
جان آلن فرمانده نیروهای همکاری بین المللی پیروزی 
در افغانستان را نزدیک می بیند.

آقای آلن که فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان است 
گفته پیروزی در راه است.

جنرال آلن گفته نیروهای ناتو راه درازی را طی کرده 
اند تا توانسته اند شرایط را برای پیروزی در مقابله با 

شورشیان آماده کنند.
تبرئه  از »سوءرفتار«  را  آلن  آقای  پنتاگون  ماه گذشته 
ایمیل های  سر  بر  جنجالی  در  آلن  آقای  نام  کرد. 
و  ای  آی  سی  رییس  پتریوس  دیوید  میان  عاشقانه 

معشوقه اش مطرح شده بود.
   در دستورکار نیست

شورش  با  »مقابله  گفت:  سی  بی  بی  به  آلن  جنرال 
کاری زمان بر است. به دشوار می توان زمانی مشخص 

را تعیین کرد که بگوییم پیروز شده ایم.«
آقای آلن افزود: »فکر می کنم راه درازی را طی کرده ایم 
تا به شرایطی برسیم که در پیروزی در عملیات ضد 

برای دولت  اند؛ شرایط مناسب  تعیین کننده  شورش 
مداری، و فراهم کردن فرصت های اقتصادی.«

بر  فرماندهی اش  ماهه   ۱۹ دوران  در  آلن  جنرال 
واگذاری بخش عمده تأمین امنیت افغانستان به ارتش 

و پولیس کشور نظارت کرده است.
جانشین آقای آلن آخرین فرمانده نیروهای همکاری 
و  فرماندهی  وظیفه اش  که  بود  خواهد  بین المللی 
نظارت بر خروج نیروهای خارجی...   ادامه صفحه 6
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هنگام نیک بختی است که باید بیم ناک بود.هیچ چیز تهدیدآمیزتر 
از سعادت نیست.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وزیر دفاع ملی:

تغییر پالیسی 
پاکستان امیدوار 

کننده است

والی کابل می گوید قضیة آتش سوزی سرای ناصری در 
کابل مشکوک است و »کاسه یی زیر نیم کاسه است«. 
دکانداران این سرای می گویند آتش سوزی این مارکیت 
تجارتی عمدی بود و مارکیت از چند جای آتش زده 

شد.
عبدالجبار تقوا، والی کابل روز یکشنبه... ادامه صفحه 6

زندان های  در  شکنجه  اتهام  بررسی  حقیقت یاب  هیأت 
افغانستان، گفته است که موارد آزار و اذیت در زندان ها وجود 

دارد.
این هیأت حقیقت یاب روز گذشته نتایج بررسی های خود را 
راجع به گزارش ملل متحد در بارۀ موارد شکنجه در زندان های 

افغانستان به رییس جمهور کرزی ارایه کرد.
نشر  پی  در  که  هیأت  این  ریاست جمهوری،  بنیاد خبرنامة  بر 
در  بدرفتاری  و  شکنجه  موجودیت  بارۀ  در  یوناما  گزارش 
زندان های کشور طی حکمی به ریاست عبدالقادر عدالت خواه 
اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  مستقل  کمیسیون  عضو 
تشکیل گردیده بود، بررسی های خود را در نظارت خانه ها و 
بازداشتگاه های کابل، کندهار و هرات انجام...   ادامه صفحه 7

وزیر خارجه افغانستان می گوید تالش ها ادامه دارد تا 
انتخابات ریاست جمهوری سال  پروسة صلح پیش از 

20۱4 به نتیجه برسد.
در  بریتانیا  و  پاکستان  افغانستان،  مقام های  اخیراً   
را  افغانستان  صلح  راه های  تا  داشتند  نشستی  لندن 

جست وجو کنند.

افغانستان روز گذشته در  زلمی رسول، وزیر خارجة 
با  مذاکره یی  هیچ  هنوز  گفت  خبری  کنفرانس  یک 
برای  تالش ها  اما  است؛  نشده  آغاز  مسلح  گروه های 
آغاز مذاکرات جریان دارد: »ما آرزومند هستیم که این 
مذاکرات به نتیجه برسد پیش از این که انتخابات فرا 
برسد و ما در فضای صلح آرامی انتخابات را به پیش 

ببریم. این به خیر مردم افغانستان است«.
پس از نشست سه جانبه مقام های افغانستان، پاکستان 
مذاکرات  آغاز  برای  امیدواری ها  لندن،  در  بریتانیا  و 

صلح با شورشیان بیشتر شده است.
  »مذاکرات مخفی نیست«

رهبر  الرحمان  فضل  موالنا  اخیراً  که  می شود  گفته 
جمعیت العلمای اسالم پاکستان که پدر معنوی طالبان 
قطر  به  طالبان  با  مذاکره  انجام  برای  خوانده می شود، 

سفر کرد.
وزیر خارجه افغانستان در این مورد گفت هیچ مذاکره 
مخفی از مردم افغانستان صورت نخواهد گرفت: »این 
خودشان  کار  این  قطر،  به  کرده  سفر  موالنا  کدام  که 
این  بکند.  می کند،  سفر  قطر  به  که  کس  هر  است 
مذاکرات واضح خواهد بود و همه مردم افغانستان از 
میز  زیر  مخفی  مذاکرات  کدام  شد.  خواهند  خبر  آن 

وجود نخواهد داشت«.
پس از کنفرانس لندن شماری از تحلیلگران از توافق 
روی رسمیت یافتن خط دیورند به عنوان خط مرزی 
وزیر  ولی  گفتند؛  سخن  پاکستان  و  افغانستان  بین 

خارجه افغانستان این مسأله را به شدت رد کرد.
آقای رسول گفت هنوز دفتر طالبان در قطر باز گشایی 
نشده است. او گفت این دفتر زمانی...  ادامه صفحه 6
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وزیر خارجه:

بی سرنوشتی طالبانِ رها شده خطرناک است!
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تغییر پالیسی مثبت دولت و ارتش پاکستان در قبال 
افغانستان، ما را نسبت به موفقیت پروسۀ صلح و مبارزۀ 

مشترک علیه تروریسم امیدوار ساخته است. مردم افغانستان 
منتظر برداشتن گام های عملی از جانب پاکستان در این راستا 

می باشند



کرده اید  ادعا  خویش  می   2۵ مورخ  نامة  در  شما 
نه کدام شخص »خارجی«، هیچ گونه  نه شما و  که 
نداشته اید.  افغانستان  اساسی  قانون  طرح  در  نقشی 
مبنی  نموده اید که من در گفتار خویش  تأکید  شما 
حکومت  ایجاد  در  بزرگی  نقش  شما  براین که 
شما  نقش  اما  کرده ام.  اشتباه  داشته اید،  کابل  فعلی 
بسیار مشخص  از چیزهایی که گفته اید،  صرف نظر 
از  »شماری  که  گفته اید  نامه  این  در  شما  است. 
متحد،  ملل  توسط  استخدام شده  قانونی  کارشناسان 
افغانستان کمک کرده اند« و  قانون اساسی  در طرح 
با درنظرداشت وظیفه ام به حیث دیپلمات  هم »من 
ایاالت متحده، در همکاری نزدیک با همتای خویش 
تا  کردیم  کمک  افغان  رهبران  به  متحد...  ملل  از 
اساسی  قانون  به  سرانجام  و  نموده  مصالحه  هم  با 
نتیجه یی  چنین  از  می توانید  چه طور  شما  برسند«. 
ادعای امتیاز داشته باشید، اگر ادعا دارید که در آن 
افغانستان  به حیث سفیر در  نداشتید؟ شما  دخالتی 
تکمیل  اساسی  قانون  که  زمانی  می کردید،  خدمت 
و تصویب گردید )2003 تا 200۵(؛ و قبل از آن هم 
به حیث نمایندۀ خاص ایاالت متحده در افغانستان 
بودید )200۱ تا 2003(. البته که شما دخالت داشتید!
ملل متحد، »شماری از کارشناسان قانونی استخدام 
بازیگران  همة  متحده  ایاالت  حکومت  و  شده« 
را  آن  پول  امریکا  بودند.  پروسه  این  در  »خارجی« 
نیروهای  اعزام  با  امنیت کامل پروسه را  پرداخته و 
کسی  هیچ  می کرد.  فراهم  کشور  آن  برای  جنگی 
نفوذ  بدون  را  افغانستان  اساسی  قانون  نمی تواند 
نظر  در  آن  واضح  ارزش های  و  غربی  اندیشه های 
متفاوت  اندیشه های  متقابل  اثرات  واقع،  در  گیرد. 
به  غالبًا  دیگر  فقرۀ  تا  فقره  یک  از  غربی  و  افغانی 
مشاور  کارشناسان  این  از  یکی  می رسد.  مشاهده 
جی  سیمپلر،  »الری«  ایل.  دونالد  شده«  »استخدام 
افغانستان  امور  شعبة  معاون  حیث  به  حاال  که  آر.، 
به  می کند،  کار  دی  آی  ای  ایس  یو  در  پاکستان  و 
تاریخ 6 جون به حیث شاهد در مقابل کمیتة فرعی 
زیادی  شمار  گردید.  حاضر  پارلمان  خارجی  امور 
در  سیمپلر  آقای  و  شما  کمک  مشابه  داستان های 
درنظرداشت  با  دارد.  کنونی وجود  افغانستان  ایجاد 
مداخالت سنگین نظامی ایاالت متحده و ضرورت 
و  دهشت افگنان  دست های  از  کشور  این  نگه داری 
در ۱۱/۹  مرگبار  با ضربات  را  ما  که  آن ها  متحدان 
مورد حمله قرار دادند، بازهم وجود خواهد داشت.

سایر  و  امریکایی ها  که  نیست  این  از  من  شکایت 
اعضای ناتو در ایجاد حکومت جدید در کابل کمک 
قانون  یک  تهیة  دربرگیرندۀ  که  پروسه یی  کردند؛ 
را  کاری  چنین  که  بود  ما  وظیفة  این  بود.  اساسی 
آزادسازی  در  کمک  از  پس  آن هم  می دادیم،  انجام 
حاکمیت  که  افراطی  طالبان  چنگال  از  کشور 
افغانستان  بی رحمانة آن ها باعث قربانی شدِن مردم 
گردیده و حتا پایگاهی برای حمالت دهشت افگنی 

در کشورهای دیگر فراهم کرده بود.

کشور  شمال  بخش های  از  عمدتًا  که  افغان هایی 
شکست  را  طالبان  دیکتاتوری  ما  کمک  به  بودند، 
داده و آن ها را از کشور خویش بیرون راندند. این 
یک پیروزی تاریخی بود، اما در اثر حوادثی که در 
جریان سال های پس از آن رخ داد، ما در طلوع یک 
عصر جدید صلح آمیز برای مردم رنجدیدۀ افغانستان 
ناکام ماندیم. این ناکامی و شکست را می توان به طور 
مستقیم در ساختار حکومت و رهبراِن این ساختار 
افغانستان  مردم  بر  آزادی،  از  پس  که  کرد  ردیابی 
تحمیل گردید. حکومتی را که ما در نصِب آن کمک 
و  مناسب  افغانستان  مردم  زنده گی  شیوۀ  با  کردیم، 

سازگار نبود.
یک سیستم نسبتًا غیرمتمرکز فدرال می توانست هم 
با عنعنات ما و افغانستان سازگار باشد. در عوض، 
ادارۀ  ما تمام تخم ها را در یک سبد گذاشتیم؛ یک 
گفته  درست  اگر  کرزی.  حامد  متمرکز  فوق العاده 
حیث  به   200۱ دسمبر  بن،  کنفرانس  در  او  شود، 
سال  دو  برای  بعد  شد،  نصب  انتقالی  ادارۀ  رییس 
دیگر به حیث رییس موقت و حاال دورۀ دوم پنج ساله 
به حیث رییس جمهور انتخابی؛ اما او رهبری نبود که 
در جریان یک پروسة افغانی ظهور می کرد. پشتیبانی 
شما و ایاالت متحده از آقای کرزی در بن شروع شد 
و فضا را تغییر داد. قرار معلوم شما فراموش کرده اید 
رییس  انتخاب  حق  ظاهرشاه،  سابق،  شاه  وقتی  که 
حکومت موقت را به مشاورین برجستة خویش داد، 
آن ها ستار سیرت را با ۱۱ رای در مقابل 2 رای برای 
انتخاب  بود(  برادرش  از  نیز  رای  یک  )که  کرزی 
خصمانه  به صورت  ابراهیمی  آقای  و  شما  کردند. 
که  کردید  اصرار  و  کرده  مداخله  سیرت  مقابل  در 
فقط یک پشتون می تواند رییس جمهور باشد و او را 
مجبور ساختید که صحنه را به نفع کرزی ترک کند. 
در اولین لویه جرگه در جوالی 2002، شما بازهم به 
طرف داری کرزی مداخله کردید، به خصوص وقتی 
معلوم شد که رهبران اتحاد شمال تقریبا می خواستند 
از شاه سابق به حیث رهبر حکومت انتقالی ۱8ماهه 
رسانیدن  قدرت  به  در  آن قدر  شما  کنند.  پشتیبانی 
یک  شما  خود  حتا  که  کردید  تالش  کرزی  آقای 
کنفرانس مطبوعاتی دایر کرده و ادعا کردید که شما 
ظاهرشاه را متقاعد ساخته اید که صرف نظر کند، زیرا 
کرزی به طور آشکار در مقابل شاه سابق می باخت. 
درازمدتی  پیامدهای  قدرت،  کوتاه مدت  بازی های 
تقریبًا  سپس  اتحاد،  آن  نمودِن  خنثا  با  و  داشته 
غیرممکن بود که بتوان یک موسسة وسیع و عمیق 
افغانی ایجاد کرد که بتواند تمام جوامع افغانی را با 
در  سیاسی  قدرت  کامل  تمرکز  با  سازد.  متحد  هم 
وجود یک شخص در کابل، وضع به تباهی کشانیده 

شد.
به صورت  و  بوده  شما  مربوط  شخص  یک  کرزی 
وحشت ناکی ناکام شده است. این کرزی بود که اوالً 
کمیتة ۹ عضوی طرح قانون اساسی و بعداً 3۵ عضوی 
قانون اساسی را تعیین کرد. در بحث بر سر سیستم 

ریاستی در مقابل سیستم پارلمانی، کرزی به صورت 
طبیعی یک سیستم ریاستی را می خواست که برای 
شمال  اتحاد  می کرد.  فراهم  را  نامحدود  قدرت  او 
که عمدتًا نماینده گان ازبک ها، تاجیک ها، هزاره ها و 
ترکمن ها بودند، طرف دار یک سیستم پارلمانی بودند 
که قدرت حکومت مرکزی را غیرمتمرکز ساخته و 
این  برای  آن ها  را حراست می کرد.  افغان ها  حقوق 
یک  با  را  طالبان  افراطی  دیکتاتوری  تا  نجنگیدند 
حکومت مستبد و فاسد تعویض کنند. آن ها به خاطر 
این جنگیدند تا به طور مستقیم والی های والیات و 
و  زلمی  ـ  کنند. شما  انتخاب  را  شهرداراِن خویش 
آقای براهیمی ـ تمام مساعی رهبرانی را خنثا کردید 
که واقعًا در مقابل طالبان جنگیده بودند. نماینده گان 
اتحاد شمال برای شمولیت زبان های خویش شدیداً 
مناقشه کردند، نه شما؛ نکته یی که شما خیلی خوب 
خبر دارید. نقش شما ـ طوری که در نامة خود برای 
نبود.  مصالحه  تسهیل کنندۀ  ـ  کرده اید  تشریح  من 
گفتند،  برایم  نماینده گان  از  زیادی  تعداد  چنان که 
ممکن  سیستم  مرکزی ترین  ثابت  پشتیبان  یک  شما 
و طرف دار کرزی بوده اید. شما و آقای ابراهیمی در 
واقعیت، قانون اساسی را در محور یک شخصیت و 
یک جامعة تباری ساختید. بدتر از همه، قرار معلوم 
پاکستان  مقاصد  با  که  کردید  اشتقاق  طوری  را  آن 
هم خوانی دارد. اولین لویه جرگه تقریبًا به علت این 
عدم توافق هسته یی از هم پاشید. کرزی پیروز شد، 
زیرا پشتیبانی »جامعة بین المللی« یعنی پشتیبانی ما و 
شما را داشت. با وجود این که این اتحاد شمال بود 
که با طالبان در هر میل افغانستان جنگیده بود و با 
کسانی که ما یک جا با آن ها به مقابله برخاستیم. ما 
کرزی را )به طور دوامدار( پشتیبانی کردیم؛ پشتونی 
برده  به سر  پاکستان  در  طالبان  در سالیان هجوم  که 
متحد  ملل  در  طالبان  سفیر  نقش  بود  آماده  حتا  و 
به رسمیت شناخته  اگر حکومت طالبان  بپذیرد،  را 

