
با  است  گفته  انگلیس  ارتش  مشترک  ستاد  رییس 
خروج نیروهای استرالیایی، انگلیسی و دیگر کشورها 
از افغانستان ضروری است کشورهای غربی به شیوۀ 
رفتار  افغانستان  از  خروج  از  پس  سابق  شوروی 

نکنند.
دیوید  جنرال  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
اظهار  انگلیس  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  ریچاردز، 
داشت که راهکار این معضل را در قرار دادن پولیس و 

ارتش افغانستان در جایگاهی باال و مناسب می داند.
همچنین جنرال دیوید هرلی، رییس ستاد ارتش استرالیا 
هشدار داد که تدابیر توسعه و اداره در افغانستان باید با 

کاهش حضور نظامی در این کشور همراه شود.
جنرال دیوید ریچاردز که به استرالیا سفر کرده تاکید 
کرد که انگلیس اکنون 9 هزار سرباز در افغانستان دارد 
پایان سال جاری میالدی  تا  اما قرار است این تعداد 
در  این  برسد.  تن   200 و  هزار   5 به  و  یافته  کاهش 

در  عملیات  برای  ملل  سازمان  حکم  که  است  حالی 
افغانستان تا پایان سال 2014 خاتمه پیدا می کند.

جنرال ریچاردز در موسسه سیاست راهبردی استرالیا 
در شهر کانبرا تاکید کرد: مهمترین شرط الزم تضمین 
این است که ارتش، پولیس و مردم افغانستان اعتماد 
خود به غرب را حفظ کند و در پایان ما کاری را که 

شوروی سابق انجام داد، انجام ندهیم.
شوروی که در سال 1979 به...         ادامه صفحه 6
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مقام های امنیتی:

اتهـام شکنجه در زندان ها توطیۀ 
استخباراتی است

سرعت  افغانستان  در  نشینی  شهر  روند  اخیر  دهۀ  در 
قابل مالحظه یی داشته است. به خاطر جنگ ها، خشک 
سالی  ها و افزایش رفاه اجتماعی در شهرها، بسیاری از 
مسکن  آنجا  و  گرفته  پیش  را  شهر  راه  روستاها  مردم 

گزین شده اند.
اما در این دهه کار آنچنانی برای انکشاف این شهرها 
جاپان  و  فرانسه  و  آلمان  حاال  است.  نشده  انجام 
می خواهند »کابل نو« را در کنار...       ادامه صفحه 7

         ناجیه نوری 
شماری از فعاالن مدنی، روز گذشته به شدت از عملکرد نهادهای 
مدافع حقوق زنان در افغانستان انتقاد کرده و گفته اند که وظیفۀ 
اصلی اکثریت این نهادها را جلب کمک های خارجی و گرفتن 

پروژه تشکیل می دهد.
همچنان  کابل  در  خبري  نشست  یک  در  گذشته  روز  آن ها 
گفته اند، دست داشتن زورمندان و شماری از نماینده گان پارلمان 
علیه  پرونده هاي خشونت  تا  قضایاي خشونت، سبب شده  در 

زنان به بررسي گرفته نشود.
به  ارجاع  به جاي  پرونده هاي خشونت و تجاوز  آنان،  به گفتۀ 
محاکم، به شورهاي محلي سپرده مي شود و فساد گسترده سبب 

شده تا حاکمان محلي نیز از خود ضعف نشان بدهند.
از شرکت  حمیده گلستاني عضو شوراي والیتي غزني و یکي 
کننده  گان این نشست گفت، تجاوز بر...          ادامه صفحه 6

داده  گزارش  سه شنبه  روز  بین الملل  عفو  سازمان 
کمپ های  در  سرد  بی اندازه  هوای  و  آب  که  است 
مرگ  سبب  افغانستان،  در  جنگ  داخلی  بیجاشده گان 

17 تن شده است که بیشترشان کودکان می باشند.
این بیجاشده گان داخلی در دو هفته اول ماه جنوری در 
والیت های کابل و هرات جان داده اند. کابل و هرات 
و  می باشند  داخلی  مهاجران  شمار  بیشترین  میزبان 
حدود نیم میلیون در کمپ هایی در این شهرها زنده گی 

می کنند.
عفو  در  آسیا  بخش  مدیریت  معاون  تراسکات،  پولی 
بین الملل در اعالمیه یی گفته است: »این مرگ و میرها 

یک تراژیدی قابل پیشگیری بودند«.
بیشترشان  که  تن   100 به  نزدیک  گذشته  زمستان  در 
کودکان و سالمندان بودند، جان شان را در کمپ ها از 
دست دادند. پیش از فرا رسیدن زمستان، از حکومت 

افغانستان و کمک دهنده گان بین المللی تقاضا شده بود 
تا از تکرار این تراژیدی جلوگیری شود.

»بیانگر  میرها  و  مرگ  آخرین  است  گفته  تراسکات 
برای  زمستانی  کمک های  نامناسب  همآهنگ سازی 
صدها هزار انسانی است که در کمپ های بیجا شده گان 

داخلی در سرتاسر کشور زندگی می کنند«.
در  سالمندان  و  کودکان  که  واقعیت  »این  او،  گفته  به 
بین جان باختگان می باشند، بیانگر ضرورت حفاظت 
بسیار  شرایط  در  آسیب پذیر  بسیار  گروه های  این  از 

شدید زمستان است«.
در  داخلی  بیجاشده گان  نماینده گان  با  بین المللی  عفو 
اماکن مسکونی شان در ولسوالی بلخ والیت بلخ، منطقه 
منطقه  چندین  و  هرات  والیت  در  »مسلخ«  مسکونی 
کرده  کابل صحبت  در  داخلی  بیجاشده گان  مسکونی 
است. این کمپ ها در کل محل اقامت هزاران نفر اند.

گفته  بلخ  والیت  در  بیجاشده گان  های  کمپ  ساکنان 
اند که آن ها با وجود تقاضاهای مکرر از حکومت و 
موسسات بین المللی هیچ گونه کمکی به دست نیاورده 
اند. آن ها از شرایط زمستان نهایت سرد، برفباری های 
سنگین و فقدان وسایل گرمایش و غذای کافی برای 
خوراک شان سخن به میان...            ادامه صفحه 6
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تراژیدی یی که هر سال تکرار می شود

رییس ستاد مشترک ارتش انگلیس به کشورهای غربی:

اشتباه شوروی را در افغانستان تکرار نکنید
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با  امریکا  رییس جمهوری  سوگند  مراسم 
شرکت ده ها هزار در برابر کاخ سفید و کنگرۀ 
با انجام  این کشور انجام شد. باراک اوباما 
ریاست جمهورِی  دورۀ  دومین  مراسم،  این 
خود در امریکا را رسمًا آغاز کرد. آقای اوباما 

عمدتًا  مراسم،  این  در  خود  سخنرانِی  در 
نشان  توجه  امریکا  مشکالت  و  مسایل  به 
به روابط خارجی و مشکالت  داد و کمتر 
بین المللی پرداخت. شاید بحران اقتصادی و 
مشکالت داخلی امریکا، فرصت مانورهای 
بین المللی را از آقای اوباما در دومین دورۀ 
این  در  او  بود.  گرفته  ریاست جمهوری اش 
از قانون  آن عماًل  سخنرانی که جملۀ آغازِ 
پس  و  بود  شده  گرفته  کشور  این  اساسی 
می خواست  می شد،  تکرار  گزاره  چند  از 
عواطف و احساساِت خود را به امریکایی ها 

نشان دهد. 
فیلسوف  و  زبان شناس  چامسکی  نوام 
با  مخالفت هایش  به دلیل  که  امریکایی 
در  شده،  شهره  کشور  این  سیاست های 
مورد  در  تازه اش  گفت وگوهای  از  یکی 
اوباما تعبیر شگفت انگیزی ارایه کرده است. 
آقای  گفت وگو  این  در  چامسکی  آقای 
لفاظ توصیف کرد  اوباما را سیاست مداری 
تالش  پوپولیستی اش  سخنرانی های  با  که 
این  آورد.  به دست  را  مخاطبان  دل  می کند 
توصیف شگفت در سخنرانِی دومین دورۀ 
هر  از  بیش  اوباما،  آقای  ریاست جمهوری 
نشان  واقعًا  او  بود.  متجلی  دیگری  زمان 
داد که سیاست مداری لفاظ است. مخاطب 
امریکا  مردم  عمدتًا  سخنرانی  این  اصلِی 
گذشته  سال  چهار  در  که  مردمی  بودند؛ 
وعده های زیادی از سوی آقای اوباما شنیده 
کمتر  خود  عملِی  زنده گی  در  ولی  بودند، 

اثری از آن وعده ها می بینند. 
آقای اوباما در آغاز دورۀ اول ریاست جمهوری 
بود  سپرده  وعده  امریکا  مردم  به  خود، 
حقوق  بهداشتي،  خدمات  مشکل  که 

بازنشسته گی و بی کاری در این کشور را به 
گونۀ سیستماتیک حل می کند. ولی در حال 
حاضر به باور بسیاری از کارشناسان سیاسی 
این کشور، بحران اقتصادی امریکا چنان باال 
گرفته که عملی شدِن این گونه وعده ها را به 

امری محال اگر نگوییم، ولی بسیار دشوار 
تبدیل کرده است. 

از سوی دیگر، بحث های داخلی همواره در 
امریکا در دورۀ دوم ریاست جمهوری مهم 
بوده و روسای جمهوری که برای بار دوم به 
کاخ سفید راه یافته اند، تالش کرده اند دورۀ 
داخلی  برنامه های  به  بیشتر  را  خود  دومِ 

اختصاص دهند. 
مورد  در  کلی  حرف های  اوباما  آقای  اما 
که  سخنانی  داشت؛  هم  جهان  وضعیت 
مسایل  طرح  تا  بودند  شعارگونه  بیشتر 
در  اوباما  آقای  که  آن چه  برخالف  عملی ـ 
دور نخست ریاست جمهورِی خود بر آن ها 
تمرکز داشت. مثل مسالۀ جنجالی عراق و 
افغانستان که در دور اول ریاست جمهوری 
به  را  او  سخناِن  اصلی  محور  اوباما،  آقای 

خود اختصاص داده بودند. 
آقای اوباما در سخنرانِی تازۀ خود از صلح 
مشخص  که  صلحی  گفت؛  سخن  جهانی 
چه گونه  و  چیست  آن  مولفه های  نیست 
این کشور می تواند در تحقِق آن نقش بازی 
کند. فقرزدایی و توجه به اقلیت های محروم 
جوامع، موضوع دیگری بود که آقای اوباما 
با لحنی پرطنطنه به آن اشاره های دل چسپی 
داشت. اشاره های بیشتر آمیخته با شعار و یا 

به گفتۀ چامسکی، لفاظی. 
افغانستان  مورد  در  نه  بار  این  اوباما  آقای 
حرفی زد و نه هم در مورد ایران. او به مسایل 
خاورمیانه نیز توجه نکرد و موضوع اسراییل 
و فلسطین را پاک از یاد برد. حال آن که در 
دور نخست، این مسایل محور سخنرانِی او 
بودند. او در آن دوره از سیاست های پیشین 
امریکا در قبال کشورهای مسلمان انتقاد کرد 

و از دور تازۀ روابط با این کشورها سخن 
گفت. او در آن زمان بالفاصله به مصر سفر 
کرد و از مسجدی در این کشور دیدار نمود. 
در  مشکالت شان  و  مسلمانان  بار  این  اما 
جهان نامتوازِن امروزی، از دید آقای اوباما 
افتاده بودند و او حتا اشاره یي گذرا به این 
مسایل نکرد. از همه گذشته، مردم افغانستان 
انتظار داشتند که آقای اوباما سخناني دربارۀ 
براند؛  زبان  بر  کشورشان  مشکالت  حل 
مشکالتی که در یک دهۀ گذشته با حضور 
خورده  رقم  افغانستان  در  امریکا  پرقدرت 
و حاال بی تفاوت بودن در برابر آن ها، هیچ 
داشت  نخواهد  ما  کشور  مردم  برای  پیامی 
مشکالت  اوباما  آقای  که:  پیام  یک  مگر 

افغانستان را می خواهد بایگانی کند. 
اوباما  آقای  زمام داری  سال های  در  جهان 

بهار  از  شد.  تحوالت  از  تازه یی  دور  وارد 
نسبتًا  جایگاه  که  فلسطین  تا  گرفته  عربی 
بهتری در سازمان ملل یافت. اما این ها کافی 
نبودند و نیستند. وقتی آقای اوباما صلح را 
در  که  دید  باید  می دهد،  ترجیح  جنگ  بر 
عمل این کشور برای استقرار صلح جهانی 
سال های  در  ما  جهان  آیا  است؟  کرده  چه 
زمام دارِی او آرامش بیشتری را تجربه نموده 

است؟ 
منفی  پرسش ها  این  به  پاسخ  شک  بدون 
و  تنش ها  تنها  نه  عمل  در  چون  است. 
بل  نیافتند،  کاهش  جهان  در  درگیری ها 
جنگ ها و درگیری های تازه یی هم به آن ها 

