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وقتي كه كینۀ ما بسیار شديد باشد، ما را حقیـرتر از اشخاصي 
مي سازد كه طرِف كینه و تحقیِر ما قرار گرفته اند.
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كابل - هرات    چاپ همزمان:

به دنبال فرار شماری از زندانیان از زندان قندهار، 
حامد  خاله  پسر  كه  می گويد  سیاسی  آگاه  يک 
هزار  سه صد  دادن  با  كشور  ريیس جمهور  كرزی 
دالر امريکايی رشوه ماه ثور سال جاری از زندان 

قندهار رها گرديده است. 
جاويد كوهستانی به روزنامۀ ماندگار گفت كه در 
زندان  زندانیان  از  چهارده تن  روان  سال  ثور  ماه 
قندهار موفق به فرار شدند كه يکی از آنان به نام 

زمری، پسر خالۀ حامد كرزی بوده است.
پول های  كه  را  شخص  اين  كوهستانی،  گفتۀ  به 

آوردند  دوبی  از  بوده،  نزدش  كرزی  احمدولی 
دالر  دادن سه صدهزار  با  او  اما  و زندانی كردند؛ 
امريکايی به مسووالن زندان، موفق به فرار گرديده 
با ريیس جمهور كرزی  به دلیل قرابتش  اما  است؛ 

اين خبر مخفی باقی ماند.
اين درحالی است كه در هفتۀ جاری هم ۱۲ عضو 

گروه طالبان از زندان قندهار فرار كردند.
اين  كه  بودند  گفته  امنیتی  مقامات  اين  از  پیش 
ملی  امنیت  اداره  از  كه  نامه يی  اساس  بر  را  افراد 
اين واليت به آنها رسیده بود، رها كردند؛ اما بعداً 

مشخص شده كه اين نامه جعلی بوده است.
قندهار  واليت  امنیت  ريیس  اطرافی  رحمت اهلل 
گفته بود،  نامه يی به زندان فرستاده شده كه در آن 

خواسته شده بود ۲8 زندانی رها شوند.
به گفته اين مقام محلی، ۱۲ نفر از اين ۲8 زندانی 
و  بودند  نکرده  تکمیل  را  خود  محکومیت  دوره 

نبايد رها می شدند.
اما حاال يک مقام ارشد دولتی كه نخواست نامش 
فاش شود، گفته كه اين افراد با همکاری يکی از 
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از  را  خود  نگرانی  افغانستان  ملی  امنیت  شورای 
كابل- رودخانه  باالی  در  داسو  برق  بند  احداث 
اندوس در ايالت خیبرپختونخواه پاكستان اعالم كرد.
   شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه با انتشار 
می خواهد  پاكستان  دولت  كه  كرد  اعالم  اطالعیه يی 
يک بند در باالی رودخانه كابل-اندوس احداث كند 
كه به ضرر افغانستان است.-بر اساس اين اطالعیه، 

شورای امنیت ملی افغانستان به وزارت خانه های ...

ادامه صفحه 6  

مسووالن دادستانی هرات از پیگیری جدی متخلفین 
اينترنتی در اين واليت خبر می دهند.

آنان می گويند كه در اين اواخر، در فضای مجازی 
اشخاص  به  جعلی  نام های  با  عده بی  اينترنت، 
گوناگون حملۀ نوشتاری برده و باعث انزجار مردم 

شده اند.
يک  در  هرات  دادستانی  ريیس  بشیر،  ماريا 
اواخر شمار زيادی  اين  كنفرانس خبری گفت: در 
اتهام زنی از سوی  بر  از شکايت های مردمی مبنی 
برخی از نام های جعلی در فیسبوک به شخصیت های 

واليت هرات، به دادستانی ارجاع داده شده است.
به گفته ی وی، دادستانی هرات پس از اين، به طور 
جدی با عامالن اين گونه رويدادها برخورد خواهد 
داشت و در اين رابطه توصیه های الزم، به ارگان های 

امنیتی از جمله امنیت ملی داده شده است.
                                         ادامه صفحه 6 ...

رییس ستاد کل ارتش:
     در رویداد کنر عناصر نفوذی و خاین با طالبان همدست شدند

ريیس ستاد كل ارتش افغانستان با اشاره به رويداد 
ارتش  سرباز   ۲۱ آن  در  كه  كنر  واليت  در  اخیر 

از دست دادند، اظهار داشت  كشور جان خود را 
كه عامالن رويداد كنر بايستی به سختی مجازات 

شوند.

جنرال شیر محمد كريمی، ريیس ستاد كل ارتش 
فارغ التحصیالن  از  تقدير  مراسم  در  دوشنبه  روز 
كه  داشت  اظهار  كابل،  در  ارتش  آموزشی  مركز 
عامالن حمله به پاسگاه ارتش افغانستان در واليت 

كنر بايستی به جزای اعمال خود برسند.

كريمی، همچنین از دست داشتن چهار فرد نفوذی 
در رويداد كنر خبر داد و گفت كه در حمله هفته 
گذشته به سربازان ارتش، عناصر خاين و نفوذی با 

طالبان همدست شدند..

                                             ادامه صفحه 6                                   

حامد كرزی در انتهای این مصاحبه در 
پاسخ به سوالی مبنی بر این كه آیا جنگ 

در افغانستان ارزش داشت یا خیر گفت، در 
حال حاضر احساسات بر عقل و منطقم چیره 
شده به همین دلیل باید پاسخ شما را طی دو 
یا سه سال دیگر بدهم. تصویر چهره خونین 
زنان و كودكان بی دفاع دایمًا مقابل چشمانم 
است. نمی توانم آنها را فراموش كنم. جنگ 
دوازده ساله امریکایی ها در افغانستان من را 

خسته و عصبی كرده است.
       ادامه صفحه 6
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شدت  به  امريکا  متحده  اياالت  بر  صاحب  كرزی 
خشمگین است و ابن بار سالمش را به مردم امريکا و 
خشم و غضبش را به اوباما تحويل داده است و اين بازی 

بر سرنوشت مردم افغانستان است.
را  ريیس جمهوری  و  زعیم  داشتن  آرزوی  كه  مردمی 
و  معادالت  و  دانسته  خود  از  را  ملت  درد  كه  داشتند 
تعامالتش بر اساس منافع مردمی شکل بگیرد، در سیزده 
سال گذشته شاهد بوده اند كه چنین نشد و ريیس جمهور 
خودش  منافع  به  برابر  را  ملی  منافع  وقت  هر  كرزی 

معرفی كرده است. 
آقای كرزی در سال های پیش با توش و توان امريکايی ها 
با دو رای در برابر يازده رای، در بن به قدرت رسید و 
اين  داد.  ادامه  رياستش  به  تقلبی  انتخابات های  با  بعداً 
مدت، حمايت از امريکا و امريکا گرايی، يکی از فرايض 
تر  نزديک  ماموريتش  پايان  به  هرچه  حاال  اما  بود؛  او 
می شود، تندتر و شديد تر در برابر امريکا قرار می گیرد و 
با آن كشور از سر ستیزه سخن می گويد. شکی نیست كه 
اظهار نظرهای اخیر آقای كرزی در تعیین رابطه امريکا با 
حکومت آينده افغانستان تاثیر می گذارد و چنان پیداست 
كه آقای كرزی نمی خواهد بعد از خودش حکومتی مورد 

توجه جامعه جهانی در افغانستان قايم شود.
میپرسند  مردم  می شود،  ستیز  امريکا  كرزی  آقای  وقتی 
جناب كرزی مگر بر شانه های امريکايی ها به كابل و به 
قدرت نرسید و آيا هر روز يک پای در كابل و يک پای 
در واشنگتن نمی گذاشت؛ كاخ سفید و ارگ بی رنگ ما 
مگر تنگ ترين رابطه را نداشتند؛ محافظان جناب كرزی 
در چند سال  اول، امريکايی ها نبوده اند؛ خالصهء سیاست 
برنامه های  با  مطابقت  در  آقای كرزی  اجراآت  و  عملی 
امريکايی ها در افغانستان و منطقه نبوده است كه حاال و 
مبارزه می طلبد و چیزی  به  پايان ماموريتش همه را  در 
باقی نمی ماند كه اعالن كند سر از فردا در كنار مالعمر به 

جهاد علیه امريکا در افغانستان می پردازد. 
به هر صورت حوادثی كه روزهای اخیر در رابطه میان 
ارگ و كاخ سفید رخ داده است، بدون شک ريشه در 
خیر  شدن حس  بیدار  و  دوستی  وطن  از  جدا  حقايقی 
همراهش  تیم  و  كرزی  جناب  دوستی  مردم  و  خواهی 

دارد. 
اگر هرچه آقای كرزی اين گونه خشمگین در برابر امريکا 
قرار بگیرد، مردم باور نخواهند كرد كه كرزی به راستی 
آن  برابر  در  بیجا  يا  بجا  چه  حاال  و  شده  ستیز  امريکا 
قدرت قرار گرفته است؛ زيرا رابطه كرزی با امريکا آن 
قدر نزديک و در هم تنیده بوده است كه باور اين واقعیت 
واقعی  كالم، خشم  تلخی  چنین  يک  از  كرزی  نیت  كه 
دوستی  مردم  و  وطن  به  محبت  و  عشق  از  برخواسته 

باشد، خیلی سخت و ناممکن به نظر می رسد. 
انتخابات  در  را  او  امريکايی ها شرط های  كه  پیداست 
پیش رو تايید نکرده اند و فکر می كند كه فشارهای بیشتر 
اين چنینی بتواند امريکايی ها را قانع كند تا از نامزد مورد 

نظر او در انتخابات حمايت كنند.
بنابراين واضح است كه آقای كرزی حاال نمی تواند از اين 
سیاست ستیز و تقابل چیزی به دست آورد؛ زيرا مردم 
عام می گويند كه حاال كرزی كه از قدرت كنار می شود 
می خواهد با اين نشان دادن احساسات و ابرو كشیدن ها 

مردم را بفريبد و بر گرده آنان سوار شود.
دقیق  را  كرزی  آقای  های  اگر صحبت  ديگر  جانب  از 
بدانیم، شايد دوازده سال بی اعتمادی و همکاری با كسانی 
كه هرگز منافع ملی و مردمی ما را مد نظر نداشته اند و 
مردم افغانستان برای آن ها چیزی جز قربانیانی كه بايد از 
تل جنازه آنها گذشت تا امنیت و منافع غربی ها را تأمین 
پنج- شش  در  آن  بر  تاكید  نمی تواند  است،  نبوده  كرد، 
توجیه  برای  انتخابات،  برگزاری  برای  مانده  باقی  هفته 
يک حکومت داری بد و رشد فساد، جان يافتن تروريزم 

و... كافی باشد.

خروش و خشم کرزی از برای چیست؟

فرار با سـند جعلي، چه گونه و چرا؟
فرار گروه دوازده نفرِي 
با  قندهار  زنداِن  از  طالبان 
بارِ  يک  جعلي،  سندهاي 
امنیتِي  هاي  شکاف  ديگر 
توجه  محراِق  در  را  كشور 

قرار داد.
روشن،  گونۀ  به  خبر  اين   
سابقۀ  كم  نفوذ  از  نشان 
در  دهشت افکن  گروهاي 
دارد؛  امنیتي  ساختارهاي 
چنان  بايد  كه  ساختارهايي 
هیچ  كه  باشند  نفوذناپذير 
در  نتواند  گروهي  و  فرد 
پرسش  كند.  رخنه  آن ها 
اين جاست كه اين افراد چه 
فرار  قندهار  زنداِن  از  گونه 

كرده اند؟ 
بر اساس گفته هاي مقام هاي 
قرار  قندهار،  واليت  امنیتي 
بود كه ۲8 زنداني كه معیاد 
شده  تکمیل  شان  حبس 
بود، بر مبناي فرمان مقامات 

كشور از زندان رها شوند؛ ولي 
در  طالبان،  گروه  از  تن   ۱۲
امنیتي  افراد  برخي  با  همدستي 
زندانیان  فهرسِت  در  زندان، 
از  و  مي گیرند  قرار  شده  رها 
گفتۀ  به  بیرون مي شوند.  زندان 
اين  دنبال  به  محلي،  مقام هاي 
حادثه، نیروهاي امنیتي موفق به 
بازداشِت دو تن از فراريان شده 
گزارش  حال،  همین  در  اند. 
شده كه اين افراد از گروه قاري 
پیش  اند كه چندي  بوده  منیب 
از زندان بگرام بر اساس حکم 

ريیس جمهوري رها شد. 
اين موضوع را هم نبايد ناديده 
نخست  بارِ  اين  كه  گرفت 
فرار  به  نیست كه طالبان موفق 
مي شوند.  كشور  زندان هاي  از 
هر بار هم كه چنین رخدادهايي 
افرادي  مي پیوندند،  وقوع  به 
امنیتي  ساختارهاي  دروِن  از 
گروه هاي  همکاراِن  عنوان  به 

فراري شناخته مي شوند. 
زندان  از  طالب  دوازده  فرار 
اوضاع  به  توجه  با  قندهار، 
كشور،  به سامان  نا  و  حساس 
توجهي  قابل  موضوِع  چندان 
بوده نمي تواند؛ اما نفس قضیه، 
چه گونه  است.  بااهمیت  بسیار 
قندهار  زندان  به  نامه  اين 
اين  امضاكنندة  است؟  رسیده 
نامه كه در آن خواستار رهايي 
بوده  كي  شده،  زنداني  دوازده 
در  زندان  مقام هاي  چرا  است؟ 

تشخیِص افراد ناكام بوده اند؟ 
بايد  شک  بدون  پرسش ها  اين 
قرار  كشور  مقام هاي  برابر  در 
كه  هستند  آنها  و  شوند  داده 
پرسش ها  تمامِ  به  اند  مجبور 

