
فرماندهی نیروهای آیساف در کشور روز سه شنبه گفت 
که آمارهای پیشین مبنی بر کاهش حمله های طالبان در 

افغانستان درست نبوده است.
آیساف  مقام های  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
می گویند آمارهای اصالح شده، نشان می دهد که تعداد 
حمله های طالبان در سال گذشته میالدی تغییری نکرده 
است. ماه گذشته دفتر نیروهای بین المللی در افغانستان 
اعالم کرد که درسال 2012، از شمار حمله هایی که دشمن 

آغازگر آنها بوده حدود هفت درصد کاسته شده است.
این  شنبه  سه  روز  آیساف،  سخنگوی  گریبیل،  جیمی 
و گفت  دانست  محاسباتی  اشتباه  یک  را  آماری  تفاوت 
اشتباه  به  داده ها  برخی  که  داد  نشان  بعدی  بررسی های 
ثبت شده بودند و از جمله برخی عملیات مستقل ارتش 

افغانستان در آمار پیشین محاسبه نشده بود.
در سال گذشته  طالبان  از حمالت  تازه  آمار  است  قرار 

میالدی به زودی منتشر شود.
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پاسبان یا جانی

فرماندهان طالبان با اعطای مدرک کتبی به اعضای این 
گروه، آنان را به حمالت انتحاری و رفتن به بهشت 

تشویق می کنند.
فروش بهشت در برخی از گروه های مسیحی یک امر 
عادی است، اما در طول چند سال گذشته این موضوع 
و  افغانستان  در  تندرو و جنگ جو  بین گروه های  در 

پاکستان نیز رواج یافته است.
به گزارش فارس، طالبان در...          ادامه صفحه 6

دفتر نماینده گی سازمان ملل در افغانستان اعالم کرده که آماده 
است برای حفاظت از غیرنظامیان با طالبان وارد »مذاکره مفید« 

شود.
در  غیرنظامیان  تلفات  درصد   ۸1 گزارشی  در  یوناما  پیشتر 

درگیری های افغانستان را به گروه طالبان نسبت داده بود.
طالبان در واکنش به این گزارش سازمان ملل، با انتشار نامه یی 
سرگشاده از بی طرفی این سازمان انتقاد کرد، اما یوناما انتشار 
این نامه را مثبت دانسته و طالبان را به گفت وگو دعوت کرده 

است.
این نخستین باری است که دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در 

افغانستان به طالبان پیشنهاد گفت وگو کرده است.
نیالب مبارز، از سخنگویان یوناما در...            ادامه صفحه 6

معروف  روزنامه نگارِ  و  نویسندۀ  رشید،  احمد 
خط  تا  می خواهد  افغانستان  دولِت  از  پاکستانی 

مرزی دیورند را به رسمیت بشناسند.
این روزنامه نگارِ پاکستانی در گفت وگویی با مجّلۀ 
دیورند،  خط  که  است  گفته  کابل  چاپ  انگاره 
»مرزِ شناخته شدۀ بین المللی« است و برای این که 
گذاشته  پایان  نقطۀ  افغانستان  در  کشمکش ها  به 

شود، دولت این کشور باید این مرز را بپذیرد.
آقای رشید در این گفت وگو پذیرفتنی می داند که 
پاکستان، »پشتیباِن راستین« طالبان در منطقه بوده 
است و بیش تر رهبراِن این گروه را پناه داده است؛ 
مشترک  تالش های  با  که  است  امیدوار  وی  اّما 

روند  این  پاکستان،  و  افغانستان 
تغییر یابد و پاکستان از حمایِت 

طالبان دست بردارد.
کشورهای  از  روزنامه نگار  این 
پاکستان  ویژه  به  همسایه 
حمایت شان  به  تا  می خواهد 
هراس افگن  گروه های  از 

امریکا  آن که  با  وی  دهند.  پایان 
می خواند،  افغانستان«  صلح  اصلی  »بازی گِر  را 
و  پاکستان  افغانستان،  حکومت های  که  می گوید 
ایران نیز می توانند در گفت وگوهای صلح اثرگذار 

باشند.

جهانی  جامعۀ  از  گفت وگو  این  در  رشید  آقای 
می خواهد تا برای تأمین امنیت و فضای صلح آمیز 
پس از سال 2014، افغانستان را یاری کند. وگرنه، 
وی باورمند است که جامعۀ جهانی قادر به ادامۀ 

جنگ افغانستان نیست.

سند طالبان برای ورود 
به بهشت!

یوناما:

حاضریم با طالبان وارد 
گفت وگوی مفید شویم
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صفحه 6

احمد رشید:

افغانستان باید خط دیورند را 
به رسمیت بشناسد

دولت افغانستان نه تنها برای ایجاد 
نیروهای سالم و پاسخ گو در کشور 
کمترین کار را انجام داده، بل شب 

و روز نیز شیپور خروج نیروهای 
ناتو از کشور را می زند و به این نظر 
است که موجودیت نیروهای خارجی، 

سبب شده که جنگ و ناامنی در 
کشور هم چنان ادامه یابد. اگر پس 
از خروج نیروهای ناتو، موارد مشابه 

ولسوالی سنگین در دیگر مناطق 
کشور هم به وقوع بپیوندد، آن گاه 
آقای کرزی چه پاسخی دارد که به 

شهروندان بدهد؟



سیاست  تب وتاب   ،2014 شدِن  نزدیک  با 
آشفتۀ  و  بیمار  سیاسِت  در  سهمی  و  کردن 
اما  است.  گرفته  باال  کردن،  بازی  افغانستان 
نقشی  و  افغانستان  فردای  برای  که  کسانی 
کردن، طرح  بازی  آن  و سیاست  قدرت  در 
حال  سه  از  می پرورانند،  ذهن  در  برنامه  و 

خارج نیستند:
و  قدرت  شیریِن  طعم  که  کسانی  نخست، 
به  و  چشیده اند  را  زدن  تکیه  آن  اریکۀ  بر 
ُخرد  امپراتوری  به  نیستند  حاضر  هیچ وجه 
از همین روزها  و  پایان دهند  و کالِن خود 
زدوبندهایی را آغاز کرده اند که یا ترقی کنند، 
یا در مسند بمانند و یا هم دست کم با یک 
درجه تنزل رتبه، از کاروان سیاست و قدرت 

عقب نمانند. 
بودن  طعم  هرگز  که  هستند  کسانی  دوم، 
به  این  و  نچشیده اند  را  قدرت  کانوِن  در 
برای آن ها مبدل شده  تاریخی  یک حسرت 
برای  نیز  گروه  این  شک  بدون  که  است، 
تحقق آرمان ها و آرزوهای شان از هیچ کاری 
فروگذار نخواهند کرد تا قدرت را از آِن خود 
را  تأثیرگذارتری  و  بزرگ تر  سهم  و  ساخته 

داشته باشند. 
و دستۀ سوم کسانی هستند که قدرت را فقط 
برای طعمش نه، بلکه به عنوان ابزاری برای 
خدمت کردن می خواهند و برای برگرداندن 
شدن  وارد  جز  چاره یی  ملت،  نفع  به  ورق 
حال  ندارند.  سیاسی  و  انتخاباتی  کارزار  به 
باید دید که این سه دسته چه گونه به مصاِف 
میدان  این  از  چه گونه  و  رفت  خواهند  هم 
خدای  هم  یا  و  آمد  خواهند  به در  سربلند 
و  کم  دارِ  همۀ  با  را  ملت  چه گونه  ناکرده، 
فالکت  و  سیاه  خاک  به  بیشترش،  نداشتۀ 

بیشتر می نشانند؟ 
در  معادالت  فوق،  دسته بندی  با  این رو  از 
شکل گیری  حال  در  کشور  سیاسی  فضای 
بیشتر و  به دنبال یارگیرِی  است و هر کس 
ساختن  جماعتی  جمع،  از  و  جمع  فرد،  از 
برای رسیدن به دورنمایی ست که برای خود 
تعریف کرده اند. در این میان، اپوزیسیون هم 
بدون  ملت  این  امیدهای  از  یکی  عنوان  به 
داشته هایش  و  شرایط  و  بوده  مطرح  شک 
آن،  گرداننده گان  و  نخبه گان  لحاظ  از 
که  دلیل  این  به  است.  تأمل  و  بررسی  قابل 
در  به خصوص  ملت  یک  سیاسی  وضعیت 
وجود  به  وابسته  دموکراتیک،  های  سیستم 
اپوزیسیونی قوی و قدرت مند است که بتواند 
قانون مداری و حرکت از مجرای قانون را زیر 
ذره بین قرار داده و به عنوان محکی مستحکم 
کارکردهای  مقابل  در  قدرت مند،  سدی  و 

دولت بایستد. 
و  اندیش مند  قوی،  اپوزیسیون  یک  فقدان 
خواهد  عاملی  خود  طرح،  و  فکر  صاحب 
شدِن  کم رنگ  و  انحطاط  جهت  در  شد 
خودمحوری ها  گرفتِن  شکل  و  دموکراسی 
دموکراسی؛  بطن  در  استبداد  نطفۀ  انعقاد  و 
و  پیش بینی ها  تمام  کنار  در  این رو  از 
بحران   از  برون رفت  برای  که  برنامه هایی 
باید  که  آتی  انتخابات  و   2014 احتمالی 
و  اپوزیسیون  به  دقیق  نگاهی  باشیم،  داشته 
تحلیل و درکی درست از رفتار و طرح های 
آن ها نیاز است تا در سایۀ شفافیت هایی که 
قرار  اختیار همۀ کسانی  در  باید  اپوزیسیون 
و  انتخابات  کردِن  بیمه  خواستار  که  دهد 
توتالیتر و تداوم حکومت  حذف گزینه های 
اسالمی دموکراتیک در این سرزمین هستند، 
بپردازیم.  اپوزیسیون  برای  اعتمادسازی  به 
داشتن  این که  به  اول  قدم  در  اعتمادسازی 

اپوزیسیون و حرکت قدرت مند آن، نیاز اولیه 
انتخابات،  تنها  نه  سالمت  کردن  بیمه  برای 
آینده  در  نظام حکومتی  کار دستگاه  که کل 
این  به  بعد، نسبت  و حال است. و در قدم 
مهم تر  و  داریم،  اپوزیسیونی  ما  که  حقیقت 
دارد  صالحیت  اپوزیسیون  این  که  همه  از 
که  از خواست و ارادۀ مردم نماینده گی کند. 
مشروعیت  نوعی  که  صالحیت بخشی  این 
مشروع و مردمی را به دنبال خواهد داشت، 
و  صادقانه  سایۀ  در  مگر  نمی آید  دست  به 
منصفانه عمل کردِن اپوزیسیون و جریان های 
مخالِف روال حاکم بر افغانستان که دست کم 
به قانون اساسی و دستاوردهایی که در سایۀ 
باور  آمده،  به دست  آن  به  احترام  حمایت و 

دارند. 
امروز اگر اپوزیسیون می خواهد به عنوان یک 
امید برای انتخابات آتی به صورت همه گیر 
برنامه های  و  طرح ها  با  باید  شود،  مطرح 
مدوِن خود به رعایت حال همۀ شهرونداِن ما 
با همۀ اختالف سلیقه ها و اختالفات مذهبی، 
نژادی و قومی و زبانی شان بپردازد و توجهی 
مشکالت  به  روان شناسانه  و  جامعه شناسانه 
باور را در  این  بتواند  تا  باشند  کشور داشته 
اذهان عامه ایجاد کند که اپوزیسیون نه مظهر 
قدرِت یک فرد است و نه با محوریت قوم 
نه  و زبان و مذهِب خاصی طراحی شده و 
در  کردن  تعیین  نرخ  و  معامله گری  نوعی 
گرماگرم مبارزات انتخاباتی ست و نه تجارت 
است  بیمارگونه گی   و  لجاجت  نوعی  نه  و 
برای تصاحب قدرت؛ بلکه فقط سمبول یک 
برای  جهت دار  و  سازنده  اما  تلخ  اعتراِض 
احقاق حقوِق این ملت است؛ یعنی رسیدن 
مدنِی  و  سیاسی  مبارزۀ  نوعی  و  سعادت  به 
آوردِن  فراهم  جز  هدفی  که  سازنده  و  نرم 
مردم  برای  بیشتر  امنیِت  و  ثبات  و  صلح 
ندارد و سمبول یک حرکت مردمی ست که 
می خواهد در بطِن طرح و برنامه های خود، 
به  و  ریخته  را  سلیقه یی  تفاوت های  همۀ 
سازد  مبدل  منسجمی  و  سالم  اندام واره های 

که ریشه از یک باور قدرت مند گرفته است 
و آن همانا عزت و سربلندی مردم افغانستان 
و احیای کالم الهی و تعالی روح بشر در این 

سرزمین و حفظ کرامت انسانِی افراد است.
اپوزیسیون فقط در حالتی می تواند به عنوان 
گزینه یی قدرت مند برای تک تک شهرونداِن 
ما مطرح گردد که توان مندی جای گزین کردِن 
آن را با دستگاه و نظام بیمار و فاسد حاکم 
ببینند. و این فقط و فقط در حالتی امکان پذیر 
یعنی  این ملت  تاریخی  خواهد شد که درد 
عدم هماهنگی و انسجام و نفاق را در دروِن 
نشان  ملت،  اعتماد  بردارند.  میان  از  خود 
و  باالتر  مشروعیتی  هیچ  و  است  صالحیت 
یک  که  نیست  مشروعیتی  از   قدرت مندتر 
به دست  را  آن  حکومت  یا  گروه  یا  جریان 
احکام  در  که  حقیقت  این  مبنای  بر  بیاورد 
نیز  باشد و در عمل  الهی محور  ارزش ها،  و 
با  این رو  از  کند.  تکیه  مردمی  پشتوانۀ  بر 
برای رسیدن  اساسی  اصل  دو  این  به  توجه 
نیاز  سرزمین،  این  برای  بهتر  فردایی  به 
تا  دهند  هم  دسِت  به  دست  همه  که  است 
مخالفِت خود با وضعیت فعلی و رسیدن به 
حالت و وضعیت مطلوب را در قالِب طرح 
سازمان دهی شده  و  منسجم  برنامه های  و 
پیش کش کنند و با تدویر گفتمان های بزرگ 
میان نخبه گان که شرط بین االفغانی بودن را 
داشته باشد، فضای سرد و یخ زدۀ ملی گرایی 
حرکتی  و  مردمی  جنبشی  و  شکسته  را 
وحدت  و  یک پارچه گی  جهت  در  فراگیر 
ملی را سازمان دهی کنند. هرچند تحقِق این 
خواست و آرزوهای مشترک مردم ما، سخت 
آن، کار  از گردنه های دشوارگذر  و گذشتن 
به  رسیدن  راه  یگانه  اما  نیست؛  کسی  هر 
سعادت برای این ملت و البته دیگر ملت ها، 
به  نفاق  آن،  طریق  از  که  راهی ست  یافتن 
و  شود.  بدل  هم گرایی  به  واگرایی   و  وفاق 
بدون شک راه حل مسایل افغانستان، فقط نزد 
خود ماست و آیندۀ خوب نیز فقط به دست 

نخبه گان این سرزمین، آمدنی خواهد بود.
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حلیمه حسینی

اعتمادسازی برای اپوزیسیون 
چرا و چه گونه؟!