افزوده شدند. 
به  کمک  برای  اوباما  آقای  وعده های 
جهان،  تهی دست  و  فقیر  کشورهای 
برای  او  بودند.  بی پشتوانه  وعده هایي 
کارنامۀ  نیز  دموکراتیک  ارزش های  تحکیم 
دوم  دور  حالی  در  اوباما  ندارد.  موفقی 
که  کرد  آغاز  را  خود  ریاست جمهورِی 
می خواهد به مأموریت نظامِی کشورش در 
پایان دهد؛ مأموریتی که به گفتۀ  افغانستان 
به  قرین  بین المللی،  کارشناسان  از  بسیاری 
در  را  افغانستان  امریکا  است.  نبوده  توفیق 
حالی می خواهد ترک کند که بنیادگرایی و 
تروریسم هنوز به عنوان تهدیدهای اصلی، 
از مردم کشور ما قربانی می گیرند. پاکستان 
نیز هنوز به عنوان عامل اصلی بی ثباتی های 
هیچ  و  نشسته  خود  جایگاه  در  منطقه یی، 
احساس  خود  بر  را  تحملی  غیرقابل  فشار 
احساس  روند صلح،  در  الاقل  که  نمی کند 

مسوولیت بیشتری نشان دهد.  
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احمد عمران

وعده هاي پوشالي اوباما به جهان  

توزیع  برنامۀ  که  کرده  اعالم  کشور  مخابرات  وزارت 
شناس نامه های الکترونیکی را بهار سال آینده آغاز خواهد 
کرد. قرار گزارش های قبلی، در نظر بود که این برنامه در 
مثل  اما  شود.  گرفته  دست  روی  جاری  ماه  همین  اوایل 
به رغم  نپوشید.  عمل  جامۀ  حکومت  وعدۀ  این  گذشته، 
آن که حکومت گفته است مراحل تهیه و برنامه ریزِی این 
شناس نامه ها را پشت سر گذاشته  و در حال حاضر، منتظر 
فرصتي مناسب برای توزیع آن  است؛ اما به نظر می رسد 
انداخته  از چشم  که  دارد  پروسه مشکالتی  این  هنوز  که 

شده است.
از آغاز برنامۀ تهیه و توزیع شناس نامه های برقی، دو نقص 

عمده در آن مشاهده می شد:
1- ذکر واژۀ افغان به جاي قومیت اتباع افغانستان 

2- عدم صدور این شناس نامه ها به سه زبان پارسی، پشتو 
و انگلیسی.

این دو اشکال و نقص تذکر  برای رفع  بارها  کارشناسان 
داده  بودند. آن ها مورد اول را به این دلیل اشکال برشمردند 
که افغانستان یک کشور چندملیتی است و با آن که قانون 
هنوز  می خواند،  افغان  را  کشور  این  اتباع  همۀ  اساسی 

ادعاهایی مبنی بر مصادرۀ هویت قومی  وجود دارد.
اگر از جنبۀ افراطی این ادعا بگذریم، دست کم این منطق 
اتباع  همۀ  اساسی  قانون  که  است  درست  به جاست؛ 
همۀ  هویت  آن که  برای  اما  می خواند،  افغان  را  افغانستان 
اقوام نادیده گرفته نشود، باید هویت قومی  در شناس نامه ها 
یادآوری  این  نیز  قانون اساسی  تذکر داده شود. چون در 
قومیت،  جای  به  افغان  واژۀ  صرف  کاربرد  دارد.  وجود 
ممکن است بسا غلط فهمی ها را به وجود بیاورد؛ چنان که 
سایر اقوام تا کنون گمان می برند که هویت قومیِ  آنان از 

سوی یک قوم خاص نادیده گرفته شده است.
نقص و اشکاِل دومی  نیز ریشه در منازعات قومی  و زبانی 
دارد. طوری  که در افغانستان جنجال زبان پارسی و پشتو 
میان کاربران این زبان ها، شاهد زندۀ این مدعاست. استدالل 
کارشناسان این است که صدور شناس نامه ها به سه زبان 
پارسی، پشتو و انگلیسی باعث رفع جنجال های احتمالی 
پارسی زبانان  امر،  این  تحقق  با  که  بی تردید  شد.  خواهد 
شناس نامه ها  این  در  را  خود  زبانِی  هویت  پشتوزبانان  و 
خواهند یافت و زبان انگلیسی نیز این شناس نامه ها را در 

سطح بین المللی از کج فهمی  نجات خواهد داد.
هرچند اشاره به این مشکالت کاماًل به جا و درست است؛ 
و  گرفته  نادیده  را  هشدارها  این  پیوسته  حکومتی ها  اما 
رایِج  زبان های  از  استفاده  اصل  اگر  که  کرده اند  استدالل 
باید  پس  باشد،  منطقی  شناس نامه ها  این  در  افغانستان 
زبان های ازبیکی، پشه یی، پامیری و... نیز در آن ها به کار 

روند، که این امر ناممکن مي باشد.
بی گمان که چنین ادعایی بي پایه است. دلیل نخست آن که 
ذکر قومیت در این شناس نامه ها به خودِی خود می تواند 
زبان  دربارۀ  و  کند  لحاظ  را  افغانستان  اقوام  همۀ  هویت 
هم باید گفت که همۀ اقوام در افغانستان، به جز زبان های 
محلی شان، به یک زبان فرامحلی نیز تکلم می کنند که این 

زبان یا پارسی ست و یا پشتو.
به نظر می رسد که چنین ادعا و برنامه یی طِي یک انگیزۀ 
بسیار بیمارِ قومی از سوی حلقه یی خاص  در نظر گرفته 
شده است. این گروه به هدِف تحقق برنامه های برتري جویانۀ 
خویش سعی می کند با انگشت گذاشتن بر مسایل حساس 
قومی  و زبانی، میان اقوام افغانستان درز ایجاد نماید. این 
حلقه را برخی از سران اقوام که بیشتر چهره های سیاسی اند 
نیز همراهی می کنند و اصاًل همان هایند که با تأیید چنین 

برنامه هایی، به افکار این گروه رسمیت می بخشند.
بنابراین، تردیدی نیست که در رفع اشکاالت شناس نامه های 
تا  چنان که  دارد.  وجود  عمدی  تعلل  و  فرافکنی  برقی، 
ابراز  اشکاالت  این  مقام مسوولی، دربارۀ رفع  کنون هیچ 
نظر نمی کند و به درستی نمی گوید که این مشکالت رفع 

شده اند یا خیر.
هنوز هم خیلی دیر نشده؛ چندماه فرصت وجود دارد. اگر 
قصِد دامن زدِن به مسایل قومی  وجود نداشته باشد، این 
عواقب  به راه  چشم  آن،  غیر  در  است.  رفع شدني  مشکل 

بسیار بِد آن باید بود.

نواقص شناس نامه های 
برقی را جدی باید گرفت!

اوباما در حالی دور دوم ریاست جمهورِی خود را آغاز کرد که می خواهد 
به مأموریت نظامِی کشورش در افغانستان پایان دهد؛ مأموریتی که به 
گفتة بسیاری از کارشناسان بین المللی، قرین به توفیق نبوده است. امریکا 
افغانستان را در حالی می خواهد ترک کند که بنیادگرایی و تروریسم هنوز 
به عنوان تهدیدهای اصلی، از مردم کشور ما قربانی می گیرند. پاکستان نیز 
هنوز به عنوان عامل اصلی بی ثباتی های منطقه یی، در جایگاه خود نشسته 
و هیچ فشار غیرقابل تحملی را بر خود احساس نمی کند که الاقل در روند 
صلح، احساس مسوولیت بیشتری نشان دهد



توجهی  قابل  اطالعات  کرد،  اعالم  ترکیه  خارجه  امور  وزیر 
در خصوص ترور سه فعال زن کرد در پاریس به دست آمده 
در  داخلی  مساله  یک  قتل ها  این  می کند  مشخص  که  است 

حزب کارگران کردستان ترکیه بوده است.
امور خارجه ترکیه گفت: می توانم  اوغلو، وزیر  احمد داوود 
بگویم که اطالعات مهمی جمع آوری شده  است و ما می توانیم 

این اطالعات را در روزهای آتی منتشر کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ترور این سه زن فعال کرد 
ترکیه  کردستان  کارگران  حزب  داخلی  اقدامات  نتیجه  در 
)پ.ک.ک( است یا خیر گفت: این یک روند قانونی است و تا 
زمانی که به یک حکم مشخص و واضح دست پیدا نکرده ایم 

نباید در مورد آن صحبت کنیم.
که  مساله  این  تایید  با  نیز  فرانسوی  دادستان  مولین،  فرانسوا 
بازداشت شده  ترورها  این  مظنون  ساله  گونی، 30  عمر  تنها 
از اعضای  است اعالم کرد که وی در دو سال گذشته یکی 
حزب پ.ک.ک بوده و آخرین کسی است که با سکینه کانشیز، 
یکی از بنیانگذاران حزب کارگران کردستان ترکیه دیده شده 

است.
این دادستان فرانسوی اعالم کرد: این سه زن فعال کرد توسط 
هنوز  قتل  سه  این  علت  و  شدند  کشته  مشترک  اسلحه  یک 

مشخص نشده است.
از  که  را  فشنگی  پوکه  شده  موفق  فرانسه  پولیس  همچنین 
اسلحه ای که این سه زن با آن کشته شده اند در کت فرد مظنون 
بیابد. منابع مطلع اعالم کرده اند که فرد مظنون ممکن است به 

بیماری های روانی مبتال باشد.
عالوه بر این پولیس فرانسه موفق شده دو مظنون دیگر را در 
17 جنوری سال 2013 در ارتباط با این سه قتل دستگیر کند.

از  یکی  کانشیز،  سکینه  نام های  به  کرد  زن  فعال  سه  این 
دوگان،  ویدان  ترکیه،  کردستان  کارگران  حزب  بنیانگذاران 
سویلیمیز،  لیلی  و  فرانسه  در  کردها  رسانه ای  مرکز  رئیس 
فعال کرد در نهم جنوری سال جاری میالدی در فرانسه ترور 

شدند.
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تشدید نگرانی ها 
از فاجعۀ انسانی در سوریه

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و 
اخضر االبراهیمی، فرستاده مشترک 
در  عرب  اتحادیه  و  ملل  سازمان 
نیویورک  در  جانبه  دو  دیداری 
نسبت به اوضاع سوریه و طوالنی 
این کشور در 22 ماه  شدن بحران 
شدن  آواره  و  کشته  به  که  گذشته 
ابراز  انجامیده،  تن  هزار  صدها 

نگرانی کردند.
ناتوانی  به  نسبت  طرف  دو 
عضو  »ابرقدرت »  کشورهای 
به  رسیدن  در  امنیت  شورای 
پایان  موضعی مشترک و واحد در 
دادن به خشونت ها و درگیری ها در 

سوریه، ابراز ناخرسندی کردند.
بان کی مون و االبراهیمی همچنین 
گروه های  حامی  کشورهای  از 

مسلح در سوریه انتقاد کردند.
مارتین نسیرکی، سخنگوی دبیرکل 

سازمان ملل در این خصوص گفت: االبراهیمی و بان کی 
مون نسبت به ادامه یافتن و گسترش عملیات وحشتناک 
در سوریه و کشتارها و خرابی ها در این کشور از سوی 
کشورهای  از  و  کرده  ناامیدی  ابراز  درگیر  طرف  دو 
خارجی که کمک های تسلیحاتی به هر دو طرف می کنند 

انتقاد کردند.
همچنین شیخ صباح احمد الصباح، امیر کویت نیز به نوبه 
خود اعالم کرد: عدم پاسخگوی نظام سوریه به طرح های 
پیشنهادی درباره سوریه به وضعیت اسفبار انسانی در این 

کشور منجر خواهد شد.
اقدام  و  بیشتر  تالش  به  را  جهانی  جامعه  همچنین  او 
آوارگان  ضروری  نیازهای  کردن  فراهم  برای  فوری 

سوری جهت کاهش مشکالت آنها فراخواند.
امیر کویت در ادامه نسبت به ادامه درگیری های خشونت  
آمیز در سوریه در ماه های گذشته به شدت ابراز تاسف 
کرده و تاکید کرد: متاسفانه با گذشت چندین ماه همچنان 

شاهدیم کشتار و خونریزی در سوریه ادامه داد.
بین المللی  کنفرانس  درباره  الصباح  احمد  صباح  شیخ 
کشورهای اهداکننده که قرار است ماه جاری میالدی در 
کویت و با موضوع آوارگان سوری برگزار شود، گفت: 
کویت از طرح نبیل العربی، دبیرکل اتحادیه عرب درباره 
استقبال  اهداکننده  عربی  کشورهای  کنفرانس  برگزاری 
کمک های  می خواهد  اهداکننده  کشورهای  از  و  کرده 

انسانی خود را به مردم سوریه ارائه دهند.
همچنین صباح الخالد الصباح، وزیر امور خارجه کویت 
نیز پیشتر اعالم کرده بود، به جای ارائه طرح های فردی 
برای حمایت مالی از آوارگان سوری در داخل و خارج 

این کشور نشست کشورهای اهداکننده برگزار می شود.

قرار است این نشست سی ام ماه جاری میالدی در کویت 
برگزار شود.

