
نیروهای  سابق  فرماندۀ  مک کریستال  استنلی  جنرال 
امریکایی گفته است که اگر حکومت مرکزی افغانستان 
ضعیف باشد، بار دیگر این کشور به پناهگاه امنی برای 

القاعده تبدیل خواهد شد.
به گزارش شبکۀ تلویزیونی سی ان ان ، جنرال استنلی 
مک کریستال گفت: »مقامات امریکایی اعالم کرده اند 
تا سال دو هزار و چهارده نیروهای نظامی امریکا از 
افغانستان خارج خواهند شد. جزییات مربوط به این 
مسأله را باید فرماندهان نظامی امریکا مشخص کنند. 
این است  اهمیت است  بسیار حایز  نظر من  به  آنچه 
که این نکته به افغان  ها منتقل شود که ما آن ها را تنها 
افغانستان  و  امریکا  راهبردی  نمی گذاریم و مشارکت 
ادامه خواهد یافت. این همان مشارکت راهبردی است 
که باراک اوباما رییس جمهور امریکا از سال دو هزار و 

نه از آن سخن گفته است.«
بوجود  اعتماد  این  باید  که  است  گفته  همچنان  او 
امور  مسوولیت  آینده  در  خودشان  افغان ها  که  بیاید 

سابقه  به  باتوجه  باشند.  داشته  برعهده  را  کشورشان 
باید  زیادی  کارهای  افغانستان،  در  طوالنی  جنگ 
انجام شود تا این کشور از نظر فرهنگی و اجتماعی و 
ساختاری، بار دیگر سرپا شود. الزم نیست امریکا این 
کار را انجام بدهد. خود افغان ها باید این کار را انجام 
یا  به یک شریک و  فقط  کار  این  افغان ها در  بدهند. 
دوست نیاز دارند. امریکا برای...       ادامه صفحه 6
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از نظر من، معادله ]=برابري و توازن[ مهم تر از سياست است؛ 
زيرا سياست براي اكنون است و معادله براي ابد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

كرزي به امريكايي ها:

در انتخـابات مداخله نكنيد!

امریکا خواهان حفظ پایگاه های نظامی اش در افغانستان 
برای مدت طوالنی است و معتقد است سرنوشت جنگ 

افغانستان تاحدود زیادی به اوباما مربوط خواهد شد.
کارشناس ارشد موسسه تحقیقاتی بروکینگز گفت: حامد 
با مقامات  افغانستان برای رایزنی  کرزی رییس جمهور 
امریکایی به واشنگتن سفر کرده است. باید در مالقات 

کرزی با مقامات...                      ادامه صفحه 7

مقام های امریکایی به رییس جمهوری افغانستان اطمینان داده 
می باشند.  پابند  کشور  این  به  نسبت  شان  تعهدات  به  که  اند 
صرف نظر از این که مقام های امریکایی در مورد خروج شمار 

زیادی از نیروهای شان غور می کنند.
از  بیرون  که  کرزی،  از  نظامی  استقبال  مفصل  مراسم  از  پس 
پنتاگون برگزار شد، لیون پنیتا، وزیر دفاع ایاالت متحده به این 
»مهمان ویژه اش« گفت که بیش از یک دهه مبارزه راه را برای 

افغانستان باز کرده است که بر روی پاهای خود بایستد.
یک  سرگذاشتن  پشت  از  پس  ما  من،  عقیده  »به  گفت:  پنیتا 
راه طوالنی و دشوار، به آخرین مرحله از طرح باثبات سازی 
یک افغانستان مستقل رسیده ایم که قادر به حکومت و تامین 
امنیتش می باشد«. وزیر دفاع ایاالت متحده...   ادامه صفحه 6

در صورتی که امریکا تمامی نیروهایش را پس از 2014 از 
افغانستان خارج کند، احتمال وقوع جنگ داخلی و فاجعه 

در کشور وجود خواهد داشت.
گفته  اند  مطلب  این  بیان  با  مجلس  نماینده گان  از  شماری 
که خروج تمامی نیروهای امریکایی، زمینۀ سلطۀ طالبان بر 

افغانستان را مساعد می سازد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، این در حالی است که پیش 
از این کاخ سفید اعالم کرد، واشنگتن خروج تمام نیروهای 
امریکایی از افغانستان را در سال 2014 میالدی رد نمی کند. 
ارتش  ارشد  فرماندهان  سوی  از  اولیه  اظهارات  وجود  با 
امریکا در افغانستان درخصوص باقی ماندن 15 هزار سرباز 
امریکایی در این کشور، بن رادز، معاون مشاور امنیت ملی 
امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک  که  کرد  اعالم  امریکا 
می تواند تصمیم بگیرد تمام نیروهای این کشور همانند آنچه 
در سال 2011 میالدی در عراق رخ داد، در سال 2014 از 

افغانستان خارج شوند.
نام  به  ناتو  ماموریت  بررسی  درباره  به سوالی  پاسخ  در  او 
»گزینه صفر« که در پایان سال 2014 میالدی به پایان می رسد، 
افزود: این یک گزینه است که ما آن را بررسی می کنیم. رادز 
درباره  تصمیم  که  کرد  مشخص  را  موضوع  این  هم چنین 
سطوح مختلف حضور نیروهای نظامی پس از سال 2014 
میالدی در افغانستان برای چند ماه طول می کشد و این امر 
پناهگاه های  وجود  افغانستان،  در  امریکا  امنیتی  اهداف  به 

امن القاعده و تضمین این مساله که نیروهای افغان آموزش 
دیده و مجهز شده بتوانند امنیت کشورشان را تامین کنند، 

بسته گی دارد.
نعیم اللی، عضو مجلس گفت: در صورتی که امریکایی ها 
بدون هیچ برنامه یی تمام نیروهایشان را از کشورمان خارج 
افغانستان  در  دیگر  بار  داخلی  جنگ  دارد  احتمال  سازند، 

تکرار شود.
او افزود: خروج تمامی...                       ادامه صفحه 6

كارشناس ارشد امريكايی:

امریكا خواهان حفظ 
پایگاه هایش است

پنیتا به كرزی:

به تعهدات مان پایبند 
می باشيم

نماينده گان مجلس:

خروج تمامی نيروهای امریكایی فاجعه است

مک  كريستال با هشدار از تبديل شدن افغانستان به پايگاه القاعده:
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سخنگوی حامد کرزی:  با توجه به 
مذاکراتی که صورت گرفت، با اطمینان 
می توانم بگویم که نیروهای امریکایی 
از افغانستان خارج نمی شوند. امریکا 

می خواهد  با امضای سند امنیتی 
چه گونه گی حضور خود را در افغانستان 

تعریف کند. در چارچوب سند همکاری های 
امنیتی، شمار سربازان امریکایی که در 
افغانستان می مانند و تعداد پایگاه های 

امریکایی ها مشخص خواهد شد. 
افغانستان نیز می خواهد که امریکا حضور 

نظامی در کشور داشته باشد. رییس جمهور 
اوباما، رقم دقیِق سربازان امریکایی را که 

در افغانستان می مانند، مشخص می کند



پیش از آن که هواپیمای رییس جمهور کرزی در 
میدان هوایی واشنگتن نشست کند، کاخ سفید 
او را عماًل خلع سالح کرد. بن رودز یک تن از 
مقام های امنیتی امریکا، با یک جملۀ ایهام آمیز، 
افغانستان  تمام زمینه های چانه زنی را از هیأت 
گرفت. این مقام امریکایی گفت که امریکا در 
قبال افغانستان تمام گزینه ها را روی میز دارد و 
در  کشور  این  نیروهای  کامل  از جمله خروج 

سال 2014 میالدی. 
جملۀ آقای رودز بدون شک جمله یي چندمعنایی 
تنها  حاضر  حال  در  امریکا  است.  ایهام آمیز  و 
یکی از گزینه های موجود را آشکار کرده است 
و آن هم خروج کامل از افغانستان. موضوعی که 
می تواند امضای توافق نامۀ امنیتی میان دو کشور 
را به موضوعی چانه ساز و جنجالی مبدل نکند.  
حال آنکه آقای کرزی با در دست داشتن همین 

گزینه، با دل پُر به سمت امریکا پرواز کرد.
دلیل هم  بدون  امریکا  امنیتی  مقام  این  سخنان 
مطرح نشده است، بل این سخنان در واکنش به 
گفته های رییس دفتر آقای کرزی عنوان شده که 
پیش از سفر رییس جمهور کرزی به واشنگتن، 
با لحنی طعنه آمیز گفته بود »این ما نیستیم که به 
امریکا نیاز داریم، بلکه امریکا است که به ما و 

همکاری با افغانستان نیاز دارد«. 
این سخنان بدون شک عین نظرات آقای کرزی 
یک  گفته های  اساس  بر  چون  باشد؛  می تواند 
منبع در ارگ ریاست جمهوری، عین این سخنان 
را آقای کرزی در گفت وگوهای پرتنِش خود با 
زلمی خلیل زاد سفیر پیشین امریکا در افغانستان 
ـ که پیش از سفر آقای کرزی به واشنگتن برای 
مدتی در ارگ ریاست جمهوری اقامت داشت 
قانع کردن حامد کرزی برای سفر  و به هدف 
کرده  عنوان  ـ  بود  آمده  کابل  به  واشنگتن  به 
بود. به گفتۀ این منبع، آقای خلیل زاد به شکل 
قهرآمیزی افغانستان را ترک کرد و از آن چه که 
میان او و رییس جمهور کرزی اتفاق افتاده بود، 
اتفاق ها  همین  شاید  نمی رسید.  نظر  به  راضی 
سبب شدند که یک بار دیگر کاخ سفید چنین 
موضع سخت گیرانه در قبال آقای کرزی اتخاذ 

کند. 
البته نباید فراموش کرد که بی اعتنایی کاخ سفید 
فکر  که  واشنگتن،  به  افغانستان  هیأت  سفر  به 
می کرد با دست های پر به کشور برخواهد گشت، 
دیدار  بل  نمی شود؛  خالصه  مسأله  همین  به 
باراک اوباما با رییس جمهوری کرزی در آخرین 
روز این سفِر سه روزه نیز نشان می دهد که کاخ 
سفید تالش می کند که از تمام گزینه ها در برابر 
هیأت افغانستان استفاده کند. به گفتۀ بسیاری از 
آگاهان، آقای کرزی در این سفر می خواست که 
به سه هدف اصلِی خود دست پیدا کند. نخست 

این که موفق به امضای توافق نامۀ امنیتی میان دو 
کشور به گونه یي شود که برتری او را در امضای 
این که  کند. دوم  برجسته  آشکاری  به گونۀ  آن 
قول  امریکایی ها  از  می خواست  کرزی  آقای 
ارتش  تمویِل  و  تجهیز  برای  بزرگ  کمک های 
انتخابات  هدف،  مهم ترین  و  سومین  و  بگیرد. 
ریاست جمهوری و مسایل پس از آن است که 
آقای کرزی تالش داشت امریکا را قانع کند که 
پس از برکنارِی او و روی کار آمدِن تیم جدید، 
شرایط افغانستان به گونه یي رقم نخورد که پای 
او، دوستان و اعضای خانواده اش به دادگاه باز 
شود و از جانب دیگر، امریکا در انتخابات سال 
2014 میالدی از نامزدی حمایت کند که مورد 
حمایت شخص آقای کرزی باشد؛ البته آن هم به 
این شرط که در سال 2014 در افغانستان واقعًا 
انتخاباتی برگزار شود، چون برخی آگاهان باور 
برگزاری  فکر  در  اصاًل  کرزی  آقای  که  دارند 
عمدتًا  و  نیست  ریاست جمهوری  انتخابات 
شوند  واقع  گونه یي  به  شرایط  که  دارد  تالش 
در  او  و  کند  منتفی  را  انتخابات  برگزاری  که 
قالب برگزاری یک لویه جرگۀ فرمایشی، برای 
سال های نامحدودی بر اریکۀ قدرت تکیه زند. 
آقای  دیدار  در  که  نیست  مشخص  هنوز 
و  گذشته  چه  او،  امریکایی  همتای  با  کرزی 
قاطعیت  با  ولی  شده اند.  مطرح  مسایلی  چه 

می توان حدس زد که این گفت وگوها به هیچ 
صورت دوستانه نبوده اند؛ چون تیم فعلی یعني 
می کنند،  حکومت  امریکا  بر  که  دموکرات ها 
کرزی  آقای  به  را  اعتماد جمهوری خواهان  آن 
سفید  کاخ  که  گفته اند  منابع  برخی   ندارند. 
به شدت به آقای کرزی و عملکردهایش به دیدۀ 
شک می نگرد و دیگر او را یک شریک مطمین 

و قابل اعتماد نمی داند. 
خود  نتیجه گیری های  این  در  سفید  کاخ 
چندان هم اشتباه نکرده است. زدوبندهای اخیر 
آقای کرزی با برخی کشورهای منطقه و از جمله 
پاکستان و گرفتن پول از منابع کاماًل مشکوک، 
آقای  که  است  رسانده  نتیجه  این  به  را  امریکا 
کرزی می خواهد این کشور را دور بزند و در 
حمایت کشورهای منطقه، سیاست های خود را 
معطوف  غربی،  کشورهای  و  امریکا  سمت  از 
حتا  آگاهان  برخی  سازد.  منطقه  کشورهای  به 
است  ممکن  که  نمی دانند  بعید  را  احتمال  این 
در پرتو سیاست های جدید آقای کرزی، امریکا 
کاماًل افغانستان را ترک کند و پایگاه های نظامی 
ایجاد  منطقه  از  دیگری  در کشورهای  را  خود 
کند که بتوانند منافع این کشور را تأمین کنند. 