پاسخ بگويند.
باعث  نفوذي  افراد  روز  يک 
كشته شدِن ۲۱ سرباز ارتش در 
كنر مي شوند، روز ديگر فردي 
ارگ  به  طالبان  نمايندة  نام  به 

با  و  میرسد  رياست جمهوري 
در  مي كند،  ديدار  كرزي  آقاي 
حالي كه بعداً مشخص مي شود 
كه اين فرد هیچ كاره بوده است. 
ديگر  فاجعه يي  ديگر،  روز 
يک  وسیلۀ  به  و  مي خورد  رقم 
انتحاركنندة نفوذي، رهبر جهاد 
شهادت  به  كشور  مقاومِت  و 
ريیس  ديگر  روز  میرسد. 
پیشیِن امنیت ملي كشور شکارِ 
از  بازهم  كه  مي شود  حادثه يي 
در  هراس افکن  گروه هاي  نفوذ 
ساختارهاي امنیتي خبر میدهد. 
كنار هم  در  وقتي  اين حوادث 
ما  كه  است  آنگاه  گیرند،  قرار 
مي بینیم كه با ساختاري در هم 
شکننده  و  پوشالي  شکسته، 
روبه رو  امنیتي  ساختار  نام  به 

هستیم.
براي  حالي  در  كرزي  آقا 
دل  دهشت افکن  گروه هاي 
هر  گروه ها  اين  كه  مي سوزاند 
بي رحمي،  و  خشونت  با  روز 
در  فاجعه  و  مرگ  باعث 
سیاسِت  مي شوند.  افغانستان 
باعث شده  ارگ  ضعف وتضرِع 
كه دهشت افکنان به زنده گي و 
خود  انسان ستیزانۀ  فعالیت هاي 

ادامه دهند.
از سالها به اين سو گفته میشود 
بايد  امنیتي  شکاف هاي  كه 
جدي گرفته شوند، ساختارهاي 
بازنگري قرار  بايد مورد  امنیتي 
گیرند و تمهیداتي در نظر گرفته 
گروه هاي  رخنۀ  از  كه  شود 
ساختارهاي  در  دهشت افکن 
امنیتي جلوگیري كند. افغانستان 
با  میالدي  روان  سال  در 
رويدادهاي مهمي مواجه است؛ 
حال  در  بین المللي  نیروهاي 
انتخابات  و  اند،  كشور  ترک 
است.  پیش  در  نیز  سال ۱393 
در  بزرگي  چالش هاي  اينها 
باشند؛  مي توانند  كشور  برابر 
به دقت  اگر  كه  چالش هايي 

بدون  نگیرند،  قرار  توجه  مورد 
شک افغانستان را به لبۀ پرتگاه 

میرسانند. 
موضوع ديگري كه در اين رابطه 
بي تفاوتي  است،  اهمیت  حايز 
مقامهاي كشور در برابر موجي 
نسبت  مردمي  اعتراض هاي  از 
و  ضعیف  سیاست هاي  به 
تضرع آمیِز آن است. همین حاال 
در تمام مناطق افغانستان، نسبت 
شد،  واقع  كنر  در  كه  آنچه  به 
مردمي  اعتراض هاي  از  موجي 
سر بلند كرده است، ولي كمتر 
كشور  مقام هاي  كه  شده  ديده 
به  ريیس جمهوري،  به ويژه  و 
خواست هاي برحق مردم توجه 
روزها  از  باشد.  داده  نشان 
سیاووش  بکتاش  اين سو  به 
نمايندة مردم در پارلمان، نسبت 
به  نسبت  مقام ها  بي تفاوتي  به 
زنده گي و آيندة سربازاِن كشور 
يک  ولي  است،  كرده  تحصن 
نمايندة  اين  صداي  به  هم  بار 
نداده  فرا  كسي گوش  معترض 
متوجه  هم  گوشي  اگر  است. 
مردمي  گوش  بوده،  صدا  اين 
بوده كه همه روزه قرباني اهداِف 

دهشت افکنان مي شوند. 
زندان  از  زنداني  دوازده  فرار 
در  ريشه  شک  بدون  قندهار 
ساختارهاي  عمیِق  مشکالت 
واقعه  اين  دارد.  كشور  امنیتي 
نسبت  و  گرفت  جدي  بايد  را 
جدي  برخورد  آن  عامالِن  به 
پرسِش  يک  من  داشت.  بايد 
ريیس جمهوري  از  ساده  بسیار 
ريیس جمهوري يي  دارم؛  كشور 
را  طالبان  با  دوستي  طبل  كه 
اگر  است:  درآورده  صدا  به 
يا  و  كنر  واقعۀ  مثل  واقعه يي 
زندان قندهار به وقوع میپیوندد، 
برابر  در  كه  اقدامي  فوري ترين 

آن بايد انجام شود چیست؟
قانون مدارانه  و  واقع بینانه  اگر 
اين  شود،  برخورد  مسأله  با 

است كه بايد وظايف مقام هاي 
درجه يِک ساختارهاي امنیتي به 
حالِت تعلیق درآيد و بازپرسي 
آقاي  آيا  اما  آغاز شود.  آنها  از 
كرزي چنین برخوردي با مسأله 

داشته است؟!
همیشه  مثل  كرزي  آقاي 
كرده  توظیف  را  كمیسیوني 
مورد  را  قضیه  چندوچوِن  تا 
در  اما  دهد.  قرار  بررسي 
همواره  كمیسیون ها  افغانستان 
نتايِج  ولي  مي شوند  ساخته 
آقاي  نمي بیند.  كسي  را  آنها 
كه روي  است  اين  مثل  كرزي 
آفتاب  در  و  مي نويسد  يخ 
روش هايي  چنین  با  مي گذارد. 
و  افراطگرايي  جلو  نه تنها 
گرفته  كشور  در  خشونت 
ابعاد  خشونت  بل  نمي شود، 

تازه و تازه تر مي يابد.
ساده  امر  زنداني،  دوازده  فرار 
كه  نیست  افتاده يي  پا  پیش  و 
گذشت.  آن  كنار  از  به ساده گي 
آن،  جوانب  تمام  با  مسأله  اين 
بايد بررسي شود و نتايِج آن در 
بايد  اختیار مردم قرار گیرد. ما 
وضعیتي  چنین  با  كه  بپذيريم 
امنیتِي  مشکالت  بر  نمي توانیم 
بايد  دولت  شويم.  فايق  خود 
كنار  را  طالب پروري  سیاست 
با جان وماِل  بگذارد و حداقل 
بي تفاوتي  با  اينگونه  مردم 

برخورد نکند.
يک  تنها  زنداني،  دوازده  فرار 
اين  نیست.  كوچک  واقعۀ 
به  دوباره  مي توانند  نفر  دوازده 
مواضع پیشیِن خود برگردند و 
به جنگ با نیروهاي امنیتي ادامه 

دهند. 
صـدا  به  زنگ ها  اكنون، 
براي  نه  ولي  درآمده اند 
روزها  اين  كه  كرزي  آقاي 

دغدغه هاي ديگري دارد!
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مداخله را فراموش کنید، پوتین برنده است
          جان هالسمن، سیتی ای.ام

هم زمان با سقوط ارزش ارز اوكراين، اعتراضات در منطقه خودمختار 
كريمه درگرفته و روسیه كه در مجاورت اين كشور قرار دارد شروع 
به قدرت نمايی كرده است. افرادی كه در غرب ادعای پیروزی در 
ياد  به  را  اپیروس  پادشاه  پیرهوس،  داستان  بايد  دارند  را  اوكراين 
اپیروس در نبرد  آورند. در ۲79 قبل از میالد مسیح پیرهوس، شاه 
اندازه ای  به  او  سپاه  تلفات  اما  يافت  دست  پیروزی  به  رومیان  با 

بود كه زمانی كه به او تبريک فتح گفتند، 
اينکه  برای  گفت:  اپیروس  شاه  پیرهوس 
يک باره نابود شويم فقط يک فتح ديگر 
بعد اصطالح  به  زمان  آن  )از  است.  الزم 
شکست  پیروزی  يا  پیرهوسی  پیروزی 
مثال های حقوقی،  فرجام مرسوم شد. در 
وكیلی  مالی  دعوای  يک  برای  كه  فردی 
پس  از  آنچه  از  بیشتر  بسیار  كه  می گیرد 
خرج  برايش  می آورد،  دست  به  محکمه 
فرجام  شکست  پیروزی  می تراشد، 

عايدش می شود.(
ناتو كه  اروپا و  اتحاديه  كشورهای عضو 
خود  كنترل  و  خونسردی  بالغی  نظر  از 
دو  حاضر  حال  در  داده اند،  دست  از  را 
يا  آنها  دارند.  رو  پیش  وحشتناک  گزينه 
بايد لفاظی های خود را با يک سیل عظیم 
كمک های مالی، مبلغی كه غرب نمی تواند 
آن را پیشنهاد دهد، تقويت كرده و مستقیما 
در چاه بحران اقتصادی اوكراين فرو روند 
رو  به  رو  جهانی  با  و  ايستاده  كنار  يا  و 
شوند كه ديگر اعتقادی به اين مساله ندارد 
كه غرب بتواند و يا قصد داشته باشد تا 

كمک مالی اش را در اختیار جايی كه نام می برد، قرار دهد.
والديمیر پوتین، ريیس  جمهوری روسیه جايی در داخل كرملین بايد 
پیش خودش پوزخندی بزند؛ چرا كه می تواند هم زمان احساسات و 
نیروهايش را كنترل كند و اين پیروزی اصلی است كه به زودی تحقق 
می يابد. اگر پوتین به اوكراين حمله كند، اشتباه كرده است. با اين 
اشتباه او شکست استراتژيک را از پیروزی قطعی به دست می آورد. 
اين مساله جهان را در برابر پوتین متحد می سازد. پوتین با اين كار 
كمک های مالی و تعهدات بسیاری را برای اوكراين رقم می زند كه در 
غیر اين صورت هرگز فراهم نمی شد. چنین پیامدی از نظر سیاسی 
پیامد  اين  نمی توانند  نیز  بسیاری  و  نیست  تحمل  قابل  پوتین  برای 
قدرت های  از  يکی  ديگر  روسیه  كه  اين  بر  مبنی  را  انکار  غیرقابل 
بزرگ جهان نیست، تايید كنند و با در نظر گرفتن جمعیت شناسی، 

اين اشتباه كامال به  از  اقتصاد روسیه، اين كشور پس  فساد رايج و 
درآمد نفت و گاز طبیعی اش وابسته خواهد بود.

برای پوتین بهتر است كه كاری انجام ندهد و اجازه دهد كه اوكراين 
به كمک و حمايت روسیه  به شدت  تقال متوجه شود كه  در حال 
محتاج است. اوكراين ضعیف اما متحد كه يادآور غرور غرب است و 
هنوز صورت حساب های خود را به سرمايه گذاران روسی پرداخت 
كشورش  از  گازی  لوله های  انتقال خط  تا  می دهد  اجازه  و  می كند 

عبور كند، از هر نظر مناسب پوتین است.
برای پوتین بهتر است كه كاری انجام ندهد و اجازه دهد كه اوكراين 
به كمک و حمايت روسیه  به شدت  تقال متوجه شود كه  در حال 
محتاج است. اوكراين ضعیف اما متحد كه يادآور غرور غرب است و 
هنوز صورت حساب های خود را به سرمايه گذاران روسی پرداخت 
كشورش  از  گازی  لوله های  انتقال خط  تا  می دهد  اجازه  و  می كند 

عبور كند، از هر نظر مناسب پوتین است
شده  ترغیب  جدايی طلبان  اول،  دارد.  را  الزم  وسايل  تمامی  پوتین 
فراز  بر  را  روسیه  پرچم  كه  اوكراين  جنوب  ويژه  به  و  شرق  در 
پارلمان منطقه خودمختار كريمه به اهتزاز درآوردند، يک نمونه عالی 
خودمختاری  از  درجه ای  چنین  خواستار  آنها  می شوند.  محسوب 

هستند كه دولت مركزی كی يف به ندرت به آن عمل می كند.

دوم، اگر روسیه اوكراين را ملزم به پرداخت بهای واقعی گاز كند، 
اقتصادی  ورشکستگی  به  محکوم  متزلزل  كشور  اين  كار  اين  با 
در خصوص  كی يف  به  اوكراين  روسیه-  شده  لغو  توافق  می شود. 
اين  قطع  با  روسیه  بود.  داده  تخفیف  درصد   30 روسیه  گاز  بهای 
كشورهای  ديگر  و  كی يف  به  می تواند  كامل  خونسردی  با  پاداش 
كیست؟  محلی  اقتصادی  قدرت  اصل  در  كه  كند  يادآوری  جهان 
دالر  میلیارد   70 اينکه  بر  مبنی  اوكراين  كنونی  نخست وزير  ادعای 
اوكراين  مالی  سیستم  از  اخیر  سال  در سه 
وضعیت  كه  می دهد  نشان  شده،  برداشت 
بسیار  در حال حاضر  اين كشور  اقتصادی 
آشفته و افتضاح است. بخش عظیمی از اين 
باعث  مساله يک فساد تمام عیار است كه 
می شود اوكراين در دو سال آتی تنها برای 
اجتناب از ورشکستگی به مبلغ حیرت آور 

35 میلیارد دالر نیازمند باشد.
سوم، پوتین می تواند بر روی تاخیر ارسال 
مالی غرب حساب كند.  مبلغ كم كمک  يا 
تا  اين كمک كالن  بسیار محتمل است كه 
قبل از انتخابات مه ۲0۱4 میالدی به دست 
كی يف  صورت  اين  در  نرسد.  اوكراين 
چگونه می تواند چند ماه  آتی را سپری كند؟ 
در برخی از اين موارد در اين راستا، برخی 
افراد در اروپا مطمئنا به ياد خواهند آورد كه 
هنوز بحران درونی خودشان را حل نکرده اند 
)و  قبرس  و  پرتغال  اسپانیا،  ايتالیا،  يونان،  و 
مالی  مشکالت  دچار  فرانسه(  حتی  شايد 
هستند. آيا حاال زمان مناسبی است برای خطر 
نبوده  قادر  به خاطر كشوری كه هرگز  كردن 
خود را از نظر اقتصادی به عنوان يک كشور 

قابل رشد و خودكفا ثابت كند؟
چهارم، حتی اگر اين كمک مالی كالن برای اوكراين اختصاص يابد، 
صندوق  سوی  از  مالی  كمک  اين  خصوص  در  بسیاری  مذاكرات 
اوكراين  بد  نظر گرفتن سوابق  با در  انجام می شود.  پول  بین المللی 
در مسايل اجرای قانون، اين كشور خواستار رياضت به عنوان يک 

پیش شرط برای هرگونه توافق خواهد بود.
در عوض چنین رياضتی باعث به وجود آمدن يک عدم محبوبیت 
گسترده نسبت به دولت می شود كه جام زهرآگین صندوق بین المللی 
بر  تاكید  ديديم  اروپا  مورد  در  ما  كه  )همانطور  می پذيرد  را  پول 
عمل  بهتر  رياضت  درباره  اهمیت  با  و  جامع  ساختاری  اصالحات 
می كند(؛ اقدامی كه باعث بی اعتبار كردن دولت جديد شکننده و به 

طور كلی غرب می شود.

