
که حمالت  شد  مشخص  پنتاگون  تازۀ  گزارش  در 
فصل  جریان  در  طالبان  توسط  گرفته  صورت 

درگیری ها در افغانستان در سال جاری میالدی 
و همزمان با برنامه خروج بخشی از نیروهای 
امریکایی و واگذاری کنترل امنیتی به نیروهای 

افغان، تا حدودی افزایش یافته است. 
دفاع  وزارت  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
دادن  جلوه  کم اهمیت  با  )پنتاگون(  امریکا 
سال  در  افغانستان  در  خشونت ها  افزایش 
جاری میالدی، در گزارش دو ساالنه خود به 
کنگره امریکا اعالم کرد که افزایش قابل توجه 
امری  افغانستان  اصلی  شهرهای  در  امنیت 

است که حایز اهمیت است.
می تواند حمالتی  همچنان  طالبان  حالیکه  در 
این  در  دهد،  صورت  مختلف  سطوح  در  را 
گزارش به این موضوع...      ادامه صفحه 6
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زیاد زیستن تقریباً آرزوی همه می باشد، ولی خوب زیستن آرمان 
یک عدة معدود.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

پارادوکس هاي بحران آفريِن 
سیاست افغانستان

که  است  گفته  فرانسه  رییس جمهور  اوالند  فرانسوا 
پاریس می کوشد از طریق گفت وگو با طرف های درگیر 

در افغانستان به رفع تنش ها در این کشور کمک کند.
منطقه  ثبات  کلید  را  پاکستان  فرانسه،  جمهور  رییس 

می داند.
به گزارش اسوشیتدپرس از پاریس، اوالند که روز سه 
شنبه با آصف علی زرداری...        ادامه صفحه 6

جمهور  رییس 
تأکید  با  ازبکستان 
منطقه یی  حل  بر 
افغانستان،  بحران 
ایجاد  خواستار 
با  تماس  گروه 
کشورهای  حضور 

منطقه شد.
کریم اف  اسالم 
ایجاد  خواستار 
تماس  گروه 
بحران  حل  هدف  با  امریکا  و  روسیه  منطقه،  کشورهای  حضور  با 

افغانستان شد.
رییس جمهور ازبکستان طی سخنرانی در تاشکند بیان داشت که با 
تشکیل این گروه می توان زمینه گفت وگو بین دولت کابل و گروه های 

مخالف را فراهم کرد.
وی همچنین تصریح کرد که این گروه می تواند شرایط ایجاد دولت 

ائتالفی را در افغانستان فراهم کند.
رییس جمهور ازبکستان گفت: وی باور دارد که همکاری کشورهای 
منطقه کمک می کند تا از گسترش ناآرامی های افغانستان به کشورهای 

آسیاسی مرکزی جلوگیری کند.
از  خارجی  نیروهای  خروج  با  همزمان  که  داشت  بیان  کریم اف 

افغانستان نگرانی ها در خصوص ناامنی در منطقه بیشتر شده است.

شنبه  سه  روز  نشست  از  پیش  که  راهی  نقشة  طبق   
میان رهبران افغانستان و پاکستان در ترکیه منتشر شده 
و  جنوب  از  بخش هایی  کنترل  احتماال  طالبان  است، 

شرق افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. 
راه  نقشه  این  طبق  تلگراف،  دیلی  روزنامه  نوشته  به 
که به دستور رییس جمهور کرزی توسط شورای عالی 
صلح تنظیم شده است، قرار است گروهی از مخالفان 

مسلح به کابینه دولت راه یابند.
در این نقشه راه که توسط خبرگزاری مک کالچی منتشر 
شد و به تایید منابع آگاه به مذاکرات رسید، همچنین 
قرار است دولت اسالم آباد ایفای نقش واشنگتن برای 
دولت  و  نظامیان  شبه  میان  مذاکرات  هماهنگ سازی 

افغانستان را در کابل بر عهده بگیرد.
میان  دیروز  نشست  از  پیش  پیشنهاد  این  جزئیات 

حامد کرزی، رییس جمهوری افغانستان و آصف علی 
ترکیه  میزبانی  به  پاکستان  رییس جمهوری  زرداری، 

مطرح شده است.
ایجاد  تنش های  است  قرار  همچنان  نشست  این  در 
شده پس از ترور رییس امنیت ملی افغانستان که گفته 
می شود برنامه ریزی آن در داخل خاک پاکستان صورت 

گرفته است، حل شود. 
این نقشه راه که به »نقشه راه روند صلح 2015« شناخته 
می شود قرار است تا سال 2015 طالبان، حزب اسالمی 
از حمالت  افغانستان دست  مسلح  گروه های  سایر  و 
تبدیل  رسمی  سیاسی  احزاب  به  و  بردارند  مسلحانه 
اساسی  قانون  و شکل گیری  سیاسی  روند  در  و  شده 

کشور و نیز در انتخابات ملی مشارکت داشته باشند.
خروج  از  پس  که  است  آمده  پیشنهاد  این  ادامه  در 

امنیت  نیروی  افغانستان  از  ناتو  و  ایساف  نیروهای 
کنترل  برای  نیروی مسلح مشروع  تنها  افغانستان  ملی 
افغانستان  مردم  از  حمایت  و  امنیتی  مسوولیت های 

خواهند بود.
طبق این طرح همچنین جنگ جویان... ادامه صفحه 6

رییس جمهور فرانسه: 

براي رفع تنش ها در 
افغانستان تالش مي کنیم 

رییس جمهور ازبکستان:

برای حل بحران افغانستان 
گروه تماس ايجاد شود

در نشست ترکیه مطرح می شود

واگذاری بخش هايی از کشور به طالبان و حزب اسالمی

پنتاگون:

پاکستان زمینۀ تضعیف امنیت افغانستان را 
فراهم می کند
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سه روز پیش، روز جهانی حقوق بشر در افغانستان 
درحالی تجلیل شد که تعریِف این حق، هنوز در 
این کشور بسیار دشوار است. زیرا  بنا بر شناخت 
دارد،  وجود  کشور  این  در  بشر  از  که  سنتی یی 
نقش شناسه های طبقاتی و فکری در تعریف این 
مفهوم، بسیار پُررنگ است؛ طوری که آموزه های 
سنتی افغانستان، بشر را از روی باورهاي کهنه و 

رایِج خویش به تعریف مي گیرد.
نسبت  جنسی اش  تعریف  که  زن  میانه،  این  در 
افغانستان  جامعة  در  حقوقی اش  تعریف  به 
جاافتاده تر است، از مظلوم ترین موجودات تاریخ 
این مقال کوتاه،  این کشور به شمار می رود. در 
فرصتي نیست که به جایگاه تاریخِی زن بپردازیم؛ 
اما با یک نگاه کوتاه و امروزی مي توان ثابت کرد 
که در این نظام فرسوده، تا چه اندازه بر زنان ستم 

روا داشته می شود.
خصوص  در  ملل  سازمان  گزارش  تازه ترین 
در  که  می دهد  نشان  افغانستان  در  زن  وضعیت 
یک سال گذشته حدود چهارهزار مورد خشونت 

بر زنان ثبت شده است. این رقم درشت، بسیار 
می رسد  نظر  به  حتا  و  می نماید  وحشت ناک 
از  بیشتر  افغانستان  در  زنان  علیه  خشونت  که 
رقمی ست که سازمان ملل عنوان کرده است. چرا 
که بسیاری از این خشونت ها از دید رسانه ها و 

نهادهای مدافع حقوق زن، پنهان می مانند.
در دو سه ماه اخیر مردم افغانستان شاهد قتل های 
کندز،  هرات،  والیت های  در  زن ها  فجیع  بسیار 
بیانگر  خود  که  بوده اند  و...  بلخ  کاپیسا،  پروان، 
این که  بماند  است.  افغانستان  زنان  وضعیت 
جنسی،  تجاوزهای  رویدادها،  این  با  هم زمان 
فشارهای  سایر  و  خانواده گی  خشونت های 

اجتماعی نیز بر زنان وارد شده است.

آسیب شناسِی این رویدادها نشان می دهد که دو 
ساحة بسیار فعال در زمینة اعمال خشونت علیه 
بین  از  قابل  زودی ها  این  به  که  دارد  زن وجود 

بردن نیست.
یک، طالبان که بنا بر ایدیولوژی موجود و قرائت 
شدید  مخالفت  زن  با  اسالم  دین  از  بستةشان 
دارند. گذشته و حاِل این گروه نشان می دهد که 
روا  آن ها  را  زنان  بر  خشونت  و  ستم  بیشترین 
داشته اند و هرگز نمی خواهند زن به عنوان انسان 

در جامعه عرض وجود بکند.
دو، عدم آگاهی مردم و باورهای سنتی آنان است 
که زن ها مورد خشونت و تجاوز قرار می گیرند. 
بخش اعظمی  از این ناآگاهی برمی گردد به عقب 
مانده گی های تاریخی که در هیچ زمانی چارۀ آن 
در  نهفته  نیز  آن  دیگِر  بخش  و  نشده،  سنجیده 
آموزه های سنتی و خرافی دربارۀ زنان است که 
بنا بر عدم دسترسی به دانش، گسترش  هر روز 

می یابد.
اصلی  مورد، مجرای  دو  این  به خودی خود  اما 

شمرده نمی شوند، مگر این که از کارکرد نهادهای 
مسوول در این راستا یادی کنیم.

نهاد  عنوان  به  افغانستان  حکومت  که  بی تردید 
مثل  زنان  حقوق  از  حمایت  زمینة  در  مسوول، 
سایر مسایل، بی توجهی و بی مسوولیتی را به حد 
نهایت رسانده است. چنان که در طول ده سال 
گذشته به جز ایجاد وزارت فرمایشی امور زنان، 
کار دیگری نکرده است. وزارت امور زنان به رغم 
این که قانون منع خشونت علیه زنان را طرح و به 
اجرا گذاشته، اما عماًل در کاهش خشونت علیه 
زنان ناکام بوده؛ زیرا مسأله برمی گردد به بودجه 
و حمایت گستردۀ حکومت، که هرگز دیده نشده 

است.

وزارت  یک  عهدۀ  از  زنان  مشکالت  با  مبارزه 
به در آمده نمی تواند؛ چه ریشة مشکالت و موانع 
که  است  زیاد  آن قدر  زنان  برابر  در  خشونت  و 
روي  بزرگ تری  و  جدی  برنامه های  می طلبد 
بل  نشده،  چنین  تنها  نه  اما  گرفته  شود.  دست 
ناخواسته  یا  و  آن هم خواسته  افزایش  در جهت 

کارهایی صورت گرفته است.
بارها  قانون،  پاگذاشتن  زیر  با  چنان که حکومت 
کرده  فراهم  را  خشونت ها  این  افزایش  زمینة 
خودش،  منافع  تحکیم  برای  کرزی  آقای  است. 
روی  بی تردید  که  کرده  تفسیر  چنان  را  قوانین 
وضعیت زنان تأثیر داشته است. کمتر دیده شده 
زنان حمایت  تقویتی  پروژه های  از  که حکومت 
کرده باشد و بیشتر چنین برنامه هایی رنگ و بوی 

تبلیغاتی داشته اند تا واقعی.
فساد اداری چنان پایه و بنیاد نظامِ این حکومت 
قانون  از  حمایت  مجال  کم تر  که  ریخته  فرو  را 
میسر است. چنان که محاکم افغانستان که می باید 
فساد  این  چنگال  در  آن قدر  بگسترند،  را  قانون 
ُخرد شده اند که هرگز نمی توانند مجرمان اعمال 

خشونت بر زنان را محاکمه کنند.
اخیر  سال  چند  در  حکومت  این ها،  بر  افزون 
با  صلح  گفت وگوهای  نام  به  را  کاذبی  پروژۀ 
کسانی روی دست گرفته که اساسًا با حقوق زنان 
این  اند و هرگز اجازه نمی دهند که زِن  مخالف 

سرزمین به عنوان یک انسان پذیرفته شود.
عوامل  از  حکومت  محافظه کارانة  سیاسِت 
افغانستان  در  زن ستیزی  ریشة  که  دیگری ست 
در  کرزی  آقای  چنان که  است.  کرده  تقویت  را 
سیاسی  مصلحت های  به دلیل  اخیر  سال  چند 
اجتماعات زن ستیز  و  نهادهای سنتی  با  خویش، 
خود  این  و   کرده  پیشه  رفاقت  سنت محور  و 
افراد  نفوذ  است.  زنان  بدبختی  بر  دیگری  دلیل 
مسلح غیرمسوول، رسمیت بخشیدن به نهادهای 
سنتی چون لویه جرگه، جماعت های بنیادگرا و... 
آقای  رویکردهاي  نوع  این  جملة  از  می توان  را 

کرزی به حساب آورد.
در هر حال، نتیجه آن است که تقصیر حکومت در 
این راستا بیش از همة نهادها به چشم مي خورد و 
با توجه به این وضعیت، معلوم نیست سرنوشت 
خواهد  کجا  به  بعد  سال های  تا  افغانستان  زناِن 
رسید. اما از همین اکنون بوی فجایع وحشت ناکی 

را می توان استشمام کرد.
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زن و شرايط دشوار 
افغانستان

 

