
فیفا،  یا  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  بنیاد 
انتخابات  در  گذشته  رأی دهی  کارت های  از  استفاده 
و  نگران کننده  را   2014 سال  ریاست جمهوری 

مشکل آفرین خوانده است.
رییس  اجراییه یی بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان 
از کارت  های  می گوید هیچ تضمینی وجود ندارد که 
رأی دهی پیشین، همانند گذشته سوء استفاده صورت 

نگیرد.
مسووالن کمیسیون انتخابات هفتۀ گذشته اعالم کردند 
که رأی دهنده گان در انتخابات ریاست جمهوری سال 
و  گذشته  دهی  رأی  کارت های  از  می توانند   2014

هم چنان شناسنامه هاي الکترونیکی استفاده کنند.
آزاد  انتخابات  بنیاد  اجرایه یي  رییس  سپین غر  جانداد 
و عادالنۀ افغانستان به روزنامۀ ماندگار گفت، تجربه 
نشان داده که برگه هاي رأي دهي گذشته مشکل آفرین 

تدابیری  انتخابات چه  اکنون کمیسیون مستقل  است؛ 
سنجیده که تجربۀ انتخابات هاي گذشته تکرار نشود؟

جلو  که  خواست  انتخابات  مستقل  کمیسیون  از  او، 
را  پیش رو  انتخابات  در  کارت های جعلی  از  استفاده 

بگیرند.
رییس اجرایه یی فیفا گفت: مسالۀ...    ادامه صفحه 6
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شيرين ترين سخنان در زنده گي، خوش آمدگويِي بدون كينۀ زن به 
شوهر خويش است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

ترکمنستان:

گفت وگـوهای بین االفغانی 
برگزار شود

بمبگذار  یک  جمعه  روز  که  گفته اند  امنیتی  مقام های 
انتحاری بر یک کاروان نیروهای ناتو در والیت کاپیسا 
حمله کرد. در این حمله پنج غیرنظامی کشته و 15 تن 

دیگر زخمی شده اند. 
یک سخنگوی نیروهای ناتو به خبرگزاری فرانس پرس 
این حمله  در  ایتالف کسی  این  نیروهای  از  که  گفت 
کشته یا زخمی نشده است. این واقعه در قریه یی واقع 
در ولسوالی تگاب والیت کاپیسا...      ادامه صفحه 6

تولد  رشد  بلندترین  افغانستان  طالبان،  رژیم  سقوط  از  پیش 
کودکان و باالترین میزان مرگ و میر مادران را در جهان داشت، 
میزان  تولد کودکان و هم  یازده سال گذشته هم رشد  اما در 
مرگ و میر مادران به طور قابل مالحظه یی کاهش یافته است.

به نوشتۀ روزنامه )US Today( چاپ امریکا، تعداد اوسط 
کودکان که یک مادر افغان در طول مدت عمرش انتظار داشت 
داشته باشد، از هشت کودک در سال های 1990 به 6.3 کودک 
میالدی   2011 سال  در  کودک   5.1 به  و   2000 سال های  در 

کاهش یافته است.
در  احصاییه  امور  متخصص  و  تحلیلگر  یک  گیرلند،  پتریک 
دفتر نفوس ملل متحد به روزنامه گفته است، در افغانستان شما 
اساسًا یک نسل جدید دخترها را دارید که ازدواج شان را برای 
چند سال به تعویق انداخته اند....                ادامه صفحه 7

انتخابات  به  اشاره  با  امریکا  خارجۀ  وزارت  نامزد 
آن  در  که  افغانستان  در   2009 سال  ریاست جمهوری 
برخی  تفاهم  و  رایزنی ها  از  پس  کرزی  رییس  جمهور 
در  که  است  گفته  نشست،  کرسی  به  دوباره  کشورها 
وجود  تفاهم  امکان  افغانستان   2014 سال  انتخابات 

نخواهد داشت.
جان کیری همچنان گفته که به دالیلی، برگزاری انتخابات 
قابل پذیرش در افغانستان در سال 2014 ناتکمیل است.

آقای  کیری، روز پنج شنبۀ هفتۀ گذشته به اعضای کانگرس 
امریکا گفت که باید برای برگزاری انتخابات قابل پذیرش 

در سال 2014 افغانستان تالش صورت گیرد.
سال  انتخابات  سر  بر  تنش ها  هنگام  در  که  کیری  آقای 
2009 به افغانستان سفر کرده بود، در مورد انتخابات سال 

2014 ابراز تردید کرده است.
او گفته است: »برگزاری انتخابات ریاست جمهوری قابل 

نخواهد  مکمل   2014 سال  در  پذیرش 
بود و ماهم قادر نخواهیم شد تا در این 
دالیلی  زیرا  باشیم،  داشته  کمالی  پروسه 
وجود دارند؛ اما داشتن یک انتخاباتی که 
معیارهای اصلی را تکمیل کند و به باور 
قابل  ما،  معیارهای  و  بین المللی  ناظران 
ما  برای  را  توانایی  این  باشد،  پذیرش 
که  را  انتقالی  پروسۀ  تمامی  تا  می دهد 
را  باور  این  و  دهیم  انجام  می خواهیم 
داشته باشیم که حکومت جانشین در سال 
مشروعیت  اگر  دارد.  مشروعیت   2014
نداشت، اگر ما به تالش های خود موفق 

