
سه عضو  آن  ترکیب  در  که  نفری  هیأت هشت  یک 
مجلس سنای افغانستان بودند، گزارش داده است که 
بیش از ۲۵۰۰ قبضه سالح و ۵۰ موتر پولیس والیت 

نورستان ناپدید شده است.
حافظ عبدالقیوم رییس کمیسیون قانونگذاری و مبارزه 
هیأت  این  ترکیب  در  که  سنا  مجلس  اداری  فساد  با 
به نورستان رفته بود، روز سه شنبه، در نشست علنی 

مجلس سنا این موضوع را بیان کرد.
این عضو مجلس سنا گفت: »ما به نورستان رفتیم و 
اطالعات به دست آوردیم، تخمین زدیم که بین ۲۵۰۰ 

تا ۲۷۰۰ قبضه سالح پولیس گم شده است.«
در  که  موتری  از ۹۰  سنا،  این عضو مجلس  گفته  به 
شش سال اخیر در اختیار پولیس نورستان قرار گرفته، 

۵۰ عدد آن ها گم شده است.
او افزود: »کاماًل این حتمال وجود دارد که این )سالح ها 
و موترها( به دست مخالفان افتاده باشد و این احتمال 

افتاده  غیرمسوول  افراد  دست  به  که  دارد  وجود  هم 
باشد.«

وضعیت  بررسی  برای  اخیرا  سنا  مجلس  عضو  سه 
به  هیأت  این  ترکیب  در  نورستان  ناآرام  والیت 
گزارش  شنبه  سه  روز  و  بود  کرده  سفر  والیت  این 

بررسی های خود را به مجلس سنا ارایه کردند.
گزارش این هیأت خشم...              ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

سفر به امريكا 

و دلهرة يك دگرديسيِ ديگر

رییس  اوباما  بارک  کرد،  اعالم  بیانیه یی  در  سفید  کاخ 
جمهوری  رییس  کرزی  حامد  و  امریکا  جمهوری 

افغانستان روز جمعه دیدار خواهند کرد.
اوباما،  باراک  نشست  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
قرار  حالی  در  کرزی،  حامد  و  امریکا  رییس جمهوری 
است روز جمعه صورت بگیرد که واشنگتن در تالش 
نیروهای  تا  کند  مشخص  سریعتر  چه  هر  تا  است 
امریکایی چه زمانی باید از...             ادامه صفحه 6

فرآیند خروج  از  استنلی مک کریستال ضمن حمایت  جنرال 
برای  کاخ سفید  از سوی  که  افغانستان  از  امریکایی  نیروهای 
سال ۲۰14 در نظر گرفته شده تاکید کرد که امریکا باید برای 

حمایت از افغان ها در این کشور حضور دایمی داشته باشد.
جنرال استنلی مک کریستال، فرمانده سابق نیروهای خارجی 
اظهار  با خبرگزاری آسوشیتدپرس،  افغانستان در مصاحبه  در 

داشت: ما نسبت به افغانستان یک مسوولیت عاطفی داریم.
مقاله  یک  انتشار  پی  در  استعفا  از  پیش  تا  کریستال  مک 
فرماندهی  دار  عهده  استونز،  رولینگ  مجله  در  مناقشه برانگیز 

نیروهای خارجی در افغانستان بود.
وی خاطرنشان ساخت: ما پس از سال ۲۰۰1 در مردم افغانستان 
انتظاراتی را ایجاد کردیم مبنی بر اینکه...       ادامه صفحه 6

یازده وزیری که نتوانسته اند بیشتر از ۵۰ درصد بودجۀ 
انکشافی شان را به مصرف برسانند، هفتۀ آینده از سوی 

مجلس نماینده گان استیضاح خواهند شد.
پس  گذشته  روز  نماینده  گان  مجلس  روسای  کمیتۀ 
تصمیم  سرانجام  زیاد،  کشمکش های  و  جنجال ها  از 
را که  آینده، 11 وزیری  گرفت که روز دوشنبۀ هفتۀ 
مصرف  به  کافی  اندازۀ  به  را  شان  بودجۀ  نتوانسته اند 

برسانند، استیضاح کنند.
مجلس نزدیک به یک ماه پیش، تصمیم به استیضاح 11 
وزیری که قادر به مصرف باالتر از ۵۰ درصد بودجۀ 
شان نشده بودند، گرفته بود؛ اما به دلیل این که شماری 
از وزرا تازه در سمت های شان گماشته شده اند، این 

تصمیم دوباره پس گرفته شد.

که  را  وزرایی  دیگر  بار  مجلس،  روسای  کمیتۀ  اما 
تازه در سمت های شان انتخاب شده  اند، به استیضاح 

کشانیده است.
برخی نماینده گان استدالل می کردند وزرایی که تازه در 
سمت های شان تقرر حاصل کرده اند، هیچ تقصیری در 
مصرف و عدم مصرف بودجه ندارند، اما نماینده گان 
سمت های  از  پیش  وزرا  این  که  بودند  مدعی  دیگر 
وظیفه  ایفای  دیگر  وزارت خانه های  در  کنونی شان، 

می نمودند.
تربیت  صحت،  کمیسیون  رییس  فایق  نقیب اهلل  داکتر 
به  نمایند ه گان  مجلس  کارگر  و  کار  جوانان  بدنی، 
روزنامۀ ماندگار گفت که وزرا براساس قانون یک هفته 

وقت دارند تا استدالل ها و...         ادامه صفحه 6

اوباما جمعه کرزی را 
به حضور می پذيرد!

جنرال مک کریستال:

ما نسبت به افغانستان 
مسوولیت عاطفی داريم

یازده وزیر هفتۀ آینده استیضاح می شوند

»بیشتر وزرا به خانه های شان فرستاده خواهند شد«

ناپديد شدن صدها قبضه سالح و 50 موتر 
پولیس در نورستان

نقض قانون،
 نقض 

حاکمیت 
2است!
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در حالي که ۹ سال از تدوین قانون اساسِي 
موجود گذشته و مردم افغانستان امیدوهاي 
فراواني بدان بسته بودند، هر روزه ما شاهد 
توسط  آشکارش  نقض  و  قانون شکني 
هستیم.  قانون  مجریاِن  حتا  و  زورمندان 
نقض قانون اساسی به وسیلۀ حکومت حاال 
تنها از زبان نماینده گان مجلس در پارلمان 
نگرانی  موضوع،  این  نمی شود؛  بیرون 
رهبران احزاب و اپوزیسیون کشور را هم 

برانگیخته است. 
خدشه دار  معنای  به  اساسی،  قانون  نقض 
شدِن حاکمیت در یک کشور می تواند تلقي 
گردد. نامۀ داکتر عبداهلل رهبر ایتالف ملی 
عنوانی حامد کرزی رییس جمهوری کشور 
بارزِ  نشانۀ  می تواند  نیز  خصوص  این  در 
به  سرخورده گی عمومی در جامعه نسبت 
نقض قانون باشد. او در آستانۀ سفر هیأت 
افغانستان به امریکا به هدف چانه زدن بر 
به  را  نامه یی  چنین  امنیتی،  توافق نامۀ  سر 
انتشار این نامه  رییس جمهوری می نویسد. 
می دهد  نشان  حساسی،  شرایط  چنین  در 
قرار  دشواری  وضعیت  در  افغانستان  که 
مدیریت  و  تدبیر  اگر  که  وضعیتی  گرفته؛ 
سقوط  احتمال  باشد،  نداشته  توامان  را 
کشور در پرتگاه بحراِن گستره بعید به نظر 

نمی رسد. 
در  نامه،  این  در  شده  ذکر  نگراني هاي 
افغانستان  مردم  جمعِي  نگراني  واقع 
اساسي  قانون  اساس  بر  هم اکنون  است. 
قضاییه  قوۀ  مقام های  کار  ادامۀ  کشور، 
نقض  و  نبوده  برخوردار  مشروعیت  از 
مي شود.  شمرده  اساسي  قانون  صریح 
عنوان  به  کرزی  رییس جمهور  از  بنابراین، 
مي رود  انتظار  قانون  مجري  اصلي ترین 
منافي  دوستي هاي  و  مصلحت گرایی ها  که 
قانون را کنار بگذارد و به معرفی مقام های 

جدید قوۀ قضاییه اقدام کند. 
حقوقِی  مشروعیت  قوه  سه  از  یکی  وقتی 
خود را از دست دهد، بدون شک تاثیراِت 
نیز  و جامعه  نظام  ارکان  دیگر  بر  را  خود 
خواهد گذاشت. چنان که همین حاال مردم 
نسبت به کل نظام با شک و تردید می نگرند 
و بر اساس آخرین آمار و ارقامِ ارایه شده 

به وسیلۀ نهادهای ملی و بین المللی، فساد 
و  قضایی  و  عدلی  نهادهای  در  اداری 

اجرایي کشور بیداد می کند. 
نکتۀ دیگری که در ارتباط با این نگراني ها 
انتخابات  قانون  موضوع  است،  مطرح 
قرار  آن  اساس  بر  که  است  افغانستان 
شود.  برگزار   13۹3 سال  انتخابات  است 
با  حاضر  حال  در  قانون  این  پیش نویس 
جامعۀ  مربوط،  نهادهای  شدید  انتقادهای 
مدنی و احزاب سیاسی کشور رو به رو شده 
کمیسیون  صالحیت های  حکومت  است. 
شکایات انتخاباتی را به دادگاه عالی واگذار 
کرده است و این مي تواند حرکتی به هدف 
تلقي  آینده  انتخابات  روند  در  دست کاری 
نهادهای  اعتراض  موضوع  این  البته  شود. 
حقوقی مستقل را هم در پی داشته و حتا 
قانون  تصویب  از  نیز  کشور  ملی  شورای 
انتخاباتی که به وسیلۀ شورای وزیران تأیید 
ریاست  اما  است.  ورزیده  اجتناب  شده، 
هم چنان  نامشخص  دالیل  به  جمهوری 
در پِی آن است که صالحیت های بررسی 
سپرده  عالی  دادگاه  به  انتخاباتی  شکایات 
حاضر  حال  در  که  دادگاهی  آن هم  شود، 
مشروعیت خود را از نظر قانونی، از دست 
به شدت  نیز  گذشته  سال  یازده  در  و  داده 
نهادهای  و  جمهوری  رییس  تاثیر  تحت 

حکومتی بوده است. 
اکنون بی اعتمادی به دستگاه قضایی کشور 
به حدی افزایش یافته که حتا مردم مجبور 
یا  و  کنترول  تحت  ساحات  در  می شوند 
دعاوی  حل  برای  طالبان،  نفوذ  به  نزدیک 
حقوقی خود، به محاکم صحرایی و بدون 
در و پیکِر این گروه مراجعه کنند. از این جا 
و  عدلی  دستگاه  فاجعۀ  به  پی  می توان 
قضایی کشور برد؛ دستگاهی که ظرف یک 
دهه حتا نتوانست اعتماد مردم را نسبت به 

کارآیِی خود جلب کند. 
نقض قانون اساسی آن هم از سوی رییس 
آیندۀ  و  حال  برای  حکومت  و  جمهوری 
کشوری  مي شود.  تمام  خطرناک  کشور 
وسیلۀ  به  ملی  وثیقۀ  مهم ترین  آن  در  که 
شک  بدون  می گردد،  نقض  کارگزارانش 
باشد.  آن  فاجعه بارِ  پیامدهای  منتظر  باید 

آغاز  دیگر  جایی  از  حاکمیت ها  سقوط 
نمی یابد، بل از نقض قوانین شروع می شود. 
که  پدیده یی  شوم ترین  عنوان  به  استبداد 
بشر در طول حیات خود با آن دست وپنجه 
نرم کرده، محصول بالفصل نبود قانون و یا 

نقِض آن است. 
به شدت  افغانستان  گذشته،  سال  چند  در 
حال وهوایی استبدادی به خود گرفته است. 
این استبداد که در حال حاضر باید آن را 
از سوی  خواند،  خفته  یا  و  پنهان  استبدادِ 
دستگاه های مختلف حکومتی انجام می شود 
و  جمهوری  ریاست  ارگ  شک  بدون  و 
شخص آقاي کرزي در گسترش و ترویِج 
آن نقش اساسی داشته اند. حال آن  که آقای 
یاد  سوگند  مردم  برابر  در  جمهور  رییس 
کرده که نسبت به ارزش های  قانون اساسی 

در همۀ شرایط و حاالت وفادار می ماند. 
هرچند آقاي کرزي در طول حکومت دارِي 
خود به دلیل زد و بندها و تعامالت ناسنجیدۀ 
و  مصلحت گرایی ها  از  ناگزیر  خویش، 
چشم پوشي از فرامین قانوني و نقِض آن ها 
بوده؛ اما او خود در یکی از سخنرانی های 
اعالم  به صراحت  خویش  حاِل  و  پُرشور 
کرد که دیگر تن به مصلحت گرایی ـ یعني 
قانون شکني ـ نخواهد داد. ولی آیا در عمل 
نیز چنین بوده و او پس از آن وعده سپاري، 
مصلحت گرایی و مصلحت اندیشی را کنار 

گذاشته است؟! 
شواهد و قراین دال بر این اند که آقای کرزی 
نه تنها از مصلحت گرایی های غیرموجِه خود 
قولش  زیر  اصطالح  به  و  برنداشته  دست 
زده است؛ بل که پس از آن سخنرانی، تن به 
مصلحت گرایی های بیشتری هم داده است؛ 
تشدید  باعث  که  مصلحت گرایی هایي 
جامعه  و  شده  کشور  در  اعتماد  بحران 
نگاهي  اگر  است.  زده  آسیب  به شدت  را 
انداخته  وي  اقداماِت  و  اعمال  بر  دقیق 
از  ـ  آن ها  همۀ  که  مي گردد  آشکار  شود، 
تعیین و تبدیل مقامات گرفته تا راه اندازي 
پروسۀ صلح ـ خارج از چهارچوب قانون 
انجام مي گیرند و در نتیجه، بر مشکالت و 

نابه ساماني هاي کشور مي افزایند.
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احمد عمران

نقض قانون
 نقض حاکمیت است!

