
ارتش پاکستان تعهد کرده است که دروازۀ مرزی در 
امتداد خط دیورند را برمی دارد.

توافق  این  که  می گویند  ملی  دفاع  وزارت  مقام های 
در جریان سفر یک هیأت بلندپایۀ ارتش افغانستان به 

پاکستان صورت گرفته است.
برعهده  را  هیأت  این  ریاست  که  امان  افضل  جنرال 
جنرال  با  دوشنبه  روز  آن ها  که  است  گفته  داشت، 
و  کشف  معاونان  و  اوپراسیون  رییس  ندیم  اشفاق 
پالن گذاری ارتش پاکستان دیدار و گفت وگو کرده اند.
آقای امان به رادیو آزادی گفت که نظامیان پاکستانی 
وعده کردند که دروازۀ سرحدی در ولسوالی گوشتۀ 
والیت ننگرهار در امتداد خط دیورند را بر می دارند.

او تصریح کرد: یک صحبت رسمی داشتیم با جانب 
پاکستان؛ باالخره بعد از صحبت و گفتمان، مالقات ها 
که  پذیرفتند  پاکستانی ها  که  و صحبت ها طوری شد 
ایجاد کرده  را  نگرانی ها  و  تنش ها  که  را  دروازه  این 

است، دور کنند. 
پخش  با  پاکستان  ارتش  اطالعات  ادارۀ  این  از  پیش 
اعالمیه یی گفته بود که مقام های نظامی دو کشور در 
صحبت  سرحدی  مسایل  دیگر  و  مشکل  این  مورد 

کرده و آن را به شکل درست حل کرده اند.
به اساس گزار ها پاکستان در ماه حمل امسال کار را 
باالی ایجاد یک دروازه در...            ادامه صفحه 6
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فکر نو، بسیار ظریف و حساس است؛ با یک ریشخندِ کوچک می میرد 
و کنایه یی کوچک آن را به سختی مجروح می کند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

وقتی »حاکمیت ملی« 
به »زندان بگرام« خالصه می شود...

کرده  اعالم  پناهنده گان  به  مربوط  استرالیایی  نهاد  یک 
است که براساس اظهارات افراد نجات یافته از قایقی 
که در روزهای گذشته در آب های اندونزیا غرق شد، 
احتمال می رود که ۵۳ نفر از سرنشینان این قایق جان 

خود را از دست داده باشند.
این  سرنیشینان  تمامی  که  اند  گفته  یافته  نجات  افراد 
قایق شهروندان افغانستان بودند....        ادامه صفحه 6

کمیسیون امور زنان و حقوق بشر مجلس نماینده گان می گوید 
قربانی حمالت  کودکان  و  زنان  سال جدید،  ماه  نخستین  در 
از  کمیسیون  این  شده اند.  ناتو  و  افغان  نیروهای  و  طالبان 
احترام  غیرنظامیان  حیات  به  تا  خواست  درگیر  طرف های 

بگذارند.
با آن که یک ماه کامل از سال جدید خورشیدی نمی گذرد، اما 
بیش از صدتن در حوادث اخیر کشته و زخمی شده اند. فوزیه 
کنفرانس  یک  در  شنبه  سه  روز  کمیسیون  این  رییس  کوفی، 
خبری در کابل گفت: »از شروع سال آمار تلفات مردم ملکی به 
خصوص زنان و اطفال متأسفانه سیر صعودی داشته است. حق 
انسانی انسان ها که حق حیات است نقص شده و طرف های 

درگیر به این حق بهایی نمی دهند«.
در نخستین ماه سال 1۳92 بیش از...             ادامه صفحه 6

ګوشتې  په  چې  وايي،  مرستیال  پخوانی  جرګې  وليس  د 

ولسوالۍ کې د پاکستان له لوري د دروازې په جوړولو کې 

د ولسمرش کرزي او بهرنیانو الس دی او دا چې ولسمرش 

کې  سرتګو  په  ولس  د  کوي،  هڅې  مخنیوي  د  اوس  یې 

خاورې شيندي.

خو ولسمرشۍ ماڼۍ د نوموړي دغه څرګندونې ردوي او 

بې اساسه یې بويل.

خلکو  د  ننګرهار  د  او  مرستیال  پخوانی  جرګې  وليس  د 

استازی حاجي عبدالظاهر قدير تېره ورځ په ننګرهار کې 

او  پر مهال وویل، ولسمرش کرزی  د یوې خربي غونډې 

او  دي  مسوولین  اصيل  دروازې  دې  د  ځواکونه  بهرين 

نو  پېښه شوه  را  پېښه  ناوړه  له دې وروسته هره  که چېرې 

همدوی یې مسوول دي.

اقدام د ډیورنډ کرښې د په  هغه وویل، چې پاکستان دغه 

لپاره کوي او د ولسمرش کرزي له لوري  رسمیت پېژندلو 

د  په سرتګو کې  د ولس  د مخنیوي هڅې  دروازې  د دې 

خاورو شیندل دي.

ده زیاته کړه، هغه مهال چې ګل اغا شېرزی د کندهار وايل 

و، له پاکستان رسه یې داسې تړون السلیک کړی و، چې 

پاکستانیان کوالی يش افغان خاورې ته را ننوځي.

د ظاهر قدیر په وینا، د حکومتي چارواکیو او رهربۍ همدا 

د  کیلومټره  لسګونه  پاکستان  غوري المل شوې، چې  بې 

افغانستان خاورې ته را ننوځي.

د وليس جرګې دغه غړی وايي، که حکومت د پاکستان د 

دغه اقدام مخه نيش نیولی نو په ولس دې غږ وکړي.

موږ په دې اړه د ننګرهار د وايل له ویاند احمدضیا عبدالزي 

رسه اړیکه ونیوله خو هغه له خربو کولو ډډه وکړه.

خو د ولسمرش ویاند ایمل فیيض د نوموړي خربې په کلکه 

رد کړې او ویې ویل، په افغانستان کې...      ادامه صفحه 6
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صفحه 6

په وليس جرګه د ننګرهار د خلکو استازی:

شېرزي پاکستان ته اجازه ورکړې 
چې د افغانستان خاورې ته را ننوځي



استاد عطا محمد نور والی بلخ در مصاحبه یی 
یادآور شده است که اگر شورای عالی صلح 
در سیاست هایش تغییر ایجاد نکند، رسیدن 
به صلح از طریِق این شورا ناممکن خواهد 
داخلی  رسانه های  از  سخن  این  نشِر  بود. 
خود  پیراموِن  را  متناقضی  نظریات  کشور، 
پیراموِن آن مکثی  برانگیخته که الزم است 

صورت گیرد.
همواره  عطا  استاد  این که  دلیل  به  برخی ها 
یکی از منتقدان جدِی سیاست های حکومت 
بوده، سخن او را به موضع گیری های دایمیِ  
گونۀ  به  را  وی  نظر  و  داده اند  نسبت  وی 
تقلیل گرایانه یی رد کرده اند. دلیل این گروه 
اثر سعی و تالش شورای  آن است که در 
زندانیان  از  شماری  که  بوده،  صلح  عالی 
روابط  همین گونه  و  شده  رها  طالبان 

افغانستان و پاکستان بهبود یافته است.
اما در مقابل، موافقان نظِر استاد عطامحمد 
نور، استدالل می کننـد که روابط افغانستان 
و پاکستان با فعالیِت شورای عالی صلح نه 
نوسانِی خود  بل سیر  نیافته،  بهبود  تنها که 
را پیموده؛ به طوری که چند روزی خوب 
رهایی  هم چنان  بد.  هم  چندی  و  است 
حال  به  سودی  هیچ  نیز  طالبان  زندانیان 
جبهات  تقویت  باعث  حتا  و  نداشته  صلح 

طالبان شده است.
در این جا، دیدگاه دوم که به گونه یی مؤید 
می نماید.  موجه تر  عطاست،  استاد  نظر 
سیاست های  که  می دهد  نشان  تحلیل ها 
شورای عالی صلح، در راستای سیاست های 
ارگ ریاست جمهوری سیر می کند و همین 
شورا  این  پی هِم  ناکامی های  باعث  مسأله 

شده است.
نگاهی گذرا به تاریخچۀ پیدایِش این شورا 
برای  تنها  و  تنها  حکومت  که  می رساند 
هم چنان  و  طالبان  شناختِن  رسمیت  به 
امتیازبخشی های حاتم طایی وار به پاکستان، 

شورا  این  سپس  کرد؛  ایجاد  را  شورا  این 
حکومت  منتقدان  تجمعِ   برای  مکانی  به 
تبدیل شد که با پیوستن آن ها به این شورا، 
به نحوی سروصدا و اعتراض شان خاموش 

گردید.
همین دو موضوع باعث شد که استقاللیِت 
شورا زیر سوال برود. از یک سو حکومت 
خود نمی خواهد که این شورا مستقل باشد 
و خالف برنامه و طرح هایی که آقای کرزی 
و همراهانش تنظیم می کنند، حرکت کند و 
از سوی دیگر، افرادی که در این شورا گرد 
هم آمده اند، هیچ طرح مستقل و کارسازی 

را تا کنون ارایه نکرده اند.
بنابراین، سیاستی را که شورای عالی صلح 
در  برساخته  سیاست  واقع  در  کرده،  پیشه 

خود شورای عالی صلح نیست؛ بل که طرح 
و دیکته های حکومت است که این شورا را 
چونان نهاد اجرایی در امر تطبیق پروژه های 

سیاسی آقای کرزی، تقلیل داده است.
به عنوان خط مشی  را که حکومت  آن چه 

شورای عالی صلح تعیین می کند، در اصل 
ریاست جمهوری  ارگ  همان سیاست های 
صلح  عالی  شورای  پوشش  در  که  است 
نوع  یک  ضمن،  در  و  می  گردد.  ارایه 
بازی ست که در صورت به بن بست رسیدن 
و  انتقاد  از  را  حکومت  سیاست ها،  این 

بازخواست فارغ و بی غم می سازد. 
هرچند سیاست گفت وگو با طالبان در اصل 
برنامه  این  اما  بود،  حکومت  طرح های  از 
انجام  صلح  عالی  شورای  پوشش  تحت 
راه  فرا  بن بست  هرچه  بنابراین،  یافت. 
مصالحه با طالبان به وجود آمده، پاسخ گویی 
و مسوولیتش بیشتر به متولیان شورای عالی 

صلح برمی گردد تا حکومت.
طرح مصالحه با طالبان، از آغازِ کار یک طرح 
ناقص و بدون دوراندیشی بود که به وسیلۀ 
به  ریاست جمهوری  ارگ  قوم گرای  حلقۀ 
اجرا گذاشته شد و شورای عالی صلح نیز 
از  طرح  این  ساخت.  را  آن  حمایتِی  چتر 
آن جایی ناقص بود که بیشتر پروژۀ گروهی 
این  افغانستان.  مردم  همۀ  تا  بود  خاص 
مردم  اقشار  همۀ  قبول  مورد  هرگز  طرح 
افغانستان قرار نگرفته است؛ به این معنا که 
در اثر یک گفت وگوی همه گانی، به وجود 
برای  بود  الزم  آن که  حال  است.  نیامده 
پیوستن طالبان به نظام کنونی، چتری برای 
گفت وگوی مردم ساخته می شد. طوری که 
نهادهای  سیاسی،  مستقل  اشخاص  و  افراد 
گروه   شمول  به  احزاب  و  گروه ها  مدنی، 
طالبان و حزب اسالمی،  در یک بحث کالن 
گرد هم می آمدند و همۀ آن ها دیدگاه شان 

در این باره لحاظ می شد.
یک  از  پس  می تواند  تنها  امری،  چنین  اما 
که  آید  وجود  به  اعتمادسازی  پروسۀ 
کامل  روند  کردِن  طی  آن،  اصلی  ضمایم 
اصول  روی  تفاهم  و  سیاسی  اصالحات 
اتخاذ  هم چنان  و  ملی  وحدت  پایه های  و 
آن که  حال  است.  سیاسی  واحد  استراتژی 
شورای عالی صلح بیشتر یک نهاد فرمایشی 
به  شتاب زده گی  یک  پی  در  که  می نماید 

وجود آمده است.
به نظر می رسد، آن چه که مقصود استاد عطا 
بوده، همین نکته باشد. زیرا مکث و دقت 
روی همۀ فاکتورهای یاد شده می رساند که 

تحلیلی  دقیق و  بسیار  دریافت  سخن وی، 
بسیار به جاست و آن گونه که حکومت و 
شورای عالی صلح حرکت می کنند، رسیدن 

به صلح با چنین حرکتی ممکن نیست.
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منوچهر

صلح در قاموس
شـورای عـالی صلح

 

تکان دهندۀ  و  تلخ  حوادث  اخیر،  دهۀ  چند  طی  افغانستان 
فراوانی را تجربه کرده است. به رغم آن که همواره همۀ گروه ها 
و جریان های سیاسی، شعار عدالت خواهی و رسیدن به صلح 
و تشکیل یک نظام سیاسِی کارا را سر داده اند، ولی خواسته یا 
ناخواسته، خود روز به روز به عمِق اختالف ها و نابه سامانی ها 

