
دولت امریکا تصمیم گرفته که به کار گروه های بازسازی 
سوی  از  گروه ها  این  دهد.  پایان  افغانستان  در  والیتی 

نظامیان خارجی و از جمله امریکایی ها اداره می شوند.
در  امریکا  رهبری  به  بین المللی  نیروهای  از حضور  پس 
افغانستان، در شماری از والیت های این کشور، این نیروها 

اقدام به تشکیل گروه های بازسازی کرد.
عمدتا  اما  هستند  نظامی  گروه های  اگرچه  گروه ها  این 
برای کمک به روند بازسازی، حمایت از نهادهای محلی 

دولت افغانستان و همچنین جلب حمایت مردم در مناطق 
روستایی تشکیل شدند و کارهای عمرانی می کنند.

حاال اما دولت امریکا، که شمار قابل توجهی از گروه های 
بازسازی والیتی را اداره می کند، اعالم کرده که دفاتر این 

گروه های را می بندد.
بی بی سی  به  پیامی  در  کابل  در  امریکا  سفارت  مقامات 
گفته اند که لغو گروه های بازسازی والیتی بخشی از پیمان 

همکاری استراتژیک میان کابل و واشنگتن است.
به  امریکا  اقتصادی  همکاری های  ادامه  به  پیام  این  در 
افغانستان پس از پایان کار گروه های بازسازی تاکید شده 

است.
براساس اطالعات وبسایت...         ادامه صفحه 7
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

شبکه های استخباراتی در تالش 

سبوتاژ پروژه های 
انکشافی - اقتصادی هـرات

تفنگداران  از  تن  هفت  دستگیری  از  انگلیس  دفاع  وزارت 
نیروی دریایی سلطنتی این کشور به اتهام قتل در سال 2011 

در افغانستان خبر داد.
وزارت دفاع انگلیس همچنین اعالم کرد که در جریان رویداد 
سال 2011 میالدی تعدادی شبه نظامی کشته شده و به غیر 

نظامیان هیچ آسیبی وارد نیامده است.
در ادامه بیانیه وزارت دفاع انگلیس آمده است که هفت تن 
این  در  که  این کشور  دریایی سلطنتی  نیروی  تفنگداران  از 
دستگیر  سلطنتی  ارتش  پولیس  توسط  بودند  دخیل  رویداد 
شدند اما هویت این نیروها هنوز فاش نشده است. عالوه بر 
این وزارت دفاع انگلیس به این نکته اشاره کرد که این افراد 

در داخل خاک افغانستان دستگیر نشده اند.
در بیانیه وزارت دفاع انگلیس همچنین...     ادامه صفحه 6

وزیر اطالعات و فرهنگ می گوید که هیچ برنامه یی مبنی بر 
وضع محدودیت بر رسانه ها در این وزارت وجود ندارد و اگر 
هم  روز  یک  گردد،  وضع  محدودیتی  رسانه ها  بر  باشد  قرار 

وزیر نخواهد بود.
داکتر سید مخدوم رهین می گوید: »شایعات منتشر شده مبنی 
نشرات  بر  دارد  قصد  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  اینکه  بر 

رسانه  ها محدودیت وضع کند، حقیقت ندارد.«
روز پنجشنبه، مرکز حمایت از رسانه های آزاد افغانستان »نی« 
اعالم کرد که این مرکز به اسنادی دست یافته است که وزارت 
اطالعات و فرهنگ در صدد اعمال...           ادامه صفحه 6

»مردان تاریخ ساز« برای شناساندن سه 
شخصیت بزرگ تاریخی افغانستان؛ شهید 

استاد ربانی، شهید احمدشاه مسعود و 

عطامحمد نور والی بلخ به تاجیکان است. 
شهید استاد ربانی که در مهندسی صلح 
تاجیکستان نقشی برازنده داشت، توسط 
دشمنان صلح، آزاده گی و معرفت شهید 

شد. شهید احمدشاه مسعود )قهرمان ملی 
افغانستان( در دره پنجشیر، شجاعانه هفت 
تجاوز اهریمنان را درهم شکست.  استاد 

عطامحمد نور والی بلخ  ادامه دهندة راه همین 
بزرگان است.

دستگیری هفت تفنگدار انگلیسی

 به اتهام قتل در 
افغانستان

داکتر رهین:
اگر بر رسانه ها محدودیت وضع شود

یک روزهم وزیر 
نخواهم بود

»مــردان تاریخ سـاز«
 از چاپ برآمد

سخنگوی طالبان:

مالله یوسف زی را می خواستیم بکشیم

گروه های بازسازی والیتی منحل می شوند

   اختالف های 
تازة

 کابل و 
2واشـنگتن
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5
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در مسـیر 
پیروزی

نگاهی به 
داستان »دیر 

یا زود« 
نوشتة  

آلبادسس 
پدس

در برگ ها

ترکیه با 
سوریه درگیر 

خواهد شد؟

از  را  بیشتری  جزییات  سوات  دره  طالبان  سخنگوی 
عملیات ترور مالله یوسف زی دختر 14 ساله پاکستانی 

فاش کرد. 
دره  منطقه  در  طالبان  سخنگوی  احمد  الدین  سراج 
طالبان  رهبر  فضل اهلل  موالنا  گفت:  پاکستان  سوات 
مالله  کشتن  به  تصمیم  پیش  ماه  دو  از  سوات،  دره 
یوسف زی فعال 14 ساله...       ادامه صفحه 7

صفحه 7

صفحه 6



ملل  سازمان  امنیت  شورای 
گزارش  به  واکنش  در  متحد 
که  بحران  بین المللی  گروه 
افغانستان  مورد  در  پیش  هفتة 
است  داده  اطمینان  شد،  منتشر 
که   2014 سال  از  پس  که 
مصادف با خروج نیروهای ناتو 
کشور  این  است،  افغانستان  از 
نمی شود  امنیتی  بحران  دچار 
بین المللی  گروه  که  آن گونه  و 
دولت  کرده،  پیش بینی  بحران 
مخالفان  دست  به  مرکزی 

سقوط نخواهد کرد. 
یافته های  امنیت،  شورای  اما 
را  بحران  بین المللی  گروه 
توصیف  نادرست  یک سره 
تقویت  خواهان  و  نکرده 
تا  پولیس  و  ارتش  نیروهای 
ناتو  نیروهای  خروج  زمان 
متحد  کشورهای  سوی  از 
از  تا  است،  شده  افغانستان 
گروه  پیش بینی های  تحقق 

آن چه  پس  شود.  جلوگیری  بحران  بین المللی 
مسلم است این است که گروه بین المللی بحران 
کرده  منتشر  را  خود  گزارش  مناسبی  زمان  در 
و  علمی  یافته های  و  داده ها  بر  گزارش،  این  و 
آماری متکی است که واقعیت های موجود کشور 

را بازتاب می دهد.
حتا  که  می دهند  نشان  متعددی  گزارش های   
میان  در  خارجی  نیروهای  خروج  از  نگرانی 
نیز  ناتو  فرماندهان  و  جهانی  جامعة  اعضای 
نسبت  که  شده  سبب  و  کرده  بروز  به شدت 
نباشند.  خوش بین  چندان  افغانستان  آیندة  به 
دولت مردان  که  این جاست  اصلی  موضوع  اما 
داشته  وضعیت  از  نادرستی  برآورد  افغانستان 
وضعیت  به  نسبت  هشدار  هرگونه  و  دارند  و 
تلقی می کنند. در حالی  افغانستان  با  را دشمنی 
که همه می دانند پس از سال 2014 قرار نیست 
افغانستان وارد سال های دشوار طالبانی یا شبیه 
می آید  وجود  به  وقتی  نگرانی  ولي  شود.  آن 
امر مدیریت جامعه مورد  توانایی دولت در  که 
هیچ  به  محاسبه ها  این  و  می گیرد  قرار  محاسبه 

صورت دل خوش کننده به نظر نمی رسند. 
افزایش  از  که  هرچند  افغانستان  دولت 
توانایی های خود در امر مدیریت جامعه و امنیت 
گزارش های  برخی  ولی  می دهد؛  اطمنیان  آن 
برخی  حتا  که  است  آن  از  حاکی  ناشده  تایید 
مقام های بلندپایه، از پیمان اتالنتیک شمالی ناتو 
به گونة غیرمستقیم تقاضا کرده اند که در خروج 
نیروهای خود از کشور شتاب به خرچ ندهند و 
حتا در صورت امکان، به تجدید ماموریت ناتو 
فکر   2014 سال  از  پس  دیگر  سال  یک  برای 
کنند. این گونه درخواست ها اگر درست باشند، 
نشانگر آن اند که دولت مردان کشور با وجود آن 
که می خواهند به گونة صوری جامعه را نسبت 
به آینده ملتهب و پریشان نکنند، ولی خودشان 
نگرانی ها و تشویش هایي را در دل می پرورانند؛ 
تشویش هایي که بدون تردید نمی توانند بی بنیاد 
باشند و هیچ پشتوانة منطقی و واقعی  و واهی 

نداشته باشند. 
سیمای آقای کرزی در نشست خبری اخیرش، 
کاماًل از یک نگرانِی مبهم حکایت داشت. آقای 
دیگر  بار  یک  خبری  نشست  این  در  کرزی 
متحدة  ایاالت  به ویژه  و  کشور  غربی  متحدان 
امریکا را مورد انتقاد قرار داد که جنگ افزارهای 
سنگین در اختیار نیروهای کشور قرار نداده اند. 
رییس جمهور با توسل به همان حربة همیشه گی، 
امریکا را تهدید کرد که در صورت عدم تامین 
افغانستان،  ارتش  نیاز  مورد  سنگین  تسلیحات 
این حق را برای خود محفوظ نگه می دارد که 
نظیر روسیه،  از کشورهایي  را  چنین تسلیحاتی 

چین و یا هند خریداری کند. 
تسلیحات  داشتن  برای  افغانستان  تقاضای 
سنگین نظامی ـ که حتا نوعیت آن ها هم تاهنوز 
می گردد  مطرح  حالی  در  ـ  نیست  مشخص 
نفوذ  بحران  با  کشور  امنیتی  ساختارهای  که 
گروه های شورشی و استخبارات کشور پاکستان 
روبه رو است و این واقعیت در روزهای اخیر به 
و  افغانستان  میان  مسایل  جنجالی ترین  از  یکی 
جامعة جهانی تبدیل شده است. به باور برخی 
نیز  واشنگتن  و  کابل  تازة  تنش های  آگاهان، 
آمده اند.  به وجود  مشکالت  همین  با  پیوند  در 
حاال شاید بخشی از این تنش ها به مسالة نفوذ 
گروه های شورشی در ساختارهای امنیتی کشور 
ابعاد  این تنش ها  مربوط شود؛ ولی بدون شک 
و مسایل دیگری را هم دربر می گیرد که تدوین 
سند همکاری های امنیتی میان دو کشور از این 

جمله می تواند باشد.
 در حال حاضر، مقام های کشور اعتراف کرده اند 
در  باید  که  دارند  خواست هایي  امریکایی ها 
ولی  شود  گنجانده  کشور  دو  میان  امنیتی  سند 
این خواست ها با دیدگاه های دولت افغانستان، 
تاهنوز  کشور  دولت مردان  اما  ندارد.  سازگاری 

دو  میان  اختالفی  موارد  که  نکرده اند  افشا 
از  امنیتی چیست.  کشور در سند همکاری های 
جانب دیگر، طرف امریکا نیز از احتیاط در این 
خصوص استفاده می کند و نمی خواهد پیش از 
آورد  زبان  به  چیزی  اختالف ها  شدن  پررنگ 
به  که  می کنند  فکر  امریکایی ها  هم  شاید  یا  و 
معامله گری  به روحیة  توجه  با  زودی می توانند 
افغانستان  جانب  توافق  ریاست جمهوری،  ارگ 
را برای امضای سند همکاری های امنیتی در پرتو 
به دست  واشنگتن  ـ  کابل  راهبردی  توافق نامة 

آورند.
از جانب دیگر وقتی آقای کرزی تهدید می کند 
ارتش  نیازهای  تامین  عدم  صورت  در  که 
افغانستان به سالح های سنگین از سوی متحدان 
نیازها را کشورهای دیگر  این  افغانستان،  غربی 
تامین خواهند کرد، چند مساله مطرح می شود که 
کرده  فیر  بی خریطه  کرزی  آقای  می دهند  نشان 

است. 
پولی  منابع  کدام  با  افغانستان  این که:  اول 
با  کند؟  خریداری  را  تسلیحات  این  می خواهد 

همان پول های کمک شدة جامعة جهانی؟ 
دولت های  که  است  معلوم  کجا  از  این که:  دوم 
افغانستان  به  پول  بدل  در  بخواهند حتا  نام برده 
تجربة  چون  بفروشند.  سنگین  تسلیحات 
سال های حضور نظامیان شوروی در افغانستان و 
پس از آن نشان داد که به دلیل شکننده گی فضای 
در  عماًل  این سالح ها  کشور،  امنیتی  و  سیاسی 
و  گرفت  قرار  کشورها  این  مخالفان  اختیار 
علیه خودشان استفاده شد. یکی از نگرانی های 
کشورهای غربی در مورد نیروهای امنیتی کشور 
به  مکانیسمی  ساختارها  این  در  که  است  این 
وجود نیامده که بتواند اطالعات و تسلیحات را 

از دستبرد بیگانه گان محفوظ نگه دارد. 
وجود  گزارش هایي  حاال  همین  این که:  سوم 
نهادها و ساختارهای  به  دارد که ده ها شورشی 
امنیتی کشور نفوذ کرده و می توانند این نهادها 
را به شدت آسیب برسانند. اگر ارتش افغانستان 
تسلیحات سنگین نظامی در اختیار داشته باشد، 
چه ضمانتی می تواند وجود داشته باشد که این 
قرار  شورشی  گروه های  اختیار  در  تسلیحات 
نگیرد و این گروه ها آن ها را در جنگ با دولت 

به کار نبرند. 
دلیل ضعف  به  افغانستان  دولت  این که:  چهارم 
نتوانست  دهه  یک  در  بی برنامه گی  و  مدیریت 
نیازهای امنیتی خود را طي یک دکترین نظامی 
مدون کند تا بر اساس آن، نیروهای امنیتی شکل 

بگیرند. 
سال  به  اعتمادی  چه  واقعًا  فضایی،  چنین  در 
2014 و پس از آن می تواند وجود داشته باشد؟ 
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احمد عمران

    اختالف هــای تازة

 کابل و واشـنگتن
 

و هم چنان  افغانستان  و  امریکا  میان  امنیتي  سند  امضاي 
نشست سران ناتو در بلژیک، دو موضوع کالني هستند 
که چه گونه گي وضعیت بعد از سال 2014 را در افغانستان 

