
اعالن از شماره 1154

روايت ديروز، آيينه امروز، نويد فردا

1157 دالیل ناخرسندی احمدی نژاد
 از کشته شدن بن الدن

توزيع همزمان چاپ همزمان 

کابل

بلخ

کندزهرات

غزني ننگرهار

بدخشانبغالن

جوزجان

تخار

 سال پنجم       شماره مسلسل 1157   سه شنبه 27 ثور 1390    قيمت 5 افغاني
4

عواقب ناخواسته ی

ناشاد...

5

سپنتا:

به همسایه ها 
حق وتو نمی دهیم
آقای سپنتا، مشاور ریاست جمهوری که رهبری گفتگوهای دولت افغانستان 
با امریکا در مورد امضای پیمان استراتژیک را به عهده دارد گفت امریکا به 
منظور همکاری درازمدت با نیروهای دفاعی افغانستان تازمانی که روی پای 
خود ایستاد شوند، به امکاناتی نیاز دارد تا به وسیله ی آن، نیروهای امنیتی 

افغانستان را تمویل، تجهیز کند و آموزش دهد.
سپنتا گفت تصمیم گیری نهایی در مورد امضای پیمان استراتژیک با امریکا 
از  عنعنوی  لویه جرگه ی   فراخوانی   و  است  ملی  شورای  صالحیت های  از 
سوی رییس جمهور تنها با هدف مشورت با موسفیدان و بزرگان قومی در 

افغانستان می باشد.

عناوین مطالب امروز:

] در صفحه 3[
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شهرنوکندزدردشتآبدانساختهمیشود
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با همسایگان صریح باشیم !

برای نخستین بار است که چند تن از مقام های بلندرتبه ی 
کشور  با صراحت از نقش منفی همسایه ها سخن می گویند. 
اظهارات داکتر سپنتا در مجلس نمایندگان و مصاحبه های 
سخنگوی امنیت ملی در مورد نقش پاکستان از نمونه های 

عینی این اظهارات می باشد. 
داخلی  مسایل  در  سپنتا  داکتر  گذشته ی  روز  اظهارات 
و بیرونی پیام های روشن، صریح و شفافی را به همراه 

داشت. 
آقای سپنتا به نگرانی های خلق شده در رابطه به حاشیه 
راندن پارلمان اطمینان داده گفت: »تصمیم گیری نهایی در 
مورد امضای پیمان استراتژیک با امریکا از صالحیت های 
شورای ملی است و فراخوانی لویه جرگه عنعنوی از سوی 
رییس جمهور تنها به هدف مشورت با موسفیدان و بزرگان 

قومی در افغانستان می باشد.« 
و  سوتفاهم  فضای  از  می تواند  شفاف  اظهارات  نوع  این 
بدبینی و بی اعتمادی میان قوا بکاهد. پس از اظهارات رییس 
جمهور مبنی بر فراخوانی جرگه عنعنوی تا اکنون وضاحتی 
از سوی مقام های حکومتی در رابطه به پیمان استراتژیک 
میکانیزم تصمیم گیری ها سبب  در  ابهام  بود.  نشده  ارایه 
قرار  رویارویی  یک  در  سه گانه  قوای  عمال  تا  بود  شده 
گیرند. اکنون به نظر می رسد که نمایندگان مجلس با این 
پایان  موازی  نهادهای  ایجاد  از  نگرانی های شان  اظهارات 

یافته باشد. 
استراتژیک  پیمان  اهمیت  مورد  در  سپنتا  آقای  اظهارات 
پیمانی نیز حایز  افغانستان به امضای چنین  و ضرورت 

اهمیت می باشد. 
آقای سپنتا گفت: »تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان 
روی پای خود ایستاده نشوند امضای پیمان استراتژیک با 

امریکا به  نفع افغانستان است.« 
پس از رسانه ای شدن پیمان استراتژیک، حکومت افغانستان 
این  بود.  نکرده  ارایه  مردم  آگاهی  برای  را  توضیح الزم 
منافع  با  همسو  حلقات  برخی  تا  بود  شده  سبب  مساله 
بیگانگان از این پیمان به عنوان اشغال و یا نقض حاکمیت 
افغانستان یاد کنند و ذهنیت و افکار عمومی را مغشوش 
سازند. تاکید آقای سپنتا مبنی بر این که پیمان استراتژیک با 
این شرط که امریکا حق حاکمیت و حق انحصاری حکومت 
افغانستان را در تمام ارکان حکومت داری بپذیرد، می تواند 

به تمام شایعات و منفی بافی های این حلقات پایان بخشد. 
نگرانی های  با  همواره  استراتژیک  پیمان  سر  بر  بحث 
رسانه ای  بحث های  و  محافل  در  افغانستان  همسایگان 
منافع  طرفداران  که  است  این جا  جالب  است.  مطرح شده 
و  مداخله  از  افغان ها  نگرانی های  به  هیچ گاه  همسایگان 
کارشکنی های همسایگان سخن نمی گفتند و کارنامه ی آنان 

را در سه دهه ی گذشته به یاد نمی آورند. 
حکومت افغانستان نیز بنا به عوامل مختلفی نتوانسته است 
همسایگان  کاذب  نگرانی های  برابر  در  تمام  صراحت  با 

موضع جدی و روشن  اتخاذ نمایند. 
همسایگان سبب  قبال  در  حکومت  مبهم  و  گنگ  سیاست 
را  خود  آشکار  مخالفت های  روز  هر  آنان  تا  بود  شده 
این  از  برخی  نمایند.  اعالم  استراتژیک  پیمان  امضای  از 
مطرح  چهره های  از  برخی  باالی  که  نفوذی  با  کشورها 
دارند تالش نمودند تا صدای اعتراض علیه این پیمان را 
از درون کابینه نیز بلند نمایند. اعتراض برخی از چهره های 
جهادی در مخالفت با این پیمان شک و تردیدهایی را خلق 
هم سویی سیاسی الزم  یک  نتواند  که حکومت  بود  کرده 
را در رابطه به سرنوشت و منافع ملی به دست آورد. اما 
اظهارات صریح داکتر سپنتا به این نگرانی ها و بحث های 

حاشیه ای نیز پایان داد. 
آقای سپنتا با صراحت گفت تا زمانی که مدیریت گفتگوها را 
من به عهده داشته باشم هیچ حق وتویی به هیچ همسایه ای 

داده نخواهد شد. 
این نخستین باری است که مقام های افغان با این شجاعت 
و صراحت در برابر فزون خواهی های همسایگان ایستادگی 
نموده و در راستای منافع و مصالح ملی کشور، دیدگاه ها، 

طرح ها و برنامه های خود را بیان می کنند. 
فاقد  گذشته  سال  چند  در  افغانستان  حکومت  متاسفانه 
و  داخلی  مسایل  در  صراحت  و  شفافیت  الزم،  هماهنگی 
بیرونی بوده است. هم اکنون نیز در حالی که سایر مقام ها 
از نقش منفی پاکستان سخن می گویند اما آقای داوودزی 
نماینده ویژه رییس جمهور همسو با جنراالن  پاکستانی 
این نقش را انکار می کند. این تناقض ها می تواند ما را در 
راستای مطالبات سیاسی و برحق افغانستان با مشکالت 

جدی روبرو سازد. 

زنگ اول


با  دیدار  برای  که  کری  جان  سناتور 
به  اسالم آباد  در  پاکستانی  مقام های 
روز  یک  یک شنبه،  روز  می برد  سر 
پیش از این سفر، در کابل اعالم کرد 
وجود  »نگران کننده ای«  شواهد  که 
برخی  از  پاکستان  دولت  که  دارد 
خاک  در  شبه نظامیان  فعالیت های 

افغانستان آگاه است.
به گزارش شبکه خبری سی ان ان، این 
سناتور دموکرات و رییس کمیسیون 
روز  امریکا،  سنای  خارجی  روابط 
به  اشاره  ضمن  کابل،  در  یک شنبه 
طریق  از  پاکستان  شبه نظامیان  ورود 
خاطرنشان  افغانستان،  به  خاکی  مرز 
که  دارد  وجود  »شواهدی  که  کرد 
این  از  برخی  از  پاکستان  دولت 
بسیار  این  و  است  آگاه  فعالیت ها 

نگران کننده است.«
روابط  این که  اظهار  با  همچنین  وی 
برهه  وارد  متحده  ایاالت  و  پاکستان 
از  برخی  که  افزود  شده،  حساسی 
مورد  در  امریکایی  قانون گذاران 
ایاالت  منطقه ای  اهداف  هم خوانی 
و  شک  دچار  پاکستان،  و  متحده 

تردید شدیدی شده اند.
این  از  پس  ساعاتی  دیگر،  سوی  از 
اظهارات در بدو ورود سناتور کری به 
پاکستان، اشفق پرویز کیانی، فرمانده 
ارتش پاکستان، در دیدار با وی اظهار 
مورد  در  پاکستان  سربازان  که  کرد 

امنیتی در والیت  بلخ: مقامات  8صبح،
بلخ از دستگیری دو تن اختطاف گر خبر 

می دهند.
فرمانده  علیزی  عصمت اهلل  پاسوال  مل 
کنفرانس  یک  در  بلخ  والیت  امنیه 
مطبوعاتی گفت: »نیروی های پولیس ملی 
روز یک شنبه دو تن اختطافچی را به اسم 
محمد حلیم ولد محمد رحیم و عبدالبصیر 
راننده  داشتند،  قصد  که  عبدالستار  ولد 
موترش  با  همراه  را  سراچه  نوع  تکسی 

اردوی  قول  مقامات  بلخ:  8صبح،
عملیات  در  که  می گویند  شاهین 
 35 فاریاب  والیت  قیصار  ولسوالی 
اسیر  دیگرشان  تن   15 و  کشته  طالب 

گردیدند. 
مطبوعات   احمد جاوید سلیم مسوول 
کندک کماندو قل اردوی 209 شاهین 
قیصار  درولسوالی  عملیات  اختتام  از 
به  که  عملیات  »این  گفت:  خبرداده 

از  یادبود  با  همزمان  غزنی:  8صبح،
و  بیست  در  فردوسي  ابوالقاسم  حکیم 
پنجم ثور در کشورهاي فارسي زبان، در 
غزنی نیز از این روز تجلیل به عمل آمد.  
در این محفل جمع کثیری از فرهنگیان 
والیت غزنی گرد هم آمده  بودند و در 
به  طوسی  فردوسی  کارکردهای  مورد 

بحث و تبادل نظر پرداختند.
حکیم  که  گفتند  فرهنگیان  این 
کهن  تاریخ  در  فردوسي  ابوالقاسم 
عصر غزنویان جایگاهي برجسته دارد، 
در آن روزگاران دیار غزنه میزبان این 
غزنویان  عصر  شاعران  دیگر  و  شاعر 
بود و شاهنامه  که اثر خالق آن حکیم 
محمود  سلطان  دستور  به  مي باشد، 

کارهای عملی آن آغاز خواهد شد.
گردد  می  ابراز  حالی  در  گفته ها  این 
که قرار بود پیش این شهرنو کندز در 
ساحه سردوره که در جنوب شرق شهر 

کندز موقعیت دارد ساخته شود.
عدم  جمله  از  متعدد  دالیل  به  اما 
پرداخت پول از جانب مالکین نمرات 
رهایشی در شهرک سر دوره، ساخت 
و ساز شهر جدید به اساس پالن والی 
شمال  در  که  آبدان  دشت  در  کندز 
کندز موقعیت دارد منظور شده است.

سعیدی،  محبوب اهلل  کندز:  8صبح،
از  پس  کندز،  والیت  سخنگوی 
کنفرانس  یک  در  دیروز  چاشت 
در  کندز  نو  شهر  که  گفت  خبری 
طرح  کندز  والی  که  آبدان،  دشت 
ریاست  سوی  از  است،  ریخته  را  آن 
جمهوری و وزارت های مربوط منظور 

شده است.
را  مشخصی  زمان  که  حالی  در  او 
تعیین نکرد، افزود که پس از این که 
برسد،  انجام  به  آن  تخنیکی  کارهای 

ماندن این عملیات تاکید کرده اند.
اطالعات  سازمان  رییس  پانتا،  لیون 
زمینه  همین  در  سیا،  امریکا،  مرکزی 
احتمال  که  آنجا  از  بود  کرده  اعالم 
رهبر  به  پاکستانی ها  می شد،  داده 
اطالع  امریکا  مورد حمله  در  القاعده 
بدون  گرفت  تصمیم  امریکا  بدهند، 
انجام  را  عملیات  اسالم آباد  اطالع 

دهد.
با این حال پاکستان همواره اتهام پناه دادن 

به بن الدن را رد کرده است.
روز  کری  جان  نگرانی ها،  این  علیرغم 
در  پاکستان  که  کرد  تاکید  یک شنبه 
قدرت  کاهش  برای  گذشته  سال های 
که  افزود  و  کرده   تالش  القاعده 
فراهم آوردن امکانات از سوی اسالم آباد 

امریکا  اطالعاتی  نیروهای  حضور  برای 
رهبر  بردن  میان  از  به  پاکستان  این  در 

القاعده کمک کرده است.
وی در عین حال با اشاره به کم شدن 
صبر و طاقت واشنگتن، گفت که در 
اتفاق  مهمی  وقایع  گذشته  روزهای 
افتاده که بر روابط امریکا و پاکستان 

تأثیر عمیقی گذاشته است.
سناتور کری با تاکید بر لزوم گذر از 
این  نشدن  حل  که  افزود  واقعه،  این 
خواهد  بار  به  منفی«  »عواقب  مساله، 

آورد.
رییس کمیسیون روابط خارجی سنای 
در  یک شنبه  روز  همچنین  امریکا 
واگذاری  بر  آزادی  رادیو  با  گفتگو 
کنترول امنیت به نیروهای داخلی این 

کشور تاکید کرد.
وی در این گفتگو اعالم کرد که در 
کرزی،   حامد  با  شنبه  اش  روز  دیدار 
مسوولیت  این  واگذاری  مورد  در 
و  کرده اند  مذاکره  افغان  مقامات  به 
افزود که آقای کرزی در تالش است 
درستی  به  مسوولیت  انتقال  این  تا 

صورت بگیرد.
کرد  خاطرنشان  همچنین  کری  آقای 
زنان و  تا  که حامد کرزی می کوشد 
که  افغانستان  در  مختلف  گروه های 
خود  حقوق  و  حق  از  مدت  این  در 
حقوق  از  همچنان  شده اند،  بهره مند 

خود برخوردار باشند.

ناخوشایندی  احساس  ایبت آباد  واقعه 
دارند.

حدود دو هفته پیش از این، نیروهای 
امریکا، در یک عملیات  ارتش  ویژه 
رهبر  بن الدن،  اسامه  کماندویی، 
قتل  به  ایبت آباد  در  را  القاعده  شبکه 
صورت  به  عملیات  این  رساندند. 
مقامات  قبلی  اطالع  بدون  و  مخفیانه 

پاکستانی صورت گرفت.
را  پاکستان  خشم  موجبات  امر  این 
حالی  در  این  و  است  آورده  فراهم 
از  برخی  حال  عین  در  که  است 
پیش  ضمن  امریکایی  چهره های 
از  برخی  بودن  آگاه  امکان  کشیدن 
اسامه  حضور  از  پاکستان  مقامات 
مخفی  لزوم  بر  ایبت آباد،  در  بن الدن 

سیاه گرد  روستای  از  نمایند،  اختطاف 
والیت بلخ دستگیر و تحت بازرسی قرار 

دادند .«
فرمانده امنیه والیت بلخ افزود: »این افراد 
ابتدا موتر را به سوی دولت آباد برده و بعد 
از زخمی ساختن  راننده همراه چاقو، وی 
را  بسته و به داله سراچه مخفی می نمایند.«

وی گفت بعد از این که راه های ولسوالی 
دولت آباد توسط پولیس مسدود گردید، 
آنان  خواستند که صبح وقت راننده را 
همراه با موترش  به جای دیگری انتقال 
پولیس  راننده،  فرار  اما در جریان  دهند 
موتر را شناسایی  و مجرمین  را دستگیر و 

به پنجه قانون سپردند.
فرمانده امنیه والیت بلخ میزان اختطاف را 
در والیت بلخ در پایین خوانده و  افزود 
از خصومت های  ناشی  اعمال  این  اکثر 

شخصی  باشند.

منظور پاکسازی ولسوالی قیصار والیت 
فاریاب از سوی کندک کماندوی قول 
اردوی 209 شاهین راه اندازی شده بود 

ساعت 3 شب دوشنبه خاتمه یافت.«
این عملیات  که 48 ساعت  وی گفت 
ادامه داشت،  35 طالب کشته و 15 تن 
تبعه  تن شان  دو  است که  اسیر گردیده 

پاکستان می باشد.
او افزود: »در جریان این عملیات چندین 
از  بود  طالبان  اساسی  پایگاه  که  قریه 
 35 و   گردیده  پاکسازی  آنان  وجود 
عراده موترسایکل دشمن نیز از بین رفته 

است.«
آقای سلیم گفت در جریان عملیات دو 
پولیس زخمی گردیده و به مردم ملکی 

کدام آسیبی نرسیده است.

غزنوي سروده شد. 
محمود  سلطان  دستور  به  فردوسی 
هنگامي  هجري   370 سال  در  غزنوي 
شاهنامه  سرایش  به  بود  ساله   41 که 
هجري   329 سال  در  وی  پرداخت، 
جهان  به  دیده  خراسان  شهر طوس  در 
گشود پس از 82 سال زندگی در سال 
411 هجري در زادگاهش وفات نمود. 