افزوده اند. 
ما  استثنایی ترین دهه در حیات سیاسیِ   هرچند دهۀ گذشته، 
داد؛ ولی  قرار  اختیارمان  را در  بود و فرصت های بی شماری 
شوربختانه آن نیز در بطالت و خالی برنامه سپری گشت و 
نیروهای  خروج  آستانۀ  در  مشکالت،  از  انبوهی  با  ما  اینک 
بنابراین،  داریم.  قرار  انتخابات ریاست جمهوری  و  بین المللی 
را  راه  نقشۀ  گرفت،  نظر  در  دقیق  را  موقعیت  و  زمان  باید 
نو  طرحی  آینده ها  برای  و  ساخت  مشخص  هم اکنون  از 

درانداخت. 
با فرا رسیدن سال 2014، جامعۀ جهانی کشورِ ما را ترک می کند 
و توقع این است که افغانستان با برگزاری یک انتخابات سالم، 
وارد یک مرحلۀ جدید از حیات سیاسی اش شود و در فرآیند 
آن، روی پای خود بایستد. اما بی گمان با ورود به این مرحله، 
اجتماعی،  اقتصادی و  امنیتی،  در چهار بخش عمدۀ سیاسی، 
به اقدامات جدی و فوری ضرورت داریم تا بتوانیم با عبور 
پروسۀ  و  یابیم  نسبی دست  ثبات  به  مرحلۀ حساس،  این  از 

نظام سازی و دولت ـ ملت سازی را ادامه دهیم. 
اما مشکل این جاست که در حال حاضر کانال مطمینی برای 
گذرِ موفقانه از این مرحله وجود ندارد. ضعف شدید دولت 
لطمه  شدیداً  آن  مشروعیِت  گردیده:  باعث  مختلف  ابعاد  در 
عمومی یی  تفاهم  آید.  پایین  بسیار  آن  اعتبارِی  وجه  و  ببیند 
که در ابتدای ایجاد حکومت آقای کرزی در داخل کشور و 
هم چنان میان کشورهای منطقه و جهان وجود داشت، کاماًل 
مراکز  از  یکی  به  حکومت  حاضر  حال  در  و  شده  کمرنگ 
قدرت در میان چندین مرکز قدرت دیگر در کشور تقلیل یافته 
و هیچ جایگاهی به عنوان مرجع اعتماد ملی ندارد تا افغانستان 
برساند.  باثبات  فردای  به  امروز،  نگران کنندۀ  مرحلۀ  از  را 
استراتژی  و  منافع  اساس  بر  یک  هر  نیز  منطقه  کشورهای 
خود، آماده گی های الزم را گرفته اند تا در دور دیگِر بازی های 
بسیار بزرگتِر منطقه یی و جهانی، در میدان افغانستان به رقابت  

بپردازند.
افغانستان،  اساسی  قانون  از  الهام   با  مسعود  ولی  احمد  آقای 
معطوف  آن  که جوهرۀ  ملی  آجندای  عنوان  زیر  را  برنامه یی 
ساختِن تمام نگاه ها به یک برنامۀ ملی برای مهار بحران هاست، 
پیشنهاد کرده است. تالش و عزم طرح آجندای ملی این  است 
روند  بشکند،  را  در کشور  بن بست و سردرگمِی موجود  که 
بحران را متوقف سازد و اعتماد ملی را به باور آورد. در این 
طرح، پنج مرحله به ترتیب گنجانده شده است: 1ـ راه اندازی 
و  مشترک  دیدگاه های  روی  تفاهم  2ـ  بین االفغانی؛  دیالوگ 
4ـ  اعتمادسازی؛  پروسۀ  ۳ـ  سیاسی؛  واحد  استراتژی  اتخاذ 
پایه های حکومت وحدت  و  اصول  تفاهم روی  و  تشخیص 
مراحل  این  از  یک  هر  سیاسی.  ریفورم  راه اندازی  ۵ـ  ملی؛ 
زیر  رساله یی  در  همه  که  دارند  را  خود  الزمِ  توضیحات  نیز 
عنوان »آجندای ملی؛ ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در 

افغانستان« به گونۀ مفصل آمده اند. 
شایسته است که نخبه گان و سیاست مردان افغانستان با عبرت 
نابه سامانی  سیاسی، به چنین  گرفتن از سال ها بی برنامه گی  و 
دیدگاه های  ارایۀ  و  آن  در  مشارکت  با  و  کنند  توجه  طرحی 
خویش، بر موثریت و غنای آن بیافزایند. نخبه گاِن ما باید با 
عنایت به این طرح، افکار و ایده های خود را در یک دیالوگ 
مستمر بین االفغانی، به معرض نمایش بگذارند و با یکدیگر به 
تفاهم برسند و بدانند که بقای افغانستان و مردمش، در تمسک 
به یک برنامۀ ملی و ایجاد اعتماد و برگزاری یک گفتمان ملی 
و سرتاسری در کشور است. همه گی باید در یک چارچوب 
مشترک، روی مسایل ملی مکث نماییم تا تفکر ملی به وجود 
آید و زمینه های صلح پایدار، عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی 

مساعد گردد.
نخبه گان  ملی  کنفرانس  به زودی  است  قرار  همین رو،  از 
افغانستان در محوریِت آجندای ملی تدویر شود و این شروعی 
باشد. و  تازه در حیات سیاسی مان  به مسیری  نو در حرکت 
این مسوولیت وطنی، فریضۀ دینی و ارزش انسانِی تک تِک 
ماست که از برنامه های ملی و نو استقبال کنیم و برای رسیدن 

به آینده یی روشن، تالش و پشتکار به خرچ دهیـم.

طرحی که نباید از آن 
غافل ماند!

طرح مصالحه با طالبان، از آغاِز کار یک طرح ناقص و بدون دوراندیشی بود که به 
وسیلۀ حلقۀ قوم گرای ارگ ریاست جمهوری به اجرا گذاشته شد و شورای عالی 
صلح نیز چتر حمایتِی آن را ساخت. این طرح از آن جایی ناقص بود که بیشتر 
پروژۀ گروهی خاص بود تا همۀ مردم افغانستان. این طرح هرگز مورد قبول همۀ 
اقشار مردم افغانستان قرار نگرفته است؛ به این معنا که در اثر یک گفت وگوی 
همه گانی، به وجود نیامده است. حال آن که الزم بود برای پیوستن طالبان به نظام 
کنونی، چتری برای گفت وگوی مردم ساخته می شد. طوری که افراد و اشخاص 
مستقل سیاسی، نهادهای مدنی، گروه ها و احزاب به شمول گروه  طالبان و حزب 
اسالمی،  در یک بحث کالن گرد هم می آمدند و همۀ آن ها دیدگاه شان در این باره 
لحاظ می شد
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وزیرستان  والیت  مدارس  در  کودکان  حضور  از  پاکستان  طالبان 
راه ها  اقدامی که در پی مسدود کردن  شمالی ممانعت کرده است؛ 

توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت.
رهبری حافظ  به  طالبان  پی.تی.آی، شورای  گزارش خبرگزاری  به 
گل بهادر به والدین پاکستانی هشدار داد که فرزندان خود را به پنج 

مکتبی که در والیت وزیرستان است، نفرستند.
طالبان پاکستان اعالم کرده تا زمان برداشته شدن این ممنوعیت از 

رفتن دختران و پسران به مکتب خودداری می کند.
در بیانیه این گروه آمده است: اگر پسران و دختران به نقض تصمیم 

شورا بپردازند، مسوول پیامدهای بعدی خودشان خواهند بود.
بازرسی »عشا« در  ایست  در  ماه گذشته  که  انتحاری  در پی حمله 
والیت وزیرستان شمالی رخ داد و 24 سرباز در آن کشته و 40 تن 

دیگر نیز زخمی شدند، جاده منتهی به این منطقه مسدود شد.
و  است  شده  شدید  تاکنون  زمان  آن  از  امنیتی  تدابیر  همچنین 
حکومت نظامی در منطقه بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی سکنه 

اثر گذاشته است.

تنش تازه بین واشنگتن و مسکو
رابطه پر فراز و نشیب واشنگتن و مسکو هر روز 

پیچیده تر می شود.
اگر اختالفات دو طرف بر سر جنگ داخلی سوریه،  
یا منع فرزندخوانده گی  اروپا  ناتو در  سپر موشکی 
نوزادان روس توسط خانواده های امریکایی کم بود، 
چند روز است که تحریم های متقابل ›ناقضان حقوق 

بشر‹ هم به این فهرست بلندباال اضافه شده است.
دور تازه تنش ها روز پنجشنبه آغاز شد، پس از آنکه 
دولت باراک اوباما اعالم کرد که 1۸ مقام روس را به 
اتهام نقض حقوق بشر از ورود به ایاالت متحده منع 
را مسدود  آن ها  احتمالی  دارایی های  و  است  کرده 

می کند.
این اقدام بر اساس ›قانون ماگنیستکی‹ انجام شده، 
قانونی به یاد سرگئی ماگنیتسکی، افشاگر روس که 
به گفته فعاالن حقوق بشر، در سال 2009 میالدی 
بر اثر شکنجه و بدرفتاری در زندان بوتیرکای مسکو 

درگذشت.
مقام   1۸ واکنش،  در  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
امریکایی از جمله دیوید ادینگتون، رییس دفتر دیک 
سابق  جمهوری  رییس  بوش  جورج  معاون  چنی، 
امریکا و دریاساالر جفری هاربسون، رییس پیشین 
نقض  و  شکنجه  اتهام  به  را  گوانتانامو  بازداشتگاه 

حقوق بشر تحریم کرده است.
›پرهیز از بحران‹

به نظر می رسد که واشنگتن و مسکو در این مقطع 
خودداری  یکدیگر  بلندپایه  مقام های  تحریم  از 
کرده اند تا از بروز یک بحران دیپلماتیک تمام عیار 

پرهیز شده باشد.
ناتالیا آنتونوا، روزنامه نگار و سردبیر سایت خبری 
امریکا  بود که  نیوز‹ می گوید:  «شایعه شده  ›مسکو 
الورود  ممنوع  را  روسیه  ارشد  مقام های  از  بعضی 
خواهد کرد. اما وقتی این اتفاق نیفتاد افکار عمومی 
این  شد.  آسوده تر  خیالشان  حدی  تا  رسانه ها  و 
تحریم ها در کوتاه مدت بر رابطه دو طرف اثر منفی 
می گذارد، اما فکر نمی کنم که در بلندمدت چندان 

تاثیری داشته باشد.«

تام  اوباما،  باراک  که  باشد  خاطر  همین  به  شاید 
نامه  یک  با  را  خود  ملی  امنیت  مشاور  دانیلون 
فرستاده  مسکو  به  پوتین،  والدیمیر  برای  شخصی 

است.
دوشنبه  آقای  روز  مذاکرات  کرملین  و  سفید  کاخ 
دانیلون و رییس جمهوری روسیه را مثبت و سازنده 
مساله  آن   محور  که  گفتگوهایی  کرده اند،  ارزیابی 
خلع سالح هسته ای و همکاری های اقتصادی اعالم 

شده است.
مارک کاتز، کار شناس مسایل روسیه و استاد دانشگاه 
جورج میسون ویرجینیا معتقد است که تحریم های 
حقوق بشری احتمال همکاری روسیه با امریکا در 

مورد ایران را کمتر می کند.
او می گوید: »از نظر روسیه، روابط با امریکا بیشتر 
آن ها  از  چیزی  امریکا  اگر  دارد.  بستان  بده  جنبه 
که  چیزی  بدهد.  چیزی  باید  مقابل  در  می خواهد 
داخلی اش  امور  در  مداخله  عدم  می خواهد  روسیه 

است.«

مانند  دیگر  امروز  روسیه  کار شناس،  این  باور  به 
شوروی سابق برای امریکا اهمیت ندارد و به همین 
خاطر کاخ سفید به جای دنبال کردن یک سیاست 
جامع و واحد ترجیح می دهد که به طور موردی با 

کرملین تعامل داشته باشد.
کره شمالی  مورد  در  »روسیه  می گوید:  کاتز  مارک 
وارد  کشور  این  بر  فشاری  و  نمی کند  کاری  هیچ 
نمی کند... همین طور در مورد ایران، اگر قرار باشد 
درگیری  رخ بدهد، منافع روسیه ایجاب می کند که 

خودش را کنار بکشد.«
نظر  اختالف  مورد سوریه هم  در  امریکا  و  روسیه 
جدی دارند. مسکو در جنگ داخلی سوریه، از بشار 

اسد، رییس جمهوری سوریه، حمایت می کند.
باراک  ملی  امنیت  مشاور  که  می رسد  نظر  به  بعید 
اوباما بتواند در مسکو تغییر استراتژیکی در مواضع 
روسیه ایجاد کند، هرچند سفر آقای دانیلون می تواند 
زمینه ساز همکاری های تاکتیکی جدیدی بین کاخ 

سفید و کرملین باشد.

طالبان پاکستان:
مکتب رفتن ممنوع است

واکنش رهبران جهان به 
بمب گذاری های ماراتون بوستون

پرویز مشرف: 
زلزله در والیت اگر محکوم شوم، به زندان می روم!