شاید امریکا بخواهد افغانستان را به حال خود 
که  میالدی   90 دهۀ  شکل  به  نه  اما  کند،  رها 
بل  شد؛  داخلی  خطرناک  جنگ های  به  منجر 
دست خوش  عماًل  افغانستان  که  گونه یي  به 
بحران هاي قابل کنترول شود. امریکا به هر حال 
می داند که بحران و هرج ومرج در افغانستان و 
منطقه به سود این کشور نیست؛ ولی از سوی 
در  شده  که  هم  قیمتی  هر  به  نمی تواند  دیگر 
افغانستان باقی بماند. افغانستان عضو خارج از 
ناتو است و جامعۀ جهانی هر زمانی که حس 
کند که افغانستان واقعًا به تهدیدی بالفعل براي 
وارد  می تواند  شده،  تبدیل  غربی  کشورهای 
سفر  که  گفت  می توان  نتیجه  در  شود.  عمل 
رییس جمهور کرزی، یک سفر شکست خورده 
بر  شکست  ُمهر  آغاز،  از  پیش  که  است  بوده 
پیشانِی آن حک شد، آن هم به دلیل برخوردهای 
و  کرزی  آقای  غیردیپلماتیک  و  غیرسیاسی 

اطرافیان او. 
برنامه ریزی  دقیق  گونۀ  به  اگر  امریکا  به  سفر 
می شد و مقام های افغانستان در پرتو منافع ملی 
واشنگتن  به  خود  با  را  مدون  طرحی  کشور 
کشور  سیاسی  آیندۀ  در  شک  بدون  می بردند، 
بگذارد.  جاي  بر  بزرگی  تأثیرهای  می توانست 
اما حاال ماحصِل این سفر برای افغانستان چیزی 
کند.  امنیت کشور کمک  و  ثبات  به  نیست که 
این پیش بینی را حاال مطرح می کنیم تا گذشِت 

زمان صحت آن را ثابت کند. 

2سال چهارم y شمارة نه صد و هفتاد و پنجم y  شنبه 23 دی/جدی y 1391 12 جنوری 2013 www.mandegardaily.com

احمد عمران

           سفری که در آغاز 
به شكست انجاميد

 

ایاالت  در  این طرف  به  روز  سه  از  کرزی  رییس جمهور 
متحده به سر  می برد. این سفر که برای امضای پیمان امنیتی 
سیاسیون  توجه  مورد  دیرباز  از  است،  شده  دیده  تدارک 
افغانستان قرار گرفته بود. اما اکنون جریان این سفر نشان 
 می دهد که چندی وچونِی امضای پیمان امنیتی، به شدت قابل 
بررسی و تأمل مي باشد؛ زیرا آن چه ارگ ریاست جمهوری 
واقع  در  کرده،  بیان  کرزي  آقاي  سفر  پیرامون  افغانستان 

پوشاندِن واقعیت های تلخ موجود به شمار  می رود.
قراین نشان  می دهند که دلیل عمدۀ سفر رییس جمهور کرزی 
زیر عنوان امضای پیمان امنیتی، دریافت ضمانت های تحکیم 
امریکایی ها  که  نظر  می رسد  به  ولي  است.  بوده  قدرتش 
خیلی هم مایل به ادامۀ مأموریت شان در افغانستان نیستند. 
از نخستین اظهارات مقامات ایاالت متحده معلوم  می  گردد 
که آنان مصمم به خروج کامل نیروهای شان از افغانستان اند. 
طوری که بن رودز معاون مشاور امنیت ملی ایاالت متحده 
گفته است: دولت باراک اوباما در پی بررسی گزینۀ خروج 
کامل نظامیان از افغانستان مي باشد. شاید بی ربط نباشد که 
علت تعلل باراک اوباما در مالقات با جناب کرزی را نیز 

در پیرامون همین موضوع ببینیم.
واقعیت های  خالف  رسانه یی  می شود،  حاال  آن چه  اما 
پشت پرده است. واقعیت این است که ناامیدي و دلسردي 
ایاالت متحده نسبت به  حامد کرزی و دم ودستگاهش، به 
اوج خود رسیده است. هرچند تیم آقای کرزی همواره در 
تحقق اهداف ایاالت متحده ناکام بوده است، اما تا روي 
کار آمدن اوباما، این ناکامي ها هرگز دلیلي براي قطع امید و 
حمایت از این تیم نشد. ولي دموکرات ها پس از رسیدن به 
قدرت با این وضع کنار نیامده و در صددِ اصالح برآمدند 
شدند.  ناکام  اصالح طلبي،  این  در  سرانجام  نیز  خود  که 
کرد.  بررسی  بُعد  می توان  دو  در  را  دوجانبه  ناکامِی  این 
یکی برآورده نشدِن اهداف آشکار ایاالت متحده، که شامل 
مخالف  قانون محور،  دموکراتیک،  دولت  یک  برپاشدن 
برآورده  دیگری  و  بود؛  و...  بشر  حقوق  طرف دار  فساد، 
تأسیس  بی تردید  که  پنهان،  و  استخباراتی  اهداف  نشدن 

پایگاه های نظامی در افغانستان یکی از آن هاست.
آقای کرزی در هیچ یک از اهداف فوق، مطابق برنامه های 
افغانستان  نکرده است. دولت  متحده، موفق عمل  ایاالت 
فسادپیشه،  دموکراتیک،  غیر  عنوان یک دولت  به  کماکان 
قانون شکن و ناکام در امر حمایت از حقوق بشر در سطح 
شکست  بزرگ ترین  این  و  مانده  مطرح  جهانی  جامعۀ 

ایاالت متحده در افغانستان بوده است.
متحده  ایاالت  استخباراتی  اهداف  با  هم سویی  عالوه،  به 
و  شخصی  منافع  برای  تا  شد  منبعی  کرزی  آقای  برای 
به  اوباما  باراک  این رو،  از  کند.  خویش چانه زنی  گروهی ِ 
آقای کرزی و تیمش مشکوک است و تصور نمی کند که 
حکومت کنونِی افغانستان صداقت و لیاقتي داشته باشد تا 

کاخ سفید را به اهدافش رهنمون سازد.
اکنون ایاالت متحده در برزخ قرار گرفته است؛ یکی این که 
به آقای کرزی و تیمش اعتماد چندانی ندارد و دیگر این که 
افغانستان  از  شرمساری  و  سرافکنده گی  با  نیست  مایل 
برای  توجیهی  باید  دست کم  متحده  ایاالت  گردد.  بیرون 

جامعۀ ملل مبنی بر خروجش از افغانستان داشته باشد.
می تواند  که   می کند  فکر  کرزی خوش باورانه  آقای  شاید 
امتیازهایي ویژه از ایاالت متحده در برابر امضای پیمان ها 
کسب کند و سعی مي کند از این سفر براي تیِم خود سوغات 
سیاسي به همراه آورد. اما بی گمان که کاخ سفید جسارت 
ناکامی ها و بي  مسوولیتي هاي پیوستۀ آقای کرزی را  ابراز 
ندارد؛ چون آن چه ایاالت متحده امروز با آن مقابل است، 
ماحصِل تک روی های سیاسی خودش مي باشد که سال ها 
به افغانستان و مسایل جاري در آن از عینک آقای کرزی 
دارد  متحده سعي  ایاالت  اکنون هرچند  است.  نگاه کرده 
به اصطالح آبروداري کرده و فضا را آرام نشان دهد، اما 
به نظر  نمی رسد که امضای پیمان امنیتی طوری که آقای 
کرزی آرزوي آن را دارد، به انجام برسد. زیرا بلندپروازي ها 
فعلِي  و شرایط  روحیه  با  کرزي  آقاي  امتیازجویي هاي  و 
دولت امریکا هم خواني ندارد. با این حال، موتور تبلیغات 
زور  به  تا  دو جانب کوشش  می کنند  هر  و  افتاده  کار  به 
رسانه ها، این سفر و دیدار را مثبت ارزیابي کنند و مردم 

افغانستان و جهان را بفریبند.

این همه تبليغات برای 
ناکامی!

زدوبندهای اخیر آقای کرزی 
با برخی کشورهای منطقه و از 
جمله پاکستان و گرفتن پول 
از منابع کاماًل مشکوک، امریکا 
را به این نتیجه رسانده است 
که آقای کرزی می خواهد این 
کشور را دور بزند و در حمایت 
کشورهای منطقه، سیاست های 
خود را از سمت امریکا و 
کشورهای غربی، معطوف به 
کشورهای منطقه سازد. برخی 
آگاهان حتا این احتمال را بعید 
نمی دانند که ممکن است در پرتو 
سیاست های جدید آقای کرزی، 
امریکا کاماًل افغانستان را ترک 
کند و پایگاه های نظامی خود را در 
کشورهای دیگری از منطقه ایجاد 
کند که بتوانند منافع این کشور را 
تأمین کنند



دولت پاکستان روز جمعه با احضار سفیر هند در اسالم آباد مراتب 
اعتراض رسمی خود را نسبت به جان باختن دومین سرباز پاکستان 

بدست نیروهای نظامی هند در منطقه مرزی دو کشور، ابالغ کرد.
براساس خبرنامۀ وزارت خارجۀ پاکستان، دولت اسالم آباد در پی 
مناقشه  مورد  منطقه  در  هندی  نیروهای  پنجشنبه  روز  اندازی  تیر 
از  کمتر  در  پاکستانی  از سربازان  دیگر  یکی  کشمیر و کشته شدن 
یک هفته با احضار سفیر هند اعتراض رسمی خود را به دهلی نو 

ابالغ کرد.
قایم مقام وزارت امور خارجه دولت پاکستان با احضار سفیر دهلی نو 
از دولت هند خواست تا اقدام نیروهای هندی در نقض مکرر آتش 
بس در خط کنترل مرزی دو کشور را بررسی و گام های موثرتری 

را به منظور اطمینان از عدم تکرار مجدد این حادثه بردارد.
جلیل عباس جیالنی در گفت وگو با »شارات سبهروال« سفیر دهلی 
نو بار دیگر بر پیشنهاد پاکستان مبنی بر انجام تحقیقات و بررسی 
های الزم درباره نقض آتش بس در نقطه مرزی میان هند و پاکستان 
و تنش در منطقه مورد مناقشه کشمیر توسط ناظر نظامی سازمان ملل 

متحد در امور پاکستان و هندوستان، تاکید کرد.
وی افزود: دولت هند باید متعهد به اجرای پیمان آتش بس در امتداد 

خط کنترل مرزی دو کشور باشد.
تردید  بدون  مرزی  حمالت  چنین  گفت:  هند  سفیر  به  جیالنی 
پیشرفت های صورت گرفته در روند گفت وگوهای صلح بین دو 

کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
در بیانیه مرکز دیپلماسی دولت اسالم آباد افزوده شده که پاکستان با 
جدیت تمام گفت وگوهای صلح و ایجاد فضای دوستانه در روابط 
با هند را پیگیری کرده و متعهد به حل و فصل تمام مسائل با دهلی 

نو از طریق گفت وگوهای مسالمت آمیز و پایدار است.
الدین یکی  اعالم کرد: محی  بیانیه رسمی  انتشار  با  پاکستان  ارتش 
از نظامیان پاکستانی روز پنجشنبه ساعت 14 و 40 دقیقه به وقت 
محلی بر اثر تیراندازی نیروهای هندی در منطقه مرزی »بتال« جان 

خود را از دست داد.
با شلیک  افزود: نیروهای مرزی هند  بیانیه خود  ارتش پاکستان در 
های پی در پی، پست امنیتی ارتش پاکستان در منطقه »کاندی« را 

مورد هدف قرار دادند.
امور  ، وزارت  نیز  ماه جاری  این در روز دوشنبه 18 دی  از  پیش 
تیر  پی  در  آباد  اسالم  که  کرد  اعالم  ای  بیانیه  در  پاکستان  خارجه 
اندازی نیروهای هندی در منطقه مورد مناقشه کشمیر و کشته شدن 
با احضار یک دیپلمات ارشد هندی اعتراض  پاکستانی  یک سرباز 

رسمی خود را به دهلی نو ابالغ کرد.
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باراک اوباما؛
قدرتمندتر از دور نخست

ریاست جمهوری  دوره  »دومین 
رسما  دیگر  هفته  دو  اوباما  باراک 
وی  معتقدند  ناظران  می شود.  آغاز 
نیست،  بعدی  انتخابات  نگران  که 
طرح های  نشاندن  به  کرسی  سر  بر 
خود، قدرتمندتر از گذشته در برابر 

مخالفان خواهد ایستاد.«
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
از  بیش  زمامداری،  نخست  دور  در 
دره های  روی  می کوشید  چیز  هر 
ایاالت  در  که  ایدیولوژیکی  عمیق 
بزند.  پل  دارد  وجود  امریکا  متحده 
دومین  برای  که  این  خاطر  به   وی 
داشته  را  شدن  انتخاب  شانس  بار 
با  شد  مجبور  مواردی  در  باشد، 
جمهوری خواهان از در سازش درآید 
و برخی شعارهایی را که در مبارزات 

انتخاباتی داده بود، ندیده بگیرد.
در  پیروزی  از  پس  امریکا  دموکرات  رییس جمهوری 
وارد  اکنون سبک بارتر   ،2012 سال  نوامبر  ماه  انتخابات 
آشکار  و  می شود  خود  ریاست جمهوری  دوره  دومین 
برابر  در  پیش  از  مصمم تر  دارد  تصمیم  که  می کند 
طرح های  اجرای  برای  و  بایستد  مخالفان  فشارهای 

محوری خود ایستادگی کند.
چالش های بزرگ دوره دوم

برای  سخت تر  قوانین  وضع  سنگین،  بدهی های  کاهش 
و  مهاجرت  به  مربوط  قوانین  اصالح  اسلحه،  کنترل 
تعیین مسووالن پست های کلیدی از جمله وزارت دفاع، 
اوباما  ریاست جمهوری  دوم  دوره  چالش های  مهمترین 
جست وجوی  در  وی  که  می رسد  به نظر  اکنون  است. 
بلندترین  برخوردهای قابل پیش بینی است و می خواهد 

اهرم ها را در دست خود داشته باشد.
اوباما نمی تواند یک بار دیگر نامزد مقام ریاست جمهوری 
شود. به همین دلیل وی می تواند برخالف نخستین دوران 
حضور خود در کاخ سفید که بیش  از همه چپ ها آن را 
و  تاکتیکی  مانورهای  از  اکنون  می خواندند،  نومیدکننده 
انتخابات بعدی  ساز ش های زیادی که برای پیروزی در 

