
نخست وزیر پاکستان و وزیر امور خارجه انگلیس، بر 
گسترش روابط دوجانبه و برقراری صلح و امنیت در 

منطقه تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری شینهوا، طی نشستی نواز شریف 
بر  مبنی  را  دولتش  درخواست  پاکستان  نخست وزیر 
کشورهای  خصوصا  کشورها  تمامی  با  روابط  بهبود 

همسایه اعالم کرد.
ویلیام هیگ وزیر خارجه انگلیس نیز اعالم کرد، تعهد 
جهت  در  ابتکارعمل ها  همه  از  حمایت  به  پاکستان 
ارتقاء صلح و برقراری امنیت در افغانستان و احیای 

مجدد گزینه دیپلماسی با هند قوی و محکم است.
نواز شریف همچنین در مورد همکاری میان پاکستان 
اوضاع  تروریسم،  علیه  جنگ  زمینه  در  انگلیس  و 
افغانستان و دیگر مسایل مشترک با وزیر امور خارجه 

در  طرف  دو  هر  همچنین  و  کرد  رایزنی  انگلیس 
مورد نقش پاکستان در افغانستان پس از عقب نشینی 
نیروی ناتو تحت فرماندهی آمریکا طی سال های اخیر 

تبادل نظر کردند.
به  پاکستان  که  داد  خاطر  اطمینان  شریف  نواز 
همکاری هایش با جامعه بین الملل...     ادامه صفحه 6
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بزرگ ترین داروی خشم، صبر و درنگ است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک مقام ارشد پاکستانی در آستانۀ سفر به کابل:

بر طـالبان نفـوذ داریم

کشته شدن  جمعه  روز  ایساف  نیروهای  فرمانده 
هشت غیرنظامی را به دست طالبان در والیت لوگر 

به شدت محکوم کرد.
ایساف در بیانیه یی اعالم کرد :»ایساف کشته شدن 
هشت کارگر افغان را در والیت...   ادامه صفحه 6

مستقل  کمیسیون  ارشد  مقام های  گزینش  کمیتۀ  نشست  اولین 
انتخابات برگزار شد.

کمیتۀ گزینش می گوید که در زمینه پیشنهاد افراد به رییس جمهور 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  باالی  سمت های  در  تعیین  جهت 

افغانستان از دقت بیشتر کار گرفته خواهد شد.
روز  کمیته  این  و عضو  سنا  مجلس  رییس  مسلمیار  فضل هادی 
به  به خبرنگاران گفت که  از نخستین نشست شان  بعد  پنجشنبه 
منظور تأمین شفافیت روند انتخابات کوشش می کنند تا اشخاص 

به اساس شایسته گی و لیاقت به رییس جمهور معرفی شوند. 
او گفت: » به اتحاد و اتفاق این 27 نفر به رییس جمهور معرفی 
خواهند شد. خواهران و برادرانی که می خواهند به عنوان کمیشنر 
کمیسیون انتخابات معرفی شوند، آنها به اساس معیارهایی که در 
قانون الزم دیده شده از طریق این کمیته به رییس جمهور معرفی 
خواهند شد.« ...                                        ادامه صفحه 6

دفتر  رییس  خرم  کریم  ادعای  کابل  در  امریکا  سفیر 
برای  امریکا  تالش  بر  مبنی  را  کرزی  رییس جمهور 
تجزیۀ افغانستان و شرکت دادن طالبان در امور سیاسی، 

»مهمل« دانست.
بیانیه یی که  امریکا در کابل در  کانینگهام سفیر   جیمز 
سفارت امریکا روی پایگاه انترنتی خود درج کرد، اتهام 
کریم خرم رییس دفتر کرزی را که در مصاحبه با یک 

شبکۀ تلویزیونی مطرح شده بود، رد کرد.
کانینگهام در این بیانیه اعالم کرد: »این اتهام که امریکا 
را  افغانستان  طالبان،  به  سهم  دادن  با  می کند  تالش 
افغانستان  از  امریکا  است.  بی اساس  کاماًل  کند،  تجزیه 
آرام، دموکراتیک و یکپارچه حمایت می کند. این اساس 
آینده  و  حاضر  حال  در  افغانستان  در  امریکا  سیاست 

است.«
گفته  تلویزیون یک  با  در مصاحبه یی خود  کریم خرم 
بود: گشایش دفتر طالبان در دوحه قطر، توطیه یی برای 
تجزیۀ افغانستان است و کشورهای امریکا، پاکستان و 

قطر در آن دست دارند.
کانینگهام گفت هدف امریکا از »فدا کردن جان نیروها 
و منابع خود در کنار متحدان افغان تنها ایجاد افغانستانی 
با ثبات با توانایی تأمین امنیت شهروندان خود، تقویت 
مردم  که  است  آینده یی  پیگیری  و  دولتی  نهادهای 

استحقاق آن را دارند.
مسوول  افغان ها  افزود  افغانستان  در  امریکا  سفیر 
تصمیم گیری در مورد آینده افغانستان هستند و انتخابات 
آیندۀ این کشور صرفنظر از این  که افغان ها به چه کسی 

رأی می دهند برای آینده افغانستان حیاتی خواهد بود.
خود  آینده  افغان ها  که  شرایطی  »در  گفت:  کانینگهام 
قدرتمند  شریک  یک  همچنان  افغانستان  می سازند،  را 
و مصمم به نام امریکا خواهد داشت. توافقنامه امنیتی 
مانند  آن هستیم،  مورد  در  مذاکره  که سرگرم  دوجانبه 
توافقنامه هایی است که ما با بسیاری...    ادامه صفحه 6

دانفورد در پيوند به کشتار 8 غيرنظامي:

اقدام طالبان وحشیانه و 
خالف وجدان است

انتخابات آینده در گرو 
عملکرِد کمیتۀ گزینش

وزیر خارجۀ انگليس در دیدار با نخست وزیر پاکستان:

تالش های شما برای برقراری صلح در 
افغانستان ستودنی است

چرا خرم 
به ایاالت 

متحده حمله 
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صفحه 6

سفير امریکا در کابل: 
اظهـارات خـرم بی اساس است

افغانستان همچنان یک شریک قدرتمند و مصمم به نام امریکا خواهد داشت!



با وجود گذشت یازده سال از حضور مستقیم 
و  افغانستان  در  متحده  ایاالت  نیروهای 
تالش های مشترِک این دو کشور در پیوند با 
سیاست های  هنوز  بین المللی،  تروریسم  محو 
نامشخص  و  تعریف ناشده  طرف  دو  هر 

می نماید.
در طول این یازده سال، با آن که ایاالت متحده 
یگانه البی و حامی  بین المللِی حکومت آقای 
کرزی بوده و نه تنها میلیاردها دالر را صرف 
ثبات و برگشِت امنیت به افغانستان کرده، که 
هزاران شهروندش را نیز در این تعامل از دست 
داده است و همین گونه جانب افغانستان. اما با 
این همه، گاهی آزرده گی هایی نیز به میان آمده 
هر  سیاست مداراِن  خاطر  کدورت  باعث  که 
دو طرف شده است. چنان که مقامات ایاالت 
متحده، هر از گاهی حکومت افغانستان را به 
گاهی  و  کرده اند  متهم  بی کاره گی  و  نارسایی 
هم برعکس، مقامات افغانستان دولت ایاالت 
و  متناقض  سیاست های  اِعمال  به  را  متحده 

سوءنیت.
تجربه نشان داده که در این میانه، موضع گیری 
برای  غالبًا  افغانستان  مقامات  اتهام زنی های  و 
پنهان کردِن کوتاهی های خودشان بوده است تا 
بیان یک حقیقت. زیرا تا کنون بیانات مقامات 
و  کوتاه کاری ها  به  پیوند  در  متحده  ایاالت 
فساد،  نظیر  افغانستان  دولت  ناتوانی های  نیز 
گسترش قاچاق مواد مخدر، بی عدالتی، ناامنی 
دیگر،  سوی  از  است.  بوده  به جا  اکثراً  و... 
هزینۀ  که  کشوری  عنوان  به  متحده  ایاالت 
حِق  می شود،  متقبل  افغانستان  در  را  هنگفتی 
این اعتراض را دارد. اما افغانستان بیشترینه و 
برای پوشش خطاهای خود، ایاالت متحده را 

متهم می کند.
کریم  آقای  صحبت های  مورد،  تازه ترین  در 
توجه  قابل  کرزی  جناب  دفتر  رییس  خرم 
است که در رسانه یی، ایاالت متحده را متهم 
کرده است که قصد تجزیۀ افغانستان را دارد. او 
گفته است که ایجاد نماینده گی امارت اسالمی 
 طالبان در قطر، به معنای تجزیۀ افغانستان بوده 

کار  آن  در  پاکستان  و  متحده  ایاالت  نقش  و 
برجسته می نماید.

سفارت  واکنش  آقای خرم،  اظهارات  این  اما 
است.  برانگیخته  را  کابل  در  متحده  ایاالت 
متحده  ایاالت  سفیر  کانینگهام  آقای  چنان که 
بر  مبنی  »اتهاماتی  است:  گفته  کابل،  در 
امریکا در تالش تجزیۀ  ایاالت متحدۀ  این که 
افغانستان است و می خواهد قسمتی از آن را به 
گروه طالبان بدهد، مزخرف و کاماًل بی اساس 

است.« 
حاال پرسش این است که منشای موضع گیری 
آقای خرم کجاست و چرا این گونه بر دیگری 

حمله می برد؟
نقش  قطر،  دفتر  ایجاد  در  که  است  روشن 
بحث  و  بوده  بیشتر  همه  از  افغانستان  دولت 
این که طالبان به خانه برگردند نیز از طرح های 

اصلی آقای کرزی بوده و است. آقای کرزی 
بار  طالبان  این که  از  پس  همراهانش  و 
رفتار  به  پیش  از  بیش  و  شدند  تجهیز  دیگر 
این که  به جای  دادند،  ادامه  جنایت کارانۀشان 
آنان بجویند،  نظامی  با  مقابلۀ  را در  راه چاره 
دسِت دوستی به سوی آنان دراز کردند، آن هم 
پشتون تبار  عمدتًا  طالبان  گویا  این که  دلیل  به 
اند و پشتون ها نباید به نام طالب کشته شوند. 
آقای خرم  تفکر، خود  این  اصلی  از طراحان 

است که بنا بر همان تفکر قوم پرستانه، تا کنون 
نیز  و  طالب  بنیادگراهای  بخشایش  در  سعی 
منزه  جلوه دادِن آنان دارد. این طرز نگرش را 
می توان در همین مصاحبه اش دید که وقیحانه 
یاد  مردمی  رهبر  یک  عنوان  به  مالعمر  از 
می کند و تمام جنایت کاری های او را یک سره 

به فراموشی می سپارد.
نیز  صلح  گفت وگوهای  ناکام  پروژۀ 
دوم  دور  در  که  بود  برنامه  همین  ماحصِل 
شد  مطرح  کرزی  آقای  ریاست جمهوری 
طالبان  بل  نداشت،  نتیجه یی  هیچ  تنها  نه  که 
که  شد  باعث  حتا  و  ساخت  گستاخ  تر  را 
مردمی  و  جهادی  شخصیت های  بزرگ ترین 
شوند.  برداشته  میان  از  یکی  یکی   افغانستان، 
بماند این که رفتار جنایت کارانۀ طالبان روزانه 
جان ده ها زن و مرد و پیر و جوان و کودک را 

در سراسر این کشور می گیرد.
امتیازدهی های بی شماری چون رهایی زندانیان 
طالبان، درخواست های مکرر برای رهایی آنان 
طالبان،  برادرخواندن   پاکستان،  زندان های  از 
آن ها  پیوستن  برای  مذبوحانه  خواهش های 
برای  مکرر  سفرهای  و  تماس ها  نظام،  به 
گفت وگوهای صلح و... سبب شدند که طالبان 
نه  بپندارند  را یک جمعیِت سیاسی  خودشان 
ملحوظ  همین  روی  دهشت افکن.  گروه  یک 
برابر  در  بیشتر،  امتیازگیری  و  ارعاب  برای  و 
هر حرکت دولت افغانستان از ترور و کشتار 
آقای  خواهش های  حتا  و  گرفتند  کار  بیشتر 
کرزی را نادیده گرفتند و هرگز به میز مذاکره 

حاضر نشدند.
یکی  اسالمی  نیز  امارت  نماینده گی  ایجاد 
سعی  افغانستان  دولت  که  بود  ترفندهایی  از 
به  شده،  که  امتیازی  هر  به  طالبان  داشت 
دولت  که  این  شوند.  حاضر  مذاکره  میز  پای 
افغانستان اکنون خود را بی خبر نشان می دهد، 
قابل  هیچ  ورنه  است،  مردم فریبی  نوعی 
پذیرش نیست که طالبان این کار را خودسرانه 

انجام داده باشند.
مساله،  این  از  کرزی  آقای  حکومت  انکار 
ریشه در بحث پیمان امنیتی با ایاالت متحده 
هیچ  که  داشت  دیگر  امتیازگیری های  نیز  و 
برای  کرزی  آقای  ندارند.  قطر  دفتر  با  ربطی 
آن که ایاالت متحده را مجبور به حمایت از 
نامزد مورد نظرش در انتخابات پیش  رو کند، 
دفتر طالبان را انکار کرد و آن را برنامۀ تجزیه 

خواند.