سیستان و بلوچستاِن 
ایـران

رییس  جمهوری پیشین پاکستان اعالم 
کرد، زمانی که در رأس قدرت حضور 
نداده  انجام  اشتباهی  کار  هیچ  داشت،  

است.
پیشین  رییس جمهوری  مشرف،  پرویز 
در  است  آماده  که  گفت  پاکستان 
صورتی که مجرم شناخته شود، راهی 

زندان شود.
مشرف که از 1999 تا 200۸ قدرت را 
در پاکستان در اختیار داشت، با اتهاماتی 
از جمله مشارکت در قتل اکبر بوگتی، 
بلوچستان  استان  جدایی طلبان  رییس 
پاکستان، مشارکت در قتل بی نظیر بوتو، 

نخست وزیر پیشین پاکستان در 2007 و نیز برکناری 
غیر قانونی قضات در همان سال مواجه است.

وکالی پاکستانی همچنین تالش می کنند دادگاه عالی 
این کشور را متقاعد کنند در مورد »خیانت بزرگ« 
 2007 سال  در  فوق العاده  حالت  اعالم  برای  وی 

تحقیق کند.
مشرف در یک کنفرانس خبری در حومه اسالم آباد 
تصریح کرد: وکالی من در حال آماده کردن پاسخ 
اشتباهی  که  دارم  اعتقاد  اما من  دادگاه هستند  برای 

نکردم.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، اعضای طالبان پس از 
بازگشت مشرف به پاکستان وی را به مرگ تهدید 

کرده اند.
از سوی دیگر، مشرف در پاسخ به پرسشی در مورد 
آماده گی برای گذراندن دوران محکومیت در زندان 
در صورت محکوم شدن گفت: اگر حکم دادگاه این 

باشد،  حاضرم به زندان بروم.
وی همچنین گفت، در صورتی که به قدرت دست 
یابد، نیروهای مسلح پاکستان را برای مقابله با تجاوز 
خارجی و تروریسم داخلی تقویت و تحکیم خواهد 

کرد.
وی  برنامه حزب  اصلی  موضوع  داد،  ادامه  مشرف 

دفاع از کشور در برابر تهدیدات داخلی و خارجی 
است.

پرویز مشرف چندی پیش برای نخستین بار پذیرفت، 
با  محرمانه یی  توافق  بوده  رییس جمهور  که  زمانی 
که  داشته  )سیا(  امریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان 
حمالت  انجام  برای  امریکایی ها  به  آن  براساس 
پهپادها علیه اهداف تروریستی مجوز داده شده است.
پرویز  اظهارات  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
مشرف در تضاد با ادعاهای دولت پاکستان در انکار 
دادن مجوز به امریکا برای انجام حمالت هواپیماهای 
مصاحبه ای  در  مشرف  پرویز  است.  سرنشین  بدون 
حمالت  با  تنها  گفت:  سی.ان.ان  خبری  شبکه  به 
هدف  که  معدودی  موارد  در  امریکایی  پهپادهای 
افتاده بوده و حمالت آسیب های جانبی  بسیار دور 

در پی نداشت موافقت کردم.
بازگشت.  پاکستان  به  پیش  هفته  سه  مشرف  پرویز 
پاکستان  خاک  در  امریکایی  پهپادهای  حمله  اولین 
ریاست جمهوری  از  پس  پنج سال  در سال 2004 
مشرف رخ داد و باعث کشته شدن رهبر یک قبیله 
دشمن با دولت پاکستان شد. از آن پس تاکنون بیش 
رخ  پاکستان  در  امریکایی  پهپادهای  حمله   ۳00 از 
داده و در نتیجه آن بیش از ۳000 تن کشته شده اند.

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، 
سیاسی  شخصیت های  از  شماری  و 
جهان، از جمله والدیمیر پوتین و حامد 
کرزی، روسای جمهور کشورهای روسیه 
و افغانستان، و همچنین مقامات ایران به 
حادثه انفجار بمب در ماراتون بوستون 
واکنش نشان داده و آن را محکوم کردند.

بر اساس گزارش وب سایت سازمان ملل متحد، آقای بان کی مون ، در 
مقر این سازمان در نیویارک سخنرانی می کرد، حادثه بمب گذاری ماراتن 
بوستون را خشونتی بی معنا و فاقد توجیه نامید و گفت که این حادثه 
جلوه یی »مهیب تر« یافته است، چرا که در جریان رخدادی ورزشی به 

وقوع پیوسته که مردم را از سراسر جهان گردهم می آورد.
او همچنین ضمن اظهار »همدردی عمیق« با بازماندگان قربانیان این 
حادثه خاطرنشان ساخت که با دریافت اطالعات بیشتر بیانیه یی رسمی 

نیز در این  باره منتشر خواهد کرد.
به وقوع  بوستون که روز دوشنبه  ماراتون  در حادثه بمب گذاری های 
پیوست، سه نفر کشته و بیش از 140 نفر دیگر زخمی شدند. گفته 

می شود در میان جان باختگان یک کودک ۸ ساله نیز بوده است. 
این واقعه واکنش فوری مقامات کاخ سفید را در پی داشت و باراک 
اوباما، رییس جمهوری ایاالت متحده، تاکید کرد که عامالن آن به سزای 

کار خود خواهند رسید.
هنوز هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است، اما 
گمانه زنی هایی درباره نقش القاعده و طالبان در این رویداد انجام گرفته 

است. اما تاکنون طالبان پاکستان این اتهام را رد کرده  است.
طالبان  سخنگوی  احسان،  احسان اهلل  که  است  نوشته  آسوشیتدپرس 
پاکستان، در گفت وگویی تلفنی با خبرنگار این خبرگزاری اعالم کرده 

که این گروه هیچ نقشی در بمب گذاری بوستون ندارد.
طالبان پاکستان پیش از این ایاالت متحده را بارها تهدید به حمله کرده 
نافرجام سال 2010 در میدان  بود و همچنین مسوولیت بمب گذاری 

تایمز نیویارک را بر عهده گرفته است.
در همین حال از روسیه خبر می رسد که والدیمیر پوتین، ربیس جمهور 
این کشور، به مقامات امریکا پیشنهاد همکاری برای انجام تحقیقات 

درباره بمب گذاری بوستون داده است.
وب سایت  در  پوتین  آقای  از  سه شنبه،  روز  که  تسلیتی  یادداشت  در 
ریاست جمهوری روسیه منتشر شده، آمده است که جامعه جهانی باید 

برای مبارزه با تروریسم در کنار هم بایستند.
حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان، نیز ضمن محکوم کردن حادثه 
بمب گذاری بوستون گفته است که مردم افغانستان که خود سال ها از 
حمالت تروریستی رنج برده اند، درد و رنج ناشی از چنین واقعه یی را 

خیلی خوب می فهمند.
آقای کرزی ضمن ابراز اندوه به خاطر تلفاتی که این حادثه داشته است 

به خانواده های قربانیان آن و مردم ایاالت متحده تسلیت گفته است.
واقعه بمب گذاری بوستون واکنش ایران را هم در پی داشت.

سخنگوی وزارت خارجۀ ایران، این واقعه را »موجب تاثر« دانست و 
تاکید کرد که ریشه اقدامات افراط گرایانه و تروریستی در هر نقطه از دنیا 

باید خشکانده شود.
او افزود: »پدیده تروریسم و افراط گرایی به همه صدمه می زند و به هیچ 
وجه کسی نباید حمایت از آن را چه در خاورمیانه، چه در امریکا یا در 
هر نقطه از جهان توجیه کند. همه باید برای مقابله با چنین رویکردی 

همکاری و از جان انسان های بیگناه دفاع کنیم.«
هرمان ون رامپوی، ربیس شورای اروپا، کاترین اشتون، مسوول سیاست 
جولیا  اروپایی،  پارلمان  رییس  شولز،  مارتین  اروپا،  اتحادیه  خارجی 
گیالرد، نخست وزیر استرالیا، و آندرس فو راسموسن، دبیرکل ناتو، 
نیز از دیگر چهره هایی بودند که بمب گذاری ماراتون بوستون را محکوم 

کردند. 

    یک زلزله بسیار شدید به بزرگی 7 و نیم ریشتر 
در والیت سیستان و بلوچستان ایران رخ داده است. 
مرکز لرزه نگاری امریکا بزرگی این زلزله را 7 و ۸ 

دهم در مقیاس ریشتر گزارش کرده است. 
رسانه های ایران از جان باختن دست کم 40 نفر بر 

اثر این زمین لرزه خبر می دهند.
    بر اساس گزارش ها، مرکز این زلزله در فاصله 
۸1 کیلومتری شهر سراوان، ۸۳ کیلومتری خاش و 
۸۵ کیلومتری سوران و در عمق 9۵کیلومتری عمق 

زمین بوده است.
و  سیستان  والی  ریزی  برنامه  معاون  نخعی،  عباس 
بلوچستان گفته با توجه به اینکه محور گسل زمین 
بلوچستان خالف شهرستان چابهار  لرزه سیستان و 
است، خطر وقوع سونامی در سواحل چابهار وجود 

ندارد.

                  کامبیز فتاحی/ بی بی سی
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دانشمندان دانشگاه مونترال به این نتیجه رسیده اند که مغز آقایان به طور متوسط 
آن می تواند  دلیل  تولید می کند.  به نسبت خانم ها  بیشتری  ۵2 درصد سروتونین 

تفاوت های موجود در هورمون های جنسی مردان و زنان باشد.
با این که یافته ها درمورد تولید کمتر سروتونین در خانم ها بحث برانگیز است، بر 
اساس مطالعات انجمن بریتانیا، استروژن و تستوسترون، اصلی ترین هورمون های 
استیروئیدی جنسی، بر رفتار تأثیر می گذارند. اما استروژن به خاطر نوسانی تر بودن 
سطح هورمونی، تأثیر شگفت تری بر زنان دارد. استروژن به طور خاص گیرنده های 
می یابد،  نوسان  هورمون ها  سطح  وقتی  می کند.  تحریک  را  مغز  در  سروتونین 
حساسیت مغز به سروتونین تغییر کرده و از این رو مقداری که از قبل نیاز داشتید، 

دیگر کافی نخواهد بود.
این می تواند توضیح دهد که چرا سطح سروتونین در خانم ها وقتی میزان استروژن 
آن ها کم است، پایین می آید؛ مخصوصًا در روزهایی که نزدیک به عادت ماهیانۀ 
آن هاست، بعد از زایمان و در زمان یائسه گی. و مشکل این جاست که این تأثیر 
جمع شونده است. در کنار نوسان هورمون ها، خانم ها استرس و ترومای بیشتری 
طول  در  مختلف  اتفاقات  می کنند)به خاطر  تجربه  خود  زنده گی  طول  در  هم  را 

زنده گی(.
این به مرور زمان توانایی مغز و غدۀ آدرنال برای تنظیم خلق وخو و جنسیت را 
از بین می برد و خانم ها را بیشتر در معرض افسرده گی قرار می دهد. ناکافی بودن 
سطح استروژن می تواند موجب افسرده گی شود، به همین دلیل است که خانم هایی 
که نزدیگ به دوران یائسه گی هستند، از آن رنج می برند. پس خانم ها مخصوصًا 
آن ها که قبل از عادت  ماهیانه، بعد از زایمان یا نزدیک به یائسه گی هستند، برای 

شادتر بودن چه کارهایی باید انجام دهند؟
قرص های  زیرا  کنند،  صحبت  زنان  متخصص  پزشک  با  باید  حتمًا  این که  اول 
ضدافسرده گی خفیف می تواند کمک کننده باشد. اگر این داروها نامناسب تشخیص 

داده شدند، تغییر در سبک زنده گی می تواند مفید باشد.
مصرف پروتیین مثل بوقلمون و پنیر که حاوی مقدار باالیی تریپتوفان هستند ـ که 
آمینو اسیدی است که بدن برای تولید سروتونین مصرف می کند ـ هم می تواند 
مفید باشد. اما در مصرف پروتیین نباید زیاده روی شود و کالری های مصرفِی خود 

را نیز نباید کم کرد.
تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه آکسفورد نشان داده است که سه هفته محدود 
کردن کالری های مصرفی در هر دو جنسیت زن و مرد، تریپتوفان را کاهش داده و 
این مسأله در خانم ها شدت بیشتری داشته است. رژیم های غذایی، واقعًا خانم ها 

را بدخلق تر می کند.
اما رژیم های پُرپروتیین هم می تواند مشکل ساز باشد؛ زیرا با این که تریپتوفان از 
پروتیین ساخته شده است، برای این که عمل کند، باید از طریق خون وارد مغز 

شود و برای حفظ جا و مکاِن خود باید با دیگر آمینواسیدها بجنگد.
حاوی  غذاهای  خوردن  مغز،  در  تریپتوفان  میزان  بردن  باال  برای  راه  موثرترین 
کربوهیدرات است که تولید انسولین را افزایش می دهد. این، آمینواسیدهای رقیب 

را از خون پاک کرده و باعث می شود تریپتوفان بیشتری وارد مغز شود.
به همین دلیل است که خانم ها بیشتر از آقایان طرف دار چاکلیت هستند، مخصوصًا 

قبل از عادت ماهیانه که میزان استروژن در بدن پایین است.
و اگر خانمي یک رژیم غذایی پُرپروتیین را دنبال می کند، هفته یي یک یا دو بار باید 