 

رییس جمهور کرزی برای امضای پیمان امنیتی به ایاالت 
متحده رفته تا ظاهراً راهبرد امنیتی سال های بعد از ۲۰14 
پیمان،  این  نکتۀ  کند. مهم ترین  تعیین  اوباما  باراک  با  را 
تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی و هم چنان آموزش این 

نیروها خوانده شده است. 
در حالی  که بحِث اما و اگرهای این پیمان هنوز پابرجاست؛ 
بیان کرده اند. طالبان  آن  به  نسبت  را  طالبان واکنش شان 
در پیامی  که جدیداً صادر کرده اند، گفته اند که اگر آقای 
به  او  این کارِ  ابا ورزد،  این توافق نامه  از امضای  کرزی 
افغانستان خواهد بود. زیرا این پیمان  پایان جنگ  منزلۀ 
می تواند باعث حضور دایمِی  سربازان ایاالت متحده در 
افغانستان  در  که خارجی ها  زمانی  تا  و  گردد  افغانستان 

باشد، بی تردید که جنگ ادامه خواهد یافت.
این موضع گیری طالبان، چیز جدیدي نیست. آن ها بارها 
در مناسبت های گوناگون مخالفت شان را با حضور ایاالت 
متحده و امضای پیمان ها با آن کشور نشان داده اند. این بار 
بهتر  بهانه  این  به  ولی  است؛  مکررات  همان  تکرار  نیز 
و  حامیان  طالبان،  ماهیت  به  دیگر  بار  یک  ما  که  است 

گروه های هم سو با آنان اشاره یی کنیم.
مشترک  موضع  می آید،  خاطر  به  که  مسأله یی  نخستین 
و  کرزی  آقای  خود  که  است  طالبان  و  اسالمی   حزب 
همراهانش آنان را جدا از هم می دانند. حال آن که حزب 
ایاالت  با  رابطه  قطع  خواهان  طالبان،  مانند  نیز  اسالمی  
متحده و خروج نیروهاي خارجي است. اما این که جناب 
کرزی و همراهانش آنان را از هم جدا می دانند، از جایی 

دیگری آب می خورد.
نکتۀ دوم تاکیدی ست بر آن که، این پیام تنها پیامِ طالبان 
نیست؛ بل که حامیان طالبان نیز در آن نقش و نفع دارند. 
پاکستان نخستین کشوری ست که در ردیف این حامیان 
که  برد  نباید  یاد  از  اما  می سازد،  خود  متوجه  را  ذهن 
تردیدی  و  نیستند  کم  منطقه  در  متحده  ایاالت  مخالفان 
خود،  نوبۀ  به  نیز  دیگر  کشورهای  از  برخی  که  نیست 

نقشی در این مخالفت دارند.
 هنوز روشن نیست که امضای پیمان امنیتی چه سودی 
به حال افغانستان خواهد داشت؛ چون نه به جناب کرزی 
ایاالت  به  هم  نه  و  دارد  وجود  اعتمادی  همراهانش  و 
متحده. زیرا آقای کرزی از اجرای این گونه بازی ها، منافع 
ایاالت  و  مي کند  دنبال  را  خویش  گروهِی  و  شخصی 
سعی  و...  راهبردی  پیمان  امضای  بهانۀ  به  نیز  متحده 
منطقه، چنگ  در  به کشورهای مخالِف خود  که  مي کند 

و دندان نشان دهد. 
اما این نکته روشن است که طالبان و حامیاِن آنان به سختی 
که  مي دانند  طالبان  دارند.  هراس  پیمان  این  امضای  از 
امضای پیمان امنیتي، به نیروهای نظامي افغانستان قوت 
آنان را مکدر  پیروزِی  امر رویاي  این  خواهد بخشید و 
خواهد ساخت. زیرا دریافت غالب میان آن ها این است 
که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، سقوط دولت 

حتمی ست.
برده اند؛  پی  آن  به  طالبان  که  باشد  همان  واقعیت  اگر 
طرف دار  همه  که  مسلمًا  و  دارد  شکر  جای  بی تردید 
که  آن جاست  مشکل  اما  مي باشند.  پیمان   این  امضای 
نزد  هنوز  کرزی  آقای  تیم  و  متحده  ایاالت  صداقت 
نیستند که  افغانستان زیر سوال است. مردم متیقن  مردم 
امضای این پیمان مي تواند مشکل جنگ افغانستان را حل 
کند؛ زیرا افغانستانی که با آن همه امکانات و فرصت در 
یازده سال گذشته نتوانست به پایان جنگ برسد، چه گونه 

با امضای این پیمان به آن خواهد رسید.
پُررنگ تر جلوه می کند، همانا  تنها وجهی که  این رو،  از 
از  کرزی،  آقای  تیم  و  متحده  ایاالت  منفعت طلبی های 

بهانه یی به نام پیمان امنیتی است.
اما طالبان از همین مانور حکومت به شدت ترسیده اند و 
سریعًا واکنش شان را نسبت به این پیمان، بیان کرده اند و 
این نشان می دهد که طالبان نیز ببر کاغذی یی بیش نیستند 

و مثل گذشته، فقط حامل پیام حامیان شان مي باشند.

امضای پیمان امنیتی و پايان 
جنگ در کشور؟



نخست وزیر ترکیه روز سه شنبه در سفر رسمی چهل و هشت 
ساعته خود به نایجریا، وارد نیامی شد.

به گفته یک منبع آگاه، سفر رجب طیب اردوغان به نایجریا 
با هدف تقویت همکاری ها بین نیامی و انقره صورت گرفته 

است.
همسر  و  تاجر  دوصد   به  نزدیک  دولتی،  مقامات  از  هیأتی 

اردوغان وی را در این سفر همراهی می کنند.
ترکیه -  اقتصادی  نیامی در مجمع  به  اردوغان در سفر خود 
نایجریا شرکت و با مقامات ارشد دولت نیجر از جمله محمد 

ایسوفو رییس جمهور این کشور گفتگو خواهد کرد.
و  اردوغان  دیدار  نیامی،  از  شین هوا  خبرگزاری  گزارش  به 
ایسوفو امروز دیداری حساس است که در آن این دو مقام به 
بررسی چشم انداز همکاریهای دو جانبه بین ترکیه و نایجریا، 
چشم انداز اقتصادی نایجریا و همچنین افزایش برنامه کمک 

ترکیه به توسعه نایجریا، خواهند پرداخت.
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مرسی: 

امريكا مغز متفكر 
حملة نیويارک را آزاد کند

کرد،  اعالم  مصر  جمهوری  رییس  
ظرف ماه های آینده به امریکا سفر 
رییس جمهوری  از  و  کرد  خواهد 
این کشور می خواهد تا مغز متفکر 
را   1۹۹3 سال  در  نیویارک  انفجار 

آزاد کند.
الجزیره، محمد مرسی،  به گزارش 
رییس جمهوری مصر در مصاحبه با 
اعالم کرد:  امریکا  شبکه سی.ان.ان 
تا قبل از پایان ماه مارچ به امریکا 
بسیار  دیدار  این  از  و  می کنم  سفر 

خرسندم.
به  سفر  فرصت  از  من  گفت:  وی 
اوباما،  باراک  با  دیدار  و  امریکا 
استفاده  امریکا  رییس جمهوری 
خواهم کرد و از او می خواهم شیخ 
عمر عبدالرحمان، که در امریکا به 
حبس ابد محکوم شده است را به 

دالیل انسان دوستانه آزاد کند.
قضایی  دستگاه  تصمیمات  به  اینکه  بر  تاکید  با  مرسی 
امریکا احترام می گذارد، گفت: درخواست از اوباما برای 
با  من  بحث  مورد  مسائل  از  یکی  عبدالرحمان  آزادی 

مقامات واشنگتن خواهد بود.
به  است  تبار  مصری  مبلغ  یک  که  عبدالرحمان  عمر 
سال  در  نیویورک،  در  تروریستی  عملیات  طرح ریزی 

1۹۹۵ به حبس ابد محکوم شد.
متفکر  مغز  وی  که  است  معتقد  امریکا  قضایی  دستگاه 
حمله به مرکز تجارت بین المللی نیویورک در سال 1۹۹3 

بوده است.
در  شده  بمب گذاری  موتر  یک   1۹۹3 فبروری   ۲6 در 
منفجر  نیویورک  بین المللی شهر  تجارت  مرکز  پارکینگ 
شد که بر اثر آن 6 تن کشته و بیش از 1۰۰۰ تن دیگر 

زخمی شدند.
مرسی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل 
نیز از امریکا خواسته بود تا عبدالرحمان را به قاهره تحویل 

دهد تا بقیه دوره محکومیتش را در مصر بگذراند.
یکی  نیز  امریکا  به  مصر  بدهی های  و  اقتصادی  مسائل 

دیگر از محورهای مورد بحث مرسی با مقامات واشنگتن 
خواهد بود.

داخلی  مسائل  خصوص  در  مصر  رییس جمهوری 
جمهوری  ریاست  دوران  در  کرد:  اعالم  نیز  کشورش 
من هیچ کس به خاطر اعتقادات شخصی و آزادی بیان 

زندانی نخواهد شد.
مرسی گفت: هر کسی حق دارد از من انتقاد کند و اگر 
در این خصوص اقدامات قانونی توسط برخی صورت 
گرفته است این مساله به شخص من مربوط نیست بلکه 

به دادستانی کل و دستگاه قضایی مصر ارتباط دارد.
رییس جمهوری مصر ادامه داد: هرگز امکان ندارد کسی 
به خاطر اعتقادات یا انتقاد مورد بدرفتاری قرار بگیرد و 
زندانی کردن افراد به دلیل فعالیت های سیاسی در دوره 

من اتفاق نخواهد افتاد.
علیه  شکایت ها  به  مصر  قضایی  دستگاه  گفت:  وی 
خبرنگاران به اتهام اهانت به رییس جمهور در رسانه های 
و  خبری  شبکه های  و  روزنامه ها  جمله  از  مختلف 
کامال  امر یک مساله  این  و  ماهواره ای رسیدگی می کند 
را  نگرانی هایی  اقداماتی  چنین  که  چرا  است  قضایی 

درباره آینده آزادی رسانه ها و نگه 
داشتن حد و مرزها در کشور ایجاد 

کرده است.
میزان  درباره  مصر  رییس جمهور 
و  معاهده ها  به  مصر  پایبندی 
امضا  المللی  بین  توافقنامه های 
همه  به  مصر  کرد:  تاکید  نیز  شده 
توافقنامه ها و معاهده هایی که امضا 
کرده پایبند بوده و از آنها حمایت 
از  یکی  که  ندارد  امکان  و  می کند 

آنها را نقض کند.
هرگونه  با  کرد:  تاکید  مرسی 
چه  مصر  داخلی  امور  در  مداخله 
در امور نظامی و غیرنظامی و چه 

در زمینه سیاسی مخالفیم.
جزو  سیناء  منطقه  افزود:  وی 
مصر  بزرگ  کشور  جدایی ناپذیر 
است، این مساله چیزی است که با 
بین المللی  توافقنامه های  به  احترام 

هیچ تناقضی ندارد.

قبطی ها  آزادی  به سوالی درباره  پاسخ  محمد مرسی در 
درباره انجام مراسم دینی شان نیز گفت: در مصر همه از 
حقوق برابر برخوردار هستند و برای اولین بار در تاریخ 
کشور در قانون اساسی ماده یی درباره مسیحیان، یهودیان 
اضافه شده مبنی بر اینکه آنها حق اجرای آیین های دینی 

خود را دارند.
رییس جمهوری مصر درباره روابط خارجی مصر با امریکا 
امریکا در سطح بسیار  نیز عنوان داشت: روابط مصر و 
مرحله  ما  است،  متوازن  هم اکنون  و  دارد  قرار  مطلوبی 

جدیدی را در روابط خارجی خود آغاز کرده ایم.
اوباما،  باراک  نقش  تحسین  با  ادامه  در  مرسی 
رییس جمهوری امریکا در آتش بس نوار غزه در ماه نوامبر 

از اطمینانش به همتای امریکایی خود خبر داد.
گفت:  نیز  فلسطین  اوضاع  درباره  مصر  رییس جمهوری 
میان  ملی  آشتی  ایجاد  برای  را  خود  تالش  تمام  مصر 

گروه های فلسطینی به کار خواهد بست.