حالي  در  فردوسي  ابوالقاسم  حکیم  از 
که  مي شود  تجلیل  غزني  والیت  در 
شماري از فرهنگیان این والیت از نبود 
نشست هاي ادبي و محافل فرهنگي در 

این والیت انتقاد مي کنند. 
آقاي مقداد مسوول کتابخانه عامه معارف 
غزني مسوولین حکومتي را به کم توجهي 
در امورات فرهنگي کم توجه می  داند و 
مي گوید با اینکه غزني قرار است در سال 
فرهنگ  و  تمدن  مرکز  عنوان  به   2013
اسالمي معرفي گردد، اما مقامات دولتی 
برنامه ي مشخص براي شکوفایي فرهنگ 

در غزنی ندارد. 
در  فارسي  ادبیات  استاد  فریسا،  آقاي 
دانشگاه غزني گفت که عدم هماهنگي 
بین فرهنگیان غزني و کم توجهي آنان 
و  فرهنگ  بد  وضعیت  عمده  دلیل 

فرهنگیان غزنی مي باشد. 
قسمت  در  که  کرد  اضافه  وي 
براي  زمینه  ایجاد  و  آماده سازي 
فعالیت هاي فرهنگي در غزنی از سوي 

دولت کاري صورت نگرفته است. 

هشدارسناتورکریبهپاکستاندرموردورودشبهنظامیانبهافغانستان

35کشتهو15اسیردرعملیاتولسوالیقیصاردواختطافگردروالیتبلخدستگیرشدند

ACKUازحكیمابوالقاسمفردوسيدرغزنیتجلیلشد
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»از ورای دود و آتش« سلسله گزارش هایی است که بر اساس گفته های  قربانیان 
جنگ های سه دهه اخیر افغانستان تهیه شده است. این گزارشها که  بدون 

درنظرداشت جنبه های قومی، مذهبی، سمتی و زبانی تهیه گردیده اند، بازتاب دهنده 
روایت های 23 سال جنگ در کشور می باشند. 
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درگزارشامروز»ازورایدودوآتش«خواهری
راباخودداریمکهاززمانشوموسیاهحکومت
کمونیستیدردهاوناگفتههاییدارد.اوآندردها
نواحی در ما »روزگار میدارد: بیان چنین را
کوهسارانمیگذشتوخوشبودیمکهزندگی
و دامداری راه از زیرا داشتیم، دغدغهای بدون
زراعتزندگیخودرابهپیشمیبردیم.سرانجام
عقد به مرا منطقه رواج و رسم به نظر کاکایم
بابت از و بود کاکایم هم او و درآورد پسرش
احساس نیز ایشان خانه در من شد. خسرم دیگر
آرامشمیکردمزیرااومانندپدرمبودومرابسیار
فرقیهم هیچگونه اوالدش، مانند دوستداشت
بینمانمیگذاشت.روزهایخوشیمنبسیارکم
بود،زیرادرکشورکودتای7ثوربهوقوعپیوست
ودرنتیجهآننظامخونآشامکمونیستیتاسیس

نابودیمردموقبوالندنعقاید شد.آنهابهخاطر
شوروی ابرقدرت نیروهای از خود تفکرات و
عسکر هزاران و گرفتند نظامی کمک وقت
روسیباتمامامکاناتواردکشورعزیزماشدند

این روند بسیار به شدت و بی رحمی ادامه داشت، که 
این قتل های عام و دستگیری ها، افراد محصل، متنفذین 
و سران قوم، همه و همه را دربرمی گرفت. دست قضا 
دروازه ما را نیز دق الباب نمود و  در یکی از شب های 

سال 1357 عساکر دولتی باالی خانه ما ریختند و کاکایم 
که خسرم بود، را در تاریکی شب با خود بردند. همه ی ما 

متحیر بودیم که او را چرا بردند.
انداختند.هرکسیکه بهراه وجویهایخونرا
بهگمانآنهاعلیهدولتسخنمیگفتویاهمبه
از بهبسیاربیرحمی مجاهدینکمکمیکردرا
بینمیبردند.اینروندبسیاربهشدتوبیرحمی

اینقتلهایعامودستگیریها، ادامهداشت،که
همه و همه قوم، سران و متنفذین محصل، افراد
نیز را ما دروازه قضا دست دربرمیگرفت. را
دقالبابنمودودریکیازشبهایسال1357
عساکردولتیباالیخانهماریختندوکاکایمکه
خسرمبود،رادرتاریکیشبباخودبردند.همهی
مامتحیربودیمکهاوراچرابردند.امامعلومبود
کهاودوبارهبرنمیگردد،زیراتاآنروزهرکسی
راکهبردهبودنددوبارهبرنگشتهبود.ازآنروزتا
بهامروزکهمدت31سالمیگذردازویخبری
زیرا هستیم، و بودیم او بهراه چشم ما و نیست
ما برای ماندناش زنده نه و نهخبرمرگ ازوی
نرسید.حالشمابگوییدکهاینظالمانرابخشش
انسان که کسانی هستند بخشش قابل آیا نمایم؟
میخواهم من رساندند؟! بهشهادت را بیگناهی
کهعامالناینهمهبدبختیهاازاولانقالبتابه

امروزهمهشانمجازاتشوند.«


کاکایم را در تاریکی شب با خود بردند

میگوید افغانستان ریاستجمهوری ملی امنیت مشاور
بنیاد بر افغانستان همسایه، کشورهای مخالفت وجود با
با استراتژیک رابطهی داشتن مورد در خود ملی منافع

امریکاتصمیمخواهدگرفت.
در که جمهوری ریاست مشاور سپنتا، دادف��ر رنگین
پاسخ برای افغانستان کنارزلمیرسول،وزیرخارجهی
رابطهی داشتن م��ورد در نمایندگان پرسشهای به
استراتژیکباامریکا،مصالحهملیوبرگزارینشستبن
قانونمند یافتند، دومروزگذشتهدراینمجلسحضور
شدنحضورجامعهجهانی،استقرارمجددحاکمیتملی

ایجادبکنیمبههماندلیلمنموافقامکهایجادبکنیم.از
همسایهیبدبایدخانهیخودراحفظکرد،بایددیوارها
رابلندکرد،تازمانیکهاینملتبتواندخودبرپایخود

ایستادشودوازارزشهایخوددفاعبکند.«
میخواهد امریکا حکومت هرچند گفت سپنتا آقای 
اعالمیهی قالب در را افغانستان با دوامدار روابط سند
استراتژیکبهامضابرساندولیبهگفتهیویبهدلیلآن
کهاعالمیههانمیتوانندالزامآورباشند،دولتافغانستان
پیمان قالب در استراتژیک همکاری تنظیم خواهان
میباشدکهامریکارادراجرایتعهداتشملزممیسازد.
بهگفتهیسپنتاباآنکههدفامریکاازداشتنرابطهی
استراتژیکباافغانستان،تقویتنیروهایامنیتیافغانستان،
اقتصادی و مالی نظامی، بیشتر مسوولیتهای گرفتن
افغانستان بهتردر ایجادحکومتداری افغانهاو توسط
میخواهد افغانستان دولت وی گفتهی به ولی میباشد
نیروهایامنیتیخودرامطابقتهدیدهاونیازمندیهاشان
رویپاسازد.سپنتاگفتحکومتافغانستاندرشرایطی
امریکاراامضاخواهدکردکهآن با استراتژیک پیمان
کشورحقحاکمیتوحقانحصارحکومتافغانستانرا

درتمامارکانحکومتداریافغانستانبپذیرد.
سپنتاافزود:»منطرفدارامضاییکپیماناستراتژیک
ایاالت براینکه مشروط هستم امریکا متحده ایاالت با
حکومت انحصار حق و حاکمیت حق امریکا، متحده
افغانستانرادرتمامارکانحکومتداریافغانستانبپذیرد؛
در هرجا از پایگاه، هر از هرحرکت براینکه مشروط
براینکه مشروط باشد؛ افغانستان حکومت کنترول
خانهیهیچافغانیراخارجینتواندشببپالد.آنچهکه

مامیگوییمقانونمندشود،همیناست.«
کشورهای که میشود بیان درحالی اظهارات این
همسایهیافغانستانمانندایرانوپاکستاننسبتبهحضور
دوامدارامریکادرافغانستانوایجادپایگاههاینظامیآن

مخالفتکردهاند.
مسالهی که درحالی افغانستان ریاستجمهوری مشاور
باعث را افغانستان در امریکا نظامی پایگاههای ایجاد
داخلی گروههای برخی حساسیتهای آمدن وجود به
که میکند تاکید ولی میخواند همسایه کشورهای و

وتمویلوتجهیزنیروهایامنیتیافغانستانراعمدهترین
اهدافداشتنپیماناستراتژیکباامریکاخواندند.

رهبری که جمهوری ریاست مشاور سپنتا، آق��ای
امضای مورد در امریکا با افغانستان دولت گفتگوهای
پیماناستراتژیکرابهعهدهداردگفتامریکابهمنظور
تازمانی افغانستان دفاعی نیروهای با درازمدت همکاری
نیازداردتا کهرویپایخودایستادشوند،بهامکاناتی
بهوسیلهیآن،نیروهایامنیتیافغانستانراتمویل،تجهیز

کندوآموزشدهد.
پیمان امضای مورد در نهایی تصمیمگیری گفت سپنتا
استراتژیکباامریکاازصالحیتهایشورایملیاست
وفراخوانیلویهجرگهیعنعنویازسویرییسجمهور
در قومی بزرگان و موسفیدان با مشورت هدف با تنها

افغانستانمیباشد.
تا ن���دارد قصد جمهور رییس ک��ه ک��رد تاکید او
عنعنوی لویهجرگهی به را ملی شورای صالحیتهای

واگذارکند.
مشاورریاستجمهوریمیگویددولتومردمافغانستان
پیمان امضای مورد در خود امنیتی و ملی منافع بنیاد بر

استراتژیکباامریکاتصمیمخواهندگرفت.
را افغانستان همسایههای افغانستان حکومت مقام این 
تاکیدکرد و عاملجنگوخونریزیدرکشورخواند
خود پای روی افغانستان امنیتی نیروهای که تازمانی
نفع به امریکا با استراتژیک پیمان ایستادهشوند،امضای

افغانستاناست.
سپنتاگفت:»سیودوسالاینملتبهدستهمسایگان
همان به میریزند، خودرا خون همسایگان تحریک و
دفاعی پیمانهای ما که مخالفاند بعضیها که دلیلی

افغانستانمنحیثیککشورمستقلحقداردکهخودش
تصمیمبگیرد.

و موازین دلیل به که زمانی درعین »ما گفت: سپنتا
و خود همسایگان حساسیت به دیپلوماتیک ارزشهای
کشورهایمنطقهارجمیگذاریمولیدرعینزمان،من
کشورها که همانطوری بکنم تاکید میخواهم شخصا
دربلوچستانبمباتومیمنفجرکردندویادراسالمآباد
از کردند پنهان را جهان تروریستان سردستهی سال ده
داریم حق ماهم نکنیم، یا کنیم پنهان که نپرسیدند ما
بگوییمکهباکیدوستیوباکیدشمنیمیکنیم.غرور
وشهامتماافغانهاایجابمیکندکهبرمنافعملیخود،
»تا میافزاید: سپنتا بگیریم.« تصمیم ما خود نهایت در
زمانیکهمدیریتگفتگوهارامنبهعهدهداشتهباشم،

هیچحقوتوبههیچهمسایهایدادهنخواهدشد.«
مشاورریاستجمهوریبرگزارینشستبندومرادر
ادامهیکنفرانسهایجهانیبرایحمایت کشورآلمان
میخواند افغانستان گذشتهی سال ده دستاوردهای از
بر جهانی جامعه دیگر بار نشست این در میگوید و
ادامهیهمکاریهایشانبادولتومردمافغانستانتاکید
خواهندکرد.درهمینحالزلمیرسول،وزیرخارجهی
افغانستاندرنشستروزگذشتهمجلسنمایندگانباتایید
کشورهای دیدگاههای که گفت سپنتا آقای گفتههای
امریکا با افغانستان  دوام��دار رابطهی مورد در همسایه
مثبتنیستواینکشورهاتشویشهاونگرانیهایخود

رابادولتافغانستانمطرحساختهاند.
تشویشهای که خواهد تالش وزارت این گفت وی
که کرد تاکید حال عین در اما کند رفع را همسایهها
ملی منافع مطابق مستقل کشور یک عنوان به افغانستان

خودمیخواهدشاملپیمانهایاستراتژیکشود.
در الدن بن اسامه شدن کشته افغانستان خارجه وزیر
اسالمآبادپاکستانراباعثتقویتادعاهایافغانستاندر
موردوجودپناهگاههایتروریستاندرپاکستانخواندو
بهگفتهیویاینمسالهسببتقویتموقفافغانستاندر

جامعهجهانیشدهاست.
اوگفتازهمینروافغانستاندرتالشاستتاازوضعیت

پیشآمدهاستفادهیمثبتکند.


سپنتا: 

به همسایه ها 
حق وتو نمی دهیم

قدرتاهللجاوید

از صفحه )1(

سپنتا گفت: ما درعین زمانی که به دلیل موازین و ارزش های دیپلوماتیک به 
حساسیت همسایگان خود و کشورهای منطقه ارج می گذاریم ولی در عین زمان، 

من شخصا می خواهم تاکید بکنم همان طوری که کشورها در بلوچستان بمب 
اتومی منفجر کردند و یا در اسالم آباد ده سال سردسته ی تروریستان جهان را 
پنهان کردند از ما نپرسیدند که پنهان کنیم یا نکنیم، ماهم حق داریم بگوییم 
که با کی دوستی و با کی دشمنی می کنیم. غرور و شهامت ما افغان ها ایجاب 

می کند که بر منافع ملی خود، در نهایت خود ما تصمیم بگیریم.

ACKU
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معرفي شدن  مورد  در  دادن  خبر  هرچند، 
جمهور  رييس  كابينه  باقي مانده  اعضاي 
»گرگ  حكايت  كه  مدت هاست  كرزي، 
را  معروف«  چوپان  و  آمد  گرگ  آمد، 
رييس  سخنگويان  از  يكي  بازهم  مي ماند؛ 
باقي مانده  اعضاي  معرفي شدن  از  جمهور 
هم چنين  و  كابينه  در  تغييرات  كابينه، 
داده  خبر  عالي  دادگاه  رييس  معرفي شدن 
اين بار  نيست  معلوم  هنوز  كه  خبري  است. 
خبر  اين  چه  اما  درمي آيد.  آب  از  چگونه 
تجربه هاي  به  كه  دروغي  يا  باشد  درست 
جناب  بپيوندد،  خصوص  اين  در  گذشته 
رييس جمهور كرزي اين بار بايد چند نكته 
را در معرفي كردن وزيران جديدش در نظر 
اول  دور  در  هم  كه  نكته هايی  باشد.  داشته 
رياست جمهوري اش به آن ها اهميت نداد و 
بحران هايی  من،  باور  به  در دور كنوني.  هم 
پيامد  شده،  كرزي  حكومت  دامن گير  كه 

ناديده گرفتن اين نكته ها است. 
توجه به تخصص و شايستگي 

رييس  جناب  كه  است  داده  نشان  تجربه 
اعضاي  معرفي  در  كه  اطرافيانش  و  جمهور 
شايستگي  و  تخصص  به  دارند،  نقش  كابينه 
به عنوان ارزش ها و معيارهاي گزينش افراد 
نداشته اند.  توجه  وزارت،  كرسي هاي  براي 
از  كنوني كه يك سوم  دور  و  اول  دور  در 
بوديم  شاهد  ما  است،  شده  سپري  آن  زمان 
افرادي در حكومت آقاي كرزي، وزير  كه 

گماشته شدند كه يا تخصص و درايت الزم 
گماشته  وزارت خانه ای  در  يا  و  نداشتند  را 
شدند كه چيزی از بايد ها و نبايد هاي كار در 
آن وزارت خانه را نمي فهميدند. بخش زيادي 
در  كرزي  حكومت  ناكارايي  و  ناكامي  از 
چند سال گذشته به همين مساله برمي گردد. 