یک غذای آزاد داشته باشد تا روحیه  اش کمی تقویت شود.
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کنگره  رهبران  بودجه یی،  جنگ های  در 
گزاف گویی  به  مرتبًا  جمهور  روسای  و 
حزبی  هواداراِن  برای  بزرگ نمایی  و 
در  کنگره  بودجۀ  دفتر  وجود  می پردازند. 
دفتر  مدیر  این که  با  است.  مغتنم  این جا 

منصوب  کنگره  رهبران  را  کنگره  بودجۀ 
را  لوایح  و  داشته  غیرحزبی  نگاه  می کنند، 
تصدیق نمی کند. اگرچه با ارزیابی تاثیر و 
هزینۀ آن ها، می تواند لوایح را تهیه کرده یا 

نقض کند. 
نحو  به  اوقات  برخی  کنگره،  بودجۀ  دفتر 
کاماًل غیرعادی پیام ها را اشتباهی می گیرد. 
مکرر  طور  به   1990 دهۀ  انتهای  در 
برآورد  واقع  از  کمتر  را  آینده  مازادهای 
در  اشتباهی   2001 سال  شروع  در  کرد. 
جهت عکس کرد و کسری ها را جایگزین 
مازادها کرد که بخشی از آن به علت برنامۀ 
کاهش مالیاتی بوش بود، اما خطاهایی که 
مرتکب می شود، سوگیری ندارند. آن ها از 
ناشی  اشتباه  فروض  یا  کردن  قضاوت  بد 
می شود، نه دخالت دادن این پیش فرض که 

یک سیاست خوب یا بد است. 
دفتر بودجۀ کنگره، نقش نگهبانی را که بر 
عهده دارد، با »کمیتۀ مشترک مالیات ستانی« 
آن  کل  رییس  اگرچه  می کند.  تقسیم 
کمیته  نقش  است،  حزبی  شدۀ  منصوب 
کمیتۀ  است.  غیرحزبی  آن  کارکنان  و 
پرداخته  تحلیل  به  مالیات ستانی  مشترک 
کمک  مالیات ستانی  قانون  نوشتن  به  و 
تخمین های  از  کنگره  بودجۀ  دفتر  می کند. 
درآمدی کمیته برای حساب کردن و امتیاز 
قوۀ  هزینه یی  پیشنهادهای  تخمین  به  دادن 
بودجه ریزی  فرآیند  می کند.  استفاده  مقننه 
دشوار  را  کسری  دادن  کاهش  امریکا،  در 
برنامۀ  هر  به  زدن  دست  چون  می کند، 
مخارجی یا معافیت مالیاتی، فریاد مخالفت 
را از رای دهنده گان متمرکز و قانون گذاران 

غلبه  برای  کنگره  می کند.  بلند  متحدشده 
دارد  سعی  اوقات  برخی  مساله،  این  بر 
به  که  کند  تحمیل  خودش  بر  قواعدی 
سخت  را  بودجه  کسری  آوردن  وجود 
می کند، بسیار شبیه اودیسه که خودش را 
آوازهای  برابر  در  تا  بست  کشتی  دکل  به 
خوشی که می شنید، مقاومت کند. یکی از 
رفتن  به وقت  پرداخت  نظام  قاعده ها  این 

کاهش  می کند  ملزم  که  است   )PAYG(
اجباری،  برنامه های  یا  جدید  مالیات 
از  باید  و  ندهد  افزایش  را  بودجه  کسری 
مخارج  کاهش  یا  مالیات  افزایش  محل 
شود.  پرداخت  بودجه یی  اقالم  سایر  در 
راه های  رفتن،  وقت  به  پرداخت  نظام  اما 
گریزی دارد. کاهش های زیاد در کسری از 
بین  معامله  نیازمند  مورد سال 1990  قبیل 
نشست های  در  اغلب  که  است  دو حزب 
سران با حضور فقط چند تصمیم گیر انجام 

می شود. 

   بودجه های دارای سطح محلی تر 
روی هم رفته  محلی  و  ایالتی  دولت های 
تقریبًا به اندازۀ دولت فدرال خرج می کنند. 
بودجه های ایالتی و فدرال شبیه هم هستند، 

اما برخی تفاوت های مهم نیز دارند. 
کشیدن  خرج  کمتری  پول  ایالت ها 
پول  و  بازنشسته گی  مزایای  چک های 
مثل  خدمات،  تحویل  صرف  بیشتری 
تحصیالت دانشگاهی، نگه داری از زندان ها 
تعداد  ایالت ها  بنابراین  می کنند؛  و جاده ها 
آدم های بیشتری را در استخدام یا اشتغال 

دارند. 
را  خود  عمومی  درآمد  یک سوم  ایالت ها 
از دولت فدرال دریافت می کنند که عمدتًا 
کمک های  مثل  مشترک  برنامه های  بابت 
سایر  مورد  در  آن ها  است.  درمانی 
مالیات  به  اتکای شدیدی  هزینه های خود 

بر فروش و درآمد دارند. 
سال  تا،  چهار  جز  به  ایالت ها  همه  در 
می شود.  شروع  جوالی  ماه  اول  در  مالی 

چرخۀ  دارای  ایالت ها  نصف  از  بیش 
بودجۀ یک ساله هستند، در حالی که بیشتر 
دارند.  دوساله  باقی مانده چرخۀ  ایالت های 
آن ها به ندرت فراتر از دو سال بودجه بندی 
تصمیم گیری ها  نتیجه  در  که  می کنند 
قانون گذاران  می سازد.  نزدیک بینانه  را 
دربارۀ  را  آخر  حرف  کنگره  شبیه  ایالتی 
)مهم ترین  ایالت  چهار  و  می زنند  بودجه 
برای  قاطع  اکثریت  به  نیاز  کالیفرنیا(  آن ها 
تصویب بودجه دارند، اما فرمانداران ایالتی 
به  نسبت  بیشتری  تصمیم گیری  قدرت 

روسای جمهور دارند. 
قدرت  فرمانداران  ایالت،  چهل وچهار  در 
وتو کردن اقالم تکِی بودجه را به جای کل 
حالی  در  دارند،  بودجه  مخارجی  الیحۀ 
با یک وتوی مشابه رییس  که دیوان عالی 
زمین  به  را  بودجه یی  اقالم  جمهوری، 
می زند. فرمانداران هم چنین قدرت بیشتری 
بدون  مالیات ها  یا  مخارج  دادن  تغییر  در 
اجازۀ مجالس ایالتی دارند، البته اگر بودجه 

شروع به حرکت کند. 
ملزم  ایالت ورمونت  استثنای  به  ایالتی  هر 
به متوازن کردن بودجۀ خود است. اگر در 
یابد،  تحقق  کسری  یک  مالی،  سال  نیمۀ 
بیشتر ایالت ها فرماندار یا قانونگذار را ملزم 
از  را  آن  سال  پایان  از  پیش  تا  می سازند 
ساخت  برای  می توانند  ایالت ها  ببرد.  بین 
و  زندان ها  قبیل  از  سرمایه یی  پروژه های 

شاهراه ها وام دریافت کنند. 
تجربۀ  یک  ایالتی،  بودجۀ  کردن  متوازن 
که  حالی  در  چون  است،  ناراحت کننده 
مخارج دایمًا در حال رشد است، درآمدها 
نوسانات  اقتصادی  افت وخیز  به خاطر 
رکود  که  وقتی  می کند.  پیدا  اره یی شکل 
اقتصادی درآمد را به سمت پایین می راند، 
ایالت ها باید مالیات ها را افزایش یا مخارج 
را کاهش دهند که رکود را بدتر می سازد. 
برای فرار از این قید و بندها، ایالت ها اغلب 
به حرکات فریبنده هم چون از قلم انداختن 
حساب  به  یا  بازنشسته گی  بیمه های  حق 
آوردن پول حاصل از انتشار اوراق قرضه به 
عنوان درآمد دست می زنند. چنین کارهایی 
مثل این می ماند که با وثیقه گذاشتِن مسکن 
دریافتی جدید  یک  را  آن  و  بگیریم  وامی 

مثل حقوق به حساب آوریم. 
نگه داشتن  متوازن  به  الزام  این ها،  همۀ  با 
ایالتی  بدهی های  تا  می کند  کمک  بودجه 
و  ایالتی  بدهی  کل  شود.  نگه داشته  پایین 
تریلیون   4/2 فقط   2009 سال  در  محلی 
دالر بود که 1 تریلیون دالر آن بابت بدهی 
ایالتی به حساب می آمد. بیشتر بدهی ایالتی 
با حق الزحمه های اختصاصی دریافتی مثل 

عوارض بزرگ راه ها پشتیبانی می شود. 
بدهی که با باور و اعتبار کامل به ایالت ها 
فقط   200۸ سال  در  می شد،  پشتیبانی 
درصد   ۳ که  بود  دالر  میلیارد   400 حدود 
می دهد،  تشکیل  را  داخلی  ناخالص  تولید 
ناشدۀ  تامین  ایالت ها دچار شکاف های  اما 
بزرگی در برنامه های بازنشسته گی کارکنان 
 2010 سال  گزارش  در  هستند.  نیز  خود 
مرکز پیو برای ایالت ها برآورد شد که این 
تریلیون  میزان یک  به  در سال 200۸  رقم 

دالر رسیده بوده است. 
از آن جا که تنوع و پایۀ اقتصادهای ایالتی، 
امکان  ایالت ها  از کل کشور است و  کمتر 
چاپ پول ندارند، آن ها در معرض ریسک 
بیشتر نکول نسبت به دولت فدرال هستند، 
اگرچه هیچ کدام از ایالت ها از هنگام نکول 

ارکانزاس در 19۳۳ این کار را نکردند.

فیل در اقتصـــاد
بخش چهارم و پایانی

بخش دوم و پایانی

علل نوسانات 
خلق وخو در خانم ها



برگردان: احمد شاملو
  

شعر یکی از آن حوزه هایی ست که در ترجمه، بخش قابل 
توجهی از غنای زبان و زیبایِی کالم و شاید بخشی هم از 
معنای آن از دست برود. برای نمونه آیا می توان متصور بود 
که در ترجمۀ اشعار حافظ به زبان های دیگر، لطف واقعِی 
این اشعار باقی  بماند، حتا در مورد اشعار احمد شاملو که 
به نظر  شاید به خاطر ساختی غیرموزون در ترجمه ساده تر 
برسند؟!... با کمی دقت می بینیم که برگرداِن آن ها به زبانی 

دیگر به شکلی که حق مطلب ادا شود، ناممکن می نماید.
و  می کرد  دنبال  را  دیگری  زمینه سبک  این  در  البته  شاملو 
آن چیزی نبود جز ترجمه و بازسرایی این اشعار متناسب با 
سبک و استایل کارِ آن شاعر. حاصل کارِ او در این زمینه گاه 
بسیار آزاد بود، هم چون بازسرایی اشعار مارگوت بیکل و گاه 

با آزادی کم تر نظیر ترجمۀ شعر شاعر به نامی چون لورکا.
کرد،  را مشخص  وفاداری  این  میزاِن  به یقین  نمی توان  البته 
اما آن چه را که می توان مطمین بود این است که حاصل کارِ 
او در قیاس با دیگر مترجمان از جذابیت و زیبایِی بسیاری 

برخوردار است.
توسط  لورکا  اشعار  معروف ترین  از  یکی  ترجمۀ  ادامه،  در 

احمد شاملو را می خوانید.

فدریکو گارسیا لوکا
مرثیه برای »ایگناسیو سانچز مخیاس« 

برای دوست عزیزم
انکارناسیون لوپس خول وس

1
زخم و مرگ

در ساعت پنج عصر.
درست ساعت پنج عصر بود.

پسری پارچۀ سفید را آورد
در ساعت پنج عصر

سبدی آهک، از پیش آماده
در ساعت پنج عصر

باقی همه مرگ بود و تنها مرگ
در ساعت پنج عصر

باد با خود برد تکه های پنبه را هر سوی
در ساعت پنج عصر

و زنگار، بذر ِ نیکل و بذر ِ بلور افشاند
در ساعت پنج عصر.

اینک ستیز ِ یوز و کبوتر
در ساعت پنج عصر.

رانی با شاخی مصیبت بار
در ساعت پنج عصر.

ناقوس های دود و زرنیخ
در ساعت پنج عصر.

کرنای سوگ و نوحه را آغاز کردند
در ساعت پنج عصر.

در هر کنار کوچه، دسته های خاموشی
در ساعت پنج عصر.

و گاو نر، تنها دِل برپای مانده
در ساعت پنج عصر.

چون برف خوی کرد و عرق بر تن نشستش
در ساعت پنج عصر.

چون یُد فروپوشید یک سر سطح میدان را
در ساعت پنج عصر.

مرگ در زخم های گرم بیضه کرد
در ساعت پنج عصر

بی هیچ بیش و کم در ساعت پنج عصر.
تابوت چرخداری ست در حکم بسترش

در ساعت پنج عصر.
نی ها و استخوان ها در گوشش می نوازند

در ساعت پنج عصر.
تازه گاو ِ نر به سویش نعره برمی داشت

در ساعت پنج عصر.
که اتاق از احتضار مرگ چون رنگین کمانی بود

در ساعت پنج عصر.
قانقرایا می رسید از دور

در ساعت پنج عصر.
بوِق زنبق در کشالۀ سبِز ران

در ساعت پنج عصر.
زخم ها می سوخت چون خورشید

در ساعت پنج عصر.
و در هم خرد کرد انبوهی ِ مردم دریچه ها و درها را

در ساعت پنج عصر.