نشدیم، آن وقت خیلی خیلی مشکل خواهد بود تا مردم 
امریکا و سایر متحدین ما در آیساف را تشویق کنیم که 

در این تالش ها با ما دخیل باشند.«

او همچنان از چالش های انتخابات گذشته ریاست جمهوری 
یاد کرده و گفته است: »سواالت زیادی در آن زمان وجود 
داشت. من شخصًا به صورت...            ادامه صفحه 6

کشته شدن پنج غیرنظامی
 در والیت کاپیسا

کاهش چشمگیرِ مرگ ومیر 
مادران در افغانستان

نامزد وزارت خارجۀ امریکا:

تفاهم در انتخابات 2014 افغانستان ناممکن است

بنیاد انتخابات آزاد و عادالنۀ افغانستان:
استفاده از کارت های پیشین 

نگران کننده است
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بر  مبنی  انتخابات  کمیسیون  تصمیم  اعالم 
آیندة  انتخابات  در  قبلی  کارت های  از  استفاده 
ریاست جمهوری، با واکنش تند احزاب سیاسی، 
اجتماعی  نهادهای جامعۀ مدنی و سازمان های 
روبه رو شده است. این تصمیم که به گفتۀ این 
شده،  گرفته  حکومت  سوی  از  عماًل  نهادها 
بزرگی  با چالش های  را  آیندة کشور  انتخابات 
روبه رو می کند و به خلق بحران خطرناکی در 
باور  به  که  بحرانی  شد؛  خواهد  منجر  کشور 
کشور  برای  فاجعه باری  نتایج  سیاسی،  آگاهان 

در پی خواهد داشت. 
که  می شود  اعالم  زمانی  درست  تصمیم،  این 
هشدارهای الزم برای انجام یک انتخابات سالم 
و شفاف در سال 1393 از پیش داده شده و دنیا 
روی  می تواند  افغانستان  ببیند  که  است  منتظر 
پای خود بایستد و مشکالِت خود را حل کند. 
به  درست  افغانستان  امنیتی  و  سیاسی  آیندة 
این  است.  خورده  گره   1393 سال  انتخابات 
و  می شود  برگزار  شرایط خاصی  در  انتخابات 
این  که  است  شده  سبب  ویژه  شرایط  همین 
انتخابات را نسبت به دو انتخاباِت گذشته کاماًل 
متفاوت نشان دهد. جامعۀ جهانی که در حال 
که  رسیده  باور  این  به  است،  افغانستان  ترک 
انتخابات آیندة ریاست جمهوری، در حفظ ثبات 
و امنیت کشور نقش حیاتی دارد. جامعۀ جهانی 
نتیجه رسیده که اگر در  به طور واضح به این 
سال 1393 افغانستان شاهد برگزاری انتخاباتی 
سالم و عادالنه باشد، این کشور از فرو رفتن در 
یافت،  خواهد  نجات  کالن  بحراِن  یک  پرتگاه 
انتخابات  دو  سرنوشت  با  انتخابات  اگر  اما  و 
پیشین رو به رو شود، هر اتفاق ناگواری ممکن 
است در کشور رخ دهد. از جنگ های داخلی 
حتا  و  قدرت  از  مشروعیت زدایی  تا  گرفته، 

فروپاشی نظام کنونی. 
با امضای توافق نامه های  هرچند جامعۀ جهانی 
متعدد، از احتمال برگشتن افغانستان به گذشتۀ 
کرده  جلوگیری  توجهی  قابل  میزان  به  تاریک 
از حاال  آینده  به  باید نسبت  بازهم  است؛ ولی 
مواردِ  بروز  از  و  اندیشید  عقالنی  به صورت 
باال پیش گیری کرد. چرا که اگر جلو برگزاری 
کشور  در  سالم  و  عادالنه  شفاف،  انتخابات 
گرفته شود، بدون شک افغانستان وارد شرایط 

بسیار دشوار و غیر قابل پیش بینی خواهد شد. 
این موضوع از چشم هیچ کسی پنهان نیست و 
همه به خوبی می دانند و حس کرده اند که آیندة 
انتخابات  این  گرِو  در  کشور  امنیتی  و  سیاسی 

است. 
که  می رسد  نظر  به  چنین  دیگر،  جانب  از  اما 
آقای کرزی هم به انتخاباِت آینده به اندازة کافی 

دل بسته است. هرچند از منظر  قانونی، او حق 
ندارد که در انتخابات شرکت ورزد؛ ولی سخت 
عالقه مند است که در کرسی ریاست جمهوری 
پس از خود کسی را ببیند که یا یکی از اعضای 
او.  به  افرادی وابسته  از  یا  باشد و  خانواده اش 
این موضوع را برادرش محمود کرزی به گونۀ 
آشکار آفتابی کرد و گفت که در صورت شرکت 
در  رییس جمهوری،  ارشد  برادر  کرزی،  قیوم 
کرد.  خواهد  حمایت  او  از  آینده  انتخابات 
محمود کرزی این سخنان را پس از آن مطرح 
کرد که عطاِی تابعیت امریکایی خود را به لقاِی 
سیاست  در  می خواهد  که  گفت  و  بخشید  آن 