نخست وزير ترکيه وارد 
نايجريا شد 
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احتمال درخواست کمک پاکستان جاپان سفير چين را احضار کرد
از صندق بين المللی پول

دولت جاپان، سفیر چین را در اعتراض به حضور کشتی های چینی در نزدیکی جزایر مورد 
مناقشه که مانع برقراری رابطه میان این دو قدرت آسیایی می شود، احضار کرد.

به گزارش صدای امریکا، وزارت امور خارجه جاپان روز سه شنبه در جریان نشستی میان 
مقامات ارشد دیپلماتیک »اعتراض شدید« خود را به سفیر چین اعالم کرد و خواستار توقف 

اعزام کشتی های چینی به این جزایر تحت اداره جاپان شد.
اطراف مجمع  از کشتی های تجسسی چین روز دوشنبه در  فروند  جاپان می گوید، چهار 

الجزایر مورد مناقشه وارد شدند و 13 ساعت در آنجا توقف کردند.
این در حالی است که در ماه های اخیر، چین بارها کشتی هایی را به آب های مورد مناقشه با 
جاپان فرستاده است. برخی از تحلیل گران می گویند این اقدام پکن برای به اثبات رساندن 
این حقیقت است که این کشور هر زمان بخواهد می تواند به این مجمع الجزایر بیاید و 

برود.
دولت چین پس از آنکه توکیو جزایر مورد مناقشه را از صاحب شخصی جاپانی آن در ماه 

سپتامبر سال ۲۰1۲ خریداری کرد، خشمگین شد.
از زمانی که چین شروع به فرستادن هواپیماهای شناسایی نیروی دریایی خود به نزدیکی 
این جزایر کرده و باعث شده تا جاپان با استقرار جت های جنگنده به این اقدام چین پاسخ 

دهد، مناقشات میان این دو کشور در هفته های اخیر افزایش پیدا کرده است.
این جزایر که در جاپان به عنوان »سنکاکو« و در چین به عنوان »دیائویو« شهرت دارد، مملو 
از انواع ماهی ها و منابع بالقوه انرژی است. این جزایر، تاریخی طوالنی در ایجاد روابط 

متشنج میان چین و جاپان دارند.
است.  کرده  نوزدهم کشف  قرن  اواخر  در  را  بدون سکنه  این جزایر  که  می گوید  جاپان 
چین این ادعا را زیر سوال برده و می گوید نقشه های باستانی نشان می دهد که پکن از قرن 

چهاردهم صاحب این جزایر بوده است.

در  یورو  پولی  حوزه  کشورهای  در  تن  میلیون   1۹ تقریبا 
دیگر  از  یونان  و  اسپانیا  در  وضعیت  هستند.  کار  جستجوی 
هیچ  تقریبا  کشور  دو  این  جوانان  است.  تر  وخیم  کشورها 

شانسی برای پیدا کردن کار ندارند.
بحران اقتصادی میزان بیکاری را در حوزه پولی به یک رکورد 
جدید سوق داده است. 18.8۲ میلیون تن در 1۷ کشور عضو 

این حوزه پولی در ماه نومبر بیکار بوده اند.
اداره ثبت آمار اتحادیه اروپا »یوروستات« در لوکزامبورگ گفت 
که این رقم بیکاری 11.8 درصد می باشد. به این ترتیب در 
یورو  پولی  حوزه  در  تن  هزار   113 اش،  قبل  ماه  با  مقایسه 
دو  سال،  یک  عرض  در  است.  شده  اضافه  بیکاران  شمار  به 
کشور   ۲۷ در  اند.  شده  بیکار  پولی  این حوزه  در  تن  میلیون 
عضو اتحادیه اروپا، تعداد بیکاران به بیش از ۲6 میلیون بلند 

رفته است.

   اسپانیا: شمار بیکاران همچنان افزایش می یابد
دیگر  از  یونان  و  اسپانیا  زده  بحران  کشورهای  در  وضعیت 
کشورها وخیم تر است. این جا بیش از یک چهارم از ساکنان 
آن بیکار می باشند. در اسپانیا میزان بیکاری در ماه نومبر ۲6 
درصد بود. براساس آخرین آمار از یونان، ۲6 درصد از افراد 

قادر به کار در این کشور در ماه سپتمبر بیکار بوده اند.
دلسرد  سال   ۲۵ زیر  جوانان  برای  همه  از  بیش  وضعیت  این 
کننده است. در هر دو کشور شمار بیکاری میان جوانان نزدیک 

به 6۰ درصد می باشد.

   میزان بیکاری در آلمان در پایین ترین حد
بیکاران  میزان  ترین  پایین  که  است  کشورهایی  جزو  آلمان 
نومبر،  ماه  از  ستات«  »یورو  های  ارزیابی  براساس  دارند.  را 
در  هستند،  بیکار  اتریش  در  کار  به  قادر  افراد  از  درصد   4.۵
 ۵.4 به  آلمان  در  و  درصد   ۵.1 به  ها  آن  شمار  لوکزامبورگ 

درصد می رسد.
فدرال  سازمان  از  متفاوتی  نحو  به  را  بیکاری  »یوروستات« 
کار آلمان محاسبه می کند. به این دلیل هر دو اداره اغلب به 
آمار متفاوتی دست می یابند. سازمان فدرال کار آلمان، میزان 

بیکاری را در ماه دسمبر، 6.۷ درصد تخمین زده بود.

کاهش  با  مواجهه  در  پاکستان 
افت  و  خارجی  ارزی  ذخایر 
شدید ارزش روپیه، ممکن است 
از صندوق بین المللی پول کمک 

مالی درخواست کند.
گذشته  سال  طی  روپیه  ارزش 
هفت درصد در برابر دالر کاهش 
خارجی  ارزی  ذخایر  و  داشت 
کسری  دلیل  به  نیز  پاکستان 
وام های  بازپرداخت  و  تجاری 
درصد   1۹ حدود  دریافتی، 

کاهش یافت و به 13.8 میلیارد دالر رسید.
از چهره های  بازرگانی سابق و یکی  زبیر خان، وزیر  بلومبرگ، محمد  به گزارش 
این  به  بین المللی پول  پاکستان در آستانه سفر مقامات صندوق  اقتصادی شاخص 
کشور گفت: کمک صندوق بین المللی پول برای جلوگیری از این کاهش ضروری 

است.
اقتصاددانان استاندارد چارترد در کراچی اظهار کرده اند که روپیه تحت فشار است 

و بانک مرکزی نمی تواند از آن دفاع کند.
سرگرم  کشور  این  که  بود  کرده  اظهار  دسامبر   1۹ در  نیز  پاکستان  دارایی  وزیر 
ارزیابی درخواست وام از صندوق بین المللی پول به عنوان سپری در برابر شوک های 

احتمالی است.
کاهش رشد اقتصادی جهان، بحران کم سابقه برق و ناآرامی در مرزهای همجوار با 

افغانستان، به اقتصاد پاکستان ضربه زده است.
صندوق بین المللی پول در ماه نوامبر پیش بینی کرد رشد اقتصادی پاکستان به جای 
3.۷ درصد برآورد شده قبلی، به 3.۲۵ درصد در سال مالی جاری که ژوئن سال 

۲۰13 به پایان می رسد، کاهش می یابد.
برنامه وام قبلی پاکستان در سپتامبر سال ۲۰11 پس از اینکه این کشور نتوانست به 
شرایط مربوط به آن عمل کند، متوقف شد. مودیز اینوسترز در ماه ژوییه در گزارشی 
اعالم کرد که این کشور باید حدود ۷.۵ میلیارد دالر از سال ۲۰1۲ تا ۲۰1۵ به این 

وام دهنده پرداخت کند.
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           حامد علمی
کمیسیون  شورا،  تصمیم  اساس  بر 
حوزه های  به  نظر  نفری  شصت ویک 

هفتگانه طوری تعیین گردیدند که:
حوزۀ اول 1۰، حوزۀ دوم 6، حوزۀ سوم 
1۰، حوزۀ چهارم 8، حوزۀ پنجم 8، حوزۀ 
به  نماینده   6 هفتم  حوزۀ  و   13 ششم 

کمیسیون عالی شورا معرفی کردند.
روز سوم شورا، کمیسیون منتخْب مجلس 
اعضای  وظایف  و  کرد  دایر  خصوصی 
که  را مشخص ساخت، طوری  کمیسیون 
اعضای کمیسیون موظف گردیدند که در 

سه بخش ذیل فعالیت کنند:
1. هماهنگ ساختن و بررسی امور نظامی

۲. تامین امنیت در ساحات تحت کنترول 
مجاهدین

سایر  با  ارتباط  تامین  و  دعوت   .3
قوماندانان. 

وظایف،  تعیینات  و  تقسیمات  از  پس 
اعالمیۀ شوراي سرتاسری ترتیب گردید و 
مورد تایید اشتراک کننده گان واقع شد، که 
اینک متن کامل اعالمیه را به خاطر اهمیتی 
که در تاریخ جهاد افغانستان دارد، خدمت 

خواننده گان گرامی تقدیم می کنم:
»اعالمیۀ مشترک

سرتاسری  شورای  دوم  جلسة     
قوماندانان جهادی افغانستان 

ثور   1۷ مورخ  قبلی  فیصلۀ  اساس  بر 
136۹ جلسۀ شورای سرتاسری قوماندانان 
 ۲ تاریخ  از  شورا  این  افغانستان،  جهادی 
ژور  غند  در   136۹ سال  سرطان   4 الی 

والیت پکتیا تشکیل جلسه داد.
یا  و  قوماندان   3۰۰ حدود  شورا  این  در 
نماینده گان شان از ۲۹ والیت افغانستان و 
در  داشتند.  اشتراک  مختلف  تنظیم های  از 

این جلسات تصامیم ذیل گرفته شد:
بر  عالوه  تا  شد  داده  وظیفه  کمیسیون  به 
تطبیق فیصله های زیر، زمینه را برای یک 

شورای بزرگ دیگر آماده کند.
سرتاسری  عملیات  برای  را  زمینه  الف: 
نظامی و هماهنگ ساختن جبهات به خاطر 
کابل  در  روس  مزدور  رژیم  دادن  سقوط 

آماده سازد.
امنیت  بهبود  راه  در  مشترک  تصامیم  ب: 
در ساحات تحت کنترول مجاهدین اتخاذ 

کند.
جهادی  روحیۀ  داشتن  نگه  بلند  برای  ج: 
کند  اتخاذ  موثر  تدابیر  و  تصامیم  مردم، 
آمده،  میان  به  که  روحی  مشکل  این  تا 

برطرف شود.
د: در رابطه با حل وفصل قضایا و مشکالت 
به  شرعی  تشکیل  یک  مجاهدین،  داخلی 

میان آورد.
مسالۀ  با  رابطه  در  که  برنامه  و  طرح  هر 
سیاسی  رهبران  اطالع  بدون  افغانستان 
به طور  و  ریخته  افغانستان  مردم  و  جهاد 
قبوالنده  افغانستان  مردم  باالی  تحمیلی 
امور  در  مستقیم  مداخلۀ  حیثیت  شود، 

داخلی افغانستان را دارد.
شورا به صراحت اعالن می کند که هدف 
قوماندانان،  سرتاسری  شورای  تشکیل  از 
ایجاد فاصله میان رهبران جهاد و قوماندانان 
و  هماهنگی  اصلی  هدف  بلکه  نبوده، 
تشریک  و  نظامی  فعالیت های  انسجام 

مساعی میان مجاهدین می باشد. 
و من اهلل التوفیق.«

و  شد  تمام  قوماندانان  شورای  بلی؛ 
فرماندهان با عالمی از امیدواری و افتخار، 
گردیدند.  جهادی شان  جبهات  عازم 
شرکت سه صد قوماندان از سراسر کشور 
مختلف  گروهی  و  تنظیمی  ارتباطات  با 
و  سمت ها  مذاهب،  اقوام،  به  مربوط  و 

بود.  بی سابقه  و  بی نظیر  مختلف،  والیات 
اما در میان این همه فرماندهان ارشد جهاد، 
نمی شدند  دیده  ساغر  جلسۀ  قوماندانان 
از  تن  دو  فرستادن  با  نظار  شورای  و 
نماینده گان شان هریک محمدیونس قانونی 
دوری  و  بود  کرده  اکتفا  خان  کریم اهلل  و 
راه و مصروف بودن در جبهات جنگی را 