در ساعت پنج عصر.
آی، چه موحش پنج عصری بود!

ساعت پنج بود بر تمامی ساعت ها!
ساعت پنج بود در تاریکی شامگاه!

 
لورکا

2
خون منتشر

نمی خواهم ببینمش!
بگو به ماه، بیاید

چرا که نمی خواهم
خون ایگناسیو را بر ماسه ها ببینم.

نمی خواهم ببینمش!
ماهِ چارتاق

نریان ِ ابرهای رام
و میدان خاکی ِ خیال
با بیدبُنان ِ حاشیه اش.
نمی خواهم ببینمش!

خاطرم در آتش است.
یاسمن ها را فراخوانید
با سپیدی کوچک شان!

نمی خواهم ببینمش!
ماده گاو ِ جهان پیر

به زبان غمینش
لیسه بر پوزه یی می کشید

آلودۀ خونی منتشر بر خاک،
و نره گاوان ِ »گیساندو«

نیمی مرگ و نیمی سنگ
ماغ کشیدند آن سان که دو قرن
خسته از پای کشیدن بر خاک.

نه!
نمی خواهم ببینمش!

پله پله برمی شد ایگناسیو
همۀ مرگش بردوش.

سپیده دمان را می جست
و سپیده دمان نبود.

چهرۀ واقعِی خود را می جست
و مجازش یکسر سرگردان کرد.
جسِم زیبایِی خود را می جست

رگ ِ بگشودۀ خود را یافت.
نه! مگویید، مگویید
به تماشایش بنشینم.

من ندارم دِل فوارۀ جوشانی را دیدن
که کنون اندک اندک

می نشیند از پای
و توانایی ِ پروازش

اندک اندک
می گریزد از تن.

فورانی که چراغان کرده ست از خون
ُصّفه های زیرین را در میدان

و فروریخته است آن گاه
روی مخمل ها و چرم گروهی هیجان دوست.

چه کسی برمی دارد فریاد
که فرود آرم سر؟

ــ نه! مگویید، مگویید
به تماشایش بنشینم.

آن زمان کاین سان دید
شاخ ها را نزدیک

پلک ها برهم نفشرد.
مادران خوف

اما
سربرآوردند

وز دِل جمع برآمد
به نواهای نهان این آهنگ

سوی ورزوهای الهوت
پاسداراِن مِهی بی رنگ:

در شهر سه ویل
شهزاده یی نبود

که به همسنگیش کند تدبیر،
نه دلی هم چون او حقیقت جوی
نه چو شمشیر او یکی شمشیر.

زور ِ بازوی حیرت آور ِ او
شط غرنده یی ز شیران بود
و به مانند پیکری از سنگ
نقش تدبیر او نمایان بود.

نغمه یی آنُدلسی
می آراست

هاله یی زرین بر گرد ِ سرش.
خنده اش ُسنبِل رومی بود

و نمک بود
و فراست بود.

ورزا بازی بزرگ در میدان
کوه نشینی بی بدیل در کوهستان.

چه خوش خوی با سنبله ها
چه سخت با مهمیز!

چه مهربان با ژاله
چه چشمگیر در هفته بازارها،

و با نیزه ی نهایی ِ ظلمت چه ُرعب انگیز!
اینک اما اوست

خفتۀ خوابی نه بیداریش در دنبال
و خزه ها و گیاه ِ هرز
غنچۀ جمجمه اش را

به سر انگشتان ِ اطمینان
می شکوفانند.

و ترانه ساز ِ خونش باز می آید
می ُسراید سرخوش از تاالب ها و از چمن زاران

می غلتد به طول شاخ ها لرزان
در میان میغ بر خود می تپد بی جان

...
....

لورکا
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این تخته بنِد تن
پیشانی ِ سختی ست سنگ که رویاها در آن می نالند

بی آب مّواج و بی سرو ِ یخ زده.
ُگرده یی ست سنگ، تا بار زمان را بکشد

و درختان اشکش را و نوارها و ستاره هایش را.
باران های تیره یی را دیده ام من دوان از پی موج ها

که بازوان بلند بیختۀ خویش برافراشته بودند
تا به سنگ پارۀ پرتابی شان نرانند.

سنگ پاره یی که اندام های شان را در هم می شکند بی آن که به
خون شان آغشته کند.

چرا که سنگ، دانه ها و ابرها را گرد می آورد

استخوان بندی چکاوک ها را و ُگرگان ِ سایه روشن را.
اما نه صدا برمی آورد، نه بلور و نه آتش،

اگر میدان نباشد. میدان و، تنها، میدان های بی حصار.
و اینک ایگناسیوی مبارک زاد است بر سر ِ سنگ.

همین و بس! ــ چه پیش آمده است؟ به چهره اش بنگرید:
مرگ به گوگرد ِ پریده رنگش فروپوشیده
رخسار ِ مرد گاوی مغموم بدو داده است.

کار از کار گذشته است! باران به دهانش می بارد،
هوا چون دیوانه یی سینه اش را گود وانهاده

و عشق، غرقۀ اشک های برف،
خود را بر قلۀ گاوچر گرم می کند.

چه می گویند؟ ــ سکوتی بوی ناک برآسوده است.
ماییم و، در برابر ما از خویش می رود این تخته بند تن

که طرح آشکار ِ بلبالن را داشت:
و می بینیمش که از حفره هایی بی انتها پوشیده می شود.

راست  می گویند  آن چه  می کند؟  مچاله  را  کفن  کسی  چه 
نیست.

این جا نه کسی می خواند نه کسی به کنجی می گرید
نه مهمیزی زده می شود نه ماری وحشت زده می گریزد.

این جا دیگر خواستار چیزی نیستم جز چشمانی به فراخی 
گشوده

برای تماشای این تخته بند تن که امکان آرامیدنش نیست.
این جا خواهان ِ دیدار مردانی هستم که آوازی سخت دارند.
مردانی که َهیون را رام می کنند و بر رودخانه ها ظفر می یابند.

مردانی که استخوان هاشان به صدا درمی آید
و با دهان پُر از خورشید و چخماق می خوانند.

خواستار ِ دیدار آنانم من، این جا، رو در روی سنگ،
در برابر این پیکری که عنان گسسته است.

می خواهم تا به من نشان دهند راه رهایی کجاست
این ناخدا را که به مرگ پیوسته است.

...

...
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غایب از نظر

نه گاو نرت باز می شناسد نه انجیربُن
نه اسبان نه مورچه گان خانه ات.

نه کودک بازت می شناسد نه شب
چرا که تو دیگر مرده ای.

نه ُصلب سنگ بازت می شناسد
نه اطلس سیاهی که در آن تجزیه می شوی.

حتا خاطرۀ خاموش تو نیز دیگر بازت نمی شناسد
چرا که تو دیگر مرده ای.

پاییز خواهد آمد، با لیَسک ها
با خوشه های ابر و ُقله های درهمش

اما هیچ کس را سر آن نخواهد بود که در چشمان تو بنگرد
چرا که تو دیگر مرده ای.
چرا که تو دیگر مرده ای

همچون تمامی ِ مرده گان زمین.
هم چون همۀ آن مرده گان که فراموش می شوند

زیر پشته یی از آتش زنه های خاموش.
هیچ کس بازت نمی شناسد، نه. اما من تو را می سرایم

برای بعدها می سرایم چهرۀ تو را و لطف تو را
کمال ِ پخته گِی معرفتت را

اشتهای تو را به مرگ و طعِم دهان مرگ را
و اندوهی را که در ژرفای شادخویی ِ تو بود.

زادنش به دیر خواهد انجامید ــ خود اگر زاده تواند شد ــ
آندلسی مردی چنین صافی، چنین سرشار از حوادث.

نجابتت را خواهم سرود با کلماتی که می موید
و نسیمی اندوهگین را که به زیتون زاران می گذرد به خاطر 

می آورم.

گرفته شده از: مد و مه
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دوتابعیته ها می توانند...
دیپلمات ها  تابعیت  مورد  در  اساسی  قانون  دارد.  را  آنها   

سکوت کرده است.
قانون کارمندان کنسولی و دیپلمات های افغانستان دو بار در 
مجلس نماینده گان تصویب شد. بار اول این قانون از سوی 
مجلس  به  دوباره  تغییراتی  با  و  شد  رد  جمهوری  رییس 

فرستاده شد.
براساس مصوبه اولی مجلس نماینده گان، افغان هایی که در 
رشته های حقوق، اقتصاد،  ادبیات و خبرنگاری تحصیالت 
عالی داشتند، می توانستند به عنوان دیپلمات فعالیت کنند، 
اما حامد کرزی با اصالح این بند اعالم کرد افرادی که در 
دیگر رشته ها نیز تحصیالت عالی داشته باشند، می توانند در 

این پست ها ایفای وظیفه کنند.
افغانستان ۶۵ سفارت و کنسولگری در خارج دارد. مجموع 
به  نماینده گی ها  این  در  افغانستان  کارمندان  و  دیپلمات ها 

حدود هفتصد تن می رسد.

سال پنجم y شمارة یکهزار و چهل و یکم y چهار شنبه 28 فروردین/حمل y 1392 17 اپریل 62013

وقتی »حاکمیت ملی« 
به »زندان بگرام« خالصه می شود...

چرا امریکا در افغانستان...
 به رغم خطاهای فاحشش همکاری داشته باشد. اما 
باید توجه داشت که پیروزی در مقابله با شبه نظامیان 
مستلزم داشتن شرکای محلی مشروع و موثر است؛ 

چیزی که امریکا از داشتن آن چندان بهره یی نبرد.
به  محکوم  گفت  امریکا  می توان  خالصه  طور  به 
آماده گی  با  زیرا  است  افغانستان  جنگ  در  شکست 
کامل وارد زمین بازی نشد. در واقع تمامی تالش های 
که از سوی امریکا به کار بسته شد چیزی نبود جز 

یک اشتباه بزرگ. به محض آن که حکومت طالبان 
تضعیف  همچنان  امریکا  اصلی  اولویت  برچیده شد 
القاعده بود. این هدف فاصله زیادی با تالش ها برای 
می توان گفت  نهایت  در  و  داشت  افغانستان  ارتقای 
اهمیت افغانستان برای امریکا به اندازه یی نبود که به 

کار بستن تالش بیشتر را توجیه کند.
و  سربازان  که  نیست  این  من  تبیین  روی،  هر  به 
جان فشانی  افغانستان  در  مستقر  خارجی  فرماندهان 
انجام مسوولیت های  از  افغان  نیروهای  یا  و  نکردند 
اگر جنگ  که  اعتقادم  این  بر  دریغ کردند. من  خود 

به  باید  ما  می بود  واقعی  استراتژیک  اولویت  یک 
جان  نباید  ما  می شدیم.  عمل  وارد  دیگر  گونه یی 
سربازان، فرماندهان و غیرنظامیان را تا این اندازه به 

خطر می انداختیم.
منابع  و  اهداف  منافع،  در  تطابق  عدم  به  توجه  با 
امریکا  برای  افغانستان  جنگ  میدان  در  پیروزی 
علت  می توان  واقع  در  را  مسأله  این  و  بود  ابلهانه 
اصلی به طول انجامیدن جنگ افغانستان تا این حد 
واشنگتن  برای  آن  پایان  که  جنگی  گرفت؛  نظر  در 

رضایت بخش نبوده است.

          ناجیه نوری

دولت مردان  نظامي  و  سیاسي  مدیریت  ضعف 
افغانستان، سبب شده تا پاکستان از مسالۀ خط دیورند 

نهایت استفاده را ببرد.
که  می گویند  مطلب  این  بیان  با  آگاهان  از  شماری 
هستند،  پاکستان  آب  پر  دهان  ما  دولت مردان  چون 
پاکستاني ها  تجاوز   برابر  در  تا  اند  ناگزیر  بنابراین 

سکوت کنند.
بر  عالوه  اخیراً  پاکستانی  نیروهای  که  مي شود  گفته 
داخل  در  و  شده اند  افغانستان  قلمرو  وارد  این که 
افغانستان »دروازۀ مرزی« تأسیس کرده اند، به انتقال و 
جابه جایی سالح و نیرو در امتداد مرز نیز پرداخته اند.
وزارت دفاع ملی گفته است که از تمام گزینه ها برای 
برداشتن دروازۀ مرزی پاکستان استفاده خواهند کرد.

