
امریکا با حمایت از اقدام پاکستان در آزاد کردن شماری 
در  افغانستان  پیشرفت  همچنین  و  طالبان  رهبران  از 
تالش برای مذاکرات صلح با طالبان، کابل و اسالم آباد 
را تشویق کرد به همکاری با یک دیگر تا دستیابی به 

نتیجه یی واقعی ادامه دهند.
سخنگوی  نولند  ویکتوریا  اسوشیتدپرس،  گزارش  به 
جدیت  با  »ما   : گفت  امریکا  خارجه  امور  وزارت 
افغانستان  در  تنها  نه  محیطی  ایجاد  برای  تالش  در 
بلکه در منطقه به منظور حمایت از یک روند آشتی 
بین االفغانی هستیم . ما گفت وگوهای سه جانبه را میان 
امریکا، افغانستان و پاکستان دنبال می کنیم و پاکستان 
با  مستقیم  همکاری  می کنیم  تشویق  را  افغانستان  و 

یکدیگر را ادامه دهند.«
به  امریکا  واکنش  درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  وی 

پاکستان  اخیر  اقدام 
برخی  آزاد کردن  در 
طالبان  مهم  زندانیان 
افزود : »هر زمان که 
پاکستان  و  افغانستان 
بتوانند در همکاری با 
یک دیگر به پیشرفت 
دست یابند، ما از آن 
و  می کنیم  حمایت 
تأکید داریم همکاری 
باید  طرف  دو  بین 
گفت وگو  برپایۀ 

استوار باشد.«
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وقتي كه كينۀ ما بسيار شديد باشد، ما را پست تر از اشخاصي 
مي كند كه طرف كينه و تحقير ما قرار گرفته اند.
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مسووالن امنیتی در شمال کشور از ایجاد محدودیت های 
تازه در شیرخان بندر در مرز بین افغانستان و تاجیکستان 

خبر داده اند.
جنرال حبیب اهلل سید خیلی فرمانده پولیس سرحدی 
در شمال و شمال شرق کشور می گوید که قرار است 
شود  اعمال  بندر  شیرخان  در  تازه یی  محدودیت های 
کابل  به  محدودیت ها  این  اعمال  پیشنهاد  مشخصًا  و 
فرستاده شده است....         ادامه صفحه 6

در  که  است  کرده  اعالم  کشور  عامه  وزیر صحت  دلیل  ثریا 
هر دو ساعت، یک مادر جان خود را در افغانستان از دست 

می دهد.
خانم دلیل می گوید که بیشتر قربانیان، خانم های در حال زایمان 

هستند که به دلیل عدم مراقبت های الزم می میرند.
از  را  مادر جان خود  دقیقه یک  در هر 24  پیش،  یازده سال 
ساعت  دو  هر  در  حاضر  حال  در  رقم  این  که  می داد  دست 

کاهش یافته است.
به گفته دلیل، بیشتر مادارن که جان خود را از دست می دهند 
در مناطق دور دست زندگی می کنند که یا دیر به مراکز صحی 
می رسند و یا هم والدت های آنان در خانه ها صورت می گیرد.

برای  فرهنگی  موانع  و  فقر  دارو،  و  داکتر  به  دسترسی  عدم 
استفاده از مراقبت های صحی و عدم...          ادامه صفحه 7

از  تن   250 حدود  که  می گوید  افغانستان  حکومت 
بازداشت  امریکایی  نیروهای  توسط  که  را  زندانیانی 
آزاد  رسمی  صورت  به  بگرام  زندان  از  بودند،  شده 
کرده است تا آن ها بتوانند در روند صلح نقش بگیرند 

و جنگ 11 ساله در کشور پایان یابد.
خبرگزاری  به  کشور  دفاع   وزارت  مقام های 
زندانی  تنها روز جمعه 80  اسوشتیدپرس گفته اند که 
افغانستان  مختلف  والیت های  از  که  اند  گردیده  آزاد 
می باشند. قرار است در جریان این هفته مجموعًا 400 

زندانی آزاد گردند.
افرادی که در زندان نظامی بگرام نگهداری می شوند، 
علیه  جنگ  در  بین المللی  ایتالف  نیروهای  توسط 
اند.  طالبان و دیگر گروه های شورشی بازداشت شده 
امریکایی ها آن ها را به عنوان اسیر جنگی در این زندان 

نگهداشته اند.

جالل الدین، یک مقام پولیس افغانستان گفت او 
مطمین است که افراد آزاد شده از حکومت کابل 
حمایت می کنند و در روند صلح کمک می کنند. 
به  بگرام  زندان  از  تن  هزار  هنوز حدود سه  تا 

حکومت افغانستان واگذار شده اند.
16 تن از این زندانیان روز گذشته به خانواد های 
شکایت  آنها  پیوستند.  غزنی  والیت  در  خود 
را  آنها  بیگناه  امریکایی  نیروهای  که  داشتند 
بازداشت کرده و برخی شان تا پنج سال را در 

زندان به سر برده اند.
شده  بازداشت  افراد  از  تن  یک  محمد،  جان  مولوی 
گناهی  هیچ  ما  می کنند؟  بازداشت  را  ما  »چرا  گفت: 
قریه های  در  هنگام  شب  خارجی  نیروهای  نداریم. 
با خود  را  مردم  شواهد  و  اسناد  بدون  و  آیند  می  ما 
می برند. ما چاره یی جز این نداریم که بجنگیم یا این 

به  دوباره  که  این  یا  کنیم  فرار  خود  خانه های  از  که 
زندان بیافتیم«.

برانگیز میان  از موضوعات جنجال  زندان بگرام یکی 
حکومت افغانستان و ایاالت متحده امریکا بوده است. 
ایاالت  با  زیاد،  انتقادهای  از  بعد  افغانستان  حکومت 
متحده امریکا به توافق رسید که...      ادامه صفحه 6
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جان می دهد
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اشرف غنی احمدزی رییس برنامۀ انتقال و وزیر مالیۀ 
پیشین کشور در تازه ترین گفت وگوی رسانه یی خود، 
به مسایل و نکاتی اشاره کرد که بدون نگاهی حتا 
اجمالی، نباید از کنار آن ها به راحتي گذشت؛ آن هم 
کارگزاران  از  احمدزی  آقای  که  ساده  دلیل  این  به 
اصلِی کشور در یک دهۀ گذشته بوده و بسیاری از 
برنامه های امروزِ دولت، با طرح ها و نظراِت او پیوند 
دارد. این نگاه کوتاه به اظهارات ایشان را همان گونه 
خویش  تلویزیونِی  گفت وگوی  در  خودشان  که 
صورت بندی و جزء جزء کرده بودند، انجام می دهم.

1ـ بخش مهمی از سخنان آقای احمدزی به مسایل 
و به اصطالح تیوری های سیاسی در مورد افغانستان 
پرسیدند  نصرالدین  مال  از  زمانی  می شد.  مربوط 
که  نقطه یی  همین  گفت:  کجاست.  جهان  مرکز  که 
ثابت  را  موضوع  این  چه گونه  گفتند  ایستاده ام.  من 
می کنی. گفت از جایی که هستم زمین را متر کنید 
حاال  شوید.  نایل  علمی  کشف  این  درستِي  به  تا 
آقای احمدزی هم دچار توهم مال نصرالدینی شده 
درست  داده،  انجام  خودش  که  آن چه  می گوید  و 
است و گویا مرکز زمین همان جایی است که ایشان 

ایستاده اند. 
برنامه هایي را که در زمان  آقای احمدزی گفت که 
وزارت مالیه آغاز کرده بود، همه دقیق و سنجیده شده 
بودند اما افراد بعدی نتوانستند این برنامه ها را دنبال 
فراتر  این هم  از  را  پا  حتا  احمدزی  آقای  کنند. 
کار  در حکومت  که  زمانی  تا  که  گفت  و  گذاشت 
می کرده است، برنامه های حکومت به گونۀ دقیق و 
علمی به پیش می رفتند که اگر به همین منوال ادامه 
آن ها  نتایج درخشاِن  امروز  تا  بدون شک  مي یافت، 
می توانست چشمان همه را خیره کند؛ ولی از زمانی 
که از حکومت بیرون شد، این برنامه ها نیز تغییر کرد 
و چیزی از آن ها باقی نماند و به همین دلیل امروز 

افغانستان دچار مشکالت گوناگون است. 
آقای  دولت  که  می کند  فراموش  احمدزی  آقای 
کرزی از آغاز از نبود و یا کمبود برنامه های مدون 
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رنج می برده 
نه  است،  جامعه  مشکالت  دلیل  اصلی ترین  این  و 
کرزی  آقای  باشند.  کرده  تغییر  برنامه ها  این  این که 
علمی  برنامۀ  آغاز  از  در حکومت،  او  هم قطاراِن  و 
از  بتوان  امروز  که  نداشتند  حکومت داری  مدوِن  و 
برنامه ها سخن گفت.  آن  منحرف شدِن خط اصلی 
گونۀ  به  گذشته،  سال  ده  از  بیشتر  در  کرزی  آقای 
گاه  جناح،  این  از  گاهی  کرده،  اهلل بختکی حکومت 
گرفته  دستور  کشور،  فالن  از  گاه  و  آن شخص  از 
نتایج  امروز  که  است  داده  صورت  را  کارهایي  و 
فاجعه بار و اسف ناک آن را در تمام عرصه ها می توان 

به روشنی دید. 
از دیدگاه آقای احمدزی، یکی از مهم ترین برنامه هایي 
»هم بسته گی  برنامۀ  آن خوب عمل کرده،  در  او  که 
انکشاف  و  احیا  وزارت  از سوی  که  می باشد  ملی« 
دهات انجام شده و تا امروز هم ادامه دارد. اما جالب 
آن چنان  کاستی های  با  برنامه  همین  که  این جاست 
بزرگی همراه است که می توان با قاطعیت آن را یک 
برنامۀ ناکام و بدون اثرات درازمدت توصیف کرد. در 
این برنامه ـ که زمینه های بزرگ استفاده جویی را هم 
برای عده یی فراهم کرد ـ میلیاردها دالر کمک جامعۀ 
می توانستند  فقط  که  شد  برنامه هایي  جهانی صرف 
پاسخ  کوچک  مشکالت  برخی  به  کوتاه مدت  در 
در  که  انتقال  برنامۀ  می گوید  احمدزی  آقای  دهند. 
گونۀ  به  دارد،  عهده  به  را  آن  ریاست  حاضر  حال 
دقیق، علمی و منطقی برنامه ریزی شده و او حاال حتا 
ساختارهای  مورد  در  هم  امنیتی کشور  مقام های  از 
است  مدعی  احمدزی  آقای  می داند.  بیشتر  امنیتی 

مشکلی  هیچ  داده،  انجام  او  که  را  انتقال  برنامۀ  که 
ندارد و اگر مشکلی هم هست، در بخش های دیگر 
بروز کرده که برنامۀ انتقال مسوولیت ها را نیز تحت 
شعاع قرار داده است. به گفتۀ آقای احمدزی، برنامۀ 
و  اقتصادی  توسعۀ  برنامه های  با  همراه  باید  انتقال 
ولی  می رفت،  پیش  هم زمان  خوب  حکومت داری 
و  نگرفت  صورت  چندانی  کار  عرصه  دو  این  در 
به همین دلیل برنامۀ انتقال مسوولیت ها نیز خود را 
مدعی  احمدزی  آقای  نمی نمایاند.  چشم  به  چندان 
است که اگر در این دو عرصه، حکومت به خوبی 
فعلی دست  با مشکالت  عمل می کرد، حاال جامعه 
به گریبان نبود. البته ظاهراً منظور از بد عمل کردن 
حکومت در این دو عرصه هم مربوط به این می شود 
که آقای احمدزی در رأس امور نبوده است؛ زیرا اگر 
ایشان در رأس امور می بود، امروز افغانستان شاهد 

تحوالت اساسی و بنیادین  بود!
به  احمدزی  آقای  مسوولیت ها  انتقال  مورد  در  2ـ 
این که  از جمله  زد.  بزرگی دست  تناقض گویی های 
این برنامه در سه مرحله انجام شده، نتایج مثبت و 
پرباری داشته و تنها مشکِل آن این است که در برخی 
مناطق زمینۀ ناامنی ها و جرایم افزایش یافته است. اما 
آقای احمدزی از ناامنی های گسترده در کشور چشم 
می پوشد و آن را منوط به حضور نیروهای خارجی 
می داند. او مدعی است که ارتش افغانستان در حال 
است  برخوردار  نظامی  موثر  توانایی های  از  حاضر 
که حتا این توانایی ها بیشتر از زمان حکومت داکتر 
تنها  می گوید  احمدزی  آقای  باشد.  می تواند  نجیب 
مشکل ارتش افغانستان نبود قوای هوایی است که آن 
نیز به زودی و در سفر قریب الوقوع رییس جمهوری 
به امریکا حل می شود. آقای احمدزی نمی داند و یا 
گفتۀ  به  نجیب  داکتر  زمان  در  بداند که  نمی خواهد 
افغانستان دارای یک  از کارشناسان نظامی،  بسیاری 
بود.  پیشرفته  نظامِی  تجهیزات  با  قدرت مند  ارتش 
مشکل حکومت داکتر نجیب که به سقوط آن انجامید، 
نبود و یا کمبود تجهیزات نظامی نبود؛ بل به مسایل 
دیگری و از جمله عدم مشروعیت سیاسِی آن مربوط 
می شد. ارتش داکتر نجیب با اسکاد، لونا، اورگان و 
که  بود  مجهز  هوایی  و  زمینی  تجهیزات  نوع  ده ها 
قدرت مند  همسایه،  کشورهای  میان  در  حتا  را  آن 
کرده  فراموش  احمدزی  آقای  مگر  می ساخت. 
از سقوط  پاکستان پس  از زمام داران  است که یکی 
حکومت داکتر نجیب گفت که مهم ترین دستاورد او 
بوده  افغانستان  ارتش  متالشی کردن  پاکستان،  برای 
که  است  مهم  نکتۀ  این  حاوی  سخنان  این  است.  
پنهان  هراسی  پاکستان  صورت  هر  به  زمان  آن  در 
امروز  می پروراند.  دل  در  را  افغانستان  ارتش  از 
امکاناتی مجهز  به چه تجهیزات و  افغانستان  ارتش 
است که آقای احمدزی این همه به آن می بالد و حتا 
قابلیت های  مورد  در  دفاع  مقام های وزارت  سخنان 
می شود  مدعی  و  نمی شناسد  رسمیت  به  را  ارتش 
که سخن گوی وزارت دفاع به جای این که در کابل 
نشسته باشد، خوب است به والیات کشور سفر کند 
تا وضع و حال ارتش را به درستی تشخیص دهد؟ 
آقای احمدزی نمی داند که ارتش افغانستان در برابر 
حمالت توپ خانه یی پاکستان به مناطق شرقی کشور 
بی پاسخ بود و این عدم پاسخ هم باید ناشی از عدم 
انتقال مسوولیت ها  برنامۀ  امکاناِت آن شمرده شود. 
که  داده  نشان  شده،  انجام  مرحله  سه  همین  در  که 
نتوانسته است به عنوان جایگزین نیروهای خارجی 
عمل کند و تقصیر این مسأله مستقیمًا به دوش آقای 