 

که  می دهد  نشان  بی.بی.سی  سوی  از  تحقیقی  گزارشی  انتشار 
این  است.  کشور  پولیس  نیروهای  دامن گیر  گسترده یی  فساد 
تهیه  پولیس در والیت هلمند  نیروهای  از وضعیت  که  گزارش 
شده است، را اگر به عنوان مشتی از خروار حساب بکنیم به چند 
که خیلی  اشاره می کند  نیروها  این  میان  در  فساد،  فکتور عمدۀ 

خطرناک و دلسرد کننده است.
فساد مالی:

در  افغانستان  پولیس  چه گونه  که  می دهد  نشان  گزارش  این 
را  نمونه یی  می کند.  عمل  افغانستان  دولت  بودجۀ  باالکشیدن 
که  می کند  یاد  موترهایی  از  می دهد،  دست  به  گزارش  این  که 
پولیس  نیروهای  ولی  اند،  شده  تخریب  بدین سو  زمانی  دیر  از 
والیت هلمند از بابت آن، سهمیۀ تیل و موبالیل را هنوز دریافت 
می کنند. هم چنان گزارش شده است که پولیس آن والیت موانع 
ایست موترها را به عنوان آهن پاره فروخته اند و در بسیاری از 

پاسگاه های پولیس در آن والیت، موانع ایست وجود ندارند.
فساد اخالقی:

این گزارش هم چنان از فساد گستردۀ اخالقی در میان سربازان 
و افسران پولیس می گوید که حتا در مواردی به جنایت کشیده 
است. سربازان و افسران پولیس در پاسگاه های تحت تسلط شان، 
بچه بازی و سوءاستفادۀ جنسی از نوجوانانی را به راه انداخته اند 
که یا از مردم محل اند و یا هم پولیس های نوجوان. قبل براین، 
نیروهای  میان  در  مخدر  مواد  از  استفاده  بر  مبنی  گزارش هایی 
پولیس و ارتش وجود داشت، اما گزارش فساد اخالقی؛ آن هم 

از نوع بچه بازی اش تازه گی دارد.
دست داشتن در جنایت:

این  که  نیست  جدیدی  کار  غیرنظامیان  قراردادن  حمله  مورد 
و  خارجی  از  اعم  امنیتی  نیروهای  دارد.  اشاره  آن  به  گزارش 
داخلی، همواره مردم ملکی را هدف گلوله و بمب قرار داده اند. 
این گزارش نیز موید است و نشان می دهد که پولیس افغانستان 
اند،  مانده  گیر  مقدم جنگ  در خط  که  را  غیرنظامیانی  چه گونه 
مورد حمله قرار می دهند. افزون بر این، از موارد قتل و آدم ربایی 

نیز گزارش شده است.
نکرده  تایید  را  موضوع  هنوز  کشور  داخلۀ  وزارت  حال  این  با 
است و قرار است، در این زمینه تحقیقی را به انجام برساند و در 
صورتی که مواردِ فساد یادشده تایید گردد، عامالن آن مجازات 
خواهند شد. اما پرسشی مطرح است که آیا مجازات این عامالن 

پاسخ گوی این رسوایی بزرگ می تواند باشد؟
کمتر از یک سال دیگر به پایان سپردن مسوولیت های امنیتی و 
خروج کامل نیروهای خارجی مانده است و در چنین شرایطی 
دشوار، ماهیت نیروهای پولیس افغانستان برمال می شود که خود 
بیانگر وضعیت دشوار سال های آینده است. آیا با مجازات این 
عامالن می توان از شرایط سیاه سال های پس از 2014 جلوگیری 

کرد؟
هرچند، گزارش هایی جسته و گریخته نشان می دادند که نیروهای 
امنیتی افغانستان هنوز آمادۀ گرفتن مسوولیت های امنیتی نیستند. 
این نیروها، نه تجهیز درست شده اند و نه هم آموزش حسابی 
افغانستان  ملی  پولیس  رسوایی  از  بخشی  که  اکنون  اند.  دیده 
نمایان می شود، آیا به این معنا نیست که آقای کرزی عماًل گرگ 

را چوپان گرفته است.
پیوسته  افغانستان  امنیتی  مقامات  که  آن جاست  سوگ مندی  اما 
این ناتوانی نیروهای امنیتی افغانستان را انکار کرده و پیوسته از 

توانایی های کاذب شان دم زده اند.
آنان  آموزش  چنان  هم  و  نیروها  این  کامل  تجهیز  و  تامین 
با  حکومت،  نیست.  دست  در  اکنون  که  می طلبد  زیادی  وقت 
سهل انگاری های بی شمار فرصت زیادی را به باد داد و افزون بر 
آن به جای ندامت و پیش گیری از اشتباهات مرتکب شده، اعالم 
آماده گی برای گرفتن مسوولیت های امنیتی کرد. این روند اکنون 
احساس  که هیچ کس  مبدل شده  برنامۀ حکومت  مبهم ترین  به 
با چه  از 2014 چه گونه و  اطمینان نمی کند و نمی داند که پس 
نیرویی امنیت مردم افغانستان تامین خواهد شد. سوگ مندی بیشتر 
آن است که به رغم این همه، هنوز دغدغۀ خاطر آقای کرزی و 
راه  و هیچ  تشکیل می دهد  قدرت  ابقای  و  را حفظ  همراهانش 
چاره یی برای فاجعۀ کنونی نیروهای امنیتی در نظر ندارند. البته 
گزارش بی. بی. سی، قط شمه یی از فساد در چوکات پولیس را 
بیان کرده است و اگرقرار باشد تنها از همدستی برخی از افسران 
گفته  کابل سخن  همین  در  جنایت کاران  با  -پولیس  سربازان  و 

شود، عمق فاجعه آن گاه مشخص خواهد شد. 
بنابراین انتظار میرود که وزارت داخله کشور اصالحات الزم را 

در صفوف پلیس ملی افغانستان به وجود آورد. 
یافته و  پولیس هرروز کاهش  به  مردم  اعتماد  میزان  آن  غیر  در 
این در قضاوت مردم تاثیر خواهد گذاشت و اینگونه حق افراد 
پولیس  خصوص  به  کشور  امنیتی  ارگان-های  در  که  صادقی 

خدمت می کنند نیز نادیده گرفته می شود.

اصالحات در پولیس ملی 
را جدی بگیرید
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کمیته شورای امنیت سازمان ملل نام اسامه بن الدن، رهبر القاعده را 
از فهرست تعزیرات پاک کرد. بن الدن دو سال پیش توسط نیروهای 
توقیف  این وجود دستور  با  پاکستان کشته شد.  امریکایی در  ویژه 

مجموع دارایی های او پابرجا می ماند.
کمیته  فهرست  در   2001 سال  پنجم جنوری  و  بیست  از  الدن  بن 
تحریم شورای امنیت قرار قرار گرفت و ممنوع السفر شد. همچنین 
مجموع دارایی اش توقیف گردید. این رهبر پیشین القاعده به تاریخ 
دوم ماه می سال 2011 توسط نیروهای امریکایی که به خانه اش در 

پاکستان هجوم برده بودند، به قتل رسید.
کمیته سازمان ملل متحد با نشر یک بیانیه گفت که نام بن الدن به 
تاریخ بیست و یکم فبروری به طور رسمی از فهرست تعزیرات پاک 
شد. اما اگر هر کشوری ادعایی نسبت به ثروت بن الدن دارد، باید 

تقاضای لغو توقیف آن را بکند.
بر اساس بیانیه سازمان ملل آن کشورها باید »به کمیته اطمینان دهند 
که این مبالغ به طور مستقیم یا غیر مستقیم، به هیچ عنوان به یک 
فرد، گروه و یا شرکت که جزو فهرست می باشد، انتقال نمی یابد و 

از این دارایی برای مقاصد تروریستی استفاده نمی شود«.
حدود 233 فرد و 63 شرکت یا گروه در فهرست تعزیرات القاعده 
ی سازمان ملل قرار دارند. دارایی همه این افراد، توقیف شده و در 

سطح بین المللی ممنوع السفر هستند.
باشد، هنگامی  تن می  تقریبا 3 هزار  به کشتار  متهم  القاعده  شبکه 
که تروریست ها به تاریخ یازدهم سپتمبر سال 2011 دو هواپیمای 
تصادم  نیویارک  در  دوگانگی  های  برج  به  و  ربوده  را  مسافربری 

دادند.
انسان  به دالیل  اپریل سال 2012  ماه  بن الدن در  اعضای خانواده 
عربستان  شدند. حکومت  بازگردانده  سعودی  عربستان  به  دوستانه 
در مورد شمار آن ها معلوماتی ارایه نکرده است. اما گمان می رود 
که سه بیوه، هفت فرزند و چهار نواسه بن الدن به عربستان سعودی 

بازگردانده شدند.

تأسیس بخش »علی اف شناسی« 
در آکادمی علوم آذربایجان

رییس  یک  شخصیت  و  زنده گی  توان  می  چطور 
جمهوری را مبنای یک علم جدید قرار دارد؟ ظاهرا 
پذیر  امکان  چیزی  چنین  یک  آذربایجان  کشور  در 
بخش  اخیراً  کشور  این  علوم  آکادمی  چون  است 
تاسیس   » شناسی  »علی اف  عنوان  تحت  را  جدیدی 

کرده است.
 » شناسی  علی اف  »علوم  بتوان  شاید  را  عنوان  این 
مورد  در  مطالعه  و  تحقیق  آن  هدف  کرد.  ترجمه 
جمهوری  رییس  علی اف  حیدر  کارهای  و  زنده گی 
استاد  سیزده  اکنون  هم  و  است  آذربایجان  فقید 
دانشگاه و پژوهشگر در آکادمی علوم آذربایجان در 

شهر باکو مشغول این کار هستند.
این سیزده پژوهشگر در موسسه تاریخ آکادمی علوم 
آذربایجان در اولین بخش از فعالیت خود تمام اسناد 
به  که  را  کشور  تاریخی  بایگانی های  در  موجود 
حیدرعلی اف مربوط می شود، بررسی خواهند کرد. 
آنها قرار است تمام اطالعات مربوط به هشتاد سال 
جلدی  دو  کتاب  یک  در  را  حیدرعلی اف  زنده گی 

جمع آوری و منتشر کنند.
سابق  شوروی  اتحاد  دوران  در  که  حیدرعلی اف 
استقالل  از  پس  بود  حکومت  آن  ارشد  مقامات  از 
آذربایجان تا سال 2003 ریاست جمهوری این کشور 
الهام  مرگ خود  از  قبل  ماه  دو  و  داشت  برعهده  را 
علی اف پسر خود را به این مقام گمارد. حیدرعلی اف 
ولی  دارد  مستحکمی  تاریخی  میراث  آذربایجان  در 
ظاهرا هدف از تاسیس بخش  »علی اف شناسی « در 
آکادمی علوم این کشور فراتر از پاسداری از میراث 

او است.
 » شناسی  »علی اف  بخش  رییس  قاسم اف،  عدالت 
این  افزودن  که  گوید  می  آذربایجان  علوم  آکادمی 
مثبتی  اقدام  تواند  می  درسی  مواد  به  »علمی«  رشته 

باشد.
وی می افزاید: »برای شناخت پدیده علی اف می توان 
در  آموزشی   موضوعات  به  را  جدیدی  واحدهای 
دانشگاهها افزود. در حال حاضر چنین چیزی وجود 
برای  دانشگاهها  و  مدارس  از  برخی  هر چند  ندارد 
تدریس این موضوع مراکز ویژه ای دارند. اما در آینده 

وزارت آموزش وپرورش می تواند دستورالعمل های 
و  کند  موضوع صادر  این  تدریس  برای  را  جدیدی 
بخش علی اف شناسی آکادمی علوم می تواند در این 

زمینه کمک های موثر و مستقیمی ارائه دهد.«
به گفته رییس بخش »علی اف شناسی« آکادمی علوم 
رهبر  زندگینامه  کتاب  از  اولین جلد  متن  آذربایجان 
سابق این کشور برای چاپ آماده شده است. این جلد 
زنده گی حیدرعلی اف در فاصله سال های 1۹۹3 تا 
2003 را بررسی می کند که ریاست جمهوری کشور 

را برعهده داشت.
حیدرعلی اف  زنده گی  شامل  کتاب  این  دوم  بخش 
در  او  بود.  خواهد  جمهوری اش  ریاست  از  پیش 
تشکیالت » کا گ ب« سرویس امنیتی اتحاد شوروی 
به  و  رسید  عالی  مدارج  به  آذربایجان  در جمهوری 
مدت هجده سال رییس جمهور آذربایجان شوروی 

بود.
که  امسال  مه  ماه  در  است  قرار  کتاب  جلد  دو  این 
نودمین سالروز تولد حیدرعلی اف است منتشر شوند.

