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برای اراضی کشورم هیچ وقت گفت وگو نمی کنم، بلکه آن 
را با قدرِت فرزنداِن کشورم به دست می آورم.
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قرار  طالبان  گستردة  آماج حمالت  دیگر  بار  کندز 
والیت  این  محلی  مقام های  منابع  است.  گرفته 
گفته اند که صدها جنگجوی گروه طالبان عملیاتی 
طالبان  کرده اند.  شروع  کندز  شهر  تصرف  برای  را 
این شهر را تصرف  سال گذشته برای چند روزی 

کرده بودند.
عملیات طالبان در اطراف شهر کندز چند روز بعد 
از اعالم عملیات بهاری این گروه شروع شده است. 
طالبان اعالم کرده اند که تهاجم های گسترده یی را با 
جنگجویان  و  انتحاری  کننده گان  حمله  از  استفاده 
چریکی برای سرنگون کردن حکومت افغانستان راه 

اندازی می کنند.
در شش  شنبه جنگ  پنج  روز  که  اند  گفته  مقام ها 
ولسوالی والیت کندز و همچنین اطراف شهر شروع 
شورشیان  با  طول شب  در  دولتی  نیروهای  و  شد 

درگیر بودند.
کندز  پولیس  قوماندان  باغ،  جنگل  قسیم  محمد 
اما  دارد،  جریان  سختی  "جنگ  گفت:  رویترز  به 
شورشیان نتوانسته اند هیچ منطقه یی را بگیرند و ما 

آن ها را عقب می زنیم."
طالبان سال گذشته برای چند روزی شهر کندز را 
تصرف کردند که ضربه بزرگی بر حکومت اشرف 
والیت  در  نیز  جنوب  در  شورشیان  این  بود.  غنی 

هلمند در حال پیشروی اند.
مقام ها با توجه به خاطرات سال گذشته در تالش 
دیگر  بار  شهر  این  که  دهند  اطمینان  مردم  به  اند 
سقوط نمی کند. جنگل باغ گفت: "ما به مردم خود 
است و  کنترول  زیر  که وضعیت  می دهیم  اطمینان 
هرگز اجازه نمی دهیم که فاجعه سال گذشته تکرار 

شود."
شاهدان عینی گفته اند که صدای انفجار و شلیک 
شنیده  کندز  شهر  شرق  حومه  کیلومتری  پنج  در 
در  جنگ ها  این  ترس  از  محل  باشندگان  می شود. 

جمعه  روز  دکان ها  برخی  و  مانده  خود  خانه های 
مسدود بودند.

والیت  به  کندز  شاهراه  که  گفتند  همچنین  مقام ها 
تخار نیز مسدود شده است.

گفت  صاحب  امام  ولسوال  قریشی،  الدین  امام 
افتاده  طالبان  دست  به  قباًل  امنیتی  پوسته  چند  که 
است. او از حکومت مرکزی خواستار تجدید قوا و 

حمایت فوری هوایی شد.
کندز  والیت  آباد  خان  ولسوال  امیری،  اهلل  حیات 
گفت که چند پوسته امنیتی این ولسوالی به دست 
شورشیان افتاده و نیروهای امنیتی برای تجدید قوا 

به شهر کندز رفته اند.
جنگ در بغالن

والیت  دیگر  بغالن،  از  گزارش ها  زمان،  عین  در 
طالبان  گسترده  حمالت  از  نیز  افغانستان  شمالی 
حکایت دارد. بسم اهلل اتش، عضو شورای والیتی 
این والیت گفت که طالبان برخی مناطق دند غوری 
و دند شهاب الدین را تحت کنترول خود درآورده 

اند.
او افزود که جنگجویان طالبان 30 افسر پولیس را 
گروگان گرفته اند. سخنگوی والی بغالن گفت که 
عملیات مشترک پولیس و اردو علیه طالبان شروع 

شده است.

جسـد عین الدیـن رسـتاقی، عضو شـورای والیتی تخار 
شـام روز پنج شـنبه بـه تالقـان، مرکـز تخـار رسـید. بـر 
بنیـاد گزارش ها این عضو شـورای والیتی روز گذشـته 
توسـط افـراد پیرم قـل ضیایـی، معـاون حـزب جنبـش 

کشـته شد.
ده هـا تـن از زنـان و مـردان ولسـوالی رسـتاق تخار در 
حالـی  کـه پیکـر ایـن...                     ادامـه صفحـه 6

وزارت دفاع کشور اعالم کرده که یک مرکز تمرینات نیروهای 
موسوم به داعش را در شرق افغانستان هدف قرار داده اند.

در اطالعیه این وزارت که دیروز به رسانه ها فرستاده شده، 
آمده است که این حمله توسط نیروهای ائتالف بین المللی با 

همکاری نیروهای امنیتی افغان انجام شده است.
افغانستان می گوید در این حمله که در بخش  وزارت دفاع 
اچین والیت ننگرهار صورت گرفت ۴۱ عضو گروه داعش 

کشته شدند.
غیرنظامیان  به  عملیات  این  در  دفاع،  وزارت  منابع  گفته  به 

آسیبی نرسیده است.
شدگان  کشته  شمار  می گوید  اچین  بخشدار  غالب،  حاجی 
چهل  از  بیش  آنها  شمار  احتماال  اما  نیست  مشخص  دقیقا 

نفر است.
اتباع  بین کشته شدگان  ننگرهار می گوید در  پولیس والیت 

خارجی نیز شامل هستند.
عنوان  به  مقامات محلی  از سوی  اچین  در  بند"  "لته  منطقه 

فرماندهی داعش شناخته می شود.
این رویداد  مورد  در  تاکنون  داعش  مخالفان مسلح و گروه 

اظهار نظر نکرده است.
ننگرهار از جمله والیات ناامن کشور است که افزون بر گروه 

داعش، گروه طالبان نیز فعالیت گسترده دارد.
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سنگ خالِص الجوردِ آبی که هزاران سال قدمت 
می شود؛  پیـدا  افغانستان  در  تنها  تقریبًا  دارد، 
به عنوان  یک بخش عمدة سرمایۀ طبیعی یی که 
بزرگ ترین امید تمویِل برنامه های انکشافی این 
حال  در  اما  می شود.  دیده  جهان،  فقیِر  کشور 
طالبان،  برای  درآمد  منبع  یک  الجورد  حاضر، 

قاچاقچیان و زورمنداِن محلی شده است. 
به گفتۀ کارشناسان و مقامات دولتی، با استخراج 
به صورِت  الجورد  سنگ های  تن  هزاران 
افغانستان  بدخشان،  والیت  از  غیرقانونی 
میلیون ها دالر عاید را از دست می دهد. بر اساس 
معادن  امور  مشاور  که  داخلی  یادداشت  یک 
و  فرستاده  رییس جمهور  به  ریاست جمهوری 
بلند رتبۀ  مقام  و یک  "آسوشیتدپرس"  به  دست 
محلی  پولیِس  فرمانده  یک  است،  افتاده  دولتی 
کنترل  بزرگ  معدِن  یک  بر  عبدالمالک،  به نام 
پول  غیرقانونی  به طورِ  معدنچی ها  از  او  دارد؛ 

می گیرد و به طالبان باج می دهد. 
برای  قاچاقچیان  دولتی،  مقام  این  گفتۀ  به 
انتقال سنگ های قیمتی به کابل و پس از آن به 
پاکستان، به مقاماِت محلی رشوه می دهند. استفن 
کارتل سرکمپایِن افغانستان در گروه دادخواهی 
که سکتور  است  گفته  ویتنس  گلوبل  بین الملِل 
مسلح  گروه های  کشور،  این  معادن  استخراج 
بزرِگ بی ثباتی و  منبع  را تمویل می کند و یک 
فساد نه تنها در والیت بدخشان، بلکه در سرتاسر 

افغانستان است.
با کوچک دانستِن سنگ الجورد در سکتور  او 
افغانستان گفته است که بدون  استخراج معادن 
افزایش  بدون  به ویژه  اساسی  حفاظتِی  اقدامات 
معدن کاوی،  مناطق  در  امنیت  و  شفافیت 
درگیر  کشور  این  که  دارد  وجود  واقعی  خطِر 

جنگ های دوام دار بر سر منابع طبیعی شود.
بدخشان  پارلمان  وکیل  یک  مجددی،  جاوید 
درصِد  هفتاد  تخمینی  گونۀ  به  که  می گوید 
عایدات سنگ الجورد به جیب طالبان می رود. 
و  کران  ولسوالی  در  الجورد  معدن  بر  طالبان 
منجان که در کوه های نزدیک به سرحد پاکستان 
این  استخراج  دارد.  کنترول  است،  شده  واقع 
معادن باعث تمویل شورشیان و پیشروی آن ها 
از مناطق جنوبی به والیات شمالی که قباًل امن 

بودند،  شده است. 
افغانستان دارای ذخایر زغال سنگ، مس، معدن 
کم یاب،  خاک های  سیماب،  روی،  فلز  آهن، 
زمرد  و  سرخ  یاقوت  مثل  قیمتی  سنگ های 
سبز، طال و نقره و دیگر عناصر قیمتی می باشد. 
سنجِش ارزِش درست و دقیِق این مواد معدنی، 
مشکل است. اما ارزش ذخایر مواد کیمیاوی و 
شده  گفته  دالر  تریلیون   3 تا  افغانستان  منرالی 

است. 
به  معدنی  ثروِت  این  از  کمی  مقدار  اما 
روند  و  کار  می شود.  استخراج  قانونی  صورت 
این معادن بسیار  از  استخراج خانه گی )دولتی( 
امنیت،  نبود  و  نامناسب  ساختار  است.  ضعیف 
استخراج کننده گاِن بین المللی را دور نگه داشته 
در  خارجی  شرکت های  با  اخیر  معامالت  و 
با سقوط مواجه  را  استخراج آهن، مس و طال 

کرده است.
سنگ الجورد به صورِت بالقوه  در 
افغانستان منحصر شده که هزاران 
بدخشان  والیت  در  است  سال 
مصر  فراعنۀ  می شود.  استخراج 
جواهراِت  از  زیادی  گنجینه های 
می کردند.  ذخیره  را  الجورد 
آن  رنسانس  دوراِن  هنرمندان 
آبی  دانه های  پودر  به صورت  را 
امروز  هنرمنداِن  و  درمی آوردند. 
به صورت جواهرات و زیورات 

از آن کار می گیرند.
سال  در  معادن  قانونی  استخراج 
۲0۱۴ نزدیک به ۵۵00 تن رسید. 
خام  سنگ های  کیلوگرام  هر 
کیفیتش،  به  نظر  الجورد  )اولیه( 
قیمت  دالر  هزار  دو  تا  چهار  از 
دارد. استخراج غیرقانونی معادن، 
است  یافته  افزایش  زیاد  بسیار 
افغانستان  ملی  امنیت  شورای  و 
نوع  هر  آن،   از  جلوگیری  برای 

استخراج سنِگ الجورد را در اوایل سال ۲0۱۵ 
ممنوع اعالن کرد.

اما به گفتۀ یکی از مقامات دولتی، امنیت معادن 
غیرقانونِی  استخراج  از  تا  است  نشده  تأمین 
عبدالمالک  دلیل  همین  به  شود؛  جلوگیری  آن 
)فرمانده پولیِس محلی(توانسته با معافیت نسبی، 
باالی آن کنترول پیدا کند. بر اساس سخنان این 
هر  منطقه  این  از  حفاظت  به خاطر  مالک  مقام، 
ماه به طالبان ۴۴ هزار دالر می پردازد. این مقام 
به خاطر ترس از انتقام جویِی آنانی که در تجارت 
غیرقانونِی این معادن دست دارند، از گرفتن نامِ 

خویش خودداری کرده است. 
آسوشیتید پرس نتوانسته است برای گرفتن نظر 
آقای مالک در پیوند به این اتهامات، با او تماس 
از کنترول  نیز  افغانستان  برقرار کند. رسانه های 
او بر استخراج معادن الجورد خبر داده اند اما او 

تا هنوز چیزی نگفته است.
بر اساس یادداشت محمد یوسف پشتون، مشاور 
تاریخ  به  که  غنی  رییس جمهور  معادِن  امور 
بر  عبدالمالک  است،  شده  فرستاده  دسمبر   ۱۹
را  هنگفتی  هزینه های  غیرقانونی  معدنچی های 
به  تا  است  داده  اجازه  آن ها  به  و  کرده  وضع 
صورت ۲۴ ساعته در آن جا فعالیت  کنند. او در 
رسیده،  پرس  آسوشیتید  به  دسِت  که  نامه   این 
نوشته است که معادن توسط انفجارهای بزرگی 
استخراج  به خاطر  غیرقانونی  معدنچی های  که 
سریع آن را صورت می دهند، به شدت تخریب 

شده اند.
آقای پشتون همچنین گفته است که پسر آقای 
بدخشان  والیت  ملی  امنیت  ریاست  در  مالک، 
عملیات  هرگونه  از  را  پدرش  و  می کند  کار 

و  غیرقانونی  استخراج  برضد  برنامه ریزی شده 
قاچاق معادن خبر می دهد.