طالبان،  نماینده گان  با شرکت  زودی  به  پاریس  کنفرانس 
اپوزیسیون و شورای عالی صلح برگزار می شود. طالبان طي 
یک اعالمیه، موضع خود را در قبال این نشست روشن کرده 
و گفته اند که نشست پاریس به دعوت یک نهاد تحقیقاتی 
یا  انجام می شود و قرار نیست که هیچ گونه توافق نامه و 
جناح های شرکت کننده صورت  میان  رسمی  مذاکرۀ  حتا 
گیرد. البته در این نشست، نماینده گانی از کشورهای غربی 
و از جمله ایاالت متحدۀ امریکاـ  اصلی ترین طرف مناقشة 

موضوع افغانستان ـ نیز باید حضور داشته باشند. 
طالبان در اعالمیة خود تصریح کرده اند که نشست پاریس 
هم چون نشست توکیو در جاپان خواهد بود که عمدتًا به 
طرح نظرات پیرامون مسایل افغانستان اختصاص دارد. در 
این اعالمیه، هم چنین تأکید شده که در مواضع طالبان هیچ 
تغییری رونما نشده و این گروه هم چنان برای حل تنش ها 
در کشور خواهان خروج نیروهای خارجی و عدم حمایت 
از حکومت کابل از سوی جامعة جهانی است. هم چنان 
شک وگمان هایی وجود دارد که شرکت اپوزیسیون در این 
نشست شاید به معنای واقعی کلمه صورت نگیرد و صرف 
شماری از چهره های سیاسی از جریان های اپوزیسیونی در 

این نشست شرکت کنند.
در  صلح  گفت وگوهای  برای  تالش ها  شدن  پُررنگ 
روزهای اخیر، نشان می دهد که اتفاق هایي در ُشرِف وقوع 
به وضعیت و  است و جامعة جهانی نگرانی هایي نسبت 
می شوند  تشدید  زمانی  نگرانی ها  این  دارد.  کشور  آیندۀ 
که جامعة جهانی به این نتیجه رسیده که دولت افغانستان 
ندارد  با خود  را  افغانستان  مردم  کافی حمایت  اندازۀ  به 
بیرون  تنهایی  به  پِس مشکالت سال 2014  از  بتواند  که 
این نگرانی ها در سفر زلمی خلیل زاد سفیر پیشین  شود. 
ارگ  در  گذشته  روزهای  طی  که  افغانستان  در  امریکا 
ریاست جمهوری به سر می برد نیز تبارز یافته است. برخی 
افغانستان، حل  به  گفته اند که هدف سفر خلیل زاد  منابع 
آمده  به وجود  کابل  و  واشنگتن  میان  که  است  مشکالتی 
رهبری  به  را  الزم  اعتماد  دیگر  سفید  کاخ  مقام های  و 
افغانستان ندارند. از سوی دیگر، این منابع از قول آقای 
افغانستان  آیندۀ  نگران  واقعًا  امریکا  که  گفته اند  خلیل زاد 
نظامیان  قرارست  که  است  میالدی   2014 سال  از  پس 
خارجی کشور را ترک کنند و در گیرودارِ چنین اتفاقی، 

انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
این نگرانی ها در مجموع سبب می شوند که جامعة جهانی 
تالش هایي را در راستای ایجاد یک اجماع ملی در کشور 
صورت دهد؛ اجماعی که در حال حاضر به صورت مثلث 
اپوزیسیون، طالبان و دولت افغانستان شکل گرفته است. 
البته برگزارِی چنین نشست هایي به دلیل عدم طرح منسجم 

و همه جانبه، نمی تواند به نتایج مثبتی منتهی شود.
ارایة هرگونه طرح  افغانستان، مجال  پیچیده گی وضعیت 
ناممکن،  نگوییم  اگر  را  درگیر  جوانِب  سوی  از  جامع 
خود  که  افغانستان  دولت  است.  کرده  دشوار  دست کم 
گفت وگوها  و  نشست ها  این گونه  جانِب  اصلی ترین  را 
می داند، چنان در پراکنده گی و نابه سامانی به سر می برد که 

حتا نمی داند چه گونه باید رفتار کند.
همواره وقتی بحِث گفت وگوهای صلح مطرح شده، دولت 
این خصوص  در  را  بنیادین  و  کلی  اصل  یک  افغانستان 
یا  به فراموشی سپرده است و آن، ایجاد یک تفاهم ملی 
بین االفغانی در داخل کشور با حضور گروه ها و احزاب 
سیاسِی مطرح است که ماحصِل آن بتواند چراغ راهِ صلح 

و مذاکرات باشد.
 تفاهم بین االفغانی در حال حاضر خوب ترین گزینه برای 
رسیدن به یک هدف و راه مشترک است که می تواند زمینه 
آنان به  نیز مایل شدِن  را برای شرکت مخالفان مسلح و 

صلح، مساعد سازد. 
حکومت  و  سیاسی  مشروع  جریان های  حاضر،  حال  در 
افغانستان، خود نیاز به تفاهم کلی و رسیدن به اصل های 
همه شمول دارند و تا زمانی که این مأمول به دست نیاید، 
نشست های بیرونی جز سروصداهای اضافی و مصروف 

کردن ذهنیت ها، نتیجه یی نخواهد داشت. 

نشست پاريس؛ 
آب در هاون کوبیدن

سیاسِت محافظه کارانۀ حکومت از عوامل دیگری ست که ریشۀ زن ستیزی 
در افغانستان را تقویت کرده است. چنان که آقای کرزی در چند سال اخیر 
به دلیل مصلحت های سیاسی خویش، با نهادهای سنتی و اجتماعات زن ستیز 
و سنت محور رفاقت پیشه کرده و  این خود دلیل دیگری براي بدبختی زنان 
است. نفوذ افراد مسلح غیرمسوول، رسمیت بخشیدن به نهادهای سنتی چون 
لویه جرگه، جماعت های بنیادگرا و... را می توان از جملۀ این نوع رویکردهاي 
آقای کرزی به حساب آورد



برادلی ماتینگ سرباز امریکایی متهم به افشای اسناد محرمانه 
این کشور به عنوان شخصیت سال روزنامه گاردین در سال 

2012 انتخاب شد.
شخصیت  تعیین  برای  رای گیری  اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
»برادلی  و  یافت  پایان  گاردین  روزنامه  توسط   2012 سال 
مانینگ« که اکنون به اتهام انتقال اسناد محرمانه به وب سایت 
ویکی لیکس در آمریکا برای افشا شدن در زندان به سر می برد، 

به عنوان شخصیت سال 2012 انتخاب شد.
عالوه بر برادلی مانینگ در این رای گیری چهره های دیگری 
بنیادی فیزیک  المپیک، ذرات  بازی های  مربوط به حوزه های 
که  پاکستانی  نوجوان  و همین طور مالله یوسف زی، دختر 

توسط طالبان مورد حمله قرار گرفت، حضور داشتند.
روند این نظرسنجی به گونه یی بود که ابتدا گمان برده می شد 
اما در نهایت برادلی منینگ  مالله یوسف زی برنده آن شود 

انتخاب شد.
این نظرسنجی سه روزه به گونه یی بود که در نیمه نخست آن 
ابتدا مالله یوسف زی که هم اکنون در انگیس تحت معالجه 
است، با کسب 70 درصد آراء به عنوان بخت مسلم انتخاب 
برای شخصیت سال 2012 مطرح شده بود اما در مراحل آخر 
نظرسنجی پس از آنکه هواداران ویکی لیکس در وب سایت 
توییتر موجی را برای رای دادن به برادلی مانینگ در نظرسنجی 

به راه انداختند، نتیجه به شکل دیگری رقم خورد.
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شخصیت سال 2012 
روزنامة گاردین انتخاب شد
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تحلیل گر امریکایی:

زرادخانة اتمی پاکستان در 
حال گسترش است 

یک تحلیل گر برجسته آمریکایی اعالم کرد، زرادخانه  اتمی پاکستان 
طی سال های آتی گسترش می یابد، زرادخانه یی که هندوستان آن 
اباد و تهدیدی برای  ابزاری سیاسی و نظامی در دست اسالم  را 

خود می داند. 
به نوشته پایگاه خبری The News، »مایکل کرپون«، تحلیل گر 
امریکایی موسسه »اسیتمسون« در گزارش خود با عنوان »استراتژی 
این موضوع می پردازد که  »به  بازدارندگی  ثبات  پاکستان و  اتمی 
با ادامه روند موجود کاستن رشد تسلیحات اتمی پاکستان امری 
کنون  تا  جهان  در  اندکی  کشورهای  که  چرا  بود  خواهد  دشوار 
نیز  پاکستانی ها  اکثر  دیدگاه  از  و  کرده اند  اتخاذ  تصمیمی  چنین 

تسلیحات اتمی یک موفقیت نادرست محسوب می شود.
اتمی  آتی زرادخانه  آورده است: رشد  این گزارش  ادامه  وی در 

پاکستان احتماال به رشد اتمی هند هم سرعت می بخشد.
مایکل کرپون افزود: زاردخانه  اتمی هند نیز همچون پاکستان تقریبا 
طی یک دهه گذشته دو برابر شده، به طوری که ممکن است دهلی 
هم اکنون 80 تا 100 کالهک هسته یی در اختیار داشته باشد، رشد 
و گسترش زرادخانه اتمی پاکستان در بلند مدت از دیدگاه مردم 
به  داخلی  منتقدان  اما  می شود  موفقیت محسوب  این کشور یک 
راحتی می توانند با آن مخالفت کنند. از طرفی روابط میان اسالم 
آباد و دهلی نو همچنان مخدوش است و احتمال اینکه پاکستان 

دچار انزوای بین المللی شود بسیار زیاد است.
به  توجه  با  که  هستند  پاکستان  رهبران  این  افزود:  تحلیل گر  این 
سالح  خواهان  که  بگیرند  تصمیم  باید  کشورشان  اتمی  نیازهای 
اتمی هستند یا می خواهند روابط با هند را بهبود بخشند و یا اینکه 

در خصوص مسائل هسته ای به طور کامل به بازبینی بپردازند. 
در صورتی که گزارش ها درست باشند، پاکستان در زمینه تعداد 

کالهک های هسته ای نسبت به هند پیشرو است.

بحران مصر؛

از »روايت اخوان« تا »حکايت میدان«!
با تعیین 15 دسمبر به عنوان  مرسی 
نشان  اساسی  قانون  رفراندوم  موعد 
به  دارد  تالش  همچنان  که  داد 
مصر  سیاسی  عرصه  در  تکروی 
ادامه دهد که نتیجه این سیاست های 
انحصار طلبانه رییس جمهور مصر، 
این  تقسیم  و  خیابانی  آشوب های 
بدون  است.  اردوگاه  دو  به  کشور 
محمد  اصرار  که  گفت  باید  مبالغه 
منشاء  سر  که  تصمیماتی  به  مرسی 
مبارک  اظهارات  است  بحران  اصلی 
را در اذهان زنده می کند که پس از 
آغاز انقالب، آن جمله معروف را به 

زبان آورد: »یا من یا هرج و مرج«.
اکنون در میان کسانی که شعار اسقاط 
زیادی  افراد  می دهند،  سر  را  مرسی 
وجود دارند که در دور دوم انتخابات 
ریاست جمهوری از روی ناچاری به 

وی رای دادند تا شفیق نیاید.
یا  غیرانقالبی  موسی  عمرو  مانند  افرادی  میان  این  در 
سیاسی  صحنه  در  باالیی  وزن  از  که  البرادعی  محمد 
مصر برخوردار نیست نیز هستند که به انقالبیونی مانند 
حمدین صباحی پیوسته اند تا در برابر زیاده خواهی اخوان 
تظاهرکنندگان  میان  در  البته  صد  و  بایستند  المسلمین 
هستند  شفیق  احمد  هواداران  و  گذشته  نظام  وابستگان 
مرسی  بر  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  نتوانستند  که 

غلبه کنند.
به  تبدیل  مصر  بر  المسلمین  اخوان  سیطره  با  مخالفت 
پوششی برای پنهان ماندن اختالفات میان مخالفان شده 
رهبری  به  قوی«  »مصر  جریان  مثال  عنوان  به  است. 
بحران  در  مواضع  متعادل ترین  که  ابوالفتوح  عبدالمنعم 
کنونی این کشور را اتخاذ کرده است یا جریان پرطرفدار 
رهبر  البرادعی،  با  صباحی  حمدین  رهبری  به  مردمی 
حزب »قانون« و حزب »فردای انقالب« به رهبری ایمن 
به بحران  پایان دادن  پیرامون دخالت خارجی برای  نور 

سیاسی این کشور، اختالف نظر دارند.
چادرهای مخالفان مرسی

بحران مصر به مرحله انفجار رسیده است. با وجود اینکه 
 6 ماده  از  نشینی  عقب  بوی  مرسی  اخیر  سخنرانی  در 
بیانیه فراقانونی اش به مشام می رسید، اما در عملکرد وی 
تازی  یکه  و  طلبی  انحصار  از  پشیمانی  از  نشانی  هیچ 
با  که  مصر  تازه  دادستان  که  جایی  تا  نمی شود؛  دیده 
دستور مرسی منصوب شده است به عنوان مدعی العموم 
دادخواستی را تنظیم کرده که رهبران مخالفان را به توطیه 

