکت 
پول های کالن دست یافته و حاال جزِو تاجران 

ردیف اول کشور شده است.
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احمد عمران

دزد هم می گوید خدا، 
کاروان هم!

 

امروز رییس جمهور کرزی  بنیاد گزارش ها، قرار است  بر 
از سوی  مالقات  این  کند. هدف  مالقات  اوباما  باراک  با 
نهادهای حکومتی، بحث روی پیمان امنیتی خوانده شده 
چانه زنی  ملی  ارتش  نیروهای  تجهیز  روی  است  قرار  و 
صورت گیرد و هم چنان از ایاالت متحده خواسته شود که 

زندان های شان در افغانستان را تخلیه کنند.
ظاهراً  که  است  موضوع  آشکار  وجه  تنها  این  ولي 
حال  می دهد؛  تشکیل  را  کرزی  آقای  کلِی  خواسته های 
آن اند که  بیانگر  قرایِن موجود  این مالقات و  آن که زماِن 
در این مالقات، بحث امتیازطلبی ها میان دو رییس جمهور 
پیش کشیده خواهد شد و این بحث همان چیزي ست که 
داشته  نگه  پنهان  رسانه ها  و  مردم  دیِد  از  مي شود  سعي 

شود.
اما این امتیازطلبی چه خواهد بود؟

بهتر است به گذشتة پیمان امنیتی سري بزنیم تا قضیه بهتر 
راهبردي یي  پیمان  ادامة همان  امنیتی  پیمان  روشن گردد. 
است که سال گذشته آقای کرزی با برگزاری لویه جرگه، 
امتیاز امضای آن را به دست آورد. در آن زمان حامد کرزی 
پس از نشان دادِن تقصیرها و کوتاهی های ایاالت متحده، 
به رغم مخالفت های بسیار، مجوز انعقاد پیمان را ظاهراً از 
نیز  زمان  همان  در  رساند.  امضا  به  را  آن  و  مردم گرفت 
گمانه زنی ها بر آن بود که بازِی به راه انداختة آقای کرزی، 
او نظر مثبت  ابقای  بر  ایاالت متحده  موجب خواهد شد 

پیدا کند. 
پس از گذشت نزدیک به دو سال از آن رویداد، زمینه های 
فراوانی برای امضای پیمان امنیتی به وجود آمد؛ زیرا در هر 
مناسبتی مقام های حکومتی نیز اذعان مي داشتند که امضای 
پیمان امنیتی با ایاالت متحده، وضع امنیتی کشور را بهبود 
خواهد بخشید. اما تا کنون چنین بهبودي یي حاصل نشده 
از خروج  پیمان پس  این  است. هرچند گفته می شود که 
کامل نیروهای خارجی منعقد خواهد شد؛ اما یادمان نرود 

که تعلل عمدي یي نیز در کار است.
این تعلِل عمدي را موجه می سازد، سروصداهایی  آن چه 
مبنی بر برگزاری لویه جرگه است که بسیاری ها را بر آن 
انتخابات را  برگزاری  تصور کرده که رییس جمهور قصد 
ندارد و تصمیم گرفته با یک لویه جرگة فرمایشی، زمینة 
ابقای خود را به میان آورد. در یکی دو سال گذشته، این 
تیمش  و  رییس جمهور  موضع گیری های  در  میالن  نوع 
اخیراً جناب مارشال  همواره وجود داشته است؛ چنان که 
از  پیش  ملی  اجماع  او، تشکیل یک  معاون نخست  فهیم 

انتخابات را ضروری دانست.
با توجه به اشارات باال، به نظر می رسد که آقای کرزی در 
جنب این پیمان، حتمًا موضع لویه جرگه و شرایط ابقای 
خودش را با امریکایی ها مطرح خواهد کرد. زیرا ایاالت 
متحده، هنوز بدیل مناسب و مطمینی برای جناب کرزی 
نیافته  و هم چنان شرایط سیاسی افغانستان به باور آنان، به 
کماِل مطلوب نرسیده است. بنابراین، بسیار محتمل است 
تمکین  کرزی  آقای  پیشنهاد  برابِر  در  نیز  امریکایی ها  که 
دو  هر  طالب پرورانة  سیاست های  دیگر،  سوی  از  کنند. 
جناح )کرزی و باراک اوباما( زمینة دیگری ست که آنان را 

به یک موضع مشترک خواهد رسانید.
اما اگر ایاالت متحده ابقای جناب کرزی را بازهم گزینة 
مناسبی برای سرافرازِی خود تشخیص کرده، باید بداند که 
سخت در اشتباه است. زیرا جناب کرزی با مردمِ افغانستان 
صادق نیست و حمایت آن ها را هم با خود ندارد. او وقتی 
حاضر است برای تحکیم قدرتش، یازده سال زحمت و امیِد 
مردم را زیر پا  کند، می تواند همانند گذشته، ایاالت متحده 
را از این گزینش شرمسار سازد. امریکایی ها همیشه یادآور 
شده اند که بخشی از ناکامی های کشور آنان در افغانستان، 
برمی گردد به سیاست های نادرست آقای کرزی. بنابراین، 
اشتباه دیگر این کشور در افغانستان، مي تواند منجر به فرو 

ریختِن هیبت و اقتدارِ این ابرقدرت جهاني شود. 
جز  دغدغه یی  هیچ  روزها  این  در  تیمش  و  کرزی  آقای 
ماندن در قدرت ندارند و سرافرازی ایاالت متحده در آن 
مصادرۀ  کرزی جهت  آقای  برنامة  دفع  با  که  بود  خواهد 

دموکراسی و انتخابات، جانب مردم افغانستان را بگیرد.

مالقات با اوباما و مطالبات 
پشت پرده

آقای کرزی جایگاهش را به عنوان رییس جمهوری افغانستان فراموش کرده 
و یا اصاًل نمی داند که به عنوان رییس جمهوری افغانستان چه وظایف و 
صالحیت هایي دارد و یا هم به این دلیل که خود هم کاسه با افراد فاسد شده 
است، دیگر قادر به جلوگیری از این پدیدة شوم و ویرانگر نیست
بی عدالتی و فساد در دستگاه حکومت از ارگ ریاست جمهوری کلید می خورد 
و تا آخرین زوایا و بخش های جامعه نفوذ می یابد. اگر واقعاً افرادی در 
دستگاه دولت متهم به فساد اداری اند که به گفتة رییس ادارة مبارزه با فساد 
می تواند اشک دیگران را سرازیر کند، چرا با این افراد برخورد نمی شود؟ 
چه امکانات و نیرویی این افراد را در جایگاه مصون قرار می دهد؟ آیا توپ 
و تانک دارند، یا این که با مقام های باالتر از خود، چنان ساختاری را طراحی 
کرده اند که دیگر دسترسی به آن ها ناممکن شده است؟



یک سرباز پاکستانی روز یکشنبه در حمله نیروهای هندی بر یک 
پسته امنیتی در مرز بین دو کشور، کشته شد و یک سرباز دیگر زخم 

برداشت. تبادله آتش همچنان ادامه دارد. 
ارتش پاکستان گفته است که تبادله آتش بین دو کشور پس از آن 
آغاز شد که نیروهای هندی روز یکشنبه، 17  جدی / 6 جنوری، از 
»خط کنترول« در منطقه حاجی پیر عبور کردند. این منطقه در 80 

کیلومتری شمال اسالم آباد موقعیت دارد.
نیروهای هندی از خط  بیانیه یی گفته است که  ارتش پاکستان در 
عبور کردند و »عمال به یک پسته بازرسی به نام سوان پاترا« حمله 
کردند. در بیانیه همچنان آمده است: »نیروهای ارتش پاکستان به طور 

موثر و موفقانه به این حمله واکنش نشان دادند«.
پاکستان گفته است که در این درگیری یک سرباز این کشور کشته و 

سرباز دیگری زخم برداشته است که حال وی وخیم می باشد.
به گفته ارتش پاکستان، نیروهای هندی عقب نشینی کردند، اما تبادله 

آتش بین نیروهای دو کشور همچنان ادامه دارد.
 هند پس از آن گفت وگوهای صلح با پاکستان را به حالت تعلیق در 
آورد که جنگجویان مستقر در پاکستان در سال 2008 به بمبئی حمله 
کردند. کشمیر، که در منطقه هیماالیا موقعیت دارد، بیشتر ساکنانش 
مسلمان هستند. هر دو کشور هند و پاکستان ادعای مالکیت تمام آن 
را دارند، اما عمال بخش هایی از آن را اداره می کنند. منطقه کشمیر 
)زمان   1947 سال  از  کشور  دو  بین  جنگ  سه  از  جنگ  دو  دلیل 

تشکیل پاکستان( بوده است.
با پاکستان را پاکستان پس  این در حالی است که هند روند صلح 
از آن به حالت تعلیق در آورد که جنگجویان مستقر در پاکستان در 
سال 2008 به بمبئی حمله کردند. تنها گفتگو بین دو کشور پس از 

آن واقعه در ماه فبروری سال گذشته انجام شد.
هر دو کشور همچنان بر سر مساله کشمیر سرسختی می کنند، اما با 

آن هم اخیرا روابط تجارتی خود را افزایش داده اند.
هر دو کشور مجهز به سالح اتومی از نوامبر سال 2003 تاکنون در 
آتش بس به سر می برند، اما بارها درگیری های خرد بین نیروهای 
دو کشور رخ داده است. منطقه کشمیر از زمانی میدان جوالن دو 
آغاز  آن  در  هند  علیه  شورشگری   1989 سال  در  که  شد  کشور 
گردید. از آن زمان تاکنون حدود 47 هزار نفر کشته شده اند، هرچند 

خشونت در سال های اخیر در این منطقه کاهش یافته است.
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در رییس جمهوری چاوز 

شک نکنید
که  ونزویال  مجلس  جدید  رییس 
چاوز  هوگو  نزدیک  متحدان  از 
خود  مقام  در  ابقا  از  پس  است، 
گفت: رییس جمهوری پس از دهم 
باقی  رییس جمهوری  هم  جنوری 
می ماند و کسی نباید در این زمینه 

شک و تردیدی داشته باشد.
رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دیگر  بار  ونزویال  ملی  مجلس 
»دیوسدادو کابلو« را که از متحدان 
نزدیک هوگو چاوز است به عنوان 
انتخاب  کشور  این  مجلس  رییس 
برای  را  راه  اقدام  این  با  و  کرد 
در  وی  موقت  جمهوری  ریاست 
بهبودی چاوز هموار  صورت عدم 

کرد. 
طبق  ونزویال  ملی  مجلس  رییس 
زمانی  تا  کشور  این  اساسی  قانون 
که رییس جمهوری انتخاب شود و 

ادای سوگند کند، می تواند قدرت را در دست بگیرد.
اگر هوگو چاوز،  از مخالفان دولت گفته اند که  گروهی 
باید  بماند،  کوبا  در  همچنان  ونزویال  جمهوری  رییس 
قدرت به رییس مجلس منتقل شود و در مدت 30 روز 
کابلو  شرایطی،  چنین  در  شود.  برگزار  دیگر  انتخاباتی 
انتخابات  نتایج  تا  گرفت  خواهد  دست  در  را  قدرت 

جدید مشخص شود.
نیز  ونزویال  رییس جمهوری  معاون  مادورو،  نیکوالس 
به عنوان  پنج شنبه هفته جاری )دهم جنوری(  گفت که 
تاریخ غیر قابل تغییر و ضرب االجل برای برگزاری مراسم 
سوگند ریاست جمهوری تعیین نشده است و »تشریفات 
ادای سوگند می تواند در دادگاه عالی حل  و  فصل شود.«

با این حال انتخاب مجدد کابلو به عنوان رییس مجلس 
ملی قابل پیش بینی بود. این مجلس تحت کنترل حزب 
است.  ونزویال  متحد  سوسیالیست  حزب  یعنی  چاوز 
اگر چاوز تا قبل از دهم جنوری یعنی روزی که مراسم 
ادای سوگند رییس جمهوری در ونزویال برگزار می شود 
قدرت را در دست نگیرد، مطابق قانون ونزویال کابلو باید 

اداره امور را تا انتخاباتی دیگر بر عهده گیرد.
اکنون برای  دولت ونزویال می گوید که هوگو چاوز که 
درمان در کوبا به سر می برد به کشور باز خواهد گشت. 
تصویر  گذشته،  هقته  سه  در  که  است  حالی  در  این 
مورد  در  اطالع رسانی  و  نشده  منتشر  چاوز  از  جدیدی 

وضعیت جسمی او محل مناقشه فراوان شده است.