سبب عدم اشتراک شان خواندند.
عالوه بر اشتراک نکردن قوماندانان جلسۀ 
ساغر، فرماندهان حزب اسالمی افغانستان 
به نام  غزنی  والیت  فرمانده  استثناي  به  ـ 
محمدسرور ـ نیز در این جلسات اشتراک 
به  اسالمی  حزب  رهبری  زیرا  نداشتند؛ 
سهمیۀ  اساس  بر  باید  که  بود  عقیده  این 
هر والیت و نفوذ قوماندانان در آن منطقه، 
از  و  شود  فرستاده  شورا  به  نماینده گان 
می خواست  اسالمی  حزب  دیگر،  طرف 
حسب  بر  آن ها  طرف  از  قوماندانان  که 
خواست شان به شورا معرفی گردد، که این 
“حزب  بود:  شورا  پالیسی  خالف  مساله 
قوماندانان خویش  تا  می خواست  اسالمی 
شورا  به  والیت  هر  سهمیۀ  اساس  به  را 
معرفی کند که ما این شرط را نپذیرفتیم و 
گفتیم باید قوماندانان خودشان مستقالنه به 

شورا بیایند و ما به معرفی تنظیم ضرورت 
نداریم. ولی زمانی که حاجی قدیر رییس 
شورای  به  می خواست  ننگرهار  شورای 
ننگرهار  شورای  اعضای  بیاید،  سرتاسری 
با آن ها درین باره مشوره کرد  را خواسته 
که در آن جلسه قوماندانان حزب اسالمی 
مخالفت نکردند و حاجی قدیر در جلسات 
ریاست  مقام  حفظ  با  قوماندانان  شورای 

شورای ننگرهار اشتراک کرد.” )46(
   جلسة سوم )شورای شاه سلیم(

بر  و  رسید  پایان  به  ژور  در  دوم  جلسۀ 
اساس فیصلۀ شورا، کمیسیون موظف بود 
بعدی  جلسۀ  به  را  قوماندانان  دعوت  تا 
آغاز کند و زمینه را برای تشکیل شورای 

بزرگ تر، آماده سازد. 
اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند تا هیاتي 
را به چهار گوشۀ افغانستان اعزام و سایر 
در  نتوانستند  که  را  مشهور  فرماندهان 
جلسات اول و دوم اشتراک کنند، به شورا 

دعوت نمایند.
شورای قوماندانان هیاتی را زیر نظر تورن 
اخترمحمد تولواک، یکی از موسسین این 
شورا، به شمال کشور فرستاد تا با احمدشاه 
مسعود مذاکره نماید و زمینۀ مالقات او را 

با اعضای شورای سرتاسری فراهم سازد. 
اخترمحمد  تورن  خواندیم،  که  طوری 
توانسته  شورا  موسسین  از  یکی  تولواک، 
بود در اوایل نظر مثبت مولوی جالل الدین 
بزرگ  شورای  یک  ساختن  به  را  حقانی 
نام برده  هم چنین  و  کند  جلب  قوماندانان 
زمینۀ مالقات مال محمد رسول آخندزاده 
جهاد  پرقدرت  مرد  و  عمومی  قوماندان 
هلمند را نیز با اعضای شورا فراهم ساخته 
با  را  او  ارتباط  بود  توانسته  موفقیت  با  و 

اعضای شورای سرتاسری برقرار کند.
»من و نجیب بابا به والیت تخار رفتیم در 
احمدشاه مسعود مالقات کردیم.  با  آن جا 
در  افغانی  محصلین  از  یکی  ]نجیب بابا 
فرانسه بود که بعد از آغاز جهاد، به کشور 
آمد و با وجود این که متولد کابل و باشندۀ 
آن شهر بود، ولی در کنار مجاهدین والیت 
وردک  امین  محمد  قوماندۀ  زیر  وردک 
به  شوروی،  نیروهای  خروج  تا  و  ایستاد 
امور  به  داد و سپس  ادامه  جهاد مسلحانه 
نشریه یي  پرداخت.  فرهنگی  و  بازسازی 
در  و  می ساخت  منتشر  را  جهاد  نام  به 
اداری شورای سرتاسری  امور  پیشبرد  راه 
ما  کشید.[  فراوان  زحمات  قوماندانان، 

مدت ده روز در تخار بودیم و زمانی که از 
مسعود دعوت به عمل آوردیم تا با اعضای 
کمیسیون شورای سرتاسری مالقات کند، 
خواند.  فرا  را  نظار  شورای  فرماندهان  او 
بعد  کرده،  جلسه  ما  غیاب  در  فرماندهان 
به  نظار  شوراي  زیاد،  تفاهم  و  مشوره  از 
را  مرز  به  رفتن  اجازۀ  مسعود  احمدشاه 
از  تن  چندین  و  مسعود  احمدشاه  با  داد. 
قومانداناِن شورا به شمول عبدالحی حقجو 
عبدالعظیم  و  بغالن  والیت  مجاهدین  آمر 
اسالمی  اردوی  قطعات  از  یکی  فرمانده 
شورای نظار و با شصت محافظ به طرف 
زمانی که  کردیم.  حرکت  بدخشان  والیت 
پیشنهاد  مسعود  احمدشاه  کردیم،  حرکت 
کرد تا در منطقۀ توپخانه جلسه دایر شود، 
نبودن  و  هوا  سردی  نسبت  توپخانه  ولی 
نشد،  پذیرفته  گذراندن شب  برای  سرپناه 
منطقۀ  در  تا  شد  گرفته  تصمیم  بنابران 
شاه سلیم مالقات صورت گیرد. من محل 
شورای  عالی  کمیسیون  به  را  مالقات 
به  کمیسیون  و  کردم  مخابره  سرتاسری 
طی  از  بعد  ما  و  آمده  شاه سلیم  منطقۀ 
نمودن شش روز راه، به منطقۀ شاه سلیم 

رسیدیم.« )4۷(

و...  یبوست  معده،  درد  اسهال،  سینه،  جناغ  پشت  سوزش  با  مردان  از  خیلی 
و  درد  از  بالغ،  مردان  از  ۲۵درصد  آمار، حدود  طبق  و  می کنند  نرم  دست وپنجه 

مشکالت گوارشی رنج می برند. 
استاد  و  داالس  مرکزی  شفاخانۀ  گوارش  بخش  مدیر  اسپچلر،  استیوارت  داکتر 
در  یک بار  حداقل  مردان  تمام  تقریبًا  می گوید:  تگزاس  غربی  جنوب  دانشگاه 
زنده گی شان مشکالت گوارشی را تجربه کرده اند. برخی مشکالت گوارشی مثل 
مشکالت  کْل  در  اما  است،  شایع تر  زنان  در   )IBS( تحریک پذیر  رودۀ  سندرم 
گوارشی در مردان شایع تر است؛ برای همین مردان باید مشکالت شایع گوارشی 
را به خوبی بشناسند. در این مطلب به 4 مشکل شایع گوارشِي مردان و راه هایی 

برای درمان آن ها اشاره می شود.
   نگذارید سینة تان بسوزد

بازگشت اسید از معده به داخل مري )رفالکس( مي تواند درد سوزاننده و درد تیز 
پشت جناغ سینه و احساس ترشي در ناحیۀ سینه، احساس مزۀ بد در دهان و گاهي 
برگشت غذا به داخل مري و دهان را ایجاد  کند. معموالً برگشت اسید به مري را 
سوزش معده یا سوزش سینه مي نامند. این بیماري ناشي از دریچۀ فوقاني تنبل یا از 
کار افتادۀ معده است. این دریچۀ عضالني، معده را از مري جدا مي کند و در واقع 
قرار است فقط اجازۀ عبور یک طرفه را بدهد. اما داکتر اسپچلر مي گوید: از کار 
افتادن این دریچۀ عضالني، یا باز شدن نابه هنگامِ آن باعث مي شود تا اسید داخل 
معده به سمت باال و داخل مري برود و باعث آسیب دیدن سلول هاي جدار مري 
شود. وجود اسید در داخل مري که برخالف معده ساختار محافظت از اسید معده 
را ندارد، باعث بروز عالیم مي شود. خوردن غذاي زیاد و سنگین، نوشیدني هاي 
حاوي کافئین و سگرت و الکول و همین طور دراز کشیدن بالفاصله پس از غذا 

خوردن، این حال را بدتر مي کند.
براي آن که دچار درد شدید ناشي از برگشت اسید نشوید، بهتر است از غذاهاي 
پرچرب و تند، انواع چاکلت، کافئین و الکول دور بمانید. در ضمن یادتان باشد 
که حداقل فاصله بین شام و خواب باید ۲ ساعت باشد. اگر مرتب دچار برگشت 
ام جي اس  آلومینیوم  آنتي اکسیدان مثل  از داروهاي  به مري شوید، مي توانید  اسید 
جویدني یا شربت سوسپانسیون یا از داروهاي کاهش دهندۀ اسید مثل رانیتیدین و 
فاموتیدین و یا امپرازول استفاده کنید که هیچ کدام از آن ها نیازي به تجویز پزشک 
ندارند؛ اما اگر بیشتر از دو بار در هفته دچار عالیم شدید، حتمًا به پزشک مراجعه 
درمان  را  بیماري  این  و  باشید   )GERD( ریفالکس  بیماري  به  مبتال  اگر  کنید. 
نکنید، خطر ابتال به سرطان هاي دستگاه گوارش در شما افزایش مي یابد. با درمان 
دارویي و استفاده از توصیه هاي پزشکان و تغییراتي در سبک زنده گي مي توانید تا 

حدود زیادي این مشکل را حل کنید.
   نگذارید معدة تان سوراخ شود

معده  از  بعد  که درست  رودۀ کوچک  باالیي  دئودتوم قسمت  یا  معده  زخم هاي 
است، مي توانند دردهاي شدید را موجب شوند. بروز زخم معده در مردان شایع تر 
از زنان است و این موضوع در مورد زخم هاي دئودتوم دوازدهه هم صادق است. 
مي گوید:  لس آنجلس  سدار  شفاخانۀ  از  گوارش  متخصص  آبدرون،  مایک  داکتر 
شیوع زخم هاي معده و دئودتوم در مردان حدوداً دوبرابر بیشتر است. شایع ترین 
عالمت این زخم ها هم درد افزایش یابنده در ناحیۀ شکم است که مي تواند انسان را 
از خواب بیدار کند. این زخم ها به وسیلۀ گروهي از باکتري ها ایجاد مي شود، البته 
برخي مسایل مثل مصرف داروهاي مسکن مثل آسپیرین و ایبوپروفن هم شرایط 
را براي ابتال به این بیماري ها مهیا مي کند. اگر احساس مي کنید به زخم معده مبتال 
این زخم ها درمان نشوند، اسید معده  به پزشک مراجعه کنید. اگر  هستید، حتمًا 
و ترشحات دیگر داخل معده مي تواند سوراخي در معده ایجاد کند که یک خطِر 
به  اما  کند،  را حل  این مشکل  دارویي مي تواند  درمان  واقعي محسوب مي شود. 
درمان هاي طوالني مدت نیاز است. بهترین توصیه ها براي افرادي که از این مشکل 
رنج مي برند، تقسیم کردن وعده هاي غذایي به تکه هاي کوچک و خوردن غذاي 
معمول 3 وعده یي در مثاًل هفت یا هشت یا وعده هاي بیشتر است. بهتر است هرگز 

از داروهاي آسپیرین و ایبوپروفن و داروهاي هم خانوادۀ آن ها هم استفاده نکنید.
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بخش نودم

بخش نخست

در مسـیر پیروزی

مشکالت گوارشی مردان را 
جدی بگيريد!



 ترجمه و تلخيص: نيره رحمانی
اغلب منتقدان بر این باورند که پدر رمان کارآگاهی »ادگار 
آلن پو« ست. اما ادبیات جنایی که داستان های کاراگاهی پو هم 
زیرمجموعۀ آن قرار می گیرند، قدمتی  طوالنی تر دارند. برای 
فهم رویکردهای معاصر به جنایت و روایات جنایی ضروری 
این  اصلی  خاستگاه  به  گذرا  باشیم  داشته   مروری  تا  است 

ژانر.
پیتر  »لرد  خالق  و  جنایی  آثار  نویسندۀ  سایرس  ال  دروتی 
ویمزی« ـ کاراگاهی که بسیار مورد تقلید قرار گرفته ـ در 
معمایی  کارآگاهی،  کوتاه  داستان های  »بهترین  کتاب  مقدمۀ 
آثار  »مجموعۀ  اولین  عنوان  به   )1۹۲۹ )سال  ترس ناک«  و 
جنایی«  در امریکا، چهار داستان را به عنوان سرچشمه های 
این ژانر معرفی کرد؛ دو داستان از عهد عتیق از کتاب دانیال، 
از  داستان  میالد، یک  از  پیش  اول  تا  به قرن چهارم  متعلق 
هرودوت از قرن پنجم قبل از میالد و یکی از روایت ها از 

اسطورۀ هرکول.
 

در داستان »اسطورۀ هرکول و کاکوس دزد«، کاکوس یکی 
از اولین تبهکارانی ست برای گمراه کردن تعقیب کننده گانش 
شاه  داستان  می پردازد.  خود  از  مانده  برجای  رد  تغییر  به 
نخستین  از  عمومًا  را  هرودوت  اثر  دزد،  و  رامپسینیتوس 
می کنند؛  ارزیابی  دربسته«  اتاق  »معمای  شیوۀ  به  داستان ها 
ورود  که  می دهد  رخ  )جایی(  اتاقی  در  آن  در  که  شیوه یی 
و خروج متهم به آن غیر ممکن به نظر می رسد. در داستان 
دزد،  کاکوس  و  هرکول  داستان  مانند  به  هم  هرودوت 
جنایت کار برای این که گرفتار نشود، شواهد برجای مانده 

را دست کاری می کند.
 