سوریه  مخالفان  از  یکی  صافی،  لوی  حال،  همین  در 
ملی  ائتالف  الخطیب، رییس  معاذ  احمد  اعالم کرد:  نیز 
قطر  به  محرمانه  سفری  به  اقدام  اخیرا  سوریه  مخالفان 

کرده است.

وی گفت: هدف الخطیب از این سفر انجام مذاکرات با 
مقامات مسوول قطری به ویژه حمد بن جاسم بن جبر 

آل ثانی، نخست وزیر این کشور بود.
صافی در ادامه این اظهارات خود خاطرنشان کرد: معاذ 
الخطیب که اخیراً به استانبول بازگشت در سفرش به قطر 
مالی  کمک های  ارایه  درخواست  کشور  این  مقامات  از 

بیشتر به مخالفان مسلح سوری کرده است.
در  قطر  به  خطیب  سفر  کرد:  خاطرنشان  هم چنین  وی 
انتقالی  دولت  تشکیل  تصمیم  بر  مثبت  تاثیری  حقیقت 
به جا می گذارد چرا که مخالفان در ائتالف ملی سوریه 
نیستند که معتقدند  با تشکیل دولت موافق  این دلیل  به 
بین المللی  صندوقی  تاسیس  از  بعد  باید  انتقالی  دولت 

برای حمایت از آن تشکیل شود.
دولت  تشکیل  سوریه  مخالفان  ملی  ائتالف  نیز  پیشتر 

انتقالی را به تاخیر انداخت.
شد  صادر  مخالفان  ملی  ائتالف  توسط  که  بیانیه یی  در 
اعالم شده است که ائتالف ملی کمیته ای متشکل از پنج 
تن را برای ارائه پیشنهادات درباره دولت انتقالی طی 10 

روز آینده تشکیل داده است.
همچنین منابع آگاه که در نشست ائتالف مخالفان سوریه 
تشکیل  درباره  مذاکرات  کردند:  تاکید  داشتند،  شرکت 
میزان  درباره  موجود  اختالفات  دلیل  به  انتقالی  دولت 
توان دولت انتقالی برای باقی ماندن در قدرت به نتیجه 

نرسید.
ائتالف مخالفان سوریه از روز شنبه نشستی را در استانبول 

ترکیه با هدف تشکیل دولت انتقالی برگزار کردند.

در همین حال سایت شبکه العربیه نیز اعالم کرد: سازمان 
آغاز  در سوریه  را  انسانی خود  عملیات  بزرگترین  ملل 

کرده است.
بنا به گزارش این سایت خبری هیات انسانی وابسته به 
سازمان ملل که متشکل از مسئوالن بلندپایه هشت آژانس 
از استان حمص و  تاکنون  وابسته به سازمان ملل است 

درعا در جنوب سوریه دیدار کرده اند.
رییس این هیات درباره دیدارشان از استان حمص و درعا 

خاطر  به  اینجا  در  ما  کرد:  اعالم 
اما  برای صحبت  نه  آمده ایم  عمل 
این  انسانی  اوضاع  که  بگویم  باید 
لذا  بود  نگران کننده  بسیار  شهرها 
گسترده یی  انسانی  عملیات  باید 
این  و  بگیرد  صورت  سوریه  در 
از  چیزی است که ساکنان سوریه 

ماموریت ما انتظار دارند.
در  نسیرکی  مارتین  همچنین 
دایم  مقر  در  مطبوعاتی  کنفرانسی 
خود در نیویورک اعالم کرد: هیات 
هفت  از  متشکل  که  ملل  سازمان 
آژانس وابسته به این سازمان است 
شهر  وضعیت  به  نسبت  به شدت 
مجاورت  در  تلبیسه  و  حمص 

حمص ابراز تاسف کرده اند.
مطبوعاتی  کنفرانس  این  در  وی 
که  هیات  این  کرد:  خاطرنشان 
بشار  عملیات  مدیر  را  آن  رهبری 
دوستانه دفتر سازمان ملل بر عهده دارد اخیرا به حمص و 
شهر تلبیسه سفر کرده و اعالم کرده اند که اوضاع انسانی 

این شهر و اطراف آن به شدت نگران کننده است.
با  سفر  این  ملل  سازمان  دبیرکل  سخنگوی  گفته  به  بنا 
هماهنگی دولت و مخالفان سوریه صورت گرفته است و 
هیات مذکور در سوریه با هدف ارزیابی نیازهای انسانی 

و کمک رسانی به مردم این کشور حاضر شده است.
همچنین میشل سلیمان، رییس جمهوری لبنان نیز با تاکید 
را  مخالفتش  سوریه  در  سیاسی  مذاکرات  آغاز  لزوم  بر 
اعالم  سوریه  در  خارجی  کشورهای  دخالت  هرگونه  با 

کرد.
سلیمان همچنین اعالم کرد: لبنان با کمک های تسلیحاتی 
به مخالفان سوریه و ارسال نیروهای مسلح برای مبارزه 
در این کشور مخالف بوده و از طرف های درگیر سوریه 

می خواهد تا برای مذاکره حاضر شوند.
به  را  جهان  کشورهای  همچنین  لبنان  رییس جمهوری 
توافق  جلب  و  سوریه  مردم  کردن  جمع  برای  تالش 
ملل  سازمان  نظارت  تحت  سیاسی  طرحی  درباره  آنها 

فراخواند.
از سوی دیگر، دولت اردن نیز اعالم کرد: طی پنج روز 
گذشته بیش از هشت هزار آواره سوری وارد این کشور 

شده اند.
یک منبع آگاه در فرماندهی نیروهای مسلح اردن گفت: 
نیروهای گارد مرزی طی پنج روز گذشته از 1242 آواره 

سوری استقبال کردند.
وی گفت: بیشتر آوارگان زنان و کودکان و افراد کهنسال 

هستند.
در همین راستا، دولت سوریه نیز آوارگان سوری را به 

بازگشت به کشورشان فراخواند.
که  داد  وعده  آوارگان  به  سوریه  دولت  همچنین 
خسارت های وارده به شهرها و منازل شهروندان سوری 

را جبران خواهد کرد.
کمیته وزارتی مکلف از سوی دولت سوریه نیز تصمیم 
برای حل و فصل  این کشور  برنامه های سیاسی  گرفت 

بحران سوریه به اجرا درآورد.

داوود اوغلو:
اطالعات قابل توجهی از ترور سه 

فعال کرد به دست آمده است
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عباس: 
اسراییل به دنبال ترور 

من است

طاهر القادری رهبر معترضان پاکستانی که چند روز 
پایتخت  در  گسترده یی  تحصن  و  تظاهرات  پیش 
انداخته بود اعالم کرد که قصد  این کشور به راه 

شرکت در انتخابات آینده را ندارد.
نزدیک  دوستان  با  مشاوره  از  بعد  القادری  طاهر 
خود و رهبران موسسه منهاج القرآن به این نتیجه 

رسید که بهتر است در انتخابات شرکت نکند.
ابراز  با خبرنگاران در الهور  قادری در گفت وگو 
داشت: خودش، 2 فرزندش و هیچ یک از اعضای 
شرکت  پاکستان  آتی  انتخابات  در  خانواده اش 

نمی کنند.
از  غیر  که  است  این  از  حاکی  دیگری  گزارش 
خانواده قادری سایر اعضای موسسه منهاج القرآن 
می توانند برای شرکت در انتخابات نامزد شوند و 

به رقابت انتخاباتی بپردازند.
القرآن که حدود  منهاج  طاهرالقادری رهبر حزب 
یک ماه پیش، از تبعید خود خواسته خود در کانادا 
به پاکستان بازگشته بود، چند روز پیش به همراه 

هوادارانش  از  تن  هزار  صدها 
کرد  تحصن  اسالم آباد  در  به 
اصالحات  انجام  خواستار  و 

انتخاباتی در کشور شد.
روز  چهار  از  پس  سرانجام 
پایتخت،  در  اعتراض  و  تحصن 
دولت  نماینده گان  با  قادری 
توافقنامه یی  و  شد  مذاکره  وارد 
برای انجام یک سری اصالحات 
به  دولت  با  در کشور  انتخاباتی 

امضا رساند.
اگرچه برخی رسانه ها، این اقدام جنجالی قادری را 
نقشه از پیش تعیین شده ارتش برای فشار به دولت 
در آستانه برگزاری انتخابات در این کشور عنوان 
کردند اما مقامات ارتش این ادعا را رد و تصریح 

کردند که تظاهرات قادری هیچ ارتباطی با این نهاد 
نظامی ندارد.

برای  آینده  روز  چند  تا  قادری  که  می شود  گفته 
کانادا  به  خود  شخصی  امور  برخی  به  رسیده گی 

باز می گردد.
رییس تشکیالت خودگردان فلسطین از تالش رژیم صهیونیستی 
از  اطالعاتش  دلیل  به  عریقات  صائب  دست  از  رهایی  برای 

جزییات مذاکرات فلسطین و اسراییل پرده برداشت.
در  فلسطین  خودگردان  تشکیالت  رییس  عباس،  محمود 
مصاحبه یی دو ساعته با شبکه خبری المیادین فاش کرد: صائب 
فلسطین  خودگردان  تشکیالت  ارشد  کننده  مذاکره   عریقات، 
به  است  اسراییل  و  فلسطین  مذاکرات  سیاه«  »جعبه  مثابه  به 
همین دلیل اسراییل بارها تالش کرده است با اعمال فشار بر 

فلسطینی ها از وجود عریقات خالص شود.
از  رهایی  برای  اسراییل  تالش  کرد:  اعالم  همچنین  عباس 
عریقات به دلیل آن است که وی بیش از آنچه باید اطالعات 

دارد.
محمود عباس بیش از سه بار و مکرراً تاکید کرد، اسراییل برای 

ترور من و خالصی از وجود من تالش می کند.
عباس در ادامه گفت: عرفات هم به همین طریق کشته شد.

        

القادری در انتخابات پاکستان شرکت نمی کند
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          حامد علمی
آقای حکمتیار می گوید که احتمال دارد 
در داخل کودتا رخ بدهد. نظر شما در 

این باره چیست؟
گفتیم  و  کردیم  بیان  را  خود  طرح  ما  ـ 
که کار ما از نقاط ضعیِف دشمن شروع 
می شود و به طرف مرکز می آید و نفس 
قوای مجاهدین، اساس کار ماست و اگر 
کسی از داخل همکاری کند، قابل تأیید 

ماست و همکاری آنان را رد نمی کنیم.
حزب  قوماندانان  شاه سلیم  شورای  در 
امکان  آیا  نداشتند،  اشتراک  اسالمی 
حزب  قوماندانان  آینده  در  که  دارد 

اشتراک کنند؟
در شورای  انشاءاهلل  که  دارم  یقین  من  ـ 
خواهند  اشتراک  حزب  قوماندانان  آیندۀ 

کرد.
آیا شما فکر می کنید که می توانید کابل 
را بگیرید؟ با در نظرداشت این که شما 
قوای هوایی ندارید و حکومت قوی تر 

است؟
ـ بر عکس تصور شما، رژیم کابل بسیار 
کابل  رژیم  بقای  علت  نیست.  قوی 
قوت های  از  استفاده  در  ما  اشتباهات 
کابل  دفاع  وزیر  که  دیدید  شما  بود.  ما 
می خواست علیه او کودتا کند و فعاًل هم 
ادامه  داخل  در  صاحب منصبان  گرفتاری 
دارد و رژیم باالی همۀ اعضایش بی اعتبار 
سیاسی  نقطه نظر  از  هم چنان  است. 
با هم متحد  نتوانست جناح های خود را 
بسازد. سیاست مصالحۀ ملی رژیم کاماًل 
با شکست مواجه شده است. فساد اداری، 
رشوه، ظلم، اختالس و ده ها نقیصۀ دیگر 
در داخل رژیم وجود دارد. فقط و فقط 
از  ما  غلط  استفادۀ  از  ناشي  رژیم،  بقای 

فرصت ها و امکانات بوده است.
زمانی که می خواستید شاهراه  هر  شما 
از  حکومت  کنید،  مسدود  را  سالنگ 
آن  و  می کرد  استفاده  هوایی اش  قوای 
یک  این  آیا  می ساخت.  باز  دوباره  را 

ضعف شما نیست؟
مقطعی  به طور  را  سالنگ  همیشه  ما  ـ 
روس ها  که  زمانی  ما  ساختیم.  مسدود 
بودند،  افغانستان  در  قوای شان  باتمام 
الزم  اگر  می ساختیم.  مسدود  را  سالنگ 
انشاءاهلل  کنیم،  مسدود  را  سالنگ  باشد 
به طور دایمی سالنگ مسدود خواهد شد.