این دو جلد کتاب چه نوع مطالبی را شامل می  اما 

شود؟
قاسم اف،  عدالت  از  آزاد  اروپای  رادیو  خبرنگاران 
علوم  آکادمی  شناسی«  »علی اف  بخش  رییس 
روال  طبق  کتاب  این  در  آیا  که  پرسیدند  آذربایجان 
معمول در مطالعات علمی تجزیه و تحلیل های بی 

طرفانه و انتقادی نیز گنجانده شده است؟
که  کسی  مورد  در  »فقط  گوید:  می  قاسم اف  آقای 
واقعًا مستحق انتقاد است باید انتقادها را مطرح کرد. 
علی اف همیشه به ملت خود خدمت کرده است. در 
مقایسه با سایر سیاستمداران و رهبران آذربایجان هیچ 
چیزی وجود ندارد که به آن خاطر بتوان از وی انتقاد 
کرد. در تمام تحقیقات خود ما با یک چنین مواردی 

برخورد نکردیم.«
در سال 2012 نیز یک بنای بسیار مدرن با نام مرکز 
این  اصلی  هدف  شد.  افتتاح  حیدرعلی اف  فرهنگی 
و  تحقیق  اعالم شده  که  آن طور  نیز  فرهنگی  مرکز 
این  اکنون  است.  علی اف  حیدر  بینی  جهان  ترویج 
»علی اف  که  گرفته  به خود  نام جدیدی  بینی  جهان 

شناسی« است. 

نام بن الدن از فهرست 
تعزیرات پاک شد

دستگیری »جاسوس 
پاکستان« در هند

نگرانی اروپا از انسداد سیاسی 
در ایتالیا

روسیه:
امریکا به تسریع مذاکرات صلح 

در سوریه کمک کند نتایج شمارش  با مشخص شدن 
آرا در اکثر حوزه های اخذ رای 
در انتخابات پارلمانی ایتالیا، به نظر 
می رسد که بیشترین کرسی ها در 
از احزاب و  مجلس سفلی یکی 
نصیب  سنا  های  بیشتری کرسی 
رای  اخذ  و  شده  دیگری  حزب 
اعتماد برای دولت آینده را با ابهام 

مواجه خواهد ساخت.
نگرانی  وضعیتی  چنین  بروز 
حوزه  کشورهای  برای  جدیدی 

یورو ایجاد کرده است.
انتظار می رود ائتالف چپ میانه 

به رهبری پیئر لویجی برسانی در مجلس سفلی اکثریت ضعیفی به دست آورد و حزب راست 
میانه به رهبری سیلویو برلوسکونی، کنترل مجلس سنا را در دست گیرد.

یک جنبش مخالف به رهبری هنرپیشه کمدین، بپه گریلو موفق شده با کسب یک چهارم آرا، 
در مقام سوم قرار گیرد.

انتخابات ایتالیا در بحبوحه رکود عمیق اقتصادی و تدابیر ریاضتی طاقت فرسا برگزار شده است.
برای تشکیل دولت، یک حزب یا ائتالفی از احزاب باید بتواند رای اعتماد اکثریت نمایندگان 

در هر دو مجلس را به دست آورد.
با پیش بینی پیروزی قاطع آقای برسانی در نظر سنجی های اولیه در روز انتخابات، شاخص 
سهام در بورس میالن 4% افزایش یافت، اما با پررنگ شدن آرای حزب آقای برلوسکونی، این 

شاخص به سطح اولیه خود سقوط کرد.
به گفته تحلیل گران، شرکای اروپایی ایتالیا و بازارهای مالی اروپایی خواستار آن بودند که این 
انتخابات به تشکیل دولتی باثبات در ایتالیا منجر شود، دولتی که به ادامه اصالحات اقتصادی و 

سیاستهای کاهش استقراض پایبند باشد.
گوین هیوئت، دبیر حوزه اروپا در بی بی سی می گوید بروکسل و برلین مایلند آقای برسانی 

در ائتالف با آقای مونتی، یک دولت ائتالفی تشکیل دهد.
او می افزاید، اروپا نگران است عدم پیروزی قاطع هیچ یک از احزاب ایتالیا در این انتخابات، 

سومین اقتصاد بزرگ اروپا را به وضعیتی مشابه انسداد سیاسی یونان مبتال کند.
انتخابات ایتالیا دو ماه پیش از موعد و در پی خروج حزب آقای برلوسکونی از دولت ائتالفی 

آقای ماریو مونتی برگزار شده است.

گمان  که  کرده اند  دستگیر  را  مردی  کرد،  اعالم  هند  پولیس 
می رود مسئول ارسال اسرار نظامی به پاکستان بوده است.

به گزارش پایگاه خبری دیلی استار، این مرد که یک شهروند 
هندی است در ایالت »راجستان«، نزدیک به مرز پاکستان با هند 

در حال بازداشت به سر می برد.
پولیس هند می گوید، این فرد جزئیات مانورهای نظامی را که 
اطالعات  سرویس  به  بود  شده  برگزار  هند  در  گذشته  هفته 

داخلی پاکستان ارسال کرده است.
می کنند.  متهم  جاسوسی  به  را  یکدیگر  مرتبا  پاکستان  و  هند 
این دستگیری چند هفته پس از تنش درخصوص منطقه مورد 

مناقشه »کشمیر« صورت گرفته است.
دی اس دینکار، افسر ارشد پولیس به خبرگزاری فرانسه گفت: 
این جاسوس به ارسال اطالعات مربوط به تاسیسات دفاعی و 
پاکستان  به سرویس اطالعات داخلی  فعالیت های نظامی هند 

متهم شده است.
در گزارشی آمده است که تماس های تلفنی این جاسوس به 
یکی از بستگانش که ادعا شده برای سرویس اطالعات پاکستان 

کار می کند، رهگیری شده اند.
در  پاکستان  اطالعاتی  ارتش  توسط  یکشنبه  روز  مرد  این 
خانه اش در روستایی نزدیک به شهر »پوخران« دستگیر شده و 

توسط آژانس های امنیتی بازجویی شده است.
منابع پولیس اعالم کردند، این فرد روز دوشنبه در دادگاهی در 
ایالت »جایپور« حضور یافت و دوباره به بازداشتگاه فرستاده 

شد. 

دولت روسیه با ابراز نگرانی از تسلط افراط گرایان بر مخالفان سوری از واشنگتن 
خواست مخالفان را برای انجام مذاکرات مستقیم با دولت دمشق تحت فشار 

قرار دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه پیش 
از ترک برلین آلمان برای دیدار با جان کری، همتای امریکایی خود اعالم کرد 
که به نظر می رسد دیپلمات ارشد امریکا باید وخامت بحران سوریه را جدی 

بگیرد.
وی افزود: واشنگتن باید مخالفان دولت سوریه را وادار کند تا از درخواستشان 

مبنی بر کناره گیری اسد پیش از مذاکرات با مخالفان صرف نظر کنند.
الوروف پس از مذاکره با فرانس تیمرمن، همتای هلندی خود گفت: ما در 
تماس با کشورهای دیگری که بر احزاب مختلف در سوریه تاثیر گذار هستند 
فهمیده ایم که همگی به این درک رسیده اند که باید دولت و مخالفان سوری 
را وادار کنیم درخواست های غیر واقعی به عنوان پیش شرط برای مذاکره اعالم 

نکنند.
الوروف در ادامه افزود: این همان چیزی است که ما امروز با جان کری در 
خصوص آن صحبت کردیم. من در آخرین مکالمه تلفنی با کری در خصوص 

درک وخامت اوضاع در سوریه صحبت کردم.

راديوفردا            
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پرسش هاي داغی که باید 
در اولین جلسه از نامزدتان بپرسید!

 چه گونه و با چه پرسش هایي باید بفهمیم طرف مقابل برای زنده گِی ما مناسب 
است یا خیر؟

دختر و پسری که قرار است با هم ازدواج کنند، در اولین جلسه قبل از ازدواج 
بایستی در چه زمینه هایی با هم صحبت کنند؟ چه سوال هایی بپرسند تا بفهمند که 

شخِص ایده آِل یکدیگر هستند؟
در مورد انتخاب همسر باید از فکتورهای گوناگونی استفاده کرد. به عبارت دیگر، 
همسر مورد نظر را نمی توان صرفًا با طرح چند پرسش آن هم در یکی دو جلسه، 
شناسایی کرد. چه این که این جلسات بیشتر جنبۀ تشریفاتی دارد و طرفین به خاطر 
برخوردهای اولیه ممکن است خیلی خوب نتوانند همدیگر را ارزیابی کنند. لذا 
عالوه بر این جلسات گفت وگو، باید راهکارهای مطمین تری را ضمیمه کرد تا در 

مجموع به یک نتیجۀ مطلوب رسید و آگاهانه دست به انتخاب زد.
او  راه های شناخت همسر، شناخت خانوادۀ  بهترین  از  یکی  که  نظر می رسد  به 
می باشد. چه این که همسر محصول یک خانواده است و اگر خانواده مناسب باشد 
تا حدود زیادی می توان به محصوالِت آن نیز اطمینان داشت. راه شناسایی خانواده، 
استفاده کردن از افراد مجرب، آگاه و دلسوز و در عین حال رازدار و مطمین است.
از همسر  آگاهی های الزم  داشتن  مناسب،  انتخاب همسر  راه های  از  دیگر  یکی 
مطلوب و ایده آل می باشد و الزمۀ این کار، مطالعۀ کتاب هایی در این زمینه است.

هم چنین مشورت کردن با افراد کارشناس و مجرب، اطالعات بسیار ارزشمندی را 
می تواند در اختیار انسان بگذارد، بعد از این که مجموعه یی از اطالعات را از طریق 
آنگاه  آوردید،  به دست  مطالعه  و  مجرب  و  کارشناس  افراد  با  مشورت  خانواده، 
نوبت به جلسات حضوری و گفت وگو می رسد. طبیعی است که اگر این فرآیند به 
صورت صحیح و دور از احساسات انجام بگیرد، درصد باالیی از اطالعات الزم 

برای انسان فراهم می شود.
تعادل روحی، سالمت  مانند:  به مسایلی  باید توجه  بیشتر  در جلسات حضوری 
جسمانی، قیافۀ ظاهری و نگاه کلی فرد به زنده گی، مورد توجه قرار گیرد. برای 
به دست آوردن تعادل روحی که اهمیت بسیار زیادی دارد، باید رفتار فرد را مانند 
نحوۀ سخن گفتن او، انسجام کالمی او، طریقۀ نشستن و حرکات و سکناِت او 
حدودی  تا  داشت  عادی  وضعیت  امور  گونه  این  در  اگر  داد.  قرار  توجه  مورد 

می توان به تعادل روحِی او نیز پی برد.
موضوعات و سواالت قابل طرح در این گونه گفت وگوها مختلف است. زیرا افراد 
عقیده ها، آرمان ها، هدف ها و خواسته های آنان گوناگون است. اما بعضی از مطالب 

عمومی بوده و می توان آن ها را طرح کرد که عبارت اند از:
مبنایی  چه  بر  را  زنده گی  این که  و  آینده  زنده گی  کلی  مشی  خط  از  سوال  1ـ 
می خواهید استوار و اداره کنید؟ مثاًل: تا چه اندازه به قوانین و دستورات اسالم و 
تکالیف عملی و دینِی آن پای بند هستید و می خواهید تا چه اندازه زنده گی را بر 

اساس آن بنا کرده و در تصمیم گیری ها، آن ها را مورد توجه قرار دهید؟
2ـ پرسش از اهداف آینده: هدف هایی که قصد دارید در زنده گی آینده دنبال کنید، 
چیست؟ و یا دربارۀ هر یک از آرمان ها و هدف های تحصیلی، اخالقی، اجتماعی، 
شغلی و... به شکل جزیی تر سوال صورت گیرد. مثاًل: تا چه اندازه به ادامۀ تحصیل 
چه  شغل  آن  و  بوده  عالقه مند  شغلی  چه  به  هستید؟  پای بند  علمی  پیشرفت  و 
شاخصه هایی باید داشته باشد، و از نظر اخالقی تا چه اندازه به دستورهای اخالقی 

و آداب و رسوم اجتماعی و فرهنگی توجه دارید؟
3ـ پرسش از صفات اخالقی و خصوصیات فردی یکدیگر.

4ـ پرسش از خواسته ها و انتظارات طرفین از یکدیگر. مثاًل: از همسر مطلوب خود 
چه انتظاری دارید؟

5ـ پرسش از چه گونه گی برخورد و رفتار و میزان ارتباط با خانواده و بسته گان و 
خویشان یکدیگر.

6ـ پرسش از نظرات یکدیگر دربارۀ شیوۀ تربیتی فرزندان آینده.
7ـ پرسش از عیوب و نواقص و بیماری های مزمِن یکدیگر.