انداختن  تعویق  به  خواستار  همچنین  ونزویال  دولت 
مراسم ادای سوگند رییس جمهوری شده است. در غیاب 
عهده  بر  را  اداره کشور  مادورو وظایف  و  کابلو  چاوز، 
خواهند داشت و به گفته تحلیلگران به نظر می رسد هر 
انتخابات  بالقوه ریاست جمهوری در  نامزدهای  آنها  دو 

بعدی باشند.
البته تاریخچه زندگی این دو با هم متفاوت است. کابلو 
یک  مادورو  و  بوده  ارتش  در  فعالیت  سابقه  با  تاجری 
با هم متحد  اما در حال حاضر  این دو  اتوبوس.  راننده 
شده اند تا کشور را اداره کنند. هر دوی آنها در اوایل هفته 

جاری از چاوز در کوبا عیادت کردند.
رییس جدید مجلس ونزویال پس از اینکه انتخاب شد، 
گفت: »رییس جمهوری پس از دهم جنوری هم رییس 
جمهوری باقی می ماند و کسی نباید در این زمینه شک و 

تردیدی داشته باشد.« 
صدها نفر از حامیان چاوز روز شنبه در اطراف ساختمان 

مجلس این کشور جمع شدند.
ارنستو ویگاس، وزیر اطالع رسانی ارتباطات ونزویال نیز 
که از اولین مقام های دولت بود که در انتخابات شرکت 
می کرد، گفت: »رهبری چاوز اینجا کامال بارز است. او به 
قدری وظیفه شناس است که همه احتماالت را در نظر 
گرفته و برای شرایط بسیار نامحتمل هم پیش بینی کرده 
است. رییس جمهوری ما انتخاب شده تا از سال 2013 
به  را  وظایف خود  او  باشد.  رییس جمهوری   2019 تا 
نحو احسن انجام خواهد داد. هیچ کس رییس جمهوری 

ونزویال نیست به جز چاوز.«
گفته اند  ونزویال  دولتی  مقام های 
که چاوز ۵8 ساله پس از چهارمین 
عمل جراحی در کوبا دچار عفونت 

شدید ریه شده است.
گفته  نیز  چاوز  معاون  مادورو، 
رییس جمهور »حق دارد استراحت 
نیروی  و  شود  بهتر  حالش  کند، 

تازه ای پیدا کند.«
از  پس  ونزویال  پارلمان  رییس 
هوگو  کرد،  اعالم  شدن  انتخاب 
با  کشور  جمهوری  رییس  چاوز،  
وجود وضعیت ناپایدار سالمتی اش 
نیز   2013 جنوری  دهم  از  پس 
خواهد  ونزویال  جمهوری  رییس 
بود. به گزارش خبرگزاری شینهوا، 
از  قدردانی  با  کابلو«،  »دیوسدادو 
به  که  سویسالیست  متحد  حزب 
وی برای انتخاب شدن برای سمت 
ریاست پارلمان ونزویال رای اکثریت دادند، اعالم کرد، 
هوگو چاوز از زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری 
سال گذشته بار دیگر انتخاب شد نیازی ندارد تا در مقابل 

پارلمان سوگند یاد کند تا رییس جمهوری شود.
رییس  ونزویال،  ملی  اساسی  قانون   231 بند  براساس 
انتخاب  کشور  این  مردم  اکثریت  آرای  با  که  جمهوری 
دهم  در  این سمت  گرفتن  دست  به  برای  باید  می شود 
جنوری که سال نخست فعالیتش نیز محسوب می شود، 
سوگند یاد کند. اما از زمانی که چاوز بیمار شده و تنها 
پنج روز است که بهبودی وی حاصل شده و مراسم ایراد 
سوگند نیز نزدیک است، تقریبا غیر ممکن است که وی 

برای این کار به کارکاس، پایتخت ونزویال بازگردد.
چاوز  که  زمانی  از  کرده  اعالم  همچنین  ونزویال  دولت 
بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز 
مراسم  نیست،  وی  جایگزین  دیگری  فرد  هیچ  و  شده 

سوگند به یک »اقدام نمادین« بدل شده است.
رییس پارلمان ونزویال در ادامه گفت: می توانیم ریاست 
به سر  از کشور  او را در حالی که در خارج  جمهوری 
می برد،  قانونی و معتبر اعالم کنیم. او این اختیار را دارد.

 2013 سال  جنوری  نهم  تاریخ  در  ونزویال  ملی  مجمع 
میالدی این اختیار تام را به چاوز اعطا کرد مبنی بر اینکه 
به سر می برد و تحت درمان  وی در حالی که در کوبا 
برای بهبودی از بیماری سرطان است، به صورت غیابی 

بر کشور ریاست کند.

درگیری مرزی بین هند و 
پاکستان

www.mandegardaily.com

2013؛ سال تغییرات بزرگ 
سیاسی در پاکستان

بشار اسد: 
سوریه فرو نمی پاشد

نخست وزیر پاکستان:

باید دکترین نظامی خود را مجددا 
تعریف کنیم از حدود هفت  رییس جمهوری سوریه پس 

در جمع  دانشگاه دمشق  در  یکشنبه  ماه روز 
برخی از مقام های دولتی این کشور حاضر شد 
و خطاب به ملت کشورش گفت: درگیری در 
سوریه میان نظام و مخالفان نیست بلکه میان 
جنگی  با  سوریه  است.  دشمنانش  با  سوریه 

بی سابقه روبرو است.
بشار اسد، رییس جمهوری سوریه خطاب به 
حاضرین گفت: امروز با ناراحتی به سوریه و 
ملتمان نگاه می کنیم. خیابان های سوریه امنیت 
خود را از دست داده اند. وطن برای همه است 

و همه از آن دفاع خواهیم کرد.
وی افزود: حاال سختی و دشواری کشور را فرا 
گرفته و امنیت و آسایش از کشور رفته است. امروز در حالی کنار هم هستیم که مادرها 
کودکانشان را از دست داده اند و خانواده ها آواره شده اند و اگر این مساله در کشور احاطه 
پیدا کرده تنها ناراحتی برای آن کافی نیست، بلکه باید کاری انجام داد. رخدادهای سوریه 
فرصت را برای تبدیل این کشور به زمین مبارزه تروریست ها فراهم کرد. اطمینان داریم که 

بیشتر تروریست ها افکار القاعده را با خود همراه دارند.
بحران  از  را  سوریه  گسترده  ملی  حرکت  و  مقاومت  کرد:  تصریح  سوریه  رییس جمهور 
کنونی خارج می کند.درگیری سوریه درگیری میان کشور سوریه و دشمنانش و شهروندان 
با کسانی است که آنها را تحریم و از آرامش محروم کرده اند. آیا درگیری میان سوریه و 
دشمنانش برای یک صندلی و منصب است؟ انقالب سوریه انقالب ملت است نه کسانی 

که از خارج وارد کشور شده اند.
بشار اسد تاکید کرد: سوریه هرگزفرو نمی پاشد.

پیشرفت کردند،  از شکست گروه های مسلح تکفیری ها  افزود: پس  رییس جمهور سوریه 
اندیشه تکفیری از خارج وارد سوریه شد. سوریه هرگز خواست غرب را نمی پذیرد و این 
همان چیزی است که غرب را آزا می دهد. اسد با اشاره به موضع روسیه، چین و کشورهای 
بریکس در مخالفت با دخالت در امور داخلی دیگر کشورها گفت: از ایران، چین و روسیه 

به خاطر تالش برای ممانعت از دخالت در امور داخلی سوریه تشکرمی کنم.
بین المللی  با در نظر گرفتن عوامل داخلی، منطقه ای و  باید  وی گفت: هرگونه راهکاری 

پیشنهاد شود.

مارچ  شانزدهم  در  پاکستان  غیرنظامی  دولت  ساله  پنج  دوره 
2013 در حالی پایان می یابد که این اولین بار در تاریخ پاکستان 
کار  قانونی اش  دوره  پایان  تا  غیرنظامی  دولت  یک  که  است 

می کند. 
سیاست  برای  جاری  سال  تایمز،  واشنگتن  روزنامه  نوشته  به 
ستاد  رییس  عالی،  دادگاه  رییس  که  چرا  است،  مهم  پاکستان 

مشترک و رییس جمهور قصد دارند از قدرت کنار روند.
پاکستان«  مردمی  »حزب  پاکستان،   عمده  سیاسی  حزب  دو 
بارها  حزب  دو  این  رهبران  می باشند.  مسلمانان«  »جامعه  و 
به  آینده  روز   90 در  انتخابات  برگزاری  برای  را  خود  تعهد 
تمدید  در  دیرین  سابقه ای  پاکستان  هرچند  رسانده اند.  اثبات 
دوراتن دولت هایی دارد که توسط دیکتاتورهای نظامی رهبری 
می شوند، اما به نظر می رسد رهبر کنونی ارتش پاکستان تمایل 
ترجیح می دهد  که  انجام دهد، چرا  را  کار  این  بار  این  ندارد 
کاری کند سیاستمداران در مقابل دولت، پاسخگو باشند. اگر 
می رود  انتظار  شود،  انجام  مردم  خواست  با  مطابق  انتخابات 
پاکستان  ملی  مجلس  در  را  اکثریت  رای  مسلمانان«   »جامعه 
کسب کند و دولت فدرال را تشکیل دهد. این در حالی است 
در  نتوانست  ساله اش  پنج  دوره  در  پاکستان  مردم  حزب  که 

قلب های مردم نفوذ کند.
انصاف  »تحریک  پاکستان،  دیگر  حزب  یک  دارد  احتمال 
پاکستان« تحول عظیمی در انتخابات آینده ایجاد کند. این حزب 
در پی خلق کشوری در رفاه اسالمی است. حزب مذکور که 
رهبری آن بر عهده عمران خان، قهرمان سابق کریکت است، 
در میان جوانان پاکستان خصوصا در شهرهای بزرگ محبوبیت 

کسب کرده است.
این در حالی است که سن رای دهندگان در اصالحیه قانون 
قرار  دهندگان جدید  رای  و  یافته  کاهش  به 18 سال  اساسی 
است نقش مهمی در انتخابات آتی، به خصوص در شهرهای 
بزرگ ایفا کنند. با این حال تغییر سه مقام رسمی در پاکستان 

هم فرصت و هم خطر آفرین خواهد بود.