علیه کشور و ارتباط با بیگانه متهم ساخته است.
این اتهام ها حتی اگر بخش هایی از آن درباره عمرو موسی 
بایسته  بیشتر شایسته و  باشد،  البرادعی صحت داشته  و 
اخوان المسلمین و محمد مرسی است که اساسا باال رفتن 
امور  وزارت  عمل  ابتکار  مدیون  قدرت  نرده بان  از  آنها 

خارجه امریکاست.
مخالفان  چادرهای  به  المسلمین  اخوان  نیروهای  حمله 

مرسی
علیه  را  اتهامی  چنین  شرایطی  در  مصر  جدید  دادستان 
مخالفین مطرح می کند که عصام حداد، مشاور مرسی و 
از اعضای برجسته حزب عدالت و آزادی )شاخه سیاسی 
فارن  گزارش  به  و  می برد  سر  به  واشنگتن  در  اخوان( 
بیل  امریکا،  امنیت ملی رییس جمهور  با مشاور  پالیسی 
برنز معاون وزیر امور خارجه و اعضای بلندپایه کنگره 
نظیر جان کری، مک کین و لیبرمن دیدار و رایزنی داشته 

است.
ای  نماینده  هیچ  دیدارها  این  در  که  اینجاست  جالب 
امر  این  که  ندارد  مصر حضور  خارجه  امور  وزارت  از 
و  رد  مذاکرات  این  در  که  است  محتوایی  دهنده  نشان 

بدل می شود.
است  داده  گزارش  محتوا  این  درباره  پالیسی  فارن 
طرف  به  دیدارها  این  در  المسلمین  اخوان  نماینده  که 
امینی میان  آنها میانجی  امریکایی اطمینان داده است که 

اسراییل و حماس خواهند بود.
هماهنگی اخوان و کاخ سفید در شرایط بحرانی کنونی 
بازگشت  از  قبل  که  است  شده  فشرده  اندازه ای  به 

العریان دیگر  حداد، عصام 
جماعت  این  ارشد  عضو 
از  تا  شده  واشنگتن  عازم 
سفید  کاخ  حمایت های 
مصر  جمهور  رییس  از 

اطمینان حاصل کند.
البته بعید به نظر می رسد که 
جدی  اقدام  بخواهد  اوباما 
انجام  مرسی  نجات  برای 
دهد؛ هر چند امریکا حتی 
نخواهد  نیز  بخواهد  اگر 
خشمگین  مردم  توانست 
قاهره،  خیابان های  از  را 
اسکندریه و سایر شهرهای 

مصر جمع کند.
اوباما  که  اقدامی  تنها 
این  دهد  انجام  می تواند 
برای  را  مرسی  که  است 
تصمیمات  از  نشینی  عقب 
باعث بحران شده است تحت فشار  و رویکردهایی که 
چنین  اعمال  صورت  این  در  بی تردید  که  دهد  قرار 
فشاری، رییس جمهور مصر، عقب نشینی را رسمًا آغاز 

خواهد کرد.
صندلی  زیر  زندان  کلید  که  کند  فراموش  نباید  مرسی 
روبروی  درست  نیز  زندان  دروازه  و  دارد  قرار  ریاست 
دروازه پشتی قصر اتحادیه قرار دارد که وی روز جمعه 

از آن فرار کرد.
برای کاخ سفید، مرسی با ریش با مبارک بدون ریش هیچ 
تفاوتی ندارد و شک نکنید که مرسی و جماعتش ثابت 
کرده اند که به تعهدات خویش در برابر واشنگتن پایبند 
هستند. یک مصر ضعیف و بی ثبات و غرق در اختالفات 
پایبند به مصالح عالیه  اما  داخلی که یک دولت ضعیف 
بهترین  باشد،  کار  آن روی  در  اسراییل  امنیت  و  امریکا 

گزینه برای کاخ سفید خواهد بود.
تحوالت مصر با روایت اخوان المسلمین همخوانی ندارد؛ 
است  مدتها  را  مصداقیت خویش  این جماعت  که  چرا 
که از دست داده است و با روایت میدان نیز سازگاری 
مطلق ندارد؛ چرا که با وجود حقانیت مطالبات »میدان« 
تردید وجود دارد.  از حاضران در آن  در ماهیت برخی 
»میدان« پیش از پاالیش قدرت نیازمند پاکسازی درونی 
خواهد  انقالب  اصل  به  بازگشت  با  و  است  خویش 
توانست به هر دو هدف نائل شود، هر چند باید اعتراف 
کرد که اوضاع مصر، بدتر از آن است که بتوان به چنین 

اهدافی حتی فکر کرد!

عراق، پاکستان و افغانستان؛
قربانیان اصلی تروریسم

مشرف: 
هند و پاکستان کینه ها را فراموش کنند

پاکستان در سال 2012، در جایگاه دومین قربانی تروریسم میان کشورهای جهان 
قرار گرفت.

سال  در  تروریسم  قربانی  سومین  افغانستان  و  دومین  پاکستان  نخستین،  عراق 
2012  در میان کشورهای جهان هستند. 

تحقیقات موسسه استرالیایی »صلح و اقتصاد« نشان می دهد؛ در  عراق و در پی  
بیش از هزار و 228 حمله تروریستی ، هزار و 798 تن کشته شده اند.

فقط در سال 2012 و در پی  910 حادثه تروریستی در مناطق مختلف پاکستان، 
هزار و 468 تن کشته و دو هزار و 459  نفر دیگر زخمی شده اند.

 در افغانستان نیز بر اثر 364 حمله، دست کم 293 تن جان باخته اند.
دو سوم حمالت تروریستی با استفاده از بمب گذاری، انفجار و شلیک گلوله 
انجام شده است و شهرهای کراچی، پیشاور و کویته بیشترین هدف این حمالت 

بوده اند.  
همچنین در این حمالت، غیرنظامیان هدف بیشتر حمالت تروریستی پاکستان 
بوده اند. تحلیل گران عامل اصلی افزایش خشونت ها در پاکستان را رشد سریع 
حمایت از گروه های شبه نظامی و رشد گروه ها تروریستی، درگیری ها قومی، 

بی ثباتی سیاسی، فساد مالی و فقدان ساز و کار حسابرسی می دانند.
احساس  تشدید  بر  افزون  پاکستان،  در  افزایش خشونت  کارشناسان،  گفته  به   

ناامنی میان مردم، بر وضع اقتصادی کشور نیز تاثیر منفی می گذارد.
فوآد چودری، مشاور نخست وزیر پاکستان در همین باره گفت: تروریسم در 
پاکستان، مساله یی بومی و داخلی نیست و با کشورهای خارجی در ارتباط است، 
برای همین هم راه حلی بین المللی را می طلبد و پاکستان از هرگونه راه حلی 

استقبال می کند.

و  هند  از  مشرف  پرویز 
آشتی  خواست  پاکستان 
به  را  کینه ها  و  کنند 

فراموشی بسپارند.
رییس  مشرف،  پرویز   
پاکستان  سابق  جمهوری 
در سخنرانی خود در دهلی 
نو خواستار تغییر »الگوی 
مقابله« به »همکاری« شد.

اظهارات این جنرال چهار 
پاکستانی  بازنشسته  ستاره 
 - متحد  آسیای  »جنوب  عنوان  با  نو  دهلی  در  تایمز  هندوستان  روزنامه  نشست  جریان  در 

حرکت رو به جلو« برگزار شده بود.
مشرف در جمع حاضران گفت: گمان می کنم که ما باید کشورهای اروپایی را سرمشق خود 
قرار دهیم چرا که آنها در میان خود جنگ های بیشماری داشته اند که به مرگ میلیون ها انسان 
ختم شده است. اما هم اکنون آنها با یکدیگر در اتحادیه اروپا هستند. شاید ما نیز بتوانیم به 

خاطر آینده خودمان از آنها تقلید کنیم.
وی تصریح کرد: ما نیاز به تغییر ساختار داریم که در گفتار بسیار ساده تر از عمل کردن است. 
این درست است که از دهه 1950 هند و پاکستان در حالت تقابل قرار دارند اما نتیجه آن تنها از 
بین رفتن اعتماد و دوستی بوده است. گمان می کنم زمان آن فرا رسیده که در قرن 21 چشمان 

خود را به روی واقعیت باز کنیم. این قرن، قرن همکاری است.
اصلی  عامل  را  کشمیر   2008 تا   2001 سال  از  خود  جمهوری  ریاست  دوران  در  مشرف 
خصومت و جنگ میان هند و پاکستان می دانست. هند همواره پاکستان را به حمایت از شبه 

نظامیان کشمیر متهم کرده است، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند.
بگذارند«.  کنار  را  »کینه ها  کشور  دو  تا  کرد  پیشنهاد  خود  اظهارات  در  مشرف  حال  این  با 
اهداف مشخص  باید  به صلح گفت:  برای دستیابی  به سه پیش شرط الزم  اشاره  با  مشرف 
برای حل وضعیت آشفته کشمیر وجود داشته باشد. مشخص کردن هدف، کاهش بروکراسی، 

عملیات های آژانس اطالعاتی و نهایتا تغییر در رویکرد رهبرها موثر است.

عصر ایران / بخش دوم و پایانی           
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        خواجه بشيراحمد انصاری
گهوارۀ مشترک خوارج قدیم و جدید:

اگر سیستان از یک سو دانشمندان و نوابغ 
سجستاني،  داوود  ابو  امام  چون  شهیري 
امام خطابي، ابن حبان بستي و امثال ایشان 
از  است،  پروریده  گهوارۀ خویش  در  را 
سوي دیگر  این منطقه را در تاریخ اسالمي 
سیستان  نامیده اند.  مشرق  خوارج  قبلة 
داشته،  تاریخ خوارج  در  اهمیت خاصي 
از چشمه هاي جوشان این جنبش در سه 
قرن اول هجري به حساب آمده و زادگاه 
سه شاخه گروه خوارج که حمزیه، خلفیه 
و غالبیه اند، به حساب مي آید . در حدیثی 
آمده است که گروهي با خصوصیت های 
برمی آورند.   از سمت مشرق سر  خوارج 
آیا این حدیث ظهور خوارج در سیستان 
به  قطعي  پاسخي  مي شود؟  شامل  نیز  را 
قطعي  آن چه  ولي  نداریم؛  پرسش  این 
در  که  مي باشد  سیستان  موقعیت  است، 
سمت شرق جزیرۀ عربستان واقع گردیده 

است.

چند  از  را  سیستان  روزگار،  آن  خوارج 
از  این که  نخست  بودند:  گزیده  جهت 
و  نجد  صحراهاي  به  جغرافیایي  لحاظ 
و  بحر  به  این که  دوم  بود؛  شبیه  عراق 
نزدیک تر  گرم  آب هاي 

نیز در دوري سیستان  بود؛ و علت سوم 
نویسندۀ  بود.  نهفته  خالفت  مرکز  از 
کتاب حدود العالم »گردیز« را در اواسط 
غزنه  میان  حد  »بر  هجری  چهارم  قرن 
دارای  و  نهاده  تلی  سر  بر  هندوستان  و 
داشت  باره  سه  که  بود،  استواری  حصار 
توصیف  بودند«    خوارج  او  مردمان  و 
مي نماید. استاد عبدالحی حبیبی در تاریخ 
اشاره  خویش  اسالم  از  بعد  افغانستان 
افغانستان  مي نماید که در اراضی جنوب 
که به سیستان متصل اند، آثار بسط و نفوذ 
خوارج دیده می شود.  او مي نویسد که در 
حدود سال های 173 هجری، سیستان و 
شواطی هلمند، مخرج و قرارگاه خارجیان 

گردیده بود . 
شخصیت هاي  پایگاه  هم چنان  سیستان 
این گروه بوده است. قطری بن  تاریخي 
فجاء، یکي از رهبران مشهور و از قهرمانان 
از  پس  که  است  خوارج  تاریخ  جنگي 
و  خوارج  علني  ظهور  و  صفین  جنگ 
حوادث بعدي آن، افراد خود را به سیستان 

فرستاد و سپس خود بدان ها پیوست.  او 
در سیستان خودش را امیرالمؤمنین خواند 
و از قدرت زیادي برخوردار بود تا حدي 
که در سال 75 هجری قمری در زرنگ 

سکه به نام خویش زد . 

در نیمة اول قرن نخست هجری، گروهی 
و  عراق  و  عمان  از  خوارج  رهبران  از 
جنوب  و  سیستان  به  عربستان  جزیرۀ 
تا جایی که در  امروزي آمدند  افغانستان 
نام  با  سیستان  نام  هجری،  اول  قرن  سه 
خوارج گره خورده بود. خوارج آمدند و 
در زابل و فراه و نیمروز و زرنگ و هلمند 
خوست  تا  ارزگان  و  قندهار  و  بست  و 
پاکستان  در  چمن  مناطق  و  پکتیا  و 
امروزی نفوذ نمودند که کتاب های تاریخ 
سرگذشت شان را به تفصیل ذکر نموده تا 
اندازه یي که نویسندۀ »حدود العالم« بیشتر 
اهالی گردیز آن زمان را، از اتباع خوارج 

می داند. 
خوارج سیستان تاریخی خونین از خود به 
یادگار گذاشته اند. آن ها افراد زیادی چون 
معن بن زائده حاکم سیستان و حضین بن 
ترور  را  آن سامان  محمد مسوول خراِج 
نمودند. در عصر سامانی، محمد بن هرمز 
از رهبران آن ها بر ضد سامانیان شورید تا 
آن که در فرجام مغلوب امیر احمد سامانی 
شد و زرنج به دست سامانیان فتح گردید. 
خطرناک ترین شاخة خوارج، فرع ازارقة آن 
است که نفوذی گسترده در مناطق جنوب 
کشور ما داشت. آن ها مناطق خودشان را 
دار هجرت و ساحات دیگر را دارالکفر 
دانسته و کشتن زنان و کودکان را جایز 
خویش  مخالفان  اگر  ازارقه  می پنداشتند. 