بنابراین، آن چه را که آقای خرم در رسانه های 
بیان می دارد و همۀ تقصیرها را بر گردن ایاالت 

متحده می اندازد، ادامۀ همین بازی است.
با  روابط  تنها  سیاست  طرز  این  که  بی تردید 
شاید  و  می سازد  خدشه دار  را  متحده  ایاالت 
دیدگاه عمومی  جامعۀ ایاالت متحده را دربارۀ 
افغانستان تغییر بدهد، که پس از آن، تغییر در 
نیز  افغانستان  قبال  در  آن کشور  سیاست های 

حتمی  است.
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منوچهر

چرا خرم 
به ایاالت متحده حمله می برد؟

 

در آستانۀ ورود به سال 2014، ارگ ریاست جمهوری دست خوِش 
التهاب و سراسیمه گِی عجیبی شده است. خالف آن چه که ارگ نشینان 
داشت،  نخواهد  تفاوتی  دیگر  سال های  با  سال  این  که  دارند  ادعا 
ارگ  می کند.  بیداد  آن ها  منِش  و  کنش  در  نگرانی  و  هراس  ولی 
نگرانی  دچار  سرنوشت ساز،  سال  این  آستانۀ  در  ریاست جمهوری 
مضاعف شده است؛ نگرانی نسبت به این که روند تحوالت چه گونه 

خواهد بود و چه سرنوشتی انتظار آن ها را می کشد. 
اظهارات کریم خرم رییس دفتر آقای کرزی مبنی بر این که امریکا و 
پاکستان از آغاز با هم طرح تجزیۀ افغانستان را چیده بودند، از سوی 
سفیر امریکا »بی اساس« و »مزخرف« خوانده شد. در اعالمیه یی که 
از سوی سفارت امریکا در کابل منتشر شده، آمده است که امریکا 
این که  سوای  می کند.  فکر  دموکراتیک«  و  »یک پارچه  افغانستان  به 
اما  اند،  به جانب  اظهاراِت خود حق  از طرف ها در  کدام یک  واقعاً 
یک نکتۀ اساسی که همواره در این مناسبات نادیده گرفته می شود، 
تناقض در عمل و گفتار است. دولت مردان کشور نمی دانند و یا از 
سِر عمد نمی خواهند بدانند که چنین تناقضی در رفتار و گفتارشان 
به  را  کشورها  برخی  این که  ضمن  آن ها  می شود.  دیده  به وضوح 
دشمنی با افغانستان متهم می کنند، اما در پای میز مذاکره با آن ها پیمان 
استراتژیک می بندند و حتا شرم ندارند که از سازمان های استخباراتی 
و  عمل  آزادی  ادعای  می توانند  بگیران  پول  آیا  بگیرند.  پول  آن ها 

اندیشه داشته باشند؟ 
گفتمان ارگ در بیشتر از یک دهه، گفتمان دشمن تراشانه بوده است؛ 
گفتمانی که تالش کرده است به جای استفاده از فرصت های بزرگی 
که در برابر افغانستان قرار داشته، آن ها را به نفع خود تقلیل دهد. اگر 
واقعًا سخنان رییس دفتر آقای کرزی درست باشد و اسناد و مدارِک 
کافی دال بر صحِت آن ها در اختیار داشته باشد، پس چرا در واکنش 
به چنین »توطیۀ بزرگی«، صرفاً به انتقاد و کشاندن مسایل به رسانه ها 
اکتفا می کند؟ و چرا ارگ نشینان از این کشورها خواهاِن کمک های 

نظامی و اقتصادی می شوند؟
اگر از عینِک ارگ نشینان با توجه به اظهارات اخیر آن ها، به مسایل و 
قضایا نگاه کنیم، تصویر بسیار وحشت ناکی در برابِر ما قرار خواهد 
گرفت. این تصویر شبیه به این خواهد بود که کسی گوسفندانش را 
به چوپانِی گرگ سپرده باشد. آیا عقِل سلیم حکم می کند که کشوری 
با دشمنان خود که در پی تجزیه و نابودی آن هستند، قرارداد ببندد؟ 
آموزش افسران و سربازاِن خود را به آن ها واگذار کند و با پول های 
آن ها چرخ اقتصادی و سیاسِی کشور را بگرداند؟ این چه گونه دشمنی 

است و واقعاً ما در کجای این جهان قرار داریم؟ 
موفقانه  که  را  سیاستی  تنها  گذشته،  سال  در طول 12  کرزی  آقای 
در  مزاجی  دم دمی  و  سردرگمی  سیاست  است،  برده  پیش  به 
سوی  از  افغانستان  سیاست،  این  در  است.  بوده  قدرت  مناسباِت 
شمار  بر  هم  روز  هر  و  شده   محاصره  خارجی  و  داخلی  دشمنان 
و تعداد محاصره کننده گان افزوده می شود. در این سیاست، احزاب 
سیاسی موجود در جامعه، دشمنان افغانستان هستند و باید از آن ها 
که  جهان  کشورهای  سیاست،  این  در  کرد.  حذر  برنامه های شان  و 
اهداف  داشته اند،  قرار  افغانستان  کنار  در  گذشته  سال   12 طول  در 
نابود  افغانستان را  و برنامه های شیطانی در سر دارند و می خواهند 
کنند. آیا با چنین تعبیر و تفسیرهایی، افغانستان آیندۀ خوبی در پیش 

خواهد داشت؟ 
در  سال ها   این  همه کارۀ  که  برد  یاد  از  نباید  ضمن،  در 
سیاست گذاری های ملی، منطقه یی و بین المللی نیز خود این آقایان 
بوده اند. آن ها بودند که یک روز پاکستان را دوست و برادر خواندند 
و روز دیگر، دشمن جانی. آن ها بودند که یک روز طالبان را برادران 
ناراضی خطاب کردند و روز دیگر، تروریست های هم سطح القاعده. 
آن ها بودند که با کشورهای بزرِگ جهان پیمان های راهبردی امضا 
کردند، ولی روز دیگر این کشورها را اشغال گر توصیف کردند. آیا 
سیاست، چنین چیزی است؟ مردم افغانستان تا چه زمانی باید چوب 
چنین سیاست هایی را بخورند؟ چه زمانی قرار است که ارگ نشینان 

بر سِر عقل آیند و بر اساس منافع ملی کشور تصمیم گیری کنند؟ 
اشتباه آمیز  سیاست های  روشِن  نشانۀ  طالبان،  گروه  شدن  بزرگ 
مشکالتی  افغانستان  اگر  است.  بوده  ارگ نشینان  غلط  محاسبات  و 
به  مشکالت  این  ریشه های  دارد،  جهان  و  همسایه  کشورهای  با 
باید  ما  چرا  برمی گردد.  حاکم  گروه  و  کرزی  آقای  ندانم کاری های 
همواره مشکالِت خود را به دیگران نسبت دهیم. در این جای شک 
نیست که بیگانه ها در پی تأمین منافع خود هستند. این موضوع از 
چشم شهروندان کشور پوشیده نیست. مگر کم گفته شد که جامعۀ 
در  را  خود  ماِل  و  جان  که  نشده  ما  ابروی  و  عاشق چشم  جهانی 
افغانستان نثار کند؟ اما در این میان، مسایل دیگری وجود دارد که 
می تواند به عنوان منافع مشترک عمل کند. این منافع مشترک هست 
که رابطه یی دوسویه میان افغانستان و جامعۀ جهانی را رقم زده است. 
ما در یک تعامل دوجانبه با جامعۀ جهانی قرار داریم و ضمن این که 
منافع آن ها را به خوبی می شناسیم، باید از دروِن آن به تعریف روشنی 
از منافِع خود دست پیدا کنیم. انفعال سیاسی و سپردِن مدیریت تمام 
پیامدی جز آن چه که در عمل می بینیم، نخواهد  جامعه به دیگران، 

داشت.  

ارگ ریاست جمهوری به مرگ 
افغانستان می اندیشـد!

موضع گیری و اتهام زنی های مقامات افغانستان غالباً برای پنهان کردِن 
کوتاهی های خودشان بوده است تا بیان یک حقیقت. زیرا تا کنون بیانات مقامات 
ایاالت متحده در پیوند به کوتاه کاری ها و نیز ناتوانی های دولت افغانستان نظیر 
فساد، گسترش قاچاق مواد مخدر، بی عدالتی، ناامنی و... اکثراً به جا بوده است. از 
سوی دیگر، ایاالت متحده به عنوان کشوری که هزینۀ هنگفتی را در افغانستان 
متقبل می شود، حِق این اعتراض را دارد. اما افغانستان بیشترینه و برای پوشش 
خطاهای خود، ایاالت متحده را متهم می کند
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در  سفید  کاخ 
لغو  تا  دارد  نظر 
سران  نشست 
امریکا  و  روسیه 
بود  قرار  که  را 
پاییز آینده برگزار 
بررسی  شود، 

کند؛ اقدامی که تشدید کننده تنش موجود میان دو رهبر است.
مشغول  در حالی  کاخ سفید  آسوشیتدپرس،  گزارش خبرگزاری  به 
بازبینی این مساله است که مسکو قصد دارد اعطای پناهندگی موقت 
درخصوص  اطالعات  افشای  به  متهم  امریکایی  اسنودن  ادوارد  به 

برنامه های جاسوسی فوق محرمانه امریکا را بررسی کند.
برخی مقامات بر این باورند که لغو این مذاکرات دو جانبه ممکن 
امریکا  مخالفت  زمینه های  سایر  پی  در  تالفی جویانه  اقدامی  است 
با روسیه مانند حمایت مداوم مسکو از بشار اسد، رییس جمهوری 

سوریه باشد.
به رغم آنچه درخصوص اسنودن روی داده است، کاخ سفید اعالم 
کرده است که باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در یک نشست 

بین المللی در سنت پترزبورگ روسیه شرکت خواهد کرد.
در همین زمینه جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد: رییس 
جمهوری قصد دارد برای شرکت در نشست گروه 20 به روسیه سفر 
کند. من هیچ خبر دیگری فراتر از آنچه که پیش از این در خصوص 
سفر رییس جمهوری به روسیه در پاییز گفته ایم در دست ندارم که 

اعالم کنم.
از سوی دیگر اندرو کوچینز، رییس برنامه روسیه در مرکز مطالعات 
استراتژیک بین المللی اعالم کرد که تهدید واشنگتن به لغو این سفر 
روسیه  جمهوری  رییس  پوتین،  والدیمیر  بر  فشاری  اهرم  می تواند 
باشد که مایل است از هر گونه شرمزدگی در صحنه جهانی اجتناب 

کند.
وی افزود: هنگامی که تمرکز جهان بر او )پوتین( و روسیه است، او 
نمی خواهد که این تمرکز مسایل منفی بسیاری را افشا کند که ممکن 

است منحرف کننده باشند.

بازیگری قدرتمند در خاورمیانه
ممکن است عربستان سعودی غیرانقالبی ترین کشور 
حمایت  گذشته  هفته  در  کشور  این  اما  باشد،  جهان 
کامل برجسته ترین طغیانگران جهان را از آن خود کرد.
سعید سامی حسن« از 25 جنوری سال 2011 میالدی 
در میدان التحریر قاهره به سر می برد و در این مدت 
شاهد یک دیکتاتور تحت حمایت امریکا، یک کودتای 
بوده  اخوان المسلمین  منتخب  رییس جمهور  و  نظامی 
حکومت  که  است  خیابانی  شورشی  نوعی  او  است. 
خودکامه عربستان سعودی به شدت از این دسته افراد 
اما هفته گذشته سعید سامی حسن  در هراس است. 
فراسوی  مطلقۀ  پادشاهی  از  را  خود  مطلق  حمایت 
تحسن  در  چادرش  از  او  کرد.  اعالم  سرخ  دریای 
برادران  »سعودی ها  می گوید:  التحریر  میدان  ادامه دار 
ما هستند. آنها مسلمانند و به خدا ایمان دارند. معلوم 
شده که رییس جمهور مرسی یک عامل امریکایی و 
قطری بوده اما سعودی ها در حال کمک به ما هستند.

تغییر سرسپردگی ها در خاورمیانه طی سه سال اخیر به 
اندازه آشوب ها و ناآرامی های بهار عربی تکان دهنده و 
قابل توجه بوده است اما تغییرات اخیر و نوع روابطی 
حدی  به  می دهند،  شکل  آرامی  به  آنها  حاکمان  که 
بوده که دیپلمات ها، تحلیلگران و حتی برخی از مردم 

عادی مصر را نیز شگفت زده کرده است.
عربستان که تا همین اواخر از آن به عنوان حکومت 
قدرت  بر  تکیه  وجود  با  و  می شد  یاد  سالخوردگان 
فروش میلیاردها بشکه نفت نتوانسته بود بر رقبایش 
به  ناگهان  کند،  غلبه  خاورمیانه  قدرت  چالش  در 

پرنفوذترین بازیگر منطقه تبدیل شده است.
محمد  سریع  برکناری  از  پس  ساعت  دو  سعود  آل 
مصر،  ارتش  توسط  اخوان المسلمین   دولت  و  مرسی 

حمایت خود را از این اقدام نظامی اعالم کرد.
را  کیسه  سر  سعود  آل  خاندان  بعد  روز  چند  سپس 
شل کرده و یک کمک پنج میلیارد دالری را به مصر 
پیشنهاد کردند. امارات متحده عربی، همسایه و متحد 
عربستان نیز سه میلیارد دالر دیگر و کویت نیز چهار 
میلیارد دالر برای کمک پیشنهاد دادند. محمد مرسی 
در یک سالی که زمام امور را در مصر به دست داشت، 
تنها یک وام هشت میلیارد دالری را از قطر دریافت 
کرد در حالیکه همسایگان قطر در حوزه خلیج فارس 

یک هفته ای این میزان را پشت سرگذاشتند.
هیچ مدرکی دال بر اینکه عربستان در توطئه براندازی 
مرسی دست داشته، وجود ندارد، اگرچه توطئه ای از 
به خوبی سازمان دهی شده  و  برنامه ریزی شده  پیش 

بود.
اگرچه  مصر،  دفاع  وزیر  السیسی،  عبدالفتاح  جنرال 
اقتصادی  بزرگ  شکاف  یک  سوخت،  برق،  کمبود 
و مشکلی که بعدا مشخص شد یعنی تنها دو ماه از 
ذخیره گندم مصر باقی مانده است را به ارث می برد، 
اما وقتی اعالم کرد که چه اتفاقی افتاده توانست اعتماد 

عمومی را نسبت به آینده مصر جلب کند.
هیچ  که  کرد  اعالم  مصر  دادستان  اخیر  روزهای  در 
می برد،  سر  به  بازداشت  در  که  مرسی  برای  تخفیفی 
غیرمعمول  اقدام  یک  این  داشت.  نخواهد  وجود 
نخستین  علیه  که  است  جنایی  تحقیقات  اعالم  در 
دموکراتیک  صورت  به  که  مصر  رییس جمهوری 
و  خشونت  تحریک  جاسوسی،  اتهام  شده  انتخاب 
دیگر  تن  چندین  شود.  وارد  کشور  اقتصاد  تخریب 
اتهام  با  تاکنون  نیز  از اعضای حزب اخوان المسلمین 

تحریک خشونت ها مواجه شده اند.
اما کشورهای پادشاهی حوزه خلیج فارس کشورهای 
دوستانه  نوع  فعالیت های  فکر  به  تنها  که  نیستند 
عنوان  به  اخیر  قطر در سال های  باشند. در حالی که 
در  اخوان المسلمین  حامی  ثروتمندترین  و  مهمترین 
منطقه،  در  همسایگانش  شده،  پدیدار  عرب  جهان 
سیاسی  اسالم  توده گرایانه  و  اصالح طلبانه  برچسب 
اخوان المسلمین را با دیده شک و تردید می نگرند و 
در مورد امارات هم این کشور از این گروه متنفر و 

بیزار است.
این مساله اتفاقی نبوده که کمک مالی امارات شخصا 
امنیت  نهیان«، مشاور  توسط »شیخ هزاع بن زاید آل 
امر  این  و  داده شده  کودتا  دولت  به  این کشور  ملی 
امور  به  ربطی  کمک  این  که  است  این  دهنده  نشان 

بشردوستانه یا حتی روابط خارجی ندارد.
حسنی  سرنگونی  از  دو  هر  امارات  و  عربستان 
مبهوت   2011 سال  در  مصر  سابق  دیکتاتور  مبارک، 
که  را  مردی  پشت  اوباما  باراک  اینکه  از  آنها  شدند. 