الزم به ذکر است در چنین جلسه یی باید دو طرف صادقانه از حقایق و ویژه گی های 
واقعِی یکدیگر خبر دهند و در صدد گمراه کردن یا فریب دادِن یکدیگر برنیایند، 
بلکه باید با کمال شجاعت و به طور صادقانه پاسخ گوی پرسش های یکدیگر باشند.
منبع: برنا نیوز

          نویسنده: سیت روزن رید
از  زن  و  دختر  هزاران  همه ساله 
کشورهایی نظیر روسیه، تایلند، فیلیپین، 
دام گروه های  به  اروپای شرقی  و  چین 
که  ـ  دختران  و  زنان  قاچاق  تبهکارِ 
گسیل  اروپا  و  امریکا  مقصدهای  به 
این  ابعاد  امروزه  می افتند.  ـ  می شوند 
ربودن  یا  و  با خرید  که  فاجعۀ گسترده 
دختران و زنان و انواع آزارهای روحی 

الزام  و  شکنجه  جنسی،  و  جسمی  و 
است،  همراه  مخدر  مواد  مصرف  به 
قضایی  دستگاه های  و  مردم  نگرانی 
دنبال  به  را  عام المنفعه  سازمان های  و 
برده گان  این  روسپی گری  است.  داشته 
را  شرم آور  تجارت  این  متمدن،  دنیای 
به ویژه در شهرهای نیویارک، نیواورلئان 
فراوانی روبه رو  با رونق  و الس آنجلس 
روند  بررسی  به  مقاله  این  است.  نموده 
رو به رشِد برده داری جنسی به ویژه در 

سه دهۀ اخیر می پردازد.
که  داشت  سال   ۹ فقط  سوارز  کاتالینا 
یکی از مرداِن همسایه او را با یک هدیه 
فریب داد؛ سپس او را ربود و دست ها و 
پاهایش را با زنجیر به یک تخت خواب 
از  یکی  در  اتفاقات  این  همۀ  ـ  بست 
فقیر  کشور  روستایی  مناطق  آلونک های 
را  او  سپس  ـ،  افتاد  اتفاق  پورتوریکو 
متعدد  تجاوزهای  به  که  نمودند  مجبور 
تن  متعددی  مردان  سوی  از  جنسی 
برده گی  آغاز 1۸ سال  این ماجرا،  دهد. 
جنسی کاتالینا در سراسر امریکای التین 
به گفتۀ  امریکا گردید.  ایاالت متحدۀ  و 
به  بار  چندین  کنون  تا  باید  »من  وی: 
کتک  بیماری،  مخدر،  مواد  تزریق  دلیل 

خوردن و یا بی توجهی می مردم.«
نوعی  به  همیشه  »من  می دهد:  ادامه  او 
به  یا  و  داشتم  قرار  آزار  و  اذیت  تحت 
ترس،  یا  و  درد  و جرح،  وسیلۀ ضرب 
دچار ضربات روحی شدیدی می گشتم.«

کاتالینا که اینک 36 سال دارد می افزاید: 
»من در دالۀ موترها و در کنار موش ها و 
مادرکیک ها قرار داده می شدم. من بارها 
فریاد زدم، جیغ کشیدم و کمک خواستم. 

ولی هیچ کس به من کمک نکرد.«
 

مباحث  کنار  در  سوارز  نظرهای  اظهار 
حامی  گروه های  سوی  از  شده  مطرح 
هول ناک  تجارت  یک  از  بشر،  حقوق 
زنان  دختران،  بین المللی  فزایندۀ  و 

جهت  برده هایی  عنوان  به  کودکان  و 
»روسپی گری« پرده برمی دارد.

قاچاق  دالری  میلیون  چند  جریان  این 
سان  تا  تایلند  از  جنسی،  برده گان 
فرانسیسکو و از روسیه تا شهر نیویارک 
جریان دارد. ادارۀ قضایی امریکا که در 
اقدام  است،  مستقر  سی  دی  واشنگتن 

تحقیقات  و  بررسی ها  سری  یک  به 
و  برده گی  مورد  در  کشور،  سراسر  در 
تایلندی،  دختران  و  زنان  روسپی گری 

نموده است.
محاکم  وکالی  از  یکی  مارسیالیس، 
سوءاستفاده های  قسمت  در  که  قضایی 
فعالیت  واشنگتن  در  کودکان  جنسی 
اولویت  کار  این  است،  معتقد  می کند، 
زیادی دارد. او می گوید: »در این بخش 

از  حفاظت  و  قانون  اجرای  در  باید 
هم چنین  شود.  بیشتری  تالش  کودکان 
باید با آنانی که از زنان به عنوان قربانیان 
می کنند،  برداری  بهره  جنسی  استثمار 

برخورد گردد.«
سازمان خدمات مهاجرت، در شش ماه 
گذشته، بیش از 20 مرکز مختلف را به 
دلیل عرضۀ زنان جهت فاحشه گری در 
شهرهای سان فرانسیسکو، الس آنجلس، 
نیواورلئان  و  هوستون  داالس،  سیاتل، 
مورد پیگرد قانونی قرار داده است. یکی 
از سخنگویان سازمان خدمات مهاجرت 
می گوید: »این تجارت، در حال پیشرفت 

است.«
در  زنان  بازرسی ها،  این  انجام  از  پس 
چند مورد گفته اند که آن ها مورد ضرب 
و شتم، تجاوز جنسی و سوزاندن توسط 
تأمین  جهت  و  گرفته  قرار  سگرت 
صورت حساب مسافرت  شان به امریکا، 
مرد  صدها  با  تا  شده  خواسته  آنان  از 

هم بستر شوند.
ایالتی  دانشگاه  استاد  باری  کاتلین 
پنسیلوانیا و نویسندۀ کتاب »روسپی گری 
زنان  »قاچاق  می گوید:  جنسیت«  و 
امریکا، بخشی  ایاالت متحدۀ  به  فاحشه 
از منفعت جهانی سکس است که امروزه 

در امریکا مشتریان زیادی دارد.«
وی معتقد است: در کشورهای فقیری که 
بیشتری  زنان  دارند،  نابه سامان  اقتصادی 
به سوی برده گی جنسی کشیده می شوند، 
به طوری که از دهۀ 70 میالدی تا کنون 
میلیون ها زن در سراسر جهان به منظور 
اکثر  که  شده اند  فروخته  روسپی گری 
ملیت های آن زنان، به کشورهای جنوب 
امریکای  شرقی،  اروپای  آسیا،  شرقی 
جنوبی و افریقا که اقتصاد توسعه نیافته یی 
 ۹0 دهۀ  در  هم چنین  دارد.  تعلق  دارند، 
از  یکی  عنوان  به  نیز  روسیه  میالدی، 
مقصد  به  دختران  و  زنان  قاچاق  مراکز 
و  آمستردام  ویژه  به  غربی  کشورهای 

امریکا و هم چنین جاپان تبدیل شد.
کاتالینا سپس به ایالت هوستون برده شد 
و در اتاقی بدون ارتباط با دنیای خارج 
بیماری های  دچار  او  گشت.  محبوس 
به  دست  حتا  و  شد  روان  و  اعصاب 

را  او  قواد  زن  بعدها،  زد.  خودکشی 
در  تا  فروخت  دالر   000/15 مبلغ  به 
بپردازد.  روسپی گری  به  سان فرانسیسکو 
با  تا  مجبور شدم  »من  می گوید:  کاتالینا 
 ۹3 نفر  هر  ازای  به  مختلف،  مرد   500
دقیقه،   45 مدت  به  کدام  هر  و  دالر 
هم بستر شوم. همه روزه 10 مرد به اتاق 

من می آمدند.«
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برده داری جنسی؛
لکه یی ننگین بر دامان کشورهای توسعه یافته

در کشورهای فقیری که اقتصادی نابه سامان دارند، زنان بیشتری 
به سوی برده گی جنسی کشیده می شوند، به طوری که از دهۀ 
70 میالدی تا کنون میلیون ها زن در سراسر جهان به منظور 
روسپی گری فروخته شده اند که اکثر ملیت های آن زنان، به 
کشورهای جنوب شرقی آسیا، اروپای شرقی، امریکای جنوبی و 
افریقا که اقتصاد توسعه نیافته یی دارند، تعلق دارد. هم چنین در 
دهۀ 90 میالدی، روسیه نیز به عنوان یکی از مراکز قاچاق زنان و 
دختران به مقصد کشورهای غربی به ویژه آمستردام و امریکا و 
هم چنین جاپان تبدیل شد.

بخش نخست



           مبارکشاه شهرام

در  که  بود  مدت ها  و  بودم  برگشته  خارج  از  تازه 
به  بودم.  نکرده  ادبی شرکت  مجلس های  از  هیچ یک 
کتاب خانه ها سر می زدم و دنبال یگان اثِر تازه از چاپ 
برآمده می گشتم؛ اما پس از یکی دو ماه، یک عنوان 

کتاب چاپ می شد و آن را خریده مطالعه می کردم.
عنوان  هفته چند  که هر  افتادم  فکر خارج  به  یک بار 
کتاب چاپ می کردند و همه روزه محفِل نقد و معرفی 
کتاب بود. پیش خود فکر می کردم این نویسنده هایی 
که دارند کتاب می نویسند و از سرمایۀ خودشان چاپ 
کتاب  رونمایِی  محفل  یک  برای شان  چرا  می کنند، 
و  نیست  نقد  محفل  چرا  و  نمی شود  گرفته  نظر  در 
چرا از نویسنده ها تقدیر صورت نمی گیرد؟ آخر چرا 
به  چرا  و  دارند  قرار  جامعه  حاشیۀ  در  نویسنده ها 

کارشان به دیدۀ قدر نگریسته نمی شود؟
مشغول  خود  به  را  ذهنم  مدت ها  پرسش ها ،  این 
آثارشان  به  و  بی چاره  نویسنده های  به  بودند.  کرده 
که می خواندم و لذت می بردم، فکر می کردم و یگان 
باز  و  به خانوادۀ شان می کردم  یگان فکری  و  نگاهی 
پرسش هایی ذهنم را گزمه می کرد که آیا در افغانستان 
کدام  یا  و  می خورند؟  نان  خود  قلِم  از  نویسنده ها 
درآمد دیگری دارند؟ تا این که یکی از روزها در پل 
که  از هم صنفی هایم سر خوردم  یکی  با  باغ عمومی 
از بخِت بد مثل من نویسنده شده بود و هی  او هم 
می نوشت و می نوشت و می نوشت، البته در روی یخ 

می نوشت و در آفتاب می ماند!
و  نویسنده ها  وضعیت  از  کردم،  دل  درد  او  با 
و  پاکی  از  روزگارشان،  از  گفتم.  کشور  قلم به دستاِن 
صداقت شان قصه ها کردم و سرانجام به او گفتم که از 
وقتی به افغانستان آمده ام، تا کنون ندیدم کدام نهادی 
از نویسنده یی قدردانی کند و یا هم کدام نهادی محفل 

نقد ادبی راه اندازی نماید.
دوستم خندید، به حدی خندید که فکر  کردم حاال از 
خندۀ زیاد غش می کند. سرانجام کمی پیشانی اش را 
نکتایی دار  از خارج آمده های  ترش کرده گفت: »شما 
فکر می کنید که در افغانستان هیچ نهادی نیست که از 
نویسنده ها قدردانی کند؟! نخیر دوستم! تو از هیچ چیز 
خبر نداری. ما تنها در کابل بیش از سی یا سی وپنج 
نهاد فرهنگی داریم که هر کدام، از نویسنده ها قدردانی 
می کنند و کتاب های شان را نقد می کنند. قبول می کنم 
نهادهایی را  اما  که دولت در فکر نویسنده ها نیست، 
فعال هستند.  کرده اند،  ایجاد  برای  خود  که خودشان 
اقتصادشان  وضع  که  می کنم  قبول  هم  را  این  خوب 
خراب است و با آن هم از سرمایۀ خود کتاب های شان 
پس مانی شان  باعث  کار  این  ولی  می کنند؛  چاپ  را 
نقد  محفل  در  هفته  این  نمی کنی؟!...  باور  نمی شود. 
می کنم،  دعوتت  دوستانم  از  یکی  کتاِب  رونمایی  و 
و  می شوی  آشنا  نویسنده  گان  و  شاعرها  با  آن جا  در 
می بینی که چه گونه از او قدردانی می کنند و چه گونه 

کتابش را نقد بی طرفانه و منصفانه می کنند.«
تا  بودم  زنگش  منتظر  و  کردم  خداحافظی  دوستم  با 
این که یکی از روزها تلیفونم زنگ خورد و وقتی بلی 
برایم  گفت:  که  بود  نویسنده ام  دوست  همان  گفتم، 
به فالن  اکنون  پیِش من است، همین  کارت دعوتت 
آدرس بیا. می رویم در محفل نقد یک کتاب اشتراک 
کنیم. اگر بخواهی، می توانی آن کتاب را در همان جا 
نقد کنی و رویش حرف بزنی. یادت باشد که محفل 
نقد از سوی سایر نهادهای فرهنگی برگزار شده است!

از این حرف دوستم خنده ام گرفت و گفتم: از دعوتت 
سپاس برادر، به روی هر دو دیده خواهم آمد. اما در 
آن جا حرفی برای گفتن نخواهم داشت، چون تا کنون 
آن کتاب را ندیده و نخوانده ام و حتا نام کتاب را هم 

نمی دانم. می توانی بگویی نامش چیست؟
دوستم گفت: »وال نامش که از یادم رفته؛ اما همونجه 
که آمدی، یک ساعت پیش تر کتاب برت می رسه، هم 
قسمت های شه  می تانی  هم  و  می شی  خبر  نامش  از 
بخوانی و ببیـنی که مردکه چه  نوشته کده و بعد هم 

می تانی سخنرانی کنی«.
به  هر حال، سر ساعِت موعود با دوستم به سالون نقد 
نویسنده گان معرفی  به شاعرها و  مرا  او  رفتم.  کتاب 

کرد و نیز گفت که این مرد، مهمان ویژۀ ماست.
راستی هم یک  ساعت پیش از شروع محفل، کتاب ها 
توزیع شد و یک جلد نیز به من رسید. نام کتاب را با 
تصویر نویسندۀ آن در یک پوستر کالن چاپ کرده و 

در پشت جایگاه آویخته بودند.
هنوز چند صفحه یی از کتاب را مرور نکرده بودم که 
محفل آغاز شد و نخسـتین سخنران، نویسندۀ کتاب 
بود که در مورد خود و کتابش گفت و این که چه گونه 

و  کشیده  زحمت  چه قدر  و  نگاشته  را  کتاب  این 
اهمیِت آن در اجتماع چیست.

