
وویل،  کرزي  ولسمرش  چې  هغې  له  وروسته 

افغانستان د امریکا له پوځي شتونه نه ښېګڼه نه ده 

سیايس  د  او  غړي  ځینې  جرګې  وليس  د  لیدلې، 

د  کې  افغانستان  په  چې  وايي،  شننونکي  چارو 

او ګڼې السته  په ګټه و  افغانستان  امریکا حضور د 

راوړنې لري.

دغه شنناندي وايي، د ولسمرش کرزي دا څرګندونې 

په  افکار  عامه  څو  لري  اړه  پورې  ټاکنو  په  ډېره  تر 

ځانګړي  د  پټه  په  او  وسايت  مرصوف  مساله  دې 

نوماند لپاره کار وکړي. د وليس جرګې غړي وايي، 

مرسته  په  امریکا  د  هم  رسېدل  ته  واک  ولسمرش  د 

شوي دي.

ماندګار  مجیدي  فرهاد  غړي  جرګې  وليس  د 

ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل، د دې پر ځای چې 

عام  باید  کوي،  نیوکې  امریکا  پر  کرزی  ولسمرش 

وه  امریکا  ځکه  وکړي،  نیوکې  امریکا  پر  افغانان 

چې ولسمرش کرزی یې په افغانستان کې د سیايس 

حاکمیت خاوند کړ....                          ادامه صفحه ٦

منابع آگاه در كميسيون انتخابات مى گويند كه بعد از چاشت 
آتش  انتخابات  كميسيون  مالى  دفتر  از  بخش هايى  ديروز، 
بين  از  آتش سوزى  اين  در  مهم  اسناد  از  شمارى  و  گرفت 

رفت.
علت اين آتش سوزى ظاهراً شارتِى برق خوانده شده است؛ 
كميسيون  عمدة  بخش هاى  از  دفتر  اين  آن جايى كه  از  اما 
مستقل انتخابات است، حدس و گمان هايى را به وجود آورده 
است....                                             ادامه صفحه 6
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بلندنظر باشيد و هدف هاي بزرگ تعيين كنيد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حضور  براى  اگر  كه  است  گفته  ناتو  دبيركل 
ميالدى،   2014 سال  از  پس  بين المللى  نيروهاى 
امنيتى  بحران  با  افغانستان  نشود،  حاصل  اطمينان 

روبرو خواهد شد. 
نيروهاى ناتو قرار است تا پايان سال جارى ميالدى 
افغانستان را ترك كنند و دولت افغانستان و امريكا 
هنوز روى امضاى موافقتنامه يى كه حضور بخشى 
از نيروهاى امريكايى پس از سال 2014 را تضمين 

خواهد كرد به توافق نرسيده اند. 
نيوزنايت  برنامه  در  كه  راسموسن  فوگ  آندرس 
بى بى سى صحبت مى كرد گفت كه فقدان نيروهاى 
كه  شد  خواهد  سبب  افغانستان  در  بين المللى 

«تامين منابع مالى براى حفظ نيروهاى امنيتى افغان 
با مشكل مواجه شود.» به اين معنى كه افغانستان 
را  خود  امنيتى  نيروهاى  هزينه  پرداخت  توانايى 

نخواهد داشت. 
ناتو همچنين گفته است كه فكر نمى كند  دبيركل 
حامد كرزى، رييس جمهورى افغانستان موافقتنامه 
امنيتى با امريكا را امضا كند چرا كه گفت وگوها با 
رييس جمهورى جديد افغانستان پس از انتخابات 
خواهد  انجام  حمل  شانزدهم  جمهورى  رياست 

شد. 
روى  گذشته،  سال  دو  در  امريكا  و  افغانستان 
امضاى موافقتنامه يى...                   ادامه صفحه 6

پر لوېدیځ د ولسمرش نیوکې تر ډېره 

په ټاکنو پورې اړه لري

آتش سوزى  در دفتر 

مالى كميسيون انتخابات

صفحه 6

دبيركل ناتو:

افغانستان توان پرداخت هزينه هاى نيروهاى خود را ندارد

مذاكرات مخفيانة ارگ با طالبان
اوباما فرماندهان ارشد كشورش را فراخواند

رييس جمهور 
پل هاى عقبى 

را 
2ويران مى كند

4

7

رييس جمهور 
پل هاى عقبى 

2ويران مى كند

5

نگاهى به 
رمان «موج ها» 

نوشتة 
ويرجينيا وولف

آلمان:
حكومت كرزى 

غفلت هاى 
گسترده  يى 
داشته است

در برگ ها

امريكا هنوز 
با الهياِت 

رهايى بخش 
مى جنگد

ميانه  آسيانه  و  به شرق  كه  دارد  قرار  موقعيتى  افغانستان در يك 
ارتباط دارد و به جنوب آسياهم ارتباط دارد؛ اين مناطق متأسفانه 

امروز پُر آشوب است.
 ما ديديم كه بهار عربى صورت گرفت و همه اين اميد را داشتند تا  
بهار عربى كشورهاى عربى را به رفاه و دموكراسى واقعى برساند.
آغاز اين بهار در كشور تونس بود، آن كشور با مشكالتى مواجه 

شد و در اين دو سه سال...                            ادامه صفحه 6

عبدالحميد مبارز: 

آجنداى ملى براى تفاهم 
ملى كار مى كند



با  كرزى  رييس جمهور  گفت وگوى 
سياسِت  ديگر  بارِ  يك  تلگراف،  ساندى 
تأييد  و  داد  نشان  را  وى  امريكاستيزانة 
با  ستيزه  رييس جمهور،  جناب  كه  كرد 
راه  يگانه  را،  متحده  اياالت  ولى نعمتش 
جبراِن اشتباهاتش پنداشته و ادامة آن را 
نيز تنـها راهِ برگشِت محبوبيِت از دست 

رفته اش تصور مى كند.
اين  در  كرزى  جمهور  رييس  جناب 
به  ماه  هفت  از  كه  است  گفته  مصاحبه 
اين سو با باراك اوباما همتاى امريكايى اش 
ادامة  بر  ديگر  او  و  نداشته  گفت وگويى 
خوش بين  امريكا  دولِت  با  همكارى 
يادآور  هم چنان  كرزى  آقاى  نيست. 
شده كه امريكايى ها همواره عليه او بوده 
به  هرگز  متحده،  اياالت  دولت  و  اند 
پيرامون رفتار خشونت آميز  او  تأكيدهاى 
با غيرنظامياِن افغانستانى گوش نداده اند.

رييس جمهور كرزى در ادامه گفته است 
در  متحده  اياالت  سرمايه گذارى هاى  كه 
فساد  ناامنى،  گسترش  سبب  افغانستان 
متحده  اياالت  است؛  شده  دزدى  و 
افغانستان  از  سرمايه  خروِج  سبب  حتا 
گرديده و افزون بر آن، همواره عليه مردم 
افغانستان جنگ هاى روانى به راه انداخته  

است.
 بخش ديگرى از سخنان رييس جمهور 
كرزى در اين گفت وگو، پيرامون امضاى 
است:  گفته  مكرراً  كه  بوده  امنيتى  پيمان 
بنا بر تجربة تاريخى، قراردادهايى از اين  
نوع، براى مردم افغانستان خطرناك تمام 
را  آن  افغانستان  دولت  اين رو  از  شده؛ 

تحت فشار امضا نخواهد كرد.
ايراد سخنانى از اين دست، آشكارا موضع 
رييس جمهور  جناب  امريكايِى  ضد 
كرزى را مى نماياند؛ اما سوگ مندانه اين 
بر  بل  مردم،  منافع  براى  نه  موضع گيرى 
و  مى گيرد  سود شخصى صورت  محور 
نيز زمانى به ميان آمده كه بيش از دو ماه 
به پايان مأموريِت او نمانده است. اكنون 
پرسش اين جاست كه جناب كرزى چرا 
در دوازده سال گذشته چنين سخنانى را 

بيان نداشت؟ 
كرزى  آقاى  گذشته،  سال  دوازده  طى 

اياالت  دالِر  ميليارد   648 صرِف  باعث 
متحده شد و هم چنين 2211 سرباز اين 
كشور نيز در جنگ افغانستان كشته شدند. 
اكنون چنين ضديتى با اياالت متحده چه 

معنا دارد؟
كرزى  جمهور  رييس  كه  است  روشن 
هدِف ديگرى را دنبال مى كند. طبق يكى 
از جديدترين گزارش هاى نيويارك تايمز، 
جناب كرزى در سه ماه اخير، همواره با 
است.  داشته  مخفيانه  تماس هاى  طالبان 
بودن»،  «مخفيانه  از  تايمز  نيويارك  مراد 
مردم  و  غربى  متحدان  آگاهِى  عدم 
و  تماس هاست  اين  جرياِن  از  افغانستان 
روابط  شدِن  پيچيده  باعث  را  امر  همين 
اياالت متحده با افغانستان خوانده است.

با اين حال، اين تماس ها نتيجة مثبتى را 
است؛  نداشته  صلح  گفت وگوهاى  براى 
آقاى  منظور  كه  مى رسد  نظر  به  ولى 
چيزى  طالبان،  با  تماس گيرى  از  كرزى 
و  بوده  صلح  گفت وگوهاى  از  غير  از 
بيشتر جلب اعتماد آنان مطرِح نظر است؛ 
كارى كه در ادامة رهايى زندانيان طالبان 
با  امنيتى  پيمان  امضاى  از  زدن  سرباز  و 
در  و  مى گيرد  صورت  متحده  اياالت 
مجموع هم سويى بيشتر جناب كرزى را 

با طالبان مى نماياند.
جز  حركات  اين  تمام  صورت،  هر  به 
حكومت دارى  دوران  اشتباهاِت  ترميم 
بر  مبنى  طالبان  دِل  آوردن  دست  به  و 
انگيزه هاى قومى  و قبيله يى، چيز ديگرى 
نمى تواند باشد. در واقع، اظهاراِت آقاى 
كرزى در ساندى تايمز را نيز مى توان در 

همين مجموعه بررسى كرد.
تناقضات  كرزى  جناب  حال،  اين  با   
نمى شود.  متوجه  را  خويش  سخناِن 
متحده صرِف  اياالت  كه  را  پولى  اين كه 
پروژه هاى عمرانى افغانستان كرده، سبب 
شده  كشور  در  فساد  و  ناامنى  گسترِش 
و  دارد  مغايرت  حقيقت  با  كامًال  است؛ 
اگر اندكى واقع بينانه به قضيه نگاه كنيم، 
كودكانه  بسيار  كرزى  آقاى  سخِن  اين 

مى نمايد.
درست است كه اياالت متحده برنامه ها و 
پروژه هاى منفعت محورِ خودش را داشته، 

اما اين گونه هم نيست كه اياالت متحده 
را  دالر  ميليارد  پنجاه  و  حدود شش صد 
افغانستان  در  فساد  و  ناامنى  ايجاد  براى 
هزينه كرده باشد. اگر چنين بود، پس آقاى 
كرزى در اين دوازده سال چه مى كرد و يا 
اصًال چه گونه توانست از كوه هاى ارزگان 

به ارگ رياست جمهورى برسد؟ 
ناتوان  ادارة  محصول  فساد،  گسترش 
نه  است،  كرزى  آقاى  شخِص  فاسد  و 
متحده.  اياالت  مالى  كمك هاى  حاصِل 
حاصل  ناامنى،  گسترش  هم چنين  و 
ايشان  جناِب  مسامحه گراى  سياست هاى 
مسأله  دو  هر  كه  است  طالبان  برابر  در 

براى مردم مثل آفتاب روشن مى باشد.
از  گفت وگو  اين  در  كرزى  آقاى  مراد 
جنِگ روانى نيز چيز ديگرى نيست جز 
از  همواره  كه  خارجى  رسانه هاى  نقد 
سياست هاى او انتقادهاى شديد كرده اند. 
را،  آزاد  جامعة  يك  رسانه هاى  انتقاد  او 
جنگ روانى مى خواند و آن را به دولِت 
كار،  اين  كه  مى دهد  ربط  جامعه  همان 
آشكارا يك تناقض و يك فرافكنى است.
به  افغانستان  از  سرمايه  خروج  بحث 
ادعاى  يك  نيز  متحده  اياالت  وسيلة 
را  آن  كرزى  جناب  كه  است  بى بنياد 
ادعايى  چنين  اصًال طرح  مى كند.  مطرح 
كه  اين  به  رسد  چه  مى نمايد،  خنده آور 
بر آن بحثى صورت گيرد و دليل آورده 

شود.
آقاى  بى روية  امريكاستيزى  كه  يقين  به 
كرزى ـ كه تنها و تنها ريشه در اهداف 
شخصِى او دارد ـ به همين ساده گى هم 
نيست. زيان بيشتِر اين سياست را در آيندة 
نزديك خواهيم ديد؛ به ويژه در دولتى كه 
قرار است پس از انتخابات در افغانستان 
به ميان بيايد. جناب كرزى كه اينك خود 
در  به شدت  دارد،  قرار  زوال  آستانة  در 
پى تخريب پل هاى پشِت سر است. اين 
خود  براى شخِص  منفعتى  شايد  روش، 
زيان هاى  بى ترديد  اما  باشد،  داشته  وى 
جبران ناپذيرى در سطح سياسِت خارجى 
با  كشور  اين  روابط  آيندة  و  افغانستان 

اياالت متحده را به ميان خواهد آورد.
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منوچهر

ساية امريكا ستيزى كرزى
 بر دولت آينده 

 

هنوز چند روز از آغازِ پيكارهاى انتخاباتى نگذشته است 
كه ادارة امنيت ملى افغانستان، از به دام افتادِن يك گروه 
انتحارى خبر مى دهد كه قصد داشتند به برخى از محافل 

مبارزاتِى نامزدان حمله كنند.
مسووالن امنيت ملى به بى بى سى گفته اند كه اين افراد روز 
دوشنبه در ولسوالى چهارآسياب در جنوِب كابل بازداشت 
شده اند. آن ها برنامه داشته اند كه به همايش هاى انتخاباتِى 
نامزداِن رياست جمهورى حمله كنند و اگر جلِو اين حمله 
گرفته نمى شد، به يقين در كابل حمالِت بزرگى رخ مى داد. 
هنگام بازداشت اين افراد، چهار جليقة انتحارى، 6 قبضه 
دستى،  بمب  چهار  كمرى،  اسلحة  هفت  كالشينكوف، 
هفت بمب كنترل از راه دور، 9 بمب مغناطيسى و تعدادى 
بالوِن حاوى مواد انفجارى، به دست نيروهاى امنيتى افتاده 

است.
به  متعلق  افراد  اين  كه  مى گويد  ملى  امنيت  سخنگوى 
انفجارى شان  مواد  و  تجهيزات  كه  بودند  حقانى  گروهِ 
در  خوست  واليت  به  پاكستان  شمالِى  وزيرستان  از  را 
جنوب افغانستان انتقال داده و اخيراً با خود به كابل براى 

راه اندازى حمالت انتحارى آورده بودند.
صورت  زمانى  درست  انتحارى  عامالن  اين  بازداشِت 
مى گيرد كه حكومت هنوز سياسِت رهايى زندانياِن طالب 
را روى دست دارد؛ چنان كه اكنون هيچ زندانِى خطرناِك 
هم  گزارش هايى  و  نمانده  باقى  بگرام  زندان  در  طالبى 
وجود دارد كه طالبان از زندان پلچرخى نيز رها مى گردند.