مشخص مي سازند. 
احتمال  دربارة  گزارش هایي  و  تحلیل ها  که  حالي  در 
سقوط حکومت موجود پس از سال 2014 میالدي وجود 
دارد، امریکا تالش دارد که از تالش هایش براي داشتن 
حضور امنیتي در افغانستاِن دو سال بعد، پرده برداري کند. 
اظهارات ضدامریکایي اخیر حامد کرزي، نشان مي دهد 
سند  یک  کردن  امضا  راستاي  در  گامي  او  که حکومِت 
امنیتي با امریکا برمي دارد؛ چنان که اظهارات ضدامریکایي 
او پیش از امضاي پیمان استراتژیک نیز سرخط رسانه ها 

قرار مي گرفته است. 
به هر صورت، در گرماگرم بحث روي امضاي سند امنیتي 
با امریکا، چهارشنبة گذشته وزرای دفاع کشورهای عضو 
ناتو در کنفرانسي در بلژیک گردهم آمده و مسایل مربوط 
به جنگ افغانستان به ویژه پس از سال 2014 را به بررسي 
نیز  ملي کشور  دفاع  وزیر  که  نشست  این  در  گرفته اند. 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  داشته،  حضور 
نیروهای  به  حمالت  کاهش  براي  طرح هایي  و  داخلي 
ایتالفی بررسی شده  و روي برنامه هاي نظامي براي بعد 

از سال 2014 بحث صورت گرفته است.
در  نظامی  آموزش  تیم های  کمبود  رفع  براي  تالش 
داخلي  نیروهاي  براي  قابلیت  ایجاد  به هدف  افغانستان 
این  به  مسوولیت ها  انتقال  و   ،2014 سال  از  بعد  براي 
نیروها، از عمده ترین اهداف این نشست بوده اند و تاکید 
افغانستان  از  ناتو  نظامي  سربازان  که خروج  است  شده 
این  در  شود.  عملي  اوباما  استراتژي  اجنداي  طبق  باید 
همة  که  است  داده  اطمینان  امریکا  دفاع  وزیر  نشست 
رسیدن  تا  افغانستان  ارتش  آموزشي  و  نظامي  خالهاي 
به سال 2014، پُر مي گردد، و نیز راه های متنوعي برای 
نظامیان  میان  در  عناصري  توسط  که  حمالتي  کاهش 
افغانستان علیه نیروهاي خارجي صورت مي گیرد، مطرح 

شده است.
ناتو پس  دفاع  راه اندازي نشست وزیران  این،  بر  افزون 
و  افغانستان  در  بحران  بین المللي  گروه  گزارش  نشر  از 
تاثیر  مي توانند  نشست،  این  در  آمده  عمل  به  تعهدات 
این گزارش را که واکنش منفي ریاست جمهوري را به بار 
آورده بود ـ کم رنگ کنند؛ زیرا در نشست ناتو اشاره به 
این شده است که ماموریت این پیمان بعد از سال 2014 
تالش هاي  و  دارد  ادامه  هم چنان  افغانستان  در  میالدی 
بر  پابرجاست.  تروریسم همچنان  با  مبارزه  براي  امریکا 
بنیاد این، به نظر مي رسد که افغانستان پس از سال 2014 
هنوزهم حضور محدودي از نیروهاي نظامي خارجي را 

شاهد خواهد بود.
نشده  مطرح  ناتو  دفاع  وزیران  شوراي  در  آن چه  اما   
رفتن  بلند  و  افغانستان  ارتش  تجهیز  چه گونه گي  است، 
از  پس  افغانستان  که  چیزي  است؛  آن  کیفیت  و  کمیت 
سال 2014 به گونة قابل توجهي به آن نیازمند است. این 
ناتو  دفاع  وزیران  نشست  اجنداي  در  مي بایست  مسأله 
گنجانیده مي شد و یا جانب افغانستان آن را به صراحت 

مطرح مي  کرد. 
از همه  ناتو پیش تر  به هرصورت، نشست وزیران دفاع 
جنبة سیاسي و سمبولیک داشته و این پیام را به گونه یي 
افغانستان را بعد  ناتو  به طرف ها مخابره کرده است که 
و  سیاسي  گونة  به  و  نمي گذارد  تنها  نیز   2014 سال  از 
حضور  کشور  این  در  نیروهایش  از  مشخصي  شمار  با 
امضاي  از  پس  شاید  و  اکنون  بنابراین،  داشت.  خواهد 
این روزها  افغانستان که در  امریکا و  میان  امنیتي  پیمان 
صورت خواهد گرفت، تحلیل ها دربارة سال هاي پس از  

2014 نیز به گونه یي عوض خواهند شد. 

پیامد نشست وزیران دفاع ناتو و 
پیمان امنیتي 

امریکاـ  افغانستان

مقام های کشور اعتراف 
کرده اند امریکایی ها 
خواست هایي دارند که 
باید در سند امنیتی میان دو کشور 
گنجانده شود ولی این خواست 
ها با دیدگاه های دولت افغانستان 
سازگاری ندارد. اما دولت مردان 
کشور تاهنوز افشا نکرده اند که 
موارد اختالفی میان دو کشور در 
سند همکاری های امنیتی چیست. 
از جانب دیگر، طرف امریکا نیز از 
احتیاط در این خصوص استفاده 
می کند و نمی خواهد پیش از پررنگ 
شدن اختالف ها چیزی به زبان 
آورد و یا شاید هم امریکایی ها 
فکر می کنند که به زودی می توانند 
با توجه به روحیة معامله گری 
ارگ ریاست جمهوری، توافق 
جانب افغانستان را برای امضای 
سند همکاری های امنیتی در پرتو 

توافق نامة راهبردی 
کابل ـ واشنگتن 
به دست آورند



جایزه صلح نوبل امسال به اتحادیه اروپا تعلق یافت.
اروپا  اتحادیه  نوبل،  جایزه صلح  نامزد کسب   100 از  بیش  میان  از 

موفق شد جایزه صلح نوبل سال 2012 را به خود اختصاص دهد.
در مراسمی که به منظور اعالم برنده جایزه صلح نوبل در اسلو برگزار 
داوران،  رای  و  شده  انجام  بررسی های  با  که  شد  اعالم  بود،  شده 
اتحادیه اروپا به خاطر گام های مفید در شش دهه گذشته در راستای 
تحقق صلح در اروپا داشته شایسته ترین گزینه برای دریافت جایزه 

صلح نوبل شناخته شد.
بنا بر اعالم کمیته نوبل اقدامات این اتحادیه در روند تغییر چهره اروپا 

از قاره در حال جنگ به قاره ای در صلح موثر بوده است.
از 2۸ کشور  که  است  اقتصادی-سیاسی  اتحادیه  اروپا یک  اتحادیه 
جامعه  تشکیل  پی  در  اروپا  اتحادیه  است.  شده   تشکیل  اروپایی 
اقتصادی اروپا در سال 1۹۵۷ با توافقنامه رم بین شش کشور اروپایی 
شکل گرفت. کشورهای عضو اتحادیه اروپا عبارتند از: آلمان، اتریش، 
بلژیک،  ایرلند،  انگلیس،ایتالیا،  اسپانیا، استونی، اسلوواکی، اسلوونی، 
دانمارک،  چک،  جمهوری  پرتغال،  متحده  پادشاهی  بلغارستان، 
رومانی، سوئد، فرانسه، فنالند، قبرس، التویا، لوکزامبورگ، لهستان، 

لیتوانی، مالت، مجارستان، کرواسی، هلند و یونان.
جایزه صلح نوبل سال 2011 به طور مشترک به سه زن به نام های 
»الن جانسون سرلیف« و »لیما گبویی« از لیبریا و »توکل کرمان« از 

یمن اهدا شد.
که  است  شده  داده  اروپا  اتحادیه  به  شرایطی  در  نوبل  جایزه صلح 
این اتحادیه با بزرگ ترین بحران مالی در طول تاریخ ۵4 ساله خود 
رکود  دچار  آن  عضو  کشورهای  از  بسیاری  و  است  شده  روبه رو 

اقتصادی هستند.
توربیون یاگالند، رییس کمیته نوبل در زمان معرفی برنده جایزه صلح 
نوبل به مشکالت مالی و ناآرامی های اجتماعی کنونی اتحادیه اروپا 

نیز اشاره کرد.
با این حال، او اضافه کرد که کمیته نوبل به دنبال تاکید بر عملکرد 
این نهاد در طول شش دهه از فعالیت هایش برای »صلح، مصالحه، 

دموکراسی و ارتقای حقوق بشر« بود.
تا پیش از این، سازمان پزشکان بدون مرز آخرین سازمانی بود که 
جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. این جایزه در سال 1۹۹۹ میالدی به 

پزشکان بدون مرز اهدا شد.

سال چهارم y شمارة نه صد و پانزدهم  y  شنبه 22 مهر/میزان y 1391 13 اکتوبر 32012

ترکیه با سوریه درگیر خواهد شد؟

»تبادل آتش میان ترکیه و سوریه طي چند روز اخیر باعث 
افزایش تنش ها میان انقره و دمشق شده است، اما خطرات 

افزایش تنش ها میان این دو کشور چیست؟«
در  آقجاقلعه  روستاي  ساکنان  از  یکي  آجیکول،  میتهات 
ترکیه که با دست به یکي از ساختمان هایي که به خاطر 
ما  مي گوید:  مي کند،  اشاره  شده  تخریب  سوریه  بمباران 
جنگ نمي خواهیم اما این اقدامات بدون پاسخ نمي  مانند.

ساختماني که آجیکول به آن اشاره مي کرد، در تاریخ سوم 
اکتبر به خاطر اصابت خمپاره از سوي سوریه تخریب شد 
و دو زن و سه کودک در این حمله کشته شدند. در آن 
طرف خیابان ساختماني دیگر است که به خاطر اصابت 
خمپاره هاي سوریه تخریب شده و آثار گلوله بر روي آن 
بر جاي مانده است. چند صد متر آن طرفتر خودروهاي 
ارتش سوریه در حال گشت زني در مناطق مرزي هستند. 
آجیکول مي گوید اگر مي توانستم از روستا خارج مي شدم 
شب ها  زیرا  بگذارم  اینجا  را  خود  اموال  نمي توانم  اما 

دزدهاي بسیاري در اینجا هستند.
و  گلوله  صداي  با  که  است  مدتي  آقجاقلعه  ساکنان 
اواسط  از  یعني  از آن طرف مرز عادت کرده اند  خمپاره 
ماه سپتامبر این صداها براي آنها صداهاي آشنا بوده است. 
اما سوم اکتبر تاریخي است که مردم ترکیه متوجه شدند 
کشورشان به طور مستقیم در جنگ داخلي سوریه دخیل 

شده است.
حال  در  سوریه  و  ترکیه  دولت هاي  پیش  سال  دو  تنها 
نزدیک تر کردن روابط خود و انجام اقداماتي نظیر برداشتن 

محدودیت هاي صدور ویزا براي اتباع دو کشور، امضاي 
توافقنامه هاي تجارت آزاد و برگزاري دیدارهاي مختلف 
سال  اوایل  از  اما  بودند.  کشور  دو  کابینه  وزیران  میان 
گذشته میالدي و همزمان با آغاز اعتراض ها در سوریه به 
ناگاه روابط دو کشور به تیرگي گرایید. ترکیه ابتدا پیشنهاد 
میانجي گري براي حل و فصل بحران سوریه را ارائه داد 
و  کنند  تعامل  مخالفان  با  تا  خواست  اسد  بشار  از  و 
درگیري ها متوقف شود اما پس از اینکه دمشق توجهي به 
درخواست هاي ترکیه نکرد، مقامات انقره تصمیم گرفتند 
اپوزیسیون در تبعید سوریه را در ترکیه پذیرا باشند. انقره 
همچنین رهبران ارتش آزاد سوریه را پناه داد. در اواخر 
جنگنده  جت هاي  از  یکي  سقوط  از  پس  نیز  ژوئن  ماه 
دریاي  شرقي  سواحل  در  سوریه  ارتش  وسیله  به  ترکیه 

مدیترانه تنش ها دوباره افزایش یافت.
از تاریخ سوم اکتبر، تا به امروز دو کشور مناطق مرزي 

یکدیگر را بمباران کرده اند.
پاسخ  ترکیه  سربازان  حمله  هر  به  ترکیه  ارتش  سربازان 
دادند؛ روز دوشنبه یعني هشتم اکتبر یک خمپاره از سوي 
ارتش  و  آمد  فرود  ترکیه  در  مزرعه  فراز یک  بر  سوریه 
ترکیه نیز به این حمله واکنش نشان داد. دو طرف نزدیک 

به شش روز متوالي با یکدیگر تبادل آتش داشتند.
ساکنان آقجاقلعه مي گویند: اگر این خمپاره به جاي فرود 
فرود  منطقه مسکوني  مزرعه در روي یک  بر روي یک 
روستا  این  ساکنان  مي شدند.  کشته  تن  چندین  مي آمد 

مي گویند یک منطقه حائل باید در سوریه ایجاد شود.

احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در اوایل ماه اوت 
از سازمان ملل خواست تا ایجاد یک منطقه حائل در مرز 

ترکیه و سوریه را مد نظر قرار دهد.
داوود اوغلو اظهار داشت: یکي از دالیل درخواست ترکیه 
براي ایجاد مناطق حائل این است که ترکیه دیگر ظرفیت 
از صد  آنها  تعداد  و  ندارد  را  پناهندگان سوریه  پذیرش 

هزار پناهنده عبور کرده است.
یک تحلیلگر مسائل ترکیه و سوریه در والیتبول مي گوید: 
ترکیه مي توانست سوریه را مورد ارعاب قرار دهد و این 
کشور را مجبور به ایجاد یک پناهگاه امن در منطقه حائل 
نماید، اما اگر سوریه تصمیم به مقاومت مي گرفت با توجه 
یک  نمي توانست  ترکیه  سوریه  هوایي  نیروي  قدرت  به 

منطقه حائل ایجاد کند.
عده کمي در آقجاقلعه نسبت به بشار اسد احساس خوبي 
دارند. در آقجاقلعه در والیت »هاتاي« روابط نژادي یک 
عامل بسیار مهم است زیرا ۹0 درصد از مردم عرب سني 
هستند. بسیاري از ساکنان این منطقه داراي خویشاونداني 

در آن طرف مرز هستند.
دولت  به  نسبت  نارضایتي هایي  همچنین  منطقه  این  در 
انقره وجود دارد. هفته گذشته به گزارش رسانه هاي ترکیه 
یک گروه از ساکنان مناطق مرزي در مقابل دفتر فرماندار 

والیت هاتاي تجمع کردند.
انتخابات  فردا  اگر  مي گوید،  آقجاقلعه  ساکنان  از  یکي 
برگزار شود مردم، حزب عدالت و توسعه )حزب حاکم 
در ترکیه( را از شهر بیرون مي کنند زیرا آنها از مخالفان 
دعوت  را  سوریه  آزاد  ارتش  و  مي کنند  حمایت  سوریه 
که  است  دلیلي  همان  این  و  بیاید  ترکیه  به  تا  کردند 

سوري  ها به ما حمله کردند.
سخنراني  در  ترکیه  وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
آماده  باید  هستیم  صلح  خواهان  اگر  گفت:  خود  اخیر 
تمایلي  ترک ها  اکثر  که  است  این  مشکل  باشیم.  جنگ 
به دخالت نظامي در بحران سوریه ندارند. براساس نتایج 
یک نظرسنجي که به تازگي انجام شد ۷6 درصد از پاسخ 

دهندگان مخالف اقدام نظامي یکجانبه در سوریه بودند.
مي  گوید،  ترکیه  در  دانشگاه  استاد  یک  باجیک،  بوخان 
این  به  باید  انقره  دولت  داخلي،  نگراني هاي  بر  عالوه 
سوریه  بحران  در  دخالت  که  باشد  داشته  توجه  نکته 
باعث پیچیده تر شدن شرایط در این کشور مي شود. تا به 
حال درگیري ها در سوریه، مناقشه اي میان دولت اسد و 
مخالفان بوده است و اگر ترکیه بخشي از این درگیري ها 
شود، به کشورهایي مانند روسیه و ایران اجازه داده تا از 
دفاع  تر  آسان  بسیار  سوریه  بحران  درباره  خود  مواضع 

کنند.«

اتحادیه اروپا برنده جایزه 
صلح نوبل شد

www.mandegardaily.com

الوروف: غرب به تفکر جنگ سرد 
چسبیده است

جایزه نوبل ادبیات 

در دستان نویسندة چینایی

نکته که  این  اظهار  با  امور خارجه روسیه  وزیر 
غرب همچنان به تفکر جنگ سرد چسبیده است، 
اصل  نمی خواهند  ترتیب  این  به  آنها  که  گفت 
آتالنتیک  اروپا-  در  همه  برای  را  برابر  امنیت 

بپذیرند.
سرگئی  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه گفت: مناقشه 
بر سر طرح سپر دفاع موشکی آمریکا باعث شده 

که روابط مسکو با ناتو دچار مشکل شود.
وی افزود: مسکو همچنان خواهان تضمینی است 
آمریکا  موشکی  دفاع  سپر  طرح  شود  ثابت  که 

تهدیدی برای قوای هسته ای روسیه نیست.
الوروف تصریح کرد: شکست در مذاکرات برای 
حل و فصل این مناقشه در امتناع واشنگتن برای 
دفاع  طرح  این  در  محدودیت  هرگونه  پذیرش 

موشکی ریشه دارد.
وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورش آماده 
هرگونه همکاری با ناتو در خصوص افغانستان 
و دیگر مسائل می باشد اما همچنان از طرح های 
گسترش ناتو و فعالیت هایش در نزدیکی مرزهای 
روسیه نگران است. وی از اینکه ناتو و اعضایش 

و  می نگرند  دشمن  یک  همچون  را  روسیه 
به روسیه از لوله تفنگ هایشان نگاه می کنند، 

ابراز تاسف کرد.
الوروف »جمود فکری« کشورهای غربی را 
دلیل اصلی عدم پذیرش واقعیت های کنونی 
از سوی آنها دانست و گفت: متاسفانه روند 
سیاسی - نظامی اروپا- آتالنتیک به درستی 
هماهنگی  شده  داده  رخ  واقعی  تغییرات  با 
برخی  در  سیاسی  نخبگان  است.  نداشته 
جمود  دچار  همچنان  غربی  کشورهای  از 
می خواهند  سیاستمداران  برخی  هستند.  فکری 
ذهن  در  خود  که  ژئوپولتیکی  تصویر  همان 
چنین  کند.  تزریق  ما  کشور  مردم  به  را  دارند 
تاکتیک های خطرناکی یک مانع سیاسی - نظامی 
جدی و قوی میان آمریکا و کشورهای اروپایی 

ناتو ایجاد کرده است.
اگر چه الوروف در سخنان خود به طور مشخص 
نام میت رامنی، نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری 
آمریکا را نبرد اما به نظر می رسد که روی سخن 
وزیر امور خارجه روسیه وی بوده است. چرا که 
در خصوص  خود  مارس  ماه  سخنان  در  رامنی 
سیاست خارجی اش روسیه را دشمن شماره یک 

ژئوپولتیک آمریکا خواند.
و  سفید  تفکر  افزود:  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
سیاه جنگ سرد امروز در برابر تغییرات اساسی 
که همگان شاهد آن هستیم به یک امر بی معنی 

تبدیل شده است.
که  رسیده ام  نتیجه  این  به  من  گفت:  الوروف 
مرتفع  قاره  این  کامل  اتحاد  تا  اروپا  مشکالت 

نخواهد شد.

کشور  مردم  میان  در  که  چینی  نویسنده  یان  مو 
داستان های  وبا  است  محبوب  بسیار  خود 

و  تخیل  زیبایی  شکل  به  توانسته  خود 
را  مردم  روزمره  زندگی  گرفتاری های 
در هم بیامیزد، روز پنجشنبه جایزه نوبل 

ادبیات را از آن خود کرد.
بیانیه یی  در  سوئد  علوم  سلطنتی  آکادمی 

به مناسبت این انتخاب می گوید: »رئالیسم 
و  قدیمی  نویسنده قصه های  این  وهم آمیز 

با هم در  را  امروزی  دنیای  تاریخ و  بومی، 
می آمیزد.«

 به گزارش شبکه خبری سی ان ان، پس از 
اعالم این خبر غرور ملی چینی ها روی شبکه 

اینترنت منعکس شد وی یکی از بازدیدکنندگان 
خود  نظر  اظهار  در  نوبل  جوایز  وب سایت 

نوشت: »چین بر می خیزد«.
که  می نویسد  کشوری  در  یان  مو 
و  حزب  سیاست های  با  افتادن  در 

حکومت می تواند به سانسور منجر شود.
با  یان  مو  که  بود  نوشته  او  مورد  در  مصاحبه یی  در  تایم  مجله 
برگزیدن گذشته به عنوان بستر اصلی داستا های خود و با کمک 
از  حقیقت  در  جادوئی اش  رئالیسم  سبک  در  نهفته  پوشیدگی 

تحریک کردن دستگاه سانسور چین پرهیز می کند.
انتخاب  با این مجله گفته بود که به هنگام  مو یان در مصاحبه 
توانایی  آنها نگران سانسور نیست و عدم  پرداختن  داستان ها و 
در پرداختن مستقیم به برخی از موضوعات به نقطه قوتی برای 

وی بدل شده است.
در  آن  معنی  و  است  نویسنده  مستعار  اسم  حقیقت  در  یان  مو 

زبان چینی »حاضر نیستم حرف بزنم« است. 
این نویسنده گوئان مویه است  نام اصلی 
ایالت  در  گائومی  نام  به  شهری  در  و 

شاندونگمتولد شده است.
نام  به  وی  بلند  داستا ن های  از  یکی 
تک فرزندی  مساله  به  »قورباغه« 
چین  در  جمعیت  کنترل  روش  و 
سنت  تمام  ظرافت  با  او  می پردازد. 
پسر  فرزند  که  را  چین  جامعه  قدیمی 
وی  می کشد.  نقد  به  می دهد  ترجیح  را 
نشان می دهد که چینی ها به خاطر اینکه 
خانواده  نیاز  تامین  برای  پسر ها  معتقدند 
خانوادگی  عنوان  و  خون  حامل  و  مفید تر 
هستند ترجیح می دهند صاحب پسر شوند.

جایزه  دو  اخیر  سال های  در  یان  مو 
برده  چین  در  را  ادبیات  مهم 
تلقی  نشانه یی  که  است 
می شود از آنکه جامعه و نظام 
سیاسی چین حاضر است با این مسئله حساس برخورد بازتری 

داشته باشد.
برای دولت و اکثر مردن چین این نخستین جایزه نوبل ادبیات 
برای این کشور تلقی می شود چون جائو سینگ جیان، که در سال 
2000 برنده جایزه نوبل در رشته ادبیات شد با وجودی که  او 
زاده و تحصیلکرده چین است ولی اکنون شهروند فرانسه است.

را  جایزه  این  اعطای  خبر  سرعت  به  چین  دولتی  رسانه های 
گزارش دادند. در صورتیکه در سال 2010 زمانیکه جایزه صلح 
رسانه های  شد  اعطا  چینی  سیاسی  ناراضی  لیوژیائوبو  به  نوبل 

دولتی سکوت اختیار کردند.

گزارش- تایم                    
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  بخش سـي وچهارم
»به سلسله عملیات مجاهدین شورای نظار 
تاریخ  به  مجاهدین  شمال،  صفحات  در 
عملیات  سرطان،   1۹ مطابق  جوالی   10
و  مختلف  مراکز  باالی  را  موفقانه یي 
سالنگ،  مناطق  در  دشمن  اکماالتی  قطار 
جبل السراج و فرقة 2 مستقر در جبل السراج 
جانی  و  مالی  خسارات  که  دادند  انجام 
فراوان به حکومت کابل وارد گردید. طی 
عملیات مجاهدین در سالنگ و تپه سرخ و 
فرقة 2، یک دیپوی عمده حریق گردید که 
و  مهمات، شش صاحب منصب  به عالوة 
پنج سرباز کشته شدند و آتش سوزی برای 
3 ساعت ادامه داشت. به همین تاریخ، در 
منطقة لوان سالنگ طی عملیات مجاهدین، 
دو پوسته همراه 3 ورکشاب سیار 2 تانک 
همین  طی  و  رفتند  بین  از  موتر  یک  و 
عملیات، سه صاحب منصب هالک و دوی 
اولنگ  منطقة  در  گردیدند.  زخمی  دیگر 
سالنگ یک عراده تانک، 3 موتر و بارهای 
نظامی حریق شده اند. در باغ میدان سالنگ، 
3 پوستة حکومتی تخریب، 2 عراده تانک 
حریق  نظامی،  باربری  موتر  عراده   2 و 
اورتی سالنگ،  منطقة  در  و  است  گردیده 
4 پوسته از غند 64 حریق، 6 موتر باربری 
از بین برده شد و یک عراده تانک حریق 
به  دشمن  کاروان  نتیجه،  در  که  گردید 
طرف سالنگ شمالی عقب نشینی نمود. به 
آغاز  دشمن  بمباران  عملیات،  این  تعقیب 
 11 تاریخ  به  دارد.  ادامه  تاهنوز  و  گردید 
صورت   64 غند  باالی  عملیات  جوالی، 
گرفت که در نتیجه، مرکز غند خساره مند 
گردید و یک عراده تانک، 2 موتر باربری 
از بین رفت و دو صاحب منصب و چهار 
مرکز  در  هم چنان  و  شدند  کشته  سرباز 
دشمن  پوستة   3 سالنگ،  مربوط  اولنگ 
تخریب، یک تانک و 2 موتر از بین رفتند، 
2 دستگاه راکت انداز ثقیل از بین رفت که 
جنگ مجاهدین و حکومت در این منطقه 
ادامه دارد. در مدت یک ماه گذشته، چهل 
سرباز حکومتی همراه با اسلحة خویش به 

مجاهدین تسلیم شده اند.« )۹4(
»ولسوالی زیباک والیت بدخشان به تاریخ 
مجاهدین  به دست  دیگر  بار  جوالی   1۵
افتاد. سلسله عملیات باالی ولسوالی زیباک 

به تاریخ 13 جوالی آغاز گردید؛ اما در اثر 
نتوانستند  مجاهدین  مدهش،  سیالب های 
از  بعد  باالخره  دهند.  ادامه  پیشروی  به 
حکومتی  مراکز  به  توانستند  کوتاه  وقفة 
یورش برند و آن ها را فتح کنند که در اثر 
آن، سی وشش تن کشته و یکصدوهفتاد تن 

دیگر زخمی شدند.« )۹۵(
والیت  چاه آب  ولسوالی  فتح  دنبال  »به 
افتاد،  اتفاق  جوالی   26 روز  به  که  تخار 
ولسوالی های رستاق و دشت قلعه نیز بعد 
ازظهر 2۷ جوالی به دست مجاهدین افتاد. 
قوماندانان  سرتاسری  شورای  راپور  طبق 
جهادی افغانستان، در جریان فتح ولسوالی 
 666 غند  معاون  عزیز  قلعه،  دشت 
ملیشه های رژیم کابل با هزاروپنجصد تن از 
افراد ملیشة مسلح خویش تسلیم مجاهدین 
شده و جلیل آمر غند مذکور با پانزده تن 
فرار  نامعلوم  جای  به  مربوطه،  افراد  از 
نموده است. با فتح ولسوالی های رستاق و 
دشت قلعة والیت تخار در سرحد روسیه، 
عالقه داری  و  قلعه  ینگی  ولسوالی  اکنون 
که  است  کابل  رژیم  تـسلط  تحت  درقد 
قرار  مجاهدین  فشار  زیر  حاضر  حال  در 
دارد. با سقوط ولسوالی رستاق که در 2۵ 
کیلومتری سرحد روسیه و 2۵ کیلومتر دور 
یکی  دارد،  قرار  غار  خواجه  ولسوالی  از 
کابل  رژیم  قوای  مدافع  و  مراکز عمده  از 
رفت وآمد  رفته،  بین  از  تخار  والیت  در 
والیت  این  ولسوالی های  بین  مجاهدین 
به  هم چنان  است.  گردیده  آزاد  کاماًل 
سقوط  غار؛  خواجه  ولسوالی  فتح  دنبال 
عالقه داری زیباک، ولسوالی های اشکاشم، 
پیروزی  از  قلعه  و دشت  رستاق  چاه آب، 

بزرگ مجاهدین است.« )۹6(
و  زیباک  ولسوالی های  سقوط  دنبال  »به 
مجاهدین  بدخشان،  والیات  در  اشکاشم 
سه ولسوالی دیگر در والیت تخار را نیز 
فتح نموده اند. در پیام مخابروی احمدشاه 
ذکر  رسیده،  پشاور  به  امروز  که  مسعود 
گردیده است که بعد از تصرف خواجه غار، 
مجاهدین به تاریخ 31 سرطان حمالت را 
باالی پل دریای کوکچه آغاز نمودند و بعد 
از تصرف پل کوکچه، به تاریخ اول اسد به 
طرف شمال پیشروی کرده و سه ولسوالی 
تپة  و  قلعه  دشت  و  رستاق  قلعه،  ینگی 