می شد که خوشبختانه نشد.
در  که  فعلی  اساسی  قانون  دیکتاتوری  زلمی! 
که  گرفت  شکل  زمانی  می راند،  حکم  افغانستان 
آن  از  شما  بودید.  سفیر  حتا  و  عمده  بازیگر  شما 
خود  برای  کرزی،  آقای  دوست تان  مانند  بعد،  به 
کارهای خوبی کردید. من توقع دارم کشف شود که 
او به هنگام خروج از افغانستان به طور شگفت آوری 
حمایت  دیگر  که  مجردی  به  بود،  خواهد  ثروتمند 

قدرت نظامی ایاالت متحده را نداشته باشد.
برعکس، اتحاد شمال درآن بخش افغانستان با سابقة 
خواهد  ریشه  طالبان،  مقابل  در  مقاومت  مستحکم 
آن ها  جوامِع  زنده گی  ادامة  و  موجودیت  داشت. 
دارند.  نگه  خلیج  در  را  طالبان  که  است  این  تابع 
آن ها نمی توانند بار و بستِر خود را جمع نموده و به 
دوبی  سرمایه گذاری  و  خارجی  بانکی  حساب های 
خویش پناه بَرند، مانند کسانی که در کابل )و جاهای 
دیگر( از این دهة جنگ طوالنی و بی سرانجام مفاد 

بردند.
اگر قرار باشد که خون و سرمایة مصرف شدۀ امریکا 
در افغانستان به هدر نرود، ما ضرورت داریم کسانی 
را پشتیبانی کنیم که دالیلی برای ایستادن و جنگیدن 
دارند. ما هر دو خواهان یک نتیجة خوب برای مردم 
قرار  هستیم.  دهشت افگنان  شکست  و  افغانستان 
از جاه طلبی  اخیرتان  نوشته های  در  معلوم شما هم 
دارید.  تشویش  ناتو  از  پس  افغانستان  در  پاکستان 
یک  از  می خواهید  شما  که  است  فهم  قابل  این 
برای  خود  که  قدرتی  ـ  دیکتاتوری  تقریبًا  سیستم 
ایجاد آن در افغانستان تالش کردید ـ فاصله بگیرید. 
است.  ناکامی  و  شکست  حال  در  حاال  سیستم  آن 
شما واقعًا در نظر دارید که زمانی برای چنین یک 
را  خود  کرده اید،  ایجاد  که  قدرت مندی  ریاست 
کاندید کنید. اما عجیب است که شما بخش اعظِم آن 
انجام داده اید، فراموش کرده اید.  چیزی را که خود 
این همان گیجی نقش، مسوولیت و هویت است که 
خارق العاده می باشد. قرار معلوم، حاال واضح است 
که ایاالت متحده نمی تواند آن قدر خوشبخت باشد 
که افغانستان را با یک آیندۀ صلح آمیز ترک کند. شما 
شاید جزییات آن چه که ما را به این نقطه رسانیده، 
فراموش کرده  باشید؛ اما حقیقت را نباید و نمی توان 

فراموش کرد.
 لینک متن انگلیسی نامه در سایت گنگرۀ امریکا:
h t t p : / / r o h r a b a c h e r . h o u s e . g o v /
sites/rohrabacher .house .gov/files/

documents/zal_letter.pdf
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برگرداننده: داكتر لعل زاد 

متن نامۀ دانا روهرابکر به 
زلمی خلیل زاد

 

قبلی،  توافقات  بر  بنا  که  داده اند  خبر  پاکستانی  مقامات 
طالبان  زندانیان  آزادی  خصوص  در  تا  دارند  تصمیم 
این  گزارش ها،  قرار  کنند.  مشوره  صلح  عالی  شورای  با 
مشوره شامل فرستادِن فهرست زندانیان آزادشده و این که 

پاکستان چه کسانی را آزاد کند، می شود.
عالی  رسمی  به شورای  نقش  سپردن  که  می رسد  نظر  به 
صلح در امر رهایی طالبان پس از آن در نظر گرفته شده 
طالبان  زندانیان  از  شماری  آزادی  این،  بر  قبل  که  است 
نیز  افغانستان برانگیخت و حکومت  سروصداهایی را در 
موضع تندی اتخاذ کرد. مقامات حکومت افغانستان گفته 
بودند که پاکستان باید در خصوص این که چه کسی باید 

رها گردد، با جانب افغانستان مشوره کند.
اکنون فهمیده می شود که پاکستان درخواست افغانستان را 
پذیرفته و این پذیرش در حالی صورت می گیرد که شمار 
زیادی از سران طالبان قباًل رها شده اند و تا هنوز روشن 

نیست که طالبان آزادشده کجا رفته اند.
این اقدام پاکستان نشان می دهد که پاکستان از این حرکت 
خود، اهداف خاصی را دنبال می کند. یکی این که آزادی 
گروه  آن  بلندپایة  مقامات  آنان  اکثر  که  طالب   26 حدود 
بودند، قبل بر این صورت گرفته است و خیلی مهم نخواهد 
بود اگر پس از این، در رهایی زندانیان طالبان با شورای 
عالی صلح مشوره صورت بگیرد. چون آنانی که باید رها 
می شدند، رها شده اند. اما هدف دیگِر پاکستان همانا نشان 
جهانی  جامعة  به  صلح  امر  در  خویش  نیِت  حسن  دادن 
با این حرکت، گره چنین هدفی را محکم تر از  است که 
جهانی  جامعة  به  طرف  یک  از  پاکستان  می سازد.  پیش 
نشان می دهد که با هر نوع برنامه یی که از سوی افغانستان 
پیشنهاد گردد، هماهنگ است و از سوی دیگر، می خواهد 
دهد  نشان  افغانستانی  کاماًل  برنامة  یک  را  طالبان  آزادی 
آمد، خودش  پیش  ناحیه  این  از  آینده مشکلی  در  اگر  تا 

مسوول نباشد.
به رغم این همه، هنوز پرسش های اساسی پیرامون رهایِی 
زندانیان طالبان باقی است و نه تنها که در این اقدامِ پاکستان 

پاسخی نیافته، که هیچ اشاره یی هم به آن نشده است.
رهایی  که  است  پروژه  این  نفس  همان  نخست  پرسش 
تضمینی  چه  و  چیزی؟  چه  بدل  در  طالبان  زندانیان 
وجود دارد که آن گروه در برابر رهایی هم رزمان شان، به 
دست  بارها  درحالی که  گویند  لبیک  صلح  گفت وگوهای 
رد به سینة این گفت وگوها زده و حکومت افغانستان را 

دست نشانده خوانده اند؟
از  شده  رها  طالبان  از  بخشی  گروه  آن  که  اکنون  همین 
با  موافقت  بر  مبنی  تمکینی  هیچ  دارد،  خود  با  را  زندان 
بنابرین  است؛  نداده   نشان  خود  از  صلح  گفت وگوهای 
کامل  رهایی  از  پس  طالبان  که  دارد  وجود  تضمینی  چه 

زندانیان، بازهم به مخالفِت خود ادامه ندهند؟
پرسش دیگر، مسالة نبود ضمانتی است که پیرامون فعالیت 
طالبان رها شده مطرح می  گردد. به این معنا که هیچ مکانیزم 
بازدارنده و دقیقی وجود ندارد که نشان دهد طالبانی که 
نمی پیوندند.  خود  هم رزمان ِ  به  می شوند،  رها  زندان ها  از 
قرار گزارش ها، تا کنون برنامه طوری بوده که هر زندانی 
پس از رهایی، دوباره به صفوف طالبان پیوسته  است و حتا 
نمونه هایی هم وجود دارد که زندانیان رها شده بار دیگر 

به انجامِ حمالت انتحاری رو آورده اند.
هیچ وجه  به  دارد،  دست  روی  پاکستان  اکنون  که  اقدامی 
برای  تضمین  نشانة  یا  و  بازدارنده  عاملی  نمی تواند 
است  ممکن  هرچند  گردد.  امر شمرده  این  از  جلوگیری 
که مشوره با شورای عالی صلح، از رهایی موج وار طالبان 
جلوگیری کند ـ آن هم اگر حکومت افغانستان نیت سوء 
از این برنامه نداشته باشد ـ، اما گمان نمی رود که این طرز 
کار، مکانیسمی  برای اخذ ضمانت مبنی بر عدم بازگشت 

زندانیان آزادشده به صفوف طالبان باشد.
امر  دانستن شورای عالی صلح در  باصالحیت  این رو،  از 
پاکستان، هیچ معنای  از زندان های  رهایِی زندانیان طالب 
دیگری نمی تواند داشته باشد جز این که پاکستان در آینده 

می خواهد برف بام خودش را بر سِر افغانستان بریزد.

چرا نقش رسمی به شورای 
عالی صلح  سپرده می شود؟

   یادداشت ادارۀ ماندگار: در پیوند با متن زیر، فردا تحلیلی از داکتر محی الدین مهدی،   
  عضو مجلس نماینده گان، در همین صفحه به نشر می رسد.



رییس ستاد مشترک ارتش امریکا اظهار داشت: پنتاگون 
برای اجرای روند کاهش هزینه های فراگیر به میزان 470 
میلیارد دالر طی ۱0 سال، مجبور خواهد شد برای دومین 

بار به کاهش نیروهای نظامی ارتش اقدام کند.
دمپسی،  مارتین  جنرال  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
رییس ستاد مشترک ارتش امریکا گفت: حدود یک سوم 
از کاهش هزینه ها از سمت نیروها اعمال خواهد شد و 
دو سوم باقی مانده در زمینه هزینه های نوسازی، مزایا و 

آمادگی صورت خواهد گرفت.
وی عنوان داشت که ارتش امریکا سال گذشته میالدی 

شروع به کاستن حجم نیروها از ۵70 هزار نیرو به رقم 
تعیین شده 4۹0 هزار نیرو کرده است.

به گفته وی این تالش ها در راستای کاستن 47 میلیارد 
دالر در عرض ۱0 سال که از سوی قانون کنترل بودجه 
قانون  همچنین  است.  گرفته  انجام  شده  عنوان   20۱۱
با عنوان "مصادره"،  کنترل بودجه در یک پروسه دیگر 
گرفته  نظر  در  نیز  را  دیگری  اضافی  هزینه های  کاهش  

است.
جنرال دمپسی در ادامه گفت: اگر این کاهش ها به اجرا 

درآیند ارتش امریکا دوباره کوچکتر خواهد شد.

جنرال دمپسی در گفت وگو با خبرنگارانی که در سفر به 
افغانستان وی را همراهی می کردند، گفت: دو مثالی که 
اخیرا مربوط به اقدامات ریاضتی شاهد بودیم در رابطه 
با تالش های انجام شده ازسوی پنتاگون برای تطبیق پیدا 
کردن با کاهش بودجه های فعلی هستند که هیچ ارتباطی 

با فرآیند مصادره ندارند.
این صرفه جویی ها در پنج سال آینده به میزان سه میلیارد 
نیز بر  افزایش حقوق های آینده  دالر خواهد رسید زیرا 

اساس نرخ کمتر 20۱4 انجام خواهد شد.
همچنین جنرال دمپسی گفت: تصمیم اخیر برای تعویق 
به  خاورمیانه  در  امریکایی  هواپیمابر  ناو  یک  استقرار 
مالی  سال  بودجه ای  محدودیت های  با  تطابق  منظور 

20۱3 صورت گرفته است.

پاکستان از تصمیم سویس مبنی بر خودداری از بازنگری در پرونده 
فساد مالی آصف علی زرداری به دلیل برخورداری از مصونیت سیاسی 

استقبال کرده است.
وزیر اطالعات پاکستان گفته است که این تصمیم سویس به معنای 

تأیید موقعیت دولت پاکستان است.
سال گذشته دولت پاکستان در پی فشارهای وارده از سوی دیوان عالی 
آقای زرداری را  تا پرونده فساد مالی  از سویس خواست  آن کشور 

دوباره بررسی کند.
آقای زرداری و همسرش بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین که در 
جریان سوء قصدی کشته شد، متهم به پولشویی میلیون ها دالر از طریق 

بانک های سویس هستند.
آقای زرداری این اتهام را تکذیب می کند.