سياست رهاسازِى زندانياِن طالب از بازداشتگاه ها اگرچه 
بارها با واكنش هاى منفى مواجه شده و هيچ نتيجة مثبتى 
امنيتى  نيروهاى  روى  اخيراً  اما  است؛  نياورده  به بار  نيز 
نيروهاى  كه  بارها شده  است.  گذاشته  منفى  تأثير  كشور 
انتحارى  واسكت هاى  با  را  دهشت افكنان  كشور،  امنيتى 
دستگيرى  به خاطر  را  جان هاى شان  و  كرده اند  بازداشت 
آقاى  اما سياست آشكار قومِى  انداخته اند،  به خطر  آن ها 
كرزى و تيم خاِص او سبب شده كه آن ها پس از دستگيرى 
از  انتقام  تازه براى گرفتِن  با نفس هاى  رها شوند و فردا 

نيروهاى امنيتى كشور، بار ديگر وارد ميداِن نبرد شوند.
مى دانيم كه كم نيستند آن هايى كه بارها توسط نيروهاى 
امنيتى بازداشت شده اند، ولى به يمِن سياست هاى نادرسِت 
تالِش  و  زحمت  اگر  گشته اند.  رها  زندان  از  حكومت 
كمپاين هاى  نخسِت  روزهاى  در  كشور  امنيتى  نهادهاى 
نمى شد،  انتحاريان  از  گروهى  بازداشت  سبب  انتخاباتى 
خاك وخون  به  شاهد  نيز  روزها  اين  در  ما  شك  بدون 
مى بوديم  سرزمين  اين  بى گناه  انساِن  ده ها  شدِن  كشيده 
محترمِ  نامزدان  مجلس  در  شركت  گناه شان  تنها  كه 

رياست جمهورى بوده است.
بنابراين يك بار ديگر تأكيد مى كنيم كه سياست رهاسازِى 
زندانيان طالبان، سياستى نادرست بوده كه ملت افغانستان 
نصيب  ناحيه  اين  از  را  زيادى  دردهاى  و  رنج  به حتم 
تازه يى  اين گروه، جاِن  به  اين سياست  مى شود؛ چرا كه 

بخشيده و صفوف شان را مستحكم تر ساخته است.
به هر صورت، در اين شب و روزها افغانستان در موقعيِت 
خاصى قرار گرفته كه در آن انتقال سياسى و انتقال امنيتى 
هم زمان صورت مى گيرد و دشمن به شدت در تالش است 
كه با استفاده از خالى گاه هايى كه در اين روزها به دست 

مى آيد، اقدام كند و مردم را به خاك وخون بكشد.
از اين رو فرزندان صادِق ميهن بايد تالش كنند تا امنيِت 
انتقال به خوبى و خوشى سپرى شود  انتخابات و پروسة 
توسط  تروريستان  رهاسازِى  نادرسِت  سياسِت  هرگز  و 
مردم  به  آن ها  انگيزة خدمت گزارِى  از  رياست جمهورى، 
فرزندان  عنوان  به  كشور  امنيتِى  دلير  نيروهاى  نكاهد. 
و  تروريستان  مهار  جهت  در  بايد  سرزمين،  اين  صديِق 
تأمين امنيِت كشور به خصوص در اين برهة سرنوشت ساز، 
نهايِت ايثار و ازخودگذشته گى را به خرج دهند؛ زيرا آينده 
و سرنوشِت كشور به دستاِن پُرتواِن آن ها گره خورده است 
و انتخاباِت شفاف و سالم، از رهگذر امنيت و ثبات ميسر 

مى شود.

سپاس از نيـروهاى 
امنيتى كشور
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پنج دليل براى اهميت ويژه بحران اوكراين
شدت  اخير  هفته هاى  در  اوكراين  درگيرى هاى 
مى رسد  نظر  به  حاضر  حال  در  و  يافته  فزاينده اى 
كه دولت اين كشور در مقابل مخالفان به استيصال 
افتاده است. رفتار هر دو طرف درگير در اوكراين 
انتقادهاى  با  دليل  همين  به  و  بوده  آميز  خشونت 
بحران  اهميت  اما داليل  بى شمارى روبرو شده اند. 

اين كشور براى جامعه جهانى 
چيست؟

مهم  موضوع  اروپا:  آينده   .1
براى اروپا، تنها تامين گاز مورد 
اوكراين  بلكه  نيست،  نيازش 
تقريبا مهمترين كشور شوروى 
اروپا  در شرق  كه  است  سابق 

قرار دارد. 
اوكراين  ميليونى   48 جمعيت 
و  نفت  و  است  كننده  تعيين 
روسيه  سوى  از  كه  اروپا  گاز 
مرزهاى  از  مى شود،  تامين 
اعتراضات  مى گذرد.  اوكراين 
حاضر  حال  در  كه  گسترده اى 
است،  جريان  در  كى يف  در 
يانوكوويچ،  ويكتور  ناكامى   از 
اوكراين،  جمهورى  رييس 
همكارى  قرارداد  امضاى  در 
اتحاديه اروپا نشات  با  تجارى 
گرفت. با اين حال همچنان در 
اوكراين دو دستگى وجود دارد 

و برخى ترديد دارند كه با توجه به ارتباط تاريخى 
اروپا،  اتحاديه  به  پيوستن  روسيه،  با  كشور  اين 

انتخاب درستى باشد. 
به  گرفت،  اخيرا صورت  كه  نظرسنجى  يك  نتايج 
اين ترديد دامن زد. طبق اين نظرسنجى 44 درصد 
از اذهان عمومى اوكراين از پيوستن به اتحاديه اروپا 
آن ها  از  درصد   20 كه  حالى  در  مى كنند  حمايت 

همچنين در اين خصوص ترديد دارند. 
رييس  پوتين،  والديمير  پوتين:  روسيه ى   .2
جمهورى روسيه و تالش ها و تهديدهاى سياسى و 
اقتصادى اش، اصلى ترين دليل دور ماندن اوكراين از 

دسترس غرب است. 
از  ناپذير  جدايى  و  اساسى  بخشى  را  اوكراين  او، 
اقدامات اقتصادى روسيه مى بيند و اخيراً سعى كرد 

با كاهش قيمت گاز صادراتى به اين كشور و ارائه 
دالرى، كى يف را در دست خود  ميليارد  وامى 15 

نگاه دارد. 
اما  دارد.  نزديكى  ارتباط  يانوكوويچ  با  پوتين 
محبوس  جمله  از  بزرگى  اشتباهات  يانوكوويچ 
كردن يوليا تيموشنكو، نخست وزير سابق اوكراين 

را مرتكب شده و قادر به نجات اوكراين از مهلكه 
بحران جهانى اقتصاد نيز نبود. 

3. زخم هاى اروپاى مركزى همچنان التيام نيافته اند: 
حتى پيش از جنگ جهانى اول نيز اين منطقه بارها 
تقسيم شده بود و كشورهاى مختلفى به بخش هاى 

مختلف آن حكمرانى مى كردند. 
فرمانروايى  ناحيه  اين  بر  سال ها  آلمان  و  روسيه 
كردند، اما كشورهايى كه در گذشته از فشار آن ها 
توسعه  و  رشد  راستاى  در  همچنان  برده اند،  رنج 

اقتصادى، اختالف خود را پنهان مى كنند. 
حتى بدون دخالت روسيه و آلمان، همچنان روابط 
است.  برقرار  ناحيه  اين  كشورهاى  بين  پيچيده اى 
ليتوانى، على  به  اخير خود  مثال من در سفر  براى 
رغم ظاهر موضوع متوجه روابط خوب اين كشور 

جنگ  از  پيش  به  آن  تاريخچه  كه  شدم  لهستان  با 
جهانى اول باز مى گردد. 

لهستانى   كه  دارد  ادامه  شرايطى  در  رابطه  اين 
در  لهستان  تبارهاى  ليتوانى  و  ليتوانى  تبارهاى 
كشورهاى يكديگر تنش هايى ايجاد مى كنند و يا با 

محدوديت هايى رو به رو هستند. 
از  ليتوانيايى  زبان  مثال  براى 
دروس آموزش لهستان حذف 
در  شرايط  اما  است.  شده 
اوكراين بسيار وخيم تر از اين 

چيزهاست. 
(آزادى)  بودا  سوا  حزب   .4
اوكراين: حزب راست افراطى 
از آن در  اوكراين كه حمايت 
اين كشور رو به افزايش است، 
در خط مقدم مبارزات خيابانى 
در  دموكراسى  كسب  براى 
احزابى  دارد.  حضور  كى يف 
مانند حزب آزادى اوكراين در 
در  موفقيت هايى  كسب  حال 
سطح اروپا هستند. اين حزب 
جنبش هاى  اتحاد  از  بخشى 
از  كه  اروپاست  گرايانه  ملى 
حزب  به  مى توان  آن ها  جمله 
گلدن  مجارستان،  جوبيك 
ملى  حزب  و  يونان  داون 

انگليس اشاره كرد. 
رهبر  تياگنيبوك،  اولگ  ستيزانه  يهودى  اظهارات 
بار خبر ساز  تاكنون چندين  حزب آزادى اوكراين 
كه  است  شده  مدعى  وى  مثال  براى  است.  شده 
اوكراين را يك گروه مافياى يهودى روس، هدايت 

مى كند. 
حائز  نيز  امريكا  براى  موضوع  اين  بله،  امريكا:   .5
اهميت است. هر چقدر كه اوكراين بيشتر به غرب 
كشور  اين  با  مى تواند  بهتر  واشنگتن  شود  نزديك 
مناسبات سياسى و اقتصادى برقرار كند. با اين حال 
امريكا نبايد روسيه را خشمگين كند زيرا در حال 
حاضر كرملين مى تواند در حل و فصل مشكالت 
منطقه اى از جمله در سوريه، نقشى تعيين كننده ايفا 

كند. 

بودجه هاى دفاعى چين
 و روسيه هزينه هاى نظامى 

جهان را افزايش مى دهد

ارزش امالك و دارايى هاى ماندال 4,1 
ميليون دالر اعالم شد

درخواست يكي از رهبران حزب 
مردم از دولت پاكستان

 4,1 حدود  آفريقا  ضدآپارتايد  فقيد  رهبر 
بر  بنا  كه  دارد  دارايى  و  امالك  دالر  ميليون 
خانواده،  اعضاى  همسر،  به  نامه اش  وصيت 

كارمندان و مدارس وى مى رسد. 
دو ماه پس از فوت نلسون ماندال، رهبر فقيد 
 95 سن  در  جنوبى  آفريقاى  ضدآپارتايد  و 
«گراسا  كه  كردند  اعالم  وى  وكالى  سالگى، 
امالك  از  نيمى  از  موكالشان  همسر  ماچل»، 
و دارايى هاى وى نفع مى برد اما ممكن است 
چهار  شامل  خاص  امالك  و  دارايى ها  تنها 
وى  به  ماندال  به  متعلق  موزامبيك  در  ملك 
ماندال  كتاب هاى  امتياز  و  تاليف  حق  برسد. 
خانه هايش  همراه  به  وى  پروژه هاى  ساير  و 

در ژوهانسبورگ، كونوو متاتا در آفريقاى جنوبى به 
خانواده اش رسيده است.

در  فقيد  ماندالى  منزل  وصيت نامه،  اين  بر  بنا 
پنجم  وى  كه  جايى  ژوهانسبورگ  هوگتون، 
پسر  ماكگاتو،  خانواده  به  درگذشت   2013 دسامبر 

درگذشته اش رسيد. 
اين  در  جنوبى  آفريقاى  ضدآپارتايد  فقيد  رهبر 
اين  كه  است  من  خواسته  اين  نوشت:  وصيت نامه 
خانه بايد به عنوان محلى براى گردهمايى خانواده 
ماندال براى ابقاى اتحاد خانواده پس از مرگم مورد 

استفاده قرار گيرد. 
فرزندان ماندال هر كدام 300 هزار دالر به عنوان وام 
اين وام  اگر  در زمان حيات وى دريافت كردند و 
پرداخت نشده باشند، اين بدهى صاف خواهد شد. 
و  سياسى  زندگى  در  افراد  به  ماندال  ميراث  ساير 
آموزشى وى رسيده است. هر كدام از كارمندان وى 
4500 دالر دريافت كرده اند كه از جمله آنها مى توان 

به زلداال گرانگه، معاون شخصى وى اشاره كرد. در 
اين وصيت نامه به دانشگاه هاى ويتس و فورت هاره 
مبلغ  همچنين  و  است  رسيده  دالر   9000 مبلغ  نيز 
مشابهى به سه مدرسه ديگر تحت رياست ماندالى 

فقيد رسيده است. 
كنگره ملى آفريقا كه باعث پيروزى ماندال در اولين 
انتخابات دموكراتيك سال 1994 شد، بخشى از حق 

امتياز كتاب هاى وى را دريافت مى كند. 
اين وصيت نامه در سال 2004 براى اولين بار نگاشته 

و  آخرين اضافات آن در سال 2008 نوشته شد. 
آفريقاى جنوبى  قانون اساسى  معاون رييس دادگاه 
و  فرزندان  ماندال،  مرگ  از  پيش  حتى  كرد،  اعالم 
نوه هايش بر سر رياست خانواده و اينكه چه كسى 
بايد از منافع و مزاياى آن بهره مند شوند، درگيرى 
چيز  همه  وصيت نامه  اين  شدن  خوانده  با  داشتند. 
اما تاكنون هيچ يك از اعضاى خانواده  تغيير كرده 

ماندال درباره آن شكايت يا اعتراض نكرده است. 