احمدزی و برآوردهای ناسنجیدة اوست. 
3ـ آقای احمدزی در بخش دیگری از سخنان خود، 
مسایل  مورد  در  را  همیشه گی اش  همان حرف های 

که  حرف هایي  همان  کرد؛  تکرار  کشور  سیاسی 
نمی توان فهم درستی از آن ها را از درون اندیشه های 
آقای احمدزی به دست آورد. او می گوید که افغانستان 
به »اجماع ملی« نیاز دارد، اما نمی گوید که این اجماع 
چه گونه و در چه شرایطی می تواند تحقق پیدا کند. 
او با کلی بافی بر این مسأله تأکید می ورزد که » اجماع 
ملی« زمانی به دست می آید که تمام مردم افغانستان 
درک مشخصی از منافع ملی داشته باشند و خطوط 
قرمز در تمام عرصه ها مشخص باشند. آقای احمدزی 
اندیشۀ ملی  نمی داند که اجماع ملی در وجود یک 
شکل می گیرد که در حال حاضر افغانستان فاقد آن 
افغانستان فعلی از عدم اعتماد رنج می برد و  است. 
اعتماد هم به دلیل کیفی بودِن آن نمی تواند به آسانی 
شکل گیری  در  دولت  برنامه های  کل  آید.  به دست 
اجماع ملی، ناکام بوده و آن هم به این دلیل که دولت 
در ایجاد پراکنده گی ها در جامعه نقش اساسی داشته 
است. امروز خالف تمام دوره های گذشته، افغانستان 
در انقطاب و رویارویی های زبانی، قومی و منطقه یی 
قرار گرفته که اگر بخشی از آن ها به وسیلۀ اجانب 
در کشور دامن زده شده، ولی بخش مهمی از آن ها 
نیز به وسیلۀ همین دولت مردان فعلی به میان جامعه 
رفته است. آقای احمدزی می گوید که برنامۀ انتقال 
مسوولیت ها برایش این فرصت را مساعد کرد که به 
گوشه گوشۀ کشور سفر کند و به نظرات و حرف های 
مردم گوش دهد. او مدعی است که مردم به اجماع 
ملی دست یافته اند و او می تواند این موضوع را در 
سخنانی که از آن ها شنیده، به خوبی نشان دهد؛ ولی 
مشکل اساسی این جاست که شخصیت های سیاسی 
دست  ملی یی  اجماع  چنین  به  کشور  نخبه گان  و 
نیافته اند. آقای احمدزی نمی تواند نشان دهد که اگر 
کل جامعه به اجماع ملی دست پیدا کرده اند، آن گاه 
پیدا  کجا  از  سیاسی  شخصیت های  و  نخبه گان  این 
شده اند که به اجماع ملی نرسیده اند. آقای احمدزی 
به انتقاد و فرهنگ انتقاد باور ندارد و می گوید به این 
دلیل در کنار حکومت قرار گرفته که از انتقاد کردن 
مهِم  کشف  این  به  است.  نمی شده  حاصل  چیزی 
آقای احمدزی باید آفرین گفت، چرا که تاریخ تمام 
فرهنگ  درون  از  که  داده  نشان  پیشرفتۀ جهان  ملِل 
انتقاد به وضعیت امروز رسیده اند. ولی او می گوید 
نظریۀ  بدون  مگر  ندارد.  نیاز  منتقد  به  افغانستان  که 
در  روشن گری  عصر  دستاور  مهم ترین  که  انتقادی 
اروپا بود، امروز کشورهای غربی به جایگاه فعلی شان 
سال های  که  احمدزی  آقای  می کردند؟  پیدا  دست 
فهم  برده،  به سر  کشور  از  خارج  در  هم  را  زیادی 
دقیقی از فرهنگ انتقادی ندارد و آن را در حد نق نق 
افغانستان  زدن های بی مورد فرو می کاهد. آن چه که 
معاصر به آن نیاز دارد، فرهنگ انتقاد با تمام شئون 
و مکانیسم های آن است. باید اعتراف کرد که ما در 
طول تاریخ همواره در برابر انتقاد مقاومت کرده ایم 
اختالف  باعث  که  را  حرف هایي  دلیل  همین  به  و 
میان ما شده، به پستوهای خانه های خود و به محافل 
شخصی برده ایم. ما به جای این که واقعًا بیایم و رو 
درون  از  و  بزنیم  را  خود  حرف های  هم  روی  در 
به  شکایت ها  و  انتقادها  مالحظات،  حرف ها،  این 
راه حلی برای مشکالت خود برسیم، تالش کرده ایم 
که  را  آن چه  و  کنیم  مخفی  هم  از  را  مشکالت  که 
نیاوریم؛ آن هم به  در دل های  ما می گذرد، بر زبان 
دیگر.  چیزهای  و  مصلحت ها  مثل  واهی یی  دالیل 
جهان،  پیشرفتۀ  کشورهای  شهروندان  آن که  حال 
چه نخبه گان و چه افراد عادی، آمده اند و مسایل و 
مشکالِت خود را در برابِر هم باز کرده اند و آن گاه در 
یک گفت وگوی همه گانی و سراسری به راه حل هایي 

برای مشکالت شان...             ادامه صفحه 7
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احمد عمران

مرکز زمین زیر پای اشرف غنی 
احمدزی است!

 

امروزه خشونت علیه زنان به یکی از مشخصه های جامعۀ 
ما تبدیل شده است؛ خشونتی که به صورت سازمان یافته 
بزرگ  سطوح  تا  گرفته  خانواده  نهاد  کوچک ترین  از 
اجتماعي بر زنان اعمال می شود. آمارهای ابتدایی نشان 
می دهند که در یک سال گذشته حدود چهارهزار مورد 
تازه ترین  در  و  است  گرفته  صورت  زنان  بر  خشونت 
دختر  یک  بر  مردان  از  گروهی  غزنی  والیت  در  مورد 

نوجوان تجاوز کرده اند.
هرچند هم زمان با این مورد، موارد دیگری از خشونت 
نیز از طریق رسانه ها علنی شده اند، اما شناعِت این تجاوز 
گروهی به حدی ست که سایر موارد بسیار کوچک جلوه 

می کنند.
به نظر می رسد که بنیاد این خشونت ها در نهاد جامعه، 
ساده گی  این  به  که  است  پیچیده  و  قوی  اندازه یی  به 
رهایی از آن ممکن نیست. زیرا سال هاي سال دولت ها، 
نظام های سنتی و مذهبی، نهادهای اجتماعی و... به صورت 
کمتر  و  کرده اند  پشتیبانی  خشونت  این  از  سازمان یافته 
مبارزه یی علیه آن صورت نگرفته است. یازده سال پیش 
که آقای کرزی ریاست امور مملکت را به دست گرفت، 
خشونت زا  نظام های  این  با  مبارزه  وعده هایش  از  یکی 
بود، اما سوگ مندانه در طول این همه مدت، ما برعکس 
شاهد افزایش خشونت بر زنان بوده ایم. چون حکومِت 
غرق در زدوبندهای سیاسی، به نحوی از این نظام های 
شمرده  مسوولیتش  که  آن چه  و  کرد  حمایت  زن،  ضد 
می شد را در جنب این زدوبندها به باد فنا داد و گوشۀ 

چشمی  هم به آن نیانداخت.
همانند  نیز  جامعه  که  است  آن  در  دیگر  سوگ مندِی 
به  نسبت  بی توجهی  و  بی مسوولیتی  در  حکومت، غرق 
این مسأله است. همین چند روز پیش در یک ماجرای 
همانند، کشور هند در سوگ دختری فرو رفت که قربانی 
یک تجاوز گروهی شد. هزاران نفر به خیابان ریختند و 
ماجرای غزنی  در  اما  دادند،  بروز  را  حساسیت های شان 
کسی نیست که صدا بلند کند. حتا درست اطالع رسانی 

نشده است تا مردم از این حادثۀ شنیع آگاه گردند.
عرصۀ  در  فعال  و  اجتماعی  نهادهای  پارلمان،  رسانه ها، 
حمایت از زنان، نهادهای مذهبی و... همه به یک اندازه 
در این ماجرا تقصیر دارند. چون آن چه وظیفۀ شان ایجاب 
آن  توقع  دست کم  نداده اند.  انجام  به درستی  را  می کند 
است که در صورت بی توجهی حکومت، سایر نهادهای 
غیرحکومتی بر این مسایل انگشت گذاشته و قباحت آن 
را باال کنند. اما کم تر نهادهای غیرحکومتی وجود داشته 
که به صورت پی گیر از زنان حمایت کنند و حقوق آنان 
و  خاصیت  که  می دهد  نشان  بی توجهی  این  مطالبه.  را 
حساسیت انسانی در این کشور مرده است و هر کس به 

منافع خود می اندیشد.
هرچند سازمان ملل و حقوق بشر افغانستان نیز همانند 
حکومت افغانستان، علم حمایت از زنان را بلند کرده اند؛ 
از سوی  بازدارنده یی  هیچ عمل  واضح  به صورت  ولي 
نهادهای مربوط به آنان دیده نمي شود. حال آن که یکی 
از وظایف این نهادها، فشار آوردن بر حکومت افغانستان 
است که می تواند آقای کرزی را متوجه مسوولیت هایش 
نتایج  و  آمارها  اعالم  را  نهادها  این  امور  بیشتِر  بسازد. 
وسعت  دادن  نشان  از  غیر  که  داده  تشکیل  تحقیقاتی 

فاجعه، هیچ سودی نداشته است.
نیز  و...  مدارس  تکایا،  مساجد،  چون  مذهبی  نهادهای 
کمتر به محکوم کردِن این خشونت ها بر زنان پرداخته اند. 
اکثر مالها آن گونه که وظیفۀ دینی شان ایجاب می کند، از 
پرداختن به مسایل مهمی  چون رد خشونت علیه زنان با 

تمسک به آیات و فرامین الهی طفره رفته اند. 
در حالی که تجاوز گروهی بر دختري نوجوان در غزنی، 
آخرین مورد خشونت و جنایت بر زنان نخواهد بود؛ هیچ 
امیدی برای زدایش این پدیدة شوم از تن جامعۀ ما وجود 
ندارد و جدای از این که حکومت ناکارا و بی مسوولیت، 
نیز  مردم  زن هاست،  شدِن  قربانی  ماجرای  ناظر  فقط 

بی هیچ تبارزِ احساسي از کنار این حوادث می گذرند.

بی خاصیتی حکومت و 
مردم در برابر جنایت



سازمان ملل متحد روز جمعه اعالم کرد حدود سیزده هزار نفر از 
جمله بسیاری از مسلمانان فاقد تابعیت روهینگیا در سال دو هزار و 
دوازده از میانمار و بنگالدیش گریخته اند و صدها نفر در این سفر 

دریایی خطرناک جان باخته اند.
های  از خشونت  موجی  یانگون،  از  فرانسه  گزارش خبرگزاری  به 
خروج  باعث  میانمار  غرب  در  راخین  ایالت  در  مرگبار  یی  فرقه 

گسترده آوارگان عمدتا به سمت مالزی شده است.
ویویان تان سخنگوی آژانس آوارگان سازمان ملل اعالم کرد: »ما از 
غرق یا مفقود شدن دست کم چهارصد و هشتاد و پنج نفر در دریا 

مطلع هستیم«.
است،  بیشتر  بسیار  احتماال  تلفات  واقعی  اینکه شمار  اعالم  با  وی 

افزود: »این ارقام بسیار نگران کننده است«.
وی گفت: »این واقعیت که حتی زنان و کودکان بیش از پیش دست 
به این سفر خطرناک می زنند، نشان دهنده افزایش حس استیصال 

روهینگیای میانمار و بنگالدیش است«.
روهینگیا  تامین حقوق  برای  که  آراکان«  »پروژه  گزارش  اساس  بر 
البی می کند، بیش از ده هزار نفر از ماه اکتبر سال دو هزار و دوازده 
اقدام به این سفر دریایی کرده اند که افزایشی شدید را در مقایسه با 

فصل گذشته نشان می دهد.
اکتبر پایان دهنده فصل باران های موسمی و به طور سنتی آغازگر 
موج مهاجرت ساالنه افرادی است که تالش می کنند از طریق قایق 

های چوبی از خلیج بنگال به مالزی برسند.
میانمار حدود هشتصد هزار مسلمان روهینگیا ساکن ایالت راخین 
را به عنوان مهاجران غیرقانونی بنگالدیشی قلمداد می کند و به آنها 

تابعیت اعطا نمی کند.
هزاران تن دیگر از این افراد در اردوگاه های کثیف در سوی دیگر 

مرز میانمار در بنگالدیش زندگی می کنند.
روی  به  میانمار  با  را  خود  مشترک  مرز  بنگالدیش  آنکه  از  پس 
مسلمانان روهینگیا بست و تایلند و سنگاپور از دادن پناهندگی به 
اعضای این گروه خودداری کردند، مالزی به تنها امید بسیاری از این 

افراد تبدیل شده است.
سازمان ملل اعالم کرده است مسلمانان روهینگیا یکی از گروه های 
شده  متحمل  جهان  در  را  اذیت  و  آزار  بیشترین  که  هستند  اقلیتی 

اند.
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سالی نا مطمین در خاورمیانه
حالی  در  سوریه  در  داخلی  جنگ 
تا چندی دیگر دو ساله می شود که 
بین المللی  دیپلماتیک  تالش های 
بخشیدن  واقعیت  برای  همچنان 
این کشور  به صلح و آتش بس در 

بی فایده بوده است.
اسراییل در خاورمیانه تنش زده، در 
پاسخ به ارتقای جایگاه فلسطین به 
غیرعضو  ناظر  کشور  یک  عنوان 
افزایش  ازطریق  ملل  سازمان  در 
بیت المقدس  در  شهرک سازی 
حالی  در  داد  نشان  واکنش  شرقی 
که ائتالف راست گرای نخست وزیر 
جنبش  و  نتانیاهو  بنیامین  یعنی  آن 
اساس  بر  شهرک سازی ها  حامی 
پارلمانی  انتخابات  نظرسنجی ها در 
آشکاری  پیروزی  جنوری   22

خواهند داشت.
با  هم زمان  نیز  مصر  مقامات 
دنبال  به  شدید  مخالفت های 
کشور  این  اساسی  قانون  تصویب 
حد  از  بیش  مخالفان  دید  از  که 
اکنون  است  اسالم  دین  به  نزدیک 
ارزی  و  اقتصادی  بحران  با  باید 
 4.8 وام  دریافت  مساله  و  شدید 

قابل  دیگر  که  پول  بین المللی  از صندوق  دالری  میلیون 
تمدید نخواهد بود مقابله کند.