   تالش دیوان عالی پاکستان
سه سال طول کشید تا دیوان عالی پاکستان توانست دولت ائتالفی آن 
کشور را راضی کند که از دولت سویس بخواهد پرونده مربوط به فساد 

مالی آقای زرداری را مورد بازبینی قرار دهند.
اما حال دولت پاکستان اعالم کرده که سویس در نامه یی در پاسخ به این 
درخواست، گفته است: »رییس جمهور از مصونیت قضایی برخوردار 

است«.
اختالف بین دولت و دیوان عالی پاکستان تاکنون به برکناری یوسف 

رضا گیالنی، نخست وزیر منجر شده
از  این زمینه  پاکستان در  اداری و دولت  بین دیوان عدالت  اختالف 
حدود دو سال پیش بر سر فرمان عفو و مصونیت آقای زرداری در قبال 
پیگرد قضایی او و همسرش، بی نظیر بوتو، در محاکم سویس آغازشد.
این اختالف تاکنون به قیمت برکناری یوسف رضا گیالنی، نخست 
وزیر تمام شده و بیم آن می رود که این اختالف به سرنگونی پیش از 

موعد دولت پاکستان منجر شود.
خانم بوتو و همسرش تا اواخر سال 2007 به دلیل مخالفت با دولت 
وقت پاکستان برای چند سال در خارج از آن کشور اقامت داشتند، اما 
با صدور فرمان عفو پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت، برای حضور 
در صحنه سیاسی پاکستان به کشورشان بازگشتند. اندکی پس از آن، 

خانم بوتو در جریان مبارزات انتخاباتی ترور شد.
هنگام اقامت خانم بوتو و آقای زرداری در خارج، قوه قضاییه سویس 
آنان را در ارتباط با اقدام به رشوه خواری و پولشویی در دهه ۱۹۹0 
تحت پیگرد قرار داد و هنگام بازگشت آنان به پاکستان، این پرونده 

همچنان در جریان بود.
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اوباما:

در سوریه فاجعه جریان دارد
رییس جمهوری امریکا در مصاحبه  
ترکیه در خصوص  با یک روزنامه 
ابعاد  جمله  از  مختلفی  مسایل 
واشنگتن،  و  انقره  روابط  مختلف 
استقرار  نیز  و  سوریه  تحوالت 
مرزهای  در  پاتریوت  موشک های 

مشترک انقره-دمشق سخن گفت.
باراک اباما، رییس جمهوری امریکا 
در مصاحبه با روزنامه ملیت ترکیه 
و  ترکیه  آتی  روابط  خصوص  در 
به  اخیر  حمله  به  توجه  با  امریکا 
گفت:  انقره  در  واشنگتن  سفارت 
حمله به سفارت ما در انقره اقدامی 
غیرقابل  و  تروریستی  و  خصمانه 
توجیه است. این اقدام برای هر دو 

کشور یک فاجعه به شمار می آید.
وی افزود: در این حمله اتباع ترک 
از  حفاظت  قصد  که  امریکایی  و 
سفارت را داشتند آسیب دیدند. ما 

از اقدام سریع مقام های ترکیه قدردانی می کنیم و به دنبال 
آن هستیم که بیشترین تالش برای محاکمه مهاجمان به 

سفارت واشنگتن در انقره به عمل آید.
با خانواده  ابراز همدردی  در مصاحبه خود ضمن  اوباما 
مصطفی آکارسو، تبعه ترکیه که در جریان حمله به سفارت 
گفت:  داد،  دست  از  را  خود  جان  انقره  در  واشنگتن 
امریکایی ها و ترکیه یی ها هر روزه در کنار یکدیگر هستند 

تا آبادانی و امنیت در منطقه تامین شود.
عنوان یک کشور  به  ترکیه  از  بر حمایت  تاکید  با  اوباما 
هم پیمان اعالم کرد: من در نخستین سفرم به ترکیه گفتم 
که این کشور یک هم پیمان مهم و شریک استراتژیک برای 
امریکا به شمار می رود. ترکیه به عنوان یک عضو ائتالف 
ناتو در 60 سال گذشته در کنار ما بوده و به دنبال تامین 
امنیت و آبادانی کشورهای عضو بوده است. روابط ترکیه و 
امریکا در مسائل مختلف از جمله اقتصاد جهانی، وضعیت 
افغانستان و درگیری  سوریه از اهمیت بسزایی برخوردار 

است.
اوباما اظهار کرد: در چهار سال گذشته ما شاهد افزایش 
روابط تجاری بوده ایم و دو کشور از افزایش روابط میان 
این  که  کردند  حمایت  امریکایی  و  ترکیه ای  شهروندان 
موضوع بسیار رضایت بخش است. به عنوان نمونه سال 
دانشگاه های  به  ترکیه  از  که  دانشجویانی  تعداد  گذشته 
امریکایی آمده بودند در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی 
بیشتر بود. همچنین دانشجویان امریکایی بسیاری در ترکیه 
زندگی می کنند که تعدادشان در مقایسه با گذشته افزایش 

یافته است.
یاد  به  از  یکی  گفت:  ادامه  در  امریکا  جمهوری  رییس 
با  که  بود  زمانی  ترکیه  به  من  سفر  لحظات  ماندنی ترین 
دانشجویان ترک گفت وگویی داشتم. من بر این باورم که 
با توجه به استعداد و خوش بینی آنها نسبت به آینده امریکا 
و ترکیه می توانند در کنار یکدیگر پیشرفت بسیاری داشته 

باشند.
   استقرار سامانه های موشکی پاتریوت

اوباما با اشاره به استقرار سامانه موشکی پاتریوت در ترکیه 
صراحت  به  موضوع  این  درباره  می خواهم  کرد:  اعالم 
بگویم که سامانه پاتریوت که متعلق به ناتو و امریکا است 
با هدف محافظت از ترکیه در منطقه و بنا به درخواست 
انقره مستقر شده است به بیانی دیگر هدف از استقرار این 
سامانه حفاظت از خاک و مردم ترکیه است و نشان می دهد 

که امریکا و ناتو نیز در قبال امنیت ترکیه متعهد هستند.
طیب  رجب  اینکه  به  اشاره  با  امریکا  جمهوری  رییس 
شریک  و  »دوست  یک  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان، 
خوب« برای وی است، اعالم کرد: باور من بر این است 
که ما به عنوان دو دوست می توانیم درباره چالش هایی که 

مواجه هستیم با صداقت بیشتری گفت وگو کنیم تا روابط 
فی مابین به رغم برخی اختالف نظرها توسعه یابد.

اوباما ادامه داد: هیچ دو کشوری وجود ندارند که درباره 
همه چیز یک نظر همسان داشته باشند و امریکا و ترکیه 
با این حال به رغم این  از این قاعده مستثنی نیستند.  نیز 
چالش ها دو کشور دارای روابطی مستحکم و ارزش های 

مشترک بسیاری هستند.
   ادامه درگیری ها با پ.ک.ک

دولت  درگیری های  به  اشاره  با  امریکا  جمهوری  رییس 
ترکیه با اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه )پ.ک.ک( 
اعالم کرد: دولت انقره در 30 سال گذشته متحمل تلفات 
بسیاری در مبارزه با اعضای پ.ک.ک شده است و من از 
تالش های انقره برای یافتن راهکاری جهت حل و فصل 

درگیری ها با پ.ک.ک قدردانی می کند.
اوباما ادامه داد، بیش از 3۵ هزار مرد و زن و کودک در 
تن  هزار  صدها  و  شده اند  کشته  پ.ک.ک  درگیری های 

مجبور شدند خانه خود را رها کنند.
اوباما اعالم کرد: امریکا از تالش های ترکیه برای محافظت 
به  و  می کند  حمایت  تروریسم  مقابل  در  خود  خاک  از 
عنوان یک کشور دوست ترکیه به دنبال تبادل فناوری میان 
دو طرف است. ادامه حمایت واشنگتن از ترکیه بسیار مهم 

است.
رهبر امریکا در ادامه گفت: باور من بر این است که دولت 
ترکیه اقدامات بسیاری را برای پیشرفت این کشور به عمل 
آورده است با این همه فقط یک راهکار صلح آمیز برای 
ارتقای سطح زندگی میلیون ها شهروند مستقر در جنوب 

شرق این کشور می تواند به نفع مردم باشد.
   نقض حقوق بشر در ترکیه

رییس جمهوری امریکا با اشاره به گزارش اخیر شورای 
اروپا درباره برخی از نمونه های تعرض به حقوق بشر در 
من  گفت:  کشور  این  در  خبرنگاران  دستگیری  و  ترکیه 
در گفت وگوهایم با نخست وزیر ترکیه این مساله را به 
وضوح بیان کرده ام که ترکیه به عنوان کشوری مدرن باید 
شاهد حکمرانی قانون باشد و این امکان در این کشور باید 
وجود داشته باشد که استانداردهای مربوط به حفظ حقوق 

اساسی تمامی شهروندان تحقق یابد.
اوباما افزود: در سفر اخیرم به ترکیه متوجه شدم که در 
می کنند.  زندگی  متعددی  قومی  گروه های  کشور  این 
تاریخ نشان می دهد کشورهایی که از حقوق و آزادی های 
جهانی افراد محافظت کرده اند موفق تر بوده و شاهد ثبات 
و آبادانی بیشتری بوده اند. به ویژه در حال حاضر که بهار 
عربی در منطقه جریان دارد بسیاری از مردم به دنبال اعمال 

اصالحات و مدرن کردن ترکیه هستند.
انقره  دولت  تالش های  از  ما  داشت:  عنوان  مقام  این 
برای تحقق بیشتر آزادی های جهانی از جمله آزادی بیان 

جناح  رهبران  می کنیم.  حمایت 
باید  ترکیه  شهروندان  و  مخالف 
برای  دولت  مسوولیت های  در 
پیشرفت شریک باشند. منافع مردم 
ترکیه مشخصا مهر تاییدی بر لزوم 
ترکیه است. رهبران  اصالحات در 
و  مردم  منافع  راستای  در  ترکیه 
تحقق نهادهای دموکراتیک خدمت 
اصالحات  پی  در  باید  و  می کنند 
دارای  ترکیه  اینکه  برای  باشند. 
دموکراسی تقویت شده تر باشد الزم 
است با اعمال اصالحات به جهان 
می تواند  چگونه  که  دهد  نشان 

پیشرفت کند.
   ناآرامی های سوریه

به  اشاره  با  وی  دیگر  سوی  از 
اسد،  بشار  دولت  کنونی  وضعیت 
رییس جمهوری سوریه مدعی شد: 
پایان  به  زود  یا  دیر  اسد  حکومت 
خواهد رسید و سوری ها این موقعیت را خواهند داشت که 
خود درباره سرنوشتشان تصمیم بگیرند. ما در کنار ترکیه و 
جامعه بین المللی همچنان وقایع سوریه را پیگیری می کنیم.
وی همچنین با اشاره به اوضاع اخیر سوریه مدعی شد: 
آنچه در سوریه روی می دهد فاجعه است. اسد و حکومت 
او افرادی شامل زنان و کودکان را که صرفا به دنبال تحقق 
حقوق خود هستند، می کشند و محله ها را ویران می سازند. 
در نتیجه حکومت اسد تمام مشروعیت خود را از دست 
داده است و اسد باید برود. رنجی که مردم سوریه متحمل 

هستند قابل اغماض نیست.
وی در ادامه گفت: من در اگست سال 20۱۱ گفتم که مردم 
سوریه باید خود سرنوشتشان را مشخص کنند و موضع 
کامال روشن است. در همان مقطع  این مورد  در  امریکا 
زمانی اردوغان نیز بر نقطه نظر مشابه یی تاکید کرد. ما به 
دنبال آن بوده ایم که دولت اسد را به لحاظ سیاسی به انزوا 
برای مقابله  بکشانیم و بدین ترتیب تحریم های بسیاری 
اقتصادی با دولت اسد اعمال شده است. همچنین شورای 
مخالفان سوری به عنوان نمایندگان مشروع ملت سوریه 

شناخته شده و مورد حمایت قرار گرفته اند.
اوباما عنوان داشت: در همین حال ترکیه و امریکا و سایر 
کشورها با همکاری یکدیگر به دنبال ارایه کمک های انسان 
دوستانه به مردم سوریه بوده اند. به عنوان نمونه به تازگی 
۱۵۵ میلیون دالر برای کمک به افرادی که از سوریه مجبور 
به فرار شده اند کمک شده است که این کمک در قالب 
دارو، پتو، لباس و مواد غذایی ارایه شده است. در مجموع 
امریکا بیش از 36۵ میلیون دالر به مردم سوریه کمک کرده 
به سوری ها  نیز می خواهیم  سایر کشورها  از  ما  و  است 

کمک کنند.
وی افزود: تمام اقداماتی که ما به عمل آورده ایم در راستای 
همکاری و هماهنگی با دولت ترکیه است. دولت ترکیه و 
امریکا تالش بسیاری را برای آغاز و پیگیری فرایند آغاز 
انتقال سیاسی در سوریه و پایان خشونت ها در این کشور 
به عمل آورده اند. ترکیه نیز به نوبه خود میزبان بسیاری از 
پناهندگان سوری بوده است و با سخاومت وصف ناپذیری 

از آنها میزبانی کرده است.
وی ادامه داد: آینده دشوار خواهد بود و اسد و نظام سوریه 
به ضعف خود ادامه می دهند و در آینده اراضی این کشور 
در مقابل افزایش فشار نیروهای مخالفان به مرور از کنترل 

دولت خارج خواهد شد.
تضعیف  به  رو  حاضر  حال  در  اسد  دولت  گفت:  اوباما 
است و اقدامات نظامی آن باعث تحکیم فعالیت اپوزیسیون 
را خواهند  موقعیت  این  باالخره  مردم سوریه  می شود و 

داشت که خود سرنوشتشان را رقم بزنند.
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حزب وابسته به رییس جمهوری 
تونس وزرای خود را از کابینه 

خارج کرد
سکوالر  حزب 
منصف  به  وابسته 
رییس  المرزوقی 
تونس  جمهوری 
در  یکشنبه  روز 
محقق  به  اعتراض 
مطالباتش  نشدن 
درباره ترمیم کابینه، 
سه وزیر خود را از 

دولت ائتالفی این کشور خارج کرد.
این تصمیم حزب  تونس،  از  رویترز  به گزارش خبرگزاری 
به دولت حامد جبالی  برای دمکراسی ضربه دیگری  کنگره 
متعاقب  که  است  هایی  ناآرامی  پی  در  تونس  وزیر  نخست 
ترور شکری بلعید از شخصیت های سیاسی کشور رخ داده 

است.
دمکراسی  برای  کنگره  های حزب  مقام  از  عمرو  بن  سمیر 
در  هایش  خواسته  نشدن  اجرا  پی  در  حزب  این  که  گفت 
مورد تغییر وزرای خارجه و دادگستری، از دولت کناره گیری 

می کند.
وی افزود که این تصمیم ربطی به قصد نخست وزیر برای 

تشکیل یک دولت فن ساالر ندارد.
جبالی اعالم کرده است که در نظر دارد کابینه یی غیرحزبی را 

بطور موقت تا زمان برگزاری انتخابات تشکیل دهد.

        



           غالم محمد محمدی

آقای عبدالرشید وزیری در مقام مشاور اکادمی علوم 
علمی  غیر  سیمینار  این  دیگِر  سخنران  افغانستان، 
را  زیر  قرار  سیاسی  ضعیف  استدالل های  که  بوده اند 

داشته اند:
»معاهدۀ دیورند بدون پشتوانة منطقی و حقوقی است«. 
یک  دیورند  »معاهدۀ  که  است  نموده  اضافه  هم چنان 
سوی  از  و  حقوقی  قرارداد  نه  بوده،  تجارتی  معاملة 
دیگر در شرایط نابرابر امضا شده و به این سبب مبنای 

حقوقی ندارد«.
همة  اگر  و  است.  خنده دار  بسیار  استدالل  این  اما 
اعضای محترم اکادمی علوم همین طور استدالل داشته 

باشند، بهتر است که دروازۀ اکادمی علوم بسته شود.
تاریخی که ذکر همه در  آقای وزیری! در تمام کتب 
این جا وقت گیر می باشد،  بخش نخست معاهدۀ دیورند 
که مربوط همین سرحد است،  هفت ماده دارد و در 
صفحات 6۹0  افغانستان در مسیر تاریخ،  صفحة ۹۵0 
مختصر  تاریخ   300 ص  در  التواریخ،  سراج   3 جلد 
کتاب سرحدات و  افغانستان، در صفحات 62 و 63 
معاهدۀ  دیگر؛  اثر  ده ها  و  افغانستان  اداری  تقسیمات 
دیورند مربوط به  یا قراردادِ  یا کنوانسیون یا عهدنامه 
مسایل سرحدی است که از چترال تا کوه ملک سیاه 
را در بر می گیرد. این اصل را هم باید بپذیرید که هیچ 
معاهده یی در جهان میان دو کشور یا چند کشور، در 
اما یک  امضا نمی شود؛  بعداً  اوزان و  ترازوی عدالت 
خان  عبدالرحمن  امیر  این که  آن  و  است  آشکار  چیز 
در حالی که ۱60هزار  پادشاهی اش  در سال سیزدهم 
نیروی نظامی داشت و در اوج قدرت بود، این معاهده 

را امضا کرده است.
مساوی الحقوق  دولت های  عالی  جناب  منظور  اگر 
نیم قرن  که  متحد  ملل  سازمان  منشور  مطابق  است، 
بعد از امضای معاهدۀ دیورند ترتیب شده، پادشاهان 
مستقل و مساوی الحقوق چون امان اهلل خان، نادر خان 
و محمدظاهرشاه آن را رسمًا تصدیق نموده اند. برای 
معلومات بیشتر به صفحات 30 تا ۹۹ دوسوی دیورند؛ 