نخست وزیر پاکستان هشدار داد 
بدبختی«  و  »تباهی  نیروهای  که 
نظام  کردن  منحرف  به  تمایل 
و  دارند  خود  مسیر  از  پاکستان 
کشور باید به منظور مقابله همه 
جانبه با تروریسم دکترین نظامی 

خود را مجددا تعریف کند.
هند،  خبرگزاری  گزارش  به 
راجه پرویز اشرف، نخست وزیر 
پاکستان اظهار داشت: ما باید بر 
روی راهبردی که بتواند به طور 
این هدف  به  دستیابی  برای  باید  ما  کنیم.  کار  کند،  مقابله  تروریسم  با  همه جانبه 

دکترین نظامی خود را مجددا تعریف و طراحی کنیم. 
نخست وزیر پاکستان در کنفرانسی در دانشگاه دفاع ملی تاکید کرد: نیروهای تباهی و 
بدبختی در محیط هرج و مرج، بی اعتمادی و بی ثباتی رشد می کنند. ما باید از خود 
در مقابل چنین نیروهایی مراقبت کنیم. نیروهایی که به دنبال منحرف کردن نظام 

هستند که پس از منازعه ای طوالنی مدت و سرسختانه استقرار یافته است.
اظهارات اشرف همزمان با افزایش حمالت از سوی طالبان و گزارش ها در خصوص 
اینکه ارتش پاکستان در دکترین جدید خود گردهمایی شبه نظامی و دیگر خطرات 

داخلی را به بزرگ ترین تهدید علیه امنیت عنوان کرده، ایراد می شوند.
راجه پرویز اشرف افزود: تهدیدها علیه امنیت ملی پاکستان غالبا از سوی عامالن 
غیردولتی صورت می گیرد که با هدف قرار دادن نهاد ها و نمادهای دولتی به دنبال 

تحمیل دستور کار خود هستند. 
به گفته اشرف، این دشمن دشمنی است که بی نام و بی چهره است.

بهبود بخشیده و  را  باید جمع آوری اطالعات  ما  امنیت ملی  نهادهای  وی گفت: 
هماهنگی موثری میان نهادهای نظامی و غیرنظامی ایجاد کنند تا نتایج مطلوب به 
دست آید. نخست وزیر پاکستان عنوان داشت: دولت همه حمایت ها و منابع ممکن 

را در این زمینه اختصاص خواهد داد.
به گفته نخست وزیر پاکستان، اراده سیاسی و حمایت مردم برای موفقیت هر گونه 

اقدام نظامی حیاتی است.
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           حامد علمی

که  دیگری  طالیی  فرصت های  از  یکی 
گروه های  و  جبهات  قوماندانان  برای 
همانا  گردید،  ایجاد  جهادی  مختلف 
شهر  در  مشورتی  شورای  تشکیل 
عالوه  آن  در  که  بود  پاکستان  راولپندی 
عده یی  افغانی،  نامدار  سیاست مداران  بر 
از قوماندانان مشهور و یا نماینده گان شان 
اشتراک داشتند و فرماندهان در جلسات و 
خارج آن با همدیگر آشنا شده و نظریات 
چه  و  می کردند،  درک  بهتر  را  یکدیگر 
یکدیگر  اول  بار  برای  فرماندهان  از  بسا 
را مالقات کرده و در اتاق ها، مسجد و یا 
صحن مدینه الحجاج به بحث و گفت وگو 

می پرداختند.
عمومی  قوماندان  رحمانی  ارسال  مولوی 
یکی  پکتیا،  والیت  در  اسالمی  اتحاد 
این  به  سرتاسری  شورای  موسسین  از 
مشورتی  شورای  ایام  که  است  باور 
 1989 فبروری  در  افغانستان  مجاهدین 

پاکستان  راولپندی  شهر  مدینه الحجاج  در 
قوماندانان  که  بود  مساعدي  فرصت 
مفکورۀ  مختلف،  گروه های  و  جبهات 
اتحاد و یا شورای قوماندانان را با همدیگر 
در میان گذاشتند. )44( و قوماندان مولوی 
شورای  همان  در  حقانی  جالل الدین 
مشورتی به رهبران جهاد اخطار داده گفته 
تعهدات  به  نسبت  رهبران  اگر  که  بود 
به  را  مراکزشان  و  نشوند  موفق  خویش 
قوماندانان  ندادند،  انتقال  افغانستان  داخل 

جهادی مجبور اند مستقالنه اقدام کنند.
از اظهارات قوماندانان برمی آید که مفکورۀ 
تشکیل شورای قوماندانان، چه در داخل و 
روز  هر  با گذشت  کشور،  در خارج  چه 
قوت می گرفت؛ ولی قوماندانان برای این 
کار و عملی کردِن برنامه های شان، به وقت 
و شرایط نظامی ـ سیاسِی حاکم بر فضای 
تشکیل  راه  در  و  می کردند  نگاه  کشور 
کار  تأمل و دوراندیشی  از  بزرگ،  مجمع 

می گرفتند. 

  جلسات، تصامیم و اعالمیه ها 
جلسات  سرگوشی ها،  تماس ها،  از  پس 
و مالقات های فراوان، باالخره فرماندهان 
جهادِی افغانستان تصمیم گرفتند که به یکی 
از پایگاه های جهادی رفته، شورای شان را 

دایر کنند.
مناسب ترین پایگاه جهادی همانا “قرارگاه 
که  بود  )رض(”  فاروق  عمر  حضرت 
داشت  شهرت  ژور”  “غند  به  جهاد  در 
نیروهای  میان  خونین  نبردهای  شاهد  و 
حکومت کابل و مجاهدین بود و از نگاه 
از  یکی  اراضی،  موقعیت  و  استحکامات 
به  افغانستان  جهادی  پایگاه های  بهترین 

شمار می رفت.
کوهپایه های  دل  در  ژور  جهادی  پایگاه 
داخل  در  قرارگاه  این  داشت.  قرار  پکتیا 
دره یی به عمق سه صد متر واقع بود و از 
سرحد پاکستان حدود 1۵ کیلومتر فاصله 
از  جیپ  پرتوان  موترهای  با  اگر  دارد. 

شهرک میران شاه به طرف شمال در امتداد 
بازار غالم خان حرکت کرد و پس از طی 
فاصلة حدود چهار کیلومتر به طرف چِپ 
سرک دور خورد و راه دهکدۀ سیدگی را 
پیش گرفت، بعد از طی حدود چهل وپنج 
قرارگاه ژور  امنیتی  پوستة  اولین  به  دقیقه 

خواهیم رسید.
کوه های اطراف پایگاه ژور، نسواری رنگ 
که  است  گلی  تپه های  شکل  به  بیشتر  و 
اطراف تپه ها توسط کوه های شامخ پوشیده 
شده و داخل تپه ها دارای شکسته گی های 
در  شکسته گی ها  این  که  مي باشد  عمیق 
آن ها  تونل های  و  مخفی گاه ها  ساختن 
دارای  پایگاه  است.  کرده  فراوان  کمک 
چهارطرف  در  که  بود  بزرگ  میدان  یک 
آن تونل ها قرار داشت. این میدان دوصد 
متر طول و حدود هفتاد متر عرض داشت. 
دریاچة  به  طرف  یک  از  بزرگ  میدان 
خاک  به  نهایتش  که  بود  وصل  خشکی 

پاکستان می رسید و طرف دیگر به دره های 
کوچکي مرتبط می شد که به البه الی کوه ها 
رفته و با گذاشتن هر قدم به طرف داخل 
ژور  غند  می گشت.  نمناک تر  و  تاریک تر 
و  بود  چشمه  یا  و  جویبار  نوع  هر  فاقد 
کندن چاه های عمیق مشکل  با  مجاهدین 
آب شان را رفع کرده بودند. عالوه بر این 
نقیصة بزرگ، کمبود هوای آزاد در عمق 
و  تکلیف می ساخت  به  را  انسان  نیز  دره 
خصوصًا حوالی ساعات عصر در اثر دود 
داخل  در  که  نقلیه  وسایل  و  آشپزخانه ها 
انسان  به  خفقان  حالت  می پیچید،  دره 

دست می داد.
ده ها  دارای  فاروق  عمر  قرارگاه حضرت 
است،  بزرگ  و  کوچک  صوف  و  تونل 
ولی سه تونل آن خیلی وسیع بود، طوری 
به  تانک ها  و  بزرگ  باربرِی  موترهای  که 
مخفی  آن  داخل  در  می توانستند  آسانی 
شوند. عالوه بر انبار های عظیم مهمات و 
مخفیگاه های مطمین، دو تونل بس بزرگ 
موازی  شکل  به  میدان  راست  سمت  در 
هم  به  قسمت  چند  در  و  گردیده  حفر 
دو  هر  آخِر  قسمت  در  می شدند.  وصل 
غار، میله های آهنی نصب بود که از پشت 
میله های آهنی هوای تازه به داخل تونل ها 
می آمد. در اثر تاریکی زیاد، چشمان انسان 
قادر به دیدن آن طرف میله ها نبود، ولی از 
وزیدن هوای تازه معلوم مي شد که شاید 
باشد.  شده  وصل  کوهی  بزرگ  غار  به 
موازی، در حقیقت مسجد  این دو دهلیز 
بزرگ غند می باشد که به وسایل تسخین 
و چراغ های متعدد مجهز بود و در وسط 
آن محراب و منبر قرار داشت. روی دهلیز 
اصلی، کانکریت بود و با فرش سرخ رنگ 
قسمت  چند  در  و  بود  شده  پوشانیده 
به چشم می خورد.  نیز  قالینچه های کم بها 
طول مسجد اصلی به قدری بود که حدود 
در  می توانستند  در یک صف  تن  شصت 
و  بایستند  نماز  ادای  برای  یکدیگر  کنار 
عرض آن گنجایش سه صف نمازگزار را 

داشت. 
میله های  توسط  غارها  و  تونل ها  سقف 
بزرگ آهنی طوری پوشانیده شده بود که 
در مقابل هر نوع بمباران هوایی مقاومت 
بزرگ  عملیات  از  پس  به ویژه  مي کرد، 
تابستان  در  کابل  حکومت  هوایی  نیروي 
آن،  تونل  سال 1986 و فرو ریختن چند 
به  تصمیم  خارجی  و  افغانی  مهندسان 
مجهز ساختِن هرچه بیشتر قرارگاه گرفته و 
آن را با وسایل و مواد ساختمانی پیشرفته، 
مستحکم تر و زیبا تر ساختند. نظر به ادعای 
جالل الدین  مولوی  برادر  حقانی  ابراهیم 
عمر  حضرت  غند  قوماندان  و  حقانی 
فاروق )رض(، تنها بمب های اتومی قادر 
به از بین بردن تونل های غند ژور می باشد 
نشده  دنیا ساخته  در  اسلحه یي  تا حال  و 
که بتواند پناهگاه های غند را منهدم سازد. 

)4۵(
اگرچه پایگاه توانایی مقابله با خوفناک ترین 
نیروي هوایی حکومت کابل و  بمب های 
نیروهای شوروی را داشت؛ ولی ساختمان 
به  که  بود  طوری  ژور  پایگاه  جغرافیایی 
حکومت  اسکاد  راکت های  هدف  خوبی 
کابل قرار می گرفت و چندین بار اتاق های 
مواد  کوچک  ذخیره های  و  محافظین 

خوراکی آن، منهدم شده بود.
جلسة شکوهمند قوماندانان ایجاب می کرد 
که در چنین قرارگاه باعظمتي برگزار شود 
و  لوژستیکی  وسایل  دیگر،  طرف  از  و 

خوراکی آسان تر به آن جا انتقال یابد.