شما  از  مردم  کنید،  را  کار  این  اگر 
ناراض نخواهند شد؟

ـ در زمانی که الزم باشد، من یقین دارم 
دست  از  نجات شان  به خاطر  کابل  مردم 
تکلیف  این  قبول  به  حاضر  نجیب، 

خواهند بود.
شما  روحیة  آیا  می کنید  فکر  چه  شما 
هم  هنوز  جنگ  سال  دوازده  وجود  با 

باال است؟

را  جنگ  زمان  آن  باالتر.  زمان  آن  از  ـ 
ندیده بودیم و حاال در جنگ رشد کردیم 

و در جنگ پخته شده ایم.
آیا رهبران جهادی دربارة استراتژی تان 

اظهارنظر کرده اند؟
ـ در مرحلۀ اول راجع به شورای سرتاسری 
و استراتژی آن تشویش هایی داشتند، ولی 
مجلس  رهبران  با  که  گذشته  شب های 
داشتیم، آن ها تایید کامل خود را در برابر 

استراتژی ما اعالن کردند.
از  شما  که  نیست  معنی  بدان  این  آیا 

رهبران مستقالنه عمل می کنید؟
قوماندانان  و  قوماندانان  بدون  رهبران  ـ 
خدمت  مصدر  نمی توانند  رهبران  بدون 
دوی شان  هر  که  است  بهتر  پس  شوند؛ 

باشند.
منتظر  را  برنامه های تان  تمام  شما  آیا 
رهبران مجاهدین می گذارید و اگر مانند 
صورت  آن  در  نکردند،  توافق  گذشته 

چه خواهید کرد؟
کارهای  بود.  نخواهیم  کسی  منتظر  ما  ـ 
به  را  آن  دارد،  تعلق  ما  به  که  نظامی یي 

پیش می بریم.
که  می خواهد  قوماندانان  شورای  آیا 

جانشین حکومت موقت باشد؟
ـ ما فقط می خواهیم که شورای قوماندانان 
در داخل افغانستان کار کنند، نه در خارج. 
رهبران در قسمت خالی ایجاد شده باید 
این ها  که  استیم  امیدوار  بگیرند،  تصمیم 
و ضرورت  باشند  موفق  کار خویش  در 
نیافتد که قوماندانان دربارۀ تعیین زعامت 

تصمیم بگیرند.
آیا شورای قوماندانان تصمیم گرفته که 

باالخره زمام امور را به دست گیرد؟
ـ ما عملیات نظامی و شکستاندن همین 

بن بست را وظیفۀ خود می دانیم.
شکست،  نظامی  بن بست  که  زمانی 
رهبران  بدون  قوماندانان  شورای  آیا 
می توانند زمام امور را به دست گیرند؟

قوماندانان  که  استم  نظر  این  به  من  ـ 
بدون رهبران و رهبران بدون قوماندانان 
به هدف نمی رسند. در قسمت حکومت 
فقط  قوماندانان  ما  که  می گویم  آینده 
و  امنیت  تامین  راه  در  تا  داریم  وظیفه 
نگاه  از  و  خدماتی  ارگان های  تاسیس 
نظامی تشدید جنگ و شکستاندن رکود 
نظامی کار کنیم. امیدوار استیم که رهبران 

بتوانند کاری کنند.
و  اسلم بیگ  میرزا  با  پاکستان  در  شما 
مالقات  امریکا  متحدة  ایاالت  سفیر 
شورای  به  راجع  آن ها  نظرات  کردید. 

شما چه طور بود؟
ـ چیز معقول را هر کس قبول می کند.

شما خبر دارید که ادارۀ استخبارات نظامی 
پاکستان توجه بیشتر به حکمتیار دارد، آیا 

شما این مساله را به آقای درانی گفتید؟

ـ ما در این باره با کسی حرف نزدیم که 
چرا حکمتیار را تایید می کنند یا نمی کنند. 
را مطرح  پروگرام خود  برنامه و  فقط  ما 
ساختیم و گفتیم که این پروگرام معقول 

است.
معلوم  برای تان  و  دیدید  را  پشاور  شما 
شد که جنگ افغانستان، رهبران جهاد و 
طوری  پاکستان  نظامی  استخبارات  ادارۀ 
از  یکی  شدن  جدا  که  خورده  گره  باهم 
دیگر امکان ندارد. آیا مساله قابل تاسف 
نیست و آیا چاره یي برای این کار در نظر 

دارید؟
آی.اس.آی  با  قوماندانان  از  عده یی  ـ 
نیست؛  شکی  این  در  و  دارند  همکاری 
اما جبهات مقتدر و عام مردم افغانستان و 

مهاجرین مستقالنه عمل می کنند.
بسیاری از مردم فکر می کنند که شما با 
آمدن تان به پاکستان، استقالل تان را از 
دست دادید. آیا این بردداشت درست 

است؟
قبلی من توجه  به حرف های  اگر شما  ـ 
نموده باشید، من گفتم که خود قوماندانان 
استراتژی سیاسی نظامِی خویش را طرح 
صورت  گذشته  در  که  کارهایي  کردند. 
کردم. هدف  رد  را  آن ها  من  بود،  گرفته 
تایید  که  بود  این  پاکستان  به  من  آمدن 
دیگران را به استراتژی خویش بگیرم. در 
را بگویم و  این جا می خواهم یک جمله 
آن این که هر چیز معقول از هر طرف که 
باشد ما آن را می پذیریم، مگر هیچ وقت 
افکار غیرمعقول را چه در داخل افغانستان 
به  که  چیزی  خارج،  در  چه  و  باشیم 
هیچ کس  نباشد،  افغانستان  و  اسالم  مفاد 

نمی تواند باالی ما بقبوالند.
طوری که اطالع دارید، کانگرس امریکا 
کمک های خویش به افغانستان را کاهش 
داده است. آیا این یک نوع فشار باالی 

شورای قوماندانان شما نیست؟ 
ـ در این قسمت اشاره کردم که شورا از 
داخل منشا گرفته است و چنین کمک ها و 
مذاکرات، نمی تواند تاثیری باالی کسانی 
که در افغانستان هستند، داشته باشد و اگر 
فشاري باشد، باالی رهبران جهاد خواهد 

بود.
که  فعلی  وضع  نظرداشت  در  با  آیا 
شما  گردد،  قطع  تسلیحاتی  کمک های 
افغانستان  قضیة  نظامی  حل  به  بازهم 

اصرار می ورزید؟
ـ ما متوجه هر دو استیم و من یقین دارم 
که اگر از قوای موجود مجاهدین به شکل 
زودی  به  رژیم  شود،  استفاده  آن  معقول 
ساقط می گردد. تصمیم ما شکست دادن 
رژیم است؛ اگر آن ها در نیمۀ راه حاضر 
ما  کنند،  قبول  را  ما  حقانیت  که  شوند 

تردیدی نداریم.
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بخش صــدم

بخش دوم و پاياني

در مسـیر پیروزی

پرسش هايي که 
پیش از ازدواج بايد به آن ها پاسخ بدهید

waysinlife :منبع
ترجمه: مرضیة نوروزی

  آیا زمان کافی صرف شناخت یک دیگر کرده اید؟
هرگز بر اساس یک شناخت کوتاه مدت و احساس عشق گذرا، تعهد مادام العمر 
به زنده گی شکل نمی گیرد و حتا زوج هایی که مطمین هستند عاشِق هم شده اند، 
از  بیش تری  شناخت  ازدواج،  برای  بگیرند.  ازدواج  به  تصمیم  عجوالنه  نباید 
یک دیگر و خصوصیات هم نیاز است و حداقل ۶ ماه برای شناخت بیش تر با 

یک دیگر در تعامل و ارتباط باشید.

  چه کسی کارهای روزمرة خانه را اداره خواهد کرد؟
اگر زن عالوه بر مسوولیت های خانه، شاغل هم باشد، به سرعت ممکن است 
به دلیل مشغلۀ کاری بعد از گذشت مدت زمانی دچار زودرنجی یا افسرده گی 
شود. بسیاری از مشاوران معتقد اند باید زن و 
مرد فهرستی از تمام کارهای خانه را تهیه کنند و 
سپس هر کدام، عادالنه انجام بخشی از کارهای 
صبور  نکنید  فراموش  گیرند.  عهده  بر  را  خانه 
نکته هایی  مهم ترین  سازگاری  و  درک  بودن، 

هستند که هر دوی شما باید به آن توجه کنید.
 

مستحکم  ازدواج  به  تعهدمان  چه گونه    
شود؟

سمیرنگ،  استون  دکتر  و  کالوانز  داکتر 
سازگاری  چه گونه گی  دربارۀ  که  روان شناسانی 
زوج ها مطالعاتی انجام داده اند، معتقدند باید به 
توجه و دل سردی ناگهانی به همسر )دمدمی مزاج 
کرد.  توجه  خطر  زنگ  یک  عنوان  به  بودن( 
از عواملی است  ثبات شخصیت، یکی  نداشتن 
داشته  نقش  زنده گی  فروپاشی  در  می تواند  که 

باشد.

ثبات  به  عاطفی  نظر  از  همسرتان  آیا    
احساس و بلوغ رسیده است؟

شروع  و  ازدواج  به  تصمیم  از  قبل  است  بهتر 
زنده گی مشترک، زمانی که با فرد مورد عالقۀتان 
از  دور  به  و  واقع بینانه تر  کمی  می روید،  بیرون 
احساس عالقه و دوست داشتن، به رفتارهای او 
از نظر ثبات اخالقی و بلوغ رفتاری، توجه و آن ها 
را ارزیابی کنید. از طرز صحبت کردن گرفته تا 
نوع برخورد در شرایط متفاوت. معموالً افرادی 
که از نظر شخصیتی به بلوغ کامل نرسیده اند، یا 
در معرض  بیشتر  دارند،  پایینی  نفس  به  اعتماد 
مصرف الکول و مواد مخدر هستند. نتایج یک 
بررسی روی 20هزار زوج مطلقه، نشان می دهد 
44 درصد طالق ها به دلیل مصرف الکول و مواد 

مخدر است.

بهتر است قبل از 
تصمیم به ازدواج 
و شروع زنده گی 

مشترک، زمانی که با 
فرد مورد عالقةتان 

بیرون می روید، کمی 
واقع بینانه تر و به 

دور از احساس عالقه 
و دوست داشتن، به 
رفتارهای او از نظر 
ثبات اخالقی و بلوغ 

رفتاری، توجه و آن ها 
را ارزیابی کنید. از 
طرز صحبت کردن 

گرفته تا نوع برخورد 
در شرایط متفاوت. 

معموالً افرادی که 
از نظر شخصیتی 

به بلوغ کامل 
نرسیده اند، یا اعتماد 

به نفس پایینی دارند، 
بیشتر در معرض 

مصرف الکول و مواد 
مخدر هستند



کتاب تاجیکان در آیینۀ تاریخ )از آریان تا سامانیان(، نوشتۀ 
امام علي رحمان رییس جمهوري تاجیکستان، از سوي بنگاه 

نشراتي میوند به زبان فارسي منتشر شده است.
این کتاب که در نخست به سیریلیک نوشته شده، به فارسي 
برگردان شده و براي خواننده گان افغانستاني به چاپ رسیده 
است. این اثر آقاي امام علي رحمان در 4 جلد و 782 صفحه 

و در فاصله هاي زمانِي متفاوتي نوشته شده است. 
و  پارسي  ناب  واژه هاي  از  پر  تاریخ"  آیینۀ  در  "تاجیکان 
اصطالحات غني و بومِي تاجیکي است؛ واژه ها و اصطالحاتي 
چون  افغانستان  از  قسمت هایي  و  تاجیکستان  در  تنها  که 
بدخشان و تخار کاربرد دارند و در دیگر مناطق قلمرِو زبان 
اصطالحاتي  و  واژه ها  مانده اند.  مجهول  و  مهجور  پارسي، 

مانند: 
سبزیدن به معناي روییدن یا سربرآوردن

تاي: کره یا چوچه اسپ
باي:  ثروت مند و پول دار

پرتافتن: انداختن یا بناکردن
َغمي: به معناي خسته و مانده

تَفسان: داغ
غایت: وقت و هنگام

پََره: به معناي جایگاه، دور و نوبت
خوش ذاتي به معناي اصیل و نجیب

اسپ هاي بَِدو: اسپ هاي دونده
کردِن  تبرئه  یا  دادن  نشان  بي گناه  را  خود  خودسفیدکني: 

خود

نازکي هاي عیاري: فوت و فن جوان مردي
ناتینجي: نابه ساماني و هرج ومرج

ساز: درست و بدون نقص
فراواني  به  کتاب  این  در  اصطالحات،  و  واژه ها  گونه  این 
دیگري  بکِر  و  غني  گنجینۀ  دروازه  مي تواند  و  دارد  وجود 
ایران  و  افغانستان  فارسي زبانان  روي  به  را  پارسي  زبان  از 

بگشاید. 
گنجینه هاي  از  یکي  این کشور  ویژه جنوِب  به  تاجیکستان 
نبود رسم الخط  به دلیل  که  فارسي ست  زبان  واژه گان  بزرگ 
این  به  فارسي زبانان  دیگر  نکردِن  سفر  و  آن جا  در  فارسي 
است؛  مانده  بي استفاده  و  ناشناخته  ما  براي  عمدتًا  مناطق، 
به گونه یي که خواننده گان افغانستاني با خواندن این کتاب، 
با نثري ناآشنا و تازه روبه رو خواهند شد؛ نثري که بسیاري 
مناطق  بومي ترین  ساکناِن  براي  تنها  و  تنها  آن  عباراِت  از 