در این میان یونان، اسپانیا  و ایتالیا نیز همچنان با بحران 
خود  ماهیت  و  ساختارها  که  هستند  روبرو  اقتصادی 
در  اوضاع  است.  انداخته  خطر  به  نیز  را  اروپا  اتحادیه 
کل  گلوی  در  استخوان  دردناک ترین  تاکنون  سوریه 
خاورمیانه بوده است. منطقه ای که تعادل آن حتی پیش 
از آن که حکومت بشار اسد به مشکل بر بخورد متزلزل 

شده است.
سقوط حکومت بشار اسد یکی از امیدهای غرب است 
اما به هیچ وجه از سوی روسیه، هم پیمان قدرتمند دولت 
فرستاده  ابراهیمی،  اخضر  نیست.  پذیرش  قابل  سوریه 
از  پس  سوریه  به  عرب  اتحادیه  و  ملل  سازمان  ویژه 
سفرهای اخیر خود به دمشق و مسکو اعالم کرد طرحی 
پیشنهادی را برای مذاکرات ترسیم کرده اما به جزئیات 
آن اشاره ای نکرد. با وجود این او مدعی شد که این طرح 

جامعه بین المللی را راضی خواهد کرد.
ابراهیمی در پایتخت روسیه هشدار داد که بدون توافق 

سیاسی سوریه یک جهنم خواهد بود. این واقعیتی است 
پیدا  اطالع  آن  از  است  سال  دو  حدود  سوری ها  که 

کرده اند.
ابراهیمی تاکید کرد: سوریه ممکن است به یک سومالی 
سوریه  ملی  ائتالف  این  وجود  با  شود.  تبدیل  دیگر 
متشکل از گروه های مخالفی که در ماه نوامبر در تالش 
برای عبور از اختالفات داخلی در شهر دوحه تشکیل شد 
با نگرانی به اقدامات روسیه به سبب روابط نزدیک آن با 

اسد نگاه می کند.
از  صحبت  داشته  درپی  را  روسیه  نگرانی  که  مساله یی 
در  تبعید  به  رفتن  و  اسد  بشار  سوی  از  کشور  ترک 
کشوری دیگر همچون روسیه یا ونزوئال و یا حتی رفتن 
به یک منطقه علوی نشین در طول ساحل دریای مدیترانه 

بوده است.
در  رسمی وی  ماندن  باقی  احتمال  هم  مخالفان سوری 

قدرت را رد می کنند.
به  نسبت  را  نگرانی  بیشترین  که  است  کشوری  لبنان 
تنش های  به سبب  درگیری های سوریه  احتمالی  سرریز 
فرقه ای ادامه دار در در داخل مرزهای خود دارد. در عین 

آوارگان سوری فشار  حال مساله حضور 
سنگینی برای ترکیه که همراه با کشورهای 
شورشیان  از  حمایت  در  فارس  خلیج 
سوری فعال بوده و برای کشور اردن که 
پارلمانی  انتخابات  شاهد  جنوری   23 در 

است به همراه داشته است.
پارلمانی  انتخابات  تاریخ  جنوری   22 اما 
می گویند  نظرسنجی ها  که  است  اسراییل 
به  وابسته  راست گرایان  آن  پیروزهای 
بنیامین نتانیاهو و ائتالف انتخاباتی لیکود 
با حزب ملی گرای مذهبی  بیتنو همراه   –

خانه یهودی خواهند بود.
دولت  سوی  از  شهرک سازی ها  افزایش 
نتانیاهو پاسخ سریعی به پیروزی دیپلماتیک 
محمود عباس رهبر تشکیالت خودگردان 
این موضع  فلسطین در سازمان ملل بود. 
یک موضع تندروانه است و بالفاصله پس 
از عملیات نظامی کوتاه اما بیرحمانه علیه 
پذیرفت.  نوامبر صورت  ماه  در  نوار غزه 
این عملیات عملیاتی است که قرار است 
در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  دولت 
رام اهلل علیه آن در دادگاه کیفری بین المللی 

طرح شکایت کند.
همچنین مروان برغوثی رهبر جنبش فتح 
ابد محکوم شده هشدار داد  که به حبس 
که انتفاضه سوم ممکن است به زودی در میان فلسطین ها 

به راه بیافتد.
در شمال افریقا در دوره پس از انقالب در مصر هنگامی 
که دولت رییس جمهور محمد مرسی تایید قانون اساسی 
جدید را در یک همه پرسی با شرکت تنها یک سوم از 
واجدین شرایط به دست آورد چندین مشکل جدی بروز 
پیدا کرد. با وجود این پس از دو سال بی ثباتی سیاسی 
و درگیری بی وقفه خیابانی میدان التحریر همچنان مرکز 
که  حالی  در  است  سکوالر  و  لیبرال  مخالفان  نمادین 
تنش  با  قاضیان  و  نظامیان  و  مرسی  محمد  میان  روابط 

همراه است.
اکنون زمان برای مصر به عنوان بزرگ ترین کشور جهان 
را  ارزش پول خود  تا جلوی کم شدن  فرارسیده  عرب 
بین المللی  صندوق  کمک  دریافت  با ضرورت  و  بگیرد 
پول و مقابله با بحران اقتصادی که همه بخش های کشور 
برگرفته روبرو شود. اجرای  باالخص گردشگری در  را 
قریب الوقوع تدابیر ریاضت اقتصادی احتماال برای مردم 

مصر دردناک خواهد بود.

سازمان ملل:
13 هزار نفر عمدتاً از مسلمانان از 

ميانمار و بنگالديش گريخته اند

www.mandegardaily.com

دولت ونزویال: 
چاوز از عفونت ريه رنج می برد

اولين راهپيمايی هواداران فتح در غزه 
پس از پنج سال

مالله يوسف زي از شفاخانه 
انگليس مرخص شد 

هزاران هوادار سازمان فتح، که محمود عباس 
بزرگترین  و  دارد  عهده  به  را  آن  رهبری 
آزادی بخش  سازمان  تشکیل دهنده  گروه 
برای  گذشته  روز  می شود،  محسوب  فلسطین 
در  سازمان  این  تاسیس  سالگرد  گرامی داشت 

غزه راهپیمایی کردند.
اسالم گرای  جنبش  که  است  بار  اولین  این 
حماس، گروه رقیب فتح که کنترل غزه را در 
پیش  سال  پنج  درگیری  از  پس  دارد،  اختیار 
غزه  از  فتح  نیروهای  خروج  به  که  گروه  دو 
انجامید، به هواداران فتح اجازه برگزاری چنین 

مراسمی می دهد.
ماه گذشته هم در رویدادی کم سابقه هواداران 
حماس سالگرد تاسیس این گروه را در کرانه 
جشن  است،  فتح  کنترل  تحت  که  باختری، 

گرفته بودند.

گروه  دو  این 
فلسطینی  عمده 
که  دارند  قصد 
اختالفاتشان  به 
پیشتر  دهند.  پایان 
هنیه،  اسماعیل 
یر  ز نخست و

گفته  حماس، 
از  ملی  آشتی  بود 
اولویت های اصلی 

حماس است.
گذشته  زمستان  در 
مستقر  فلسطینی  دولت  ریس  عباس،  محمود 
دفتر  رییس  مشعل،  خالد  با  باختری  کرانه  در 
کرده  امضا  سازشی  پیمان  حماس  سیاسی 

بودند.
به  از سال ها  ماه گذشته پس  آقای مشعل، که 
در سخنرانی خود گفت:  بود،  کرده  غزه سفر 
فتح  بدون  ماست. حماس  مال همه  »فلسطین 
کاری از پیش نمی برد، فتح هم بدون حماس، 

یا هر کدام از گروه های دیگر.«
سریع  یافتن  پایان  از  پس  که  می رسد  نظر  به 
با  که  غزه،  به  اسراییل  هوایی  حمالت 
سمت  به  فلسطینی  گروه های  راکت اندازی 
اسراییل همراه بود، و همچنین ارتقای وضعیت 
فلسطینی  گروه های  ملل،  سازمان  در  فلسطین 
زمینه را برای همکاری بیشتر مناسب دیده اند.

کرد،  اعالم  ونزویال  دولت 
رییس  جمهوری این کشور 
در حال حاضر به دلیل ابتال 
به عفونت ریه تحت مداوا 

قرار است.
خبرگزاری  گزارش  به 
هوگو  آسوشیتدپرس، 
رییس جمهوری  چاوز، 
دسامبر   11 از  ونزویال 
حاضر  مالءعام  در  تاکنون 
آخرین  و  است  نشده 
شده  منتشر  گزارش های 
رهبر  این  توانایی  درباره عدم  به شایعات  کاراکاس  دولت  از سوی 

ونزویال به ادامه حضورش در راس قدرت دامن می زند.
در  ونزویال  اطالع رسانی  وزیر  ویلگاس«،  »ارنستو  حال  همین  در 
بیانیه یی اعالم کرد: چاوز به عفونت ریه مبتالست که باعث شده او 

تحت مداوا قرار گیرد.
دولت ونزویال اعالم کرده که تیم پزشکی که چاوز را درمان می کند 
قابل اطمینان است. برخی از روزنامه ها از بهبود حال چاوز خبر می 
نیافتن وی در روز ادای سوگند  دهند و برخی دیگر نیز به حضور 
اشاره کرده اند. سه هفته است که چاوز برای درمان بیماری سرطان 
خود به هاوانا سفر کرده و در این مدت هیچ تصویری از او یا اطالعیه 

یی درباره وضع جسمانی اش منتشر نشده است.
مخالفان، دولت کاراکاس را به کوتاهی در اطالع رسانی در این زمینه 
متهم کرده اند. این درحالی است که نزدیکان رییس جمهور ونزویال 

تالش می کنند به مردم دلگرمی دهند.
توئیتر  اجتماعی  پایگاه  در  در صفحه خود  اخیرا  داماد هوگو چاوز 
اعالم کرد وضعیت جسمانی رییس جمهوری ونزویال باثبات است و 

همچنان روحیه مبارزه از خود نشان می دهد.

طالبان  بدست  که  پاکستانی  جوان  دختر  یوسف زی  مالله 
بیرمنگام در  بیمارستان  اکتبر در  نیمه  از  بود و  زخمی شده 
مرکز انگلیس تحت درمان قرار داشت، از بیمارستان مرخص 

شد.
کوئین  بیمارستان  لندن،  از  فرانسه  خبرگزاری  گزارش  به 
بیانیه یی اعالم کرد: »مالله  الیزابت بیرمنگام روز جمعه در 
بیمارستان  از  جنوری  سوم  پنجشنبه  دیروز  ساله  پانزده 
مرخص شد. وی در محل سکونت موقت خانواده خود در 
منطقه ِوست میدلندز در بیرمنگام، تحصیالت خود را ادامه 

می دهد.«
در این بیانیه آمده است »وضع سالمت وی به اندازه کافی 
خوب است تا بتواند در هفته های آینده برای بدست آوردن 

تحرکات عادی خود به بیمارستان رود. »
بستری  دیگر  بار  فبروری  اوایل  یا  جنوری  اواخر  در  مالله 

خواهد شد تا تحت عمل جراحی جمجمه قرار گیرد.
مالله نهم اکتبر در دره سوات در شمال غربی پاکستان هدف 
حقوق  مدافع  آنکه  علت  به  وی  گرفت.  قرار  طالبان  حمله 
طالبان  بدست  است،   مدرسه  به  رفتن  برای  جوان  دختران 

مجازات شد.
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           حامد علمی
از  یکی  اکماالتی،  راه  داشتن  نگه  باز 
به  افغانستان  جهاد  حیاتی  ضروریات 
شمار می رفت و مجاهدین مجبور بودند با 
دادِن هر نوع تلفات، راه های اکماالتی شان 
بدون  هدف  این  و  دارند  نگه  مصون  را 
تشریک مساعی فرماندهان سراسر کشور، 