پس از تمام شدن حرف های نویسندۀ کتاب، حاضرین 
کف زدند و گرداننده بار دیگر به جایگاه تشریف برد 
و با دهان کف کرده ادامه داد و به معرفِی من پرداخت. 
او چنان مرا معرفی نمود که گویا از طفلی یک جا با 
من کالن شده و از تمام سر و حساِب من باخبر است:
آمده اند  خارج  از  تازه  که  ما  ویژۀ  مهمان  از  »حاال 
روی  که  می کنیم  خواهش  بهمان  ولد  فالن  جناب 
استیژ تشریف بیاورند و پیرامون کتاب صحبت کنند. 
کشور  از  خارج  در  سال  چندین  که  ما  دوست  این 
افغانستان قلم و قدم زده اند... حق  ادبیات  در عرصۀ 

مسلم شان است که بیایند و حرف بزنند«.
احترام  به  اما  نداشتم،  گفتن  برای  چیزی  این که  با 
نویسندۀ کتاب رفتم و به سخنرانی آغاز کردم. نخست، 
را  کتاب  چاپ  و  کرده  معرفی  کوتاه  خیلی  را  خود 
من  که  افزودم  و سپس  گفتم  تبریک  آن  نویسندۀ  به 
آماده گی حرف زدن ندارم، اما قول می دهم که کتاب 
را خوانده و نظریاِت خود را پیرامون آن در یکی از 
پایین  و  گفتم  را  همین  کرد.  خواهم  نشر  روزنامه ها 

شدم.
روی  کف کرده  دهان  با  دیگر  بار  محفل  گردانندۀ 
جایگاه قرار گرفت و از منتقد دیگری خواست که به 

نقد کتاِب این نویسنده بپردازد.
منتقد آگاه به جایگاه رفت و پس از مقدمه یی کوتاه، 

به نقد کتاب پرداخت:
»مهمانان عزیز! بسیار ببخشید که کمی ناوقت رسیدم؛ 
درست ده دقیقه پیش، کتاب نویسنده به من رسید ولی 
با آن هم ظرف همین ده دقیقه، کتاب را مطالعه کردم و 

حرف هایی به گفتن یافتم.
در قدم اول از پشتی کتاب شروع می کنم. طرح جلد 
که  می شد  ندارد.  سازگاری  کتاب  محتوای  با  کتاب 
نویسنده کمی صبر می کرد تا طرح جلد مقبولی پیدا 
می شد. به نظر من، طرح جلد را باید پاره کرد چون 

ارزِش یک بار دیدن را هم ندارد.
حاال در مورد صفحه های داخلی کتاب حرف می زنیم. 
صفحه  شماره های  عجول  نویسندۀ  که  ببیـنید  شما 
در  را  که خواننده  باالی صفحه گرفته  در قسمت  را 
اثنای مطالعه اذیت می کند. می شد نویسنده شماره های 
صفحه را در قسمت پایینی صفحه می گرفت تا کم تر 

جلب توجه می کرد.
    در قدم سوم، فونتی )خط( را که نویسنده برای 
به نظر خوش نمی آید  نیز  کتاب خود در نظر گرفته 
و باید خط خوبی را انتخاب می کرد. این خط کاماًل 
می سازد  مجبور  خواننده  را  و  می دهد  آزار  را  چشم 
که پس از مطالعۀ دو سطر آن، کتاب را در باطله دانی 

بیاندازد.
انتخاب  کتاب  این  برای  که  کاغذی  چهارم،  قدم  در 
شده، خیلی بدل بوده که مخاطب را مجبور می سازد 
نویسندۀ گشنه،  اگر  نکند.  این کتاب را اصاًل مطالعه 
مصرف  بیشتری  مقدارپول  و  می کرد  همت  کمی 
چاپ  اصل تری  کاغذ  با  کتابش  شک  بدون  می کرد، 

می شد و حاال نیازی به نقد نداشت.
در قدم پنجم، وقتی مخاطب یا خواننده، این کتاب را 
مطالعه می کند، نمی فهمد یک رمان یا یک داستان را 
می خواند یا یک گزارش تفصیلی را. می شد نویسندۀ 
نفهم و بی خرد این را ثابت می کرد که کتاِب خود را 

در قالب داستان نوشته یا گزارش.
این نویسندۀ لوده تا هنوز فرق بین گزارش و داستان 
را نکرده و حتا من حیران هستم که نام این کتاب را 
گزارش بمانم یا داستان! حاال ثابت شده است که این 
حیف  و  ندارد  هم  را  خواندن  بار  یک  ارزش  کتاب 
وقت مان که برای این مزخرفات ضایع شد و پیام من 
به نویسنده این است که دیگر هیچ چیزی ننویسد و 

خود را بی جا در قطار نویسنده ها جا نزند!«.
و  آمد  پایین  از جایگاه  و  تمام شد  منتقد  حرف های 
کف زدن حاضرین، فضا را پاره کرد و صدای همهمه 
بلند شد: »چه نقد جانانه یی کدش! به خدا بیاب بیابش 

کد! می گم آفرین استاد غمبو کتی همی نقدت!!
نفر پهلویم در گوشم نجوا کرد: »خوبش کد ای لوده 
کتاب  نویسنده گک  ای  پیره  یک  بیاب کدش!  که  ره 
مره نقد کد، فقط تنها خواهر و مادر گفته دو نزدمه، 
دیگه زن و دختر خو برم نماند، اینه ُمتو که بیاب شوه، 
مشهور  نویسندۀ  یک  واری  مه  کتی  خوده  دیگه  باز 

نخاد زد.«

دهان  با  و  رفت  جایگاه  به  دیگر  بار  گرداننده ، 
منتقد  را خواست.  دیگری  منتقد  قبل،  از  کف کرده تر 

دوم آمد و گفت: 
»با حرف های جناب استاد که پیش از من گفتند، کاًل 
فراموش  ایشان  که  را  موردی  اما چند  موافق هستم؛ 
کردند، می خواهم برای تان یادآور شوم. در قدم اول، 
در صفحۀ اوِل کتاب یک جای فاصله و یک جای هم 
است،  شده  بی سواد  نویسندۀ  این  فراموِش  نیم فاصله 
از نوشتِن کتابش کورس  که می شد یک بار هم پیش 

سوادآموزی را فرا می گرفت.
این کتاب متوجه شدم  در قدم دوم، در صفحۀ سومِ 
که در یک جای عالمۀ کامه و در جای دیگری عالمۀ 
نداییه، بی جا استفاده شده است. این نویسندۀ بدمغز 
یاد  را  عالمه گذاری  سیستم  است  نتوانسته  کنون  تا 
بگیرد. من از پشت همین تریبیون از او می خواهم که 
هرچه عاجل خود را به یکی از کودکستان های شهر 
معرفی کند؛ خیر است، پول شیرچوشک و پمپرسش 
بامن!... البته دوستان عزیز، یادتان نرود که این کتاب، 
پنج دقیقه پیش به دست رس من قرار گرفته، اما اگر 
می دیدید  باز  می خواندم،  را  کتاب  پیش  ساعت  یک 
از  ندارم  حرفی  دیگر  من  می کردم.  نقد  چه گونه  که 

توجه تان تشکر!«

جایگاه  به  دیگر  بار  گردانده،  و  زدند  حاضرین کف 
و  بود  کرده  کف  چنان  دهانش  این بار  برد.  تشریف 
از  خوچش  خلم  که  می کرد  صحبت  تکان دهنده 
و  سوم  منتقد  از  می پرید.  مهمان ها  روی  به  دهانش 

جایگاه  به  که  خواست  برنامه  این  منتقِد  آخرین 
تشریف بیاورد.

منتقد سوم نیز به جایگاه تشریف آورد و شروع کرد 
به نقد کتاب:

پشتی  به  چشمم  که  مجردی  به  عزیز!  »مهمان های 
کتاب افتید، از خیر خواندن عنوان و دروِن آن گذشتم، 
چون دانستم که ارزش یک  بار خواندن را ندارد. و این 
حرِف من را سومین سخنران جلسه که جناب استاد 
غمبو بود، تصدیق کرد و من به خود بالیدم. شاید به 
یاد داشته باشید که او در بین سخن هایش گفت که این 

کتاب حتا ارزش یک  بار خواندن را هم ندارد.
من از این نویسنده می خواهم که برود جوالی گری کند 
و یا هم از سر، سوادآموزی بخواند؛ چرا که هر چیزی 

شده می تواند به جز نویسنده!...« 
کاماًل  از خجالت  که  کتاب  نویسندۀ  وقت  همین  در 
انفجار کرد  انتحاری ها صدایش  مثل  بود،  سرخ شده 
بی سواد  پدرت!  بی سواد  خودت!  »بی سواد  گفت:  و 
بی سواد  زنت!  بی سواد  خوارت!  بی سواد  مادرت! 
سوی  به  بود،  دستش  در  که  کتابی  با  و  دخترت!!!« 

منتقد حواله کرد. 
از  دیدم  بودم.  نظاره گر  من  تنها  و  شد  شروع  جنگ 
گرداننده گرفته تا سایر مهمان ها، به حدی این نویسنده 
را زدند که از چاپ و رونمایِی کتاب پشیمانش کردند.
نویسنده با سروصورِت خون آلود و کتاب های پاره پاره 
و مچاله شده اش، ناالن و گریان از مجلس بیرون شد 
و مهمان ها شروع کردند به چور کردِن عصرانه و در 
و  کلچه  و  کیک  کارتن های  زدن،  هم  به  چشم  یک 
چاینک های شیر خالی شد و در جریان صرِف عصریه 
ده  ما که  با هم خندیده می گفتند: »حیف وقِت  همه 

اینجه ضایع شد!«
اما چیزی که برای من بسیار سوال برانگیز و شگفت آور 
تمام شد، این بود که از زبان هیچ کسی یک کلمه هم 

در مورد محتوای کتاِب آن نویسنده بیرون نشــد!!!
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نقِد جانانۀ کتاب!
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جنگ شروع شد و تنها من نظاره گر بودم. دیدم از گرداننده گرفته تا سایر مهمان ها، به حدی این نویسنده را زدند که از چاپ و رونمایِی 
کتاب پشیمانش کردند.

کتاب های پاره پاره و مچاله شده اش، ناالن و گریان از مجلس بیرون شد و مهمان ها شروع نویسنده با سروصورِت خون آلود و 
کردند به چور کردِن عصرانه و در یک چشم به هم زدن، کارتن های کیک و کلچه و چاینک های شیر خالی شد و در جریان صرِف عصریه 
همه با هم خندیده می گفتند: »حیف وقِت ما که ده اینجه ضایع شد!«
اما چیزی که برای من بسیار سوال برانگیز و شگفت آور تمام شد، این بود که از زبان هیچ کسی یک کلمه هم در مورد محتوای کتاِب آن 
نویسنده بیرون نشــد!!!

طنز



گذرگاه سالنگ تا دو روز...
 این مسیر بر روی ترافیک بسته و انتظار می رود 
که گذرگاه برای بیش از دو روز دیگر نیز بر روی 

ترافیک بسته بماند.«
دلو 13۸۸ طوفان شدیدی  قبل در 1۹  سه سال 
مناطق جنوبی سالنگ را فراگرفت و همزمان با 
آن، فرود آمدن برف کوچ به کشته شدن نزدیک 
به 1۹0 نفر و زخمی شدن حدود 200 نفر دیگر 
منجر شد، که انتقادهای زیادی را علیه نهادهای 

دولتی برانگیخت.
این  در  طوفان  ادامه  به  اشاره  با  رجب  جنرال 
منطقه افزود:«تاکنون ۸ برف کوچ رخ داده است 
و بر اساس پیش بینی انجام شده 40 برف کوچ 

دیگر نیز در راه است.«
حدود سه هفته پیش نیز ریزش برف این مسیر 
را برای دو روز بر روی ترافیک مسدود کرد که 
برای  را  زیادی  اقتصادی  و  اجتماعی  مشکالت 
شهروندان افغان که از این مسیر عبور می کردند 

ایجاد کرد.
گذرگاه سالنگ با طول دوصد و هفت کیلومتر، 
در ارتفاعات سلسله کوه های هندوکش، با حدود 
سه هزار و چهارصد متر ارتفاع از سطح دریا در 
یکی از بلندترین قله های جهان، به وسیله اتحاد 

شوروی ساخته شده است.
گذرگاه سالنگ مهم ترین مسیر ارتباطی است که 
پایتخت وصل  به  افغانستان را  ۹ والیت شمالی 

می کند.
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سند طالبان برای ورود...
عملیات  با  که  معتقدند  پاکستان  و  افغانستان   

انتحاری مستقیم به بهشت می روند.
در اینجا مشکلی پیش می آید و آن این است که 
چه تضمینی برای رفتن عامل انتحاری به بهشت 

وجود دارد؟
به  کتبی  مدرک  اعطای  با  طالبان  فرماندهان 

شبه نظامیان این گروه، این مشکل را حل کرده اند.
این مدرک که »سند شهادت« نام دارد و به زبان 
آن  دارنده  که  می کند  تأیید  و  است  نوشته  اردو 

اهل بهشت است.
مواقع  برخی  طالبان  فرماندهان  که  است  جالب 
سند شهادت را پیش از کشته شدن دارنده آن به 

وی اعطا می کنند.

اعطا  انتحاری  به عامالن  سند شهادت در حالی 
آنان  حمالت  قربانیان  مواقع  بیشتر  که  می شود 

غیرنظامیان هستند.
توجیه  نیز  غیرنظامیان  کشتن  برای  طالبان  البته 
با  شبه نظامیان  گروه،  این  اعتقاد  به  زیرا  دارند 
بهشت  به  مردم  رفتن  عامل  غیرنظامیان،  کشتن 

می شوند.