را در مسجد هم می یافتند، می کشتند.
سر  اسالمي  شعارهایي  آن که  با  خوارج 
حرف  هلل«  اال  حکم  »ال  از  و  مي دادند 
مي زدند، ولي نتوانستند خود را از شبکة 
عنکبوتي قبیله و مناسباِت آن رها سازند. 
بافت سازمانی خوارج در سیستان مبنایی 
میان  در  که  حدی  تا  داشت  قبیله یی 
فرزندان  هجری   128 و   126 سال های 
قبیلة بنی تمیم با قبیلة بنی بکر درآویختند 
و در این واقعه، تنها هفتاد مرد پیر کشته 
شد که آن را واقعةالشیوخ نامیده اند. تاریخ 
شهادت مي دهد که سیستان پیوسته مرکز  

آشوب برای دستگاه خالفت بود .

در منطقة شینکورک ولسوالی شیگل برای بار اول بعد از دوازده سال جنگ و دربه دری و 
وجود مین ها، حاصالت گندم برداشته شد، وقتی به آن جا رسیدم، تازه دهاقین از درِو گندم 
فارغ گردیده بودند. نظر به گفتة آن ها، امسال بیست ودو خروار گندم از زمین ها که تازه از 
وجود مین ها پاک گردیده بود، به دست آوردند. اگرچه کار مین پاکی مسلسل جریان دارد، 

اما سال ها باید منتظر بود که کنر از وجود مین ها پاک شود.
وجود  اسعدآباد  شهر  در  شفاخانه  دو  این که  وجود  با  نبود؛  چندان خوب  وضع صحی 
دارد که هر دو به طور مجموعی شامل هفتاد بستر می شود، اما نبود وسایل و سامان آالت 
و  واکسین  از  دوری  آشامیدنی،  آب  است.  آورده  به وجود  دردسر  مسلکی  اشخاص  و 
دواپاشی امراض مانند مالریا و محرقه و اسهاالت را به اوجش رسانیده که این امراض 
هفته وار بیست نفر را در این والیت از بین می برد. نبودن بانک و وسایل نگهداری خون، 
کم اثر بودن ادویة پاکستانی مشکل عمدۀ مردم محسوب می شود. بیچارۀ دهقانی که شکار 
مین می شود و یا مجاهدی که از اطراف شهر جالل آباد آورده می شود، کمتر بخت زنده 

ماندن را دارد.
تعلیم و تربیه، سرنوشتي بدتر از صحت دارد. مکتب ها و یا مدرسه ها قرارگاه های مجاهدین 
گردیده است. اگرچه مسوولین تعلیم و تربیة امارت اسالمی ادعا دارند که حدود دوصد 
مکتب ابتداییه در کنر وجود دارد، اما به نظر من مشکل است بیست مکتب را سراغ کرد.

کتبی که در دوره های گذشته تهیه و چاپ گردیده است، برای »مسلمانان کنر« قابل قبول 
نیست و آن ها را »شرک آمیز و گمراه کننده« می خوانند و امارت اسالمی تاهنوز قار نشده 

نصاب تعلیمی تهیه کند.
من با معلمی صحبت کردم که کتاب یک صدوبیست صفحه یی مضمون پشتو را در دست 
به شاگردان تدریس می شود.  نباشد،  او می گفت بعضی مضامین که گمراه کننده  داشت. 
وقتی کتاب را گرفته، صفحه زدم و عالمه های صحیح که نشانة »اسالمی بودن« را داشت، 

شمردم، از هفت صفحه تجاوز نکرد.
کنر  مجاهدین  برخورد  که  نیست  معلوم  اما  هستند،  ابتدایی  مکاتب  همة  که  می گویند 
به مضامین صنوف باالتر که کیمیا، بیولوژی، جیولوژی و فیزیک را شامل می شود، چه 

خواهد بود.
من با عده یی از اهالی صحبت کردم که خانواده های شان در خارج از کشور به سر می بردند 
و  داشتند  شکایت  مکاتب  نبودِن  از  همه  آن ها  بودند.  آمده  حاصالت  برداشتن  برای  و 
خواهد  چه  می روند،  مکتب  در  که  فرزندان شان  باالی  برگردند،  وطن  به  اگر  می گفتند 

آمد؟
شخصی را دیدم که می گفت دو دخترش در پاکستان مشغول فرا گرفتِن تحصیالت عالی 
هستند و بیچاره با ناامیدی می گفت تا زمانی که دخترانش را به شوهر ندهد، برنخواهد 
گشت؛ زیرا برگشت به وطن به معنی از دست دادن حاصلي است که دخترانش ده سال 

به دنبال آن خواب آرام را بر خویش حرام ساخته اند.
خالف وضع مایوس کنندۀ تعلیم و صحت، اوضاع امنیتی و ساختمانی بسیار خوب بود. 
موسسات ساختمانی تالش فراوان دارند تا مخروبه های کنر را آباد سازند. سرک ناوه پاس 
)سرحد پاکستان( سرکانی ـ اسعدآباد ـ بریکوت به طول تقریبی دوصد کیلومتر، از مین ها 

پاک گردیده، که کاري چشم گیر در این والیت است.
مسجد بزرگ که به ابتکار موسسة »رفا« ساخته شده، جلب توجه می کند. پل هایی را که 
موسسة داکار و ریاست ساختمانی و لوژستیکی افغان احداث نموده، عالی به نظر می رسد. 

فارم های زراعتی و مرغداری موسسة بهبود و رفا، خیلی جالب است.
وضع اقتصادی و بازار رونق ندارد. محصوالتی که از پاکستان وارد می شود، خیلی گران و 
بی کیفیت است. بازار اسعدآباد از بازارهای روستایی پاکستان تفاوتی چندان ندارد. روپیة 
پاکستانی جای افغانی را گرفته و در شهر رایج است، حتا بعضی لوحه ها نیز به لسان اردو 
نوشته شده. کنر هیچ گونه روابط تجارتی با سایر نقاط افغانستان ندارد و این سبب گردیده 
بوره، »چینی« گفته  مثاًل عوض  رایج گردد،  پاکستانی هم در آن جا  که حتا اصطالحات 

می شود و بادنجان رومی را »تماتر« می گویند و تکه را »کپره«.
به هر حال، با همة کوتاهی ها و پیشرفت هایي که کنر دارد، برای زمامداران آیندۀ افغانستان 
دردسرهای فراواني به بار خواهد آورد. اعمار مجدد، جلوگیری از فرهنگ و اصطالحات 
بیگانه و درآوردنش زیر یک ادارۀ مرکزی و معامله یا دادن امتیاز به سلفی ها، کاری است 

که پشت هر حکمران افغانستان را به لرزه درخواهد آورد.«
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آن  مهم ترين  كه  نموده اند  نقل  تفصيل  به 
كشمکش ها قرار ذيل بوده است: خوارج سيستان 
به رهبری حريش بن بسطام در حدود سال 78/ 
فرزند  عبيداهلل  كه  لشکری  با  هجری  م   697
درآويختند  می نمودند،  رهبری  را  آن  بکره  أبی 
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پوليس  فرمانده  حواری  بشر  سيستان  خوارج  م 
سيستان را كشته و بر آن منطقه سيطره يافتند. 
در سال 126/ 743 م هجری خوارج قبيله تميم 

با خوارج قبيله بنی بکر درآويختند و تا دو سال 
ديگر همديگر خويش را می كشتند تا جايی 70 
سال  در  شد.  كشته  جنگ  آن  در  مرد  پير  تن 
130/ 747 م هجری با عبداهلل بن معاويه حاكم 
جنگ  آن  در  شيبان  و  نمود  جنگ  سيستان 
فراه  به  را  او حاكم مذكور  پيروان  و  كشته شد 
راندند. در سال 141/ 758 م  حضين بن رقاد 
خارجی ظهور نمود با سليمان بن عبداهلل حاكم 
سيستان جنگيد ولی خود در سال 172 هجری/ 
رسيد.  قتل  به  سيستان  و  بست  ميان  م    788
خوارج در سال 152/ 769 م هجری معن زائده 
حاكم سيستان را در بست كشتند. در سال 156 
هجری 772 م حضين محمد حاكم سيستان را 
كشتند. در سال 181 هجری/ 797 م حمزه بن 

عبداهلل ظهور می كند.

پانوشتها:
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چشـمة مهر

غزل گیرا

یک روز ببـــینی که فتادم ســر راهی
گویـی که عجب کار تو را ساخت نگاهی

گر جـان به نگاه تو ســــپردم عجبی نیست
گـاهی نگهی می شــــکند پُــشت سپاهی
نی نی که نـگاه تو چو جـــان با دلم آمیخت
چون آب روان در تن افســــرده گــیاهی
تـــو چشـــــمۀ مهری و من آزردة قهرم

بیـــهوده ندارم ســـر آزار تو گــاهی
گاهــی نه که پیوســته تمنّای تو دارم

بی روی تو روزم چه بود؟ شــام ســـیاهی
در تیره شــــبان لیک ز یاد تو مرا هست
گه تابش خورشــــیدی و گه پرتو ماهی

نز محنت گردون شــکند نز غم ایام
تا در شـــــکن زلف تو دل یافت پناهی

***

ای چشم تو از هرچه غزل گیراتر
لبخند تو از خندة گل زیباتر
در برکۀ آرام تو حتا مهتاب

صدبار ز خورشید شده واالتر
تو پنجرة وا شده بر هر جنگل
تو قطرة از شوق شده دریاتر

خوبان جهان آن چه تو داری دارند
در عشق، تو از یک یک شان باالتر

آصف فکرت 

کورس احمدی

۱۰ نجات مشهور و شگفت انگیز 
دنیـاي سینما

www.rottentomatoes. تومیتوز«  »روتن  سایت 
معرفی  به  کرده،  ارایه  که  لیستی  تازه ترین  در   ))com
10 فیلمی پرداخته است که در دنیای سینما، نجات های 

معجزه آسایی را به تصویر کشیده اند. 

 The Grey خاکستری
کارگردان: جو کارناهان 

لیام نیسون، درموت مولرونی، فرانک گریلو  بازیگران: 
و ... 

انسان  برای  است  ممکن  که  اتفاقاتی  بدترین  از  یکی 
حیوانات  با  شدن  روبه رو  دهد،  رخ  زنده گی  طول  در 

وحشی و درنده است. 
خاکستری،  سینمایی  فیلم  اصلی  شخصیت  وی«  »آت 
یکی از کسانی است که برای کشتِن گرگ ها به قطب 
می رود  پیش  برعکس  کاماًل  قصه  اما  می رود؛  شمال 
انتظار  به  درختان  البه الی  که  هستند  گرگ ها  این  و 

نشسته اند تا انسان ها را شکار کنند. 
به  که  چیزی  تنها  جنوب،  قطب  جان سوز  سرمای  در 
فکر انسان نمی رسد، نجات یافتن از این جهنم یخ زده 
هم  آدم ها  خوش بین ترین  حتا  که  حالی  در  اما  است، 
شکارچی  مرد  باشند،  داشته  را  انتظارش  نمی توانند 

نجات پیدا می کند. 

 
 Homeward باورنکردنی  سفر  خانه  سوی  به 

 Bound: The Incredible Journey
کارگردان: دوویندانهم 

بازیگران: کروالین تامپسن، لیندا وولورتن و ... 
دنبال  سال ها  صاحبان شان  که  فراری  حیوانات  داستان 
دست مایة  بارها  که  است  موضوعی  می گردند،  آن ها 
فیلم  اما  است؛  گرفته  قرار  مختلف  فیلم های  ساخت 
»به سوی خانه«، دربارۀ سگ ها و پشک هایی است که 
بعد از گم شدِن صاحبان شان راهِی کوه ها می شوند تا 

پیدای شان کنند. 
با  است،  امریکایی  بولداگ  سگ  یک  که  »چنسی« 
»سسی« پشِک هیمالیایی و »شدو« سگ شکاری زمانی 
زنده گی می کرده اند  آن ها  با  که  که می بینند خانواده یی 
گم شدند، تصمیم می گیرند به سمت کوه های اطراف 
بروند تا خانواده را پیدا کنند. گم شده ها که راه بازگشت 
به خانةشان را بلد نیستند، با کمک حیوانات دوباره به 

مزرعه برمی گردند. 