وی همچنین نوشته است که ۵ هزار تن الجورد 
در  منجان  و  کران  ولسوالی  از  شده  استخراج 
و  بهارک  منجان، جرم،  و  کران  ولسوالی  چهار 
طالبان  مناطق  این  در  می شوند.  جابه جا  انگام 
معدنچی ها،  کنار  در  دارند.  دیرینه یی  حضور 
از تجارت و استخراج  نیز  قاچاقبران و تاجران 
غیرقانونِی این معادن مستفید می شوند. او نوشته 
است که یک هزار تن پیش از پیش به چین انتقال 
داده شده است. سنگ الجورد با ارزش تخمینی 
باقی  پوشیده  تقریبًا  مارکت،  در  دالر  میلیارد   ۱
به  فقط  آن  از  مالیات جمع آوری شده  و  مانده 

۲30 هزار دالر می رسد. 
الری های  در  جاسازی  با  قاچاق شده  الجورد 
دیگر،  کاالی  کدام  یا  زغال سنگ  میوه جات، 
کابل،  در  سپس  می شود.  داده  انتقال  کابل  به 
و  می شود  بسته بندی  جهانی  بازارهای  برای 
دبی،  پاکستان،  پیشاور  شهر  به  اکثراً  آن جا  از 
امارات متحدة عربی یا شهر جیپور هند، قاچاق 
می شود. در جریان این پروسه، دولت افغانستان 

هیچ مالیه یی از آن دریافت نمی کند و در مسیر 
قاچاق، مقامات محلی و زورمندان با اخاذی از 

قاچاق بران، سود می برند. 
در شهر پیشاور پاکستان، این سنگ های الجورد 
اکثراً توسط تاجران سنگ های قیمتی کشورِ چین 
با  چینی(  )تاجران  آن ها  می شود.   خریداری 
خریِد این سنگ های قیمتی، جنگ در این کشور 

)افغانستان( را تمویل می کنند.
رییس  دفتر  افغانستان،  ملی  امنیت  شورای 
جمهوری و وزارت داخله که مسوول نیروهای 
امنیتی است، از ابراز نظر در این مورد خودداری 

کردند. 
ممنوعیِت استخراج الجورد، ضربۀ بزرگی را به 
تاجرانی که از قانون تبعیت کرده اند، زده است. 
یک تاجر ولسوالی جرم به اسم قاری عبدالودود، 
برای دوسال، دو و نیم تن الجورد را به صورِت 
مدت،  این  در  که  است  کرده  استخراج  قانونی 
ماهانه ۸ هزار دالر درآمد داشته است. او گفت 
از ممنوع شدن استخراج الجورد، ۱۵  که پیش 
به  را  دیگر  و ۹ درصد  داده  در صد حق االمتیاز 

عنوان مالیۀ صادراتی پرداخته است. 
یک تاجر محلی دیگر به نام احمدجان که ۱۲0 
دارد،  بدخشان  در  شده  ذخیره  الجورد  تن 
از من می خواهد که آن را برای  "دولت  گفت: 
زمانی که  اما  بدهم،  انتقال  کابل  به  ذخیره سازی 
چگونه  ندارد،  وجود  امنیت  راه  مسیر  در 
بتوانند  که  را  خارجی یی  مشتری های  می توانم 

این مصارف را متقبل شوند، پیدا کنم؟"

منبع: آسوشیتدپرس
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حامد کرزی، رییس جمهور پیشیِن افغانستان، اخیراً در نشستی 
زیر عنواِن ماهیت و دورنمای بحراِن افغانستان سخنرانی کرده 
موافقت نامۀ  با  رابطه  در  نظِر جان کری  اظهار  است:  گفته  و 
حکومت،  این  کارِ  تداومِ  بر  مبنی  ملی  وحدت  حکومِت 
نموده  تأکید  او  می باشد.  افغانستان«  ملی  »حاکمیت  برخالف 

که »هیچ بیگانه«یی نمی تواند ارادة »افغان«ها را تمثیل کند. 
مشکالت  بررسِی  به هدِف  که  نشست  این  در  کرزی  آقای 
امریکا در  داشته که مداخلۀ  بیان  بود،  برگزار شده  افغانستان 
او  نمی باشد.  تحمل  قابل  افغان ها  برای  کشور  داخلِی  امور 
خود  خاِک  در  را  امریکا  حضورِ  افغان ها  که  کرده  تصریح 
افغانستان  ملی  منافع  نباید  نه تنها  حضور  این  اما  می  پذیرند، 
را تهدید کند، بلکه باید منجر به تحقِق صلح در کشور گردد. 
در  گذشته  انتخابات های  این که  به  اشاره  با  وی  همچنین 
افغانستان با "مدیریِت خارجی ها" به بحران کشانده شد، گفته 
است: "از امریکا می خواهیم که حاکمیت ملِی ما را به بازی 

نگیرد و در امور داخلی مداخله نکند." 
اخیِر  سفر  در  امریکا  وزیر خارجۀ  کری  که جان  گفتنی ست 
خود به کابل گفته بود: مدت کارِ دولت وحدت ملی ۵ سال 
است؛ هرچند در موافقت نامه گفته شده که در خالِل دو سال 
باید لویه جرگه تشکیل شود، اما برگزاری لویه جرگه به معنای 

پایان کارِ دولت وحدت ملی نبوده است. 
اما بسیار پیشتر از اظهاراِت شعارزده و ریاکارانۀ آقای کرزی، 
و  ملی  شورای  گستردة  واکنِش  با  کری  جان  آقای  اظهاراِت 
مدنی  و  سیاسی  جریان های  و  سیاسی  احزاب  از  شماری 
روبه رو گردید و رسانه ها به نقد و جرِح این اظهارات پرداختند 
نقِض حاکمیِت ملی، سراِن دولت وحدت  به خطِر  و نسبت 
ملی را هشدار دادند. حتا شهرونداِن عادِی کشور نیز به سرعت 
نقدها و اعتراضاِت جالب و به حق شان را در این ارتباط، در 
صفحۀ ُرخ نماِی خویش به نمایش گذاشتند و موجی سازنده 

را در این باره در شبکه های مجازی به راه انداختند. 
این  و  آمده  پُرطمطراق  ولی  دیر  بسیار  کرزی  آقای  این که 
اطالق  و  ملی"  "حاکمیت  ترجیع بنِد  با  را  گنده   حرف های 
می راند،  زبان  بر  سرزمین  این  ساکناِن  همۀ  بر  "افغان"  واژة 
بسیار خنده آور و در عیِن حال دردآور است. گویا آقای کرزی 
همین  بر  است؛  ایستاده  کجا  در  و  است  کی  کرده  فراموش 
اساس، ما ناچاریم یک بارِ دیگر به وی یادآوری کنیم که او 
کیست، از کجا آمده و چه دسته ُگل هایی به آب داده و اکنون 

در کجای تاریخ و حافظۀ جمعِی ما ایستاده است! 
آقای کرزی فراموش نکند که ۱۵ سال پیش، با مداخلۀ نظامِی 
استخباراتی  سازمان های  برخی  البِی  و  کشور  در  خارجی ها 
از جنگ و  مردمِ خسته  بر  زمامدار  عنواِن  به  منطقه و جهان 
تشنۀ صلِح افغانستان تحمیل شد و اگر این مداخله یا البی گرِی 
خارجی نبود، محال بود چنین شخصیِت ناشناخته و بی نفوذ، 
از خیِل شخصیت های ملی و جهادِی پُرنفوذ در کنفرانِس بن، 

سربلند کند و کم کم آییِن مهتری و سروری بیاموزد.  
آغازیِن  ماه های  و  روزها  در  که  بیاورد  یاد  به  کرزی  آقای 
و  افغانستانی ها  میاِن  در  حضور  از  کشور،  در  خود  ریاسِت 
افغان های هم والیتِی خود، به شدت می هراسید و از امریکایی ها 
خواهش کرده بود آن ها مسوولیِت تأمین امنیِت وی را به عهده 

بگیرند.
و  حمایت  با  که  بیاورد  یاد  به  را  روزهایی  کرزی  آقای 
و  قومی  برنامه های  هم پیمانانش،  و  امریکا  آشکارِ  مداخلۀ 
در  و  می راند  پیش  به  را  کشور  در  خویش  تمامیت خواهانۀ 
حضیِض ازخودبیگانه گی و اجنبی پرستی، منافِع ملی، حاکمیِت 
به قمار می گذاشت  ملی و همۀ ارزش ها و مصالِح میهنی را 
و کمر به حذِف شخصیت های ملی و جهادِی کشور به انحاء 

مختلف بسته بود. 
این آقای کرزی بود که در همۀ انتخابات ها و روندهای مدنِی 
دورة خود، خواهاِن مدیریت/مداخله/جانب دارِی خارجی ها به 
دید،  برآورده  را  خود  آماِل  که  آن جایی  و  شد  خویش  نفِع 
در  را  منافعش  که  آن جایی  و  خواند  "منجی"  را  خارجی ها 

خطر دید، خارجی ها را متهم به مداخله و سلطه گری کرد. 
الغرض این که: آقای کرزی پاک با مفاهیمی مانند "حاکمیت 
"بیگانه پرستی"  داِغ  و  است  بیگانه  ملی"  "غرور  و  ملی" 
تبصره  و  ننگ  این  هویداست.  آفتاب  چون  پیشانی اش  بر 
از  ثبت می باشد؛  افغانستان  به تفصیل در حافظۀ جمعِی مردم 
این رو به جناِب ایشان توصیه می شود بیهوده زحمت نکشد، 
و  افراد  بگذارد  ندارد،  رنگی  دیگر  )بیگانه ستیزی(  او  حنای 
شخصیت های واقعی، دل سوز و مردمی، حکومت وحدِت ملی 

و خارجی ها را نصیحت کنند!

چنـدتـذکِرضــروری
بهآقـایکرزی
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حکومت افغانستان در واکنش به گزارش 
این  که  می گوید  امریکا  خارجۀ  وزارت 

کشور زندان سیاسی مخفی ندارد.
ارگ در اعالمیه یی گفته که حکومت برای 
جلوگیری از تخطی ها از معیارهای حقوق 
و  عدلی  ادارات  در  کشور  این  در  بشر 
قضای اصالحات جدی را مد نظر گرفته 

است.
چهارشنبه  روز  امریکا  خارجه  وزارت 
گزارش ساالنۀ خود را در مورد وضعیت 
و  رساند  نشر  به  جهان  در  بشر  حقوق 
در  بشر  حقوق  وضعیت  مورد  در  آن  در 

افغانستان هم اظهار نگرانی شده است.
مسلح  مخالفان  حمالت  گزارش  این  در 
و  دولتی  مامورین  و  غیرنظامیان  باالی 
شده  بازداشت  افراد  شکنجه  همچنان 
توسط مأموران حکومتی و رفتار نا مناسب 
در  بشر  حقوق  عمده  مشکالت  آنها  با 

افغانستان خوانده شده است.
جمهوری  ریاست  اعالمیه  یک  در  اما 
محاکم  قضات  تمام  برکناری  افغانستان 
برای  مثالی  والیات  سطح  در  مرافعه 
تالش ها به مقصد بهبود وضع حقوق بشر 

یادآوری شده است.
برای جلوگیری  اعالمیه گفته شده که  در 

را  ملی  عمل  برنامه  یک  دولت  شکنجه 
دادستانی  ادارات  طریق  از  و  داده  ترتیب 
امکانات  قضایی  و  عدلی  ادارات  دیگر  و 
ساخته  فراهم  را  برنامه  این  کردن  عملی 

است.
گزارش  به  جمهوری  ریاست  اعالمیه 
ساالنه وزارت خارجه امریکا اشاره نموده 
و نوشته است که در این گزارش وضعیت 
و   ۱3۹۱ قبل  سال های  در  بشر  حقوق 

۱3۹۲ در افغانستان بررسی شده است.
دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست 
وضع  در  می گوید  افغانستان  جمهوری 
سال های  به  نسبت  افغانستان  بشر  حقوق 

گذشته تغییرات زیاد ایجاد شده است.
اظهار  آزادی  رادیو  به  پال  مینه  آقای 
در  گذشته  سال های  با  مقایسه  در  داشت 
پامال گردیدن حقوق بشر در افغانستان به 
قابل مالحظه یی کاهش آمده است  درجه 
و حکومت افغانستان در مسأله حقوق بشر 

بسیار جدی می باشد .
در  را  افراد  شکنجه  ادعای  پال  مینه 

زندان های افغانستان رد کرد. او گفت:
رد  را  محابس  در  شکنجه  خبر  ماه   "
اول  روزهای  در  جمهور  رییس  می کنیم. 
از محبس  پلچرخی و  از زندان  کار خود 

زندگی  خواست  و  کرد  دیدار  زنانه 
را  آنها  دوسیه های  تا  ببیند  را  محبوسین 
بررسی نماید و مشکالت آنها را با گوش 
خود بشنود. این عمل چنین معنی دارد که 
ما کاماًل متوجه وضع زندان ها هستیم. " اما 
سازمان عفو بین المللی نکات ذکر شده در 
گزارش وزارت خارجه امریکا را در مورد 
مشکالت حقوق بشر در افغانستان تا حد 
زیادی حقیقت می شمارد. حوریه مصدق 
سازمان  این  افغانستان  بخش  مسوول 

می گوید:
"به باور سازمان عفو بین الملل و یافته هایی 
تنها  نه  که  می دهد  نشان  داریم  ما  که  را 
مخالفین  طرف  از  ملکی  تلفات  موضوع 
مسلح دولت بلکه موضوع تخلفات حقوق 
توسط  افغانستان،  دولت  توسط  بشری 
پارلمان  اعضای  توسط  دولتی،  اراکین 
تهدید  افغانستان  در  را  ثبات  زیاد  حد  تا 
تلفات  هرچند  حال  عین  در  و  می کند 
ملکی از اثر عملیات های نظامی نیروهای 
بین المللی تا حد زیاد کاهش پیدا کرده ، 
ولی با آنهم ما گزارشاتی از این عملیات ها 
توسط  که  حمالتی  مخصوصًا  داریم 
درون ها  یا  سرنشین  بدون  طیاره های 

صورت می گیرد. "
ارگ ریاست جمهوری می گوید، حکومت 
به  کشور  این  اساسی  قانون  اساس  بر 
ارزش های  و  سیاسی  آزاد  فضای  حفظ 
تاکید دارد که  متعهد است و  دموکراتیک 
وجود  سیاسی  زندان  کدام  کشور  این  در 

ندارد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری اظهار 
طریق  از  افغانستان  حکومت  که  داشت 
وضعیت  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
به  دارد.  نظر  زندان ها تحت  در  را  بشری 
گفته وی حکومت همچنان در هیچ نقطه 
که  نمی دهد  اجازه  کسی  به  افغانستان 

زندان شخصی داشته باشد.

عتیق رحیمی:

کامـاًلبهتزدهشـدهام
معروف  نویسنده  رحیمی،  عتیق 
جایزه  برنده  و  فرانسوی  افغانستانی االصل 
انتشار  به  یادداشتی،  انتشار  با  گنکور،  معتبر 
اعتراض  ایران  در  فارسی زبانش  آثار  ترجمه 
شده ام.  بهت زده  " کاماًل  نوشت:  و  کرد 
نمی دانم چه کسی این چنین تصمیمی گرفته؟ 

و چرا؟"
رمان های  غبرایی،  مهدی  تازه گی  به   
و  خواب  "هزارخانه  و  خاک"  و  "خاکستر 
اختناق" از عتیق رحیمی را که اصل آنها به 
فارسی نوشته شده، از روی نسخه انگلیسی، 
است  قرار  و  کرده  ترجمه  فارسی  به  دوباره 
که این ترجمه ها از سوی انتشارات ثالث در 

تهران منتشر شود.
عتیق رحیمی، در یادداشتی بر "تمدن، زبان 
با  خود  مشترک  زبانی"  فرهنگ  و  فرهنگی 
ایرانیان تأکید کرده و نوشته است: "تابستان 
سال ۱۹۹۸ بود. از فرانسه آمده بودم به تهران، 
مسابقۀ  مورد  در  مستندی  فلم  ساختن  برای 
متحدة  ایاالت  و  ایران  تیم های  بین  فوتبال 
و  تبعید  سال  پانزده  از  پس  انگار  آمریکا. 
خودم،  سرزمین  به  بودم  برگشته  سرگردانی 
به فرهنگ خودم، به زبان خودم. ماهیی بودم 
در آب. درست همان سال، دو سه ماه پیش 
خاک،  و  کتابم،  خاکستر  نخستین  سفرم،  از 
توسط بنگاه نشراتی خاوران در شهر پاریس 

به  فارسی  زبان  به  امینی  همت  بهمن  به  و 
چاپ رسیده بود. چند جلدی را هم با خودم 
برده بودم تا به دوستان مهربان و فرهیخته  ای 
چون فرهاد سبا، خانم معتمد آریا و شاد روان 
کردم  چنان  که  کنم؛  تقدیم  فرزانه  مجید 
مشکل  هیچ  بدون  خواندند،  هم  ایشان  و 
دستوری  یا نوشتاری  و به یک حرف ، بدون 