          احمد عمران
گزارش تازۀ بی .بی.سی موارد تکان دهندۀ نقض قانون 
به وسیلۀ پولیس را در ولسوالی سنگین والیت هلمند 
به نمایش می گذارد. این گزارش که محصول پنج هفته 
حضور خبرنگار این رسانه در کنار مشاوران خارجِی 
که  می دهد  نشان  است،  هلمند  در  پولیس  نیروهای 
آدم ربایی  قتل،  به جرایمی چون  این ولسوالی  پولیس 

و تجاوز جنسی به کودکان دست می زند. 
این هم  از  پیش  پولیس،  مورد  در  قانون  نقض  موارد 
گزارش شده بود و در برخی موارد مسووالن اعتراف 
کرده اند که چنین جرایمی در میان پولیس وجود دارد. 
جالب این جاست که یکی از مسووالن والیت هلمند 
در گزارش تحقیقی بی.بی.سی نیز مهر تأیید بر این گونه 

جرایم می زند و به نحوی آن ها را توجیه می کند. 
تکان دهندۀترین مورد در این گزارش، وجود کودکان 
و نوجوانان در این ولسوالی است که در کنار پولیس 
قرار دارند و از آن ها استفادۀ جنسی صورت می گیرد. 
داخلۀ  وزارت  که  می شود  نشر  زمانی  گزارش  این 
کشور از اصالحات گسترده در ساختار این نهاد سخن 
می گوید و هر از گاهی بر آب دیده شدِن پولیس ملی 

در افغانستان تأکید می ورزد. 
البته مورد ولسوالی هلمند نمی تواند کل فضای موجود 
مورد  ولی  بکشد،  تصویر  به  را  امنیتی  نهادهای  در 
ولسوالی سنگین می تواند به عنوان مشت نمونۀ خروار، 
دهد؛  نشان  مردم  به  را  پولیس  از  خطرناکی  چهرۀ 
وارد  نهاد  این  به  جدی  آسیب  می تواند  که  چهره یی 
اعتماد شهروندان را نسبت به عملکرد پولیس  کند و 
در سراسر کشور، به میزان قابل توجهی کاهش بخشد. 
افغانستان در آستانۀ مهم ترین تحول امنیتِی خود ظرف 

به  امنیت  تأمین  مسوولیت  دارد.  قرار  اخیر  دهۀ  یک 
زودی به صورت کامل به نیروهای داخلی تعلق می گیرد 
از  باشند که ضمن پاس داری  قادر  باید  نیروها  این  و 
و  هراس افکنان  حمالت  برابر  در  شهروندان،  امنیت 
در  آیا  باشند.  داشته  آماده گی  نیز  خارجی  تهدیدهای 
را  اعتماد شهروندان  که  چنین وضعیتی، ممکن است 
به  می توانند  نیروها  این  که  بود  مطمین  و  کرد  جلب 
مسوولیت های  و  وظایف  پس  از  رضایت بخش  گونۀ 

خود بیرون شوند؟ 
آقای کرزی در حالی بر خروج نیروهای ناتو از کشور 
عملکرد  به  نسبت  اطمینانی  هیچ  که  می ورزد  تأکید 
نهادهای امنیتی وجود ندارد و به دلیل موجودیت فساد 
که  داشت  انتظار  نمی توان  تمام عرصه ها،  در  گسترده 
مرحلۀ  وارد  ناتو،  نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان 

بهتری از حیات سیاسی خود شود. 
وقتی بر ناگزیری حضور نیروهای ناتو در کشور تأکید 
برخی ها  که  نیست  این  معنای  به  تأکید  این  می شود، 
خارجی ها  که  نمی خواهند  یا  و  ندارند  ملی  عرق 
از  برخاسته  دقیقاً  تأکید  این  کنند.  ترک  را  کشورشان 
یک سری نگرانی ها و دغدغه هاست؛ نگرانی هایی که 
ظرف ده سال گذشته باید راه حل پیدا می کرد و دولت 
افغانستان به عنوان مجری برنامه ها می توانست شرایطی 
دیگر  ناتو،  نیروهای  ترک  با  که  آورد  وجود  به  را 
جامعه  سطح  در  گسترده  این همه  امنیتی  دغدغه های 

وجود نمی داشت. 
نیروهای سالم و  ایجاد  برای  تنها  نه  افغانستان  دولت 
پاسخ گو در کشور کمترین کار را انجام داده، بل شب و 
روز نیز شیپور خروج نیروهای ناتو از کشور را می زند 
نیروهای خارجی،  نظر است که موجودیت  این  به  و 

سبب شده که جنگ و ناامنی در کشور هم چنان ادامه 
مشابه  موارد  ناتو،  نیروهای  خروج  از  پس  اگر  یابد. 
وقوع  به  هم  مناطق کشور  دیگر  در  ولسوالی سنگین 
به  که  دارد  پاسخی  چه  کرزی  آقای  آن گاه  بپیوندد، 

شهروندان بدهد؟
 نیروهای خارجی باید کشور را ترک کنند. با نفِس این 
موضوع هیچ مخالفتی وجود ندارد، ولی پس از خروج 
نگذارند  که  باشند  داشته  وجود  نیروهایی  باید  آن ها 
وضعیت بدتر از حاال شود. در حال حاضر باید گفت 
که نیروهای داخلی قادر نشده اند که اعتماد و اطمینان 
مردم را جلب کنند و به همین دلیل، ما همه روزه شاهد 
بدون  شرایط  این  هستیم.  کشور  از  فرارها  از  موجی 
تردید آب به آسیاب دشمن ریختن است و طالبان از 

همه بیشتر، از چنین شرایطی بهره برداری می کنند. 
آقای کرزی و اطرافیاِن او ظرف بیشتر از ده سال به جای 
رجزخوانی و فخرفروشی به مردم، باید از کمک های 
جامعۀ جهانی بهترین استفاده را می بردند و در ایجاد 
نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، بیشتر از تمام بخش ها 
ولسوالی سنگین  نمونۀ  به  فقط  می دادند.  نشان  توجه 
توجه کنیم تا عمق فاجعه در برابر ما قرار گیرد. این 
ولسوالی ظرف ماه های آینده کاماًل در تصرف نیروهای 
این  در   2014 سال  در  می گیرد.  قرار  کشور  امنیتی 
باید  نیروها  این  می شود.  برگزار  انتخابات  ولسوالی 
از ورود طالبان و خشونت گرایان به منطقه جلوگیری 
کنند. آیا در موجودیت چنین پولیسی، می توان انتظار 
اجرا  دقیق  و  به گونۀ درست  برنامه ها  این  که  داشت 
این که  یعنی  داد؟  نخواهد  آن ها رخ  آیا خالف  شود؟ 
طالبان در تبانی با ساختارهای فاسد، این ولسوالی را 
در تصرف خود قرار دهند و آن گاه نه از امنیت خبری 

باشد و نه هم از برگزاری انتخابات!
 این مورد می تواند تعمیم پیدا کند و سراسر کشور را 
فرا گیرد. این جاست که نگرانی ها معنا می یابند و مردم 
حق دارند که نسبت به آینده و آن چه که پس از خروج 
تشویش  بیافتد،  اتفاق  است  ممکن  خارجی  نیروهای 

داشته باشند.
 اصالحات در پولیس و دیگر نهادهای امنیتی را باید 
جدی گرفت و در این رابطه تنها به دادن شعار اکتفا 
نکرد. مردم از پولیس، امنیت و حراست می خواهند، نه 

قتل و آدم ربایی و تجاوز به کودکان شان را.   
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حاضریم با طالبان وارد...
 کابل، به بی بی سی گفت که این سازمان آماده است برای 

حفاظت از غیر نظامیان با طالبان وارد مذاکره شود.
خانم مبارز با اشاره به نامه سرگشاده طالبان گفت: »یوناما از 
این اعالمیه طالبان استقبال می کند و آن را نشانه تمایل )این 
گروه( برای شرکت در گفت وگوهای مفید در راستای تامین 

حقوق بشر و کمک های بشردوستانه می داند.«
او افزود: »یوناما توقع دارد که این گفت وگوها بر رفتار با 
قوانین  با  مطابقت  در  آن ها  از  حفاظت  و  غیرنظامی  افراد 
در  غیرنظامی  مردم  از  حفاظت  و  بین المللی  بشردوستانه 
جریان منازعه متمرکز باشد. یوناما به همین منظور حاضر 

است با گروه طالبان وارد گفت وگوی مفید شود.«
در گزارش سازمان ملل درباره تلفات غیرنظامیان افغان در 
سال 2012 که هفته گذشته پخش شد، ۸1 در صد تلفات 

شهروندان غیرنظامی به گروه طالبان نسبت داده شده بود.
اما طالبان در نامه سرگشاده خود پرسیده اند که آیا یوناما به 
عنوان یک سازمان غیرجانبدار با طالبان تماس برقرار کرده 
و از آن ها پرسیده است که چه کسی بمبگذاری می کنند و 

چرا غیرنظامیان هدف انفجار قرار گرفته اند؟
سازمان  که  می آید  بر  چنین  یوناما  سخنگوی  اظهارات  از 
ملل متحد این پرسش طالبان را نشانه تمایل این گروه برای 

گفت وگو تلقی کرده است.
سازمان  سیاسی  دفتر  پیشنهاد  این  مورد  در  تا حال  طالبان 
ملل در افغانستان ابراز نظر نکرده اند، اما این گروه می گوید 
بارها خواستار  غیرنظامیان  تلفات  بررسی  برای  در گذشته 
تشکیل کمسیون ویژه شده ولی به خواست آنها توجه نشده 

است.

پولیس؛ 
پاسبان یا جانی

جان کیری:

مسالۀ میدان وردک را پی گیری می کنیم

قیام های مردمی علیه 
طالبان به سپیروان رسید

پس از منطقه زنکاوات در ولسوالی پنجوایی والیت قندهار،مردم 
برخی قریه های منطقه سپیروان این ولسوالی نیز علیه طالبان قیام 

کرده اند. آن ها می گویند که از فشار طالبان به تنگ آمده بودند.
مردم این منطقه می گویند که دیگر به هیچ فرد مسلحی از خارج 
اجازه نخواهند داد تا به نام طالبان در مناطق آن ها علیه نیروهای 
مشترک افغان و خارجی فعالیت نموده و به آن ها آسیب برساند.

که  منطقه  این  باشنده گان  از  عبدالقیوم،  وله،  دویچه  گزارش  به 
و  در جریان جنگ  که  مردمی سهم گرفته، می گوید  در خیزش 
منازعات ده سال گذشته، تمامی حاصالت زمین و باغ های صد 
ساله اش را از دست داده است. به گفته او، ماین های جاسازی 
شده افراد مسلح، جان ده ها فرد ملکی را تا به حال گرفته است. 
او می گوید که دیگر نمی خواهد ناامنی در منطقه اش حاکم باشد 
از  از بین بروند: "ما مردم سپیروان را،  و هر روز مردم بی گناه 
مرد و زن گرفته تا خورد و کالن با مشکالت بسیاری روبرو کرده 
اند. ببین که باغ های صد ساله ما از بین رفته اند، کار و بار وجود 
که  نمی دهیم  اجازه  پاکستان  پنجابی های  به  این  از  بیش  ندارد. 
زنده گی ما را با مشکالت روبرو کنند و برای رسیدن به اهداف 

خودشان ما را سپر بسازند".
ماین های جاسازی شده  نتیجه  در  که  سپیروان  دیگر  باشنده  دو 
اند،  داده  دست  از  را  خانواد ه هایشان  اعضای  طالبان  و حمالت 
می گویند که با تمام جرأت از قیام کننده گان دفاع می کنند. آن ها 
می گویند، در موقعیتی قرار گرفته اند که باید سالح بردارند و با 
پاکستانی هایی بجنگند که به نام طالبان در منطقه شان فعالیت می 
کنند، مردم را اذیت و آزار می کنند و باعث ناامنی می گردند. این 
برای آن ها  نه، دیگر فرقی  یا  از آن ها حمایت می کند  که دولت 

ندارد.
می  شود،  فاش  نامش  نمی خواست  که  دو  این  از  یکی 
طالبان  توسط  منطقه  این  در  شده  جاسازی  گوید:"ماین های 
بیشتری  شمار  و  است  گرفته  را  تن   35 از  بیش  جان  پنجابی، 
شده  زخمی  و  کشته  هم  من  خانواده  اعضای  اند.  شده  معیوب 
اند. بسیار به تنگ آمده ایم که سالح برداشته ایم. این سالح را تا 
زمانی که تمام منطقه ما از وجود افراد مسلح پاک نشود، به زمین 

نخواهیم گذاشت".
او می گوید که دولت باید از این خیزش مردمی حمایت کند و با 
آن ها همکاری نماید. او همچنین از دولت خواست که مکتب ها، 
مراکز صحی، سرک ها و پل ها را در این منطقه بازسازی نماید، 
برای جوانان زمینه کار فراهم کند و به راستی به مردم نشان دهد 

که با آن ها همکار است و امنیت شان را تامین می کند.
با  پنجوایی می گوید که دولت  فضل محمد اسحاق زی، ولسوال 
که  می گوید  او  می کوشد.  منطقه  مردم  آرامی  برای  توانش  تمام 
برای قیام کننده گان امکانات مالی و معنوی را فراهم خواهد کرد.
آن هایی  از  که  خواست  مردم  از  همچنین  منطقه  این  ولسوال 
او  دارند.  را  طالبان  علیه  قیام  واقعیت قصد  به  که  کنند  حمایت 
گفت: "ما از هر اقدام نیک مردم با امکانات مالی و جانی حمایت 
می کنیم. این یک خبر خوش است. اکنون با نیروهای مردمی که 
قیام کرده اند، تا ۹0 درصد امنیت در منطقه حاکم شده است. پیش 
از این در این منطقه، مراکز افراد مسلح طالبان، محاکم و مقدار 
هیچ  که  الحمداهلل  اکنون،  اما  داشت.  منفجره وجود  مواد  زیادی 

چیز نیست و همه آن ها فرار کرده اند".
غزنی  والیت  اندر  ولسوالی  مردم  افغانستان،  در  بار  اولین  برای 
آن  از  پس  اما  کردند.  قیام  و  برده  سالح  به  دست  طالبان  علیه 
منطقه زنکاوات ولسوالی  بادغیس، هلمند و در  در والیت های 

پنجوایی قندهار، مردم علیه طالبان به پا خویستند.