 Cast Away فیلم دورافتاده
کارگردان: رابرت زمکیس 

الری  سانچز،  پل  هانت،  هلن  هنکس،  تام  بازیگران: 
وایت، یلنا پوپوویک، والنتینا آنابینا 

با آن سفر می کرد،  چاک پس از سقوط هواپیمایی که 
با یک قایق بادی خودش را به یک جزیره می رساند. 
باقی  او  برای  امیدی  جای  آن جا،  در  زنده گی  سال   4

نمی گذارد. 
قوای جسمانی او هر روز بیشتر از قبل تحلیل می رود 
و در حالی که بدن نیمه جان و آفتاب سوخته اش به دلیل 
یک  توسط  افتاده،  زمین  روی  غذاهایش،  شدن  تمام 

کشتی باری نیوزلندی نجات پیدا می کند. 
تام هنکس برای بازی در این نقش، 25 کیلو وزن اضافه 
از 4 سال، کاماًل  بعد  او  تا نشان دادِن الغر شدِن  کرد 

طبیعی از آب برآید. 

 Open Water روی آب
کارگردان: کریس کنتین 

بازیگران: دنیل تراویس، بالنچارد رایان، سائول استین 
غواصی  برای  جوان،  شوهری  و  زن  سوزان،  و  دنیل 
غواص شان  دوستان  از  آنها  اما  می شوند،  دریا  راهی 
داستان  روایی  فضای  می مانند.  جا  اقیانوس  وسط  در 
شبیه مستندهای ترسناکی است که از جدال موجودات 

دریایی و انسان ها ساخته شده است. 
کوسه ها  طعمة  دنیل  می شود.  شروع  کوسه ها  حملة 
می شود و سوزان در این فکر است که خودش را در 
به سرنوشت همسرش دچار  تا  کند  اقیانوس رها  آب 
است  تصمیمش  کردِن  عملی  حال  در  سوزان  شود. 
یکی  می شود.  ظاهر  سرش  باالی  نجات  هلیکوپتر  که 
تمام  که  است  این  آب«  »روی  توجه  جالب  نکات  از 
پالن های آن در یک اقیانوس واقعی تصویربرداری شده 

و فضای رعب آورش هم به همین دلیل است. 

 Rabbit proof Fence حصار مانع خرگوش
کارگردان: فیلیپ نویس 

بازیگران: اوربین سامپیف تیانا سنزیری، لورا ماناهان 
قهرمان اصلی این فیلم سینمایی، سه کودک کم سن وسال 
هستند که بعد از مهاجرت اروپایی ها به استرالیا، راهی 
جایی  یتیم خانه  اما  می شوند،  شهر  آن  یتیم خانه های 
نیست که مالی، دیزی و کریسی بخواهند بقیة عمرشان 
از همه بزرگ تر است،  مالی که  کنند.  را در آن جا سر 
نقشة فرار را می کشد و آن ها مجبور می شوند با راهنما 
نفوذ  از  جلوگیری  برای  که  حصارهایی  دادن  قرار 
خرگوش ها گذاشته شده، 1500 مایل را با پای پیاده راه 

بروند و نجات پیدا کنند. 

 Buried دفن شده
کارگردان: رودلیگو کورتس 

رابرت  پرز،  لیوز  جوز  رینولدز،  رایان  بازیگران: 
پتینسون 

عراقی  نیروهای  توسط  که  امریکایی  پیمان کار  یک 
را  او  و  می شود  گذاشته  تابوت  یک  در  شده،  دزدیده 
زنده زنده به خاک می سپارند. پل کانری زمانی که به 
هوش می آید، خودش را در یک تابوت می بیند، تابوتی 
که در داخلش تنها یک فندک و تلفن همراهش است. 
پل باید خودش را نجات بدهد پیش از آن که اکسیژنش 

با دوستانش تماس می گیرد و  بنابراین  پایان برسد.  به 
در حالی که منتظر است ثانیه به ثانیه به مرگ نزدیک 

شود، جرقه های امید به زنده گی، در ذهنش نقش 
می بندد. 

 
 Rescue Dawn سپیده دم نجات

کارگردان: ورنر هرتسوگ 
بازیگران: کریستیان بیل، زاک گرینر، مارشال بل، 

پت هیلی، جیمز آلیور و براد کار 
»سپیده دم نجات« داستان واقعی نجات یک خلبان 
آلمانِی جنگ ویتنام است. دیتر دنگلر، زمانی که 
در حال پرواز است، سقوط می کند و به اسارت 
را  فرارشان  نقشة  دوین،  همراه  به  او  درمی آید. 
ویتنامی ها،  زندان  از  آن ها  فرار  می کند.  طراحی 
یکی از بزرگ ترین فرارهایی است که در دنیای 
به  هیچ کس  که  چرا  می پیوندد،  وقوع  به  سینما 
زنده ماندِن آن ها امیدی نداشت. آن گروه برای 
نجات خودشان، دست به هر کاری می زنند، حتا 

خوردن مار زنده در جنگل! 

 Touching the Void لمس خأل
کارگردان: کوین مک دونالد 

بازیگران: سیمو یاتز، جو سیمپسون، برندان مک کی 
کوهنوردِ  دو  است.  واقعی  خأل«  »لمس  فیلم  ماجرای 
از  بیش  ارتفاع  به  قله یی  به  صعود  قصد  به  انگلیسی 
در  می شوند.  پِرو  در  آند  کوه های  راهی  متر،  هزار   6
تصمیم  سایمون  می شکند،  جو  پای  بازگشت،  راه 
بین  در  او  اما  پایین،  بفرستد  را  جو  طناب  با  می گیرد 
راه یک سقوط دیگر را هم تجربه می کند و داخل یک 
ناامید شده،  از همه جا  غار یخی می افتد. سایمون که 
طناب را می برد و می رود. جو در غار یخی، در حالی 
ذهنش  در  است،  مرگ  منتظر  و  شده  ناامید  کامال  که 
صدای موسیقِی مورد عالقه اش را می شنود و این 
سرآغازی ست برای تالش هایی که او را از درون غار به 

سمت چادر سایمون راهنمایی می کند. 

 into the Wild به سوی طبیعت وحشی
کارگردان: سین پن 

بازیگران: امیل هیرس، وینس واگن، کریستین کنر 
کریستوفر که زنده گی بسیار مرفه و خوبی دارد، تصمیم 
راهی  زنده گی اش،  بقیة  کردِن  سپري  برای  می گیرد 
آالسکا شود. این فیلم با شعار: »تنها با به خطر انداختن 
زنده گی است که آزادی به دست می آید« ساخته شده 
است. کریس که از تحصیل انصراف داده، مدارکش را 
آتش زده و هیچ میلی به بازگشت به اجتماع ندارد، در 
آالسکا درگیر مسایلی می شود که او را به سمت مرگ 
سوق می دهد. او زنده گی اش را در یک اتوبوس ]بس[ 
ِرها شده آغاز می کند و در حالی که حس می کند مقهور 

طبیعت شده، تصمیم به نجات خود می گیرد. 
 

 The Way Back راه بازگشت
کارگردان: پیتر ویر 

بازیگران: جیم استارگز، اد هریس، کولین فارل 
جماهیر  اتحاد  در  اجباری  کمپ  از  زندانی  گروهی 
نظر  به  غیرممکن  آن ها  نجات  می کنند.  فرار  شوروی 

می رسد. 
این گروه که به همراهی یکدیگر توانسته اند نگهبان ها 
را پشت سر بگذارند، با مسایل وحشت ناکی در مسیر 
چکمه های شان  راه  در  می شوند.  روبه رو  فرارشان 
دزدیده می شود، آبی در صحرا نمی یابند، سرما امان شان 
را می برد و ... ولی آن ها بعد از گذشتن از مغولستان، به 

هند می رسند، جایی که زنده گی در انتظارشان است.
منبع: بهترین ها
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پارادوکس هاي بحران آفريِن سیاست افغانستان

پاکستان زمینۀ تضعیف...
 اشاره شده که تهدیدهای بزرگتر برای ایجاد 
نهفته  دیگری  جای  در  افغانستان  در  ثبات 

است.
در این گزارش در خصوص افغانستان آمده 
پاکستان،  در  طالبان  امن  پناهگاه های  است، 
با  مقابله  برای  افغانستان  دولت  کم  ظرفیت 
آنها و فساد گسترده در این کشور همچنان 
ثبات  به  دستیابی  برای  خطرات  بزرگترین 
محسوب  افغانستان  در  بلندمدت  امنیت  و 

می شوند.
آموزش  کردند،  اعالم  امریکایی  مقام های 
نیروهای امنیتی و ارتش افغان در حال انجام 
است و تمام نیروهای افغان در تابستان سال 
آینده کنترل امنیتی در سراسر این کشور را بر 
عهده می گیرند. این امر تا پایان سال 2014 
افغانستان  خارجی  نیروهای  که  میالدی 
انجام  کامل  صورت  به  می کنند،  ترک  را 

می شود.
افغانستان  جمعیت  از  درصد   76 هم اکنون 
و  پولیس  که  می کنند  زنده گی  مناطقی  در 
عهده  بر  را  آن  امنیتی  کنترل  افغان  سربازان 
واگذاری  برای  برنامه هایی  همچنین  دارند. 
کامل کنترل امنیتی به نیروهای افغان در حال 
انجام است. با این حال هنوز تعدادی کمی 
از واحدهای امنیتی افغان به صورت کامل از 
نیروهای بین الملل استقالل یافته اند و همان 
تعداد هم که مستقل هستند عملیات خود را 
با تکیه بر نیروهای هوایی، اطالعاتی و سایر 
انجام  ایتالف  نیروهای  ویژه  توانایی های 

می دهند.
که  امریکا  دفاعی  ارشد  مقام های  از  یکی 
با وجود  خواست نامش فاش نشود، گفت: 
افغان  نیروهای  از  کمی  تعداد  تنها  اینکه 
مستقل از نیروهای ایتالف عمل می کنند اما 
خوبی  به  را  خود  فعالیت  حاضر،  حال  در 
استقالل  به  دستیابی  روند  و  می دهند  انجام 
نیروهای افغان برای انجام فعالیت ها، فزاینده 

است.
در این گزارش همچنین به افزایش حمالت 
اشاره  سپتمبر  تا  اپریل  ماه های  در  طالبان 
شده است چرا که این ماه ها جزو فصل هایی 

هستند که این شبه نظامیان حمالت خود را 
علیه نیروهای افغان و ناتو افزایش می دهند 
به  خشخاش  برداشت  و  کشت  که  چرا 
نظامیان فعالیت دیگری  پایان رسیده و شبه 

ندارند.
توسط  گرفته  صورت  حمالت  همچنین 
سال  سپتامبر  تا  اپریل  ماه های  بین  طالبان 
2012 در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 
میالدی یک درصد افزایش یافته است.عالوه 
مناطق روستایی  این، حمالت طالبان در  بر 
امنیتی در  تدابیر  که پر جمعیت تر هستند و 

آنها افزایش یافته، بیشتر شده است.
میالدی،  جاری  سال  آغاز  از  حال،  این  با 
داشته  کاهش  درصد  سه  طالبان  حمالت 
زمانی حمالت  بازه  این  در  است. همچنین 
این شبه نظامیان در کابل، پایتخت 22 درصد، 
در قندهار 62 درصد، در هرات 13 درصد، 
دو  قندوز  در  و  درصد   88 مزار شریف  در 
درصد در مقایسه با سال 2011 کاهش داشته 

است. 
گفت،  ادامه  در  امریکا  دفاعی  ارشد  مقام 
به  نسبت  همچنان  افغانستان  در  خشونت 
سال 2009 میالدی پیش از آنکه امریکا 33 
هزار سرباز مازاد را برای مقابله با طالبان به 
این کشور اعزام کند، وجود دارد. این تعداد 
نیرو در یک بازه زمانی یک ساله از افغانستان 
امریکایی  نیروهای  تعداد  و  شدند  خارج 
به همان میزان سال 2009 که 66  هم اکنون 

هزار نفر بودند، رسیده است. 
این مقام ارشد دفاعی امریکا افزود: خشونت 
همچنان در افغانستان باال است اما در مناطق 
خشونت ها  و  ناآرامی ها  میزان  کم جمعیت 

کمتر است.
در گزارش پنتاگون همچنین به مساله حمله 
نیروهای  علیه  افغانستان  ارتش  نیروهای 
خارجی اشاره شده و آمده است: افزایش این 
حمالت بر سیاست کلی نیروهای ایتالفی اثر 

گذاشته است.
نیروهای  افزود،  امریکا  دفاعی  ارشد  مقام 
بین الملل و افغان قادر بوده اند تا از حمالت 
طالبان در مناطق تحت کنترل در جریان فصل 
جلوگیری  نظامی  شبه  گروه  این  حمالت 

کنند.