در داستان سوزانا و بزرگان  در کتاب مقدس، سوزانا توسط 
خوانده  زناکار  به  دروغ   به  شهوت ران  و  فاسد  قاضی  دو 
برمال  را  آن ها  دروغ  بازجویی هاش،  در  اما  دانیال  می شود. 
از  دزد،  و  رامپسینیتوس  داستان  می کند.  تبرئه  را  سوزانا  و 
آن  در  که  است  دربسته«  اتاق  »معمای  الگوهای  نخستین 

راهبان ادعا می کنند که مجسمۀ »دراگون« )اژدها( هدایایی را 
که برایش می آورند، می خورد و می نوشد، در حالی که خود 
ایشان از طریق دری پنهانی وارد معبد شده و همراه اهل و 
قبل  دانیال  می دهند.  قرار  استفاده  مورد  را  هدایا  عیال شان 
بسته شود، روی کف آن خاکستر پخش  معبد  آن که در  از 
می کند و ردپایی که از  راهبان باقی می ماند آنان را گرفتار 

می کند.
به  اشاره  با  بریتانیایی،  منتقد  و  پولیسی  سایمون،  جولیان 
در  جنایی  ادبیات  شارحان  نخستین  و  »سایرز«  گفته های 
هانتینگتون  »ویالرد  و  رانگ«  ام.  »ای.  نظیر  بیستم  قرن 
رایت« نتیجه گیری می کند که: »کسانی که به دنبال نشانه های 
داستان های کارآگاهی در کتاب مقدس و هرودوت هستند، 
تنها  تنها به ردیابی معما بسنده می کنند« در حالی که معما 
جزیی از داستان جنایی ست، نه ذات آن. به تقدیر چیزی که 
یا اسطورۀ هرکول  از هرودوت  داستان های کتاب دانیال را 

متفاوت می سازد، تقدم مجازات بر هر اصل دیگر در داستان 
کاراگاهی ست. این مسأله مشخصۀ اصلی بیشتر داستان های 
جنایی تا میانۀ قرن نوزدهم نیز هست و داستان های ادگارآلن 
پو نیز در آن جای می گیرند. مطابق نظر »استفن نایت« داستان 
»قابیل« و »هابیل« با این ویژه گی ها قابل بررسی هستند که 
داستان جنایی چه طور ایده یا امیدی خلق می کند که به مهار 
جرم می انجامد. قابیل از سر حسادت برادرش هابیل را به 
داغ  تا  می شود؛  مجازات  به دست خداوند  و  می رساند  قتل 
خورده و مطرود، دیگران او را به عنوان جنایت کار بشناسند 
و این داغ  مایۀ اطمینان خاطر کسانی ست که به قانون وفادار 

می مانند.
»ادیپ شهریار« اثر سوفوکل که  سال 43۰ قبل از میالد عرضه 
داستان های  شاخص های  اتفاق  به  قریب  اکثریت  از  شد، 
کارآگاهی بهره می برد که شامل معمایی پیرامون یک جنایت، 
حلقۀ بسته از مظنونین و رمزگشایی تدریجی از معما. شهر 
شهر  نجاِت  و  طاعون  این  پایان  شده؛  طاعون  گرفتار  تب 
منوط است به این که قاتل پادشاه گذشته، الیوس، دستگیر 
توانایی شهر،   پادشاه و مظهر  ادیپ،  تبعید شود.  از شهر  و 

ذکاوت و قدرت خود  برای حل این معما به کار می گیرد تا 
قاتل الیوس را پیدا کند.

در داستان »اسطورۀ هرکول و کاکوس دزد«، کاکوس یکی از 
اولین تبهکارانی ست برای گمراه کردن تعقیب کننده گانش به 
تغییر رد برجای مانده از خود می پردازد. در این داستان خط 
سیر کشف هویت قاتل الیوس تابع قراردادهایی ست که در 
اکثر داستان های جنایی می بینیم و هم چنین همانند دوره یي 
که به عنوان »عصر طالیی« می شناسیم ـ در حد فاصل دو 
ادیپ،  بیگانه است. در اسطورۀ  جنگ جهانی ـ مجرم یک 
با حل این معما، طاعون از شهر ریشه کن شده و نظم اولیه 

دوباره پدیدار می شود.
قابل  قانون،  نیروی  و  بودن  مجرم  منظر  از  ادیپ  شرایط 
اعتناست و این کارکرد دوگانه در داستان های جنایی متأخر 
انتقام و داستان های  باألخص در تراژدی های مبتنی بر ایدۀ 
به  توجه  می شود.  جلوه گر  دوباره  بویلد«  »هارد  کارآگاهی 
ایدۀ انتقام در اواخر دورۀ الیزابت و اوایل دورۀ ژاکوبن در 
اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم، بسیار پُررنگ بود، 
بر این اساس که  احیای نظم اجتماعی ملزم به عمل انتقام 
محقق می شود. الگوی انتقام مبنای روایتی قرار گرفت که در 

منطبق شده و مجرم صدمه  بر یک دیگر  نظم  آن عدالت و 
دیده و مجازات می شود و ارتکاب جنایات علیه بی گناهان به 
مجرد وقوع در برابر دیده گان  جنایت کار قرار داده می شود.

اما از نظر »کاترین بلزی«، انتقام »عدالت نیست« و تنها در 
غیاب عدالت است که با استفاده از اعمالی که خود بی عدالتی 
به شمار می روند، برای احیای یگانه گی و نظم اجتماعی که 

عدالت وعده داده است، انتقام گیری می شود.
 

»گامینی سالگادو« منتقد و مورخ ادبی قرن بیستم و ماخصص 
ادبیات جنایی در دوران مدرن، با  قاعده قرار دادن الگوی 
»سنه کا« نمایشنامه نویس و دانشمند قرن اول، چند ساختار 
تراژدی های  است.  کرده  پیش بینی  انتقام  تراژدی  برای  را 
خاندان های  زوال  خونین  شرح  سنه کا  توسط  شده  نوشته 
سلطنتی است و در این میان نکتۀ جالب آن است که ساختار 
رمان های  از  بسیاری  ساختار  با  او،  تراژدی های  پنج بخشی 
پولیسی و کاراگاهی، به ویژه از رمان های آگاتا کریستی در 
قابل  نزدیکی  تا زمان حاضر،  بیستم  قرن  دهۀ سی و چهل 

مالحظه یی دارد.
اولین ساختار، طراحی شده توسط سالگادو، تشریح وقایع 
در تراژدی انتقام یا به عبارتی تحقیق در رمان جنایی است 
خون خواهی  که  می شود  شرایطی  شکل گیری  به  منجر  که 
ناگزیر می نماید.  قسمت دوم ساختار پیش بینی  است، که 
یا  و  انتقام گیرنده کشیده می شود  توسط  انتقام  نقشۀ  آن  در 

کارآگاه اطالعات مقدماتی جنایت را به دست می آورد.
قربانی  و  انتقام گیرنده  بین  تقابل(  )یا  »مواجهه«  سوم  گام 
است که به ناکامی نقشۀ انتقام گیرنده می انجامد و یادر رمان 
کاراگاهی، فرد شریر  موقتًا تمهیدات کاراگاه را خنثا می کند. 
قسمت پایانی کامل شدن عمل انتقام است یا در داستان های 
عدالت  به دست  مجرم  سپردن  در  کارآگاه  موفقیت  جنایی 
همان  شده  تذهیب  صورت  واقع  در  سالگادو  مدل  است. 
ساختار تراژدی است که توسط ارسطو در »بوطیقا« طراحی 
یگانه یی  طرح  از  تراژدی  ارسطویی،  مدل  در  است.  شده 
مبنای  بر  انتها،  تا  ابتدا  از  روایت  آن  در  که  می کند  پیروی 
که  می رود  پیش  معلولی  و  علی  منظم  رشته های  یک سری 
به  بدهد.  پایان  بالتکلیفی  هرگونه  به  خود  فرجام  در  باید 
عبارت دیگر، گذر قهرمان از ناآگاهی به آگاهی بینجامد و 
این مسأله از اهمیتی سرنوشت ساز در ادبیات پولیسی جنایی 

برخوردار است.
 crime کتاب  از  شده  و خالصه  کوتاه  بخشی  مقاله  )این 

fiction  است.(
***

دوروتی سایرس چهار داستان را به عنوان سرچشمه های این 
دانیال،  کتاب  از  عتیق  عهد  از  داستان  دو  کرد؛  معرفی  ژانر 
از  داستان  میالد، یک  از  پیش  اول  تا  به قرن چهارم  متعلق 
هرودوت از قرن پنجم قبل از میالد و یکی از روایت ها از 

اسطورۀ هرکول.
جنایی  ادبیات  مضمونی  یا  و  ساختاری  نشانه های  ردیابی 
را  وسیعی  گسترۀ  گذشته،  سده های  متون  در  کارآگاهی  و 
پیش روی ما قرار می دهد که تمرکز روی آن بیشتر به کار 
ادبیات می آید تا عالقه مندان تقریبًا حرفه یی  محققان حوزۀ 
ادبیات پولیسی جنایی. از همین رو به همین مختصر در زمینۀ 
تبارشناسی و سرچشمه های ادبیات پولیسی و جنایی بسنده 

می کنیم.
گرفته شده از: مد و مه
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تبارشـناسی ادبیات 
جنـايی
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»گامينی سالگادو« منتقد و مورخ ادبی قرن 
بيستم و ماخصص ادبيات جنايی در دوران 
مدرن، با  قاعده قرار دادن الگوی »سنه کا« 
نمايشنامه نويس و دانشمند قرن اول، چند 
ساختار را برای تراژدی انتقام پيش بينی کرده 
است. تراژدی های نوشته شده توسط سنه کا 
شرح خونين زوال خاندان های سلطنتی 
است و در اين ميان نکتة جالب آن است که 
ساختار پنج بخشی تراژدی های او، با ساختار 
بسياری از رمان های پوليسی و کاراگاهی، به 
ويژه از رمان های آگاتا کريستی در دهة سی 
و چهل قرن بيستم تا زمان حاضر، نزديکی 
قابل مالحظه يی دارد

شعري 
از 

محمد 
تقی 

اکبری 
سراج 

هفت روز و هفت صدماه است می جنگند در هلمند
اندک اندک ناِن صلحت می رسد اي کودِک دل بند!

می رسد ناِن تو داغ و تازه تر از ابر و باد و ماه
کوه هاي توره بوره، موج هاي تفتۀ هلمند

می رسد ناِن تو رنگین تر از آوازي که خشکیده
بر در و دیوارِ خانه، اندروِن حجلۀ پیوند

نان خود را گرم قسمت می کنی با اسپکانی شوخ
ریخته در کوچه هاي بلخ، تخِت رستم و میوند

با کبوترهاي باِغ بابر و َکبکاِن پلچرخی
ـ چینه داِن پرستاره، بال هاي تا ابد پابند ـ

با قالِع آسمایی، ساحِل سوزاِن ماهی پر
با زناِن کوزه بر سر، دختراِن آتش و اسپند
بامدادي مادرِ خود را بگو دستی بچرخاند
در تنورِ خفته از آتش فشاِن کوه ورجاوند

مانده در دست تو نانی سوخته هم چون زنانی که
خویش را در خانۀ تو انفجارِ ناگهان دادند!

ذره ذره می برد ناِن تو را بادي که می نالد
سوي دشت و دامِن تب کرده، از َفرخار تا اَرغند

ذره یي در کامِ موري، تّکه یي در چنبِر ماري

تا برنده کیست در این جنگِل برگستوان و بند؟
هر غریبی را نصیبی ...، جز غیوراِن شوالیه

ـ نیزه دارِ خرمِن خشخاش هاي پیِر ثروتمند ـ
ذره ذره گرد می آرند موران و ملخ هایت

کی بجوشی هم چو خون در رگ رگ و چون شیره در آوند؟
دست هایت برگ می جوشد، سرت صد غوزه، شش صد ُخم

عالمی حیران، بخوان افسانه یي نو از هزار و چند
دشت تا دشت از تو سرمست است و از باِل ملخ زاران

ابرهاي تیره می بارند گاهی زهر و گاهی قند
این که می چرخد به دورت، ابر و باد و ماه و خورشید است؟!

یا سوارانی که از هر ذره ات خورشید می گیرند؟!
آخرین ذره دو چشم توست یا فوجی که پر دادند

راز هلمند و َکنِشکاي تو را فروند در فروند؟!
آخرین تکه دو دست توست یا قرِص زغاِل ماه؟!

هفت روز و هفت صدماه و چهل سال است می جنگند...!
***

نان خود را با همه قسمت کن آري! غیر قلِب خویش
باش! تا محشر برقصد یاغِی تنهاي ناخرسند!