الزم بود، خودداری کند.
را  الیحه یی  امریکا  کنگره  اعضای  از  یکی  حال  این  با 
باراک  فعلی  محدودیت   آن  طبق  که  است  داده  پیشنهاد 
از  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  شرکت  برای  اوباما 
بین می رود و وی می تواند بار دیگر در 2016 کاندیدای 

ریاست جمهوری شود.
رییس جمهوری امریکا برای بسیاری از برنامه های خود به 
پشتیبانی کنگره یی نیاز دارد که میان جمهوری خواهان و 

دموکرات ها تجزیه شده است، اما از قضا همین حاال این 
فرصت را دارد که موضوعات دوره دوم ریاست جمهوری 

خود را به وضوح تعیین کند.
یکی از مشاوران اوباما گفته است: »دوران پسر مهربانی 
که اجازه می داد از او بهره بردای شود سپری شده است.«

دعوا بر سر پست های کلیدی
نامزدی چاک هاگل به  عنوان وزیر دفاع امریکا تازه ترین 
است.  برخاسته  بلندی  امواج  واشنگتن  در  است.  نمونه 
بسیاری از دموکرات ها به این موضوع اشاره می کنند که 
این مرد 66 ساله جمهوری خواه است. جمهوری خواهان 
تکروئی  آدم  وی  سناتوری  دوران  از  را  هاگل  اما 
می شناسند که بعضی وقت ها هم با کمال میل علیه خط 

حزب عمل می کرد.
از  بسیاری  به  و  بود  عراق  به  حمله  مخالف  هاگل 
تحریم ها علیه ایران رای مخالف داده است. وی به مقابله 
با البی اسراییلی در واشنگتن برخاست و به  این طریق 
گروه های طرفدار اسراییل و مهمترین متحدان واشنگتن 
که  این  با  کرد.  تحریک  خویش  علیه  را  خاورمیانه  در 
سنای امریکا در کنترل دموکرات ها است، اما تایید او در 

سنا نمی تواند به راحتی صورت بگیرد.
منتقدان  سوی  از  می تواند  هاگل  از  اوباما  پشتیبانی 
رییس جمهور نشانه آن تلقی شود که او با این که بر سر 
تعیین جانشین هیالری  کلینتون، وزیر امور خارجه فعلی 
به رغم  را  پست ها  که  ندارد  بیمی  خورد،  ضربه  امریکا 

مقاومت های مخالفان تقسیم کند.
ایاالت  سفیر  رایس  سوزان  مقام،  این  برای  اوباما  نامزد 
متحده در سازمان ملل به نفع جان کری کنار رفت، زیرا 

به  حمله  درباره  اظهاراتش  به خاطر 
سفارت امریکا در بنغازی تحت فشار 

قرار گرفته بود.
استاد  پاناگوپولوس،  کوستاس 
فوردهام  دانشگاه  سیاسی  علوم 
روشنی  به   »او  می گوید:  نیویورک 
روند  بار  که  است  رییس جمهوری 
معتقد  ندارد و  بر دوش  را  انتخابات 
برای  کافی  سیاسی  سرمایه  که  است 
خرج کردن دارد و وقت را یک لحظه 

هم تلف نخواهد کرد.«
اولین پیروزی در سال  نو

آغاز  پیروزی  به خاطر  ضمنا  اوباما 
سال در تصویب مرحله ای از بودجه 
که  حالی  در  است.  شده  تقویت 
با  شدند  مجبور  جمهوری خواهان 
دندان قروچه خواست اوباما را برای 
کشور  ثروتمندان  مالیات  افزایش 
بپذیرند، کاهش بودجه دولت نیز تا ماه مارس به تعویق 
از دستور کار خارج نشده است،  این موضوع  اما  افتاد. 
همانطور که افزایش سطح بدهی دولت به 4/ 16 تریلیون 

دالر می تواند در آینده تحقق پذیرد.
توانائی  کاهش  از  جلوگیری  برای  است  مجبور  کنگره 
پرداخت دولت افزایش سطح بدهی را تصویب کند، اما 
را  اکثریت  نمایندگان  مجلس  در  که  جمهوری خواهان 
دارند، متقابال خواستار حذف بخشی از بودجه خدمات 
اجتماعی و درمانی هستند. اوباما به صراحت گفته است 
نیست. رییس جمهور  معامله  به  این زمینه حاضر  که در 
خواستار آن است که کنگره سطح بدهی دولت را بدون 
جمهوری خواه جف  سناتور  اما  ببرد،  باال  چانه  و  چک 
»این خیلی خودخواهانه  تندی گفته است:  با  سسیونس 

است.«
اوباما با این موضع گیری به سردی برخورد کرده است، اما 
معلوم نیست که در درازمدت لطفی در حق خود کرده 
باشد. در سال های آینده، رشته ای از برنامه های عظیم در 
دستور کار قرار دارند. مثل وضع قوانین سخت تر برای 
داشتن اسلحه گرم و نرم  کردن قانون مهاجرت، اما اوباما 
را  پیش  دست  که  می کند  احساس  نیز  زمینه ها  این  در 

دارد.
کنتیکت  ایالت  مدرسه  یک  در  جمعی  کشتار  از  پس 
البی های صنایع تسلیحاتی فعاًل دست کم در الک دفاعی 
از سوی دیگر جمهوری خواهان بدون پشتیبانی  هستند. 
جنوبی  و  مرکزی  امریکای  در  ریشه  که  امریکایی هایی 
ندرت  به  آینده  سال های  انتخاباتی  مبارزات  در  دارند، 

شانس پیروزی خواهند داشت.

پاکستان سفیر هند را 
احضار کرد

www.mandegardaily.com

توافقات رهبران حماس 
و فتح

در راهپیمایی هزاران ونزویالیی:

ما به همراه چاوز سوگند یاد می کنیم
سه روز عزای عمومی در ایالت 

بلوچستان
از  تن  هزاران 
و  قرمزها  پیراهن 
رییس  هواداران 
جمهوری ونزویال در 
کاراکاس  خیابان های 
راهپیمایی  به  دست 
زدند تا حمایت خود 
چاوز  هوگو  از  را 

اعالم کنند.
به گزارش خبرگزاری 

شینهوا، بسیاری از شرکت کنندگان در این راهپیمایی که با هدف حمایت از هوگو چاوز، 
ریاست جمهوری ونزویال در کاراکاس، پاتیخت ونزویال برگزار شده بود، فریاد می زدند: 

»من به همراه چاوز سوگند یاد می کنم.«
چاوز به دلیل گذراندن مراحل بهبودی و دوران نقاهت پس از چهارمین عمل مربوط به 
بیماری سرطانش، هم اکنون در هاوانا، پایتخت کوبا به سر می برد و به همین دلیل نتوانست 

در مراسم سوگند دهم ژانویه شرکت کند.
همراه  به  ونزویال  ملی  مجلس  رییس  کابلو،  دیوسدادو  چاوز،  معاون  مادورو  نیکوالس 
سایر  و  هائیتی  وزیری  نخست  و  بولیوی  و  یوروگوئه  نیکاراگوئه،  جمهوری  روسای 
رسمی  روز  مناسبت  به  شادباش  جشن  در  التین  امریکایی  کشورهای  ارشد  مقام های 

برگزاری مراسم سوگند چاوز حضور داشتند.
با وجود مخالفت های گروه های اپوزیسیون، حامیان چاوز از حکم دادگاه عالی ونزویال در 

خصوص به تاخیر انداختن مراسم سوگند تا زمان بهبودی چاوز بیمار استقبال کردند.
دادگاه عالی ونزویال در بیانیه یی اعالم کرد: با وجود آنکه در دهم جنوری دور جدیدی 
از قانون اساسی آغاز می شود، برگزاری مراسم جدید ایراد سوگند برای چاوز به عنوان 

رییس جمهور منتخب نیاز نیست.

جریان  در  فتح  و  حماس  اسالمی  مقاومت  جنبش های  رهبران 
نشست های اخیر خود در قاهره در مورد 6 مساله اساسی و در راس 

آنها برقراری آشتی ملی به توافق رسیدند.
مقاومت  جنبش  سیاسی  دفتر  رییس  مشعل،  خالد  میان  توافق  این 
تشکیالت  رییس  عباس،  محمود  و  )حماس(  فلسطین  اسالمی 

خودگردان فلسطین صورت گرفت که به شرح زیر است:
الف- تاکید بر برقراری آشتی ملی در قالب بسته یی که همه پرونده 

را شامل می شود.
ب- تشکیل کمیته انتخاباتی در کرانه باختری و نوار غزه برای نهایی 
پیگیری  به  آن  ساختن  مامور  و  رای دهندگان  اطالعات  ثبت  کردن 

پرونده شورای ملی.
ج- آغاز رایزنی ها در مورد تشکیل دولت به ریاست محمود عباس.

زمان  مورد  در  پرونده ها،  وضعیت  هم زمان  شدن  نهایی  از  پس  د- 
ریاست  و  قانونگذاری  مجلس  و  ملی  شورای  انتخابات  برگزاری 

تشکیالت خودگردان فلسطین توافقاتی صورت می گیرد.
ماه  اول  فعالیت های خود در  آغاز  برای  از کادر رهبری  و- دعوت 

آینده و تصویب قانون شورای ملی.
ه - توافق در مورد برگزاری نشستی در هفته آینده برای تعیین زمان 

انجام امور و ارائه آن به گروه های فلسطینی.

پی  در  پاکستان  دولت 
ایالت  در  بمبی  انفجار 
آن  غرب  در  بلوچستان 
عزای  روز  سه  کشور، 

عمومی اعالم کرد.
خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  پولیس  فرانسه، 
از کشته شدن حداقل 81 
نفر در دو انفجار متوالی 
در یک سالن بیلیارد در 
جنوب  در  کویته،  شهر 

غرب پاکستان خبر داد.
بیشتر تلفات این رخداد که روز پنجشنبه به وقوع پیوست، ناشی از انفجار دوم در 

زمان رفتن پولیس، امدادگران و کارکنان رسانه ها به محل حادثه بود.
تعداد مجروحان این دو انفجار دست کم 120 نفر اعالم شده است.

این دو انفجار در یک منطقه شیعه نشین رخ داد.
  انتقاد دیده بان حقوق بشر از مقامات پاکستانی

سازمان دیده بان حقوق بشر پاکستان را برای عدم موفقیت در حفاظت از مسلمانان 
شیعه در برابر حمالت خونین مورد انتقاد داده است.

علی دایان حسن، مدیر دیدبان حقوق بشر پاکستان، روز جمعه گفت: »هنگامی که 
اعضای جامعه شیعه در کمال خون سردی قتل عام می شوند، سردی و بی تفاوتی 

مقامات حاکی از ناکارآمدی دولت و نهادهای امنیتی و نظامی آن است.«
دایان در ادامه گفت که سال گذشته خونین ترین سال برای شیعیان پاکستان بود. بیش 
از 400 تن کشته شدند و اگر حملۀ دیروز را یک نشانه در نظر بگیریم اوضاع از 

آنچه هست بدتر خواهد شد.

               دويجه وله        
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           حامد علمی

شاه سلیم کجاست؟ شاه سلیم بازار کوچکی 
از چند مسافرخانۀ گلی و طویلۀ  متشکل 
حیوانات باربری است که در طول سال های 
یگانه  حقیقت  در  و  گردیده  اعمار  جهاد، 
راه  طول  در  شب  گذراندن  برای  محل 
می رود.  شمار  به  توپخانه  و  گرم چشمه 
از  کم عرض  دریاچه یي  توسط  شاه سلیم 
پاکستان جدا می شود و از گرم چشمه یعنی 
آخرین شهرک مرزی آن کشور، حدود 20 
کیلومتر فاصله دارد. یک طرف پل، آخرین 
تهانۀ پاکستان قرار دارد و در طرف دیگر 
پل شاه سلیم واقع می باشد. شمال شاه سلیم، 
طرف  آن  که  می انجامد  مرتفعي  کوتل  به 
سه راهی استراتژیک توپخانه افتاده است. 
در زمان حضور نیروهای شوروی، نیروي 
توپخانه  در  آن کشور  از سربازان  عظیمي 
جابه جا شده بودند و این قوا از یک طرف 
امنیت واخان را تامین کرده بود و از طرف 
به  مجاهدین  مرور  و  عبور  مانع  دیگر، 
از  یکی  توپخانه،  می شد.  شمال  والیات 
والیت  در  شوروی ها  مشهور  پایگاه های 
و  بود  کشور  شمال  در  حتا  و  بدخشان 
مجاهدین  آن ها،  حضور  سال   9 طول  در 
پایگاه  آن  به  مزاحمتی  نتوانستند  هیچگاه 
بودن  مسدود  که  حالی  در  کنند،  ایجاد 
این راه حیاتی مجاهدین، صفحات شمال 
از  که  می ساخت  مجبور  را  افغانستان 
بگذرند  لوگر  دشت های  و  پکتیا  کوه های 
و به شمال بروند و راهی را که در سه یا 
چهار روز پیموده می شد، بیشتر از یک ماه 
بزرگ  گروه های  که  بسا  چه  و  کنند  طی 
کمین  به  مجاهدین،  کوچک  دسته های  و 
دشمن می افتادند و صدها تن آنها از بین 

می رفتند.
هرگاه صبح زود از شاه سلیم به طرف شمال، 
با پای پیاده حرکت و از کوتل عبور کنید، 
خواهید  توپخانه  سه راهِی  به  تاریک  شام 
رسید و از آن جا می توانید به والیت تخار 
و مناطقي چون کران و منجان و اشکاشم 

بروید.
آن  آسمان  و  سرد  بسیار  شاه سلیم  هوای 
اکثراً ابرآلود و تاریک است. به طرف شمال 
آغاز  کوه هایی  سلسله  محل،  این  شرق 
می شود که به قلۀ مشهور 2K  می انجامد.