با تالق تاریخ معاصر،  از همین قلم مراجعه فرمایید.
به حال آقای داکتر عبداللطیف نظری، در مقام استادی 
ابزار  اگر  بین المللی،   روابط  پژوهشگر  آن هم  دانشگاه 

تعجب و تأثر کنم،  بی جا نخواهد بود.
نگاه  نظری،  صاحب  »داکتر  است:  آمده  گزارش  در 
مورد  را  افغانستان  مورد  در  پاکستان  استراتژی  ُعمق 
گزارش  دیگر  بخش  در  و  دادند«.  قرار  کنکاش 
در  را  دیورند  معضلة  طرح  علت  » ایشان  است  آمده 
شرایط حاضر،  جنگ روانی غرب و فشار علیه دولت 
افغانستان عنوان کردند؛  چون غرب می خواهد سلطه و 
حضور درازمدت خود را در راستای پیمان امنیتی،  به 
مرحلة اجرا بگذارد. طرح حل معضلة دیورند در حال 
غربی ها  سناریوی  این  نیست.  کشور  نفع  به  حاضر، 
برای ایجاد شکاف میان شهرواندان کشور ماست ...«. 
سیاسی  گروه های  و  مردم  از  نظری،  استاد  ضمن  در 
خواسته اند: » به منافع ملی احترام گذاشته،  از وحدت و 

افغانستان  دولت  کنند،  پاسداری  کشور  یک پارچه گی 
از  نشود،  خارجی  و  داخلی  فشارهای  تسلیم  باید 

استقاللیت و تمامیت ارضی کشور صیانت کند«.
این که داکتر صاحب عمق استراتژی دولت های پاکستان 
در مورد افغانستان را مورد کنکاش قرار داده اند،  کاماًل 
قبیله یی  استراتژی دولت های  ایشان عمق  اما  درست؛  
افغانستان را طی 6۵ سال بدین سو در خاک  و قومی 
پاکستان مورد کنکاش قرار نداده اند. حال آن که بررسی 
یک قضیه باید چندجانبه و همه جانبه باشد. کمبود و 
ما،   کشور  دانشمندان  و  پژوهش گران  اکثر  کار  نقص 
درست در همین نقطه متمرکز است که روی صفحة 
کتاب را خوب به دقت می خوانند،  اما عقب صفحه را 

نمی خوانند.
صاحب  داکتر  به  خویش  استدالل  این  تقویت  برای 
 ۱۵8 تا   ۱۱7 صفحة  به  که  می کنم  پیشنهاد  احترامانه 
افغانستان«  تباهی  عامل  »پشتونستان خواهی؛   کتاب 
»موضع گیری های خصمانة  عنوان  زیر  سیزدهم  بحث 
زمامداران افغانستان و مداخله در امور داخلی پاکستان« 
از همین قلم مراجعه فرماید تا برای شان روشن شود 
بدی ها  چه  پاکستان  حق  در  افغانستان  زمامداران  که 

کرده اند و ما باید چه انتظاری داشته باشیم.
دوم علت طرح حل قضیة دیورند جنگ روانی غرب 
مظلوم  مردم  شانه های  باالی  جنگ  فشار  بلکه  نه؛  
باالی  زور  به  را  کرزی  آقای  غرب  است.  افغانستان 
افغانستان تحمیل کرد و ۱2 سال است آن را با وجود 
در  دوره   4 طی  انتخابات،  در  تقلبی  رای  میلیون ها 
کرزی  آقای  جنگ  پس  داشته.  نگه  نامشروع  قدرت 
با امریکا، جنگ زرگری است و شما نباید تشویش و 

نگرانِی آن را داشته باشید. 
باشند،   داده  قناعت  را  این که خود  برای  داکترصاحب 
سال   63 از  را  زمونژ«  پشتونستان  »دا  شعار  نخست 
این  به  این که  دوم  و  دهند  قرار  مداقه  مورد  بدین سو 
بدین سو  خورشیدی   ۱328 سال  از  که  بیاندیشند 
یعنی   2۱ و   20 قرن  در  قبایل  وزارت  نام  به  وزارتی 
و  بی حدوحصر  بودجة  با  انترنت  و  کمپیوتر  عصر 
خانه  وزارت  این  کار  دارد؟...  معنا  چه  اوپراتیفی 
یا  تولید فرهنگ،  زراعت  چیست ؟ صنعت،  تجارت، 
و  سرحدات  وزارت  شما  نظر  به  آیا  عامه؟  خدمات 

قبایل)آی اس آی( افغانستان محسوب نمی شود؟
در بخش دیگر سخنرانی خویش فرموده اید:   به منافع 
ملی احترام بگذاریم و همه دست به دست هم داده،  از 
یک پارچه گی کشور پاسداری کنیم و در ضمن به آقای 
فشارهای  تسلیم  که  کرده اید  پیشنهاد  رییس جمهور 

داخلی و خارجی نشود.
ملی  منافع  که  می دانید  بهتر  دیگر  کس  هر  از  شما 
چیست. منافع ملی به آن پدیده هایی می گویند که  به 
نفع اکثریت مطلق باشنده گان یک جامعه )یک محدودۀ 
جغرافیایی معین( باشد. کدام انسان بی سواد و کم سواد 
به  که  دیورند  سرحد  بودِن  باز  می گوید،   واقع بین  و 
»دهلیز مرگ« و »مادر بحران« در منطقه تبدیل گردیده، 
پشه یی،   تاجیک،   ترکمن،  هزاره،  ازبک،  منافِع  به 
نورستانی ایماق یا اهل هنود و یا پشتون های دامدار، 
تربیه  و  تعلیم  از  دور  و  گرسنه  بی کار،  ترکیدۀ  پای 
کرده اید  پیشنهاد  رییس جمهور  به  شما  جناب  است؟ 
که با بستن سرحد دیورند موافقت نکند،  تسلیم فشار 

و  جان  طالب  تا  باشد  باز  دیورند  سرحد  و  نشود 
گوسفندهای انتحارِی آن بدون مشکل وارد افغانستان 
شده و هموطناِن ما را حتا در مساجد به قتل برسانند،  
پیشنهاد  معنای  بیاورند.   تباهی  و  بسوزانند  را  مکاتب 

شما همین است!
موقع  حاال  که  نموده اید  پافشاری  شما  استاد!  جناب 

طرح حل معضلة دیورند و بستِن آن نیست.
معضلة  آوردن  وجود  به  و  پاکستان  تشکیل  زمان  از 
سال   6۵ ارضی،  ادعای  آغاز  و  دیورند  ساخته گی 
گذاشته است.  همیشه ناسیونالیست های بیمار گفته اند 
که وقت مطرح کردِن این قضیه و حل آن نیست. در 
بین هیئات حاکم افغانستان، ادعای ارضی باالی خاک 
پاکستان به یک جهالت نهادینه مبدل شده است. حاال 
شما بگویید مردم ستم کشیدۀ افغانستان چند دهة دیگر 
جنگ را تحمل کنند و چه تعداد قربانی بدهند تا این 
دهلیز مرگ بسته شود و یا به گفتة آن ها،  پشتونستان و 

بلوچستان را از پاکستان به زور پس بگیرند؟! 
باز بودِن سرحد دیورند برای ما هیچ ارزش تاریخی 
مردمان  برابر  در  ما  و  ندارد  و  نداشته  تباهی   به جز 
و  داعیه  هیچ  دیورند،   سرحد  آن طرف  پشتون تبار 
و  خود  سرزمیِن  را  پاکستان  آن ها  نداریم.   مکلفیتی 
دولت پاکستان را دولِت خود می دانند و حتا گروه های 
افراطی پشتون تبار آن طرف سرحد، در تباهی و کشتار 
داشته  انکار  قابل  اساسی و غیر  افغانستان سهم  مردم 
و دارند. ما اگر بتوانیم سرنوشت خود را تعیین کنیم، 

کمال کرده ایم .
و  غیرعلمی  سیمینار  این  در  محترم  استاد  شما  اما 
»سرکاری« سخنگوی دشمنان مردم افغانستان شده، با 
آن ها یک صدا با بستن سرحد دیورند یعنی حل معضلة 
دیورند در حضور فعال جامعة جهانی مخالفت کرده،  
مرگ  دهلیز  این  راه  از  دوامدار  جنِگ  ادامة  خواستار 

برای مردم افغانستان شده اید.
در این سیمینار شما واضح و روشن به رهبران پاکستان 
گفتید که حاال وقت حل وفصل سیاسی قضیة دیورند 
نیست؛ هر وقت ما نیرومند شدیم،  اتحاد به اصطالح 
ملی ما تأمین شد و اقتصاد گدایی شدۀ ما قوی گردید، 
قضیة پشتونستان و بلوچستان را عادالنه حل می کنیم .
آقای نظری، اگر اکنون در حضور جامعة جهانی، زمان 
مطرح کردِن قضیة دیورند و حِل آن نیست، شاید میل 
داشته باشید وقتی طالبان مانند سال ۱37۵خورشیدی 
ارگ  در  پاکستانی  جنرال های  شدند،   کابل  وارد 
و  لنگی دار  طالبان  زدند،  زانو  ریاست جمهوری 
نکتایی دار همدیگر را به آغوش کشیدند و دوباره بر 
دیوارهای زندان ها نوشتند که »ازبک به ازبکستان برود،  
ترکمن به ترکمنستان، تاجیک به تاجیکستان و هزاره ها 

به گورستان!«، این معضل مطرح و حل گردد؟!
است.  بوده  سیمینار  این  پنجِم  هاشمی سخنران  آقای 
برخی  که  است  نموده  ارایه  پیشنهاد  چهار  موصوف 
شعارهای خوبی هستند. در ضمن فرموده اند با افکاری 
باید  مبارزه  کند،  متزلزل  را  ما  بین المللی  جایگاه  که 
کرد. اما آقای هاشمی آیا به نظر شما حمایت  طالبان 
و  بیرحمی  این همه  با  لنگی دار  طالبان  از  نکتایی دار 
قساوتی که آن ها مرتکب شده و می شوند از یکسو، و 
کشاندن پای ارتش کشورهای غربی به منطقه از سوی 
دیگر، تبدیل کردن افغانستان به کشور مولد مواد مخدر 
در جهان و متهم شدن دولت آقای کرزی به فاسدترین 
دولت در جهان، جایگاه افغانستان را در نظام بین الملل 

متزلزل نکرده است؟ 
فرموده  خویش  پیشنهاد  چهارم  بند  در  هاشمی  آقای 
عقالنی  رفتار  باید  احساسی،  رفتار  به جای  که  است 
پیشه کنیم. این یک فکر عالی است؛ اما به نظر آقای 
هاشمی در این سیمینار غیر علمی،  رفتار احساسی و 

قوم گرایی غلبه داشت یا رفتار عقالنی؟
قبیله گرا و کهنه پرست فکر می کنند  ناسیونالیست های 
ولی  پشتون هاست.  نفع  به  پافشاری شان  این  که 
پشتون های عاقل و واقع بین می دانند که ۱2سال است 
باالی  خارجی  و  داخلی  سرباز  دوصدهزار  از  بیش 
سینة هموطنان شان عملیات نظامی می کنند،  حیثیت و 
آبروی شان در حضور یک رییس جمهور پشتون تبار از 
بین رفته،  مکاتب فرزندان شان بسته شده و از نعمت 

سواد محروم گشته اند. 
 ۱3۹۱ عقرب  نهم  مورخ  »ویسا«  روزنامة  نوشته  به 
مرکز  عضو  زواک  جیالنی  غالم  قول  از  خورشیدی 
در  نظامی  عملیات های  »طی  استراتژیک:  مطالعات 
مناطق پشتون نشین،  بیش از یک ونیم لک نفر غیرنظامی 
دور  به  تمدن  از  آن  مردمِ  و  مناطق  این  شده،  کشته 
مانده اند«. به نوشتة مقاله یی نشر شده در همین روزنامه 
کاندید  رامنی«  »میت  و  »هولبروک«  ریچارد  قول  از 
ریاست جمهوری امریکا و حریف آقای اوباما: »در هر 
خانة پشتون، یک طالب است و در ضمن کتلة بزرگ 
افغانستان  باالی  دیورند،  سرحد  آن طرف  پشتون های 
اضافه  مقاله  این  نویسندۀ  می آورند«.  یورش  همواره 
می کند که »با دیدن این وضع، در میان سیاست مداران 
آمده  به وجود  پشتونی  ضد  افکار  امریکایی  بلندپایة 

است«.
به هر حال، به نظر بنده )نویسندۀ این سطور( در حل 
معضلة دیورند یا حل بحران موجود،  4 موضوع باهم 

مرتبط هستند:
شناختن  رسمیت  به  از  خودداری  ـ  اولی  قضیة  دو 
عمق  در  ارضی  ادعای  و  دیورند  بین المللی  سرحد 
افغانستان  قبیله یی  دولت های  را  ـ  پاکستان  خاک 

به وجود آورده اند. 
اعزام  و  سازمان دهی  تمویل،  تسلیح،  ـ  سومی  قضیة 
دولت های  دشمنان  و  خراب کاران  تروریست ها، 
افغانستان زیر هر عنوانی به نام مجاهد یا طالب ـ کار 
پاکستان است تا این گونه، یک نوع تعادل برقرار نموده 

باشد.
که  است  خارجی  نیروهای  حضور  چهارمی  قضیة 
بین المللی  و  داخلی  تروریست های  سرکوب  به خاطر 
آمده اند و همین تروریست ها خود وسیلة دوام حضور 

نیروهای خارجی در افغانستان هستند.
در حالی که تروریست های داخلی و خارجی، ُعمال 
نیروهای  حضور  که  بوده  پاکستان  دولت  اجیراِن  و 
خارجی را بهانه قرار داده اند و با خروج کامل آن ها، 

برای غصب مجدد قدرت می جنگند.
کرده اند،   مطرح  بارها  که  آن طوری  پاکستان  رهبران 
شود.  حل وفصل  هم زمان  قضیه  چهار  هر  می خواهند 
تضمین  به  دوجانبه  تفاهم  در  دیورند  سرحد  یعنی 
از  متحد،   ملل  سازمان  و  منطقه  کشورهای  امریکا،  
پاکستان  آن گاه  شود،  بسته  فیزیکی  و  سیاسی  لحاظ 
کند،  تصفیه  را  خود  خاِک  داخل  تروریست های 
اخالل گراِن  و  آدم کشان  سایر  و  طالبان  نیز  افغانستان 

قلمرِو خود را جاروب نماید.
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تدویر سیمینار غیرعلمی دربارۀ دیورند 
در اکادمی علوم!

آقای نظری، اگر اکنون در حضور 
جامعۀ جهانی، زمان مطرح کردِن 

قضیۀ دیورند و حِل آن نیست، شاید 
میل داشته باشید وقتی طالبان 

مانند سال ۱۳۷۵خورشیدی وارد 
کابل شدند،  جنرال های پاکستانی 

در ارگ ریاست جمهوری زانو زدند، 
طالبان لنگی دار و نکتایی دار همدیگر 

را به آغوش کشیدند و دوباره بر 
دیوارهای زندان ها نوشتند که 

»ازبک به ازبکستان برود،  ترکمن به 
ترکمنستان، تاجیک به تاجیکستان 

و هزاره ها به گورستان!«، این معضل 
مطرح و حل گردد؟!