امري ناممکن می نمود.
وابسته گی قوماندانان و فرماندهان جهاد به 
شکل دیگری نیز وجود داشت و آن عبارت 
و  اسلحه  نمودن  کمک  و  دادن  قرض  از 
مهمات نظامی بود. خصوصًا بعد از این که 
راکت های استینگر در سپتمبر سال 1986 
مقامات  و  گردید  توزیع  افغانستان  در 
داشتند،  که  ملحوظاتی  بر  بنا  پاکستانی 
مجاهدین  و  قوماندانان  اختیار  در  را  آن 
مرزی قرار می دادند و جبهات شمال از آن 
جنوب  قوماندانان  ولی  می شدند.  بی بهره 
نظر به روابط دوستانه و گروهی شان آن را 
می کردند.  ارسال  به جبهات شمال کشور 
به  افغانستان  جنوب  قوماندانان  از  یکی 
جنوب،  از  “ما  گفت:  نگارنده  به  شوخی 
افغانستان  شمال  به  امریکایی  استینگر 
کله کوف  شمال،  قوماندانان  و  می فرستیم 
)نوعي اسلحۀ سبک و مخصوص سربازان 
می دهند.”  هدیه  ما  به  غنیمتی  شوروی( 

)37(
تشکیل  در  سیاسی  رهبران  ناکامی 
و  سیاسی  مشکالت  بتواند  که  حکومتی 
افغانستان  فرماندهان  و  مجاهدین  نظامی 
را حل سازد، یکی دیگر از عواملی است 
سرتاسری  شورای  تشکیل  راه  در  که 
حکومت  این  زیرا  گردید.  واقع  مفید 
مجاهدین  نظامی  خواسته های  نتوانست 
و  بسازد  برآورده  را  جهاد  فرماندهان  و 
از همه بدتر این که در راس وزارت دفاع 
چون  بی کفایتی  رهبر  موقت،  حکومت 
حرکت  امیر  محمدی  محمدنبی  مولوی 
که  قرار گرفت  افغانستان  اسالمی  انقالب 
کوچکترین  نظامی  مسایل  به  تنها  نه  وی 
توان  و  حوصله  بلکه  نداشت،  معلومات 
دایر نمودن جلسۀ پنج دقیقه یی نیز در او 
دیده نمی شد. تشکیل همان جلسۀ مشهور 
اواسط  در  ننگرهار  قوماندانان  شورای 
وزیر  به  آن ها  معرفی  و  جالل آباد  جنگ 
دفاع جدید حکومت موقت، ثبوت ادعای 

ماست.
ننگرهار  فرماندهان  مشهور  جلسۀ  جریان 
طوری بود که قوماندانان به یکی از دفاتر 
به شهر  پاکستان،  نظامی  استخبارات  ادارة 
و  دوام  به  راجع  تا  شدند  دعوت  پشاور 
جالل آباد  شهر  اطراف  جنگ  موثریت 
جدید  دفاع  وزیر  از  و  کنند  صحبت 
هدایت بگیرند. زمانی که قوماندانان پشت 
مولوی محمدنبی  گرفتند،  قرار  میز طویل 
عقب  در  و  شد  جلسه  وارد  محمدی 
خریطه های  محافظینش  از  تن  دو  وی 
وقتی  می کردند.  حمل  را  پالستیکی 
مولوی نبی در صدر مجلس قرار گرفت، 
قوماندانان انتظار داشتند تا محافظین وزیر 
را  عملیات  برنامۀ  و  خریطه  جدید،  دفاع 
از بین پالستیک ها بیرون کشیده روی میز 
پهن کنند. حاضرین قلم و کاغذ و اشیای 
اضافی را که روی میز قرار داشت، جمع 
کردند. دو تن از محافظین یکی گالس و 
ترموز چای را روی میز گذاشت و دیگری 
آخر  تا  دفاع  وزیر  را.  بینی  نسوار  قطی 
جلسه چای نوشید و نسوار بینی استعمال 
کرد و هیچ نگفت و در اخیر آن ایامی که 
در هر دقیقۀ آن جنگ بیشتر و بیشتر شدت 
می گرفت و هر لحظۀ حیاتی و هر دقیقه 
سرنوشت ساز بود، دعاییۀ نیم ساعته قرائت 

کرد و برخاست و رفت. )38( 
عالوه بر موضوعات ذکر شده، رکود نظامی 
آمد،  میان  به  جالل آباد  جنگ  از  بعد  که 
مجاهدین و مردم افغانستان را به پیروزی 
جهاد ناامید گردانید و اکثر مبصرین جنگ 
تسخیر  در  مجاهدین  ناکامی  و  جالل آباد 
جهاد  تالش های  آخرین  را،  شهر  آن 
می پنداشتند. حتا یکی از نشریه های معتبر 
در  افغانستان  مجاهدین  طرفداری  به  که 
را  جنگ  آن  می رسید،  نشر  به  انگلستان 

“آخرین رمق جهاد” خواند. )39(
برای از بین بردن بن بست نظامی قوماندانان 
یک  تا  می اندیشیدند  چنان  مجاهدین  و 
انداخته و  به راه  سلسله عملیات نظامی را 
از آن نتیجۀ مثبت به دست آورند. یکی از 
چهره  های مشهور جهاد افغانستان تشکیل 
صرف  را  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
بن بست  همین  برداشتن  میان  از  به خاطر 
نظامی می داند: “جهاد تقریبًا به رکود مواجه 
به صورت  داشت،  جریان  اگر  و  بود  شده 
پراکنده بود که از آن نتایج خوب به دست 

نمی آمد، مثال عمدة آن جنگ جالل آباد بود 
که در آن جا تمام قوت های هوایی و زمینی 
رژیم علیه مجاهدین جنگید و مجاهدین در 
بنابران قوماندانان  ناکام شدند؛  تصرف آن 
تصمیم گرفتند به خاطر انسجامِ وحدت و 
هماهنگی نظامی، شورایی را تشکیل بدهند 

تا عملیات، هماهنگ شود.” )40(
خصوصًا  ضدهوایی  اسلحۀ  موثریت 
برگزاری محافل و  استینگر در  راکت های 
افغانستان  داخل  در  فرماندهان  اجتماعات 
داشتن  زیرا  گرفت؛  نادیده  نمی توان  را 
در  اسلحه  این  موجودیت  شایعۀ  حتا  و 
تلقی  حیاتی  ساغر،  در  قوماندانان  اجتماع 

گردید.
مفکورة تشکیل شورای سرتاسری

به  خارجی  و  داخلی  عوامل  از  پاره یی 
سرتاسری  شورای  تشکیل  زمینۀ  نحوی 
مساعد  را  افغانستان  جهادی  قوماندانان 
ساخت و این نظر را قوت بخشید که برای 
رهایی از بن بست نظامی و به دست آوردِن 
نتایج بهتر و به ثمر رسانیدن جهاد، اتحاد 
و هماهنگی قوماندانان جهادی افغانستان، 

امر ضروری می باشد.
قوماندانان در کجا و چه وقت می توانستند 
نظرات و اندیشه های شان را با یکدیگر در 

میان بگذارند؟
خصوصًا  قوماندانان  از  عده یي  برای 
و  افغانستان  در سرحدات  که  فرماندهانی 
یا والیات مرزی فعالیت می کردند، بهترین 
موقع  و  کویته  و  پشاور  شهرهای  محل، 
مناسب روزهای سرد زمستان سال 1987 

بود.
چند قوماندانی که مسایل سیاسی و نظامی 
را به خوبی تحلیل و ارزیابی می توانستند 
را  جهاد  اهداف  به  رسیدن  کوتاه  راه  و 
تا  جست وجو می کردند، در پی آن شدند 
نظرها و پیشنهادات شان را با همدیگر در 

میان بگذارند.
“مفکورة تشکیل شورای بزرگ قوماندانان 
نزد اکثر ما موجود بود و زمینه مساعد شد تا 
این مفکوره را با یکدیگر در میان بگذاریم. 
در اول چند تن قوماندان مانند من ]محمد 
امین  محمد  عبدالحق،  جگدلک[،  انور 

صالح محمد  گران،  شاهرخ  داکتر  وردک، 
مشهور به مال ملنگ و چند تن دیگر باهم 
نشستیم و گفتیم که باید یک شورا یا اتحاد 

قوماندانان تشکیل شود.” )41(
تشکیل شورای بزرگ قوماندانان افغانستان، 
نیز  نظار  اهداف شورای  نخستین  از  یکی 
بود؛ زیرا آن شورا در همان اوایل تشکیل 
به سایر والیات  آن  خویش، روی توسعۀ 

بحث و گفت وگو کرده بود.
“در جلسۀ پنجم شورای نظار که در زمستان 
سال 1988 در والیت تخار دایر شد، روی 
افغانستان  نقاط  سایر  به  شورا  گسترش 
و  گرفت  صورت  کلی  مفاهمۀ  و  بحث 
برادران به این نظر شدند تا راه های عملی 
آن جست وجو شود و چنان شورا تشکیل 
در  جهادی  موثر  قوماندانان  تمام  تا  گردد 
آن اشتراک کرده بتوانند. این نظر را تقویه 
و همه به آن موافقه کردیم و به قوماندانان 
دستور دادیم تا در این باره کار کنند و ببینند 
که مشکالت در این راه چیست و تا چه 

حد زمینه مساعد است.” )42(

ساعت 3 و 30 دقیقۀ صبح ناگهان از خواب بیدار شد، ایدة جالبی به ذهنش خطور کرده 
به  بپردازد؛ پس  ایده اش  به  کنار گذاشته و  را  بود، تصمیم گرفت همان لحظه خواب 
نوشتن کتابی که زنده گی اش را متحول کرد، آغاز نمود. از 5 و 30 دقیقۀ صبح شروع کرد 
و تا ظهر توانست قوانینی را که به ذهنش خطور کرده و قصد داشت در کتابش به طور 

مفصل به آن ها بپردازد، یادداشت کند. 
دو سال بعد کتاب مکس ول »15 قانون بی ارزش رشد و موفقیت«، رکورد پُرفروش ترین 
کتاب کشور را از آن خود کرد. زمانی که از پنجرة منزلش به اقیانوس اطلس نگاه می کرد، 

از موفقیتی که کسب کرده بود، به خود می بالید. 
او کتابش را نیازی برای همۀ افراد می داند، چرا که هر فردی در دنیا به رشد و ترقی نیاز 
دارد و زمانی که این رشد محقق شود، دنیای فرد دگرگون می گردد. اگر فردی به واقع 
این کتاب کلید تمام قفل های پیش روی  باشد، می تواند در  پیشرفت  خواهان رشد و 

خود را بیابد. 
مکس ول می گوید: من تأثیر این قوانین در زنده گی خودم را دیدم و مطمین هستم که 

خواننده گان نیز مانند من می توانند با مطالعۀ این کتاب به هدِف خود دست یابند. 
به اعتقاد مکس ول، پیشرفت خود به خود اتفاق نمی افتد؛ شما پیشرفت می کنید چون 

خودتان می خواهید که رشد کنید. 
تا امروز مکس ول توانسته بیش از 19 میلیون جلد از کتاب هایش را به فروش برساند. 
مکس ول دیگر تنها یک سخنران و مشاور اقتصادی موفق نیست، او نویسنده یی مشهور 

نیز به شمار می رود. 
21 قانون انکارناپذیر مدیریت، مدیر درون تان را پرورش دهید و 21 ویژه گی ضروری 
یک مدیر، عناوین دیگر کتاب های او هستند. چهار سال پیش مکس ول برنامه یی برای 
پیشرفت زنده گِی خود طراحی کرد و امروز تمام موفقیت و موقعیِت خودش را مدیون 
تصمیمی است که در آن نیمه شب گرفت. مکس ول 65ساله، اکنون به عنوان یک مولف، 
سخنران، مربی و مدیر توانسته بیش از 5 میلیون نفر را در سراسر جهان از قوانین و 

نکات الزم برای رشد و پیشرفت آگاه ساخته و موارد الزم را به آن ها آموزش دهد. 
او ظاهری ساده و ورزشکارانه دارد، لباس هایش معموال به رنگ روشن هستند و فردی 
ساده و آرام به نظر می رسد. گلف بازی می کند و پدربزرگی مهربان است که نوه هایش 
را برای بازی به پارک می برد. اگرچه فرد سخت گیری نیست، اما برنامه ریزی شده عمل 
می کند و برای تمام فعالیت های روزانه اش برنامه دارد، چرا که معتقد است برنامه ریزی، 

او را سریع  تر به اهدافش می رساند. 
زمانی که مکس ول مشغول به کار شد، از صمیم قلب می خواست به موفقیت دست یابد. 
استراتژِی او سخت کوشی بود، چرا که معتقد بود این تنها عاملی است که می تواند وي 

را به جایی که می خواهد، برساند. 
در 24ساله گی با مشکلی مواجه شد که نمی توانست راه حل مناسبی برای مشکل ایجاد 
شده بیابد، اما می دانست که اگر نتواند از عهدة این موقعیت برآید، شکست بزرگی را 
متحمل خواهد شد. در جست وجوی راه حل، از مشاوری کمک خواست تا عالوه بر رفع 

مشکل ایجاد شده، به رشد شخصیتِی او نیز کمک کند. 
مکس ول معتقد است یکی از مهم ترین اصول موفقیت، اصل بازتاب است. زیرا پدر 
سوال  دو  او  از  همواره  و  برده  سفر  و  گردش  به  را  او  بارها  کودکی  در  ول  مکس 
می پرسیده: چه چیزی را بیشتر دوست داشتی؟ چه یاد گرفتی؟ و در سوال دوم، او باید 

بازتاب را پاسخ می داده. 
در واقع این که تجربه بهترین معلم است، جملۀ درستی نیست؛ بهترین معلم ارزیابِی ما 
از تجربه است و ارزیابی، همان بازتابی است که در شما دیده می شود. اکنون مکس ول 
هر شب حتا برای 10 دقیقه، تمام اتفاقات روز را به دقت ارزیابی کرده و بازتاب آن را 
در خودش جست وجو می کند. اگر به گذشتۀ مکس ول نگاهی بیاندازیم، می بینیم که 
بیشتر موفقیت هایش را درست در موقعیت های دشوار و دردناک به دست آورده است 
و در واقع واکنش هایی که در این موقعیت ها نشان داده، موجب شده او به نتیجۀ مثبتی 

دست یابد. 
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بخش هشتادوهشتم

بخش نخست

در مسـیر پیروزی

روش های آساِن موفقيت در 
موقعيت های دشوار!