این اقدام پاکستان ضمن این که واکنش وزارت دفاع را 
در پي داشته، با انتقادهای تند شماري از نماینده گان 

مجلس  و سیاست مداران نیز رو به رو شده است.
حکومت  از  انتقاد  با  مجلس  نماینده گان  از  شماري 
مي گویند، عدم سیاست روشن حکومت افغانستان در 
قلمرو  وارد  این کشور  تا  پاکستان، سبب شده  برابر 
دروازه  افغانستان،  داخل خاک  در  و  افغانستان شده 

مرزي تأسیس کند.
روز  جلسۀ  در  نیز  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
دوشنبه 2۵ حمل سال جاري  به ریاست حامد کرزی، 
خط  اطراف  در  پاکستان  تأسیسات  ایجاد  موضوع 
پاکستان  به بحث گرفته و گفته است که  را  دیورند 
در ماه حمل امسال، در اطراف خط دیورند در خاک 

افغانستان دروازۀ مرزی ایجاد کرده است.
جنرال نورالحق علومي آگاه نظامي مي گوید، حکومت 
را حاکمیت  بگرام  زندان  داشتن  اختیار  در  همواره  
ملي مي داند، در حالي که بیش از ده سال مي شود که 
پاکستانی ها شماري از مناطق مرزي ما را اشغال کرده 
و حاکمیت ملي ما را زیر سوال برده اند، اما حکومت 

همچنان خاموش است.
تا  ما سبب شده  تأکید کرد، غفلت دولت مردان  وي 
پاکستان براي به دست آوردن مناطق بیشتر افغانستان 

از طریق خط  دیورند اقدام کند.
به گفتْه او، پاکستان بیش از ده سال است که دست به 
چنین اقدماتي مي زند، اما تا اکنون، دولت افغانستان 
تمامیت  از  ادعاي شان حفظ  که  نیروهاي خارجي  و 
علیه  اقدام  هیچ  است،  افغانستان  استقالل  و  ارضي 

تجاوزات پاکستان نکرده اند.
به باور او، سال هاست که خارجي ها خط دیورند را 
در  حتا  نیروها  این  اگر  اما  مي شناسند،  رسمیت  به 
همان نقطۀ صفر مرزي دیورند هم تمرکز مي کردند، 
و  شوند  ما  خاک  وارد  نمي توانستند  پاکستاني ها 

تأسیسات خود را در آن جا ایجاد کنند.
نیروهاي  اینکه  کنار  در  کرد،  اضافه  علومي  جنرال 
خارجي هیچ اقدامي در برابر این عمل پاکستان انجام 
نداده اند، حکومت ما نیز خاموشي اختیار کرده، پس 
مقصر اصلي در این مسأله حکومت افغانستان است.

این آگاه نظامي افزود، چون دولت مردان ما دهان پر 
برابر  در  تا  اند  ناگزیر  بنابراین  هستند،  پاکستان  آب 

چنین اقدمات پاکستاني ها سکوت کند. 
مدني  جامعۀ  رییس  رفیعي  عزیز  حال،  همین  در 

اقتصادي،  مشکالت  مدیریت،  ضعف  مي گوید، 
تا  شده  سبب  دیگر  مشکل  ده  ها  و  نظامي  سیاسي، 
پاکستان در سال هاي اخیر نهایت استفاده را از مسالۀ 

خط دیورند ببرد.
بحث  یک  دیورند  خط  بحث  که  آن  با  گفت،  وي 
سیاسي است و در یک مرحلۀ سیاسي افغانستان رشد 
کرده و تا اکنون ادامه دارد، اما ما براي قبول نکردن آن 
دالیل قوي را ارایه کرده نتوانستیم و این مسأله سبب 
شده تا پاکستان از این پراگنده گي داخلي افغانستان، 

نیز به نفع خود استفاده کند.
جامعۀ  سکوت  دلیل  اما  کرد،  تأکید  رفیعي  آقای 
بین المللي  سرحدات  خصوص  در  امریکا  و  جهاني 
آنان  زیرا  است،  واضح  دیورند  یعني خط  افغانستان 
هیچ  بنابراین  مي شناسد،  رسمیت  به  را  دیورند  خط 

اقدامي نمي کنند.
نظر  نقطه  از  مساله  این  در  ما  گفت،  همچنان  او 
بین المللي هم در انزوا قرار داریم، چرا که هم انگلستان 
و هم امریکا این مرز را به رسمیت مي شناسند، پس ما 

باید براي این مساله اجنداي ملي داشته باشیم.
دلیل  به  ما  چون  کرد،  اضافه  مدني  جامعه  رییس 
اقتصادي و صدها  نظامي،  ضعف مدیریتي، سیاسي، 
مقابل  که طرف  نداریم  را  توانایي  این  دیگر  مسایل 
و جامعه جهاني را در خصوص این که خط دیورند 
بنابراین پاکستان هم  را قبول نداریم، قناعت بدهیم، 

نهایت استفاده را مي برد.
با  شرق  و  جنوب  در  را  افغانستان  که  دیورند  خط 
از مرزهای جنجالی میان دو  پاکستان وصل می کند، 

کشور به شمار می رود.
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احتمال مرگ ده ها...
در  که   )Statt( نهاد  رسانه های  مسوول  علی،  تارا 
مورد مهاجرت های غیر قانونی اطالع رسانی می کند، 
به بی بی سی گفت کسانی که نجات یافته اند، به این 
نهاد گفته اند که این قایق 72 سرنشین داشت که 14 

نفر از آنها نجات یافته اند.
نجات یافتگان نیز همه شهروندان افغانستان هستند.

خانم علی گفت که این افراد بعد از 24 ساعت نجات 
داده شدند و آنان تأیید کرده اند که اجساد بی جان ۵ 

نفر را که در سطح آب شناور بوده، دیده اند.
او تأکید کرد که به دلیل وسعت دریا اکنون عملیات 

زیرا  است.  روبرو  مشکل  با  منطقه  در  نیز  نجات 
نیروهای نجات نمی دانند که جستجویشان را در کدام 

مناطقی ادامه دهند.
خارجه  وزارت  سخنگوی  معاون  هروی،  سیامک 
گفت که عملیات نجات اکنون ادامه دارد و سفارت 
افغانستان در اندونزیا موضوع را دنبال می کند و در 
و  مردم  با  آید  بدست  جدید  اطالعات  صورتیکه 

رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد.
ماهیگیران  اظهارات  اساس  بر  استرالیایی  رسانه های 
گزارش داده اند که این حادثه در ۵0 کیلو متری غرب 

جزیره جاوای اندونزیا رخ داده است.

از  یک  جزیره  هزار   1۸ داشتن  با  اندونزیا  کشور 
که  می رود  شمار  به  پناهجویانی  برای  کلیدی  مراکز 

می خواهند خود را به استرالیا برسانند.
سال گذشته نیز یک کشتی با 1۵0 پناه جوی غیرقانونی 

افغان و ایرانی در آبهای اندونزیا غرق شد.
هزینه سفر از افغانستان به استرالیا به حدود 2۵ هزار 
دالر می رسد، ولی ساالنه هزاران افغان راه پر خطر 

استرالیا را در پیش می گیرند.
متحد  ملل  سازمان  عالی  کمیساریای  آمار  اساس  بر 
افغان  هزار   ۳۶ گذشته  سال  پناهنده گان  امور  در 
درکشورهای مختلف درخواست پناهنده گی داده اند.

طرف ها به حقوق انسانی...
 صد غیرنظامی در والیت های فراه و کنر کشته و زخمی 
شدند. مقام های امنیتی افغانستان و ناتو همواره گفته اند که 
انسانی استفاده  به عنوان سپر  از خانه ها و روستاها  طالبان 
می کنند. آن ها گفته اند که طالبان می کوشند با پنهان شدن 
در خانه ها، بیشترین ضربه را به نیروهای داخلی و خارجی 

وارد کنند.
خانم کوفی گفت طرف های درگیر نباید از محالت زنده گی 
مردم برای حمله بر همدیگر استفاده کنند: »ما به این باور 
هستیم که بهای انسانی جنگ با تأسف از هر بهای دیگرش 
به عنوان  انسان ها  از  بیشتر گروه طالبان  بیشتر شده است. 
سپر در مراکز زندگی مردم استفاده می کند و این سبب شده 

تا تلفات غیرنظامیان بلند برود«.
به باور این کمیسیون، حکومت افغانستان مسوولیت بیشتری 
خانم  دارد.  غیرنظامیان  جان  حفظ  برای  طالبان  به  نسبت 
کوفی گفت در محالتی که طالبان از روستاها و خانه های 
مردم استفاده می کنند، نیروهای امنیتی حکومت و خارجی ها 

نباید دست به عمل مشابه بزنند.
بیشترین  باید  دولتی  نیروهای  مواردی  چنین  در  گفت  او 
دهند.  خرج  به  غیرنظامیان  جان  حفظ  برای  را  تالش شان 
به  که  زمانی  تا  می گوید  مجلس  زنان  امور  کمیسیون 
تلفات  نشود،  توجه  تروریسم  تجهیز  و  تربیه  اصلی  مراکز 

غیرنظامیان همچنان ادامه خواهد یافت.
خانم کوفی گفت: »بهتر است نیروهای خارجی به محالتی 
شدت جنگ را تمرکز دهند که از آن جاها حمالتی علیه 
پیشنهاد ما  افغانستان سازمان دهی می شود.  دولت و مردم 
این است که استراتژی و تاکتیک جنگ در افغانستان تغییر 

کند«.
این کمیسیون ابراز نگرانی کرد که حقوق بشری افغان  ها در 
هنگام جنگ، در نظر گرفته نمی شود. اعضای این کمیسیون 
عقده های  انسان ها  حیات  به  بی توجهی  که  دادند  هشدار 

بیشتری خلق می کند.

شېرزي پاکستان ته اجازه...
 د بیان ازادي ده او هر سړی هر څه ویالی يش څرګندونې 

څه  هر  څوک  هر  دی،  شخص  یو  هم  نوموړی  وکړي، 

وايي؛ خو په بدل کې یې د مسوولیت احساس نه کوي.

ماندګار ورځپاڼې رسه  له  فييض  اميل  وياند  ولسمرش  د 

په مرکه کې وویل، ستونزمنه ده چې د هر چا د خربو په 

اړه څرګندونې وکړي؛ خو د نوموړي څرګندونې یې بې 

اساسه وبللې او په کلکه یې رد کړې.

په  شورا  امنیت  د  کې  برخه  دې  په  وینا،  په  نوموړي  د 

وروستۍ ناسته کې مفصلې او واضح خربې وشوې او 

د افغان حکومت له لوري د دې مسلې د څېړنې لپاره د 

استول شوي پالوي راپور و ارزول شو او په ډاګه شوه، 

چې پاکستان د افغانستان خاورې ته مخ ته راغلی او هلته 

یې د دروازې په جوړولو الس پورې کړی، چې په همدې 

ناسته کې د پاکستان دغه عمل په کلکه وغندل شو.

هغه وايي، په همدې ناسته کې ولسمرش دفاع او بهرنیو 

چارو وزارتونو ته دنده ورکړه، چې له هرې ممکنې الرې 

دې وکوالی يش چې دغه دروازه او مخ ته راغلې پوستې 

له سیمې لرې کړي.

پالوي  شوي  استول  د  ته  سیمې  وویل،  فیيض  ښاغلی 

مجاهدینو  مهال  یو  چې  پوستې  دغه  مخې  له  راپور  د 

ترې استفاده کوله او د طالبانو له سقوط وروسته بهرين 

لوري  له  ځواکونو  بهرنیو  د  اوسېدل،  کې  په  ځواکونه 

له  لوري  له  دوی  د  یا  او  دي  شوي  سپارل  ته  پاکستان 

تر  تاسیسات  دغه  څو  شوې  همکاري  رسه  پاکستانیانو 

السه کړي.

د ده په خربه، د امنیت شورا کې په نړیوالو ځواکونو هم 

اړه دې وضاحت ورکړي، چې  دا غږ وشو، چې په دې 

څنګه دوی د افغانستان پوستې پاکستانیانو ته ورکړي او 

یا یې وررسه مرسته کړې چې دغه پوستې تر السه کړي.

په  ادارو  اړونده  دوی  د  کړه،  زیاته  ویاند  ولسمرش  د 

مکتويب ډول له نړیوالو ځواکونو او د جرنال ډانفورډ له 

ادارې غوښتي چې په دې اړه وضاحت ورکړي.

ده وویل، چې په کابل کې د برېټانیا سفیر او هم د نړیوالو 

ولسمرش  له  ډانفورډ  جرنال  قوماندان  عمومي  ځواکونو 

کرزي رسه په لیدنه کې منلې، چې د دوی د نقشو له مخې 

پاکستان د افغانستان خاورې ته مخکې راغلی دی او دغه 

دروازه د افغانستان په خاوره کې جوړه شوې ده.

ماښام  په  دوشنبې  د  وینا،  په  فیيض  ایمل  ښاغيل  د 

پاکستاين لوري له افغان لوري رسه خربې وکړې او ژمنه 

یې وکړه، چې دغه دروازه به لرې کوي؛ ځکه پاکستان له 

قوانینو رسغړونه کړې وه او په دې برخه کې هېڅ تړون یا 

معامله نه ده شوې.

ده زیاته کړه، د اصولو له مخې باید له صفري کرښې څخه 

پاکستان یو کیلومټر هاخوا تاسیسات ولري او افغانستان 

یو کیلومټر دېخوا او هیڅوک مخته نيش تللی؛ خو اوس 

لسو  تېرو  په  یو  چې  کړی  تګ  مخته  ډوله  دوه  پاکستان 

رامخته  پوستې  مرسته  په  ځواکونو  نړیوالو  د  کې  کلونو 

کړي او بله هم د دروازې موضوع ده چې له تېرې یوې 

نیمې اونۍ راهیسې یې چارې پیل شوې دي.