کشور نقش بارزتری داشته باشد. 
پیوند  بدون  امریکایی،  تابعیت  از  البته گذشتن 
با  ریاست جمهوری  ارگ  تازة  تنش های  به 
امریکایی ها نیست؛ ولی در ضمن پیام دیگری 
می خواهد  کرزی  آقای  این که:  آن  و  دارد  هم 
به  و  کند  را خراب  پل های پشت سرش  تمام 
امریکایی ها نشان دهد که او بیدی نیست که به 

بادهای انتقادِ آن ها بلرزد. 
به  خود  اخیِر  سفر  در  کرزی  آقای  می گویند 

مقام های  با  را  پرتنشی  گفت وگوهای  امریکا، 
آن کشور و از جمله باراک اوباما داشته است؛ 
گفت وگوهایي که حاال مشخص می شود ریشه 
منابع  برخی  داشته اند.  او  شخصِی  مسایل  در 
که  خواسته  کرزی  آقای  از  امریکا  که  گفته اند 
در انتخابات آینده از نفوذ خود استفاده نکند و 
بگذارد که انتخابات ریاست جمهوری در فضای 
شراط  از  یکی  شود.  برگزار  قانونی  و  سالم 
گفتۀ  به  عادالنه،  و  شفاف  انتخابات  برگزاری 
آقای  خانوادة  اعضای  شرکت  عدم  منابع،  این 
کرزی در انتخابات آینده است. ولی آن گونه که 
وضعیت نشان می دهد، آقای کرزی به ساده گی 
نمی خواهد کاخ ریاست جمهوری را ترک کند؛ 
حتا اگر به افزایش بحران و تنش های داخلی در 

کشور بیانجامد. 
افغانستان در حال حاضر شرایط سختی را تجربه 
سال های  در  شرایط  این  بدون شک  و  می کند 
اعتقاد  به  این هم خواهد شد.  از  بعد، سخت تر 
انتخاباتی  بسیاری از آگاهان، اگر در افغانستان 
که  مشکالت  بسیاری  از  شود،  برگزار  سالم 
پیش گیری  است،  زیاد  آن ها  بروز  احتمال 
خواهد شد. به باور این آگاهان، در حال حاضر 
افغانستان بحران مشروعیت قدرت سیاسی  در 
در حال شکل گیری است و این موضوع سبب 
می شود که مردم از مشارکت در حیات سیاسی، 
کاماًل دست بردارند و دیگر در کنار نظام نباشند. 
این خطر را جامعۀ جهانی به خوبی دریافته  و 
به همین دلیل بر انتخاباتی عادالنه و شفاف در 

کشور تأکید می ورزد. 
و  واهی  دغدغۀ  یک  جهانی،  جامعۀ  دغدغۀ 
بی اساس نیست؛ بل کشورهای مختلفی که در 
نظامی  افغانستان حضور  در  دهه  یک  از  بیش 
بسیار  را  سال ها  این  دستاوردهای  داشته اند، 
منطقی دست  نتیجۀ  این  به  و  می بینند  شکننده 
یافته اند که یکی از راه های بیرون رفت از بحران 

در کشور، برگزاری انتخابات سالم است. 
آقای  نیست.  واقعیت  کل  شد،  گفته  آن چه  اما 

کرزی گزینۀ دیگری هم برای ادامۀ قدرت خود 
لویه جرگۀ سنتی  برگزاری  آن  و  دارد  نظر  در 
حاال  همین  است.  انتخابات  برگزاری  عدم  و 
می توان  را  تصمیمی  چنین  نشانه های  برخی 
در شرایط نابه سامان کشور شاهد بود. افزایش 
ناامنی ها، مهم ترین عامل و دستاویز براي عدم 
برگزارِی انتخابات در کشور مي باشد. بر اساس 
به  نسبت  بین المللی،  نهادهای  برخی  یافته های 
سال گذشته، تلفات سربازان ارتش و پولیس در 
نبرد با شورشیان دو برابر شده است. این یافته ها 
هم چنین نشان می دهند که بیرون شدن سربازان 
خارجی از مناطق روستایی و دورافتاده، احتمال 
سقوط این مناطق را به دست شورشیان افزایش 
می شوند  مطرح  حالی  در  مسایل  این  می دهد. 
که مقام های کشور تأکید دارند که پس از سال 
1393، هیچ خطری افغانستان را تهدید نمی کند 
بی اساس  بود.  خواهد  کنترول  تحت  اوضاع  و 
کرد؛  درک  می توان  را  دادن ها  امید  این  بودِن 
چون آقای کرزی عماًل می خواهد کشور وارد 
جنگ های  حتا  و  ناامنی ها  از  تازه یی  چرخۀ 

گستردة داخلی شود. 
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احمد عمران

گزینه هاي فاجعه بارِ آقاي کرزي 
براي ادامة قدرت

 