وزارت  داد،  گزارش  نیز  فرانسه  خبرگزاری 
آورده  خود  گزارش  درادامه  امریکا  دفاع 
است، با وجود کاهش تنش ها میان پاکستان و 
امریکا، اسالم آباد با اجازه دادن به شبه نظامیان 
در ایجاد پناهگاه های امن در پاکستان امنیت 

در افغانستان را دایمًا تضعیف می کند.
در این گزارش آمده است، 67 هزار نیروی 
خود  اقدامات  در  افغانستان  در  امریکایی 
برای جلوگیری از اقدامات تروریستی طالبان 
موفق بوده اند. همچنین این اقدامات از سوی 
باعث  آن  متحدان  و  امریکایی  نیروهای 

کاهش تلفات غیرنظامیان شده است.
پنتاگون در ادامه گزارش دو ساالنه خود به 
کنگره امریکا آورده است، پاکستان با اجازه 
دادن به ایجاد پناهگاه های امن در سراسر مرز 
باعث شده تا طالبان اوضاع امنیتی در افغانستان 
را دایما تضعیف می کند. اسالم آباد با ناکامی 
در جلوگیری از انتقال مواد و مایحتاج برای 
طالبان در نواحی مرزی افغانستان و پاکستان 
به شدت امنیت افغانستان را تضعیف می کند 
و این کشور را در معرض خطر جنگی دیگر 
پایان  در  امریکایی  نیروهای  خروج  از  پس 

سال 2014 میالدی قرار می دهد.
پنتاگون در گزارش خود همچنین به پیشرفت 
متعادل روابط میان پاکستان و افغانستان هم 

اشاره کرده است.
همچنین وزارت دفاع امریکا در گزارش دو 
»مثبت«  اقدامات  از  کنگره  به  خود  ساالنه 
در  غیرنظامیان  تلفات  کاهش  برای  امریکا 
آورده  و  کرده  عنوان  مطالبی  هم  افغانستان 
است که تعداد تلفات غیرنظامیان در جریان 
در  در سال جاری 35 درصد  ناتو  حمالت 
مقایسه با سال گذشته میالدی کاهش داشته 
است. البته تعداد تلفات غیرنظامیان در جریان 

حمالت شبه نظامیان افزایش داشته است.
مایک هوندا، رییس گروه ویژه صلح و امنیت 
کمیته ویژه کنگره امریکا اعالم کرد: افزایش 
روستایی  نواحی  در  محدود حمالت  و  کم 
نمی توانیم  ما  که  می دهد  نشان  افغانستان 
فرصت های خود را برای ایجاد ثبات از بین 
ثبات  ایجاد  برای  تهدیدها  بزرگترین  ببریم. 
این  در  فقر  تداوم  پاکستان  و  افغانستان  در 

دو کشور است.

           حلیمه حسینی

خواهد  دنبال  به  را  دستاوردی  چه  پاریس  نشست   
بر  ُمصرانه  هنوز  طالبان  که  آن هم در صورتی  داشت 
مواضِع خود ایستاده اند و آن چه را هم که می خواهند، 
به قیمِت برباد رفتِن تمام دستاوردهایي ست که بیش از 
یک دهه مردم افغانستان و جامعة جهانی برای رسیدن 

به آن ها هزینه کردند و قرباني دادند؟
نتیجة این نشست ها و این گفتمان ها چه خواهد بود؟ 
آیا جز پیچیده تر شدِن بازی و پروراندِن خواست های 
بیشتر در سِر طالبان و دیگر گروه های مخالف، حاصِل 

دیگری هم خواهند داشت؟
مصالحه  از  صحبت  پیوسته  بدین سو  چندسال  از 
عنوان  به  گفتمان  این  و  می شود  طالبان  با  مذاکره  و 
خارجِی  و  داخلی  سیاسِی  محافل  در  برتر  استراتژِی 
مخالفت ها  همة  به  توجه  با  اما  مي گردد؛  مطرح  ما 
ندای  این  به  طالبان  که  دندان شکنی  پاسخ های  و 
که  مي شود  گرفته  نتیجه  چنین  داده اند،  صلح خواهی 
دولت افغانستان و جامعة جهانی صلح را فقط و فقط 
از راه ذلت و باج دادِن بیشتر به طالبان میسر دیده اند. 
حرِف  منطق  و  عقالنیت  که  زماني  و  عصر  در  اما 
بی منطقی  این  چرا  که  نیست  معلوم  مي زند،  را  اول 
و خردگریزي هنوز هم مورد پسند و تأکید حکومت 

افغانستان و جامعة جهانی است؟
که  باشد  این  می تواند  احتمالي،  پاسخ هاي  از  یکی   
طالبان  با  رویاروی  نبرد  از  جهانی  جامعة  و  دولت 
مهار  برای  دیپلماتیک  راه های  فکر  به  و  شده  خسته 

طالبان هستند. 
باج دادِن هر روزه به طالبان، آزادی سران و اعضای فعال 
آن ها، گشایش دفتر و اعطای بودجه های میلیارددالرِی 
آشکار و پنهان به انواع و بهانه های گوناگون به مخالفان 
عالی  شورای  جدید  وعدۀ  هم چنین  و  دولت  مسلح 
صلح به طالبان مبني بر ورود آن ها به هرمِ قدرت و 
کسب چوکی ها و مناصب بلند دولتی، و از سوي دیگر 
به  سازمان دهی شده  و سوءقصدهای  انتحار  و  انفجار 
جان افراد کلیدی کشور، همه نشان گِر یک پارادوکِس 
کالن میان خواسِت دولت افغانستان و جامعة جهانی و 

واقعیت های جاری در چهارطرِف این کشور هستند.
نماینده گان  حضور  با  پاریس  در  که  دید  باید  حال 

رسمی طالبان، چه اتفاقی خواهد افتاد. 
هرچند که گفته شده است این نشست جنبة سیاسی 
پژوهش  و  گفت وگو  و  تحقیق  برای  فقط  و  ندارد 
می توانند  نشست ها  همین  شک  بدون  اما  است؛ 
درون مایة مطالبات، پیمان ها و توافق نامه های بعدی را 
تشکیل دهند. پس این که چه کسانی در آن جا حضور 
خواهند داشت و با چه اجندایی بر سر میز مذاکره و 
مفاهمه با طالبان خواهند نشست، از اهمیت به سزایی 

برخوردار مي باشد.
به خواست حکومت  عالی صلح  که شورای  اکنون   
به  را  افغانستان و جامعة جهانی، وعده و وعیدهایی 
طالبان می دهد که در آیندۀ نزدیک آن ها را در رده ها 
ساخت  خواهند  جابه جا  دولتی  کلیدِی  پست های  و 
تثبیت  افغانستان  قدرِت  هرم  در  را  قدرت شان  و 
خواهند نمود، باید دید که چه گونه خواهیم توانست 

تعادلی میان خواست های طالبان، تثبیت قدرت آن ها 
و هم چنین حفاظت از ریشه های سست و قوام نیافتة 

دموکراسی در کشور به وجود آوریم. 
شاید امروز بیشترین ترس شامل حال زنان و دختراني 
باشد که در طول یک دهة گذشته تالش فراوان کرده اند 
ورق را به نفِع خود و هم نوعاِن خویش برگردانند و 

برای احقاق حقوق  زناِن افغانستان اقدام کنند.
آن ها  نماینده گان  و  طالبان  آمدِن  کار  روی  با  اما 
پارادوکس ها  این  حل  شک  بدون  دولت،  بدنة  در 
بحران آفرین واقع خواهد شد؛ طالبانی که قصِد آن ها 
و  ترویج  دولتی،  بلند  مناصب  و  قدرت  در  بودن  از 
تثبیت ایدیولوژِی خودشان است و مردمی که چشم به 
انتخابات آینده دوخته اند تا انتقال مسالمت آمیز قدرت 
را از حلقة حاکم به  کسانی که به حق خدمت گزارِ آنان 
هستند، رقم بزنند. درست در یک چنین وضعیتی، آیا 
حضور طالبان در قدرت می تواند بحران افغانستان را 

حل کند؟
تا  و  ندارند  به دست  قدرتی  رسمًا  امروز  که  طالباني 
را  خود  عملیات های  قدرتمندانه  می توانند  حد  این 
دولتی  دستگاه  و  نظام  تمام  در  و  کنند  سازمان دهی 
با اخذ رسمِی پست و مقام دولتي،  رخنه نمایند، آیا 
تغییر دهند؟  به مسایل  را نسبت  نگاهِ خود  مي توانند 
بیشتری  انعطاف  دولت،  بدنة  در  بودن  با  آن ها  آیا 
نسبت به مسایل و قضایا از خود نشان خواهند داد، 
باج  همه نوع  که  بزرگوارانی  معادالت  تمام  این که  یا 
دادن را تجربه کردند و اینک با پیش کش کردِن ملت و 
دولت به طالبان می خواهند وفاداری و درایِت خود را 

ثابت کنند، وارونه مي گردد و ما خود با دستاِن خویش 
قدرتي را که یک دهه پیش با زورِ جامعة جهانی و ناتو 

از همین طالبان گرفته بودیم، به آن ها بازمي گردانیم؟
از  نظریه ها و راهکارهایي  از همة کسانی که  امروز   
اگر  که  پرسید  باید  می کنند،  پیش کش  را  دست  این 
راهی جز بودن طالبان در قدرت براي رسیدن به صلح 
و ثبات در افغانستان وجود نداشته و ندارد، چرا بیش 
از یک دهه هزینه هاي مالی و انسانی را بر این ملت 
تحمیل کردید تا بتوانیم فضایی دموکراتیک و اسالمی 
کسی  چه  باشیم؟  داشته  افراط گرایی ها  از  به دور 

پاسخ گوی این همه هزینه   و قرباني خواهد بود؟
شوند  واقف  خود  اشتباهِ  به  که  نرسیده  آن  وقت  آیا 
از  دست  واقعیت ها،  و  حقایق  سایه روشِن  در  و 
که  کنند  اعتراف  صادقانه  و  برداشته  خودخواهی ها 
دشمنان قسم خوردۀ این نظام و این مردم، هرگز برای 
این ملت دل نخواهند سوزاند و برای این ملت و ثبات 

و آرامِش آن، نگران نخواهند بود؟
خویش،  سرنوشِت  تعیین  از  ما  سهِم  تنها  واقعًا  آیا   
بازی هایی ست که در یک طرف هر روز  نظاره کردِن 
بر اهمیت و قدرتِ  طالبان مي افزایند و در دیگرسو، 
سازمان های دولتی و غیردولتی را با صرف هزینه های 
گزاف، مشغول مبارزه با طالبان و بنیادگرایي مي کنند 
بار دیگر به  و در آینده یي نزدیک هم طالبان را یک 

حکومت مي نشانند؟... 
چنین  افغانستانی  دورنمای  که  کنید  قضاوت  خود 

بي نظم و ناهمگون، چه خواهد بود.
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واگذاری بخش هايی از کشور...
 ارشد جزو اعضای کابینه دولت افغانستان و والیان والیات خواهند شد.

انتخابات  به  پاکستان می گوید: هنوز زمان زیادی  از تحلیلگران سیاسی در  یکی 
ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 و همچنین خروج نیروهای امریکایی 

باقی مانده است و هنوز اما و اگرهای زیادی باقی است.
دیپلمات های غربی و مقام ها در کابل اعالم کردند که ظرف شش ماه گذشته شاهد 

تمایل پاکستان به حفظ و تامین صلح در افغانستان بودند.

براي رفع تنش ها در...
 رییس جمهور پاکستان دیدار داشت گفت: با وی دربارۀ افغانستان و مخاطراتی که 
این کشور پس از خروج نیروهای نظامی بین المللی با آن ها مواجه است، گفت وگو 

کرده است.
رییس جمهور فرانسه گفت، با همتای پاکستانی خود درباره نقش این دو کشور در 
تقویت ثبات در منطقه گفت وگو کرده است. وی افزود فرانسه برای رفع تنش ها 

و تقویت صلح در منطقه با همه گفت وگو می کند.
فرانسه هفته آینده میزبان یک نشست کم سابقه و رو در رو میان بازیگران اصلی 

افغانستان، از جمله طالبان خواهد بود.

په ترکیه کې طالبانو ته...
 خبرې وکړي.

نوموړی وايي، په تاسف سره چې ښاغلي 
رامنځته  په  بحث  د  مصالحې  د  کرزي 
کولو سره مسله کورنۍ کړه او په ۲۰۱۰ 
کال کې چې درې سترې غونډې شوې، 
د  او  کنفرانس  کابل  کنفرانس،  لندن  د 
کې  ټولو  دغو  په  غونډه  مشورتي  سولې 
چې  کړي،  غوره  دريځ  داسې  حکومت 
ستونزه  کورنۍ  افغانستان  د  ستونزه 

وښيي.
چې  کړه  روښانه  حکومت  زياتوي،  هغه 
شوي  ناراضه  ترې  يې  ورونه  يوشمېر 
راضي  بېرته  هغوی  چې  کوي،  هڅه  او 

کړي.
دی وايي، حکومت ته مهم وه، چې په وار 
وار يې له پاکستان سره خبرې کړې وې 
او ترې يې پوښتلي وای، چې په افغانستان 

کې يې د جګړې نه موخه څه ده.
ښه  يوه  نن  لپاره  حکومت  د  وايي،  هغه 
موقع ده، که يې په دې مسايلو کار کړی 
سره  چارواکيو  پاکستانيو  له  چې  وي، 
پرې  خبرې  او  کړي  شريک  مخامخ  يې 

وکړي.
کار  په  زياتوي،  شنناندی  سياسي  دغه 
له  پاکستان  د  په دې غونډه کې  ده چې 
جدي  مخامخ  هم  سره  ارګانونو  امنيتي 
کومې  خبرې  سولې  د  او  وشي  خبرې 
پاکستان  ځکه  رسېږي،  نه  ته  پايلې 
له السبردونو سره  د هغوی  غواړي، چې 

تفاهم ته ورسېږو نه له هغوی سره.
جرياناتو  مخکينيو  وايي،  صيقل  ښاغلی 
پاکستان  چې  کوي،  نه  فکر  سره  کتو  په 
به د ملي امنيت پر رييس د بريد په برخه 
د  به  لنډمهاله  يوه  تر  کې مرسته وکړي، 
مرستو ژمنې وکړي، خو په عمل کې به 

هېڅ هم ونه کړي.
دې  په  چې  ځای  پر  دې  د  زياتوي،  هغه 
نه مرسته وغواړو،  پاکستان  له  برخه کې 
ټول اسناد او شواهد چې شته هغه وګورو 
او که په کې د پاکستان الس لرل تاييدو 
په کار ده، چې هغه يوسو د ملګرو ملتونو 
د  کې  سازمان  دې  په  او  ته  شورا  امنيت 
افغانستان استازی دې خپله يوه شکايت 
پاڼه امنيت شورا ته وسپاري، چې په دې 

برخه کې اقدام وشي.
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شورای ملی اطالعات امریکا:

آسیا تا سال 20۳0 جای 
امریکا و اروپا را می گیرد

با وجود پیشرفت نسبی در وضعیت زنان در افغانستان 
هنوز هم خشونت علیه آنان ادامه دارد.