آزمایش موشکی تازۀ کره شمالی
                                          دیده بان حقوق بشر: 

اردوغان از فتح اهلل گولن خواست  اوباما به موضوع حقوق بشر در عربستان رسیده گی کند
از جنجال آفرینی دست بردارد

از  اوباما  باراک  به  نامه يی  بان حقوق بشر در  ديده 
مقامات  عربستان  به  سفرش  در  تا  خواست  وی 
نامطلوب  وضعیت  به  دادن  پايان  برای  را  رياض 

حقوق بشر در اين كشور دعوت كند.
بان  ديده 
بشر  حقوق 
نامه  اين  در 
باراک  به 
ريیس  اوباما، 
ی  ر جمهو
اعالم  امريکا 
كه  كرد 
ن  بستا عر
ه  ر ا همو

صحنه 
ی  بگر كو سر
حمالت  و 
نه  حما بی ر
ی  ها و نیر
علیه  امنیتی 
و  فعاالن 

مخالفان بوده است.
ديده بان حقوق بشرهمچنین از اوباما خواست تا در 
راستای همکاری های استراتژيک میان امريکا و عر 
بستان در سفر خود به اين كشور از رياض بخواهد 
تا به سركوب فعاالن سیاسی و مخالفان دولت پايان 

دهد.
به گفته مسووالن ديده بان حقوق بشر برجسته ترين 
ناعادالنه  به صورت  عربستان  بشر  حقوق  مدافعان 
محاكمه شده اند. همچنین مقامات عربستانی همواره 
شده،  عمل  وارد  فعاالن  و  مخالفان  سركوب  برای 

و  تعقیب  به  تهديد  و  كرده  السفر  ممنوع  را  آن ها 
بازجويی می كنند و برخی مخالفان را به اقدامی از 
برای  تالش  يا  نظام«  مسئوالن  علیه  »كودتا  جمله 

بدنام كردن مسئوالن رياض متهم می كنند.
به  خود  نامه  در  بشر  حقوق  بان  ديده  مسووالن 
اوباما تاكید كردند كه فشارهای داخلی در عربستان 
همچنان رو به فزونی است و هیچ گونه اصالحات 

اجتماعی در اين كشور صورت نمی گیرد.
از  بايد  اوباما  كه  شده  تاكید  همچنین  پیام  اين  در 
سفر خود به عربستان برای تحقق اصالحات واقعی 
در اين كشور بهره بگیرد و در مسائل حقوق بشر 

مداخله ای مثمر ثمر داشته باشد.

از  شدت  به  خود  سخنرانی  جريان  در  تركیه  نخست وزير 
انتقاد كرده و از او خواست تا عالوه بر توقف  فتح اهلل گولن 

جنجال آفرينی، به كشورش بازگردد.
به نوشته روزنامه حريت، رجب طیب اردوغان، نخست وزير 

تركیه خطاب به فتح اهلل گولن، متفکر اسالمی مخالف دولت 
انسانی صادق و درستکار هستی، دست از  اظهار داشت: اگر 

ايجاد آشوب در كشورت بردار و به وطنت بازگرد.
تاسیس  در  گولن  سرمايه گذاری  به  اشاره  با  همچنین  وی 
مدارس و مراكز آموزشی در تركیه گفت: برخی افراد خالصانه 
هم  من  دادند.  زمینه  اين  در  را  توانايی خود  و  زمین  ثروت، 

گولن را باور داشتم.
حزب  از  حمايت  به  گولن  كردن  متهم  بر  عالوه  اردوغان 
اپوزيسیون مردم جمهوری خواه، تصريح كرد كه دولت تركیه 

به »تبهکارهايی« كه آن را تهديد می كنند، تسلیم نخواهد شد.
وی همچنین با اشاره به مکالمات افشا شده خود گفت: حزب 
عدالت و توسعه با حمايت ملت به قدرت رسیده است و نه با 

چند مکالمه ضبط شده.

وزارت دفاع كره جنوبی می گويد 
آزمايش  دو  كره شمالی  كه 

موشکی تازه انجام داده است.
موشک ها  اين  گزارش ها،  بر  بنا 
آزمايش  و  بوده اند  برد  كوتاه 
كره  شرقی  سواحل  در  آن ها 

شمالی انجام شده است.
اقدام  اين 
با  زمان  هم 
ی  ر ا گز بر
نظامی  مانور 
ک  مشتر
ی  ها و نیر
جنوبی  كره 
آمريکا  و 
شده  انجام 
با  كه  است 

واكنش شديد كره شمالی مواجه 
بوده است.

كره شمالی اين مانور ساالنه كه 
روز ۲4 فبروری آغاز شده است 
و تا ماه اپريل ادامه خواهد يافت 
نظامی  حمله  برای  تمرينی  را 

توصیف می كند.
كره شمالی هفته پیش نیز چهار 
آزمايش  را  كوتاه برد  موشک 

كرده  بود.
آزمايش ساحل شرقی  آن  محل 
به  موشک ها  و  بود  كره شمالی 
سمت دريای جاپان شلیک شده  

بودند.
اقدام  مورد  در  جنوبی  كره 
صبح دوشنبه ارتش كره شمالی 
پرتاب  موشک های  كه  گفت 
برد  كیلومتر   500 حدود  شده 

داشته اند.
به گفته وزارت دفاع كره جنوبی، 
اسکاد  نوع  از  موشک ها  اين 
هر  به  اصابت  توان  كه  بوده اند 
را  جنوبی  كره  خاک  در  هدفی 

دارند.
از  واكنش  در  جنوبی  كره 

كه  است  خواسته  يانگ  پیونگ 
آمیزش«  تحريک  »اقدامات  به 

خاتمه بدهد.
مرتب  طور  به  شمالی  كره 
هدف  با  را  موشک هايی  چنین 
جنگی اش  توانايی های  توسعه 
زمان بندی  اما  می كند  آزمايش 
اين آزمايش ها گاهی سبب تنش 

شديد در منطقه می شود.
كره  تازه  موشکی  آزمايش های 
می شود  انجام  حالی  در  شمالی 
چهره  اخیرا  يانگ  پیونگ  كه 
با  خود  روابط  در  تری  ماليم 
سئول نشان داده است و حتی به 
كسانی كه 60 سال از اقوام خود 
در كره جنوبی دور مانده  بودند، 

اجازه ديدار داده است.



بخش دوم

وجود  به  چه گونه گی  مورد  در  وقتی 
يکی  می كنیم،  بحث  افغانستان  آمدن 
كه  است  اين  نظريه ها  معروف ترين  از 
افغانستان يک كشور حايل است كه بر 
و  بريتانیا  استعماری  دولت  رقابت  اثر 
به  نوزده  قرن  در  روسیه  تزاری  دولت 
وجود آمده است. در كشورهای جهان 
سوم در ابتدا بحث دولت سازی مقدم  بر 
ملت سازی مطرح است،. اين ها در گام 
ساختارهای  كه  می كنند  سعی  نخست 
غربی  الگوهای  اساس  بر  را  سیاسی 
را  ظرف  ابتدا  يعنی  دهند،  شکل 
می سازند و بعد هم می بینند كه مظروف 
اين ظرف هنوز ساخته نشده است، زيرا 
در اين جوامع، مجموعه يی از نژادها و 
مذاهب و زبان ها گردهم آمده اند، بدون 
اين كه به خودآگاهی جمعی دست پیدا 

كنند.
نخبه گان  و  دولت  كار  بنابراين، 
هستند،  دولت  رأس  در  كه  سیاسی يی 
اين است كه اين مجموعه ها را به عنوان 
يک ملت سازمان دهی كنند و اين ملت 
در  هم  دولت،  چهارچوب  در  بتواند 
نقش  بیرون،  در  هم  و  كشور  داخل 
نیست  اين  من  بحث  ببینید  كند.  ايفا 
كه توطیه های استعمارگران باعث شده 
ملی  دولت  ما  يا  نباشیم  ملت  ما  كه 
بگويم  می خواهم  بلکه  باشیم،  نداشته 
كه يک نظريه اين است كه افغانستان بر 
بزرگ  قدرت های  رقابت  همان  اساس 
اين  هم  ديگر  بحث  و  آمده  وجود  به 
است كه آمدن يک قوم و غلبه بر اقوام 
به  جغرافیايی  باعث شکل گیری  ديگر، 
البته نظرياِت  افغانستان شده است.  نام 

ديگری هم وجود دارد.
مسأله اين است كه ما با كشوری مواجه 
عنوان يک  به  دولت  آن  در  كه  هستیم 
ملتی هم  مدرن شکل نگرفته و  مفهومِ 
كه در اين كشور وجود دارد، بر اساس 
ما  بنابراين  نیامده.  به وجود  خودآگاهی 
هستیم  مواجه  انسانی يی  توده های  با 
پیدا  تمركز  جغرافیا  اين  درون  در  كه 
بدون  می كنند  زنده گی  و  كرده اند 
داشته  هم خودآگاهی  به  نسبت  اين كه 
در  هم بسته گی.  احساس  حتا  يا  باشند 
نتیجه، ما در افغانستان با بحران هويت، 

مشاركت  بحران  و  مشروعیت  بحران 
هم  بیرون  در  بنابراين  و  روبه رويیم 
نمی توانیم نمايشی از دولت ملی داشته 
ناكام  دولتی  عنوان  به  نتیجه  در  باشیم. 
هنوز  ما  زيرا  می شويم؛  ياد  ضعیف  و 
اين  درون  در  را  مدرن  ملت  ـ  دولت 

جغرافیا شکل نداده ايم.
كه  درونی يی  درگیری های  از  بعد 
به خاطر ضعف ساختارهای دولت ملی 
داشتیم، يا اصاًل اين مفهوم شکل نگرفته 
و قبل از آن هم نظام سیاسی ما در قالب 
ما  كه  وقتی  بوده.  سلطنتی  و  پادشاهی 
را  ملت  ـ  دولت  نخستین  تجربه های 
داشته ايم،  ماركسیست ها  دوران  در 
اين جا هم نقشی را كه  می بینیم كه در 
عماًل  دارند،  مذهبی  و  سنتی  نیروهای 
با ناكامی مواجه می شود. يا تجربه های 
اولیه يی كه در دوران امان اهلل خان برای 
شکل گیری نظام دولت ـ ملت داشتیم، 
با توجه به همان نقش فرهنگ سنتی ما 

با ناكامی مواجه می شويم.
بعد از نشست بن نیز نخبه گان سیاسی 
شدن  ملت  راستای  در  توافقی  به  ما 
فرهنگ  حال،  عین  در  و  نمی رسند 
تا  نمی كند  پیدا  رشد  هم  ما  سیاسی 
هم  بعد  و  كنیم  تولید  را  ملت  بتوانیم 
دولت ملی را شکل بدهیم. می بینیم كه 
دهه  چهار  ـ  سه  از  بعد  و  بن  از  بعد 
جامعۀ  سرانجام  داخلی،  درگیری های 
نخبه گان  بن،  اجالس  قالب  در  جهانی 
قالب  در  را  قومی  گروه های  سیاسِی 
می آورد  هم  گرد  جديد،  ساختار  يک 
تا زمینۀ شکل گیری دولت مدرن را در 

افغانستان به وجود بیاورد.
شکل گیری دولت بر اثر فشار بیرونی بر 
نخبه گان سیاسی، عملی است كه ما آن 
را در نشست بن شاهد بوديم و ديديم 
سیاسی  نهادهای  و  حکومت  چه طور 
بايد  اما  قانون اساسی شکل گرفتند.  و 
توجه داشته باشیم كه اين دولت مدرن، 
در عین حال ملت مدرن هم می خواهد. 
خودآگاهی  به  توده ها  نه  اين جا  در 
رسیده اند و نه نخبه گان هم گامی را در 
راستای ملت سازی برمی دارند. در نتیجه 
انواع بحران ها و كشیده گی ها  ما شاهد 

در درون اين دولت هستیم.
ابتدا  می خواست  جهانی  جامعۀ 
تأسیسات و ساختارهای دولِت مدرن را 

در افغانستان به وجود بیاورد و بعد هم 
نخبه گان،  توافق  طريق  از  می خواست 
نخبه گان  اگر  بیاورد.  به وجود  را  ملت 
با هم  قالب ساختار قدرت  سیاسی در 
توافق داشته باشند، ما می توانیم امیدوار 
باشیم كه ملت هم در درون دولت شکل 
بگیرد. اما ما شاهد هستیم كه نخبه گان 
هر  سیاسی،  ساختار  مورد  در  سیاسی 
روز توافق شان كمرنگ تر می شود. اين ها 
در حاِل برگشت به ساختارهای قومی و 
قديمی شان  سنتِی  ساختارهای  و  دينی 
ملت سازی  پروسۀ  حال،  هر  به  استند. 
و  دارد  مشکل  فوق العاده  افغانستان  در 

بنیان هايش با خطر مواجه است.  
 