کرزی  فرمان  از  پس 
نیروهای  خروج  بر  مبنی 
لوگر  از  امریکایی  ویژه 
وزیر  میدان وردک،  و 
است  گفته  امریکا  خارجه 
مورد  در  شکایت ها  که 
نیروهای  با  که  افغان هایی 
این  در  امریکایی  ویژه 
جدی  می کنند،  کار  والیت 

پی گیری خواهد شد.
نسبت  رییس جمهور  خشم 
قتل  آزار،  او  که  چه  آن  به 
خودسرانه  عملیات های  و 

والیت  در  امریکایی  ویژۀ  نیروهای  توسط 
نیروها  این  از  میدان وردک می خواند، سبب شد 
بخواهد تا والیت میدان  وردک و والیت لوگر را 

در مدت دو هفته ترک کنند.
حکومت  سوی  از  امریکایی،  ویژه  نیروهای 
افغانستان، متهم به قتل و حمایت از کسانی شده 
مردم  قتل  در  ریاست جمهوری  گفتۀ  به  که  اند 

بی گناه دست دارند.
در پی این همه ، وزیر خارجه امریکا گفته است 
جدی  را  والیت  این  مردم  شکایت های  که 

پی گیری خواهد کرد.
جان کیری، وزیر خارجه امریکا گفت: "در مورد 
که  نگرانی هایی  من  و والیت وردک،  افغانستان 
ابراز شده است را درک می کنم. هر گونه شکایتی 
که آن ها داشته باشند، باید به گونه مناسب بررسی 
شود. من به شما اطمینان می دهم که این قضیه به 

گونه مناسب بررسی خواهد شد".
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چهارده بالک رهایشی در کابل ساخته 
می شود

د  لپاره  والیاتو  ختیزو  د  کې  ننګرهار  په 
پراختیا  د  سوداګرۍ  او  ودې  اقتصادي 
کې  کنفرانس  ورځنی  دوه  په  موخه  په 
د  والیتونه  ختیز  وویل،  والي  ننګرهار  د 
صنعتي  او  سوداګرۍ  فعالیتونو،  اقتصادي 
چارو لپاره مناسب فرصتونه او کافي زېرمې 

لري.
اغا شېرزي کنفرانس ته په خپله وینا  ګل 
وزارتونه  او  ادارې  اړونده  چې  وویل،  کې 
کلنه  پنځه  یوه  لپاره  والیاتو  ختیزو  د  دې 
عملي  او  جوړه  ستراتېژي  اقتصادي 
د  الیاتو  ختیزوو  د  د  یې  وینا  په  څو  کړي 
سوداګرو او صنعتکارانو لپاره اسانتیا برابره 

او د بې کارۍ کچه ورسره کمه شي.
نوموړي وویل، د دې کنفرانس د جوړېدو 
موخه د سوداګرو او صنعتکارانو ستونزو ته  
د  ادارو  مرستندویه  د   ، موندل  الرو  حل  د 
مرستو جلبول او له دې الرې  د ختیز زون 

اقتصادي پرمختګ ته د زمینو برابرول دي.
همدارنګه د ننګرهار مستوفي محمد علم 
اقتصادي  والیتونه  ختیز  وویل،  اسحاقزي 
پرمختګ ته مناسب اقلیم او فرصتونه لري 
د  ، چې د دې والیتونو  وړاندیز یې وکړ  او 
اوبو  او نورو طبیعي زیرمو څخه باید کرنیز 
واخېستل  ګټه  لپاره  پرمختګ  صنعتي  او 

شي.
استازي  خونې  سوداګرې  د  ننګرهار  د 
افغان  کې  پاکستان  په  بیا  مخلص  ډاکټر 
سوداګرو ته د ور پېښو ستونزو یادونه وکړه 
او له چارواکیو یې وغوښتل چې د حل الرو 

د لټولو لپاره اقدام وکړي.
کمېسیون  د  بودیجې  د  جرګې  ولسي  د 
اقتصاد  ننګرهار  د  یار،  خان  امیر  مشر 
ننګرهار د  د  او  رییس سیدقیاس سعیدي 
سوداګرۍ او صنایعو رییس استاد شېرعلم 
امله وال  بیا غونډې ته په خپلو ویناوو کې د 

سوداګرو او صنعت کارانو لپاره د اسانتیاوو 
په برابرېدو ټینګار وکړ.

اسیا  د  کې  کنفرانس  په  همدرانګه 
خصوصي  له  رییس  بانک  پراختیایي 
ډاډ  پر  دوام  د  مرستو  خپلو  د  سره  سکتور 
سربېره ژمنه وکړه چې دوی به د اقتصادي 
افغان  له  لپاره  کولو  پیاوړي  د  بنسټونو 
ته  همکاریو  او  مرستو  خپلو  سره  حکومت 

دوام ورکړي.
مرستیال  برخې  پالیسۍ  د  وزارت  دمالیې 
وزارت  اقتصاد  د  او  زاده   قاري  اهلل  شفیق 
په  کنفرانس  د  خان  حکم  مرستیال 
یې  ډاډ  او  وړاندې  معلومات  خپل  اړوند 
څرګندکړ، چې خپل مکلفیت له مخې به 
د دې سیمې اقتصادي پرمختګ په موخه 
او  وکړي  کار  وړاندیزونو  پر  کنفرانس   د 
هڅه به وکړي، چې نور مرستندویان چمتو 
او  په دې والیاتو کې سوداګرو   کړي چې 

صنعتکارانو ته ال ډېر کار وکړي .
دمګړۍ  چې  ده،  کې  حال  داسې  په  دا  
له  شتون  نه  د  اسانتیاوو  نورو  او  برېښنا  د 
او  سوداګرو  د  کې  والیاتو  ختیزو  په  امله 
صنعتکارانو چارې له ګڼو ستونزو سره مخ 
زړه  نا  زړه  ته  پانګونې  یې  پانګوال  او  دي 

کړي دي.
چېرې  که  دي  اند  دې  په  پوهان  اقتصاد 
لوري  له  رهبرۍ  سمې  د  کې  ننګرهار  په 
لرې  وشي،  توجه  ته  پرمختګونو  اقتصادي 
نه ده چې دغه اقتصادي او ټرانزیټي والیت 
او  وکړي  پرمختګ  خورا  کې  وخت  لږ  په 
د  درېدو،  پښو  په  اقتصاد  د  به  پلوه  دې  له 
ډېرو  د  ته  دولت  او  مخنیوي  په  کارۍ  بې 
تر سره  اغېزمن رول  په ورټولو کې  عوایدو 

کړي.

شېرزی:

ختیز ته دې پنځه کلنه اقتصادي ستراتېژي 
جوړه شي

شرکت  دو  همکاری  به  شهرسازی  وزارت 
در  را  رهایشی  بالک   14 ترکی  ساختمانی 

پروژۀ خواجه رواش کابل اعمار می کند.
سوی  از  شهرک ها  ساخت وساز  سلسله  به 
این  مقامات  کابل،  در  شهرسازی  وزارت 
وزارت قرارداد جدید را به خاطر اعمار 14 
شرکت   های  نماینده گان  با  رهایشی  بالک 

ساختمانی ترکی امضا کردند.
داکتر حسن عبدالهی وزیر شهرسازی به روز 
سه شنبه حین امضای قرارداد با شرکت های 
هزار  یک  حدود  بالک ها  این  گفت:  ترکی 
اپارتمان داشته و باالی اعمار آن  70 ملیون 
شرکت های  و  وزارت  این  بودجه  از  دالر 

ترکی سرمایه گذاری می گردد.
او همچنان می گوید: کار اعمار این بالک ها 
را ظرف یک سال تکمیل و به قیمت مناسب 

در اقساد مختلف به مردم توزیع می کنند.
این  قیمت  مورد  در  شهرسازی  وزیر  اما 

ساختمان ها وضاحت نداد.
قرارداد  نیز  این  از  پیش  وزارت شهرسازی 
مناطق  در  را  شهرک ها  از  شماری  اعمار 
مختلف شهر کابل با کمپنی های ساختمانی 

داخلی و خارجی امضا کرده است.
خوشحال  منطقه  در  خانه  سازی  پروژه های 

مکروریان چهارم  و  محمود خان  پل  خان، 
وزارت  که  است  پروژه هایی  جمله  از 
شهرسازی کار ساختمان آن را روی دست 

دارد.
بودند  یوکسل و یونس گروپ شرکت های 
با  را  جدید  بالک   14 اعمار  قرارداد  که 

مقامات وزارت شهرسازی امضا کردند.
گروپ  یونس  شرکت  رییس  اونال  خلیل 
گفت:  قرارداد  امضای  مراسم  در  ترکی 
بالک های رهایشی را در پانزده طبقه مطابق 
به معیارهای می سازند که در ترکیه ساختمان 

می گردد.
گرفته  دست  روی  درحالی  اقدامات  این 
این وزارت شهرسازی  از  پیش  می شود که 
با  را  خانه سازی  فابریکات  ایجاد  قرارداد 

شرکت های روسیه به امضا رسانیده است.
مسووالن این وزارت می گویند: شرکت های 
روسی در مدت کمتر از یک سال فابریکات 
با  ساختمانی  مواد  و  ایجاد  را  خانه سازی 

کیفیت را در افغانستان تولید خواهند کرد.
از  شماری  هم  هنوز  که  حالی ست  در  این 
مردم به نسبت فقر اقتصادی توان خرید این 
خانه ها را نداشته و در خانه های کرایی و یا 

خیمه ها زنده گی می کنند.

دیگـر قطعــاً وقت...
 به همقطاران امریکایی شان وجود دارد.

پیشرفت  امریکا،  شده  بازنشست  دفاع  وزیر  پانه تا،  لئون  اما 
افغان ها در ترقی ارتش، کاهش خشونت  و خودکفایی بیشتر 
را خوش بینانه ارزیابی کرد. نیروهای افغان هم اکنون هدایت 
حدود ۹0 درصد عملیات ها در سراسر این کشور را برعهده 

دارند.
مسیر درست  در  ما  ماه گفت:  این  اوایل  در  پانه تا همچنین 

دادن فرصت به افغان ها برای حاکمیت بر خودشان هستیم.
افغانستان گفته از عقب نشینی  حامد کرزی، رییس جمهور 
سربازان امریکایی استقبال می کند و بر این اصرار داشته که 

ارتش می تواند از کشور در مقابل طالبان دفاع کند.
کرزی طی مصاحبه یی با کریستین امانپور، خبرنگار سی ان ان 
گفت: دقیقًا وظیفه ماست که با آنها )طالبان( مقابله کنیم و ما 

توانایی مقابله با آن را داریم.
کرزی گفت: آنچه ارتش اکنون به آن نیاز دارد تجهیزات و 

قدرت آتش بیشتر است.
بنابر گفته یک مقام ارشد دفاعی، کرزی ماه گذشته میالدی 
با لیست درخواستی به پنتاگون آمد که در آن هلی کوپترها، 

پهپادها و دیگر جنگ افزارها تقاضا شده بود.
کرزی به امانپور گفت: ما نیروی هوایی نیاز داریم. ما پویایی 
هوایی احتیاج داریم. ما نیاز به نیروهای مناسب مکانیزه شده 

داریم و به موترهای زرهی، تانک و مانند آن نیازمندیم.

2 - حضور امریکا پس از سال 2014 چگونه خواهد بود؟
اما  کنند،  نشینی  عقب  سربازان  تمام  که  است  این  بر  قصد 
نیروهایی در افغانستان باقی خواهند ماند تا به آموزش افغان ها 
کمک کنند و هرگاه الزم باشد عملیات ضد تروریستی انجام 

دهند.
تعداد این نیروها هنوز مورد بحث است.

بنابر گفته یک مقام دفاعی، جنرال جان آلن، فرمانده پیشین 
تا 15 هزار  بین 6  پیشنهاد  افغانستان،  امریکایی در  سربازان 
سرباز   ۹000 تا   2500 به حدود  رقم  این  اما  داد،  را  سرباز 

کاهش یافت.
افغانستان درخصوص مصونیت قضایی  با  نتواند  اگر امریکا 
وجود  امریکایی  سرباز  هیچ  وجه  هیچ  به  برسد،  توافق  به 

نخواهد داشت.
این  در  نظامی  امریکا هیچ حضور  با عراق،  پایان جنگ  در 
را  قانونی  محافظت های  عراق  دولت  زیرا  نداشت،  کشور 

شامل سربازان امریکایی نکرد.
کرزی که حامی باقی ماندن تعدادی از نیروها در افغانستان 

است، گفت تصمیم درباره مصونیت امریکایی ها را به ریش 
سفیدها خواهد سپرد و ابراز اطمینان کرد که او می تواند آنان 

را ترغیب کند که مسایل را آن گونه که او می بیند، ببینند.
در همین حال یک تحلیل گر امنیت ملی سی ان ان گفت، این 

که هیچ سرباز امریکایی باقی نماند یک اقدام غلط است.
او گفت  که امریکا عماًل افغانستان را در سال 1۹۸۹ میالدی 
ترک کرد و این تصمیم باعث شد که خال قدرتی در افغانستان 

به وجود آید و طالبان این خال را پر کرد.
نوشت:  ان  سی ان  سایت  برای  مقاله یی  در  تحلیل گر  این 
بحث همگانی کنونی درباره حضور هیچ سرباز امریکایی در 
افغانستان باعث ترغیب آن عناصر تندروی طالبان خواهد شد 
که هیچ عالقه یی به توافق در مذاکرات ندارند و بر این باورند 
که می توانند به ساده گی منتظر خروج امریکایی ها باشند. این 
امر همچنین باعث دلسردی میلیون ها افغانی  خواهد شد که 
حضور طوالنی مدت امریکا در این کشور را بهترین ضامن 

برای باز نگشتن دوباره طالبان می دانند.