کرده  خالی  بود  امریکا  متحدان  قدیمی ترین  از  یکی 
بسیار ناراحت بودند؛ اوبامایی که از نظر آنها دیدگاه 
جورج  برخالف  دارد  اسالم  به  نسبت  عملگرایانه ای 
»دموکراسی  به  که  امریکا  قبلی  رییس جمهور  بوش، 

تهاجمی« اعتقاد داشت.
از  آنچه  به  نسبت  عربی  کشور  دو  این  از  یک  هیچ 
دلیل  به  مرسی  نیست.  مطمین  افتاده  اتفاق  زمان  آن 
که  ایران  با  رابطه  تجدید  و  آشتی  مساله  از  استقبال 
منبع  اصلی ترین  عنوان  به  را  آن  امارات  و  عربستان 
عصبانی  را  دو  هر  می کنند،  تلقی  منطقه  مشکالت 
اینکه مصر  از  ابوظبی  و  بود و هم زمان ریاض  کرده 
از سلول های اخوان المسلمین در منطقه خلیج فارس 
هفته  امارات  داشتند.  هراس  شدت  به  کند،  حمایت 
گذشته 69 تن را به اتهام همدستی با اخوان المسلمین 

برای »برنامه ریزی یک کودتا« محکوم کرد.
تئودور کاراسیک، رییس تحقیقات در موسسه تحلیل 
دوبی  در  مستقر  خلیج فارس  و  خاورنزدیک  نظامی 
می گوید: عربستان و امارات به شدت از دولت مرسی 
و تاثیرش در خاورمیانه ناراضی و ناراحت بودند. آنها 
از ناکامی های مرسی برای طراحی و اجرای این نوع 
بر  سیاستگذاری  دنبال  به  و  شده  متنفع  دولت  تغییر 

اساس دیدگاه های خود هستند.
وی می افزاید، هیچ مدرک قطعی در مورد مذاکره میان 
ارتش مصر و هیچ یک از این دو کشور عربی پیش از 

کودتا وجود ندارد.
با وجود این احمد شفیق، نخست وزیر دوران حسنی 
مبارک که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته 
با اختالف اندکی از مرسی شکست خورد، در  مصر 
عنوان  به  و  می کند  زندگی  امارات  پایتخت  ابوظبی، 

مشاوری برای امیران این امارات فعالیت دارد.
 48 ضرب االجل  از  پیش  را  کودتا  این  شفیق  احمد 
او  بود.  کرده  پیش بینی  مرسی  به  مصر  ارتش  ساعته 
ابوظبی  در  آنکه من  با وجود  نیست  می گوید: شکی 

هستم اما در آنچه که رخ داده، نقش داشته ام.
هم جنرال السیسی و هم عدلی منصور، رییس دادگاه 
عنوان  به  جنرال ها  سوی  از  که  مصر  اساسی  قانون 
بسیار  روابط  شده،  تعیین  موقت  رییس جمهوری 
در  زمانی  السیسی  داشته اند. جنرال  با ریاض  قدیمی 
ریاض وابسته نظامی بود، در حالی که عدلی منصور 
هفت سال را به عنوان مشاور برای وزارت بازرگانی 

عربستان فعالیت داشت.
بازنمود ناگهانی تاثیر و نفوذ عربستان، چیزی نیست 

که تنها در مصر احساس شده باشد.
استانبول،  در  هتلی  راهروهای  در  نیز  گذشته  هفته 
کودتایی که توجه چندانی به آن نشد، وجود داشت؛ 
ظاهرا  که  روندی  سر  بر  سوری  مخالفان  که  جایی 
هیچ ارتباطی با درگیری های حلب و حمص نداشت، 
چندانی  توجه  امر  این  به  و  می کردند  نزاع  و  توطئه 

نشد.
اما یک روز پیش از آنکه پول عربستان به مصر ارسال 
شود، ریاض توانست در نبرد کوچک دیگری پیروز 
شود و آن زمانی بود که غسان هیتو که گفته می شود 
رابطه نزدیکی با قطر و اخوان المسلمین سوریه دارد، 
سرانجام از سمت نخست وزیری موقت ائتالف ملی 
سوریه استعفا کرد. دو روز پیش از آن مردی نزدیک 
این  الجربا« رییس  نام »احمد عاصی  با  به سعودی ها 

ائتالف شد. وی یکی از شیوخ قبایل با پیشینه سنتی 
است.

شورشیان  با  امریکایی  رابط  افسران  حال،  همین  در 
را  غرب«  »حامی  گروه های  تا  تالشند  در  سوری 
متقاعد کنند که پیش از مقابله با رژیم اسد، علیه جبهه 
با  القاعده بجنگند و به همین دلیل  النصرۀ وابسته به 
سعودی ها همکاری می کنند چرا که گفته می شود آن ها 
از اینکه تسلیحات قطری ها نهایتا به دست »جهادیون« 

برسد، ناراضی اند.
پیرامون  دنیای  پیچیدگی  برای کشف  تحلیلگرانی که 
فارس  خلیج  حوزه  کشورهای  سلطنتی  خانواده های 
تالش می کنند، می گویند، این اقدامات تنها یک نشانه 
از افزایش اعتماد به نفس عربستان نیست، بلکه نتیجه 

یک تغییر رهبری در داخل قطر است.
که  قطر  پیشین  امیر  ثانی،  آل  خلیفه  بن  حمد  شیخ 
امور  زمام  اخیراً  است،  مردان جهان  ثروتمندترین  از 
کشورش را به پسرش شاهزاده تمیم واگذار کرد. اگر 
چه شیخ حمد شرایط سنی را دلیل اقدام خود عنوان 
داشت، اما به نظر می رسد که این تغییر نشانه ای از آن 
است که قطر در حال تبدیل شدن به مدل »پادشاهی 
سلسله ای« مرسوم در اروپای شمالی است. عالوه بر 
وجهه  از  قطر  محلی  قبایل  محافظه کار  رهبران  این، 
سیاسی  اسالم  حامی  عنوان  به  حمد  شیخ  بین المللی 

ناراضی بودند.
مدارس  التحصیل  فارغ  که  ساله   33 تمیم  شاهزاده 
اظهارات  با  چندانی  میانه  و  است  انگلیس  دولتی 
است  گفته  ندارد،  اخوان المسلمین  روحانیون  کوبنده 
کرد.  نخواهد  حمایت  پدرش  مشتریان  از  دیگر  که 
وی  اینکه  بر  مبنی  است  مطرح  شایعاتی  همچنین 
معنوی  از رهبران  که  را  حتی شیخ یوسف قرضاوی 
عنصر  یک  است،  قطر  ساکنان  از  و  اخوان المسلمین 

نامطلوب می داند.
پادشاهی  کاخ های  رنگ  طالیی   چلچراغ های 
دردناک  تغییرات  از  فارس  خلیج  حوزه  کشورهای 
جاری در مصر و سوریه و قطعا از اعتراضات گسترده 
است  امری مضحک  این  اما  دور هستند.  به  خیابانی 
که رهبران جنبش تمرد که در 30 ژوئن سال جاری 
میلیون ها تن از مردم مصر را به خیابان ها کشاندند و 
خواستار برکناری مرسی شدند، هم اکنون خود را یکی 
از متحدان عربستان می بینند که خودش چند ماه پیش 

چنین تظاهراتی را سرکوب کرده بود.
محمد عبدالعزیز، یکی از سه رهبر ارشد جنبش تمرد 
می گوید: »ثبات در مصر و موفقیت گذار به نفع تمام 
کشورهای عربی است از جمله کشورهای حوزه خلیج 
فارس.« اظهاراتی که از دهان هر جنرال یا شاهزاده ای 

می تواند خارج شود.
وی مدعی است که مصر هنوز »برادر بزرگتر« یا رهبر 
ذاتی جهان عرب است و به طور حتم مصر نمی تواند 

به صورت یک کشور وابسته درآید.
در چادر سعید حسن در میدان التحریر، پیرمردی تاکید 
می کند که مصر، عربستان را جایگزین امریکا و قطر به 
عنوان حامیان حکومت دیکتاتوری نکرده است. احمد 
دوباره  هرگز  مصر  مردم  می گوید،  ساله   60 محمود 
فریب نخواهند خورد. سعید حسن در پاسخ می گوید: 
»مردم گاهی اوقات فریب خورده اند، اما نه همیشه.« 

اظهاراتی که خود وی چندان اعتمادی به آن  ندارد.

امریکا لغو نشست اوباما با 
پوتین را بررسی می کند

ادامۀ تالش بی نتیجۀ کری 
در خاورمیانه و مخالفت 
فلسطینیان با طرح امریکا

بن  به  پی  در 
رسیدن  بست 
کری  مذکرات 
طرف های  با 
و  فلسطینی 
برای  اسراییل 
سرگیری  از 
باراک  مذکرات، 
اوباما در تماسی تلفنی با نتانیاهو از وی خواست در سریع ترین زمان 

ممکن، مذاکرات با عباس را از سر بگیرد.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، جان کری، وزیر امو خارجه امریکا 
فلسطین  میان  صلح  مذاکرات  مجدد  انداختن  جریان  به  برای  که 
نرسیدن  توافق  به  دلیل  به  است،  شده  خاورمیانه  راهی  اسرائیل  و 
اسرائیلی ها و فلسطینیان سفر خود به منطقه را که قرار بود پنج شنبه 

به پایان برسد تمدید کرد.
پنج شنبه  فلسطین روز  آزادی بخش  فلسطینی و سازمان  گروه های 
عدم  یا  قبول  احتمال  و  کری  جان  طرح  بررسی  برای  را  نشستی 
قبول این طرح برگزار کردند. در پایان این نشست بیشتر گروه های 
فلسطینی تاکید داشتند، تا رژیم صهیونیستی بر اصل تشکیل دو کشور 
ممکن  مذکرات  سرگیری  از  نکند  توافق   1967 مرزهای  براساس 

نخواهد بود. شرطی که اسرائیل آن را رد کرده است.
نیامده  میان  به   1967 سال  مرزهای  از  سخنی  کری  جان  طرح  در 
است، کری همچنین اسرائیل را ملزم نکرده تا شهرک سازی های خود 
را متوقف کند و این دو شرط از اساسی ترین شروط فلسطینیان برای 

از سرگیری مذاکرات است.
طرف های  فلسطین،  بخش  آزادی  سازمان  مسووالن  گفته  به  بنا 
آغاز  برای  شهرک سازی ها  توقف  عدم  با  است  ممکن  فلسطینی 
مذاکرات موافقت کند اما به هیچ وجه حاضر نیستند از حق فلسطینیان 
شرط  پیش  این  بگذرند.   1967 مرزهای  در  کشور  تشکیل  برای 
مهمترین دلیل اختالفی میان فسلطینیان و اسرائیل برای آغاز مذاکرات 

صلح عنوان شده است.
در همین حال کاخ سفید با صدور بیانیه یی اعالم کرد: باراک اوباما،  
رژیم  وزیر  نخست  نتانیاهو،   بنیامین  با  امریکا  جمهوری  رییس 
صهیونیستی تماس گرفته و از وی خواسته تا هر چه سریعتر مذاکرات 

صلح با فلسطینیان را از سر بگیرد.
برخی  و  امریکا  بی سابقه  فشار  با  کری  طرح  قبول  برای  فلسطینیان 
کشورهای اروپایی رو به رو هستند اما بسیاری از گروه های فلسطینی 
و برخی از اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین تاکید کرده اند که 

حاضر به پذیرش این طرح نیستند.
جنبش حماس با صدور بیانیه ای اعالم کرد که پذیرش این طرح به 

معنی دست کشیدن از آرمان های ملی در قبال مساله فلسطین است.