حال پرسش اين جاست كه آيا تجارب 
در  افغانستان  نخبه گاِن سیاسی  تاريخِی 
خواهد  باعث  سال   300 از  بیش  طول 
ملت سازی  فرايند  به  آن ها  كه  شد 
و  چالش ها  ختم  برای  آورند،  روی 
بحران های طوالنی مدت در افغانستان و 
اين  من،  نظر  به  ويرانگرشان؟...  نتايج 
حرف نیاز به تأمل دارد؛ يعنی نخبه گان 
دور  از  ناشی  خطرات  بايد  سیاسی، 
شدن و فروپاشی دولت را بیشتر از اين 
هماهنگی موجود ببینند و در مسیر يکی 

شدن حركت كنند، نه دوری و افتراق.
ـ  دولت  ساختار  يک  نتوانیم  ما  وقتی 
بازنمايی  افغانستان  در  را  مدرن  ملت 
قالب  در  گروه ها  از  مجموعه يی  كنیم، 
گروه های  از  مجموعه يی  افراطیت شان، 
قدرت   ... و  نژادی  گروه های  قومی، 
بازنمايی می كنند كه نمايش  سیاسی را 
آن ها را ما در ۱۱ سپتمبر و يا در زمان 
بنیادگرا،  نیروهای  اين  ديديم.  طالبان 
مواجه  خطر  با  را  بین المللی  امنیت 
كردند و حادثۀ ۱۱ سپتمبر به وجود آمد. 
دارد  نظر، جامعۀ جهانی تالش  اين  از 
ظرفی  عنوان  به  را  دولت  ساختار  كه 
درون  در  را  افغانستانی ها  می تواند  كه 
خودش نگه دارد و ملت را شکل دهد، 
فشار  با  مسلمًا  فرض  اين  كند.  حفظ 
شده  ممکن  مالی  و  سیاسی  نظامی، 
است، اما در ۲0۱4 كه اين فرض كمتر 
می شود، يعنی كمک های مالی و سیاسی 
احتمال  می شود،  كمتر  هم  نظامی  و 

فروپاشی به وجود می آيد. چرا؟
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اصـوِل علمِی کاهـِش وزن
بخش دوم و پایانی

شنا و كاهش وزن:

اگر می خواهید كه الغر شويد يا از میزان كلسترول خون بکاهید يا مشکل شکر 
خوِن خود را كنترل كنید، انتخاب ورزش شنا شايد از هیچ بهتر باشد؛ اما بهترين 
روش هم نیست. گزارشی كه به تازه گی به وسیلۀ دانشگاه كلرادو منتشر شده، بیان 
می كند كه بر اساس مشاهدات، كسانی كه دوره های منظم شنا را طی می كنند، به 
هیچ گونه بهبودی معناداری در كاهش قند خون، انسولین، كلسترول LDL، كلسترول 

كلی و كلسترول HDL خون شان دست نمی يابند.

اين قضیه برای كاهش وزن نیز صادق است و در حقیقت تأثیر ورزش های آبی نظیر 
شنا، برعکس تاثیر ورزش های خشکی نظیر دويدن، تنیس و دوچرخه سواری است. 
هنگام انجام عملیات ورزشی در محیط خشکی، بدن به وسیلۀ هوا احاطه شده و هوا 
به عنوان يک انتقال دهندة ضعیف گرما سبب می شود كه دمای بدن شما تا ساعت ها 
افزايش میزان  باال بودن دمای بدن، سبب  بماند.  باال  از ورزش كردن، هم چنان  پس 
متابولیسم و در نتیجه مصرف بیشتر انرژی، كاهش وزن و میزان چربی خون می شود. 
در حقیقت به هنگام شنا كردن، بدن به وسیلۀ آب احاطه شده و آب هم به عنوان 
يک هادی بسیار خوب برای گرما، سبب كاهش سريع دمای بدن می شود و اين دقیقًا 

برعکس تأثیر ورزش های خشکی است.

میزان ورزش برای الغر شدن:

بر اساس پژوهشی كه در دانشگاه تگزاس انجام شده است، برای اين كه بتوان با ورزش 
كردن از وزن خود كاست، بايد تمرينات ورزشی را به طور منظم پی گیر و بسیار زياد 
انجام داد. در اين پژوهش گروهی از مردان و زناِن ۱6 تا 65ساله سه بار در هفته و 
به مدِت ۲0 هفته به طور متوسط هربار 50 دقیقه بر روی دوچرخه های ثابت ركاب 
زدند. در اين مدت، آن ها مقداری از وزن خود را از دست دادند كه البته اين مقدار به 
اندازه يی نبود كه به آن ها كمک كند تا از يک فرد چاق به فردی الغر تبديل شوند. اين 
امر شايد كمی سردرگم كننده باشد؛ اما بايد دانست كه ورزش تنها در صورتی می تواند 
از وزن بکاهد كه در مدت زمان طوالنی بسیار جدی، سخت و به كرات انجام پذيرد.

در گذشته، پزشکان مردم را تشويق می كردند تا سه بار در هفته و هر بار به مدت 
30 دقیقه ورزش كنند؛ اما در دهه اخیر، بسیاری از پژوهش گران، پزشکان را تشويق 
می كنند تا به جای توصیه به مردم به سه بار ورزش كردِن سخت در هفته، آن ها را به 
امر بدان علت است  اين  فعالیت های منظِم روزانه نظیر دويدِن آهسته ترغیب كنند. 
با  اوقات فراغِت خود را  بیشتر ترجیح می دهند  كه پژوهش گران فکر می كنند مردم 
در  دهند.  انجام  را  فعالیت های سنگیِن ورزشی  اين كه  تا  كنند  پُر  فعالیت های سبک 
حال حاضر، بسیاری از پزشکان فکر می كنند كه اين توصیه به ويژه برای افراد مسن، 

می تواند مفید باشد.

مولفه های نویِن ملت سازی در افغانستان
متن سخنرانِی دکتر سردارمحمد رحیمی در سمینار علمی ـ تحقیقی اجندای ملی
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اسـپارتاکـوس از رمـان تا فـلم
           فتح اهلل بی نیاز 

هوارد فاست، نويسندة نوع دوسِت امريکايی كه هم 
در زنده گِی روزمره و هم در نوشته هايش، همراه و 
كنار مردم و به طور مشخص، مردم ستم ديدة جهان و 
وطنش، قرار داشت، در ماه مارچ سال ۲003 در سِن 
فرهیخته يی  نويسندة  او  رفت.  دنیـا  از  ساله گی   8۲
جهان  فلسـفۀ  از  رشته ها،  از  بسیاری  در  كه  بود 
باستان گرفته تا مسايل سیاسی روز، مطالعه می كرد و 

از جمله كمونیست هايی 
حکومت  فهمید  كه  بود 
شوروی و اصوالً احزاب 
كمونیست، چه به لحاظ 
چه  و  تاريخی  مقدرات 
از نظر مناسبات روزمره، 
آمال  بیان گِر  نمی توانند 
و مدافع توده های وسیِع 
زحمت كش  میلیونِی 

باشند.
از  بود  متأثر  و  متأسف 
افرادی،  چنین  اين كه 
طبیعِی  »سوسیالیسم  به 
به  بشر  میل  و  انسان ها 
سعادِت همه گانی« لطمه 
وارد می آورند و عمل كرد 
چنین  حکومت های 
روی گردانی  به  احزابی، 
از  مردم  انزجار  حتا  و 
می انجامد.  سوسیالیسم 
معروف  جمله اش  اين 
»حزب  كه:  بود 
را  آن چه  كمونیست، 
می كند  پلید  است،  پاک 
تابع  را  خود  آن كه  با  و 
منطق می داند، در فرجام 
منطق  با  دشمنی  به  كار 
وجود  با  و  برمی خیزد 
پیشرفت  مدعی  آن كه 
خود  همواره  است، 
و  ركود  به  اعمالش  و 
سکون منتهی می شوند.«

آرتور  مانند  نیز  او 
تسیو  اينیا  و  كوستلر 

از شیوه های  انزجار  اشپربر، ضمن  مانس  سیلونه و 
و  كمونیست  احزاب  سركوب گرانۀ  و  رياكارانه 
و  دل بسته گی  دولتی،  سرمايه داری  حکومت های 
بی ادعا  و  عادی  مردم  به  را  »درونی اش«  وابسته گی 
باقی  »انسان گرا«  يک  عمر،  پايان  تا  و  داد  نشـان 
آثار  از  ارزنده يی  استقبال  نیز  جهانیان  متقاباًل  ماند. 
او كردند: اسپارتاكوس، تام پین، راه آزادی، سايالس 
نسل  میراث،  مزدور،  ِگرک،  لوال  ماجرای  تیجرمن، 
اپريل، شکست ناپذير و ديگر آثارش به  دوم، صبح 
بیش از هشتاد زبان دنیا ترجمه شدند و جمع تیراژ 

آن ها از هشتاد میلیون جلد تجاوز كرد.
در سال  كه  اثرش  معروف ترين  اسپارتاكوس،  رمان 
۱95۱ انتشار يافت، يک رمان تاريخی »واقعی« است. 
شخصیت های  همۀ  تاريخی،  مدارک  و  اسناد  طبق 
اين  كردن«  »داستانی  اما  بوده اند؛  واقعی  اصلی اش، 
شخصیت ها و تنیدن ُكنش ها، تجربه ها و واقعه های 
او  است.  بوده  فاست  كارِ  متن، حاصل  در  مختلف 
پايان كتابش حتـا از اشاره به زنده گی »وارينیا«  در 
روستايی  يک  با  ازدواجش  و  اسپارتاكوس،  همسر 

و هشت بار ديگر وضع حمل، خودداری نمی كند.
رمان به لحاظ ساخت، به گونه يی نوشته شده است 
به  برده گان  قیام  از  اطالعی  كمترين  كسی  اگر  كه 
از  پیش  سال  سه  و  هفتاد  در  اسپارتاكوس  رهبری 
میالد نداشته باشد و اسمی از كراسوس فرمانده، و 
گراچوس، سناتور روم نشنیده باشد، آن را هم چون 

اثری پركشش می خواند.
ساختاری  لحاظ  به  “اسپارتاكوس”  رمان  اين كه  با 
كه  محصولی  آن،  فلم  اما  قوی؛  بسیار  است  اثری 
از  جدا  آفريد،  افتخار  يونیورسال  كمپانی  برای 
قوی تر  تأثیر  جهان شمول  روان شناختِی  موضوع 
»ديدن و شنیدن« نسبت به »خواندن«، به اعتقاد اكثر 

صاحب نظران در مجموع خوش ساخت تر از رمان از 
كار درآمد.

ابتدا قرار بود آنتونی مان ـ كارگردان كهنه كاری كه 
بعدها با ساختن »ال سید« توان مندی اش را در ساختن 
فلم های تاريخی به اثبات رساندـ  فلم اسپارتاكوس را 
كارگردانی كند، اما كرک داگالس و تا حدی ادوارد 
فلم برداری،  شروع  از  پس  فلم،  تهیه كنندة  لويیس، 
كارگردانی فلم را به استانلی كوبريک می سپارند كه 
سی و دو ساله و حدود بیست و دو سال جوان تر از 

مان بود و در مقايسه با تجربۀ هجده سالۀ مان، فقط 
هفت سال تجربۀ كارگردانی داشت)البته حدود سه 

سال هم عماًل بی كار بود(.
آينده نشان داد كه يکی از نخبه ترين كارگردان های 
جهان، گزينش شده است. اما متأسفانه دالتون ترامبو، 
عرصۀ  در  خوش ساختی، خصوصًا  و  قوی  فلم نامۀ 
وصف  اين  با  ننوشت؛  رمان  اين  برای  ديالوگ ها، 
هنرپیشه ها، موسیقی و فلم برداری استادانۀ راسل متی 
و كلیفورد استین، فلم را در اوج نگه داشتند. الکس 
فعالیت  موسیقی های دوران  بهترين  از  يکی  نورث، 
هنری اش را برای اين فلم تنظیم كرد و به خاطر آن، 

جايزة اسکار را نصیب خود كرد.