بخش دوم و پایانی



        حمیدرضا امیدی سرور

بخش دوم و پایاني

که  طوری  به  بود.  ُکندی  داستان نویس  چندلر 
مجموع  در   ۱۹3۹ تا   ۱۹33 سال های  فاصلة  در 
۱۹داستان در مجالت چاپ کرد که ۱۱ تا از آن ها 
داستان  هفت  و  بود  سیاه  نقاب  مجلة  به  متعلق 
و  بود  شده  Dime Detectiveچاپ  در   آن 
 Detective Fictionهفته نامة در  دیگر  یکی 
او بعدها هنگامی که  یافته بود.  انتشار   Weekly
به رمان نویسی پرداخت، از این داستان های کوتاه 
داستان های   گرفت.  بهره  خود  رمان های  دل  در 
در  نوشت،  ده ساله  دورۀ  این  در  او  که  کوتاهی 
آتی   رمان های  برای  طرح واره هایی  موارد،  اغلب 
هم چون  بعدها  که  کوتاهی  داستان های  بودند،  او 
به کار گرفته  او  رمان های طوالنی تر  از  فصل هایی 

شدند.
جنایی  ادبیات  نویسنده گان  تلقی  روزگار  آن  در 
را  آثار  این  مخاطبان شان،  اغلب  همانند  پولیسی 
می کرد  محسوب  عامه پسند  ادبیات  از  نمونه هایي 
منتشر  نیز  مردم  عامة  خاص  نشریات  در  که 
خواندن  با  را  کارش  اگرچه  اما  چندلر  می شدند. 
اما حقیقت  کرد؛  آغاز  نشریات  این  در  نوشتن  و 
چیزی  او،  برای  کارآگاهی  داستان  که  است  این 
فراتر از یک محصول تجاری با نیات  سرگرم کنندۀ 
عامه پسندانه بود. این واقعیت وقتی روشن می شود 
از  و پس  دیر  او خیلی  که  باشم  داشته  توجه  که 
طوالنی  حرفه های  و  مشاغل  گذاشتن  سر  پشت 
نخستین  او  آورد.  روی  نوشتن  به  بسیار  موفق  و 
و بهترین رمانش، خواب بزرگ را در سال ۱۹3۹، 
که  حالی  در  نوشت،  بود  ساله  پنجاه  که  هنگامی 
پیش از آن به مدت ده سال روی این ُفرم داستانی 

کار کرده بود.
مجالت  برای  داستان نویسی  از  چندلر   ۱۹3۹ در 
رمان  اولین  سال،  همین  در  کرد.  کناره گیری 
شخصیت  و  شد  منتشر  بزرگ  خواب  نام  با  او 
به  کارآگاهی خصوصی  عنوان  به  را  مارلو  فیلیپ 
حدود  با  کارآگاهی  کرد.  معرفی  خواننده گانش 
بلند و چشمان خاکستری که  40 سال سن و قد 
دارای تحصیالت دانشگاهی بود و عالقة زیادی به 
حل مسایل شطرنج و هم چنین موسیقی کالسیک 
داشت. نام فیلیپ مارلو از روی نام نویسندۀ قرن 
البته  که  بود  شده  اقتباس  مارلو  کریستوفر   ۱6
خلق وخویی  از  مارلو  فیلیپ  برخالف  کریستوفر 

خشن و عصبی برخوردار بود.
 »خواب بزرگ« ساختة هوارد هاکس و موفق ترین 

  اقتباس از آثار چندلرو 
ریموند چندلر اولین رمانش “خواب بزرگ” را در 
سال ۱۹3۹ و صرفًا در عرض سه ماه به نگارش 
“جریان  یعنی  رمان  این  از  بخش  دو  درآورد. 
دو  روی  از  را  شدن”  “ناپدید  و  حق السکوت” 
داستان “قاتل زیر باران” و “پرده” به قلم خودش 
که پیش از آن در “ماسک سیاه” منتشر شده بودند، 
که  شیوه یي  داد.  قرار  استفاده  مورد  رمان  این  در 
“بدرود  یعنی  دیگرش  رمان  دو  مورد  در  بعدتر 
کار  به  نیز  دریاچه”  در  “بانویی  و  من”  خوشگل 

گرفت.
تجربة  هم چنین  و  انگلستان  در  چندلر  زنده گی 
به  نیز  را  نتایجی  او  برای  گوناگون  مشاغل 
اعتالی  به  خالقه  شکلی  به  که  داشت  همراه 
داستان نویسی اش انجامید. چندلر خودش را پیش 
از هر چیز، یک نویسندۀ سبک مدار قلمداد می کرد. 
او  به  را  این فرصت  امریکایی  زبان  از  فاصله اش 
در  که  شکلی  همان  به  را  امریکایی  زبان  تا  داد 
جنبه،  این  از  برد.  کار  به  می  شود،  دیده   آثارش 
نیست:  ناباکوف  به  بی شباهت  او چندان  موقعیت 
می نویسد،  مادری  غیر  زبان  به  که  نویسنده یی  
نوعی سبک مداری به ضرب و زور شرایط. زبان  
عمل  ناخودآگاه  شکل  به  او  برای  نمی توانست 
بر  مسأله زایی  بدون  نمی توانستند  واژه گان  کند، 
به  غیرتأّملی و عوامانه اش  نگرش  کنند.  او ظهور 
او  و  می شود،  ممنوع  بعد  به  این  از  ادبی  تجربة 
در زبانش نوعی تراکم و مقاومت مادی احساس 
برای  که   قراردادهایی  و  کلیشه ها  آن  حتا  می کند: 
بلکه  نیستند،  واژه گان  حکم  در  بومی  گویندۀ 
نوعی ارتباط فوری و بی واسطه اند، بازتابی  ناجور 
در دهان او دارند و در میان گیومه های نقل قول 
مورد استفاده قرار می گیرند. جمالت او کالژهایی 
پاره های  از  کالژهایی  است؛  ناهمگون  مصالح  از 
محاوره یي،  گونة  گفتاری،  حاالت  زبان شناختی، 
با  همه  است؛  محلی  گفته های  و  مکان  نام های 
نوشته  پیوسته  گفتار  توهم   یک  در  زیاد  زحمت 
می شود. در این وضعیت، موقعیت زیستة نویسندۀ 
زبان قرضی، مظهری  از موقعیت نویسندۀ مدرن به 
طور عام است. در این موقعیت، واژه ها ابژه هایی 
عنوان  به  کارآگاهی،  داستان  می شوند.  او  برای 
بدون   ایدیولوژیک،  محتوای  فاقد  هنری  فرمی 
به  یا سیاسی،  اجتماعی  فلسفی،  دیدگاه  هیچ گونه 
ظهور  اجازۀ  سبک مدارانه یي  تجربه گرایی  چنین 

می دهد.
در ۱۹46 چندلر جایزۀ ادگار را بابت فیلم نامه نویسی 
دریافت کرد و هشت سال بعد در ۱۹۵4 این جایزه 
را به خاطر رمان نویسی کسب کرد. وی در آخرین 

نویسنده گان  »انجمن  به ریاست  سال های عمرش، 
داستان های اسرارآمیز امریکا« انتخاب شد.

قرار  اقتباس  مورد  سینما  در  اغلب  چندلر  آثار 
)ادوارد  من  خوشگل  بدرود،  همانند:  گرفته، 
)هوارد هاکس،  بزرگ  خواب   ،)۱۹44 دمیتریک، 
 ،)۱۹46 مارشال،  )جرج  آبی  کوکب   ،)۱۹46
 ،)۱۹46 مونتگمری،  )رابرت  دریاچه  در  خانمی 
 )۱۹47 برام،  )جان  برشیر  قدیمی  طالی  سکة 
مارلو )پل بوگارت، ۱۹6۹( و خداحافظی طوالنی 
)رابرت آلتمن، ۱۹73( ...  اما در این میان، بهترین 
اقتباس سینمایی از رمان های چندلر به سال ۱۹46 
باز می گردد که در این سال کمپانی برادران وارنر 
تهیه کرد  بزرگ  اساس رمان خواب  بر  را  فیلمی 
که کارگردانی آن را هوارد هاکس برعهده گرفت 
نقش  ایفای  عهده دار  بوگارت  همفری  آن  در  و 
فیلیپ مارلو شد. فیلم نامة این فیلم را نویسنده گان 
فاکنر و  فیلم نامه نویسان بزرگی هم چون ویلیام  و 

لی براکت نوشته اند.
بازیگران سرشناسی چون همفری بوگارت، رابرت 
گارنر  جیمز  و  گلد  الیوت  و  پاول  دیک  میچام، 
تنها  میان،  این  در  اما  بوده اند.  مارلو  نقش  ایفاگر 
شمایل  توانست  که  بود  بوگارت  همفری  تنها  و 
دوست داشتنی مارلو را همان گونه جادویی روی 
پرده زنده کند، هرچند که او تنها یک بار در نقش 
مارلو ظاهر شد و البته کوتاهی قامت او در قیاس 
انتقاد  مورد  داده،  مارلو  از  چندلر  که  توصیفی  با 
برخی قرار گرفت. با این حال اما امروزه از میان 
شده، خواب  اقتباس  چندلر  آثار  از  که  فیلم هایی 
همه  از  مارلو  نقش  در  بوگارت  و  هاکس  بزرِگ 

ماندگارتر بوده است.
چندلر  آثار  از  اقتباس  مورد  در  نکته  جالب ترین 
این که: در فیلم »زمانی برای کشتن« ساختة هربرت 
مرتفع«  »پنجرۀ  رمان  اساس  بر  که   )۱۹42( لیدز 
اثر چندلر جلوی دوربین رفت، شخصیت فیلیپ 
مارلو جای خود را به کارآگاه دیگری به نام »مایک 
بود،  شده  خلق  هالیدی«  »برت  توسط  که  شین« 

داد! )4(
 

  ریموند چندلر و همسرش
چندلر در ۱۹24 با زنی به نام سیسیلی هارلبارت 
ازدواج کرد که ۱8 سال از خودش بزرگ تر بود. 
کرده و طالق  ازدواج  دوبار  زمان  آن  تا  سیسیلی 
سن  در  چندلر  با  ازدواج  زمان  در  و  بود  گرفته 
اطرافیان  که  هرچند  داشت.  قرار  ساله گی   ۵3
چندلرحکایت می کنند که او در این زمان ده سالی 
جوان تر به نظر می رسید. با وجود ماجراهایی که 
زنده گی با زنی بسیار مسن تر از خود برای چندلر 

همسرش  به  بسیار  عالقه یی  او  داشت،  همراه  به 
درگذشت  از  پس  ماه  دو  رو  همین  از  داشت، 
همسرش سعی کرد به  زنده گی خود خاتمه دهد، 
به   نمي تواند  او  بدون  می کرد  احساس  که  چرا 
زنده گی اش ادامه دهد. با این حال، به موقع کمک 
خواست و نجات یافت و تا پنج سال پس از مرگ 
سیسیلی )همسرش(  زنده گی کرد. چندلر در هنگام 
مرگ در شهر دیگری می زیست، اما ۵2 سال بعد 
از مرگ او، عالقه مندانش آرامگاه او همسرش را 

در کنار هم قرار دادند.
به دلیل   ۱۹۵۹ مارچ   26 روز  در  چندلر  ریموند 
تخت  روی  رنجور  تنی  با  ریه ها،  التهاب  به  ابتال 
حالی  در  بست.  فرو  جهان  از  چشم  بیمارستان 
درگذشت که هنوز نوشتن نیمی از رمان جدیدش 
رمان  بود.  مانده  باقی   Poodle Springنام به 
این  کرد.  کامل  پارکر  بی  رابرت  را  او  ناتمام 
نویسنده هم چنین ادامه یی هم برای داستان خواب 

بزرگ نوشت و آن را »شاید یک رویا« نام نهاد.

  کتاب شناسی چندلر به زبان فارسی:
ـ خواهر کوچیکه )ترجمة اسماعیل فصیح(

جعفری  فتح اهلل  )ترجمة  طوالنی  خداحافظی  ـ 
جوزانی(

ـ بانویی در دریاچه )کاوۀ میرعباسی(
داستان  چهار  و   - است  من  حرفه  دردسر  ـ 

کارآگاهی – )ترجمة کاظم اسماعیلی(
 

  ریموند چندلر و بیلی وایلدر
قاتلی در زیر باران )ترجمة کاظم اسماعیلی(

خواب گران )ترجمة قاسم هاشمی نژاد(
حق السکوت )ترجمة احسان نوروزی(
قاتل در باران )ترجمة احسان نوروزی(

پنجرۀ مرتفع )ترجمة حسن زیادلو(
در  ـ  رحمانی  نیره  )ترجمة  من  خوشگل  بدرود 

دست ترجمه(
 

  پی نوشت:
بیلی وایلدر روایت می کند که در اوج دوران  ۱ـ 
بهترین  از  یکی  در  اتفاقًا  و  مونرو  مرلین  شهرت 
را  داغش  بعضی ها  فیلم  در  نقش آفرینی هایش 
بوده؛  شاکي  حسابی  او  دست  از  دارند،  دوست 
را  دیالوگ هایش  صحنة  سر  اغلب  مونرو  مرلین 

فراموش می کرده و ...
2ـ همان اتفاقی که چندسال قبل برای جیمز دین، 

مورد  مرگ بار  آن سرعت های  با  راننده گي  هنگام 
عالقه اش پیش آمد.

همسرش  با  وقتی  چندلر   که  است  روایت  3ـ 
آشنا شد، تصور می کرد او نهایتًا فقط هشت سالی 
از  پیش  باشد... همسرش که  از خودش  بزرگ تر 
آن مدل نقاشی بود، آن قدر زیبا به چشم می رسید  
که  بعدها   اما  نیاید،  چشم  به  سال  ده  این  که 
زود  خیلی  شد،  بیمار  و  رفت  باال  سن وسالش 
تحلیل رفت و آن هجده سال تفاوت سن، خودش 

را به شکل آشکاری نشان داد!
4ـ احتماالً این ماجرا ربطی به شهرت برت هالیدی 
و کارآگاه ابداعی اش مایک شین در قیاس با چندلر 

و مارلو، در آن تاریخ داشته باشد.
گرفته شده از: مد و مه
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آثار چندلر اغلب در سینما مورد اقتباس قرار 
گرفته، همانند: بدرود، خوشگل من )ادوارد 

دمیتریک، ۱۹۴۴(، خواب بزرگ )هوارد هاکس، 
۱۹۴۶(، کوکب آبی )جرج مارشال، ۱۹۴۶(، 

خانمی در دریاچه )رابرت مونتگمری، ۱۹۴۶(، 
سکۀ طالی قدیمی برشیر )جان برام، ۱۹۴۷( 

مارلو )پل بوگارت، ۱۹۶۹( و خداحافظی 
طوالنی )رابرت آلتمن، ۱۹۷۳( ...  اما در این 
میان، بهترین اقتباس سینمایی از رمان های 
چندلر به سال ۱۹۴۶ باز می گردد که در این 

سال کمپانی برادران وارنر فیلمی را بر اساس 
رمان خواب بزرگ تهیه کرد که کارگردانی 
آن را هوارد هاکس برعهده گرفت و در آن 

همفری بوگارت عهده دار ایفای نقش فیلیپ 
مارلو شد. فیلم نامۀ این فیلم را نویسنده گان و 

فیلم نامه نویسان بزرگی هم چون ویلیام فاکنر و 
لی براکت نوشته اند

»ریموند چندلر«؛ 

ایسـتادن در اوج!
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وزیر دفاع ملی:

تغییر پالیسـی پاکـستان 
امیدوار کننده است

فرماندۀ جدید ناتو در...
 کشورهای خارجی و افغانستان در مقر فرماندهی 
)ایساف(  به همکاری  المللی کمک  بین  نیروهای 
تغییر  خاطر  به  امروز  »]مراسم[  گفت:  کابل  در 
تغییر  که  چیزی  است.  تداوم  برای  بلکه  نیست؛ 

نکرده است، اراده این ایتالف می باشد«.
آن  علیرغم  افغانستان  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
که از سوی ایساف دعوت شده بود، در این مراسم 
از  جمهوری  ریاست  سخنگوی  نداشت.  حضور 
امتناع  درباره علت عدم حضور کرزی،  نظر  ابراز 

ورزید.
تفنگدار  آلن یک  مانند همانند  دانفورد که  جنرال 
رهبری اش  خاطر  به  است،  امریکا  دریایی  نیروی 

در جنگ عراق به »جنگنده« مشهور است.
نیروهای  سابق  فرمانده  آلن  جان  حال،  همین  در 
»ما  که  گفت  افغانستان  در  ناتو  و  امریکایی 
که  شد  یادآور  او  اما  بود«.  خواهیم  جنگ  پیروز 
طالبان هرگز  توسط  بر شورشگری  پیروزی  برای 
»نمی توان زمان دقیقی مشخص کرد«؛ اما تالش ها 

چیره خواهند شد.
او گفت: »شورشگری به مرور زمان توسط نیروهای 
خوب تعلیم یافته و مشروع افغان شکست خواهد 
از  افغان  »نیروهای  افزود:  همچنان  آلن  خورد«. 
این  حکومت  و  کنند  می  دفاع  افغانستان  مردم 
کشور را توانا می سازند تا به شهروندانش خدمت 
کند… این پیروزی است. این همان چیزی است 

که پیروزی خوانده می شود«.
جنرال دانفورد که 3۵ سال در ارتش امریکا بوده 
است، گفت که تصور او از فرماندهی تداوم است 
نکرده  تغییر  که  »چیزی  کرد:  تاکید  او  تغییر.  نه 

است، اجتناب از پیروزی ما است«.
که  افغانستان  در  مستقر  خارجی  نیروهای  شمار 
به  هزار   ۱۵0 از  جنگند،  می  طالبان  شورشیان  با 
یکصد هزار کاهش یافته است. تقریبا 66 هزار نفر 

از این نیروها امریکایی می باشند.