نان صلح 



ناپديدشدن صدها قبضه...
 سناتوران را برانگیخت و آنها نسبت به موجودیت 
نگرانی  ابراز  نورستان  پولیس  نهادهای  در  فساد 

کردند.
رییس کمیسیون قانونگذاری و مبارزه با فساد اداری 
تحقیقات  مورد  این  در  باید  »دولت  گفت:  مجلس 
کند و مشخص کند که این )سالح ها و وسایط( کجا 

است؟«
اگر این گزارش درست باشد، توانایی نیروهای امنیتی 
برای حفاظت از جنگ افزارها و وسایط این نیروها 

زیر سوال خواهد رفت
او افزود: »من شخصًا این موضوع را در گفت و گو با 
و  مسووالن  که  گفته ام  و  کرده ام  مطرح  داخله  وزیر 
ماموران شما در آن جا فاسد هستند و در برابر آنها 

باید تصمیم جدی گرفته شود.«
اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفته است 
که ناپدید شدن سالح ها و موترهای پولیس نورستان 
را تایید نمی کند، اما تاکید کرد که این وزارت گزارش 
هیأت مجلس سنا را به صورت جدی بررسی خواهد 

کرد.
است  افغانستان  شرقی  والیت های  ازجلمه  نورستان 

که شبه نظامیان وابسته به گروه طالبان بر بخش هایی 
از آن کنترل دارند.

ناظران به این باورند که اگر جنگ افزارها و وسایط 
ناپدید شده پولیس که هیأت مجلس سنا به آن اشاره 
وضعیت  باشد،  افتاده  شورشیان  دست  به  می کنند، 

امنیتی نورستان بدتر خواهد شد.
توانایی  باشد،  درست  گزارش  این  اگر  همچنین 
و  افزارها  جنگ  از  حفاظت  برای  امنیتی  نیروهای 
از  گذشته  سال  ده  ظرف  در  که  نیروها  این  وسایط 
سوال  زیر  هم  شده  تهیه  خارجی  کمک های  محل 

خواهد رفت.
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        سفر به امريكا 
         و دلهرة يك دگرديسيِ ديگر

شش نفر از هشت فرد مسلحی که یک زن را در والیت غزنی 
ربوده بودند، بازداشت گردیدند.

دو روز پیش هشت فرد مسلح به شمول شوهر زن ربوده شده، به 
خانۀ پدر زن رفته و عالوه بر لت و کوب پدر، مادر و برادر وی، 

او را همراه خود بردند.
علی دوست شمس ولسوال خواجه عمری والیت غزنی به بست 
باستان گفته بود که شب هنگام هفت فرد مسلح همراه با شوهر 
یک زن به خانۀ پدر زن مذکور رفته و بعد از لت و کوب پدر و 

مادر و برادر وی، او را نیز به زور همراه خود بردند.
عمری  ولسوالی خواجه  پولیس  فرمانده  انوری  نیز  احمد  اکنون 
این  از  نفر  پنج  باستان می گوید که عصر روز گذشته  به بست 
ربایندگان در داخل شهر و یک نفر دیگرشان در مسیر شاهراه کابل 

– غزنی در مربوطات والیت میدان وردگ بازداشت گردیدند.
او می گوید که از سرنوشت این زن تا کنون اطالعی در دست 

نیست و تالش برای بازداشت دو نفر دیگر نیز جریان دارد.
ربوده شده سه سال  زن  ولسوال خواجه عمری،  معلومات  قرار 
پیش به دلیل ناسازگاری ها از شوهرش خواستار طالق شده و 

هنوز پروسۀ طالق آنان به اتمام نرسیده است.
او  از  است و می خواهد  معتاد  ادعا کرده که شوهرش  این زن 

جدا شود.
می  نیز  غزنی  والیت  ملکی  شفاخانۀ  رییس  همت  محمد  باز 
گوید که پدر، مادر و برادر این زن که از سوی ربایندگان لت و 
کوب شده بودند بعد از تداوی از این شفاخانه مرخص شدند و 

وضعیت صحی آنان خوب است.

يازده وزير هفتة آينده استیضاح...
آماده  بودجه  نکردن  را در مورد مصرف   دالیل شان 
قناعت  نتوانند  استیضاحیه  اگر آن ها در جلسۀ  کنند، 
نماینده گان را فراهم سازند، از سمت های شان عزل 

خواهند شد.
او گفت، در گذشته نمایند ه گان به دلیل این که بحث 

و  ساخت  روابط،  بود،  علنی  قناعت  عدم  و  قناعت 
بافت ها و معامالت را در جلسۀ استیضاحیه در نظر 
تعدیل  به  تصمیم  مجلس  دلیل  همین  به  می گرفتند، 
قناعت و عدم  اصول وظایف داخلی گرفت و حاال 
قناعت نماینده گان به پاسخ های وزرا، به گونۀ سری 

اعالن می شود.
نماینده گان  این که  دلیل  به  داد:  هشدار  فایق  داکتر 

هم  وزرا  و  دارند  قرار  شان  موکلین  فشار  تحت 
اکثر  کنند،  ارایه  نتوانند  را  مقنع  دالیل  دارد  احتمال 

آن ها به خانه های شان فرستاده خواهند شد.
مورد  به شدت  نماینده گان  مجلس  عملکرد ضعیف 

انتقاد مردم و آگاهان سیاسی قرار گرفته است.
شماری از آگاهان، نماینده گان مجلس را در پیوند به 

استیضاح وزرا به معامالت پنهانی متهم می  کنند.

           حليمه حسينی

سفر جناب آقای کرزی به امریکا و دیدار با رییس جمهور 
و  گمانه زنی ها  از  تازه یی  فصل  روزها  این  اوباما، 
بحث های داغ را در فضای سیاسِی کشور رونما ساخته 
است. اما چه تازه گی یي این سفر دارد که تا این اندازه 
مهم جلوه گر شده است، تا جایی که رسانه ها هر کدام 

به نحوی به ارزش و اهمیِت این سفر پرداخته اند.
اگر به دقت بنگریم درخواهیم یافت که سر و صورِت 
با ده ها سفر دیگري ندارد که  این سفر، فرق چندانی 
جناب آقای کرزی به امریکا و دیگر کشورهای عضو 
ناتو داشته است. اما بدون شک جنگ زرگری و خط 
کرزی  رییس جمهور  اخیراً  که  کشیدن هایی  نشان  و 
نسبت به امریکا از خود نشان داده و دست کم در قالب 
از  سرشار  و  جالب  همیشه  سخنرانی های  در  کلمات 
این  به  متهم  را  آن ها  و  کوبیده  را  امریکا  نقیض نماها، 
ساخته که در طول سال های حضورشان در افغانستان 
همه  نداده اند،  انجام  به درستی  را  خویش  مسوولیتِ  
این  به  عمومی  اذهان  تا  مي دهند  هم  به دست  دست 
تیره  روابط  واشنگتن،  و  کابل  میان  که  بلغزند  گمان 
سردی  این  که  معلوم  کجا  از  اما  است.  شده  سرد  و 
ظاهری، با گرمِی استقباِل اوباما آن قدر حرارت بگیرد 
که آقاي کرزی یک چرخش صدوهشتاد درجه یی در 

عمل را نسبت به مواضع پیشینش نشان دهد. 
بقای  آقای کرزی در تمام یک دهۀ گذشته، حیات و 
به  هم  و  نعل  به  »هم  سیاسِت  گرِو  در  را  خویش 
میخ زدن« دانسته و تالش کرده که دل هیچ کسی را 
باشد؛ ولي  داشته  با خود  نوعی  به  را  نرنجاند و همه 

این  و  نرمش ها  این  و  سیاست  این  اگر  این که  غافل 
بازی های چندگانه که در روزهای نخستین حکومتش، 
حمل بر درایت و وسعِت دید و پذیرش شاخصه های 
می شدند،  همه پذیری  و  کثرت گرایی  مثل  دموکراسی 
افغانستان کسب  ملت  تجربیاتی که  به  توجه  با  امروز 
کرده اند، حکایت گِر آن اند که میان حرف و عمِل جناب 
آقای کرزی، تفاوت از زمین تا آسمان است. از این رو 
نخواهد  دستاورد  بدون  بدون شک  امریکا  به  او  سفر 
ملت  برای  دستاورد  این  که  است  این  مسأله  اما  بود؛ 
افغانستان خواهد بود یا کرزی صاحب فقط برای ثبت 
افغانستان در فهرست نخستین دستاوردهای  کردن نامِ 
دور  دومین  در  پیروزی اش  از  بعد  اوباما  درخشاِن 
رفته  این کشور  به  امریکا،  ریاست جمهوری  انتخابات 
است؟ به عبارت دیگر، امروز افکار عمومی در انتظار 
یافتن پاسِخ این پرسش هستند که  رییس جمهور کرزی 
است  قرار  و  رفته  امریکا  به  دادن  پس  حساب  برای 
یا  و  گیرد  تحویل  واشنگتن  از  را  تازه یی  کارخانه گِی 
برای حساب پس گرفتن رفته و می خواهد تعهداتی که 
جامعۀ جهانی و ناتو که در رأس آن امریکا قرار دارد را 

به آن ها گوش زد کند؟
این سفر، کدام  از ختم  بعد  بود و دید که  منتظر  باید 
کنفرانس مطبوعاتی و چه سخنرانِی بلندباالیی در مدح 
حاضر  خارجِی  قوای  دیگر  و  امریکایی ها  ذم  در  یا 
شاهد  کرزی  رییس جمهور  سوی  از  را  افغانستان  در 

مي باشیم. 
هرچند گفته شده که یکی از محورهای اساسی بحث 
افغانستان است؛  نیروی هوایی  اوباما و کرزی، تجهیز 
ناتو در  از یک دهه حضور  بیش  بر اساس تجربۀ  اما 

کشورهای  یا  و  امریکا  که  گفت  مي توان  افغانستان، 
خود  سرمایۀ  و  پول  حاضرند  دست،  این  از  دیگری 
که  نکنند  کاری  اما  کنند  مصرف  دیگر  راه  هر  در  را 
نیرومند  هوایي  قوای  و  ارتش  یک  دارای  افغانستان 
شود. چرا که بیش از یک دهه فرصت در اختیار بود تا 
حرکت و اراده یی در این راستا شکل بگیرد، که نگرفت 
و فقط میلیاردها دالر صرف شد تا علي الظاهر، ما دارای 

اردو و پولیس باشیم. 
داخلی  عجیب وغریِب  آموزش های  گذشته،  دهۀ  طي 
و  مسلکی  دانش  سطح  باالبردن  برای  خارجی  و 
غیرمسلکی پولیس و اردو به راه افتاد؛ ولي به خاطر نبود 
یک استراتژی درست و یک برنامۀ مشخص و مدون و 
بدون درنظرداشت معیارهاي اولیه یی که اردو و پولیس 
را به قدرت و خودکفایی مي رساند، فقط جمع کثیری از 
افراد که وظیفۀ دیگري نیافته اند را توانستیم در قطعات 
اردو و پولیس گرد آوریم. اما این واقعیت، این حقیقت 
را هم رد نمی کند که هستند کسانی در پولیس و ارتش 
ما که فقط و فقط به هدف خدمت آمده اند و حاضرند 
جان خود را فدای دفاع از این ملت و سرزمین کنند. اما 
به راستی چند درصد از نیروهای نظامی ما با یک چنین 

دیدی وارد ارتش شده اند؟ 
امروز بخش نظامی و قدرِت آن مولفه های زیادی دارد 
که یکی از آن ها تخصص و تعهد است که باید میان 
از  امروز هم  باید  باشد.  داشته  نظامی وجود  نیروهای 
که  شود  پرسیده  اوباما  آقاي  از  هم  و  کرزی صاحب 

برنامه های شما کدام یک را به همراه داشته است؟!
مقابل  در  آمده،  افغانستان  به  پیشرفته  تجهیزاتي  اگر 
انحصار  نیامده است و در  آن  از  استفاده  فِن  دانش و 

خود خارجی ها باقي مانده، و اگر هم دانش و یا مهارتی 
ندارد.  ابزار و تجهیزاِت آن وجود  آموزش داده شده، 
نمونۀ برجستۀ این مسأله، بی کار ماندن پیلوت هایی ست 
دلیلی  هر  به  امروز  و  دیده اند  آموزش  امریکا  در  که 

بی کار مي باشند. 
حال قرار است که جناب آقای کرزی دانش، مهارت 
و تجهیزات الزم برای قدرتمند ساختن نیروی نظامی 
خود  این هم  بگیرد؟  اوباما  از  قیمتی  چه  به  را  کشور 

مسالۀ کالنی ست. 
آن  متوقِع  کرزی  که  دستاوردی  هر  برای  شک  بدون 
بپردازد. پس خوب  باید  افغانستان  را  هزینه یی  است، 
است ببینیم که آقاي کرزی این بار چه چیزی را برای 
پیش کش کردن به واشنگتن برده است و در عوض، چه 