يك پيش بينى جديد نشان داد كه هزينه هاى دفاعى چين تا 
سال 2015 از آلمان، انگليس و فرانسه بيشتر خواهد شد. 
به نوشته روزنامه تلگراف، افزايش بودجه هاى دفاعى در 
چين و روسيه به اين معناست كه هزينه هاى جهانى نظامى 
براى اولين بار در طول پنج سال در حال افزايش است. 

هزينه هاى نظامى و ارتش در سراسر آسيا و خاورميانه در 
حالى كه قدرت هاى اروپايى و آمريكايى مجبور شده اند تا 
ميزان هزينه ها و بودجه هاى نظامى خود را كاهش دهند، 
تعادل  تغيير  نشانگر  خود  اين  و  است  افزايش  حال  در 

قدرت نظامى در جهان محسوب مى شود. 
اين آمارها در حالى افشا شده كه آندرس فوگ راسموسن، 
دبيركل ناتو نسبت به اين مساله هشدار داده كه غرب در 
دليل  به  بر جهان  نفوذ خود  و  تاثير  دادن  از دست  حال 

كاهش بودجه دفاعى اش است. 
راسموسن افزود، نگران كاهش حمايت هاى مالى واشنگتن 
و كشورهاى اروپايى است در حالى كه بودجه نظامى و 

دفاعى چين و روسيه در حال افزايش است. 
وى گفت: زمانى كه دولت ها مجبورند بودجه هاى دفاعى 
و نظامى خود را كاهش دهند، اختالف نظرها درباره نحوه 
فعاليت نيروهاى دفاعى و ارتش به وجود مى آيد و البته 
جاى نگرانى وجود دارد كه با وجود سرمايه گذارى ها و 
افزايش اقدامات نظامى، ما در حال از دست دادن نفوذ و 
تاثير خود بر مسائل بين المللى هستيم. اين خالء قدرت 
و  كنند  پر  را  آن  سايرين  تا  مى شود  باعث  نهايت  در 
منافع  و  ارزش ها  گذاشتن  شراكت  به  در  هيچ ضرورتى 
ثقل  مركز  كه  معناست  اين  به  تغيير  اين  نمى بينند.  ما 
هزينه هاى دفاعى احتماال به سمت جنوب و شرق سوق 

مى يابد. 
هزينه هاى دفاعى جهان در سال جارى ميالدى به تدريج 
به 945 ميليارد دالر افزايش مى يابد و پس از چهار سال 
متوالى كه در مجموع يك تريليون كاهش داشت و البته در 

سال 2009 اين هزينه ها در حد اعالى خود بود. 
بنا بر پيش بينى هاى موجود، هزينه هاى دفاعى چين براى 
انگليس، فرانسه و آلمان خواهد بود.  از  بار بيشتر  اولين 
پكن 148 ميليارد دالر براى ارتش خود كنار گذاشته كه 

شش درصد بيشتر از سال 2013 است. 
همچنان  كه  پوند  ميليارد   351 با  آمريكا  نظامى  بودجه 
 1,3 ميالدى  جارى  سال  در  است،  جهان  در  باالترين 
درصد كاهش داشته است. انگليس پس از چين و روسيه 
است  قرار  و  قراردارد  ارتش  هزينه هاى  چهارم  مقام  در 
مبلغ 35 ميليارد پوند كه 3,6 درصد كمتر از سال گذشته 

ميالدى است، براى اين منظور هزينه كند. 
يكى از تحليلگران مركز رايزنى مذكور مستقر در انگليس 
قدرت  افزايش  كنار  در  چين  دفاعى  بودجه  گفت، 
ژئوپلوتيكى و اقتصادى جهان در حال افزايش و گسترش 
است و نشانه اى از حالت خصمانه و ستيزه جويانه ندارد. 
بوديم  دفاعى  بودجه  افزايش  تداوم  شاهد   2013 سال 
اجتماعى  رفاه  و  درمانى  زمينه خدمات  در  كه  حالى  در 

بودجه ها و هزينه ها كاهش يافت. 

براي  تعيين ضرب االجل  پاكستان خواستار  يك رهبر حزب مردم 
تصميم گيري در نتايج مذاكرات كميته هاي مذاكره كننده طالبان و 

دولت شد .
رضا رباني از رهبران حزب مردم پاكستان با انتقاد از تصميم دولت 
براي در پيش گرفتن مسير مذاكره با اعضاي طالبان گفت كه دولت 
بايد درباره مدت اين مذاكرات و شرايط تعيين شده براي آن توضيح 

دهد .
رضا رباني گفت دولت نبايد كشور را به وضعيتي برساند كه در برابر 

تروريستها بي دفاع شود .
رباني همچنين يادآورشد دولت با تصميم گيري نكردن درباره اين 
موضوع در هفت ماه گذشته ، به طالبان فرصت داد كه با سازماندهي 

كردن اين گروه ، خود را تقويت كند.
نخست  مشاور  صديقي  عرفان  كه  است  حالي  در  رباني  اظهارات 
وزير، رحيم اهللا يوسف زي روزنامه نگار برجسته، رستم شاه مهمند 
سفير پيشين پاكستان در افغانستان و سرگرد محمد عامر افسر سابق 
سازمان اطالعات اين كشور بعنوان اعضاي كميته صلح براي پيشبرد 

مذاكره ميان دولت و طالبان انتخاب شدند.
بر اساس اين گزارش، در حال حاضر فقط موالنا سميع الحق رييس 
و  لعل  عبدلعزيز خطيب مسجد  مولوي   ، پاكستان  از  دفاع  شوراي 
محمد ابراهيم از رهبران جماعت اسالمي در تيم مذاكره كننده طالبان 

حضور دارند.
اين در حالي است كه عمران خان و مفتي كفايت اهللا دو عضو تيم 
مذاكره كننده طالبان با دولت پاكستان به دليل حضور يكي از حاميان 
حزب تحريك انصاف در تيم مذاكره كننده دولت اسالم آباد و عدم 
مشورت طالبان با فضل الرحمن رهبر جمعيت علماي اسالم شاخه 

فضل ،در كميته طالبان حضور نخواهند داشت .
نخست وزير پاكستان اخيرا از كميته مذاكره كننده با طالبان خواست 
«مذاكرات صلح» را هرچه سريعتر بر اساس قوانين اين كشور آغاز 

كند.

                                                                                                              آليش اوهورا - روزنامه آيريش اينديپندنت



من در 5 سپتمبر 2011، به عالى جناب 
بهارانيكوالنگارا،  كورياكوس  اسقف 
كنسول اوِل دفتر دايم ناظر سرير مقدس 
نوشتم.  نامه  [واتيكان] در سازمان ملل 
من در آن نامه، كه كشته شدن 79مين 
كشيش در كلمبيا از سال 1984 انگيزة 
آن بود، نگرانى خود را از ادامة كشتار 
كشيش هاى كاتوليك و ديگر مذهبيون 
در كلمبيا ابراز نمودم. من باور خود را 
ابراز كردم «كه اين تهاجم به كليسا در 
كلمبيا، هم سياسِت دولتى كلمبيا است 
با  كه  متحده  اياالت  سياست  هم  و 
ميلياردها دالر كمك، ارتش [كلمبيا] را 
نگه مى دارد، و جنبش هاى سازمان يافته 
براى عدالت اجتماعى در امريكاى التين 
را به مثابة خطرى براى سلطة اقتصادى 
خود در منطقه مى بيند. من در اين نظر 
تنها نيستم، زيرا ديگر روحانيون كلمبيا، 
خاوير  پدر  يسوعى  كشيش  به ويژه 
كه  بسيارى ست  نيز سال هاى  جيرالدو، 

اين را مى گويند.»
پدر  براى  را  نامه  اين  از  نسخه يى  من 
ياداشت  طى  كه  كردم  ارسال  جيرالدو 
كوتاهى به من پاسخ داد و صرفًا از من 
به خاطر نامه تشكر كرد و گفت «تعبير 
شما از آن چه من فكر مى كنم، درست 
نامة  به  هرگز  مقدس  سرير  اما  است.» 
من پاسخ ندادـ احتماالً چون در نگرانى 

من براى اين كشيش ها سهيم نيست.
پدر  حامى  و  دوست  چامسكى،  نوآم 
كه  است  ديگرى  شخص  جيرالدو، 
سال ها دربارة اين موضوع سخن گفته 
تازه ترين  به  پاسخ  در  است.  نوشته  و 
عليه  مداوم  تهاجم  دربارة  من  مقالة 
چامسكى  پرفسور  كلمبيا،  در  كليسا 
جنگى  از  كمى  «تعداد  نوشت:  به  من 
كفرگويى  از  پس  متحده  اياالت  كه 
امپراتور  زمان  از  كه  ـ  دوم  كليساى 
خواهان  نخستين بار  براى  كنستانين 
بازگشت كليسا به تعاليم آسمانى شد ـ 
به راه انداخته است، مطلع هستند. شما 
ـ  است  مدت ها  من  مى دانيد  احتماالً 
عمدتًا خطاب به گوش هاى بسته ـ در 
دير  من  كه  افسوس  نوشته ام.»  اين باره 
سال  سخنرانى  ويديوى  ديدن  از  پس 
2009 چامسكى در ارتباط با اين جنگ 

و ماهيت حقيقِى آن بيـدار شدم.
 2009 دسمبر  در  نحو،  بدين 
سخنرانى  چامسكى  نوآم  پروفسور 
كلمبيا  دانشگاه  در  را  مجذوب كننده يى 
خالصه  را  رويداهايى  و  كرد  ايراد 
جهان  در  كمى  اشخاص  كه  نمود 
سال  در  هستند:  مطلع  آن  از  پيشرفته 
1962، پاپ جان بيست وسوم، از طريق 
نمود  تالش  واتيكان»  شوراى  «دومين 
به  بازگردد؛  كليسا  اولية  ريشه هاى  به 
«كليساى  كه  اول  سال   300 كليساى 
با  بود.  شهدا  كليساى  ستم ديده گان»، 
اعالمية كنستانتين در سال 324 بعد از 
ميالد، مبنى بر اين كه كليساى كاتوليك 
خواهد  رم  امپراتورى  رسمى  كليساى 
شد، ماهيت كليسا تغيير كرد و «كليساى 
صليبى،  جنگ هاى  و  شد  ستم گران» 
با  همدستى  و  هسپانيا،  عقايد  تفتيش 
از  كه  است  جناياتى  جمله  از  نازيسم 

اين نشأت گرفت.
سال  در  واتيكان»  شوراى  «دومين  با 
1962 كليسا در سرتاسر جهان بازبينى 
خود را آغاز كرد. اين در امريكاى التين 
شكل «الهيات رهايى بخش» را گرفت،ـ 
«ترجيحى  برخورد  يك  كه  فلسفه يى 
و  گرفت  پيش  در  را  فقرا»  به  نسبت 
جنبش هاى  از  فعال  حمايِت  خواهان 
كارگران،  جانب  اجتماعى  از  عدالت 
و  بومى  خلق هاى  و  بى زمين  دهقانان 
و  نظاميان  حكومِت  با  فعال  مخالفِت 

سلطة سرمايه دارى بزرگ شد.
با  را  مسيحيت  كه  فلسفه،  اين 
مى كرد،  تركيب  علمى  جامعه شناسى 
امريكاى  دينى  ابتدا در نشست علماى 
التين، از طرف گوستاوو گوتيرز در سال 
1964 در ريو دِ ژانيرو آغاز شد. برازيل 
نقطة كانونى براى اين جنبش نوين شد 
به  متعهد  مسيحى  پايه»  «اجتماعات  و 
الهيات رهايى بخش در آن كشور شكل 
التين  امريكاى  سرتاسر  در  و  گرفت 
جوالى  و  جون  در  و  يافت،  گسترش 
براى  بيش ترى  نشست هاى   1965
هاوانا  در  رهايى بخش  الهيات  توسعة 
كوئرناواكا  و  (كلمبيا)  بوگوتا  (كيوبا)، 

(مكزيك) برگزار شد.
توضيح  چامسكى  نوآم  كه  همان طور 

نداشت  قصد  متحده  اياالت  مى دهد، 
يك  كه  باشد  آن  ناظر  و  بنشيند  عقب 
امريكاى  در  انقالبى  آشكارا  الهيات 
سلطة  كه  الهياتى  ـ  شود  مسلط  التين 
در  متحده  اياالت  نظامى  و  اقتصادى 
سريعًا  و  ـ  مى كرد  تهديد  را  منطقه 
حال   در  جنبش  اين  كردن  نابود  براى 
عمل  وارد  خشونت  طريق  از  ظهور، 
از  پس  نوبة خود،  به  نيز  واتيكان  شد. 
مرگ [پاپ] جان سيزدهم براى از بين 
بردن آن از طريق سانسور، بركناركردن 
و حتا خلع لباِس كشيشان و اسقف هاى 

رهايى بخش حركت كرد.
نخستين  كه  مى دهد  توضيح  چامسكى 
الهيات  به  متحده  اياالت  ضربة 
برازيل  ـ  آن  مهد  در  رهايى بخش، 
 ،1964 سال  در  نتيجتًا  شد.  وارد  ـ 
گوالرت  خواو  كه  امريكايى  كودتاى 
دموكراتيك  به طور  رييس جمهور 
كرد،  سرنگون  را  انتخاب شده 
كه  آورد  سركار  را  نظامى  ديكتاتورى 
مستمر  نظامى  كمك  با   1985 سال  تا 
و  كرد،  حكومت  متحده  اياالت 
الهيات  كشيشان  به  خشونت بار  به طور 
حمله  پايه  اجتماعات  و  رهايى بخش 
جنبش  كردِن  ريشه كن  قصد  و  كرد 
اياالت  نمود.  را  راديكال  نوين  دينى 
نظامى  عمليات  در  درگيرى  با  متحده 
فعال به نابود كردِن الهيات رهايى بخش 
ادامه داد، و در پى آن تعداد كثيرى از 
كشيشان، برادران و خواهران مقتول، از 
اعظِم  اسقف  رومرو  اُسكار  حتا  جمله 
روى  گذاشت.  به جا  را  سالوادور  سان 
از  بيش   1985 و   1964 بين  رفته،  هم  
التين  امريكاى  در  مذهبى  رهبر   100
به قتل رسيدند، و خون ريزى در آن جا 

خاتمه نيافت.
مى كند،  تأكيد  چامسكى  كه  همان طور 
حتا پس از پايين آمدن ديوار برلين در 
سال 1989، كه پايان رسمى جنگ سرد 
خون بار  تهاجم  به  متحده  اياالت  بود، 
ادامه  رهايى بخش  كليساى  عليه  خود 
داد، كه مشهورترين مورد آن، حمايت 
يسوعى  كشيش   6 كه  بود  نظاميانى  از 
نوامبر  در  را  آن ها  دختر  و  مستخدم  و 

1989 به قتل رساندند. 
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برترين مشاغل ساِل 
2014 ميالدى

كارشناسان مسايل اقتصادى و مشاغِل امريكا در نتيجة آخرين تحقيقاِت خود در 
زمينة گرايش هاى كارى، 10 شغل را به عنوان محبوب ترين مشاغل ساِل جارِى 
ميالدى اعالم كرده اند. مشاغلى كه در ادامة اين مطلب مى آيند، شغل هايى هستند 
كه در بازة حدود سه سال (بين سال هاى 2010 تا 2013 ميالدى)  رشد 7 تا 21 
ميالدى   2014 جارى  سال  در  كه  شده  پيش بينى  رو،  اين  از  داشته اند.  درصدى 
نيز گرايش به اين مشاغل افزايش مى يابد و به برترين شغل هاى اين سال تبديل 

مى شوند.