خانم  آی  استراتیژیک 
با  که  کردند  تصرف  را 
تصرف این مراکز، والیت 
تخار یک بار دیگر کاماًل 
به دست مجاهدین افتاد. 
در پیام احمدشاه مسعود 
این جنگ ها  آمده که در 
دوصد  و  سه هزار  حدود 
نفر از نیروهای حکومتی 
تسلیم مجاهدین گردیده 
افراد،  این  بر  عالوة  و 
سالح  میل  هزار  دو 
و  تانک  عراده   2۸ و 
غنیمت  به  زرهی  نفربر 
یک  درآمد.  مجاهدین 
امروز  نظار  شورای  منبع 
اخیر  فتوحات  که  گفت 
دستاورد  شمال،  در 
شورای  جلسة  دومین 
در  فرماندهان  سرتاسری 
جلسة  و  گذشته  سال 
نظار  شورای  ششم 
است که مجاهدین تعهد 
کردند با یک برنامة منظم 
حکومتی  پایگاه های  بر 
منبع  ابن  کنند.  حمله 
ولسوالی های  فتح  گفت 
دارد؛  حیاتی  اهمیت  تخار 
زیرا از یک طرف این ولسوالی ها در مرز با 
شوروی قرار دارند و از طرف دیگر، عده یي 
از ملیشه های حکومتی که در این پایگاه ها 
بشری  نیروی  خوب  منابع  داشتند،  قرار 
هنگام  این  در  بودند.  کابل  حکومت  به 
در  افغانستان  مسالة  که روی حل سیاسی 
اسالم آباد مذاکرات میان جمهوری اسالمی 
ایران، پاکستان و رهبران مجاهدین صورت 
پایگاه های  و  ولسوالی ها  فتح  می گیرد، 
سیاسی  حیثیت  مجاهدین  به  حکومتی، 

بیشتر می بخشد.« )۹۷(
مجاهدین،  جبهات  گزارش  اساس  »بر 
حاشیة  در  واخان  و  شغنان  ولسوالی های 
و  چین  با  سرحد  در  کشور  شرق  شمال 
تصرف  جوالی   31 تاریخ  به  را  شوروی 
به  ولسوالی ها  آن  موجود  قوای  و  کرده 
تعداد  خبر،  طبق  شدند.  تسلیم  مجاهدین 
زیادی از ملیشه های شغنان که توسط لوای 
پیشروی  جریان  در  می شدند،  اکمال   ۸0
زیادی  مقادیر  که  شدند  تسلیم  مجاهدین 

سالح نیز به غنیمت مجاهدین افتاد.
در  واخان  ولسوالی  فتح  با  هم چنان 
بلندی های پامیر که به بام دنیا شهرت دارد، 
شرق  شمال  وسیع  ساحة  در  رژیم  قوای 
داده  دست  از  را  خود  تسلط  افغانستان 
والیات  بین  در  مجاهدین  آمدوشد  با  که 
پاکستان،  چترال  شهر  و  تخار  بدخشان، 
است.  شده  فراهم  زیادی  تسلیحات 
اولین  برای  واخان  ولسوالی  فتح  هم چنان 
مرتبه مجاهدین را به سرحد چین نزدیک 

ساخته است.« )۹۸(
دفتر  تأیید  و  مجاهدین  منابع  گزارش  »به 
قوماندانان  سرتاسری  شورای  سیاسی 
ولسوالی  پشاور،  در  افغانستان  جهادی 
دولت آباد والیت بلخ در نزدیکی شوروی، 
مجاهدین  حملة  طی  نوامبر   ۸ تاریخ  به 
تحت قومانده قوماندان محمدعلم فتح شد. 
طبق گزارش، مقادیر زیادی اسلحة سبک 
و  ملیمتری   ۷6 توپ  جمله  از  سنگین  و 
11 عراده تانک، 2 میل دافع هوا، 6 عراده 
الری، 3 عراده جیپ، ۵ میل هاوان وسط و 
ده ها میل اسلحة خفیف و ثقیل به غنیمت 

گرفته شده است.« )۹۹(

  به اطرافیانش گره بخورید
سعی کنید در دورة نامزدی بیشتر به زنده گی خصوصی اش وارد شوید. این که هنوز رسمًا 
باشد.  شما  شناخت  تکمیل  زمان  باید  نامزدی  چراکه  نکنید،  بهانه  را  نکرده اید  ازدواج 
را  خودتان  بیشتر  هرچه  شوید.  وارد  جمع شان  به  که  کنید  تالش  و  ببینید  را  دوستانش 
در زنده گی او جا دهید، نزدیکی شما به یک دیگر بیشتر خواهد شد. گاهی هم او را به 
جمع دوستان تان بیاورید یا وقتی که می خواهید با خواهرتان و همسرش برای غذا بیرون 
بروید، او و یکی از اعضای خانواده یا دوست صمیمی اش را هم با خود همراه کنید. اجازه 
دهید که بخشی از زندگی روزانة او باشید، اما طوری رفتار نکنید که از اصرارهای شما 
خسته و عصبی شود. در ضمن شما باید در مورد خاطره های تلخ وشیرینش، آدم هایی که 
دوست شان دارد یا از آن ها بیزار است و... هم اطالعات دقیقی داشته باشید تا بتوانید در 
موقعیت های مختلف واکنش هایش را حدس بزنید و خودتان هم بهترین همراه برای هر 

حال و هوایش بشوید.
  به خاطراتش وارد شوید

سعی کنید تجربه های مشترکی داشته باشید. به یک محل جدید بروید و یک تفریح خوب 
روزه  هر  پیاده روی  یک  قرار  این که  یا  کنید  انتخاب  دونفره  ورزش  یک  کنید.  تجربه  را 
را با هم بگذارید. سعی کنید بخشی از حافظة او شوید و برایش تداعی کنندة شرایط یا 
مکان هایی باشید که همیشه با هم تجربه شان می کنید. با هم به کنسرت های موسیقی بروید 
و آلبوم های جدید را تجربه کنید. با این کار شما کم کم بخشی از خاطرة شنیداری او هم 
می شوید. شاید ابتدا او شما را درگیر همة قرارها و تفریحاتش نکند، اما به مرور میل او به 
حضور شما بیشتر خواهد شد و زمانی که لذت واقعی این تجربه های مشترک را حس کرد، 

بودن با شما برایش ارزش بیشتری خواهد داشت.
  هفته یی فقط یک تغییر

به نامزدتان در این رابطه مسوولیت هایی بدهید. همان طور که خودتان همة هوش وحواس تان 
را  او  اید  کرده  ازدواج  اگر  باشید.  داشته  هم  انتظارهایی  باید  است،  آرامشش  و  او  به 
و  اقتصادی  تصمیم گیری های  مورد  در  کنید  کرده و سعی  در مسوولیت های خانه سهیم 
برنامه ریزی های آینده، خودتان را وارد میدان تصمیم گیری اش بکنید. اگر هم نامزد هستید 
و می بینید که مرد آینده تان زیاده از حد از شما فاصله می گیرد، از او بخواهید که گاهی 
را  نظرش  یا  کند  تحقیق  برای تان  موضوعات  و  کارها  بعضی  مورد  در  بیاید،  دنبال تان 
که فکرش درگیر  کنید  وادارش  بپرسید و  دهید،  انجام  کارهایی که می خواهید  مورد  در 

فعالیت های شما و آینده تان شود. 
بازهم تأکید می کنیم که در سهیم کردن او اغراق نکرده و فکر نکنید یک روزه باید همه چیز 
تغییر کند. اگر شما هر هفته یک تغییر کوچک هم در این رابطه به وجود بیاورید، یک 
برندة واقعی هستید. به او بگویید که چه انتظاراتی از او و این رابطه دارید. سعی کنید بدون 
دعوا و گالیه های همیشه گی، خودتان را به او بشناسانید. هیچ وقت محبتش را رد نکنید. 
اگر پیشنهاد یک غذای بیرون را می دهد، نه نگویید و نخواهید با مراعات کردن های بیهوده، 
برنامه ریزی های  فکر  به  مثل شما  که  بخواهید  او  از  کنید.  بیشتر  را  او  با  فاصلة خودتان 
مشترک تان باشد، یا این که گاهی به شیوه یی که دوست دارید و برایش توضیح داده اید، 

به شما محبت کند.
  با دنیای هم آشنا شوید

در  احساسات تان  و  خواسته ها  کردن  مطرح  با  کنید.  تجربه  را  دونفره  مشاورة  دوره های 
با دنیای  کنار هم و در مقابل یک مشاور بی طرف، هم یکدیگر را بیشتر بشناسید و هم 
واقعی زنان و مردان آشنا شوید. شاید بد نباشد گاهی در کورس ها و همایش هایی که برای 
زوج درمانی برگزار می شود هم شرکت کنید و با یاد گرفتن فوت وفن گفت وگو با همسر یا 

نامزدتان، از این فاصله یی که میان شما ایجاد شده کم کنید.
  یا رومی روم؛ یا زنگی زنگ

نامزدی یک مرحلة حساس از زنده گی شماست. مرحله یی که در آن نمی توانید به بهانه های 
کوچک همه چیز را از بین ببرید و نباید هم دالیل بزرگی که به شما خطر یک زنده گی 
نیستید،  آماده  رابطه  این  برای ترک کردن  اگر  بگیرید.  نادیده  را گوشزد می کنند،  ناموفق 
پس باید راهی برای درست کردنش پیدا کنید. به نامزدتان بگویید که چه رفتارهایی باعث 
نگران  فاصله  این  از  واقعًا  اگر  حتا  و  دارید  او  از  انتظاراتی  چه  می شود،  آزرده شدن تان 
هستید، نگرانی تان را با او درمان بگذارید و بگویید که نمی توانید آن طور که می خواهید به 

سرنوشت این رابطه امیدوار باشید. 
شاید همسر یا نامزدتان نداند که چه طور می تواند به شما نزدیک تر شود، پس با گفت وگو 
دوستی میان تان را عمیق تر کنید، اما شاید او واقعًا میلی به بهتر کردن این رابطه نداشته باشد. 
اگر شفاف با هم در مورد آینده و احساس تان حرف بزنید، شاید بتوانید تصمیم منطقی تری 
بگیرید و بدانید که شکاف میان شما دو نفر پرشدنی است یا این که بیش از آن چه فکر 

می کنید، رابطه تان از دست رفته است.
منبع: تبیان
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با عشق یک طرفه چه 
باید کرد؟



  فتح اهلل بی نیاز 

که  اشرافی  خانوادة  یک  از  است  سی وپنج ساله  زنی  ایرن 
به خدا و مراسم مذهبی اعتقادی ندارد و به دلیل عقاید و 
افکار خاص خود، از خانواده اش جدا شده است و مستقل 
به  و شدیداً  دارد  ارمینیا  به نام  مستخدمی  می کند.  زنده گی 
او عالقه مند است. ارمینیا دختری دهاتی است، سنتی فکر 
دوست  را  او  عامیانة  و  ساده  حرف زدن  ایرن  اما  می کند، 
دارد. رفتار ایرن با ارمینیا، درست مخالف رفتار ارباب قبلی 
او بود. ارباب قبلی، اشراف زاده یی به نام پازینوتی همسری 
معمولی دارد که فقط به پول و ثروت و خوش گذرانی فکر 
می کند و وقتش را درخیاطی، آرایشگاه، میهمانی و سر میز 
قمار می گذراند. طرز رفتار و صحبت کردن او با مستخدم ها 
و  دارد  تحکم آمیز  کالمی  و  رفتار  است؛  تحقیرآمیز  بسیار 
لباس های  بخشیدِن  از  حتا  که  است  خودخواه  به حدی 
کهنه اش به مستخدم ها خودداری می کند، زیرا نمی خواهد 
»لباسی را که خود پوشیده بود، بر تن یک مستخدم ببیند« و 

ترجیح می دهد آن را بفروشد.
دارد  تصمیم  می گوید  ایرن  به  ارمینیا  ناگهان  روزی   
خیلی  ایرن  کند.  کار  پازینوتی  خانة  در  و  برود  آن جا  از 
ناراحت می شود، ولی مانعش نمی گردد. اما پس از رفتن او، 
به شدت احساس تنهایی و ناامیدی می کند و نسبت به شیوة 
فکر  مدام  او  می شود.  تردید  دچار  عقایدش  و  زنده گی 
می کند به چه علت ارمینیا او را ترک کرده است. ایرن چون 
هوادار عدالت اجتماعی بود، همیشه با او با مهربانی رفتار 
می کنند  تحقیر  را  مستخدم ها  که  زن هایی  مانند  و  می کرد 
با  ایرن  با آن ها حرف می زنند، رفتار نمی کرد.  با تحکم  و 
دوستش آدریانا در مورد رفتن ارمینیا حرف می زند و به او 
می گوید این طبقه ارزش کار آن ها را نمی دانند و فقط در 
دربارة  و  می رود  او  به دیدن  ایرن  هستند.  سوءاستفاده  پی 
اجتماع  بایستی در  نقشی که زن  زنان معمولی و  زنده گی 
داشته باشد، گفت وگو می کند و به خانه اش برمی گردد. ایرن 
احساس می کند آدریانا نیز مانند او از تنهایی وحشت دارد 

و به گونه یی دست خوش ناامیدی شده است.
و  قوی  فوق العاده  دیالوگ هایی  کوچک،  اثر  این  در   
آن ها  نقل  از  محدودیت،  به دلیل  که  دارند  وجود  جذابی 
به زبانی  نویسنده  اشاره می کنم که  خودداری می کنم؛ فقط 
بسیار ساده، موجز و در عین حال با اجتناب از مشکل سازی 
رو  و  هنری  ابهام  از  »برخورداری  به انگیزة  متن  عمدی 
مهم  پدیدة  دو  در جریان  را  نبودن« خیلی سریع خواننده 
اجتماعی می گذارد: نخست این که مردمی که تجربة آزادی 
و دموکراسی ندارند )مقوله هایی که در داستان با مهربانی، 
آزادی و همدلی و همدردی ایرن بازنمایی می شوند( به زبان 
بلد نیستند از آن ها استفاده کنند و حتا  ساده در آغاز کار 
رفتار طرف مقابل را به حساب حماقت او می گذارند و از 
اعتماد و محبت او سوءاستفاده می کنند، خصوصًا اگر طرف 