به محض این که طوفان قصد سرنگونِی عقاب را بکند، این پرندۀ بلند پرواز، سر 
خود را به سوی آسمان بلند کرده و عمود بر تندباد می ایستد و مانند گلولة توپی، 

به سمت باال پرتاب  می گردد.
حرکت ظریفی است نه؟! او آن قدر با کمک باد مخالف، اوج  می گیرد تا به ارتفاع 
مورد نظر برسد و آن گاه با چرخش، خود را به سوی قلة مورد نظر که  باالترین 

نقطة کوهستان است، می رساند و آشیان می سازد.
حادثه  منتظر  او  کنید.  توجه  رفتن  باال  و  گرفتن  اوج  در  عقاب  شیوۀ  به  پس 
منتظر  او  بالست.  و  مصیبت  یک  زمینی،  مرغ های  برای  که  حادثه یی  می ماند؛ 
طوفان می نشیند تا از انرژی پنهان در طوفان و تندباد، به نفع خود استفاده کند. 

وقتی طوفان یا تندباد از راه می رسد، عقاب به جای این که زانوی غم بغل  بگیرد یا 
در کنج سنگی  پناه  بگیرد، آغوش یا به عبارتی بال های خود را روبه روی آن باز 
می کند. در واقع او به استقبال طوفان رفته و جشن می گیرد تا خود را به باالترین 

نقطة مورد نظر و دل خواه برساند.
این پرندۀ باهوش، سنگین ترین ضربه های تندباد را به نفع خود به کار گرفته و 
از این نیروی مهاجم، به نفع هدف خویش استفاده می کند. او نه تنها از نیروی 
مخالف نمی هراسد، بلکه منتظر آن نیز می نشیند؛  چرا که می داند این انرژی پنهان 
در نیروی مخالف است که می تواند او را به فضای باالتر و مورد دل خواه پرتاب 

 کند.
حال ای انسان! انرژی اوج، به رایگان به کسی داده نمی شود. این قانون طبیعت 
است. در این قانون، بقا در گرو هوشیاری و تالش در برابر نیروهای منفی، مهاجم 

و قدرتمند است.
از  بیش تر  تو، همیشه  زنده گی  در  مخالف  نیروهای  میزان   که  می دانی   خوب 
جریان موافق بوده و هست. پس چون عقاب عمل کن. یعنی اگر نیرو برای اوج  
گرفتن می خواهی، باید از نیروی مخالف برای صعود و اوج خود کمک بگیری؛ 

نیرویي که از سوی مخالفاِن شما ایجاد و تأمین می شود.
عقب نشینی،  به جای  رخ می دهد،  شما  میل  خالف  اتفاقی  وقتی  بنابراین   
سرخورده گی و رها کردن میدان، بی درنگ عقاب گونه آغوش خود را باز کرده 
به استقبال آن رفته و جشن بگیرید. این رخداد ناخوشایند را به فال نیک گرفته 
و سعی کنید  در البه الی این حوادث  به ظاهر نامطلوب، هدف، خواسته و آرزوی 
خود را بجویید. یعنی با استفاده از این نیروی مخالف، خود را به خواسته  های 

خویش نزدیک کنید. 
نیرویی که قرار است باعث صعود شما در زنده گی شود، توسط همان کسانی 
فراهم می شود که در حال حاضر، مخالف جدی شما هستند و قصد نابودی تان 
 را دارند. پس نگران نباشید. منتظر چه هستید؟ نیروی مخالف شروع به وزیدن 

کرده است...
این شما هستید که باید از این فرصت استفاده کنید. با تأمل، هوشیاری و تدبیر 

به موقع از این نیرو ها برای باال رفتن و اوج گرفتن استفا ده کنید.
پس هرگز از وجود سختی و زحمت و نیروی مخالف در زنده گی، کار، تحصیل 
و... خود، ناراضی و گله مند نباشید. این ها منابع سرشار انرژی پرواز یا به عبارتی 
موفقیت و پیروزِی شما هستند و اگر نباشند، شاید هرگز صعودی در زنده گی تان 

حاصل نشود.
به جای زانوی غم بغل گرفتن یا نقش آدم های ستم دیده را بازی کردن، بلند شوید 
و از وجود مشکالت و مخالفت ها شکایت و ناله نکنید، چشم دل را باز کنید و 

حکمت پنهان در این مصیبت ها و سختی های زنده گی را ببینید.
خالق هستی با هیچ موجودی حتا بدترین مخلوقات عالم هم دشمنی ندارد و اگر 
اتفاقی رخ می دهد که به ظاهر، آزاردهنده و ناخوشایند است، یادتان نرود که همان 

تندبادی ست که باید شما با آن اوج بگیرید.
شک نکنید که او در هر چه رقم می زند، خیر و برکت و سعادت پنهان کرده است. 
این ما هستیم که باید شجاعِت رویارویی با جریان های مخالف را داشته باشیم 
و در وقت مناسب، آغوش و بال های خود را بگشاییم و چرخش صعود خود به 

سمت باال را تجربه کنیم.
بنابراین تا دیر نشده، شروع کنید!

گرفته شده از: جام جم آنالین 
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اوج بگیر مثل یک عقاب!



صادق هدایت از مرید و مرادبازی، بیزار بود، هم چنین 
از هرگونه تملق و توجه بی جا؛ در اواخر عمر زمانی 
به دست  داخلی  ادبِی  محافل  در  نسبی  شهرتی  که 
رادیویی  برنامة  آن  از  بعد  )به خصوص  بود  آورده  
کذایی در بی بی سی(، با بدبینی و تحقیر به  این شهرت 
می نگریست. برای آدمی این چنین حساس و رها از 
امور  اندازه  این  تا  که  انسانی  مادی  بند های  و  قید 
جاری و جدی برای دیگران، به نظرش کم اهمیت و 
شوخی بوده، نوشتن دربارۀ خود کاری بسیار دشوار 
است، به خصوص که با این پرسش روبه رو می شود 
که ُخب این جزییات کم اهمیت از زنده گی شخصی 
من به چه دردی می خورد؟ شاید این هم از بازی های 
روزگار باشد که نویسنده یی چون هدایت که چنین 
بعدها  بوده،  کم اهمیت  و  عجیب  برایش  ماجرایی 
جزییات  کوچک ترین  که  شود  بدل  نویسنده یي  به 
کتاب های  و  شده  اهمیت  دارای  نیز  زنده گی اش 
بسیاری نیز در این باره نوشته شده اند. من فکر می کنم 
اگر در آن زمان کسی به هدایت این مسأله را خبر 
باور  را  حرفش  اصاًل  و  می زده  پوزخندی  می داده، 

نکرده یا جدی نمی گرفته.
به هر حال، نوشتة  زیر روایت هدایت است از خود؛ 
دیگر  از  متفاوت  زبانی  با  البته  که  خواندنی  روایتی 
نوشته های در این ردیف نوشته شده و نشان از همان 

بی اهمیت بودن نفس ماجرا در نگاه او دارد.
***

خانة  دعوت  به  هدایت   1324 آذرماه  شانزدهم  در 
فرهنِگ شوروی برای شرکت در جشن بیست وپنجمین 

سال تأسیس دانشگاه تاشکند به ازبکستان می رود و 
این شرح حاِل مختصر را به درخواست خانة فرهنگ 
در  هدایت  دست نوشتة  اصل  می نویسد.  شوروی 
اختیار بانوی فقید روزنفلد، مستشرق و از مترجمان 
که  آن،  و»کپی«  است،  بوده  روسی،  به  هدایت  آثار 
توسط  است،  شده  چاپ  کتاب  پایانی  صفحات  در 
پروفسور کمیساروف، ادیب معروف روس و مترجم 
پاره یي از آثار هدایت به روسی، عکس برداری شده 
به  هدایت  سفر  دربارۀ  بیش تر  توضیح  برای  است. 
تاشکند«  در  »هدایت   - ضمایم  بخش  ازبکستان، 

نوشتة حسن قائمیان - دیده شود.
***

که  می کنم  رم  خودم  حال  شرح  از  همان قدر  من 
دانستن  آیا  امریکایی مآبانه.  تبلیغات  مقابل  در 
برای  اگر  می خورد؟  کسی  درد چه  به  تولدم  تاریخ 
استخراج زایچه ام است، این مطلب فقط باید طرف 
توجه خودم باشد، گرچه از شما چه پنهان، بارها از 
منجمین مشورت کرده ام اما پیش بینی آن ها هیچ وقت 
خواننده گان است،  عالقة  برای  اگر  نداشته.  حقیقت 
چون  کرد.  آن ها  عمومی  آراء  به  مراجعه  اول  باید 
اگر خودم پیش دستی بکنم، مثل این است که برای 
جزییات احمقانة زنده گی ام قدر و قیمتی قایل شده 
همیشه  که  است  جزییات  از  خیلی  عالوه  به  باشم، 
انسان سعی می کند از دریچة چشم دیگران خودش 
عقیدۀ  به  مراجعه  جهت  ازین  و  بکند  قضاوت  را 
اندامم  اندازۀ  مثاًل  بود؛  مناسب تر خواهد  آن ها  خود 
و  می داند  بهتر  دوخته،  لباس  برایم  که  خیاطی  را 
از  من  کفش  که  می داند  بهتر  هم  گذر  سِر  پینه دوز 
همیشه  توضیحات  این  می شود.  ساییده  کدام طرف 
مرا به یاد بازار چارپایان می اندازد که یابوی پیری را 
در معرض فروش می گذارند و برای جلب مشتری 
به صدای بلند جزییاتی از سن و خصایل و عیوبش 

نقل می کنند.
از این گذشته، شرح حال من هیچ نکتة برجسته یی 
در بر ندارد نه پیش آمد قابل توجهی در آن رخ داده 
نه دیپلم مهمی در دست دارم و  نه عنوانی داشته ام 
نه در مدرسه شاگرد درخشانی بوده ام، بلکه بر عکس 
اداراتی  در  شده ام.  رو به رو  موفقیت  عدم  با  همیشه 
بوده ام  مبهم و گمنامی  که کار کرده ام همیشه عضو 
که  طوری  به  داشته اند  خونی  دل  من  از  رؤسایم  و 
هر وقت استعفا داده ام، با شادِی هذیان آوری پذیرفته 
شده است )حدود دوسطرونیم از نوشته توسط خود 
خواندن  قابل  که  طوری  به  خورده،  خط  هدایت 
بی مصرفی،  وازدۀ  موجود  رفته،  هم  روی  نیست.( 
هم  شاید  و  می باشد  من  دربارۀ  محیط  قضاوت 

حقیقت در همین باشد.
آذر 1324

)نامه های صادق هدایت، محمد بهارلو(

ـ  هلتون  ژاکلین  کتاب:  جلد  پشت 
سال  در  هایدن،  کوراین  به  معروف 
بر  ونکوور  در  بیست ساله گی  در   1971
اثر ابتال به نوعی سرطان نادر درگذشت. 
تصمیم  عمرش  آخر  هجده ماهة  در  او 
گرفت خاطرات خود را به عنوان میراث 
برای دخترش )جیل( که هنوز نوزاد بود، 
بنویسد. استودیوی یونیورسال فیملی بر 
اساس خاطرات او ساخت که بیننده گان 
زیادی را به پای تلویزیون نشاند. روزنامة 
تایمز دربارۀ این داستان می نویسد: یکی 
از استثنایی ترین رمان های سال است که 
ژاکلین  خاطرات  اساس  بر  کلین  نورما 
ِهلتون نوشته است. نسخة سینمایی این 
شکست.  را  فروش  گیشة  رکورد  رمان، 
سریال  ساخت  دست مایة  حتا  فیلم  این 
»آفتاب  قرار گرفت.  تلویزیونِی جدیدی 
می شود؛  فهمیده  راحتی  به  درخشان« 
که  داستانی حقیقی  و  روان  کتابی ساده، 
بر قلب میلیون ها نفر اثر کرده است. در 
سه  کتاب،  این  انتشار  از  زمان  کم ترین 