شکوه و نرمِش اين موسیقی فقط در يک فلم ديگر 
عظمت  گرچه  كلئوپاترا.  می شود:  شنیده  نورث  از 
آهنگ فلم اسپارتاكوس در حد و اندازه های آهنگ 
در  اما  نیسـت،  روژا  میکوس  ساختۀ  بِن هور  فلِم 
و  با كنش های شخصیت ها كم  ملودی ها  هماهنگی 
كسر نداشت؛ ضمن آن كه هماهنگی و خوش آوايی 
از نمای دور و هم  با فلم برداری، هم  موسیقی فلم 
متی  راسل  جدی  تالش  بیان گر  نزديک،  نمای  از 
اين  به خاطر  اسکار  جايزة  است.  بوده  همکارش  و 
قیام برده ها در مدرسۀ  فلم برداری، خصوصًا صحنۀ 
گالدياتوری كاپوا و نبرد نهايی در تاريخ سینما به ياد 

ماندنی است.
كِرک داگالس در نقش اسپارتاكوس، بی ترديد بهترين 
آن  با  می دهد. جین سیمونز،  ارايه  را  بازی عمرش 
چهرة معصوم و نگاه هراسیدهـ  در نقش وارينیا كنیزی 
می شود،  گذاشته  گالدياتورها  اختیار  در  كه شب ها 
در  الفتون  چارلز  بازی  است.  بوده  مناسب  انتخابی 
نقش گراچوس، بازی كل بازيگران حاضر در عمارت 

را  كاپیتول 
تحت تأثیر قرار می دهـد؛ هر چند كه بازی الرنس 
اولیوير در نقش ماركوس كراسوس، دشمن سرسخِت 
گراچوس، تماشاگر را مجذوب می كند. ديالوگ های 
رد و بدل شده بین اين دو دشمن در سنای روم، از 
هرچند  است،  ترامبو  دالتون  كار  بخش های  بهترين 
به عقیدة بعضی از منتقدان، می توانست بهتر از اين 

هم باشد.
مدرسۀ  نقش فالويوس، صاحب  در  يوستینُف  پیتر 

گالدياتوری كاپوا و مردی سودجو و فرصت  طلب، 
تماشاگر  كه  می دهد  ارايه  روانی يی  بازی  چنان 
وودی  حتا  باشد.  نداشته  دوستش  نمی تواند 
بازی  سیاه پوست،  گالدياتور  يک  نقش  در  استراد، 
اعجاب انگیزی از خود نشان می دهد. لبخند محو و 
ناپیـدای او، درست قبل از نبردش با اسپارتاكوس، 
لبخند  آن  با  گويی  نمی رود:  تماشاگر  ياد  از  هرگز 
اسپارتاكوس ـ و حتا  به  ژوكوندوارش می خواست 
تماشاگر بفهماند: »گیرم مرا در نبرد تن به تن ُكشتی، 
بعدش چی؟« بازی مقتدرانه يی كه كوبريک از اين 
درخشان  بازی  از  قوی تر  خیلی  می گیرد،  هنرپیشه 
به  كشت«  را  واالنس  لیبرتی  كه  »مردی  فلم  در  او 

كارگردانی جان فورد است.

حتا تونی كرتیس ـ كه اساسًا يک ستارة محبوب بود 
تا هنرپیشه يی قدرت مندـ  و جان گاوين كه در بیشتر 
در  اين جا  ندارد،  بازی  بر  تسلط چندانی  فلم هايش 
نقش كوتاه سزار خوب ظاهر می شود و جان ايرلند 
در نقش ديويد يا داوود، يار نزديک اسپارتاكوس، در 
حد و اندازه های »كلمانتاين عزيزم« و »جدال در او. 

كی. كورال« حضوری به ياد ماندنی دارد.
برده های  جواب  مانند  فلم،  از  صحنه هايی 
»اسپارتاكوس  پرسش  به  پاسخ  در  شکست خورده 
در  اسپارتاكوس  خشم  فلم،  انتهای  در  كیست؟« 
لحظۀ پیش از قیام و گالويز شدن با فرمانده مدرسه، 
خودكشی  از  پیش  گراچوس  و  وارينیا  خداحافظی 
گراچوس، شعرخوانی آنتونیو )تونی كريتس( برای 
برده ها، در شبی آرام و بی دغدغه، نشان از قابلیت های 
كوبريک جوان دارند كه از صحنه آرايی های الکساندر 
لولیتس، اريک اربام، راسل گاسمن و جولیا هرون، 

بیشترين استفاده را برده است.

هم  بازيگران  “لباس”  مورد  در  كوبريک  استانلی 
داد، طوری كه والز  از حدی نشان  بیش  حساسیت 
و بیل تامس، يکی از بهترين كارهای خود را ارايه 

دادند و جايزة اسکار را بردند.
يکی از نقاط ضعف فلم نامه كه اگر برطرف می شد، 
نمايش  به  كوبريک  از  بیشتری  توانايی  می توانست 
و  رمان  شخصیت های  از  بعضی  حذف  بگذارد، 
ديالوگ های مرتبط با آن هاست از سوی فلم نامه نويس 
امر خصوصًا در مورد سیسرون، خطیب  اين  است. 
كم نظیر و انديشمند 
است  نکته سنج 
از  هیچ يک  كه 
فلم  شخصیت های 
جای  نمی توانند 
خالی او را خصوصًا 
ديالوگ  عرصۀ  در 
چند  هر  ـ  كنند  پر 
فلم نامه نويس  كه 
جايگزين  را  كسی 
و  نکرده  او 
ن  يسا گ نو لو يا د
حرف های  فلم، 
به كلی  را  سیسرون 
با  كردند.  حذف 
توجه به اين كه در 
سزار  ژولیوس  فلم 
جوزف.ال.  ساختۀ 
در  مانکیه ويتس 
سیسرون   ،۱954
فقط در يک صحنه 
آمده بود، جا داشت 
جهان  مردم  كه 
برداری  نظريه های 
اسپارتاكوس  در  را 
يک  زبان  از 
و  فرهیخته  رومی 
بشنوند  درست كار 
حقیقت  اين  تا 
كه  شود  مسلم تر 
تاريخی  مقدرات 
اراده،  بر  حاكم 
و  طینت  دانش، 
افراد  سالمت نفس 

است.

كوبريک  به  ارتباطی  كه  ضعف ها  اين  تمام  با 
سینما  تاريخ  فلم های  معتبرترين  از  يکی  نداشت، 
فلم  اين  از  استقبال خوبی  جهان  مردم  شد.  ساخته 
البته چون نام هوارد فاست به اين فلم گره  كردند. 
وابسته  دولتی  معمول محافل هنری  می خورد، طبق 
به حکومت شوروی و كشورهای تحت سلطۀ آن، 
و نیز روشن فکران هوادار اين حکومت، يا سکوت 
اختیار كردند يا به عیب جويی از آن پرداختند، و با 
يا  توده يی«  شورش  كردن  »رمانتیک  مانند  عناوينی 
»تأكید بیش از حد بر فرديت« و... به آن تاختند، اما 
اقبال عامۀ مردم ـ اعم از روشن فکر و  با  نتوانستند 
غیر روشن فکر ـ مقابله كنند؛ به همان قسم كه تمام 
شوروی،  دولتی  سرمايه داری  هوادار  نويسنده گان 
آثار فاكنر در  از  نتوانسته بودند رمانی در حد يکی 
نتوانسته  نیز  و  بنويسند،  سیاه پوستان  آالم  تصوير 
بودند يک رمان در حد كارهای امیل زوال از زنده گی 
با  اين كه  از  )صرف نظر  بنويسند  كارگران  محنت بار 
هنرمندان  نباشیم(،  يا  باشیم  موافق  زوال  ناتورالیسم 
اندازه های  و  حد  در  كاری  نتوانستند  هم  حکومتی 

كوبريک ارايه دهند.

میلیونی كتاب اسپارتاكوس و چندصد  فروش چند 
از  اثر  اين دو  میلیونی فلم اسپارتاكوس و تحسـیِن 
سوی مردم عادی و روشن فکران جهان، نه تنها يک 
به  را  خوش آتیه  كارگرداِن  يک  و  مردمی  نويسندة 
ارزش های  كه  كرد  ثابت  بلکه  شناساند،  جهانیـان 
و  است  ايديولوژی  و  سیاست  از  مستقل  هنر، 
همین  در  بشر  نوع  آرمان گرايی  جنبه های  از  يکی 

استقالل جويی او از منابع قدرت است.

سال پنجم  y شمارة یکهزار دو صدو پنجاه و یکم y  سه شنبه  13 حوت/اسفند y 1392 2جمادی االول  y 1435 4 مارچ 2014
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»انزجار  با اعالم  افغانستان در مصاحبه يی  ريیس جمهوری 
شديد« خود نسبت به اقدامات دولت امريکا تاكید كرد كه 
راستای  در  است،  در جريان  افغانستان  در  كه  اين جنگی 

منافع كشورش نیست.
با  مصاحبه  در  افغانستان  كرزی،  ريیس جمهوری  حامد 
روزنامه واشنگتن پست گفت: افغان ها در جنگی می میرند 

كه متعلق به ما نیست.
دارد  ادامه  كه  است  سال   ۱۲ كه  جنگی  اين  گفت:  وی 
سپتمبر   ۱۱ از حمالت  پس  امريکا  جنگ  طوالنی ترين  و 

محسوب می شود، برای منافع امريکا و منافع غرب است.
اين اظهارات در شرايطی مطرح می شود كه تنها چند ماه 
است  باقی  زمان  افغانستان  رياست جمهوری  انتخابات  تا 
و كرزی از امضای معاهده امنیتی دوجانبه با امريکا كه به 
از  افغانستان پس  نیروهايی را در  واشنگتن اجازه می دهد 

۲0۱4 نگه دارد، خودداری می كند.
باراک اوباما، ريیس جمهوری امريکا به پنتاگون دستور داده 
است تا برای اجرای »گزينه صفر« در افغانستان در صورت 

عدم امضای اين توافقنامه، آماده شود.
ريیس جمهوری افغانستان در اين مصاحبه گفت: به نفع آنها 
) امريکا( است كه اين توافقنامه را با جانشین من امضا كنند.
وی بار ديگر تاكید كرد كه اياالت متحده بايد گفت وگوهای 
صلح با شبه نظامیان طالبان را از سرگرفته و پیش از امضای 
توافقنامه دوجانبه به حمالت شبانه علیه غیرنظامیان افغان 

پايان دهد.
اين  زخمی های  از  را  خود  نگرانی  همچنین  كرزی  آقای 
دچار  امريکا  نظامی  عملیات های  جريان  در  كه  جنگ 

حادثه می شوند، اعالم كرد و گفت كه حس می كند تمركز 
ناكافی امريکا در اين باره زيانبار است. وی تاكید كرد كه 
امريکا بايد شبه نظامیان را در پايگاه های طالبان در پاكستان 

جست وجو كنند و نه در روستاهای افغانستان.
وی در پايان مصاحبه خود به واشنگتن پست گفت: به مردم 
امريکا بهترين آرزوها و ارادت من را برسانید و به دولت 

امريکا هم خشم و انزجار شديد من را اعالم كنید.
»غلبۀ احساسات بر عقل و منطق«

ديگر  معمول  غیر  مصاحبۀ  يک  در  همچنان  كرزی  آقای 
ساله   ۱۲ جنگ  از  كه  است  گفته  زمان  تودی  روزنامۀ  با 

امريکايی ها در افغانستان خسته ام.
 ريیس جمهور كرزی طی اين مصاحبه در حالی كه اشک 
با  مخالفتش  چرايی  به  بود،  شده  جمع  چشمانش  در 
سیاست های واشنگتن در افغانستان می پردازد. به گفته او، 
حمالت نظامی امريکا به پايگاه ها و پناهگاه های طالبان در 
افغانستان و پاكستان تنها موجب مرگ بسیاری از مردم غیر 

نظامی شده است. 
به عقیده او، اين جنگ تنها برای حفظ امنیت امريکا و تأمین 
منافع كشورهای غربی است و همین امر موجب شده است 
فرسنگ ها  خويش  مشترک  هدف  از  امريکا  و  افغانستان 

فاصله بگیرند.
حامد كرزی در بخش ديگری از اين مصاحبه خود، ادعاهای 
مادی در  بر تحمل خسارت های  مبنی  امريکايی  مقام های 
افغانستان را به سخره می گیرد. امريکا مدعی است كه در 
جريان جنگ در افغانستان بیش از ۲000 سرباز امريکايی 
جان خود را از دست داده اند و بیش از 600 میلیارد دالر 

خسارت متحمل شده اند. »اين ارقام در كناری تلفاتی كه 
مردم افغانستان متحمل شده اند رقم اندكی است. »

امريکايی ها حامد كرزی را رهبری متوهم توصیف می كنند. 
او كسی است كه ماه ها از امضای توافقنامه امنیتی سر باز زد، 
توافقنامه  يی كه به امريکايی ها اجازه می داد نیروهای خود را 

در افغانستان نگاه دارند. 
حامد كرزی در بخش ديگری از مصاحبه خود به انتخابات 
افغانستان اشاره كرد و گفت كه برخالف تصور عمومی او 
هیچگاه در آرای مردم دستکاری نخواهد كرد و به امانت 
انتهای اين مصاحبه  آنها خیانت نمی كند. حامد كرزی در 
در پاسخ به سوالی مبنی بر اين كه آيا جنگ در افغانستان 
ارزش داشت يا خیر گفت، در حال حاضر احساسات بر 
عقل و منطقم چیره شده به همین دلیل بايد پاسخ شما را 
طی دو يا سه سال ديگر بدهم. تصوير چهره خونین زنان و 
كودكان بی دفاع دايماً مقابل چشمانم است. نمی توانم آنها را 
فراموش كنم. جنگ دوازده ساله امريکايی ها در افغانستان 

من را خسته و عصبی كرده است.
انتخابات رياست جمهوری  برگزاری  افغانستان در آستانه 
است. اين در حالی است كه آينده سیاسی اين كشور در 
هاله يی از ابهام قرار دارد. هنوز مشخص نیست اين كشور 
بدون دريافت كمک های خارجی چگونه خواهد توانست 
هزينه های نیروهای نظامی خود را تامین كند. هزينه يی بالغ 
تنها  افغانستان در سال ۲0۱3  دالر كه دولت  میلیارد  بر 4 

توانست ۱.7 میلیارد دالر آن را تامین كند.
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کرزی ضمن انزجار از سیاست  های امریکا در افغانستان:

در حال حاضر احساسات بر عقل و منطقم چیره شده است

 نگرانی افغانستان از ...
خارجه و مالیۀ كشور دستور داده است تا نگرانی دولت 
افغانستان را در اين راستا به بانک جهانی انتقال دهند.