باقي مانده  زمان  مدت  در  آن كه  براي  پس، 
از عمر حكومت كنوني، آقاي كرزي بتواند 
در  كند،  جبران  را  ناكامي هايش  از  بخش 
معرفي  و  گزينش  هنگام  در  بايد  اول  قدم 
درايت  و  تخصص  مساله  به  نامزدوزيران 

كاري شان اهميت بدهد. 
پرهيز از شركت سهامي ساختن كابينه 
حكومت  كابينه  شدن  تشكيل  چگونگي 

نشان  اكنون،  و  گذشته  دور  در  كرزي 
به  را  كابينه  بار  هر  كرزي  آقاي  مي دهد، 
كرده  ايجاد  سهامي،  شركت  ساخت  روش 
در  كه  كرديم  تجربه  و  ديديم  ما  است. 
از  پيش  آقاي كرزي،  براي  پيش،  دفعه هاي 
به رضايت خاطر چند  دادن  اهميت  هر چيز 
قوم  يك  تيكه داري  كدام  هر  كه  سهام دار 
به  مادام العمر  به صورت  را  گروه  يك  و  را 
تا  است،  بوده  مهم  داده اند،  اختصاص  خود 
به  رسيدن  راستاي  در  حركت  و  ملي  منافع 

اين منافع. 
به باور من پشت سر گرايش آقاي كرزي به 
در  حكومت  كابينه  ساختن  سهامي  شركت 
و  در حكومت داري  ضعف اش  هم  گذشته، 
عدم برنامه ی كارا براي نجات افغانستان بوده 
است. و هم استفاده ابزاري از حربه هاي قومی 
درايت  كرزي  آقاي  اگر  سمت محورانه.  و 
الزم براي حكومت داري خوب در افغانستان 
را مي داشت، راه  هايی را مي رفت كه او را در 
نزديك شدن به منافع ملي و ثبات در كشور 
بيشتر از همراه و هم كاسه شدن با تيكه داران 

قومي و سمتي كمك مي كرد. 
در چند سال گذشته، بارها شاهد اين بوده ايم 
كه وزيران كابينه ی آقاي كرزي، به فرمايش 
در  بقاي شان  كه  شده اند  معرفي  كساني 
بازي هاي  گرو  در  سياست،  و  قدرت  ميدان 
است.  كشور  در  سمت گرايانه  و  قوم محور 
اجتماعي  ـ  سياسي  كارنامه  و  هويت  چون، 

هركدام از آنها به عنوان شركاي آقاي كرزي 
متن  در  حكومت  به نام  سهامي  شركت  در 
بازي و بحران هاي قوم گرايانه گذشته شكل 
امروز  مي خواهند  كه  كساني  است.  گرفته 
افغانستان را با معيارهاي ديروز مديريت كنند 
پاگرفتن  براي  بزرگي  مانع  كدام شان  هر  و 
ثبات و دموكراسي در كشور است؛ درست 
به ميزان سياست هاي ناكارآمد آقاي كرزي 
كه بي تاثير از موجوديت يك چنين شركا در 

بازي سياست نيست. 
پس، اين بار هم آقاي كرزي و هم تيكه دارانی 
كه در گذشته سياست هاي حكومت كرزي 
سمت بازي  و  قوم بازي  دست خوش  را 
با  امروز  افغانستان  كه  بدانند  بايد  كرده اند 

معيارهاي امروزي ساخته خواهد شد. 
سياست  هواداران  و  تيكه داران  شايد، 
در  ابقاي شان  توجيه  براي  گله گرايانه، 
به اصل دموكراسي  ميدان قدرت و سياست 
برآمد،  بن  كنفرانس  درون  از  كه  مشاركتي 
اما واضح است كه دموكراسي  استناد كنند. 
مشاركتي هيچ گاهي به معني شركت سهامي 
ساختن حكومت به دست چند تيكه دار قومي 
نيست. آقاي كرزي  افغانستان  مادام العمر در 
و  گزينش  در  صالحيت اش  صاحب  تيم  و 
كساني  بايد  بار  اين  نامزدوزيران،  معرفي 
وسيله ی  به  كه  كنند  معرفي  پارلمان  به  را 
هم  وزارت  كرسي هاي  در  موجوديت شان 
هم  و  بيابيم  دست  مشاركتي  دموكراسي  به 
الزم  درايت  و  تخصص  كه  باشند  كساني 
داشته  را  وزارت خانه  يك  پيش برد  براي 
دموكراسي  به  رسيدن  راه  چون  باشند. 
مشاركتي، پناه بردن به دامان تيكه داران قومي 

در افغانستان نيست. 
تشدد و پراگندگي درون حكومتي 

وقتي وزيران يك كابينه به صورت سفارشي 
و با معيار هايی كه با منافع ملي و ارزش هاي 
يك نظام دموكراتيك همخواني نداشته باشد 
كه  است  معلوم  برسند،  وزارت  كرسي  به 
رييس جمهور نمي تواند از پس ايجاد كردن 
يك تيم هماهنگ براي رسيدن به ارزش  هاي 
ما در چند سال  برآيد.  و دموكراتيك،  ملي 
بارها شاهد چندپارچگي در درون حكومت 
مانع  عنوان  به  بارها  بوديم. چندپارچگي كه 
ميهني  و  ملي  ارزش هاي  به  رسيدن  راه  در 
جمهور  رييس  است  نگذاشته  و  كرده  عمل 

درست تصميم بگيرد. 
و  تشدد  از  مي تواند  زماني  كرزي  آقاي 
جلوگيري  حكومت  درون  در  پراكندگي 
كابينه،  وزيران  گزينش  هنگام  در  كه  كند 
معيارهاي درست و ارزشمند را به كار بگيرد. 
پارلمان  زدن  محك  براي  فرصت 

جديد
از  زيادي  بخش  كه  است  درست  اين 
به  مستقيما  طالبان  از  پس  مشكالت 
جمهور  رييس  ناكارآمد  سياست هاي 
برمي گردد. اما بايد گفت بخشی از مشكالت 
در نظام سازي و خلق ارزش ها براي رسيدن به 
منافع ملي و ملت شدن در كشور به تصميم ها 
و عمل كرد هاي پارلمان گذشته برمي گردد. 

زدن  محك  براي  فرصتي  مساله،  همين  اما، 
تعهد پارلمان جديد به ارزش ها و منافع ملي 
است. شهروندان افغانستان بايد همزمان منتظر 
دو تصميم در دو ركن از دولت باشند؛ اين 
اين بار  كرزي  آقاي  يا  حكومت  رييس  كه 
براي  را  نامزدوزير  هفت  معيارهايی  چه  با 
توسط سرپرست ها  پركردن كرسي هايی كه 
تصميم  و  مي كند،  معرفي  مي شوند  اداره 
معيار هايی  چه  با  جديد  پارلمان  اين كه  دوم 
از سوي كرزي  شده  معرفي  نامزدوزيران  به 

راي خواهند داد. 


كشته  ايران  جمهور  رييس  احمدی نژاد  محمود 
شدن اسامه بن الدن را اقدامی با هدف »بهره برداری 
سياسی در داخل امريكا« خوانده و مدعی شده كه 
»اسامه بن الدن از مدت ها پيش در اختيار نيروهای 
اسامه  از  احمدی نژاد  است.«  بوده  امريكا  نظامی 
بن الدن به عنوان »رهبر جهاديون القاعده« نام برده 

است.  
اما تحليلگران می گويند دشمنی القاعده با غرب و 
و  القاعده  مشترک  غربی ها وجه  اهداف  بر  حمله 
ايران را تشكيل می دهند، به اين دليل اين اظهارات 
رييس جمهور ايران گويای فلسفه »دشمن دشمن، 

دوست است« می باشد. 
بيان  حالی  در  احمدی نژاد  سوی  از  اظهارات  اين 
يزدی  مصباح  آقای  وی  معنوی  پدر  كه  می شود 
اخيرا گفته است كه رييس جمهور ايران از سوی 
قرار  هپنوتيزم  مورد  دفترش،  رييس  مشايی  آقای 

گرفته و اظهارات شان غيرارادی می باشد.
القاعده عليه  به حمله های  با توجه  نظر می رسد  به 
غربی ها به خصوص امريكا در عراق، افغانستان و 
بن الدن،  مرگ  از  پس  اكنون  عربی،  كشورهای 
غرب  می توانست  كه  را  ابزاری  بزرگترين  ايران 
اظهارات  و  داده  دست  از  دهد،  قرار  هدف  را 
همين  در  ريشه  نيز  ايرانی  مقام های  گمراه كننده 

موضوع دارد.
و  امريكا  روابط  در  تنش ها  می گويند  تحليلگران 
پاكستان برسر قضيه كشته شدن بن الدن و واكنش 
در  بن الدن  شدن  كشته  به  پاكستان  ندادن  نشان 
نزديكی اسالم آباد شواهد محكمی است كه نشان 
اسامه، در زمان و مكانی  می دهد، در كشته شدن 

كه امريكا ادعا كرده ترديدی وجود ندارد.  
مجلس  در  بغالن  نماينده  مهدی،  محی الدين 

این اظهارات از سوی احمدی نژاد 
در حالی بیان می شود که پدر 
معنوی وی آقای مصباح یزدی 

اخیرا گفته است که رییس جمهور 
ایران از سوی آقای مشایی رییس 
دفترش، مورد هپنوتیزم قرار گرفته 
و اظهارات شان غیرارادی می باشد.

به نظر می رسد با توجه به 
حمله های القاعده علیه غربی ها 
به خصوص امریکا در عراق، 

افغانستان و کشورهای عربی، 
اکنون پس از مرگ بن الدن، ایران 
بزرگترین ابزاری را که می توانست 
غرب را هدف قرار دهد، از دست 

داده و اظهارات گمراه کننده 
مقام های ایرانی نیز ریشه در 

همین موضوع دارد.

نمايندگان می گويد موقف دولت پاكستان مستند 
گفته  به  زيرا  است  بن الدن  اسامه  قتل  در  اساسی 
بر  مبنی  را  ادعايی  هيچ  هنوز  پاكستان  مقامات  او 
نادرست بودن مرگ اسامه مطرح نكرده اند. آقای 
كه  نگفته اند  پاكستانی  مقامات  می گويد  مهدی 
جمهور  رييس  كه  زمان  و  محل  همان  در  اسامه 
امريكا ادعا می كند كشته نشده است. به نظر آقای 

مهدی »محكم تر از اين، سندی وجود ندارد.« 
و  دولت  بعدی  عكس العمل های  می گويد  مهدی 
با  پارلمان پاكستان و تيره شدن مناسبات پاكستان 
اسامه  ادعايی كه  براين است كه  امريكا همه دال 
دارد.  صحت  شده،  كشته  معين  مكان  و  زمان  در 
به باور مهدی ادعاهای خالف اين مساله ادعاهای 

سياسی است. 
كميسيون  رييس  باركزی،  شكريه  حال  همين  در 
نمايندگان  مجلس  ارضی  تماميت  و  دفاعی  امور 
بن الدن  اسامه  شدن  كشته  از  پس  می گويد 
به  منطقه  كشورهای  توسط  سياسی  مانورهای 
نمايش گذاشته شده كه ايران نيز از اين حركت ها 
متاثر است. به باور خانم باركزی ايران نمی خواهد 
كشورهای غربی در درازمدت در افغانستان بمانند 
زيرا ايران حضور غرب را برای خود يك تهديد 

می پندارد. 
اين است كه آنچه  امر  باركزی می گويد واقعيت 
ناممكن  حاال  دارد،  آرزو  افغانستان  برای  ايران 
و  ايران  به  وابسته  افغانستان  او  گفته  به  است. 
كه  است  خوابی  پاكستان  يا  ايران  به  متكی  نظام 

همسايه های افغانستان بايد پس از اين نبينند. 
به باور خانم باركزی ايران می تواند با نظرات سالم، 
به  افغانستان، اين كشور را  به   همكاری و كمك 
عنوان كشوری آزاد در منطقه كه هيچ همسايه اش 
از آن احساس خطر نداشته باشد، بشناسند. به نظر 
خانم باركزی اين مساله زمانی امكان پذير است كه 
سياست های  باشد،  داشته  وجود  متقابل  همكاری 
عدم مداخله در حد باور باشد نه در حد يك شعار 
اجتماعی  ـ  اقتصادی  و در كنار آن همكاری های 

همسايه ها به افغانستان ادامه پيدا كند. 
احمدی نژاد  اظهارات  به  رابطه  در  باركزی  خانم 
است  دوست  دشمن،  دشمن  »فلسفه  می گويد: 

امروز عمال جنبه تطبيقی پيدا می كند.«
در همين حال خانم باركزی می گويد معلوم نيست 
چه دليلی برای ناخرسندی رييس جمهور ايران از 

كشته شدن اسامه وجود دارد. 
و  اختالف  وجود  »با  می گويد:  باركزی  خانم 
ايديولوژی مذهبی چه چيزی می تواند  تفاوت در 
اينها )القاعده و ايران( را همكار بسازد. و در كدام 

مقطع می تواند از هم دور كند.« 
طالبان  رژيم  سقوط  از  پس  كه  حاليست  در  اين 
القاعده  شبكه  اعضای  از  شماری   2001 سال  در 
گذشته  سال  ديگر  سوی  از  بردند.  پناه  ايران  به 
تهران  در  بن الدن  پسر  مورد حضور  در  خبرهايی 
به  غرب  سوی  از  بارها  كشور  اين  و  شد  منتشر 

حمايت از تروريزم متهم شده است.

تكميل  كابينه
 فرصتي براي محك زدن 

حكومت و پارلمان

دالیل ناخرسندی 
احمدی نژاد

 از کشته شدن بن الدن

 آصف آشنا

 حكيمی

وقتي وزیران یك کابینه به صورت سفارشي و با معیار هایی که با منافع ملي و ارزش هاي یك نظام 
دموکراتیك همخواني نداشته باشد به کرسي وزارت برسند، معلوم است که رییس جمهور نمي تواند از 
پس ایجاد کردن یك تیم هماهنگ براي رسیدن به ارزش  هاي ملي و دموکراتیك، برآید. ما در چند سال 
بارها شاهد چندپارچگي در درون حکومت بودیم. چندپارچگي که بارها به عنوان مانع در راه رسیدن به 

ارزش هاي ملي و میهني عمل کرده و نگذاشته است رییس جمهور درست تصمیم بگیرد. 
آقاي کرزي زماني مي تواند از تشدد و پراکندگي در درون حکومت جلوگیري کند که در هنگام گزینش 

وزیران کابینه، معیارهاي درست و ارزشمند را به کار بگیرد. 

ACKU
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عموما همه ما به پیامدهای فردی، اجتماعی، 
نسبتا  جامعه  در  اعتیاد  امنیتی  و  اقتصادی 
این  به  اشاره ای  نمی خواهم  من  واقفیم. 
هر  به  پرداختن  که  باشم چرا  داشته  پیامدها 
من  است.  همان حوزه  متخصص  کار  پیامد 
اعتیاد  پیامدهای  به  صرفا  قسمت  این  در 
خواهم  اجمال  به طور  خانواده  حوزه  در 
راهبرد  سه  ارایه  به  آن  از  پس  و  پرداخت 
در خصوص پیشگیری و مدیریت شیوع این 

پدیده در جامعه اکتفا خواهم کرد.
پیامدهای خانوادگی اعتیاد

با  آنها  رفتار  و  یكدیگر  با  والدین  روابط 
فرزندان پایه هاي اصلي و اولیه یك خانواده 
را تشكیل مي دهد. نوع و کیفیت این روابط 
و  تزلزل  یا  و  خانواده  بقای  و  استحكام  در 
عدم  و  اختالف  می باشد.  موثر  آن  نابودي 
با  و  باهم  والدین  تفاهم  عدم  و  سازگاري 
کمبود  و  عاطفي  فقر  جز  نتیجه اي  فرزندان 
این  نخواهد داشت که  بي توجهي  و  محبت 
به  آنها  گرایش  و  فرزندان  هنجارشكنی  نیز 
قانون شكن  و  کجرو  گروه هاي  و  دوستان 
خواهد  به دنبال  را  اجتماعي  منحرف  و 
داشت. در همین راستا مهارت هاي زندگي، 
آموزش های  و  فرزندپروری  مهارت های 
پیشگیري  در  مي تواند  خانوادگی  زندگی 
با  برخورد  در  و  اجتماعي  آسیب هاي  از 
و  به خانواده ها  مسایل  این  مشكالت و حل 

افراد کمك چشمگیري نماید.
فرزند،  داراي  احتماال  مصرف کننده  هر 
یا مادر مي باشد.  برادر، همسر، پدر  خواهر، 
روي  بر  فراواني  تاثیرات  مواد  مصرف 
فضاي خانواده دارد و متقابال نیز متاثر از آن 
مصرف  مواد  که  خانواده هایي  در  مي باشد. 
تعارضات  و  مشكالت  احتمال  مي شود 
و  طالق  خانوادگي،  خشونت  خانوادگي، 
در  است.  بیشتر  اجتماعي  آسیب هاي  سایر 
مي شود،  مصرف  مواد  که  خانواده هایي 

مي باشد،  خانواده  در  مشابه  ارزش هاي 
کاهش چشمگیري مي یابد.