روستایِي شمال افغانستان قابل فهم است.
اما اگر همکاري هاي فرهنگي میان هر سه کشور بیشتر شود، 
زبان فارسي رایج در ایران و افغانستان و تاجیکستان چهرۀ 
پربارتري به خود خواهد گرفت. چاپ و نشر این کتاب در 

در  نیکي ست  گام  میوند،  نشراتي  بنگاه  سوي  از  افغانستان 
فارسي زبانان  تا ضمن آن که  یابد  ادامه  باید  همین راستا که 
هم  نوشتارِي  و  گفتاري  ویژه گي هاي  با  بتوانند  کشور  سه 
آشنا  شوند، با اثرپذیري از یکدیگر، بر شیوایي و پویایِي زبان 

پارسي بیافزایند.
نویسنده جدا از این که تنها به تاریخ پرداخته و رویدادهاي 
تاریخي را شرح داده، در هر جلد صفحات بسیاري را هم 
موضوع هاي  و  داده  اختصاص  خود  افکار  و  اندیشه ها  به 

مختلفي را روي کاغذ ریخته است.
پشتي این کتاب داراي آرایشي حماسي و اسطوره یي است. 
گردونه  کوروش،  منشور  گلي  لوح  هخامنشي،  کوروش 
چاراسپۀ زرین )نماد قدرت و خرد زرتشتي(، مجسمۀ بوداي 
کعبۀ  به  که  قدیمي یي  ساختمان  خوابیده،  بوداي  بامیان، 
با سر قوچ مربوط  انگشتري زرین  زرتشت معروف است، 
به تمدن سغدي، ویرانه هاي شهر آي خانم، تخت جمشید و 
ویرانه هاي پرسپولیس، تصاویر و نمادهایي اند که در پشتي 

کتاب گرد آورده شده اند.
این نمادها را که مربوط به چندین حوزۀ  طراح جلد تمام 
تمدني و فرهنگ هاي گوناگوني چون سغدي، زرتشتي، یونان 
و باختري، هندي بودایي اند با ظرافت خاصي گرد آورده تا 

نشان دهد که تاجیکان میراث دار اصلِي این افتخارات اند.
سخن آخر این که: اثر آقاي امام علي رحمان رییس جمهوري 
یک  که  فراواني  دغدغه هاي  به  باتوجه  تاجیکستان، 
رییس جمهور مي تواند داشته باشد، درخور ستایش و تحسین 

است.

            احمد فرامین

شعر افریقا، محصول برداشت های منفِی شاعراِن این قاره از 
استثمارگران اروپایی ست که هم چون دیواری در برابر تحول 
از  افریقا  شاعران  ایستاده اند.  افریقایی ها  اجتماعی  و  فکری 
حوزه های مختلف برای آزادی از این قیدوبند کوشیده اند، اما 
تنها نتیجۀ شان خوردن شالِق بیشتر از استثمارگران بوده است. 
یعنی به محض آن که آوازِ خود را بر ضد استبداد بلند کردند، 
به زندان افکنده شدند و سال های زیادی از عمرشان را در 
چهاردیوارِي زندان سپری نمودند. مانند آنتونیو جاچینتو که 
چهارده سال در زندان بود. و همین طور شاعران دیگري که 
برای سروده های ضد استعماریی شان زندانی شدند و مورد 

شکنجۀ استعمارگراِن حاکِم وقت قرار  گرفتند. 
جان  مایۀ شعر افریقا را در سروده های انقالبِی شاعران حوزۀ 
کینیا  حوزۀ  از  روژا،  ژوفر  و  جاچینتو  آنتونیو  چون  آنگوال 
ازاالچ،  خادامبی  و  آنجیرا  جرد  چون  شاعرانی  اشعار  در 
از  با،  در سروده هاي شاعري چون عمر  موریتانیا  از حوزۀ 
حوزۀ افریقای جنوبی در شعر شاعرانی چون سیفو سپامال، 
دنیس بروتوس، آزوالد متشالی، و همین طور در حوزه های 
دیگر چون مالیزیا، سنگال، بنین، کامرون، اوگاندا، موزابیک، 
بتیک،  اکوت پ  را در سروده هاي شاعرانی چون  نایجیریا 
بیراُگ دیُب  امبال زونه دیپوک و  گابریل اوکارا، ماالنگاتانا، 

مي توان مشاهده کرد.
 غنی ترین سروده های این شاعران، از زمان جنگ های ضد 
استعماری سال های 1947 شروع شده و تا امروز ادامه یافته 

است. 
خود  مادرِی  زبان  با  مختلف  کشورهای  از  افریقا  شاعران 
مانند »ایو«، »زولو« و »لو«  شعر سروده اند، اما برای رساندِن 
چون  زبان هایي  به  را  خود  شعرهای  جهانیان،  به  آوازشان 
نشر  به  سپس  و  کرده اند  ترجمه  فرانسوی  و  انگلیسی 
توجه  مورد  توانسته  خوشبختانه  آن ها  کار  این  رسانده اند. 

مخاطبین شعر جهان قرار بگیرد. 
هرچند در حوزۀ زبان پارسی ترجمه های زیادی از شاعران 
جهان داریم، اما کارِ اندکی براي برگرداِن سروده های شاعران 
افریقا صورت گرفته است، و ما خواهان دریافت بیشتری از 
هرچه  شدِن  غنامند  برای  ـ  شاعران  دسته  این  سروده های 

بیشتر شعر پیشرومان ـ استیم. 
و  هدف  می آید،  میان  به  افریقا  شعر  دربارۀ  بحث  وقتی   
سطِر  هر  در  که  افریقاست  قارۀ  حوزه های  تمام  مقصوْد 
و  اجتماعی  محرومیت های  می توان  آن،  شاعران  شعرهای 
آرزوی یک فرد را برای رسیدن به آزادی  دید. به بخشی از 
سروده های »کوفی آوونور« شاعر و محقق  معاصِر افریقایی 

از حوزۀ غنا توجه کنید که »زندانی« نام دارد:

تو را گرفتند و بردند
و ما سخت به فکر فرو رفتیم

چه بر سرت خواهد آمد
در کدام کابوس درخشیدن خواهی گرفت

آن شب صدای فریاد و فغان برخاست
و من در شگفت ماندم کدام عزیز دل مادر

دربه در سردابه های بیداد گشته است؟

...
پس این دملی چرکین است که

می آزارد ملت ها را
دمل چرکین زندان ها، شکنجه ها، خونریزی ها

و گرسنه گی و فقر
یک روز این دمل خواهد ترکید

باید بترکد.

کوفی آوونور بسیار موفقانه در مقابل چیزی که ملتش را می 
اعتراض خود را نشان می دهد و مسوولیت خود را  آزارد، 
در مقابل هم نوِع خود به چهرۀ یک شاعر ادا می کند. تعداد 
زیادي از شاعران در حوزه های متعدد افریقا به همین فکر 
زنده گی می کنند که باید ملت خویش را از فقر و زندان و 

شکنجه و خونریزی  نجات بخشند. 
اکنون بخشی از سرودۀ »ژان پاپتیست تاتی ـ لوتارد« شاعر 

دیگِر افریقایی را بخوانید به نام »مرگ و تولد دوباره«:
ماهی  با محمولۀ  کند و سرنگون شود  دریا طغیان  ...بگذار 

و نمکش!
بگذار بشکافد آستر نیلی رنگ آسمان!

بگذار خورشید منفجر شود زیر شریان بند آتش افشانش!
چرا نباید جهان از نو بیاغازد؟

من در پگاه ملتی آمادۀ قیام ایستاده ام
آن ها را می بینم که با ارواحی غرِق عرق از قفس های خود 

می گریزند
همان گونه که خورشید، غرق نور

از آفاق شرق می گریزد!

در این شعر، تمام حرف دل یک شاعِر افریقایی به صراحت 
بیرون آمده است و بر کاغذ سپید نقش بسته است. در این 
که  قفس هایي  از  تا  هستند  قیام  به  آماده  ملتش  و  او  شعر، 

دیگران براي شان ساخته اند، بگریزند. به نظر شاعران افریقایی، 
راه  یک  مي باشد،  روان  بدان  افریقا  شعر  که  سمت وسویي 
بسیار سرنوشت ساز است و از همین روست که شعر افریقا 
چهره یي خشم آلود و ضداستعمار دارد. رنج و محرومیت های 
دوامدار چنان بر روح شاعران افریقایی اثرگذار واقع شده، 
این شاعران  واژۀ سروده های  واژه  در  پرخاش  و  که خشم 
را  مرثیه سرایی  جاری ست.  چشمه سار  مثل  و  است  نمایان 
فرض خود پنداشته اند و خواهان تحرک و تحول در جامعۀ 
خویش استند تا چیزهای از دست دادۀشان را دوباره به دست 
آرند، آسوده و آرام، بدون هیچ گونه تشنج، به زیستِن خود 
ادامه دهند و از زنده گی برده وار، رهایي یابند. این گونه است 
که سروده های شان بدون این که افریقایی باشد، جهانی ست و 

خواننده را به سوی خود کشیده، غرق در لذت مي سازد.

  چهره های موفق شعِر معاصر افریقا:

آنتونیو جاچینتو ـ متولد سال 1926 در لواند
عشق من!

می خواستم نامه یی برایت بنویسم
تا یادآورِ روزهای دیدار در میعادگاه مان باشد

و شب های گم شده در البه الی علف زاران
یادآور خلوِت سرسبزمان در سایۀ درختاِن گوجه
ماهتاب تراویده از البه الی شاخساران انبوه نخل 

یادآورجنون شهوت آلود
و تلخی ِ گزندۀ جدایی مان...

... 
کلمات سوزان

کلمات محزون آن نامه را
می خواستم برایت نامه یی بنویسم...

اما عشق من

افسوس، افسوس، افسوس
که تو را سواد خواندن نیست 

و مِن بی نوا را سوادِ نوشتن!

عمر با / متولد سال: 1900 در مارتانیا 
گاو- سرباز

چه گونه خبر نداری؟
که یک رأس گاو خوب شیرده
می تواند به خدمت احضار شود

و قابل تعویض است با یک عدد سرباز؟
***

گاوهای آشنا
به من می گویی حق جانب توست؟

پس آن دو گاوی که در رمۀ ارباب دیدم چه؟
اگر صدای شان بزنم

بی درنگ صاحب شان را می شناسند.

جرد آنجیرا / متولد سال: 1936 در کینیا

اگر
اگر در سفر 

پای راستم به سنگی بخورد
نشانۀ خوبی ست

یعنی پولدار خواهم شد
اما اگر پای چپم به سنگ بخورد

از نیمۀ راه باز می گردم.

اگر پیراهنم را 
پشت و رو پوشیده باشم

ذوق می کنم
زیرا نشاِن رو آوردن بخت است. 

...
اما اگر خواب عشقم را ببینم 

یک سره ناامید می شوم
زیرا نشان ناکامی ست.

خروسی می خواند
باید کشته شوم.

سیفو سپامال / متولد سال: 1932 در ژوهانسبورگ
روز جزا

سیاه پوستان، خواننده به دنیا می آیند
سیاه پوستان، دونده به دنیا می آیند

سیاه پوستان، همیشه دوستدار صلح اند
این گونه افسانه ها، سیاه پوستان را ساده لوح جلوه می دهند

خواننده
دونده

دوستدار صلح
هیچ کس توفان خروشاِن درون ما را نمی بیند

هیچ کس کاسۀ لبریِز صبر ما را نمی بیند
خندیدن، عذاب آور و ناممکن شده است

خواننده           
دونده 

دوستدار صلح
آری، به یقین، ما ترانه خواهیم خواند در شب های تا سحر 

بیدار 
و دونده های خوبی خواهیم بود برای پشت سرگشتِن همۀ 

موانع
اما آن چه تردید دارم دوست داشتن صلحی ست

که سفیدپوستان را ارباِب ما می خواهد!
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فریادهای ما را
 راهی به بی کران ها نیست!
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)نگاهي کوتاه به شعر افریقا(

معرفي کتاب

»تاجیكان در آیینة تاریخ«
 اثری از ريیس جمهور تاجیكستان



           ماندگار
در  متحد  ملل  سازمان  گزارش  انتشار  دنبال  به 
بازداشت گاه های  در  سیستماتیک  شکنجۀ  مورد 
را  تحقیق  دستور  کرزی  رییس جمهور  افغانستان، 

در این مورد صادر کرده است. 
در گزارش سازمان ملل که اخیراً منتشر شد، گفته 
بازداشتگاه  های  از  شده است که در شمار زیادی 
این  اساس  بر  دارد.  جریان  شکنجه  افغانستان 
گزارش، 43 درصد زندانیانی  که مورد تحقیق قرار 
گرفته اند، گفته اند که در بازداشت گاه ها بدرفتاری 

معمول است.
آیساف نیز این گزارش سازمان ملل را تأیید کرده و 
گفته است که به دلیل همین مساله، روند واگذاری 
زندانیان به حکومت افغانستان را به حالت تعلیق 

درآورده اند.
ادعای  به شدت  افغانستان  ریاست جمهوری  اما 
کرده،  رد  را  افغانستان  زندان های  در  شکنجه 
می گوید که آیساف پیوسته از زندان  های افغانستان 
غیرمسووالنه  اظهاراتی  چنین  و  می کند  بازدید 