بی سرنوشتی طالبانِ رها...
روابط  طالبان  که گروه  آغاز خواهد کرد  فعالیت  به   
برای  و  کند  قطع  را  بین المللی  تروریستان  با  خود 

مذاکره با شورای عالی صلح حاضر شود.
که  توافقی  یگانه  گفت  افغانستان  حکومت  مقام  این 
قطر  در  طالبان  دفتر  تنها  که  است  این  دارد  وجود 
می تواند آدرسی برای گفت وگوهای صلح باشد. این 
در حالی است که طالبان همواره گفته اند با حکومت 

افغانستان مذاکره نخواهند کرد.

   نشست علمای دو کشور
وزیر خارجه افغانستان گفت هیاتی که برای مدیریت 
برگزاری کنفرانس علمای افغانستان و پاکستان تعیین 

شده و امروز یکشنبه )دیروز( به پاکستان رفتند.
سال  مارچ  ماه  هفته  دو  در  است  قرار  کنفرانس  این 
20۱3 در کابل برگزار شود. قرار بود این کنفرانس در 
ماه جنوری برگزار شود، اما مقام های افغانستان گفته 
اند که پاکستان هنوز در رابطه به این کنفرانس آمادگی 

نشان نداده است.
و  افغانستان  روستاهای  از  »جهاد«  عنوان  زیر  طالبان 

پاکستان سربازگیری می کنند. تحلیلگران می گویند این 
شعار طالبان سبب شده تا جوانان در دو سوی مرز به 
سادگی شورشیان بپیوندند؛ ولی در صورتی که علمای 
انتحاری و انفجار فتوا دهند  دو کشور علیه حمالت 
و جنبه شرعی جنگ افغانستان را رد کنند، طالبان از 
نظر روانی و عقیدتی شکست خواهند خورد. به باور 
حکومت افغانستان نیز این کنفرانس مشترک می تواند 

عملکرد گروه های شورشی را متاثر بسازد.

   خطر زندانیان رها شدۀ طالبان
بی سرنوشتی  می گوید  خارجة  وزارت  همچنان 
پاکستان  زندان های  از  طالبان  شدۀ  رها  زندانیان 

می تواند خطرناک باشد.
داکتر زلمی رسول گفت که سرنوشت طالبان آزاد شده 

از زندان های پاکستان باید روشن شود.
آگاهی  افغانستان  اگر حکومت  آقای رسول،  گفتة  به 
نداشته باشد که طالبان رها شده از زندان های پاکستان 
داشته  همراه  به  را  خطری  ممکن  می روند،  کجا  به 

باشد.
اما آقای رسول مشخص نساخت که طالبان آزاد شده 
به  توانند  می  را  خطری  چه  پاکستان  های  زندان  از 

وجود آورند.
دولت افغانستان می گوید خواستار رهایی تمام زندانیان 
طالبان از زندان های پاکستان نیست؛ بلکه باید آن عده 
از زندانیان این گروه آزاد شوند که در مذاکرات صلح 
موثر واقع می شوند. آقای رسول گفت: »ما می خواهیم 
کسانی رها شوند که در مذاکرات صلح موثر هستند. 
بیایند؛ و  افغانستان  به  آن ها  که  است  این  ما  اولویت 
در  نیست  شان  آمدن  امکانات  فعلی  شرایط  در  اگر 
نتیجه  به  نیز  این مورد  یک کشور سوم بروند که در 

رسیدیم«.
طالبان  رهبران  سایر  گفت  افغانستان  خارجه  وزیر 
پاکستان هستند در  که در حال حاضر در زندان های 
صورتی که مشخص شود که برای پروسه صلح موثر 

هستند، از زندان آزاد خواهند شد.
معاون وزیر خارجة پاکستان به روز جمعه گفته است 
از  است  قرار  که  را  طالب  زندانیان  از  فهرستی  که 
زندان های آن کشور آزاد گردند، به شورای عالی صلح 

افغانستان می فرستند.
پاکستان در چند ماه اخیر حدود 26 زندانی طالب را 
از زندان های آن کشور آزاد ساخته است اما تا حاال از 

سرنوشت این افراد خبری در دست نیست.

سترجنرال بسم اهلل محمدی وزیر دفاع ملی روز گذشته 
امریکایی  نیروهای  تازۀ  فرماندۀ  کار  به  آغاز  مراسم  در 
قبال  در  پاکستان  پالیسی  که  است  گفته  افغانستان  در 

افغانستان به گونة مثبت تغییر کرده است.
و  دولت  مثبت  پالیسی  »تغییر  که  گفته  ملی  دفاع  وزیر 
ارتش پاکستان در قبال افغانستان ما را نسبت به موفقیت 
امیدوار  تروریزم  علیه  مشترک  مبارزۀ  و  صلح  پروسة 
گام های  برداشتن  منتظر  افغانستان  مردم  است.  ساخته 

عملی از جانب پاکستان در این راستا می باشند.«
اما او جزییاتی بیشتری در خصوص تغییر پالیسی اسالم 

آباد ارایه نکرد.
 بسم اهلل خان اخیراً در یک سفر کم سابقه به پاکستان رفت 
و با مقام های ارشد این کشور از جمله رییس جمهور و 
رییس ستاد مشترک ارتش اسالم آباد، دیدار و گفت وگو 

کرد.
که  بودند  داده  گزارش  غربی  رسانه های  این  از  پیش 
طالبان  شورشیان  از  برخاسته  تهدیدات  پاکستان  ارتش 
پاکستانی را به جای رقابت های استراتژیک با هندوستان، 

به حیث اولویت امنیت ملی تثبیت کرده است.
در  بریتانیا  و  پاکستان  افغانستان،  رهبران  اخیر  نشست 
لندن هم با تعهد برای تأمین صلح در افغانستان تا شش 

ماه آینده، پایان یافت.
این نخستین بار است که وزیر دفاع ملی از »تغییر مثبت« 

در پالیسی پاکستان سخن می زند.
بسم اهلل خان وزیر دفاع ملی، پیش از این به عنوان یکی 
محسوب  افغانستان  در  پاکستان  سرسخت  مخالفان  از 

می شد.
او بارها پاکستان را به مداخلة مستقیم در امور افغانستان 
متهم کرده و گفته است که تا راهبرد بر اندازانة پاکستان 

در افغانستان تغییر نکند، امکان تأمین صلح و ثبات در 
افغانستان وجود ندارد.

   فرمانده نو آیساف
به  الن، جوزف دانفورد  با تکمیل مدت ماموریت جان 
روز یکشنبه به حیث فرمانده عمومی نیروهای بین المللی 

در افغانستان آغاز به کار کرد.
امریکا  ارتش  در  چهارستارۀ  جنرال  ساله   ۵۹ دانفورد 
سال  در  عراق  اشغال  در  نقش اش  خاطر  به  که  است 

2003، شهرت دارد.
به جنرال  فرماندهی   تحویل دهی  مراسم  در  الن   جان 
دانفورد گفت: »ما شاهد تولد نسلی در افغانستان استیم 
که در حال رشد است و این کشور را رهبری خواهد 

کرد. من آینده را درخشان می بینم.«
در  ناتو  نیروهای  ارشد  فرماندهان  از  یکی  بحیث  الن 

بروکسل، پایتخت بلجیم، نامزد شده است.
جنرال دانفورد، که آخرین فرمانده نیروهای آیساف در 
از  آینده  سال  آیساف  )نیروهای  بود  خواهد  افغانستان 
افغانستان خارج می شوند( بر توانمندی نیروهای افغان 

تأکید ورزید.
عالی رتبه  فرماندهان   از  یکی  با  »امروز  گفت:  دانفور 
می دهیم،  تغییر  را  فرماندهی  و  می کنیم  خداحافظی 
نمی کند  تغیر  که  چیزی  است،  دوام  یک  تغییر  این  اما 
نمی کند  تغییر  که  چیزی  است.  ایتالف  این  حقیقت 
تغییر  که  چیزی  است.  گروه  این  دسپلین  و  روحیه 
نیروهای  و  ما  افغان  شرکای  قابلیت های  رشد  نمی کند 

امنیتی افغان است.«
بدو  از  آیساف،  نیروهای  فرمانده  پانزدهمین  دانفور 
تاسیس این نیرو در سال 200۱ بر اساس قطعنامه ۱386 

شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
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پیروزی نزدیک...
 از افغانستان خواهد بود.

هنوز کاخ سفید رسما اعالم نکرده چه تعداد سرباز 
امریکایی در افغانستان باقی می مانند.

با این همه جنرال آلن گفت خروج تمام سربازهای 
امریکایی از افغانستان در دستور کار نیست و کاخ 
از او نخواسته که امکان پذیر بودن آن  سفید حتی 

را بررسی کند.
گفت:  سی  بی  بی  به  آیساف  نیروهای  فرمانده 
بگیریم.  پی  بخواهیم  ما  که  نیست  مسیری  »این 
نیروهای  حضور  درباره  صریحًاً  رییس جمهور 
امریکایی بعد از سال 20۱4 و ماموریت آنها برای 
نشان  همین  و  کرده  صحبت  مشاوره  و  آموزش 
در  افغانستان  در  نماندن هیچ سربازی  که  می دهد 

دستور کار نیست.«

   موضوع حقوق زنان حیاتی است
از  حمایت  که  گفت  همچنان  آلن،  جان  جنرال 
حقوق زنان یک مسأله کلیدی برای جلوگیری از 

تحمیل اسالم سختگیرانه توسط طالبان است.
رویترز  به خبرگزاری  شنبه،  روز  آلن  جنرال جان 
برای  باشند  مجبور  است  ممکن  طالبان  که  گفت 
مالیم  را  خود  رفتار  افغانستان  در  شدن  پذیرفته 
کنند. او گفت: »بسیار برای طالبان مشکل خواهد 
بود که بتوانند خود را بدون یک تغییر بنیادی در 

دیدگاه فلسفی شان مجدداً باز یابند«.
آن ها  »اگر  کرد:  نشان  خاطر  همچنان  آلن  جنرال 
)طالبان( قصد دارند تا طوری رفتار کنند که به طبع 
برخی  مجبورند  آن ها  باشد،  افغانستان  شهروندان 
رفتارهای غیر قابل انعطاف طبیعت خود را مالیم 

بسازند؛ رفتار خود با زنان را مالیم کنند«.
در  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس  افغانستان  زنان 
خود  اولیه  حقوق  به  اندکی  توانستند   200۱ سال 
مانند تحصیل، حق رای و کار دست یابند، اما این 
دستاوردها  این  که  است  افزایش  حال  در  ترس 
و  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  خروج  با 
و  کرزی  بین حکومت  ایجاد گفت وگوهای صلح 

شورشیان طالبان از بین بروند.
هرچند وضعیت زنان در افغانستان در سال های اخیر 
پیشرفت هایی داشته است، اما هنوز زنان افغانستان 
زنان  وضعیت  هرچند  هستند.  پذیر  آسیب  بسیار 
در افغانستان در سال های اخیر پیشرفت هایی داشته 
آسیب پذیر  بسیار  افغانستان  زنان  هنوز  اما  است، 

هستند.
پایان  از  پیش  را یک روز  این سخنان  آلن  جنرال 
ماموریتش به عنوان فرمانده کل نیروهای امریکایی 
جوزف  جنرال  کرد.  بیان  افغانستان  در  ناتو  و 
یک  برای  آلن  جانشین  یکشنبه،  روز  دانفورد 
که  میرود  انتظار  شد.  ماهه   ۱۹ حساس  ماموریت 
دانفورد آخرین فرمانده »نیروهای بین المللی کمک 

به همکاری« )ایساف( در افغانستان باشد.

   بازگشت دختران به مکتب
علیرغم پیشرفت های اخیر، »بنیاد تامسون رویترز« 
افغانستان را در سال 20۱۱ به عنوان خطرناک ترین 

کشور برای زنان رده بندی کرد.
به تحصیل دختران  آلن گفت که گرایش گسترده 
یک نکته حیاتی برای جذب یا دفع افکار عمومی 
در افغانستان است. اکنون حدود 4 میلیون دختر به 
این  مکتب می روند، در حالی که در رژیم طالبان 

شمار صفر بود.
برخی افراد طالبان می گویند که یک شاخه میانه رو 
از این گروه در حال ظهور است و آنان به تحصیل 
دختران متفاوت می نگرند. این در حالی است که 
سیاسی  چرخش  به  چشم  انشعاب  این  رهبران 
اما آلن این مسأله را رد کرد و گفت:  اند.  دوخته 
»من باور نمی کنم، حتا یک ثانیه هم باور نمی کنم«.
او گفت که ناتو نقش مهمی در حمایت از »حقوق 
به طور خاص«  زنان  افغان ها در عموم، و حقوق 
بازی خواهد کرد. او توضیح داد: »ما بسیار بسیار 
سخت کار خواهیم کرد تا مطمین شویم که منافع و 
تعهدات ما به هیچ صورتی پس از 3۱ دسمبر 20۱4 

کاهش نمی یابد«.
کاخ سفید ماه گذشته اعالن کرد که جان آلن را به 
عنوان فرمانده کل ناتو در اروپا نامزد خواهد کرد.