1ـ برنامه نويس نرم افزار (اپليكيشن و نرم افزارهاى كمپيوترى)
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 104348 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 11 درصد رشد داشته است.
 

2ـ محقق و تحليل گر بازار و متخصص بازاريابى
در خالل سال هاى 2010 و 2013، تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 54979 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 14 درصد رشد داشته است.

3ـ متخصص آموزش و پرورش
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 18042 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 8 درصد رشد داشته است.

4ـ تحليل گر مسايل اقتصادى
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 17060 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 7 درصد رشد داشته است. 

5ـ فيزيوتراپيست
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 14011 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 7 درصد رشد داشته است.

6ـ برنامه نويس و توسعه دهندة وب
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 13364 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 11 درصد رشد داشته است.

7ـ حساب رس
در خالل سال هاى 2010 و 2013، تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 11897 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 10 درصد رشد داشته است.

8ـ مدير و سرپرست پايگاه داده (ديتابيس)
در خالل سال هاى 2010 و 2013، تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 11241 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 10 درصد رشد داشته است.
 

9ـ مجرى برنامه ريز و برگزاركنندة اجالس و همايش ها
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 10867 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 14 درصد رشد داشته است.

10ـ مترجم و مفسر (مترجم شفاهى)
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 8377 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 14 درصد رشد داشته است.

11ـ مهندس صنايع نفتى
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 7158 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 21 درصد رشد داشته است.

12ـ تحليل گر امنيت اطالعات 
در خالل سال هاى 2010 و 2013 تعداد مشاغل اضافه شده به اين حوزه، 5671 

شغل بوده است؛ يعنى حدود 8 درصد رشد داشته است.

بخش نخست

امريكا هنوز با الهياِت رهايى بخش 

مى جنـــــــــــــــــگد

نويسنده: دانيل كواليك                                                 منبع: كانترپانچ



دكتر بهنـام اوحدى 
بخش نخست

ناپيوستة  نوشتِن  با  دهة 1920  اواخر  در  وولف»  «ويرجينيا 
خسته  و  دل زده  ذهنى  با  را  هدف  چندين  «موج ها»،  رمان 
آن سال ها  روزانة  يادداشت هاى  در  خود  و  مى شود  پى گير 
و  انگيزه  و  شور  چندان  گذشته،  برخالف  كه  شده  يادآور 
احساس  خويش  ذهِن  در  اثر  اين  نوشتِن  براى  اشتياقى 

نمى كرده است.
براى پديد آوردِن سبكى نوين بينابين نثر و شعر، از چندى 
پيش در دفتر يادداشتى زير هر حرف، واژه گان و تركيبات 
بيان گِر لحظه هاى ناب زنده گى خود و هر آن چه پيرامونش 

بوده را خط مى كشيده است تا بعدها با چينشى 
خاص و منحصربه فرد بتواند به يارى آن ها سبك 

ابداعى و شگفت انگيِز خود را بيافريند.
با   1930 دهة  از  پيش  سال هاى  در  «وولف» 
اختيار  و  جبر  جدال  كوشيد،  رمان  اين  نوشتن 
را به پرسش كشد و آن چه در كشاكش آدمى با 
روزگار گذرا يا ماندگار است را كندوكاو كند. 
مى توان  را  آن  نشانه هاى  نخستين  كه  كوششى 
(1927) دريايى»  فانوس  سوى  «به  در  آشكارا 
مشاهده كرد، در موج ها هويداتر و برجسته تر به 

تصوير كشيده شده  است.
«وولف»  سوى  از  نخست  كه  «موج ها» 
انتزاعى،  نام گرفته بود، به گونه يى  «شب پره ها» 
پُررمز و راز و آن چنان كه «وولف» دوست داشت 
«بى چشم»  شد.  نگاشته  «بى چشم»  كند،  مطرح 
از  هم زمانى  و  گوناگون  رمزگونة  معناهاى  به 
سوى «وولف» بيان مى شد؛ سرنوشت محتوم و 
چاره ناپذير هم چون پرسيوال، همانند هر آن چه 
اثر  در  بودن  خويش  از  بريده  است،  بى عينيت 

ترديد يا اندوه فراوان.
آغازيِن  دست نوشته هاى  نگارش  طى  «وولف» 
زنده گى  يك  «تنها  است:  شده  يادآور  موج ها 
مورد نظر من نيست، بلكه مى خواهم به چندين 

زنده گى با هم بپردازم.»
او براى اين كار، شش كاراكتر را از ويژه گى هاى 
تا  مى آفريند  برادرش  و  خواهران  دوستان، 
صداهاى  انعكاِس  و  پردازش  آينة  و  بيان گر 
طبقة اجتماعى ـ اقتصادى و فرهنگِى او باشند؛ 

صداهايى كه به گونه يى سلسله وار، در پى هم به تك گويى 
از خويش و پيرامون خويش مى پردازند. خود «وولف» نيز 
اپيزودها  ميان  نمايشنامه گه گاه  بازيگر   / هم چون كارگردان 
به  نسبت  خويش  منطق  و  قضاوت  از  و  مى آورد  بر  سر 
واقعيت رخدادهاى زنده گى و هستى، سخن به متن مى آورد. 
اما خودافشاگرى و حديث نفس «وولف» را نبايد تنها در ميان 
شعرگونه يى  خودكاوى  «موج ها»  گرفت.  سراغ  پرده ها  اين 
است كه فرآيند و ساختارى موزاييسمى و چندپاره دارد كه 
برآمد خودكاوى يك من (Ego) در قالب ذهنيات او و نيز 
ويژه گى هاى  از  يكى  مى شود.  بيان  ديگر   (Ego) من  شش 
هر  فرديت  و  هويت  ميان  مرز  همين  «موج ها»  برجستة 
شخصيت با ديگران است كه آهسته و آرام طى روايت محو 
ديگر  با  هويتى اش  مرز  كه  فرديت هايى  از  يكى  و  مى شود 
و  پيدا  اصلى  راوى  مى رود،  دست  از  رمان  شخصيت هاى 
پنهان در پس پردة نمايش (خود وولف) است كه به گفتن از 
خويش، گاه به گاه حتا تداعى آزادگونه، در بيان ذهنى شش 
پرسوناژ رمان مى پردازد و ابايى از آن ندارد كه بعدها منتقدان 

و خواننده گان اين بيانات را «حديث نفس» خود او بدانند.
جالب آن جاست كه تك گويى هاى شش كاراكتر اين نمايش 
شبه شاعرانه (كه گاه به گونة ذهن در ذهن با درون گويى ها 
همانند  مى شوند)  همراه  پرانتز  داخل  درون داده هايى  و 
و  تك گويى ها  اين  كه  حالى  در  شده اند،  نوشته  ديالوگ 
خودگويى ها (مونولوگ ها)، ديالوگ هست و ديالوگ نيست؛ 
تنيده  و  سرشته  مونوديالوگ  آزمايشى  طرح  اين  واقع،  در 
است  نمايشنامه گونه  باشد،  شاعرانه  اين كه  از  بيش  هم  به 
كه نه در قالب تصوير، كه در چهارچوب واژه گان انتزاعى 
به  امپرسيونيستيك  استعاره هاى  و  تشبيهات  و  تركيبات  و 
نمايش درآمده اند؛ نمايشى كه به نقد رياليسم مى پردازد تا در 
وولف  هميشه گى  امپرسيونيسم  از  موزاييسمى  پس زمينه يى 
در پوششى رمانتيك به جلوه يى سوررياليستيك دست پيدا 
كند؛ سبكى نوين در ميانگاه شعر و نثر كه براى سده ها رمز 
و رازگونه هم چون ردپايى حك شده در صخره يى ستبر و 

جاويدان زنده بودن «وولف» را فرياد كند.
به اين ترتيب، «وولف» با تكنيك «بى چشم بودن» و «گفتمان 
انتزاعى و ذهنى» توانست از چارچوب هاى قراردادى و به 
باور خود، نخ نما و كليشه يى شده در شخصيت پردازى دور 
شده و از گذار زودگذر واقعيِت پوچ و بيهوده در پس زمينة 

رخدادهاى پرافت وخيز زنده گى معمول روايت كند.
در موج ها انگار همة شخصيت ها در زنده گى شان گم شده 
«فرديت»  داده اند.  دست  از  را  خود  «فرديت»  مرزهاى  و 
آثار  ديگر  در  كه  آن گونه  «موج ها»  در  فردى»  «هويت  و 
«وولف» برجسته و چشم گير است، نيست. «زنده گى من يك 
زنده گى نيست كه به آن بازگردم. من يك تن نيستم؛ آدم هاى 
اين شش كاراكتر و حتا  زيادى هستم…» (نك ص 354) 
خود راوى / كارگردان اصلى بيشتر شبح اند تا اين كه شبيه 
فيگورهاى شخصيت هاى زنده گى هاى واقعى باشند. انعكاس 
هر شخصيت تنها بيان گر لحظات كمياب خوشبختى مشترك 
و داشتن حس پيوند، دل بسته گى و يك پارچه گى با دوستان 
توصيف  و  بيان  است.  كودكى  نوستالژيك  همواره  دوراِن 

اين  هر شخصيت در سخن و زبان ديگرى، خود هويداى 
اصلى  گويندة  آن  از  سخنان  اين  همة  كه  است  واقعيت 
 (Ego) من  به سان  كه  است  وولف)  (خود  رمان  پنهان  و 
(Ego) چندپاره اما همگن و يگانه در ذهن ها، تن ها و من
نمود  پرسيوال  وصف شدة  كاراكتر  حتا  و  شش گانه  هاى 
زن  كاراكترهاى  در  منيت ها  و  من ها  اين  مى يابد.  نشان  و 
و  بدان  كردن  پشت  يا  دنيوى  زنده گى  از  بردن  لذت  بين 
در كاراكترهاى مرد ميان نظم، انضباط، مسووليت نان آورى 
انگار  است.  حركت  در  بلندپروازانه  تخيالت  و  روياها  و 
خواننده  به  و  باز  رمان  در  شخصيت  هر  گوناگون  وجوه 
پيچيده  جنبه هاى  و  نماها  كه  وجوهى  مى شود؛  شناسانده 
دپرسيو  مختلط  شخصيت  داراى  «ويرجينيا»ى  گوناگون  و 
البته  و  جبرى  ـ  وسواسى   / اسكيزوئيد   / نارسيسيستيك   /
افسرده گى دوقطبى نوع چهار؛ هايپرتايميكـ  دپرسيو آميخته 

به وسواس هاى ذهنى و عملى را بازمى تابانند.
در موج ها بيش از آن كه بر فرديت و تفاوت هاى فردى هر 
كاراكتر پافشارى شود، بر ويژه گى ها و وجوه مشترك همة 
بى نام و  به ظاهر  پنهان  پيدا و  / كارگردان  نيز راوى  و  آنان 
درون مايه هاى مشترك انسانى آدم هاى نه تنها اين رمان، كه 
اين گوى گردان به يارى واژه گان از پيش فراهم و گرد آورده 
شده به نمايش سپرده مى شوند؛ نمايشى كه كوششى پى گير 
صرف آن مى شود تا تمى شاعرانه داشته باشد، شايد جادوى 
ماندگارى و اكسير زنده گانى جاودان شود. از اين روست كه 
افعال اين گونه آورده مى شود؛ «من سوزانم، من لرزانم» و نه 

«من مى سوزم، من مى لرزم» همواره معمول.
اندازه  از  بيش  و  بى دليل  گاه  و  درخشان  گاه  توصيف هاى 
حوصلة خواننده به گونه يى است كه طبيعت جان دار و حتا 
بى جان نيز از قوارة نقاشى شدن با واژه گان فراتر رفته و بر 
ترتيب  اين  به  درمى آيند.  به سخن  رمان  راوى  هفت  زبان 
طبيعت بى جان نيز هم چون موجودى زنده، فعال، پويا و در 
طبيعت  نگارگرى  شيوة  اين  مى شود.  روايت  جنب وجوش 
(تجربى)  آزمايشى  داستان  ديگر  در  «وولف»  همانند سبك 
و  به ندرت  كه  جهانى  است؛  كيو»  (پارك)  «باغ  نام  به  او 
بيشتر از سوى كودكان تماشاگر تيزهوش آزموده شده و تم 
نوستالژيك آن گاه به فراخور استعداد آن ها در آفريننده گى، 

سال ها و دهه ها بعد جلوه پيدا مى كند.
شدن  جدا  و  مكرر  فصل  تغيير  با  رمان  اين  پايه يى  طرح 
بى لذت هر كاراكتر از سوى «وولف» ريخته شده تا ريتمى 
بلغزاند؛  رمان  پايان  سوى  به  را  خواننده  كه  آورد  پديد 
خواسته و هدفى كه به سبب توصيف و تشبيه و استعاره هاى 
به كار برده شده در رمان به چنگ نيامده و با كاميابى همراه 
نشده است. اين حجم انبوه از آفريده هاى ادبى در عمل نه 
فقط خوانندة معمولى رمان ها كه خوانندة پيش رو و حرفه يى 

را هم دل زده و كالفه كرده و مى كند.
صرف نظر از دشوارنويسى خاص «موج ها» بايد اذعان كرد 
در  و  سر  باالى  سقفى  بدون  شخصيت،  چند  كه  ريتمى 
نااميدانه، مضطرب و متزلزل، مدام و بى اختيار  حس وحالى 
خود را با جبر زمانه و رخدادهاى سرنوشت سازگار مى كنند، 
براى بيشتر رمان خوانان چندان دل چسب و خوشايند نيست. 