پاکستان دروازۀ مرزی اش...
 ولسوالی گوشتۀ والیت ننگرهار در نقطۀ صفری در امتداد 

خط دیورند آغاز نمود.
هشتاد  دروازه  این  ایجاد  کار  که  می گویند  افغان  مقام های 

درصد تکمیل شده است.
وزارت دفاع افغانستان به تازه گی گفت که ارتش پاکستان بر 
عالوه این دروازه، یازده پوسته را از موقعیت های قبلی شان 

به امتداد خط دیورند انتقال داده است.
این وزارت روز دوشنبه در این باره عکس العمل تند نشان 
داد و تهدید کرد که برای دور کردن این دروازه از هر راه 

ممکن استفاده خواهد کرد.
رییس اوپراسیون وزارت دفاع افغانستان هم چنان گفت که 
در دیدار با جنراالن پاکستانی مسالۀ انتقال یازده پوسته به 

امتداد خط دیورند را هم مطرح نمودند.
این  در  شان  بحث های  امان،  افضل  جنرال  گفتۀ  به  اما 

خصوص به نتیجه یی نرسید.
دروازه  این  امتداد  در  که  پوسته  یازده  به  »راجع  گفت:  او 
موجود بود، روی آن هم صحبت صورت گرفت. نظر آن ها 
اعمار   200۳ سال  در  پوسته  ها  این  گویا  که  بود  طور  این 
شده اند. ما گفتیم که بر عالوه این دروازه، اگر این پوسته ها 
در سال 200۳ اعمار شده باشند، طبعًا جدید اند و این هم 

خالف موازین است.«
با آن که مقام های وزارت دفاع افغانستان، به عملی شدن تعهد 
جانب پاکستان مبنی بر دور کردن این دروازه خوشبین اند، 
این زمینه گام های عملی  اما می گویند، در صورتی که در 
برداشته نشود، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان 

در زمینه تصمیم خواهند گرفت.
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برشـنا:
زورمندان پول برق را نمی پردازند

در حالی که جنگ در افغانستان دیگر موضوع 
نیست  غرب  روزنامه های  نخست  صفحات 
و سربازان بین المللی کمتری کشته می شوند، 
آمارها نشان می دهد که بخش عمدۀ خسارت 
انسانی این درگیری اکنون بر نیروهای افغان 

تحمیل می شود.
روز جمعه طالبان در والیت کنر نزدیک مرز 
با پاکستان که مدتهاست به عنوان یک مسیر 
ستیزه  و  نظامیان  شبه  استفاده  مورد  ترانزیت 
انجام  را  قرار دارد، حمله یی  جویانه خارجی 

داد و دست کم 1۳ سرباز افغان را کشت.
اقدام به حمله  شبه نظامیان پیش از سحرگاه 
برای  دیگری  آزمون  حمله  این  کردند. 
که  در حالی  بود،  افغان  ملی  امنیت  نیروهای 
خط  در  خود  نقش  از  کاستن  حال  در  ناتو 
پایان  در  از خروج سربازان خود  پیش  مقدم 
سال 2014 است. سربازان کشته شده در حمله 
موثرترین  از  یکی  اعضای  ظاهراً  جمعه  روز 

واحدهای رزمی افغان بودند.
افغان  نیروهای  تلفات  آمار  گذشته  سال  در 
تلفات  آمار  که  در حالی  بوده  افزایش  به  رو 
سربازان ائتالف نظیر نیروهای انگلیسی رو به 

کاهش بوده است.
در 12 ماه پیش از مارچ 201۳، 1170 سرباز 
ارتش  از یک  افغان کشته و ۳000 تن دیگر 

14۶ هزار نفری زخمی شدند.
بنا به اعالم وزارت دفاع افغانستان، همچنین 
پولیس افغانستان متحمل 1700 کشته در سال 
2012 شده است. افغان ها این آمار را ناشی از 

تعداد بیشتر سربازان افغان در مجموع و این 
حقیقت که آنها اکنون خود عملیات را انجام 
می دهند، می داند در حالی که فصل درگیری 

نیز به سرعت نزدیک می شود.
آمار تلفات نیروهای انگلیسی در سال 2009 
با 10۸ کشته در اوج خود قرار داشت و اغلب 
در سال  بودند.  هلمند  در والیت  تلفات  این 
بخش  انگلیسی  نیروهای  همچنان  که   2010
نظامیان  شبه  علیه  عملیات   رهبری  عمده 
کشته   10۳ آمار  این  داشتند  برعهده  را 
و  انگلیس  که  حالی  در   2011 سال  در  بود. 
واگذاری  به  شروع  ائتالف  کشورهای  دیگر 
مسوولیت های امنیتی به نیروهای افغان کردند 
سال  در  و  شدند  کشته  انگلیسی  سرباز   4۶
 44 مسوولیت ها  واگذاری  پیشرفت  با   2012

سرباز انگلیسی کشته شدند.
همچنین از سال 2010 تاکنون کاهش مشابهی 
ایجاد  ائتالف  نیروهای  تلفات  آمار  زمینه  در 
شده است. در سال 2010، 711 سرباز ائتالف 
کشته شدند در حالی که در سال های 2011 
در  ائتالف  نیروهای  تلفات  آمار   2012 و 

افغانستان به ترتیب ۵۶۶ و 402 تن بود.
در  اکنون  تا  نیز  میالدی  جاری  سال  در 
افغانستان سه سرباز انگلیسی کشته شدند در 
حالی که در همین مدت در سال 2012، 1۶ 

سرباز کشته شده بودند.
در ماه های آینده انتظار می رود نیروهای افغان 
مسوولیت امنیت در سراسر کشور را به عهده 
تاکید  ائتالف  فرماندهان  که  چند  هر  بگیرند 
دارند سربازان آنها به عنوان یک نیروی جنگی 

در صورت نیاز حضور خواهند داشت.
نیروی  فرمانده  معاون  کارتر،  نیک  جنرال 
نسبت  که  داشت  اظهار  افغانستان  در  ائتالف 
به میزان فرسایشی که نیروهای افغان در حال 
حاضر باید با آن تطبیق پیدا کنند، نگران است.
وی به شبکۀ بی. بی. سی گفت: به همین علت 
نزدیکی  همکاری  آنها  با  ما  که  دارد  اهمیت 
دشوار  دوره  این  بتوانند  آنها  تا  باشیم  داشته 
همراه با شدت باالی عملیات را مدیریت کنند.
کارتر افزود: آنچه که ما می توانیم به افغان ها 
اجازه دهیم در طول این دوره تابستانی انجام 

دهند این است که آنها شکست بخورند.
اعتماد  ما  ساخت:  خاطرنشان  همچنین  وی 
افغان ها را مرکز سفر خود می دانیم و برای این 
نیاز به کمک ما داشته  هدف اگر که افغان ها 

باشند ما در دسترس هستیم.
وی تأکید کرد: این مسأله که افغان ها رهبری 
مسوولیت امنیت را برعهده می گیرند به طور 
با  آنها  که  معناست  بدین  ناپذیری  اجتناب 
احتمال تلفات بیشتری به نسبت به رو به رو 

هستند.
وی تصریح کرد: آنها به وضوح خواهان مبارزه 
هستند و نیروهای امنیتی افغانستان هر چه بهتر 
آنهاست،  روی  پیش  که  آنچه  آماده  بیشتر  و 

می شوند البته فصل تابستان یک زمان چالش 
برانگیز است.

ارتش ملی افغانستان که در هر سال به دلیل 
ترک وظیفه مجبور است نزدیک به یک سوم 
از نیروهای خود را جایگزین کرده و آموزش 
دهد با شبه نظامیان رو به روست که دست از 

مبارزه برنداشته اند.
تمرکز  ظاهراً  طالبان  جاری  سال  در  تاکنون 
خود را بر این گذاشته که به نسبت سال های 
گذشته هر چه بیشتر با نیروهای افغان درگیر 
شود در حالی که در سال های قبل تاکتیک های 
و  جاده یی  کنار  بمب های  شامل  آن  اصلی 

حمالت انتحاری بود.
از  آن  دنبال  به  که  انتحاری  بمب گذاری های 
شبه  توسط  نزدیک  فاصله  در  آتش  قدرت 
نظامیان استفاده می شود در حال افزایش است. 
فراه  والیت  در  طالبان  اپریل  سه  تاریخ  در 

حمله یی پیچیده را انجام داد.
طالبان در این حمله ابتدا با یک بمب گذاری 
آن  از  آغاز کرد و پس  را  کار خود  انتحاری 
گیری  گروگان  به  اقدام  دادگاه  ساختمان  در 
کرد. این حمله موجب یک درگیری مسلحانه 
یک روزه با نیروهای امنیتی افغان شد که طی 
آن بیش از 40 تن کشته و 90 تن در مجمع 
افغانستان  در  ناتو  ائتالف  اما  شدند  زخمی 

می گوید که نیرهای افغان در حالی که غرب 
است  کرده  کشور  این  از  خروج  به  شروع 
درگیری ها  گرفتن  به عهده  در  بیشتر  هر چه 

توانمند می شوند.
گیری  کناره  حال  در  فرمانده  بروس،  باب 
نیروهای  اظهار داشت:  نیروی ضربت هلمند 
افغان در این والیت نه فقط در زمینه ظرفیت 
نحو  به  نیز  خود  به  اطمینان  زمینه  در  بلکه 

خارق العاده یی توسعه پیدا کردند.
ریپرد جونز، جانشین وی در مقام فرماندهی 
در  می کند:  اضافه  هلمند  ضربت  نیروی 
تخلیه  و  پزشکی  حمایت  نظیر  حوزه هایی 
تلفات آنچه که ما در طول تابستان باید انجام 
دهیم این است که این کمک را به نیروهای 
آنها  قابلیت های  همزمان  و  دهیم  ارایه  افغان 

را توسعه دهیم.
والیت  از  ائتالف  نیروهای  خروج  فرآیند 
 ۳7 از  است.  گرفتن  شتاب  حال  در  هلمند 
گذشته  سال  انگلیسی  نیروهای  که  پایگاهی 
میالدی اشغال کرده بودند اکنون تنها 12 پایگاه 
باقی مانده است اما در حالی که نیروهای افغان 
و  درگیری ها  مسئولیت  به بخش عمده  متهم 
از  زیادی  تعداد  می شوند  تلفات  طور  همین 
غیرنظامیان افغان نیز در جنگ افغانستان کشته 

می شوند.
آمارها نشان می دهد که غیرنظامیان بزرگترین 
غیرنظامی  پنج  هر  از  و  هستند  تلفات جنگ 
کشته  طالبان  توسط  تن  چهار  شده  کشته 

شد ه اند.

تلفـات 
نیروهـای 

امنیتی 
افغانستان 

نگران 
کننده است

جمع آوری پول برق برای شرکت تهیه کننده انرژی 
در افغانستان به یک مشکل بزرگ تبدیل شده است. 
تنبلی  برق  پول  پرداخت  در  مردم  طرف  یک  از 
می کنند، از سوی دیگر، زورمندان حاضر نیستند در 

مقابل مصرف برق پول بپردازند.
شرکت  تجارتی  بخش  مسوول  عالمی،  میرویس 
ملی برق افغانستان این مشکل را با این سوال مطرح 
می کند که چه گونه می توانید یک زورمند را وادار 
کنید که هزینۀ 200 هزار دالری برق خود را بپردازد؟ 
گزینه مناسب، قطع برق چنین اشخاص است. او در 
یک مورد، برق خانه یک تن از زورمندان را قطع 
کرد و تیلفون خودش را نیز خاموش نمود، تا با او 
تماس گرفته نتواند. اما فرد مورد نظر به ساده  گی 

توسط شخص سوم با او تماس برقرار کرد.
برق  پول  آوری  »جمع  می گوید:  عالمی  میرویس 
مصمم  من  اما  گرفت...  خواهد  بر  در  را  سال ها 

هستم. اگر او نپردازد، فرزندش خواهد پرداخت«.
به گزارش دویچه وله، در برخی موارد، قطع برق 
خانه های زورمندان باعث شده است که آن ها پول 
مصرف برق را بپردازند. شرکت »د افغانستان برشنا« 
سال گذشته برق خانه های یک هزار شخصی را که 
پول خود را نپرداخته بودند قطع کرد و در نتیجه 
توانست مجموعاً 2۳0 میلیون دالر محصول برق را 
جمع آوری کند که افزایش 40 درصدی نسبت به 

سال قبل اش را نشان می دهد.
این شرکت  برق  به نصف  نزدیک  پیش  سه سال 
دزدی شد، اما در سال گذشته برق دزدی شده به 
ایجاد  نیازمند  افغانستان  یافت.  کاهش  سوم  یک 
شبکۀ برق است تا از یک طرف شغل ایجاد کند 
و از سوی دیگر در استخراج معادن غنی سه هزار 
و همچنان  نماید  استفاده  آن  از  دالری اش  میلیارد 
اما  آورد.  دست  به  را  حکومت  از  مردم  حمایت 

پیشرفت ها در این بخش آهسته بوده است.
و  شد  ایجاد   200۸ سال  در  برشنا  برق  شرکت 
را  برق  لین  افغانستان  کننده گان  از آن کمک  پس 
برق  بیشترین  که  رساندند  کابل  به  ازبکستان  از 
برق  گذشته  سال  می کند.  تأمین  را  افغانستان 
افغانستان به 1100 میگاوات افزایش یافت که در 
واقع یک چهارم برق مورد نیاز این کشور است. 
یک دهه پیش این کشور فقط 291 میگاوات برق 