فرد  رواني  و  جسمي  سالمت  برروي  مواد 
اتفاق  این  اما  مي گذارد.  اثر  مصرف کننده، 
مي تواند براي هرکسي که در زندگي با فرد 
افرادی  برای  به ویژه  بیفتد  اتفاق  است  معتاد 
زندگی  خانواده  یك  در  معتاد  فرد  با  که 
می کنند. در بسیاري از موارد خانواده ها براي 
سازگار نمودن خود با شرایطي که فرد معتاد 
مشكالت  دچار  کرده،  ایجاد  خانواده  در 
زیادي مي شوند که البته این مشكالت قطعا 
یا  و  مي افتد  اتفاق  نیز  معتاد  فرد  خود  براي 
این  است.  افتاده  اتفاق  ازآن  قبل تر  خیلي 
مشكالت  مالي،  مشكالت  شامل  مشكالت 
زندگي  فعالیت های  شدن  مختل  شغلی، 
احتمال  زیاد،  استرس  به خاطر  و  طبیعي؛ 
بیشتري دارد که درگیر بیماري هاي جسمي 
نمایید  تصور  مثال  برای  شوند.  رواني  و 
فعالیت هاي  برای  خانواده  ازافراد  فردی 
داشته  برنامه  تفریحي خود  یا  منظم ورزشي 
خود  شخصي  موارد  صرف  را  ساعتی  یا  و 
می نماید، اما به خاطر مراقبت از فرد معتاد و 
یا به دلیل این که مجبور است بیشتر کار کند 
تا درآمد کافي داشته باشد تا صرف درمان 
یا  نماید،  معتاد  فرد  از  ناشی  و خسارت های 
باید برنامه هاي مربوط به خودرا حذف کند 
و یا حداقل آنها را کاهش دهد و به هرحال 

سالمتی او نیز به خطر می افتد.
فشارهاي  سبب  خانواده  در  مواد  مصرف 
رواني زیاد روي همسر و سایر بستگان شده، 
آنها  برروي  قابل جبراني  غیر  اثرات  بعضا  و 

به ویژه فرزندان برجاي مي گذارد. 
دچار  ابتدا  در  معتاد  افراد  والدین  والدین: 
فرزند  چرا  که  مي شوند  زیاد  عصبانیت 
خودرا  یا  و  مي رساند،  آسیب  خود  به  آنها 
و  مي دهد  قرار  آسیب ها  سایر  درمعرض 
این  توقف  براي  باید  که  مي کنند  احساس 
کار، اقدامی عاجل انجام دهند و لذا دست 
انجام  را  توصیه ای  هر  و  زده  هرکاری  به 
می دهند و بسیاری از این توصیه ها نادرست 
و  نمی باشد  علمی  شواهد  بر  مبتنی  و  بوده 

این، موضوع را پیچیده تر می نماید.
اوقات  خیلي  معتاد  افراد  همسر  همسر: 
ممكن است خود را مسوول اعتیاد او بداند. 
خود  همسر  از  حمایت  به  ملزم  خودرا  لذا 
موارد  از  بسیاری  در  چگونه؟  اما  مي دانند 
و  مخفی کردن  صورت  به  حمایت ها  این 
پوشش دادن اعتیاد آنها با اقداماتی مثل دروغ 
گفتن، مجادله با دیگران، و پذیرفتن و انجام 
تغییرات زیاد در زندگي و شغل خود، با فرد 

معتاد سازگاری می کنند. 
مشكالت  این  نهایت  در  وابستگي:  هم 
را  خانواده  که  است  معتاد  فرد  به  رفتاري 
یعنی سبب مي شود خانواده  کنترل مي کند. 
اعتیاد فردرا از سایر افراد به هر طریقي مخفي 
اجتناب  آن  به  رایج  صحبت کردن  از  کند، 
و  دوستان  از  نیز  را  شدید  موارد  مي نماید، 
کارفرمای او مخفي مي کند مثال اگر به علت 
مصرف مواد سر کار نرفته است به کارفرمای 
یا  دارد  شدید  بیماري  وی  که  می گویند  او 
این  این که  یا نكته مهم  بهانه ها،  قبیل  این  از 
خانواده  که  دارد  وجود  خانواده  در  تصور 
خود مي تواند به تنهایي اورا درمان کند. البته 
نقش مهمي  معتاد  افراد  بهبودي  خانواده در 
نباید فراموش  اما نقش سایر عوامل را  دارد 

کرد. 
اثرات  خانواده  برروي  مواد  توان گفت  می 

مستقیم و غیرمستقیم دارد. 
اثرات مالي برروي خانواده: والدین و به طور 
کلی خانواده مصرف کننده مواد، پول مورد 
زندگی  الزامات  سایر  و  غذا  تهیه  براي  نیاز 
و  درمان  یا  معتاد  فرد  مواد  تهیه  براي  را 
اعتیاد هزینه مي کنند.  از  ناشی  خسارت های 
براي  معتاد  میزان هزینه فرد  در یك مطالعه 
براي  مصرفي  هزینه  با  برابر  خود  مواد  تهیه 

تهیه غذا در خانواده بوده است.
غفلت  شامل  مي تواند  بچه ها  از  غفلت   -

فیزیكي، پزشكي و عاطفي باشد.
بیش  عصیانگري،  پرخاشگري،  میزان   -
در  منفي  خلق  تكانشي،  حرکات  فعالیتي، 
بیشتر  خانواده  در  اعتیاد  سابقه ي  با  بچه هاي 

است.
ادامه دارد

ارتباط  و  خانواده  در  اجتماعي  سرمایه 
موضوع  همین  و  بوده  کمتر  خانوادگي 
بزند  را دامن  تعارضات خانوادگي  مي تواند 
بلكه  مواد،  مصرف کننده ي  فرد  تنها  نه  و 
این  در  مي بینند.  ضرر  آن  از  نیز  افراد  سایر 
و  فرزندان  بر  خانواده  نظارت  خانواده ها 
خود  این  که  مي باشد  کمتر  آنها  دوستان 

تبعات زیانبار زیادي را به همراه دارد. 
وسال تر  کم سن  کودکان  به و یژه  کودکان 
مواد  والدین خود که  تاثیر  راحتي تحت  به 
دیدن  مي گیرند.  قرار  مي کنند  مصرف 
کودکان  توسط  خانه  در  مواد  مصرف 
بزرگ تر باعث مي شود که فكر کنند که آنها 
احساس  و همین  دیگران هستند  از  متفاوت 
سبب انواع اختالالت روانشناختي واز جمله 
را  آنها  ارتباط  افسردگي در آنها مي شود و 
نیز دچار اشكال مي کند، مثال  با دوستانشان 
نمي تواند دوستش را دعوت کند تا به خانه 
نبود  از طرفي  بازي کنند.  باهم  تا  بیاید  آنها 
که  مي شود  سبب  خانواده ها  این  در  محبت 
ناباب  اشخاص  جذب  راحتي  به  افراد  این 

شوند. 
افسردگي،  قبیل  از  روانشناختي  اختالالت 
اعضاي  سایر  در  اضطرابي  اختالالت 
یا چند فرد در  خانواده هایي که یك فرد و 
آن مواد مصرف مي کنند، بیشتر است و در 
خانواده ها  این  کارکرد هاي  این که  نهایت 
کاهش  با  آنها  اجتماعي  ارتباطات  و 

چشمگیري روبرو مي گردد. 
از  مواد  این  چون  این که  دیگر  مهم  نكته 
دلیل  به  و  مي گردد  تهیه  غیرقانوني  طریق 
فروش  نگهداري،  تهیه،  تولید،  این که 
ومصرف مواد در کشور ما اقدامي مجرمانه 
شدن  مواجه  احتمال  لذا  مي شود  محسوب 
خانواده با مسایل مجرمانه و بزهكاري بیشتر 
احتمال  تزریقي  معتادان  در  همچنین  است. 
سرنگهاي  با  ایشان  فرزندان  تصادفي  تماس 
ابتالي  احتمال  و  آلوده 
آنها به عفونت هاي منتقله 
از راه خون مانند ویروس 
)ایدز(،  ایمني  نقص 
 B بیماری شكر( هپاتیت(
افزایش مي دهد.  را   C و 
نیز  خانواده  افراد  سایر 
که  برچسب زني  دلیل  به 
دارد،  وجود  اجتماع  در 
پیش  در  است  ممكن 
دوستان و به طور کلي در 
اجتماع مورد تحقیر قرار 

بگیرند. 
اعتیاد  اجتماعي  اثرات   
مدت ها  خانواده،  برروي 
مي شود.  مشخص  بعد 
است  ممكن  خانواده 
شود،  پاشیده  هم  از 
عوارض  دچار  کودکان 
و  شوند،  روانشناختي 
در  افراد  بین  اعتماد 
آسیب  دچار  خانواده 
کلي  به طور  مي شود. 
که  اجتماعي  سرمایه 
آن  اصلي  دوعنصر 
وجود  و  فیمابین  اعتماد 

می گویند  کندز  والیت  برق  ریاست  مقامات 
تفنگداران  دست درازی های  دلیل  به  که 
والیت  خان آباد  ولسوالی  در  غیرمسوول 
این  خان آباد  برق  بند  ساخت  کار  کندز، 

والیت متوقف شده است.
انجنیر حمیداهلل، رییس برق کندز در گفتگو با 
8صبح، از دست درازی های نیروهای تفنگ دار 
»کار  می گوید:  کرده  گالیه  غیرمسوول، 
مداخله ی  از  بعد  خان آباد،  برق  بند  بازسازی 
قوماندان محلی  تفنگدار متوقف شده و  افراد 
در خان آباد به نام یوسف آرجالی، انجنیرانی 
را که در بند برق خان آباد مصروف کار بودند 
را تهدید کرده است، تا کار را متوقف کنند.«

قوماندان  تهدیدهای  به  »انجنیران  افزود:  او 
کارشان  به  و  ندادند  گوش  آرجالی  یوسف 
کار،  محل  که  آنجایی  از  ولی  دادند،  ادامه 
زیر کوه  آرجال قرار دارد، افراد این قوماندان 
از باال، به روی انجنیران سنگ های بزرگ را 
انداختند، تا باالخره انجنیران مجبور شدند کار 

ساخت بند برق خان آباد را متوقف کنند.«
هدف  به  را  »نامه ای  می گوید:  حمید اهلل 
امنیتی  ارگان های  به  این مشكل،  به  رسید گی 
بند  بازسازی  کار  بتوانیم  تا  فرستادیم،  کندز 
برق خان آباد را دوباره آغاز کنیم، اما تاهنوز 

این کار از سر گرفته نشده است.«
در  آرجالی،  یوسف  فرمانده  این،  با  همزمان 
واکنش به سخنان انجنیر حمیداهلل رییس برق 
کندز، می گوید که وی هیچ گاه سدی را در 
در  پیوسته  بلكه  نكرده،  ایجاد  بازسازی  برابر 
تالش این بوده است، تا امنیت را برای تطبیق 

شدن برنامه های بازسازی، فراهم بسازد.
آقای آرجالی می گوید: »من به دولت همكار 
زیرا  می کردم،  نظارت  آن ها  کار  از  و  هستم 
بند برق، مواد ساختمانی  کارکنان در ساختن 
و  می کردند  حیف و میل  را  دیگر  ابزارهای  و 
برای خود می بردند، من این کار آنان را مانع 
شدم، ولی آنان حاال به من این تهمت را بسته 
بند  این  برای متوقف کردن کار در  بهانه ای  و 

برق پیدا کرده اند.«
والیت  گان  باشنده  از  شماری  حال  این  با 
شماری  در  بازسازی  کند  روند  دلیل  کندز 
را  والیت  این  در  بزرگ  پروژه های  از 
پرداخت  در  دولتی  ادارات  سهل انگاری های 
به  تطبیق کننده  موسسات  بی اعتمادی  و  پول 

پرداخت های دولتی می دانند.
نجیب اهلل صدیقی، مدیر در یكی از بخش های 
ولسوالی  باشندگان  از  تن  یك  و  دولتی 
دیده ام،  من  که  »آنگونه  می گوید:  خان آباد، 
بیشتر برنامه های بازسازی و نوسازی در کندز 

همین گونه سست جریان داشته اند.«
خودرا  پول  کنندگان  »قرارداد  می افزاید:  او 
بخش به بخش و بر بنیاد پیشرفت کار حداقل 
در سه بار دریافت می کنند. دولت در پرداخت 
تنبلی  و  سهل انگاری  کنندگان  قرارداد  پول 
با  استند  مجبور  کنندگان  قرارداد  و  می کند 
پول شان  از  بخشی  کار،  درصد  هرچند  انجام 

را به دست بیاورند تا کارشان را دنبال کنند.«
میان  بی باوری  فضای  نوع  »یك  می گوید:  او 
بازسازی  برنامه های  دولت و سازمان هایی که 
و سازمان های  دارد  تطبیق می کنند، وجود  را 
از  بیشتر  افغانی  یك  حتا  کننده،  تطبیق 
دریافت  شان مصرف نمی کنند، همچنان دولت 

نیز پول پیشكی نمی پردازد.«
جاده ی  ساخت  »در  می افزاید:   صدیقی  آقای 
خان آباد – علی آباد نیز چنین اتفاقی رخ داده 
بود و همین حاال نیز این جاده را باید 5 سانتی 
متر دیگر، قیر بریزند، ولی به نسبت موجودیت 
دیده  نشانه ای  آن،  کار  آغاز  از  بی باوری، 

نمی شود.«
خان آباد  ولسوالی  مسوولین  حال  این  با 
موسسه  و  یوسف  فرمانده  میان  که  می گویند 

تطبیق کننده مشكلی وجود ندارد.
می گوید:  خان آباد،  ولسوال  ناشر،  نظام الدین 
و  آرجالی  یوسف  فرمانده  میان  مشكل  »این 
شده  برداشته  میان  از  تطبیق کننده،  موسسه 
تامین  باره ی  در  آرجالی  فرمانده  از  است، 
و  گرفتیم  تعهد  موسسه،  این  کار  امنیت 
موسسه ی قرارداد کننده، در دو هفته ی آینده 
بربنیاد توافق، دوباره به کار آغاز خواهد کرد.«

محمد  سابق  شاه  زمان  در  خان آباد  برق  بند 
این  تامدتی  که  بود  شده  بنیانگذاری  ظاهر، 
ولی  می گردید،  مستفید  برق  این  از  ولسوالی 
پس از جنگ ها، ویران شد و آخرین بار، هنگام 
شكست طالبان، نیروهای امریكایی، به بهانه ی 
این که در این محل طالبان پنهان شده اند، این 
بند برق را بمباران کردند که تقریبا بنا های بند 
ابتدا با ظرفیت 1.2  ویران گردید. این بند در 
میگاوات برق ساخته شده بود، و قرار است با 
بازسازی این بند برق، اندازه ی تولید برق آن 

به 1.7 میگاوات باال برود.
اما در این اواخر کشور آلمان سه میلیون یورو 

برای این بند کمك کرده است.
 3 آلمان،  »کشور  می دارد:  اظهار  ناشر  آقای 
میلیون یورو را برای بازسازی این بند کمك 
کرده است و کار آن قرار بود که تا 9 ماه تمام 
شود، ولی به دالیل مختلفی، این کار بیش از 
مدت تعیین شده زمان برداشته است و شرکت 
»انتی کریشن« که تطبیق کننده این پروژه است 

نتوانست آنرا تطبیق کند.«
این  به زودی کار  امیدواری کرد که  او اظهار 

بند تمام شود.
به  توجه  با  باشندگان خان آباد  این حال  با  اما 
آن  کار  تكمیل  به  بند  این  بازسازی  کندی 

چندان خوشبینی نشان نمی دهند.
ولسوالی  دیگر  باشنده ی  سادات،  هدایت اهلل 
خان آباد که در یك موسسه ی ساختمانی کار 
می کند اظهار می دارد که ساخت این بند برق، 
برایش مشخص  با آنكه 3 میلیون یورو هزینه  

شده است، به یك طلسم بدل شده است.
آقای سادات می گوید: »خدا می داند کار این 

بند برق روزی به پایان خواهد رسید، یا نه؟«


اعتیادسونامی

قسمت چهارم  سید روح اهلل رضوانی

بالیی که نه خلق می شود و نه نابود، بلکه تنها 
تغییر شکل می دهد.

کار بازسازی
 بند برق خان آباد 

متوقف شد
 نورالعین

ACKU



عواقب ناخواسته ی کمک مالی 
امریکا به پاکستان

همان طوری که من نارنج را می خوردم، حمید گل دالیل 
بیشتری را در مورد گزینش حکمتیار بیان کرد: »من سراغ 

هر یک از این هفت نفر رفتم، شما می دانید. از آنها پرسیدم 
که می دانم شما قوی ترین ها هستید، اما فرد شماره 2 در 
میان شما کیست؟« او لبخندی بر لب زد. »آنها همه گفتند 
حکمتیار.« بعدا گل در به وجود آمدن طالبان با استفاده از 

کمک مالی عربستان کمک کرد.

اعمار سرک فیض آباد
بهارک معمایی که حل 

نشده است
 نیویورکر 

 الرنس رایت
 الف. تمکی

بخش نخست

 سیحون
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ایاالت  و  است  دوم  جهانی  جنگ  پایان 
دو  برای  تا  می گیرد  تصمیم  امریکا  متحده 
به شدت پرجمعیت در  فقیر و  پهناور،  کشور 
این  از  یکی  امریکا  دهد.  انجام  کاری  آسیا 
حمایت  مورد  تا  است  برگزیده  را  دو کشور 
دالر  قرار دهد. طی چند دهه،  میلیاردها  خود 
به اقتصاد این کشور تزریق و نیروهای نظامی 
و اطالعاتی اش را آموزش داده و تجهیز کرده 

است.
ایجاد  راستا،  این  در  شده  اعالم  هدف 
و  قوی  نهادهای  با  اعتماد  مورد  متحد  یک 
همان  در  می باشد.  پویا  و  مدرن  دموکراسی 
با  شدن  متحد  خاطر  به  دیگر  کشور  حال، 
گرفت.  قرار  بی مهری  مورد  امریکا  دشمنان 
این کشور همان هند است که از سوی امریکا 
را  شوروی  جماهیر  اتحاد  متحد  »مارک« 
نزدیک  متحد  به  پاکستان  برعکس،  خورد. 
این  تالش های  از  قویا  و  شد  تبدیل  امریکا 
کمونیزم  گسترش  با  مقابله  برای  کشور 
این  از  پاکستان  که  فوایدی  کرد.  حمایت 
روابط به دست آورد به سرعت رو گردید: در 
دهه 1960 میالدی،  اقتصاد پاکستان یک نمونه 
بود. در مقابل،  هند نمونه خوبی از یک اقتصاد 
از آن زمان پنجاه سال می گذرد.  سبدی بود. 