چیزهایي را براي افغانستان به ارمغان خواهد آورد.
عزت  و  استقالل  به  که  توافق نامه یي  و  پیمان  هر 
رساند،  یاري  مردم  زنده گي  وضع  بهبود  و  افغانستان 
قابل قبول و پذیرش است؛ اما پرسش این جاست که تا 
به حال چند پیمان و توافق در محوریِت این موضوعات 

توسط آقاي کرزي امضا شده است؟ 
برمی دارد،  که  قدمی  هر  در  رییس جمهور  آقای  باید 
بیشتر از گذشته مراقب باشد و بیش از این، از داشته ها 
مردم  که  زیرا  نکند؛  هزینه  ملت  این  نداشته های  و 
افغانستان دیگر تحمل پذیرِش صدمات و لطماتی بیشتر 
از این را نخواهند داشت. و جناب کرزی پیش از امضا 
به  که  است  این  نیازمند  پیمانی،  یا  قرارداد  هر  کردن 
خواست و نظر مردم مراجعه کند و با معامله گري ها و 
امتیازگیري هاي شخصي خود، وضعیت سیاسی کشور 

را مشوش تر از آن چه هست، نسازد.  
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ما نسبت به افغانستان...
از  تا  داشت  این کشور حضور خواهد  در  امریکا   
بازگشت کشور به دوران سال های پرآشوب قدرت 

طالبان جلوگیری کند.
حامد  سفر  آستانه  در  کریستال  مک  اظهارنظرهای 
به  امریکا  به  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی، 
برای  مدت  بلند  طرح  خصوص  در  بحث  منظور 

حضور نظامی امریکا در افغانستان منتشر می شود.
افغان ها خواهان  کریستال خاطرنشان ساخت:  مک 

که  هستند  نگران  بلکه  نیستند  اشغالگر  ارتش  یک 
یک  شود.مثل  خارج  کشورشان  از  کامال  امریکا 
والدین  نمی خواهید  واقعًا  دوران  آن  در  نوجوان؛ 
شما در اطرافتان پرسه بزنند بلکه می خواهید مطمین 
باشید اگر مساله بدی رخ داد آن ها هستند و کمک 
خواهند کرد. افغان ها کودک نیستند بلکه نیاز دارند 

که بدانند می توانند به امریکا اعتماد کنند یا نه.
مصاحبه جنرال مک کریستال در آستانه انتشار کتاب 
انجام  وظیفه«  از  من  »سهم  عنوان  با  خاطرات وی 

شده است.
نیروهای  الوقوع  قریب  خروج  کریستال  مک 
دانست  اجتناب  غیرقابل  را  افغانستان  از  امریکایی 
و گفت: سربازان افغان باید به سرعت بالغ شوند و 
اینکه آنها مجبور می شوند با اتکا به خود کار کنند 
موثر خواهد بود. شما تا زمانی که حقیقتًا کاری را 
انجام نداده اید خودتان را آماده انجام آن نمی دانید؛ 
پس از آنکه آن را انجام دادید تعجب خواهید کرد 

که توانستید از پس آن برآیید.

اوباما جمعه کرزی را...
 افغانستان خارج شوند.

در سال ۲۰14 ارتش و نیروهای پولیس افغانستان 
نیروهای  خروج  از  پس  را  امنیتی  مسوولیت های 

امریکایی بر عهده می گیرند.
دو کشور در تالش هستند تا توافقی را درخصوص 
افغانستان  در  امریکایی  نیروهای  حضور  ماهیت 

پس از ۲۰14 حاصل کنند.
اوباما  باراک  بیانیه خود اعالم کرد:  کاخ سفید در 

در نشست روز جمعه از هیات افغان در واشنگتن 
روند  ادامه  خصوص  در  و  کرد  خواهد  استقبال 
همکاری  ادامه  و  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری 
خواهد  رایزنی  افغانستان  و  امریکا  میان  امنیتی 

کرد.

رباینده گان یک زن 
در غزنی بازداشت شدند



مقام های امنیتی در غرب کشور می گویند که هیچ نگرانی در 
مورد افزایش ناامنی در افغانستان پس از سال ۲۰14 وجود 

ندارد.
سید باقر مرتضوی، فرمانده عمومی پولیس امن و نظم عامه 
در غرب کشور می گوید که نیروهای افغان در جریان چند 

سال گذشته به توانایی های الزم نظامی دست یافته اند.
او گفت: "تحقیقات و بررسی های انجام شده در جریان چند 
افغانستان  امنیتی  نیروی های  که  می دهد  نشان  گذشته  سال 
دولت  مسلح  مخالفان  حمالت  نوع  هر  با  مبارزه  آماده 

هستند."
 ،۲۰14 سال  در  افغانستان  از  بین المللی  نظامیان  خروج 
احتمال نفوذ بیشتر شورشیان و گسترش ناامنی ها در کشور 
مقام های  برخی  سوی  از  همواره  که  است  نگرانی هایی  از 

حکومتی و کارشناسان مطرح شده است.
با وجودی که مسووالن امنیتی افغانستان نسبت به امنیت این 
کشور پس از سال ۲۰14 اطمینان داده اند، اما از سوی دیگر 
طالبان و سایر گروه های تروریستی نیز هشدار نامه هایی را 

صادر کرده اند.
دولت  که  در صورتی  است،  گفته  تازه گی  به  طالبان  گروه 
افغانستان به روابط اش با امریکا ادامه بدهد، روی آرامش 

را نخواهد دید.

پیمان  امضای  از  پس  تا  دارد  نظر  در  افغانستان  دولت 
زودی،  به  امریکا  با  میالدی  گذشته  سال  در  استراتژیک 

موافقت نامه امنیتی را نیز با این کشور امضا کند.

این امر واکنش هایی را نیز به دنبال داشته 
است.

با این حال، فرمانده پولیس امن و نظم عامه 
در غرب کشور می گوید که نظامیان دولتی 
را  تصفیوی  های  عملیات  نحوه خوبی  به 

سازمان دهی و اجرا می کنند.
"در  گفت:  مرتضوی  باقر  سید  سمونوال 
شورشیان،  احتمالی  حمالت  صورت 
نیروهای افغان می توانند از حریم افغانستان 

دفاع کنند."
او می گوید که این پایگاه نظامی به منظور 
به  دولت،  مسلح  مخالفان  کردن  سرکوب 

جنوب کشور نیز نیرو اعزام می کند.
به گفته او تاکنون 3۵ تن از ماموران امنیتی این پایگاه نظامی، 
به منظور اجرای عملیات های تصفیه یی زمستانی به مارجه 

درجنوب  هلمند  والیات  ناامن  های  ولسوالی  از  نادعلی  و 
کشور اعزام شده اند.

    فرمانده پولیس امن و نظم عامه در غرب کشور افزود 
به  امنیتی را  تا مسوولیت های  اند  آماده  افغان  نیروهای  که 

صورت کامل از نیروهای خارجی به دوش بگیرند.
او تاکید کرد که در ماموران امنیتی غرب کشور در جریان 
چند ماه گذشته با راه اندازی عملیات های گسترده تلفات 

سنگین به مخالفان مسلح دولت وارد کرده اند.
به گفته او در جریان این عملیات ها، ده ها تن از شورشیان 
افغان  نظامیان  دست  به  مهمات  و  سالح  مقداری  و  کشته 

افتاده است.
جنوب  و  غرب  از  دولتی  نظامیان  که  است  بار  اولین  این 

کشور به منظور مبارزه با شورشیان اعزام می شوند.
والیاتی  از  افغانستان  جنوب  در  نیمروز  و  قندهار  هلمند، 
است که بیشترین آمار ناامنی ها را به خود اختصاص داده 

اند.
در حال حاضر مسوولیت تامین امنیت بخشی از این والیات 
توسط نظامیان دولتی و شماری از مناطق دیگر را نیروهای 

امریکایی و بریتانیایی به عهده دارند.
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يك سرباز بريتانیايی در هلمند 
کشته شد

پولیس بغالن:

متجاوزان بر يك دختر بازداشت شدند وزارت ماليه:

تمام ساحات تجارتی بايد بيمه شوند

فرماندۀ پوليس نظم عامه در غرب:

تلفات سنگین بر طالبان وارد کرده ایم

از  حمله  که  می  گویند  آیساف  مقام های 
خارجی  سربازان  بر  افغان  نیروهای  صفوف 

هنوزهم نگران کننده است.
حلۀ فردی که لباس ارتش افغانستان را برتن 
والیت  در  بریتانیایی  سربازان  بر  داشت، 
نیروهای  صفوف  از  حمله  نخستین  هلمند، 
افغان باالی سربازان بین  المللی در سال ۲۰13 

میالدی به حساب می آید.
نوع  این  که  می گوید  آیساف  سخنگوی 
حمالت به عنوان یک تهدید در برابر نیروهای 
افغانستان قرار دارد و نسبت به آن  آن ها در 

هنوز هم نگران اند.
یک  در  شنبه  سه  روز  به  کتز  گونتر  جنرال 
کنفرانس خبری در کابل گفت که بررسی ها 

در خصوص چگونگی تیر اندازی بر سربازان 
بریتانیایی در والیت هلمند آغاز شده است: 
»آنچه گفته می توانم این است که روز گذشته 
یک عضو مظنون ارتش ملی با ضرب گلوله 
بریتانیایی در چهارچوب آیساف  یک سرباز 
را در ولسوالی نهرسراج والیت هلمند از پا 
را  خود  تفنگ  کننده  حمله  است.  آورده  در 
داده  دور  آیساف  و  ارتش  اعضای  سوی  به 
است.  شده  کشته  رویداد  این  در  و خودش 

حادثه تحت بررسی قرار دارد.«
سخنگوی آیساف در ادامه گفت که در سال 
 ۲۰1۲ سال  در  و  حمله   ۲1 میالدی   ۲۰11
افغان  میالدی 4۵ حمله از صفوف نیروهای 

بر سربازان بین المللی صورت گرفته است.

سرباز   3۵ آن  نتیجه  در  کتز،  آقای  گفته  به 
بین المللی در سال ۲۰11 و 61 سرباز خارجی 

در سال ۲۰1۲ میالدی جان باخته اند.
مجموع  در  که  می گویند  آیساف  مقام های 
۲۷8 سرباز بین المللی در سال گذشته میالدی 

در افغانستان کشته شده اند. 
را  میالدی   ۲۰1۲ سال  کل  در  آیساف  اما 
برای نیروهای افغان و بین المللی در جنگ با 

مخالفان مسلح پر دستاورد می خواند.
دومینیک مدلی سخنگوی نماینده ارشد ملکی 
حضور  خبری  نشست  این  در  هم  که  ناتو 
برای  نیز گفت که ۲۰1۲ سال مهمی  داشت 
افغانستان بود: »سال ۲۰1۲ میالدی به خاطر 
موفقیت و کامیابی روند انتقال مسوولیت های 
آن  به  موازی  است.   توجه  قابل  امنیتی 
نیروهای  تجارب  و  مهارت ها  رقم،  افزایش 
دیگر  سوی  از  است.  مکث  قابل  نیز  افغان 
جامعه  قوی  تعهد  شاهد  واقعًا  گذشته  سال 
جهانی از افغانستان بعد از سال ۲۰14 بودیم 
و این یقین را به وجود می آورد که پیشرفت 
و دست اوردها در دو سال آینده و فراتر از آن 

تا دهه تحول ادامه خواهد یافت.«
سخنگوی آیساف و نماینده ارشد ملکی ناتو 
یک بار دیگر از ادامه حمایت جامعه جهانی 

از نیرو های افغان اطمینان دادند.
آنها تاکید کردند که این نیروها توانایی گرفتن 
تمامی مسوولیت های امنیتی کشور شان را تا 

اواسط سال جاری میالدی دارند.

از  که  کرد  اعالم  گذشته  روز  مالیه  وزارت 
بدون  بازرگانی  هیچ  به  بعد،  به  آینده  سال 
بیمه کردن ساحات تجاری اش، اجازۀ فعالیت 

داده نمی شود.
وزارت  بیمۀ  امور  رییس  ممتاز  الباری  فضل 
روسای  با  خبری  نشست  یک  در  مالیه 
وزارت  که  گفت  کشور  بیمۀ  شرکت های 
بیمۀ  اجباری شدن  پیرامون  را  مقرره یی  مالیه 
ساحات تجاری به وزارت عدلیه فرستاده که 

در آیندۀ نزدیک به تصویب خواهد رسید.
وی افزود که بازرگانان کشور پس از تاریخ 
کردن  بیمه  بدون   13۹۲ سال  حمل  اول 

ساحات تجاری شان حق فعالیت ندارند.
با تطبیق این قانون، همه ساله هزینۀ هنگفتی 
ممتاز  که  می شود  داده  بیمه  شرکت های  به 
مقرره یی  همچنان  »ما  می گوید:  باره  این  در 
گذاری های  سرمایه  از  تا  کردیم  ترتیب  را 

شرکت های بیمه نظارت کنیم.«
اما نگرانی از مسوول بودن شرکت های بیمه 

وجود دارد.
رییس امور بیمۀ وزارت مالیه می گوید که هر 
شرکت بیمه در وزارت مالیه دو میلیون دالر 

به عنوان ضمانت قرار داده است.
 ۹1 گذشته،  سال  در  که  می ورزد  تأکید  وی 

میلیون افغانی عواید افغانستان از سکتور بیمه 
بوده است.