ریچارد اسپنسر/ تحلیلگر روزنامه دیلی تلگراف         
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داکترافشینعلیزاده

شپش های لباس های 
لیالمی با اتوی داغ می میرند

دوم  دسِت  لباس های  از  استفاده  مورد  در  عمده  بحث  دو  کلی،  طور  به 
هم چنین  و  مایت ها  وجود  به دلیل  آن ها  بودِن  حساسیت زا  دارد؛  وجود 

بیماری های عفونِی منتقله از برخی از این لباس ها. 
  مایت و کهیر

معموالً لباس های دسِت دوم را در مکانی غیربهداشتی و روی هم و فشرده 
نگه داری و انبار می کنند. این کار می تواند باعث رشد مایت ها در لباس ها 
شود که می توانند زمینۀ ابتال به آلرژی های تماسی را در افراد فراهم کنند. 
این آلرژی های تماسی در بیشتر موارد، باعث بروز نشانه های آزاردهنده یی 
مانند کهیر یا سایر عالیِم حساسیت می شوند. گاهی این حساسیت ها آن قدر 

شدید و ناراحت کننده اند که فرد را راهی درمانگاه و شفاخانه می کنند.
  گال و شپش

گال و شپِش موجود در برخی از لباس های لیالمی و دست دوم، باعث ابتال 
به بیماری های عفونی می شوند. بیشتر بیماری های عفونی ناشی از استفاده 
مایت ها و گال ها در  به دلیل وجود شپش ها،  لباس های دسِت دوم هم  از 
لباس ها را  لباس ها ایجاد می شوند. اگر روی بدن فردی که قباًل این  این 
او  آلوده گی های میکروبی زخِم  می پوشیده، زخمی وجود داشته باشد و 
مانند استافیلوکوک یا استرپتوکوک داخل این لباس ها باقی مانده باشد، به 
پوست افرادی که بعدها آن لباس را می پوشند، منتقل می شود و مشکالتی 
ایجاد می کند. چیزی که در مورد لباس های دست دوم، مخاطرۀ بهداشتی 
یا شپش  مانند گال  محسوب می شود، وجود میکروارگانیسم های زنده یی 
است که می توانند به ساده گی باعث بروز بیماری شوند و فرد را به شدت 

به دردسر بیاندازند.
یا  آن ها  فروِش  از  پیش  که  دوم  دست  لباس های  معمولی  شست وشوی 
میکروب های  می تواند  فقط  می شود،  انجام  خانه  در  استفادۀشان  از  پیش 
و  ببرد  بین  از  را  استرپتوکوک  یا  استافیلوکوک  مانند  جلدی  و  سطحی 
ضدعفونی  و  شست وشو  با  گال  یا  شپش  مانند  میکروارگانیسم هایی 
هم چنان  بیماری زایی شان  خطر  و  نمی روند  بین  از  لباس ها  این  معمولِی 
وجود خواهد داشت. راه از بین بردن گال و شپِش لباس های دست دومی 
که نمی دانیم از کجا آمده اند و چه کسی پیش از ما آن ها را پوشیده، این 
است که تمام قسمت ها و حتا درزهای آن ها را پس از شستن و ضدعفونی، 
با اتوی خیلی داغ اتوکشی کنیم تا حرارِت اتو شپش ها و یا سایر عوامل 

بیماری زا را از بین ببرد. 
  کدام لباس های دسِت دوم خطر دارند؟

برخی افراد می پرسند آیا در میان لباس های لیالمی، انواعی وجود دارد که 
پوشیدن  که  است  این  پاسخ  باشد؟  داشته  بیشتری  آن ها خطر  از  استفاده 
تمام انواع لباس های دسِت دوم بالقوه خطرناک است و می تواند مشکالت 
میکروارگانیسم هایی  چسپیدن  امکان  چون  کند،  ایجاد  فراوانی  بهداشتِی 
این  بیشتر  و  دارد  وجود  پشمی  یا  نخی  لباس های  تمام  به  شپش  مانند 
موجودات با چشم غیرمسلح قابل مشاهده نیستند. به طور کلی باید گفت 
که خرید لباس های دسِت دوم که منبع آن ها مشخص نیست و نمی دانیم 
قبول  قابل  و  بهداشتی موجه  نظر  از  را  پوشیده اند،  آن ها  قباًل چه کسانی 

نیست. 

         غالم محمد محمدی

در  که  است  مومند کسی  محمد گل خان 
جنگ استقالل، معاون و یاور صالح محمد 
این  بود.  خیبر  معاذ  در  دفاع  وزیر  خان 
پیش  انگلیس ها  گریختند،   نامردانه  تن  دو 
آمده بر قسمتی از درۀ خیبر مسلط شدند. 
مومند بار دیگر در زمان شورش شینوار بر 
را  شینوار  نظامی  قطعۀ  خان،   امان اهلل  ضد 
به  واگذاشته، خود سرراست  به شورشیان 
کابل فرار کرد. شورشی ها با همان سالح و 
مهمات، شهر جالل آباد را اشغال و ادارات 

دولتی را به آتش کشیدند.
را  مومند  خان  گل  محمد  غبار،  مرحوم 
نادر خان  برادر ششِم  قساوت،  در ظلم و 
نامیده است. جنایاِت او در صفحات شمال 

کشور، از شمار بیرون است.
از  پاکستان  حزب دموکراتیک خلق برضد 
کرد،   استقبال  ننگرهار  در  غفارخان  جنازۀ 
 14(  1386 حمل   25 در  کرزی  حامد  اما 
مقبرۀ  اعمار  مراسمی،  طی  2007م(  اپریل 
کیسۀ  از  یا  شده  گدایی  پول های  از  را   او 
و  گرفت  عهده  به  افغانستان  مردم  خالی 
نواسه اش )آقای اسفندیار ولی( در قرن نو، 
»من  گفت:  کرده  تن  به  کهنه  لباس  بازهم 
افغان  نیز  فردا  و  هستم  افغان  بودم،  افغان 

خواهم بود.«
مردم  نیز   ننگرهار  والی  شیرزوی  گل آقا   
اظهار  و  افغان خواند  را  دیورند  آن سوی 
خان  مزار  مجتمع  اعمار  کار  که  داشت 
و  هم بسته گی  مرکز  به  عبدالغفارخان، 
وحدِت افغان های دو طرف دیورند محول 

شود. 113
»اوغان«  خان،  اسفندیار  آقای  هرچند 
یعنی پشتون است  و پشتون باقی می ماند؛ 
»اوغان«  یک  بلکه  نبوده،  افغانستانی  اما 
بودِن  پشتون  با  هیچ کس  است.  پاکستانی 
این  باالی  بحث  و  ندارد  خصومت  وی 
موضوع نیست؛ بحث اصلی این است که 
هیچ کدام از بزرگاِن این خانواده در موقع 
پشتونستاِن مورد  بودند که  نگفته  مناسبش 

منازعه،  جزِو خاک افغانستان باشد.
انگلیسی  و خبرنگار  نویسنده  آرنی  جارج 
افراد  برای  پشتونستان  »مفهوم  می نویسد: 

و گروه های مختلف،  متفاوت است. و هر 
قضیۀ  و  پشتونستان  به  چسپیدن  از  کدام 
اهداِف  پاکستان،   و  افغانستان  در  دیورند 
شاید  پشتونستان  می کنند.  دنبال  را  خود 
بزرِگ  ]مبارز  عبدالغفارخان  مرحوم  برای 
بلکه  نه،  سیاسی  اندیشۀ  هند[  نیمه قارۀ 
زنده گی  که  بود  دل خواه  و  معنوی  نجات 
قبایل  اما  کرد.  راه صرف  این  در  را  خود 
پای شان  یک  که  دیورند  طرف  دو  بدوِی 
افغانستان و پای دیگرشان در پاکستان  در 
)افغانستان(  شمال  از  می خواهند  است، 
کارشان  در  کسی  )پاکستان(  جنوب  از  و 

هرج ومرج  خواستار  آن ها  نکند.  دخالت 
و  بدوی  زنده گی  آرمان شان  هستند،   ابدی 
حاکمان  هدف  است.  جنگل  در  بی قانون 
قبیله یی و محافل متعصب در کابل نیز در 
برای  کاذب  آزادی  صدای  کردن  بلند  امر 
خاک  به  آن ها  کردِن  ضمیمه  پشتونستان، 
دهه هاست  و  سال ها  اما  است،  افغانستان 
که نمی توانند یک گامِ شجاعانه و جسورانه 
برداشته، نیات باطنِی خویش را بیان کنند.« 

114
آقای محمد اسحاق نگارگر می گوید: »اگر 
من اشتباه نکرده باشم، از خان عبدالغفارخان 

و  ختک  اجمل  خان،   عبدالولی  تا  گرفته 
ما در  زباِن حال گفته اند:  به  دیگران،  همه 
چوکات پاکستان، خودمختاری می خواهیم. 
پاکستان[  پشتون تبار  ]رهبران  آنان 
یک جا  خود  با  را  افغانستان  پشتون های 
در  توجه  قابل  اکثریِت  یک  با  تا  می کنند 

فدرالیسم پاکستان،  با پنجابی ها و سندی ها 
ناسیونالیست  پشتون های  اما  بزنند.  چانه 
خود  با  را  پاکستان  پشتون های  افغانستان، 
ملیت های  دربرابر  تا  می خواهند  یک جا 
تشکیل  را  اکثریت  افغانستان،  دیگر 

بدهند.«115
به همین سبب، این ناسیونالیست های تشنۀ 
طرِف  دو  مناطق  خیانت پیشه،  و  قدرت 
تبدیل  پشتون ها  کشتارگاهِ  به  را  دیورند 

کرده اند.
مقاله یی  در  چتک  همایون  نام  به  آقایی 
خیبر  د  او  کرخه  دیورند  »د  عنوان  زیر 
نوشته  مشران«  سمبولیک  پشتونخواه 
آن  »سیاست مداران  دری(:  است)ترجمه 
طرِف سرحد دیورند را پاکستان در آغوش 
گرفته،  از اسفندیار ولی گرفته تا اصغرخان 
افراسیاب ختک،  دهاِن همه بسته است.  و 
ما  هر وقت که قضیۀ دیورند مطرح شده، 
اوغان ها برای آن ها چیغ زده ایم؛ ولی آن ها 
زباِن خاموش نشسته اند و هیچ گاه چیغ  با 

نمی زنند ...« 116
روانی  بیمار  شما  عزیز!  ناسیونالیست  بلی 
هستید که چیغ می زنید.  آن ها چیغ نمی زنند 
هم تبارِ  زمام داراِن  یا  و  شما  اجداد  چون 
به  را  سرزمین شان  و  آن ها  بار  یازده  شما 
که  می دانند  آن ها  فروخته اند.  انگلیس 
گرسنه،  افغانستان  به  مستعمره شدن  به جز 
همین  به  آورد،   نخواهند  به دست  چیزی 
چوکات  در  خودشان  منافِع  دنبال  سبب 
شما  اما  هستند.   )پاکستان(  خودشان  نظامِ 
ناراحت نباشید، هرقدر که می خواهید چیغ 

بزنید تا عقده های روانی تان بترکد.
یا  خودجوش  جریاِن  یک  طالبان؛  گروه 

ساخته و پرتاب شده از پاکستان؟
در  اخیر،  سال   65 طی  که  آن جا  از 
اساس  ناسیونالیست پروری،  افغانستان 
بوده  حاکم  قبیله یِی  نظام های  سیاسِت 
مقابل  در  نیز  پاکستان  زمام داران  است، 
نموده  طراحی  را  اسالمی  بنیادگرایی  آن، 
مشرف،  پرویز  تا  ضیاءالحق  جنرال  از  و 
افراد  کرده اند.  دنبال  را  سیاست  این  همه 
و محافلی در ارتش، استخبارات و جامعۀ 
پاکستان، وظیفۀ اصلی شان ایجاد و تقویت 
فنی  طور  به  و  است  اسالمی  بنیادگرایی 
تکثیر  و  تولید  را  بنیادگرایی  مسلکی،  و 
می کنند. آن ها می خواهند با سوءاستفاده از 
قرار  وسیله  را  مردم  اسالم،  دین  مقبولیِت 
دهند. به همین سبب برندۀ میدان سیاست، 
زمام داران  آن،  بازندۀ  و  پاکستان  زمام داران 

از  یکی  بوده اند.  افغانستان  ناسیونالیسِت 
این  در  پاکستان  زمام داران  عمدۀ  اهداف 
تجزیه طلبان  کردِن صدای  برنامه، خاموش 
و پایان دادن به قضیۀ دیورند و استفاده از 
این گروه های مذهبی در قضیۀ کشمیر در 

برابر هندوستان بوده است. 

افراد و محافلی در ارتش، استخبارات و جامعۀ پاکستان، وظیفۀ 
اصلی شان ایجاد و تقویت بنیادگرایی اسالمی است و به طور فنی و 
مسلکی، بنیادگرایی را تولید و تکثیر می کنند. آن ها می خواهند با 
سوءاستفاده از مقبولیِت دین اسالم، مردم را وسیله قرار دهند. 
به همین سبب برندۀ میدان سیاست، زمام داران پاکستان و بازندۀ 
آن، زمام داران ناسیونالیسِت افغانستان بوده اند. یکی از اهداف 
عمدۀ زمام داران پاکستان در این برنامه، خاموش کردِن صدای 
تجزیه طلبان و پایان دادن به قضیۀ دیورند و استفاده از این 
گروه های مذهبی در قضیۀ کشمیر در برابر هندوستان بوده است

مردم افغانستان؛ 
گروگان های دیورند!

بخش بیسـت وهشـتم



سیامک وکیلی 
بخش سوم

هستی گاهی بخشی از رهش خود را تکرار می کند. این 
رهش ها بیشتر مربوط است به رهش هایی که انجام شده، 
هستی  که  می آید  پیش  گاهی  اما  هستی.  گذشتۀ  یعنی 
رهش هایی را تکرار کند که هنوز انجام نشده اند، یعنی 
بخش  آن  به  است  مربوط  رهش ها  این گونه  را.  آینده 
آن ها  انجامِ  هستی  اما  نشده،  انجام  هنوز  که  هستی  از 
گفته یی،  به  و  به حتمی می داند  نزدیک  یا  و  را حتمی 
رهش ها  این گونه  تکرار  ما  دارد.  خود  کار  دستور  در 
را پیش بینی هستی دربارۀ خودش می نامیم. زیرا هستی 
قوانین خودش را خوب می شناسد و این پیش بینی ها بر 
اساس همین شناخت انجام می گیرد. اما این بدان معنا 
نیست که این تکرارها آگاهانه صورت می پذیرد. چرا که 

هستی دارای شعوری هم چون ما نیست. 
در  اما  است،  رهش  تابع  هستی  در  زمان  که  چند  هر 
نقشی  هیچ گونه  هستی  در  زمان  نیست.  چنین  داستان 
ندارد، اما در داستان می تواند همۀ هستی داستان را در 
از  یکی  این  کند.  رهبری  را  آن  و  باشد  داشته  اختیار 
مهم ترین تفاوت های هنر با اصل خود او، یعنی هستی، 
است. از این رو هیچ گونه مرزی در بهره بری از زمان در 
داستان وجود نخواهد داشت، به شرطی که اصل »شیوۀ 

واقعیت« رعایت شود.
اکنون نگاهی خواهیم داشت به سفر به گذشته یا آینده!