هیچ مشکل زبانی. "
پس  روز،  "هر  است:  داده  ادامه  رحیمی 
و  کوچه ها  در  دوستان  با  فلمبرداری،  از 
قدم  هر  می زدم.  قدم  تهران  شهر  جاده های 
یک  کوچه،  هر  و  هجا  نفس،  هر  بود؛  واژه 
با  انقالب  خیابان  در  می بردم.  لذت  داستان. 
 عطش به  کتاب فروشی ها    سر می زدم و کتاب  
می خریدم. حتا ترجمۀ آثار نویسندگان معاصر 
و،  دولوز...  داریدا،  کوندرا،  چون  را،  جهان 
فقط  می گفت،  بارت  روالن  که  همان گونه 
نویسندگان  همه  این  خوانش  لذت  برای 
بزرگ به زبان مادری ام. و به خود می بالیدم. 
این  از  هم  من  بلی،  که  می گفتم  با خودم  و 
تمدنم، از این زبان فرهنگی و از این فرهنگ 

زبانی."
برنده جایزه  فارسی زبان  نویسنده  تنها  سپس 
آثار  انتشار  به  خود  یادداشت  در  گنکور 
اشاره کرده  افغانستان  ایران و  فارسی اش در 
است: "چند سال بعد، اهدای جایزة ادبی یلدا 
بالندگیم  این  به  خاک،  و  خاکستر  کتاب  به 
 ،۲00۲ سال  در  سپس،  افزود   پیش  از  بیش 
 بهمن امینی کتاب هزارخانۀ خواب و اختناق 
بعد  محمدحسین  سال  چند  و  کرد،  نشر  را 
محمدی، نویسندة چیره دست ما و ناشر بس 
کابل  در  دوباره  را  کتاب  این  مسوولیت،  با 
سال  در  هم  اثر  این  کرد.  پخش  و  چاپ 
اخیر  سال  ده  رمان  بهترین  به حیث   ۲00۹
زبان فارسی در افغانستان برندة نخستن دورة 

     جایزة  ادبی  نوروز شد."
عتیق رحیمی در حالی که مهدی غبرائی نام 

و  خواب  "هزارتوی  به  را  او  فارسی  رمان 
"در  است:  کرده  تأکید  داده،  تغییر  هراس" 
رابطه با عنوان این کتاب، باید گفت که کلمۀ 
"هزارخانه" را نخستین بار ناصرخسرو بلخی 
حتا  که  زیباست!  چه  و  بود.  کرده  استفاده 
ناشران فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی... که این 
کتابم را چاپ کردند،  دلباختۀ این واژه شدند 
و آن را تحت الفظی به زبان های خود ترجمه 
کردند. این سخن درست نیست که بگوییم : 
چون  ترجمان انگلیسی کلمۀ "اختناق" را به 
"fear" ترجمه کرده، ما هم آن را باید تغییر 
دهیم. چرا ما  زیبایی و ژرفنای زبان خود را 
جهانی نسازیم ؟! برای من افتخار بزرگی بود 
در  را  صبور"  "سنگ  اصطالح  توانستم  که 

ادبیات و زبان فرانسه رایج سازم."
یادداشت عتیق رحیمی آمده است:  ادامه  در 
"اینک با آگاهی از برگرداندن دو کتابم ـ که 
هر دو را به فارسی  نوشته امـ  از زبان انگلیسی 
مترجم بس  با خامۀ  فارسی، آن هم  زبان  به 
شده ام.  بهت زده  غبرایی،  کاماًل  مهدی  توانا 
نمی دانم چه کسی این چنین تصمیمی گرفته؟ 
و چرا؟ زمانی که با آقای جعفریه در پاریس 
ترجمۀ  از  صحبت  داشتم،  گفتار  و  دیدار 
بر  "لعنت  عنوان  با  کتابم  بود،  کتاب  یک 
داستایوفسکی". ولی ایشان ادعا دارند که گویا 
صرف با "تقدیم و امضای همۀ کتاب هایم" 

برای ایشان، حقوق برگرداندن همه را هم به 
این صورت،  در  پس  کرده ام !  واگذار  ایشان 
همۀ خوانندگانم در چهار گوشۀ دنیا که کتابی 
از من و با امضای من دارند ، حق برگرداندن، 
دارند!...    نیز ضمیمه  را  آثارم  و پخش  چاپ 
افسوس که تا حال به چنین قانونی پی نبرده 
بودم، ورنه  حقوق بسا از شاهکارهای جهانی 

را از آن خود می ساختم ! "
در پایان این یادداشت اضافه شده است: "در 
ضمن، به آقای جعفریه از ترجمۀ "لعنت بر 
داستایوفسکی" توسط خانم نیلوفر ُدهنی هم 
کار  متن  این  روی  مدتی  ایشان  کردم.  یاد 
پیش  را  آن  تا  داد  اجازه  هم  من  به  و  کرد 
را  کتاب  این  ویراستاری  بخوانم.  چاپ  از 
از  گرفت.  عهده  بر  محمدی   محمد حسین 
نزدیکی این ترجمه به سبک نوشتاری خودم 
به  ترتیب،  هر  به  شدم.  شگفت زده  خیلی 
بنگاه  از  سرگردان،  آثار  این  نویسندة  حیث 
نشرات ثالث خواهانم که به عنوان یک بنگاه 
مهم و بس معتبر، آن هم از سرزمین با فرهنگ 
تمام  با  این مورد  ایران، در  متمدنی  چون  و 
پخش  و  چاپ  و  کند  برخورد  مسؤولیت 
کتاب هایم را متوقف سازد. زیرا چنین عملی، 
اهانتی است نه تنها در برابر زبان فارسی، بلکه 
در برابر نویسندگی، کار ترجمانی و پیشۀ بس 
حساس نشراتِی فرهنگ دو سرزمین هم زبان 

و هم ریشه."
پیشتر بهمن امینی، مدیر انتشارات خاوران در 
پاریس، که برای اولین بار اصل فارسی کتاب 
"خاکستر و خاک" نوشته عتیق رحیمی را در 
سال ۱3۷۸ منتشر کرده، به ترجمه های مهدی 
غبرایی واکنش نشان داد و آن را محکوم کرد 
جمع آوری  ترجمه ها  این  اگر  که  گفت  و 
"سانسورنشده"  و  اصلی  نسخه  نشود، 
به  را  رحیمی  عتیق  فارسی زبان  کتاب های 

طور رایگان در اینترنت منتشر خواهد کرد.

رونماییفصلنامة"ادبیاتمعاصر"
هارون مجیدی

نخستین شمارة فصل نامۀ "ادبیات معاصر" 
رسیده،  نشر  به  اندیشه  بنیاد  نشانی  از  که 
استادان  نویسنده گان،  شاعران،  حضور  با 
دانشگاه و دانشجویان در دانشگاه ابن سینا 

رونمایی شد.
پیام  مدیر مسوول، علی  حسین حیدربیگی 
جعفری  محمود  و  مسوول  مدیر  معاونت 

سردبیری این فصل نامه را به دوش دارند.
مسووالن فصل نامۀ ادبیات معاصر می گویند 
و  ادبی  فرهنگی،  بخش های  در  آنان  که 

هنری کار خواهند کرد.
مدیر مسوول فصل نامۀ  حسین حیدربیگی، 
سخنرانان  از  یکی  و  معاصر"  "ادبیات 
محفل رونمایی این فصل نامه، دربارة اوضاع 
نشر  ضرورت  و  افغانستان  امروز  فرهنگی 
فصل نامۀ ادبیات معاصر صحبت کرده گفت: 
جواب گوی  تا  دارد  تالش  فصل نامه  این 
ضرورت های فرهنگی، ادبی و هنری جامعۀ 

امروز ما باشد.
ادبیات  فصل نامۀ  مسوول  مدیر  گفتۀ  به 
معاصر: جامعۀ افغانستان در دورة پساطالبان 
بهانه های  به  مادی  منافع  مصروف  بیشتر 
فعالیت های فرهنگی شد و این امر ضعف و 

بی هویتی فرهنگی را به وجود آورد. 
پشتوانۀ  نبود  به  اشاره  با  بیگی  حیدر  آقای 
افغانستان،  در  فرهنگی  کارهای  برای  مالی 
اما گفت: محدودنگری در بخش فرهنگی بر 
اساس قومیت، مذهب و روابط دوستانه از 
ضعف های دیگر جامعۀ فرهنگی افغانستان 

است.
در سرمقالۀ شمارة نخست فصل نامۀ ادبیات 

و  ادبی  آفرینش  که  است  آمده  نیز  معاصر 
و  است  مردم  درد  از  گوشه یی  بیان  هنری 
ذهن  در  بایستی  آفریده ها  این  باشد؛  باید 
باز کند و باعث تغییر  و ضمیر مردم جای 

رویکردها و نگرش های کج باشد. 
دکتر محمد امین احمدی، رییس دانشگاه ابن 
سینا و یکی از سخنرانان این محفل با بیان 
خانۀ وجود  منزلۀ  به  هنر  و  فرهنگ  این که 
زیبایی شناسی  حس  افزود:  است  انسان 
انسان منشأ هنر است و ارضای آن یکی از 

نیازهای اساسی انسان می باشد.
ادبیات  و  فرهنگ  احمدی،  آقای  گفتۀ  به   
است  انسان  احساسات  و  عواطف  نشانگر 
و احساسات تعالی یافته خود را به صورت 

فرهنگ و هنر بروز می دهند. 
سیده مژگان مصطفوی، معین امور نشراتی 
رونمایی  نیز  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
دست  به  را  معاصر  ادبیات  فصل نامۀ 
ادبی  مجلۀ  این  عالقه مندان  و  اندرکاران 
تبریک گفته خاطر نشان کرد: در طول ۱۴ 
از ۱000 رسانۀ چاپی و  بیش  سال گذشته 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در  تصویری 

افزایش  از  نشان  که  است  رسیده  ثبت  به 
فعالیت های فرهنگی و ادبی در کشور است.
فعالیت های  افزایش  از  مصطفوی  بانو 
جوانان در امور فرهنگی ابراز ُخرسندی کرد 
و یادآور شد که نسل گذشته بیشتر درگیر 

جنگ بوده است. 
در عین حال، مخاطب یابی و نگاه حرفه یی 
به  پرداخت  ادبی،  آثار  تحلیل  و  نقد  به 
جمله  از  ترجمه  دریچۀ  از  ملل  ادبیات 
رویکردهایی گفته شده اند که دغدغۀ اصلی 

اهالی "ادبیات معاصر" را در بر دارد.
عشق ها  سیاست،  بر  هنر  زمانی  در  سلطه 
صلح  و  جنگ  رودکی،  حسرت های  و 
خصوصی؛  عالی  تحصیالت  شاهنامه،  در 
توسعۀ فرهنگی، همسانی ها و نا همسانی ها، 
ارزش های  پاسدار  ادبیات  فراموشی،  علیه 
انسانی و...، از مطالب و بحث های آمده در 

نخستین شمارة این فصل نامه است.
شعر خوانی و موسیقی بخش های دیگر این 
محفل رونمایی فصل نامۀ ادبیات معاصر بود 
به  و صرف عصریه  فصل نامه  توزیع  با  که 

پایان رسید
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جذابیت  از  بیشتر  چیزی  می تواند  طراحی 
امروزی  کننده گان  مصرف  برای  ظاهری 
بیاورد. طراحی می تواند بامعنا باشد و به هدفی 
افراد  همۀ  برای  بهتری  دنیای  و  کند  خدمت 
آیپد، ساعت  بر  بیافریند. عالوه  انسانی  جامعۀ 
مچی های لوکس، خانه های مدرن و کنسول های 
بازی نسل جدید، طراحی و خالقیت چه گونه 
می تواند به افرادی که به این چیزها دست رسی 

ندارند، کمک کند؟
اشاره می شود که جان  آیتمی  ده  به  این جا  در 
به زنده گی آن ها  انسان ها را نجات می دهند و 
آزادی بیشتری می دهند. این ها فقط طراحی های 
خدمت  در  طراحی هایی  بلکه  نیستند،  ساده 

هدف هستند. 

 اجاق گاز آشپزخانه BioLite با سوخت 
پاک

دنیای  می تواند  بسوزد،  هیزم  با  که  اجاقی  آیا 
 BioLite گاز  اجاق  قطعًا.  بسازد؟  بهتری 
سوخت موجود مانند چوب و هیزم می سوزاند 
و عمل کرد آن آن قدر پاک و مؤثر است که دود 
از  بیش  است.  قابل چشم پوشی  آن  از  حاصل 
نیمی از جمعیت دنیا روی شعله و در شرایطی 
و  می کنند  درست  غذا  نامناسب،  تهویۀ  با 
استنشاق دود منجر به بیماری و مرگ بیش از 

دو میلیون نفر در سال می شود.
برای بهبود روند پخت در جایی که شهروندان 
بدون  خود  منزل  در  بتوانند  سومی  جهان 
غذا  نحوة  در  باید  بپزند،  غذا  مضر  دودهای 
آورد.  وجود  به  انقالبی  دنیا  از  نیمی  پختن 
دستگاه BioLite یک شارجر USB دارد. فقط 
در افریقا ۵00 میلیون تلیفون همراه فعال وجود 
دارد و تا سال ۲0۲0، هر یک از شهروندان این 
شارجر  تعبیۀ  داشت.  خواهد  موبایل  یک  قاره 
باعث  این اجاق گاز تغذیه کند،  از  USB که 
می شود که این اجاق گاز، انقالبی برای جهان 

در حال توسعه باشد.

 گوشی هوشمند بریل
که  می کنند  کمک  ما  به  موبایل  دستگاه های 
یک  آیا  بگیریم.  تماس  اطراف مان  دنیای  با 
فرد  که  کند  کمک  می تواند  موبایل  دستگاه 
ما  با  اطرافش که کاماًل  با دنیای  آسیب دیده یی 
غریبه است، تماس برقرار کند؟ طراحی گوشی 
سان  شیکون  توسط   DrawBraille هوشمند 
این دستگاه صفحه نمایش و  انجام شده است. 
امکان  که  دارد  بریل  حروف  از  صفحه کلیدی 
استفاده از سیستم ها و برنامه های فناوری مدرن 
موبایل را به افراد نابینا می دهد. آیا می خواهید 
انجام  گوگل  جست وجوی  بفرستید،  پیامک 
دهید یا مسیریابی کنید؟ در این طراحی جالب، 
استفاده  خدمات  این  از  می توانند  نابینا  افراد 

کنند.
AirDrop منبع آب آبیاری 

کم  محیط های  در  و  خشک سالی  شرایط  در 
آب  منبع  می شود.  دشوار  حیات  ادامۀ  آب، 
برندة  لیناکر،  ادوارد  توسط   AirDrop آبیاری 
می گیرد  هوا  از  را  آب   ،۲0۱۱ دایسون  جایزه 
و برای آبیاری بذرها به کار می برد. یک توربین 
هوای مرطوب را به AirDrop می کشد و وقتی 
می یابد  جریان  لوله ها  از  شبکه یی  در  هوا  این 
متراکم می گردد.  زیرزمینی شود،  کولر  وارد  تا 
است،  ساخته  لیناکر  که  دست ساز  نمونۀ  یک 
روزانه یک لیتر آب را جمع می کند که می توان 
اطراف  گیاهان  قطره یی  آبیاری  برای  آن  از 
Air� تولید لیناکر  پروژة  هدف  نمود.   استفاده 

مناطق  در  باغداران  و  کشاورزان  برای   Drop
خشکی که مستعد خشک سالی اند است. بدین 
ترتیب این کشاورزان می توانند به معیشت خود 
ادامه دهند و در بدترین و خشک ترین شرایط، 

خانواده های خود را تأمین کنند.