طرح  پاكستان  دولت  كه  است  آمده  اطالعیه  اين  در 
فـرستـاده و طی آن  بـانک جهـانی  به  را  پیشنهـادی 
»داسـو« را روی رودخانه كابل  بند  تـا  دارد  تصمیـم 
– اندوس در منطقه كوهستانی ايالت خیبر پختونخواه 

احداث كند.
را  پروژه  اين  بانک جهانی طرح  منبع،  اين  اساس  بر 

جهت نظر خواهی به دولت افغانستان فرستاده است.
افغانستان همچنین اعالم كرد، كه  امنیت ملی  شورای 
تاكنون در مورد احداث اين بند از سوی پاكستان، هیچ 

گونه موافقتی میان ۲ كشور صورت نگرفته است.
افغانستان و پاكستان  بر اساس اين اطالعیه، مقام های 
را  جانبه  همه  و  الزم  بررسی های  مورد  اين  در  بايد 

انجام دهند.
شورای امنیت ملی افغانستان همچنین از بانک جهانی 
ادامه  از  تا  است  خواسته  بین المللی  موسسات  و 
احداث اين پروژه بدون موافقت كتبی دولت افغانستان 

خودداری كنند.
بر اساس گزارش ها، كار احداث اين بند از سال ۲0۱4 
تکمیل  میالدی   ۲037 سال  تا  و  شده  آغاز  میالدی 

خواهد شد.
اين بند توانايی تولید بیش از 4هزار و 300 میگاوات 
برق را خواهد داشت و هزينه احداث آن نیز 7 میلیارد 

دالر تخمین زده شده است.

فساد گسترده در زندان ...
همراه  به  نیز  افسر  اين  خود  و  كرده اند  فرار  قندهار، 

اعضای طالبان فرار كرده  است.
جملۀ  از  تن   ۱۲ اين  می گويد،  كوهستانی  جاويد 
از  آنان  تن  سه  كه  هستند  طالبان  گروه  مهم  اعضای 
قوماندان بسیار مهم گروه طالبان در قندهار، هلمند و 

ارزگان بوده اند.
او افزود، چون در زندان و محابس قندهار فساد بسیار 
در  افراد  اين  كه  است  ممکن  بنابراين  است،  گسترده 

بدل دادن رشوه موفق به فرار شده باشند.
به باور كوهستانی، به دلیل اين كه متخلفین و مجرمین 
بسیار  افراد  تا كنون  اين زندان  از  اند،  مجازات نشده 
خطرناک طالبان و حتا پاكستانی ها در بدل گرفتن پول 

رها شده اند.
كوهستانی هر چند رهايی اين زندانی را چالشی سد 
راه انتخابات نمی داند؛ اما به اين باور است كه افراد و 
اشخاصی در تالش اند كه با پرداخت پول اعضای مهم 
گروه طالبان را از بند رها كنند تا زمینه را طوری فراهم 

سازند كه انتخابات را با چالش مواجه سازند.
ندارد  وجود  شکی  كرد،  تصريح  نظامی  آگاه  اين 
ساختن  مختل  هدف  به  نیز  زندانیان  اين  رهايی  كه 
انتخابات انجام شده؛ اما نبايد فراموش كرد كه چنین 

اقداماتی نمی تواند سد راه برگزاری انتخابات گردد.
صورت  به  زندانیان  از  شماری  نیز  اين  از  پیش 
دست جمعی موفق به فرار از زندان قندهار شده بودند 
اين زندان حمله كرده و  به  و يکبار هم گروه طالبان 

شماری از زندانیان را رها كردند.

ناجیه نوری
 

چون  گوناگون  آسیب پذيری های 
موجوديت  استخباراتی،  ضعف 
شکاف های ملیتی، قومی و زبانی، 
و  كارآزموده گی  و  تجربه  فقدان 

غیره كشته مي شوند!
و اما حادثۀ كنر:

بیست ويک  شدِن  كشته  مجرد  به 
نظامی  نیروهای  سربازان  از  تن 
در يک حملۀ از قبل طراحی شده، 
ارايۀ  بدون  افغانستان  دولت 
همانند  موجه،  دلیل  كوچک ترين 
همان  به  عادت،  طبق  و  گذشته ها 
افاده ناپذير  و  كهنه  روش های 
و  متوسل شد  انتساب  و  فرافکنی 
نواقص  و  معايب  كتمان  به خاطر 
را  پاكستان  مستقیمًا  خود،  داخلی 
و  دانست  مسوول  حمله  اين  در 

اين عمل را به ايشان نسبت داد. 
حملۀ  افغانستان  دولت  مقامات 
مذكور را نوعی عمِل تالفی جويانه 
در مقابل كشته شدِن بیست سرباز 
كه چندی  نمودند  تعبیر  پاكستانی 
پیش به وسیلۀ طالبان پاكستانی در 
شده  كشته  افغانستان  مرز  نزديک 

بودند.
حاال بیايید ببینیم كه گناه پاكستان 

در اين قضیه چیست؟
و  عینی  شاهد  شما  و  ما  همۀ   
گروهِ  يک  كه  هستیم  تاريخی 
كرزی،  آقای  رهبری  به  خاص 

همواره در محافل سیاسی ملی و
به  را  انتقاد  انگشت  بین المللی، 
سوی نیروهای خارجی دراز كرده 
و آن ها را از بابِت همکاری با قوای 
مسلِح افغانستان و هماهنگی قوای 
هوايی ايشان با ارتش ملی، شديداً 
تن  يک  مي دهد.  قرار  انتقاد  مورد 
به صراحت  گروه  اين  اعضاي  از 
در برابر نماينده گان مردم در يکی 
آن جا  در  كه  بزرگ  مجالس  از 
نیز  خارجی  كشورهای  سفیران 

نمود  اعالن  داشتند،  حضور 
هوايی  قوای  حمالت  كه 
تحت  بین المللی،  نیروهای 
خاک  در  ديگر  شرايطی  هیچ 
او  نیست.  قبول  قابل  افغانستان 
حتا  موضع گیری،  اين   اعالم  با 
كوچک ترين استثنا را هم به اندازة 
و  نگذاشت  باقی  سوزن  سوراخ 
خارجی ها  همکاری های  همۀ 
گذشته،  آن  از  برد.  سوال  زير  را 
از  تن  هشت صدوپنجاه  از  باالتر 
طالبان  مربوط  خطرناِک  زندانیان 
زندان  از  توجیهی  هیچ  بدون  را 
بگرام رها ساختند كه طبعًا رهايی 
راه اندازی  در  زندانیان،  نوع  اين 
يک  به  حمله  نظیر  عملیات هايی 
پاسگاه مرزی در كنر نیز مي تواند 
تأثیرات خود را داشته باشد. به رغم 
كه  می بینیم  بازهم  واقعیت ها،  اين  
چشم پاره گی،  با  افغانستان  دولت 
اين گونه  در  را  همسايه  كشور 

حمالت متهم مي كند.
موجوديِت  در  به ويژه  افغانستان 
دولت كنونی، شايد يکی از بدترين 
همسايه های پاكستان باشد كه اين 
تحمل  را  همسايه گی اش  كشور 
نیز  پاكستان  مردم  امروز  می كند. 
مانند شهروندان افغانستان در برابر 
سیاست های چندپهلو و ديپلماسی 
يک تعداد افراد قبیله  گرا گیر مانده و 
شديداً رنج می برند و با تمام قوت 
تالش می ورزند خود را از شِر اين 
نجات  ناهمگون  نوع سیاست های 
دولت مردان  يک طرف  از  دهند. 
رايگاِن  همکاری های  كشور، 
كشورهای خارجی را در اين نوع 
طرف  از  و  می كنند  رد  حمالت 
دشمن  مغلوب  كه  زماني  ديگر، 
دوش  به  را  آن  گناه  مي شوند، 
يک طرف  از  می اندازند.  پاكستان 
را  طالبان  دستگیرشدة  رهبران 
نیروهای  و  بی دفاع  مردم  جاِن  به 
می سازند  رها  افغانستان  نظامی 
ديده درايی  با  ديگر،  طرف  از  و 

كشور پاكستان را مالمت می كنند. 
همۀ  اصلی  علل  يک طرف  از 
ناامنی های كشور را پاكستان قلمداد 
می كنند، و از طرف ديگر زماني كه 
به  را  معقولی  پیشنهاد  كشور  آن 
منظور قانون مندشدن روابط هر دو 
شناختِن  رسمیت  به  مبنی  كشور 
مرز میان دو كشور مطرح می كند، 
بلند  سروصدای شان  همین ها  باز 
پاكستان و  میان  ما در  می شود كه 
زيرا  نمي خواهیم؛  مرز  افغانستان 
مرزبندی میان اين دو كشور باعث 
جداسازی اقوام و قبايل مردماِن دو 
طرف سرحد مي گردد. حاال خود 
جنگ  اين  در  كه  كنیم  قضاوت 

كی ها مالمِت واقعی استند؟
و اما پیامدهای اين حمله در میان 

دو طرف:
سر  بر  بحث  اين طرف  اگر  امروز 
در  آن طرف  ولی  است،  ملی  ماتم 
پیروزی  جشن  مهاجمین  میان 
اين طرف  و  اين جا  دارد.  جريان 
اعانه  پول  توزيع  سر  بر  بحث 
بازمانده گان  با  همکاری  و 
كه  درحالی  كشته شده هاست، 
آن طرف بحث بر سر تقسیم جوايز 
به اصطالح  افراد  برای  پاداش  و 
اين جا  است.  معركه  اين  قهرماِن 
و  صبر  آيات  قرائِت  صدای 
شکیبايی بلند است، ولی در آن جا 
صدای قرائت سورة فتح و نصرت 
حمالت  راه اندازی  برای  الهی 
روحیۀ  اين جا  تروريستي.  بیشتر 
می رود،  تضعیف  به  رو  سربازان 
در حالی كه آن جا شايد به صدها 
اين  مالحظۀ  با  ديگر  افراد  تن 
طالبان  صفوف  به  موفقانه،  حملۀ 
جذب شده باشند. اين جا نیروهای 
نظامی و خصوصًا وارثین قربانیان، 
دعوت  شکیبايی  به  همديگررا 
آن جا  در  كه  حالی  در  می كنند، 
هرچه  به خاطرتقويت  مهاجمین 
افرادشان،  جنگی  روحیۀ  بیشتر 
اين  به  می دهند.  مستانه سر  خندة 

با  ديگر  تِن  ممکن صدها  ترتیب، 
صف  به  موفقیت ها،  اين  مالحظۀ 
حالت  اين  مسلمًا  بپیوندند.  اينان 
افغانستان  برای  خطری ست  زنگ 
كه درآينده شايد وضعیت از اين هم 
وضعیت های  شايد  اما  شود.  بدتر 
برای  باشد  مطلوبی  شرايط  بدتر، 
شدن  فراهم  به خاطر  كرزی  آقای 
يک بهانۀ بسیار خوب برای تدوير 
رياست جمهوری  انتخابات  نشدِن 

و ابقای وی بر قدرت!
تا دريغ  از فرستادِن يک چرخبال 

كردن از چند قدم كوتاه:
تن  يک  كه  زماني  پیش،  چندی 
از چهره های سطح رهبری طالبان 
به نام »مال عبدالرقیب« در پاكستان 
كشته شد، بالفاصله آقای كرزی او 
با  را   او  را شهید خواند و جسد 
اكرام و اعزازِ بی مانند توسط يکی 
وزارت  نظامی  چرخبال های  از 
واليت  در  خانواده اش  نزد  دفاع 
تخار فرستاد. اما زماني كه اجساد 
تن  بیست ويک  آغشته به خون 
برابر  در  ملی  ارتش  سربازان  از 
منزلش قرارگرفت، حتا يک قدم به 
سوی آن ها نگذاشت و در مراسم 

جنازة ايشان شركت نکرد. 
اين كه آقای ريیس جمهور به خاطر 
چهره های  از  يکی  جسد  انتقال 
از  يکی  حتا  طالبان،  خطرناک 
چرخبال های ارتش را به كار می بندد 
و او را شهید صلح می خواند، ولی 
كه  ارتش  شهدای  جنازة  نماز  در 
اداره اش  و  منزل  قدمی  چند  در 
نمي كند،  شركت  مي شود  برگزار 
بسیار سوال برانگیز است. مبادا او به 
باشد كه كشته های  معتقد شده  امر  اين 
از  و  حرام  پولیس،  و  ارتش  سربازان 
طالبان شهید اند و به اين لحاظ، يکی را 

اعزاز و ديگری را خوار می دارد!

رییس ستاد کل ...
به  طالبان  حمله  در  ارتش  سرباز   ۲۱ گذشته  هفتۀ 
پاسگاهی در واليت كنر، جان خود را از دست دادند.

اين رويداد با واكنش های گسترده يی از سوی ساكنان 
روبرو  افغانستان  واليت های  ديگر  شهروندان  و  كابل 

شد.
بسیاری از شهروندان كشور با راه اندازی راهپیمايی و 
سردادن شعارهايی مانند »سرباز سرزمینم! جان تو جاِن 
من«، »ارتش آزاده، ايستاده باش، ايستاده« و... حمايت 

خود را از ارتش افغانستان اعالم كردند.
اين تجمعات حمايتی از ارتش افغانستان، ضمن ابراز انزجار 
از گروه طالبان، از دولت افغانستان نیز خواستند تا سیاست 

سركوب و تضعیف طالبان را روی دست گیرد.
رويداد  وقوع  با  نیز  حامدكرزی،  كه  است  حالی  در  اين 
كنر، سفر رسمی خود به سريالنکا را به تأخیر انداخت و 
وزارت دفاع افغانستان نیز 9 افسر ارتش را به دلیل غفلت و 

سهل انگاری در اجرای وظیفه، بركنار كرد.