آتش سوزی سرای...
 در مراسم افتتاح دوباره این سرای گفت: »زیر کاسه 
نیم کاسه یی است که یک سرای با این عظمت و 
این مارکیت بزرگ همه  این که  بزرگی می سوزد. 
کاسه  زیر  می شود،  تبدیل  خاکستر  به  و  می سوزد 
نیم کاسه است«. او گفت که مسووالن امنیتی باید 
این قضیه را دنبال کنند و عامالن این آتش سوزی 
باید بازداشت شوند. دکانداران می گویند هنوز هیچ 
باره  این  در  حکومتی  نهادهای  سوی  از  تحقیقی 

صورت نگرفته است.
سرای ناصری در مرکز شهر کابل و در کوچه اصلی 
نیازمندی های  سرای  این  دارد.  موقعیت  مندوی 
شهرهای  دیگر  و  کابل  شهروندان  لباس  و  کفش 
دوم  روز  مارکیت  این  می کند.  تامین  را  افغانستان 

جدی سال روان آتش گرفت.
دکانداران سرای ناصری می گویند مسووالن امنیتی 
به  نسوخت،  آتش  در  مارکیت  تمام  که  زمانی  تا 
آن ها  شوند.  مارکیت  وارد  که  ندادند  اجازه  آن ها 
مارکیت  این  در  دخل ها  از  برخی  که  دارند  ادعا 

شکسته شده و پول شان به غارت رفته است.
به  که  بود  داده  وعده  کرزی  جمهور  رییس 
داده شود  قرضه  مال شان سوخته،  که  دکاندارانی 
سپرده  قانون  پنجه  به  آتش سوزی  این  عامالن  و 

شوند.
والی کابل گفت ضربه اقتصادی که این آتش سوزی 
وارد کرد، باید جبران گردد. او تاکید کرد که اگر به 
ضررهای اقتصادی توجه نشود، این مساله می تواند 

کمر حکومت را بشکند. 
دکانداران سرای ناصری می گویند حکومت عامالن 

آتش سوزی این سرای را تعقیب نکرده و به پنجه 
این  مالکان  برآورد  اساس  بر  است.  نسپرده  قانون 
آتش  در  دالر  لک  سه صدوشصت  حدود  سرای، 

سوخت.
نماینده گی  به  یکشنبه  روز  که  حجازی  حاجی 
از  شماری  جمع  در  ناصری  سرای  دکانداران  از 
مقام های حکومتی سخن می گفت از حکومت انتقاد 
کرد: »این ها هنوز کسی را بازداشت نکرده که دل 
ما آرام می گرفت؛ و می گفتیم که ما دولت داریم، 

پولیس داریم، امنیت داریم و غم خور داریم«.
دکاندارانی که مال هایشان در اثر آتش سوزی نابود 
شد، گفتند که اگر حکومت با آن ها همکاری نکند، 
که  گفتند  آن ها  ندارند.  را  کار  دوباره  آغاز  توان 
میلیون ها دالر از چین و کشورهای دیگر که از آنجا 

کاال وارد کرده اند، قرضدارند.
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نی: 
طرح قانون دسترسی به اطالعات 

تصویب شود

           احمد عمران

نویسندۀ  و  شاعر  نادری  پرتو  نوشتة 
 200۹ سال  انتخابات  مسایل  با  که  کشور 
داشت،  تماس هایی  ریاست جمهوری 
چه قدر خالف موازین و اصول پذیرفته شدۀ 
روزنامه نگاری بوده که حاال پس از گذشت 
رسانه یی  داغ  بحث  به  ماه،  پنج  به  نزدیک 
تبدیل شده است؟ چرا برخی ها تالش دارند 
که این قضیه را دادگاهی سازند آن هم پس 
از این همه مدت که از تاریخ نشِر آن گذشته 
و  زبان شناس  چامسکی  نوام  مگر  است؟ 
این همه  که  امریکایی  معروِف  سیاست مدار 
از سیاست های امریکا انتقاد می کند و باراک 
اوباما را دروغ گو می خواند، با چنین مشکلی 

مواجه شده است؟ 
منتقدان  غربی،  کشورهای  از  بسیاری  در 
را  مسایلی  خود  دولت مرداِن  آدرس  به 
نادری  آقای  نوشتة  که  می کنند  مطرح 
بیش  توصیف نامه یی  آن ها،  با  مقایسه  در 
نسبت  حساسیت  وقتی  نمی شود.  پنداشته 
حتمًا  می گیرد،  باال  این قدر  مساله  یک  به 
دارد  پرده وجود  پشت  حرف وحدیث هایی 
که برخی ها می خواهند برای خود از آن به 
اصطالح »پیراهن حضرت عثمان« بسازند. 

را  ساده یی  بسیار  حرف های   نادری  آقای 
مطرح کرده آن هم از زبان یک تن از اعضای 
در  که  افغانستان  انتخابات  کمیسیون  سابق 

را  کشور  ترانسپورت  وزرات  حاضر  حال 
رهبری می کند. این حرف ها ـ هرچند حاال 
در  ـ  نداریم  کاری  آن ها  صحت وسقِم  به 
حدی نیستند که چنین غوغایی را به دنبال 
 200۹ سال  انتخابات  در  واقعًا  اگر  آورند. 
کرزی  آقای  و  نگرفته  صورت  تقلبی  هیچ 
به دلیل این که مردم افغانستان عاشق چشم 
و ابرویش شده اند، به ایشان کیلو کیلو رای 

داده اند، چه جای نگرانی است؟ 
آقای علی نجفی می تواند با نوشتن نامه یی 
به آدرس روزنامه، قضیه را روشن کند. اگر 
حرف های نادرستی از زبان شان مطرح شده، 

بازهم می تواند با نگاشتن مطلبی از خود رفع 
نیست که  داغ  آن قدر  این مساله  کند.  اتهام 
پای ریاست جمهوری به میان بیاید و کسانی 
همه روزه  که  عادی  مسالة  یک  از  بخواهند 
در سطح جامعه بارها مطرح می شوند، برای 
با  رابطه  در  مگر  کنند.  حیثیت تراشی  خود 
کم   200۹ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
می خواهید  اگر  است؟  شده  نوشته  و  گفته 
لطفًا  بشنوید،  را  این  از  بدتر  حرف های 
بروید  مردم  میان  به  شده،  که  هم  بار  یک 
دولت مردان  آدرس  به  که  بشنوید  آن گاه  و 
چه حرف هایی که زده نمی شود؛ حرف هایی 
این  در  آن ها  آوردِن  حتا  که  رکیک  بسیار 

نوشته مجاز نیست. 
در کشورهای مختلف نسبت به دولت مردان 
می شود؛  گفته  مختلفی  حرف های 
حرف هایی که گاه صحت ندارند و گاه عیِن 
بیان همین است. آزادی  حقیقت اند. آزادی 
این که شما حرف خالِف عادت  یعنی  بیان 
باشد  این  بیان  آزادی  اگر  کنید.  مطرح  را 
دولت مردان  باور  و  سلیقه  مطابِق  همه  که 
حرف بزنند، آن گاه هیتلر و استالین نیز جزِو 

طرف داران آزادی بیان به شمار می روند. 
افغانستان  مشکل  آیا  دیگر،  جانب  از 
از  باید  که  است  نادری  آقای  حرف های 
سوی دادستانی و نهادهای عدلی و قضایی 
پی گیری شود؟ در این کشور حداقل در یک 
سال گذشته 4 میلیارد دالر حیف ومیل شده 

ولی دولت مردان حتا خم به ابرو نمی آورند. 
دولتی  نهادهای  به  افغانستان  مردم  از  نیمی 
این  که  نیست  کسی  اما  داده اند  رشوه 
وقتی  که  حالی  در  کند؛  پی گیری  را  موارد 
نویسنده یی حرف هایی می نویسد، آسمان به 
زمین می خورد و قیامت برپا می شود که ما 
اتهام در ساحت مقدِس ما  نیستیم و  چنین 

روا نیست. 
خود  گریباِن  به  سر  بار  یک  کرزی  آقای 
محاسبه  خود  وجداِن  و  خود  با  و  بیاندازد 
با سرنوشت  کند که ظرف ده سال گذشته 
وقتی  است؟  کرده  چه  کشور  این  سیاسِی 

زور  به  که  پول هایی  و  مالیه  وزیر  بحث 
انتخاباتی  مبارزات  برای  افغانستان  تجار  از 
چرا  آمد،  میان  به  شد،  گرفته  کرزی  آقای 
آقای  نداد؟  نشان  واکنش  کسی  هیچ 
زاخیل وال وزیر مالیة برحال کشور ادعا کرد 
که پول های واریز شده به حساب او، برای 
است.  بوده  کرزی  آقای  انتخاباتی  مبارزات 
آیا این مسایل جرم نیستند، ولی نوشتة یک 

نویسنده جرم است؟! 
که  اندازد  نظر  اطراِف خود  به  آقای کرزی 
رسیده اند،  کجاها  به  ده سال  این  در  کی ها 
آن گاه بیاید و با آقای نادری تسویه حساب 
دولت  در  دولتی  مقام های  از  برخی  کند. 
یافته اند که  پول هایی دست  به  آقای کرزی 
به  هم  غربی  کشورهای  میلیونرهای  حتا 
دولت مردان  از  برخی  نمی رسند.  آن ها  پای 
کشور در همین شهر کابل صاحب چندین 
منزل مسکونی گران قمیت هستند که حتا در 
دبی هم نظیِر آن ها یافت نمی شود. آیا کسی 
پرسیده که با کدام پول ها چنین جایدادهایی 
را خریداری کرده اند؟ بروید پروندۀ شیرپور 
و  جرم  که  بزنید  ورق  دیگر  بار  یک  را 
اما  بینید.  نزدیک  از  را  دولت مردان  جنایت 
پرونده  این  به  نگاهی  حتا  که  نیست  کسی 
بیاندازد. آن گاه تمام دستگاه عدلی و قضایِی 
کشور بسیج می شود که یک نویسنده را به 
از صحنة  نوشته،  که  کلمه گپ  جرم چهار 
روزگار حذف کنند. آیا همین است عدالت 
آقای  که  افغانستان  اسالمی  جمهوری  در 
سال  ده  در  را  آن  رهبرِی  افتخار  کرزی 

گذشته دارد؟ 
اختالس های  از  پس  کابینه  وزیر  چندین 
ترک  را  کشور  دالری  میلیون  چند  بزرگ 
گرفته  هم  نامی  آن ها  از  حتا  ولی  کردند، 
در  که  پول هایی  و  کابل بانک  قضیة  نشد. 
به   200۹ سال  ریاست جمهوری  انتخابات 
چون  شده،  اعالم  مختومه  رسید،  مصرف 
اما  بود.  دخیل  آن  در  بلندپایه  افراد  پای 
پرتونادری باید بیاید و از یک مسالة عادی  
که در یک روزنامه نوشته، در برابر دادگاه از 
خود دفاع کند، آن هم دادگاهی که حکِم آن 

از قبل مشخص است. 
می توان  نادری  آقای  قضیة  از  که  نتیجه یی 
دریافت کرد، این است که عده یی می خواهند 
این شکل،  به  این مساله را سیاسی کنند و 
اقدام های غیرقانونی در  برابر  دهن ها را در 
کشور ببندند. در غیر این صورت، همه چیز 
به خوبی می دانند که  مردم  روشن است و 
در انتخاباِت سراسر تقلب و جعِل 200۹ چه 
اتفاق هایی افتاد و آقای کرزی چه گونه برای 

بار دوم رییس جمهور کشور شد.

شکنجۀ زندانیان را...
 داده است.

این هیأت در گزارشی که شام روز گذشته 
به حامد کرزی ارایه کرد، گفته است که 
نام های  سپردن  زمینة  در  یوناما  ادارۀ 
آن ها  با  آن،  عامالن  و  شکنجه  قربانیان 

همکاری نکرده است.
از  خود  گزارش  در  حقیقت یاب،  هیأت 
گاهی  و  اذیت  و  آزار  بدرفتاری،  موارد 

نموده  آوری  یاد  زندان ها  در  شکنجه 
در  موارد  این  اکثریت  که  است  گفته  و 
نیروهای  توسط  گرفتاری  هایی که  هنگام 
به  گرفته،  صورت  داخلی  و  خارجی 

مشاهده رسیده است.
جملة  از  هیأت  گزارش  اساس  بر 
آن ها شکایاتی  مصاحبه شونده گان نصف 
حتی  و  بدرفتاری  و  اذیت  موارد  از 
شکنجه در هنگام گرفتاری شان داشته اند. 

عدم موجودیت وکالی مدافع در هنگام 
از  دیگر  یکی  بعدی  مراحل  و  گرفتاری 
مشکالتی بود که هیات در گزارش اش به 

آن اشاره نموده است.
جهت  ماده  یازده  در  پیشنهاداتی  هیأت 
جلوگیری از تخلفات یاد شده ارایه کرد 
قرار  که  قضایی  و  عدلی  مجلس  در  که 
در  شود،  برگزار  چهارشنبه  روز  است 

مورد آن تصمیم اتخاد نماید.

اقدام های شک برانگیز علیه 
در پرتو نادری بیان  آزادی  مدافع  و  خبرنگاری  نهادهای 

روند  به  بخشیدن  سرعت  خواستار  افغانستان 
تصویب طرح قانون دسترسی به اطالعات شده اند.
اداره  سوی  از  قانون  این  طرح  پیش نویس  اخیرا 
قانونگذاری وزارت عدلیه آماده شده و مسووالن 
این نهادها تاکید کرده اند که باید هر چند زودتر به 

پارلمان فرستاده شود.
صدیق اهلل توحیدی، رییس نهاد حامی رسانه آزاد 
موسوم به »نی« روز یکشنبه، به خبرنگاران گفت 
پایان  تا  قانون  این  پیش نویس  است  امیدوار  که 

سال جاری خورشیدی تصویب شود.
های  کمیسیون  مختلف  جلسات  »در  گفت:  او 
وزارت  و  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  متعددی 
آماده شده  پیش نویس  این  کردیم،  عدلیه شرکت 
قانونگذاری  انستیتوی  با  اختالفاتی  که  این  با 
هم  هنوز  ما  داشت.  وجود  هم  عدلیه(  )وزارت 
به  قانون  این  امسال  پایان  تا  که  هستیم  امیدوار 

تصویب مجلس نمایندگان برسد.«
آقای توحیدی افزود: »با تصویب این پیش نویس، 
با  خبرنگاران  تا  شد  خواهد  مساعد  زمینه  این 
و  کنند  پیدا  دسترسی  اطالعات  به  تمام  سهولت 
هرگاه مقامات دولتی افغانستان از ارائه اطالعات 
دسترسی  حق  قانون  مطابق  کنند،  خودداری 

اطالعات مجازات خواهند شد.«
تا حال هیچ قانونی در زمینه دسترسی به اطالعات 
نمی توانند  رسانه ها  و  ندارد  وجود  افغانستان  در 
ارائه  برای  را  خصوصی  و  دولتی  نهادهای 

اطالعات تحت فشار قرار دهند.
کنونی  وضعیت  در  که  گفت  توحیدی  صدیق  اهلل 
به  الزم  اطالعات  ارایه  از  حکومتی  مقام های 

خبرنگاران سر باز می زنند.
آوردن  دست  به  برای  که  خبرنگارانی  شمار 

کم  شده اند،  رو  به  رو  مشکالت  با  اطالعات 
نیست.

خبرنگارانی که در شهرها و والیت  های افغانستان 
فعالیت می کنند، می گویند که مشکالت در زمینه 
بیشتر  کابل  از  خارج  در  اطالعات  به  دسترسی 

است.
شمالی  والیت  در  خبرنگار  سرداش،  حسن 
فاریاب، گفت که در چندین مورد نتوانسته است 
اطالعات مورد نیاز خود را از مقام های محلی به 

دست آورد.
به گفته او، دلیل اصلی این مشکالت نبود قانون 

حق دسترسی به اطالعات است.
آقای  خوشبینی  اظهار  رغم  علی  حال،  این  با 
توحیدی نسبت به تصویب طرح قانون دسترسی 
به اطالعات تا پایان امسال، شماری از خبرنگاران 
تصویب  زودی  این  به  طرح  این  که  گفته اند 

نخواهد شد.
این طرح حدود یک سال پیش از سوی وزارت 
عدلیه  وزارت  به  و  آماده  فرهنگ  و  اطالعات 
فرستاده شد. بررسی این طرح در وزارت عدلیه 

یک سال وقت گرفت.
نهادها دفاع از آزادی بیان در سالهای اخیر همواره 
بر تصویب قانونی در زمینه دسترسی به اطالعات 

تاکید داشته اند.