از  عمر»  «گذر  مى شود،  و  شده  آدمى  دلگرمى  ماية  آن چه 
و  كلى  و  كم ارزش  و  مهم  كارهاى  و  ديگر  روز  به  روزى 

جزيى است كه هر فرد در اين روزها بايد انجام دهد.
«موج ها» به گونه يى بيان دردمندى، ناتوانى و بيچاره گى هاى 
آدمى در زنده گى است. «صداها» در آن فرآيندى ارواح وار 
و شبح گونه دارد كه چندان آشكار نيست كه از كدام زمان 
سخن بر زبان مى رانند؛ به ظاهر از حال مى گويند، اما لحن 
اندوهى  اندوه نوستالژيِك خاصى دارد؛  پنهان در پس زمينه 
كه در پايان رمان هنجارستيز و كليشه گريز آشكار مى شود كه 
از «هراس از مرگ» سرچشمه مى گيرد و بى تفاوتى جهان، 
طبيعت و حتا ديگر آدميان نسبت به مرگ آدم و ناآدم. عشق، 
كشش، آميزش، بلندپروازى و زياده خواهى و… همه و همه 
به تصوير كشيده شدن  نمايش  براى  پس زمينه و دكوپاژى 
اين «هراس از مرگ»اند؛ هراس از مرگى كه بيان آن با بانگ 
بلند را كارگردان / راوى هراس ناك پشت سر شش كاراكتر 
نويسنده گى  هنر  و  توصيف  توانايى  كه  «برنارد»  به  رمان 
(نويل،  كاراكتر  كه شش  نبريم  ياد  از  و  است  دارد، سپرده 
جينى، سوزان، رودا، لوييس و برنارد) در واقع همه گى همان 
«برنارد» هستند؛ شش گوشة يك من (Ego) و «برنارد» خود 
اين  مى كوشد  كه  است  (وولف)  پنهان  و  پيدا  راوى  همان 
شش كاراكتر را با خود، پرسيوال، ميهن (انگلستان) و جهان 
به هم بياميزد و به يك پارچه گى و هويت يگانه و همبسته 

برساند.
تفاوت هاى  بر  به ظاهر  تكنيكى  چنين  در  اين كه  شگفت   
اين ده پرداخته شده و در مرزبندى اين تفاوت ها كوششى 
پيوسته و پيگير صورت مى گيرد، اما در واقع آن چه در پس 
(وجود)  بود  شباهت هاى  همانا  بيان شود،  است  قرار  پرده 
كه  است  آن چه  هر  و  آدم ها  مشترك  (تقدير)  سرنوشت  و 
و  پوچ  فرجام  با  پايان  در  كه  سرنوشتى  هست.  جهان  در 
بيهودة زنده گى (مرگ) همراه مى شود. يك تكنيك درخشان 
بر  همه جا  كه  حالى  عين  در  كه  است  آن  «موج ها»  در 
اين  همة  اما  مى گيرد،  صورت  خاصى  پافشارى  «فرديت» 
محو  آهسته  آهسته  شباهت ها  و  اشتراك ها  در  «فرديت»ها 
مى شوند؛ تكنيكى كه به گونه يى ديگر در «بوف كور» صادق 
حرف  كه  «همين  مى سازد.  چشم گير  را  خود  نيز  هدايت 
ايجاد  كه  تمايزى  اين همه  توام».  «من  كردم  احساس  زدم 
مى كنيم، اين هويتى كه اين همه مى پرورانيم، مغلوب شده.» 
(نك ص 368) در «موج ها» بيش از آن كه حسى مشترك از 
پويايى، جنبش و حركت طى زمان روايت شود، حضورى 
مجسمه وار در عرصة زنده گى به تصوير كشيده مى شود كه 
دارد. حضورى كه  نمايشنامه يى جزءنگر  با  شباهتى آشكار 
طى زمان بيش از توالى مفهومى، تعليقى مداوم دارد. چندان 
مشخص نيست كه راوى به تاريخ ميهن و جهان مى پردازد 
يا روايت نوستالژيك زنده گى خود و عزيزان مانده و رفته را 
بيان مى كند و از تاريخ خود را فارغ و رها مى سازد. آن چه 
بيشتر به ذهن مى رسد آن است كه انگار قرار است اين دو 
هم  به  نمايش گونه  و  شاعرانه  داستانى،  چارچوبى  در  نيز 

پيوند خورده و پيوسته و يك پارچه شوند.
برجسته تر  و  بيشتر  زمان  كم اهميت  برهه هاى  «موج ها»  در 

پنج گانة  حواس  كه  برهه هايى  شده اند؛  سپرده  نمايش  به 
در  به ويژه  و  همواره  را  (وولف)  رمان  اصلى  راوى  خاص 
كودكى به خود وا مى داشته است. لحظه هايى ناب كه براى 
برترى و برجسته گى  اند.  ناچيز  بى اهميت و  اغلب مردمان 
اين لحظاِت ناب و سرشار براى «وولف» به چشم و ذهن 
جلوه  بى ارزش  و  مسخره  اجتماع،  تودة  متوسط  مردمان 
اين همه  مفهومى  و درون ماية  نمى تواند پس زمينه  و  مى كند 
جزييات به ظاهر تنگ كنندة فضا و زمان رمان را درك كند. 
هرچند بايد اذعان كرد جريان سيال ذهن (سيالن ذهنى) در 
به  و سوم،  دوم  ربع  ويژه  به  اوقات،  بسيارى  در  رمان  اين 
فرمى روان پريشانه و شيداگونه مى رسد و پيوند تداعى هاى 
از سوى «وولف» در كوشش  آفريده شده  نوين 
براى آفرينش تداعى هاى نو به سستى مى گرايد. 
و  خلقى  ماهيتى  تداعى ها،  شدن  سست  اين 
چرا  دارد،  اسكيزوفرنيك  نه  و  سيكلوتايميك 
كه در پس و پيش آن شواهد فراوانى از فشار 
كه  مى شود  ديده  افكار  سبقت جويى  و  گفتار 
اختالل  مانيك  و  هايپومانيك  خلق  وضعيت  با 
خلقى دوقطبى (مانيك ـ دپرسيو) همخوانى و 

سازگارى دارد.
هفت  (دست كم  بى شمار  (Ego)هاى  من  
نشان گر  شبه شاعرانه،  نمايش نامة  اين  در  من) 
خوددارى يا ناتوانى «وولف» از سخن گفتن و 
نوشتن نيست؛ آينه و جلوة عاليم و نشانه هاى 
اختالل تجزيه يى چندشخصيتى (اختالل هويت 
ادبى  تكنيك  بر  افزون  نيست.  هم  تجزيه يى) 
خاص «وولف» در اين رمان آزمايشى (تجربى)، 
از پرش افكار و پيشتازى و سبقت جويى آن ها 
به گونه يى  بوده است،  برخوردار  و فشار كالم 
آموزه هاى  و  تجربيات  پاى  رد  به راحتى  كه 
در  «وولف»  ميان سالى  و  نوجوانى  كودكى، 
مونو ديالوگ هاى هر شش كاراكتر و حتا يكى 
اين گونه  است.  هويدا  پرسيوال  از  توصيف  دو 
است كه يك پارچه گى و يگانه گى خود به سوى 
و    (Ego) خودساره  شدِن  پازلى  و  تكه  تكه 
هويت يافتن آن در قالب شش كاراكتر، افزون 
واقعى  و  اصلى  راوى  نخستين  خودساره  بر 
خاص  و  شگفت انگيزى  مى يابد.  سمت وسو 
درهم  و  آميزه ها  همين  در  «موج ها»  بودن 
تنيده هاست كه سرشته شدن هويت جمعى با هويت فردى 
و كنار رفتن دم به دمِ هر يك به سود ديگرى، يكى از اين 
درهم آميخته گى هاى گاه سرگيجه آور است. سرگيجه هايى كه 
در مونو ديالوگ هاى طوالنى رمان خود را بر ذهن خواننده 
متأثر  حتا خاص آن تحميل مى كنند. مونو ديالوگ هايى كه 
با  كه  است  «وولف»  مماسى  تفكر  گاه  و  حاشيه پردازى  از 
پى  در  وى  كوشش  و  شبه شاعرانه  بيان  نوشتارى،  تكنيك 
آيينة  اين ها  نمى شوند؛  توجيه  نوين  سبكى  و  شيوه  نهادن 
شيفته گان  بر  كه  واقعيتى  هستند؛  «وولف»  سايكوپاتولوژى 
نه  مى آيد.  گران  او سخت  شيدااحوال  دلداده گان  و  پرشور 
فقط حاالت شيداگونه و دمدمى مزاجى (با دو جلوة شادى 
يا تحريك پذيرى) كه نيز درون مايه هاى اندوهگين و دپرسيو 
پس زمينة  اين  اند.  چشم گير  و  برجسته  آشكارا  موج ها  در 
خلقى گاه در پاراگراف هايى جلوه و آب ورنِگ روان پريشانه 

پيدا مى كند. 
آفريدن  براى  آگاهانه  «وولف»  كه  فراوانى  فشار  از  البته 
تداعى ها و تركيب هاى ابداعى ادبى و شاعرانه در «موج ها» 
بر ذهن خويش وارد كرده و در يادداشت هاى روزانة خود 
بدان اذعان داشته است، نمى توان غافل شد. «وولف» بنا بر 
يادداشت هاى روزانه اش دست كم از 1925 (شش سال پيش 
نثر  بينابين شعر و  نوين،  به دنبال سبكى  انتشار موج ها)  از 
نثرى فاخر كه گرچه شعر (به مفهوم سنتى آن)  مى گشت؛ 
نباشد، اما از شور و شعف و نشئه پراكنى شعر نيز چندان كم 
نداشته باشد. اين فشار در موج ها سبك هميشه گى «وولف» 
سوررياليستيك  فرآيندهاى  سوى  به  را  (امپرسيونيسم) 
مى برد و همه را به هم مى آميزد و مگر اين «فشار» مى تواند 
اوج  نفِس  به  اعتماد  و  ابرتوانى  احساس  جز  سرچشمه يى 
گرفته در هايپومانيايى ژرف و فراگير و نارسيسيسمى گران 
و گسترده داشته باشد؟ «عرق ريزان روح» نه فقط آتش دان 
كه  ـ  (خودشيفته)   B كالستر  شخصيت  ـ  فراخ  شخصيتى 
نيز آتشى فراوان، هايپومانيا و مانياى اختالل خلقى دوقطبى 

مى طلبد.
بر  افزون  كه  است  ذهن  بر  اندازه  از  بيش  «فشار»  همين 
تشبيهات  تركيبات،  گاه حوصله ستيز،  كم مانند  توصيف هاى 
و  تشبيهات  تركيبات،  مى آفريند.  درخشان  استعاره هاى  و 
نمى تواند  پارسى زبانان  ما  براى  بى گمان  كه  استعاره هايى 
شگفت انگيزتر و درخشان تر از واژه گان بديع و مسحوركنندة 
«وولف»  برخالف  كه  «فروغ»ى  باشد.  فرخزاد»  «فروغ 
شاعرى  خود  واپسين  شعر  دفتر  دو  در  ويژه  به  نويسنده، 
نزديكى  و  شباهت  دليل  به  بى همتاست.  و  ماندگار  توانا، 
«وولف»  اختالالت خلقى  و  ويژه گى هاى شخصيتى  فراوان 
و «فرخزاد»، آفريده هاى اين دو در «موج ها» و شعرهاى دو 
به آغاز فصل  بياوريم  «ايمان  به ويژه  دفتر «تولدى ديگر» و 
كه  دارد  بسيار  يك سان  حتا  و  مشابه  درون مايه هاى  سرد»، 
خود بررسى قياسى و تطبيقِى جداگانه و مفصلى را مى طلبد.
و  فضاها  بودن  دور  و  بيگانه  وجود  با  كه  است  اين گونه 
هنگامة رخدادهاى جزء نگر «موج ها» براى بيشتر خواننده گان 
هفت  با  ذهنى  و  ادبى  همذات پندارى  امكان  فارسى زبان، 

راوى اين رمان براى آنان مى تواند فراهم شود.
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نگاهى به رمان «موج ها» 
نوشتة ويرجينيا وولف
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بوده را خط مى كشيده است تا بعدها با چينشى 
خاص و منحصربه فرد بتواند به يارى آن ها سبك 

با   
اختيار  و  جبر  جدال  كوشيد،  رمان  اين  نوشتن 
را به پرسش كشد و آن چه در كشاكش آدمى با 
روزگار گذرا يا ماندگار است را كندوكاو كند. 
مى توان  را  آن  نشانه هاى  نخستين  كه  كوششى 

مشاهده كرد، در موج ها هويداتر و برجسته تر به 

«وولف»  سوى  از  نخست  كه  «موج ها» 
انتزاعى،  نام گرفته بود، به گونه يى  «شب پره ها» 
پُررمز و راز و آن چنان كه «وولف» دوست داشت 
«بى چشم»  شد.  نگاشته  «بى چشم»  كند،  مطرح 
از  هم زمانى  و  گوناگون  رمزگونة  معناهاى  به 
سوى «وولف» بيان مى شد؛ سرنوشت محتوم و 
چاره ناپذير هم چون پرسيوال، همانند هر آن چه 
اثر  در  بودن  خويش  از  بريده  است،  بى عينيت 

آغازيِن  دست نوشته هاى  نگارش  طى  «وولف» 
زنده گى  يك  «تنها  است:  شده  يادآور  موج ها 
آغازيِن  دست نوشته هاى  نگارش  طى  «وولف» 
زنده گى  يك  «تنها  است:  شده  يادآور  موج ها 
آغازيِن  دست نوشته هاى  نگارش  طى  «وولف» 

مورد نظر من نيست، بلكه مى خواهم به چندين 

او براى اين كار، شش كاراكتر را از ويژه گى هاى 
تا  مى آفريند  برادرش  و  خواهران  دوستان، 
صداهاى  انعكاِس  و  پردازش  آينة  و  بيان گر 
طبقة اجتماعى ـ اقتصادى و فرهنگِى او باشند؛ 
صداهاى  انعكاِس  و  پردازش  آينة  و  بيان گر 
طبقة اجتماعى ـ اقتصادى و فرهنگِى او باشند؛ 
صداهاى  انعكاِس  و  پردازش  آينة  و  بيان گر 

كه در پس و پيش آن شواهد فراوانى از فشار 
كه  مى شود  ديده  افكار  سبقت جويى  و  گفتار 

آموزه هاى  و  تجربيات  پاى  رد  به راحتى  كه 
در  «وولف»  ميان سالى  و  نوجوانى  كودكى، 
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آتش سوزى  در دفتر... 
يك مقام كميسيون انتخابات كه نخواست 
ماندگار  روزنامة  به  شود،  فاش  نامش 
ساده يى  اتفاق  آتش سوزى  اين  كه  گفت 

نيست و بايد ارگان هاى كشفى و امنيتى 
در اين زمينه تحقيقات جدى شان را آغاز 
معامالت  همة  منبع،  اين  گفتة  به  كنند. 
صورت  دفتر  اين  از  كميسيون  پولى 

قابل  پول  مى رود  احتمال  و  مى گرفت 
توجهى در اين دفتر آتش گرفته باشد.