کمیسیون انتخابات اعالم کرده است که طرح تازه یی را 
مبنی بر توزیع کارت های جدید رای دهی برای اتباع کشور 
در نظر دارد. این طرح، شامل توزیع کارت برای کسانی 
یا  و  شده اند  رای دهی  شرایط  واجد  تازه  یا  که  می شود 
هم کارت شان مفقود شده است. این کمیسیون از توزیع 
شناس نامه های الکترونیکی نیز به عنوان یک راهکار یاده 
کرده و گمان می برد که با این شناس نامه ها، شماری از 

مردم نیز می توانند پای صندوق های رای بروند.
که  می گردد  اعالم  حالی  در  انتخابات  کمیسیون  طرح 
چند روز قبل، رییس جمهور توزیع کارت های جدید را 
کارت های  توزیع  برای  که  داشت  بیان  و  دانست  منتفی 
را  پول  این  و  است  نیاز  دالر  میلیون   80 جدید، حدود 
قدیمی  کارت های  همان  باید  بنابراین،  ندارد.  افغانستان 

 مورد استفاده قرار گیرند.
طرح جدید کمیسیون انتخابات نشان می دهد که توزیع 
کارت های جدید با در نظرداشت یک قید )توزیع کارت 
که  کسانی  و  رای دهی  جدید  شرایط  واجدان  برای 
نظر  در  کمیسیون  آن  که  باشد(  شده  مفقود  کارت شان 
دارد، حدود 15 تا 20 میلیون دالر هزینه برمی دارد که این 
مبلغ را کمیسیون یادشده در اختیار دارد. به نظر می رسد 
که این طرح و تصمیِم کمیسیون انتخابات، به نوعی جبران 
بود.  بیان شده  از جانب رییس جمهور  اظهاراتی ست که 
کرده  رد  را  آقای کرزی  منتقدان حکومت، سخنان  زیرا 
توزیع  پروسۀ  باید  صورت،  هر  در  که  بودند  گفته   و 
کارت های رای دهی عملی گردد؛ در غیر آن، کسی انتظار 

یک انتخاباِت شفاف را نخواهد داشت. 
اما طرح جدید کمیسیون انتخابات نیز چند مشکل بنیادین 
دارد که نه تنها گرهی از کار نخواهد گشود، بل مشکل 

انتخابات را پیچیده تر خواهد ساخت.
اشکال نخست این طرح، در ابهام مکانیسم توزیِع آن است. 
کارت های  داشته اند،  بیان  کمیسیون  مقامات  که  طوری 
جدید تنها برای واجدان جدید شرایط رای دهی و کسانی 
که کارت های شان مفقود شده باشد، توزیع خواهد گردید. 
اما روشن نیست که با چه مکانیسمی. چون بسیار سهل 
خواهد بود که شمار زیادی به بهانۀ این که کارت های شان 
مفقود شده است، صاحب کارت جدید گردند. این روش 
در دوره های قبل هم به کار رفت و باعث شد که شمار 

زیادی از افراد، چندین بار رای بدهند.
اشکال دوم آن است که با این طرح، مشکل کارت های 
تقلبِی موجود نیز حل نمی گردد. بر همه گان معلوم است 
که در انتخابات گذشته، میلیون ها قطعه کارت رای دهِی 
تقلبی تولید شد که باعث سرافکنده گی حکومت و حتا 
تکلیف  گردید.  انتخابات  مشروعیت  رفتِن  سوال  زیر 
برمال  هنوز  نیست.  روشن  هنوز  تقلبی  کارت  آن همه 
گردید  توزیع  و  تولید  چه گونه  کارت  آن همه  که  نشده 
و با تقلب کاران چه برخوردی صورت گرفت. دست کم 
رفع کنندة  انتخابات،  کمیسیون  طرح  که  مي رفت  انتظار 
مسالۀ کارت های تقلبی باشد، که متاسفانه چنین چیزی 

در این طرح دیده نشد.
تکیه  آن  بر  انتخابات  کمیسیون  که  دیگری  راهکار   
از  کمیسیون  این  نیست.  اشکال  از  خالی  نیز  است  زده 
توزیع شناس نامه های برقی به عنوان بدیل توزیع کارت 
انتخابات  مقامات کمیسیون  اما  برده است.  نام  رای دهی 
مشکل  شناس نامه ها  این  خود  هنوز  که  نکرده اند  دقت 
دارند و تا کنون آمادة توزیع نشده اند. بسیار محتمل است 
در  بیافتد.  تعویق  به  بازهم  شناس نامه ها  این  توزیع  که 
پایان( دست کم  تا  آغاز  )از  نیز  آن  توزیِع  پروسۀ  ضمن 
پنج سال را دربر می گیرد و با توجه به این که فقط یک 
سال به موعد انتخابات باقی مانده است، این شناس نامه ها 

نمی توانند بدیلی برای کارت های رای دهی باشند.
یک  انتخابات،  کمیسیون  طرح  که  گفت  باید  این رو  از 
طرح بسیار خام است و به نظر می رسد این طرح بیشتر از 
این که راهِ چارة شفافیت در انتخابات را بجوید، به دنبال 
پیاده کردِن نیت رییس جمهور و همراهانش است. چرا که 
طرح کنونِی کمیسیون انتخابات، به ساده گی می تواند زمینۀ 

تقلب گسترده را در انتخاباِت پیش رو فراهم آَورد. 