 استخوان های پروتز با چاپ سه بعدی
سه بعدی  چاپ شدة  استخوان های  تیوری،  در 
می توانند حوزة پزشکی را دگرگون کنند. زیرا 
و  سریعًا  جایگزین"  "قطعات  حوزه،  این  در 
قربانیان  به  و  می شوند  چاپ  ارزان  قیمتی  با 
حوادث کمک می کنند. در واقعیت، این اتفاق 
هنوز  که  فناوری  این  این که  با  است.  افتاده 
شدة  استخوان های چاپ  ولی  است،  نو  بسیار 
وجود  بسیاری  بدن های  در  اکنون  بعدی  سه 
دارند. اخیراً، به خانمی ۸0 ساله فک مصنوعی 

چاپ شدة سه بعدی داده شد. در آیندة نزدیک، 
می توان استخوان طراحی کرد، چاپ کرد و با 

عمل جراحی آن را نصب کرد.

 یک لپ تاپ برای هر کودک
مزایای  همۀ  و  اطالعاتی  هدیۀ  اول،  آیا جهان 
ناشی از آن را به افرادی که در کشورهای در 
می دهد؟  دارند،  کمی  امیدهای  توسعه  حال 
"یک  گروه  افراد  که  است  پرسشی  همان  این 
لپ تاپ برای هر کودک" در سال ۲00۵ از خود 
پرسیدند و از آن زمان به بعد به کارشان ادامه 
دادند. هدف این است که خیریه ها لپ تاپ های 
ارزان، قوی و بادوامی تهیه کرده و به کودکان 
در سراسر دنیا بدهند. با آن که این هدف واالیی 
است، ولی این گروه به میزان زیادی موفق شده 
 ۲.۴ از  بیش  گروه  این   ،۲0۱۱ سال  از  است. 
آموزان جهان سومی  دانش  به  لپ تاپ  میلیون 
ادامه  امروز  همین  تا  پروژه  این  است.  داده 
یافته و نسخه های جدیدی از OLPC در حال 
توسعه هستند و این گروه خیریه، در حال کار 

برای تکمیل این پروژه است.

 پروژۀ یک لیتر نور
طراحی های انقالبی، نیاز به فناوری پیشرفته یی 
در  بیاندازید.  نگاهی  پروژه  این  به  ندارند. 
همه  برای  برق  که  توسعه،  حال  در  جهان 
معموالً  پالستیکی  بوتل های  نیست،  موجود 
نور  لیتر  یک  پروژة  هستند.  دست رس  در 

نشان می دهد که جوامع چه طور این بوتل های 
پالستیکی را به نور طبیعی آفتاب برای بیغوله ها 
دست رسی  برق  به  که  دیگری  خانه های  و 
پنجره ها  که  جایی  در  می کند.  تبدیل  ندارند، 
یا  به علت کمبود شیشه  همیشه کار نمی کنند، 
مواد دیگر، این طراحی موجب تأمین نور برای 

جاهایی می شود که نور کمی دارند.

 انتقال آب هیپو رولر
طوالنی  روزانۀ  سفرهای  دنیا  مردم  همه روزه 
انجام می دهند تا آب شیرین برای شرب، پخت 
و نظافت گیر بیاورند. قبل از هیپو رولر، به دست 
آوردن و انتقال این آب، یک چالش بزرگ بود. 
مخترعین هیپو رولر الزم نبود از اول چرخ را 
اختراع کنند، فقط می بایست با الهام به آن نگاه 
استوانه یی معمول  فرم  از  می کردند. هیپو رولر 
بشکه های بزرگ استفاده می کند و یک دستگیرة 
توسعه  در کشورهای  افراد  به  که  دارد  محرک 
نیافته، امکان انتقال مقدار زیادی آب در فواصل 
طوالنی با انرژی کمتر را می دهد. در جایی که 
را  طوالنی  مسیری  کوچک،  خانوادة  یک  باید 
فرد  یک  حاال  می کرد،  طی  آب  سطل های  با 
می تواند به تنهایی آب یک خانواده را از منبع 

آب تا منزل انتقال دهد.

 قالب شکسته بندی ارتوپدیک هوشمند
پروسۀ  یک  می تواند  درمان  نحوة  آینده  در 
شکسته بندی  قالب  طراحی  بشود.  فناورانه 
ناکازاتو  پدرو  توسط  که  هوشمند  ارتوپدیک 

انجام شده است، یکی از نمونه های آن  اندراد 
است. این قالب استخوان شکسته را محکم نگه 
می دارد و از بهبود و فعالیت های دارندة آن در 
کل روند درمان، اطالعات جمع آوری می نماید. 
وقتی استخوان جوش می خورد و کاربر فعال تر 
پزشک  به  و  شده  جمع آوری  داده ها  می شود، 
روند  که  کند  مشخص  تا  می شود  داده  بیمار 
درمان چه طور بوده و به دارندة قالب بازخورد 
می دهد. فعالیت بیش از حد و استراحت بسیار 
کم توسط پزشک در نظر گرفته می شود و رژیم 

غذایی بهتری به بیمار داده می شود.

 سیستم حرکتی اکسو بایونیکز
که  است   DARPA پروژة  شبیه  سیستم  این 
آمادة استفاده توسط ارتش است. این سیستم به 
افرادی که پای شان فلج است، امکان راست راه 
رفتن و عدم استفاده از ویلچر را می دهد. داخل 
مکانیکی  کمک های  و  سنسورها  بریس ها،  آن 
وجود دارد که به معلولین جسمی گزینۀ راست 
اندام های  کمک  با  کردن  حرکت  و  ایستادن 
مصنوعی را می دهد. از همۀ چیزهایی که تا به 
حال معرفی کردیم، این وسیله بیش از همه از 
فناوری استفاده می کند. این نوعی طراحی است 
که به همۀ ما در دهۀ هشتاد وعده داده شد و 
در  هنوز  سیستم  این  است.  نشسته  به بار  حاال 
حال تحول است و با توسعه و پیشرفت بیشتر، 
آن  از  استفاده  و  می یابد  کاهش  آن  هزینه های 

برای افراد راحت تر می شود.
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موسسۀ تحقیقات نخاع سان فرانسیسکو در سال ۱۹۹۲ پژوهشي منتشر کرد. در این 
پژوهش ۱00 زن و مرد که همه گي مي بایست تحت عمل جراحي دیسک کمر قرار 
گیرند، شرکت کردند. پیش از عمل، با تک تِک آن ها مصاحبه شد و دربارة عوامل 

آسیب رساِن زیر در دوران کودکي از آن ها پرسش کردند: 
۱ـ جدایي یا مرگ پدر/ مادر یا هر دوي آن ها 

۲ـ مرگ خواهر یا برادر در کودکي 
3ـ اجبار به ترک والدین و زنده گي دور از آن ها 

سپس هر بیمار در یکي از این سه گروه طبقه بندي شد: 
۱ـ آن هایي که هیچ یک از این وقایع را پشت سر نگذاشته بودند. 

۲ـ آن هایي که دو تا از سه فاکتور را دارا بودند. 
3ـ کساني که هر سه را پشت سرگذاشته بودند. 

ماندگارِي  میزان  جراحان  پي گیر،  بررسي هاي  انجام  و  جراحی  عمل  از  پس 
زیر  به شرح  گروه،  این سه  از  هر یک  براي  را  مثبِت عمل  اثرات  طوالني مدت 

اعالم کردند:
۱ـ گروه اول: ۹۵ درصد 
۲ـ گروه دوم: ۷3 درصد 
3ـ گروه سوم: ۱۵ درصد 

در این باره پژوهش ها و بررسي هاي موردي فراواني انجام گرفته است که بسیاري، 
شواهدي بر تأیید این فرضیه یافته  اند و تعداد کثیري هم هستند که میزان دخالِت 
امور روان شناختي در پروسۀ درمان هاي فیزیکي را ناچیز و قابل اغماض مي انگارند. 
در هر حال، آن چه که مهم و ثابت شده است، این است که جسم و روان هرگز 
از یکدیگر مجزا نیستند و سالمِت هر دوي آن ها، وجود یک انسان متعادل و توانا 
را تضمین مي کند. اگر فرض بر این ـ که فرض بي اعتباري هم نیست ـ باشد که 
روان و سالمت و پریشاني آن در چه گونه گي و سرانجام پروسه هاي درمان هاي 
فیزیکي تأثیر دارند، پس مي توان از روان و دخالِت آن بهره گرفت. در این کار، 
زمینۀ روان شناختي فرد بیمار بررسي مي شود تا هر نقطه یي که حکایت از آسیب 
و رنجي دارد، مشخص گردد. در این جاست که یک روان درمانگر به کمک تیم 
پزشکي مي آید. او به بیمار مي آموزد که آسیب هاي روحش را ترمیم کند و پس از 
این که سالمت روانش بهبود یافت و باالتر رفت، امکان بهبودي درد فیزیکي هم 
باالتر مي رود. همین ماندگاري نتایج مثبِت عمل و میزان دردِ بیماران پس از آن، 
تنها اندکي با پروسۀ جراحي در ارتباط بود و عوامل پرسش شده پیش از عمل، 
فاکتورهاي  این که  بودند. جالب  داده  نشان  به وضوح  را  تأثیرات چشم گیِر خود 
سه گانه و آسیب زا، همه گي ریشه در کودکي مردان و زناني داشتند که منتظر عمل 

جراحي دیسک کمر بودند. 
روش هاي  دیگر  ثمربخشي  در  این چنیني  آسیب رساِن  عوامل  که  گفت  مي توان 
درمان و آرام بخشِي درد دخالت دارند و میزان دوامِ آن ها را نیز تحت الشعاع قرار 
مي دهند. جالب تر این که پس از برگزاري چند جلسۀ روان درمانیی هدف مند براي 
گروه دوم و سوم، بهبودي آنان هم سیر صعودي به خود گرفته دردهاي شان نیز 

کاهش یافت. 
محققان گزارش کردند آن بیماراني که کودکِي تلخي را پشت سر گذارده بودند، 
پس از شرکت در روان درماني ها، امید و عالقه و انگیزة بهتري براي ادامۀ زنده گي 
پیدا کردند. توجه کنید که در گروهی که دوران کودکِي خوشي را سپری کرده اند، 
مي توان روش هاي تهاجمِي پزشکي چون عمل جراحي را با روش هاي ساده تر و 
غیرتهاجمي جایگزین نمود؛ استفاه از دارو به جاي جراحي یا درمان دارویي براي 
کوچک تر کردِن توموري که نیاز به عمل جراحي باز داردـ که با کوچک تر شدن 

تومور مي توان براي برداشتن آن از روش هاي الپاروسکپي بهره گرفت.

ACKU
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برگردان: انوشیروان گنجی پور
زنده گی،  دارم:  نیاز  انسانی  خیلی  موضوعی  به  "من 
عشق، رنج و برخوردهای شخصی." این حرفی است 
در  که  می گوید  سیکار  آلَن  دوستش  به  کورتاسار  که 
سال ۱۹۷۹ برای مجلۀ "درای" با او مصاحبه می کرد. 
چون  داد،  ارایه  او  از  زنده گی نامه یی  بتوان  مشکل 
آلن  خود  آن ها  رأِس  در  و  دوستانش  تمام  چنان که 
سیکار بدان اشاره می کنند، همه چیز داخل کتاب هایش 

است و بهتر آن که به خود کتاب ها رجوع کنیم.
به کتاب شناسی اش بنگرید؛ جایی که بهترین کتاب ها، 
زبان  به  را  کورتاسار  دربارة  مصاحبه ها  و  مقاالت 
زباِن  از  باز  اما  یافت.  خواهید  اسپانیایی  و  فرانسه 
یا  من  کتاب های  "آیندة  بشنویم:  کورتاسار  خود 
نویسندة  است...  من  دلواپسی  کوچک ترین  دیگران، 
تا  را  کمان  می نویسد،  وقتی  که  است  کسی  واقعی 
تا  می کند  آویزان  میخ  به  را  آن  سپس  و  می کشد  ته 
برود با دوستانش چیزی بنوشد. تیر درست به سمت 
تنها  نه؟  یا  کرد  خواهد  اصابت  هدف  به  است،  هوا 
احمق ها می توانند ادعای تصحیح مسیر تیر را بکنند یا 
در حالی که از زاویۀ جاودانه گی آن را می پایند، پشت 
سرش بدوند تا چند تا ُهِل کوچولوی تکمیلی به آن 
بدهند...")به نقل از کارین بِریو در کورتاسار افسونگر( 
به راستی خولیو کورتاسار که بود؟ معمایی که پانزده 
شدن  حل  به  حتا  پاریس  در  او  مرِگ  از  پس  سال 
نزدیک هم نشده و هنوز به تاباندِن هاله یی از راز دور 
کسانی  نیستند  کم  می دهد.  ادامه  آثارش  و  شخصیت 
که از سخن گفتن دربارة نویسنده یی طفره می روند که 

عماًل هیچ کِس دیگری چون او، نسل امریکای التینی 
دهۀ شصت را متمایز نمی کند. اکثراً ترجیح می دهند به 
از طریق حلقۀ  او  کنند، جایی که  اعتماد  کتاب هایش 

دوستاِن صمیمی ترش کاماًل کشف می شود. 
 )livre-culte( کیش  ـ  کتاب  نویسندة  حال  این  با 
تا  کرده  که  تالش هایی  تمام  به رغم  بازی"  لی  "لی 
مثل  امروزه  آید،  نظر  به  ممکن  نحو  شفاف ترین  به 
نتیجۀ سوءتفاهمی مزمن ظاهر می شود، مرگ او پایان 
در  که  کورتاسار  اسطورة  می زند.  رقم  را  دوران  یک 
با  هم زمان  می آمد،  شمار  به  واقعیتی  التین  امریکای 
خالقش در یک بعدازظهر خواب زده و سرد فبروری 

۱۹۸۴ در غبار گم شد. 
خولیو کورتاسار در سال ۱۹۱۴ در بروکسل به دنیا آمد، 
اونیه کارولیس همسر دومش می گوید: "روز نخستین 
کنسول  که  پدرش  نازی ها".  توسط  شهر  بمباران 
آرژانتین در بلژیک است، به سرعت خانواده اش را به 
سویس و سپس به بارسلونا می برد. نخستین خاطرات 
کودکی اش از آن جا است: "یک پارک پُر از چیزهای 
رنگارنگ"، مطمینًا پارک گوئل ساختۀ معمار کاتاالنی 