مقابل شان زن باشد.
 دوم این که حتی آلبادسس پدِس فمنیست هم به »مستقل 
بودن در موقعیت« کنونی جهان باور ندارد و به  مثابه »یک 
حتا  و  ترس  دچارتردید،  مرد«  از  بی نیاز  و  مستقل  زن 

وحشت می شود.
 ایرن روزی به این فکر می افتد که علت رفتن ارمینیا این 
اندازة کافی غذا و تنقالت وجود  است که در خانة او به 
نداشته است. ایرن گرچه در یک ادارة روزنامه کار می کند و 
به عکاسی و کارگردانی هم اشتغال دارد، ولی بابت کارهای 
وقت گیرش، پول چندانی دریافت نمی کند و به همین علت 
و  ارمینیا  دیدن  امید  به  بخورد.  خوب  غذاهای  نمی تواند 
پرسیدن علت رفتنش، به او تلیفون می کند و می خواهد به 
دیدنش بیاید. اما هنگامی که ارمینیا می آید، بازهم نمی تواند 
حرف دلش را بزند و می گوید کارش منطقی بوده است. 
پس از رفتن ارمینیا، ایرن حس می کند زنده گی اش را صرف 
کسب پول جهت کسب یک زنده گی مستقل کرده است. 
بوده  سعادت  جست وجوی  در  و  آینده  به دنبال  همیشه 
است، ولی در »زمان حال« که آیندة گذشته اوست، هنوز 
مانند گذشته زنده گی می کند و موفق نشده است سعادت را 
پیدا کند. با چنین شکی، فکر می کند شاید سعادت در همان 
کمک های مالی مادرش و عشقی بوده که موریس نسبت به 
نباید گذاشت  ناگفته  نپذیرفته است.  او داشت و او آن را 
تشریفات  و  اشرافی  رسوم  و  آداب  از  به شدت  ایرن  که 
در  وقتی  پیش،  مدت ها  بود.  روي گردان  مادرش  مذهبی 
خانه مادرش بود، از این که بدون هیچ زحمتی می توانست 
خیلی چیزها داشته باشد، ناراحت بود. تحصیل در دانشگاه 
و آشنایی با مسایل سیاسی و اجتماعی سبب شده بود که 

طرز تفکر جدیدی پیدا کند که بر اساس آن »هر کس با کار 
و زحمت خودش زنده گی اش را پیش ببرد.« پس تصمیم 

گرفته بود که از مادرش جدا شود.
 به دلیل همین نگرش، نامزدی اش با موریس را نیز به هم زده 
بود؛ زیرا که موریس مردی بود که زن را به چشم موجودی 
می دید که می تواند آشپزی و خیاطی کند و اوالد دار شود. 
معمولی  زنی  با  مرفه  زنده گی  یک  آرزوی  در  درواقع  او 
و  بگذراند  خیاطی  و  آرایشگاه  در  را  وقتش  زنی که  بود؛ 
وقت فراغت میهمانی بدهد یا قمار بکند و در نهایت گاهی 
و  با شوهر  مبتذل،  و  کردن سعادت سطحی  مزه مزه  برای 
فرزندانش به سینما و تفریح برود. ایرن نمی توانست چنین 
زنی باشد؛ در ضمن او تنها به خودش فکر نمی کرد، بلکه 
اهمیت داشتند و دارند.  برایش  نیز  هم نوعان و جامعه اش 
با موریس به هم زد و به جای  نامزدی اش را  به همین دلیل 

موریس، با مردی به نام پیترو دوست شد.
 در قرن بیستم و بیست ویکم خیلی از دخترها سر پدر و 
آزاد  می خوام  »من  که:  می زنند  و  می زدند  فریاد  مادرشان 
تصمیم  آینده ام  برای  خودم  می خواهم  باشم!  مستقل  و 
و  آزادی  که  می فهمند  اطرافیان  بعد  کمی  ولی  بگیرم.« 
با  آمدن  کنار  برای  همه(  نه  )و  بیشترشان  استقالل خواهی 
بی حساب وکتاب  رفت وآمدهای  روزمره،  نوعی شلخته گی 
و بعضًا القیدی جنسی  بوده است؛ شیوه یی که در پایان به 
او  نیست،  »تیپی«  چنین  ایرن  ولی  است.  انجامیده  ندامت 
در عین حال گرایش های مردمی و رادیکال دارد و حال و 
آیندة هم نوعانش، برایش اهمیت دارد. ظاهراً پیترو هم مانند 
اجتماعی و سیاسی  فلسفه و مسایل  به  فکر می کرد:  ایرن 
عالقه مند بود و در همین زمینه ها فعالیت می کرد. او مردی 
به  هیچ وجه  به  می زد،  حرف  ایرن  با  وقتی  که  بود  ساده 
مسایل مبتذل و سطحی نمی پرداخت، بلکه از اخبار روز و 
مسایل جامعه صحبت می کرد. از نظر ایرن، او مدام در حال 

عشق بازی  ایرن  با  زمانی که  حتا  بود.  تفکر 
می کرد، ایرن احساس می کرد عشق شان ادامة 

همان تفکرات شان است.
و  سطحی  اشراف منش،  خواهر  با  ایرن   
مبتذلش و دیگر خواهر مذهبی اش نیز قطع 
رابطه کرد. آدریانا و پیترو را دوست داشت 
و با دوستان همکارش نیز تا حدی احساس 
»چرا  که  می کند  فکر  وقتی  می کرد.  راحتی 
به  می شود  متوجه  دارد«  دوست  را  آن ها 
مثل خودش  که  دارد  دوست شان  دلیل  این 
حتا  و  می کنند  فکر  او  مانند  آن ها  هستند. 
می کنند.  ناامیدی  و  تنهایی  احساس  او  مثل 

به نحو  واقع  در  دیگری  داشتن  »دوست  پس 
غیرمستقیم دوست داشتن خود است.«

به  طریق شخصیت هایش  از  اثر  این  در  پدس  به عبارتی،   
اندیشه یی می رسد که می دانیم در ادیان و مذاهب مختلف 

و فلسفه آمده است.
حس  او،  رفتِن  و  ارمینیا  با  مجدد  مالقات  از  پس  ایرن   
آزادی  به  او،  رفتن  با  و  ندارد  دوست  را  او  دیگر  می کند 
دست یافته است. از طرف دیگر، چون پیترو هم مسافرت 
می گیرد  تصمیم  و  می کند  بیشتری  آزادی  احساس  است، 
از این آزادی استفاده کند. به همین دلیل سِر کار نمی رود. 
بعد فکر می کند خوب است با کسی بیرون برود و ناهار 
بخورد. دوستان همکارش را به خاطر می آورد و با یادآوری 
این که آن ها او را معشوقة پیترو می دانند، از آن ها صرف نظر 
می کند، بعد به موریس تلیفون می کند؛ با این هدف که با 
او ناهار بخورد، ولی موریس با همسرش بیرون رفته است. 
ایرن  حتا  بنابراین  می خوابد.  و  می ماند  خانه  در  به ناچار 
که دنبال استقالل و آزادی است و تا حدی یک فمنیست 
و  ببیند.  مرد  بدون  را  نمی تواند خانه  تعارف  بدون  است، 

چون خود پدس هم فمنیست است، حس می کنیم داستان 
گرچه هنرمندانه از کار آمده است، ولی تجربیات شخصی 

و وصف حال در آن دخالت داشته اند.
پیترِو  با  و  می شود  بیدار  در  زنگ  با صدای  ناگهان  ایرن   
عصبانی روبه رو می شود. او نیز از ترس از دست دادن ایرن 
و تنهایی، تمام کارهایش در فلورانس را نیمه تمام گذاشته و 
برگشته بود. وقتی ایرن در را باز می کند، پیترو با عصبانیت 
دنبال مرد دیگری می گردد و همه اش از ایرن می پرسد که 
»آن مرد کجاست« یک باره تنهایی و یاس و غمی که ایرن 
به خاطر رفتن ارمینیا دچارش شده بود، بر او غلبه می کند 
پیترو  پیترو فقط می گوید »ارمینیا رفته است.«  و در پاسخ 
بیشتر عصبانی می شود و نمی تواند رنج ایرن را حس کند. 
احساس  و  می برد  پناه  پیترو  آغوش  به  افسرده حال  ایرن، 

می کند سعادت را باز یافته است.
از  دوستانش  و  ایرن  وحشت  بر  نویسنده  که  تاکیدی   
ایرن  که  شکی  و  دارد  ناامیدی  به  آن ها  رسیدِن  و  تنهایی 
رها  به گونه یی  می شود،  دچار  آن  به  ارمینیا  رفتن  از  پس 
نمایان  مبهم  فضایی  در  را  همفکرهایش  و  ایرن  شدن 
که  هستند  جامعه یی  خواستار  دوستانش  و  ایرن  می کند. 
تنها  زن  به  و  باشد  داشته  وجود  اجتماعی  عدالت  آن  در 
نگاه  ارضای شهوت  و  مثل  تولید  برای  وسیله یی  به عنوان 
نشود. رسیدن به چنین عدالتی، رنج و تنهایی دربر خواهد 
داشت. این رنج و تنهایی برای افرادی چون ایرن مضاعف 
می شود، زیرا آن ها با قطع آگاهانه روابط عاطفی شان بیشتر 
از پیش خود را به سوی انزوا سوق می دهند؛ تا آن حد که 
آن ها  تنهایی  که  چرا  می شوند  تنهایی  از  »وحشت  دچار 
به نوعی،  و  شوند«  روبه رو  خودشان  با  می کند  مجبور  را 
تفکرات و عملکردهای شان را مورد نقد قرار دهند. انسانی 
که زنده گی اش را طبق ارزش هایی سپری کرده باشد، اگر 
روزی بفهمد دچار خطا شده است، حتا از خود نیز گریزان 
جز  چیزی  درون کاوی،  نوع  این  حاصل  زیرا  می شود؛ 

ناامیدی و درمانده گی نخواهد بود.
این  دوستانش  و  ایرن  زنده گی  و  تفکر  شیوة  واقع،  در 
جنبة  به  دست یابی  برای  آیا  که  می کند  مطرح  را  پرسش 
روابط  و  جامعه  معمول  روابط  تمام  باید  هستی،  مطلوب 
کرد؟  رد  مبتذل،  و  اموری سطحی  به عنوان  را  خانواده گی 
آیا بهتر نیست به جای تخریب همه چیز، راه اعتدال انتخاب 
شود  قادر  انسان  آن،  به واسطة  که  راهی  گرفت؛  پیش  در 
هم به روحیات و عواطف انسانی خود مجال بروز و رشد 
دهد هم در راه جامعة مطلوب گام بردارد. در این صورت، 
می توان زن ها و مردهایی را تصور کرد که با اتکا به تفکرات 
مترقی توازنی برقرار می کنند که باید بین نقش های مختلف 
آن ها وجود داشته باشد؛ در محیط خانواده همسران، مادران 
و پدران خوبی می شوند و در جامعه نیز نقش اجتماعی شان 
را به خوبی ایفا می کنند. پیش گرفتن اعتدال در اموری که 
اموری  آن  با  مبتذل اند،  و  سطحی  عامیانه،  می شود  تصور 
که به نظر مدرن و مترقی می رسند، انسان را بیشتر به هدف 
نزدیک می کند. نیز حفظ روابط عاطفی و خانواده گی که به 
اعتقاد ایرن، به سهولْت عشق و محبت را در اختیار انسان 
می گذارند، او را قادر می کنند شخصیت قوی تری را نمایان 
کند و عملکرد موثرتری برای رسیدن به آرمان هایش داشته 

باشد.
دارند،  نو  اندیشة  ادعای  که  مردی  و  زن  حالت  این  در   
دیگر به این اکتفا  نمی کنند که فقط آتش هوس های شان را 
خاموش کنند، بلکه به سوی تشکیل »کانونی انسانی« - به 
اسم خانواده یا هر اسم دیگری - سوق پیدا می کنند و بنیان 
پرورش و آموزش اندیشه های نوین نسل جدید را از این 
پی  در  نوین  تفکرات  تنها  امر  این  می کنند.  فراهم  طریق 
ارتقا و  امنیت عاطفی را  ایجاد روابط سالم،  با  بلکه  دارد، 

وحشت از تنهایی و ناامیدی را تا حدی کاهش می دهد.
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»مردان تاریخ ساز«

یک روزهم وزیر...
 محدودیت بر رسانه ها است.

خلوتگر  مجیب  بخدی،  خبرگزاری  گزارش  به 
طرح  که  می گوید  مرکز  این  اجراییوی  رییس 
جانب  از  رسانه ها«  ساختن  »معیاری  به  موسوم 
وزیران  شورای  به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 

فرستاده شده است.
معیاری  نام  به  را  »طرحی  گفت:  خلوتگر  آقای 
فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  رسانه ها،  ساختن 
از  یکی  امضای  با  این طرح  و  است  داده  ترتیب 
فرستاده  وزیران  شورای  به  وزارت  این  مقامات 

شده است.«
او می گوید، در این طرح، تالش شده است تا به 
نحوی جلو نشرات برخی از رسانه ها گرفته شود 
و دسترسی رسانه ها نیز به موارد تحقیقی پیرامون 
می  محدود  نیز  در حکومت  موجود  اداری  فساد 

شود.
خلوتگر تاکید که در طرح به رعایت مصطلحات 
ملی و احترام به حاکمیت ملی کشور اشاره شده 

است.
او گفت: »نگران این موضوع هستیم که حکومت 
در آینده جلو نشرات رسانه ها را به این دلیل که 
چرا از کلمات پوهنتون، محصل و شاغلی استفاده 
به  احترام  عدم  دلیل  به  رسانه ها  و  بگیرد  نکرده، 
حاکمیت، نتوانند فساد موجود در حکومت را افشا 
کنند مانند افشا کردن حسابات بانکی فالن وزیر و 
این موضوع عدم احترام به حاکیمت ملی قلمداد 

شود.«
با این حال، داکتر رهین وزیر اطالعات و فرهنگ 
خبرنگاری  اتحادیه های  نگرانی  که  می گوید 
پیرامون احتمال وضع محدودیت بر نشرات رسانه 

ها »بیجا« است.
رهین گفت: »من از طرح که برخی از اتحادیه های 
ایجاد آن صحبت کرده، در جریان  از  خبرنگاری 
وزارت  در  کمیسیون  یک  حقیقت  در  نیستم، 
اعضای  که  است  ایجاد شده  فرهنگ  و  اطالعات 
این کمیسیون با تمامی مسئوالن رسانه ها مشوره 

و کار خواهند کرد.«
فرمان  با  پیوند  در  کمیسیون  این  که  پذیرفت  او 
هنوز  تا  و  است  شده  ایجاد  جمهور  رییس   4۵

اعضای این کمیسیون تصمیمی مشخصی در مورد 
چگونگی فعالیت رسانه ها نگرفته اند.