طرح تازة کمیسیون 
انتخابات چیست؟

با  را  پرتنشی  گفت وگوهای  امریکا،  به  خود  اخیِر  سفر  در  کرزی  آقای  می گویند 
حاال  که  گفت وگوهایي  است؛  داشته  اوباما  باراک  جمله  از  و  کشور  آن  مقام های 
مشخص می شود ریشه در مسایل شخصِی او داشته اند. برخی منابع گفته اند که 
از نفوذ خود استفاده نکند و  آینده  انتخابات  از آقای کرزی خواسته که در  امریکا 
بگذارد که انتخابات ریاست جمهوری در فضای سالم و قانونی برگزار شود. یکی 
شرکت  عدم  منابع،  این  گفتة  به  عادالنه،  و  شفاف  انتخابات  برگزاری  شراط  از 
اعضای خانوادة آقای کرزی در انتخابات آینده است. ولی آن گونه که وضعیت نشان 
می دهد، آقای کرزی به ساده گی نمی خواهد کاخ ریاست جمهوری را ترک کند؛ حتا 

اگر به افزایش بحران و تنش های داخلی در کشور بیانجامد
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امریکا خود را کنار کشیده است
در  واشنگتن  اخیراً  آنکه  وجود  با 
تحوالت  به  نسبت  زور  از  استفاده 
می دهد  خرج  به  احتیاط  جهانی 
ممکن  افریقا  شمال  در  بحران  اما 
است باراک اوباما را مجبور سازد تا 

نقشی فعال تر در پیش گیرد.
چند روز گذشته برای خانواده ها و 
دوستان گروگان هایی که در بحران 
گازی  تاسیسات  و  گروگان گیری 
در الجزایر کشته شدند شاید یکی 

از بدترین زمان ها بوده باشد.
پس از آنکه نیروهای امنیتی الجزایر 
بحران  این  برای  را  خونین  پایان 
رقم بزنند مشخص شد که در این 
جان  انگلیسی  سه  گروگان گیری 
خود را از دست داده اند و سه تن 
دیگر نیز ناپدید شده اند و بیم کشته 

شدن آنها می رود.
سبب  به  الجزایری ها  که  حالی  در 

شیوه مدیریت این بحران با انتقادات روبرو شده اند این 
جمله  از  گروگان ها  از  بسیاری  که  دارد  وجود  حقیقت 
و  کرده اند  فرار  یا  و  شده  آزاد  انگلیسی   20 از  بیش 

تروریست ها کشته شده اند.
سال های  افراطگر  شورشیان  با  مقابله  در  الجزایری ها 
متمادی تجربه دارند هر چند که اولویت آنها در عملیات 
اخیر خود به جای آنکه تضمین ایمنی گروگان ها باشد 

نابود ساختن افراطگران بود.
با این وجود چه کسی می تواند بگوید که آنها کار درستی 
انجام ندادند. اگر که گروگان ها به جایی فراتر از دسترسی 
نیروهای امنیتی منتقل شده بودند این بحران می توانست 

حتی نتیجه ای طوالنی تر و غم بارتر داشته باشد.
اما آنچه که مشخص است این است که به طور ناگهانی 
سرچشمه تهدید افراطگرایان تغییر مکان داده است. جنگ 
افغانستان شاهد کشته شدن بیش از سه هزار سرباز  در 
نیروی ایساف طی عملیات »آزادی پایدار« بوده است که 
اکنون روند به پایان رسیدن آن در دوازدهمین سال آغاز 
شده است. آیا ما شاهد آغاز یک تعهد بلندمدت مشابه 

دیگر برای مقابله با افراطگران در شمال افریقا هستیم؟
با  مقابله  برای  فرانسوی  استقرار سربازان  بعید است که 
شبه نظامیان القاعده در مالی با توجه به دشواری شرایط 

منطقه، هزینه های آن و تعصب دشمن موقتی باشد.
اما  انگلیس از فرانسه حمایت لجستیکی به عمل آورده 

مساله اعزام سربازان خود را منتفی دانسته است.
با وجود این دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس اخیرا 
از لزوم یک پاسخ جهانی به تهدیدات در شمال افریقا که 

ممکن است چند دهه به طول بیانجامد، سخن گفت.
این سوال مطرح است که آیا بخشی از مشارکت ما در 
این پاسخ شامل اعزام نیرو شده و اگر که اینگونه باشد 

آیا این نیروها موجود خواهند بود؟
پاسخ  پرچم دار  دارد که می تواند  تنها یک کشور وجود 
جهانی آنگونه که دیوید کامرون گفت، باشد و این کشور 
امریکا است اما پس از پیشبرد دو جنگ در دهه گذشته 
که با هزینه های جانی و مالی سنگین همراه بود واشنگتن 

اشتهای چندانی برای انجام این کار ندارد.
برای  امریکا  رئیس جمهور  عنوان  به  اخیرا  اوباما  باراک 
چهار  دوره  آغاز  در  و  جمهوری  ریاست  دوره  دومین 
باشد،  ارزشمند  وی  میراث  برای  می تواند  که  ساله ای 