سفر به گذشته و یا آینده، در یکی دو سدۀ گذشته، یکی 
از موضوعات هیجان انگیز و جالب توجه در آثار هنری 
تا خیال پردازی خود  بوده است، و بسیاری کوشیده اند 
را در این زمینه بیازمایند. در میان بخش های گوناگون، 
از جلوه های ویژۀ رایانه یی  به دلیل سود جستن  سینما 
»ماشین  فلم  در  است.  بوده  برخوردار  برتری  خیال  از 
ساخته  دهۀ شصت  در  که   Time Machine زمان« 
شده )فیلمی که در دهۀ نود ساخته شد بر اساس همین 
فیلم بود(،  شخصیت فلم ماشینی ساخته که به وسیلۀ 
آن به آیندۀ بسیار دور سفر می کند. هنگامی که ماشین 
)جهان  هستی  رهش  تنها  شما  می کند،  کار  به  شروع 
پیرامون ماشین( را می بینید. جهان با شتابی بسیار زیاد 
رو به جلو می رود و شما دگرگونی فصل ها را می توانید 
در مدت چند ثانیه ببینید. سوپرمن نیز برای آن که بتواند 
به چند ساعت گذشته سفر کند، در مدار زمین، به دور 
آن می گردد، اما برعکس حرکت زمین به دور خودش. 
به  زمین  که حرکت  است  تند  آن قدر  گردش سوپرمن 
دور خودش را برعکس می کند و به این ترتیب سوپرمن 
برای سفر به گذشته، همۀ زمین را به عقب برمی گرداند. 
در فیلم پیشتازان فضا نیز ـ در دهۀ هشتاد ـ برای سفر به 
سه صد سال گذشته، کشتی فضایی »انترپرایز« با سرعتی 
چند برابر سرعت نور، یک دور به دور مدار خورشیدی 
به  اما در جهت مخالف گردش خورشید، و  می گردد، 
این ترتیب وارد زمان گذشته می شود. پس از آن در دهۀ 
 Back to the future »نود، فیلم »بازگشت به آینده
است که در آن دکتر براون برای سفر به گذشته یا آینده 
به  استفاده می کند.  از خودروی)موتِر( ساخت خودش 
روز  و  ماه  و  سال  روی  بر  را  خودرو  که  ترتیب  این 
مورد نظر تنظیم می کند و با سرعت بسیار زیادی زمان 
را می شکند. در فیلم »پاسبان زمان« Time Cop، افراد 
فرستاده  گوناگون  زمان های  به  دستگاه  یک  وسیلۀ  به 

می شوند. 
»بازگشت  فلم های  سلسله  همان  فلم ها  این  دقیق ترین 
برای  است.  اشتباه  از  پر  این وجود  با  است.  آینده«  به 
زنده گی  و  می رود  گذشته  به   Marty مارتی  نمونه؛ 
پیش  مادرش،  حتا  و  می دهد،  تغییر  را  مادرش  و  پدر 
پسرش  یعنی  او  خود  عاشق  مارتی،  پدر  با  ازدواج  از 
می شود. اما هنگامی که مارتی به زمان حال باز می گردد، 
نه پدرش و نه مادرش به خاطر نمی آورند که کسی را 
در گذشته دیده اند که زنده گی شان را دگرگون کرده و 
واقع  در  اما  است.  بوده  پسر خودشان  به  شبیه  چه قدر 
مارتی به چنین سفری نمی تواند دست بزند. حقیقت این 
است که هستی به گونه یی برنامه ریزی شده است که هر 

رویدادی تنها قرار است یک بار رخ دهد.
تکرار رهش که پیش از این درباره اش گفتیم به معنای 
رخ دادن نمودن دوباره یا سه باره و یا بیشتر یک رویداد 
این  واقع  در  است.  آن  شدۀ  تکرار ضبط  بلکه  نیست، 
تکرار، تصویر یک رهش است و نه اصل آن. از این رو 
چنین تصویری هرچند که دیدنی است، اما دست نیافتی 
در  که  رویدادی  بنابراین  نیست.  تماس  قابل  و  است 
هستی انجام شد، دیگر دسترس پذیر نخواهد بود. به این 
جهت اگر دستی از بیرون از هستی بخواهد رویدادی را 
وارد آن کند، همانند این است که ما یک قطرۀ روغن را 
در یک کاسۀ آب بیاندازیم. هستی هرگز این رویدادی 
از بیرون وارد شده، در خود راه نخواهد داد، و  را که 
این بدان معناست که چنین رویدادی برای ابد در زمان 

مولوی«6  »گاو  سرنوشت  به  و  شد  خواهد  سرگردان 
دچار خواهد گشت. چرا چنین است؟

به  نام برده،  فلم های  هم چون  بتوانیم  ما  که  کنیم  فرض 
که  دید  خواهیم  بعد  البته  کنیم.  سفر  گذشته  و  آینده 
چنین سفرهایی ناشدنی است، اما ما فقط قرض می کنیم. 
نمونه وار؛ من به ده سال آینده سفر می کنم تا در پارک 
الله شما را ببینم و چیزی به شما بگویم که قرار است 

آن را فقط در ده سال آینده بدانید. پس از آن به گذشته، 
یعنی زمان حال، باز می گردم و این گونه می اندیشم که 
ماجرا تمام شده. اما چنین نیست. شما در ده سال آینده 
مرا خواهید دید و من دوباره به گذشته بازمی گردم به 
نزد شما و دوباره شما در ده سال آینده مرا خواهید دید 
و دوباره من به گذشته به نزد شما باز می گردم و باز شما 
قرار است که ده سال آینده مرا ببینید و پس از آن من به 

گذشته باز می گردم و باز... 
به  سفر  است.  تمام ناشدنی  زنجیره،  این  که  می بینید 
هستی،  بود.  خواهد  تکراری  چنین  دارای  نیز  گذشته 
یک  هم چون  مدام  هستم،  بیرونی  رویداد  یک  که  مرا 
به هضم من  توانا  او  پرتاب می کند.  بیرون  به  ویروس 
نخواهد بود، چون جزوی از وجود او نیستم. هستی یک 
»بی پایان دربسته است.« ما نه می توانیم با شکستن زمان، 
از آن خارج شویم و نه می توانیم با سفر در زمان های 

گوناگون بدان وارد گردیم. اکنون اگر روزی، بر اساس 
زمانی که اکنون می شناسیم، بتوانیم به گذشته و آینده، 
همان گونه که به شهرهای گوناگون سفر می کنیم، سفر 
سرگردان  ویروس های  و  روح ها  از  پر  هستی  کنیم، 
بیابند  را  نیستند زمان واقعی خود  توانا  بود که  خواهد 

و آسوده زنده گی کنند.
اگر  اما  می شناسیم.  اکنون  که  زمانی  اساس  بر  گفتیم 

بازهم سفر در زمان  آیا  بیابیم چه؟  ما زمان دیگری را 
ناشدنی است؟

دارید؟  به خاطر  را  رانی[  ]موتر  رانی  خودرو  مسابقۀ 
و  کرده اید  نوار ضبط  را روی  آن  که همۀ  کنید  فرض 
اکنون دارید دوباره تماشایش می کنید. هنگامی که شما 
به دقیقۀ چهل وپنجم می رسید، به یاد می آورید که پیشتر 
می شوید  کنجکاو  دیده اید.  تصویر  در  را  چیزی  آن  از 
تصویر  روی  را  نوار  می کنید؟  چه  است.  بوده  چه  که 
خودروها  که  می شوید  متوجه  برمی گردانید.  عقب  به 
بر می گردند  عقب  به  پیرامون شان  جهان  همۀ  همراه  به 
روی  شمارشگر  وسیلۀ  به  که  ـ  زمان  آن  همراه  به  و 
به  داده می شود ـ هم  نشان  یا ویدیو  تلویزیون  صفحۀ 
دقیقه،  بیست وهشتمین  زمان  در  درست  می رود.  عقب 
چیزی را که به یاد آورده بودید، می بینید. اکنون متوجه 
دقیقۀ  به  دقیقۀ چهل و پنجم  از  رفتن  برای  که  می شوید 

از  بخش هایی  یا  بخشی  تنها  نمی توانید  بیست وهشتم 
آن را به عقب برگردانید، در حالی که بخش های دیگر 
ثابت اند و یا به رهش معمولی خود ادامه می دهند. از این 
نظر، در میان نمونه هایی که پیش تر آوردیم، سوپرمن، از 
همه منطقی تر بود که برای رفتن به چند ساعت گذشته 
منطقی  آن قدر  نه  اما  برگرداند،  عقب  به  را  زمین  همۀ 
برای  که  است  این  واقعیت  شود.  برابر  واقعیت  با  که 
بازگشت به گذشته، باید همۀ هستی به عقب بازگردد. 
هنگامی که به بیست سال گذشته رسیدیم، سن ما هم 
آینده،  ما  این که،  شگفت  و  شده،  جوان تر  سال  بیست 
یعنی امروز، را به یاد نمی آوریم؛ ما به یاد نمی آوریم که 
در بیست سال آینده به گذشته سفر کرده ایم، بلکه وقتی 
به بیست سال گذشته رسیدیم، به نظر ما می آید که در 
زمان حال هستیم و تنها تفاوت در این است که دو تا از 

»ما« در یک زمان وجود خواهد داشت.
به همین دلیل است که ما نمی توانیم بخش بندی آقای 
یک  که  زمان،  تعریف  در  بدانیم.  درست  را  هاوکینگ 
ویژه گی هستی است و بدون آن معنی نمی دهد، زمان 
پایه  و  اساس  از  و  ندارد،  وجود  هستی  از  پا  خود 
چه  هر  بلکه  نیست،  بود  دارای  زمان  نام  به  عنصری 
هست، قراردادی ست که ما آن را بر اساس رهش هستی 
تنظیم کرده ایم، آن هم رهش بیرونی هستی. بنابراین سفر 
درگذشته و آینده، نیازمند سفر در رهش هستی است. 
آیا ما روزی توانایی آن را خواهیم یافت که رهش کل 
هستی را به عقب یا جلو برانیم و به گذشته و آینده سفر 
را کردیم، چه گونه خواهد  کار  این  کنیم؟ و گیریم که 

بود؟ و چه سودی خواهد داشت؟
که  دیدیم  داشته ایم،  زمان  از  کنون  تا  که  تعریفی  با 
که  به  همان  و  است،  امکان ناپذیر  زمانی  سفرهای 
درباره اش خواب ببینیم، داستان بنویسیم و فلم بسازیم. 
اکنون  که  زمانی  این  از  بیرون  واقعی  زمان  اگر  اما 

می شناسیم و تعریفش کردیم باشد، چه؟
داستان خیالی ما از این جا آغاز می شود!

  زمان: چون حافظۀ هستی
من اگر فیزیک دان یا ستاره شناس بودم، شاید هرگز این 
بخش از مطلب را نمی نوشتم. دانشمندان به آزمایش و 
برای کسانی  اما  اهمیت می دهند،  از خیال  بیش  تجربه 
چون من، خیال ارزش بسیار بیشتری دارد، هرچند که 

دانش هم با خیال می آغازد.
رویدادهای  دربارۀ  امریکایی،  مستند  برنامۀ  یک  در 
توضیح ناپذیر، مردی می گفت که برای دیدن ویرانه های 
یک  تماشای  هنگام  بوده.  رفته  ایتالیا  به  روم  باستانی 
جادۀ سنگ فرش باستانی، ناگهان سربازان روم باستان را 
می بیند که در آن جادۀ باستانی در حال رژه رفتن هستند. 
مرد دیگری در امریکا در رویایی میان خواب و بیداری، 
سقوط یک هواپیما را می بیند. این سقوط آن قدر واقعی 
بوده که به فرودگاه و مسووالن مربوطه زنگ می زند و 
هشدار می دهد. او حتا چه گونگی سقوط هواپیما را هم 
به دقت توضیح می دهد. کسی سخن او را نمی پذیرد، 
اما چند روز بعد هواپیمایی با همان نام، با همان تعداد 
نیز  خانمی  می کند.  سقوط  محل  همان  در  و  سرنشین 
در ساعت پنج عصر پای تلویزیون می نشیند و ناگهان 
شاهد اخبار ساعت هفت غروب می شود. در این ساعت 
می دهد.  اطالع  هواپیما  یک  سقوط  از  گوینده  خبری، 
او مشاهداتش را به مقامات مسوول اطالع می دهد، اما 
در  نام برده  بعد هواپیمای  نمی کند. ساعتی  توجه  کسی 
همان ساعت، و با همان چه گونه گی و تعداد سرنشین 
سقوط می کند و اخبار ساعت هفت همانی می شود که 

آن زن در ساعت پنج عصر دیده بوده.
چه گونه می شود این رویدادها را توضیح داد؟ تا کنون 
دانش از پس این توضیحات برنیامده است. اما به نظر 
در  رویداد  جریان  یک  با  گاهی  ما  ذهن  که  می رسد 
هستی، به گونه یی تصادفی، برخورد می کند. این جریان 

رویداد چه می تواند باشد؟
فرض کنید که یک بانک رویداد در هستی وجود داشته 
باشد، که همۀ رویدادهای هستی در آن ثبت و بایگانی 
برای  حافظه  یک  همانند  رویدادها  بایگانِی  این  شود. 
به طور دقیق کارکردی هم چون حافظۀ  هستی است، و 
تاکنون  بزرگ  انفجار  لحظۀ  از  رویدادها  همۀ  دارد.  ما 
در این حافظه بایگانی شده است. اگر ما در پی یافتن 
زمان واقعی هستیم، می توانیم این بایگانی یا حافظه را 
زمان نیز بنامیم. اما برخالف باور رایج، این زمان دارای 
سرعت، و برخالف بخش بندی آقای هاوکینگ، دارای 

جهت نیست، بلکه دارای درازنا و جنسیت است.
درازنا بدین معناست که درازای زمان با رهش هستی به 
سوی جلوـ  آیندهـ  طوالنی تر می شود، اما از زمان اکنون 
به بعد وجود ندارد. بلکه دارای درازنایی است به طول 
عمر جهان تا لحظۀ اکنون. از این رو، هستی دارای زمان 
آینده یی نخواهد بود. هرچه هست، درازنای آن است رو 
به عقب تا لحظۀ انفجار بزرگ. جنسیت این حافظه )یا 

زمان( باید چیزی باشد هم جنس حافظۀ خود ما.
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زمان در هستی
زمان در داستان

فرض کنید که یک بانک رویداد در هستی وجود داشته باشد، که همۀ رویدادهای هستی 
در آن ثبت و بایگانی شود. این بایگانِی رویدادها همانند یک حافظه برای هستی است، و 

به طور دقیق کارکردی هم چون حافظۀ ما دارد. همۀ رویدادها از لحظۀ انفجار بزرگ تاکنون 
در این حافظه بایگانی شده است. اگر ما در پی یافتن زمان واقعی هستیم، می توانیم این 
بایگانی یا حافظه را زمان نیز بنامیم. اما برخالف باور رایج، این زمان دارای سرعت، و 

برخالف بخش بندی آقای هاوکینگ، دارای جهت نیست، بلکه دارای درازنا و جنسیت است.



اظهـارات خـرم...
 از دوستان خود در سراسر جهان داریم. این توافقنامه ادامه 
همکاری امنیتی ما را پس از سال 2014 امکان پذیر خواهد 
کرد و ما در هر زمان آماده از سرگیری این مذاکرات هستیم.«

مذاکرات دوجانبه بر سر قرار داد امنیتی میان کابل و واشنگتن 
پس از گشایش دفتر طالبان در دوحه به حالت تعلیق در آمد. 
حکومت افغانستان گفته تاهنگامی که امریکا امنیت و صلح 
در افغانستان را تضمین نکند، این سند را امضا نخواهد کرد.