 سازمان ملل متحد در گزارشی در مورد حمایت قضایی 
از حقوق زنان در افغانستان گفته است که در این زمینه 
پیشرفت هایی به دست آمده اما هنوز هم زنان در این 
کشور با آزار و اذیت »وحشتناک« توسط مردان دست 

به گریبان هستند.
در گزارش سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان در 
افغانستان آمده است که کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
طول هفت ماه منتهی به ماه اکتبر سال جاری بیش از 
چهار هزار مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرد که دو 
برابر موارد گزارش شده از خشونت علیه زنان در طول 

دوازده ماه پیش از آن بوده است.
سازمان ملل افزوده است که در شانزده والیت از سی 
و چهار والیت افغانستان که این سازمان در آنها قادر به 
جمع آوری اطالعات تفصیلی در مورد خشونت علیه 
مورد  هفتاد  و  چهارصد  از  درصد   21 تنها  بوده،  زنان 
متهم  فرد  محکومیت  به  زنان  علیه  خشونت  گزارش 

منجر شده است.
و  لت وکو  زنان  علیه  خشونت  از  موارد  ترین  رایج 
با خشونت  مبارزه  قانون  که  است  بوده  ضربات چاقو 
آنها مجازات هایی  علیه زنان مصوب سال 2009 برای 
موارد  اکثر  قانونی،  دلیل صراحت  به  و  تعیین کرده  را 
داشته  ارتباط  خشونت  نوع  این  به  نیز  شده  گزارش 

است.

ناموسی«  »قتل  موارد  در  نیز  افزایشی  دوره،  همین  در 
رفتار  به  نسبت  ظن  سوء  دلیل  به  زنان  کشتن  یعنی 

جنسی آنان مشاهده شده است.
گزارش سازمان ملل یک روز پس از آن منتشر می شود 
که ناجیه صدیقی، سرپرست اداره امور زنان در والیت 
هدف  کار خود  محل  به سوی  عزیمت  هنگام  لغمان، 

اثر اصابت  قرار گرفت و در  ناشناس  افراد  سوء قصد 
گلوله، جان خود را از دست داد.

همچنین، ماه گذشته گزارش شد که دو مرد در والیت 
بازداشت شدند.  اتهام گردن زدن یک دختر  به  قندوز 
دختر  پدر  مخالفت  به  واکنش  در  نفر  دو  این  ظاهراً 
شده  جنایت  این  مرتکب  دخترش  از  خواستگاری  با 

بودند.
ماه گذشته هم چهار پولیس افغان به جرم تجاوز جنسی 
به یک زن در همین والیت به شانزده سال حبس محکوم 
شدند. در این مورد به خصوص، زن هجده ساله یی که 
قربانی تجاوز این مأموران شده بود موضوع را گزارش 
افغان، از بیم »آبروریزی«  کرد در حالیکه معموال زنان 
برای خانواده در مورد این گونه جرایم سکوت می کنند.

به گزارش نماینده گی سازمان ملل در افغانستان، اگرچه 
افزایش آمار خشونت علیه زنان می تواند باعث نگرانی 
شود، اما در عین حال، شاید بتوان آن را نشانه یی مثبت 
و  هنجارها  فرهنگی،  »موانع  زیرا  آورد،  به شمار  نیز 
ممنوعیت های اجتماعی و گاه حتی تهدیدهای جانی« 
مانع از آن می شود تا موارد خشونت در مراجع قضایی 

طرح شود.
این گزارش می افزاید که هنوز هم مواردی که به مراجع 
رسمی گزارش می شود و به دلیل ماهیت خوفناک آنها، 
خود  به  را  عمومی  افکار  و  همگانی  رسانه های  توجه 
متعدد خشونت  موارد  از  ناچیزی  می کند بخش  جلب 

علیه زنان افغان است.
نحوۀ  از  انتقادهایی  با  همچنین  ملل  سازمان  گزارش 
پیگیری خشونت علیه زنان در مراجع رسمی افغانستان 

همراه است.
در این گزارش آمده است که با وجود پیشرفت هایی که 
پس از تصویب و اجرایی شدن قانون مقابله با خشونت 
علیه زنان به دست آمده، اما هنوز هم شکایت هایی که 
در مراجع قضایی رسمی طرح می شود و فیصله می یابد 

بسیار کم است. 
معموال، موارد خشونت علیه زنان به مراجع غیررسمی 
که  می شود  ارجاع  محلی  جرگه های  مانند  »سنتی«  یا 

نتیجه آن تضعیف قانون حمایت از حقوق زنان است.
وابسته  بازداشت مجرمان  از  پولیس  ماموران  همچنین، 
به گروه های مسلح یا سایر افراد یا گروه های قدرتمند 
به  دختران  و  زنان  هم  هنوز  حالیکه  در  دارند  اکراه 
اتهاماتی مانند »فرار از خانه« که معموالً به منزله تالش 
پیگرد  تحت  است،  خانگی  خشونت  از  رهایی  برای 

غیرعادالنه قرار می گیرند.
کشورهای  که  می یابد  انتشار  حالی  در  گزارش  این 
غربی تاکید دارند که با دخالت نظامی در افغانستان و 
سرنگونی حکومت طالبان، وضعیت زنان در این کشور 
بهبود چشمگیری یافته است و برای اثبات این نظر، به 
افزایش شمار دختران در مراکز آموزشی و حضور آنان 

در مقامات مهم حکومتی اشاره می کنند.
در عین حال، شرایط فرهنگی و تداوم آداب و رسوم 
قدیمی و همچنین ادامه ناآرامی و مشکالت سیاسی که 
دولت با آنها دست به گریبان بوده موانعی عمده را در 
راه توسعه و پیشرفت اجتماعی افغانستان در جمله در 
به نوبه خود،  ایجاد کرده که  زمینه پیشرد حقوق زنان 
بهبود  و  اقتصادی  سریع تر  پیشرفت  و  توسعه  از  مانع 

شرایط زندگی مردم شده است.

بر اساس ارزیابی  شورای ملی اطالعات امریکا، چین احتماالً تا بیست سال 
اقتصاد جهان پشت سرمی گذارد ولی  آینده امریکا را به عنوان بزرگترین 

نخواهد توانست جایگاه ابرقدرتی امریکا را از آن خود سازد.
شورای ملی اطالعات امریکا، مرکزی در میان سازمان های اطالعاتی امریکا 

است که چالش های پیش روی این کشور را بررسی می کند.
در گزارش جدید این مرکز آمده است: »امریکا، به دلیل نقشی که در حل 
بحران های جهانی می تواند ایفا کند و قدرت فناوری و قدرت فرهنگی 

اش، همچنان ابرقدرت جهان باقی خواهد ماند.«
به گزارش خبرگزاری رویترز، متیو بوروز، از مشاوران این نهاد می گوید: 
»چین جایگزین امریکا نخواهد شد. بزرگترین اقتصاد جهان مهم است اما 
این به این معنا نیست که بزرگترین اقتصاد جهان همیشه مبدل به ابرقدرت 

می شود.«
تا سال 2030 در مجموع  امریکا، آسیا  به گزارش شورای ملی اطالعات 

قدرت بیشتری از کل امریکا شمالی و اروپا خواهد داشت.
 تولید ناخالص ملی، میزان جمعیت، مخارج نظامی و سرمایه گذاری در 

فناوری در این محاسبه در نظر گفته شده است.
اقتصاد  نزولی  روند  که  گوید  می  آمریکا  اطالعات  ملی  شورای  گزارش 

اروپا، ژاپن و روسیه با آهستگی ادامه خواهد داشت.
وضعیت  شد،  منتشر  آذرماه،   20 دوشنبه  روز  که  نهاد   این  گزارش  در 
خاورمیانه و ایران نیز مورد بررسی قرار گرفته و آمده است: »اگر جمهوری 
اسالمی همچنان در ایران بر سرقدرت باقی بماند و به توانایی تولید بمب 

اتمی برسد، خاورمیانه با آینده یی به شدت بی ثبات روبرو خواهد شد.«
براساس این  گزارش، احتماال اقدامات تروریستی تا سال2030 پایان می 

گیرد ولی تروریسم در جهان از بین نخواهد رفت.
مسابقه  شاهد  جهان  احتماال  آینده  دهة  دو  که  می افزاید  گزارش  این 
تسلیحات سایبری خواهد بود و  کشورها سعی خواهند کرد که از حمالت 

سایبری درامان بمانند.
به  را  دولت ها  که  می دهد  را  امکان  این  شهروندان  به  جدید  تکنولوژی 
چالش بکشند ولی به حکومت ها نیز توانایی بی سابقه یی در ردیابی افراد 

می دهد.
طبق این گزارش، غول های اینترنتی داده ها و اطالعات بیشتری از دولت ها 
در اختیار خواهند داشت و قادر خواهند بود که بیش از دولت ها  بر رفتار 

مردم تاثیرگذار باشند.

از  یکی  در  پاکستان  جمهوری  رییس 
آموزشی  هنری،  فرهنگی،  سازمان  مراسم 
سازمان ملل متحد )یونسکو( که در پاریس 
امکانات  کردن  فراهم  گفت:  شد،  برگزار 
استراتژی  بهترین  دختران  برای  آموزش 

برای شکست طالبان است.
علی  آصف  گاردین،  روزنامه  نوشته  به 
متعهد  پاکستان  زرداری، رییس جمهوری 
شد که به خاطر »مالله یوسف زی«، دختر 
طالبان  نظامیان  شبه  توسط  که  پاکستانی 

و  آموزش  برای  گرفت،  قرار  گلوله  اصابت  مورد 
پرداخت  یونسکو  به  دالر  میلیون  تحصیل دختران 10 

کند.
وی افزود: فرستادن دختران به مدرسه بهترین راه برای 

مبارزه با افراط  گرایی است.
حمله به مالله یوسف زی که در ماه اکتبر اتفاق افتاد، 
طالبان  اقدامات  درخصوص  را  جهانی  محکومیت 

می کند،  محروم  تحصیل  از  را  پاکستانی  دختران  که 
برانگیخت.

در یکی از مراسم حمایتی یونسکو به عنوان »حمایت 
برگزار شد، رییس جمهوری  پاریس  در  از مالله« که 
پاکستان گفت، از دیدار با مالله در بیمارستان بیرمنگام 
انگلیس که در آنجا در حال بهبود است بسیار خرسند 
بخش  رضایت  را  مالله  بهبود  روند  وی  است.  شده 

اعالم کرد.
برای  ما  حل  راه  که  ندارم  تردید  من  افزود:  زرداری 
خصوص  به  همه  برای  تحصیل  شرایط  کردن  فراهم 
برای  استراتژی  بهترین  دختران  از  تن  میلیون ها  برای 

شکست طالبان است.
خروجش  با  همزمان  آنکه  از  پیش  یوسف زی  مالله 
از  پاکستان  طالبان  نظامیان  شبه  توسط  مدرسه  از 
فاصله نزدیک هدف اصابت گلوله قرار گیرد، سال ها 
درخصوص دفاع و حمایت از حق تحصیل دختران در 
»دره سوات« واقع در شمال غرب اسالم آباد فعالیت 

می کرد.
را  مالله  ترور  پاکستان مسوولیت  طالبان  نظامیان  شبه 

برعهده گرفته و اقدامات او را »حامی غرب« نامیدند.
بنا به گزارش یونسکو حدود 61 میلیون کودک که دو 
به  رفتن  از  در سراسر جهان  آن ها دختر هستند  سوم 
مکتب محرومند. در پاکستان حدود نیمی از جمعیت 

زنان مناطق روستایی به مکتب نرفته اند.

نماینده گی سازمان ملل در کابل: 

زنان افغان هم چنان با آزار و اذيِت 
وحشتناک روبه رو اند

www.mandegardaily.com

پنجاه کارمند دولتی در هرات 
بازداشت شدند

والی هرات از بازداشت نزدیک به پنجاه کارمند دولتی به اتهام فساد اداری 
در این والیت خبر داد.