نتیجه این آزمون چیست؟
تالش  ما  که  شد  دولتی  همان  به  تبدیل  هند 
داشتیم.  پاکستان  در  را  آن  آوردن  به وجود 
است.  اقتصادی  رشد  به  رو  ستاره  یک  هند 
قدرتمند،  نظامی  لحاظ  از  حال،  همان  در 
با  مشترک  منافع  و  دموکراتیک  نظام  دارای 
امریکاست. این در حالیست که پاکستان یکی 
در  ضدامریکایی  کشورهای  بزرگترین  از 
جهان و حامی مخفی تروریزم است. از لحاظ 
آستانه  در  کشور  این  اقتصادی،  و  سیاسی 
سقوط قرار دارد. با وجود انکار مکرر مقامات 
امریکا پیش  پاکستانی، اسامه بن الدن، دشمن 
در  امریکایی  کوماندوهای  توسط  آن که  از 
دوم ماه می از پا درآید، سال ها در آن کشور 

به طور مخفیانه زندگی کرد. 
کمک های  که  گفت  می توان  مشکل  به 
دو  این  که  است  شده  باعث  تنهایی  به  مالی 
در  اما  برسند.  متضادی  نتایج  چنین  به  کشور 
این لحظه حیاتی اشتباه خواهد بود اگر نقش 
واشنگتن  روابط  تضعیف  در  امریکا  دالرهای 
– اسالم آباد و ایجاد تضادهای وحشتناک در 

داخل پاکستان را مورد ارزیابی قرار ندهیم.
سال  در  پاکستان  به  امریکا  مالی  کمک های 
1954 و پس از امضای پیمان دفاع چندجانبه 
یک  طول  در  شد.  شروع  کشور  دو  میان 
دالر  میلیارد  نیم  و  دو  به  نزدیک  بعدی،  دهه 
هفت صد  و  اقتصادی  کمک های  صورت  به 
به  نظامی  کمک  صورت  به  دالر  میلیون 
جنگ  آغاز  از  پس  شد.  پرداخت  پاکستان 
هند و پاکستان در سال 1965، ایاالت متحده 
به  کشید.  کشور  دو  این  به  کمک  از  دست 
تدریج کمک های اقتصادی از سر گرفته شد 

اما ارتش پاکستان همچنان تحت آزمون بود.
زیادی  حد  تا  غیرنظامی  کمک های  برنامه ی 
امور  کارشناس  فیر،  کریستین  بود.  موفق 
جنوب آسیا در مرکز مطالعات صلح و امنیت 
در دانشگاه جورج تاون می گوید،  مدل اصلی 
کمک«  »درخواست  اقتصادی  کمک  برای 
یا دولت ها  بوده است که گروه های محلی و 
مالی  کمک  خواهان  پروژه،  پیشنهاد  با 
می شدند. کمک ها معموال به شکلی ارایه شده 

پروژه ها  در  دونر ها  که  است 
این،  بر  عالوه  بوده اند.  سهیم 
نحوه  بر  امریکایی  متخصصان 
نظارت  کمک ها  این  پرداخت 
داشتند و به عنوان مدیر در این 
فیر  کردند.  خدمت  پروژه ها 
بود  موثر  کار  »این  می گوید: 
ادامه اش  دهه  چندین  برای  اما 

ندادیم.«
سازمان   1979 سال  در  سپس 
که  دریافت  امریکا  اطالعات 
برنامه  به  واکنش  در  پاکستان 
به  هند،  هسته ای  تسلیحات 
ساخت  حال  در  مخفیانه  طور 
یورانیوم  غنی سازی  تاسیسات 
سال،  آن  اپریل  در  است. 
الحق،  ضیا  محمد  جنرال 
ذوالفقار  نظامی،  دیکتاتور 
جمهور  رییس  بوتو،  علی 
پس  را  کشور  این  غیرنظامی 
کنار  قدرت  از  که  آن  از 
بعدا  او  آویخت.  دار  به  زد، 

انتخابات ریاست جمهوری را ملغا اعالم کرد. 
در  شد.  متوقف  متحده  ایاالت  کمک های 
همان زمان، جنرال ضیا الحق شروع به حمایت 
اسالمگرا  سازمان  یک  اسالمی،  جماعت  از 
ظهور  حال  در  افراطی  گروه های  سردمدار  و 
کرد. در نوامبر آن سال یک گروه از پیروان 
داشتن  دست  شایعه  از  که  اسالمی  جماعت 
در  مسجدی  به  حمله  در  اسراییل  و  امریکا 
امریکا در  به خشم آمده بودند، سفارت  مکه 
اسالم آباد را به آتش کشیدند و دو امریکایی 
و دو کارمند پاکستانی این سفارت را به قتل 
با  امریکا  عاشقانه  روابط  داستان  رساندند. 
زناشویی در شرف  پیوند  اما  پاکستان سرآمد 

بستن بود.
در ماه بعد اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان 
با  کارتر  جیمی  جمهور  رییس  کرد.  تهاجم 
دالر  میلیون  چهارصد  پیشنهاد  سراسیمگی 
داد.  الحق  ضیا  به  نظامی  و  اقتصادی  کمک 
»پسته«  را  پیشنهاد را رد کرد و آن  این  او  اما 
)ناچیز( خواند؛ اصطالحی که معموال منتقدان 
کار  به  امریکا  به کمک های  نسبت  پاکستانی 
می برند اما استفاده از آن باید زارع پسته را در 
آن قدر  الحق  ضیا  بسازد.  ناراحت  سفید  کاخ 
کمک  درخواست  دیگر  بار  تا  بود  زرنگ 
کند. در زمان حکومت رونالد ریگان، جانشین 
پنج  به  نزدیک  متحده  ایاالت  کارتر، کمک 
کمک  دالر  میلیارد  سه  حدود  رسید:  برابر 
نظامی.  کمک  دالر  میلیارد  دو  و  اقتصادی 
دولت ریگان همچنین سه میلیارد دالر کمک 

برای مجاهدین افغان تدارک دید. 
اطالعاتی  سرویس  دست  در  کمک ها  این 
ارتش  جاسوسی  شاخه  آی اس آی،  پاکستان 
در  که  آی اس آی  می گرفت.  قرار  پاکستان 
جنرال  آن  راس  در  شد،  تاسیس   1987 سال 
کامال  و  خزنده  شخصیت  یک  حمیدگل، 
پول  با  آی اس آی  داشت.  قرار  ضدامریکایی 
قدرت  یک  به  آورد  بدست  که  قدرتی  و 

بی نظیر  خانم  گفته  به  که  شد  تبدیل  بزرگ 
داد.  تشکیل  دولت«  درون  در  »دولتی  بوتو 
نخست  حیث  به   1988 سال  در  بوتو  خانم 
وزیر انتخاب شد و سرانجام به خاطر ترس از 
او  علیه  این که جنرال حمیدگل طرح کودتا 
را می ریزد،  او را از راس آی اس آی برطرف 

کرد. 
سی آی ای  دفتر  پیشین  رییس  بردن،  میلتون 
برایم  را  پاکستان زمانی جنرال حمید گل  در 
فردی با شخصیت »عجیب و غریب« توصیف 
کرده بود. در سال 2004 من با گل در ویالیش 
از  افتخار  با  او  کردم.  مالقات  راولپندی  در 
برایم  باغ شخصی  اش  از  خدمه خود خواست 
نارنج بیاورد. از او پرسیدم چرا در زمان جهاد 
از  افغانستان  در  سرخ  ارتش  علیه  مجاهدین 
جنگساالر  هفت  از  یکی  حکمتیار،  گلبدین 
امریکا  مالی  کمک  دریافت  برای  تعیین شده 
در جنگ علیه شوروی حمایت کرد. حکمتیار 
از  مهمتر  و  بود  این گروه  بی رحم ترین عضو 
پشتون  یک  گل  حمید  جنرال  مانند  او  آن، 

است.
می خوردم،  را  نارنج  من  که  همان طوری 
حمید گل دالیل بیشتری را در مورد گزینش 
حکمتیار بیان کرد: »من سراغ هر یک از این 
هفت نفر رفتم، شما می دانید. از آنها پرسیدم 
فرد  اما  هستید،  قوی ترین ها  شما  می دانم  که 
شماره 2 در میان شما کیست؟« او لبخندی بر 
لب زد. »آنها همه گفتند حکمتیار.« بعدا گل 
با استفاده از کمک  در به وجود آمدن طالبان 
به  آی اس آی  کرد.  کمک  عربستان  مالی 
طور آشکارا از طالبان تا وقوع حمالت یازده 
هنگام،  آن  از  کرد.  حمایت   2001 سپتامبر 
دولت پاکستان ارتباط با این گروه را رد کرده 
است اما باور عمده بر این است که اسالم آباد 
پناهگاه  کویته  در  طالبان  رهبران  برای  هنوز 
امن فراهم کرده است و از آنجا حمالت شان 
را علیه نیروهای غربی در افغانستان راه اندازی 

می کنند.

شماری از باشندگان ولسوالی بهارک و ولسوالی های دوازده گانه نواحی آن از 
عدم توجه دولت در زمینه اعمار سرک از این ولسوالی تا مرکز والیت بدخشان 
شکایت داشته می گویند در ده سال گذشته مقام ها، بارها وعده ساخت و ساز این 

سرک را به مردم داده اند، اما تا حال عملی نشده است.
این باشندگان می گویند که خرابی این سرک و بی پروایی مسوولین مشکالت 

فراوانی را برای آنان بار آورده است.
مولوی واعظ الرحمن قانت، معلم لیسه بهارستان در ولسوالی بهارک می گوید: »با 
وجود وعده های زیاد از طرف مسوولین طی ده سال اخیر، هنوز هم هیچ کاری 
برای اعمار این سرک روی دست گرفته نشده است و باشندگان ولسوالی های 

دوازده گانه این والیت در تمام امور دچار مشکل هستند.«
به گفته وی نسبت نبود خدمات صحی، خرابی راه و فاصله طوالنی آن تا مرکز 

والیت، بسیاری بیماران هنگام انتقال، جان های شان را از دست می دهند.
برای  مرکزی  جغرافیایی،  موقعیت  لحاظ  از  بهارک  »ولسوالی  می افزاید:  وی 
آن  اطراف  ولسوالی های  باشندگان  و  می رود   به شمار  دیگر  ولسوالی  دوازده 
اما  می نمایند،  مراجعه  ولسوالی  این  به  روزمره شان  نیازمندی های  رفع  برای 

عمده ترین مشکل شان خرابی سرک ها می باشد.«
وی خاطرنشان ساخت که ضعف مقام های محلی در بدخشان سبب شده است تا 

کار ساخت این سرک به تعویق افتد.
او گفت: »با وجودی که والی این والیت به مردم بهارک وعده اعمار سرک 
فیض آباد- بهارک را به تاریخ 15 ثور داده بود، اما اکنون که در ختم این ماه 

قرار داریم از شروع کار هیچ خبری نیست.«
همراه خان خادم، یک تن از باشندگان ولسوالی شهدا که از ولسوالی بهارک 
این  به  انتقالی  زمان حکومت  »از  می گوید:  می گردد،  بدخشان وصل  مرکز  به 
طرف در تمام انتخابات ها، اعمار سرک فیض آباد-بهارک وسیله ی خوبی برای 
کمپاین نامزدان ریاست جمهوری تا شورای ملی بود و همین که رای مردم را 
جمع کردند و بر مسند قدرت تکیه زدند، برنامه اعمار سرک به فراموشی سپرده 

شد.«
مشکالت  به  این که  از  عالوه  بهارک   – فیض آباد  سرک  اعمار  وی  گفته  به 
مردم در زمینه دست یافتن به خدمات صحی سهولت هایی را ایجاد می کند تا 
بیماران شان را به موقع به مرکز والیت انتقال دهند، از اهمیت اقتصادی ویژه ای نیز 
برخوردار است، چراکه باشندگان ولسوالی بهارک و ولسوالی های دوازده گانه 
نواحی آن نسبت خرابی سرک نمی توانند محصوالت میوه جات شان را به وقت 

و زمان معین به بازار عرضه نمایند.
او از حکومت و مقام های محلی بدخشان می خواهد تا چیزی را که به مردم وعده 
از وعده های  نیست  توان شان  از  و درصورتی که کاری  نمایند  می دهند عملی 

زیاد و عوام فریبی دست بردارند.
در  را  موانعی  و  مشکالت  بدخشان  والیتی  شورای  نمایندگان  از  شماری  اما 

ساخت این سرک دخیل می دانند.
و  مردم  مشکالت  تایید  با  والیتی  شورای  در  مردم  نماینده  بهارستانی،  نازیه 
»با وجودی  کم توجهی دولت در ساخت سرک فیض آباد-بهارک، می گوید: 
جریان  سرک  این  اعمار  زمینه  در  طرف  این  به  سال  سه  از  ما  تالش های  که 
همین  و  شود  آغاز  سرک  این  کار  که  نمی گذارند  بیرونی  دست های  دارد، 
کار  شروع  از  نموده  بهانه تراشی  مقام ها  تا  است  شده  سبب  دست اندازی ها 

جلوگیری نمایند.«
او گفته های مردم را در زمینه این که نمایندگان شان هیچ کاری را انجام نداده اند، 
رد نموده گفت: »شروع کار این سرک نه تنها از صالحیت وکیل شورای والیتی 
نیست، بلکه از صالحیت والی و حتا وزیر هم باال است، چرا که هزینه در اختیار 
خارجی ها است، اگر برای مردم وعده دادیم و دروغ گفتیم، همان وعده هایی 

بوده که مقام ها به ما داده اند و ما برای مردم وعده دادیم.«
وی خاطرنشان ساخت که اگر مردم بی تفاوتی اختیار نمایند به دلیل این که در 
نخواهند  قیر  قطعا صاحب سرک  دارند  نماینده  ملی  شورای والیتی و شورای 
شد، چراکه ساخت سرک، مکتب و شفاخانه از وظایف روزمره دولت می باشد 

و نمایندگان تنها پل ارتباطی میان ملت و دولت می باشند.
اما مقام های ریاست فواید عامه در این والیت گفته های مردم را در این زمینه 

رد می کنند. 
تمویل  »مساله  می گوید:  بدخشان  والیت  عامه ی  فواید  رییس  شیرزی،  انجنیر 
سرک فیض آباد ـ بهارک در بانک آسیایی 95 درصد پیش رفته است و 5 درصد 
کار آن باقی مانده که طی یک  ارزیابی تخنیکی تکمیل می شود، اما از آغاز کار 

آن چیزی گفته نمی توانم.«
به گفته او، سروی و دیزاین این سرک به طول 44 کیلومتر تکمیل شده و کار آن 
با هزینه 55 میلیون دالر از کمک های بانک انکشاف آسیایی به داوطلبی گذاشته 

شده است و هر کمپنی که برنده شود، کار آغاز می گردد.
نیز به  ولی باشندگان ولسوالی های دوازده گانه متصل به بهارک به این گفته ها 

چشم تردید می نگرند.
قانت می گوید: »وکالی شورای ملی و شورای والیتی و ادارات دولتی همیشه با 
خاک انداختن به چشم مردم، می کوشند با وعده های دروغین مردم را امیدوار 

سازند، اما ما دیده ایم که هیچ گاهی به گفته های شان عمل نکرده اند.«

ACKU
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7 تهیه کننده: محمد عظیم بشارت

فصل چهارم
نتیجه گیري و پیشنهادها 

9. نتیجه گیري 
وضعيت اطفال معتاد در کشور بيشتر از آنچه تصور 
مي رفت وخيم است. فقر، بي سوادي، بيکاري و نبود 
امکانات اوليه معيشتي در افغانستان بيداد مي کند که 
بدون شک از جمله عوامل بنيادين روي آوردن مردم 
به اعتياد و از جمله رجوع کودکان به اعتياد مي باشد. 
سال هاي  طي  در  کشور  نابسامان  عمومي  شرايط 
متمادي، تاثير عميقي روي ميزان اعتياد اطفال داشته 
است. در گام بعدي، محيط نامساعد خانواده، کوچه 
و مکتب نقش کليدي را در وضعيت ناگوار اطفال 
معتاد بازي کرده و مي کند. اين تحقيق از عموميات 
روي آوردن  مشخص  عوامل  و  رفته  جزييات  به 
و  است  داده  قرار  بررسي  مورد  را  اعتياد  به  اطفال 
ساالن،  و  هم سن  تشويق  که  است  ساخته  آشکار 

کشتن افراد ملکی توسط نظاميان طالب و نيرو های 
مسلح ناتو و در مواردی هم توسط افراد مسلح وابسته 
و  روزمره  اتفاقات  از  يکی  ملی،  پوليس  و  اردو  به 
امروز  تا  و  بوده  در کشور  تکراری جنگ  متاسفانه 
کار موثری که بتواند از اين گونه تلفات جلوگيری 
اظهارات  از  غير  البته  اس��ت؛  نيافته  انجام  کند، 
تکراری از سوی نيروهای ايتالف و مقامات اردو و 
پوليس ملی، مبنی بر وعده دادن به اتخاذ روش های 