 )راز و رمزهاي مكس ول(



اولین برخورد خواننده با یک رمان، از طریق راوِی آن 
است و این راوی در دنیای ادبیات، لباس های مختلفی 
پوشیده است. فهرست زیر را آنتون ویلسن نویسندة 
»شهر پانوراما« فراهم کرده؛ نویسنده یی که در همین 
راوی های  جذاب ترین  از  یکی  پورتور،  اوپن  رمان 

)قصه گوهای( ادبیات را معرفی می کند. 
بود که در گذشته دور  یا قصه گو همان کسی  راوی 
مسحور  خود  کالمِ  با  را  دیگران  و  می نشست  آتش 
لباس های  مکتوب  ادبیاِت  در  راوی  این  می کرد. 
مختلف پوشیده است. آن چه در ادامه می خوانید، 10 

تن از راوی های به یادماندنی ادبیات هستند. 
 

دست  از  زمان  جست وجوی  »در  راوی  ام؛  1ـ 
رفته«

مارسل پروست
 

راوی که انگار حوصله ندارد از تخت پایین بیاید و 

با  و خانواده اش می گذرد،  پیرامون خودش  را  آن چه 
طول و تفصیل تمام تعریف می کند. انگار تا آخر دنیا 
وقت برای قصه تعریف کردن دارد. جمالت طوالنی 
زویکلی/28  )پابلیشر  هستند!  یادنرفتنی  از  راوی  این 

سپتمبر/ ترجمۀ حسین عیدی زاده(
_______________________________

 
2ـ اسماعیل؛ راوی »موبی دیک«

مران ملویل
 

»مرا اسماعیل بخوانید«، راوی رمان را این چنین آغاز 
می کند اما با ورود راوی سوم شخص در انتهای کتاب، 

یکی  اسماعیل  کرد؟  را  کار  این  می شود  هم  باز  آیا 
از دنیادیده ترین راوی های ادبیات، راوی یي که نفرین 
»دن  راوی  نویسنده/  )جایگزین:  شده ترین هاست! 

کیشوت« نوشتۀ سروانتس(
_______________________________

 
3ـ روث؛ راوی »خانه داری«

مریلین رابینسن
 

روث گذشتۀ خود و خواهرش را به یاد می آورد، اما 

او تعریف می کند هیچ کدام در واقعیت  چیزهایی که 
رخ نداده، بلکه زادة تخیِل او هستند. رمان سرشار از 
توصیف آدم ها، مکان ها و رخدادهاست. )جای گزین 
دل جردن راوی »زنده گی دختران و زنان« نوشتۀ آلیس 

مونرو(
_______________________________

 4ـ فرانس ـ جوزف مورائو؛ راوی »انقراض«
توماس برنارد

 
ویژه گی راوی های برنارد، زبان موسیقی وار و تکرار در 
کالم آن هاست. یک روشن فکر اهل اتریش که در روم 
در تبعید به سر می برد، متوجه می شود چون تنها وارث 
خاندان است، باید به خانه برگردد. مورائو زیرک است 
و طنزی گزنده دارد و همین او را به یادماندنی می کند. 

)جای گزین: تمامی راوی های ساموئل بکت(
_______________________________

5ـ مرد نامرئی؛ راوی »مرد نامرئی«
ران الیسن

با  بی نام  فرد  یک  زنده گی نامۀ  عنوان خود  به  را  ران 
رئالیست ها  را  رمان  می خوانیم.  محتوم  سرنوشتی 
نپسندیدند چرا که اثری شخصی بود و سبکی تجربی 
به  و  باشد  مسجع  نثر  می داد  اجازه  چون  داشت، 
فرهنگ توده نزدیک باشد. در این رمان صدای تمامی 
افراد جامعه را می شنویم. )جای گزین: مرد زیرزمینی 
فئودور  نوشتۀ  زیرزمین«  از  »یادداشت هایی  راوی 

داستایوسکی(
_______________________________

6ـ چارلز کینبوت؛ راوی »آتش رنگ پریده«
والدیمیر ناباکوف

 
هامبرت  هامبرت  چرا  می پرسید  خود  از  می دانم  بله 
من  نظر  به  نکردم، چون  انتخاب  »لولیتا«  رمان  از  را 
دومین شخصیت معروف آثار ناباکوف یعنی کینبوت 

غیرقابل  از  یکی  اثر،  این  در  او  است.  جذاب تر 
اعتمادترین راوی های ادبیات است که اصاًل نمی شود 
)جای گزین:  کرد.  اعتماد  جذابش  داستان های  به 

هامبرت هامبرد در »لولیتا« نوشتۀ والدیمیر ناباکوف(
 

_______________________________
 

خدمت  انگلستان  پادشاه  به  »من  راوی  دیتی؛  7ـ 
کردم«

بهومیل هرابال
 

می دهد  اجازه  او  احمق هاست!  ادبیات  استاد  هرابال، 
و  بزنند  را  دل شان  حرف  داستان هایش  احمق های 
داستان های خود را تعریف کنند. دیتی یک متصدی 
هوتل است و مدام بلوف می زند یک بار به امپراتور 
نازی ها  که  حالی  در  او  است!  کرده  خدمت  اتیوپی 
ازدواج  آلمانی  ورزشکار  یک  با  می گیرند،  قدرت 

روز«  »بقایای  راوی  استیونز  )جای گزین:  می کند. 
نوشتۀ کازوئو ایشیگورو(

_______________________________

8ـ عوضی؛ راوی »پسر مسیح«
دنیس جانسن

داستان ترک اعتیاد از زبان یک راوی غیرقابل اعتماد. 
»عوضی« نام جالب این راوی است که حتا نمی تواند 
بر  مبتنی  کند. یک رمان  تعریف  را درست  داستانش 
نیستند.  پیوسته  هم  به  که  داستان هایی  کوتاه،  داستان 
زبان  تکامل  می شود،  جانسن  پیروزی  موجب  آن چه 
بهبودی اش در هر فصل است. )جای گزین:  با  راوی 
سیلویا  نوشتۀ  شیشه یی«  »جام  در  وود  گرین  استر 

پالت(
_______________________________

 
9ـ هولدن کافیلد؛ راوی »ناتور دشت«

جی. دی. سلینجر
 

یک راوی نوجوان دیگر که دید و زبانش چنان کودکانه 
است که گاهی کتاب را کتاب کودکان می خوانند. این 
بی معنای  ظاهر  در  سخنان  ورای  که  است  حالی  در 
در  کتاب  قدرت  است.  نهفته  بزرگ  دنیایی  کافیلد، 
حرفی است که راوی می زند: مردن با عزت در برابر 
زنده گی با ذلت. )جای گزین: الین راوی »چشم گربه« 

نوشتۀ مارگارت آتوود(
_______________________________

10ـ هاک فین؛ راوی »ماجراهای هاکلبری فین«
مارک تواین

 
روایت ها نشانگر پیروزی زبان محاوره بر زبان مکتوب 
بر  کوچه بازاری  زبان  پیروزی  نشانۀ  است؛  ونوشتار 
زبان رسمی. تواین با این رمان، مهارتش را در استفاده 

از زبان محاورة نوجوانان امریکا نشان داده و از زبان 
نوجوانی نحیف، سخنانی بزرگ ساالنه و پیچیده بیان 
مقلد«  مرغ  »کشتن  راوی  اسکات  )جای گزین:  کرد. 

نوشتۀ هارپرلی(

گرفته شده از: برترین ها
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پروسۀ صلح؛

فرصت سوزی دولت و فـرصت آفرینی طالبان

به همکاری تا رسیدن به...
از آزادی  استقبال  با  نیز  مذاکره کننده گان صلح 
هشت زندانی طالبان که در پاکستان بازداشت 
بودند اعالم کردند این اقدام گامی مهم درجهت 
تالش ها برای پایان دادن به یازده سال جنگ در 

افغانستان است.
شورای عالی صلح افغانستان اعالم کرد آزادی 
حمایت  بر  تأکیدی  طالبان  زندانی  هشت  این 
پاکستان از مذاکرات صلح با طالبان است آن هم 
پیمان  سازمان  نظامی  نیروهای  حالی که  در 
آتالنتیک شمالی ) ناتو( تحت فرماندهی امریکا، 
درحال آماده شدن برای خروج از افغانستان تا 

پایان سال دو هزار و چهارده هستند .
دولت  صلح  مذاکرات  از  پاکستان  حمایت 
افغانستان با طالبان گامی مهم درجهت برقراری 
صلح در افغانستان پس از خروج نیروهای ناتو 

از کشور به شمار می رود. 
بزرگترین  را  پاکستان  دولت  سیاسی،  آگاهان 
باور  و  می دانند  طالبان  نظامی  سیاسی-  حامی 
دارند تا هنگامی که این کشور دست از حمایت 
افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برندارند،  طالبان 

تأمین نخواهد شد.
نفوذ  آزاد شده  افراد  این  می گویند  تحلیلگران 
چندانی بر رهبران کنونی طالبان ندارند و بعید 
به نظر می رسد بتوانند آن ها را متقاعد به آغاز 

مذاکرات با دولت افغانستان کنند.
رحیم اهلل یوسفزی تحلیلگر مسایل سیاسی در 
پاکستان نیز درمورد تأثیرگذار بودن آزادی این 
اعضای طالبان بر روند مذاکرات صلح با دولت 
این  داد  هشدار  و  کرد  تردید  ابراز  افغانستان 
افراد هیچ قدرتی ندارند و افراد دیگری جای 

آنها را گرفته اند.

250 زندانی از بازداشتگاه...
واگذار  افغانستان  به حکومت  بگرام  زندان  کنترول   
توافقنامه  کشور  دو  گذشته  سال  مارچ  ماه  در  شود. 
واگذاری مدیریت زندان بگرام به افغانستان را امضا 

کردند.
جمهور  رییس  کرزی،  حامد  قبل  ماه  دو  حدود  اما 
که  کرد  انتقاد  امریکا  متحده  ایاالت  از  افغانستان 
توافقنامه واگذاری کنترول این زندان را نقض کرده 
از  »حتا شماری  بود:  گفته  بیانیه یی  در  کرزی  است. 
حاصل  برائت  محکمه  قطعی  حکم  با  که  زندانیانی 
کرده اند نیز آزاد نشده اند و برعالوه، شماری دیگری 
نیروهای  سوی  از  موافقتنامه  این  مواد  برخالف  نیز 

امریکایی زندانی شده اند«.
در  بشر  مدافع حقوق  از گروه های  همچنان شماری 
گذشته از ایاالت متحده امریکا انتقاد کرده اند که به 
پرونده زندانیان بگرام رسیدگی نمی شود و همچنان 
بشری  حقوق  ناظران  برای  زندان  این  به  دسترسی 

ممکن نیست.
که  امیدوارند  افغانستان  حکومت  مقام های  هرچند 
کمک  طالبان  با  صلح  روند  در  زندانیان  این  آزادی 
به  دوباره  افراد  این  که  اند  نگران  برخی  اما  کند، 
بپیوندند، زیرا در گذشته مواردی  صفوف شورشیان 
به  دوباره  شده  آزاد  زندانیان  که  است  داشته  وجود 
جنگ علیه نیروهای خارجی و دولت افغانستان روی 

آورده اند.

          ماندگار

شماری از نماینده گان مجلس و آگاهان سیاسی می گویند 
که برنامۀ ابهام آمیز و یک جانبۀ صلح حکومت افغانستان، 
جز بازی با سرنوشت مردم و مشروعیت بخشی سیاسی 
نداشته  پی  در  دیگری  سود  هیچ  طالبان،  به  نظامی 

است.
به  نسبت  خوش بینی  ابراز  با  صلح،  عالی  شورای  اما 
مذاکرات صلح می گوید، پاکستان نیز به عنوان بازیگر 
عمدة گفت وگوهای صلح، به نشست بین االفغانی چراغ 

سبز نشان داده است.
به باور آگاهان، پروسۀ کنونی صلح جز فرصت سوزي 
براي دولت و فرصت آفریني بیشتر براي طالبان، نتیجۀ 

دیگری در پی ندارد.
  »تقویت طالبان«

جاي  به  مي گوید،  مجلس  نمایندة  سعادتي  اسداهلل 
بر  بیشتر  این که سیاست هاي دولت به صلح بي انجامد 
است؛  منجر شده  طالبان  تقویت  و  مشروعیت سیاسي 
داشتند،  روشن  پالیسي  پاریس  نشست  در  حتا  طالبان 
نه   که  نموده اند  تاکید  خود  گفته هاي  بر  بازهم  آن ها 
رسمیت  به  را  اساسي  قانون  و  افغانستان  نظام  تنها 

نمي شناسند، بل آمادة مذاکره با حکومت نیستند.
در  طالبان  گروه  پسین  اظهارات  به  توجه  با  گفت،  او 
حالتي  چنین  در  که  است  آشکار  پاریس،  کنفرانس 
بحث و مذاکره سودبخش نیست؛ این مذاکرات به جز 
فرصت سوزي براي دولت و فرصت آفریني بیشتر براي 
به  هنگامي  صلح  ندارد.  پی  در  دیگری  نتیجۀ  طالبان 
از  که  برسند  نتیجه  به  طرف  دو  هر  که  مي آید  وجود 

طریق جنگ نمي توانند به اهداف خود دست یابند.
آقاي سعادتي گفت، در قدم اول دولت پالیسي خود را 
در قبال طالبان روشن سازد، اگر آن ها آماده به مذاکره 
نشده اند باید در میدان نبرد کاماًل سرکوب شوند، زیرا 
نخورند،  شکست  جنگ  صحنۀ  در  طالبان  تازماني که 
اثبات نرسد، آن ها و  قدرت نظامي و برتري دولت به 
نخواهند  مذاکره  و  صلح  آمادة  شان  منطقه یي  حامیان 

شد.
ملي  ایتالف  سخنگوي  سانچارگي  فاضل  همچنان، 
مي گوید که از آغاز انتظار نداشتیم که این گفت وگوها 