شورای قوماندانان دایر گردید و این جلسه 
را به نام سومین اجالس مقدماتی کمیسیون 
جهادی  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
شورا  این  اما  کردند؛  نام گذاری  افغانستان 
در بین مجاهدین و حلقات سیاسی جهاد 

به نام شورای شاه سلیم شهرت یافت.
شورای شاه سلیم به تاریخ 17 میزان 1369 
مطابق 9 اکتوبر 1990 آغاز شد و پس از 
تاریخ 19 میزان مطابق  به  سه روز جلسه 

11 اکتوبر به پایان رسید.
در روز اول شورا نظر به آجندای ترتیب 
شده، باید موضوع تعیین محل اساسی یعنی 
مقام ریاست و قوماندان عمومی شورا حل 
می گردید و این موضوع در دو جلسه قبلی 
این  به  فرماندهان  و  بود  نگردیده  مطرح 
نظر بودند تا این موضوع را در جلسه یی 
مولوی  و  مسعود  احمدشاه  آن جا  در  که 
جالل الدین حقانی حضور می یابند، مطرح 

و حل سازند.
»قوماندانان در جلسات شان همواره به این 
قوماندان  تعیین  مسالۀ  مبادا  تا  بودند  نظر 
و  مشکالت  شورا،  رییس  و  عمومی 
خصوصًا  قوماندانان  بین  را  نزاکت هایی 
میان احمدشاه مسعود و مولوی جالل الدین 
حقانی که هر دو اشخاصي مناسب به این 
به  همیشه  ما  آورد.  میان  به  بودند،  مقام 

ناحیه  این  از  و  می کردیم  فکر  مساله  این 
که  می دانستیم  زیرا  داشتیم،  زیاد  تشویش 
شورا  شخص،  دو  این  موجودیت  بدون 
مسالۀ  سر  بر  اگر  و  بود  خواهد  ناقص 
رهبری مخالفت پیدا شد، مشکلی الینحل 
جگدلک(،  )محمدانور  من  بود.  خواهد 
مشوره  خود  با  وردک  امین  و  عبدالحق 
هر  زیرا  بدهیم،  رای  کی  به  که  می کردیم 
دو به نزد ما واجد شرایط رهبری بودند.« 
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جلسۀ شاه سلیم دایر شد و نظر به آجندا، 
موضوع ریاست شورا بسیار محتاطانه بعد 
از مقدمه های طوالنِی قوماندان اخترمحمد 
و  حقانی  جالل الدین  مولول  تولواک، 
ریاست  مقام  بیان  با  شد.  بیان  محمدانور 
و  گردید  حبس  سینه  در  نفس ها  شورا، 
فرماندهان با هراس و تشویش تمام، منتظر 
داشت  احتمال  که  بودند  شومی  حادثۀ 

به  افغانستان  بزرگ جهاد  فرمانده  دو  بین 
وقوع بپیوندد. فرماندهان به طرف مسعود 
مطلق  سکوت  و  کردند  نگاه  حقانی  و 
که  فرماندهان مشهوری  حکم فرما گردید. 
از بزرگ ترین ارتش جهان هراس نداشتند، 
ردوبدل  از  پس  می لرزیدند.  لحظه  آن  در 
دستش  با  مسعود  ناگهان  چشم ها،  کردن 
به طرف حقانی و حقانی به طرف مسعود 
اشاره کرد؛ مسعود گفت با مولوی صاحب 
صاحب  آمر  با  گفت  حقانی  و  حقانی، 

مسعود بیعت می کنیم.
»در جلسۀ شاه سلیم که قوماندانان برای بار 
اول همدیگر را دیدند، تصمیم گرفته شد 
که شورا یک رییس داشته باشد. آمر مسعود 
با حقانی حدود چهل وپنج دقیقه روی این 
بحث کردند که کی باید رییس شورا شود. 
ریاست  که  می خواست  مسعود  از  حقانی 
شورا را قبول کند. حقانی می گفت که تو 

شخص مناسب استی و باید این را قبول 
همه  به  نسبت  نظامی  مسایل  در  تو  کنی؛ 
بهتر می دانی و این شورا برای پیشبرد امور 
نظامی تشکیل شده است. حقانی هم چنان 
می گفت که آمدِن ما به این جا معنِی این را 
دارد که ما با تو بیعت کرده ایم. آمر مسعود 
سن  نگاه  از  تو  که  می گفت  حقانی  به 
بزرگ تر استی و عالم دین می باشی، و از 
طرف دیگر، اکثر جلسات شورا در پشاور 
بنابران  می گردد،  دایر  مرز  نوار  در  یا  و 
خودت بهتر می توانی امور را بررسی کنی. 
این  در  و  کشید  طول  بسیار  بحث  این 
هنگام من پیشنهاد کردم که این جلسه یک 
طرف  از  شورا  رییس  باید  و  است  شورا 
]محمد  من  شود.  پیشنهاد  شورا  اعضای 
خاتمه  بحث  که  خواستم  جگدلک[  انور 
حرف  موضوعات  سایر  روی  و  کند  پیدا 
نشدیم  قادر  ما  سبب  این  از  شود.  زده 

تعیین  را  شورا  رییس  جلسه  آن  در  که 
دیگر  برابر  در  یکی  اخالص  چون  کنیم، 
بیش از حد بود؛ بنابران جلسه روی سایر 
پشاور  در  پرداخت.  بحث  به  موضوعات 
چندین جلسه دایر شد، آمر مسعود پیشنهاد 
کرد که اگر حقانی صاحب ریاست شورا 
را برای دایم قبول نمی کند، باید سرپرستِی 
موقت آن را به عهده بگیرد. بنابران شورا 
صاحب  حقانی  و  نداشت  رییس  آخر  تا 
کمیتۀ  رییس  و  شورا  سرپرست  حیث  به 
در  بعداً  می کرد.  اجرا  وظیفه  نظامی 
در  که  ساختیم  را  تشکیالت شورا  پشاور 
من حیث  صاحب  حقانی  تشکیالت  آن 
سرپرست، من  منشی شورا، محمدیونس 
قانونی نمایندۀ احمدشاه مسعود در پشاور، 
سیاسی،  امور  مسوول  و  شورا  منشی 
امنیت  رییس  رحمانی  ارسال  مولوی  و 

بودند.« )49(

  سم ها را از بدن تان بيرون کنيد
دردهاي کرامپي )متناوب( شکمي، اسهال، تهوع و استفراغ 24 تا 72 ساعت 
بعد از خوردن یک غذاي مشکوک مي تواند نشان دهندۀ مسمومیت غذایي 
از شایع ترین آن  باکتري در غذاهاست.  از وجود  ناشي  بیماري  این  باشد. 
بهترین  که  گفت  باید  هستند.   E.coli و  کامپیلوباکتر  سالمونال،  باکتري ها 
درمان مسمومیت غذایي »زمان« است. دکتر آبدرون در این  مورد مي گوید: 
هم  درمان  اگر  حتا  عالیم  از شروع  پس  روز  دو  تا  یک  بالغ  افراد  بیشتر 
نشوند، خود به خود خوب مي  شوند. این زماني است که سم ترشح شده از 
باکتري ها از بدن انسان خارج مي شود. این نکته را یادتان باشد که مصرف 
قبل  بنابراین  کند؛  طوالني  را  بیماري  دورۀ  مي تواند  اسهال  ضد  داروهاي 
بیشتر  نکنید. در واقع بدن شما در  با پزشک تان دارو مصرف  از مشورت 
موارد مي تواند سم را خودش دفع کند. اگر طي مدت بهبود، اشتها نداشتید، 
بدن تان  تا  بخورید  نوشیدني  و  آبکي  غذاي  مي توانید  تا  بخورید.  مایعات 
دچار کم آبي نشود. اگر بعد از 48 ساعت از شروع بیماري هنوز اسهال و 

درد شکم داشتید، حتمًا به پزشک مراجعه کنید.

  وقتي دستگاه گوارش خوب کار نمي کند
بازگو  از  اما  مي برند،  رنج  آن  از  مردان  از  بسیاري  که  است  مشکلي  این 
کردنش خجالت مي کشند. این باور عمومي وجود دارد که باال رفتن سن 
ثابت شده  علمي  لحاظ  از  مسأله  این  اما  مي شود،  این حالت  بروز  باعث 
نیست. داکتر اسپچلر مي گوید: همه فکر مي کنند این حالت در افراد مسن 

شایع تر است، اما این واقعیت ندارد.
اصلي ترین عالمت یبوست، خوردن غذاي کامل و نداشتن حرکات روده 
است. این حالت ممکن است به دلیل رژیم غذایي نامناسب )فاقد میزان فیبر 
کافي(، کمبود تحرک و نداشتن فعالیت، عوارض جانبي دواها و گاهي هم 

استرس و اضطراب شدید به وجود بیاید.
در دواخانه ها داروهاي ملیني فروخته مي شوند که نیازي به تجویز پزشک 
زیرا  نکنید؛  استفاده  مواد  این  از  زیاد  که  باشد  حواس تان  باید  اما  ندارد، 
استفادۀ دایمي از آن ها باعث وابسته گي روده به این مواد و در نهایت بدتر 
شدن حالت یبوست مي شود. بهترین کار این است که تا مي توانید فیبر به 
مواد غذایي تان اضافه کنید. داکتر اسپچلر مي گوید: فیبر باعث تسریع حرکت 
مواد غذایي در دستگاه گوارش و افزایش حرکت دستگاه گوارش مي شود. 
بهترین منبع دسترسي به فیبرها، غالت و جو است؛ نان غالت کامل، مغزها، 
غالت، میوه ها و سبزیجات منابع در دسترس فیبر هستند. اگر مردي زیر 50 
سال هستید، باید روزي 28 گرم فیبر بخورید و اگر باالي 50 سال هستید، 
باید روزي 30 گرم فیبر مصرف کنید. ورزش کردن و نوشیدن مقدار زیادي 
آب هم مي تواند به شما در رفع این حالت کمک کند. اگر احساس کردید 
که دچار ورم معده شده اید و یا شکم تان باد مي کند، یبوست داشتید و درد 

هم در شکم تان حس کردید، حتمًا به پزشک مراجعه کنید.

منبع: برترین ها
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بخش نودویکم

در مسـیر پیروزی

بخش دوم و پاياني

مشکالت گوارشی مردان را 
جدی بگیرید!



امیرهوشنگ افتخاری راد
بخش نخست

هر شعری لزومًا منطقی نیست، لیکن الزمًا واجد منطِق خاص 
از هیچ شعر دیگری  خودش است. بدین معنا هیچ شعری 
حتا از خودش تبعیت نمی کند، تنها استوار بر سنتی است که 
خودش برساخته است. از سوی دیگر، هر شعری نه تنها از 
دِل یک رخداد بیرون می آید بلکه خود رخداد است، به این 
ترتیب، شعر همانا تغییر است. اما شعر سرانجام باید گفته و 
بیان شود و همین نقطۀ دعواخیز است و مکاتب هنری بر سر 
تصاحِب جایگاهی برای خود، از یکدیگر سبقت می گیرند. 
آیا شعر، معرِف وضعیت موجود و توصیف گر آن است یا 
نفی آن؟ گویی با طرح چنین پرسشی در دامِ سرگرمِی شعر 
چیست یا تعریف شعر می افتیم. در کتاب هایی دست کم در 
این  به  تا  کردند  تالش  شاعران  از  بسیاری  اخیر  دهۀ  سه 

پرسش، پاسخی وسیع دهند.)1( 
اجراِی  بیان و  راه  بلکه  تفکیک ناپذیر است،  از تجربۀ  شعر 
مفهوم  یک  واجد  آلمانی  زبان  در  تجربه  است.  تجربه 
)در  است،  کرده  اشاره  بدان  بنیامین  والتر  که  است  دوگانه 
این واژه تک معناست( ولي  بنیۀ کمش  به دلیل  فارسی  زبان 
گذشته از توصیف این دوگانه گی که عمومًا در مقاالتی دیگر 
می توان به آن ارجاع داد، نکتۀ مهم تخریِب تجربه در دورۀ 
از خصلت های  یکی  تخریب،  این  و دست کم  است  مدرن 
بیان  بارز عصر حاضر است. به این ترتیب، شعر که همان 
تجربه است، خود بدل به یک شکست می شود. این، نه یک 
شکسِت زیبایی شناسانه شده، یا پل پیروزی برای به اصطالْح 
مدرنیسم  کلیِت  خودِ  در  نهفته  شکسِت  بلکه  آینده،  یک 
است. به نوعی ناممکن شدِن شعر. ماالرمه شعر را به منزلۀ 
»بخت و اقبالی که کلمه به کلمه شکست می خورد« می دید. 
از  اندوه نشات گرفته  فرضًا   – بیاِن یک تجربه  برای  شاعر 
فاجعه یی گسترده یا مرگ یکی از نزدیکان یا شکسِت عشقی 
فنون  و  ممارست  کلمات؟  است؟  مجهز  چیزهایی  چه  به 
شعر ساختن؟ قریحۀ ذاتی و وحی؟ بارها شنیده ایم که شاعر 
می گوید، شعر خودش می آید یا به قول شاملو، فرمان نوشتِن 
خود را صادر می کند، به عبارتی او خود را یک مدیوم تلقی 

می کند. 
یا به گونه یی دیگر، شاعر خود را ملزم می کند طی ساعاتی 
راه های  بسا  چه  اما  بنویسد.  را  خود  شعرهای  مشخص، 
اهمیت  آن چه حایز  نباشد؛  اهمیت  بیان کردن چندان حایز 
است، گفتن و بیان کردِن تجربه است. این مساله بدین معنا 
نیست که شعر وسیله و ابزارِ بیاِن یک تجربه یا فرضًا فوراِن 
رنج است. و قطع یقین، شعر در حد وسیله تقلیل نمی یابد، 
اما آیا شعر خود هدف است؟ هدِف شعر، خودش است؟ 
به  شود،  گرفته  کدام  هر  جانب  مغرضانه  زیرا  کدام.  هیچ 
ایدیالیسم ختم می شود. دست بر قضا، شعر باید بتواند همین 
حتا  و  دهد.  نشان  معاصر  دورۀ  در  را  هدف  وسیلۀ  بحران 
در  موجود  بحراِن  و  تنش  یعنی  شعر  نفِس  گفت،  می توان 