جلوگيرانه.
يکی از آخرين موارد اين گونه فجايع کشتن پسر بچه 

و مشکالت جسمي  خانواده  اعضاي  از  يکي  اعتياد 
رجوع  زمينه  مساعدکننده  عوامل  اطفال،  رواني  و 
وقتي مي خوانيم که  مواد مخدر مي باشند.  به  اطفال 
 18 تا   13 سنين  بين  معتاد  اطفال  درصدي  بيشترين 
اطفال  اين  13.5 درصد  مي يابيم که  در  و  مي باشند 
سيستم  و  معلم  نقش  به  ما  توجه  مکتب اند،  شامل 
رسمي درسي براي ريشه کني اين بيماري اجتماعي، 

از اهميت بسياري برخوردار است. 
و  ميسربودن  ک��ه  را  فرضيه  اي��ن  پ��ژوه��ش  اي��ن 
اعتياد  ميزان  محيط،  در  مخدر  مواد  دسترس بودن 
افزايش مي دهد، تقويت مي نمايد.  را در بين جامعه 
وجود  با  افغان ها  که  داشت  وجود  خوشبيني هايی 
واقعات  کمترين  کشور،  در  مخدر  مواد  وافربودن 
اين معلومات،  اما  اعتياد را در سطح جهان دارايند؛ 
ارقام  اين  مي سازد.  هم کمرنگ  را  آن خوشبيني ها 
اهميت حقوق  به  را  ما  توجه  اعداد يک بار ديگر  و 
اساسي اطفال جلب مي کند که اگر اطفال به حقوق 

12 ساله ای است که در ولسوالی حصارک واليت 
توسط  قتل  اين  افتاد.  اتفاق  قبل  روز  ننگرهار، چند 
ايتالف صورت گرفته بود که خشم مردم  نيروهای 
تعدادی  تا  گرديد  باعث  و  داشت  به دنبال  را  منطقه 
از مردم با هدف ابراز نفرت از ادامه اين گونه فجايع 
در برابر ساختمان ولسوالی، تجمع نموده و خواستار 
قطع عمليات های شبانه و کشتار مردم ملکی و بيگناه 

شوند.
و  دادخواهی  هدف  به  مردم  تجمع  ترديد  بدون 
درخواست قطع عمليات  شبانه و جلوگيری از کشتار 

مردم بيگناه، يک اقدام درست و منطقی بوده و هيچ 
مشکل قانونی را نمی تواند داشته باشد. ولی با کمال 
تظاهرات  مثل جريان  متعددی  موارد  در  تاسف که 
مردم ولسوالی حصارک کسانی هم وجود دارند که 
با استفاده از فرصت ، دست به اقداماتی می زنند که 

تاوان کالنی برای مردم در پی می آورند.
ساختمان  برابر  در  م��ردم  تجمع  با  می شود  گفته 
اشتراک کنندگان  از  يکی  حصارک  ولسوالی 
به  از قبل همراهش داشته  با اسلحه ای که  تظاهرات 
طرف سربازان امنيتی ولسوالی فير نموده و در نتيجه 
باعث گرديده است تا يکی از افراد ملکی و بيگناه 
که در جمع تظاهرکنندگان بوده است توسط مرمی 
که از سوی سربازان مدافع ولسوالی در پاسخ به اين 
فير صورت گرفته است، کشته شده و دو نفر ديگر 

زخمی گردند.
اين کار در حقيقت فاجعه ای محسوب می گردد که 
خواسته يا ناخواسته توسط برخی از افراد بی محاسبه 
خالف منافع عمومی و به نحوی به ضرر مردم، اتفاق 

افتاده است.
می خواهم بگويم؛ کاری که به هدف دادخواهی از 
قربانی 12 ساله ای که توسط نيروهای ايتالف به قتل 
نگرديد،  واقع  مفيد  تنها  نه  يافت،  انجام  بود  رسيده 
بلکه باعث شد تا هموطن بيگناه ديگری نيز جانش را 

از دست داده و قربانی دومی به حساب آيد.



اوليه شان يعني صحت، آموزش و فضاي آماده براي 
رشد استعدادهاي شان دسترسي داشته باشند، هيچگاه 

به اعتياد روي نخواهند آورد. 
قدري  قابل  کارهاي  که  دريافتيم  گزارش  اين  در 
کشت  منع  و  اعتياد  از  جلوگيري  قسمت  در  هم 
در  مثال،  به طور  دارد.  جريان  کشور  در  خشخاش 
مخدر  مواد  عليه  مبارزه  جريان  در  قندهار  واليت 
و  استعمال  اضرار  مورد  در  عامه  آگاهي  کمپاين 
توليد مواد مخدر با مساعي مشترک رياست معارف 
واليت قندهار، شوراي علما، رياست حج و اوقاف، 
اطالعات و فرهنگ و اداره مبارزه عليه مواد مخدر 
مخدر واليت  مواد  عليه  مبارزه  رياست  متحد،  ملل 
تجمعات  مدارس،  مکاتب،  ولسوالي ها،  در  قندهار 
بزرگ و مساجد راه اندازي گرديده است . اين روند 

هنوزهم جريان دارد.
نتيجه ديگري که از اين تحقيق مي توان دريافت، اين 
است که هنوز، خوشبختانه، نسل جوان ما آن قدر به 
هرويين  و  کريستال  همچون  خطرناکي  مخدرات 
به  معتاد،  اطفال  اکثريت  همچنين  نشده اند.  آغشته 
دليل قابل دسترس بودن و قيمت نازل ترياک بيشتر 
به آن اعتياد پيدا مي کنند؛ اما هستند اطفالي که براي 
کوچک  تخلفات  و  دزدي  به  دست  ترياک  تهيه 
مي زنند که اين خود جاي نگراني دارد. اگر در اين 
زمينه توجه جدي از جانب مقامات ذي ربط صورت 
همچون  خطرناک تر،  مخدر  مواد  به  اطفال  نگيرد، 
ميزان  آن  تهيه  براي  و  شد  خواهند  معتاد  کريستال 

تخلفات اطفال در کشور نيز باال خواهد رفت.
تصور ما بر آن بود که بعد از نشر گزارش »وضعيت 
افغانستان« در سال 1386، که در آن  زنان معتاد در 
اشاراتي  کشور  در  معتاد  اطفال  موجوديت  به  نيز 
شده بود، تدابير الزم از جانب مقامات و موسسات 
مربوطه صورت خواهد گرفت، اما متاسفانه مقامات 
مسوول در اين زمينه توجه الزم را مبذول نداشته اند، 
اميد مي رود، با درنظرداشت نتايج حاصله از تحقيق 
دولت،  جدي  توجه  زير،  پيشنهادهاي  به  حاضر، 
وضعيت  به  را  جامعه  و  دست اندرکار  موسسات 
اين  اطفال،  سازد.  معطوف  کشور،  اطفال  موجود 
و  سالم  محيط  تا  دارن��د  حق  کشور،  آينده سازان 
و  باشند  داشته  استعدادهاي شان  رشد  براي  مناسبي 
اين فقط زماني به حقيقت خواهد پيوست که تدابير 
مبناي  بر  عاجل،  اصالحي  اقدامات  و  پيشگيرانه 

توصيه هاي مندرج در اين گزارش اتخاذ گردد. 
ادامه دارد
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و امنيت شخصی
 گفتار اول: آزادی

الف( آزادی و دیدگاه های گوناگون درباره ی آن
آزادی حالتی است در انسان که به موجب آن شخص می تواند آن طور 
از دو جنبه ی فلسفی و حقوقی  نمايد. آزادی را  اراده کند، رفتار  که 
قابل بررسی می دانند. از جنبه ی فلسفی مساله ی آزادی انسان پيرامون 
از اختيار و  انسان  اين که  يا اختيار است.  موضع سنتی حاکميت جبر 
آزادی برای انجام اعمال خود برخوردار بوده يا اين که زير اجبار يک 
اراده ی باالتر قرار دارد. بسياری از مکاتب، انسان ها را آزاد و مختار 
شده  تاکيد  انسان ها  بودن  مختار  بر  اسالم  دين  در  جمله  از  می دانند 
است. چنانچه در قرآن کريم در آيه ی 39 سوره ی کهف بيان گرديده: 
يا در  بورزد«  بياورد و هرکس خواست کفر  ايمان  »هرکس خواست 
هدايت کرديم.  را  انسان  »ما  است:  تاکيد شده  دهر  3 سوره ی  آيه ی 

حال او سپاسگزار اين نعمت است يا کافر به آن.«
از  اين رو  از  و  است  گسترده  بسيار  فلسفی  آزادی  درباره ی  بحث 
اين  بيان  به  تنها  و  اين موضوع صرف نظر می گردد  به  بيشتر  پرداختن 
مطلب بسنده می شود که در مکاتبی که اصل مختار و آزاد بودن انسان 
پذيرفته می شود يکی از پايه های پذيرش آزادی و مسووليت ناشی از 

آن در عرصه ی اجتماعی نيز فراهم می آيد.
اما آزادی در جنبه ی حقوقی آن، موضوعی مورد عالقه  در پژوهش های 
حقوقی است. از آزادی در جنبه ی حقوقی تعريف های گوناگونی شده 
است. بيشتر تعريف های ارايه شده از آزادی در سده های اخير برمبنای 
پذيرش اصالت فرد بوده است. بر اين مبنا فرد انسانی آزاد به دنيا آمده و 
بايد از مواهب آن بهره مند باشد، بهره مندی از مواهب آزاد بودن همان 
آزادی است. ديدگاهی، آزادی را به معنای امکانات و به منزلت راهی 
در برابر فرد انسانی می داند که از اين طريق می تواند بدون وابستگی 
اندازد.  به کار  را  خود  ابتکار  و  کند  تامين  را  خود  استقالل  غير،  به 
ديدگاهی ديگر آزادی را قدرتی متعلق به انسان می داند که براساس 
به  بدهد،  انجام  نمی رساند،  زيان  ديگران  به  که  را  آنچه  می تواند  آن 
بيانی ديگر از اين ديدگاه آزادی قدرت انجام هرگونه عملی است که 

به حقوق ديگری لطمه وارد نياورد.
اين  برمبنای  تعريف می شود.  نيز  قانونی  با حاکميت  پيوند  آزادی در 
تعريف، آزادی عبارت از اين است که انسان حق داشته باشد هرکاری 
وسيله ی  به  آنچه  از  تنها  و  داده  انجام  می دهد،  اجازه  قانون  که  را 
در  آزادی  از  تعريف  اين  البته  نمايد.  خودداری  گرديده،  منع  قانون 
عصر حاضر چندان قابل قبول نيست زيرا انسان ها حقوق و آزادی های 
با  بنابراين  بشناسد.  رسميت  به  را  آن  نيز  قانون  بايد  که  دارند  اساسی 
وجود اين که هم اکنون نيز پذيرش حاکميت قانون اهميتی اساسی در 
آزادی دارد ولی ديگر نمی توان آزادی را به قانون محدود کرد بلکه 
بايد از ارايه تعريفی کلی از آزادی فراتر رفت و با شناسايی گستره ی 

آزادی و مصاديق آن به فهمی فراگير از آزادی ياری رساند.
ب( آزادی های عمومی

حقوق و آزادی هايی که برای فرد در جامعه به وسيله ی حقوق موضوعه 
می نامند.  عمومی«  »آزادی های  را  است  شده  شناخته  رسميت  به 
آزادی های  است.  فردی  آزادی های  با  مترادف  عمومی  آزادی های 
وسيله ی  به  و  شده  شناخته  فرد  برای  که  می دانند  قدرتی  را  فردی 
قانون، دستگاه قضايی و دولت تنظيم می گردد. آزادی های عمومی و 
قدرت  آنها  دوی  هر  در  که  دارند  يکسان  معنايی  فردی  آزادی های 
فرد در جامعه شناسايی  برای  را  از حقوق  يعنی دولت طيفی  عمومی 
کرده و بهره مندی فرد را از اين حقوق تضمين کرده است. آزادی های 
داشته و دربرگيرنده ی  فردی گستره ی وسيعی  يا آزادی های  عمومی 
و  اجتماعی  و  اقتصادی  نيز آزادی های  و  و سياسی  مدنی  آزادی های 
فرهنگی است. آزادی های مدنی و سياسی آن دسته از آزادی ها هستند 
که مانع دخالت دولت در حريم فردی می گردند و بدين ترتيب امنيت 
فرد و آزادی شخصی در انديشه، بيان، رفت وآمد، زندگی خصوصی، 

اعمال مذهبی و فعاليت های اقتصادی را تضمين می نمايند. 


به فرهنگ معافيت از بازخواست و مجازات 
متخلفان، باید خاتمه داده شود.

قسمت نزدهم 

فاجعه ای که دومين 
فاجعه را آفرید

م. ع. بشارت

محمد علی بهمنی
)تلخيص شده(

قسمت دوم 
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اگر دیدگاه های ساختارگرایان را شالوده ای برای تفسیر 
و نقد بدانیم و یا هم بپذیریم که ادبیات تنها هنر کالمی 
و ساختاری است، رمان »ناشاد« یک اثرمهم ادبی با زبان 
ادبیات  مجموعه  در  استوار  ساختار  و  شگفتی برانگیز 
را  است؛ چونان که شگفتی خواننده  افغانستان  داستانی 
آفریده های  دیگر  در  همان سانی که  زبان،  برمی انگیزد. 
داستانی محمد حسین محمدی برجسته است، در »ناشاد« 

نیز، شگرف و قدرتمند است.
ادبیات  که  است  آن  بیانگر  یک سو  از  ادبیات  گوهر 
انحراف از زبان معمول است؛ ولی از سوی دیگر آمیزش 
را  ادبیات  از  هنرمندانه، گونه ی دیگری  به گونه  این دو 
از  ادبیات عصر ماست.  به تعبیری،  به میان می آورد که 
شگردهای مهم زبانی این رمان آمیزش زبان فاخر ادبی با 
فولکلور و تاکید بیشتر بر گویش دری است. مصطلحات 
محلی به زیبایی در متن جاری شده اند، بدون این که به 

نثر داستانی آسیبی برسانند.
سرت  در  »اما  دختر!«؛  اُ  »می شنوی:  جمله  سه  با  رمان 
اُ دختِر  سختی می کند که از جای بخیزی«؛ »می شنوی: 
که  می گردد،  آغاز  نخست،  صفحه  سه  در  پدرلعنت!« 
بدنه  کل  معنایابی  برای  زیبایی  ورود  را  آنها  می توان 

رمان دانست.
معنا، در بافت تاریخی آن قابل تفسیر است: ناشاد بازتاب 
از  مستقیم  هرچند  است.  سیاسی  و  تاریخی  دوره  یک 
مجریان آن دوره چیزی نمی گوید، حضور و پیامد آن 
شبگرد  شبح  مانند  و  کرده  اشغال  را  رمان  فضای  همه 
است.  زده  شبیخون  آن  لحظه های  همه  بر  هراس آور 
شناخت  عامل  مثابه  به  افغانستان  ملی  زبان های  تقابل 
با  را   ملیت ها  از مرزهایی که همپذیری  هویت و یکی 
معناآفرینی های  از  یکی  نیز  است،  کرده  روبرو  چالش 
دیگر در این رمان است که با ظرافت و بازی واژگانی و 
اندکی تبعیض در متن جا گرفته است. پس زدن زنانگی 
گروه  از  هراس  و  جنسیتی  ستم  زن،  جنس  از  انکار  و 
غیرخودی ستمگر، محورهای اصلی در رمان »ناشاد« اند.

)1(
شناسنامه ناشاد

تازه ترین رمان محمد حسین محمدی است که  »ناشاد« 
در زمستان سال 1389 خورشیدی در شهر کابل از سوی 
در  است.  رسیده  نشر  به  در161 صفحه  تاک  انتشارات 
داستان  حاشیه های  در  حضور  با  »ناشاد«،  قصه  حقیقت 
به  خورشیدی   1386 بهار  در  که  رفتن«  یاد  »از  دراز 
در  زرغونه  تک روایی  با  سپس  شد؛  آغاز  رسید،  نشر 
داستان کوتاه »تو هیچ گپ نزن« امتداد یافت و اینک در 
بازتاب  »ناشاد« شناسنامه کامل خود را  چارچوب رمان 

می دهد. )2(
به همین دلیل، فضای رمان و شخصیت ها برای خواننده 
با  آشناست: شهر مزار شریف، طالبان، زیرخانه تاریک 
سقف گنبدی و دیوارهای کاهگلی، تنورخانه، چاه آب، 
باالخانه، کنارآب، حویلی، زمین ها، گاوخانه، کاه خانه، 
گاوخانه قدیمی و باالخره سید میرک شاه آغا، شاجان، 

کمپیر، زرغونه و حتا  روکی پسرک پشتون...
نام دختر پدر  به  او  نامی دارد؟ در تمام رمان  ناشاد چه 
دو  مبنای  بر  اما  است،  شده  زده  صدا  و...  ناشاد  لعنت، 
آغا،  شاه  میرک  سید  دختر  »شاجان«  او  پیشین،  داستان 
و  حضور  هراس  از  که  است  رفتن«  یاد  »از  قهرمان 
مزار  شهر  در  خانه شان  زیرزمینی  در  طالبان  شبیخون 

شریف زندانی شده است.
محافظه کار  و  سنتی  مردی  که  آغا،  شاه  میرک  سید 
افغانستان و نیز روابط متقابل جامعه  است، روابط سنتی 
پدرساالر افغانستان را در هر سه داستان بازتاب می دهد، 
این در حالیست که او در تقابل با گروه سنتی دیگری به 
نام طالبان قرار گرفته است که منافع اجتماعی اش را به 
خطر مواجه کرده اند؛ در عین حال سید میرک شاه آغا 
خود طالب تمام عیار است، تفکرات و برخورد طالبانی 
دارد. برای او نخست وجود خودش که نمادی از جامعه 

و  رادیو  بعد  و  است  مهم  می آید،  شمار  به  پدرساالر 
ساعت اش. 