دادستانی هرات به ...
امنیت  رياست  كه  شده  گفته 
امکانات  دارای  هرات  ملی 
شناسايی  برای  پیشرفته يی 
در  نامعلوم  شخصیت های 

فیسبوک است.
يادآوری  همچنین  بشیر  خانم 

كرد كه دادستانی هرات تاكنون 
چندين تن كه از طريق فضای 
مجازی اينترنت دست به اتهام 
زده  مردم  به  كاذب  زنی های 
با حکم  و  شناسايی شده  اند؛ 
دادگاه به زندان فرستاده است.

به بیان وی، اين گونه جرم ها، 

حبس هايی باالی 5 سال همراه 
بر  در  را  نقدی  جريمه های  با 

خواهد داشت.
هرات  دادستانی  در  مقام  اين 
همچنین بیان كرد كه بیشترين 
جعلی  های  نام  حمالت 
انتخابات  نامزدان  به  فیسبوک 

شورای واليتی بوده است.
گفته می شود كه پس از كابل، 
آمار  باالترين  هرات  واليت 
را  كشور  در  اينترنتی  جرايم 

دارا می باشد. 

طراحان و مجریاِن روند...



تاريخی  اثرهای  از  بامیان  بودای  تنديس  دو  صلصال،  و  شهمامه 
مشهور جهانی بودند كه ۱3 سال پیش توسط طالبان تخريب شدند، 
حاال مقامات از فروپاشی بقايا و جايگاه خالی شان نگران اند. طالبان 

در دوم ماه مارچ تخريب بوداها را آغاز كردند.
مسووالن محلی بامیان از تخريب بیشتر بوداها نگران اند و هشدار 
می دهند اگر هر چه زودتر برای بازسازی اين تنديس ها اقدام نشود، 
بخش های باقی مانده و جايگاه خالی آنان نیز به مرور زمان تخريب 

خواهد شد.
و  اطالعات  رياست  اطالعات  آمر  پور،  احمد  حسین  احمد  سید 
فرهنگ بامیان به دويچه وله گفت كه تمامی آبده های تاريخی بامیان 
اين ساحات  برای حفاظت  و تالش ها  اند  مواجه  تهديد جدی  با 

جريان دارد.
او می گويد تنديس های بودا كه آسیب های شديدی در گذشته ديده 

اند اكنون با تهديد های ناشی از حوادث طبیعی مواجه می باشند.
آثار  مبادا  كه  دارد  وجود  »نگرانی هايی  می افزايد:  پور  احمد  آقای 

با  تخريب شوند.  بیشتر 
كه  اين  داشت  نظر  در 
بامیان  در  تاريخی  آثار 
مختلف  مجراهای  از 
تحت تهديد قرار دارند؛ 
هايی  تالش  ما  بنابراين 
خود  توان  حد  در  را 
اين  با  اما  كرديم.  آغاز 
هم امکان تخريب بیشتر 
اين آبده ها زياد است«.

بامیان دو سال  بوداهای 
دفتر  همکاری  به  پیش 
كاری  محکم  يونسکو 
شده بودند، اما با وجود 

آن هم سرازير شدن آب از باال تهديدات جدی را متوجه اين آثار 
تاريخی كرده است.

آقای احمد پور اضافه می كند: »متاسفانه ما در قسمت منظم ساختن 
يکی  نداريم.  دسترس  در  خاصی  بودجه  ساحات  بیشتر  آبروهای 
از علت های تخريب بیشتر وضعیت جوی و ريزش برف و باران 
است. از سويی هم ساخت و ساز خانه های خود سر مشکل ساز 
اين  هم  باز  اما  كرديم،  زياد  تالش  هم  زمینه  اين  در  است.  شده 

موضوع يکی از نگرانی های شديد ما است«.
آنکه  با  بامیان می گويد  فرهنگ  و  اطالعات  رياست  اطالعات  آمر 
نگهداری  را  ساحات  اين  می كنند  تالش  رياست  اين  محافظان 

نمايند، اما همکاری الزم با آنان صورت نمی گیرد.
باشنده گان بامیان نیز از فروپاشی تدريجی آثار تاريخی اين واليت، 

مخصوصًا بقايا و جايگاه تنديس های بودا نگران هستند.
را  بوداها  »من همیشه  می گويد:  بامیان  باشنده گان  از  يکی  جاويد، 
از دور می ديديم. چندی پیش تصمیم گرفتم كه از نزديک جايگاه 
آنان را ببینم. وقتی داخل مغاره هايشان رفتم ديدم كه وضعیت شان 

بسیار وخیم است«.
بی توجهی حکومت

آثار  به  بی توجهی  به  را  افغانستان  مركزی  حکومت  بامیان  مردم 
واليت  اين  آنکه  با  می گويند  و  می كنند  متهم  واليت  اين  باستانی 
امر  اين  برای  اما  تبديل شود،  مركز گردشگری كشور  به  می تواند 

تالش جدی از سوی مقامات مركزی صورت نگرفته است.
فضل الهادی، يکی ديگر از باشنده گان بامیان می گويد: »تنديس های 
و  بودند  ارزشمند  جهان  برای  بلکه  افغانستان،  برای  تنها  نه  بودا 
هستند. اما من نمی دانم چرا برای حفاظت و بازسازی بقايای آنان 
تالشی صورت نمی گیرد. باد، باران، برف، بی توجهی مردم محل و 
رفتار غیر مسئوالنه كسانی كه برای ديدن شان می آيند همه دست 
را  ارزش  با  تاريخی  اثرهای  اين  به روز  داده و روز  به دست هم 
هیچ  بامیان  به  و جامعه جهانی  كنند. حکومت  می  تخريب  بیشتر 

توجهی ندارند«.
تنديس  شهمامه  و  متر   53 ارتفاع  به  بودا  بزرگ  تنديس  صلصال 

از دو هفته  ارتفاع 35 متر در سال ۲00۱ میالدی پس  به  كوچک 
تالش از سوی طالبان منهدم شدند. طالبان در دوم ماه مارچ اين سال 

كار تخريب اين اثرهای ارزشمند تاريخی را آغاز كردند.
طالبان در ابتدا با شلیک راكت، توپ و بمب گذاری تالش كردند 
اين مجسمه های غول آسا را تخريب كنند؛ اما تالش شان نتیجه 
نداد. سپس آنان با كارگزاری مقدار زيادی مواد منفجره )دينامیت( 

در اين مجسمه ها و شلیک تانک توانستند آنها را فرو ريزند.
مخصوصا  جهانی،  جامعه  سوی  از  زمان  آن  در  طالبان  عمل  اين 
بودايی ها به شدت محکوم شد؛ كاری كه در تاريخ سیاه حکمرانی 
كه  رويدادی  شد.  نخواهد  فراموش  وقت  هیچ  افغانستان  در  آنان 

بزرگترين فاجعه فرهنگی قرن محسوب می شود.
بودن  شرع  خالف  آنچه  خاطر  به  افراطی  اسالمگرايان  گروه  اين 
چنانچه  اما  كردند؛  منهدم  را  ها  آن  خواندند،  می  ها  تنديس  اين 
دانشمندان تاريخ می گويند: پس از آمدن اسالم به منطقه اين تنديس 
آثار  عنوان  به  و همیشه  نداشته  قرار  پرستش  مورد  گاهی  هیچ  ها 

تاريخی مطرح بوده اند.
تالش برای بازسازی

طالبان  نظام  فروپاشی  از  پس 
باستان  افغانستان گروه های  در 
شناس زيادی به بامیان رفتند و 
برای شناسايی قطعات تخريب 
آنان  بازسازی  آثار و  اين  شده 

تحقیق كردند.
علوم  پژوهشگران  از  گروهی 
آلمان  مونشن  دانشگاه  مثبت 
اين  بودند.  جمله  آن  از  نیز 
گروه پس از تحقیقات پیوسته 
بازسازی  كه  كردند  اعالم 

بوداها امکان پذير است.
با  همراه  »ايکوموس«  باستانی  آثار  بین المللی  شورای  آن  از  پس 
آغاز  را  كارشان  بوداها  بازسازی   برای  آلمانی  فعاالن  از  گروهی 
كردند. چندی پیش »يونسکو«، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد 
اعالم كرد كه كار بازسازی بوداها از سوی آلمان با معیارهای اين 
سازمان برابر نیست و بايد متوقف شود. اين سازمان همچنان گفته 
بود كه برای بازسازی اين تنديس ها هماهنگی های الزم صورت 
نگرفته است. اما باستان شناسان آلمانی و گروهی كه برای بازسازی 

بودای كوچک مشغول اند اين ادعا را رد می كنند.
بناها  اين  بازسازی  برای  زيادی  فرهنگی  سازمان های  و  كشورها 
اعالم آمادگی كرده اند؛ اما اقدامات عملی انجام نداده اند. كشورهای 
جاپان و چین چندين بار برای بازسازی بوداها اعالم آمادگی كردند 

و اخیرا نیز هند گفته است آنان را بازسازی خواهد كرد.
هنوز مشخص نیست كه بازسازی اين مجسمه ها چقدر مصرف دارد، 
اما بايد گفت بازسازی آثار تاريخی با مواد مناسب و معماری سابق 
شان كاری بسیار پر هزينه و زمان گیر است. حکومت افغانستان نه 

پول بازسازی اين آبده ها را دارد و نه ظرفیت پیشبرد اين كار را.
تا كنون چندين بار اعالم شده كه در نتیجه تحقیقاتی كه در اطراف 
خوابیده  می شود  گفته  كه  ديگری  بودای   ، گرفته  صورت  بوداها 
اما  شده،  كشف  نیز  است  شده  تخريب  تنديس های  از  بزرگتر  و 

جزيیات دقیقی در مورد ارايه نشده است.
با خصوصیات  پنج و شش میالدی  آثار فرهنگی در قرن های  اين 
منحصر به فرد ساخته شده بودند و بزرگترين بوداهای جهان بودند. 
باقیست كه مركز  افغانستان هنوز  از  بوداها در واليتی  جای خالی 
تركی،  يونانی،  های  فرهنگ  كه  مکانی  بود؛  اخیر  هزاره  تجارت 

فارسی، هندی و چینی را با هم ادغام كرد.
تحقیقات می رساند كه قديمی ترين نوع رنگ روغنی كه تا كنون 
در جهان كشف شده، در مغاره های بوداها مورد استفاده قرار گرفته 

است.
اين كه چه زمانی صلصال و شهمامه دوباره به پا خواهند خواست 
هنوز به درستی معلوم نیست و بايد برای قیام مجدد آنها منتظر ماند.

مسووالن رياست اطالعات و فرهنگ غزنی از 
نشر و چاپ ۲0 عنوان كتاب در زمینه هويت 
تاريخی و داشته های فرهنگی اين واليت خبر 
می دهند. مقامات می     گويند كتاب های زيادی 
از نويسنده گان غزنی منتظر چاپ هستند، اما 

امکانات كافی وجود ندارد.
با  كتاب ها  اين  وله،  دويچه  گزارش  به 
اند.  رسیده  چاپ  به  مختلف  عنوان های 
واليت  اين  فرهنگی  داشته های  و  آثار  تمام 
گرفته  معرفی  به  كتاب ها  اين  از  برخی  در 
روز  در  كتاب ها  اين  از  شماری  است.  شده 

به   ۲0۱3 غزنی  نهايی  جشنواره  برگزاری 
شركت كننده گان توزيع شد.

چمن  يک  شرق،  تاجدار  گل،  شاخه های 
تخیل، جلد دوم شعر جوان غزنه، جلد دوم 
غزنه در آئینه شعر و كتاب معرفی مزارات و 
در  كه  اند  های  كتاب  غزنی  تاريخی  بناهای 
يک سال از سوی رياست اطالعات و فرهنگ 
اطالعات  ريیس  اند.  رسیده  چاپ  به  غزنی 
و فرهنگ غزنی اين كار را بزرگترين دست 
آورد فرهنگی در مدتی بسیار كم عنوان می 

كند.
فرهنگ  و  اطالعات  ريیس  اهلل شريفی،  بسم 
غزنی می گويد چند عنوان كتاب ديگر نیز از 
مورد  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  سوی 
وی  گفته  است.به  رسیده  چاپ  به  غزنی 
برخی از اين كتاب ها به چهار زبان به شمول 
انگلیسی چاپ شده اند كه برای گردشگران 
می  فراهم  را  زيادی  های  سهولت  خارجی 

كنند.
در  كه  می كنم  »فکر  می گويد:  شريفی  آقای 
كه  است  نشده  كاری  چنین  افغانستان  سطح 
يک اداره واليتی با در دسترس نداشتن حتی 
فرهنگیان  و  تاجران  كمک  با  افغانی،  يک 
را  كتاب  مقدار  اين  به  سال  يک  در  بتواند 
چاپ كند. خوشبختانه اين دست آورد بزرگی 
می  غنی  را  خود  فرهنگی  نظر  از  ما  است. 

دانیم. امیدوارم اين كارمان تقدير شود«.
با اين حال شماری از فرهنگیان و نويسنده گان 
غزنی با آنکه ازچاپ بیست عنوان كتاب در 

مورد غزنی استقبال می كنند، اما چاپ برخی 
از اين كتاب ها را به نقد گرفته و می گويند كه 
نواقص زيادی در چاپ برخی از آنها وجود 
رياست  ضعف  كار  اين  آنان  باور  به  دارد. 