وسیلۀ هدف؛ همان تنشی که مدرنیسم، 
به  موجِد آن شده است. کافی ست فقط 
انتقادِی وسیلۀ هدف در  تاریخی  معنای 
صورت،  هر  به  کنیم.  اشاره  انقالب ها 
نمی توان برای تجربه، شعر و رنْج تقدم 
از  کدام  هر  زیرا  کرد.  تعیین  تاخری  و 
هر  ظاهرشدن  و  هستند  دیگری  این ها 
به معنای حضور آن دیگری است.  یک 
و همۀ این ها تجلی شکست است، تجلِی 
ناممکن شدن است. فی الواقع، ما هر بار 
گفتِن  می شویم،  ناکام  چیزی،  گفتن  در 
چیزْی ناممکن شده است. زیرا ما دچار 

زوال انتقال تجربه شده ایم. 
)بنیامین(.  است  شده  تخریب  تجربه، 
و  است.  شدن  ناممکن  ممکن،  امر  تنها 
بر  مزید  است.  مدرن  شعر  این خصلت 
به  شعر.  هژمونی  رفتِن  دست  از  علت، 
عبارتی، وضعیت موجود، از زمان بودلر، 
استیونس  الیوت،  ماالرمه،  ورلن،  رمبو، 
تا پاز، آراگون، برشت، نرودا به مراتب، 
زبان بازی  در  گرفتن  پناه  است.  وخیم تر 
ناممکن  است.  آن  نمودهای  از  یکی 
داشتن  دوست  و  شعر  سیاست،  شدن 
شکست  تثلیِث  آن ها،  انتقال ناپذیری  و 
است. و سرانجام وفادارِی به امرناممکن. 
»پس اگر شعر می تواند گرایش ذاتِی رنج 
را در  پاسخ گفته و آن  را  بیان شدن  به 
خود تحقق بخشد، یا به عبارت دیگر اگر 
دلیلش  کند،  بیان  را  رنج  می تواند  شعر 
بیان کردن را به منزلۀ رنْج  آن است که 
معمای  از  برخاسته  رنج  می کند.  تجربه 
شکست  به  اعتراف  در  بیان  حل ناپذیر 
تجلی یافته و تجربۀ شکست را با ذات 
نیست  شکی  می کند.  یکی  شعر  درونِی 
از  ناشی  بحران  و  هنری  بیان  مسالۀ  که 
اما  است.«)2(  جدید  عصر  خاص  آن، 
با  می شود؟  بیان  چه گونه  کردن،  بیان 
خودِ بیان کردن؟ بی واسطه یا با واسطه؟ 
جوهری  واجد  خود  واسطه ها  این  آیا 
ادامۀ بحث بدین  مستقل اند؟ می بینم که 
خودِ  مثل  ـ  می شود  ناممکن  صورت 
تقدیر  هر  به  است  ناممکن  گفتْن  شعر 
بیاِن رنج، در بی واسطه گی خود، همواره 
و  احساسات خام  به  فروغلتیدن  مستعد 

سانتی مانتال است. چنین بیانی، چیزی نیست جز برانگیختِن 
باعث  که  مظلومیت  از  ردی  گذاشتِن  دیگران،  ترحم  حس 
هم ذات پنداری مخاطب با نویسنده می شود )به قول ناباکوف، 

این بدترین چیز است(، چنین بیانی و به طور متقابل چنین 
قرائِت مضحکی از یک متن، توهین به شعور و شرف انسان 
تاثری  اثر هنری واجد  و رنِج اوست. در عین حال که هر 

یک  قدرت  و  است،  تغییر  و   )affection( اسپینوزایی 
یا  ردها  گذاشتِن  برجا  است؛  تاثر  یا  بخشی  اثر  همین  اثر، 
خراش هایی بر خواننده یا مخاطب. چنان که موجد گسست 
یا تخریب در او می شود. لیکن این تخریب، تخریبی ناشی 
بیان  را  خود  الجرم  رنج  نیست.  کف آلودشدْه  هیجاناِت  از 

می کند، لیکن همواره بیان نمی شود. 
به قول آدورنو در دیالکتیک منفی: »رنج، اثر و ردِ جسمانِی 
انسان. ضرورِت رخصت  آگاهِی  بر  ابژه یی  و  است  جامعه 
است.«)3(  حقیقت  کِل  شرِط  شود،  بیان  که  رنج  به  دادن 
زیرا رنج، به طور عینی بر سوژه حمل می شود. منابِع قابل 
بیانی  ابعادِ  این خصوص،  در  فلسفه  و  برای شعر  دسترس 
یا محاکاتِی زبان است، که در تضاد با معناشناسی و نحوِی 
رایج است، هم چنین مناسباِت حک نشده در مفاهیِم مستقر و 
تثبیت شده، از جمله منابع دیگر برای شعر است. وقتی چنین 
مفاهیمی را از سرمشق های تثبیت شدۀ خود خارج می کنیم و 
در منظومه یی پیرامون یک موضع و درون مایۀ خاص، فرضًا 
قدرت  می تواند  شعر  می گذاریم،  عشق،  از  ناشی  شکست 
تاریخِی نهفتۀ دروِن آن ها را آزاد کند و باعث شود که همان 
رنِج علی الظاهْر شخصی و جزیی، پتانسیل های یونیورسال و 
کلِی خود را نشان دهد.)4( به این ترتیب، بیان شدِن رنج، 
همان  است؛  تاریخ  در  نهفته  نیروهای  آزاد شدن  معنای  به 
نیروهایی که از نظم نمادین یا نظم مستقر کسر می شوند. در 
واقع، مازاد معنایی هستند، بدین قرار، شعر، خود مازاد است. 
و این مازاد همواره نقش محوری برای تغییِر رادیکال دارد. 
این مازاد معنایی بیرون از معنایی که نظم های موجود تحمیل 
یا  رهایی بخشی  برای  حدی  اگر  و  می گیرد.  قرار  می کنند، 
نقش  مازاْد  این  باشیم،  قایل  الهیاتی  ماتریالیستی  رستگارِی 
تعیین کننده دارد. این امر با پوزیتیویسِم منطقی یا متافیزیِک 

کالسیک و نیز استعالی هایدگری میسر نیست. 
را  ایدیالیستی  و  خام  اولیه،  احساسات  این  چیزی  چه  اما 
باید  ابتدا  زبان؟  می کند؟  ماتریالیستی  و  انضمامی  متعین، 
کاذب  و  ایدیالیستی  وجه  واجد  که  کرد  فهم  را  رنج  خود 
به  است.  گمراه کننده  کاذب،  واقعیت  همواره  زیرا  نباشد؛ 
عبارتی، رنِج واقعی انسان نیست یا آن را به بی راهه سوق 
و  واقعیت  با  رنج  این  اتصال  نقطۀ  یافتن  سپس  می دهد. 
این جا  در  است.  اهمیت  آن حایز  یونیورسال  حِد  واقع،  به 
همان مساله جزیی و کلی از نو ظاهر می شود، وقتی شاعری 
فرضًا در عشق شکست می خورد، مسالۀ مواجهۀ این عشِق 
مشخص و جزیی با واقعیِت عینی و کلی است. این مساله 
پوزیتیویستی  امکان  هیچ  و  نیست.  میسر  معرفت شناسی  با 
برای توضیح و تبییِن آن یافت نمی شود. زیرا در این صورت 
امکان ایدیولوژیک شدن آن نیز هست. به همین ترتیب، هر 
نقدی، مستعد فرو غلتیدن به ورطۀ مهلک ایدئالیسم است. 
ماتریالیستِی  نقد  یک  تاریخی،  انتقادِی  متعیِن  نقد  یک  تنها 

مخرب، امکان تکامل شعر را می دهد. 
در ناممکن شدن، بر همین منوال، رخداده گِی شعر مشخص 
او،  با  بر فرد و اصابت رنجی  نزول یک وضعیت  می شود. 
بیرون  متناقض خود و  به وضعیت  او  معنای گشوده گِی  به 
آمدِن تاریکی از روشنایی یا برعکس است، شکاف برداشتِن 
وضعیت همراه با شکاف برداشتِن خود سوژه است. و شعر 
درست در همین مرز رخداده گِی خود را عیان می کند. رنج 
آدمی در هر حال بیان می شود و شعر وظیفۀ انجام این مهم 

را ندارد، چون خودش رنج است.
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بیان شدِن رنج، به معنای آزاد شدن نیروهای نهفته در تاریخ 
است؛ همان نیروهایی که از نظم نمادین یا نظم مستقر کسر 
می شوند. در واقع، مازاد معنایی هستند، بدین قرار، شعر، 
خود مازاد است. و این مازاد همواره نقش محوری برای 

دارد. این مازاد معنایی بیرون از معنایی که تغییِر رادیکال 
موجود تحمیل می کنند، قرار می گیرد. و اگر نظم های 

حدی برای رهایی بخشی یا رستگارِی ماتریالیستی الهیاتی 
قایل باشیم، این مازاْد نقش تعیین کننده دارد. این امر با 
پوزیتیویسِم منطقی یا متافیزیِک کالسیک و نیز استعالی 
هایدگری میسر نیست

سفرنامه
واصف باختری 

ای تمام رگ های درختان جهان
بیشتر از شمار شما

سنگ در فالخن نفرین دارم
 

من از کنارۀ سنگوارۀ ارغنون ها
از برابر تهی ترین پنجره ها گذشته ام

و نجوای زندانیان آواها
در تق حنجره ها را شنوده

 
من دیده ام

در آن سوی لبخندهای دروغین
ـ گل های مقوابی یقین ـ

آبگینه هایی انباشته از شرنگ شک
من دیده ام

که فانوس شعر
روشنگر راه جست وجوی تان پاره یی ست

که شاعره گان
با طناب پوسیده بیت های کاه تان عتیق بادیه

خویشتن را حلق آویز می کنند
که ستاره ها از هم نقاب به عاریه می گیرند

که زمین ستاره باران است
که در انبوه واژه  ها

تازیانه چه قامت بلندی دارد
که کودکان رنگ ها تولد می شوند

تا استخوان های آن ها

ابزارهایی باشند
آراستن مسخ شده ترین رخساره ها را
که نخلستان ها به تبر معتاد شده اند

که جنگ ها خواب خاکستر می بینند
که بلورینۀ غرور قبیله 

در اندوه تلخ کوچ
بر درگاه تسلیم می شکند

که خورشیدهای مصنوعی
پیش از غروب 

در برابر شب زانو می زنند
که در شناسنامۀ ابریشم نوشته اند!

کنیزکی از نژاد پالس پوشان
 

ای تمام برگ های درختان جهان
بیشتر از شمار شما

سنگ در فالخن نفرین دارم.

...و آفتاب نمی میرد
و سایه گفت به باد

چه روی داد که شهر
بلند قامت بالنده

 ستبر بازوی توفنده
که هرگذرگاهش

رگی ز پیکر هستی بود
کنون فتاده زپای
و هرگذرگاهش

 رگ بریدۀ جنگاوری ست خون آلود
چه روی داد که آهن دالن صخره شکن

به سان پیکره ها، نقش ها، عروسک ها
 ستاده اند در آن سوی شیشه های زمان

 تناوران همه گویی که سنگ واره شدند
و چهره ها همه آیینه های تیرۀ مسخ

و پای ها همه چون نبض مرده گان قرون
و دست ها همه چون دشنه های زنگ آگین

و نام  ها همه گی بنده، بنده زاد، غالم
 و چشم ها همه چون شیشه های رنگ آگین

 و خشم ها نازای
 و خواب ها سنگین 

سپیده های دروغین به چشم ها چیره
گرسنه گان بیابان را

ببین چه گونه به تصویر نان فریفته اند
و دلقکان نگون مایه بر تکاور ننگ 

کشیده روسپی آرزوی خویش به بر
نه هیچ بادی از سوی خاوران برخاست
نه هیچ ابری در سوگ آفتاب گریست

 ز بس به جنگل باورها
 کالغ های دروغ آشیانه بگزیدند

 مباد در تب پندارهای تیرۀ خویش
فراز برج گمان دیده بان خواب آلود
به روی پیک سحر نیز در فرو بندد

و سوگوارترین مرغ
یگانه عاشق جنگل

 به روی چوبۀ دار آشیان بیاراید
 وسایه، سایۀ اندوهناک سرگردان
شنید پاسخ آوای خویشتن از باد

 به بی گناهی گل های سرخ دشتستان
و خواب سبز گیاهان گریستن تا کی

به باغ قرن گذاری کن
 که چتر آبی کاج و نگین نیلی برگ

 ودست کوچک هر سبزه
تو را به به جنگل سبز امید می خوانند

شهاب زودگذر شد اگر ستارۀ تو
ستارۀ دگری آفتاب خواهد شد

 و آفتاب نمی میرد
برو بپرس زمرغان بیشه های کبود

ز تیرخورده پیام آوران توفان ها
 ز آشیانه به دوشان دشت های غرور

که راه جنگل سبز امید می دانند
برو بپرس مگر راه دیگری هم است؟

 برو بپرس در این راه رهسپاری است؟
 و سایه گفت به همزاد خویش آری است!
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كرزي به امريكايي ها:

در انتخـابات مداخله نكنيد!