از  شعباتى  كه  نيست  نخستين بار  اين 
مى شود.  آتش  طعمة  انتخابات  كميسيون 

اين  از  بخشى هايى  نيز  اين  از  پيش 
كميسيون آتش گرفته بود؛ اما داليل اين 
نشده  روشن  اكنون  تا  آتش سوزى ها، 

است.

پر لوېدیځ د ولسمرش...
امریکا  د  کې  کلونو  دولسو  تېرو  په  وايي،  هغه 

په  کورنۍ  د  کرزي  ولسمرش  د  امله  له  شتون  د 

پیسې  ډېرې  تصور  له  کې  اکاونټونو  شخيص 

لوېديل دي.

د  چې  څرګندونې  دا  ولسمرش  د  وینا،  په  ده  د 

او ده  نه و  افغانستان کې په ګټه  په  امریکا شتون 

ترې ښه خاطره نه ده لیدلې تر ډېره یوې لوبې ته 

پاتې کېږي، چې یا خو دا څرګندونې له جنون نه 

کېږي او یا هم د واک او صالحیت له نشتون نه.

نوموړي زیاته کړه، ولسمرش کرزی په یوه رسدرګمه 

د  سیاستوال  ټول  چې  ډول  هغه  دی  کې  حالت 

خپل سیايس عمر په پای کې پرې اخته کېږي چې 

نيش کوالی سمه پرېکړه وکړي.

ډول  دا  خربه،  په  غړي  دغه  د  جرګې  وليس  د 

رضر  له  ته  ګټو  ميل  او  افغانستان  څرګندونې 

رامنځته  زیانونه  داسې  لري،  نه  ګټه  بله  رسولو 

کوي چې بیا یې جربان سخت وي.

چې  دی  من  هیله  وویل،  مجیدي  فرهاد  ښاغيل 

ولسمرش کرزی د خپل واک په پاتې دریو میاشتو 

پر  مالتړو  لوېدیځو  نورو  خپلو  او  امریکا  د  کې 

وړاندې خپل دریځ بدل کړي.

ډېر  ټیم  د  کرزي  ولسمرش  د  چې  خربه،  په  ده  د 

دی  نه  سم  ولسمرش  اوسه  تر  هم  کسانو  نېږدې 

پېژندلی، ځکه هغه یوه ورځ یو سیاست، یو دریځ 

بدل  دریځ  بیا  یې  سبا  په  کوي؛ خو  یوه خربه  او 

نورې هم  افغانستان ستونزې  د  کار  دا  وي، چې 

ډېرې وي.

تر  څرګندونې  وروستۍ  ولسمرش  د  وايي،  هغه 

غواړي  چې  لري،  اړه  هم  پورې  ټاکنو  په  ډېره 

ـ  کابل  د  او  تړون  امنیتي  پام  او  فکر  خلکو  د 

واشنګټن ناندریو ته واړوي او دوی د پردې تر شا 

د یوه ځانګړي نوماند لپاره د خپلو شخيص ګټو په 

خاطر په کار کولو لګیا دي.

شننونکي  چارو  سیايس  د  کې  حال  همدې  په 

کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې  ماندګار  ناطقي  محمد 

د  شتون  امریکا  د  کې  افغانستان  په  چې  وویل، 

افغانستان په ګټه دی او په تېرو دولسو کلونو کې 

يې هم افغانستان ډېره ګټه ترالسه کړې ده.

د ده په وینا، چې په دې وروستیو کې پر لوېدیځ د 

ولسمرش کرزي د توندو نیوکو له امله، له لوېدیځو 

مالتړو رسه د کابل اړیکې غیر دوستانه شوي دي، 

هم  تړون  امنیتي  رسه  امریکا  له  یې  امله  له  چې 

السلیک نشو.

هېڅ  افغانستان  کې  کال   ۲۰۰۱ په  وايي،  هغه 

په هېواد کې د نړۍ والې ټولنې  نه لرل؛ خو  هم 

د شتون له امله نن یوه مناسبه فضا رامنځته شوې، 

هم  بیا  او  وشوې  ټاکنې  ولسمرشۍ  د  ځلې  دوه 

ټاکنې را روانې دي، افغانستان له درې سوه زرو 

ډېر امنیتي ځواکونه لري، چې دا ټولې یې پایلې 

دي.

نوموړي زیاته کړه، ځکه دوی له نړۍ رسه په ښو 

اړیکو او له امریکا رسه د امنیتي تړون په السلیک 

ټینګار او د ښو ټاکنو د تررسه کولو غوښتنه کوي: 

د  یو.  تکیه  مرستو  بهرنیو  په  سلنه  نوي  موږ   ))

او  بهرنیو  د  اکامالت  امنیتي ځواکونو  خپلو ميل 

په ځانګړي ډول د امریکا په مرسته کوو. که نړۍ 

واله ټولنه نه وي موږ د دې وړتیا نه لرو، چې دغه 

کارونه په خپله تررسه کړو.))

ده وویل، افغانستان باید له نړۍ رسه د شیکاګو، 

عمل  ژمنو  پر  ناستو  والو  نړۍ  نورو  او  بروکسل 

وکړي، ځکه نړۍ به د دې ژمنو د پيل کېدو په بدل 

کې هر کال میلیاردونه ډالره مرستې افغانستان ته 

ورکړي.

ښاغيل ناطقي زیاتوي، له لوېدیځ رسه ښې اړیکې 

د افغانستان په ګټه دي او که چېرې دا اړیکې او 

له تېرو یوولسو کلونو را پیل شوې پروسه له منځه 

ځي دا به د افغانستان په زیان وي: (( څومره چې 

نړۍ موږ ته اړتیا لري له هغو څو چنده ډېر موږ 

نړۍ والې ټولنې ته اړتیا لرو. موږ په ميل، سیمه 

ته  او همګرایۍ  او نړۍ واله کچه همپالنې  ییزې 

اړتیا لرو او دا مو په ګټه ده.))

براى  طالبان  با  محرمانه  طور  به  كرزى  حامد 
متحدان  مداخله  بدون  صلح  توافق  به  دستيابى 
غربى و امريكايى خود مذاكراتى انجام داده است 
و اين مساله روابط خدشه دار كابل و واشنگتن را 

وخيم تر كرده است. 
به نوشته روزنامه نيويورك تايمز، مقام هاى غربى 
دليل  طالبان  با  صلح  مذاكرات  گفتند،  افغان  و 
حامد كرزى، رييس جمهورى افغانستان براى به 
تعويق انداختن امضاى توافقنامه امنيتى دوجانبه 
با واشنگتن و خدشه دار شدن رابطه اش با امريكا 

را توضيح مى دهد. 
براى  كرزى  اقدامات  محرمانه  ارتباط هاى  اين 
تحريك دشمنى حاميان امريكايى اش را توضيح 
مى دهند. در هفته هاى اخير كرزى به عدم امضاى 
بر  و  داده  ادامه  دوجانبه  امنيتى  توافقنامه  اين 
آزادى صدها شبه نظامى طالبان از زندان تاكيد و 
به توزيع مدارك تحريف شده از آنچه كه آن را 

جرايم جنگى امريكا مى داند، اقدام كرده است. 

با  محرمانه  ارتباط هاى  اين  مطلع  افراد  گفته  به 
طالبان نتيجه  اندكى داشته است اما اين اقدامات 
امريكا  ميان  مانده  باقى  اطمينان  بردن  بين  از  به 
اقدامات  از  و كرزى كمك كرده است. حمايت 
امريكايى   مقام هاى  يافته و  كاهش  جنگ شديداً 
مى گويند آن ها مطمين نيستند كه بتوانند حداقل 
همكارى امنيتى را با دولت كرزى يا جانشينش 
رياست جمهورى سال جارى  انتخابات  از  پس 

ميالدى افغانستان داشته باشند.
راه  مى تواند  كه  دوجانبه  امنيتى  توافقنامه  اين 
منظور  به  امريكايى  نيروهاى  حضور  براى  را 
آموزش نيروهاى افغان و مقابله با تروريسم در 
پايان سال جارى ميالدى باز  اين كشور پس از 
اوباما،  كند، از سوى كرزى امضا نشده و بارك 
امريكا روز سه شنبه فرماندهان  رييس جمهورى 
درباره  تا  فراخواند  سفيد  كاخ  به  را  ارشد خود 
آينده ماموريت امريكا در افغانستان رايزنى كنند. 
اين مقام هاى غربى و افغان كه خواستند نامشان 

فاش نشود، گفتند كه ظاهراً اين اقدام نومبر سال 
گذشته ميالدى يعنى زمانى كه ميزان بى اعتمادى 
ميان كرزى و متحدانش به بيشترين ميزان رسيده 
بود، توسط طالبان پيشنهاد شد. كرزى نيز به نظر 
پيشنهاد را كه شانسى براى  اين  مى آيد كه فوراً 
دستيابى به توافقى براى پايان درگيرى ها مى داند 

پذيرفته است. 
اما اين ارتباطات صلح آميز هنوز به هيچ توافقنامه 
نيافته  دست  مذاكرات  آغاز  زمينه  يا  مشخص 
است و هنوز مشخص نيست كه آيا طالبان قصد 
دارد به طور جدى اين مذاكرات را دنبال كند و 
امنيتى  توافقنامه  امضاى  روند  مى خواهد  تنها  يا 

دوجانبه را مختل سازد. 
اما اين در حالى است كه ايميل فيضى، سخنگوى 
كرزى به اين ارتباط هاى محرمانه با طالبان اذعان 
ماه  دو  ادامه دار  گفت وگوها  اين  گفت:  و  كرده 

اخير بسيار مثبت بود. 
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افغانستان توان پرداخت...
در  را  امريكايى  نيروهاى  از  تعدادى  كه حضور 
تعريف   2015 از  بعد  هاى  سال  در  افغانستان 
مى كند در حال چانه زنى هستند اما هنوز در اين 

مورد به توافق نهايى نرسيده اند. 

را  او  شرايط  امريكا  تا  كه  است  گفته  كرزى 
و  طالبان  با  گفت وگوهاى صلح  عملى  آغاز  كه 
نيروهاى خارجى در روستاهاى  توقف عمليات 
افغانستان است، برآورده نكند، تن به امضاى اين 

موافقتنامه نخواهد داد. 
در  خارجى  نيروى  هزار   57 حاضر  حال  در 

مربوط  آن  هزار سرباز  كه 38  افغانستان هستند 
امريكا است. 

نتواند  افغانستان  اگر  كه  است  اين  ناتو  ترس 
جايى  كند،  امضا  امريكا  با  را  امنيتى  موافقتنامه 
پايان  از  باقى ماندن سربازان خارجى پس  براى 

2014 در افغانستان نخواهد بود. 

آجنداى ملى براى تفاهم...
اين  در  اما  كردند؛  تجربه  را  فراوانى  دشوارى هاى  پسين، 
اواخر با استفاده از عقالنيت به راه حل دموكراتيكى كه در 
تونس  امروز  و  رسيدند  شد،  جمع  سياسى  افكار  همه  آن 

مشكلى ندارد.
ما در منطقة خود مى نگريم كه آشوب زياد است؛ هر روز 
در كشورما مردم قربانى مى شوند و هر روز تروريستان از 
را  ناهنجارى ها  و  مى آيند  ما  داخل كشور  به  بيرون كشور 

بيشتر مى سازند. 
ما با دو نوع مشكل سردچار هستيم، يكى مشكالتى كه از 
بيرون مى آيد و دوم هم مشكالت داخل كشورى ما است. 
كنفرانس بن يك آغاز نيك بود و بعد از آن كنفرانس است 
بودند در زير يك چتر گرد  باهم درگير  كه گروه هايى كه 
آمدند و با مساعى صلح آميز خود افغانستان را به مراحل 
مهاجرت  از  2002من  سال  در  كه  زمانى  رساندند.  بهترى 
آمدم هيچ چيز نداشتيم؛ اما خوشبختانه ما امروز مطبوعات 
وسيع و رسانه هاى متعدد داريم كه نظير آن را در طول تاريخ 
نداشته ايم. براى ما يك ُفرصت ميسر شد و از اين ُفرصت 
استفاده صورت گرفت؛ مگر اين استفاده ها وسيع و علمى 
سرمايه گذارى هاى  تا  بود  نياز  كه  بخش هايى  در  نبودند. 
امروز  و  نگرفت  صورت  توجهى  متأسفانه  مى شد،  وسيع 
يكى از موارد مهم براى نامزدان انتخابات رياست جمهورى 

موضوع بيكارى ست كه بايد براى آن توجه جدى نمايند. 
موضوع ديگرى كه وجود دارد همانا بودن خشونت است 
تا هنوز آن را  اما  باخود آورديم  ما  كه در جريان جنگ ها 
ما وجود  بين  در  فرهنگ خشونت  نكرده ايم و هنوز  ترك 

دارد.
ما در جريان سال هاى گذشته قانون را تطبيق كرده نتوانستيم؛ 
از فرار سرمايه هاى دولتى جلوگيرى كرده نتوانستيم و موارد 
كوچك ديگرى كه در داخل كشور امروز دامنگير ما است. 
كرده  حل  را  كوچك  موارد  خود  كشور  داخل  در  ما 
نتوانستيم؛ روى چند واژه دو دوره است كه پارلمان ما به 
بن بست كشيده مى شود و اين در حالى ست كه كشورهاى 

ديگر مشكالت بزرگ خود را حل كرده اند.
از  خواست  و  كرد  تبارز  ملى  آجنداى   كه  عللى  از  يكى 
و  بپردازد  خود  اجتماعى  فعاليت  به  و  آيد  بيرون  سكوت 
ملى  تفاهم  براى يك  ما  بود كه  توسعه دهد، همين  را  آن 
كار مى كنيم؛ ما براى موارد كوچك و بزرگ در كشور خود 
راه گفتمان را پيشنهاد كرديم و از اين طريق كار مى كنيم و 
نژادهاى  داراى  را مى دانيم كه يك كشورى هستيم  اين  ما 
فرهنگ هاى  و  زبان ها  مذاهب،  كشور  اين  در  و  مختلف 