در »از یاد رفتن« محور داستان، سید میرک شاه آغا است 
مانده اند؛  باقی  متن  حاشیه های  در  دخترش  و  همسر  و 
و  اجتماعی  و  سیاسی  زندگی  در  مشارکت  که  رادیو 
نمود  را  زمان  بر  کنترول  که  وقت  به  وسواسی  توجه 
می دهند، در این داستان نماد نقش های مردانه در جامعه 
جهان  با  خانواده  شخصیت های  تعامل  پدرساالراند. 
از  شاه  میرک  سید  معرفت  و  شناخت  طریق  از  بیرون، 

پدیده ها صورت می گیرد.
سید  دختران  از  یکی  زرغونه  نزن«،  گپ  هیچ  »تو  در 
میرک شاه آغا با تک روایی در مورد جنگ و اثر آن بر 
زندگی خودش، شهر و پیرامون، لحظه هایی از زندگی 
شاجان  »ناشاد«  در  اما  می دهد؛  بازتاب  نیز  را  شاجان 
شخصیت اصلی است، همه چیز بر محور روزمرگی او 
می چرخد و هموست که با تک گویی درونیزندگی خود 
و خانواده اش را تصویر می کند. یگانه پسر خانواده با این 
به  اما خاطراتی که  که در رمان، حضور فزیکی ندارد؛ 
سید  پیوستگی  گرفته اند،  جا  متن  در  فالش بک  گونه 
نشانی  در خانه،  می دهند.  نشان  او  با  را  آغا  میرک شاه 
از شش دختر دیگر خانواده نیست که در حقیقت نمود 
رویکرد  با  خانواده  زنان  با  عاطفی  پیوندهای  گسست 

تبعیض آمیز اجتماعی و فرهنگی مردبرترنگری است.
ایران  از  خانواده  برگشت  از  پس  جوان  دختر  شاجان 
سال  پنج  حدود  مزارشریف  شهر  به  طالبان  تسلط  و 
سوی  از  شدت  به  و  می شود  زندانی  خانه  زیرزمین  در 
به ارزش های سنتی  پدر خودکامه مستبد و مادر وفادار 
مراقبت می گردد، تا مبادا طالبان به وجود او پی ببرند. او 
حتا به سادگی نمی تواند که برای رفع حاجت، شستشوی 
تنها  برود.  باال  زیرزمین  از  نخستین  نیازهای  رفع  و  بدن 
که  شود،  بیرون  زیرزمین  از  که  می یابد  اجازه  شام ها 
که  است  چاه  از  کشیدن  باال  آب  دلیل  به  بیشتر  آنهم 
انجام  به  قادر  سالخورده اش  همسر  و  شاه  میرک  سید 
آن نیستند. گاهی شاجان، شبانه، همراه با پاپی گگ در 

اطراف خانه و زمین ها به شبگردی می پردازد. 
سراسر رمان سپس، واگویی های ذهنی شاجان است که 

تنها مخاطب آن درون و حافظه خودش است:
استی و دیوارهای کاه  تو  باز  استی و زیر خانه.  تو  »باز 
گلی زیر خانه. دیوارهای ضخیمی که نمی گذارند هیچ 
صدایی به درون بیاید. باز تو استی و کلس های زیرخانه 
می روند،  راه  گنبدی اش  سقف  و  دیوارها  روی  بر  که 
کالن  چشم های  با  می گیرندو  باال  را  سرهای شان 
کالن شان به طرف تو می بینند و تو با نفس کشیدن شان 
دیده  را  زیر گلون شان  نازک  پوست  رفتن  پایین  و  باال 
باالی  از  که  کلس هایی  دویدن  و  استی  تو  می توانی. 
سرت تیر می شوند. تو استی و درزهای بین خشت های 
نم  و  یخی  و  استی  تو  دیوار.  روی  کاه های  و  زیرخانه 
خانه  زیر  که  می کنی  فکر  همیشه  تاریکی.  و  زیرخانه 
گورواری تاریک است. باز در زیر خانه استی، در گور 

تاریکی.
پنج  نی  سال؟  استی؟ چهار  جا  این  که  است  سال  چند 
سال؟ شاید چند ماه و چند روز هم زیادتر از پنج سال 
تاریک  زیرخانه  این  در  وقت  صبح  روز  هر  که  است 
می درآیی و در گور تاریکی آن گم می شوی و تا شام 

در همین جا می مانی. ...« صص 33- 34
افزون بر واژه ها، چگونگی روایت و کندی رمان، تنهایی 

و دلتنگی های شاجان را بازتاب می دهند.
تاویلی از متن

پل ریکور می گوید که برای تفسیر متن تنها یک تاویل 
با  اما  کند؛  تعیین  نویسنده  هم  را  آن  که  ندارد  وجود 
هم  بیکران  تاویل  فضای  تاویل ها،  زیاد  تعداد  وجود 

نیست و تاویل همیشه الزامات خود را دارد.
اگر بپذیریم که ضد قهرمان)3(، شخصیتی است که دارای 
قهرمان های رمان های  متعارف  و  قراردادی  ویژگی های 

قهرمانی  »ناشاد« ضد  من،  تاویل  مبنای  بر  نیست،  سنتی 
گوستاو  دارد.  مسخ شده  شدت  به  چهره ای  که  است 
را  قهرمان زن  بواری«، ضد  »اما  با خلق شخصیت  فلوبر 
ساخت؛ بانوی عاصی و عاشق متفاوت از اشراف زادگان 
و بورژواهای قرن نوزدهم که اقتدار اخالقی و منش های 
حضور  هرچند  ساخت.  رسوا  را  قرن  اشرافیت  متظاهر 
ضدارزشی  اخالقی  رفتارهای  با  زن  قهرمان های  ضد 
نانای  تولستوی،  اناکرنینای  حضور  با  غرب  ادبیات  در 
ناباکوف و قهرمان های زن  لولیتای میخاییل  امیل زوال، 
اما  پائیلو کوییلو و دیگران تداوم یافته است؛  رمان های 
قهرمان و ضد قهرمان در ادبیات داستانی افغانستان چهره 
متفاوتی دارند: آنان غالبا وفادار به ارزش های اخالقی و 
وابسته به ساختارهای سنتی نهادینه شده اند که پیوستگی 
می بخشند. خالف شخصیت های  بیشتر  تداوم  را  مردانه 
قوی و هرچند بیمار بیشتر رمان های ادبیات غرب، ناشاد 

شخصیت مظلوم، منفعل و حقیری است.
گادامر،  گیورگ  هانس  گفته  به  اگر  دیگر  سوی  از 
استقالل معنا را بپذیریم وفهم را منوط به رابطه خواننده 
ادبی مهم می دانم  »ناشاد« را یک متن  بدانیم، من  اثر  و 
که فرامتن آن ناخودآگاه به مسخ زنانگی پرداخته است.

به سوژه های  از بدن و توجه  حدیث تن و سخن گفتن 
بدنی، یکی از مولفه های زنانه نویسی است؛ اما بازگویی 
به  نسبت  را  نویسنده  رویکرد  سوژه ها،  این  بازتولید  و 
تحقیر  و  واژن  تحقیر  می دهد.  بازتاب  زنانگی  جوهر 
قاعدگی محصول بازتولید تفکر مردانه است. زنانگی ای 
که در)ناشاد( تصویر شده است، همسان با زنانگی ای که 
در رمان »سنگ صبور« رمان عتیق رحیمی بازتاب یافته، 

ُخرد و حقیر و بدون گوهر است.
از  فراوانی  رمان های  و  گزارش ها  پسین  سال های  در 
زندگی زنان افغانستان نشر شده اند که بیشترینه لحظه های 
پر از ستم زندگی زن را بازتاب داده اند. در این میان هر 
گزارش و آفریده هنری که با مصالح بیشتر بیچارگی و 
درماندگی، زن را تصویر کرده، بیشتر ارج و قرب یافته 
است. از گزارش های رسانه ای تا رمان »هزاران خورشید 
تابان« خالد حسینی تا رمان سنگ صبور عتیق رحیمی، 
زندگی زن افغان با بیرحمی گزارش شده و آفرینشگران 
افغان گره  برپای زن  می یابند،  تا هر سنگی  کوشیده اند 
که  را  جنسیتی  ستم  و  ظلم  واقعی  مفهوم  مردم  تا  بزنند 
بر او می رود، بدانند؛ با بیان دیگر، هرچه مصالح اغراق 
و  ستایش  سزاوار  اندازه  همان  به  بگیرند،  کار  بیشتر  را 

پاداش بیشتر می گردند. 
نیست؛  بشری  حقوق  روز  مد  رمان های  شمار  از  ناشاد 
آن  فرامتن  در  نیز  کننده ای  سرکوب  و  گنگ  اماچیز 
اما  ندارد،  پدرساالرانه  این که گرایش  با  و  است  نهفته 

ناخودآگاه در همسویی با تاریخ مذکر ایستاده است. 
اما  نیست؛  دشوار  ناشاد،  در  ظاهری  معنای  فرایافت 
نمادهایی که  و  فرامتن دستیاب می گردد  از  معنایی که 
در رمان جا دارند، به شدت چهره یک ضد قهرمان ایستا 
را  پویاست-  قهرمان  که  صبور  سنگ  قهرمان  -خالف 

بازتاب می دهد.
یکی از مولفه های بررسی یک آفریده، توجه به واکنش 
شخصیت ها در برابر ساختارهای بیرونی است. ناشاد نمود 
اختالل رفتار است که در اثر ستم جنسیتی در شخصیت 
داستان شکل گرفته است و این روان پریشي با گزینش 
یافته  بازتاب  خویشتن  به  مخاطب  درونی  تک گویی 
است. او ِگل می خورد. گل خوردن به دو دلیل ممکن 
نشانگر  که  سوتغذیه  و  ویتامین  کمبود  نخست،  است: 
عدم دسترسی به نور آفتاب و زندگی در جای غیرصحی 
و نمناک است و دو دیگر این که این سورفتار بیشتر در 

افراد روان پریش دیده می شود. محمدی، صحنه های گل 
خوردن و اشتیاق شاجان را هنرمندانه تصویر کرده است.

بابحث  شاجان  که  نبود  این  ناشاد  از  خواننده  انتظار 
فلسفی در مورد حقوق زنان و با روشنگری سوژه برابری 
زیرزمین  از  تا  کند  مجاب  را  مادرش  و  پدر  جنسیتی، 
بیرون آورده شود و یا هم با یک حرکت کاوبایی از خانه 
با قهرمانی های بی نظیر، الگویی از یک زن  فرار کند و 
شجاع افغان! ارایه بدهد؛ شخصیت سازی های کاذبی که 
در بیشتر موارد، توسط گزارش های رسانه ای و رمان های 
گزارشی صورت می گیرد. انتظار خوانندگان باورمند به 
این  بی گمان  اما  زنانگی  گوهر  و  فردگرایی  و  اومانیزم 
و  کنش ها  یک سری  کم  از  کم  شاجان  که  است  بوده 

واکنش های جدی را می بایست تجربه می کرد.
که  را  سالخورده  دو  با  رویارویی  توان  قهرمان،  این 
دیگر توانی در بدن شان باقی نیست، ندارد و با پذیرش 
سرنوشت خویش اطاعت از سامانه پدرساالر را  محرز 
می کند.  تقابلی که میان نسل اول و دوم در تمام جوامع 
داشته  قبال  در  را  واکنش هایی  همواره  می شود،  دیده 
است؛ در حالی که در متن ناشاد این تقابل به نفع نسل 

اول پذیرفتنی نموده است و واکنشی را در پی ندارد.
را  او  نیت  و  نویسنده  یکسره  نمی توان  متن  خوانش  در 
کنار گذاشت و »مرگ مولف« را پذیرفت. من خالف 
روالن بارت به مرگ مولف باورمند نیستم و هر پدیده 
هنری و ادبی را در پیوند با آفریننده و محیط پیرامون آن 
در  که  دارد  فراوانی  ادبی  کارهای  محمدی  می سنجم. 
آنها زنانگی و کمال زنانگی را به تصویر کشیده است، 
خیلی  را  ناشاد، خود  با خوانش  دلیل خواننده  همین  به 
درمانده حس می کند و نمی داند چه مفهومی از فرامتن 
این رمان بگیرد و چه تاویلی بایست، تا بایسته آن باشد.

نماد  شاجان  دارد؛  حضور  ناشاد  در  غریبی  پارادوکس 
سرکوب در جامعه مذکر است، ولی نمادهاي زنانگي او 
با حقارت بازتاب یافته اند. از یک سو تالش های نویسنده 
جنسیتی  ستم  تا  است  محسوس  ناشاد  ظاهری  بافت  در 
از  ولی  کند،  میزان بندی  را  اجتماعی  سیاسی  تقابل  و 
ارایه  منفعل  و  به شدت مسخ شده  دیگر چهره ای  سوی 
شده است. نویسنده کوشیده است تا سامانه پدرساالری 
شدت  به  موجود  یک  مقابل  در  ولی  کند،  محکوم  را 
بیداری ذهن  به جای  را تصویر کرده است که  فزیکی 
نویسنده  می پراگند؛  را  بیزاری  و  نفرت  نوعی  خواننده، 
با واقع گرایی خواسته است که بافت فرهنگی -اجتماعی 
با خواننده  متن  را که  رابطه ای  اما  نمود دهد،  را  جامعه 
می گردد؛  آن  از  وارونه  برداشت  سبب  می کند،  قایم 
مبدل  متن  اما  نکند،  سرکوب  را  زنانگی  است  خواسته 
به خواست های تن شده است؛ خواسته است تا با اغراق، 
به حلقه های  ولی  کند،  ترسیم  مردانه  یک چهره خشن 
است  خواسته  است؛  افزوده  پدرساالری  سامانه  زنجیر 
سلطه جویی و خشونت گرایی تاریخ مذکر را بیان نماید، 
اما این به بازنمایی زن منفعلی انجامیده است که حقارت 

را بازتاب می دهد. 
محمدی به خوبی قادر شده است که تصویر بیولوژیکی 
و فزیکی این چهره را ارایه بدهد. زنی جوانی که موهای 
پی  در  و  می بیند  را  خود  قاعدگی  خون  دارد،  بلندی 
کشف بدن خویش است. ِگل می خورد، اندام جنسی اش 
را با لته بی نمازی اش پاک می کند، در چاهک بیت الخال 
و هوای آزاد ایزارش را بیرون می کند تا بشاشد و جان 
می زند  بیرون  خانه  از  شبانه  بدهد،  تازه  هوای  را  خود 
به مردی که از دور نظاره اش می کند، تصور و تعلق  و 
شهوانی می یابد. همه چیز فزیکی و بیولوژیکی است: از 
جنگل میان پاهایش تا بوی نفرت آور خون قاعد گی اش. 
ریتم کند، خواننده را منتظر حادثه ای نگه می دارد، ولی 
خالف انتظار تا فرجام، همه چیز همان طوری که بود، 

ایستا می ماند. 
حاشیه ها:

از  رمان  این  بررسی  من  منظور  که  جایی  آن  از   .1
و  به ویژگی های ساختاری  است،  فمینستی  نقد  دیدگاه 
روایی آن بیشتر نمی پردازم. در رمان »ناشاد« فضاسازی، 
مهم  اجزای  عنوان  به  زبان  و  شخصیت پردازی 

داستان پردازی، بی گمان سزاوار ستایش بیشتر اند.
دارد؛  پیشینه  داستانی  ادبیات  در  رویکردی  چونین   .2
»جزیره  دانشور  سیمین  سه گانه های  مثال  گونه  به 
با  سرگردان«  »کوه  و  سرگردان«  »ساربان  سرگردانی«، 
اما در عین حال  این که هر کدام رمان های مستقل اند، 
مشخصی اند  شخصیت های  یک سری  دنباله دار  داستان 

که پرسوناژهای اصلی هر سه رمان را می سازند.
3. ضد قهرمان در ادبیات معاصر داستانی، مفهوم متفاوتی 

از قهرمان منفی دارد.

رویکرد:
تاک،  انتشارات  کابل:  محمدی.  حسین  محمد  ناشاد. 