جلسه یی  نزدیک  آینده  در  که  کرد  اعالم  رهین 
مشوره دهی با تمامی مسووالن رسانه ها، اتحادیه 
خبرنگاران و صاحب نظران رسانه های کشور راه 

اندازی خواهد شد.
وزیر اطالعات و فرهنگ هشدار داد در صورتی که 
بیان و رسانه ها محدودیت وضع شود،  آزادی  بر 
حاضر نیست که حتی یک روز هم در این وزارت 

کار کند.
   حضور طالبان در سال 2014؟

در صدد  که حکومت  می گویند  ناظران  از  برخی 
است  ها  رسانه  نشرات  بر  محدودیت  ایجاد 
دیگر  و  طالبان  پذیرش  برای  مردم  ذهنیت  تا 
جنگجویان مسلح در سال 2014 در کشور فراهم 

شود.
این ناظران می گویند که احتمال اعمال محدودیت 
بر نشرات رسانه ها در پیوند با خواست گروه های 

مسلح مخالف دولت صورت می گیرد.
از  برخی  نشر  دولت  مخالف  مسلح  گروه های 
برنامه ها و آهنگ های که از طریق تلویزیون های 
اسالمی  غیر  و  مبتذل  را  شود  می  نشر  افغانستان 

خوانده اند.
مجیب خلوتگر رییس اجرائیوی نی نیز می پذیرد 
رسانه  بر  محدودیت  اعمال  در  حکومت  هدف 
دیگر  و  طالبان  های  خواسته  گرفتن  نظر  مد  ها، 

همکاران این گروه است.
او گفت: »حلقاتی در وزارت اطالعات وفرهنگ و 
حکومت فعال است که می خواهند تا سال 2014 
ایجاد محدودیت در نشرات رسانه ها، ذهنیت  با 
برای پذیرش جنگجویان  را  افغانستان  عامه مردم 

مخالف مسلح دولت فراهم کنند.«
بیان  آزادی  بدون  داد که صلحی  خلوتگر هشدار 
در  از جنگ جاری  ناگوارتر  و حقوق شهروندی 

کشور است.
این  که  می گوید  اما  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
موضوع حقیقت ندارد و به گفته او آزدای بیان و 
دموکراسی موجود در کشور از دستاوردهای اخیر 
در کشور است که در هیچ شرایطی سلب نخواهد 

شد.

سیریلیک  و  فارسی  خط  دو  به  کتابی  عنوان  تاریخ ساز،  مردان 
است که به همت نشریه »ملت« برای شناساندن بیشتر جایگاه و 
شخصیت مردان بزرگ تاریخ معاصر افغانستان به رشته تحریر 

درآورده است.
سالون همایش هوتل تاجیکستان میزبان مهمانانی بود که برای 
رونمایی از کتابی گرد آمده بودند که با اندیشه همگرایی بیشتر 

فارسی زبانان تدوین شده بود.
این کتاب که به ابتکار هفته نامه تاجیکی »ملت« تهیه و منتشر شده، 
درباره سه شخصیت فرهیخته و تاریخ ساز و نماینده سه نسل از 
افغانستان به نام های شهید صلح استاد برهان الدین ربانی، شهید 

ادامه دهنده راه  احمدشاه مسعود و 
و پیکار این دو شهید، عطا محمد 

نور والی بلخ، تالیف شده است.
در  که  مقاالتی  کتاب،  این  در 
اینترنتی،  سامانه های  نشریات، 
چاپ  خبرگزاری ها  و  روزنامه ها 
»عدالت  خانم  ابتکار  به  شده اند 
جمع آوری  کتاب  این  در  میرزا« 

و تدوین شده است.
افغانستان  سفیر  آرزو  عبدالغفور 
مراسم  این  در  تاجیکستان  در 
مردمان  ما  همة  که  کرد  تصریح 
فرهنگ  و  تمدن  یک  قلمرو  در 
نهادینه  برای  و  هستیم  مشترک 
فرهنگ  گسترش  و  صلح  شدن 

بشریت باید همنوا شویم.
در  که  ربانی  استاد  درباره  وی 

این کتاب به عنوان یکی از مردان 
در  که  استاد شهید  کرد،  بیان  معرفی شده،  افغانستان  تاریخ ساز 
مهندسی صلح تاجیکستان نقشی برازنده داشت، توسط دشمنان 

صلح، آزاده گی و معرفت شهید شد.
سفیر افغانستان همچنین با بیان این که احمدشاه مسعود در دره 
شکست،  هم  در  را  اهریمنان  تجاوز  هفت  شجاعانه  پنجشیر، 

خاطرنشان کرد که استاد عطامحمد نور والی بلخ نیز ادامه دهنده 
راه همین بزرگان است.

مردان  این  مبارزات  در  افغانستان  زنان  دانستن  سهیم  با  وی 
اداره  و  سیاسی  ساختارهای  در  آنان  آشکار  نقش  و  تاریخ ساز 
کشور، اظهار امیدواری کرد که خانم عدالت میرزا هرچه سریعتر 

کتاب »زنان تاریخ ساز« افغانستان را نیز به چاپ برساند.
رابطه های  و  دوستی  انجمن  امیدواریم  افزود:  افغانستان  سفیر 
دیگر  که  بردارد  گام هایی  افغانستان،  و  تاجیکستان  فرهنگی 
»آمودریا« نه مرز مشترک بلکه رمز دوستی و همنوایی دو کشور 

محسوب شود.
نیز  محی الدین کبیری رییس حزب نهضت اسالمی تاجیکستان 

در این مراسم با بیان 
این که دشمنان استاد 
احمدشاه  و  ربانی 
دشمنان  مسعود، 
نقش  بر  بودند  صلح 
در  استاد  تأثیرگذار 
به ثمر نشستن صلح 

تاجیکان تأکید کرد.
به  اشاره  با  وی 
خاطره یی که سه روز 
قبل از شهادت استاد 
حاشیه  در  ربانی 
بیداری  اجالس 
با  ایران  در  اسالمی 
است،  داشته  وی 
گفت: در حاشیه این 
اجالس من و استاد و »حاج اکبر توره جانزاده« و »دولت عثمان« 

با یکدیگر یک صحبت صمیمانه تاجیکی داشتیم.
در  چون  افزود:  تاجیکستان  اسالمی  نهضت  حزب  رییس 
تاجیکستان از یک سال قبل مسایلی مانند تصویب برخی قوانین 
درباره مسایل دینی و اجتماعی اتفاق افتاده، برای استاد نامفهوم 
بود و استاد پرسیدند که در تاجیکستان چه شده و چه صحبتی 
دست  از  را  صلح  این  تاجیکان  ما  نباید  کردند  تأکید  و  است 

بدهیم.
کبیری تصریح کرد: ما گفتیم این صلح را از دست نمی دهیم و 
صلح در دست انسان های پایبند به آن است، ولی گفتیم که ما هم 

سواالتی داریم که چرا این طوری شد.
و  می رود  دوبی  به  طبابت  برای  که  گفت  استاد  داد:  ادامه  وی 
سپس به تاجیکستان خواهد آمد ولی سه روز بعد، خبر شهادتش 

را در افغانستان شنیدیم.
رییس حزب نهضت اسالمی تاجیکستان خاطرنشان کرد که این 
شخصیت ها محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند، بنابراین برای 

ما تاجیکان شخصیت های ملی محسوب می شوند.
هم زمانی  می کنند،  پرواز  فضا  در  اندیشه ها  که  این  بیان  با  وی 
و  تاجیکستان  و  افغانستان  در  اسالمی  سازمان های   تأسیس 
اسالمی  نهضت  با  تونس  اسالمی  نهضت  تأسیس  همزمانی  نیز 

تاجیکستان را الهامی در قلب مسلمانان ارزیابی کرد.
کبیری گفت: همانطور که استاد ربانی مجسم کننده این اندیشه و 
الهام اسالمی در افغانستان بود، استاد نوری نیز تجسم  بخش آن 

در تاجیکستان بود.
گفت:  نیز  تاجیک،  برجسته  اسکندراف«کارشناس  »قاسم شاه 
»انجمن دوستی و رابطه های فرهنگی تاجیکستان و افغانستان«، 

همواره خواستار گسترش مناسبات فرهنگی با افغانستان است.
ملت  نشریه  که  است  مناسب  بسیار  که  کرد  خاطرنشان  وی 
سلسله کتاب های فرهنگی، ادبی و غیره  راجع به شخصیت های 

افغانستان برای شناخت بیشتر این کشور تهیه کند.
را  کتاب  این  چاپ  مراسم  این  در  نیز  قناعت«  »مومن  استاد 
مردان  این  افزود:  و  دانست  پسندیده  و  خوب  بسیار  پدیده یی 

بزرگ هم تاریخ و و جامعه را باهم ساختند.
قناعت با بیان اینکه استاد شهید ربانی و قهرمان شهید احمدشاه 
کشاندند،  هستی  به  نیستی  از  را  بزرگ  کشور  یک  مسعود 

خاطرنشان کرد که آنان شخصیتی کم نظیر در تاریخ بودند.
دارای  و  چندجانبه  شخصیتی  را  مسعود  احمدشاه  شهید  وی 
مادر  به  احترام  و  مهربانی  و  وطن دوستی  خوب  خصلت های 

توصیف کرد.
همچنین  و  تاریخ ساز  مردان  کتاب  سردبیر  میرزا  عدالت  خانم 
پایان مراسم درباره این کتاب گفت:  مسوول هفته نامه ملت در 

کتاب به فارسی و سیریلیک تهیه شده است.
سوی  به  دریچه یی  کتاب  این  چاپ  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
این  افزود:  است،  شده  گشوده  فارسی زبانان  بیشتر  همگرایی 
افغانستان  تاریخی  بزرگ  شخصیت  سه  شناساندن  برای  کتاب 
استاد شهید ربانی، قهرمان شهید احمدشاه مسعود و عطامحمد 

نور والی بلخ به تاجیکان است.
مسوول نشریه ملت اظهار امیدواری کرد که چاپ این سلسله از 

کتاب ها با حروف فارسی و سیریلیک ادامه یابد.

www.mandegardaily.com

تازه کردِن زخم های کهنه...
افغانستان بودن   ازبک بودن را جانشین شهروند 
خط بندی ها  زبان،  و  قوم  مرز  و  حد  با  و  کنند 
وصف بندی ها را مشخص سازند؟ چرا نسل جواِن 
از  مرزگزارانی  و  قوم گرایان  دست  ابزارِ  باید  ما 
تعلیم  دانشگاه  غایلة  هنوز  چرا  شوند؟  این دست 
است؟ و چه  نیافته  پایان  آن  نامِ  تغییر  و  تربیه  و 
برنامه های دیگري از این دست رونما خواهد شد 
آن  قومِی  بغرنج و  به شکل  و کدام مسایل دیگر 
از  سناریوی  این ها  همة  آیا  شد؟  خواهد  مطرح 
آن  مجریاِن  باید  که  نیست  شده یی  نوشته  پیش 
منافع کسانی  بدانند،  بي آن که  باشند و  خود مردم 
ملت  این  گردة  بر  سال هاست  که  کنند  تأمین  را 

سوار شده اند؟ 
همة این ها یک پاسخ بیشتر ندارد؛ چرا که بازهم 
قرار  که  کسانی  و  است  آمدن  حال  در  انتخابات 
است خود را نامزد ریاست جمهوری و یا پارلمانی 
کنند، نیازمند آرای مردمی هستند که برای تحریک 
و  کوتاه  راه  یک  فقط  دادن شان،  انگیزه  و  کردن 
حساسیت های  به  زدن  دامن  می شناسند:  عملی 

قومی، مذهبی و زبانی. 
وارونه  را  معادله  این  می تواند  کسی  چه  اکنون 
ثابت  باور را غلط  این  سازد؟ چه کسی می تواند 
کند؟ چه کسی می تواند نشان دهد که افغانستانی ها 
برادر  از  را  برادر  مذهب،  و  زبان  و  قوم  با  دیگر 
باز نمی شناسند؟ چه کسی می تواند این را بازگو 

برادرکشی  از  خسته  دیار  این  شهروندان  که  کند 
و صف بندی های غلِط گذشته یي هستند که هیچ 
نتیجه یي جز جنگ، ویراني، بي چاره گي و باخت 
کسی  چه  نیاورد؟  بار  به  افغانستان  مردم  تمامِ 
و  امروز  افغانستاِن  که  برساند  اثبات  به  می تواند 
ما  مردمِ  و  نیست  قبل  دهه های  افغانستان  فردا، 
بازیچة  نمي خواهند  دیگر،  زمان  از هر  هوشیارتر 
و  فریب  و  خیانت  رنگ  هنوز  که  شوند  دستانی 

تزویر از آن ها پاک نشده است؟ 
بدون شک این فقط خودِ ما هستیم که می توانیم 
ما  همة  آرزوي  و  می خواهیم  چه  کنیم  ثابت 
افغانستان،  به  ثبات آوری  و  امنیت  و  صلح  برای 
نیک ترین فرجامی ست که باید پس از سال ها درد 
هستند  مردم  این  امروز  شود.  نصیب مان  رنج،  و 
باور  باید  باشند.  خود  آرای  پاسدارِ  می توانند  که 
فکری  بسیج  یک  و  همدلی  و  اتحاد  با  که  کرد 
پای  به  هم  توانست،  خواهیم  منسجم  اراده یی  و 
صندوق های رأی برویم و هم از صندق های رأی 
محافظت کنیم. هرچند برای رسیدن به همة این ها، 
جای یک مدیریت و رهبرِي فراگیر و به تمامِ معنا 
ملی خالی است؛ اما نخبه گان، احزاب، گروه ها و 
جریان های سیاسی برای دوام و بقای این ملت و 
زودتر  هرچه  مي توانند  سرزمین،  این  قدرتمندی 
و  ملی  اجماع  یک  به  رسیدن  با  و  یابند  انسجام 
آیند و  وفاق همه گانی، زیر یک چتر بزرگ گرد 

فردای روشنی را برای این دیار رقم بزنند. 

دستگیری هفت تفنگدار...
 ذکر شده که تحقیقات در خصوص این پرونده 
ادامه دارد و دستگاه قضایی انگلیس در مورد آن به 

تحقیق می پردازد.
گمان می رود که این اولین باری باشد که اعضای 
قتل  اتهام  به  انگلیس  ارتش  و  نظامی  نیروی های 
شده  دستگیر  افغانستان  در  مشابه  رویدادهای  یا 
به  انگلیس  سربازان  از  یکی  گذشته  سال  باشند. 
اتهام ضرب و شتم یک پسربچه 10 ساله افغان با 

سرنیزه که در سال 2010 میالدی رخ داده بود به 
حبس محکوم شد.