داشت.
روسیان کاسی، یکی از مسووالن اداره برنامه های 
توسعه یی ایاالت متحده امریکا )یو اس آی دی( که 
فعالیت های شرکت برق برشنا را نظارت می کند، 
می گوید این شرکت پیشرفت قابل توجهی داشته 

است.
کشورهای  از  افغانستان  برق  درصد   ۸0 حدود 
همسایه، عمدتاً از ازبکستان وارد می شود، اما برای 
این که این برق وارداتی قطع نشود، مقام های کابل 
کنند.  جمع آوری  مردم  از  را  برق  هزینه  می باید 
عالمی با نشان دادن مکتوب هایی که در این رابطه 

با  »ما  می گوید:  است،  فرستاده  کل  دادستانی  به 
مشکالت زیادی روبرو می شویم. برخی مردم فکر 
می کنند که باید برق مجانی داشته باشند، بنابراین 
از  آنها  کنیم،  را جمع  برق  پول  می خواهیم  وقتی 
پرداخت آن خودداری می کنند و تالش می نمایند از 

طریق پارلمان برای ما مشکل ایجاد کنند«.
کمک خارجی

همه  نمی تواند  برشنا  برق  شرکت  که  آنجایی  از 
پول های برق را جمع آوری کند، کشورهای کمک 
کننده مانند ایاالت متحده امریکا، آلمان و هندوستان 
آن را می پردازند. این کشورها در تالش اند که تا 
قندهار  تا شهر  کابل  از  برق  لین  سال 201۶ یک 

کشیده شود.
با  را  قندهار  برق  برشنا  شرکت  حاضر  حال  در 
توسط  شده  تهیه  دیزلی  جنراتورهای  از  استفاده 
براساس یک  تامین می کند.  امریکا  متحده  ایاالت 
گزارش بازرس کل امریکا برای بازسازی افغانستان، 
تنها هزینه سوخت این جنراتورها 400 برابر پولی 
است که این شرکت از مصرف کنندگان برق در 

قندهار جمع آوری می کند.
کشورهای  جهانی،  بانک  آمار  تازه ترین  براساس 
کمک کننده به صورت مجموعی 1.۶ میلیارد دالر 
مصرف  افغانستان  برق  کنونی  های  پروژه  برای 
زیرساخت های  برای  دالر  میلیارد   ۶.۳ و  می کنند 
شده  داده  تخصیص   2019 سال  تا  برق  سکتور 

است.
پیش  به  خوبی  به  همیشه  پروژه ها  این  کار  اما 
 1۳ امریکا  متحده  ایاالت  گذشته  سال  نمی رود. 
میلیون دالر به یک قراردادی پرداخت تا »میتر«های 
کهنه و ناقص برق را در قندهار عوض کند. اداره 
چند  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  کل  بازرس 
ماه بعد دریافت که تجهیزات جدید در یک انبار 
گذاشته شده است. شرکت برق برشنا حتا می گوید 

که »میتر«های جدید نیز ناقص اند.
مانع بر سر ایجاد بند برق

بند  افغانستان  در  برق  بزرگ  پروژه های  از  یکی 
کجکی در والیت هلمند است که قرار بود با نصب 
سومین توربین آن، ظرفیت اش از ۳۳ میگاوات به 
۵1.۵ میگاوات افزایش یابد. اما کار این پروژه هنوز 
تمام نشده است. پنج سال پیش نیروهای بریتانیایی 
این ساحه را از وجود شورشیان پاکسازی کردند، 
اما انجنیران چینی بعد از این که هدف حمله قرار 

گرفتند، کار آن را تعطیل کردند.
مواد  تن  از یک  بیش  امنیتی  مقام های  ماه گذشته 
برای  به گفته آن ها،  انفجاری را کشف کردند که 
برنامه ریزی شده بود.  بند سلما در هرات  انهدام 
این بند که توسط انجنیران هندی ساخته می شود، 
قرار است 42 میگاوات برق تولید کند. سال گذشته 
شرکت برق برشنا 12 میلیون دالر را برای حفاظت 
از تأسیسات برق مصرف کرد. این هزینه از سوی 

»یو اس ای آی دی« تأمین می شد.

معاون وزیر امور خارجه افغانستان در دیدار با نماینده گان 
ویژۀ نخست  وزیر استرالیا در خصوص روابط دوجانبه و 
نگرانی های مشترک دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.

دو  کرد:  اعالم  بیانیه یی  در  افغانستان  خارجه  وزارت 
و  افغانستان  میان  اهمیت همکاری  در خصوص  طرف 

استرالیا گفت وگو کردند.
آنگوس هوستون، نماینده ویژه نخست وزیر استرالیا نیز 
حمایت کشورش را از واگذاری مسوولیت های امنیتی به 
افغان ها، افزایش ظرفیت برای ساخت نهادهای دولتی و 

فرآیند صلح اعالم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است، این گفت وگوها همچنین 

قاچاق  موضوع  بردارنده  در 
بود و طرف در خصوص  انسان 
برخی  قانونی  غیر  مهاجرت 
نظر  تبادل  افغان  شهروندان  از 

کردند.
ناگوار  تبعات  از  کشور  دو  این 
چنین مهاجرت هایی ابراز نگرانی 
در  افغان ها  شدن  غرق  و  کرده 
غم انگیز  را  استرالیا  آب های 

دانستند.
وزیر  معاون  لودین،  جاوید 

خارجه افغانستان قاچاق انسان را معضلی عمده خواند 
و آن را واقعیتی دردناک نامید.

وی گفت: قاچاقچیان بعضی شهروندان افغان را ترغیب 
می کنند تا از این کشور به طور غیر قانونی به کشورهای 
خارج مهاجرت کنند؛ امری که با تبعات غم انگیز پایان 

می پذیرد.
واگذاری مسوولیت های امنیتی از جانب ناتو و نیروهای 
شد  شروع   2011 سال  از  افغان  سربازان  به  امریکایی 
پولیس  و  ارتش  داشت.  خواهد  ادامه   2014 سال  تا  و 
افغانستان هم اکنون کنترل کامل مناطقی را که 7۵ درصد 
دست  به  می کنند،  زنده گی  آنها  در  افغانستان  جمعیت 

گرفته اند.
بیش از 1000 نیروی استرالیایی در قالب سربازان ائتالف 

ناتو در افغانستان حضور دارند.

حمایت استرالیا از واگذاری مسوولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان
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          استفان والت/ فارن پالیسی

دست یابی به پیروزی در افغانستان بعید به نظر 
می رسد، زیرا پاکستان همچنان به حمایت از 
طالبان ادامه می داد و خاک این کشور قلمرِو 

مناسبی برای فعالیت های این گروه شبه نظامی 
به شمار می رفت. زمانی که اعضای طالبان تحت 

فشار قرار می گرفتند، همواره می توانستند به 
پاکستان بروند و خود را برای نبردی دیگر در 
روزی دیگر آماده سازند. با این حال واشنگتن 
هرگز تمایلی برای اعمال نفوذ در راستای قطع 
حمایت پاکستان از طالبان نداشت و هم اکنون 
نیز این مسأله به طور کامل مشخص نیست 
که واشنگتن بتواند بدون این که در پاکستان 

وارد جنگ شود اعضای طالبان را در این کشور 
ریشه کن کند.

چرا امریکا در افغانستان وارد جنگ شد؟ من بر این 
موضوع واقفم که ما تظاهر می کنیم در جنگ افغانستان 
موفق شده ایم اما در واقع باید توجه داشت که واقعیت 
می کند.  حکایت  شکست  از  و  است  شرم آور  بسیار 
در حال حاضر، دالیل شکست ما توسط افرادی نظیر 
ولی نصر و سارا چایز مورد بررسی قرار می گیرد. هر 
روابط  درباره  را  توجهی  قابل  نکات  افراد  این  دوی 
حال،  این  با  می سازند.  مطرح  پاکستان  و  افغانستان 
را  اساسی  آنها مسایل  باورم که هر دوی  این  بر  من 
ناتو را تشکیل  امریکا و  ناکامی تالش های  که مبنای 
می دهد، مد نظر قرار نمی دهند. این مسأله به ویژه با 
قابل  عراق  در  شبه نظامیان  کنونی  وضعیت  به  توجه 

افغانستان  جنگ  در  اساسی  مشکل  است.  بررسی 
مربوط به ساختارها بود: اهداف امریکا در افغانستان 
بدون در اختیار داشتن منابع الزم قابل تحقق نبود اما 
بیان  به  بود.  تعهد  عدم وجود  دیگر  واقع مشکل  در 
دیگر، پیروزی در جنگ به اندازه تالشی که برای آن 

الزم بود نمی ارزید.
در  معنادار  پیروزی  به  دستیابی  که  این  نخست 
افغانستان مستلزم اعزام نیروهای بیشتر به این کشور 
خاورمیانه بود. پیروزی در جنگ افغانستان به معنای 
کارآمد  دولتی  ایجاد  و  طالبان  اعضای  دادن  شکست 
نیروهای خارجی  در کابل تعریف شده است. تعداد 
در  مناسب  نسبت  به  هیچ گاه  افغانستان  در  مستقر 
مقایسه با جمعیت این کشور نرسید و نقص مربوط 
به تعداد نیروها همواره در پی اختالفات موجود در 
منطقه دو چندان می شد. از جمله عوامل دیگری که در 
عملکرد نیروهای مستقر در افغانستان تاثیر می گذاشت 
مناطق  و  ضعیف  زیرساخت ها  جغرافیایی،  وضعیت 

مرزی ناامن بود.
افغانستان  در  پیروزی  به  دستیابی  که  این  دوم  نکتۀ 

بعید به نظر می رسد زیرا پاکستان همچنان به حمایت 
قلمروی  کشور  این  خاک  و  می داد  ادامه  طالبان  از 
به  نظامی  شبه  گروه  این  فعالیت های  برای  مناسبی 
شمار می رفت. زمانی که اعضای طالبان تحت فشار 
پاکستان  به  می توانستند  همواره  می گرفتند،  قرار 
دیگر  روزی  در  دیگر  نبردی  برای  را  خود  و  بروند 
آماده سازند. با این حال واشنگتن هرگز هیچ تمایلی 
پاکستان  حمایت  قطع  راستای  در  نفوذ  اعمال  برای 
به طور  مسأله  این  نیز  هم اکنون  و  نداشت  طالبان  از 
کامل مشخص نیست که واشنگتن بتواند بدون اینکه 
در پاکستان وارد جنگ شود اعضای طالبان را در این 

کشور ریشه کن کند.
نکته سوم این است که امریکا نتوانست کرزی را وادار 
به اعمال اصالحات در دولت کابل کند و علت این 
مسأله این بود که کرزی تنها فردی بود که برگ برنده 
را در عرصه سیاسی افغانستان در دست داشت و خود 
از این مسأله به خوبی آگاه بود. تا زمانی که امریکا و 
ناتو مایل بودند بر کل افغانستان حکومت داشته باشند 
واشنگتن مجبور بود با کرزی...         ادامه صفحه 6

چرا امریکا در افغانستان شکست خورد؟

روزنامهماندگاربرایسالجاریخورشيديمشتركميپذيرد

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 اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳9۳ / 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

دادگاه عالی کشور:

دوتابعیته ها می توانند دیپلمات شوند
دادگاه عالی افغانستان قانون کارمندان 
را  کشور  دیپلمات های  و  کنسولی 
خالف قانون اساسی خوانده و رد کرد.
گذشته  سال  اسد  ماه  در  قانون  این 
شد  تصویب  نماینده گان  مجلس  در 
جمهوری  رییس  سوی  از  اخیراً  و 
دادگاه  مقامات  اکنون  اما  شد،  توشیح 
عالی می گویند این قانون خالف قانون 

اساسی است.
دیپلمات های  قانون،  این  اساس  بر 
ندارند  حق  همسران شان  و  افغان 
تابعیت کشور دیگری را داشته باشند.

عبداهلل عطایی، سخنگوی دادگاه عالی 
به بی بی سی گفت که تفسیر قوانین و 
بررسی مطابقت قوانین فرعی با قانون 
از وظایف اصلی دادگاه عالی  اساسی 

است.
نباید  که  افرادی  گفت  او 
باشند  داشته  دوگانه  تابعیت 
مشخص  اساسی  قانون  در 
کارمندان  قانون  و  اند  شده 
دیپلمات ها  و  کنسولی 
قانون  اصل  این  خالف 

اساسی است.
آقای عطایی گفت: »ایزاد در 

شروط قانون اساسی به معنای تعدیل 
و اضافه کردن در قانون اساسی است 
هیچ  که  نیست  پارلمان  حق  این  و 
چیزی را در قانون اساسی اضافه کند.«
حق  جرگه  لویه  تنها  وی،  گفته  به 
که  دارد  را  اساسی  قانون  در  تعدیل 
شرایط تشکیل آن نیز در قانون اساسی 

درج شده است.
در قانون اساسی افغانستان آمده است 
تابعیت  دو  نباید  جمهوری  رییس  که 
داشته باشد. وزیران دارای دو تابعیت 
نیز می توانند از سوی رییس جمهوری 
به مجلس نماینده گان معرفی شوند اما 
مجلس حق رد...        ادامه صفحه 6

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

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

دست راست، کوچة پنجم
شماره گان: 5000