متنوع وجود دارد.
افغانستان را  اقوام مختلف  شادروان ميوندوال فرهنگ ها و 
به گل هاى يك باغ تشبيه كرده بود و اين يك تشبيه بسيار 
ظريف است و ما واقعًا گل هاى يك باغ هستيم؛ اگر ما كار 
اين ها فرهنگ  داريم و  را كه  متعددى  كنيم و فرهنگ هاى 
ملى ما را تقويه مى كند و فرهنگ ملى ما را متعهد مى سازد. 
سال  در  يكى  بوديم  كرده  تجربه  را  دموكراسى  دوبار  ما 
1329 تا 1331كه نظر به حوادثى كه در كشور همسايه ما 
كه  تحريك شد  رژيم سلطنتى وقت  ايران صورت گرفت 
پيش  در  را  دكتور مصدق  راه  احزاب  شايد روشنفكران و 
گيرند و سلطنت را به سقوط مواجه سازند، بنًأ آن نهضت 

متوقف ساخته شد و رهبراِن شان همه زندانى شدند.
پادشاه  ابتكار  به  كه  است  دموكراسى  دهة  دوم  بار 
ده سال  افغانستان  ملت  و  آمد  ميان  به  افغانستان(ظاهرشاه) 
اثر  در  هم  دموكراسى  اين  و  كردند  تجربه  را  دموكراسى 
كودتاى 26 سرطان از بين رفت و مردم عليه آن قيام نكرده 

بودند بلكه توسط كودتاى نظامى از ميان برداشته شد. 
بار سوم امروز است كه بعد از كنفرانس بن در كشور ما در 
كشور ما دموكراسى به وجود آمد و امروز بعد از گذشتاندن 
انتخابات ها در مرحلة قرار گرفته ايم كه انتخابات پيش رو 
نسبت به انتخابات گذشته حساس تر است در اين انتخابات 
دشوار  ما  كارهاى  و  است  ما  دست  به  مسووليت ها  همه 

شده است.
انتقال  و  شويم  بيرون  سالم  گونة  به  انتخابات  اين  از  اگر 
مسالمت آميز  گونة  به  كشور  در  نخست  بار  براى  قدرت 
صورت گيرد در آن صورت بلوغ ملت ما ثابت خواهد شد.
كسانى كه خود را نامزد كرده اند و با مشكالتى كه امروز 
چنين  يك  و  اند  گرفته  كار  شجاعت  يك  از  دارد  وجود 

روزگارى اين مسووليت را داوطلب شده اند.
در اين جا سخن هاى خود را خاتمه مى دهم و مى گويم كه 
آجنداى ملى مى خواهد هم دموكراسى باشد، هم رقابت و 
كه همه  تشكيل شود  ملى  با مشاركت  دولتى  آن  پايان  در 

مردم خود را در آن ببينند. 

مذاكرات مخفيانة ارگ با طالبان
اوباما فرماندهان ارشد كشورش را فراخواند

عدم  در  كرزى  حامد  اقدام  طالبان 
را  امريكا  با  امنيتى  معاهده  امضاى 
اين  كه  گفت  حال  عين  در  و  ستود 
گروه براى برگزارى مذاكرات صلح با 

كرزى تماسى برقرار نكرده است. 
روزنامه نيويورك تايمز امريكا گزارش 
رييس جمهورى  كرزى  حامد  داد: 
افغانستان در حال تعامل با طالبان براى 
و  امريكا  مشاركت  بدون  توافق صلح 

كشورهاى غربى است. 
به  استناد  با  را  خبر  اين  روزنامه  اين 
را  آنها  نام  كه  وافغان  غربى  مقامات 

فاش نساخت، اعالم كرد. 
مجاهد  اهللا  ذبيح  حال  همين  در 
سخنگوى طالبان اظهار كرد: اين گروه 
نشده  كرزى  با  صلح  مذاكرات  وارد 

است. 
وى افزود: اگر كرزى معاهده امنيتى با 
ستايش  را  او  ما  نكند  امضا  را  امريكا 
برقرارى  باعث  اقدام  اين  مى كنيم. 

روابط مثبت با وى خواهد شد. 
امريكا و كرزى به سبب  تنش ها ميان 
امريكا  با  توافق  امضاى  از  وى  امتناع 
به منظور ماندن سربازان امريكايى در 
افزايش   2014 سال  از  پس  افغانستان 

يافته است. 
زير  را  امريكايى ها  انگيزه هاى  كرزى 
دستور  حال  عين  در  و  برده  سوال 

نظر  از  كه  طالبان  زندانيان  آزادى  به 
داده  مى شوند،  تلقى  خطرناك  امريكا 
است. اين اقدامات دولت باراك اوباما 
از  كامل  خروج  مساله  تا  داشته  وا  را 

افغانستان را مورد بررسى قرار دهد. 
من  ساخت:  نشان  خاطر  مجاهد 
مقاومت  كه  اين  به  هستم  مشكوك 
زياد  است  ممكن  امريكا  عليه  كرزى 
را  معاهده  نهايتًا  وى  و  نكشد  طول 

امضا كند. 
ايمل فيضى، سخنگوى كرزى در اين 

زمينه هنوز اظهارنظر نكرده است. 

طالبان كرزى را ستودند 



گزارش  در  آلمان  حكومت 
«پيشرفت افغانستان»، حكومت 
غفلت هاى  به  را  كرزى  حامد 
گسترده يى متهم ساخته است. 
اين گزارش همچنان گفته  در 
شده است كه تلفات نيروهاى 
چند  دو  افغانستان  امنيتى 

افزايش يافته است. 
سايت خبرى «شپيگل آنالين» 
با استناد به «گزارش پيشرفت 
كه  است  نوشته  افغانستان» 
ساختن  پياده  براى  قاطعيت 
در  مثال  طور  به  اصالحات 
«تاكنون  فساد  عليه  مبارزه 
است».  نبوده  مناسب  طور  به 

از  آلمان  حكومت  بررسى  افغانستان»  پيشرفت  «گزارش 
در  شنبه  روز چهار  است  قرار  كه  است  افغانستان  تحوالت 

كابينه تصويب شود.
ساير  اجراى  عدم  و  فساد  عليه  مبارزه  در  غفلت  عامل 
اصالحات از نگاه حكومت آلمان فدرال «در ضعف نهادهاى 

افغانستان و همچنان در نبود اراده سياسى نهفته است».
در  فدرال  آلمان  حكومت  كه  است  شده  گفته  گزارش  در 
بخش حقوق زنان نيز صرف پيشرفت هاى اندكى را مالحظه 
مى كند. بنابراين «پذيرش اجتماعى حقوق زنان مانند گذشته 

كمتر مطرح مى باشد».
آلمان در 2015 يعنى سال اول پس از پايان ماموريت آيساف 
كمك  يورو  ميليون   430 ساالنه  كشور  اين  به  افغانستان  در 
انكشافى و 150 مليون يوروى ديگر براى حمايت از نيروهاى 

امنيتى اش وعده نموده است.
تلفات نيروهاى امنيتى دوچند شده است

در «گزارش پيشرفت افغانستان» آمده است كه با شروع خروج 
نيروهاى بين المللى، تلفات پوليس و سربازان افغانستان زياد 

افزايش يافته است.
پوليس  و  سربازان  تلفات   2013 سال  اول  ماه  يازده  در 
دو  قبل  سال  به  نسبت  كه  بوده  تن   4600 افغانستان حدود 
نيروهاى  تلفات، حضور  اين  افزايش  دليل  است.  برابر شده 
امنيتى افغانستان در صف مقدم مسئوليت هاى جنگى عنوان 
پوليس  قرار است كه جمعًا 350 هزار سرباز و  شده است. 

افغانستان وظيفه تامين امنيت در اين كشور را انجام دهند.
در اين گزارش حكومت آلمان فدرال اعتراف مى كند كه در 
برخى  «در  اند:  پيشروى  در حال  دوباره  طالبان  نقاط  برخى 
مناطق در سال 2013 تحكيم مواضع نيروهاى ضد حكومتى 
شناسايى شده است». در گزارش آمده است كه اين واقعيت 
در برخى از مناطق شمال افغانستان مانند واليت هاى كندز و 

فدرال  اردوى  گذشته  سال  در  كه  مى كند  صدق  نيز  بغالن 
آلمان عمدتًا از آنجاها خارج شد.

افزون بر اين، در اين گزارش وضع در مناطق شرقى افغانستان 
سنتى  پايگاه  همچنان  و  دارند  قرار  پاكستان  با  مرز  هم  كه 
شورشيان در جنوب كشور خطرناك خوانده شده است. گفته 
شده كه در آنجاها تهديدها هنوز هم بسيار جدى اند. همچنان 
طالبان به شدت كوشيده اند تا كنترول شهرهاى بزرگ را در 
دست گيرند. در گزارش آمده است كه در مناطق مهم طالبان 
از  كل  در  گزارش  اين  در  اند.  نرسيده  شان  هدف  اين  به 
وضعيت امنيتى در شهرهاى مهم و در امتداد جاده ها «به طور 
درصد  است.80  شده  عنوان  كنترول»  قابل  بخشى  رضايت 

جمعيت در اين مناطق زندگى مى كنند.
كاهش تلفات سربازان خارجى

نيروهاى  بر  حمله  براى  فرصتى  جوياى  همواره  شورشيان 
خارجى بوده اند تا از اين طريق قدرت و حضور خود را به 
اما طبق اين گزارش شمار تلفات سربازان  نمايش بگذارند. 
ناتو در يازده ماه اول سال 2013 از 284 تن در سال قبلى اش 

به 125 تن پايين آمده است.
عمليات جنگى سربازان خارجى در افغانستان در سال روان 
پايان مى يابد. انتظار مى رود كه روز چهارشنبه كابينه حكومت 
سربازان  براى  آيساف  مجوز  آخرين  مورد  در  فدرال  آلمان 
بين  سرباز   12000 تا   8000 بين  بگيرد.  تصميم  نيز  آلمانى 
المللى باز هم براى آموزش و مشوره دهى به نيروهاى امنيتى 
نموده  پيشنهاد  آلمان  ماند.  خواهند  باقى  آنجا  در  افغانستان 
سال  دو  براى  نخست  سربازش   800 تا   600 بين  كه  است 
در شمال و پايتخت افغانستان وظايف شان را انجام دهند. با 
اينهم حامد كرزى رييس جمهور افغانستان تا كنون موافقتنامه 
اين  قانونى حضور  زمينه  كه  است  نكرده  امضا  را  امنيتى يى 

نيروها در افغانستان را فراهم مى سازد.

علـــيه من توطيه...
 كه در واليت كنر از جمله 1400 تن گندم 
موجود  تن   514 مقدار  فعًال  شده،  تخليه 
خان  انور  جانب  از  تن   229 مقدار  بوده، 
عضو شوراى محلى در ولسوالى چغه سراى 

واليت كنر به فروش رسانيده شده است.
در همين حال شوراى وزيران ضمن صدور 
محلى  مقام  سه  كردن  سبكدوش  حكم 
نورستان به لوى دادستانى كل وظيفه سپرده 
تا عامالن اين رويداد را مورد پيگرد قانونى 

قرار دهد.
آمده: والى واليت  در حكم شوراى وزيران 
رييس  و  با حوادث  مبارزه  رييس  نورستان، 
نسبت  را  آن واليت  انكشاف دهات  و  احيأ 
فروش  در  داشتن  دست  و  استفاده  سوء 
نمودهاداره  سبكدوش  شده  مساعدت  گندم 
لوى ارنوالى را موظف است تا طبق گزارش 
هيئت موظف متخلفين را مورد پيگرد قانونى 

قرار دهد.
با  مبارزه  كميته  به  همچنان  وزيران  شوراى 
و  احيا  و  زارعت  هاى  وزارت  و  حوادث 
انكشاف دهات وظيفه سيرده تا مقدار گندم 
گمشده به نورستان را تثبيث و به اين واليت 

انتقال دهند.
واكنش والى نورستان

والى  نورستانى  تميم  محمد  حال  همين  در 
گندم هاى  فروش  در  داشتن  دست  نورستان 
به شدت  را  با حوادث  مبارزه  كمكى كميته 

رد كرد.
بخدى گفت:  به خبرگزارى  نورستانى  آقاى 
مكتوب  محلى  هاى  ارگان  اداره  به  من 
از  موضوع  اين  بررسى  و خواستار  فرستادم 
توطپه  اين  شدم  بى طرف  هيات  يك  سوى 
عليه من است و من عليه كسى كه با عزت 
و آبروى من بازى مى كند اعاده حيثيت مى 

كنم.
به گفته والى نورستان موضوع كندم كمكى 
انتخابات  به  مستقيم  ارتباط  نورستان  به 
از  توطيه ها  و  دارد  پيشرو  رياست جمهورى 

همين اكنون آغاز شده است.
نورستانى گفت: هياتى سه نفرى از كابل به 
پارون امدند يك ساعت شان به خوردن نان 
چاشت سپرى شد و دو ساعت ديگر اعضاى 
اين هيات در مورد گندم هاى كميته مبارزه با 
حوادث در پارون تحقيق كردند و بالفاصله 

به كابل بازگشتند.
غير  را  اعزامى  هيات  گزارش  محتواى  او 

واقعى و نادرست خواند.
كار در مقابل غذا

مجموع  از  كه  مى گويد  نورستان  والى 
به  آن  درصد  بيست  شده  كمك  كندم هاى 
واما  مندول  ولسوالى هاى  مردمى  شوراهاى 
شده  توزيع  واليت  مركز  پارون  و  وايگل 

است.
دليل  اين  به  كندم  ها  بيشتر  كه  كرد  تاييد  او 
نورستان  ولسوالى هاى  از  شمارى  راه  كه 
ذخيره  لغمان  در  مى گذرد  لغمان  واليت  از 
شده و قرار است به زودى به ولسوالى هاى 

نورستان انتقال يابد.
با  مشوره  از  پس  او  كه  مى گويد  نورستانى 
كمك  كندم  كه  بود  قرار  مردمى  شوراهاى 

شده را در مقابل كار به مردم توزيع كند.
بيشتر  ساله  همه  كه  گفت  نورستان  والى 
مناطق اين واليت به اثر سيالب تخريب مى 
شود و مردم با عالقه مندى هم مناطق شان 
مى سازند و هم مواد كمكى دريافت مى كنند.
به گفته نورستانى اعضاى هياتى اعزامى نيز 

از اين كار او تقدير كردند.
حكم غير قانونى 

والى نورستان حكم شوراى وزيران در مورد 
بركنارى خود را غيرقانونى خواند.