د ولسمشر سفرونه ډېر...
 ګدایۍ په پیسو او یا نورو پیسو باندې، ډېری داسې 
هېوادونه دي چې موږ باید ترېنه پیسې وانخلو، ځکه 
اهداف  دلته  بلکې  نه کوي،  هغوی مخلصانه مرستې 
سفرونو  ورته  په  دولتونه  یې  پیسې  دغه  که  نو  لري، 
نورو مجللو چارو ولګوي، چې هېڅ  یا یې په  ولګوي 
اړتیا یې نه وي، ولس یې عکس العمل ښیي او که کوم 
العمل نه شیي، لکه زموږ  ملت یې پر وړاندې عکس 
او  ملت هغه ویده ملت دی او دولت یې هم یو فاسد 
ناکاره دولت وي، خو په تاسف سره چې په دې تېرو 
یوولسو کلونو کې په افغانستان کې دغه لړۍ روانه ده.
دا ډېره د شرم خبره ده چې ولسمشر له یوولس کالو 
وروستو فرمان ورکوي، چې په ادارو کې دې له مجللو 
توکیو ډډه وشي او یا دې خپل هېوادني توکي وپلورل 
شي. په دې یوولسو کلونو کې د ولسمشر له سلو ډېرو 
چې  کړه،  ورنه  مشوره  او  سال  دا  هم  یوه  سالکارانو 
لرې، د  نه  لرې،توکي  نه  ته عواید  ښاغلی ولسمشره! 
سوداګرۍ بېالنس هم برابر نه دی. افغانستان ریزرف 
پیسې چې لري،  ځینې یې شپږ اشاریه شپږ او ځینې 
یې شپږ اشاره دوه میلیارده ډالره ښیي، چې ولسمشر 
هم پرې ویاړي او په افتخار سره یې وایي، چې  موږ 
افغاني ذخایر لرو. په دې کې طال شامله ده، ډالر، یورو 
په کې شامل دي، یوه بله مساله ده چې حق برداش 
محفوظ دی، چې په ای اېم اف پورې اړه لري هغه په 
کې شامله ده، په ټوله کې زموږ دغه ذخایر افغاني هم 

حتی کفایت د کسر بېالنس د تجارت نه کوي.
پوښتنه: استاده د نورې نړۍ مشران حتی په کرایي 
افغان  خو  کوي؛  نه  لګښتونه  لوړ  ځي،  نه  کې  الوتکه 
کرایه  الوتکه  ځانګړې  نو  ځي  ته  بهر  چې  چارواکي 
په  تعمیرونه  بسته  ورځي  چې  ته  هېواد  هغه  کوي، 
کرایه نیسي او نور لوړ بېځایه لګښتونه کوي، په داسې 
حال کې چې بودیجه مو په بهرنیو مرسته تکیه ده، 
تاسو دغه لوړ لګښتونه د هېواد د اقتصاد لپاره څورمه 

په زیان وینئ او ادامه به یې کومې پایلې ولري؟
ځواب:  زموږ د عادي بودیجې شپږ څلوېښت سلنه، 
چې د معاشاتو او اداري برخه کېږي، او د پراختیایي 
بودیجې سل سلنه په بهرنیو مرسته تکیه ده او هغوی 
یې تمویلوي. افغان چارواکي چې کوم دغه لګښتونه 
دی.  دولت  متعهد  غیر  او  مسوول  غیر  یو  دا  کوي، 
هغه چارواکي او حکومت چې ځان مسوولیت پذیره 
ونه بولي، لکه څنګه یې چې د ځمکو په غصب کې 
زرګونو  په  ورځ  هره  او  کړ  نه  راجع  ځانته  مسوولیت 
جریبه ځمکه غصبېږي، همدارنګه فساد ورځ تر بلې 
ډېرېږي او پراخېږي، دولتي څوکۍ په بېالبېلو ډولونو 
ووېشل شوې او خلک ورته په بېالبېلو نومونو او اړیکو 
سلنه   ۹۵ کابو  چې  کېږي،  ټاکل  او  کېږي  معرفي 

چارواکي په فساد ککړ دي.

تعمیرونه  کېږي،  کرایه  الوتکې  ډول  دغه  چېرې  که 
وي،  موټر  مجلل  وي،  موټر  ضد  مرمۍ  کېږي،  نیول 
ملت  د  به  دا  نو  بلنې وي؛  مېلمستیاوې وي،  مجللې 

برخلیک بېرته تېرو دریو لسیزو ته ور وګرځي.
پر افغانستان یو مافیاوي سیستم حاکم  او تحمیل دی 
او غریب خلک چې نه د څښاک اوبه لري، نه روغتیایي 
او پوهنیزو خدماتو ته السرسی لري، دوی به همداسې 

کړېږي.
کوم  کړي  جوړ  یې  سړکونه  چې  وایي،  حکومت 
دی  نه  دوام  یې  کال  یو  چې  سړکونه  هغه  سړکونه؟ 
لوړ  کوم  اراکین  دولتي  چې  کې  ټوله  په  نو  کړی؟ 
پر  هېواد  د  او  هېوادوالو  هېواد،  پر  دا  کوي  لګښتونه 
اقتصاد ناوړه اغېز کوي. د بهرنیو مرستو اوسنی بهیر 
لپاره یو فرصت و، چې له السه مو ورکړ. نه مو  زموږ 
په  مو  نه  کړل،  جوړ  سړکونه  مو  نه  ورغول،  بنسټونه 
اقتصادي برخه کې کوم پرمختګ او انکشاف راغی، نه 
مو د اوبو د تنظیم او لګښت په برخه کې پانګونه وکړه.
زموږ یو هېواد چې کرنیز هېواد دی، موږ د کرنې لپاره 

د اوبو د تعمیم غم نه دی خوړلی.
موږ دمګړۍ د خپلو ۵۷ میلیارده مکعبه جاري اوبو نه 
یوازې 24.۵ سلنه استفاده کوو، چې اتلس میلیارده 
مکعبه اوبه د ځمکې الندې هم لرو. نور له دې اوبو نه 
ایران، پاکستان، شمالي ګاونډیان او نور هېوادونه ګټه 

پورته کوي.
ګاونډیو  او  بهرنیو  له  توکي  کرنیز  نور  او  اوبه  زموږ 
واردېږي. موږ په خپل هېواد کې ګاز  را  نه  هېوادونو 
لرو، چې د ډاکټر نجیب پر مهال په ۱۳۶۵ کال کې 
موږ درې سوه پنځه شپېته میلونه ډالره صادرات موږ 
پخواني شوروي اتحاد ته درلودل. نن موږ ګاز او نفتي 

توکي له بهرنیو هېوادونو را واردوو.
افغانستان  ډالره  میلونه  اته  اشاره  څلور  همدارنګه 
له  تولیدوله. خو دمګړۍ موږ هر څه  کېمیاوي سره 
بهر نه را وردوو او د نفتو د استخراج په برخه کې هم 

کوم پرمختګ نه دی شوی.
نو په ټوله کې ویالی شم، چې په تېرو یوولسو کلونو 
کې یو بې مسوولیته نظام پر افغانانو حاکم شوی دی 

او افغانان مظلوم واقع شوي دي.
یادونه: د ولسمشر کرزي ویاند تېره شپه له ماندګار 
ورځپاڼې  مېل  ډېلي  د  کې  اړیکه  په  سره  ورځپاڼې 
راپور رد کړ او ویې ویل چې د ولسمشر او نورو لوړپوړو 
چارواکیو لګښت د برېټانیې حکومت ورکړی او یوازې 
د تشریفاتي وګړو پیسې پر افغان حکومت دې چې له 
2۵۰ نه تر ۳۰۰ پونډو پورې کېږي او دا پیسې برېټانیا 
نه ورکوي. خو ویې ویل چې له دې وړاندې یوشمېر 
او  کړي  لګښتونه  لوړ  کې  هېوادونو  بهرنیو  چارواکیو 
لپاره یوه اعالمیه هم څه وخت  دوی یې د مخنیوي 

وړاندې خپره کړې وه.

چندین وزیر کابینه پس از اختالس های بزرگ چند میلیون دالری 
کشور را ترک کردند، ولی حتا از آن ها نامی هم گرفته نشد. قضیۀ 

کابل بانک و پول هایی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 200۹ 
به مصرف رسید، مختومه اعالم شده، چون پای افراد بلندپایه در 
آن دخیل بود. اما پرتونادری باید بیاید و از یک مسالۀ عادی  که 
در یک روزنامه نوشته، در برابر دادگاه از خود دفاع کند، آن هم 

دادگاهی که حکِم آن از قبل مشخص است
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برېټانوۍ ورځپاڼې ډېلي مېل په خپل یوه تازه رپوټ کې ویلي، 
چې په لندن کې افغان ولسمشر حامد کرزي په تر ټولو د لوړې 
کرایې درلودونکې هوټل کې شپې تېرې کړي او لوړ لګښت یې 
کړي. همدارنګه له دې وړاندې هم حکومتي چارواکیو په بهر 
کې لوړې کرایې ورکړي او لوړ لګښتونه یې کړي دي، موږ په 
دې اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد تاج محمد 

اکبر سره مرکه کړې چې د لوستو بلنه یې درکوو.
استاده که په پیل کې د چارواکیو په لوړو لګښتونو رڼا واچوئ 
چې د افغانستان غوندې د غریب هېواد لپاره دغه لګښتونه څه 

پایله لري؟
موږ یو سیستم لرو، هغه هېوادونه چې نشي کوالی د بیارغونې، 
ودې او پرمختګ لپاره خپل عواید لوړ کړي، یا د کرنې، صنعت، 
برېښنا، ټرانسپورت او په بېالبېلو نورو برخو کې خپلو وګړو ته 
ښه خدمات وړاندې کړي؛ نو هغو هېوادونو ته په کار ده، چې 

خپل لګښتونه راکم کړي.
متاسفانه چې زموږ په هېواد کې وینو، چې د پراختیایي او عادې 

بودیجې تر منځ انډول او تناسب ناسالم دی. علت دا دی چې باید 
ډېرې پیسې په  پرمختیایي، ودې او انکشاف ولګېږي، څو ښه 
خدمات عرضه شي. ځکه په هېواد کې د پوهنې، روغتیا، فقر، 
بېوزلي او بېکاري په کومه کچه کې ده، د څښاک اوبه او حتی د 
ژوند لومړني توکي هم نه دي برابر شوي. خو لګښتونه ډېر زیات 
نورو چارواکیو  او  دي. د ولسمشر د هغه د مرستیاالنو، وزیرانو 
څومره د مرمۍ ضد موټر دي، دفترونه یې په کومه کچه لوکس 

او عصري دي او نور څومره بېځایه لګښتونه کېږي. 
څومره  دا  لګېږي،  سفرونو  په  ولسمشر  د  چې  پیسې  هغه  بناً 
سره  سفرونو  له  ولسمشر  د  کې  مواردو  ډېرو  په  زه  دي.  ډېرې 
موافق نه یم. ځکه د ده سفرونه چې باید څومره السته راوړنې 
پرې  هم  لګښتونه  لوړ  او  لري  نه  راوړنې  السته  هغومره  ولري، 
کېږي. دمګړۍ په افغانستان کې لګښتونه فوق العاده لوړ دي؛ 

خو پر وړاندې یې زموږ ملت ویده ملت دی.
خلک یې خاموشه اکثریت بولي خو زه یې ویده ملت بولم، په 
نورو هېوادونو کې که چېرې دغه ډول د...           ادامه صفحه 7

فرمانده جدید ناتو در 
افغانستان گماشته شد

جنرال جوزف دانفورد فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو 
را در افغانستان بر عهده گرفت. جنرال دانفورد که انتظار 
می رود آخرین فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان باشد، به 

جای جنرال آلن منصوب شد.
جنرال جوزف دانفورد روز یکشنبه، طی مراسمی فرماندهی 
بر  افغانستان  در  را  ناتو  رهبری  تحت  خارجی  نیروهای 
عهده گرفت. او قرار است ماموریت حساس ۱۹ ماهه و 

دشوارترین مرحله جنگ افغانستان را رهبری کند.
دانفورد در حضور شماری از مقامات...     ادامه صفحه 6

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد
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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

د کابل پوهنتون استاد تاج محمد اکبر:

د ولسمشر سفرونه ډېر لګښت خو کمې 
السته راوړنې لري

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن 
از  بین المللی  نیروهای  خروج  زمان   20۱4  /  ۱3۹3 سال 
بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور، 
به  بر مسوولیت ملی خویش و  بنا  احمدشاه مسعود  شهید 
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.
بدین منظور، از همة نخبگان سیاسی، فرهنگی و اجتماعي 
فراوان  تالش  ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور 
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

دانشگاه بین المللی اسالمی در افغانستان ساخته می شود

بازداشت دو قاچاقچی در هرات

انکشاف  بانک  کمک  به  است  قرار 
اسالمی  بین المللی  دانشگاه  اسالمی، 

در افغانستان ایجاد گردد.
سازمان همکاری های اسالمی نیز در 
پایان دوازدهمین اجالس خویش که 
به تاریخ ۱8 دلو سال روان در قاهره 
بانک  تالش های  از  گردید،  برگزار 
انکشاف اسالمی برای ایجاد دانشگاه 
افغانستان  در  اسالمی  بین المللی 

حمایت کرد.
 در اعالمیه یی که در پایان این اجالس 
کشورهای  تمامی  از  رسید،  نشر  به 
شده  تقاضا  جهانی  جامعه  و  عضو 

است تا به حمایت قوی و کمک های 
افغانستان  حکومت  و  مردم  از  شان 

مواد  قاچاق  تروریزم،  با  مبارزه  در 
بازسازی  ثبات،  امنیت،  تأمین  مخدر، 

و انکشاف متداوم و سرتاسری ادامه 
دهند.

همچنان در این اعالمیه از گسترش 
تامین  برای  منطقه یی  همکاری های 
نیز  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 
حمایت گردیده و از امارات متحده 
عربی به خاطر تسهیل گشایش دفتر 
همکاری های  سازمان  نماینده گی 
اسالمی در کابل استقبال شده است.
این اعالمیه بر تقویت همکاری  در 
سیاسی،  اقتصادی،  عرصه های  در 
میان  تعلیمی  و  تجارتی  فرهنگی، 
کشور های اسالمی، نیز تاکید شده 

است.

قاچاقچی  دو  هرات  سرحدی  پولیس 
را در این والیت بازداشت کردند.

معاون  محمدی  سیداحمد 
هرات  امنیه  فرماندهی  دفترمطبوعاتی 
گفت  باستان  بست  خبرگزاری  به 
قاچاقچی  دو  سرحدی  پولیس  که 
کیلوگرام   27 مقدار  که  را  موادمخدر 
یک  در  را  تریاک  نوع  از  مخدر  مواد 

جا  باربری  موتر  عراده 
از  بودند،  کرده  سازی  
اسالم  بندر  صفری  نقطة 
بازداشت  هرات  قلعه 

کردند.
نفر  این دو  افزود که  وی 
قصد انتقال این مواد را به 

خارج از کشور داشتند.