میلیون نسخه از آن به فروش رفت«.
»آفتاب درخشان« رمانی  نیست که تکنیک 
که  نیست  رمانی  باشد،  داشته  خاصی 
انسان  و  کند  دنبال  پُرپیچ وخمی  روایت 
را به کشف های جدید در زبان و داستان 
هم  خیلی  برعکس،  کاماًل  بلکه  برساند، 
سرراست و ساده راهش را می گیرد و در 
مسیر حرکتش، زنده گی واقعی یک انسان 
آخرین  وی،  زبان  از  و  می کند  دنبال  را 
سرطان،  با  جنگ  در  را  عمرش  ماه های 
و  فرزندش  حضانت  حق  با  جنگ  در 
با  جنگ  در  سابقش،  همسر  از  طالق 
با  ازدواج  به  امروزش و رسیدن  دوست 
وی و همین طور در جنگ با جامعه اش ـ 
به عنوان انسانی که بیمار شده و معلول 
کتاب  می گذراند.  ـ  می شود  محسوب 
ترکیبی از شعر و نثر است. جابه جا میان 
فصل های کتاب و پاراگراف های داستان، 
شعرهایش  غالب  در  راوی  احساساِت 

نمایان می شود.
کتاب می توانست خیلی بهتر از این نوشته 
اما نویسندۀ کتاب، نورما  شود، 

 ، بازخوانی کلین را  دختری  خاطرات 
که  دهد  جای  رمان  قالب  در  تا  می کند 
هنوز به بیست ساله گی اش نرسیده، یک 
بار طالق گرفته، صاحب فرزند است و 
دچار سرطانی نادر شده که استخوان هایش 
به سمِت شش هایش پیش  را می َجود و 
می رود. او باید تصمیم های مهمی را زمانی 
بگیرد که هنوز نوجوان است و هنوز هیچ 
در  او  ندارد.  از جوانی اش  درِک درستی 
مجبور  زنده گی اش،  واقعیت های  برابر 
می شود تا خیلی زودتر از موقعش، ُمسن 
بشود و هویت وجودی اش جا بیافتد، اما 
این قدر این روند سریع دنبال می شود که 
نمی تواند اهمیتی به مسایل جزیی بدهد: 
به دنیا، به زبان و به روایت داستانی اش. 
برای او نوشتن داستانش مهم نبوده، مهم 
بوده تا برای نوزادش چیزی ارث بگذارد. 

به پسرش بگوید که جیل، بخوان و ببین 
چه اتفاقی برای من افتاده است. باور کن 
که من مجبور شدم تو را ترک کنم. باور 

کن انتخاِب خودم نبوده.
ژانِر زنده گی نامه و زنده گی نوشت، مسالة 
مهمی در ادبیات معاصر غرب است، ولی 
در ادبیات فارسی، چندان ماجرا را جدی 
سرطان  به  مبتال  نفر  هزاران  نمی گیرند. 
داریم، اما ما هنوز رمان مناسبی در این ژانر 
نداریم. ما حتا کتاب های بومی روان کاوی 
نادر  بیماری های  به  مبتال  بیماران  برای 
نداریم. نوشتن شفا است، نوشتن درمان 
است؛ اما کم تر کسی جدی به این مساله 
بیشتر  ما،  خود  زنده گی  که  می کند  فکر 

دارد.  را  توجه  ارزش  روز،  رمان های  از 
»آفتاب درخشان« یک مثال است، مثالی 
و  ساده ترین  دِل  از  این که  از  قابل توجه 
معمولی ترین انسان ها، می توان چه چیزی 
که خواننده اش  داستانی  بیرون کشید:  را 
تکنیکی  اثر،  ببرد هرچند  فرو  فکر  به  را 
و خاص نباشد. روایتی که مخاطب عام 
پیدا کند و تیراژی گسترده بیابد و به دو 
سینمایی  فیلم  یک  و  تلویزیونی  سریال 

تبدیل شود.
چرا  می کنیم؟  فراموش  را  زنده گی  چرا 

زنده گی را نمی نویسم؟
…

 
  آفتاب درخشان 

چیز دیگری که از طرف دلما، مادر سام، 
اوست.  مالی  کمک  می دهد،  رنج  مرا 
برای  را  کار  این  می کند  احساس  او 

همین  به  می کند.  خودش  خشنودی 
را  شیرش  شیشة  جیل  که  وقتی  سبب 
این  به  »بچة  می گوید  دلما  می خواهد، 
خجالت  می خورد.«  شیر  هنوز  ُگندگی 
متنفرم.  بسیار  کالم  این  از  من  که  دارد. 
من حتا از او خواهش کردم که به ما پول 
من  کند.  قبول  نمی خواهد  او  اما  ندهد، 
چه می توانم بکنم، اگر بمیرم چه بر سر 
جیل خواهد آمد، به طور حتم او جیل را 
نخواهد پذیرفت. سام هم این مطلب را 
درک کرده. دلما اصاًل تشخیص نمی دهد 
چه چیزی برای جیل خوب است و چه 
یک  که  است  این  او  ادعای  بد.  چیزی 
پسر بزرگ کرده، اما معلوم نیست که این 
کار را تا چه اندازه خوب انجام داده. به 

هر حال، من از سام بسیار عصبانی هستم 
و اشتباهات او کاماًل واضح است. اما با 
وجود این اشتباهات، عاشقش هستم. من 
به او احترام می گذارم، ولی او اصرار به 
تکرار این اشتباهات دارد. من اشتباهات او 
را دوست ندارم. مادرش اصاًل صالحیت 

بزرگ کردن کودک مرا ندارد.
بسیار خوب  هوا  و  است  یکشنبه  امروز 
است. درجة هوا باید پنجاه و پنج درجة 
امروز صبح  باشد. من و جیل  فارنهایت 
روی پلة در خانه نشستیم. او نمی دانست 
چه باید بکند! او هم اکنون شروع کرده 
که قدرت پیدا کردن آزادی را در خارج 
از خانه تجربه کند، ولی راه برداشتن قدم 

اول را نمی داند.
با  خوبی  تعامل  فرزند  و  مادر  عنوان  به 
هم داشته ایم. طی مدتی که در بیمارستان 
زنده گی  سام  مادر  و  پدر  با  او  بودم، 

مسخره  من  به  نسبت  رفتارش  می کرد، 
چیزی  از  وقت  هر  حاال  شده،  و خشن 
ناراحت می شود، یا غریبه یی در اطرافش 
پیدا می شود به من پناه می آورد. همه به من 
می گویند »زمانی که جیل به سن تو رسید 
و دخترش هم سن جیل شد، را باید دید.« 
شعوری  از  جیل  شاید  نمی فهمم...  من 
برخوردار  کنجکاوی خوبی  و حس  باال 
قضاوت  این گونه  درباره اش  که  است 
همین گونه  پیوسته  که  امیدوارم  می کنند! 
باشد. خوشحالم از این که می بینم فرزندم 
هیچ گونه  و  است  آزاد  سالم، خوشحال، 
و  است  خوبی  کودک  او  ندارد.  نگرانی 

مادر شایسته یي هم خواهد شد!
که  جیمی  نام  به  پسری  جمعه،  روز 
بود  شده  آشنا  او  با  کمی  بیمارستان  در 
داشت،  من  سرطان  مانند  سرطانی  و 
این  داشت.  سال  شانزده  درگذشت. 
واقعه بسیار مرا متأثر کرد، طوری که حتا 

نمی توانم درباره اش فکر نکنم.
…

صفحات 98 و 99 کتاب
***

ترجمة  کلین.  نورما  درخشان.  آفتاب 
اشرف منظوری. تهران: نشر آموت. چاپ 
 224 نسخه.   16۵0  ،1390 تابستان  اول: 

صفحه. 
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صادق هدایت
 به روایِت صادق هدایت

نگاهی به رمان 
»آفتاب درخشان« 
نوشتة نورما کلین
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ژانِر زنده گی نامه و زنده گی نوشت، مسالة مهمی در ادبیات معاصر 
غرب است، ولی در ادبیات فارسی، چندان ماجرا را جدی نمی گیرند. 
هزاران نفر مبتال به سرطان داریم، اما ما هنوز رمان مناسبی در این 
ژانر نداریم. ما حتا کتاب های بومی روان کاوی برای بیماران مبتال 
به بیماری های نادر نداریم. نوشتن شفا است، نوشتن درمان است؛ 
اما کم تر کسی جدی به این مساله فکر می کند که زنده گی خود 
ما، بیشتر از رمان های روز، ارزش توجه را دارد. »آفتاب درخشان« 
یک مثال است، مثالی قابل توجه از این که از دِل ساده ترین و 
معمولی ترین انسان ها، می توان چه چیزی را بیرون کشید

شرح حال من، هیچ نکتة برجسته یی 
در بر ندارد؛ نه پیش آمد قابل توجهی 
در آن رخ داده، نه عنوانی داشته ام، 
نه دیپلم مهمی در دست دارم و نه 
در مدرسه شاگرد درخشانی بوده ام. 
بلکه بر عکس همیشه با عدم موفقیت 
رو به رو شده ام. در اداراتی که کار 
کرده ام، همیشه عضو مبهم و گمنامی 
بوده ام و رؤسایم از من دل خونی 
داشته اند؛ به طوری که هر وقت 
استعفا داده ام، با شادِی هذیان آوری 
پذیرفته شده است. روی هم رفته، 
موجود وازدة بی مصرفی، قضاوت 
محیط دربارة من می باشد و شاید هم 
حقیقت در همین باشد 



سیاستمداران  از  یکی  احمد،  حسین  قاضی 
اسالمی  جماعت  سابق  رهبر  و  کار  کهنه 
آباد  اسالم  در  گذشته  روز  بامداد  پاکستان 

پاکستان چشم از جهان پوشید.
آقای احمد از مدت ها پیش از بیماری قلب 
به  او رو  اما روز شنبه سالمت  برد  رنج می 

وخامت گذاشت و به بیمارستان منتقل شد.
در نومبر 2012، قاضی حسین احمد از یک 
حمله توسط یک بمب گذار انتحاری زن جان 
او در  از نگهبانان  اما سه تن  برد  به سالمت 

این حمله مجروح شدند.
رهبر  سال   22 تقریبًا  برای  که  احمد،  قاضی 
جماعت اسالمی پاکستان بود، در سال 2009 

تصمیم گرفت از این پست کنار 
برود.

آقای احمد از مخالفان سرسخت 
امریکا  تروریسم  ضد  سیاست 
در منطقه بود و از این کشور به 
خاطر جنگ افغانستان به شدت 

انتقاد میکرد.
او در یکی از آخرین سخنرانی 
های خود به روز بیست پنجم 
دسمبر در نوشهرا پاکستان گفته 

اعاده صلح در  برای  که  پاریس  مذاکرات  بود که 
افغانستان برگزار شد، بی نتیجه بود.

او در این سخنرانی همچنین از امریکا خواست که 
نیروهای خود را از افغانستان خارج کند و بگذارد 
آینده شان تصمیم  مورد  در  افغانستان خود  مردم 

بگیرند.
به  سرخ  قشون  ورود  از  قبل  حتی  احمد  آقای 
افغانستان، با اسالم گرایان افغانستان در تماس بود 
مجاهدین  با  سابق  شوروی  با  جنگ  زمان  در  و 

همکاری نزدیک داشت.
او به پدر معنوی گروه طالبان شهرت داشت.

آقای احمد در هنگام مرگ 74 ساله بود.