  مناقشۀ گمرکات
می دهد  گزارش  پست  واشنگتن  روزنامه  حال،  این  در 
به خاطر  را  متحده  ایاالت  نظامی  قوای  افغانستان  حکومت 
عدم طی مراحل گمرکی، 70 میلیون دالر جریمه کرده است.

اما نجیب منلی، مشاور وزارت مالیه افغانستان تاکید می کند 
که قضیۀ دریافت محصولی گمرکات از نیروهای امریکایی 
و ناتو ارتباطی به امضای قرداد امنیتی و مباحثات مرتبط به 

آن ندارد.
حکومت افغانستان می گوید که کانتینرهای تجهیزات امریکا 
بررسی  گمرکات  طریق  از  باید  افغانستان  از  خروج  هنگام 
شود، و  در صورتی که چنین کار صورت نگیرد، افغانستان 
باید قوانین گمرکات را تطبیق کرده، قوای ائتالف را جریمه 

کند.
اما ایاالت متحده می گوید که قراردادی های امریکا از پرداخت 

مالیه و طی مراحل کردن روند گمرکی مستثنا می باشند.
امریکایی  نیروهای  می گوید  افغانستان  مالیه  وزارت  مشاور 
اسناد 70 هزار کانتینر وارد شده به افغانستان را طی مراحل 
جریمه  به وضع  منجر  اداری  انگاری  سهل  همین  و  نکرده 

باالی آنها شد.
ماه  افغانستان  بازسازی  امور  در  متحده  ایاالت  ویژۀ  مفتش 
گذشته به کانگرس هشدار داد که وزارت خانه های افغانستان 
در صدد دریافت تقریبًا یک میلیارد دالر مالیات بر تشبثات 

و وضع جریمه بر قراردادی های ایاالت متحده می باشند.
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یک مقام ارشد پاکستانی در آستانۀ سفر به کابل:

بر طـالبان نفـوذ داریم

اقدام طالبان وحشیانه و...
کار  محل  به  رفتن  حال  در  که  لوگر   
این  طالبان  می کند.  محکوم  بودند،  خود 
بیرون  موترشان  از  زور  به  را  کارگران 

کشیدند و سپس آن ها را اعدام کردند.«
این قربانیان در یکی از پایگاه های ایساف 
کار  لوگر  والیت  مرکز  عالم  پل  شهر  در 

می کردند.

ایساف  فرمانده  دونفورد  جوزف  جنرال 
بی رحمانه  »کشتار  کرد:  اعالم  بیانیۀ  در 
این هشت مرد بی گناه اقدامی وحشیانه و 
خالف وجدان است. آنها در راه رفتن به 
محل کار خود برای امرار معاش خانواده 
که  افراد  این  خانواده  با  من  بودند.  خود 
ابراز  رسیدند  قتل  به  وحشیانه  شکلی  به 
برقراری  به  ایساف  می کنم.  همدردی 
است.  متعهد  افغانستان  در  ثبات  و  صلح 

تهدید  اقدامات  و  قتل  ترس،  سرکوب، 
افغانستان  آینده  در  جایی  طالبان  آمیز 

ندارد.«
در  متحد،  ملل  سازمان  آمار  اساس  بر 
اول  از  افغان  غیرنظامی   2500 مجموع 
نتیجه  در  جون  ماه  اواسط  تا  جنوری 
خشونت آمیز  و  تروریستی  فعالیت های 

کشته یا زخمی شده اند.

تالش های شما ...
کشور  در  صلح  برقراری  برای   
افغانستان  دیده اش  جنگ  همسایۀ 

ادامه خواهد داد.
همه  حمایت  از  نیز  هیگ  ویلیام 
برای  پاکستان  از  خود  جانبه 
برقراری ثبات منطقه سخن گفت و 
تاکید کرد که لندن همچنان خواهان 

سعادت  و  پیشرفت  به  کمک 
پاکستان است.

که  افزود  انگلیس  خارجه  وزیر 
اسالم آباد نقشی حیاتی در افغانستان 
برقراری  برای  دارد و تالش هایش 
پیشنهاد  و  است  ستودنی  صلح 
داد: انگلیس برای توسعه و اجرای 
به  تروریسم  علیه  جنگ  استراتژی 

پاکستان کمک کند.

وزارت امور خارجۀ پاکستان روز جمعه اعالم کرد: 
برای  یکشنبه  روز  کشور  این  ملی  امنیت  مشاور 
کرزی  حامد  قریب الوقوع  سفر  دربارۀ  گفت وگو 
کابل  به  آباد،  اسالم  به  افغانستان  رییس جمهور 

می رود.
به گزارش خبرگزاری شین هوا از اسالم آباد، سرتاج 
با کرزی  بلندپایۀ پاکستان  عزیز به همراه یک مقام 
بلندپایۀ  مقامات  با  و  کرد  خواهد  گفت وگو  تلفنی 
موضوعات  و  آشتی  فرآیند  دربارۀ  افغانستان  دیگر 

دیگر مورد نظر دو طرف گفت وگو می کند.
نواز شریف نخست وزیر پاکستان از رییس جمهور 

کرزی دعوت کرده است به این کشور سفر کند.
سرتاج  کرد  اعالم  پاکستان  خارجۀ  امور  وزارت 
به  را  پاکستان  رسمی  دعوت  سفر  این  در  عزیر 

رییس جمهور افغانستان تسلیم می کند.
اعزاز احمد چودری سخنگوی وزارت امور خارجۀ 
پاکستان گفت سفر سرتاج عزیز اولین دیدار سطح 
باال بین دو کشور از زمان آغاز به کار دولت جدید 

در پاکستان بعد از انتخابات 11 ماه می است.

چودری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا پاکستان 
حمالت  درباره  خود  سیاست  بازبینی  به  تمایلی 
خیر،  یا  دارد  امریکا  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
رازی  مسأله  این  درباره  آباد  اسالم  سیاست  گفت 

مخفی نیست.
حمالت  مسأله  موثر  شکلی  به  پاکستان  گفت  وی 
حاکمیت  نقض  که  را  سرنشین  بدون  هواپیماهای 
امریکا مطرح  با  الملل است  بین  پاکستان و حقوق 

کرده است.
بدون  هواپیماهای  »حمالت  کرد:  تأکید  چودری 
به ستیزه جویی  که  سرنشین غیرسازنده است چرا 
درباره حمالت  موضعی جدی  ما  است.  زده  دامن 
هواپیماهای بدون سرنشین داریم و گفت وگوها را 
کرده  آغاز  پدیده  این  درباره  المللی  بین  جامعه  با 

ایم.«
  طالبان به ما گوش می دهند

در  شریف  نواز  امنیتی  مشاور  حال،  این  در 
در  می تواند  کشورش  که  است  گفته  مصاحبه یی 
روند صلح افغانستان نقش تسهیل کننده داشته باشد. 

سرتاج عزیز گفت که زمانی که مذاکره بین امریکا 
با  تا  کرد  ترغیب  باید  را  آن ها  آغاز شد،  طالبان  و 
شورای صلح نیز مذاکره کنند و بعداً تالش صورت 
خواهد گرفت که با سایر مهره های کلیدی که ناظر 

خوانده می شوند وارد مذاکره شوند.
شورای  شامل  جناح ها  تمام  باید  که  کرد  تأکید  او 

صلح شوند. 
عزیز گفت که طالبان می گویند که در شورای عالی 
و  نیست  شامل  جوانب  تمام  نماینده گان  صلح، 
رییس جمهور کرزی باید دیگران را نیز به این شورا 
دعوت کند. اما آقای عزیز واضح نساخت که مرام 

طالبان از »تمام جوانب« یا »دیگران« کی ها استند.
ما  به  اسوشیتدپرس گفت که طالبان  به  آقای عزیز 
نیز  نفوذ  طالبان  بر  حدی  تا  و  می دهند  فرا  گوش 

داریم؛ اما نمی توانیم آن ها را اداره کنیم..
سرتاج عزیز عالوه کرد که این یک موضوع واضح 
است که مشکالت در روند مذاکره وجود دارد، اما 
می کنند  کوشش  متحده  ایاالت  و  پاکستان  بریتانیا، 

که این روند آغاز شود و به زودی پایان یابد.
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انتخابات آینده در گرو...
بلند  سمت های  در  کار  عالقه مند  که  افرادی  گفت،  وی 
این  که  می کنند  فکر  و  اند  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

شایستگی را دارند، با کمیته گزینش به تماس شوند.
رییس جمهور افغانستان از میان 27 نفری که به او پیشنهاد 
را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  ارشد  مقام های  می شوند، 

تعیین خواهد کرد.
نخستین نشست این کمیته که شش عضو دارد، به اساس 
حکم حامد کرزی به روز پنجشنبه در محوطه شورای ملی 

برگزار شد.
عبدالرووف ابراهیمی و فضل هادی مسلمیار روسای مجلس 
نماینده گان و مجلس سنا، عبدالسالم عظیمی رییس دادگاه 
عالی، گل رحمن قاضی رییس کمیسیون نظارت بر تطبیق 
حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر  سیما  اساسی،  قانون 

بشر و یک فعال جامعه مدنی از اعضای این کمیته اند.
این کمیته بر مبنای ماده هشتم قانون تشکیل و صالحیت های 

کمیسیون مستقل انتخابات ایجاد شده است.
آقای مسلمیار افزود که با حضور تمام اعضای این کمیته در 
هفته آینده بحث های اساسی شان را آغاز خواهند کرد: »در 
این مجلس چهار نفر از اعضای کمیته حاضر بودند، دو تن 
آن ها یکی از جامعه مدنی و دیگر رییس کمیسیون مستقل 

حقوق بشر موجود نبودند.
رییس کمیسیون حقوق بشر در سفر است و عضو جامعه 
مدنی که با پروسۀ انتخابات ربط داشته باشد، تا حال تعیین 
با مشوره  تا  بیایند  که  داده شد  تا شنبه وقت  است.  نشده 
از   عبارت  که  ملی  پروسۀ  این  کارهای  اتفاق،  به  و  آنها  با 

انتخابات است به پیش برود.«
انتظار می رفت رییس کمیته گزینش در نخستین جلسه این 
کمیته برگزیده شود، اما بنابر عدم موجودیت دو عضو آن 

این کار به هفته جاری معطل شد.
و  تشکیل  قانون  چهارشنبه  روز  به  کرزی  جمهور  رییس 
کرد  توشیح  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون  صالحیت های 
کمیته  کار  آغاز  را در خصوص  آن حکمی  با  زمان  و هم 

گزینش صادر نمود.

آیا وزیر معارف استعفا...
 قرار گرفته  است.

  عدم ویرایش کتاب ها
در کتاب های درسی وزارت معارف، به حروف چیني 
صورت  الزم  توجه  واژه گان،  و  جمالت  ویرایش  و 

نگرفته است. 
به خوبي  بزنید،   سری  درسي  کتاب های  به  اگر 
مشکِل  آن ها  در  حد  چه  تا  که  کرد  خواهید  درک 
به  کتاب ها  متن  تایِپ  در  دارد.  وجود  حروف چیني 
فاصله گذاری میان کلمات توجه صورت نگرفته  است؛ 
یعنی کلمات به هم چسپیده اند و نمي توان به ساده گي 

آن ها را خواند.
به  الزم  توجه  معارف،  وزارت  درسی  کتاب های  در 
نشانه گذاری )نقطه، کامه، ندائیه، سیمي کالم و سوالیه( 

صورت نگرفته است.
  کم توجهی در چاپ کتاب ها

 در این کتاب ها نه تنها که مشکالت امالئي و علمي 
وجود دارد، بل کم توجهی در چاپ کتاب ها به وضوح 

مشاهده می شود. 
در یک کتاب،  از چند نوع رسم الخط کار گرفته شده 
است. در کتاب های تاریخ، از چند نوع تقویم استفاده 

شده است که ذهن دانش  آموزان را پراگنده مي سازد.
به  اشتباه  مطالبش  تمامي  که  است  هم  کتاب هایی   
چاپ رسیده است. کتاب هایی که به دسترس روزنامۀ 
یک  مثاًل  که  مي دهند  نشان  گرفته اند،  قرار  ماندگار 
کتاب از صفحۀ 26 شروع شده ، در کتاب دیگر یک 
فصل چند بار تکرار شده و نیز صفحات کتاب ها چپه 

و راسته به  کار گذاشته شده اند. 
شبکۀ  در  که  کتاب ها  پشتی  از  تصاویر  از  برخي  در 
اند، دیده می شود  به نشر رسیده  اجتماعي فیس بوک 
که »اجتماعي«، »اجمتاعي«؛ »جیولوژي«، »جیولرجي« 
چاپ  معارف،  وزارت  مقامات  اما  اند.  شده   نوشته 
این گونه کتاب ها را به شدت رد مي کنند و این کار را 

به دشمنان افغانستان نسبت می دهند.
 اما اینک کتاب هایی که به دسترس روزنامۀ ماندگار 
قرار گرفته اند، نشان می دهند که چاپ این نوع کتاب  ها 

نیز دور از انتظار نیست.
  به کارگیري واژه هاي بیگانه

یکي دیگر از مشکالت کتاب ها که باعث سردرگمي 

دانش  آموزان مي شود، واژه هاي بیگانۀ انگلیسي است. 
برعالوۀ این که واژه هاي بیگانه بسیار چشم گیر اند، در 
نگرفته  توجهی صورت  هیچ گونه  هم  واژه ها  ترجمۀ 
واژه ها  این  معادل  دری  زبان  در  که  حالی  در  است. 