آنتونی گائو. 
پس از آن، نوبت بازگشت به آرژانتین می رسد و اولین 
ضربه، غیبت پدر که "یک روز رفت سیگار بخرد و 
دیگر هرگز برنگشت." صحنه در یکی از قصه هایش 
و  کورتاسار  بعد،  به  آن  از  است.  شده  داده  شرح 
کنند.  فراموش  را  همدیگر  گرفتند  تصمیم  پدرش 
روزی پدر که او هم نامش خولیو بود، پسر را از امضا 
در  بعد،  مدت ها  کرد.  منع  او  نام  با  نوشته هایش  زیر 
آشتی  پسر  با  کرد  سعی  پدر  کورتاسار   ۴0 سال های 
نویسنده  و  شد  برگزار  بد  خیلی  مالقات  ظاهراً  کند. 
از  بسته گانش  نزدیک ترین  پیش  حتا  هیچ گاه  دیگر 
پدر سخن نگفت. ولی از البه الی بعضی نوشته هایش 
او  که  داد  تشخیص  را  غایب  پدری  سیمای  می توان 

دیگر هرگز نخواست نامش را ببرد. 
از آن پس، تعلیم و تربیت خانواده گی کورتاسار را مادر 
که  هامبورگی اش  و  یهودی تبار  مادربزرِگ  به ویژه  و 
تأثیری قطعی بر جنبه های مختلِف هویِت او گذاشت، 
دور  به  و  متناقض  گرفتند. هویتی چندگانه،  به عهده 
آرزو  او  می رسد  نظر  به  گاه  که  و خامی  ساده گی  از 
می کند از شِر جاهای پُرشماری که آن را اخذ کرده، 
خالص شود. کورتاسار به خاطر محل تولدش و طرز 
بود و  بلژیکی  اندکی  فرانسه  زبان  به  اش  "ر"  تلفظ 
به خاطر  می گفت،  آرژانتینی سخن  اسپانیایی  به  وقتی 
اشتیاقش به بوئنوس آیرس و چون آن جا نخستین منبع 
نشده اش  اول چاپ  رمان  دو  در  به خصوص  الهامش 
یک  بود،   "El examen"و  "Divertimento"
آرژانتینی و امریکای التینی بود به خاطر تعهد سیاسی 

و احساسی اش نسبت به کوبا و نیکاراگوئه. به عالوه، 
به خاطر فرهنگ و ملیتش فرانسوی بود. تابعیت فرانسه 
در سال ۱۹۸۱ و در جریان عملی کاماًل نمادین توسط 
فرانسوا میتران، هم زمان با میالن کوندرا، به وی اهدا 
شده بود. دو آواره، یکی از جنوب و دیگری از شرق. 
و  وهمی  جنبۀ  که  را  تأثیری  ملغمه  این  بر  اگر 
خارق العادة ادبیات انگلوساکسون، از نوع ادگار آلن پو، 
که  می رسیم  پازلی  به  کنیم،  اضافه  گذاشت  او  بر 
شخصیتی را ترسیم می کند که می خواست یک تبعیدی 
باشد، ولی نبود و سعی می کرد خیلی بیشتر از آن که 
آرژانتینی، امریکای التینی باشد و تازه سخنگوی آمال 

و آرزوهای ساکنین جنوِب ریوگرانده.
خولیو کورتاسار، انگار برای ادا کردن دینش به خود 
پای  همزاد  خود.  برضد  بود  مبارزی  همزادهایش،  یا 
بر  که  عادی  ظاهراً  انسان هایی  بود.  او  کارهای  ثابت 
سیکالد  جزایر  بت های  به  ناخودآگاه  تقلیدگرِی  اثر 
بدل می شوند و ماهی های عجیب یا "من"های دیگر، 
از  بیش  و  آلن پو  ادگار  استادانش  حکایت های  عین 
همه فرانتس کافکا، که چنان که پیر مرتان، رمان نویس 

بود.  او  واقعی  سرمشق  می گوید،  دوستش  و  بلژیکی 
"کافکا در "محاکمه"، به همان خوبی که در "قصر" 
یا در "گروه محکومین" ادبیاتی خلق کرده که بدون 
این که هجویه باشد، خودکامه گی را در تمام اشکالش 

افشا می کند." 
شده  ناپدید  پدری  که  انگار  را،  همزادش  کورتاسار 
شخصی اش  جغرافیای  طول  تمام  در  باشد،  کار  در 
جست وجو کرد. شهری که کورتاسار طی سالیان برای 
اقامت برمی گزیند )او در سال ۱۹۵۱ به پاریس می آید 
و باقی عمرش را در آن جا سر می کند(، برخالف آن چه 
اوراسیو  که  نیست  همانی  بیاید،  نظر  به  است  ممکن 
انتخاب  خود  برای  بازی"  لی  "لی  قهرمان  اولیویرا، 
می کند. کورتاسار اولیویرا نیست. "او آدمی بسیار منظم 
بود." این را شائول یورکیویچ، نویسندة چندین مقاله 
دربارة کورتاسار و یکی از نزدیک ترین دوستان نویسنده 
از ابتدای دهۀ شصت می گوید و ادامه می دهد: "خولیو 
کاماًل برخالف قهرمانش بود. او گرگ بیابانی بود که از 
محافل رسمی ادبیات بوی تعفن به مشامش می رسید." 
در آن دوره، کورتاسار به عنوان مترجم در یونسکو کار 
"به  می نوشت.  را  بازی"  لی  "لی  هم زمان  و  می کرد 
دربارة  من  با  هیچ وقت  اشاره هایی،  توک  و  تک  جز 
چیزی که داشت می نوشت، حرف نمی زد." "لی لی 
بر  اساسی یی است که  از سوءتفاهم های  بازی" یکی 
افکنده است. کارولیس می گوید:  آثار کورتاسار سایه 
"با این رمان خولیو می خواست کتاب - کیشی بنویسد 
که برای خواص در نظر گرفته شده بود." کورتاسار 
با  التینی  امریکای  جوانان  گستردة  همذات پنداری  از 

بی نهایت   )Sibylle(سیبیل ویژه  به  شخصیت هایش 
"ولی  می کند:  اضافه  کارولیس  بود.  شده  شگفت زده 
او مجذوب این شده بود که به نوعی بت برای جوانان 
تبدیل شده." چه بسیار خواننده گانی که در این زوج 
عجیب و غریِب رمانتیک که در پاریس پرسه می زدند، 

خود را می یافتند.
بود  کورتاسار  ادبِی  "کار"  در  چرخشی   ۱۹63 سال 
)او همیشه از این اصطالح بدش می آمد و خودش را 
بیشتر یک آماتور می دانست تا نویسنده یی حرفه یی(. 
اما از طرفی این سال، زمان نخستین سفرش به کوبا به 
همراه همسر اولش آئورورا برناردز، مترجم و نویسنده، 
است که سال ۱۹۴۵ در آرژانتین با او آشنا شد و در 
پاریس دوباره به کورتاسار ملحق شد و در سال ۱۹۵3 
با او ازدواج کرد. به همراه او، کورتاسار چندین سفر 
قابل توجه به چهارگوشۀ جهان و از جمله هند انجام 
می دهد که در آن جا مهمان اکتاویو پاز هستند. آئورورا 
برناردز آثار سارتر، دورل، کالوینو و... را ترجمه کرد و 
همو است که ماه های آخر عمِر کورتاسار را در کنارش 
بود و چنان که کارین بریو می گوید: کورتاسار مطمین 

از "مراقبت جانانه در کنار تختش" در کنار او جانی 
دوباره گرفته بود. 

دلیل  به  قطعًا  اوست.  بزرِگ  کشف  نخستین  هاوانا 
انقالب و به دلیل زنده گی حاره یی، شور و سرزنده گی 
راه  سر  بر  بود  چهارراهی  هاوانا  بنابراین  شهر.  این 
 La casa de las .بیشتر نویسنده گان امریکای التین
Americas، موسسۀ فرهنگی یی که به وسیلۀ هایده 
که  را  نویسنده گانی  مجموعه  می شد،  اداره  سانتامارا 
می خواندند،  التین  امریکای  ادبیات  "رونق"  را  آن ها 
دور هم جمع کرده بود: گابریل گارسیا مارکز، کارلوس 
فوئنتس، ماریو بارگاس یوسا و عده یی دیگر. تا وقتی که 
در سال ۱۹۷۱، به هنگام هیاهو بر سر "قضیه، پادیال" 
از آن بریدند. هربرتو پادیال، خالق مجموعه شعری به 
نام "جرزنی" را مجبور کردند در اتحادیۀ نویسنده گان 
و هنرمندان کوبا و در حضور عموم اظهار ندامت کند. 
دوبووار،  سیمون  سارتر،  پل  ژان  همراه  به  کورتاسار 
اکتاویو پاز، ماریو بارگاس یوسا و عده یی دیگر نامه یی 
با افشای روش هایی که به  را امضا می کند که در آن 
شوروی  محاکمه های  روش های  یادآور  غریبی  طرز 

هستند، از دولت توضیح خواسته می شود.
و  زنده گی  قلب  در  بزرگی  گسست  نشانگر  کوبا 
و  ناب  روشن فکر  نازک طبع،  کورتاسار  اوست.  آثارِ 
غریبه با هرگونه نظامی گری از آن پس خود را وقف 
نوشتن قصه های  به  او شروع می کند  انقالب می کند. 
امانوئل".  "کتاب  رمان  همچنین  و  وهمی  سیاسِی 
پایش به میتینگ و کنفرانس ها باز می شود و در آن ها 
بر ضد  مبارزه  با کوبا و ضرورت  اتحادش  بر  دوباره 
مبارز  دیگر  حاال  کورتاسار  می کند.  تأکید  امپریالیسم 
پذیرای  او  پاریس،  در  است.  نبرد  میدان های  همۀ 
خانه اش  درِ  که  است  التینی  امریکای  تبعیدیان  همۀ 
نظامی  کودتای  سیاه  آن وقت ها سال های  می زنند.  را 
و  شیلی  در  آلنده  سالوادور  سرنگونی  اروگوئه،  در 
استبداد در کشور خود او، آرژانتین، بود. کورتاسار به 
بدل  ویدال  ژنرال  و  پینوشه  ژنرال  مخالفان  سخنگوی 
می شود. او در دادگاه روسل شرکت می کند و بیانیه ها 
را امضا می کند، اما رهبر سیاسی شدن را رد می کند. 
دارند  نظر  اتفاق  او  شخصیت  از  جنبه  این  در  همه 
یورکیویچ  سیاسی.  تا  بود  اخالقی  بیشتر  تعهدش  که 
و  میان شعر  تلفیق  می خواست  همیشه  "او  می گوید: 
زنده گی را محقق کند، بعدها این تلفیق میان سه چیز 

رخ می داد: شعر، انقالب و زنده گی." 
جریان های انقالبی مدام او را به گونه یی مقاومت ناپذیر 
آغازشان،  در  تنها  اما  می کشیدند،  خود  سمِت  به 
می رسیدند.  نظر  به  غش  و  بی غل  هنوز  که  هنگامی 
این بار نیکاراگوئه جای کوبا را گرفت. کورتاسار جسم 
و روحش را وقِف این انقالبی کرد که توسط دوست 
می شد.  رهبری  کاردنال  ارنستو  شاعرش  و  کشیش 
این بار او را کارول دونلوپ، یار آخر عمرش همراهی 

می کرد. 
در  را  بود  نویسنده  که  جوانی  زن  کارول،  کورتاسار 
به  و  بود  شناخته  کانادا  در  کتابی  نمایشگاه  جریان 
 les autonautes de la cosmoroute همراه او
سال  در  کورتاسار،  از  پیش  سال  دو  او  نوشت.  را 
۱۹۸۲ و درسن 3۵ ساله گی مرد. تصویر نهایی خولیو 
به  کرد  که سعی  است  نویسنده یی  تصویر  کورتاسار، 
معمای شخصیتی و همین طور به غیبت های بنیادین و 
اساسی اش معنایی واضح و روشن ببخشد؛ نویسنده یی 
برایش  که  را  دردآورترین چیزهایی  می کرد  که سعی 
وجود داشتند پنهان کند؛ چیزهایی که در دروِن او غیر 
قابِل فهم  ترین ها بودند... یعنی همان دل مشغولی های 
پژوهش هایی  از  بودند  مرکب  که  ادبی اش  اصلی 
دربارة  تخیلی اش،  حکایت های  خالل  در  سودایی 

"من"ِ وجودی او و همزادش. 
در گورستان مونپارناس، جایی که شاعر پرویی سزار 
در  روزی  "من  بود:  سروده  زمانی  که  نیز  وایِخو 
از  قبری  آرمیده،  آن  در  می میرم"  باران  وقت  پاریس 
مرمر سپید هست، با دو نام: یکی اسم کارول دونلوپ 
)۱۹۸۲- ۱۹۴6( و دیگری خولیو کورتاسار )۱۹۸۴-

از  یکی  سیلوا،  خولیو  کار  مجسمه یی  باالتر،   .)۱۹۱۴
دوستان همیشه گی، برپا است. مجسمه، مجموعه یی از 
از  یکی  روی  می دهد.  نمایش  را  هم مرکز  دایره های 
آن ها چهره یی خندان، دو چشم و دهان، از آن بچه یی 
بی آن که  را  خود  و  شود  بزرگ  نخواست  هیچ گاه  که 
بخواهد، پرتاب شده در گرداب خروشاِن دنیایی بیش 
از حد واقعی می دید، دنیایی حتا غیر قابِل درک تر از 
دنیای حکایت های وهمی اش. شاید تنها آن جاست که 
کورتاسار  ابهامِ  از  ناچیزی  بخِش  درک  برای  تالش 

امکان پذیر است!  