سوگند یاد کرد.
با وجود این در حالی که جهان طلب رهبری می کند به 
نظر می رسد که وی برای تامین این رهبری اکراه دارد. 
اگر که وی همان گونه که روسای جمهوری در دومین 
به  چشم  هستند  اینگونه  خود  جمهوری  ریاست  دوره 
از آنکه متمرکز بر  بیشتر  باشد، دولت وی  تاریخ داشته 
سیاست خارجی باشد بر سیاست داخلی متمرکز خواهد 
بود. سوال این است که آیا این روند پایدار خواهد بود؟

در حالی که فرانسه با توجه به گذشته استعمارگری خود 
القاعده  برای رهبری عملیات علیه  مشخص ترین کشور 
کمک سخت  عملیات  این  منظور  به  اما  است  مالی  در 
حتی  شاید  و  انگلیس  و  امریکا  کارشناسی  و  افزاری 

سربازان آنها نیز مورد نیاز باشد.
میزان  این  که  نیست  عقالنی  چندان  دیگر،  طرف  از 
تالش زیاد برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به 

انجام  منظور  به  افراطگران  پایگاه 
عملیات های تروریستی علیه غرب 
صرف شود تنها برای اینکه به آنها 
دیگری  موقعیت  که  بدهند  اجازه 

در افریقا به دست بیاورند.
این در راستای منفعت ملی امریکا 
نیست  ما  ملی  منفعت  همینطور  و 

که اجازه دهیم این اتفاق بیفتد.
از  عمده ای  بخش  که  حالی  در 
رویکرد  پایان  از  کشورهای جهان 
مداخله گرایانه دوران جورج دبلیو 
خطر  این  کردند  استقبال  بوش 
اوباما در دور دوم  دارد که  وجود 
تفریط  با  خود  جمهوری  ریاست 
کردن در رویکرد خود از آن طرف 
تنگ  سوی  به  و  افتاده  بام  پشت 
بدون  برود.  بی اطمینانی  و  نظری 
امریکا خسته  عمومی  آرای  تردید 
از جنگ و هزینه های آن است اما 
امریکا نمی تواند مسئولیت های خود به عنوان ابر قدرت 

جهان را لغو کند.
بزرگترین آزمون سیاست خارجی اوباما همچون روسای 
او  بود.  مساله خاورمیانه خواهد  از خود  قبل  جمهوری 
ریاست جمهوری اش را با امیدهای فراوانی برای حل و 
اما در آستانه  فصل مناقشه اعراب و اسراییل آغاز کرد. 
دو  حل  راه  دورنمای  اسراییل  در  سراسری  انتخابات 
کشوری برای این مناقشه بیش از همیشه دور از دسترس 

است.
اخیرا اندیشکده سیاست خارجی چتم هاوس در گزارشی 
عنوان داشت که بسیاری از چالش های پیش روی اوباما 
در دور دوم ریاست جمهوری اش همان چالش های چهار 
سال پیش هستند که عبارتند از: ایران، منطقه خاورمیانه به 

طور کلی تر، افغانستان و پاکستان، و چین.
اخیرا  و  شد  مشاهده  لیبی  در  که  همانگونه  تدریجا  اما 
نیز در پاسخ محتاطانه به تحوالت سوریه دیده می شود 

واکنش های امریکا بسیار مالحظه  کارانه تر شده است.
احتیاط  با  اکنون  واشنگتن  توسط  زور  از  استفاده 
و  سرنشین  بدون  هواپیماهای  طریق  از  و  است  همراه 
عملیات های نیروهای ویژه و یا با واسطه همراه با تامین 
در  می پذیرد  صورت  کروز  موشک های  نظیر  تجهیزاتی 
نهایت  باقی می ماند.اما در  حالی که خود در پس زمینه 
ممکن است تحوالت، امریکا را مجبور سازد که نقشی 
قاطعانه تر در پیش گیرد تا با تهدیدهای جدید در حال 

توسعه در شمال افریقا مقابله کند.
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جان کری:

به دنبال احیای گفت وگوهای 
صلح خاورمیانه هستیم

برنده نوبل اقتصاد:
یک درصد جمعیت امریکا مالک ۲۵ 

درصد ثروت این کشور است
وزیر آموزش آلمان به تقلب در 

نگارش رساله دکترای خود متهم شد
جوزف استیگلیتز، اقتصاددان امریکایی 
و برنده نوبل اقتصاد در مجمع جهانی 
گفته  سویس،  داووس  در  اقتصاد 
امریکا  جمعیت  درصد  یک  که  است 
هم اکنون یک چهارم ثروت این کشور 

را در اختیار دارد.
جوزف استیگلیتز هشدار داده که باید 
اقتصاد  در  فزاینده  نابرابری  قبال  در 

امریکا اقدامی کرد.
یک  ثروت  که  است  گفته  استیگلیتز 
درصد جمعیت ایاالت متحده از 1980 

تاکنون دو برابر شده است، در حالی که به گفته وی درآمد میانه در ایاالت متحده از 1990 
به این سو تغییری نکرده است.