پاکستان په خپله...
او  انتزاعي  یوه  په  کچه  نړیواله  او  ییز  سیمه  په  اړیکې  پاکستان   
تجریدي حالت کې قرار لري او هغه حکومتونه چې په دیموکراتیکو 

هغو باور لري؛ نور په پاکستان باور نه شي کوالی.
دی زیاتوي، چې په پاکستان کې اوسنۍ خراب اقتصادي او امنیتي 
وضعیت د همدغسې دیني مدرسو او ترهګریزو ډلو پایله ده چې هم 
پاکستان په کشمیر کې له هند، دې خوا له افغانستان او په کور دننه 

هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
ترهګریزو شبکو  او  ناسمو سیاستونو  د  پاکستان  وایي، چې  نوموړی 
د شتون له امله نن په یوه داسې حالت کې قرار لري، چې د وېشلو او 

ورکېدو امکان یې ډېر شوی دی.
ښاغلی فیصل امین وویل،  نړۍ نن ورځ پاکستان ته د شک له عینکو 
او  اروپایي  نه  هند،  نه  شي،  کوالی  باور  افغانستان  پرې  نه  ګوري، 

لوېدیځ هېوادونه.
په همدې  پاکستان  زیاتوي، که چېرې  استاد  پوهنتون دغه  د کابل 
لیدلوري او پالیسو مخ ته الړ شي؛ نو د پاکستان د تجزیې او ورکولو 

امکانات ډېر زیات شتون لري.
هغه وایي، د پاکستان اوسنی سیاست نه د سیمې د هېوادونو په ګټه 
دی او نه د نړۍ بلکې د یوه ترهګرو د یوې ځالې بڼه یې غوره کړې 
ده او هلته د اسامه بن الدن وژنې د القاعدې د مرکز په توګه هم نړۍ 

ته معرفي کړ.
له  همدارنګه  هند،  له  کې  کمشیر  په  خبره،  په  امین  ښاغلي  د 
افغانستان او په د بلوچستان ستونزې ټولې یو ځای او پاکستان به د 

نړۍ له سیاسي نقشې وباسي.
هغه وایي، که له یوې خوا پاکستان منزوي کېږي له بلې خوا په سیمه 
کې نور هېوادونه لکه افغانستان، چین او هند پیاوړي کېږي، چې دا 

هم د پاکستان لپاره ډېره خطرناکه ده.

کار کرزی بسيار...
شد  عمل  وارد  افغانستان  در  اهداف خودش  به  نیل   
زیرا می خواست طالبان را سرنگون کند و پناهگاه های 
یا  بکشد  را  القاعده  اعضای  و  ببرد  بین  از  را  القاعده 

دستگیر کند.
اخالقی  وظیفه  »امریکا  افزود:  ادامه  در  کریستال  مک 
سرنگون  از  پس  تا  کند  کمک  افغان ها  به  که  داشت 
و  سر  کشورشان  اوضاع  به  طالبان،  حکومت  کردن 
سامان بدهند. درعین حال، باید توجه داشت که امریکا 

در افغانستان منافع سوق الجیشی دارد. افغانستان از نظر 
منطقه یی بسیار مهم است. افغانستان در کنار کشوری 
همانند پاکستان قرار دارد که جنگ افزارهای هسته یی 
دارد. افغانستان نه تنها برای منطقه بلکه برای کل جهان 
مهم است. اگر حکومت مرکزی در افغانستان ضعیف 
باشد، بار دیگر افغانستان به پناهگاه امنی برای القاعده 

تبدیل خواهد شد.«
کرزی  حامد  به  باید  »امریکا  گفت:  کریستال  مک 
آن  معنای  به  این  کند.  کمک  افغانستان  رییس جمهور 
امریکا  نیست که کرزی کاماًل بی عیب و نقص است. 

که  صورت  همان  به  را  افغانستان  واقعیت های  باید 
به  با همین درک، بکوشد  هست درک کند و درست 

کرزی کمک کند.
سیاسی  احزاب  افغانستان  در  است:  کرده  تصریح  او 
وجود ندارند و کرزی بارها هدف حمالت قرار گرفته 
سیاست  در  را  افغانستان  واقعیت های  این  باید  است. 
گذاری های امریکا درباره افغانستان مدنظر داشت. باید 
درک کرد که حامد کرزی مجبور است در شرایطی که 
می کند.  بندباز حرکت  یک  همانند  می وزد  باد سختی 

کار کرزی بسیار دشوار است.

افغان ها به صورت سنتی از  او در عین حال گفته که 
عمیق  اعتقادهای  آن ها  نمی آید.  خوششان  خارجی ها 

اسالمی دارند.
درعین حال باید توجه داشت که هنوز هم طالبان در 

افغانستان نفوذ دارد.
مختلف  باید همکاری کشورهای  اوصاف،  این  باهمۀ 
درباره افغانستان و آینده این کشور ادامه داشته باشد. 
امریکا همچنان باید در مسایل افغانستان درگیر باشد. 
جدا  افغانستان  مسایل  از  را  نمی تواند خودش  امریکا 

کند.

ماندگار

ایاالت متحدۀ امریکا نیروهای زمینی و هوایی افغانستان 
را تجهیز کرده و برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی، 
نیروی ویژه یی را در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان 

ایجاد می کند. 
در  گذشته  نیمه شِب  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 
تماس با روزنامۀ ماندگار از واشنگتن گفت که هیأت 
با وزرای خارجه،  اکنون  تا  امریکا،  به  افغانی در سفر 
امریکایی  دیگر  مقام های  و  سناتوران  برخی  دفاع، 

مالقات کرده است.
آقای کرزی  دیگر،  لحظات  تا  است  قرار  که  او گفت 
در یک »گفت وگوی دونفره و طوالنی با رییس جمهور 

اوباما« صحبت کند. 
  زندان بگرام به افغانستان سپرده شد

هیأت  که  گفت  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 
خوبی  دستاوردهای  سفر  این  در  افغانستان  حکومت 
داشته و مهم ترین دستاوردشان، سپردن مسوولیت کامل 

زندان بگرام به حکومت افغانستان بوده است.
آقای فیضی گفت که پنتاگون موافقت کرده که تمامی 
افغانستان  حکومت  به  بگرام  زندان  مسوولیت های 
در  این  از  پیش  که  کمیسیونی  هم چنان  شود؛  واگذار 
مورد سرنوشت زندانیان تصمیم می گرفت، متشکل از 
چهار امریکایی و سه افغان بود؛ اما در گفت وگوهایی که 
با مقامات امریکایی صورت گرفت، فیصله شد که همۀ 

اعضای کمیسیون باید افغان باشند.
گفت وگوی  از  پس  فیضی،  آقای  اظهارات  اساس  بر 
هیأت افغانی با وزیر دفاع امریکا، فیصله شد: نیروهای 
بازداشت  را  افغانستان  اتباع  که  هنگامی  امریکایی 
نیروهای  به  را  آن ها  بعد،  تا 96 ساعت  باید  می کنند، 

امنیتی افغانستان بسپارند.
  تجهيز نيروهای افغان

در  افغانستان  حکومت  هیأت  به  امریکایی  مقام های 
زمینۀ تجهیز، تمویل و حمایت از  نیروهای زمینی و 

نیروهای  که  گفته اند  و  سپرده  تعهد  افغانستان  هوایی 
افغان را به سالح سبک و سنگین مجهز می سازند.

به  امریکا  که  گفت  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 
و    130-c هواپیماهای  افغانستان،  هوایی  نیروهای 
را  آنان  نیز   2014 سال  از  پس  و  می دهد  هیلیکوپتر 

حمایت و پشتیبانی می کند.
به  است  قرار  که  هواپیماهایی  که  شمار  مورد  در  او 
حکومت افغانستان سپرده شود، اظهار بی اطالعی کرد 
اما گفت: هواپیمایی که قرار است به نیروهای ما سپرده 

شوند، بسیار پیشرفته و مدرن است.
که  افزود  افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی 
متحدۀ  ایاالت  از سوی  نیز  افغانستان  زمینی  نیروهای 

امریکا تربیت و تجهیز می شوند.
  ایجاد نيروهای ویژه

هیأت  با  خود  گفت وگوهای  در  امریکایی  مقام های 
تهدیدات  »دفع  برای  ویژه  قوای  تشکیل  از  افغانی، 
امنیتی  نیروهای  چوکات  در  خارجی«  و  داخلی 

افغانستان سخن زده اند.
آقای فیضی، روی ایجاد این نیروها جزییات بیشتر ارایه 

نکرد.
هیأت  گفت وگوهای  در  که  گفت  او  دیگر،  سوی  از 
هرچه  که  شده  فیصله  امریکایی  مقام های  با  افغانی 
افغانستان  روستاهای  از  امریکایی  نیروهای  زودتر 

خارج شوند و در پایگاه های شان مستقر شوند.
ت  وزار  کرزی،  حامد  سخنگوی  اظهارات  اساس  بر 
دفاع امریکا تعهد سپرده که تابستان آینده از روستاهای 

افغانستان خارج  شوند.
  کنترل فضایی افغانستان

سوی  از  افغانستان  هوایی  حریم  گذشته  سال  ده  در 
نیروهای ناتو، کنترل و رهبری شده است.

موضوع  کرزی،  حامد  سخنگوی  گفته های  اساس  بر 
در  مهم  موضوعات  از  نیز  افغانستان  فضای  کنترل 

نشست با مقامات پنتاگون بوده است.
نیروهای  این،  از  پس  که  شده  توافق  نشست  این  در 

حریم  مشترک  صورت  به  امریکایی  و  افغان  هوایی 
هوایی افغانستان را کنترل می کنند؛ زیرا نیروهای افغان 
را  افغانستان  هوایی  حریم  نمی توانند  یک باره گی  به 

کنترل کنند.
  دفتر قطر باز شود

ایمل فیضی گفت که در مورد پروسۀ صلح با وزارت 
خارجۀ امریکا و شورای امنیت ملی این کشور صحبت 
حکومت  از  امریکا  خارجۀ  وزارت  و  است.  شده 
افغانستان خواسته که زمینۀ باز شدن رسمی دفتر طالبان 

در قطر را فراهم سازد.
به گفتۀ فیضی، خواست امریکایی ها این بوده که دفتر 
زودتر  هرچه  صلح  گفت وگوهای  تسهیل  برای  قطر 
فعال شود؛ اما موقف ما این بود که در این دفتر باید 
نماینده گان واقعی طالبان حضور داشته باشند و طرف 

مذاکرۀ آن ها باید حکومت افغانستان باشد.
طالبان  مذاکره کنندۀ  هیأت  که  است  حالی  در  این 

هم اکنون در قطر به سر می برد.
  انتخابات و اجماع ملی

که  می گوید  افغانستان  جمهوری  ریاست  سخنگوی 
مقام های امریکایی از حکومت افغانستان خواسته اند که 
زمینۀ برگزاری یک انتخابات شفاف، عادالنه و عاری 

از تقلب را فراهم سازند.
از  افغانستان  مقابل حکومت  فیضی، در  آقای  به گفتۀ 
افغانستان  انتخابات  در  که  است  خواسته  امریکایی ها 

مداخله نکنند.
او گفت: ما خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه 
استیم. اگر امریکا در انتخابات افغانستان مداخله کند، 
کشورهای دیگر منطقه و غربی نیز مداخله خواهند کرد 

که ما این اجازه را به کسي نمي دهیم.
در  بین المللی  ناظران  خواهان حضور  ما  که  گفت  او 

پروسۀ انتخابات هستیم.
که  گفته اند  مجلس  اعضای  برخی  حال،  همین  در 
کرد  خواهد  تالش  سفر  این  در  کرزی  رییس جمهور 
آینده  در  را  نزدیکانش  و  خود  قدرت  ادامۀ  زمینۀ 

اما سخنگوی حامد کرزی این سخن را  فراهم سازد، 
»غیر منطقي« و »شایعه« خواند و گفت آقای کرزی در 

این سفر به دنبال خواست های شخصی اش نمي باشد.
افغانی  هیأت  از  امریکایی ها  که  گفت  فیضی  ایمل 
خواسته اند که پیش از برگزاری انتخابات، یک اجماع 
ملی را با اشتراک تمامی گروه های ذی دخل در قضیۀ 

افغانستان به وجود آورند.
برگزاری  از  پیش  که  گفته اند  امریکایی ها  گفت:  او 
جمع  گردهم  سیاسی  حلقات  و  گروه ها  انتخابات، 
شوند، آن ها مسیر و راه حرکت به سوی انتخابات را 

باید مشخص سازند.
ایجاد اجماع ملی میان افغان ها، از سوی وزارت خارجۀ 

امریکا مطرح شده است.
  نيروهای امریکایی خارج نمی شوند

سخنگوی حامد کرزی می گوید با توجه به مذاکراتی که 
صورت گرفت، با اطمینان می توانم بگویم که نیروهای 

امریکایی از افغانستان خارج نمی شوند.
امنیتی  سند  امضای  با  می خواهد   امریکا  او،  گفتۀ  به 

چه گونه گی حضور خود را در افغانستان تعریف کند.
بر اساس گفته های او، در چارچوب سند همکاری های 
امنیتی، شمار سربازان امریکایی که در افغانستان می مانند 
شد.  امریکایی ها مشخص خواهد  پایگاه های  تعداد  و 
در  نظامی  امریکا حضور  که  می خواهد  نیز  افغانستان 

کشور داشته باشد.
سخنگوی حامد کرزی افزود: رییس جمهور اوباما، رقم 
می مانند،  افغانستان  در  که  را  امریکایی  سربازان  دقیِق 

مشخص می کند.
بر اساس گفته های ایمل فیضی، توافق نامۀ امنیتی میان 
سفر  محورهای  عمده ترین  از  یکی  واشنگتن  و  کابل 

هیأت افغانی به واشنگتن بوده است.
امنیتی، خواهان مصونیت قضایی  امریکایی ها در سند 
سربازان شان در افغانستان است؛ اما حکومت افغانستان 

مخالف این موضوع می باشد. 
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به تعهدات مان پایبند...
 به گزارشگران گفت که با کرزی به مدت یک ساعت 
مالقات جداگانه داشته است. او افزود: »فکر می کنم 
منصفانه است اگر بگویم ما در مورد مسایل کلیدی 
یافته  نتایجی دست  به  که در موردش بحث کردیم، 

ایم«.
کرزی روز جمعه با بارک اوباما، رییس جمهور امریکا 

در کاخ سفید دیدار کرده است. 
رییس  حیث  به  دوم  بار  برای  تازگی  به  که  اوباما 
جمهور انتخاب شده است، در حال حاضر در مورد 
غور  افغانستان  از  سربازانش  بیشتر  کشیدن  بیرون 
به  افغانستان در حال حاضر  در  آن ها  می کند. شمار 

66 هزار تن می رسد.
ایاالت متحده و ناتو پیش از این نیز در مورد بیرون 
کشیدن نیروهای جنگی شان تا پایان سال 2014 از 
معلوم  هنوز  اما  بودند.  رسیده  توافق  به  افغانستان 
نیست که چه شمار از سربازان امریکایی برای آموزش 
نیروهای افغان در کشور باقی می مانند و این که آن 

ها چه نقش امنیتی را به عهده خواهند گرفت.
ادامه  بر  دیداراش  طی  کرزی  که  رود  می  انتظار 
نیروهای  از  توجهی  قابل  شمار  نظامی  حضور 
پافشاری  از سال 2014  افغانستان پس  امریکایی در 
باقی  مقام های کاخ سفید خواهان  از  اما برخی  کند. 
افغانستان هستند  در  نیرو  تنها چندین هزار  گذاردن 
و بن رودِز، مشاور امنیت ملی امریکا، حتی روز سه 
شنبه این گزینه را که ایاالت متحده تمام نیروهایش 

را از افغانستان بکشد، غیر ممکن ندانست.
اذعان  امریکایی به طور غیر رسمی  مقام های نظامی 
کردند که گفته ها درباره بیرون کشیدن کامل نیروها، 

بیشتر یک تاکتیک در مذاکرات با کابل است.
با  پنجشنبه  روز  پایانی  ساعات  در  همچنین  کرزی 
برای  متحده  ایاالت  خارجه  وزیر  کلینتون،  هیالری 
گفت وگو و صرف شام رسمی دیدار کرد. آن ها در 
مورد موضوعاتی چون پیشرفت در مذاکرات آشتی با 
طالبان و همچنین توزیع کمک های ایاالت متحده به 

افغانستان گفت وگو نمودند.