زندهگی و انقالب شعر،
كورتاسار آثاِر خولیو  و  به زنده گی  نگاهی 

ACKU



کهنه  بازار  شدن  گرم  مهاجرت،  پیامدهای  از  یکی 
فروشان در بازارهای افغانستان است. افغان هایی که 
راه مهاجرت را در پیش گرفته اند اموال خانه های شان 
به  رسیدن  برای  و  فروخته  ناچیز  بسیار  قیمت  با  را 

اروپا مصرف کرده اند.
کابل  شهر  ساکنان  خصوص  به  افغانستان  مردم 
مهاجرت  و  آوارگی  روزهای  از  تلخی  خاطرات 
هفتاد  دهه  در  شهر  این  ساکنان  بار  نخستین  دارند. 
دسته جمعی  مهاجرت های  به  زمانی  خورشیدی 
مجبور شدند که جنگ کوچه به کوچه بین گروه های 

مجاهدین آغاز شد.
هزاران  داخلی  جنگ های  وله،  دویچه  گزارش  به 
را  شان  ندار  دارو  همه  تا  کرد  مجبور  را  خانواده 
بفروشند و پول فرار به کشورهای همسایه را فراهم 

کنند.
در آن روزگار نیز کهنه فروشان تنها کاسبانی بودند که 
بیشترین خرید و فروش را داشتند و بازار دادوستد 
پنج  خاطرات  این  بود.  گرم  مردم  خانه های  اجناس 
ماه پیش یک بار دیگر تازه شد اما نه به دلیل جنگ 
بلکه برای تحقق رویاهای رسیدن به کشورهای مرفه 

و مدرن.
می گوید  فروشان  کهنه  از  تن  یک  عبدالرووف 
اروپایی  کشورهای  که  بود  زمانی  روزها  پرکارترین 
مرزهای شان را به روی مهاجرین باز کردند: »وقتی 
که مرزها باز شد خرید و فروش نیز گرم شد. مردم به 
حدی اموال شان را می فروختند که ما فکر می کردیم 
خانه های  مال  روزه  همه  می رود.  افغانستان  همه 
مال  ما  که  بود  هم  روزهایی  می فروختند.  را  شان 

نمی خریدیم، بخاطری که جای نداشتیم و پول ما هم 
تمام شده بود.«

قالین ها،  از  مملو  روزها  این  کابل  کهنه فروشی های 
منزل  اجناس  و  وسایل  سایر  و  تلویزیون  یخچال ، 
است. شفیق یک کهنه فروش در شهر کابل می گوید 
جز  به  می گیرند،  مهاجرت  به  تصمیم  که  کسانی 
لباس و برخی از اشیای سبک، همه دارو ندار شان 
را می فروشند: »وقتی که کسی می رود فقط می گوید 
لباس جانش را نمی فروشد بقیه همه وسایل خانه را 

می فروشد. از این جا هیچ چیزی با خود نمی برد.«

 برگشت کننده گان پشیمان
که  دارند  پناهجویانی  از  فروشان حکایت هایی  کهنه 
اجناس خانه های شان را به قیمت ناچیزی فروخته و 
راه مهاجرت را در پیش گرفته اند ولی پس از آن که 
کابل  به  دوباره  مقصد  کشورهای  یا  و  راه  مسیر  از 
کهنه ترین  و  ارزان ترین  خرید  پول  حتا  برگشته اند، 

اجناس خانه را نیز نداشته اند.
از  »بعضی  گفت:  فروشان  کهنه  از  تن  یک  منصور 
خانواده ها اموال خانه های خودرا می فروشند اما دوباره 
پیش خود ما می آیند و اجناس کهنه را می خرند. مردم 

باید از ابتدا خوب فکر کنند تا پشیمان نشوند.«
قاچاقبران دار و  عبدالرزاق کهنه فروش دیگر گفت 
به  خانواده ها  از  »یکی  می گیرند:  را  پناهجویان  ندار 
خانه  مال  می گفت  آمد،  پس  وقتی  بود.  رفته  آلمان 
می خواهم  حاال  فروختم  فروشان  کهنه  به  خودرا 
را  پولش  همه  چون  بخرم  کهنه  بالشت  و  موکت 

قاچاقبران گرفته بودند.«

عبدالرزاق کوچ جدید و لکسی را نشان داد که قیمت 
افغانی  بازار ۴00 دالر معادل ۲3 هزار  واقعی آن در 
است ولی خانواده ای که مهاجر شده آن را به قیمت 

سه هزار افغانی به کهنه فروشی فروخته است.
اما مهاجرت یگانه دلیل گرم شدن بازار کهنه فروشان 
سبب  موارد  برخی  در  نیز  تنگدستی  و  فقر  نیست. 
بفروشند و  را  اموال خانه های شان  تا مردم  می شود 
چند روزی با پول آن مصرف خانه های شان را تامین 

کنند.
از  »یکی  گفت:  فروشان  از  یکی  عبدالرووف 
فروشندگان آمد و گفت بیکار هستم و روزگار ندارم 
کرای  و  می فروشم  را  ام  خانه  اموال  دلیل  همین  به 

خانه را می پردازم.«
این  از  زیادی  پول  تا  شده  سبب  افغان ها  مهاجرت 
عمومی  اقتصاد  بر  وضعیت  این  شود.  خارج  کشور 
تاثیر منفی گذاشته و توان خرید مردم را صدمه زده 

است.
وسایل  و  اجناس  آن که  با  می گویند  فروشان  کهنه 
خانه ها را به قیمت ارزان می خرند ولی این اموال به 

دلیل فقر و تنگدستی، خریداران زیادی ندارند.
دورنمای نامعلوم

سال گذشته حدود ۲۵0 هزار افغان کشورشان را ترک 
این  از  ای  عمده  بخش  رفتند.  اروپا  به  و  اند  کرده 
درخواست  و سویدن  آلمان  کشورهای  در  مهاجران 
پناهندگی داده اند و هنوز پاسخی دریافت نکرده اند.
شرایط  خاطر  به  افغان  پناهجویان  از  زیادی  شمار 
دوباره  اروپایی  کشورهای  در  پناهندگی  سخت 
تصمیم به بازگشت داوطلبانه به افغانستان گرفته اند 
و هزاران تن شان را هم در صورت پذیرفته نشدن 
درخواست پناهندگی شان اخراج به افغانستان تهدید 

می کند.
از جمله آلمان اعالم کرده است که بخش بزرگی از 
پناهجویان افغانستان در این کشور پذیرفته نخواهند 
شد. پناهجویان افغان در آلمان از وضعیت نابسامان و 

آینده نامعلوم شان شاکی اند.
در سال جاری نیز پس از مسدود شدن راه بالقان به 
اند  گیرمانده  یونان  در  افغان  هزاران  مهاجران،  روی 

و در اردوگاه های بسته این کشور به سر می برند.
شمار  ترکیه  با  اروپا  اتحادیه  توافقنامه  براساس 
یونان  افغان در صورتی که در  پناهجویان  از  زیادی 
به ترکیه  این کشور  از  پناهندگی ندهند،  درخواست 

اخراج می شوند.
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ماندگار
بار  شمال شرقی  والیت های  وضعیت  اخیر،  روزهای  در 
دیگر وخیم شده است. کندز از چهار سو محاصره شده و 
طالبان به مراکز چند ولسوالی این والیت هجوم برده اند. 
مرکز کندز نیز آماج حمالت گستردة طالبان قرار گرفته 
است؛ اما مقا م های محلی مدعی هستند که این حمالت 

دفع شده و طالبان شکست سنگین خورده اند. 
ماندگار  روزنامۀ  به  والیت  این  امنیتی  مسوول  یک  اما 
گفت که وضعیت کندز بحرانی است. این مقام امنیتی به 
شرط فاش نشدن نامش افزود که طالبان برنامۀ گسترده یی 

برای سیطره بر چند ولسوالی این والیت دارند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که طالبان سال پار 
شهر کندز را برای چند روز اشغال کردند و  بعدتر توسط 

نیروهای امنیتی و به کمک ناتو عقب زده شدند. 
پیشروی های طالبان در کندز نشان می دهد که این گروه 
به اندازة کافی در این والیت نفوذ کرده و تا یک عملیات 
گسترده و پیگیر در کندز راه اندازی نشود، احتمال تضعیف 

و در نهایت نابودی آنها بعید خواهد بود. 

 بغالن 
طالبان،  بهاری  آغاز حمالت  با  همزمان  دیگر،  از سوی 

وضعیت بغالن نیز رو به بحران است. 
برخی گزارش ها می رساند که طالبان بار دیگر بر دندغوری 
یورش برده و کنترل این منطقۀ مهم را به دست گرفته اند. 
نیروهای امنیتی، اخیراً از تصفیۀ این منطقه از وجود طالبان 
خبر داده بودند. به نظر می رسد، عملیات  تبلیغاتی نیروهای 
امنیتی در این والیت بی نتیجه بوده است. طالبان با آغاز 
عملیات به کوه ها و مناطق صعب العبور متواری شده و با 
آغاز فصل بهار بار دیگر به روستاهای شان برگشته و به 

فعالیت شان برضد نیروهای امنیتی ادامه داده اند.

 روایت متفاوت از تخار
کندز و بغالن در جنگ با طالبان و تروریستان می  سوزد و 

تخار در جنگ اعالم ناشدة حزبی و متأسفانه قومی.
چهره های  از  تن  دو  گذشته  هفتۀ  پایانی  روزهای  در 
غیرمسوول  مسلح  افراد  سوی  از  والیت  این  سرشناس 

کشته شدند. 
یک عضو شورای والیتی این والیت را پیرامقل ضیایی 
فرمانده ازبک تبار و معاون جنبش به شکل بی رحمانه یی 
زجرکش کرد؛ رویدادی که خشم عمومی را در پی داشت 
پیگیری و  و همه را بهت زده کرد. مردم تخار خواهان 
آنان  شده اند.  جنایت  این  عامالن  کشانیدن  محاکمه  به 

به  رویداد دست  این  به  واکنش  در  دو روز گذشته،  در 
راهپیمایی های گسترده زده اند. 

امنیه  فرمانده  و  ولسوال  رویداد،  این  پی  در  تخار  والی 
رستاق را به دادستانی معرفی کرده است.

فرمانده  خرم آبی  قهار  تخار،  در  دیگر  رویداد  یک  در 
شاهراه کندز- تخار با جمعی از افرادش ترور شده اند. او 
از فرماندهان زبردست جنرال داوود داوود بود که پیش 
از این، در یک رویداد مرموز در مقر والیت تخار ترور 
شد. اکنون برخی منابع گفته اند که در پشت رویداد ترور 
فرمانده خرم آبی، طالبان و گروه های مخالف مسلح دولت 
دخیل  رویداد  این  در  دیگری  حلقات  بل  ندارند؛  قرار 
هستند.  خرم آبی در جنگ با طالبان در قندز و تخار نقش 

ویژه یی داشت.
نیز تخار شاهد ترور فرماندهان جهاد و مقاومت  پیشتر 

بوده است. 
وجود  از  مصاحبه یی  در  اخیراً  تخاز  والی  ضیا  یاسین 
اختالف گستردة حزبی در این والیت ابراز نگرانی کرده 

بود. 
درگیری های حزبی به بزرگترین معضل تخار مبدل شده 
الزم  توجه  زمینه  این  در  مرکزی  حکومت  اما  و  است 

نکرده است. 
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قاتلعضوشورایوالیت...
 عضـو شـورای والیتـی را حمـل می کردنـد در پـی 
شکسـتن درِ ورودی سـاختمان والیـت بودنـد تا وارد 

محوطـۀ آن شـوند.
آنـان علیـه پیرم قـل، والـی تخـار و مقام هـای محلـی 
ایـن والیت شـعار می دادنـد و می گویند کـه اگر قاتل 
ایـن رویـداد دسـتگیر نشـود، پیکـر ایـن وکیـل را در 

روبـه روی والیـت دفـن خواهنـد کرد.
زنـدان  پیرم قـل  کـه  می گوینـد  رسـتاق  باشـنده گان 
شـخصی دارد و آنـان پیـش از ایـن بارهـا از مقام های 
محلـی خواهـان حفاظـت از مـردم محـل در برابر این 

فرمانـده شـده بودند.
بـا ایـن حـال نورمحمـد حکیمـی، فرمانـده پولیـس 
تخـار می گویـد کـه تحقیقـات در ایـن زمینـه آغـاز 

شـده اسـت.
امـا پیرم قـل ضیایـی می گویـد کـه او هیـچ خصومتـی 
بـا عین الدیـن رسـتاقی نداشـته اسـت. او در صحبتـی 
بـا سـالم وطندار می گویـد کـه علیـه اش توطیـه شـده 
و اشـخاصی می خواهنـد ایـن گونـه او را بدنـام کنند.
در رویـدادی دیگـر قهـار خرمایـی، فرمانـده شـاهراه 
کنـدز حوالـی صبـح دیـروز با سـه تـن از همراهانش 
اسـت.  شـده  کشـته  فرخـار  سـینگاب  روسـتای  در 
فرمانـده پولیـس تخـار در ایـن زمینـه می گویـد کـه 
بازجویی هـا بـه خاطـر دسـتگیری عامـل ایـن رویداد 

نیـز آغاز شـده اسـت.
بـه گفته منابـع محلـی، عبدالقهـار خرمابی بـرای حل 
تنش هـای قومـی بـه زادگاهش ولسـوالی فرخـار رفته 

بـود کـه در برگشـت در یک کمین کشـته شـد.

ــس  ــه رئی ــت اجرائی ــامي جمهوری ــتان د اس د افغانس

ــتانبول  ــه اس ــې پ ــره ورځ د ترکی ــه تې ــه عبدالل عبدالل

ښــار کــي د یــاد هیــواد لــه لومــړي وزیــر احمــد داود 

ــل. ــو رسه وکت اوغل

پــه دغــه لیدنــه کــي د افغانســتان او ترکیــې د دوســتانه 

ــو د  ــي د اړیک ــده ک ــو رسه این ــه کتل ــه پ ــر ت ــو تې اړیک

ــه اړه بحــث وســو. ــا پ بهــرۍ او پیاوړتی

اجرائیــه رئیــس ډاکټــر عبداللــه لــه ۲۰۰۱ میــادي کال 

ــو  ــو، چــي د ناټ ــه همکاری ــواد ل وروســته د ترکیــې هی

ــودې  ــتان رسه درل ــه افغانس ــې ل ــي ی ــوکاټ ک ــه چ پ

مننــه وکــړه.

نومــوړي زیاتــه کــړه، اړتیــا ده چــي د افغانســتان 

ــي او  ــاريت، تعلیم ــه تج ــي پ ــځ اړیک ــې ترمن او ترکی

فرهنګــي برخــو کــي الپســې پیــاوړي يس او دا هڅــه 

بایــد د دواړو هیوادونــو لخــوا تعقیــب يس.

ــواد  ــو د هی ــد داود اوغل ــر احم ــړي وزی ــې لوم د ترکی

اجرائیــه رئیــس رسه پــه لیدنــه کــي وویــل، چــي 

افغانســتان او ترکیــه ډېــر فرهنګــي او ټولنیــز مشــرکات 

لــري او دا خپلــه د دواړو هیوادونــو ترمنــځ د اړیکــو پــه 

ــوي. ــايس رول لوب ــي اس ــرۍ ک به

ــوو  ــر س ــه ذک ــه پورت ــه پ ــي ترکی ــره، چ ــه خ ــه پ د هغ

برخــو کــي لــه افغانســتان رسه د خپلــو همکاریــو 

ــی  ــې چمتووال ــه ی ــګ ت ــه او پرمخت ــه ژمن ــا ت پراختی

ــري. ل

ښــاغيل اوغلــو وړانــدي وویــل، چــي هیــواد یــې پــه 

ــي  ــو ک ــزو برخ ــي او رغنی ــي، فرهنګ ــي، تعلیم پوځ

ــزو  ــو اړخی ــزه او څ ــه دوه اړخی ــتان رسه پ ــه افغانس ل

ــاده دی. ــه ام ــکارۍ ت ــر راز هم ــي ه ــو ک چوکاټون

اجرائیه رئیس د ترکیې له لومړي وزیر رسه 

د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خربي وکړې بحـراندرشمـالشـرق
ازجنگباطالبانتاترورهایسازمانیافتةحزبی

بازارگرِمکهنهفروشانکابل

ACKU
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ورزش

مشاور رییس جمهوری امریکا در امور خاورمیانه اعالم کرد، امریکا با شرکای خود در 
شورای همکاری خلیج فارس دربارة افزایش تالش ها برای مبارزه با تروریسم و تسهیل 

انتقال قدرت دفاعی و بالستیک به این کشورها به توافق رسیده  است.
اشتون  و  اوباما  باراک  کرد،  اعالم  خاورمیانه  امور  در  امریکا  رییس جمهوری  مشاور 
کارتر، رییس جمهوری و وزیر دفاع امریکا با سران کشورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس با محورهای مبارزه با گروه تروریستی داعش و مسایل دفاعی رأی زنی 

خواهند کرد.
قرار است اوباما، هفتۀ آینده برای حضور در نشستی با سران کشورهای عضو شورای 

همکاری خلیج فارس، عازم عربستان شود.
کاخ سفید همچنین از دیدار وزیر دفاع امریکا با همتایان خود در شورای همکاری 

خلیج فارس اندکی قبل از نشست چهارشنبه آینده، خبر داد.
"در  گفت:  مطبوعاتی  گفت وگویی  طی  خاورمیانه  امور  در  اوباما  مشاور  مالی،  رابر 
حالی که خبرهای زیادی از نشست )چهارشنبه( منتشر خواهد شد، ولی )باید بگویم( 
با شرکای مان در شورای همکاری خلیج فارس دربارة افزایش تالش ها برای مبارزه با 
تروریسم، تسهیل انتقال قدرت دفاعی و بالستیک به این کشورها و مقابله با تهدیدات 

سایبری به توافق رسیده ایم."
او افزود "در تمام این امور، می گویم که شما شاهد پیشروی و همکاری گسترده بین 

ما و شورای همکاری خلیج فارس خواهید بود."
از سوی دیگر، بن رودرز، معاون مشاور امنیت ملی اوباما اعالم کرد که رأی زنی های 
توان مندی های کشورهای عضو شورای همکاری  دربارة گسترش  بیشتر  بعدی  هفتۀ 
خلیج فارس "برای مبارزه با تهدیدات مختلف" می باشد تا افزایش فروش سامانه های 

دفاع موشکی به آن ها.