اطالعات و فرهنگ را نشان می دهد.
در  نويسنده گان  از  يکی  جاللزی،  اسداهلل 
شعر  كتاب  در  كه  است  باور  اين  به  غزنی 
می شود.  ديده  زيادی  نواقص  غزنه  جوان 
وی می گويد: »اصال به پختگی شعر توجهی 
صورت نگرفته، اكثر اشعار از شاعرانی است 
اند، در  به سرودن شعر روی آورده  تازه  كه 

نام دار در  از شاعران  حالیکه اشعار بسیاری 
كتاب های شعر جوان غزنه و غزنه در آئینه 
يک  اين  من  نظر  به  شود.  نمی  ديده  شعر 

نقیصه بزرگ است«.
 

عامه  كتابخانه  مسوول  مقداد،  ضیا  احمد 
حاضر  حال  در  می گويد  غزنی  در  معارف 
شمار زيادی از شاعران و نويسندگان آثاری را 
برای چاپ دارند، اما به علت نبودن امکانات 
و  اطالعات  وزارت  همکاری  عدم  و  كافی 
فرهنگ نمی توانند آثار آنان را چاپ و نشر 

كنند.
مشکالت  كه  اين  وصف  »با  می افزايد:  وی 
زيادی در عرصه چاپ كتاب داريم، اما چاپ 
همین بیست عنوان كتاب هم در غزنی گامی 
های  فعالیت  راستای  در  ارزشمند  و  مثبت 

فرهنگی می باشد«.
قبل برگزاری جشنواره نهايی غزنی ۲0۱3 ويژه 
نامه هايی نیز در مورد آبدات، شخصیت ها و 
كارهای انجام شده برای آماده سازی غزنی از 
سوی رياست اطالعات و فرهنگ اين واليت 

به چاب رسیده بودند.
در سال های اخیر شمار چاپخانه ها و انتشارات 
در افغانستان افزايش چشمگیری داشته است، 
آثار  نشر  و  چاپ  راستای  در  هم  آن  با  اما 
مالحظه يی  قابل  كار  كشور  نويسنده گان 

صورت نگرفته است.
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چاپ 20 عنوان کتاب جدید در والیت غزنینگرانی از فروپاشی بقایای بوداهای بامیان

صدور  از  دوشنبه  افغانستان  و  پاكستان  در  ها  انجمن  از  شماری 
مجوز رعايت حجاب اسالمی در فوتبال كه به عقیده اين 
آوردن  روی  در  را  زنان  بیشتر  امکان حضور  ها  جمعیت 
به اين ورزش در كشورهای اسالمی فراهم می كند، ابراز 

خرسندی كردند.
حجاب  رعايت  هفته  اين  فوتبال  المللی  بین  فدراسیون 
اسالمی را در زمین های ورزشی برای زنان به درخواست 
مجاز  سیک  مردان  برای  را  دستار  و  اسالمی  كشورهای 

شمرد.
ايالت سند در  سعديه شیخ دبیر كل جمعیت فوتبال زنان 
جنوب پاكستان گفت:» اين تصمیم بسیار خوبی برای زنان 

فوتبالیست در كشورهای اسالمی است.«
اين   «: گفت  ضیا  زنانه  فوتبال  تیم  كاپیتان  رشید  رخسانه 
امکان  به فوتبالیست های زن در مناطق دورافتاده  تصمیم 
خواهد داد تا در بازی ها شركت كنند زيرا والدين اين زنان 

را از خروج از خانه بدون حجاب اسالمی منع می كنند.«
يز  و پر
ف  مشر
يیس  ر
ی  ر جمهو

پیشین 
ن  كستا پا
 ۲005 سال 
جام  ايجاد 
فوتبال  ملی 
در  را  زنان 
ن  كستا پا

تسهیل 
بود.  كرده 
در  مردان 

زنان  بازی های  تماشای  برای  نداشتند بدون همراه  اجازه  آن زمان 
وارد ورزشگاه ها شوند.

پاكستان ۲۲ باشگاه فوتبال زنان دارد و حدود 400 فوتبالیست زن 
در اين كشور ۱80 میلیون نفری كه بیشتر به كريکت عالقه دارندنام 

نويسی كرده اند.
پاكستان  زنان  فوتبال  تیم  پیشاور،  از  فرانسه  گزارش خبرگزاری  به 
برای ديدارهای دوستانه در  آمادگی  اردوی  به  آينده  ماه  قرار است 

برابر تیم ملی قطر ، میزبان بازی های جام جهانی سال ۲0۲۲ برود.
در افغانستان، فدراسیون فوتبال كشور از اين تصمیم ابراز خرسندی 
كرد و اعالم كرد :»اين تصمیم فیفا احترام به فرهنگ و دين ديگران 

را نشان می دهد.«
محمد يوسف كارگر از مقامات بلند پايه فدراسیون فوتبال افغانستان 
گفت :» اگر حجاب مجاز شمرده نمی شد، اين مسئله مشکلی برای 

زنان افغان و بقیه كشورهای اسالمی بود.«
در زمان طالبان كه از سال ۱996 تا ۲00۱ قدرت را در افغانستان در 

ورزش
  ابراز خرسندي مقامات پاکستان و افغانستان از تصمیم فیفا درخصوص حجاب زنان 



                         عتیق اهلل ساکت

نظامِی  نیروهای  از سربازاِن  بیست ويک تن  سرانجام، كشته شدِن 
دولت افغانستان، از روی يک حقیقِت نسبتًا غامض پرده برداشت 
و رسوايی طرِح ناكامِ روند انتقال را به تمامِ مردم و جهانیان ثابت 
نمود. حاال ديگر هیچ جمله و كلمۀ جديدی برای توجیه اين نقیصۀ 

بزرگ وجود ندارد و كدام واژه و 
نزد  در  به خصوصی  ادبیاِت  هم  يا 
اين  نظريه پردازاِن  و  سخنگويان 
مسوولیت های  كامل  )انتقال  طرح 
نظامی( باقی نمانده و مردم هم از 
شنیدِن جمالت تکراری و واژه های 
فرسوده يی كه باالتر از هزار بار به 

گوش شان خورده، خسته شده اند.
اكنون، مردم چهره های اصلِی طرح 
را  ايشان  اغراِض  و  انتقال  روند 
درک  به وضوح  حادثه  اين  پِس  از 
نموده اند و حادثۀ غازی آباد واليت 
كه  بود  چیزی  همان  دقیقًا  كنر، 
آقای كرزی و مجريان طرح انتقال، 
اين پس،  از  بودند.  خواستارش 

»انتقال  از:  است  عبارت  دارند،  انتقال  طرح  از  مردم  كه  تعريفی 
قدرت از نیروهای خارجی به طالبان و القاعده«. زيرا از همان آغاز 
اين طرح، حتا يک كودک هم می دانست به هیچ وجه يک برنامۀ 
سنجیده شدة دولتی و ملی در مطابقت با واقعیت های موجود جامعۀ 
ما نیست، بلکه يک دسیسۀ آشکار به خاطر تقويت طالبان و تضعیِف 
ارتش ملی می باشد. اساسًا اين توطیۀ خاينانه به وسیلۀ استخباراِت 
كه  ـ  رياست جمهوری  ارگ  در  ايشان  نفوذی  افراد  و  آی اس آی 
شدِن  برآورده  برای  دولتی  گوناگوِن  مواقِف  در  حاضر  حال  در 
منصۀ  به  ـ  می كنند  فعالیت  سیاسی  به خصوص  مقاصِد  و  اهداف 
خروج  تا  آن  تطبیق  برای  طرح  اين  مجرياِن  شد.  گذاشته  اجرا 
و  مردم  به چشِم  همواره  افغانستان،  از  بین المللی  سربازان  نهايی 

جهانیان خاک  می پاشند و اين فرياد را در محافل سیاسی كشورهای 
همۀ  به  افغانستان  نظامی  نیروهای  حاال  كه  می كنند  بلند  خارجی 
مردم جهان اطمینان می دهند كه به تنهايی و بدون كمک نیروهای 
خارجی، قادر استند طالبان و القاعده را سرنگون و حمالِت ايشان 
به دور  جنگ،  واقعی  میدان  در  اين جا  آن كه  حال  سازند.  خنثا  را 
نماينده گان  و  سفیران  پُرزرق وبرِق  مهمان خانه های  و  تاالرها  از 
كه  طوری ست  واقعیت  سیاسی، 
روز  هر  دولت،  نظامی  نیروهای 
در برابر طالبان قربانی می دهند و 
همین افراد مبتکِر طرح ناكامِ روند 
چشم  از  را  حقايق  اين  انتقال، 
جهانیان  و  ما  مردمِ  مطبوعات 
كه  حالی  در  می سازند.  مخفی 
حتا يک كودک می داند، زماني كه 
كشور  پنجاه ودو  نظامی  نیروهای 
القاعده و طالبان طی  با  در مقابله 
مدت سیزده سال مبارزة پی گیرانه 
يک  ندارد  امکان  مي آورند،  كم 
ارتش نامنظم و ضعیف جای آن ها را 
پُر كند! آيا همین ارتش كه در درون 
به  مربوط  افراد  حتا  صفوفش 
آن طرف سرحد زير نام قبايل آزاد به عنوان سرباز جذب 
شده اند، قادر به حمِل اين مسوولیت بزرگ خواهد بود، 
به عنوان مشت  در حالی كه در میدان عمل، حادثۀ كنر 

نمونۀ خروار پاسِخ اين سوال است؟
روند  مجرياِن  و  طراحان  كه  رسیده  فرا  آن  وقت  اكنون 
با  ايشان  از  و  كشانیده شوند  محاكمه  میز  پای  به  انتقال 

جديت توضیح بخواهند كه با چه منطق و با چه 
را  نیروهای خارجی  خروج  محاسبه يی، طرح زودهنگامِ 
كه  حالی  در  نمودند،  مطرح  حساس  شرايط  هم چو  در 
نظامی  نیروهای  از  تن  ده ها  روزانه  هستند  شاهد  خود 
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پانزده  رهايی  از  ننگرهار  والی  سخنگوی 
نفر از اعضای يک گروه حدود چهل نفری 
غیرنظامیان كه پنج روز پیش در منطقه مرزی 
»گوشته« اين واليت ربوده شده بودند، خبر 

سخنگوی  عبدل زی  ضیا  احمد  است.  داده 
والی ننگرهار به بی بی سی گفت كه احتماالً 
رباينده گان هنوز هم بیست تا بیست و پنج 
نفر ديگر را در اختیار دارند. مقامهای محلی 
میگويند كه هنوز از سرنوشت بقیه اعضای 

گروه اطالعی در دست نیست.
از  شده  ربوده  افراد  مقامها،  اين  گفته  به 
در  كه  هستند  »گوشته«  ولسوالی  ساكنان 
مسلح  افراد  سوی  از  »لعل پوری«  منطقه 

ربوده شدند.
محل  از  كه  می گويند  محلی  منابع  هرچند 
در  دقیقی  اطالع  هم  افراد  اين  نگهداری 
دست نیست، اما ساكنان اين منطقه گفته اند 
همان  در  شده  ربوده  افراد  از  يکی  كه 
سوی  از  بود،  شده  ربوده  كه  نخست  روز 

ربايندگان كشته شده است.
نماينده  گان  مجلس  عضو  مومند  فريدون 
كه  میگويد  گوشته  ولسوالی  ساكنان  از  و 
نظامی  شبه  گروه  يک  اعضای  ربايندگان 
موسوم به »جنود خراسان« هستند كه وابسته 

به گروه طالبان است.
به گفته او، جنود خراسان متشکل از طالبان 
افغان و پاكستانی است كه از دو ماه پیش در 
واليت های افغانستان فعالیت خود را آغاز 

كرده است.
احمدضیا عبدل زی سخنگوی والی ننگرهار 

درباره  هنوز  اطالعاتی  نهادهای  كه  گفت 
هويت اين گروه اطالعاتی در دست ندارد.

اين  درباره  طالبان  گروه  هنوز  حال،  اين  با 
آدم ربايی اظهار نظر نکرده است.

قومی  سران 
گوشته  در 
به  كه  گفته اند 
رسمی  گونه 
پیامی از سوی 
ن  ه گا يند با ر
فت  يا ر د
اما  نکرده اند، 
در  اطالعاتی 
دارند  دست 
كه پیشتر افراد 
مسلح از مردم 
بودند  خواسته 
به پلیس محلی 
فعالیت  اجازه 
در منطقه شان 

را ندهند.
به  شدگان  ربوده  كه  گفته  مومند  آقای 
برده  پرچاو«  و  »رينه  به  موسوم  منطقه ای 
شده اند. اين منطقه در نزديک مرز پاكستان 

موقعیت دارد.
در خواست از دولت

بالل كريم يکی از سران قومی در گوشته از 
حکومت افغانستان خواست كه برای آزادی 

اين چهل نفر تالش جدی به خرج دهد.
احمدضیا عبدل زی، سخنگوی والی ننگرهار 
گفت كه به مسووالن امنیتی دستور داده شده 
كه همه تالش های شان را برای آزادی افراد 
ربوده شده به كار بندند و يک جرگه قومی 
مسئولیت گرفته كه در اين مورد با ربايندگان 

گفتگو كند.
حال  تا  كه  می گويد  مومند  فريدون  اما 
صورت  ربايندگان  با  مستقیم  گفت وگوی 
نزد  قومی هم  اين جرگه  اعضای  و  نگرفته 

شبه نظامیان نرفته اند.
گوشته منطقه يی مرزی است كه در ماه ثور 
آنجا  در  پاكستانی  و  افغان  مرزبانان  گذشته 
اين درگیری يک  با هم درگیر شدند و در 

مرزبان افغان كشته شد.
اين درگیری تنش های مرزی بین افغانستان 
شدن  كشته  و  بخشید  شدت  را  پاكستان  و 
در  را  زيادی  واكنش های  هم  مرزبان  اين 

داخل افغانستان در پی داشت.

طراحان و مجریاِن روند انتقال به میز محاکمه 
کشانیده شوند!

شماری از افراد ربوده شده در
 ننگرهار رها شدند