کرزی با تاکید خواهان آن بود که بیشتر کمک ایاالت 
متحده باید به طور مستقیم به خزانه دولتی افغانستان 
واریز شود به جای این که میان سازمان های غیردولتی 
نوالند،  ویکتوریا  گردد.  توزیع  رسانی  کمک  و 
در  گفت وگوها  که  گفت  خارجه  وزارت  سخنگوی 
این باره جریان دارند، اما در ارتباط با افغانستان، فساد 

یک نگرانی عمده باقی می ماند.
جان سوپکو، بازرس کل ایاالت متحده امریکا برای 
بازسازی افغانستان نیز روز پنجشنبه هشدار داده بود 
امریکا  کمک های  از  هنگفتی  مبالغ  است  ممکن  که 
هدر رود، اگر که برنامه ریزی و شرایط امنیتی بهبود 

نیابند.
با  »افغانستان  کلینتون گفت:  به  حامد کرزی خطاب 
کمکی که شما ارایه می کنید، خواهد توانست امنیت 
مردمش را تامین کند و از مرزهایش مراقبت نماید«. 
کرزی همچنین اظهار اطمینان کرد که این دو کشور 
امنیتی را طرح ریزی  بتوانند »یک توافقنامه دوطرفه 

کنند که منافع افغانستان و امریکا را تضمین کند«.

خروج تمامی نيروهای...
 نیروهای امریکایی از افغانستان، راه را برای افزایش 

فعالیت های طالبان هموار می سازد.
در سال 1989 زمانی که نیروهای شوروی سابق پس 
افغانستان خارج شدند، دولت  از  از یک دهه جنگ 

افغانستان با چالشی جدی مواجه شد.
در  نیرو  هزار   68 حدود  امریکا  حاضر  حال  در 
افغانستان دارد و این رقم احتماالً تا 31 دسامبر سال 

2014 به شدت کاهش خواهد یافت.
که  در صورتی  است:  گفته  دیگر مجلس  یک عضو 
نیروهای  نظامی  آموزش  بدون  امریکایی  نیروهای 

امنیتی افغان از کشور خارج شوند، این مسأله به وقوع 
فاجعه منجر خواهد شد.

در همین حال، شکریه بارکزی، یکی دیگر از اعضای 
مجلس نماینده گان اعالم کرد: خروج تمامی نیروهای 
امریکایی پس از سال 2014 از افغانستان بدین معنا 

خواهد بود که واشنگتن شکست را پذیرفته است.
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فیلم »جوانان چاپ انداز«

نامزد جوایز اسكار شد

فراغت 24 بريدمل زن در هرات

کرده  اعالم  امریکایی  بازرس  سوپکو،  جان 
است بیشتر پایگاه هایی که برای نظامیان افغان 
الزم  کیفیت  شده،  ساخته  امریکا  سوی  از 
این  ساخت  در  دالر  میلیون ها  و  ندارند  را 

پایگاه های حیف و میل شده است.
امور  در  امریکا  کنگره  بازرس  سوپکو  آقای 

بازسازی و نظامی افغانستان است.
بین الملل  توسعه  ادارۀ  و  پنتاگون  سوپکو، 
فاقد  اداره  دو  این  که  کرد  متهم  را  امریکا 
هرگونه برنامه »بلندمدت« در باره پروژه های 
براساس  است.  افغانستان  در  بازسازی 
استندردهای  پروژه ها  بیشتر  در  او،  اظهارات 

کیفی رعایت نشده است.
او به ساخت یک پایگاه برای نظامیان افغان 
امریکا اشاره کرد  در والیت قندوز از سوی 
سوپکو،  توسط  شده  ارایه  گزارش  در  که 
به  پایگاه  این  ساخت  در  دالر  میلیون  هقتاد 

مصرف رسیده است.
در گزارش که سوپکو به کنگره امریکا سپرده، 
آمده است که این پایگاه، به روی زمین »بی 
آن  های  اتاق  سقف  و  شده  ساخته  ثبات« 
و  کرده  مواد، سقوط  کیفیت خراب  دلیل  به 
استفاده  قابل  غیر  پایگاه  این  در حال حاضر 

است.
در گزارش جان سوپکو به مشکالت و حیف 
و میل شدن میلیون ها دالر در ساخت و ساز 
سه پایگاه نظامی در والیت ننگرهار در شرق 

افغانستان نیز اشاره شده است.
گفته شده است که این پایگاه ها به طور غیر 
فاضالب،  سیستم  و  شده  ساخته  استندرد 

تهویه و گرمایشی آن نیز مشکل دارد.
در گزارش آمده است که در حال حاضر از 
زیر زمین یکی از ساختمان ها برای نگهداری 

مرغ ها استفاده می شود.
او هشدار داده است که حداقل 400 میلیون 
دالر امریکا در پروژه های زیرساختی در سال 

برنامه ریزی،  در  ضعف  دلیل  به   2011 مالی 
و  حیف  افغانستان  در  اجراآت  و  هماهنگی 

میل شده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، امریکا از سال 
2001 تا اکنون بیش از نود میلیارد دالر برای 

بازسازی افغانستان اختصاص داده است.
مالی  کمک های  که  است  گفته  سوپکو      
امریکا بالغ بر بیست و هشت میلیون دالر در 
دوم  جهانی  جنگ  از  واشنگتن  و  بوده  روز 
تاکنون برای هیچ کشوری در جهان این میزان 

بودجه مصرف نکرده است.
مقر  که  بین الملل  شفافیت  سازمان  پیشتر، 
ساالنه خود،  گزارش  در  است  برلین  در  آن 
کرده  معرفی  کشور  فاسدترین  را  افغانستان 

است.
کنگره  به  حالی  در  سوپکو  جان  گزارش 
کرزی  حامد  که  است  شده  ارایه  امریکا 
در  امنیتی  توافقنامه  باره  در  گفت وگو  برای 

واشنگتن به سر می برد.
  گم شدن چندین ساختمان

خبرگزاری رویترز، از قول یک منبع در امریکا 
تحقیقات  اساس  بر  که  است  داده  گزارش 
قراردادهای  امور  امریکا در  کمیسیون کنگره 
نظامی، حدود 34 میلیارد دالر این کشور برای 
خصوصی  بخش  با  نظامی  قراردادهای  عقد 
در جنگ های عراق و افغانستان حیف و میل 

شده است.
امریکا  که  گفت  پنجشنبه  روز  سوپکو  جان 
در  کرد  می  فکر  که  را  ساختمان  چندین 

افغانستان ساخته شده، گم کرده است.
او و همکارانش نمی  سوپکو می  گوید که 
در  و  زمانی  چی  ها  ساختمان  این  که  داند 

کدام منطقه افغانستان ساخته شده است.
او گفت: »ما چندین ساختمان را که فکر می 
کرده  گم  شده،  ساخته  افغانستان  در  کردیم 
شاید  اما  رفته،  کجا  ها  این  نمیدانم  من  ایم. 

هم که هیچگاهی ساخته نشده اند.
به گفته او، اگر موسسات به درستی در مورد 
نظامی  های  پروژه  و  ساختمانی  های  برنامه 
ایاالت  ندهند،  پاسخ  کشور  این  در  امریکا 
دالر  ها  میلیارد  شدن  ضایع  خطر  با  متحده 

روبرو خواهد شد.
روزانه  واشنگتن،  که  است  شده  گزارش 
برای  دالر  میلیون  و هشت  بیست  در حدود 

بازسازی افغانستان مصرف می کند.

  گم شدن اسناد خرید سوخت ناتو
که  است  داده  گزارش  رویترز،  خبرگزاری 
درخصوص  تحقیقات  امریکایی،  بازرسان 
دالر  میلیون   475 خرید  اسناد  رفتن  بین  از 
سوخت در مرکز فرماندهی ناتو در افغانستان 

را آغاز کرده ا ند.
که  است  آمده  بازرسان  این  گزارش  در 
که  داند  نمی  هنوز  ناتو  آموزشی  فرماندهی 
میلیون های لیتر مواد سوختی به کجا رفته و 

در اختیار کدام نیروها قرار گرفته است.
جان سوپکو در نامه یی که به دفتر وزیر دفاع 
امریکا فرستاده، نوشته که تحقیقات در مورد 
افغانستان را  سرنوشت، 475 میلیون دالر در 

آغاز کرده است.
در این نامه، سوپکو گفته است که مقام های 
مالی  اسناد  تمامی   CSTC-A فرماندهی 
مرتبط با پرداخت خرید مجموعا 475 میلیون 
ملی  اردوی  برای  سوختی  فرآورده های  دالر 
فبروری  تا   2006 اکتبر  تاریخ  از  افغانستان 

2011 را از بین برده اند.
فرماندهی،  این  که  است  گفت  همچنان  او 
دفتر  که  را  اسنادی  از  نیمی  است  نتوانسته 
بازرس کل در خصوص مواد سوختی که در 
ماه مارچ 2011 تا ماه مارچ 2012 تقاضا کرده 

بود، ارایه کند.

امریكا خواهان حفظ...
نیروهای  شمار  ازقبیل  مهمی  مسایل  به  امریکایی   
نظامی امریکایی در افغانستان پرداخته شود. قرار است 
نیروهای نظامی امریکایی تا سال دو هزار و چهارده از 
افغانستان خارج شوند. کامال روشن است که اگر قرار 
باشد نظامیان امریکایی پس از سال دو هزار و چهارده 
باقی بمانند نمی توانند همان ماموریت  افغانستان  در 
حاضر  حال  در  که  باشند  داشته  برعهده  را  نقشی  و 
خواهان  امریکا  ارتش  فرماندهان  از  شماری  دارند. 
خروج تدریجی نظامیان امریکایی از افغانستان هستند 
و اینکه در نهایت، تعدادی از این نیروها در این کشور 
باقی بمانند نه اینکه به صورت ناگهانی شمار زیادی 
باید  شوند.  خارج  افغانستان  از  امریکایی  نظامیان  از 
باید  شود.  مشخص  افغانستان  در  امریکا  آتی  راهبرد 
نقش امریکا و کشورهای دیگر در کمک به افغانستان 
در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری امسال نیز در 
بحث  به  امریکایی  مقامات  با  کرزی  گفت وگوهای 
در  انتخابات  برگزاری  سابقه  به  باید  شود.  گذاشته 

افغانستان توجه داشت.
انتخابات ریاست جمهوری سال دو هزار و نه که  در 

حامد کرزی برای بار دوم سکاندار هدایت افغانستان 
شد، شاهد تقلب های گسترده در انتخابات بودیم. این 
تقلبات رابطۀ امریکا و افغانستان را نیز به شدت صدمه 
زده بود. کرزی تالش های زیادی کرد تا پیروزی خود 
را در انتخابات برای امریکایی ها مشروع کند و اتهامات 

مطرح درباره تخلفات انتخاباتی را رد کند.
هنوز  افغانستان  و  »امریکا  افزود:  ادامه  در  وی 
این  حل  برای  راهی  باید  دارند.  اختالف هایی  هم 
باید  دیگر  کشورهای  و  امریکا  شود.  پیدا  اختالف ها 
ببیند که چه کمکی می توانند به افغانستان کنند. اگر 
این کشورها درباره برگزاری انتخابات افغانستان نقش 
می گیرند  قرار  در وضعی  آینده  در  نکنند،  ایفا  مثبتی 
که خواهی نخواهی باید با مشکالت افغانستان مواجه 
باشند. در این صورت، عمل به وعده هایی که امریکا 
نیروهای  نقش  و  مالی  کمک های  درباره  افغان ها  به 
نظامی امریکایی در افغانستان داده است بسیار دشوار 

خواهد بود.«
»باراک  گفت:  افغانستان  به  اوباما  نگاه  درباره  وی 
که  می داند  خوبی  به  امریکا  جمهور  رییس  اوباما، 
جنگ افغانستان بخشی از میراث او به شمار می رود. 