مرزهای  شدن  بسته  خواستار  ملل  سازمان  در  روسیه  دایم  نماینده  چورکین،  ویتالی 
مشترک سوریه و ترکیه شد و اعالم کرد که از طریق این مرزها نفت و آثار باستانی 
در مناطق تحت اشغال گروه تروریستی داعش قاچاق می شود و ترکیه در این اقدام 

یا با تروریست ها همدست است و یا به نفع آن ها، از این اقدام چشم پوشی می کند.
چورکین، طی اظهاراتی در نشست شورای امنیت اعالم کرد، روسیه موضوع بسته شدن 
تروریست ها،  از  از حمایت  با هدف جلوگیری  را  ترکیه  و  مشترک سوریه  مرزهای 

ضروری می داند.
نمایندة دایم روسیه در سازمان ملل امکان تحریم تجاری و اقتصادی کامل داعش را 
پیشنهاد داد و متذکر شد، بزرگ ترین عملیات قاچاق نفت به طور عمده از عراق و از 
طریق ترکیه قاچاق می شود و همچنین از طریق مرزهای مشترک سوریه و ترکیه، انتقال 
عناصر مسلح و تسلیحاتی، که بخش اعظمی از آن ها به دست تروریست ها می افتد، 

صورت می گیرد.
او گفت: "اگر طرف ترکیه معتقد است که هر کاری که برای جلوگیری از امدادرسانی 
به تروریست ها الزم است را انجام می دهد، پس می توان این هدف را با نظارت مستقل 

عملی کرد."
این دیپلمات روس افزود: "ما از دولت ترکیه می خواهیم داوطلبانه از ناظران بین المللی 
دعوت کند تا به مرزهای مشترک این کشور با سوریه و همچنین بندر جیحان نظارت 

داشته باشند."

دبیرُکل سازمان ملل با اشاره به این که تاکنون 30هزار نفر از جوانان در سراسر جهان 
تنگی عرصۀ  را محرومیت ها،  این گرایش ها  پیوسته اند، دالیل عمدة  به گروه داعش 
برای  موثرتری  قدم های  و خواستار  دانست  بشر  نقض حقوق  و  سیاسی  آزادی های 

مقابله و ریشه کن کردن این گونه گرایش ها شد.
بان کی مون در نشست آزاد شورای امنیت این سازمان از رهبران جهان خواست تا 
برای جلوگیری از دسترسی گروه های تروریست و به ویژه داعش به امکانات مالی از 
طریق قاچاق نفت و گاز، فروش اشیاء نفیس، آدم ربایی و جمع آوری اعانات قدم های 

نیرومندتر و موثرتری بردارند.
تروریستی  این گروه  به  نفر در سراسر جهان  کنون 30هزار  تا  این که  به  اشاره  با  او 
را  گروه  این  شدن  نیرومندتر  از  جلوگیری  برای  الزم  اقدام های  از  یکی  پیوسته اند 

جلوگیری از تبلیغات افراط گرایانۀ آن ها از طریق شبکه های اجتماعی ذکر کرد.
دبیر ُکل سازمان ملل بر این نکته نیز تأکید کرد که همزمان با تالش های جهانی برای 
در  انتظامی  موثر  تدابیر  و  تازه  قوانین  تصویب  تروریستی  فعالیت های  از  جلوگیری 

سطح ملی نیز از اهمیت و ضرورت ویژه یی برخوردار است.
بان کی مون با بیان این که حمالت تروریستی اخیر عالوه بر کشتن انسان های بیگناه، 
به گسترش ترس و وحشت در جهان کمک کرده و هنجارهای بین المللی و انسانیت 
مشترک را به مخاطره انداخته است، تروریسم و افراط گرایی را تهدید بین المللی خواند 

که نباید آن را به مذهب، ملیت و یا گروه قومی خاصی منحصر کرد.
او یکی از دالیل گرایش به افراط گرایی خشونت آمیز را محرومیت های اجتماعی، تنگ 
شدن عرصۀ آزادی های سیاسی، نقض حقوق بشر در جوامع و نومیدی افراد نسبت به 
آینده یی روشن توصیف کرد و افزود: در طرحی که در ماه جنوری امسال برای مقابله 
با افراط گرایی های خشونت آمیز ارایه داده، از همه کشورهای جهان خواسته است تا 
برای مقابله با این پدیده طرح های ملی را به منظور پیشگیری از درگیری ها و منازعات 

میان گروه ها و اقشار مختلف تنظیم و به مورد اجرا بگذارند.

 ننگیالی عثمانی
لطف کرده در مورد یوسف نبی زاده معلومات دهید؟

یوسف نبی زاده شهرونِد معلوِل افغانستان و عضو تیم ملی پاور لفتینگ 
شده  زاده  پنجشیر  والیت  در  است،  افغانستان  است  آهنین  مردان  یا 
آهنین  مردان  یا  لفتینگ  پاور  در رشتۀ  و مدت ۹ سال می شود  است 
مشت زنی  و  تکواندو  رشته های  در  معلولیت  از  قبل  می کند،  تمرین 
تمرین می کرد و در هردو رشته عضویت تیم ملی را نیز کسپ کرده 

بود، تقریبٌا ۲0 سال است که ورزش می کند.
نبودید چه حادثۀ  قباٌل معلول  از معلولیت تان؛ یعنی   گفتید قبل 

باالی تان رخ داده است؟
برگشتیم،  وطن  به  دوباره  وقتی  شدیم،  مهاجر  طالبان  سیاه  زمان  در 
کار  از  تقریبٌا  بودم،  تعمیر خانه  بود، مصروف  تخریب شده  خانۀ مان 
خسته شده و در کنار دیواری تکیه کرده بودم که ناگهان سقف خانه 
باالی پاهایم فروریخت از آن به بعد، فعالیِت پاهایم را از دست دادم، 

و تقریبٌا 60درصد معلول ام.
 چرا ورزش مردان پاورلفینگ را انتخاب کردید؟

ادامه دهم،  نتوانستم ورزش های رزمی را  این که معلول شدم،  از  بعد 
این کار مرا بسیار نگران ساخته بود، همیشه تالش داشتم ورزش کنم، 
دوستانم همه به این باور بودند که دیگر ورزش کرده نمی توانم،اما من 
امیدم را از دست ندادم، باور دوستانم مرا بیشتر به کنجکاوی برای پیدا 
کردِن راهی به خاطر ادامۀ ورزش می ساخت، روزی یکی از دوستانم 
مرا به فدراسیون پاراالمپیک معرفی کرد و بنابر لزوم دید استادان این 
باید ورزش مردان آهنین  فدراسیون و وضعیت جسمی خودمبود که 

را فرا می گرفتم.
  در این رشته چه کسانی بیشتر با شما همکاری کرد؟

مردان آهنین را تحت نظر خواجه فرید صدیقی آغاز کردم و تا به حال 
هم افتخار شاگردی شان را دارم، گرچه بعد از فراگرفتن دوبارة ورزش 
را  بیشترین تالش  استاد صدیقی  اما  مرا تشویق کردند،  زیاد  دوستان 
در این قسمت با من انجام داده اند که همیشه سپاس گزارشان می مانم.

  شما اولین معلولی هستید که برای نخستین بار در سطح جهان 
با ویلچر معلوالن توانستید موتر کاستر را َکش کنید، چگونه در این 

مورد فکر کردید؟
داد،  برایم  این  صدیقی  فرید  خواجه  استاد  را  نظر  این  نخستین بار 
فکر می کردم این کار برای منی که معلول هستم ناممکن است، اما او 
برایم انگیزة بیشتر دادو مرا بیشتر تشویق کرد، روزبه روز به این باور 

می رسیدم که این کار را می توانم که بالخره موفق نیز شدم.
  در مورد دست آوردهایتان معلومات بدهید، چه دست آوردهای 

تا به حال داشته اید؟
۵ مدال طال را از داخل کشور به دست آورده ام، ۱ مدال افتخاری از 
کوریای جنوبی دارم و سند کمربند سیاه دانه یک،از دست آوردهای 
قبل از معلولیتم می باشد، همچنان ریکورد آخرم هم این که اولین معلول 
در جهان هستم که در رشتۀ مردان آهنین و در قسمت َکش کردن موتر 
بعد  ماه  که چند  برازیل  مسابقات ۲0۱6  در  نیز  و  موفق شدم  کاستر 

برگزار خواهد شد نامزد هستم.
  برنامه های آیندۀورزشی تان چیست؟

در حال حاضر تصمیمم بر این است تا ریکوردِ باالتری را به نام خود 
رقم بزنم، یعنی تمرین هایم را در قسمت َکش کردن موتر 303 آغاز 
کرده ام. همچنان قرار است یک ماه بعد مسابقۀ دیگری نیز در قسمت 

بِنچ پرس با اشخاص غیر معلول در وزن ۱۵0 کیلو گرام داشته باشم.
  خواست تان از دولت و کمیتۀ ملی المپیک چیست؟

ورزِش  به ویژه  ورزش  باالی  تا  می خواهم  ملی  تاجران  و  دولت  از 
اقتصادی هموطنان زیاد ما را  معلوالن سرمایه گذاری کنند، مشکالت 
زیر فشار قرار داده است،چهار سفر ورزشی ام در جریان دو سال قبل به 
دالیل اقتصادی لغو شد و خودم در جریان هشت ماه تمریِن َکش کردن 
موتر کاستر، روزانه 300 افغانی را برای کرایه موتر از جیب شخصی ام 

پرداخت می کردم که این وضعیت مرام خیلی تحت فشار قرار داد.
  پیام تان برای معلوالن کشور چیست؟

از معلولین کشور می خواهم تا به توانایی خود باور پیدا کنند، معلولیت 
"معلولیت  بنشینیم،پیام  قرار  و  آرام  اگر  نیست،  تانوانی  معنی  به 
ناتوانی ست" را به مردم القا می کنیم، معلولین مانند افرا دیگر جامعه 

می توانند کار کنند، ورزش کنند و برای کشور افتخار کسپ کند.

کاخ سفید:
باشورایهمکاریخلیجفارسدربارة

مبارزهباتروریسمبهتوافقرسیدهایم

روسیه:

مرزهایمشترک
سوریه-ترکیهبستهشوند

بان کی مون :
محرومیتوفشاربهگرایشهای

افراطگرایانهمنجرمیشود

نخستین ریکورد شکِن معلوِل افغانستان:

معلولیتناتوانینیست

جمیل شیرزاد

زبان پارسی در افغانستان به پدر سخاوت مندی می ماند 
و  است  بخشیده  خلف  نا  فرزندان  به  را  ثروتش  که 

اینک بار حسادت همسایه گان را نیز به دوش می کشد.
از  تجلیل  همایش  در  که  و کشمیر  اسالم آباد، الهور  دانشگاه  استادان 
امیرالکالم علی شیرنوایی به کابل آمده بودند، از بخش پارسی دانشکدة 
ادبیاِت دانشگاه کابل نیز بازدید کردند، از دیدن لوحۀ پارسی  زبان و 
دری بر فراز درِب ورودی این بخش شگفت زده شده بودند و می گفتند، 
دولت شما به کشور ما نامۀ رسمی فرستاده است که بخش های پارسی 

و دری را در دانشگاه ها جدا بسازید.
بود و هم  برنامۀ فرهنگی  فاقد  بود  آن  هم دولتی که کرزی در رأس 
دولت وحدت ملی در این زمینه برنامۀ مشخصی ندارد، پس این نامه ها 

با کدام پشتوانۀ معرفتی به کشورهای جهان فرستاده می شود؟
با شنیدن از ترجمۀ آقای غبرایی، به یاد بکس های سیاه مملو از پول 

افتادم که والیت فقیه به ارِگ افغانستان می فرستاد.

عبیداهلل مهدی

١٠ نکته در مورد حامد کرزی
مردمش  از  که  بود  دنیا  رییس جمهور  تنها  کرزی   -۱
خواست، اگر دزدی می کنند بکنند؛ اما پول را به بیرون 
با این سخن کرزی، غارت گری و چپاول و فساد  نبرند.  افغانستان  از 
ما فاسدترین دولت در  از چندی دولت  اداری مشروع گردید و پس 

دنیا شناخته شد؛
معارف،  مانند  مهمی  خانه های  وزارت  دسته اش  و  دار  با  کرزی   -۲
داخله، دفاع، مالیه و غیره را خالی کردند. هزاران مکتب خیالی، هزاران 
معلول و معیوب خیالی، ده ها کلینیک و شفاخانۀ خیالی و غیره در دورة 
او به وجود آمد. اساسی ترین مشکالتی که دولت وحدت ملی با آن ها 

دست و گریبان است، میراث دوران کرزی می باشد؛
3- کرزی با ادعای پشتونستان خواهی، بار دیگر مانند داوود خان و داکتر 
نجیب و غیره، افغانستان را فدای پشتونستان کرد و در سطح منطقه به 
پاکستان اجازة عمل متقابل و تجاوز را صادر کرد؛ در دورةکرزی تقابل 

و تعصب قومی و زبانی به اوج خود رسید.
با غصب زمین های دولتی در دوران کرزی  نََفر  از ۱۵ هزار  ۴- بیش 

میلیونر و میلیاردر شدند، ولی یک نََفر هم محاکمه نشد؛
۵- هزاران تروریست و دهشت افگن مانند طالب و القاعده حمله کردند 
به نام  کرزی  جانب  از  ولی  کشاندند،  خون  و  خاک  به  را  ما  مردم  و 

"برادر" یاد شدند؛
به  تا   – افغانستان، النه های اصلی چور و چپاول شد  6- گمرک های 
حال هم این وضعیت جریان دارد- و عواید دولت به جیب دزد و مافیا 

سرازیر شد؛
۷- در دوران کرزی انتخاباِت ریاست جمهوری، پارلمانی و شورای های 

والیتی به گند کشیده شد؛ ولی حتا یک تن هم مجازات نگردید؛
۸- کرزی گفت، اگر پاکستان با امریکا بجنگد ما با پاکستان می باشیم؛ 
این حرفش هم نا سنجیده و بی ریشه بود. در عمل جنگ نیابتی را به 

دفاع از هند در کابل بر ضد پاکستان به پیش برد؛
هوایی  میدان  نام  عجوالنه  بسیار  ملی،  وحدت  دولت  رهبران   -۹
بسیاری  گمان  به  گذاشتند؛  کرزی"  "حامد  به نام  را  کابل  بین المللی 
از مردم، کرزی شایستۀ این مدال نیست. حاال همین رهبران از دست 
دوام  و  بودن  به  خطری  را  او  فعالیت های  و  دارند  شکایت  کرزی 

دولت شان می دانند. 
۱0- تنها موردی که از جانب خودم به آقای کرزی نمرة مثبت می دهم 
احترام او به آزادی بیان است. او به راستی به بهترین صورت ممکن به 

آزادی بیان احترام گذاشت.