          حلیمه حسینی

به  یا رسیدن  با طالبان، گفت وگو و  پروسة مصالحه 
گذشته  سال های  طول  در  آن ها  با  دیگر  توافق  هر 
افغانستان،  مردم  از  نظرخواهي  کوچک ترین  بدون 
سپري شد و صد البته به این نام و بهانه، مفاد مادی 
و سرمایه های کالنی به دو طرف مذاکره عنایت شد؛ 
ولي هنوز هم می بینیم که این مسأله، الینحل و جزِو 
سیاسِی  فضای  بحث برانگیز  و  سیاسی  داغ  مسایل 
کشور باقي مانده است. به خوبی می توان دریافت که 
در این اصرارها و در این ناکامی ها، نه تنها منافع ملی 
و صلح آوری برای مردم ما مطرح نمي باشد، که منافع 
گروهی و سلیقه یِی بسیاري ها در کار است تا هم چنان 
به جز  کنون  تا  که  بکوبند  درون تهِي صلحي  طبل  بر 
مردم،  بیشتر  رنِج  و  درد  و  انتحار  و  انفجار  صدای 

چیزی از آن برنخاسته است. 
طالبان، شناخت هویت آن ها، مصالحه با آن ها، دخیل 
و  جنگ  مسالة  در  دانستن شان  دخیل  یا  و  ساختن 
پیرامون  گفت وگو  هم چنین  و  افغانستان  در  صلح 
مادی  حمایت  و  دل جویی  و  آن ها  با  قدرت  تقسیم 
و معنوی از این بزرگواران و ده ها مسالة دیگری که 
حول محور پدیده یی به نام طالبان می گردند، همیشه 
میان افغانستانی ها،  گفتمان های  و  سیاسی  فضای  در 
از  بیشتر  آن چه  اما  بوده اند.  چالش زا  و  بحث برانگیز 
هر چیِز دیگر این روزها جلب توجه می کند، نوعی 
و  پایه  بدون  و  از حد  بیش  هیجان  و  جنب وجوش 
اساس است در جهت آزادسازی اسرای دربنِد طالبان 
پاکستان.  زندان های  در  چه  و  بگرام  زندان  در  چه 

باید  که  صلح  عالی  شورای  اعضای  و  دولت مردان 
برای  فقط  و  فقط  سیاست زده گی ها،  همة  از  جدا 
بکوشند،  مردم  برای  کم هزینه  و  پایدار  آوردِن صلح 
آن چنان برای طالبان دایة مهربان تر از مادر شده اند که 
به این نتیجة تلخ مي رسي که تا این همه طالب دوستی 
و طالب نوازي جریان داشته باشد، پروسة طالب سازي 

نیز متوقف نخواهد شد.
به  رو  پاکستان،  زندان های  و  بگرام  زندان  حالی  در 
تخلیه شدن از افراد طالب هستند که هنوز زندان هایی 
اداره می شوند، مملو  افغانستانی ها  که به دسِت خود 
کرزی،  آقای  گفتة خود جناب  به  که  کسانی ست  از 
یا واسطه ندارند و یا واسطةشان بسیار ضعیف است 
که نتوانسته از حساب دادن نسبت به کارهای انجام 
داده و یا نداده، شانه خالی کرده بگریزند. بدون شک 
هستند کسانی که میان آن ها واقعًا بی گناه اند و به خاطر 
نداشتِن یک مدافع قوی، در برزِخ دربند بودن و آزاد 
تا سرنوشت شان  باید  و  مانده اند  گیر  کردن  زنده گی 
بمانند. درست در یک چنین  معلوم شود، در زندان 
دانه درشت هایی  طرف  هر  از  که  می بینم  شرایطی 
غِم  ممکن،  و هر روش  نام  هر  به  که  پیدا می شوند 

نوعی ست  از  که جرم شان  را می خورند  زندانی هایی 
که بخشیدنش به این ساده گی ها ممکن نیست که هر 
کسی از راه برسد، به بهانة به دست آوردن دل طالبان، 
آزاد کند و روزی هم کمسیونی  را  از آن ها  شماري 
بزند.  بگرام  زندان  تخیلة  به  دست  و  دهد  تشکیل 
چرا که آزادسازی بدون دقت و بدون تحقیق آن ها، 
فرستادن یک نیروی کمکِی عقده مندتر و سرسخت تر 
به  قدم  هر  در  که  دشمنانی ست  به صف  گذشته  از 
اثبات رسانده اند که با فضای کنونی و حاکمیت قانون 
اساسِی موجود و روش و منش به راه افتاده، به شدت 

دشمن هستند. 
هرگز  طالب ستیزی  و   طالب پروری  چرخة  این  اما 
امروز  با طالبان  پایانی نخواهد داشت؛ چرا که ستیز 
مبدل به معامله، مبادله، مصالحه، مفاهمه، مسامحه و 
هرچه از این دست شده است، و صد البته همة باج ها 
از  و  بوده  یک طرفه  کنون  تا  هزینه ها  و  خراج ها  و 
طرف مقابل، به جز فرستادن سفیِر انتحار و ترور در 
ندیده ایم. حال  قالب ها و شکل های مختلف، چیزي 
باید دید که با طالبان دربنِد زندان بگرام چه خواهند 
کسانی  تشکیل شده، چه  کمیسیون  غربال  از  و  کرد 

این شکل  به  تا کی  این گردونه  آزاد خواهند شد و 
خواهد گردید.

دوست  نه  دقیقًا  را  طالبان  امروز  جارِي  فضاي  در 
می توان خواند و نه دشمن؛ زیرا هر سو را که بنگری، 
نشانه های طالب نوازي و طالب پروری را مي توان دید. 
درست در یک چنین شرایطی، هیچ لبخند گرم و یا 
چشم  به  طالبان  رویة  و  سیاست  در  مثبت  انعطافي 
نمی خورد و هم چنان آن ها بر مخالفت و عزمِ خویش 
نرسیده  آن  وقت  آیا  مي ورزند.  اصرار  مبارزه،  برای 
که به این همه باج دهی و انعطاف پذیری و بسترسازی 
برای رشد و تقویت طالبان، پایان دهیم و دیگر به هیچ 

قیمتی حاضر نشویم آب به آسیاب آن ها بیاندازیم؟ 
آزاد کردن زندانیان طالب یا کمک کننده گان به آن ها، 
نباید  و  گیرد  انجام  و وسواس  دقت  نهایِت  در  باید 
یک  در  مردم  این  ماِل  و  جان  و  نیرو  این،  از  بیش 
باد  بر  به شکست،  محکوم  و  بیهوده  و  عبث  مبارزۀ 
رود. چرا که طالب ستیزی در حرف، و طالب دوستی 
و طالب پروری در عمل، هرگز نمی تواند افغانستان را 
از بحران ها و آسیب هایی جاري در آن، رهایی بخشد. 
بلکه روز به روز بر وخامِت اوضاع خواهد افزود و 
این چرخه را بی وقفه تکرار و تمدید می کند؛ همان 
چرخه یی که در آن طالب می جنگد، ما هم مي جنگیم 
و هزینه هاي گزاف جاني و مالي برای دستگیری اش 
می پردازیم. چند روزی در زندان ها مهمان مان می شود 
و بعد برای قوت بخشیدن به روند مصالحه و یا هر 
بهانة دیگر، از زندان آزاد می شود و باز به نقطة اول 
و  می یابد  ادامه  همین گونه  چرخه  این  برمي گردد. 

می شود روز از نو، روزی از نو!
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چرخة حیات طالبان

کتاب جنرال مک کریستال...
بوده،  افغانستان  جنگ  امور  در  اوباما  مشاوران  با  تنش   

خودداری کرده است.
جنرال مک کرسیتل روز جمعه، به بخش »گزارش وضعیت« 
مجله »فارن پالیسی« در مورد کتابش گفت: »مردمی که در 
جستجوی رسوایی ها و انتقادات هستند، ]با این کتاب[ آنها 
ناامید می شوند... من آنکسی که آنها فکر می کنند، نیستم«.

افغانستان گفت  در  امریکایی  نیروهای  سابق  فرمانده  این 
که این کتاب »تقریبًا گزارش پژوهشی خوبی از آنچه ما 
این کتاب همچنان شامل مطالبی در مورد  کردیم است«. 
ماموریت او به عنوان »فرمانده عملیات ویژه مشترک« برای 
کریستال  مک  است.  عراق  در  القاعده  جنگجویان  مقابله 
گفت: »موضوع اصلی کتاب انتقال )تغییرات( در فرماندهی 
عملیات ویژه مشترک در خالل جنگ است«. او همچنان 

افزود: »ما کامال روش عملیات را تغییر دادیم«.
 جنرال مک کریستال به همراه بارک اوباما رییس جمهور 
جون  ماه  در  کریستال  مک  جنرال  امریکا  متحده  ایاالت 
2010 در پی فشارها به دلیل مصاحبه جنجالی اش با مجله 
کناره  به  مجبور  افغانستان  درباره جنگ  استون«  »رولینگ 
گیری از سمتش شد. او در مصاحبه خود، از سیاست های 
کرده  انتقاد  افغانستان  قبال  در  اوباما  دولت  و  سفید  کاخ 

بود.
تحت  نیروهای  فرمانده  که  هنگامی  کریستال  جنرال مک 
رهبری ناتو در افغانستان بود، روابط گرمی با حامد کرزی 
رییس جمهور و دیگر رهبران افغانستان داشت. او پس از 
ترک افغانستان روابط خود را همچنان حفظ نمود و در ماه 

نوامبر 2011 در یک سفر غیر رسمی به کابل رفت.
کتاب مک کریستال انتظار می رفت که در ماه نوامبر سال 
دفاع  آن توسط وزارت  بررسی  اما  بیاید،  بازار  به  گذشته 

ایاالت متحده امریکا باعث تاخیر شد.
این افسر عملیات های ویژه پس از آن که افغانستان را ترک 
کرد، در دانشگاه ییل تدریس نمود و شرکت مشورتی خود 

را ایجاد کرد.
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اگر یک عسکر امریکایی...
 کردند: چنانچه امریکا بخواهد تعداد کمی یا زیادی 
از نیروهای خود را در افغانستان باقی بگذارد این امر 
به معنای جنگ است. در صورتی که دولت کرزی با 
حضور حتی یک سرباز امریکایی پس از سال 2014 
میالدی در افغانستان موافقت کنند، آن ها مسوول تمام 
اقدامات خصمانه بعدی، تلفات و تخریب ها خواهند 

بود.
بر اساس آخرین گزارش های رسانه یی، وزارت دفاع 
امریکا خود را آماده کرد تا حدود 3000 تا 9 هزار 
با  مقابله  برای  و  افغانستان  در  را  امریکایی  نیروی 

شبه نظامیان القاعده باقی بگذارد.
که  است  کرده  اعالم  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا،  لئون 

کاهش نیروهای امریکایی در افغانستان با هدف مقابله 
القاعده است؛ شبه نظامیانی  پیشروی  از  و جلوگیری 
که در سال های 1996 تا 2001 میالدی افغانستان را 

تحت کنترل داشتند.
نیروهای  آموزش  به  همچنین  امریکایی  نیروهای 
افغانستان که آماده به دست گرفتن  پولیس و ارتش 

کنترل امنیتی افغانستان هستند، ادامه می دهند.
گذشته  روزهای  طی  ژورنال  استریت  وال  روزنامه 
فرمانده  آلن،  نوشت: جنرال جان  گزارشی  انتشار  با 
پیشتر  نیز  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای 
در  امریکایی  سرباز  هزار   1۵ تا  بود  داده  پیشنهاد 
لغو  معنای  به  جدید  برنامه  این  و  بمانند  افغانستان 
برنامه یی برای ایجاد پست های دیپلماتیک در سراسر 

افغانستان خواهد بود.