درآمد میانه به میزانی گفته می شود که درآمد نیمی از جمعیت باالتر از آن سطح و درآمد نیم 
دیگر پایین تر از آن باشد. گروه بزرگی از اقتصاددان ها معتقدند درآمد میانه نسبت به درآمد 

میانگین، یعنی درآمد کل تقسیم به تعداد، شاخص اقتصادی گویاتری است.
نابرابری درآمد در امریکا یکی از باالترین نابرابری های درآمدی در میان کشورهای توسعه 

یافته است.
و  عدالت  سرزمین  چشم  به  را  خودش  دارد  دوست  »امریکا  گفت:  اقتصاد  نوبل  برنده 
فرصت ها نگاه کند، اما آمار خالف این را نشان می دهد. امریکا یکی از بدترین نرخ های 

توزیع عادالنه فرصت ها را در بین اقتصادهای پیشرفته دارد.«
نابرابری درآمدی در امریکا موجب پیدایش جنبش اعتراضی »اشغال وال استریت« در پاییز 
نماینده  را  خود  بودند  زده  چادر  نیویورک  بورس  نزدیکی  در  که  معترضان  شد.   2011
قرار  ثروتمند  درصد  یک  مقابل  در  آنان  گفته  به  که  می کردند  معرفی  جامعه  »99درصد« 
مالی  بحران  و   2008 اقتصادی  بحران  به  توجه  با  متحده،  ایاالت  بر  عالوه  می گرفت. 

کشورهای حوزه یورو، اعتراضات مشابهی نیز در کشورهای دیگر انجام شده است.
استیگلیتز در سخنان خود از اقتصاد برزیل و کشورهای اسکاندیناوی به عنوان کشورهایی 

که در مبارزه با نابرابری موفق بوده اند، ستایش کرده است.

سناتور جان کری، نامزد پیشنهادی باراک اوباما برای پست وزارت 
خارجه امریکا به دنبال احیاء گفت وگوهای صلح خاورمیانه است.

هشدار  امریکا  سنای  در  خود  نامزدی  تایید  جلسه  در  کری  جان 
در  مستقل  کشور  دو  ایجاد  طریق  از  که شکست طرح صلح  داد 

خاورمیانه »فاجعه بار« خواهد بود.
با این همه کری گفت برای انجام مذاکرات صلح میان اسرائیلی ها 

و فلسطینیان راهی وجود دارد.
مذاکرات صلح به رهبری امریکا در خاورمیانه سال 2010 شکست 

خورد.
سال  از  است  ویتنام  جنگ  کهنه کار  سربازان  از  که  کری  سناتور 
1985 سناتور بوده و در سال 2004 در رقابت با جورج بوش در 
انتخابات ریاست جمهوری شکست خورد. از آنجا که سناتور کری 
این  برگزاری  مسئول  و  سنا  خارجی  روابط  کمیسیون  دبیر  خود 
نشست بود، سناتور رابرت منندز هدایت جلسه را برعهده گرفت.

کری گفت: »اگر در یا پنجره ای که با طرح تشکیل دو کشور مستقل 
تمام  بدهد،  اتفاق روی  این  است  ممکن  که  بسته شود،  باز شده 

طرف های درگیر با فاجعه روبرو خواهند شد.«
سناتور کری با اشاره به اینکه معلوم نیست چگونه دولتی در پی 
انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی روی کار بیاید، گفت: »شاید 
این انتخابات زمانی را برای ما فراهم کند تا دو طرف را سر میز 
پیش  گذشته  سال  سه  دو  از  متفاوتی  راه  و  بنشانیم  گفت وگو 

بگیریم.«
و  نکرد  ارائه  خود  برنامه  از  جزئیاتی  ماساچوست  ایالت  سناتور 
داوری  پیش  معرض  در  را  تازه ای  تالش  هیچ  نمی خواهد  گفت 

قرار دهد.
کری در این جلسه که پنج ساعت طول کشید، گفت هرچه الزم 
هسته ای«  تسلیحات  به  ایران  دستیابی  از  »جلوگیری  برای  است 

انجام خواهد داد.
وی گفت: »من اینجا تکرار می کنم؛ سیاست ما مهار ایران هسته ای 
نیست. سیاست ما جلوگیری از دستیابی ایران به تسلیحات هسته ای 

است«.
نامزد باراک اوباما برای وزارت خارجه امریکا ابراز امیدواری کرد 
ادامه  ایران  بر  دیپلماتیک  فشار  به  بتوانند  متحدانش  و  امریکا  که 
بدهند و گفت »ایران باید ثابت کند که برنامه هسته ای اش اهداف 

صلح آمیز دارد.«
کری در عین حال از تالش های امریکا برای تقویت رابطه با چین 

صحبت کرد و گفت این ماموریت دشواریست.
سناتور جان مک کین، از جمهوری خواهان، هیالری کلینتون وزیر 
عهده دار  را  کری  معرفی  وارن  الیزابت  سناتور  و  فعلی  خارجه 

بودند.
گزینه  کری  »جان  گفت:  خود  جانشین  انتخاب  درباره  کلینتون 
درستی است و تجربه رهبری و خدمت مثال زدنی را با خود به 

وزارت خارجه خواهد آورد.«
اظهارات کلینتون مورد تایید جان مک کین جمهوری خواه نیز قرار 
گرفت و گفت افتخار این را داشته که هر روز شاهد مهارت کری 