را داریم.
»مشکل«،   )problem( پرابلم  انگلیسي:  واژه هاي    
 )culture( کلتور  »کارخانه«،   )fabrics( فابریکه 
 )sport( فهرست«، سپورت« )list( فرهنگ«، لیست«

»ورزش«... و غیره.
  گـنگ بودن جمالت و مطالب

است  دیگری  چالش  مطالب  و  جمالت  بودن  گنگ 
که در کتاب هاي درسي مکاتب فراوان دیده می شود 
مطالب  از  مفهوم درست  نمي توانند  آموازان  دانش   و 

کتاب  بگیرند؛ مانند:
یک  شدن  کم  از  عبارت  که   :)Deletion( دیلیشن 
قسمت کروموزوم می باشد )بیولوژي صنف دوازدهم 

صفحه 26(
دپلیکیشن )Duplication(: در نتیجۀ دو برابرشدن 
جن های کروموزوم به وجود می آید )بیولوژي صنف 

داوزهم صفحه 27(
که  مي شود  گفته  دولتي  به  ریاستي :  جمهوریت 
که  مي باشد  رییس جمهور  نزد  آن  اجرایي  صالحیت 
در رأس قواي سه گانه )اجراییه، مقننه و قضاییه( قرار 

دارد. »تعلیمات مدني صنف دوازهم« )صفحه 9(
  اشتباهات امالیي در پیام وزیر معارف

در صفحۀ دوم تمامي کتاب هاي درسي مکاتب، پیام 
فاروق وردک وزیر معارف با داشتن برخي غلطي ها به 
نشر سپرده شده است. در کتاب »دري صنف چهارم«، 
دیده مي شود:  امالیي  آقاي وردک دو غلطي  پیام  در 
در این پیام، »آرزو«، »آروز« نوشته شده و »تغییر«  هم 

»تغیر« نگاشته شده است.
  کتاب ها فقط کاپي شده است

دیده  ببینیم،  معارف  وزارت  درسي  کتاب  هر  به  اگر 
مي شود در صفحۀ اول آن، فالن دکتور و بهمان دکتور؛ 
مولفان، آقاي این و آن؛ مشاوران، و کسی هم به عنوان 

ایدیتور زبان معرفي شده است.
سخن جالب این که: در صفحۀ آخر اکثریت کتاب ها 
مآخذ  این  است.  شده  نوشته  مأخذ  10تا15  حداقل 
بیشتر  که  می باشند  کتاب هایی  و  سایت ها  از  عبارت 
این وصف،  با  دارند.  تعلق  پاکستان  و  ایران  به  آن ها 

نام هاي  با  مولف  این همه  پس  که  است  این   پرسش 
وزین دکتر، ماستر و مشاور و غیره که در صفحۀ اول 
کتاب ها نام هاي نگاشته شده است و معاش گزافي هم 

از دولت مي گیرند، چه کاري انجام مي دهند؟ 
  دیدگاه وزارت معارف

وزارت معارف غلطی های امالئی و انشایی کتاب های 
وزارت معارف را یک مسألۀ عادی می پندارد. 

می گوید:  معارف  وزارت  سخنگوی  ایمان  امان اهلل    
عناوین  امالیی  اشتباهات  از  معارف  وزیر  هدف 
نشر  به  اجتماعی  شبکه های  در  که  بوده  کتاب هایی 
رسیده است، نه اشتباهاتی که در میان کتاب ها موجود 

است. 
آقای ایمان گفت: »اشتباه امالیی و انشایی یک روال 
عادی است؛ ما می پذیریم که اشتباهاتی در کتاب های 
تایپی  نادرستی ها  این  بیشتر  اما  درسی موجود است، 
عادی  امر  یک  کتاب ها  در  اشتباهات  است.  چاپی  و 
است که در آینده اصالح می شود. این اشتباهات تنها 
در کتاب های معارف نیست، بل که در روزنامه ها هم 

چنین مشکالتی دیده می شود.«
آقای ایمان می گوید: این کتاب ها دورۀ آزمایشی شان 
را سپری می کنند؛ هر سه سال بعد، کتاب های جدید به 
چاپ می رسند و با شورای علمای افغانستان و دیگر 
نهاد های مربوط مشوره می کنیم و نظریات آن ها را هم 

شریک می سازیم. 
او افزود: نباید با این چند اشتباهی که در کتاب های 
درسی وجود دارد، تمام نصاب تعلیمی معارف را زیر 

سوال ببریم.
»دشمنان  کرد:  اضافه  معارف  وزارت  سخنگوی 
افغانستان با نشر عناوین کتاب های دروغین، می خواهند 
معارف افغانستان را تخریب کنند. گاهی آن ها مکاتب 
را به آتش می کشانند و گاهی هم دانش آموزان را به 
طریق  از  تا  خواستند  بار  این  و  می رسانند  شهادت 
فضای مجازی، معارف کشور را تخریب کنند و این 
در حقیقت جفایی بزرگ به حق معارف کشور است.«

آقای ایمان می گوید: »ما می پذیریم که برخی کتاب ها 
صحفات شان »چپه و راسته« به چاپ رسیده اند؛ اما 
معارف  وزارت  از  بیرون  مطبعه های  در  کتاب ها  این 
به چاپ می رسند و وزارت معارف کتاب هایی را که 
نادرست به چاپ رسیده باشند، دوباره باالی آن مطبعه  

تاوان می کند.«
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دکتر سپنتا به طالبان:
یا صلح و یا تا از بین بردن تان 

خواهیم جنگید

ولسوالی رشیدان غزنی به دست طالبان 
سقوط کرد

اتکای افغان ها به مراجع سنتی برای 
حل وفصل دعواهای شان

به  را  کودک  ده ها  تنگدستی  و  فقر 
جاده های کابل کشانده تا برای کمک به 
بزنند  گدایی  به  دست  خانواده های شان 
و  رستورانت ها  موترشویی ها،  در  یا  و 

فلزکاری ها مصروف کار شوند.
کمک  روپیه  دو  یکی  خدا  برای  »از 
به  افغان  این صدای یک کودک  کنید.« 
پیاده  یک  گوشه  در  که  است  متین  نام 
از  و  نشسته  کابل  پامیر  سینما  در  رو 

رهگذران می خواهد به او کمک کنند.
و  صورت   و  سر  از  عرق  قطره های 
متین جاری  آلود  موهای خاک  میان  از 
است. او صبح تا شام در آفتاب سوزان 
در این پیاده رو می نشیند و از رهگذران 
پایان روز حداقل  پول می خواهد تا در 
نان خشک یک شب خانواده اش را تهیه 

کند.
ناداری دست به  متین می گوید به دلیل 
گدایی می زند: »غریب استم. مکتب رفته 

نمی توانم. پیسه ندارم چطور کنم؟«.
به  که  دارد  مریضی  پدر  کودک  این 
تداوی نیاز دارد. پدر متین قادر به تامین 

مجبور  متین  و  نیست  خانواده  مخارج 
است از راه گدایی مخارج خانواده اش 
»این جا گدایی می کنم.  تامین کند:  را 
شده،  عملیات  اش  معده  اما  دارم  پدر 

مریض است«.

  در آرزوی کار
آینده  آرزوی  در  کودکان  از  بسیاری 
بهتر وارد بازار کار شده اند تا در آینده 
این  از  یکی  صمیم  نباشند.  نان  محتاج 
کودکان است. او در یک ترمیمگاه موتر 
آینده  خودش  گفته  به  تا  می کند  کار 
درخشانی داشته باشد: »ما باید کار را یاد 
به  نمی کند و  ما ضرر  آینده  به  بگیریم. 
آینده ما فایده می کند«. صمیم از سختی 
کار شکایت دارد و می گوید وسایلی را 

حمل می کند که از توانش باالست.
بازی  و  رفتن  مکتب  برای  کودک  این 
وقت ندارد و تمام روز در این کارخانه 
مصروف کار است. عاید صمیم در یک 
این  بسیاری  است.  افغانی   100 هفته 
کودکان از این که مکتب رفته نمی توانند 

سایر  مانند  زندگی  های  سهولت  از  و 
کودکان برخوردار نیستند، رنج می برند.

رحمان اهلل یک کودک کارگر که مجبور 
است بخشی از معیشت خانواده ده نفری 
اش را تامین کند، آرزو دارد مکتب برود 
نیست:  میسر  برایش  فرصت  این  ولی 
»من باید مکتب بروم، مکتب را دوست 
دارم اما من باید خرج فامیل را پیدا کنم 

وضع اقتصادی خراب است«.
می گویند  شناسان  روان  حال  همین  در 
و  تاریک  آینده  با  بعضًا  کودکان  چنین 
خطرناکی روبرو می شوند. سید روح اهلل 
دانشگاه  استاد  رضوانی، روان شناس و 
بینند  می  وقتی  کودکان  این  می گوید 
رفاهی  مسایل  سایر  و  آموزش  از  که 
می کنند  حقارت  احساس  محرومند، 
و  خشن  افراد  نوجوانی  سنین  در  و 

پرخاشگر می شوند.
وارد  که  جوانانی  می گوید  رضوانی 
باندهای خرابکار می شوند، غالبًا آن هایی 
رفتارهای  با  خود  کودکی  در  که  اند 

خشن رو به رو بوده اند.
کودکان  این  رضوانی  آقای  باور  به 
نسبت به جامعه دید منفی پیدا می کنند: 
در  که  مشکالتی  با  کودک  یک  »وقتی 
حد سنش نیست، مواجه می شود و از 
او سوء استفاده می شود و شکست می 
خورد، نسبت به جامعه دید بدبینانه ای 

پیدا می کند«. 
زنده گی در یک محیط چندفرهنگی نیز 
تاثیراتی بر روان کودک به جا می گذارد. 
کودکان  گوید چنین  می  آقای رضوانی 
وقتی بزرگ می شوند و خانواده تشکیل 
سوء  با  همراه  و  بدبینانه  دید  می دهند، 

ظن نسبت به اعضای خانواده دارند.

سرنوشت کودکان کارگر و گدا 
ملی چه خواهد شد؟ امنیت  مشاور  سپنتا،  دادفر  رنگین  دکتر 

که  طالبان گفت  به  کرزی، خطاب  رییس جمهور 
یا  گروه  این  دارد،  گزینه  دو  طالبان  برای  دولت 
تا شکست  یا دولت  بپیوندد،  به روند صلح  باید 

کامل این گروه خواهد جنگید.
برادر  طالبان  گروه  گذشته،  هفتۀ  چهارشنبۀ  روز 
آقای اسپنتا را در ولسوالی کرخ والیت هرات با 

ضرب گلوله به قتل رساندند.
آقای سپنتا روز پنجشنبه در جریان تشییع جنازۀ 
پاکستان  استخباراتی  سازمان  هرات،  در  برادرش 
را مسوول قتل برادرش دانست و گفت که کشتار 
رهبران و اعضای خانواده های سران حکومتی یک 

جنگ استخباراتی از سوی پاکستان است.
مورد  در  ریاست جمهوری  ملی  امنیت  مشاور 
گفت:«  قطر  به  طالبان  گروه  نماینده گان  سفر 
جامعه  به  که  است  سال   12 الی   11 پاکستان 
جهانی می گوید ما خبر نداریم رهبری طالبان در 
کجاست؟ اما هیچ کس امروز از طالبان نمی پرسد 
با  آمدید؟  قطر  به  هوایی  میدان  کدام  از  شما  که 

کدام پاسپورت آمدید؟«
آقای سپنتا گفت: »دشمن صلح و پیشرفت و ترقی 
افغانستان یک عده یی مزدور و خودفروخته را در 
پنهان  میرانشاه  و  پشاور  و  کویته  زمینی های  زیر 
کرده اند و آموزش می دهند و اینها هر روز جوانان، 

خواهران، دختران و بچه های ما را می کشند.«
مذاکرات  به  اشاره  با  کرزی  آقای  امنیتی  مشاور 

دشمن  آوردن  راه  گفت:«بهترین  طالبان  با  صلح 
روی میز مذاکره، داشتن یک دولت قوی، اردوی 
دشمن  که  زمانی  تا  است،  قوی  پولیس  و  قوی 
را  او  ندارد،  پیروزی  شانس  که  نشود  متوجه 

نمی توانید به مذاکره وادار کنید.«
اظهارات  مورد  در  واکنشی  پاکستان  دولت  هنوز 

آقای اسپنتا نداشته است.
هفته گذشته برخی از اعضای مجلس نماینده گان 
با  سری  گفت وگویی  در  اسپنتا  آقای  که  گفتند 
روند  نام  به  چیزی  هنوز  که  پذیرفته  نمایندگان 

صلح در کشور وجود ندارد.
امنیت ملی  نماینده گان، مشاور  از  برخی  به گفته 
حامد کرزی در این جلسه گفت که هنوز چیزی 
به نام روند صلح شکل نگرفته و تماس هایی که 
با طالبان برقرار شده، نمی تواند روند صلح تلقی 

شود.

طالبان  به دست  غزنی،  رشیدان والیت  ولسوالی 
سقوط کرده است.

مقام های محلی غزنی می گویند که آنان به صورت 
امن  منطقه  به  را  اداره ولسوالی رشیدان  تاکتیکی 

تر انتقال داده اند.
به  غزنی  والی  معاون  احمدی  علی  محمد 
خبرگزاری بخدی گفت: »اداره ولسوالی رشیدان 
چند کیلومتر دورتر از مکان اولی به دالیل امنیتی 

انتقال داده شده است.«
اداره  این  که  دلیل  به  آنان  می گوید،  احمد  آقای 
مورد حمله راکت و هاوان طالبان قرار می گرفت 

به جای امن تر انتقال داده شده است.
طالبان اما ادعا دارند که اداره ولسوالی رشیدان را 

در یک درگیری اشغال کرده اند.
طالبان  سخنگوی  را  خود  که  مجاهد  اهلل  ذبیح 
که  گفته  رسانه ها  با  تماس  در  می کند،  معرفی 
اشغال  از  اداری ولسوالی رشیدان پس  ساختمان 

طالبان، شب گذشته به آتش کشیده شده است.
طالبان می گویند که در این درگیری تلفات شدید 

به نیروهای دولتی وارد کرده اند.
تماس  در  نیز  محل  باشنده گان  حال،  همین  در 
تلفونی به خبرگزاری بخدی گفته اند که موقعیت 
اداره ولسوالی رشیدان به گونه بود که مسئوالن و 
نیروهای امنیتی مجبور شده اند مکان این اداره را 

تغییر دهند.
از یک  اداره رشیدان  که  اند  کرده  تأیید  نیز  آنان 

مکان به مکان دیگر منتقل شده است.
شهر  شمال  کیلومتری   45 در  رشیدان  ولسوالی 

غزنی موقعیت دارد.