داکتر داوود شاه صبا والی هرات در یک نشست خبری گفت که از آغاز 
سال جاری تاکنون نزدیک به پنجاه کارمند ادارۀ محلی هرات به اتهام فساد 
اداری از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به ارگان های عدلی و قضایی 

معرفی گردیدند.
وی افزود که در میان بازداشت شده گان رییس پیشین دادستانی نظامی، 
شامل  نیز  آبرسانی  ادارۀ  رییس  و  سرحدی  چهار  زون  پولیس  فرمانده 

هستند.
او می گوید که اکنون نیز ریاست مبارزه با ارتشا و فساد اداری پنچ قضیة 

فساد اداری شهرداری هرات را بررسی می کند.
به شبکه  دارد  باال وجود  رده های  در  اداری  فساد  که  والی هرات گفت 

بزرگ وصل می شود و خطرناک است.
وی همچنان از آغاز و تکمیل ده ها پروژۀ عام المنفعه در هرات خبر داده 
و گفت  که چندین پروژه در حال ساخت است که با تکمیل شدن آن ها، 

هرات در سطح افغانستان و منطقه یک شهر نمونه شناخته خواهد شد.

رییس جمهوری پاکستان:

تحصیل دختران راه شکست افراط گرایی است

رییس  کرد،  اعالم  سه شنبه  روز  ونزویالیی  داکتر  یک 
 جمهوری این کشور تنها چند ماه دیگر زنده است.

به گزارش خبرگزاری آسیا، "خوزه رافائل مارکوئینا"، 
پیش بینی  دلیل  به  که  امریکا  ساکن  ونزویالیی  داکتر 
شناخته  چاوز  وضعیت سالمت  در خصوص  دقیقش 
شده است به رادیو "آر.سی.ان" گفت: چاوز فقط دو تا 

سه ماه دیگر زنده است.
این داکتر که مدعی است، منابع و اطالعات دست اول را 
در خصوص وضعیت سالمت رییس جمهوری ونزویال 
در دست دارد، گفت: بیماری او به مرحله حاد رسیده 
است. این بیماری به ناحیه کمر و اعصاب اطراف ستون 

رسیده  فقراتش 
که احتماال منجر 
به فلج شدن وی 

می شود.
چاوز،  هوگو 
رییس جمهوری 
روز  ونزویال 
شبکه  در  شنبه 
نی  یو یز تلو

برای معالجه سرطان  این کشور اعالم کرد که  رسمی 
و  می کند  سفر  کوبا  به  جراحی  عمل  انجام  و  خود 

و  جمهوری  ریاست  معاون  مادورو"،  "نیکوالس 
جانشین  عنوان  به  را  ونزویال  خارجه  امور  وزیر 

احتمالی خود معرفی کرد.
هوگو چاوز، 58 ساله که به مدت 13 سال است که 
بر ونزویال حکومت می کند در یک سال تحت سه 
عمل جراحی در پی ابتال به سرطان و چهار جلسه 

شیمی درمانی در کوبا و ونزویال قرار گرفت.
چاوز افزود: آزمایش های اخیر سلول های بدخیم را 

نشان داده اند.
وی که در ماه اکتبر برای شش سال دیگر به عنوان 
وی  که  دردی  گفت،  شد،  انتخاب  رییس جمهور 
خستگی هایی  و  فشارها  علت  به  می کند  احساس 
است که در جریان مبارزات انتخاباتی و پرتودرمانی 

متحمل شده است.
وی گفت که عمل جراحی حیاتی و ضروری است.

یک داکتر ونزویالیی:

چاوز تا سه - چهار ماه دیگر زنده است



از  شماری  حملة  دنبال  به 
هرات  والیت  شهروندان 
بر قنسولگری ایران در این 
نماینده گی  تهران  والیت، 
این  در  را  خود  سیاسی 

شهر بسته است. 
رسمی  خبرگزاری  ایرنا، 
منبع  یک  از  نقل  به  ایران 
امور  وزارت  در  مطلع 
گفته  کشور  این  خارجه 
حمله  دنبال  به  که  است 
کشور  این  قنسولگری  به 

قنسولگری  ایران  هرات،  در 
خود را »تا اطالع ثانوی تعطیل کرده است.«

ایران  خارجه  امور  وزارت  گزارش،  این  اساس  بر 
سفارت  به  اعتراض  رسمی  یادداشت  یک  تسلیم  با 
افغانستان »وظایف دولت افغانستان را مبنی بر حفظ 
دیپلماتیک«  اماکن  امنیت  تامین  و  دیپلمات ها  جان 

یادآوری کرده است.
نهم  یکشنبه  روز  افغانستانی  معترضان  از  شماری 

دسامبر به قنسولگری ایران در هرات حمله کردند.
می رسید  نفر   150 حدود  به  تعدادشان  که  معترضان 
از  بودند، می گفتند که  اهالی شهرک اسالم قلعه  از  و 
که  را  جوانانی  از  تن   13 »جنازه  می خواهند  ایران 
ایرانی کشته شده اند« تحویل  نیروهای  تیراندازی  در 

دهد.
به گفته معترضان این جوانان حدود سه و نیم ماه پیش 
برای یافتن کار به ایران رفتند اما از آن زمان تاکنون 

ناپدید شده اند.
معترضان می گویند که شواهد کافی در دست دارند که 

این افراد توسط نیروهای ایران کشته شده اند.
ادعاهای  هرات  در  ایران  قنسولگری  مقامات  اما 

معترضان را رد کردند.
در  محلی  رسانه های  به  ایران  قنسولگری  مقام های 
دست  در  مدرکی  هیچ گونه  که  گفته اند  افغانستان 
ایران  خاک  وارد  نفر   13 این  دهد  نشان  که  نیست 

شده اند.
معترضان با سنگ و چوب به قنسولگری ایران حمله 
متوسل  هوایی  تیراندازی  به  پولیس  اما  بودند،  کرده 
قنسولگری دور کرده  اطراف  از  را  معترضان  شده و 

بود.
شدید  تدابیر  میان  در  مدتی  از  بعد  کننده گان  تظاهر 
امنیتی از نزدیک ساختمان قنسولگری ایران دور شدند 

و در مقابل ساختمان والیت هرات تجمع کردند.
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په داسې حال کې چې نن د ترکيې 
په پالزمېنه انقره کې د افغانستان، 
درې  اومه  ترکيې  او  پاکستان 
يوشمېر  کېږي،  ناسته  اړخيزه 
په  چې  وايي،  شننونکي  سياسي 
ترڅنګ  نورو  د  کې  غونډه  دې 
مهمه خبره په ترکيه کې د طالبانو 

لپاره د يوه دفتر پرانستل وي.
که  وايي،  کارپوهان  همدارنګه 
او  اسناد  حکومت  افغان  د  چېرې 
مدارک ښيي چې پر اسداهلل خالد 
په بريد کې پاکستان دخيل دی نو 
غوښتو  وضاحت  د  هېواده  دغه  له 
پر ځای دې د ملګرو ملتونو امنيت 

شورا ته دې مراجعه وکړي.
شننونکی  چارو  سياسي  د 

کې  مرکه  په  سره  ورځپاڼې  ماندګار  له  احمدسعيدي 
درې  دغه  پاکستان  او  ترکيې  افغانستان،  د  چې  وويل، 

اړخيزه له تېرو شپږو هغو سره توپير لري.
هغه وويل، پنځه کاله وړاندې چې په پاکستان کې پرويز 
اړيکې  پاکستان  او  افغانستان  د  و  کې  واک  په  مشرف 
دغسې  د  چې  شول،  وکوالی  ترکيې  او  وې  ترينګلې 
او پاکستان اړيکې ښې  افغانستان  غونډو په کولو سره د 

کړي.
د  پاکستان  او  ترکيه  هم  اوس  کړه،  زياته  نوموړي 
انګليسانو په اشاره غواړي، چې په ترکيه کې طالبانو ته 
يو دفتر پرانيزي، چې په سر کې به يې مالاغاجان معتصم 

او وروسته به مال برادر ځای پر ځای شي.
په دغه کار سره هڅه کوي، چې  وايي،  ښاغلی سعيدي 
د قطر پروسې تر څنګ بل دفتر پرانيزي او د طالبانو په 

پاکستان  لپاره چې د  پيدا کړی، د دې  يو درز  منځ کې 
الس بر وي او دا د پاکستان په ګټه ده.

دغه سياسي شناند زياتوي، د دې غونډې اساسي اجنډا 
دا ده چې په ترکيه کې طالبانو ته دفتر پرانيزي.

به  کرزی  ولسمشر  وايي،  سعيدي  ښاغلی  همدارنګه 
له  هم  اړه  په  بريد  د  خالد  اسداهلل  پر  کې  غونډه  دې  په 
ډول  هغه  به  پاکستان  خو  وغواړي؛  وضاحت  پاکستانه 
چې د استاد رباني د دوسيې په اړه يې د همکارۍ ژمنه 
او  وکړي  ژمنه  همکارۍ  د  هم  کې  دوسيه  دې  په  کړې 
پايله به  دا همکارۍ به شلو کلونو ته ورسېږي خو کومه 

ورنه کړي.
همدارنګه د سياسي چارو شننونکی محمود صيقل وايي،  
چې دغه غونډه د ترکيې په منځګړيتوب تر سره کېږي 
واو ترکيه غواړي، هغه ډول چې د نورو هېوادونو ترمنځ د 
منځګړي رول لوبوي د افغانستان د ستونزې په حل کې 

هم يو ښه رول ترسره کړي.
هغه وايي، د دغو غونډو کار اوږدمهال 
دی او په تېرو شپږو غونډو کې تر ډېره 
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور 
په  ډول  ځانګړي  په  کونې  رامنځته 
کړي  ځلې  هلې  کې  برخه  امنيتي، 

دي.
کې  سيمه  په  وينا،  په  نوموړي  د 
څو  تفاهم  او  ډيالوګ  د  دمګړۍ 
روسيې،  د  لکه  لري،  شتون  محورونه 
پاکستان،  او  افغانستان  تاجکستان، 
او  ايران  افغانستان،  د  همدارنګه 
پاکستان او د هند، امريکا او افغانستان 

محورونه.
دغو  د  خبره  په  صيقل  ښاغلي  د 
او  ډيالوګ  د  بل  څنګ  تر  محورونو 
تفاهم محور هغه د ترکيې، افغانستان او پاکستان ترمنځ 

دی چې نن يې اومه غونډه کېږي.
افغانستان  د  چې  شوی  المل  محور  دغه  وايي،  نوموړی 
ترسره  کې  ترکيه  په  غونډې  ييز  سيمه  يوشمېر  اړه  په 
شي، چې نوميالۍ هغه يې د استانبول پروسه ده، چې تر 
ډېره د نړيوالې ټولنې او د سيمه ييزو هېوادونو له مالتړ 

برخمنه ده.
هغه زياتوي، چې په نننۍ غونډه کې به تر ډېره په امنيتي 
په  هغو  د  شوي  چې  هڅې  هغه  او  وشي  خبرې  مسايلو 

منسجم کولو به بحث وشي.
محمود صيقل و ايي، چې د افغان حکومت مخالفې وسله 
والې ډلې تر ډېره د پاکستان د څارګرې ادارې په غېږه 
کې دي او دا ډېره مهه ده او مهمه وه، چې افغان لوری له 
پاکستان سره مخامخ...          ادامه صفحه 6

شننونکي:

په ترکیه کې طالبانو ته سیاسي دفتر پرانیستل کېږي

قنسولگری ايران در هرات تعطیل شد
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کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ريفورم سیاسی و 

ايجاد صلح پايدار در افغانستان
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 

و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 
بین المللی  نیروهای  زمان خروج 

بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
افغانستان،  در  جاری  روند 
مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد 
بنا بر مسوولیت ملی خویش و 
به سلسله تالش های پیگیرش، 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنياد شهيد احمدشاه مسعود

ایميل و شماره های تماس:
  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330

فراخوان
دومـین دورة جـایزة 

ادبی  نوروز

به  ارج گذاری  با هدف  دارد  نیز تصمیم  افغانستان  ادبیات  خانة 
دورۀ  دومین  سرزمین،  این  قلم  اهل  خستگی ناپذیر  تالش های 
افغانستانی  کند.  نویسنده گان  برگزار  را  نوروز  ادبی  جایزه 
نظر داشت  در  با  را  خود  کتاب های  جهان،  سراسر  از  می توانند 

شرایط زیر به دبیرخانة  جایزه بفرستند:
1. مهلت شرکت در این جایزه، پایان قوس )آذر( 1391 است.

2. این جایزه، تنها، در دو بخش   مجموعه داستان کوتاه  و رمان 
برگزار می شود.

3. کتاب های  منتشرشده در سال 1388 تا پایان1390  می توانند در 
این جایزۀ ادبی شرکت کنند.

4. شرکت کننده گان  3   نسخه   از هر کتاب چاپ شده را به  دبیرخانة 
 جایزه بفرستند.

مؤسسة  سرخ،  پل   ،4 کارته  کابل،  افغانستان،  پستی:  نشانی   .6
تحصیالت عالی ابن سینا )محمد حسین محمدی(.

روز  در  نوروز  ادبی  جایزۀ  دومین  پایانی  مراسم  اول:  یادآوری 
جهانی داستان کوتاه 25 بهمن )دلو( سال 1391 در کابل برگزار 

خواهد شد.
دبيرخانة جایزة ادبی نوروز