کمتر  سربازان  داد،  گزارش  ادامه  در  روزنامه  این 
هواپیماهای  بر  امریکا  اتکای  افزایش  معنای  به 
دادن  قرار  هدف  و  کنترل  منظور  به  سرنشین  بدون 

شبه نظامیان است.
ائتالف ناتو در سال 2012 میالدی تعداد 30 هزار تن 
از نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد و قصد 
دارد تا پایان سال 2014 میالدی ماموریت نظامی خود 

را در این کشور به پایان برساند.
در حالی که دولت کابل میانجیگرانی را برای انجام 
 100 کرده،  منصوب  طالبان  با  باز«  صلح  »مذاکرات 
هزار نیروی بین المللی همچنان در افغانستان حضور 
دارند و مسوولیت آموزش نیروهای پولیس و ارتش 
این کشور را که به تدریج در حال به دست گرفتن 

کنترل امنیتی افغانستان هستند، بر عهده دارند.

کمیسیون نظارت بر تطبیق...
مجلس  تأیید  بدون  اداری،  اصالحات  کمیسیون   
نماینده گان انتخاب می شوند که باید آنان نیز مورد 

تأیید نماینده گان مجلس باشند.
در این حال، داکتر عبداهلل عبداهلل رهبر ایتالف ملی 
نیز به فعالیت دادگاه عالی اشاره کرده و آن را در 

مغایرت صریح با قانون اساسی دانست.
رکن  حکومت  کار  این  با  که  افزود  همچنان  وی 
قانون  قوۀ قضاییه است، خالف  اساسی دولت که 

عمل کرده است.
وی نمانیده گان مجلس را به تطبیق قوانین کشور 
دعوت کرده و خطاب به آنان گفت: »برای خوشی 
تطبیق  راستای  در  و  نکنید  عمل  کسی  خفگی  و 

قوانین عمل کنید.«
او همچنان فساد اداری را در افغانستان نگران کننده 
دانسته و گفت که اگر فساد اداری به همین منوال 

پیش برود باعث سقوط حکومت خواهد شد.
گل رحمان قاضی رییس کمیسیون مستقل نظارت 

قانون  محوری  نقش  به  اساسی  قانون  تطبیق  بر 
متوازن،  انکشاف  ملی،  وحدت  تأمین  در  اساسی 
کشور  استقالل  و  دموکراسی  رشد  بشر،  حقوق 
کمیسیون  این  سالة  یک  کارکردهای  و  کرد  اشاره 

را یاد نمود.
به گفتة وی، تصویب 229 مصوبه، ارایة 24 مشورۀ 
حقوقی در مورد قانون اساسی به دولت و امضای 
از  دولتی  ادارات  با  همکاری  نامة  تفاهم  دوازده 

جملة مهمترین این کارکردها به شمار می رود.
او در اشاره به برنامه های سال آیندۀ این کمیسیون 
تمام  از  نظارت  فرعی،  قوانین  انکشاف  که  گفت 
مراجع دولتی و غیر دولتی، آگاهی رسانی به مردم 
پیرامون قانون اساسی، ایجاد انستیتوت قانون اساسی 
و اعمار ساختمان مورد نیاز این کمیسیون از جملة 

برنامه های این کمیسیون در سال آینده است.
حمایت  خواستار  همچنان  قاضی،  رحمان  گل 
سیاسی دولت از تطبیق قانون اساسی شده و از آنان 
خواست تا در راستای تقویت مالی و بودجوی این 

کمیسیون همکاری کنند.
همچنان در این مراسم محمد کریم خلیلی معاون 
قانونی  را  فعلی  اساسی  قانون  رییس جمهور،  دوم 
کامل خوانده و گفت که با این قانون برای نخستین 

بار، قدرت سیاسی مبنای قانونی یافت.
در  که  شد  قوانینی  حذف  خواستار  همچنان  او 
فعلی  شرایط  با  و  شده  طرح  گذشته  ده های 

سازگاری ندارند.
رییس جمهور سابق  اهلل مجددی  حضرت صبغت 
افغانستان گفت که قانون باید از طبقة باال و رهبری 

جامعه تا به طبقة پایین تطبیق شود.
نیز  نماینده گان  مجلس  منشی  خواصی  عبدالستار 
گفت که در قوانین هیچ مشکلی نیست، بل مشکل 

اساسی در تطبیق این قوانین است.
که  گفت  و  کرد  انتقاد  حکومت  از  همچنان  او 
نماینده گان  مجلس  توسط  که  قوانین  از  بسیاری 
روبرو  حکومت  بی توجهی  با  می شوند،  تصویب 

می شود و عملی نمی شوند.

قاضی حسین احمد درگذشت



دو  حمله  پی  در  که  گفته  قندهار  پولیس 
محلی،  شورای  یک  به  انتحاری  مهاجم 
دست کم پنج نفر کشته و پانزده نفر دیگر 

زخمی شده اند.
غورزنگ افریدی، سخنگوی پولیس قندهار 
روز یکشنبه گفت این رویداد در مقر یک 
شورای محلی در منطقه »اسپین بولدک« در 

نزدیک مرز پاکستان اتفاق افتاده است.
به گفته آقای افریدی، زمانی که اعضای این 
می شدند،  جمع  جلسه  تشکیل  برای  شورا 
ابتدا یک مهاجم به درون محوطه مقر شورا 
رفت و کمربند انتحاری خود را منفجر کرد 
و به دنبال آن یک مهاجم دیگر موتر مملو 
از مواد منفجره حامل خود را به ساختمان 

شورا کوبید.
سخنگوی پولیس افزود که این شورا حدود 
سی یا چهل عضو دارد که معموالً روزهای 
یکشنبه در مرکز ولسوالی اسپین بولدک با 

هم جلسه می کنند.
رویداد  این  در  که  گفته  افریدی  غورزنگ 
آنها  از  یکی  که  شده اند  کشته  نفر  چهار 
مامور پولیس و بقیه از اعضای شورا و افراد 

عادی هستند.
زخمی  هم  دیگر  نفر  پانزده  او،  گفته  به 
اسپین  محلی  بیمارستان  به  که  شده اند 

بولدک منتقل شده اند.
پولیس قندهار گفته که تیم نجات به محل 
آمار  که  دارد  احتمال  و  اعزام شده  رویداد 

تلفات افزایش یابد.
قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی 
گروه طالبان می خواند، گفته که این انفجارها 
آن  هدف  و  بوده  گروه  این  اعضای  کار 
کشتن اعضای شورای محلی اسپین بولدک 

بوده است.
در  ناامن  نسبتًا  از والیت های  یکی  قندهار 
جنوب افغانستان است که گروه طالبان در 

آن نفوذ و حضور قابل توجهی دارد.

ملی  امینت  دبیر شورای عالی  سعید جلیلی 
رییس  کرزی،  حامد  با  شنبه  روز  ایران 

جمهور افغانستان دیدار کرده است.
در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده 
روابط  گسترش  بر  دیدار  این  در  که  است 
های  همکاری  و  ایران  و  افغانستان  میان 
شده  کشور صحبت  دو  این  میان  اقتصادی 

است.
که  است  آمده  همچنین  خبرنامه  این  در 
رییس شورای امنیت جمهوری اسالمی ایران 
گفته است که روابط میان افغانستان و ایران 

»ممتاز« است.
تاریخ  کشور  دو  هر  جلیلی،  آقای  گفته  به 
خواهان  ایران  و  دارند  مشترک  فرهنگ  و 
آن است که روابط و عالیق میان دو کشور 

نهادینه شود.
موافقت  طرف ضمن  دو  هر  دیدار  این  در 
میان  جانبه  سه  نشست های  آغاز  روی 
افغانستان، ایران و هند، بر ادامه همکاری ها، 

دو  میان  تجارب  انتقال  و  نهاد ها  تقویت 
کشور، تاکید کردند.

دیدار  در  کابل  به  از سفر  قبل  آقای جلیلی 
سه روزه از هند روی موضوعات مربوط به 
افغانستان با مقام های هندی گفت و گو کرده 
بود. آقای جلیلی از هند، وارد افغانستان شده 

است.
به  سفرش  از  پیش  جلیلی  آقای  شنبه  روز 
که  گفت  خبری  نشست  یک  در  افغانستان 
در گفت وگو با دوستان هندی اعالم کردیم 

تمامیت  استقالل،  وحدت،  ما  خواست 
ارضی، پیشرفت و رفاه ملت افغانستان بوده 
قدرت  خالف  هند  و  ایران  توان  تمام  و 
پیشرفت  و  به رشد  برای کمک  دیگر  های 

افغانستان است.
گرفته  صورت  حالی  در  جلیلی  آقای  سفر 
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  که  است 
افغانستان قرار است تا یک روز دیگر برای 
گفت و گو با دولت امریکا به این کشور سفر 

کند.
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رییس جمهور کرزی به هیأت سنای امریکا:

افغانستان منافع امریکا را مشروط 
در نظر می گیرد

اتاق تجارت و صنایع:

سه هزار کانتینر بازرگانان در پاکستان 
متوقف شده است

دیدار رییس جمهور کرزی با دبیر شورای امنیت ملی ایران

حملة طالبان بر یک شورای محلی
 در قندهار

دو مخترع جوان افغان مقیم هالند 
کاماًل  و  ارزان قیمت  دستگاهی 
ماین  برای  زیست  محیط  حافظ 
کرده  ابداع  افغانستان  برای  روبی 

اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
دستگاه هفتاد کیلوگرامی به کره یی 
پایه هایی  که  دارد  شباهت  بزرگ 
به آن متصل است. این دستگاه با 
نفر  ضد  ماین های  روی  از  عبور 

موجب انفجار آن ها می شود.
صد و هفتاد شاخه بامبو به همراه 
طبیعت  در  شونده  تجزیه  مواد 
متصل  کره  این  شاخه های  روی 
است. این دستگاه به کمک نیروی 

باد پیش می رود.
از دو مخترع  مسعود حسنی یکی 
»این   : گفت  کافون  ماین  دستگاه 
حلقه ها طوری طراحی شده اند که 
باد را از درون به بیرون می کشانند. 
به علت  بامبو  همچنین شاخه های 
استفاده  مورد  بودن  پاک  و  ارزانی 
کاماًل  این دستگاه  اند.  قرار گرفته 
و  است  طبیعت  در  تجزیه  قابل 

هزینه آن پائین است.«
ماین  دستگاه  هر  تولید  قیمت 
کافون به چهل یورو می رسد. این 
است  شده  آزمایش  بارها  دستگاه 
چهار  تا  است  قادر  دستگاه  هر   .
ماین را منفجر کند. با دنبال کردن 

مسیر این دستگاه از طریق جی پی اس 
می توان نقشه محل ماین روبی شده را 

ترسیم کرد.
بازی  اسباب  مدلهای  از  دستگاه  این 
الگو  محمود)مخترع(  کودکی  دوران 

گرفته است.
کودکی  در  »ما  گفت:  حسنی  محمود 
بازی  منفجره  مواد  و  ماین ها  بین  در 
در  بازیهایمان  اسباب  گاه  و  می کردیم 
محیطی  این  می کرد.  گیر  آن ها  بین 
حال  در  امروز  بود.  خطرناک  بسیار 
زماین ها  این  کردن  امن  برای  تالش 
می خواهند  که  هستیم  کودکانی  برای 
از کودکی خود استفاده کنند و بزرگ 

شوند.«
سازمان معلولیت بین الملل می گوید در 
77 کشور جهان همچنان ماین ها افراد 
جهان  در  می کنند.  قربانی  را  زیادی 
ماین  قربانی  نفر  یک  ساعت  دو  هر 

می شود.
عالی  مدارس  از  یکی  در  که  مسعود 
هالند دانش آموخته شده به دنبال یافتن 
دستگاه  این  بهبود  برای  مالی  حامی 

اختراعی اش است.
تابستان  را  دستگاه  این  هالند  ارتش 
آزمایش  مغرب  صحرای  در  گذشته 
کرد. این دستگاه هنوز بیش از حد به 
دو  علت  هماین  به  است.  وابسته  باد 
برادر حسنی به دنبال طرحی نو برای 

موتور دار کردن این دستگاه هستند.