از  پس  و  دارد  افغانستان  در  نیرو   ۹۵00 انگلیس 
امریکا دومین اعزام کننده نیروهای خارجی به این 
نیروهای  اگر  همچنین  می شد.  محسوب  کشور 
هر دو کشور در والیت جنوبی افغانستان، هلمند 
مستقر هستند. همچنین حدود ۵00 نیروی انگلیسی 
قرار است امسال و پیش از خروج کامل نیروهای 
خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 میالدی 

از این کشور خارج شوند.
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           گزارش ماندگار

شماری از شبکه های استخباراتی و باندهای مافیایی در 
تالش سبوتاژ پروژه های اقتصادی و انکشافی در والیت 

هرات هستند.
که  می گویند  مجلس  در  هرات  نماینده گان  از  برخی 
بازرگانان در این والیت،  اختطاف ها و عدم مصوونیت 

سبب کاهش سرمایه گذاری در هرات شده است.
برخی  در  طالبان  چشمگیر  نفوذ  از  هرات  نماینده گان 
نگرانی  ابراز  شدت  به  نیز  والیت  این  ولسوالی های 
و  تروریستان  مجازات  عدم  که  می گویند  و  می کنند 

مجرمان دلیل عمدة گسترش  ناامنی ها می باشد.
نماینده گان  مجلس  عضو  سلجوقی  صالح  داکترمحمد 
تحرکات  که  مدت هاست  از  گفت،  ماندگار  روزنامة  به 
است.  جریان  در  هرات  علیه  سازمان یافته  گونة  به  
ناامن سازی این والیت توسط دو پروژه صورت می گیرد: 
به  ولسوالی ها  برخی  در  که  است  طالبان  پروژة  »یکی 
ماه های  در  هستند؛  حاکم  )طالبان(  آن ها  دولت،  جای 
کشک،  گلران  شیندند،  ولسوالی های  در  طالبان  پسین 
گونة  به  ادرسکن،  و  سنگی  رباط  کشک  کهنه،  کشک 
استخباراتی  شبکه های  دوم:  پروژة  کرده اند.  نفوذ  جدی 
انکشافی-  پروژهای  تمام  که  دارند  برنامه  آن ها  است. 

اقتصادی هرات را سبوتاژ کنند.«
اختطاف   و  روزافزون  ناامنی های   افزود،  آقای سلجوقی 
هرات  شهروندان  شدید  نگرانی  باعث  سرمایه گذاران، 
به  مقایسه  در  هرات  وضعیت  درکل  اما  است؛  شده 

والیات همجوار نسبتًا آرام است. 
او یکی از معضالت کالن والیت هرات را فساد گستردة 
اداری می داند و می گوید: »فساد به مثابة یک تار عنکبوت 
تمام نظام را پیچیده  است؛غصب اراضی، حیف و میل در 
گمرکات، خصوصًا در اداراتی که بیش تر با مسایل مالی 

سرو کار دارند، بیداد می کند.«
در این حال، احمد بهزاد نمایندة دیگر هرات در مجلس 
می گوید، عوامل متعدد در ناپایداری امنیت والیت هرات 
فعالیت  افزایش  شاهد  اواخر  این  در  ما  دارد،  وجود 

شبکه های تروریستی در غرب کشور هستیم.
او گفت، متاسفانه حکومت افغانستان و نهادهای مسوول 
در امر مبارزه با مجرمان برخورد قاطع ندارند، آن ها به 
کرده اند،  زیادی  بی توجهی های  هرات  امنیتی  وضعیت 
متأسفانه  ناامنی است؛  بی ثباتی و  این مساله خود عامل 

کسانی که در پیوند به ترور و اختطاف دستگیر می شوند، 
مجازات نمی گردند. 

آقای بهزاد می افزاید، باندهایی در والیت هرات موجود 
است که به منظور سودجویی و اخاذی، اقدام به اختطاف 
انجام  را  اختطاف   اخاذی  و  افراد می کنند؛ گروه هایی که 
ارتباط   در  طالبان  و  تروریستی  شبکه های  با  می دهند، 

هستند.

این نمایندة مجلس گفت، طالبان بیشتر از مناطق همجوار 
که قباًل پایگاه شبکه های تروریستی بوده، دامنة فعالیت 

خود را به سمت هرات توسعه  و گسترش داده اند.
او افزود، بحران امنیتی و بی ثباتی ، تاثیرات خود را باالی 
از  سرمایه ها  فرار  موجب  و  گذاشته  اقتصادی  وضعیت 
افغانستان شده است؛ این مساله باعث رکود اقتصادی در 

کشور و به ویژه والیت هرات نیز گردیده است. 
به  بارها  مجلس  نماینده گان  می گوید،  بهزاد  آقای 
حکومت هشدار داده اند که بی توجهی نسبت به وضعیت 
امنیتی سبب رکود اقتصادی و توقف بازسازی در کشور 

 می گردد.
را  دولت  عواید  روند  این  مجلس،   عضو  این  گفتة  به 
کاهش داده  است؛ بنًا باید میکانیزمی روی دست گرفته 
شود تا کشور دچار بحران مالی نگردد، ولی هنوز در این 

زمینه  کاری از سوی دولت صورت نگرفته است.
بهزاد به شدت از بی توجهی دولت به امنیت هرات انتقاد 
کرده گفت: »من فکر نمی کنم  که شبکه های تروریستی، 
مرتکب  را  یافته  سازمان  جرایم  که  حلقاتی  و  باندها 
توان  دولت  که  باشند  قدرتی  آن چنان  دارای  می شوند، 
رویارویی با آن ها را نداشته باشد؛ اما متأسفانه ضعف و 
بی توجهی حکومت سبب بروز چالش ها در کشور شده، 
زمینه  تخریبی   اعمال  برابر  در  دولت  این رو سکوت  از 
را برای فعالیت باندهای تبهکار و گروه های تروریستی 
نگرانی  موجب  شدت  به  مساله  این  و  ساخته  مساعد 

شهروندان شده است.«
مجلس  پیشین  عضو  طاهری  احمدوحید  همچنان 
نگران کننده  هرات  در والیت  امنیتی  می گوید، وضعیت 
توسط  اشخاص  و  افراد  ترور  و  اختطاف ها  است؛ 
داده  سازمان  مافیایی  باندهای  و  تروریستی  گروه های 
می شود. ناامنی در برخی از ولسوالی ها و نفوذ روزافزون 
باعث  والیت،  این  دوردست  مناطق  در  مسلح  مخالفان 

ناامید شوند. وی افزود، این گروه ها  شده تا شهروندان 
همسایه   کشورهای  و  منطقه  استخبارات  طالبان،  با 
ارتباط دارند و به دستور آنان دست به اقدامات تخریبی 

می زنند.
با  هرات  گفت،  ماندگار  روزنامة  به  طاهری  آقای 
از طریق  کشورهای همسایه  مرز مشترک دارد، طالبان 
با  ولسوالی هایی که  می کنند.  نفوذ  هرات  در  مرزها  این 
والیات هلمند و فراه هم مرز می باشد )شنیدند و چشت(  

به صورت جدی ناامن شده  است.
این نمایندة پیشین مجلس گفت: »به دلیل این که هرات 
یک شهر صنعتی ست و بیش از هفت صد فابریکة تولیدی 
در این شهر فعالیت می کند، ترور و اختطاف ها در این 
گروه های  مهم،  این  به  باتوجه  است.  شده  زیاد  والیت 
وابسته به شبکه های استخباراتی  همواره در تالش اند که 
توهم،  باایجاد  و  کرده  پرتاب  ملی سنگ  منافع  آیینة  به 
ترور، اختطاف، رعب و وحشت، فضای بی اعتمادی را 

در این والیت حاکم سازند.« 
روایت  هرات،  والی  سخنگوی  نوری  محی الدین  اما 
دیگری از وضعیت امنیتی و اقتصادی این والیت دارد. 
او به روزنامة ماندگار گفت: پس از انتقال مسوولیت ها به 
نیروهای داخلی، ما شاهد بهبود وضعیت امنیتی و تحکیم 
حاکمیت هر چه بیشتر دولت در والیت هرات هستیم؛ 
انکشافی  پروژه های  این والیت،  نقاط  اکثر  اکنون در  تا 

بدون هیچ موانعی ، تطبیق شده است. 
و  شده   بهتر  گذشته  سال  به  نسبت  وضعیت  گفت:  او 
گراف ناامنی  نیز به صورت چشم گیر کاهش یافته است.

از  بیشتر  القاعده  شبکة  و  طالبان  نوری،  آقای  گفتة  به 
هرات  والیت  در  فراه  و  بادغیس  هم جوار  والیات 
جاری  سال  جریان  در  امنیتی  ارگان های  می کنند؛  نفوذ 
دست کم 1۹ حملة انتحاری و ماین های کنارجاده یی را 

خنثا کرده اند و این یک دست آورد کالن است. 

توسط  می کنند  تالش  مسلح  مخالفان  هرچند  افزود،  او 
را  هرات  انتحاری،  حمالت  و  جاده یی  کنار  ماین های 
ناامن بسازند؛ اما  آن ها هرگز به اهداف شوم شان نخواهند 

رسید.
در  دولت  دست آوردهای  برشمردن  ضمن  نوری  آقای 
هرات گفت: »عواید در سال  گذشته نسبت به سال های 

پیش نزدیک به چهل درصد افزایش یافته است.« 
کل  در  می گوید:همانطوری که  اداری  فساد  مورد  در  او 
نیز  هرات  در  مانده،  باقی  الینحل  معما  این  افغانستان 

هم چنان فساد موجود است.
 »افزایش روز افزون خودکشی بانوان جوان در هرات«

خودکشی  از  هرات  والی  سخنگوی  حال،  این  در 
بانوان جوان در این والیت ابراز نگرانی کرده می گوید: 
شده،  مردم  نگرانی  مایة   هرات  والیت  در  »چیزی که 
دختران  و  بانوان  میان  در  خودکشی  روزافزون  افزایش 
ناگوار  رخداد  چندین  ماه  هر  در  که  است  جوان 

خودسوزی به وقوع می پیوندد.«
اما آقای نوری می گوید که درکل در مقایسه با سال های 
گذشته آمارها نشان دهندة کاهش خشونت در برابر زنان 
می باشد. این در حالیست که روز گذشته یک بانوی 2۵ 
ساله از سوی افراد نامعلوم در این والیت سربریده شد.

احمد بهزاد عضو مجلس می گوید باندهای دهشت افگن 
در والیت هرات خشونت ها  را گسترش می دهند.

خود  وظایف  به  مسوول  نهادهای  »وقتی   گفت:  او 
قرار  قانونی  پیگرد  تحت  مجرمان  و  نکنند  رسیده گی 
شهروندان  سرنوشت  به  نسبت  حکومت  و  نگیرند 
در  خشونت ها  انواع  که  طبیعی یست  باشد،  بی تفاوت 

جامعه گسترش پیدا می کند.«
او تصریح کرد: در این اواخر، ما شاهد بلند رفتن گراف 
خشونت های خانواده گی و کج  رفتاری ها، در برابر بانوان 
مورد  در  رسانه ها  آن چه  متاسفانه  اما  هستیم؛  کشور 
خشونت ها  بازتاب می دهند، هیچ گونه نتیجة عبرت آمیزی 

را به همراه ندارد.
همچنان صالح محمد سلجوقی نمایندة هرات در مجلس 
گفت: »مساله یی که نباید در این والیت وجود می داشت، 
خودسوزی هاست که در نتیجة خشونت های خانواده گی 
و عوامل دیگر هرازگاهی این رخدادهای ناگوار صورت 

می گیرد.«
در این  حال، رحیمه جامی عضو دیگر مجلس می گوید: 

از چند ماه بدین سو وضعیت امنیتی هرات رضایت بخش 
حمالت  شده  مردم  نگرانی  سبب  چیزی که  تنها  است. 

انتحاری و اختطاف های سازمان یافته  است.
افزایش خشونت ها  سبب  مساله  چند  می گوید:  جامی   
گردیده  است: یکی این که توقع خانم ها باال رفته  است. 
دوم این که پایین بودن سطح سواد و آگاهی جامعه، سوم 
پندارهای سنتی و بیدادگر موجب  شده که خشونت علیه 
زنان در هرات گسترش یابد. او هشدار می دهد اگر این 
روند ادامه پیداکند ما شاهد یک فاجعة انسانی خواهیم 

بود.

مالله یوسف زی را...
 پاکستانی، گرفته بود که سرانجام این عملیات هفته پیش انجام 

شد اما منجر به زخمی شدن مالله یوسف زی شد.
که  مجرب  تیم  یک  است:  کرده  فاش  ادامه  در  الدین  سراج 
تخصص کافی در هدف گرفتن افراد و شلیک به سر آنها داشته 

اند برای کشتن یوسف زی به منطقه اعزام شده اند.
به  جدی  صورت  به  بار  سه  طالبان  افزود:  طالبان  سخنگوی 
یوسف زی و خانواده او هشدار داده است که اگر از فعالیت های 
ضد طالبان و تبلیغ فرهنگ غربی در سوات دست برندارد او را 

خواهند کشت.
روز سه شنبه این مردان بس مکتب را متوقف ساخته، پرسیدند 
که کدام آنها مالله است. سپس آنها بر او شلیک کردند و دو تن 
از دانش آموزان دیگر را نیز زخمی ساختند. مالله حاال هرچند 
در یک شفاخانه نظامی بستری است و داکتران عملیات جراحی 
او را موفق خوانده اند، اما هنوز بیهوش است. او بی خبر است 
که رهبران جهان از بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل گرفته تا 
بارک اوباما، رییس جمهور امریکا و سازمان های حقوق بشری 
این حمله را محکوم کرده و از او اعالم حمایت کرده اند. دختران 

دانش آموز در دره سوات برای بهبودی مالله دعا می کنند.
به  به محل  اعزامی  تیم  کرد:  پایان تصریح  در  طالبان  سخنگوی 
دقت مسیر رفت و برگشت مالله یوسف زی به مدرسه و خانه 
را بررسی کرده بودند و هم چنین آخرین هشدار آن ها یک هفته 
پیش از انجام عملیات صورت گرفته اما او توجهی به آنها نکرده 

است.
شلیک به این دختر 14 ساله پاکستانی ساکن در دره سوات که 
داده و خواهان  قرار  انتقاد  را مورد  در وبالگش جنایات طالبان 
بازگشت یک زنده گی معمولی برای مردم سوات به دور از قوانین 
علیه  را  نفرت  و  اعتراض  از  موجی  بود  طالبان  وسطایی  قرون 

طالبان در پاکستان و جهان برانگیخته است.
مدرسه  و  تحصیل  حق  برای  هرچیز  از  بیشتر  یوسف زی  مالله 
رفتن دختران دره سوات تالش می کرد. طالبان رفتن دختران به 
مدرسه و خارج شدن آنها از منزل را حرام می دانند و معتقدند 
حتی اگر الزم است زنان از خانه خارج شوند حتما باید یکی از 

محارم آن ها همراهشان باشد.