است.
به  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی  فیضی  ایمل 
موثق  شواهد  و  اسناد  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 
سرخ  صلیب  آیساف،  هیأت  که  داریم  اختیار  در 
از  پیوسته  صورت  به  بشری  حقوق  نهادهای  و 
زندان های افغانستان بازدید کرده اند و چشم دیدهای 

خود را به نهادهای مربوطۀشان ارایه نموده اند.
ملل،  سازمان  گزارش  از  پیش  آیساف  گفت،  او 
نداشت،  زندان ها  در  شکنجه  به  اشاره یي  هیچ 
اما بالفاصله پس از انتشار این گزارش، آن را به 
صورت غیرمسووالنه و سوال برانگیز تأیید کردند؛ 
حال آن که آن ها در بررسی زندان ها شریک هستند 

و نقش دارند.
او با انتقاد تند از آیساف گفت: »در صورتی که در 
زندان های افغانستان شکنجه وجود دارد و پالیسی 
و  نیست  چنین  هم  امنیتی  نیروهای  و  حکومت 
مسوولیت  نمی دهد؛  را  شکنجه  اجازۀ  نیز  قانون 
شما )آیساف( چه بوده و نظارت شما چه سودی 

داشته است؟«
ادعا  ما  که  گفت  کرزی  رییس جمهور  سخنگوی 
نداریم که در زندان های ما مشکالتی وجود ندارد؛ 
زندان ها  در  سیستماتیک  شکنجۀ  هیچ گاهی  اما 

موجود نیست.
در همین حال، مقامات امنیتی به شدت این گزارش 
سازمان ملل متحد را رد کرده و گفته اند که ادعای 
استخباراتی  و  روانی  جنگ  زندان ها،  در  شکنجه 

است.
امنیتی  ارشد  معین  رحمان،  عبدالرحمان  جنرال   
وزارت داخله روز گذشته در کابل به خبرنگاران 
گفت: »ما هر نوع شکنجه یی را که در این گزارش 
)ملل متحد( ذکر شده است، رد می کنیم. وزارت 

با  را  مشترکی  ارزیابی  تا  است  حاضر  داخله 
دفتر ملل متحد انجام دهد«.

او می گوید که ادعای زندانیان مبنی بر شکنجۀ 
شان توسط ماموران امنیتی، دسیسۀ سازمان های 

استخبارات بیگانه است.
این  براساس  زندانیان،  که  آقای رحمان گفت 
دسیسه ها، تالش داشته اند تا ارگان های امنیتی 
فاقد معیارها و ظرفیت های الزم  افغانستان را 

نشان دهند.
سرپرست  حسام،  الدین  حسام  حال،  این  در 
است:  گفته  نیز  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست 
»این یک جنگ استخباراتی و روانی است. وقتی 
که نهادهای ملی و بین المللی شما را مورد سوال 
قرار می دهند، هر جنگجو موظف است نیروهای 

امنیتی داخلی را متهم سازد«.
و  ملی  نهادهای  اخیر،  ماه  در 10  که  می گوید  او 
بین المللی از نظارت خانه های افغانستان به شکل 
مستمر باز دید کرده و هیچ نوع شکنجه یی از سوی 

ارگان های امنیتی صورت نگرفته است.
آقای حسام تأکید کرد که نهاد امنیت ملی، تمامی 
به شدت  را  زندانیان  در مورد شکنجۀ  گزارش ها 

رد می کند.

  دستور تحقیق
خبرنامه یی  نشر  با  گذشته  روز  ریاست جمهوری 

گفته است: »رییس جمهور کرزی هیأتی را وظیفه 
منتشر  گزارش  ادعاهای  و  یافته ها  تا  است  داده 
شده توسط ملل متحد در قسمت شکنجه، تعدی 
و تجاوز و بدرفتاری در زندان ها را مورد تحقیق 
قرار دهد که توسط وزارت داخله و ریاست امنیت 

ملی اداره می شوند«.
حقیقت  تیم  که  است  شده  گفته  خبرنامه  این  در 
ادعاهای شکنجه،  یاب وظیفه دارد در مورد همه 
در  جنسی  تجاوز  و  مرگ  به  تهدید  بدرفتاری، 
زندان ها و همچنان هرگونه عبب و نقص و سوء 
محاکمه  و  بازجویی  جریان  در  که  را  اجراآتی 

زندانیان وجود داشته باشد، تحقیق نماید.
که  است  شده  داده  دستور  همچنان  بازجویان  به 

هرگونه خالف رفتاری را برمال سازند. 
هیأت  که  می گوید  نیز  رییس جمهور  سخنگوی 
بررسی  را  این موضوع  به صورت جدی  موظف 
خواهد کرد و روشن خواهد ساخت که در پشت 

چنین ادعاهایی چه اهدافی نهفته است.
شده  نشر  زمانی  در  متحد  ملل  سازمان  گزارش 
است که حکومت افغانستان در حال به عهده گیری 
است.  امریکایی  نیروهای  از  زندانیان  مسوولیت 
که  است  کرده  تاکید  بارها  افغانستان  حکومت 
ایاالت متحده امریکا برای احترام به حق حاکمیت 
نهادهای  به  را  زندانیان  همه  افغانستان،  ملی 

افغانستان واگذار نماید. 
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   مقام های امنیتی:

اتهام شکنجه در زندان ها 

توطیۀ استخـباراتی است

زنان در خانه های امن...
نشان  دایکندي  والیت  زنان  امور  ریاست  در  ساله   15 دختر  یک   

مي دهد که زنان و دختران حتا در خانه هاي امن نیز در امان نیستند.
این عضو شوراي والیتي غزني افزود: »این که چرا یک دختر با چند 
طب  به  دختر  این  پروندۀ  چرا  این که  مي شود،  گذاشته  تنها  نگهبان 
عدلي ارجاع داده نمي شود و این که چرا چنین اتفاقي در یک مکاني 
به نام ریاست امور زنان رخ مي دهد، را باید حکومت افغانستان پاسخ 

دهد.«
امور زنان والیت  اگر رییس  امور زنان گفت،  از وزارت  انتقاد  با  او 
بي توجهي  نشان گر  باشد،  مانده  باقي  خود  پست  در  هنوز  دایکندي 

وزارت زنان نسبت به خشونت و تجاوز علیه زنان است.
از حقوق  مدافع  نهادهاي  و  ارتباطي  پل هاي  آن که  با  کرد،  اضافه  او 
زنان در کشور بسیار زیاد است، اما خشونت علیه زنان کاهش نیافته؛ 
بنابراین خوب مي بود به جاي این همه نهاد و پل ارتباطي، یک فابریکۀ 
براي زنان ساخته مي شد تا هم تعداد گداها کاهش پیدا مي کرد و هم 

فحشا و فساد در جامعه.
بانو گلستاني تاکید کرد، نهادهاي حقوق بشري پرونده ها را به طور 
باقي  کاغذ  روي  در  مي کنند  کارهم  اگر  و  نمي کنند  پیگیري  مداوم 

مي  ماند که این اقدام سبب فرار مجرمین مي گردد.
ما  آماري که  گفت،  نشست  دراین  مدني  جامعه  عضو  حسین  ناصر 
داریم افزایش خشونت علیه زنان را نشان مي دهد که شامل تجاوز، 

لت و کوب، اختطاف و قتل هاي ناموسي است.
او در مورد علت افزایش خشونت مي گوید، متاسفانه درحکومت هاي 
محلي به جرایم رسیده گي قضایي صورت نمي گیرد که دلیل آن فساد 
گسترده، دست داشتن زورمندان محلي و دولتي و نماینده گان پارلمان 

است.
به گفتۀ این عضو جامعه مدني، حدود 90 درصد قضایاي خشونت به 
رسانه ها نمي رسد و در محلي که اتفاق افتاده دفن مي شود و صداي 
زناني که مورد خشونت قرار گرفته اند به رسانه ها نمي رسد، تا بازتاب 

داده شود.
او افزود، از یک سو شماري از نهادهاي مدافع حقوق زنان به جاي 
از  و  فندگیري هستند  پروژه و  پرونده هاي خشونت، درگیر  پیگیري 
ارجاع  آنان  کار  و  نیستند  اجراییه یی  قواي  نهادها  این  دیگر  طرف 

پرونده ها به محاکم است.
با وجود آنکه تعداد نهادهاي مدافع از حقوق زنان رو به افزایش است 
و وزارتي به نام وزارت زنان نیز در راستاي کاهش خشونت علیه زنان 
فعالیت مي کند و پول هاي گزافي به نام دفاع از حقوق زنان به مصرف 
رسیده است؛ اما هر روز مردم شاهد پخش خبري در مورد خشونت، 
تجاوز و قتل زنان از طریق  رسانه هاي کشور هستند و جالب تر اینکه 
خود وزارت امور زنان و سایر نهادهای مدافع حقوق زنان از افزایش 

خشونت علیه زنان خبر مي دهد.

تراژیدی یی که هر سال...
 آورده اند.

عفو بین الملل گفته است در والیت هرات کمک 
به  از خارج  به آن مهاجرانی صورت می گیرد که 
کشور بر می گردند و به نظر می رسد که کمک ها 
والیت  اداره  فشار  بر  بنا  داخلی  بیجاشده گان  به 

مربوطه قطع شده است.
که  دارند  هراس  آن  از  اند  گفته  محلی  مقام های 
را  آن ها  مبادا  بیجاشده گان  به  کمک ها  عرضه 
ترغیب کند که به جای برگشت به والیات شان به 

طور دایمی در این کمپ ها باقی بمانند.
تراسکات می گوید: »این مرگ و میرها ضرورت 
عاجل حفاظت از همه بیجاشده گان داخلی، بهبود 

و  کمک رسانی  و  سازی  همآهنگ  به  بخشیدن 
تشخیص ساحاتی را نشان می دهد که بیجاشده گان 
خود بدون کمک می توانند به آنها رسیده گی کنند. 
نامتوازن  کمک ها در سر تا سر کشور به صورت 
توزیع شده اند، به این معنی که آن بیجاشده گانی 
که در والیت های بلخ و بعضًا در هرات قرار دارند، 

از این عدم توازن رنج می برند«.
رهبران جماعت های بیجاشده داخلی نیز گفته اند 
شامل  غذا  زمستانی  کمک های  بسته های  در  که 
نبوده است، و مواد سوختی که توزیع شده است، 
برای زمستان کافی نمی باشد. از آن جایی که کمتر 
امکان کاریابی و سایر منابع عایداتی وجود دارد، 
خریداری  برای  کافی  پول  بیجاشده  خانواده های 

غذا و مواد سوخت ندارند.
چندین دهه جنگ، افغانستان را به کشوری دارای 
بیشترین جمعیت بیجاشده داخلی در جهان تبدیل 
امور  در  متحد  ملل  عالی  کمیشنری  است.  کرده 
مهاجران شمار این بیجاشده گان را 450 هزار نفر 
تخمین می کند، اما عفو بین الملل می گوید که شمار 

آن ها احتماالً خیلی بیشتر از این است.
تراسکات گفت: »نیاز شدید وجود دارد که اکنون 
از مرگ و میر بیشتر در زمستان جلوگیری شود. 
یاد  به  باید  دهنده اش  کمک  شرکای  و  افغانستان 
آوردند که حفاظت از جان انسان ها در این اماکن 
بین المللی یک مکلفیت  قانون  به  مسکونی مطابق 

است«.
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اشتباه شوروی را در...
ساختن  خارج  از  پس  کرد  حمله  افغانستان   
نیروهای خود در سال 1989 از حمایت و تامین 
موضوع  این  و  کرد  خودداری  افغانستان  دولت 
افغانستان و  سه سال بعد موجب سقوط دولت 

قدرت گرفتن طالبان در این کشور شد.
شاهد  فقط  نه  من  کرد:  تاکید  ریچاردز  جنرال 
انگلیسی  این مساله در میان سیاستمداران  درک 
بلکه در میان سیاستمداران زیاد دیگری نیز بوده ام 
و به شما تضمین می دهم که این درس از سوی 

همه به خوبی فهمیده شده است.
استرالیا هم اکنون حدود هزار و 550 سرباز در 
جاری  سال  پایان  تا  است  قرار  دارد.  افغانستان 
میالدی انتقال مسوولیت امنیت به نیروهای افغان 

در استان اوروزگان به طور کامل انجام شود.
جنرال هرلی خاطرنشان کرد: ارتش تنها می تواند 
شامل  ملی  قدرت  عناصر  دیگر  برای  را  فضا 
توسعه معدنی، پولیس و قوه قضاییه فراهم کند.