طالبان به صورت گسترده در این ولسوالی فعالیت 
دارند و بارهای نیروهای امنیتی را دراین منطقه به 

چالش کشیده اند.
    با این حال، محمد علی احمدی معاون والی 
از  تن  غزنی، کشته و زخمی شدن حدود هفت 
نیروهای امنیتی افغانستان را در ولسوالی رشیدان 

تأیید کرده است.
احمدی گفت که دو پولیس و یک سرباز اردوی 
امنیتی  نیروهای  از  دیگر  تن  چهار  و  کشته  ملی 

افغان زخمی شده اند.
او گفت که این شمار از مأموران امنیتی در هنگام 
انتقال اداره ولسوالی از یک مکان به مکان دیگر 
زخمی  و  کشته  بمب  انفجار  اثر  در  آنها  اکثر  و 

شده اند.
جریان  در  که  گوید  می  غزنی  والی  معاون 
امنیتی  نیروهای  وسیع  عملیات  گذشته،  دوروز 
افراد  به  و  است  در ولسوالی رشیدان در جریان 

طالبان تلفات شدید وارد شده است.
او از رقم دقیق تلفات طالبان چیزی نگفت.

است  کرده  اعالم  ملل  سازمان  توسعه  برنامه 
اختالف  حل  سنتی  روال  که  آن  وجود  با 
این  ملی  قوانین  با  مواردی  در  افغانستان  در 
حل  برای  افغان ها  اکثر  دارد،  مغایرت  کشور 

منازعاتشان به این روال تکیه دارند.
این  که  کرده  اعالم  خبرنامه یی  در  نهاد  این 
در  که  است  آموزشی  کارگاه  محصول  یافته، 
جنوب  در  هرات  شهر  در  گذشته  روزهای 
غرب افغانستان برگزار شد. هدف این کارگاه 
سیستم  و  سنتی  روال  میان  همکاری  ایجاد 
از  می توان  چگونه  که  بوده،  قضایی  جدید 
اجتماعی  تنش های  برای حل  سیستم  دو  هر 

استفاده کرد.
والیت  عدلیه  رییس  رحیمی،  محمد  غالم 
هرات در این زمینه گفته است که مکانسیم های 
سنتی همانند شورای محلی بخشی از فرهنگ 

مردم افغانستان است که نباید تخریب شود.
او افزوده است که نیاز است تا این ساختارها 
قانونمند شده و برای حل تنش های اجتماعی 

استفاده شود.
آمده  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  خبرنامه  در 
است: اداره امور حقوقی وزارت عدلیه موسوم 
منازعات  حل  برای  مردم  به  »حقوق«  به 
مشاوره می دهد و اطالعات حقوقی در اختیار 
به  روستایی  مناطق  ساکنان  اما  می گذارد  آنها 
دلیل محدودیت  های مالی و امنیتی کمتر به آن 
افغان های  اکثریت  نتیجه،  دسترسی دارند. در 
ساکن این مناطق به ریش سفیدهای محلی در 

شوراها مراجعه می کنند.
وزارت  با  ملل  سازمان  توسعه  برنامه  اکنون 
حل  برای  تا  می کند  کار  افغانستان  عدلیه 
منازعات، همگرایی الزم را میان سیستم سنتی 

و جدید قضایی ایجاد کند.
بورچیری  لوکا  از  نقل  به  خبرنامه  این  در 
برنامه  عدالت  و  بشر  حقوق  بخش  مسوول 
این  توسعه  سازمان ملل گفته شده که هدف 
روستایی  مناطق  در  که  افغانهایی  که  است 

زنده گی می کنند حق دادرسی داشته باشند.
الملل  بین  شفافیت  سازمان  قبل  روز  چند 
حکومتی  نهادهای  میان  در  که  کرد  اعالم 
افغانستان در یک سال گذشته، قوه قضائیه و 

پولیس افغانستان بیشترین رشوه را گرفته اند.
در این نظر سنجی 60 درصد پاسخ دهنده گان 
گفته بودند که قوه قضائیه به فساد آلوده است، 
65 درصد پاسخ دهندگان هم گفته  بودند که 
در 12 ماه گذشته یک بار به قوه قضائیه رشوه 

داده اند.
برلین،  در  مستقر  بین الملل،  شفافیت  سازمان 
مورد  در  جهانی  سنجی  نظر  یک  ساله  همه 
جهان  مختلف  کشورهای  در  اداری  فساد 
انجام می دهد. در گزارش سال 2013 شفافیت 
جهان  کشور   107 در  سنجی  نظر  بین الملل، 
صورت گرفته است. این گزارش نتیجه گرفته 

است که رشوه پدیده یی فراگیر است. 

در بارۀ توانایی...
 شکل گرفته است.

قرقیزستان،  قزاقستان،  چین،  روسیه، 
ازبکستان و تاجیکستان اعضای سازمان 
همکاری شانگهای را تشکیل می دهند 
و  مغولستان  پاکستان،  هند،  ایران،  و 
افغانستان عضو ناظر این سازمان هستند.
شانگهای  همکاری  سازمان  کل  دبیر 
مسأله  رادیویی،  گفت وگوی  ادامه  در 
بزرگترین  حاضر  حال  در  را  افغانستان 
دغدغه منطقه خواند و افزود: این مساله 
نیروهای  خروج  برنامه  به  توجه  با 
 2014 سال  در  افغانستان  از  خارجی 

اهمیت فراوان یافته است.
سوال  این  حاضر  حال  در  گفت:  وی 
و  امنیتی  نیروهای  آیا  که  است  مطرح 
پولیس افغانستان پس از خروج نیروهای 
خارجی می توانند از عهده تامین امنیت 

این کشور و مردم آن برآیند.
داریم  اطمینان  کرد:  اضافه  مزنتسف 
مسأله  در  کشورها  مساعی  تشریک 

افغانستان ثمربخش خواهد بود.
به  بیشتر  توجه  لزوم  بر  همچنین  وی 
مساله قاچاق مواد مخدر از افغانستان و 
تقویت نیروهای امنیتی این کشور تاکید 

کرد.
شانگهای  همکاری  سازمان  کل  دبیر 
مساله  به  سازمان  این  خاص  توجه  به 
سال  افزود:  و  کرده  اشاره  افغانستان 
شریک  عنوان  به  افغانستان  گذشته 
این  و  شد  پذیرفته  شانگهای  سازمان 

شاخص بسیار مهمی است.

خصومت خانواده گی...
اتهام  به  را  نفر  دو  پولیس  و  هستند  خانواده   
قتل بازداشت کرده و برای گرفتاری یک مظنون 

فراری دست به کار شده است.
این خانواده ها  آقای سیدخیلی گفت: »اعضای 
سالی یک بار درگیر می شوند و در گذشته پس 
از هر حادثه یی جرگه های مردمی، مو سفیدان و 
بزرگان محل برای آشتی آنها فیصله کرده اند و 
مصالحه صورت گرفته است، اما این بار پولیس 
وارد اقدام شده و افراد را بازداشت کرده است.«
او افزود که درگیری در محل به حدی جدی 
بود که صد سرباز پولیس را برای تأمین امنیت 

به محل رویداد فرستادند.
  استفاده از اسلحه غیرقانونی

از  ظاهراً  خانواده  دو  این  میان  درگیری  در 
شده  استفاده  کالشینکوف  و  کمری  اسلحه 

در  که  سالح  هایی  گفته  پروان  پولیس  است. 
غیرقانونی  استفاده شده،  دیروز  درگیری صبح 

است و از خارج از کشور قاچاق شده است.
فرماندهی  امنیت  آمر  الرحمان سیدخیلی،  ضیا 
راه  از  که سالح  پروان همچنین گفت  پولیس 
گرفته  قرار  خانواده ها  این  اختیار  در  قاچاق 
است. او گفت با توجه به مرزهای باز کشور و 
راه های آسان قاچاق اسلحه، افراد در محل به 

آسانی مسلح شده اند.
هم  جبل السراج  ولسوالی  پولیس  فرماندهی 
گفته است که دو عضو مربوط این خانواده ها 
سال گذشته نیز با استفاده از همین سالح های 

غیرقانونی کشته شدند.
که  تدابیری  وجود  با  گفته اند  محلی  مقام های 
و  غیرقانونی  اسلحه  هم  آن  با  گرفته  پولیس 
قاچاقی بین دو تا سی هزار افغانی )40 تا 600 

دالر امریکایی( خرید و فروش می شود.
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          مصطفی مدثر
به تاریخ 19 حمل سال روان، فاروق وردک وزیر معارف در 
جلسۀ عمومي مجلس سنا گفته بود که اگر یک غلطي امالیي 
هم در کتاب هاي درسي وزارت معارف وجود داشته باشد، 

وي حاضر است استعفا بد هد.
به  سناتوران  از  از سوي شماري  آن که  از  آقاي وردک پس 
دلیل مشکالتي که در کتاب هاي درسي وزارت معارف وجود 
داشت مورد انتقاد قرار گرفت، گفت که »چلنج« مي دهد که 
اگر یک غلطي هم در کتاب هاي درسي معارف وجود داشته 
آموزگاران  و  آگاهان  از  شماري  اما  مي کند.  استعفا  باشد، 
مي گویند که کتاب هاي درسي مکاتب با داشتن صدها غلطي 
امالیي و انشایي به چاپ رسیده اند که این مسأله حیثیت و 

اعتبارِ معارف افغانستان را به شدت صدمه زده است.
ما با یک بررسي مختصر، اشتباه هاي امالیي و انشایی برخي 
از کتاب هاي درسي وزارت معارف را یادداشت کرده ایم که 

به عنوان »مشت نمونۀ خروار« به نشر مي سپاریم. 
برخالف آن چه فاروق وردک ادعا کرده، هیچ کتاب درسي یي 
نیست که از غلطي های امالیي، انشایی و علمي مستثنا باشد.

  اشتباه هاي امالئي
و  علمي   ضعف   معارف،  درسی  کتاب هاي  به  زدن  سر  با 
اکادمیک مؤلفان کتاب هاي درسي وزارت معارف را به خوبي 
مي توان دریافت. با یک نگاه گذرا روشن مي گردد که تا چه 
حد سهل انگاري در تهیه و تدوین کتاب هاي درسي صورت 

گرفته است.
در صفحۀ چهارم کتاب فزیک صنف دهم وزارت معارف، 
نامأنوس  نادرست و  نوشته شده که  واژۀ »مدرن«، »مودرن« 
است. مؤلفان کتاب فزیک در همین صفحه، واژۀ »باالخره« 
را »باال آخره« نوشته اند.                                                         

در صفحۀ دیگر این کتاب، کلمۀ »بلکه«، »بلکي« نوشته شده 

دو  هر  که  است  شده  نگاشته  »بوسطه«  هم  واسطه«  »به  و 
نادرست مي باشند.

و  شده  نوشته  »ال تیناهي«  »الیتناهی«،  کتاب،  همین  در   
»ولتاژ«  دهم،  صنف  فزیک  کتاب   166 صفحۀ  در  همچنان 
کتاب  در همین  نوشته شده و هم چنان  »ولیتج«  بار  چندین 

واژۀ »هایدروجن«، »هایدورجن« نگاشته  شده است.
در کتاب دري صنف چهارم کلمۀ »همصنفان«، »همنصفان« 

نوشته شده است.
نگاشته  »سیلقه«  »سلیقه«،  کتاب،  این  از صفحات  یکی  در   

شده است. 
در صفحۀ دیگر این کتاب، به جاي »میوه ها«، »میوها« نوشته 

شده است.
سنگ«  »رنجیت  نهم،  صنف  تاریخ  کتاب   27 صفحۀ  در 

»رنجبت سنگ« نگاشته شده است که اشتباه می باشد.
در کتاب »کیمیاي صنف دوازدهم« چهل و نه غلطي فرمولي 
و امالیي وجود دارد که در جدول زیر آن را مشاهده مي کنید. 
جدول زیر از طرف وزارت معارف ترتیب شده که اشتباهات 
امالئي و علمي کتاب کیمیاي صنف دوازدهم را نشان مي دهد 
و یک کاپي آن به دست  روزنامۀ ماندگار...     ادامه صفحه 6

دبیر کل سازمان شانگهای:آیا وزیر معارف استعفا خواهد داد؟
در بارۀ توانایی 

نیروهای افغانستان 
سوال وجود دارد

سازمان  کل  دبیر  مزنتسف  دمیتری 
شانگهای در یک گفت وگوی رادیویی 
در  ناظر  کرد: کشورهای عضو  اعالم 
سازمان همکاری شانگهای در فعالیت 

های این سازمان سهم عمده دارند.
گفت وگو  در  جمعه  روز  مزنتسف 
گفت:  روسیه  صدای  دولتی  رادیو  با 
ایران،  مانند  بانفوذی  کشورهای 
عنوان  به  مغولستان  و  پاکستان  هند، 
سازمان  ناظر  عضو  کشورهای 
عمل  به  زیادی  اقدامات  شانگهای 

آورده اند.
افزود: پیشنهاد کرده ام عضویت  وی 
شانگهای  همکاری  سازمان  در  ناظر 
دیگری  وظایف  و  موقعیت  دارای 
تهیه  معاونانم  و  من  وظیفه  و  باشد 
امر  این  تحقق  برای  قانونی  زمینه 

است.
گفت:  شانگهای  سازمان  کل  دبیر 
از  مناسبی  ترکیب  اخیر  سال   12 در 
اعضای ناظر...            ادامه صفحه 7

خورد  و  زد  که  گفته اند  پروان  والیت  مقام های 
مسلحانه میان اعضای دو خانواده، هفت کشته و سه 

زخمی به جا گذاشته است.
از  ناشی  درگیری  این  که  گفته  پروان  پولیس 
گذره  منطقه  در  مسلح  افراد  خانواده گی  اختالفات 
پایین ولسوالی جبل السراج بر سر زمین است که در 

سال  های گذشته همچنان ادامه داشته است.
فرماندهی  امنیت  آمر  سیدخیلی،  الرحمان  ضیا 
پولیس والیت پروان به بی بی سی گفت که در این 
زد و خورد مسلحانه چهار زن و سه مرد کشته شده 

و سه نفر دیگر به شمول کودکان زخمی شده اند.
آقای سیدخیلی گفت که بزرگان این خانواده ها در 
پیش  که  بوده اند  محل  فرماندهان  جنگ،  سال های 

از این نیز به انتقام گیری از یک دیگر پرداخته اند.
او گفت که در رویداد امروز)دیروز( زمانی که عضو 
خود  زراعتی  زمین  می خواست  خانواده ها  از  یکی 

مقابل  خانواده  عضو  یک  سوی  از  کند،  آبیاری  را 
به قتل رسید و سرانجام »خانواده فرد مقتول دوباره 
در یک اقدام انتقام جویانه چند عضو خانواده قاتل 

را کشت.«
آمر امنیت پروان افزود که کشته و زخمی شده های 
رویداد دیروز مربوط هر دو...         ادامه صفحه 7

خصومت خانواده گی جان هفت نفر را در 
جبل السراج گرفت
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