شبکه های استخباراتی در تالش 

سبوتاژ پروژه های 
انکشافی - اقتصادی هرات
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خودکشی بانوان جوان در هرات افزایش یافته است

گروه های بازسازی والیتی...
گروه های  کل  آیساف، شمار  امنیتی،  یاری  بین المللی  نیروهای   
بازسازی والیتی به 2۷ گروه می رسد که از آن جمله 12 گروه از 

آنها از سوی نیروهای امریکایی اداره می شوند.
برخی از گروه های بازسازی برای اجرای طرح های عمرانی صدها 
میلیون دالر هزینه می کردند، اما حامد کرزی، رئیس جمهوری 
دولتی«  نهادهای  با  موازی  »نهادهای  را  نهادها  این  افغانستان 

خوانده و خواستار لغو آنها شده است.
مقام های دولت آقای کرزی بسته شدن دفاتر گروه های بازسازی 
را بخشی از واگذاری مسوولیت تامین امنیت از نیروهای خارجی 

به نیروهای داخلی دانسته اند.
اما ویس برمک، وزیر انکشاف دهات افغانستان گفته که دست کم 
نیمی از پولی که از طریق این گروه ها در بازسازی مناطق روستایی 

مصرف می شد، باید در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد.
مورد  این  در  ها  امریکایی  با  که گفت وگوها  برمک گفت  آقای 
ادامه دارد، اما تاکید کرد که هیچ تضمینی وجود ندارد که کمک 
افغانستان  به  بازسازی  از سوی گروه های  این  از  هایی که پیش 

صورت می گرفت، ادامه یابد.
از  که  عمرانی  طرح هایی  چند  هر  افزود  دهات  انکشاف  وزیر 
سوی این گروه ها عملی شده، موثر بوده اند، اما نتیجه مورد انتظار 

مقامهای دولتی را نداشته اند.
مستقیم  نظر  تحت  و  گزاف  هزینه  با  طرح ها  این  او،  گفته  به 
نیروهای خارجی و بدون مشورت با مقام های دولتی اجرا می شد 

و به همین دلیل موثریت آن ها در حد مورد انتظار نبوده است.

بانوان خرد سال را...
 قوی بین سن مادر و مرگ و میر مادران در زمان حاملگی و والدت 

وجود دارد.
با وجود پیشرفت هایی که در ده سال گذشته در افغانستان صورت 
گرفته اند، نمایندگی ملل متحد در افغانستان می گوید که نرخ مرگ 
و میر مادران در زمان والدت در این کشور هنوز هم باال می باشد. 
به گفته ملل متحد، در هر 100 هزار والدت 32۷ مادر جان شان 
را از دست می دهند که بدترین رقم مرگ و میر مادران در سطح 

جهان می باشد.
اعالمیه افزوده است: »احتمال مرگ در زمان حاملگی یا والدت در 
دخترانی که بین 10 تا 14 سال عمر دارند پنج بار بیشتر از زنانی 
است که از 20 تا 24 سال عمر دارند«. سازمان ملل متحد به ارتباطی 

میان آموزش و جلوگیری از ازدواج پیش از وقت اشاره می کند.
در زمان حاکمیت گروه طالبان، دوشیزگان اجازه نداشتند به مکتب 
بروند و اکنون آمار رسمی حاکی از آن است که بیش از سه میلیون 
دوشیزه در مکاتب درس می خوانند. اما در مناطق روستایی، موانع 
دسترسی  که  است  گردیده  موجب  اندک  تسهیالت  و  فرهنگی 

دوشیزگان به تعلیم و تربیت محدود بماند.
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          حلیمه حسینی 
انتخابات 2014 با کدامین پیش زمینه ها برگزار خواهد 
شد؟ و آیا این انتخابات می تواند وسیله یی برای گذارِ 
با  همراه  و  بیمار  دموکراسی  از  آرام  و  مسالمت آمیز 
فساد نظام حاکم، به سمت حکومت و دولتی مقتدر 

و مردمی باشد؟ 
آکنده است،  را  افغانستان  امیدها فضای  و  بیم  امروز 
بر  بیشتر  ناامیدی  و  تلخی  روز  هر  که  تأسف  با  اما 
چهرة شهروندان و کشورِ ما پدیدار می شود. هر روز 
اتفاقاتی در حال جریان است که دورنمای انتخابات 
شدِن  ناامن  تر  می دهد.  نشان  تاریک  و  پیچیده  را 
امنیتي در کشور، نبود یک دیپلماسی روشن،  اوضاع 
و ضعف  ملی  مصالح  و  منافع  بر  مبتنی  چانه زنی  یا 
ارادة حکومت آقاي کرزي، پاکستانی ها را تا اندازه یي 

مقابل  در  و  تمام  خون سردِي  با  که  بخشیده  جرأت 
چشمان دنیا به راکت پرانی ها و نقض تمامیت ارضِی 
پیمان  چندین  امضای  و  مي ورزد  مبادرت  افغانستان 
استراتژیک با کشورهای جهان نیز هیچ تاثیري بر این 
قضیه نداشته و هنوز هم افغانستان حامی قدرتمند و 

پشتیباني صادق، نیافته است.
 آن چه امروز میان پاکستان و افغانستان جریان دارد، به 
خوبی گواه عدمِ موفقیت سیاست خارجِی ما در منطقه 
و جهان است، و بدتر از همه این که؛ گواه ناکارآمدی 
و بی نتیجه بودِن پیمان های استراتژیکی یي است که در 
این دو سال یکی پس از دیگری توسط آقای کرزی 

امضا شدند. 
دوربین هاي  جلِو  که  کسانی  تمام  هستند  کجا  امروز 
نهادند،  کرزی  آقای  در دست جناب  رسانه ها دست 

پیمان استراتژیک با افغانستان امضا کردند و لبخندزنان 
وعدة کمک و همکاری دادند؟ چرا امروز هم پیماناِن 
ما واکنشی به جا و قاطع در برابر مشکل افغانستان و 
ادا  را  پیماِن خویش  حق  و  نمی دهند  نشان  پاکستان 

نمي سازند؟ 
برای  بیشتر  درس  یک  وقایع  این  صورت،  هر  به 
و  دولت  برای  هم چنان  و  ندارد  افغانستان  ملت 
باشند؛  داشته  گرفتن  عبرت  ارادة  اگر  البته  حکومت 
هیچ  و  کرد  اتکا  نمی توان  خودمان  جز  هیچ  کس  به 
پیمان استراتژیکی یي، تضمین اجرایِی باالتر از منافع 
نخواهد  امضاکننده  قدرتمنِد  کشورهای  محاسبات  و 
داشت، مگر این که ما با فراست و جسارت خودمان، 
اجراي آن را به سود خویش تضمین کنیم. باید باور 
اراده،  در  افغانستان،  مسایل  تمام  راه حل  که  کنیم 
توانایي و زیرکي شهروندان این سرزمین نهفته است. 
انتخابات 2014، خود فرصتی است که مردم خواهند 
توانست با اندکي هوشیاری و همکاری به خرج دادن، 
و  زنده گی  بهبود  برای  مناسب  و  استثنایي  تغییري 
سرنوشت شان به وجود آورند. شاید امروز اراده یي در 
دولت و حلقة ارگ نشین برای انتخاباتی شفاف و دقیق 
امروز  از  ناامن تر  اوضاع  شاید  باشد،  نداشته  وجود 
کشور  این  در  آرامش  و  صلح  دشمنان  شاید  شود، 
در  حلقه هایی  شاید  شود،  برگزار  انتخابات  نخواهند 
کار باشند که بخواهند انتخابات را به تأخیر بیاندازند 
تا وضع موجود ادامه یابد و کسانی که بر خواِن نعمت 
زیر  به  زده اند،  تکیه  قدرت  کرسی  بر  و  نشسته اند 
نیایند، شاید کساني نخواهند سرنوشت این ملت تغییر 
کند؛ اما باید باور کنیم که این ما هستیم که مي توانیم 
تمامِ این شایدهاي تلخ و حوادث ناگوار احتمالي را از 
راه برداریم و تحول و تغییری بنیادی را در سرنوشت 

و زنده گی مان، به بار بنشانیم.
نزدیک تر   2014 انتخابات  به  که  هرقدر  امروز  چرا 
می شد  فکر  که  نسبی  آرامِي  یک  از  پس  ـ  می شویم 
و  قومی  تنش ها و شکاف های  و  از مشکالت  خیلی 
مي کوشند  عده یي  ـ  شده  سپرده  فراموشی  به  زبانی 
تاجیک و هزاره و پشتون و...       ادامه صفحه 6

تازه کردِن زخم های کهنه 

به کدام هـدف؟!

رییس ستاد مشترک ارتش امریکا:

حمالت خودی قابل جلوگیری نیست

همزمان با افزایش حمالت سربازان افغان به نظامیان 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  افغانستان،  در  خارجی 
امریکا اذعان کرد که جلوگیری کامل از این حمالت 

غیرممکن است.
بیان  خبری  نشست  یک  در  دمپسی«  »مارتین  جنرال 
برای  خود  تالش های  به  ناتو  مقامات  که  داشت 
نظامیان  به  افغان  سربازان  حمالت  از  جلوگیری 

خارجی ادامه خواهند داد.
رییس ستاد ارتش امریکا روز گذشته اذعان کرد که 
جلوگیری کامل از حمالت سربازان افغان به نظامیان 

خارجی غیرممکن است.
نظامی  چهار  شدن  کشته  از  پس  گذشته  ماه  دمپسی 
امریکایی به دست سربازان افغان در جنوب افغانستان، 
اظهار داشت که حمالت موسوم به »سبزها علیه آبی ها« 

تهدید جدی برای جنگ در افغانستان است.
وی تأکید کرد: همه چیز تغییر کرده است و استمرار 
اهداف  برای  جدی  بسیار  تهدیدی  حمالت  این 

افغانستان  در  ساله   11 جنگ  در  ناتو  نیروهای 
است.

از آغاز سال جاری میالدی تاکنون نزدیک به 40 
مورد حمله سربازان افغان به نظامیان خارجی ثبت 
شده که بیش از ۵۵ تن کشته و ده ها زخمی برجای 

گذاشت است.
بی احترامی نظامیان خارجی به فرهنگ و سنت های 
افغان ها و نفوذ مخالفان مسلح دولت در نهادهای 
به  افغان  سربازان  حمله  اصلی  دالیل  از  امنیتی 

نظامیان خارجی گفته شده است.
با وجود آن که مقامات ناتو به ویژه امریکا برنامه های 
مختلفی را برای جلوگیری از حمالت سربازان افغان 
تاکنون  اما  گرفته اند  دست  روی  خارجی  نظامیان  به 

نتیجه ای به دنبال نداشته است.
»لئون پانتا« وزیر دفاع امریکا در نشست وزرای دفاع 
»بروکسل«  در  چهارشنبه  روز  ناتو  عضو  کشورهای 
بیان داشت که مخالفان تالش می کنند تا با استفاده از 
لباس نیروهای امنیتی افغان، به اعتماد و همکاری بین 

نیروهای افغان و نظامیان خارجی خدشه وارد کنند.
وی افزود که با گذشت 11 سال از مبارزه با تروریسم 
پدیده،  این  برابر  در  پیروزی  اکنون  افغانستان،  در 
نظامیان  به  افغان  سربازان  حمالت  از  جلوگیری  به 

خارجی بستگی دارد.
وزرای دفاع 2۸ کشورهای عضو پیمان ناتو نشست 2 
روزه خود را که چهارشنبه به پایان رسید، به اوضاع 
به  افغان  از جمله حمالت سربازان  افغانستان  امنیتی 

نظامیان خارجی اختصاص داده بودند. w
w
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سازمان ملل:

بانوان خرد سال را 
عروس نسازید

سازمان ملل متحد خواستار تالش های بیشتر برای حفاظت از 
دوشیزگان خرد سال در افغانستان شده است، زیرا در حدود 
باشند و در هر شش  ازدواج ها، دوشیزگان طفل می  نصف 

ازدواج، یکی از آنها زیر سن پانزده سالگی قرار دارد.
در  پنجشنبه  روز  متحد  ملل  سازمان  نهادهای  از  جمعی 
کودک«  دوشیزگان  المللی  بین  »روز  مناسبت  به  اعالمیه یی 
گفتند که »ازدواج پیش از وقت، تخطی بنیادی از حقوق بشر 
بوده و همه جوانب زندگی یک دوشیزه را زیر تاثیر قرار می 

دهد«.
در این اعالمیه گفته شده است: »هر ازدواجی که پیش از سن 
می  تعریف  وقت  از  قبل  ازدواج  گیرد،  صورت  سالگی   1۸
شود، یعنی پیش از آن که دوشیزه از نگاه روان شناختی آماده 
باشد تا مسوولیت ازدواج را بر دوش گیرد و پیش از آن که 

دوشیزه از لحاظ فزیکی آماده به دنیا آوردن کودک باشد«.
یان کوبیش، فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان، از این 
کشور تقاضا نمود تا »اطمینان بدهد که اقدام های ضروری را 
جهت به سر رساندن مکلفیت های قانونی بین المللی و ملی 
به  اطفال  وقت  از  پیش  ازدواج  از  جلوگیری  جهت  در  اش 

عمل می آورد«.
این نهادهای ملل متحد که شامل سازمان های حامی کودکان و 
زنان و همچنان هیات نمایندگی این سازمان در افغانستان می 
باشند، گفته اند که رابطه بسیار...                ادامه صفحه 7

روزنامه ماندگار برای 
سال 1391 خورشیدي مشترك مي پذیرد

برای اخذ معلومات بیشتر با شماره  تلیفون های ذیل به تماس شوید

حساب بانکي روزنامه ماندگار در میوند بانك   1001201077988 

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank: 

هزینه اشتراک در روزنامه ماندگار

1001201077988

0784301640, 0776930565

   یادداشت:
اشتراک در روزنامة ماندگار فقط از طریق این اداره 

قابل اعتبار است