سکینه بانو غضنفر رییس شرکت گروپ بیمۀ 
افغانستان نیز به مردم اطمینان می دهد که در 
ضررهای  تمام  آنان  حادثات،  بروز  صورت 

وارده به بازرگانان را می پردازند.
در همین حال، وحیداهلل توحیدی سخنگوی 
وزارت مالیه می گوید که شرکت های بیمه در 
سال گذشته 4.۵ میلیون دالر به شکل جبران 

خسارت پرداخته اند.
از  خود  پیشنهادات  در  نیز  غضنفر  خانم 
داخلی  برای رشد شرکت های  که  خواست 
بیمه، جلوی فعالیت شرکت های غیر قانونی 
دولت  به  مالیه یی  هیچ  که  را  بیمه  خارجی 

نمی پردازند، بگیرد.

وی تأکید کرد که دولت همچنان برای رشد 
سال شرکت  ده  تا  باید حداقل  بیمه  سکتور 

های بیمه را از پرداختن مالیه معاف کند.
رییس امور بیمۀ وزارت مالیه در پاسخ به این 
خواسته ها گفت که در حال حاضر فقط یک 
شرکت خارجی بیمه که دارای مجوز قانونی 

می باشد در کشور فعالیت می کند.
وی افزود که وزارت مالیه در تالش بلندبردن 
عواید کشور است و نمی تواند شرکت های 

بیمه را از پرداختن مالیات معاف کند.
اقدامات حکومت برای اجباری ساختن بیمه 
صورت  آن  از  پس  بازرگانی  شرکت های 
آتش سوزی  اثر  در  پیش  چندی  که  می گیرد 
دالر  میلیون ها  کابل،  شهر  ناصری  سرای  در 

خسارت به بازرگانان کشور وارد شد.

          آیساف:

حمالت خودی نگران کننده است

نیروهای  عضو  یک  نظامی،  مقام های  گفته  به 
ائتالف به ضرب گلوله یک افغان ملبس به لباس 

فرم ارتش افغانستان کشته شده است.
جنوب  در  که  حمله  این  در  منابع،  این  گفته  به 
شده  کشته  نیز  ضارب  مرد  داده،  رخ  افغانستان 

است.
ناتو  فرمان  تحت  نیروهای  رسانی  اطالع  دفتر 
مورد  این  در  کوتاهی  اطالعیه  در  افغانستان  در 
نوشته است: »فردی با لباس ارتش ملی افغانستان 
المللی  بین  نیروهای  به سو سربازان  سالحش را 
یاری امنیتی در افغانستان ـ آیساف ـ چرخاند و 

دیروز یک سرباز را کشت.«

نیروهای  سخنگوی  یک 
هلمند  والیت  در  بریتانیایی 
سرباز  این  که  کرده  تایید 

بریتانیایی بوده است.
عضو  یک  که  است  گفته  او 
این  افغانستان  ارتش  »مظنون« 
سرباز بریتانیایی را در پایگاهی 
والیت  سراج«  »نهر  منطقه  در 
هلمند هدف شلیک گلوله قرار 

داده و کشته است.
خصوص  در  تحقیقاتی 
با  ضارب  مرد  احتمالی  ارتباط 

پیکارجویان آغاز شده است.
با  طالبان  گروه  سخنگوی  احمدی  یوسف  قاری 
ارسال پیامی به رسانه ها گفته که یک عضو نفوذی 
این گروه در ارتش افغانستان سرباز بریتانیایی را 

در هلمند کشته است.
در سال ۲۰1۲ میالدی، موارد موسوم به »حمله های 
خودی« که توسط افراد نظامی افغان علیه نظامیان 
محلی و یا بین المللی رخ داده، افزایش چشمگیری 

داشته اند.
دست  این  از  مورد  نخستین  دوشنبه  روز  حمله 
افغانستان  در  میالدی   ۲۰13 سال  در  حمالت 

است.

مسلح  فرد  پنج  بغالن  پولیس 
غیرمسوول را که متهم به اختطاف 
هستند،  دختر  یک  بر  تجاوز  و 

بازداشت کرد.
نهرین  ولسوال  هاتف  عبدالفتاح 
گفته است، متهمان فراری که مورد 
شده  اختطاف  دختر  پدر  ادعای 
بودند، در یک عملیات سه ساعته 
قریه های  از  یکی  در  گذشته  شب 

این ولسوالی گرفتار شده اند.
و  دارد  نام  شایسته  که  دختر  این 
یک ماه پیش به گفتۀ پدراش توسط 

شده  بی عزت  و  ربوده  مردان  همین 
بود، سرانجام بنابر ادعاهای موجود توسط پدرش 
کشته شده است. عبدالفتاح هاتف ولسوال نهرین 
گرفتار  را  متجاوزین  و  رباینده گان  آنها  می گوید، 
کرده اند و در پی آن اند تا به زودی پدرش را هم 

که متهم به قتل او می باشد گرفتار نمایند.
دختر  این  است:  گفته  شایسته  نزدیکان  از  یکی 
مسلح  مرد  چند  توسط  پیش  ماه  دو  حدود  که 
و  بود  شده  ربوده  محلی  فرماندۀ  یک  به  مربوط 
مورد تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته و دوباره 
متجاوزین  به  اش  زور  که  پدرش  بود؛  رها شده 
بدون کفن  از خشم دخترش را کشت و  نکشید 

دفن گورستان کرد.
و  گرفتاری  در  دولت  انگاری  سهل  افزود:  او 
مرد  این  تا  شد  آن  باعث  رباینده گان  مجازات 

گفت،  باید  بکشد.  را  اش  مظلوم  دختر  مظلوم 
متجاوزین  و  شایسته  ربایندگان  سرانجام  هرچند 
بر او گرفتار شدند و شاید هم پدرش یعنی قاتل 
او گرفتار شود اما از این که این عمل دیر و بعد از 

نابودی شایسته صورت گرفته است.
عریضه  به  اگر  می گویند،  آن  از  انتقاد  با  عده یی 
پدر شایسته که در همان روزهای اول به ولسوالی 
نهرین داده بود رسیدگی می گردید شایسته کشته 
و پدرش به عنوان قاتل دخترش زیر تعقیب عدلی 

قرار نمی گرفت.
در این اواخر بنابر دالیل نامعلومی اختطاف تجاوز 
و ظلم بر زنان در والیت بغالن بگونه کم سابقه 
افزایش یافته و تنها در دو ماه اخیر اختطاف چهار 
دختر در گوشه و کنار این والیت به گونه رسمی 

از طرف نهادهای دولتی تائید شده است.
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می گویند  سنا  مجلس  اعضای  از  شماری 
جمله  از  دولتی  مقام های  از  برخی  که 
معاون  برادر  و  کرزی  رییس جمهور  برادر 
زمین های  در غصب  ریاست جمهوری  دوم 

دولتی دست دارند.
زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات 
خبرنگاران  به  شنبه  سه  روز  سنا  مجلس 
دوم  معاون  خلیلی  کریم  محمد  که  گفت 
 ۵3۰ و  هزار  یک  کرزی،  جمهور  رییس 
کشور  مختلف  نقاط  در  را  زمین  جریب 

غصب کرده است.
به گفتۀ زابلی، بیشتر این زمین ها، از سوی 
دوم  معاون  برادر  نبی خلیلی،  حاجی غالم 
رییس جمهور، در دشت الوان والیت بغالن 

غصب شده است.
گفت:  او  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 

هزار   ۲1 سنا،  مجلس  شکایات  سمع  »کمیسیون 
توسط حاجی غالم  زمین های غصب شده  از  جریب 
وزارت های  از  نماینده  گانی  حضور  با  را  خلیلی  نبی 
زراعت، مقام های والیت بغالن و بر اساس حکم ستره 

محکمه )دادگاه عالی(، به دولت تسلیم داده است.«
اما دفتر معاون رییس جمهوری، با نشر نامه یی عنوانی 
امر  در  )خلیلی(  او  که  نوشته  کرزی  رییس جمهور 
مبارزه با فساد اداری از جمله غصب زمین های دولتی، 

تالش کرده است.
اظهارات  که  کرده  تاکید  نامه،  این  در  خلیلی  آقای 
بر  مبنی  رهایی  اهلل  هدایت  جمله  از  سناتوران  برخی 
اینکه » از رأس هرم نظام، معاون اول و معاون دوم، از 

خود رییس جمهور تا معاون دوم تعدادي از زمین هاي 
دولتي را غصب کرده اند« عاری از حقیقت است.

آقای خلیلی گفته است: »این اظهارات مرا شدیداً متأثر 
به حیثیت و شخصیت  تعرض  نوعي  را  آن  ساخته و 
به  ادعا،  مورد  اشخاِص  دیگر  اینکه  مي دانم.  خود 
نشان  عکس العمل  چه  موصوف  اظهارات  ارتباط 
مي دهند مربوط به خود آنها است؛ ولي این جانب به 
عنوان یک شهروند حق دارم که در چارچوب قانون 

از خود دفاع نمایم.«
با این حال، زلمی زابلی م گوید بیش از 1۵۰۰ جریب 
زمین از سوی برادر استاد خلیلی در داراالمان غصب 
ملی  دفاع  وزارت  به  مربوط  آن  جریب   6۰ که  شده 

است.

سنا  مجلس  شکایات  کمیسیون سمع  رییس 
معاون  و  رییس جمهور  که شخص  می گوید 
به  و  دارند  دست  زمین  در غصب  او،  دوم 
اگر قدرتی پشت  این کمیسیون  باور رییس 
هیچ  به  آنان  نباشد،  دو  این  برادران  سر 
عنوان نمی توانند به غصب زمین های دولتی 

بپردازند.
آقای زابلی، محمود کرزی برادر رییس جمهور 
کرزی را نیز متهم کرد که با سوء استفاده از 
را  زمین  جریب  ده ها  رییس جمهور  قدرت 

در قندهار غصب کرده است.
به گفته او، از دوسال به این سو، شکایت هایی 
دولتی و شخصی  زمین های  بر غصب  مبنی 
در شهرک »اینومینه قندهار« مطرح شده که 
کرزی  محمود  زمین ها  این  غصب  عامل 

است.
زابلی گفت که کمیسیون سمع و شکایات مجلس سنا 
خواهان ارایه اسناد »قانع کننده« از سوی محمود کرزی 

در باره زمین های شهرک مینه در قندهار است.
ارگ  سوی  از  مداخالتی  اگر  که  کرد  تاکید  او 
ریاست جمهوری در کار این کمیسیون صورت گیرد، 

با واکنش های تندی روبرو خواهد شد.
پیش از این نیز، شماری از نماینده گان مجلس با نشر 
مقام های  سوی  از  زمین   گستردۀ  غصب  از  گزارشی 

دولتی خبر دادند.
این نماینده گان اما از افشای نام کسانی که در غصب 

زمین های دولتی دست دارند خود داری کرد.

رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا:

برادران کرزی و خلیلی صدها جريب زمین را 
غصب کرده اند

بازگشت همه به سوی 
اوست

یزدانی  امیرخان  دگروال  زنده یاد  مناسبت شهادت  به 
خالد  حضرت  جامع  مسجد  در  فاتحه خوانی  مراسم 
بن ولید )رض( واقِع نوآبادِ فامیلی های ریشخور روز 
جمعه به تاریخ 13۹1/1۰/۲۲ از ساعت 1 تا 3 پس از 

چاشت برگزار می گردد. دوستان مطلع باشند.
صد نغمه داشت خاک و همه ناسروده ماند  

صد الله داشت دشت و همه ناروییده ماند
آخر دعای برِگ گل و غنچۀ بهار 

نا مستجاب تشنه لب و ناشگفته ماند

از جانب: محبوب اهلل آرین پور افخمی

شماره های: تماس
۰۷۹۹۰668۲3 -۰۷۰6616۰۰۵-۰۷۰۰۷3۷۲4۷ 

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  ريفورم سیاسی و ايجاد 

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

13۹3 / ۲۰14 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

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

پيام 
تسـليت

ادارۀ روزنامة ماندگار درگذشت 
الحاج وکيل محمد عثمان پدر 
انجنير ضرار احمد مقبل وزير 
مبارزه با مواد مخدر و صديق 
احمد عثمانی عضو مجلس 
نماينده گان را به خانواده و 

تمامی دوستان و نزديکان وی 
تسليت عرض کرده و از خداوند 
منان برای او جنت برين و برای 
بازماندگانش صبر جميل استدعا 

می نمايد.
مرحوم وکيل محمد عثمان يکي 
از متنفذان و چهره هاي مطرح 
جهاد و مقاومت واليت پروان 

بود.
جنازۀ مرحومی روز گذشته در 
واليت پروان به خاک سپرده 

شده است و مراسم فاتحه خوانی  
وي امروز از ساعت 1 تا 3 بعد 
از ظهر در مسجد عيدگاه شهر 

کابل برگزار می گردد.