عراق  جنگ  مقابل  درنقطه  را  افغانستان  جنگ  اوباما 
و  است  ضروری  جنگ  این  است  گفته  و  داده  قرار 
اوباما  می کند.  عمل  هوشمندانه  افغانستان  در  امریکا 
چهار سال در مسند قدرت بوده است و سرنوشتی که 
جنگ افغانستان پیدا می کند تاحدود زیادی به اوباما 
در  دفاع  و  خارجه  امور  وزرای  شد.  خواهد  مربوط 
دولت قبلی اوباما آمده و رفته اند اما اوباما در مسند 
نیروهای  می خواهد  اوباما  است.  مانده  باقی  قدرت 
نظامی امریکایی از افغانستان خارج شوند اما درعین 
پیدا  افغانستان تحقق  امریکا در  حال اهداف حداقلی 
اوباما  امریکا مهم است.  این اهداف برای منافع  کند. 
فرمانده کل قوا است و تحقق این اهداف برایش بسیار 
مایل  اوباما  گفت  باید  بنابراین،  است.  اهمیت  حایز 
است افغانستان در مسیری مشخص حرکت کند. در 
این میان باید به خواسته های کرزی نیز توجه داشت. 
رییس جمهور افغانستان باآنکه می داند به امریکا نیاز 
دارد از ادامه وابستگی به واشنگتن خسته شده است. 
کرزی نگران آینده افغانستان است. او به خشونت ها در 
افغانستان توجه دارد. او می پرسد چرا امریکا نمی تواند 
عملکرد  افغانستان  در  فعال  نظامیان  شبه  با  درمقابله 

بهتری داشته باشد. کرزی برای اثبات موقعیت خودش 
امریکایی  نظامی  نیروهای  خواهد  می  افغانستان  در 
خوبی  به  حال  درعین  اما  شوند  خارج  افغانستان  از 
آفرین  مشکل  کشورش  برای  کار  این  که  می داند 
نیروهای  خواهد بود. درعین حال کرزی نمی خواهد 
نظامی امریکایی درصورت حضور در افغانستان پس 
باشند.  داشته  مصونیت  چهارده،  و  هزار  دو  سال  از 
نیروهای  شد  خواهد  مجبور  امریکا  صورت،  دراین 
از عراق خارج  به همان صورتی که  را درست  خود 

کرد از افغانستان نیز بیرون بیاورد.«
وی در ادامه افزود: »امریکا می خواهد پایگاه های نظامی 
اش در افغانستان برای مدت طوالنی به منظور تحقق 
داشتن  به  امریکا  بماند.  فعال  اش  منطقه یی  اهداف 
درموقعیت  افغانستان  است.  نیازمند  افغان  دوستان 
مقابله  منظر  از  امریکا  منافع  اما  ندارد  قرار  راهبردی 
با تروریستها در افغانستان و پاکستان در حفظ روابط 
با کابل نهفته است. این منافع امریکا همچنان به قوت 
خود باقی است. البته در این میان باید به مسایل امریکا 
با کشورهایی همانند چین و روسیه و ایران نیز توجه 

داشت که با مسائل افغانستان ارتباط پیدا می کند.«

حيف وميل ميليون ها دالر از سوی 
فیلم افغانی جوانان چاپ انداز امریكا در افغانستان

نوجوان  دو  عالقه مندی  از 
آغاز  بزکشی  ورزش  به 
ورزش  این  هیجان  می شود. 
با  فیلم  در  افغانستان،  خاص 
تصویر  به  جالب  صحنه های 

کشیده شده است.
بیرون  در  چاپ انداز  جوانان 
زیادی  شهرت  افغانستان  از 
کسب کرد و در داخل کشور، 

فیلم  کوچک  صنعت  جایی که 
سازی بعد از چندین دهه به سوی تقویت شدن 
می رود، عالقه مندان زیادی کسب کرده است.

فیلم جوانان چاپ انداز توسط سام فرنچ، فیلم 
ساز امریکایی تهیه شده و او سناریوی فیلم را 

مشترکًا با مارتین دسموند روی نوشته است.
مستند  فیلم های  ساختن  روی  که  فرنچ  آقای 
در افغانستان کار می کند، ابراز امیدواری کرده 
که صنعت فیلم سازی افغانستان، با ساختن و 

نمایش همچو فیلم ها تقویت شود.
او چندی پیش در صحبت با رادیو آزادی گفته 
بود: نیاز است تا یک ظرفیت برای صنعت فیلم 

سازی در افغانستان ایجاد شود.
او گفته است: زمانی که به اینجا آمدم، پی بردم 
نبوده  فعال  اینجا  در  سازی  فیلم  صنعت  که 
سازی  ظرفیت  برای  که  کردم  فکر  من  است. 
در این بخش نیاز وجود دارد. ما می خواستیم تا 
راه هایی را برای افغان ها بیابیم که در تولید فیلم 
کار کنند. ما در کنار هم این فیلم را ساختیم که 
افغان ها است و  افغان ها است، توسط  باره  در 

برای افغان ها است.«
گفته می شود که فیلم جوانان چاپ انداز یکی 
در  همه اش  که  است  هایی  فیلم  بزرگترین  از 

کابل تصویر برداری شده است.
در این فیلم، هنرمندان افغان فواد محمدی، ولی 

تالش و جوانمرد پاییز نقش آفرینی کرده اند.
مسیح تاجزی که به یک خانواده هنرمند افغان 
جوانان  فیلم  ساختن  جریان  در  و  دارد  تعلق 
چاپ انداز یک دوره آموزشی را تحت نظر سام 
فرنچ فرا گرفته، روی اهمیت کار با کارگردان 

این فیلم تاکید می کند.
افغانستان  سینمای  مورد  در  تاجزی  آقای 
موسسات  در  درسی  مواد  اکثر  می گوید: 
بوده  کهنه  کشور  این  در  سینما  هنر  آموزشی 
و با شرایط فعلی صنعت فیلم سازی ساز گار 
نیستند. به گفته او، شماری از فیلم سازان افغان 

هم دانش و تجربهء الزم فیلم سازی را ندارد.
فیلم جوانان چاپ انداز در فستیوال فیلم های 
کوتاه در شهر الس انجلس امریکا برندهء جایزه 
بهترین فیلم شد و اینک برای اسکار، بزرگترین 

جایزه هنری سینمای جهان نامزد شده است.
در بیست و چهارم فبروری امسال، برنده جوایز 
اسکار اعالن خواهد شد و این فیلم افغانی هم 
خواهد  قرار  خارجی  های  فیلم  فهرست  در 

داشت.

24 بریدمل زن پس از فراگیری 
سند  مسلکی  های  آموزش 

فراغت را بدست آوردند.
در مراسم فراغت این بریدمالن 
فرمانده  جاهد  محمد  تاج  بانو، 
قول اردوی 207 ظفر در حوزه 
غرب، خانم ماریا بشیر دادستان 
از  شماری  و  هرات  استیناف 
اشتراک  ملی  اردوی  فرماندهان 

داشتند.
گفت  ظفر  اردوی  قول  فرمانده 

که این برای نخستین بار است که 24 زن پس 
مرکز  از  مسلکی  های  آموزش  فراگیری  از 
فراغت  سند  ظفر   207 اردوی  قول  تعلیمی 
را بدست آوردند و قرار است این بریدمل ها 
در بخش های مورد نیاز اردوی ملی جذب 

گردند.
گفت  استیناف  دادستانی  رییس  بشیر  ماریا 
بیشتر  دولتی  ادارات  در  زنان  نقش  باید  که 
برجسته شود در صورتی که زنان در بخش 
های دولتی سهیم شوند، آینده درخشان را در 

پیش خواهند داشت.
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په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دې وروستیو 
کې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، چاودنې، وژنې او نورې 
پېښې زور اخلي، یوشمېر سیاسي شننونکي یې المل، په 
پاکستان کې روزل شوې وسله والې ډلې د پاکستان له 
کې  پاکستان  په  ډلو  دغو  چې  وایي،  او  ګڼ  وتل  منګلو 

وضعیت خراب کړی دی.
په  په دوو جال جال چاودنو کې چې  وړاندې  دوه ورځې 
ووژل  کسان   ۱۱۵ کابو  وشوې،  کې  دره  سوات  او  کوټه 

شوی او په لسګونو نور ټپیان شول.
ماندګار  سعیدي  احمد  شننونکی  چارو  سیاسي  د 
وضعیت  د  کې  پاکستان  په  چې  وویل،   ته  ورځپاڼې 
والې ډلې  لومړی هغه وسله  لري،  خرابېدل ګڼ الملونه 
چې پاکستان روزلې او مالتړ یې کاوه اوس د دغه هېواد 

له کنټرول نه وتلي دي.
هغه وایي، بله خبره دا ده چې د پوځي او ملکي چارواکیو 
ترمنځ اختالفونه شتون لري او چارواکي هڅې کوي چې 
پاتې  ایله څو میاشتې ورته  ټاکنې چې  پاکستان کې  په 

دي، تر سره نه شي.

او  امنیتي  سیاسي،  پاکستان  د  خبره،  په  نوموړي  د 
اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی او هر پاکستانی اوس 
اوس  او  دی  پوروړی  ډالره  زره  نیم  دوه  کابو  نه  نړۍ  له 
داسې ستونزې په کې شته چې ځینې کړۍ یې د اوسني 

حکومت د پرځولو هڅې کوي.
والو  وسله  د  پاکستان  چې  پخوا  وایي،  سعیدي  ښاغلی 
ډلو مالتړ کاوه تر شا یې امریکا وه او له پاکستان سره یې 
مرستې کولې او دا چې اوس ورسره مرستې نه کوي، له 
یوې خوا یې د کشمیر مسله را پورته شوې او له بلې خوا 

په کور دننه هم ډېرې ستونزې لري.
به  کې  سیمه  په  زیاتوي،  شنناند  دغه  چارو  سیاسي  د 
ایران،  لکه  راشي،  بدلونونه  لړ  یو  راتلونکې  نېږدې  په 

افغانستان او پاکستان ټول په مخکې ټاکنې لري.
کابینه  او  وزیر  لومړی  ولسمشر،  به  پاکستان  وایي،  هغه 
افغانستان  په  او  ټاکنې ترسره کړي  به هم  ایران  وټاکي، 
بله دا چې سیاسي  او  به هم نړیوال ځواکونه ووځي  کې 

حکومت به هم بدل شي.
دی زیاتوي، که په پاکستان کې یو بل لېډر رامخ ته شو 

نړیوالو  او  ګاونډیو  له  کړي،  ونه  مالتړ  ترهګرۍ  له  چې 
چې  شته  مندي  هیله  ولري،  اړیکې  ښې  سره  هېوادونو 
واکمن  اوسني  او  شي  ونه  که  او  شي  وژغورل  پاکستان 
بېرته پاتې شي، پاکستان به نور هم له ستونزو سره مخ 

شي او وضعیت به یې خراب شي.
په  پارټۍ  پیپل  پاکستان  د  وایي،  احمد سعیدي  ښاغلی 
اختالس او فساد تورنه ده او که له ترهګرو سره الس ونه 
لري، نشی کوالی چې پوځ او استخبارات کنټرول کړي.

هغه زیاتوي، سره له دې چې روښانه نه ده په پاکستان 
کې به ټاکنې تر سره شي او کنه خو وایي، که تر سره هم 

شي نو اوسنی حکومت یې د ګټلو توان نه لري.
همدارنګه د سیاسي چارو شننونکی او د کابل پوهنتون 
په  چې  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار  امین  فیصل  استاد 
پاکستان کې وضعیت تر بل هر وخته ډېر خراب شوی او 
ستر المل یې په دې هېواد کې د ځانمرګو بریدونو او نورو 
هغو دیني مدرسو جوړېدل چې په کې د چاودنو، جګړو 

او نورو اېډیالوژۍ تبلېغېدلې.
هغه وایي، هغو ترهګرو او وسله والو ډلو چې کابو دېرش 
کاله وړاندې په پاکستان کې رامنځته شوې او پاکستان 
یې مالتړ کاوه اوس په خورا سترو شبکو بدلې شوي، چې 
د پاکستان له کنټرول نه وتلي او دغه شبکې به پاکستان 

د نشت کندې ته غورځوي.
د  کې  کلونو  دغومره  تېرو  په  زیاتوي،  امین  ښاغلی 
پاکستان سیاسیون د یو ژور سیاسي فکر او سیاسي اېډیا 
مناسبه  یوه  لپاره  پاکستان  د  چې  توانېدل  ونه  مخې  له 

فضا رامنځته کړي.
او  فکرونو  ترهګریزو  د  چې  دی،  باور  دې  په  نوموړی 
رامنځته  شبکو  ترهګریزو  د  پراختیا،  راډیکلونو  اسالمي 
خاصې  یوې  د  چې  شتون  مدرسو  دیني  هغو  د  او  کول 
روحاني کړۍ له لوري په کې ځانګړي تبلیغات کېدل، 

پاکستان به د نشت او نسکورېدو خوا ته بیایي.
خپلو  د  سیاستوالو  پاکستانیو  د  همدارنګه  وایي،  هغه 
خامو فکرونو او دوه مخی سیاست له امله پاکستان یوې 
داسې کچې ته ورساوه چې په نړۍ کې یو منزوي هېواد 

شو.
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پاکستان په خپله لومه کې!
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از نصب دروازه در مرز 
با پاکستان جلوگيری شد

از  آنان  که  می گویند  کشور  در شرق  مرزی  مأموران 
نصب دروازه، در مرز تورخم )سرحد بین افغانستان و 

پاکستان( جلوگیری کردند.
به  مرزي  پولیس  فرماندۀ  یک  خیل  حسین  ایوب 
خبرگزاری بخدی گفته است، ماموران مرزی پاکستان 
قصد داشتند که یک دروازه را در تورخم نصب کنند 
که پس از گفت وگو، آنان از این اقدام شان خود داری 

کردند.
مرزباني  پولیس  ماموران  که  گفته  خیل  حسین  آقای 
به دستور مستقیم مقامات کابل، از نصب این دروازه 

جلوگیری کرده اند.
این  پاکستان  سرحدی  ماموران  که  مي رود  احتمال 
از ورود مهاجران غیر  به هدف جلوگیری  دروازه را 

قانونی به پاکستان نصب می کردند.
به باور آقاي حسین خیل در حال حاضر جلو ورود 
غیرقانونی مهاجران افغانستاني، به خاک پاکستان گرفته 

شده است و نیازي به نصب این درواُزه نیست.

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:
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د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

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

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

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سياسی و ایجاد 

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

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

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

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

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

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

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

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330