صبور رحیل

امیرانه  نفس  به  اعتماد  با  اما  عامیانه،  منطق  با  کرزی  حامد 
دانش و درک حامد  به سخن دیگر، گسترة  صحبت می کند. 
یک  زعیم  نه  و  است  قریه  ملک  یک  مانند  درست  کرزی 
مملکت. او کشور را در هیات یک قریه دور افتیده می نگرد. بنابر آن، روابط 
میان مردم و جهان از نگاه کرزی به همان ساده گی روابط میان افراد یک قریه و 
قبیله است. او نه علم و نه هم توانایی درک روابط پیچیدة اجتماعی و سیاسی 

در سطح منطقه و جهان را دارد.
سرچشمه  نادانی اش  همین  از  صحبت هایش  در  کرزی  نفس  به  اعتماد 
می گیرد. او طالبان را مردمان "پاک" می داند؛ قصه هایی از مال ربانی می کند 
بکنند. یعنی  باید  این کشور  نتیجه گیری هایی می کند که ساده ترین مردمان  و 
سطح  می کند،  ارایه  شناخت  طالب  از  الناس  عوام  سطح  در  درست  کرزی 
همان هایی که پاکستان طالب را برای شان دیزاین کرده بود. آی اس ای طالب 
را به همان شیوه ها و روش ها به معرفی گرفت که بتواند عوام الناس را قانع 
بسازد که طالبان "پاک" اند. یعنی عوام الناس را فریب بدهد. کرزی نیز چنین 
فریبی را خورده است. ورنه هیچ آدم مکتب رفته یی نمی توانست بپذیرد که 

طالب مزدور نیست و قایم بالذات است.
حاال، یا کرزی همین است که هست و گفته شد- درست مانند سایر طالبان 
نادان، خالی مغز، ساده لوح و بدوی. هم این که آدمی ست نهایت شیاد و سیه دل 

که طالب را "پاک" می خواند.
طالب هیچ گاهی پاک نبوده است. طالب از همان روز تولدش در تاریک خانه های 
آی اس آی آغشته به لوث جنایت، خیانت، مزدوری و عقب مانده گی بود. 

طالب زمانی می تواند پاک شود که دیگر طالب نباشد.

فیـسبـوک نـــامــه

ACKU



Year 8 y NO 1761 y Saturday 16 April 2016

www.mandegardaily.com سايت:  وب 

k برگ آرايي: مجیب اهلل احمدی

ويراستار : روح اهلل يوسف زاده
مدير خبر : جمشید يما

گزارشگران: ناجیه نوري ، محمد هارون مجیدی، 
ابوبکر مجاهد و روح اهلل بهزاد

     مدير مسؤول: نظري پرياني - 0700263152
nazari.paryani@yahoo.com0752044210  :شماره تماس &

mandegar.daily@gmail.com :نشانی برقی

مسؤول توزيع: حبیب اهلل - 0708169828 

به جز "سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

شاید اغراق نباشد اگر بگوییم نشست سران سازمان 
همکاری اسالمی که روز پنجشنبه فعالیت  خود را 
زمان  از  نشست  بدترین  کرد  آغاز  استانبول  در 
تأسیس این سازمان باشد که در سال ۱۹6۹ به دنبال 
شد  تأسیس  االقصی  مسجد  شدن  کشیده  آتش   به 
اسالم  بر جهان  که  "فتنه مذهبی"  اگر  و شاید هم 
یا به طور کلی خاورمیانه حاکم است، مهار نشود، 
این نشست آخرین نشست سران این سازمان باشد.
روزنامه مستقل رأی الیوم در سرمقاله خود درباره 
است:  نوشته  اسالمی  همکاری  سازمان  نشست 
و  ناکارآمد  سازمان  یک  اسالمی  همکاری  سازمان 
سست است و به مکانی برای گروهی از کارمندان 
مزایای  و  حقوق  آن ها  برای  که  است  شده  تبدیل 
خوب درنظر گرفته شده است چراکه عربستان این 
بیماری های  کنونی  نشست سران  اما  می خواهد  را 
شکل  بدترین  به  را  اختالفاتشان  و  اسالم  جهان 
نشان داد. بهتر است این کنفرانس سران را کنفرانس 
سران "اختالف" و نه همکاری اسالمی دانست و 
نشست  این  به  سطحی  نگاه  یک  انداختن  با  تنها 
و دیدن عدم حضور بیشتر رهبران این حقیقت را 

می توان تأیید کرد.

می توانیم  نشویم  متهم  اغراق گویی  به  اینکه  برای 
تعارفات  از  میزان  کمترین  نکردن  رعایت  به 
طیب  رجب  مثال  برای  کرد.  اشاره  پروتکلی 
نشست  این  ریاست  ترکیه  رئیس جمهور  اردوغان، 
را تحویل گرفت بدون اینکه از عبدالفتاح سیسی، 
به  دعوت  آن  در  برای حضور  رئیس جمهور مصر 
عمل آورد. اردوغان همچنین از دست دادن با سامح 
شکری، وزیر خارجه مصر که به نیابت از سیسی در 

این نشست سخنرانی می کرد، خودداری کرد.
بر این باور نیستیم که چنین رفتارهایی در نشست 
سران دیگری غیر از نشست های سران کشورهای 
این  در  سیسی  اگر  بیفتد.  اتفاق  اسالمی  و  عربی 
نشست حضور می یافت چه می شد؟ اگر اردوغان 
یا با شکری که مهمانش  از سیسی دعوت می کرد 
می داد؟  دست  از  را  چیزی  می داد چه  دست  بود، 
با همتایان اسرائیلی خود  رهبران عربی و مسلمان 
دست می دهند و به عادی سازی روابط با اشغالگران 
اسرائیلی آن هم در روز روشن می پردازند و حتی 
از توصیف اسرائیل به "دشمن" خودداری می کنند.

عرب  اتحادیه  از  که  عربی  کشورهای  سران  نهاد 
اکنون  فروپاشید.  ازهم  کامال  می گیرد  سرچشمه 

همان  به  نیز  اسالمی  کشورهای  سران  نشست 
سرنوشت دچار شده طوری که ویروس های سمی 
می داند  خدا  و  کرده  نفوذ  آن  به  عربی  اختالفات 

هدف آینده آن کجا خواهد بود.
دارای  حد  این  تا  که  اسالمی  سران  کنفرانس 
دودستگی و اختالفات و جانبداری است نمی تواند 
راه حلی را برای مسائلی همچون تروریسم، اسالم 
بلکه  کند  پیدا  مسائل  دیگر  و  فلسطین  هراسی، 
خطرات  کردن  وخیم تر  و  بحران ها  افزایش  به 
ذکر  را  تروریسم  یعنی  مسئله  یک  اگر  می انجامد. 
در  کننده  شرکت  کشورهای  که  بگوییم  باید  کنیم 
این نشست یا برخی از آن ها اکسیژن مالی، نظامی 
فراهم  تروریسم  از  حمایت  برای  را  رسانه ای  و 
مناسبی است که  بر فضای  این عالوه  می آورند و 
برای تروریست ها در سوریه، عراق، یمن و لیبی به 

وجود آمده است.
نکته مهمی که در سخنرانی اردوغان در افتتاحیه این 
نشست دیده می شد این بود: " دین و مذهب من 
سنی یا شیعه نیست بلکه اسالم است." این عبارت 
که  می کند  منعکس  را  سرطانی  مرضی  نوعی  به 
تمامی جهان اسالم را تهدید می کند و نشان می دهد 
جنگ های  وارد  منطقه  است  ممکن  لحظه  هر  که 
ویرانگر طایفه ای شود. منظور اینجا جنگ طایفه ای 
به  طرف ها  برخی  روزها  این  که  است  مذهبی  و 

صورت عمدی دنبال آن هستند.
این  رئیس  عنوان  به  که  اردوغانی  امیدواریم  ما 
برای  واقعی  تالش  گفت  را  عبارت  این  نشست 
نجات جهان اسالم از فاجعه طایفه ای و جنگ هایی 
داشته باشد که به سرعت درحال گسترش است. ما 
همچنین از اردوغان انتظار داریم مذاکراتی را میان 
ترکیه  اینکه  ویژه  به  کند  برگزار  ایران  و  عربستان 
با ریاض و تهران روابط خوبی را براساس احترام 
و  یکدیگر  داخلی  امور  در  مداخله  عدم  و  متقابل 

متمرکز شدن بر دشمن مشترک دارد.
دروازه ای  عربستان  و  ایران  میان  آشتی  و  مذاکره 
است که ممکن است به حل و فصل بیشتر بحران ها 
تروریسم  با  مقابله  و  یمن  و  عراق  سوریه،  در 

اسرائیل بینجامد.

گزارشی  در  پاکستان  پارلمان 
کشور  این  دفاع  وزیر  قول  از 
این  دولت  که  است  کرده  اعالم 
از  دالر  میلیارد   ۱3 مبلغ  کشور 
تروریسم  با  مقابله  برای  امریکا 
سایر  و  لجستیکی  و حمایت های 
 ۲00۱ سپتمبر   ۱۱ از  پشتیبانی ها 

دریافت کرده است.
پی.تی. خبرگزاری  گزارش  به 
پاکستان  دفاع  وزیر  معاون  آی، 
کمیته  در  حضور  جریان  در 
دفاعی سنای این کشور گفت: از 

۱۱ سپتامبر ۲00۱ تا کنون، دولت امریکا مبلغ ۱3 
میلیارد دالر به اسالم آباد پرداخت کرده تا به مقابله 

با تروریسم بپردازد.
طریق  از  را  مبلغ  مقدار  این  پاکستان  گفت:  وی 

 ۱۱ از  ائتالف  حمایت  صندوق 
سپتمبر ۲00۱ دریافت کرده است 
و ۲00 میلیون دالر دیگر نیز امریکا 

به ما پرداخت کرده است.
پاکستان  دفاعی  مسئول  مقام  این 
مبلغ  این  از  درصد   ۴0 داد:  ادامه 
نظامی اختصاص  برای دولت غیر 
یافته درحالیکه 60 درصد دیگر نیز 
به نیروهای مسلح داده شده است.

صندوق حمایت ائتالف قرار است 
همزمان  و   ۲0۱6 سپتمبر   30 در 
از  امریکایی  نیروهای  خروج  با 
پایان  را  آباد  اسالم  به  خود  مالی  کمک  افغانستان 

دهد.

بدتریننشستسازمانهمکاری
اسالمیدرتاریخ

پاکستاناز11سپتمبر2001تاکنون،13میلیارددالر
ازامریکاگرفتهاست

داعشدرآستانة
سرکوبدرافغانستان

یـک جنـرال امریکایی گفته اسـت کـه بعـد از افزایش حمالت 
هوایـی امریکایی  هـا علیـه جنگجویان داعش حضـور این گروه 
در افغانسـتان محدود شـده اسـت. او در عین زمان هشـدار داد 
کـه این گـروه هنوز هم توانایی شعله ورسـاختن جنـگ را دارد.

چارلـز کلیولنـد، تورن جنـرال امریکایی گفت کـه نیروهای این 
کشـور در سـه ماه نخسـت سـال جاری حدود ۱00 حمله ضد 
تروریسـتی در افغانسـتان انجـام داده انـد که از این میـان ۷0 تا 

۸0 حملـه آن علیـه گـروه داعش صورت گرفته اسـت.
ایـن جنـرال مسـتقر در کابـل روز پنـج شـنبه بـه خبرنـگاران 
گفـت: "مـا بـاور داریـم که توانایـی داعـش تقلیل یافته اسـت. 
مـا بـه ایـن باوریـم که حضـور ایـن گـروه در والیـت ننگرهار 

نیـز کاهـش یافته اسـت."
اردوی ایـاالت متحـده امریـکا تخمیـن زده اسـت کـه گـروه 
داعـش میان یک هزار تا سـه هـزار جنگجو در افغانسـتان دارد. 
کلیولنـد ابـراز داشـت که شـمار جنگجویـان این گـروه احتماالً 

کمتـر از این باشـد.
ایـن جنـرال امریکایـی گفـت کـه گـروه داعـش در افغانسـتان 
متشـکل از افـراد ناراضـی طالبـان افغان و پاکسـتانی و همچنین 

اسـالم گرایـان ازبیـک و محلی اسـت.
را  مقرراتـی  جنـوری  مـاه  در  اوبامـا  جمهـور  رییـس  اداره 
وضـع کـرد کـه براسـاس آن نیروهـای ایـن کشـور می تواننـد 
جنگجویـان داعـش را در افغانسـتان هـدف قـرار دهنـد. پیـش 
از آن نیروهـای امریکایـی صرفـًا تحـت شـرایط خـاص ماننـد 
محافظـت از نیروهـای امنیتـی افغـان دسـت به چنیـن عملیاتی 

می زدنـد.
کلیولنـد هشـدار داد که بـا وجود ایـن موفقیت در مبـارزه علیه 
داعـش یـا "دولـت اسـالمی"، خطـر سـر برافراشـتن دوبـاره 
ایـن گـروه وجـود دارد: "آن هـا بـا توجـه بـه اجراآت گذشـته 
شـان، توانایـی مشـتعل شـدن دوبـاره را دارنـد. بنابرایـن مـا به 

فشـارهای خـود بـر آن هـا را ادامـه می دهیـم."
بـا وجـود ایـن، گـروه طالبـان بـه قـدرت خـود باقـی مانـده و 
ایـن هفتـه آغـاز عملیـات بهـاری خـود را اعـالم کـرد. جنرال 
امریکایـی در ایـن رابطـه گفـت: "مـا دیـده ایـم کـه آن هـا بـه 
اسـتقرار مجـدد حضـور خـود در هلمنـد شـروع کـرده انـد و 
شـاهد تهاجـم آن هـا بـوده ایـم کـه بـه خصـوص در تـالش 

پاکسـازی برخـی مناطـق در شـرق هلمنـد هسـتند."
همچنیـن بـرآورد شـده اسـت کـه میـان یک هـزار تا سـه هزار 
القاعـده در افغانسـتان حضـور دارنـد کـه رقیـب  جنگجـوی 

اسـت. داعش 
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