دو جوان افغان

دستگاهی ماین روبی را اختراع کردند

هیأت  با  افغانستان  رییس جمهور  کرزی  حامد 
مجلس سنای ایاالت متحده امریکا دیدار کرد.

این هیأت تحت ریاست سناتور کارل لیون رییس 
افغانستان  به  امریکا  سنای  مجلس  دفاعی  کمیتة 

سفر کرده است.
در این دیدار که در ارگ انجام شد، هر دو جانب 
از سال  امریکایی پس  نیروهای  در مورد حضور 
امنیتی  نامة  افغانستان، موافقت  2014 میالدی در 
آیندۀ  چگونکی  و  صلح  پروسه  کشور،  دو  میان 
امریکا،  و  افغانستان  میان  ها  همکاری  و  روابط 

بحث و تبادل نظر نمودند.

در  که  گفت  کرزی  حامد 
امنیتی،   توافقنامة  روی  مذاکرات 
افغان  ها منافع امریکا را  مد نظر 
خواهند گرفت، مشروط بر اینکه 
امریکا نیز منافع ملی و حاکمیت 
صورت  به  را  افغانستان  ملی 
کامل در نظر گرفته، آن را احترام 

نماید.
کرد  نشان  خاطر  جمهور  رییس 
می تواند  امنیتی  نامة  موافقت  که 
تنها میان دو کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی 

به امضا برسد.
از  باید  امریکایی  عساکر  که  گفت  کرزی  حامد 
دهات و قصبات افغانستان بیرون شده در مراکز و 

قرارگاه های شان جا به جا گردند.
متحده  ایاالت  سنای  مجلس  هیأت  مقابل،  در 
برای  آمیز  موفقیت  سفر  آرزوی  ضمن  امریکا 
که  گفت  واشنگتن،  به  کشور  رییس جمهور 
مدت  دراز  روابط  خواهان  امریکا  متحده  ایاالت 

با افغانستان می باشد.

افغانستان  صنایع  و  تجارت  اتاق  مسووالن 
و  افغانستان  روابط  در  تنش  که  گفته اند 
پاکستان باعث توقف بیش از سه هزار کانتینر 
پاکستان  در  افغان  بازرگانان  تجاری  کاالهای 

شده است.
روز  اتاق  این  معاون  الکوزی،  خان جان 
یکشنبه، به خبرنگاران گفت که از دولت های 
روابط  در  تنش  به  که  کشور خواسته  دو  هر 

خود پایان دهند تا این مشکالت حل شود.
آقای الکوزی گفت که پس از امضای توافقنامه 
جای  به  کشور،  دو  میان  ترانزیتی  و  تجارتی 
کاهش مشکالت، چالشها بر سر راه بازرگانان 
افزایش یافته و باعث شده آنها میلیونها دالر 

زیان کنند.
مسووالن اتاق تجارت و صنایع افغانستان این 
موضوع را به دنبال بسته شدن گذرگاه مرزی 
گذشته،  هفته  در  افغانستان  شرق  در  تورخم 

بیان کرده اند.
آنچه  به  اعتراض  در  را  مرز  این  پاکستان 
از  شماری  با  افغان  سربازان  "بدرفتاری"  که 
چند  برای  شده،  خوانده  پاکستانی  کارگران 

روز مسدود کرد .
هر چند این گذرگاه باز شده، اما تنها افرادی 
پاکستان  خاک  وارد  مسیر  این  از  می توانند 
برای  قانونی  مدارک  دیگر  یا  ویزا  که  شوند 

ورود به پاکستان داشته باشند.
با وجود این، حاال بازرگانان افغان می گویند که 
افغانستان و پاکستان  گذرگاه های مرزی میان 
افراد بدون ویزا مسدود نیست،  به روی  تنها 

بلکه برای ترانزیت کاالها نیز بسته است.
آقای الکوزی گفت: "بیش از سه هزار کانتینر 

کاالهای ترانزیتی تاجران افغان در کراچی از 
17 روز بدین سو، متوقف شده است."

مواد  کانتینر  صدها  میان  این  در  او،  گفته  به 
غذایی هم متوقف شده که احتمال فاسد شدن 

آنها هم زیاد است.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت 
با  اتاق  این  مسووالن  اخیراً  که  دیداری  در 
پاکستان  وزیر  نخست  اشرف  پرویز  راجه 
نباید  بازرگانی  امور  که  کردند  تاکید  داشتند، 

قربانی مسایل سیاسی شود.
به گفته او، هر وقتی که تنشهای سیاسی بین 
این  تجارتی  روابط  شود،  می  پیدا  کشور  دو 

کشورها هم اثر می پذیرد.
بر اساس اطالعات اتاق تجارت، روزانه حدود 
دوصد کانتینر کاالی تاجران افغان به پاکستان 
صادر می شود و از پنجاه تا صد کانتینر کاالی 
تاجران پاکستانی به افغانستان و یا از راه این 

کشور به آسیایی میانه انتقال داده می شود.
مشکالت  می گوید  افغانستان  تجارت  اتاق 
است  کشور  دو  هر  تاجران  دامنگیر  ترانزیتی 
و باید دولت های هر دو کشور برای برداشتن 

این مشکالت به صورت مشترک اقدام کنند.

اجساد غرق شده گان به...
 می کند.

دیپلومات هایی که به افغانستان بر نمی گردند
از  شماری  که  نشر شد  هایی  گزارش  اخیرا 
دیپلومات های افغان پس از پایان ماموریتشان 
افغانستان  به  دوباره  خارجی،  کشورهای  در 

بر نگشته اند.
گوید  می  افغانستان  خارجه  وزارت  اما 
از  افغانستان  های  دیپلومات  برنگشتن 
این  کار  روند  بر  تاثیر  خارجی  کشورهای 
وزارت ندارد: »بر نگشتن یک تعداد دیپلومات 
باالی  تاثیری  هیچ  حال  به  تا  افغان  های 
افغانستان و  ظرفیت کاری وزارت در داخل 
در سفارتخانه ها و قونسلگری ها در خارج 

نداشته است«.
به باور مقام ها در وزارت خارجه، خودداری 
بیشتر  افغانستان  به  برگشت  از  دیپلومات ها 
دالیل اقتصادی دارد. موسی زی در همچنان 
خاطرنشان کرد: »برای این که ما از برنگشتن 
یک تعداد دیپلومات ها که به دالیل اقتصادی 
باشیم،  کرده  جلوگیری  گیرد،  می  صورت 
معاشات  اواخر  این  در  خارجه  وزارت 
قابل  صورت  به  را  افغان  های  دیپلومات 

مالحظه ای افزایش داده است«.
است  قرار  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
یا  و  زمین  نمره  یک  دیپلومات ها  برای 
گرفته شود  نظر  در  افغانستان  در  ساختمانی 
تا آنها با برگشت به کشور با مشکل نداشتن 

سرپناه مواجه نباشند.
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اعالن مزایده مدیریت تصفیه کابلبانک

کمیسیون  دفتر  رییس 
مستقل حقوق بشر والیت 
دایکندی می گوید که آمار 
این  در  زنان  خودکشی 
سال  به  نسبت  والیت 
افزایش  فیصد   ۵0 گذشته 
آمار  این  که  است  یافته 

بسیار نگران کننده است.
به  دادگر  جواد  محمد 
گفته  آزادی  رادیوی 
جاری  سال  در  است: 
مورد   31 خورشیدی، 

بشر والیت  دفتر حقوق  در  زنان  به خودکشی  اقدام 
دایکندی به ثبت رسیده است که از این میان 6 مورد 

آن منجر به مرگ شده است.
به گفته آقای دادگر، تنها درهفته یی که گذشت، 4 زن 
در مرکز این والیت دست به خودکشی زدند که یک 
زن حدود سی ساله با خوردن مواد زهری جانش را 

از دست داد.
والیت  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  دفتر  رییس 

والیت  این  در  را  زنان  خودکشی  دالیل  دایکندی، 
بیشتر خشونت های خانوادگی می داند.

وی می گوید: بد دادن دختران، ازدواج های اجباری، 
رسیدگی  ازدواج،  از  ممانعت  آنان،  با  رفتاری  بد 
نکردن ارگان های عدلی و قضایی دایکندی به دوسیه 
های زنان، عرف و عنعنات خرافاتی و مصارف زیاد 
والیت  در  زنان  خودکشی  افزایش  سبب  عروسی 

دایکندی شده است.

دایکندی  والیتی  شورای  عضو  یک  مرادی  طاهره 
از آن  بیشتر  این والیت  آمار خودکشی در  می گوید: 
اعالن  بشر  حقوق  مدافع  نهادهای  توسط  که  است 
ولسوالی ها  مراکز  از  زیادتر  آمار  این  زیرا  می گردد، 
از نقاط دور دست این والیت  ارایه شده ولی کسی 

خبر ندارد.
وی افزود: عمده ترین دالیل اقدام به خودکشی زنان 
فقر،  زنان،  علیه  خشونت  افزایش  والیت،  این  در 
قانون و مجازات نشدن عاملین  بیکاری، عدم تطبیق 

خشونت علیه زنان می باشند.
دایکندی  والیت  والی  ارزگانی  علی  قربان  اما 
نموده  رد  را  هفته  در طول یک  خودکشی چهار زن 
گفت: در حدود دو ماه گذشته فقط یک زن در این 
والیت دست به خودکشی زده است و این قضیه زیاد 

نگران کننده نیست.
محروم  فقیر،  والیت های  از  یکی  دایکندی  والیت 
صدای  ندرت  به  که  است  کشور  شده  فراموش  و 
دادخواهی از آن شنیده می شود و در چند سال اخیر 
این اولین بار است که از این والیت چنین آمار بلند 

اقدام به خودکشی زنان ارایه می شود.

هفتة پیش

چهار زن در دایکندی خودکشی کردند
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طالبان:
اگر یک عسکر امریکایی باقی بماند

اقدمات خصمانه ادامه 
می یابد

در  افغانستان  در  جنگ  شدن  طوالنی  به  نسبت  طالبان 
 2014 سال  از  پس  خارجی  نیروهای  باقی ماندن  صورت 

میالدی هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما، رییس جمهوری 
امریکا و حامد کرزی رییس جمهوری کشور در روزهای 
میان  مدت  بلند  امنیتی  معاهده  درباره  امریکا  در  آینده 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  ماندن  باقی  و  کشور  دو 
محسوب  کارشان  دستور  مهمترین  و  عالی ترین  جزو  که 

می شود، به بحث می پردازند.
 طالبان در بیانیه یی اعالم...                   ادامه صفحه 6

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 

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 همة 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:
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شرکت فرید بارکزی تعداد 79 باب کانکس های کانتینری 40 فت ملکیت مدیریت تصفیه کابلبانک را در سراسر والیات افغانستان، فی باب را به مبلغ دوهزار دالر امریکایی خریدار می باشد.   
   شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و اشخاص که خواهش خریداری کانکس های متذکره را طوری مزایده بلند تر از قیمت ذکر شده داشته باشند درخواست های خویش را از تاریخ 

نشر اعالن الی مدت یک هفته به مدیریت تصفیه کابلبانک تسلیم نمایند. شرطنامه را مالحظه کرده میتواند تضمین نقداً اخذ می گردد. 
در صورت ضرورت به شمار های ذیل تماس حاصل نمایند. 

شماره تماس: 0777781224  و  0799353743