زمستان 1389
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عواقب ناخواسته ی کمک مالی امریکا به پاکستان
ادامه از صفحه 6

کنترول کامل مصراته توسط مخالفان قذافی و تالش سازمان ملل برای آتش بس 

بوش  دبليو.  اچ.  رييس جمهور جورج   1990 سال  در  
اين  ظاهرا  کرد.  قطع  را  پاکستان  به  نظامی  کمک های 
کار در واکنش به تالش پاکستان مبنی بر ساخت سالح 
هسته ای بود. اما اين هم درست است که بعد از خروج 
هشتاد  دهه  اواخر  در  افغانستان  از  شوروی  نيروهای 
از  پاکستان  در  را  خود  منافع  متحده  اياالت  ميالدی، 
کامل  طور  به  تقريبا  که  امريکا  کمک های  داد.  دست 
امور غذايی و تالش های مبارزه با مواد مخدر را پوشش 
می داد، به چهل و پنج ميليون دالر در سال کاهش يافت 
نخستين  به  شروع  پاکستان  که  زمانی   1998 از  بعد  و 
کاهش  زيادی  ميزان  به  کرد،  هسته ای  سالح  آزمايش 

يافت.
پس از حمالت يازده سپتامبر، پاکستان ناگهان به متحد 
شد.  تبديل  تروريزم  عليه  جنگ  در  امريکا  کليدی 
با  مبارزه  برای  بوش  دبليو  جورج  رهبری  تحت  دولت 
تروريزم ميلياردها دالر به پاکستان داد که بخش بزرگ 
آن، کمک های نامحدود بود. رييس جمهور مشرف که 
بين سال های 1999 و 2008 در پاکستان حکومت کرد، 
حاال می پذيرد که در دوره رياست جمهوری خود اين 
ميلياردها دالر را در جهت مسلح سازی پاکستان در برابر 
که  »هر کسی  است.  کرده  هزينه  پاکستان  دشمن  هند، 
می خواهد ناراحت باشد، بگذاريد ناراحت باشد، ما چرا 
مصاحبه اش  در  را  اظهارات  اين  مشرف  شويم؟«  اذيت 
همچنين گفت:  او  داشت.  ابراز  نيوز  اکسپرس  با شکبه 
زمان کناره گيری  از  را حفظ کنيم.«  امنيت مان  بايد  »ما 
مشرف از قدرت، اطالعات کمی درباره مصرف درست 
به   2010 سال  در  امريکا  دالری  ميليارد   4.5 کمک 
مبالغی  درشت ترين  از  يکی  اين  دارد.  وجود  پاکستان 
است که تا حال به يک کشور خارجی داده شده است.

کمک های  اصلی  نفع برنده ی  پاکستان  ارتش 
در  اما  است  نبرده  را  جنگی  هرگز  متحده،  اياالت 
و  امالک  بنگاه  هتل ها،  مانند  سرمايه گزاری هايش 

فروشگاه ها موفق بوده است. 
به  آلوده  هرچند  خصوصی  سرمايه گزاری  چنين  يک   
که  کشوری  در  آن هم  می کند  پر  را  شکاف ها  فساد، 
تقريبا به طور کامل وابسته به ماليه دهندگان امريکاست. 
در کشوری با جمعيت يک صد و هشتاد ميليون جمعيت، 
ماليات می دهند  ميليون شهروند آن  از دو  چيزی کمتر 

زيادی  کار  اين وضعيت  تغيير  برای  پاکستان  رهبران  و 
انجام نداده اند. در کراچی، پايتخت مالی پاکستان دولت 
به حيث  انداخت و گروهی را  به راه  برنامه ای را  اخيرا 

جمع کننده ماليات تعيين کرد. 
سازمان  که  کرد  اعالم  پاکستان  دولت   2008 سال  در 
کنترول  تحت  را  آی اس آی  کشور  اين  استخبارات 
با  زود  خيلی  اعالميه  اين  است.  آورده  داخله  وزرات 
واکنش رهبران نظامی مواجه شد. در نوامبر همان سال، 
در  جهاد  راه اندازی  برای  می شود  گفته  که  طيبه  لشکر 
حمالتی  می شود،  حمايت  آی اس آی  سوی  از  کشمير 
اساس  به  انداخت.  راه  به  را  بمبيی  در  جهانگردان  بر 
افسر آی اس آی رهبری شناسايی  امريکا يک  يافته های 
تاج  هتل های  است.  داشته  دست  در  را  مناسب  اهداف 
محل و اوبروی، ايستگاه قطار، قهوه خانه ليوپولد و خانه 
اهداف  اين  امريکايی شامل  به يک زوج  متعلق  چاباد، 
پروپوليکا  برای  که  روتال،  سباستين  گفته  به  می شدند. 
»آنها  است:  نوشته  زيادی  مطالب  حمالت  اين  درباره 
شدند.«  منحرف  امريکايی ها  کشتن  برای  مسيرشان  از 
پاسپورت ها،  بررسی  از طريق  مهاجمان  هتل ها،  اين  در 
در جستجوی امريکايی ها و بريتانيايی ها بودند. در پايان، 
 يک صد و شصت نفر کشته شدند اما تنها شش نفر آنها 
نوع  دست داشتن  پاکستان هر  بودند. دولت  امريکايی 
در اين حمالت را رد می کند، هرچند در نهايت پذيرفت 

که اين حمالت در پاکستان طراحی شده است.
شماری  که  اف بی ای  سابق  خاص  عامل  صوفان،   علی 
از اعضای بازداشتی القاعده را مورد بازجويی قرار داده 
است، به من گفت که »اکثريت آنها گفته اند که لشکر 
تورا  از جنگ  بعد  افزود  او  بود.«  پناه داده  آنها  به  طيبه 
به شمول رهبران ارشد اين گروه  القاعده  بورا، اعضای 
لشکر  فعاالن  استقبال  گريختند،  مورد  پاکستان  به  که 
به خانه های امن برده شدند. بعضی  طيبه قرار گرفتند و 
پاکستانی ها نگرانند که لشکر طيبه ممکن است به يک 

القاعده ديگر مبدل شود.
کری  جان  و  لوگر  ريچارد  سناتور   ،2009 سال  در 
و  ارتش  به  امريکا،  نظامی  کمک های  که  دريافتند 
نامتناسب بخشيده  نوع قدرت  پاکستان يک  آی اس آی 
و از اين رو کمک کردند تا قانونی در کنگره تصويب 
دالری  ميليارد  نيم  و  هفت  غيرنظامی  کمک  که  شود 

برای يک دوره پنج ساله وتو گردد. شاه محمود قريشی، 
 وزير خارجه پاکستان به واشنگتن رفت و تاکيد کرد که 
کشورش به صورت غلط مديريت نخواهد شد. تا حال 
کمتر از يک صد و هشتاد ميليون دالر از اين پول مصرف 
ملکی  پروژه های  که  است  اين  آن  دليل  و  است  شده 
مستلزم نظارت و بررسی ها درباره فساد در آنهاست. در 
ارتش  گاردين،  روزنامه  اساس گزارش  به  همين حال، 
در  امريکا  سفارت  به  را  ماهانه اش  مصارف  پاکستان 

اسالم آباد گزارش می دهد. 
در يکی از روزهای ماه مارچ سال 2004 زمانی که من در 
پشاور در شمال پاکستان بودم، درگيری در يک منطقه 
قبايلی همجوار بروز کرد. روزنامه ها نوشتند که ارتش با 
القاعده می جنگد و ايمن الظواهری،  معاون اسامه بن الدن 
را محاصره کرده است. الظواهری موفق به فرار شد اما 
فرزند  احمد،  جمله  از  القاعده  جنگجويان  از  شماری 
روزنامه ها  از  يکی  بعد،  روز  شدند.  دستگير  الظواهری 
در  اين  »احمد صحبت می کند!«  نوشت:  تيتر درشت  با 
نام احمد ندارد. بعد  حاليست که الظواهری فرزندی به 
من  اما  نشد  گفته  احمد  درباره  زيادی  چيز  آن روز،  از 
جالب  من  برای  بودم.  متعجب  رويداد  اين  از  همچنان 
بود که اگر ارتش پاکستان واقعا رهبران ارشد القاعده را 
دستگير کنند و يا به قتل برساند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 
همان طوری  شد؛  متوقف خواهد  دالر  سرازيری  جريان 
افغانستان چنين  از  نيروهای شوروی  از خروج  که پس 
شد. من دريافتم که با وجود تمامی رنج هايی که جنگ 
با خود داشته است، ارتش به  با تروريزم برای پاکستان 
به خاطر  آی اس آی  و  ارتش  است.  شده  معتاد  پول  اين 
تجارت، دنبال بن الدن بودند و  اگر بن الدن را می يافتند 
کار و کسب شان به هم می خورد. برخی از گزارش های 
تحقيقی حاکيست که آی اس آی پول هايی را که امريکا 
طالبان  به  اختيارش گذاشته  در  تروريزم  با  مبارزه  برای 
داده است. بر اساس اسناد 2007  که توسط ويکی ليکس 
بازداشتگاه  در  امريکا  ارتش  بازرسان  يافت،  انتشار 
فهرست  در  را  آی اس آی  آنها  که  زمانی  گوانتانامو 
جای  تروريست«  حامی  دشمنان  و  »تروريست   داخلی 

دادند، اين مشکل را پذيرفتند.
ادامه دارد 

اعالم  ليبيا،  رهبر  قذافی،  معمر  مخالفان  که  حالی  در 
کرده اند، کنترول کامل شهر بندری مصراته، در غرب 
الخطيب،  عبداهلل  گرفته اند،  دست  به  را  کشور  اين 
برای  ليبيا  امور  در  متحد  ملل  سازمان  ويژه  نماينده 
به  درگير  طرف های  ميان  آتش بس  درباره  گفتگو 

طرابلس سفر کرده است.
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، مخالفان معمر 
قذافی، رهبر ليبيا اعالم کردند کنترول کامل بندر نفتی 

مصراته را در غرب اين کشور در اختيار گرفته اند.
که  کرده اند  تاکيد  ليبيا  دولت  مخالفان  حال  اين  با 
با نيروهای  هنوز برای اينکه بخواهند برای رويارويی 
ليبيا حرکت  پايتخت  طرابلس  به سمت  قذافی،  معمر 
از هفته ها پيش صحنه  کنند، زود است. شهر مصراته 
درگيری های خيابانی بين نيروهای وفادار به رهبر ليبيا 

و مخالفان وی بوده است.

فرمانده  ريچاردز،  ديويد  جنرال  حال  همين  در 
گسترش  خواستار  بريتانيا،  مسلح  نيروهای  کل 

حمالت هوايی ناتو به ليبيا شده است.
مداخله نظامی کشورهای عضو پيمان آتالنتيک 
شمالی، ناتو، در ليبيا به موجب قطعنامه ای صورت 
گرفته است که در اواخر ماه حوت سال گذشته 
خورشيدی در شورای امنيت سازمان ملل متحد 
به  ليبيا  برفراز  ايجاد منطقه پرواز ممنوع  باره  در 

تصويب رسيده بود.
از  اين قطعنامه جامعه جهانی می تواند  بر اساس 
»تمام ابزارهای موجود« برای جلوگيری از حمله 
نيروهای وفادار به معمر قذافی، به غيرنظاميان و 

مخالفان استفاده کند.
با اين همه در حالی که حدود دو ماه از آغاز حمالت 
هوايی کشورهای غربی و ناتو به ليبيا می گذرد، هنوز 

هيچ گونه نشانه ای از پايان بودن درگيری ها در ليبيا که 
چشم  به  شده،  تبديل  قومی  جنگ  يک  به  رفته  رفته 

نمی خورد.

۱۲ کشته و بیش از ۲۸۰ زخمی در 
آتش باری اسرايیل به معترضان فلسطینی  

نيروهای اسراييلی با گشودن آتش به روی معترضان فلسطينی که در 
سالگرد »يوم النکبه«، روز فاجعه، در مرزهای اسراييل با لبنان، سوريه 
و غزه گرد آمده بودند، 10 تن را کشته و بيش از 280 تن را مجروح 

کرده اند.
روی  به  اسراييلی  نيروهای  آتش باری  که  می گويد  لبنان  ارتش 
پناهندگان معترض فلسطينی در شهر مرزی راس مارون، 10 کشته و 
بيش از 110 مجروح برجای گذاشته است. حال برخی از مجروحان 

اين حادثه وخيم گزارش شده است.
خبرگزاری فرانسه با اعالم اين خبر يادآور شده که پيشتر يک منبع 
آگاه در بيمارستانی در بنت جبيل در نزديکی راس مارون گفته بود 
از ميان انتقال يافتگان به اين بيمارستان، شش تن کشته و 71 نفر ديگر 

مجروح شده اند که حال 13 تن از آنان وخيم است.
ناحيه سر، شکم و  از  افراد اکثر  اين  اين منبع همچنين گفته بود که 

قلب هدف گلوله قرار گرفته اند.
مرزی  منطقه  در  پناهنده  فلسطينيان  روی  به  اسراييل  آتش باری  اما 
لبنان، تنها حادثه خون بار در »يوم النکبه« نبود و در مرزهای اسراييل 
با غزه و سوريه نيز اقدام نيروهای اسراييلی در گشودن آتش به روی 

معترضان فلسطينی شمار زيادی مجروح  بر جای گذاشت.
در مرز اسراييل با سوريه، درگيری پس از آن روی داد که هزاران 
بلندی های  به سوی  را  راه خود  که  کردند  تالش  فلسطينی  معترض 

جوالن که از سال ها پيش تحت اشغال اسراييل است، تغيير دهند.
گزارش ها حاکی است که دست کم دو فلسطينی در اين منطقه جان 
خود را از دست داده اند که به گفته يک منبع پزشکی در مجدالشمس 
يک تن از آنها از ناحيه سر و نفر دوم از ناحيه سينه هدف گلوله قرار 

گرفته اند. اين درگيری همچنين 20 زخمی بر جای گذاشته است.
اين اقدام تاکنون با واکنش دولت های سوريه و لبنان و نيز سرزنش 

هماهنگ کننده ويژه سازمان ملل در لبنان روبه رو شده است.
اين دو حادثه در  اسراييل در توضيح  ارتش  اين در حالی است که 
بيانيه ای اعالم کرده است که »صدها شورشی سوری« که قصد عبور 
از مرز را داشته اند، به صورت »گزينشی« هدف گلوله قرار گرفته اند 

که تعداد نامشخصی از آنها مجروح شده اند.
اسراييلی در  نيروهای  بيانيه همچنين مدعی است که آتش باری  اين 
اسراييل  خاک  به  معترضان  ورود  از  جلوگيری  هدف  با  لبنان  مرز 

صورت گرفته است.
سرباز   10 و  افسر  سه  اينکه  اعالم  با  همچنين  اسراييل  ارتش  بيانيه 
اسراييلی در جريان اين دو حادثه زخمی شده اند، دولت های دمشق و 

بيروت را در ارتباط با اين دو حادثه مالمت کرده است.
ارتش اسراييل همچنين می گويد که 29 تن ديگر نيز در درگيری هايی 
مجروح  داده،  رخ  باختری  کرانه  در  بيت المقدس  شرق  در  که 

شده اند.
نخست وزير  نتانياهو،  بنيامين  يکشنبه،  روز  اعتراضات  به  واکنش  در 
اسراييل گفت که با جديت از مرزهای کشورش و حاکميت اسراييل 
دفاع خواهد کرد. وی در عين حال ابراز اميدواری کرد که آرامش 

به زودی به مرزهای اسراييل باز گردد.
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یک دیپلومات سعودی در کراچی 
به قتل رسید

در تیراندازی افراد ناشناس به سوی یک عراده موتر متعلق به 
کنسولگری عربستان سعودی در شهر کراچی پاکستان، یک 

شهروند سعودی کشته شده است.
ترور حسن القحطانی یکی از کارمندان کنسولگری عربستان 
معموال  که  داد  روی  کراچی  مرفه  منطقه  یک  در  سعودی 

بسیار امن است.
یک دیپلومات سعودی به خبرگزاری فرانسه گفته است که 
روی  کنسولگری  ساختمان  کیلومتری  یک  در  حمله  این 

داد.
دو روز پیش هم افراد ناشناس به سوی ساختمان کنسولگری 
به  که  کردند  پرتاب  دستی  نارنجک  کراچی  در  سعودی 

کسی آسیب نرساند.
تا کنون هیچ گروهی مسوولیت این حمله را به عهده نگرفته 
از مخالفان سرسخت عربستان  القاعده یکی  اما شبکه  است 

سعودی است.
این گروه قول داده است که انتقام خون اسامه بن الدن را که 
پاکستان  امریکایی در  اول ماه جاری در حمله کماندوهای 

کشته شد بگیرد.
عربستان سعودی سال ها پیش اسامه بن الدن را از تابعیت این 

کشور محروم کرد.
اقبال محمود معاون بازرس کل پولیس پاکستان به خبرنگاران 
القحطانی  حسن  موتر  به  گلوله  شش  دست کم  که  گفت 

شلیک شده است.
دو  بر  سوار  مرد  چهار  گفت  همچنین  محمود  اقبال 
و  متوقف کرده  را  القحطانی  موتر حسن  اول  موتور سایکل 

سپس به سمت او شلیک کردند.
این  پاکستان  در  سعودی  عربستان  سفیر  الغدیر  عبدالعزیز 
حمله را محکوم کرد و گفت »کسی را که دست به چنین 

حمالتی می زند نمی توان مسلمان خواند.«
اقدامات  افزایش  شاهد  کراچی  شهر  اخیر  سال های  در 

خشونت باری بوده است.
طالبان دست به چندین حمله در این شهر زده است و قتل های 

سیاسی و فرقه ای هم در این شهر رواج دارد.

چندین جسد سر بریده در گواتماال 
کشف شد 

در  شهری  در  را  جسد   ۲۹ یک شنبه  روز  گواتماال  پولیس 
شده  بریده  سر  بیشترشان  که  کرد  این کشور کشف  شمال 
در شهر  اجساد  پولیس گواتماال،  به گفته سخنگوی  بودند. 
کاسه ریو البومبا کشف شده اند که شهری در نزدیکی مرز 

مکسیکو و محل عبور گروه های سوداگر مواد مخدر است.
پولیس می گوید تحقیقات برای شناسایی عوامل این فاجعه 

را آغاز کرده است.
کشف این اجساد بدترین کشتار جمعی در گواتماال در ۳۶ 
سال گذشته و در دوران پس از جنگ داخلی در این کشور 

به شمار می رود.
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