وی افزود: خطر در افغانستان این است که تدابیر 
توسعه و دولت به حد کافی همچون قراردادهای 

نظامی برقرار نشده است.
جنرال هرلی خاطرنشان ساخت که با کم شدن از 
نیروهای  افغانستان  استرالیا در  میزان تالش های 
تقبل  را  مسوولیت ها  افغانستان  ملی  امنیت 

می کنند.
در  زیادی  اتفاقات  حوزه ها  همه  در  گفت:  وی 
حال رخ داده است اما کسب تاثیر دلخواه نیاز به 

زمان طوالنی تر دارد.
اظهارنظرهای جنرال ریچاردز در حالی ایراد شد 
که ارتش استرالیا عنوان داشت که پیش از انجام 
چهار حمله نخست از سوی نیروهای خودی در 
افغانستان که باعث کشته شدن هفت استرالیایی 
افزایش  بینی  پیش  شد  تن   10 شدن  زخمی  و 

حمالت خودی ها در افغانستان را کرده است.
اما جنرال هرلی خاطرنشان ساخت که مقابله با 
این گونه حمالت موسوم به حمالت سبزها علیه 

آبی ها بسیار دشوار است.
به گفته وی، این حمالت علیه استرالیایی ها که 
نخستین آن ها در ماه مه 2011 و آخرین مورد آن 
ها در ماه اوت انجام شد برای ارتش افغانستان 

در طول سال گذشته سنگین تمام شده است.
وی خاطرنشان ساخت: اما صادقانه ما می توانستیم 
پیش بینی کنیم که این موضوع در دو یا سه سال 

آینده رخ خواهد داد.
اعضای  که  هنگامی   2010 سال  حمالت  این 
سربازان  روی  به  افغانستان  ملی  امنیت  نیروی 
انگلیسی و امریکایی آتش گشودند آغاز شدند. 
ارتش  مقامات  با  مذاکره  در  مثال  عنوان  به  من 

کردم  مشاهده  گذشته  سال  دو  طی  پاکستان 
جزو  تاکتیک  این  گفتند  وضوح  به  آن ها  که 

تاکتیک های طالبان خواهد بود.
جنرال هرلی افزود: نیروی امنیت ملی افغانستان 
به سرعت به 350 هزار نیرو توسعه پیدا کرد و 
نیاز  مناسب  به طور  بررسی  صالحیت ها  اعمال 

به زمان دارد.
عالوه بر آن وی تاکید کرد که اطالعات درباره 
وقوع حمالت نیروهای خودی به دقت اطالعات 
شده  شناخته  دشمن های  با  مقابله  منظور  به 

نیست.
وی افزود: این خیلی دشوار است که بدانیم هر 
کس که در این اتاق است در فکرش قصد دارد 
چه  شد  بیدار  خواب  از  فردا صبح  که  هنگامی 
کاری انجام دهد و این چیزی است که شما از ما 
به  لزومًا  اینگونه حمالت  بدانیم.  می خواهید که 
بود رخ نمی داد.  آنکه عامل حمله طالبان  سبب 
چنین حمالتی ممکن است رخ دهد زیرا عامالن 
رختخواب  از  خروج  هنگام  است  ممکن  آنها 
دیگر از شما غربی ها خوششان نیاید و به همین 
با  مقابله  می دهد.  رخ  حمالتی  چنین  سادگی 
است.  دشواری  کار  ما  برای  گونه حمالت  این 
این حمالت تالش  با  مقابله  برای  به سختی  ما 

کرده ایم.
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کمک تازۀ بریتانیا به وزارت فواید عامه

نخستین ولسوال زن آغاز به کار کرد

رییس جمهوری هند روز سه شنبه اعالم کرد 
که کاماًل نسبت به اجرای خط لوله انتقال گاز 
ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند )تاپی( 

تا سال 2017 میالدی متعهد است.
تا  هند  و  پاکستان  افغانستان،  ترکمنستان، 
اکنون چندین دور با یکدیگر در مورد نحوۀ 
آنها  ولی  اند  کرده  مذاکره  طرح  این  اجرای 
به یک توافق نهایی در این خصوص دست 

نیافته اند.
روز  هند  رییس جمهوری  موکرجی  پرناب 
معاون  مردوف  رشید  با  دیدار  در  شنبه  سه 
ترکمنستان  خارجه  وزیر  و  وزیر  نخست 
نو  در دهلی  ریاست جمهوری هند  کاخ  در 
گفت: هند با کمبود ذخایر انرژی مواجه است 
درحالی که ترکمنستان دارای ذخایر سرشاری 

از نفت و گاز می باشد.
رییس جمهوری هند گفت: اجرای این طرح 
از نظر اقتصادی برای هر دو کشور مفید است 
برقراری صلح و  برای  این طرح همچنین  و 

توسعه در منطقه مهم می باشد.
به خاطر  ترکمنستان  از  هند  رییس جمهوری 
حمایت از نامزدی هند برای عضویت دایم در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد در صورت 

افزایش تعداد اعضای آن قدردانی کرد.

رشید مردوف معاون نخست وزیر و وزیر 
خارجه ترکمنستان نیز هند را به عنوان یک 
دوست و یک شریک قدیمی ترکمنستان 
هم در همکاری دوجانبه و هم در محافل 

بین المللی توصیف کرد.
زمان  از  تاپی  گاز  لوله  خط  طرح 
محمداف  بردی  قربانقلی  دیدار 
رییس جمهوری ترکمنستان از دهلی 

نو در سال 2010 تا کنون از سوی دولت 
هند درحال پیگیری است.

سال  )گیل(  هند  دولتی  گاز  شرکت 
گذشته یک قرارداد خرید گاز را با 
شرکت ملی نفت ترکمنستان برای 
لوله  خط  یک  طریق  از  آن  ارسال 

امضا کرد.
کیلومتری   1۶80 لوله  خط  این 

 90 روزانه  تواند  می  که 
گاز  مترمکعب  میلیون 

 30 مدت  برای  را 
کند  منتقل  سال 
قرار است در سال 
عملیاتی   2018

شود.

نخستین  عنوان  به  سادات  شکیب  سایره 
ولسوال در افغانستان به کار آغاز کرد.

رقابتی  روند  یک  در  اخیراً  سادات  خانم 
منطقه  ولسوال  عنوان  به  و  کرد  شرکت 
»خواجه دو کوه« در والیت شمالی جوزجان 

تعیین شد.
ساحه محل کار او زادگاه جنرال عبدالرشید 
افغانستان  اسالمی  ملی  جنبش  رهبر  دوستم 
ولسوالی  دلیل  همین  به  احتماالً  و  است 
هم  گاز  و  برق  نیروی  از  دوکوه  خواجه 

برخوردار است.
بسیاری از ولسوالی های افغانستان برق و گاز 

ندارند.
نماینده  از سوی  خانم سادات روز سه شنبه، 
دوکوه«  »خواجه  مردم  به  محلی  حکومت 
دوکوه  خواجه  منطقه  حاکم  عنوان  به  رسما 
»خواجه  اهالی  از  نفر  صدها  شد.  معرفی 
این  در  نو  ولسوال  استقبال  برای  دوکوه« 

مراسم شرکت کردند.
دیگر،  زن  یک  را  سادات  خانم  تقرر  حکم 

در  جوزجان  والی  دفتر  رییس  ایوبی  مریم 
این مراسم خواند و برای او آرزوی موفقیت 

کرد.
تحت  منطقه  وضعیت  سادات  شکیب  خانم 
فرمانش را تأسف بار خواند و گفت که برای 

بهبود آن تالش خواهد کرد.
نخستین ولسوال زن از مردم خواست که او 
را در انجام مسوولیتش حمایت کنند تا بتواند 

کارهای موثری انجام دهد.
پیش از این در افغانستان سابقه نداشته است 
شود.  تعیین  ولسوال  عنوان  به  زن  یک  که 
این سمت عمدتا »مردانه« محسوب می شده 
است. هر چند پیش از این حبیبه سرابی در 
مرکز  در  بامیان  والی  سمت  به   1383 سال 
افغانستان تعیین شده بود که تا حاال در همین 

سمت است.
همچنین عذرا جعفری در سال 1387 به عنوان 
شهردار شهر نیلی مرکز والیت دایکندی در 

مرکز افغانستان تعیین شده است.
در ده سال اخیر در افغانستان فرصت های کار 

و استخدام زنان در سطوح مختلف نهادهای 
دولتی و غیردولتی فراهم شده است.

در  زنان  حضور  برای  افغانستان  قوانین 
اداری  و  اجتماعی  سیاسی،  فعالیت های 
در  جمله  از  و  شده  قایل  مثبت«  »تبعیض 
 25 اقل  حد  که  شده  گذاشته  قید  پارلمان 

درصد اعضای آن باید زن باشد.
معاون  سمت  در  زنان  اخیر  سال های  در 
ریاست جمهوری، عضویت کابینه و ریاست 

نهادهای مختلف دولتی رسیده اند.

هند:

به پروژۀ تاپی متعهدیم

از  که  می گویند  عامه  فواید  وزارت  مسووالن 
کمک تازۀ بریتانیا در راستای تطبیق پالیسی حفظ 
و مراقبت سرک ها و ارتقای ظرفیت کارمندان این 

وزارت استفاده خواهند کرد.
سرک ها  مراقبت  و  حفظ  پالیسی  آن ها،  گفتۀ  به 
کابینۀ  سوی  از  تازه گی  به  کشور  شاهراه های  و 

حکومت تصویب شده است.
نجیب اهلل اوژن وزیر فواید عامه روز سه شنبه در 
بریتانیا  مالی  تازۀ  تفاهم نامه کمک  امضای  مراسم 
در کابل گفت که آن کشور متعهد گردیده است 
میلیون  شش  حدود  معادل  پوند  میلیون   4.3 که 
دالر را برای اجرای برنامه های وزارت فواید عامه 
به خصوص در زمینۀ حفظ و مراقبت سرک ها و 

شاهراه ها کمک کند.
اساسی  بخش  یک  در  ما  که  »امروز  گفت:  او 
دیگری قدم می گذاریم، بریتانیا کمک های زیادی 
را در این بخش در نظر دارد که آغاز آن از 4.3 
میلیون پوند معادل حدود شش میلیون دالر است. 
تفاهم نامه آن را به امضا می رسانیم و این پول از 
وزارت  این  دسترس  به   UNOPS ادارۀ  طریق 
قرار می گیرد تا ما این پول را در بخش حفظ و 
ارتقاع ظرفیت به  افغانستان و  مراقبت سرک های 

کار بگیریم.«

علت های  از  یکی  که  می گوید  عامه  فواید  وزیر 
عمدۀ تخریب سرک های این کشور، عبور و مرور 

وسایط تناژ بلند باالی این سرک ها است.
مساعدت  از  تا  می کنند  تالش  که  کرد  تاکید  او 
جدید بریتانیا در راستای حفظ و مراقبت سرک ها 
صورت  موثر  استفادۀ  کشور  این  شاهراه های  و 

گیرد.
بین المللی  انکشاف  اداره  نمایندۀ  در همین حال، 
بریتانیا، حفظ و مراقبت سرک ها را در افغانستان 

در رشد و تقویت اقتصاد این کشور مهم خواند.
آقای مارک مالوله گفت، این کمک بریتانیا بخشی 
از مساعدت های آن کشور به افغانستان است. به 
کرده  تعهد  توکیو  کنفرانس  در  بریتانیا  او،  گفتۀ 
افغانستان  به  پوند  میلیون   178 ساالنه  که  است 

کمک می کند.
او گفت: با پروسه انتقال که حاال در جریان است، 
مقدار کمک های خارجی هم به افغانستان کاهش 
که  می گویم  خاطر  همین  به  پس  یافت،  خواهد 
شبکه  دارای  افغانستان  تا  است  مهم  بسیار  این 
سرک های خوب باشد و این یکی از فکتورهای 
خوبی است در زمینه رشد اقتصاد این کشور در 

سال های آینده.«

کار کابل جدید آغاز...
 شهر کابل فعلی اعمار کنند.

تراکم  با  رابطه  در  تحقیقات  مقامات،  گفته  به 
سال  ده  تا  که  می دهد  نشان  پایتخت  در  نفوس 
دیگر جایی برای پذیرش بیشتر مردم در این شهر 

نخواهد بود.
نو  شهرکابل  ساخت  مسول  زاده،  حسن  آقای 
از سال 1385 آغاز  این شهر  می گوید که طرح  
شد و درسال 138۶ عماًل ماستر پالن ابتدایی اش 
دیزاین و  فرانسه یی  آلمانی و  توسط شرکت های 
آماده  شد.  به گفته وی در سال 1387 برای عملی 
با »جایکا«  قراردادی  این شهر  ماستر پالن  کردن 
جاپان صورت گرفت. جایکا یک سازمان مستقل 
زمینه  در  که  است  جاپان  در  بین المللی  دولتی 
توسعه به دولت جاپان و همچنین کشورهای در 

حال توسعه کمک می کند.
وی گفت: »افغانستان برای اولین بار در تاریخ اش 
یک  این  بسازد،  معیاری  شهر  یک  می خواهد 
شهرک نیست، بلکه یک شهر بزرگ است، شهری 
که تقریبا 140 کیلو متر مربع مساحت دارد یعنی 
تقریبا 3  آن  دارد که در  300 هزار جریب زمین 

میلیون نفوس زنده گی خواهند کرد«.
منظور  به  کابل جدید  زاده، طرح  گفته حسن  به 
انکشاف شهرکابل و بهبود زنده گی شهری صورت 
گرفته است.  براساس اظهارات او این پروژه به 
دو مرحله بزرگ 15 ساله تقسیم شده است که هر 
فاز آن ظرفیت 1.5 ملیون نفوس را خواهد داشت.  
مرحله اول این پروژه به پنج مرحله کوچک دیگر 
سال  حمل  ماه  در  که  است  شده  بندی  تقسیم 

جدید خورشیدی کار عملی اولین مرحله در فاز 
ابتدایی آغاز خواهد شد.