3 - چه چیز در معرض خطر است؟
بنابر گزارش اخیر پنتاگون، نگرانی اصلی افغان ها این است 
افغانستان  براند  به عقب  را  امریکا جنگجویان خود  اگر  که 
هنوز  طالبان  گشت.  برخواهد  دیگر  داخلی  جنگ  یک  به 
ارتجاعی و قاطع هستند و شورشیان حمالت خود را ادامه 

می دهند و تهدید امنیتی بزرگی به وجود آورده اند.
گفت:  افغانستان  به  خود  سفر  در  ان  سی ان  خبرنگار  یک 
را  این  تقریبا  کردیم  صحبت  آنها  با  که  مردمی  از  بعضی 
بدیهی می دانند که اگر امریکا افغانستان را ترک کند جنگی 
داخلی در بین خواهد بود. این اتفاق قباًل وقتی شوروی سابق 

افغانستان را در سال 1۹۸۹ ترک کرد اتفاق افتاد.
گذشته  دهه  در  افغانستان  که  خشونت هایی  همه  مقابل  در 
دیده، این کشور همچنین شاهد پیشرفت  عظیمی در حقوق 

بشر و کیفیت زنده گی نیز بوده است.
دختر  هزاران  طالبان  زمان  در  که  است  درست  افزود:  وی 
وجود داشتند که به مدرسه می رفتند اما اکنون شما میلیون ها 
دختر دارید که به مکتب می روند. بنابراین پیشرفتی حقیقی 
درخصوص حقوق زنان به وجود آمده است البته به وضوح 
ناموسی،  قتل های  مانند  زیادی  مشکالت  که  است  روشن 
اما  مانده،  باقی  داخلی  خشونت های  اجباری،  ازدواج های 

پیشرفتی حقیقی حاصل شده است.
زمانی  که  ارتش،  بازنشسته  جنرال  کریستال،  مک  استنلی 
فرمانده ارشد امریکا در افغانستان بود، گفت مردم افغانستان 

»وحشت زده« هستند.
آنها وحشت زده هستند زیرا می پندارند که  تاکید کرد:  وی 

حاصل  پیشرفت هایی  می دهند.  دست  از  را  چیزی  دارند 
هستند.  مدرسه  در  دختران  است.  بهتر  زنده گی  است.  شده 
چیزهایی وجود دارند که بهتر از قبل هستند و فرصت هایی 
اما آنها می پندارند که اگر ما کاماًل آنها را در  پیش روست. 
سال 2014 ترک کنیم، همان گونه که این کار را در 1۹۸۹ 

انجام دادیم، همه چیز به عقب برخواهد گشت.
نگرانی هایی در واشنگتن وجود دارد که اقدام اشتباه می تواند 
امریکا را به نقطه شروع برگرداند و دیگرهیچ توجیهی برای 
نخواهد  وجود   2001 سال  در  خونین  درگیری های  شروع 

داشت.
نماینده گان  مجلس  خواه  جمهوری  نماینده  مک کئون،  باک 
مسلح  نیروهای  کمیته  رییس  که  کالیفرنیا  ایالت  از  امریکا 
مجلس نماینده گان نیز هست، چند روز پیش اظهار نگرانی 
کرد که عقب نشینی توام با عجله می تواند »بیهوده و پر از 

ریسک« باشد.
گام  امریکا  جمهور  رییس  که  زمانی  از  کرد:  عنوان  وی 
پسندیده یی را در سال 200۹ درخصوص استقرار یک نیروی 
دستاوردهایی  که  دانستیم  ما  برداشت،  افغانستان  در  بیشتر 
و  آورده ایم شکننده  به دست  پیکار سخت  با  را  آنها  ما  که 
عقیده  بلکه  نیست،  من  ارزیابی  این  هستند.  پذیر  برگشت 

استوار کارشناسان چه نظامی و چه غیر نظامی است.

4 - چه کسی بعد از کرزی رهبری را به عهده می گیرد؟
زیادی  مدت  دیگر  افغانستان  قرن  این  جمهور  رییس  تنها 

مسوولیت نخواهد داشت.
انتخابات برای اپریل سال 2014 برنامه ریزی شده و کرزی 

طبق قانون اساسی کشورش به پایان دوره اش رسیده است.
او به امانپور گفت: دیگر قطعًا وقت رفتن است. وی افزود: 
دولتی  آمد.  خواهد  کشور  این  به  جدید  جمهوری  رییس 
خدمت گزار  یک  من  و  آمد  خواهد  کشور  این  به  جدید 

بازنشسته خوشحال خواهم بود.
بنابر این در حالی که افغانستان شاهد یک تحول بزرگ نظامی 
است، باید تحولی سیاسی نیز داشته باشد؛ چه کسی در این 
لحظه حساس تاریخ افغانستان رهبری این کشور را برعهده 
و جدال  و خشونت  دردسر  بدون  گیری  رای  آیا  می گیرد؟ 
بر  مبنی  قبل گزارش هایی  انتخابات  در  پیش خواهد رفت؟ 

دستکاری آراء و دیگر تخلفات وجود داشت.
پاسخ این سواالت برای امنیت افغانستان به اهمیت آماده گی 

سربازانش است.
افغانستان  »طلوع«  تلویزیون  رسانه یی  غول  محسنی،  سعد 
گفت: بزرگترین و تنها چالش برای ما تحول سیاسی، یعنی 
داشته  معتبری  انتخابات  ما  اگر  است.   2014 سال  انتخابات 

باشیم فکر می کنم در 5 تا 6 سال آینده وضعیت مناسبی داشته 
خطر  این  باشیم،  نداشته  معتبری  انتخابات  اگر  اما   . باشیم 
مواجه شویم،  بی ثباتی  با  ما  که  داشت  عمده وجود خواهد 
به خصوص وقتی که در سال 2014 سربازان امریکایی عقب 

نشینی می کنند.

5- طالبان چه نقشی ایفا خواهد کرد؟
از  به  مشتاق  کرزی  می رسد  نظر  به  مداوم  علیرغم شورش 
سرگیری گفت وگوهای متوقف شده صلح با طالبان باشد و 

آن ها را در فرآیند سیاسی بگنجاند.
اما  کردند،  ترک  را  میالدی گفت وگوها  طالبان سال گذشته 
کرزی در ماه گذشته گفت: آنها بسیار به ما ابالغ کرده اند که 
نیز جزو  آنها  باشند.  داشته  مذاکرات صلح  ما  با  می خواهند 
مردم هستند. آن ها هم جزو خانواده هایمان هستند. آنها هم 

رنج می کشند، همانگونه که بقیه افغان ها رنج می کشند.
جاوید احمد، یک بومی کابلی که هم اکنون با برنامه آسیایی 
معتقد  می کند،  همکاری  امریکا  مارشال«  »جرمن  صندوق 
است گفت وگوهای احیا شده صلح برای آینده افغانستان و 

برای میراث جنگ امریکا ضروری هستند.
نشینی  عقب  اگر  نوشت:  مطلبی  انتشار  با  اخیراً  احمد 
اوباما، رییس  باراک  برنامه کار  مسووالنه در سال 2014 در 
جمهوری امریکا واقعا مهم باشد، او گزینه های اندکی خواهد 
و  کند  اولویت بندی  را  صلح  گفت وگوهای  باید  و  داشت 
تسریع بخشد، بین طرفین درباره آتش بس مذاکره کند و به 
توافقنامه ای برسد که تضمین می کند طالبان سالح هایشان را 

به زمین خواهند گذاشت.
اما آیا طالبان حاضر به همکاری خواهند بود؟ و اگر آنها وارد 
مذاکره شوند چه تاثیری بر جامعه افغان  که تغییرات بسیاری 

را در دهه گذشته دیده، خواهند گذاشت؟
امور  در  افغانستان  خارجه  وزیر  معاون  لودین،  جاوید 
سیاسی گفت: باید بعضی خط قرمزها وجود داشته باشد، ما 
نمی توانیم درباره بعضی دستاوردهایی که در 10 سال گذشته 

داشتیم مذاکره کنیم.
به نظر می رسد کرزی مطمین است که بیشتر افراد طالبان این 

را تصدیق می کنند.
وی گفت: فکر می کنم اکنون انبوهی قابل توجه از تحصیل 
کرده ها و مردم افغان وجود دارند که آینده یی با پیشرفت و 
ثبات می خواهند و من گمان می کنم که اکثریت طالبان تصدیق 
می کنند که دشواری ها پشت سر گذاشته شده است. بعضی 
ناامیدانه ترین  در  که  باشند  آنهایی  میان  در  است  ممکن  نیز 

ذهنیت ممکن باقی می مانند. اما آن ها اندک هستند.
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که  کرد  تأکید  خود  ساالنۀ  نطق  در  امریکا  رییس جمهور 
پایان   2014 سال  پایان  تا  افغانستان  در  کشور  این  جنگ 

خواهد یافت.
را  بیشتری  امریکا جزئیات  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
 66 حدود  از  گفت:  و  کرد  آشکار  خصوص  این  در  نیز 
هزار سرباز امریکایی که اکنون در افغانستان هستند، بیش 
از نصف آنها یعنی 34 هزار نفر در سال آینده میالدی به 

کشور برخواهند گشت.
ماموریت های  بیشتر  مسوولیت  افغان  سربازان  هم زمان 

جنگی را برعهده خواهند گرفت.
اوباما عنوان داشت: در بهار سال جدید میالدی، نیروهای 
ما نقش حمایتی را تقبل خواهند کرد، در حالی که نیروهای 

امنیتی افغانستان رهبری را برعهده می گیرند.
به گزارش سی ان ان، پیشتر انتظار می رفت که نیروهای افغان 
تا اواسط سال جاری میالدی هدایت ماموریت های جنگی 
که  گفت  امریکا  رسمی  مقام  یک  اما  بگیرند؛  عهده  به  را 

انتقال نظامی سرعت گرفته و افغان ها تا ماه مارچ هدایت 
همه عملیات های امنیتی را برعهده خواهند گرفت.

 اما این خبر برای افغانستان و طوالنی ترین جنگ امریکا چه 
معنایی خواهد داشت؟

در اینجا چند سوال کلیدی وجود دارد که در ماه های آینده 
پرسیده خواهند شد:

1 - آیا سربازان افغان برای انجام وظیفه آماده هستند؟
حتمًا تردیدهایی وجود دارد.

پنتاگون در بررسی ماه دسامبر خود مدعی شد که تنها یکی 
از 23 تیپ ارتش افغانستان توانایی انجام عملیات را داشته 

است.
در ضمن نرخ با سوادی پایین و نرخ فرار از ارتش باالست 

و بسیاری از فراریان به شورشیان پیوسته اند.
این در حالی است که شمار آزار دهنده یی از حمالت »سبز 
علیه آبی« یعنی حمالت سربازان افغان...    ادامه صفحه 7

گذرگاه سالنگ تا دو روز 
دیگر مسدود خواهد بود

ریزش برف شدید بزرگراه سالنگ را بار دیگر بر روی 
ترافیک مسدود و ارتباط زمینی میان کابل و ۹ والیت 

شمالی کشور را قطع کرد.
بر اساس اعالم وزارت فواید عامه روزانه هفت تا ده 

هزار وسیله نقلیه از این مسیر عبور می کنند.
جنرال رجب، مسوول امنیت گذرگاه سالنگ به بی بی 
سی گفت:« ریزش برف از دیروز)دوشنبه( شروع و از 
ساعت چهار بامداد امروز )سه شنبه(... ادامه صفحه 6

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 13۹3 / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
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

راه اندازی مسابقۀ کتاب خوانی در والیت پنجشیر
فرهنگی  جوانان  به  موسوم  نهادی 
نخبه، روز یک شنبۀ هفتۀ جاری مسابقۀ 
کتاب خوانی یی را با حضور 1300 تن 
در  فرهنگی  و  کتاب خوان  جوانان  از 
مسجد جامع مارشال محمد قسیم فهیم 

در والیت پنجشیر برگزار کرد.
دینی،  علمای  مسابقه،  این  در 
دانش مندان، دانش جویان و دانش آموزان 

حضور داشتند.
 محور این مسابقه »سیرت پیامبر گرامی 

اسالم« بوده است.
نخبه  جوانان  فرهنگی  نهاد  مسووالن 
چنین  برگزاری  از  هدف  که  گفته اند 
بلندبردن  و  تشویق  مسابقه هایی، 
تقویت  و  جوان  نسل  آگاهی  سطح 
ظرفیت های فردی آنان است که در این 
مسابقه شماری از جوانان برنده شناخته 

نهاد  این  از سوی  شده و جوایزی که 
در نَظر گرفته شده بود، جهت تشویق 
گرده  توزیع  جوانان  بیش تر  وترغیب 

است.
نهاد  مسووالن  محفل،  این  پایان  در 

جوانان نخبه به اشتراک کننده گان محفل 
وعده سپرده اند که در آینده هم چنان در 
برنامه های  چنین  والیت  این  سراسر 
آموزنده و مفیدی را راه اندازی خواهند 

کرد.

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000

پنج پرسش حیاتی در بارة آيندة افغانستان
کرزی:

دیگـر قطعــاً وقت رفتن است