نورستانى گفت: اول بايد وظيفه من به تعليق 
در مى آمد و پس از اينكه دادگاه اتهام من را 
ثابت مى كرد از وظيفه سبكدوش و حتى بايد 
محكمه يى  هيچ  حاليكه  در  ميشدم  زندانى 
حكم  نكرده  صادر  قطعى  حكم  من  عليه 
وزيران مشكل  از سوى شوراى  صادر شده 

حقوقى دارد.
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پاكستان،  اسالم  علماى  و جماعت  انصاف  تحريك  رهبران 
پاكستان  دولت  با  صلح  مذاكرات  در  طالبان  نماينده گى  از 

خوددارى كردند. 
دولت  نمايندگان  مذاكره  جلسه  نخستين  برگزارى  هم زمان 
پاكستان و گروه طالبان كه قرار بود روز سه شنبه برگزار شود، 

به تعويق افتاد. 
تحريك  رييس  خان،  عمران  نيشن،  روزنامه  گزارش  به 
علماى  جماعت  رييس  الرحمن،  فضل  و  پاكستان  انصاف 
اسالم، از نمايندگى طالبان در مذاكرات صلح با دولت اسالم 
آباد خوددارى كرده و گفتند كه مذاكره كنندگان بايد از خود 

طالبان انتخاب شوند. 
در همين حال ساعاتى قبل از آنكه قرار بود نمايندگان گروه 
اسالمگراى طالبان و دولت پاكستان نخستين دور مذاكرات 
خود براى بررسى راه هاى پايان دادن به خشونت و برقرارى 
صلح بين دو طرف را امروز آغاز كنند، گزارش شد كه اين 

مذاكرات به تعويق افتاده است. 
از  پاكستان  دولت  نمايندگان  خبرى،  منابع  گزارش  به 
نمايندگان طالبان خواستند تا قبل از شروع مذاكرات، «بعضى 

مسايل را روشن كنند.» 
روند  بر  نظارت  براى  نفره   10 كميته  يك  طالبان  تحريك 

مذاكرات با دولت پاكستان تشكيل داده است. 
اين  پيشتر  پاكستان كه  ارتش  اما راحيل شريف، رييس كل 
مذاكرات را بى نتيجه خوانده بود، روز دوشنبه در يك تماس 
تلفنى با نواز شريف، نخست وزير پاكستان در اين خصوص 

گفت وگو كرد. 
تحريك طالبان در حال بررسى نام هاى ديگرى براى برگزيدن 
به نمايندگى خود به جاى دو نفرى است كه اين پيشنهاد را 
رد كردند. گفته مى شود كه نواز شريف از اشخاص انتخابى 

براى نمايندگى طالبان در مذاكرات، 
حمايت كرده است. 

امروز،  مذاكرات  تعويق  از  پيش 
محمد ابراهيم، يكى از اعضاى هيات 
مذاكره كننده طالبان، در مصاحبه اى 
اميدوار  كه  بود  گفته  بى بى سى  با 
است اين مذاكرات به برقرارى صلح 

در پاكستان منجر شود.
مذاكرات  برگزارى  ابراهيم  محمد 
بين دو طرف را رويدادى مهم براى 
تلفات  از  و  كرد  توصيف  پاكستان 
سنگين درگيرى بين دولت پاكستان 

و طالبان سخن گفت.
يوسف،  اهللا  رحيم  همانحال،  در 
نگار و عضو كميته مذاكره  روزنامه 

اعزامى دولت پاكستان، ضمن استقبال از آمادگى طالبان براى 
مذاكرات آشتى، گفت كه موفقيت در چنين مذاكراتى مستلزم 

برقرارى آتش بس و پايان دادن به خشونت است. 
را  گذشته  روز  جلسه  كار  دستور  پاكستان  دولتى  منابع 
«گفت وگوهاى غير رسمى» براى ارزيابى مواضع دو طرف و 

نحوه ادامه مذاكرات توصيف كرده  بودند.
تالش براى پايان دادن به حدود يك دهه خشونت افراطى ها 
نواز شريف،  ابتكار  به  آنان  با  مذاكره  از طريق  پاكستان  در 
استفاده  تلويحا  وى  چند  هر  مى شود  آغاز  وزير،  نخست 
نيز مردود  اقدام نظامى در صورت شكست مذاكرات را  از 

ندانسته است. 

نظامى،  عمليات  آغاز  صورت  در 
برخواهد  در صدد  پاكستان  ارتش 
آمد مناطق قبيله نشين شمال غرب 
مسلح  اسالمگرايان  از  را  پاكستان 

پاكسازى كند. 
منطقه  اين  اخير،  سال هاى  طى 
گروه هاى  تسلط  تحت  كمابيش 
اسالمگرا از جمله طالبان و متحدان 

آنان قرار داشته است. 
مذاكرات دشوار 

نحوه  مساله  اخير،  هفته  چند  طى 
خشونت  اقدامات  به  دادن  پايان 
آميز شورشيان طالبان در جلساتى 
با شركت مقامات دولتى و رهبران گروه هاى مختلف سياسى 
و اجتماعى پاكستان مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت و 
از جمله، اعضاى پارلمان پاكستان جلساتى را به بررسى اين 

موضوع اختصاص دادند. 
تشديد  شاهد  پاكستان  ميالدى،  گذشته  ماه  طى  اگرچه 
نظامى  نفرات  و  مراكز  به  به خصوص  شورشى ها  حمالت 
پاكستان بود اما ظاهرا دولت تصميم داشته اجازه ندهد اين 

حمالت مانع از برگزارى مذاكرات صلح شود. 
هدف دولت از اين مذاكرات رسيدن به نوعى تفاهم با گروه 
طالبان و پايان دادن به اقدامات خشونت آميز آنان است كه 

پنجاه  به  نزديك  كشته شدن  به  يكدهه گذشته،  طى حدود 
هزار نفر منجر شده است. شمارى از اين افراد در حمالت 
طالبان، از جمله عمليات انتحارى اين گروه جان خود را از 

دست داده اند. 
شد  منتشر  گزارش هايى  مذاكرات،  آغاز  از  پيش  روز  چند 
حاكى از اينكه طالبان براى موافقت با مذاكرات صلح، پيش 
پوشش  شامل  از جمله  كه  است  كرده  تعيين  را  شرط هايى 
و  شرع  دادگاه هاى  برقرارى  زنان،  براى  اجبارى  اسالمى 
جارى كردن احكام اسالمى، آزادى تمامى زندانيان طالبان و 
خروج واحدهاى ارتش پاكستان از مناطق قبيله نشين است.

در پى انتشار اين گزارش، كارشناسان پاكستانى گفتند كه اين 
شرايط براى بسيارى از مردم پاكستان غيرقابل قبول است و 
به اين ترتيب، اميدى به موفقيت مذاكرات صلح نمى رود، اما 
بعدا، نمايندگان طالبان به مذاكرات صلح، وجود چنين پيش 
شرط هايى را تكذيب كردند. به گفته ناظران، به نظر مى رسد 

كه اسالمگرايان پاكستانى نيز گرفتار چند دستگى هستند.
گروه موسوم به «تحريك طالبان پاكستان» يا طالبان پاكستانى 
گروه  تعدادى  از  ائتالفى  شكل  به  پيش  سال  شش  حدود 
اسالمگرا اعالم موجوديت كرد و گفت كه هدف از تشكيل 
استقرار  منظور  به  پاكستان  دولت  با  مبارزه  گروه،  اين 
حكومت شرع در اين كشور، مبارزه با امريكا و ناتو و كمك 

به شورشيان طالبان در افغانستان است.
افغانستان مى داند  طالبان پاكستانى خود را جداى از طالبان 
هر چند از عمليات شورشيان افغان حمايت مى كند. مقامات 
چنين  بدون  كه  معتقدند  امريكايى  مقامات  برخى  و  افغان 
دولت  عليه  عمليات  ادامه  امكان  افغان  شورشيان  حمايتى، 

اين كشور را ندارند. 

كاغذپرانى در اداره...
3جى  و  ام  اس  جى  تكنالوژى  خدمات  آغاز  با 
و  انترنت  نرخ  كام  تيلى  افغان  مخابراتى  شركت 

مكالمات تلفنى هم در كشور كاهش مى يابد:
در  افتتاح مى شود و  كابل  در  اين سيستم  امروز   »
اين  هم خدمات  ديگر  واليت   10 در  هفته  همين 
اين است كه  ما  تكنالوجى شروع مى شود و پالن 
واليات  تمام  به  خدمات  اين  آينده  ماه  شش  در 
دو  در  كه  است  اين  ما  پيشبينى  برسد،  افغانستان 
سال ديگر اين شركت از عايدات خود صد ميليون 
دالر ديگر هم سرمايه گذارى كند تا اين خدمات را 

به تمام مردم افغانستان برساند.»
شركت مخابراتى افغان تيلى كام در سال 1384 به 

فعاليت آغاز كرده است.
عالوه بر اين شركت دولتى، چهار شركت مخابراتى 
خصوصى ديگر نيز در كشور فعاليت مى كنند، اما 
بلند بودن نرخ و بى كيفيتى  مردم هنوزهم بخاطر 

مكالمات و انترنت اين شبكه ها شكايت دارند.
نصب  وجود  با  كه  مى گويند  مردم  حال  عين  در 
از  برخى  در  الكترونيكى  پيشرفته  سيستم هاى 
ادارات دولتى هنوز هم كارها در اين ادارات همانند 
گذشته اجرا مى شوند كه اين كار زمينه فساد ادارى 

و رشوه ستانى را تقويت مى بخشد.

گفت وگوهاى صلح دولت پاكستان و طالبان به تعويق افتاد

آلمان:

حكومت كرزى غفلت هاى گسترده  يى 
داشته است
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كاغذ پرانى، فساد ادارى و وقت كشى در ادارات دولتى، 
رييس جمهور كرزى را هم وادار ساخت تا بر استفاده از 
تاكيد  اداره هاى دولتى  انترنتى در  الكترونيكى و  خدمات 

كند.
رييس جمهور كرزى روز سه شنبه در كابل به خبرنگاران 
گفت كه جهت جلوگيرى از ضياع وقت در اجراى كارها 
در وزارت خانه ها و ساير ادارات دولتى، نياز است تا اين 

ادارات از خدمات الكترونيكى و انترنتى بهره مند شوند.
وى كه در محفل آغاز خدمات تكنالوژى جى اس ام و 
ترى جى شركت مخابراتى افغان تيلى كام صحبت مى كرد 
همچنان بر تسريع كارها در ارگان هاى دولتى تاكيد ورزيد.
او گفت: «بخش بسيار مهم اين تكنالوژى كه در دنيا به آن 
اين است  الكترونيكس گورنرز مى گويند،  يا  اِى گورنرز 
كه كاغذپرانى در ادارت حكومتى كاهش يابد و سرعت 
با  و  نشسته  اينكه  به جاى  بيابد،  افزايش  كارها  انجام  در 
دست بنويسيم و بعداً كاپى كنيم و سپس آن را به دست 
پوسته رسان ارسال كنيم و تا آنكه در ازدحام ترافيكى به 
هدف برسد زمانى زيادى مى گذرد، اِى كورنرز يك ساحه 
افغانستان  تكنالوژى در حكومت  اين  بايد  مهم است كه 

رايج شود و انكشاف بيايد. »
اين در حالى است كه هم اكنون شمارى زيادى از مردم 

در افغانستان از كاغذ پرانى ها در اداره هاى دولتى شكايت 
دارند.

ادارات  در  شان  مشكل  حل  به خاطر  كه  مى گويند  آنان 
دولتى روزها و حتى هفته ها را انتظار مى كشند.

در عين حال، اميرزى سنگين وزير مخابرات و تكنالوژى 
خدمات  تا  دارند  تالش  آنها  كه  مى گويد  معلوماتى 
الكترونيكى و انترنتى را در سراسر كشور گسترش بدهند.
وى مى گويد كه...                            ادامه صفحه 7

والى  نورستانى  تميم  محمد  وزيران  شوراى 
نورستان و دو مقام محلى اين واليت را از وظيفه 

سبكدوش كرده است.
نشر شده  امور  اداره  از سوى  كه  در خبرنامه يى 
و  دهات  انكشاف  و  احيا  رييس  كه  است  آمده 
رييس مبارزه با حوادث نورستان نيز از كار بركنار 

شدند.
شوراى وزيران اعالم كرده كه اين سه مقام محلى 
در نورستان به اتهام دست داشتن در فروش گندم 
كمكى به مردم اين واليت از وظيفه بركنار شدند.
اخيرا كميته مبارزه با حوادث به مقدار سه هزار 
تن گندم را به مردم نيازمند نوررستان كمك كرده 
اما گفته مى شود كه صدها تن اين گندم به شكل 
غيرقانونى در واليت   هاى كنر و لغمان به فروش 

رسيده است.
معين  سرپرستى  به  هياتى  موضوع  اين  بدنبال 
اعزام  نورستان  به  مالدارى  و  زارعت  وزارت 
شد و اين هيات سپس گزارش داد كه برخى از 
تن   229 فروش  در  نورستان  در  محلى  مقامات 

گندم دست دارند.

در خبرنامه اداره امور امده است:  كميته مبارزه با 
حوادث مقدار سه هزار تن گندم را طور رايگان 
اين  هاى  ولسوالى  و  نورستان  واليت  اهالى  به 
در  متذكره  گندم  كه  بود  داده  اختصاص  واليت 
به  آن  مقدار  يك  و  تخليه  لغمان  و  كنر  واليات 
آن  مربوط  هاى  ولسوالى  و  نورستان  واليت 

                                       ادامه صفحه 7واليت انتقال...

حامد كرزى:

كاغذپرانى در اداره هاى دولتى كاهش يابد
والى نورستان پس از بركنارى:

علـــيه من توطيه كــردند!

قرار داد 15 قلم مواد اعاشوي مورد ضرورت رياست صحت عامه واليت پنجشير را به مبلغ مجموعي(1428637)افغاني شركت تجارتي 
خليل اهللا اميري برنده گرديده است. موضوع به اطالع عامه رسانيده شد.

رگانى
 باز

گـهى
آ