طالبان  زیرا  باشد،  داشته  قبال  در  را  نتیجۀ سودبخشي 
افغانستان کم توجه  همواره در برابر خواست حکومت 
و بي عالقه بوده اند. او مي افزاید، گروه طالبان مي خواهد 
به شکلی از اشکال در پهلوي مسایل نظامي در عرصۀ 
سیاسي موقعیت و جایگاه خود را تحکیم بخشیده فضا 

را براي خود بیشتر مساعد سازد.
طرح  هیچ گونه  هنوز حکومت  افزود،  سنچارکي  آقاي 
با  صلح  گفت وگوهاي  ارتباط  به  را  روشن  برنامۀ  و 
مخالفان مسلح ندارد، حکومت بیشتر با واژة صلح بازي 

کرده و به گونۀ مقطعي شعار صلح را سر مي دهد.
اکنون  هم  وسیاست هایی که  برنامه ها  با  دارد،  باور  او 
و  صلح  تأمین  شاهد  زودی ها  این  به  ما  دارد،  جریان 

ثبات در کشور نخواهیم بود.
عنوان  به  عمده  عامل  چند  از  ملی  ایتالف  سخنگوی 
موانع اصلی بر سر راه پروسۀ صلح و ثبات در افغانستان 

یاد کرد.
اینکه مخالفان مسلح هنوز به دنبال  او گفت: »نخست 
به اصطالح امارت اسالمي و حاکمیت مورد نظر خود 
در افغانستان هستند. این چالش کالن و عامل بازدارندة 
در مسیر صلح و امنیت است. دوم، پشت سر اکماالت 
همسایه  کشورهاي  برخي  طالبان  لوژستکي  مسایل  و 
قرار دارند، آن ها از این گروه  به عنوان ابزار در جهت 
سیاست گذاري هاي منطقه یي خود استفاده مي کنند. سه، 
مخالف  گروه هاي  مورد  در  روشن  سیاست  یک  نبود 
مسلح است، دولت هنوز قادر نشده زمینه هاي فعالیت 
از طریق  و  کند  داخل کشور محدود  در  را  این گروه  
سربازگیري  جلو  قانون  حاکمیت  و  امنیتي  ارگان هاي 

طالبان را در داخل کشور بگیرد.«
در  تأمین صلح  برای  که  ملي گفت  ایتالف  سخنگوي 
کشور روی چند مساله باید کار صورت گیرد: تقویت 
به  رسیده گي  قانون،  حاکمیت  اداري،  و  امنیتي  نظام 
هراس افگنان  نفوذ  از  جلوگیري  شهروندان،  مشکالت 
در ساختاره هاي امنیتي، خنثا کردن برنامه هاي تخریبي 

گروه طالبان.
آقاي سانچارکي مي گوید، توجه جدي به طرح مصالحۀ 
چهار جانبه که از طرف گروه ها، احزاب و ایتالف های 
متحد  ملل  سازمان  نظارت  تحت  شده  ارایه  سیاسي 
مي تواند براي بر قراری صلح و آرامش در کشور کمک 

کنند.
در این حال، داکتر سردار محمد رحیمي استاد دانشگاه 
براي  اراده یی  منطقه  بازیگران  و  حکومت  مي گوید، 

تأمین صلح ندارند.
 او افزود، خارجي ها، بي ثباتي را در منطقه به نفع خود 
مي دانند؛ در واقع وضعیت فعلي ابزار است براي تعمیم 
منافع سیاسي حکومت افغانستان و کشورهایي که پشت 

سر طالبان قرار دارند. 
این استاد دانشگاه مي افزاید، اول فرهنگ صلح به عنوان 
اجتماعي و  فرهنگي،  نهادهاي  از طرف  یک ضرورت 
به  باید  و سپس صلح  نهادینه شود  در جامعه  سیاسي 
لحاظ مفهومي در مراکز فرهنگي، مکاتب، دانشگاه ها، 
آموزشگاه ها و رسانه ها ترویج شود که متأسفانه در این 
مورد نه تنها کار صورت نگرفته، بل این مسأله هنوز به 

عنوان یک ایده نزد مسووالن دولتي مطرح نیست.
 وي گفت، نیاز است دولت و ملت، هردو در راستاي 
جدي  تالش  کشور  در  امنیت  و  صلح  آمدن  میان  به 

نمایند.
این استاد دانشگاه گفت، ما در سطح داخلي  هم چنان 
نیاز به میکانیزم داریم تا شکاف هاي قومي بین گروه هاي 

سیاسي، نژادیی که موجود است، از بین برده شود. 
این استاد دانشگاه مي گوید، صلح یک پروژة حکومتي 
با  کند؛  نماینده گي  آن  از  دولت  تنهایي  به  که  نیست 
توجه به پیچیدگي هایی که در جامعۀ افغانستان موجود 
همه  باید  و  است  ملي  کالن  مسالۀ  یک  صلح  است، 

طرف ها در آن سهیم باشند.
با  منطقه   سطح  در  صلح  پیگیري  گفت،  هم چنان  او 
همکاري جامعۀ جهاني، و برخي کشورهاي ذیدخل در 
بحران افغانستان تحقق پذیر نیست؛ دولت باید ابتکار به 
خرج داده، قناعت کشورهاي ی را که در امور افغانستان 
یک  دولت  گفت،  او  کند.  فراهم  مي کنند،  مداخله 
موافقت نامه را در چارچوب کالن ملي که تضمین کنندة 
منافع کشورهاي همسایه باشد، آماده کند تا این که صلح 

و امنیت در افغانستان تأمین شود.
برخی  با  افغانستان  مي افزاید،  دانشگاه  استاد  این 
گریبان گیر  همسایه  کشورهای  با  تاریخی  مشکالت 
است؛ دولت باید این موضوع را با کشورهاي همسایه 
حل و فصل کند تا بستر مناسب براي صلح در سطح 

پروسۀ  از  منطقه  کشورهاي  نیز  و  شده  فراهم  منطقه  
صلح در افغانستان حمایت کنند.

هم چنان آقاي رحیمي مي گوید، قدرت هاي بزرگ مثل 
ایاالت متحده امریکا، چین، هند و روسیه در افغانستان 
نامبرده  کشورهاي  مصلحت  اگر  هستند،  منافع  داراي 
نتیجه  این  به  این کشورها  را در پروسۀ صلح بگیرند، 
مي رسند که امنیت در افغانستان مي تواند تضمین کنندة 

منافع آن ها باشد. 
در همین حال، احمد سعیدي کارشناس مسایل سیاسي 
مي گوید، در پروسۀ مذاکرات صلح، حکومت افغانستان 
و مخالفان مسلح هر دو صادق نیستند؛ هر دو طرف در 
تالش مصروف ساختن یک دیگر تا سال 2014 هستند.

آقاي سعیدي گفت، دولت افغانستان باورمند است که 
کمک  افغانستان  مردم  با  صلح  پروسۀ  در  پاکستاني ها 
است،  اشتباه  بزرگ ترین  این  که  درحالی  مي کنند؛ 
افغانستان،  قبال  در  را  خود  استراتژي   هرگز  پاکستان 

آن هم در جهت مثبت تغییر نخواهند داد.
این کارشناس سیاسي مي افزاید، پاکستاني ها تنها شیوة 
بازي را تغییر داده اند، زیرا مانع اصلي به سر راه پروسۀ 

صلح بازي هاي سیاسي است. 
عمده  طریق  چند  از  که  دارد  باور  سیاسی  آگاه  این 

می توان طالبان را وادار به صلح کرد:
فشار جامعۀ جهاني، عملکرد صادقانۀ دولت افغانستان، 

وارد کردن فشار نظامی بر طالبان.
اما محمد اسماعیل قاسمیار، مسوول روابط بین المللی 
»در  مي گوید:  امیدواري  ابراز  با  صلح  عالي  شوراي 
افغاني  گروه هاي  میان  مشترکي  نقاط  پاریس  نشست 
تحقق  براي  پیش زمینه یی  نشست  این  داشت؛  وجود 
پروسۀ صلح بود.« او گفت، در این اواخر پاکستان طرز 
گام هاي  گذاشته،  نمایش  به  از خود  را  تفکر جدیدی 
است؛  برداشته  طالب  زندانیان  رهایي  مثل  را  عملي 
داده  نشان  بین االفغاني چراغ سبز  مذاکرات  با  ویژه  به 

است.
این عضو شوراي عالي صلح مي گوید، ما پروسۀ صلح 
هر چند  مي کنیم،  دنبال  اساسي  قانوني  در چوکات  را 
ولي  داشته اند،  سخت گیرانه یی  مواضع  طالبان  همواره 
توجه  خردمندانه  موجود  واقعیت هاي  به  باید  آن ها 

نمایند. 
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اعمال محدودیت های...
»در  گفت:  بخدی  خبرگزاری  به  سیدخیلی  آقای 
حال حاضر رفت و آمد در شیرخان بندر به طور 24 
از  روند  این  است  قرار  که  می گیرد  ساعت صورت 

طرف شب، محدود شود.«
کابل  به  که  تازه  طرح  در  که  می گوید  خیلی  سید 
فرستاده شده، رفت و آمد در شیرخان بندر از ساعت 
شده  مشخص  شام  هفت  یا  و  شش  تا  صبح  شش 

است.
در شمال کشور  تجاری  مهم  بنادر  از  بندر  شیرخان 
است که این بندر دروازه تجاری افغانستان با کشور 

تاجیکستان است.
حجم واردات و صادارت از این بندر در سال های 

اخیر، افزایش چمشگیر یافته است.
بیشتر کاالهای تجاری افغانستان از شیرخان بندر به 

کشورهای آسیای میانه صادر می شود.
بازار این بندر پس از  ساخته شدن پل »دوستی«، رونق 

یافته است.
این پل را ایاالت متحده آمریکا برای تقویت بازرگانی 

بین آسیای میانه با جنوب و کمک به توسعه اقتصادی 
افغانستان، ساخته است.

این  از  باربری  موتر  صدها  روزانه  حاضر،  حال  در 
مسیر رفت و آمد می کنند.

پولیس سرحدی  فرمانده  خیلی  سید  اهلل  حبیب      
در شمال و شمال شرق کشور می گوید که در حال 
حاضر، کارمندان شیرخان بندر ظرفیت ارایه خدمات 

بیست و چهار ساعته را ندارند.
به گفته سید خیلی کارمندان این بندر، دو شیفته )روز 
و شب( کار می کنند که این روند با توجه به پیچیدگی 
در صادرات و واردات، تا مدت زمان طوالنی ناممکن 

است.
تازه  های  محدودیت  وضع  پیشنهاد  که  می گوید  او 
را به کابل فرستاده است و تا هنوز جوابی مشخصی 

دریافت نکرده اند.
پیشتر، خدمات دیجیتلی در تمامی سیستم صادرات 
و واردات در شیرخان بندر نصب شده که این برنامه 
کرده  ایجاد  بندر  این  کارمندان  به  را  روز  تسهیالت 

است.

تجاوز گروهی بر يک بانوی 
نوجوان در غزنی

از ولسوالی مقر والیت غزنی حاکیست که گروهی  گزارش ها 
از مردان باالی یک دختر نوجوان در این ولسوالی تجاوز کرده 

اند.
خبرگزاری  به  غزنی  والیتی  شورای  عضو  گلستانی  حمیده 
بخدی گفت این رویداد در قریه موسوم به للم قلعه از مربوطات 

ولسوالی مقر والیت غزنی حدود دو روز پیش رخ داده است.
خانم گلستانی می گوید که مسووالن ولسوالی مقر، این موضوع 

را مخفی نگهداشته بودند.
به گفته گلستانی، در حال حاضر وضع صحی این دختر نوجوان 
منتقل  کابل  به  تداوی  برای  نوجوان(  )دختر  او  و  است  وخیم 

شده است.
شکریه ولی رییس امور زنان والیت غزنی نیز می گوید که این 

گزارش تا هنوز به دفتر او نرسیده است.
با این حال، حمیده گلستانی گفت که حداقل چهار مرد شب 
هنگام وارد خانه این دختر نوجوان شدند و این دختر را مورد 

تجاوز جنسی قرار داده اند.
افزایش  کشور  در  زنان  برابر  در  اخیر، خشونت  های  سال  در 
یافته که این موضوع نگرانی نهاد های مدافع از زنان را بدنبال 

داشته است.
روز چهارشنبه، یک نهاد غیر دولتی موسوم به موسسه انکشاف 
و حمایت از زنان و کودکان افغانستان، ختم کمپاین جمع آوری 

امضا برای مبارزه با خشونت علیه زنان را اعالم کرد.
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هشدار از بی  برقی و بی آبی 
در هرات

           وحيد پيکان

منطقه  در  که  است  ساله یی  بیست  زن  منیژه 
افغانستان  جنوب  در  غزنی  والیت  »ُمُقر« 
در  را  شوهرش  توسط  خود  مداوم  شکنجه 

گفت وگو با بی بی سی فاش کرده است.
با دست و  زیرزمینی خانه اش  در  هفته ها  او 
با  شوهرش  و  می شد  نگهداری  بسته  پای 
چوب، زنجیر و شالق او را می زد. بدن نیم 
جان منیژه حکایت از داستان غم انگیز زندگی 

او دارد.
خویشاوندانش  از  یکی  منزل  در  را  منیژه 
شدم،  رو  روبه  او  با  وقتی  دیدم.  کابل  در 
زخم ها  از  و  نمی دید  را  چیزی  چشم هایش 
و آسیب های ناشی از لت و کوب )ضرب و 

جرح( می نالید.
لگد  و  با مشت  »به سر و صورتم  او گفت: 
کوبیدند، دست هایم را با ریسمان بستند و با 
زنجیر، چوب و شالق زدند. روزها و هفته ها 
در زیرزمینی خانه با دست و پای بسته سپری 
کردم، در هوای سرد و برف مرا وادار به کار 

می کردند.«
منیژه افزود: »هیچ جای بدنم نیست که زخمی 
نشده باشد. ناخن های دستانم افتاده و پاهایم 

توان حرکت ندارد.«
او می گوید دو سال پیش به خواست خود با 
خانواده  در  اما  کرد،  ازدواج  کاکایش  نواسه 
نه  و  داشت  را  کنیز  یک  حیثیت  شوهرش 