تخنیکی  مشاور  پشتون،  یوسف  محمد  انجنیر 
که  گفت  شهری  انکشاف  در  ریاست جمهوری 
ماستر پالن کابل جدید و کابل کهنه هر دو طرح 
شده و از جمله روی تامین منابع آب آشامیدنی 
هر دو شهرنیز برنامه ریزی اساسی صورت گرفته 

است.
امر  یک  جدید  کابل  »اعمار  کرد:  اضافه  وی 
ضروری و مطلق است که هر چه عاجل تر  باید 
شروع گردد. با  آغاز ساخت کابل نو به عقیده من 
قابل حل است که عبارت  نیز  یک مشکل دیگر 
از بیکاری شدید جوانان است. هم اکنون ساالنه 
ما حدود 180 هزار فارغ صنف دوازدهم داریم،  
پیشن بینی می شود که این رقم تا 8 سال دیگر به 

800 هزار خواهد رسید«.
 مردم در کابل که شلوغ ترین شهر افغانستان است 
تنها  هستند،   روبرو  مسکن  مشکل  با  شدت  به 
مردم کابل با این مشکل دست به گریبان نیستند 
بلکه قیمت امالک در کالن شهرهای این کشور به 

گونه سرسام آوری رو به افزایش است. 
شهرها  کالن  اکثر  در  نفوس  تراکم  مشکل 
محسوس است و مقامات همواره از تالش برای 
انکشاف شهرها و فراهم آوری شرایط بهتر برای 
زندگی روستایی سخن می گویند تا جلو فشار بر 
شهرها و خالی شدن روستاها را بگیرند. مردم نیز 
اما از آنها  از وعده های آنان استقبال  می کنند، 
می خواهند بیشتر از آنکه صحبت می کنند، عمل 
کنند، چرا که منبع تولید خیلی از مواد مصرفی در 

شهرها روستاها می باشد.

دستگیری 4 تن از...
می کردند  جاساز  را  آنها  و  ساخته  را  دست ساز   
دست ساز  بمب های  از  استفاده  به  تازه گی  به  و 
ارتش  هدف  مورد  نقلیه  وسایل  در  مقناطیسی 

افغانستان در والیت هلمند دست  زده بودند.
این فرماندۀ طالبان همچنین مسوولیت فرماندهی 
بر  ایتالف  نیروهای  علیه  را  شبه نظامیان  حمالت 

عهده داشت.
نیروهای  شد،  اعالم  همچنین  خبر  این  ادامه  در 
ناتو و افغانستان صبح روز گذشته نیز در مناطقی 
در نزدیکی والیت قندهار دو تن دیگر از رهبران  

طالبان را دستگیر کردند.
نیروهای  نظامی توسط  با وجود چندین عملیات 
امریکا و نیروهای امنیتی افغانستان در والیت های 
قندهار و هلمند در دو سال گذشته، باز هم این دو 

والیت پایگاهی برای طالبان محسوب می شوند.
سالح  تسهیل کننده گان  از  یکی  این،  بر  عالوه 

برای جنگجویان شبکۀ حقانی نیز اوایل صبح روز 
گذشته در والیت لوگر ردیابی شد.

در ادامه این خبر اعالم شد: در جریان این عملیات، 
نیروهای امنیتی توانستند سالح ها، مهمات و 300 
هزار افغانی معادل 5800 دالر امریکا را کشف و 

ضبط کنند.
گروه های  از  یکی  عنوان  به  حقانی  شبکه 
شبه نظامی مرتبط با طالبان غالبا عملیات های خود 
را در والیت های شرقی افغانستان و کابل صورت 
می دادند و مسوولیت بسیاری از حمله های شدید 

را در خصوص نیروهای امنیتی بر عهده داشتند.
تن  هزار  صد  حدود  و  افغان  نیروهای  اخیرا 
پاکسازی  عملیات  ناتو  نیروهای  سربازان  از 
افغانستان  سراسر  در  شبه نظامیان  علیه  را  خود 
تداوم  با  این حال شبه نظامیان  با  داده اند.  افزایش 
بمب گذاری های انتحاری و سازماندهی بمب های 
امنیتی  نیروهای  عملیات های  این  به  دست ساز 

واکنش نشان داده اند.

به  وفاداری  سوگند  کردن  یاد  با  اوباما  بارک 
حیث رییس جمهور ایاالت متحده امریکا، در 
برابر صدها هزار نفر رسمًا دور دوم ریاست 
برای یک دوره چهار ساله  را  جمهوری اش 

آغاز کرد.
ایاالت  عالی  دادگاه  قاضی  رابرتس،  جان 
متحده امریکا این سوگند وفادارای را را اداره 
اوباما در حالی که سوگند وفاداری  می کرد. 
را پس از قاضی دادگاه عالی تکرار می کرد، 
گذاشته  انجیلی  دو  قفسه  بر  را  هایش  دست 
بود که یکی توسط ابراهام لنکلن در دور اول 
و  بود  گرفته  قرار  استفاده  مورد  اش  تحلیف 
رهبر  کینگ،  لوتر  مارتین  به  متعلق  دیگری 

مقتول حقوق مدنی بود.
و  کینگ  لوتر  مارتین  روز  همچنان  شنبه  دو 
بود.  امریکا  ایاالت متحده  تعطیل عمومی در 
یی  دقیقه  در سخنرانی هجده  همچنان  اوباما 
اش، چکیده دستور کارش را برای دور دوم 

ریاست جمهوری ارایه نمود.
او گفت که »انتخاب های دشوار« برای کاهش 
کسر بودجه دولت فدرال الزم اند. در این جا 
اشاره اوباما متوجه اختالف نظری بود که در 

کانگرس امریکا در این زمینه وجود دارد.
اوباما گفت: »ما باید انتخاب های دشواری به 
عمل آوریم تا هزینه مواظبت های صحی را 

کاهش  را  بودجه  کسر  و حجم  سازیم  کمتر 
که  کنیم  می  رد  را  اعتقاد  این  ما  اما  دهیم. 
این  که  نسلی  از  مواظبت  بین  باید  امریکا 
کشور را ساخته است و سرمایه گذاری روی 
را  )یکی(  سازد  می  را  اش  آینده  که  نسلی 

انتخاب کند«.
انرژی  به  گذار  امریکا  گفت  همچنان  او 
پایدار را »باید رهبری کند« و »نمی تواند آن 
که مشاغل جدید و صنایع  را  ای  تکنولوژی 
واگذار  دیگر  ملل  به  آورد،  می  وجود  به  نو 

شود«.
اوباما که 51 سال دارد، از حق همجنس گرایان 
مرد و ازدواج بین همجنسان حمایت کرد. او 
خواهران  و  برادران  با  که  زمانی  »تا  گفت: 
همجنسگرای ما مانند هر فرد دیگر، در پرتو 
برابر  واقعًا  را  ما  همه  که  نشود  رفتار  قانونی 
خلق کرده است، و ما بدان متعهد هستیم که 
باید همدیگر را دوست بداریم، سفر ما تکمیل 

نمی شود«.
اندکی پس از این مراسم اوباما اسنادی را امضا 
عالی  های  مقام  به  را  افرادی  رسمًا  که  نمود 
سنا  مجلس  به  بایست  می  و  کرد  می  مقرر 
تقدیم شود. چنین عنعنه ای را رییس جمهور 

ریگان بنیاد گذاشته است.
اوباما تقرر جان برینن را به حیث رییس "سیا" 
متحده  ایاالت  مرکزی  استخبارات  اداره  یا 
امریکا، چاک هیگل سناتور پیشین را به حیث 
وزیر دفاع، جان کِری را به حیث وزیر خارجه 
و و جک لیو را به حیث وزیر خرانه داری یا 

مالیه تایید نمود.
  چهار سال دیگر

کلینتون،  رودهام  هیالری  مراسم  این  در 
وزیر خارجه و همسرش بیل کلینتون، رییس 
امریکا و جیمی  متحده  ایاالت  اسبق  جمهور 
کشور  این  اسبق  رییس جمهور  دیگر  کارتر، 
تنها  شخص  دو  این  داشتند.  حضور  نیز 
دموکرات های زنده می باشند که در گذشته 

شخص اول در کاخ سفید بوده اند.
در مراسم پرشکوه روز دوشنبه، کیلی کالرک 
های  موسیقدان  بیانس  و  تیلر  جیمز  سن، 
امریکایی آهنگ های میهن پرستانه خواندند. 
صدها هزار انسان در "نیشن مال" جمع شده 
یک  برای  را  اوباما  تحلیف  مراسم  تا  بودند 
دوره چهار ساله دوم نظاره کنند. این جمعیت 
به تناسب جمعیت 1.8 میلیونی ای که در سال 
ریاست  اول  دور  تحلیف  مراسم  در   2009
کوچکتر  بود،  آمده  گردهم  اوباما  جمهوری 

بود.

شروع دور دوم 
ریاست جمهوری اوباما
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ملي کنفرانس
په افغانستان کې د تلپاتې سولې د رامنځ ته کېدو او سیاسي ریفورم ـ ملي اجنډا

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

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 کوو، څو په دې ناسته کې د خپل ګډون او برخه اخیستو لپاره، 

د شهید 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
با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1393 

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

تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر  بنا 
پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

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

و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  همۀ  از  منظور،  بدین 
ملي  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور  اجتماعي 
که  داریم  تقاضا  ارادتمندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفتر  این نشست،  اشتراک و سهم گیرِی خویش در  از 
مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.

دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  
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و  افغانستانی  علمای  از  شماری 
بحث روی حقوق  به هدف  مصری 
زنان از نگاه اسالم، در کابل گردهم 

آمده اند.
وزارت زنان افغانستان ابراز امیدواری 
چنین  راه اندازی  با  که  است  کرده 
کشور  شهروندان  آگاهی  برنامه هایی 
زنان  انسانی  و  اسالمی  حقوق  از 

افزایش یابد.
در این سمینار سه روزه که در کابل 
راه اندازی شده است، برخی از علمای 

دینی از افغانستان و مصر اشتراک دارند.
به  افغانستان  زنان  امور  وزیر  غضنفر  بانو  حسن 
روز سه شنبه در آغاز این سمینار گفت که در نظر 
و  سواد  پایین  سطح  اسالمی،  ارزش های  نگرفتن 
مشکالت اقتصادی از علت های اصلی خشونت در 

برابر زنان در این کشور به حساب می آید.
قرار است اشتراک کننده گان این سمینار در جریان 

به  اسالم  نظر  از  زنان  حقوق  مورد  در  روز  سه 
بحث های گسترده بپردازند.

و حج  زنان  امور  وزارت های  از سوی  برنامه  این 
فوندیشن  آشیا  یا  آسیا  بنیاد  همکاری  به  اوقاف  و 

برگزار شده است.
یک استاد دانشگاه االزهر مصر به نام عفاف السید 
زیدان که برای شرکت در این سمینار به کابل آمده 

کاهش  هدف  به  که  است  مهم  این  گفت،  است 
در  مردم  به  افغانستان  در  زنان  مقابل  در  خشونت 
این کشور در مورد حقوق زنان از نگاه اسالم آگاهی 

داده شود.
او می گوید که انجام حرکات خشونت آمیز با زنان 
در افغانستان ناشی از آگاهی نداشتن مردم از حقوق 

زنان است.
به گفتۀ برگزار کننده گان این سمینار، علمای دینی 
افغانی و مصری به طور مشخص در رابطه به حق 
خشونت های  حجاب،  ازدواج،  حق  نفقه،  و  مهر 
حق  دختران،  ازدواج  سن  زنان،  علیه  خانواده گی 
میراث و برخی موارد دیگر وابسته به حقوق زنان، 

بحث و تبادل نظر خواهند کرد.
برنامه  های مشابهی در گذشته هم به هدف کاهش 
خشونت در برابر زنان در افغانستان راه اندازی شده 
موثریت  برنامه ها  این  که  می شود  گفته  اما  است. 

نداشته اند.

دستگیری 4 تن از 
فرماندهان محلی طالبان

نیروهای افغان و ایتالف روز سه شنبه در عملیات های جداگانه یی 
چهار تن از فرماندهان محلی طالبان را دستگیر کرده اند.

افغانستان  در  ایساف  نیروهای  شینهوا،  خبرگزاری  گزارش  به 
امنیتی  نیروهای  و  ناتو  نیروهای  امروز)دیروز(  کردند:  اعالم 
افغانستان یکی از رهبران طالبان را در منطقه لشگرگاه در والیت 

هلمند دستگیر کردند.
اشاره یی شود،  طالبان  رهبر  این  نام  به  آنکه  بدون  این خبر  در 
اعالم شد که وی مسوولیت عملیات های انجام شده با بمب های 
دست ساز را نیز بر عهده داشته است. شبه نظامیان تحت فرماندهی 
این فرماندۀ طالبان بمب های...                      ادامه صفحه 7
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