عروس.
منیژه گفت: »از روزی که با این مرد ازدواج 

رضایت  تا  داشتم  تالش  همیشه  کردم، 
خانواده او را به دست آورم و به عالقمندی 
آنها در کارهای خانه سهم بگیرم، اما برخورد 
نادرست مادر شوهر و به ویژه لت و کوب 
این  وقت  هیچ  شوهرم  وحشیانه  برخورد  و 
بلکه  نه،  نداد. من عروس  به من  را  فرصت 

کنیز و یا نوکر این خانه بودم.«
  پدر منیژه: از دخترم دفاع می کنم

همایون پدر منیژه وقتی از شکنجه دخترش 
با خبر شد، به ُمُقر رفت و دخترش را با این 
استدالل که می خواهد به دیدار مادرش ببرد، 
از خانه شوهرش بیرون آورد و به کابل منتقل 

کرد.
او در حالی که اشک می ریخت، گفت: »به هر 
قیمتی که شده از حق دخترم دفاع می کنم. من 
یک کراچی ران هستم و پولی هم ندارم که به 
این محکمه و آن محکمه بدهم. با دست های 
او  و  می کنم  پیگیری  را  دخترم  قضیه  خالی 
را از شوهرش که یک جنایتکار است، جدا 

می کنم.«
پدر منیژه افزود:« من با خانواده و قوم شوهر 
دخترم تماس گرفته ام و از آنها خواسته ام تا 
به کابل بیایند و جزای پسرشان را خودشان 

تعیین کنند.«
منیژه در ُمُقر والیت غزنی زندگی می کرد و 
به  است.  موتور سیکلت  تعمیرکار  شوهرش 
رفتار  او  با  وقت  هیچ  شوهرش  منیژه  گفته 

خوب نداشت.
او  می ریزد.  اشک  همه  از  بیش  منیژه  مادر 
می گوید: »اصال باورم نمی شود با چشم های 

خودم دخترم را در این وضعیت ببینم.«
  در خانه امن

منیژه به کمک مسووالن یک »خانه امن« در 
به  موسوم  غیردولتی  نهاد  سوی  از  که  کابل 
»هاکا« اداره می شود، به بیمارستان منتقل شده 

است.
حمیده، مسوول این مرکز می گوید: »با اجازه 
اعضای خانواده منیژه در نظر داریم قضیه او 
وکیل  او  برای  و  کنیم  )پیگیری(  رسمی  را 
دادستانی  به  را  اش  پرونده  و  گرفته  مدافع 

تحویل دهیم.«
مسووالن بیمارستان علی آباد که منیژه در آن 
جا تحت درمان است، می گویند وضعیت او 
حاال خوب است، اما شکنجه و بدرفتاری با 
تاثیر بدی گذاشته  بر وضعیت روحی اش  او 
این  ندیم، مسوول  عبدالمعروف  دکتر  است. 
بیمارستان به بی بی سی گفت تمام تالش خود 
را برای سالمت این زن به خرج خواهد داد.

از  منیژه  که  نیست  باری  نخستین  این  اما 
شکنجه و لت و کوب فرار کرده و به کابل 
ماه  شش  »حدود  می گوید:  او  است.  آمده 
پیش نیز به کابل آمدم و داستان زندگی ام را با 

وزارت امور زنان در میان گذاشتم.«
 'این خانواده اتهام می بندد'

اما فوزیه امینی، رییس بخش حقوقی وزارت 
امور زنان گفت: »به نظر من قضیه این دختر 
این  است.  نرسیده  زنان  امور  وزارت  به 
می رسید  ما  به  اگر  می بندد.  اتهام  خانواده 
حتمًا پیگیری می شد و این خانم به حق خود 

دست می یافت.«
ماجرای منیژه یکی از چندین موارد خشونت 
این روزها  افغانستان است که  علیه زنان در 

یکی پی دیگری به رسانه ها درز می کند.
امضای  با  است  همزمان  خشونت ها  این 
از  نفر  از سوی سه هزار  کلیک طوماری که 
مقام های دولتی و افراد عادی در حمایت از 
امضا  زنان  علیه  خشونت  منع  قانون  اجرای 

شده است.
زنان  حقوق  مدافع  نهاد  یک  را  طومار  این 
دولتی  مسووالن  به  چهارشنبه  روز  کابل  در 

تحویل داد.
این  اجرای  برای  امضا  از جمع کردن  هدف 
قانون، جلب توجه اقشار مختلف جامعه، از 
افراد عادی تا مقام های ارشد دولتی به مساله 

خشونت علیه زنان بوده است.

مرکز زمین زیر پای...
 دست یافته اند. ما باید به این وضعیت برسیم، 
هیچ گونه  به  نمی توان  پنهان کاری  در  زیرا 

اجماع ملی و غیرملی دست پیدا کرد.
از  دیگری  بخش  در  احمدزی  آقای  4ـ 
در  مثبت  هراس  مسالۀ  به  خود  گفت وگوی 
درون  در  که  گفت  و  کرد  اشاره  مردم  میان 
جامعه نسبت به آینده یک نوع هراس مثبت 
به وجود آمده است. اما این تقلیل دادن مسایل 
به مثبت و منفی، آن چنان دستاورد علمی یي 
نمی تواند باشد، چون با چنین رفتاری می توان 
کرد؛  تقسیم  منفی  و  مثبت  به  را  همه چیز 
رویارویی  یا  و  منفی  و  مثبت  اختالف  مثل 
اصلی  مسالۀ  بی نهایت.  الی  و  منفی  و  مثبت 
این جاست که آقای احمدزی نمی داند که در 
میان جامعه در مورد آیندة سیاسی کشور نه 
منفی؛  نه هراس  و  دارد  مثبت وجود  هراس 
بل چیزی که وجود دارد، دلهره است نسبت 
به یک وضعیت موهوم. برای ازدیاد معلومات 
آقای احمدزی، به گفته های کارل پوپر یکی 

قرن  سیاسی  اندیشمندان  سرشناس ترین  از 
به  »نسبت  اشاره می کنم که می گفت:  بیست 
برگشت  نباشید، چون  مطمین  هیچ گاه  آینده 
از این  به گذشته همواره وجود دارد.« مردم 
نمی ترسند که افغانستان یک بار دیگر ممکن 
داخلی  خانمان سوز  جنگ های  دچار  است 
معامالت  که  می ترسند  این  از  ولی  شود؛ 
سیاسی یک گروه مشخص عماًل کشور را به 

گذشتۀ تاریک پرتاب کند.
5ـ آقای احمدزی در مورد امنیت افغانستان 
هم آن گونه که مشخص شد، آگاهی چندانی 
ندارد و سفرهای مکرر به والیات کشور هیچ 
برآورد  او  است.  نداشته  او  برای  دستاوردی 
همین  به  و  ندارد  کشور  دشمنان  از  دقیقی 
چه  با  افغانستان  که  بگوید  نمی تواند  دلیل 
تهدیدهایي روبه رو است. او در این خصوص 
هم به کلی گویی اکتفا می کند و قادر به ارایۀ 
راه حلی برای مشکالت امنیتی کشور نیست. 
گفته های  اساس  بر  حداقل  حاضر،  حال  در 
مسووالن امنیتی کشور، می توان گفت که 70 
نیست  معلوم  ناامن اند.  کشور  مناطق  درصد 

که آقای احمدزی در سفرهای خود به کدام 
مناطق کشور سفر کرده و با کی ها دیدارکرده 
کشور  سراسر  در  ناامنی ها  افزایش  است. 
تهدیدهای  با  افغانستان  که  می دهند  نشان 
شوربختانه  که  است  روبه رو  امنیتی  بزرگ 
ناامنی ها  این  می کنند.  پیدا  روز گسترش  هر 
در صورتی افزایش یافته اند که عماًل هزاران 
نیروی خارجی با تجهیزات مدرن در کشور 
وجود دارند. اکنون افغانستان خالف دهۀ 90 
میالدی، با تهدیدهای بیرونِی آن چنانی روبه رو 
نیست و حتا کشور پاکستان که در ناامنی های 
کشور نقش دارد، به گونۀ رسمی از ناامنی ها 
در افغانستان حمایت نمی کند. حال آن که در 
دهۀ 90 حکومت وقت عالوه بر رویارویي با 
مسالۀ مشروعیت سیاسی، مجبور بود با ده ها 
تهدید بیرونی نیز مبارزه کند. البته این سخنان 
به هدف حمایت از حکومت آن زمان نیست؛ 
دل چسپی  از  خالی  مقایسه یی  گونۀ  به  ولی 
تهدیدهای  ارایۀ تصویری دقیق در مورد  در 

امنیتی نمی تواند باشد. 

شوهرم دست وپایم را می بست و 
شالق می زد

شورای والیتی هرات روز پنجشنبه در یک تجمع 
کم  از  شهر  این  ورزشی  استدیوم  در  اعتراضی 
توجهی مسووالن به تامین برق و آب این والیت 
انتقاد کرده و هشدار دادند که اگر به این موضوع 
رسیدگی نشود، دروازه شورای والیتی را خواهند 

بست.
در  پنجشنبه  روز  هرات  والیتی  شورای  اعضای 
یک گردهمایی اعتراض آمیز در استدیوم ورزشی 
هرات، مسووالن حکومت مرکزی را متهم به بی 
جمله  از  زندگی  اولیه  خدمات  ارایه  در  توجهی 
باشندگان  از  آب و برق نمودند. حدود 100 تن 
هرات نیز در این تجمع اعضای شورای والیتی را 

همراهی می کردند.
هرات که برق مورد نیازش را از ایران و ترکمنستان 
تامین می کند، همه ساله در فصل زمستان با مشکل 
کمبود و یا قطع برق مواجه می شود که زندگی 
روزمره را برای باشندگان این والیت بسیار دشوار 

می سازد.
داکتر عبدالظاهر فیض زاده، رییس شورای والیتی 
هرات گفت: »با وجود این که همه ساله در فصل 
زمستان مشکل برق در والیت هرات وجود دارد، 
اما مسووالن حکومت مرکزی برای حل آن هیچ 
برنامه عملی ندارند«. رییس شورای والیتی هرات 
هشدار داد که اگر دولت مرکزی برای این مشکل 
فراخوان  شورا  این  اعضای  نکند،  جدی  اقدام 
ملی داده و دست به اعتراض های گسترده تری 
 18 از  هرات  والیتی  عالی  شورای  زد.  خواهند 

عضو تشکیل شده است.
تجمع،  این  در  نیز  هرات  باشندگان  از  شماری 
شورای والیتی هرات را همراهی می کردند. آن ها 
نیزدلیل قطع و ضعیف بودن برق را نبود مدیریت 
می  افغانستان  دولت  مرکزی  مسووالن  درست 
دانند. جاوید رحیمی، یک تن از باشندگان هرات 
گفت: »هیات هایی که به خاطر رفع مشکل برق 
از سوی دولت مرکزی فرستاده می شوند، به فساد 
آغشته اند و به مشکل برق این والیت رسیدگی 

نمی کنند«.
هرات  دینی  علمای  از  تن  یک  حسینی،  فاروق 
که در این گردهمایی اعتراضی شرکت کرده بود، 
گفت: »مردم این والیت به خاطر عدم موجودیت 
برق و آب حتی نمی توانند به فرایض دینی خود 

رسیدگی کنند«.
در  نیز  والیت  این  خبرنگاران  هفته  همین  طی 
مقابل  در  حکومت،  های  کوتاهی  به  اعتراض 
ها  آن  کردند.  اعتراض  والیت  این  برق  ریاست 
این مشکل در روند کاری رسانه  گفته بودند که 
های مختلف این والیت تاثیرات نامطلوب گذاشته 

است.
در  مشکالت  بیکاری،  زمستان،  شدید  سرمای 
افزایش  همزمان  و  نیاز  مورد  برق  و  آب  تامین 
باشندگان  غذایی،  اولیه  مواد  قیمت  حد  از  بیش 
این والیت را دچار مشکالت زیادی در زندگی 

شان کرده است.

در هر دو ساعت، یک...
 مراجعه به مراکز صحی در زمان زایمان از عوامل 

مرگ و میر مادران خوانده شده است.
سازمان  سوی  از  گذشته  سال های  که  آماری 
که  داد  می  نشان  شده  منتشر  جهان  های صحی 
اثر عواملی  بر  آنان  یکی  افغان  مادر  یازده  از هر 
حاملگی جان می دهد، این در حالی است که در 
آنها  از  از هر 430 مادر یکی  کشور تاجیکستان، 
و در اتریش از هر 14300 مادر یک مادر در اثر 
عوامل حاملگی و زایمان جان خود را از دست 

می دهند.
بسیاری خانواده ها در افغانستان ترجیح می دهند تا 
برای کمک جهت والدت، زنان شان را نزد زنان 

موی سپید قریه و یا دایه های محلی ببرند.
با این حال، ثریا دلیل وزیر صحت عامه می گوید 
که تالش های برای برداشتن عوامل که منجر به 

مرگ و میر مادران می شود، افزایش یافته است.
خانم دلیل که در مراسم فراغت شصت نرس قابله 
در والیت پروان در شمال کشور صحبت می کرد 
مادران در  راه های نجات جان  از  گفت که یکی 
زمان زایمان، آموزش و استخدام نرس قابله ها در 

مناطق دور افتاده افغانستان است.
    حداقل شصت نرس قابله روز پنجشنبه در شهر 
چاریکار مرکز والیت پروان پس از سپری کردن 

دریافت  را  شان  فراغت  سند  آموزش،  ماه   18
کردند.

این نرس قابله ها قرار است در والیت های پروان، 
کاپیسا و پنجشیر به کار استخدام شوند.

خانم دلیل در مراسم فراغت این نرس قابله ها، از 
آنان خواست تا مسوولیت شان را در برابر بیماران 

به نحوه »احسن« انجام دهند.
پیشتر، خانم دلیل از آغاز برنامه یی که به گفته او 
در سه والیت  مادران  میر  و  مرگ  کاهش  باعث 

شمال کابل خواهد شد، صحبت کرده بود.
به گفته خانم دلیل، گروه بازسازی والیتی امریکا، 
هزینه آموزش شصت نرس قابله را به عهده گرفته 

است.
هر چند دولت افغانستان در چند سال اخیر تالش 
کرده است که میزان مرگ و میر مادران را کاهش 
دهد، اما هنوز هم مشکالت زیادی در این زمینه 

وجود دارد.
حال  در  عامه،  صحت  وزارت  آمار  اساس  بر 
که  اند  فعال  کشور  در  قابله  نرس   2500 حاضر 

800 تن دیگر هم در حال آموزش هستند.
منابع وزارت صحت عامه گفته اند که افغانستان 
نیازمند  دیگر  قابله  نرس  هزار  تا شش  به 5500 
است تا بتواند موفق به کاهش مرگ و میر مادران 
حاملگی  با  مرتبط  های  بیماری  و  زایمان  هنگام 

شود.

هشدار کارشناسان...
 تهدیدها بایستند.«

سال دو هزار و دوازده مرگبارترین سال 
برای نظامیان افغانستان بود. براساس آمار 
افغانستان در سال گذشته  وزارت داخلۀ 
بیش از یک هزار نظامی و نیروی امنیتی 
این  واقعیت  شدند.  کشته  کشور  این 
نیروهای  به  طالبان  حمالت  که  است 
ارتش  باآنکه  است.  یافته  افزایش  افغان 

افغانستان در ابتدای کار توانست سیصد 
که  افرادی  شمار  کند  جذب  نیرو  هزار 
از ارتش فرار می کنند به شدت افزایش 

یافته است.
آدام الکایر گفت: »هرسال حدود شانزده 
هزار نفر از ارتش افغانستان فرار می کنند. 
 ، افغانستان  امنیت  تأمین  اوصاف،  بااین 
برای نیروهای نظامی و امنیتی این کشور 

کار بسیار دشواری است.«

افغانستان  از  خارجی  نظامیان  درحالی 
شده  تعیین  اهداف  که  می شوند  خارج 
یعنی  افغانستان  برای  متحد  ملل  سازمان 
کشور  این  بازسازی  و  ملی  آشتی  ایجاد 
سال  یازده  از  پس  است.  نشده  محقق 
در  خارجی  نظامی  نیروهای  حضور 
افغانستان، ارتش این کشور که تجهیزات 
الزم را در اختیار ندارد باید برای استقرار 

صلح در این کشور تالش کند.

د طالب بندیانو خوشې...
 افغانانو خالف وسلې ته الس کړي.

دغو  د  اوسه  تر  وویل،  رضایي  ګل  شاه  مېرمن 
اړه  په  دوسیو  د  هغوی  د  او  کېدو  خوشې  د  بندیانو 
او  شوي  ورکړل  دي  نه  معلومات  ته  جرګې  ولسي 
که چېرې دغه کار شوی هم وي؛ نو ښایي عدلي او 
قضایي ځانګړي کمېسیون ته ورکړل شوي وي؛ خو 
وایي، ښه دا ده چې حکومت په دغو بندیانو کې یوه 

تفکیک ته قایل شي.
هغه وایي، د سولې سیاست طالبانو په خوشامندۍ 
او باج ورکونې سره نه تر السه کېږي، ځکه که فکر 
په خوشې  بندیانو  د  به د هغوی  کېږي چې طالبان 
سولې  د  سره  ورکونې  په  امتیاز  د  ورته  یا  او  کېدو 
خبرو ته حاضر شي، دا به یو خیال وي چې ستونزې 

به نورې هم ډېرې کړي.

له دې چې د دغو  اغلې شاه ګل رضایي وایي، سره 
طالبانو  په  یې  څومره  چې  دا  او  شمېر  کره  بندیانو 
ورسپارل  دي  نه  ته  جرګې  ولسي  لري  اړه  پورې 
شوي؛ خو د دغو بندیانو ډېره برخه په طالبانو پورې 
خبرو  په  سولې  د  یې  کېدل  خوشې  چې  لري،  اړه 
پورې اړه لري او دا یو ناسم مسیر دی چې حکومت 

خپل کړی دی.
همدارنګه د ولسي جرګې غړې ذکیه سنګین وایي،  
حکومت په دغه کار سره هڅه کوي، چې طالبان د 
سولې خبرو اترو ته کېنوي؛ خو په وینا یې چې دغه 

ډول کړنې به هېڅ اغېز ونه کړي.
د مېرمن سنګین په خبره، احتمال شتون لري چې 
ښایي دغه خوشې شوي بندیان بېرته د طالبانو لیکو 

ته ورشي.
نوموړې همدارنګه په قضایي ادارو نیوکه وکړه چې 
پلی  عدالت  بندیانو  په  ډول  بشپړ  په  کوالی  نشي 

کړي.
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په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې افغان حکومت 
اکثریت  کېږي  ویل  چې  کېدو  خوشې  په  بندیانو  ډېرو  د 
سیاسي  د  دی،  کړی  پورې  الس  دي،  بندیان  طالب  یې 
وایي،  غړي  جرګې  ولسي  د  او  شننونکي  یوشمېر  چارو 
چې حکومت په دغه کار سره غواړي، چې د طالبانو لیکې 

پیاوړې کړې کړي.
ته  سولې  کار  دغه  حکومت  چې  وایي،  همدارنګه  هغوی 
ورنه  به  پایله  لپاره کوي؛ چې هېڅ  لېواله کولو  د  د طالبانو 

کړي.
ماندګار  کوهستاني  جاوېد  شننونکي  چارو  سیاسی  د 
ورځپاڼې ته وویل، سره له دې چې د جګړې د یوه قرباني 
بندیانو  سیاسي  د  ډول  ځانګړي  په  بندي  هر  د  توګه  په 
حکومت  چې  زیاتوي  خو  کېږي؛  خوشاله  کېدو  خوشې  په 
د  نه  له دې خوشې کېدلو  امله،  له  برنامه ګۍ  بې  د خپلې 
ګټه  توګه  په  کړنې  اړخیزې  یوې  د  کې  پروسه  په  سولې 

پورته کوي.
نوموړی وایي، سره له دې چې حکومت ویلي د دغو بندیانو 

دوسیې په قانوني ډول څېړل شوي او د بند موده یې پای 
ته رسېدلې خو په دې کې شک نشته، چې یوشمېر یې د 
طالبانو او یا هغو کسانو په سپارښتنه چې په طالبانو کې له 

نفوذ نه برخمن دي خوشې کېږي.
ښاغلی کوهستانی زیاتوي، له دې کړنې نه د کابل حکومت 
برداشت دا دی چې ګواکې په دغه کار سره به وکوالی شي، 
او  دي  برخمن  نه  نفوذ  له  طالبانو چې  یوشمېر هغو  د  چې 
او  لیدلي  په زندان کې یې ورسره  یا هم د هغو کسانو چې 
تلو  په  ته  لیکو  طالبانو  د  دي چې  اخیستي  یې  ژمنې  ترې 
سره به د یوه فعال په توګه د سولې په پروسه کې مرسته 
کوي، همکاري وکړي یو څو سلنه محدود کسان به د سولې 

پروسې ته خوشبین او یا هم را ګډ کړي.
د دغه سیاسي شنناند په وینا، د دغه کار یوه روښانه پایله د 
طالبانو د لیکو پیاوړي کېدل دي، ځکه کله چې عدالت نه 
پلی کېږي د جرایمو کچه لوړېږي هغه که په سیاسي برخه 

کې وي او یا هم په جرمي او ټولنیزه برخه کې.
سره  تر  فعالیتونه  ترهګریز  څوک  یو  چې  کله  وایي،  هغه 

کوي او پرې عدالت نه پلی کېږي په یو ډول سره د هغوی 
هڅونه ده.

د ښاغلي کوهستاني په اند، د دې کار بله پایله دا ده چې د 
حکومت ناتواني او کمزورتیا په ډاګه کوي، چې پرته له دې 

کاره نورې د ترسراوي وړ چارې او وسیلې نه لري.
نوموړي وویل، که چېرې له حکومت سره داسې الرې چارې 
وې، چې طالبان خبرو ته وهڅوي او خوشاله یې کړي؛ نو 

زندانیان به یې په مشروط او مقید ډول خوشې کول.
حکومت  د  کېدنه  خوشې  دغه  بندیانو  د  خبره،  په  هغه  د 
کمزوري، ناتواني او ضعف ښیي، چې په ټولو برخو کې کومه 
السته راوړنه نه لري اوس غواړي، چې په دغه ډول سره هغه 

تر پوښښ الندې راولي او زمینه سازي وکړي.
 د ولسي جرګې غړې شاه ګل رضایي ماندګار ورځپاڼې ته 
وویل، د یوشمېر هغو کسانو  چې په قانوني ډول یې دوسیه 
فیصله کېږي او د بند موده یې ختمېږي خوشې کېدل یې 

کومه ستونزه نه لري.
هغه وایي، د یادو یوشمېر بندیانو خوشې کېدل د سولې په 
پروسه کې د حکومت د وروستیو کړنو او خوشامندیو پورې 

هم اړه لري، چې هېڅ پایله به ونه لري.
له دې  به  نوموړې په خبره، د دغو کسانو خوشې کېدنه  د 
پرته چې بېرته د طالبانو لیکو ته ور داخل شي او د افغانانو 

خالف جګړه پیل کړي، نور به کومه پایله ونه لري.
ترخې  دغسې  هم  کې  کلونو  تېرو  په  وایي،  رضایي  مېرمن 
زندانه  له  کسان  یوشمېر  چې  دي،  شوي  تکرار  تجربې 
ضد  پر  افغانانو  د  او  ورشي  ته  طالبانو  بېرته  او  شي  خوشې 

یوشمېر پېښې د دوی له لوري وشي.
برخه  هغه  بندیانو  دغو  د  وایي،  غړې  دغه  جرګې  ولسي  د 
چې په طالبانو پورې اړه لري، له کوم پالن او طرحې پرته، 
د دې لپاره چې طالبان خوشاله او د سولې پروسې ته لېواله 

شي، دا به تر شا یو  خطرناک پیغام ولري.
دا وي، چې خوشې شوي  به  پیغام  وایي، دا خطرناک  هغه 
طالب زندانیان به بېرته د...                             ادامه صفحه 7

شننونکي:

د طالب بندیانو خوشې کېدل د طالبانو لیکې پیاوړې کوي
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هشدار کارشناسان آسترالیایی 
از آیندۀ افغانستان

هشدار  افغانستان  آینده  درباره  آسترالیایی  کارشناسان 
دادند.

افغانستان،  در  نظامیانش  از یک دهه حضور  آسترالیا پس 
این  در  آسترالیا  افغانستان خارج می کند.  از  را  نیروهایش 
مدت بیش از سی میلیارد دالر برای نیروهای نظامی اش در 
افغانستان هزینه کرد. خروج نظامیان آسترالیایی از افغانستان 
بخشی از برنامه کلی خروج همه نظامیان خارجی از این 

کشور تا پایان سال دو هزار و چهارده است. 
فعاالن آسترالیایی می گویند: »نیروهای نظامی آسترالیایی ، 
در وهله نخست نبایستی در افغانستان مستقر می شدند و 
وقتی هم مستقر شدند بایستی به سرعت این کشور را ترک 

می کردند نه اینکه اینقدر طوالنی در این کشور بمانند.«
نخست وزیر آسترالیا معتقد است نیروهای نظامی و پولیس 
و  کنند  تامین  را  کشور  این  امنیت  هستند  قادر  افغانستان 
با طالبان نتیجه بخش بوده است.  راهبرد ایساف درمقابله 
نگاهی  چنین  که  دارند  تردید  کارشناسان  از  بسیاری  اما 

واقع بینانه باشد.
آدام الکایر استاد دانشگاه سیدنی در این باره گفت: »هنوز 
کارهای زیادی در افغانستان باقی مانده است که باید انجام 
شود. هنوز نیروهای امنیتی افغانستان برای اجرای وظایف 
را  کشور  این  امنیت  توانند  نمی  و  ندارند  آماده گی  خود 
تامین کنند و بدون پشتیبانی درمقابل...     ادامه صفحه 7

ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

د افغانستان روان وضعیت ته په کتو، له هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د نېټې )۲۰۱۴/۱۳۹۳( 
په رانېږدې کېدو او په افغانستان کې د روانې پروسې د ښه والي لپاره، د شهید احمدشاه مسعود 
بنسټ د خپل ملي مسوولیت او مسلسلو څارونکیو هڅو په لړ کې؛ د هېواد د نخبګانو د نېږدې 

کېدو او تفاهم په موخه د یوې ملي اجنډا په محور، د یوې بین االفغاني غونډې هوډ لري.
له دې امله د هېواد له ټولو، سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو نخبګانو څخه، چې د یوې 
ملي حل الرې لپاره یې هلې ځلې کړي او کوي یې، په ډېر اراتمندانه ډول هیله 
شهید  د  لپاره،  اخیستو  برخه  او  ګډون  خپل  د  کې  ناسته  دې  په  څو  کوو، 

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk
0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

د درنو لوستونکیو د پام وړ!
د شهید احمدشاه مسعود بنسټ خپلو هېوادوالو ته زېری ورکوي، چې د )په افغانستان کې د 
تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو  او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا ( کتاب په پښتو او انګلیسي ژبو 

هم ژباړل شوی او ډېر ژر به د مینه والو الس ته ورسېږي.
دغه کتاب د یاد بنسټ مشر احمدولي مسعود لیکلي چې تر ډېره یې په کې د هېواد په روان 

وضعیت او په افغانستان کې د تلپاتې سولې په راوستو پر حل الرې بحث کړی دی.

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

صلح پایدار در افغانستان
افغانستان و نزدیک شدن سال  با در نظرداشت اوضاع جاری در 

1393 / 2014 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

به  و  ملی خویش  مسوولیت  بر  بنا  مسعود  احمدشاه 
سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی 

و تفاهم میان نخبگان کشور در محور یک اجنداي 
نظر  در  را  بین االفغانی  نشست  یک  تدویِر  ملی، 

دارد.
بدین منظور، از همۀ 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 بنیاد شهید احمدشاه مسعود  
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