در سیاست ورزی باشد.
تایید کری به عنوان وزیر خارجه منجر به خالی شدن کرسی وی 
فرماندار  پاتریک،  دوال  توسط  موقتا  کرسی  این  می شود.  سنا  در 
ماساچوست پر می شود و ظرف یک ماه انتخاباتی ویژه برای تعیین 

سناتور بعدی برگزار می گردد.
سناتور کری انتخاب دوم اوباما برای وزارت خارجه بود. انتخاب 
اول وی سوزان رایس بود که با انتقاد تند جمهوری خواهان بر سر 

حمله به کنسولگری کشور امریکا در لیبی به مرحله تایید نرسید.
سناتورهای جمهوری خواه، سوزان رایس را که فرستاده فعلی امریکا 
در سازمان ملل متحد است متهم کردند که عامدانه امریکایی ها را 
این کنسولگری گمراه کرده است. دولت  به  ماهیت حمله  درباره 
اوباما با عصبانیت این اتهامات را رد کرد اما نهایتا خانم رایس از 

نامزدی برای پست وزارت خارجه انصراف داد.
می گفت  سخن  سنا  خارجی  روابط  کمیسیون  برابر  در  که  کری 
نشان  خاطر  بود،  کمیسیون  همین  رئیس  پیش  چندی  تا  خود  و 
گسیل  و  پهپادها  توسط  فقط  امریکا  خارجی  »سیاست  ساخت: 

سربازان تعریف نمی شود.«
به گفتۀ جان کری نقش رهبری کننده  ایاالت متحده  امریکا همچنین 
باید در مسائل تهدیدکنندة حیات چون تغییرات اقلیمی، در سیاست 

توسعه و نیز در دفاع از آزادی و دموکراسی وجود داشته باشد.
محافل سیاسی امریکا معتقدند که سنای این کشور با سپردن پست 

وزارت خارجه به جان کری موافقت خواهد کرد.

دانشگاه دوسلدورف آلمان در خصوص اتهام تقلب و سرقت علمی وزیر آموزش 
آلمان در رساله دکترای وی تحقیق می کند.

یک وبالگ  ناشناس خانم آنت شاوان، وزیر آموزش آلمان را متهم کرده که در 
نوشتن بخش هایی از رساله دکترای خود مطالبی را بدون ارجاع به منبع آن آورده 
آموزش  وزیر  بوده اند.  تحقیقات خودش  نتیجه  مطالب  این  که  کرده  وانمود  و 

آلمان این اتهامات را رد کرده است.
به گزارش پایگاه خبری دویچه وله، آنت شاوان از چهره های سرشناس نزدیک 
به آنگال مرکل، صدراعظم آلمان است و اتهام تقلب به او در آستانه انتخابات 

سراسری می تواند به موقعیت مرکل ضربه بزند.
در سال 2011 نیز »کارل تئودور زو گوتنبرگ«، وزیر دفاع وقت آلمان پس از 
طرح اتهام سرقت علمی علیه او و این که افشا شد بخش های وسیعی از رساله 

دکترای خود را از منابعی دیگر کپی کرده، استعفا داد.
شاوان گفته است که قصد ندارد استعفا بدهد. سخنگوی آنگال مرکل نیز گفته 

است که صدراعظم نسبت به وزیر آموزش خود اطمینان کامل دارد.
گفته شده که تحقیقات اولیه حاکی از سرقت علمی در 60 صفحه از 351 صفحه 

رساله دکترای شاوان است.

                 ديلی تلگراف        
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           حامد علمی

اگرچه  نظامی:  موفقیت های  ج ـ 
موفقیت های نظامی که بعد از دایر شدن 
نصیب  سرتاسری  شورای  سوم  جلسۀ 
فشرده  به صورت  افغانستان شد،  جهاد 
در فصل اول این کتاب بیان شد؛ ولی در 
این فصل چند حادثه به صورت مختصر 

ذکر می گردد.
قوماندانان بعد از جلسات فراوان راهی 
برف های  هنوز  و  شدند  جبهات شان 
عملیات  که  بود  نگردیده  آب  زمستان 
وسیعي در سراسر افغانستان آغاز گردید. 
دسمبر   9 تاریخ  به  سرتاسری  شورای 
شهر  در  را  مطبوعاتی  کنفرانس   1990
پشاور سازمان داد که در حقیقت اولین 
کنفرانس مطبوعاتی شورا بود و در آن از 
موفقیت های نظامی شان گزارش مختصر 
دفتر جدیدالتاسیس  در  کنفرانس  دادند. 
شورای  نماینده گی  نام  به  که  شورا 
افغانستان  جهادی  قوماندانان  سرتاسری 
یاد می شد، دایر گردید. دفتر  در پشاور 
لوازم  به  مجهز  و  لوکس  خانه یي  شورا 
عصری و مدرن بود. در طبقۀ دوم، اتاق 
بزرگی قرار داشت که در وسط آن میز 
و  میز  چهارطرف،  و  جابه جا  طویلی 

چوکی های متعدد قرار داده شده بود.
مولوی جالل الدین حقانی با چند فرمانده 
دیگر وارد اتاق بزرگ گردیدند. حقانی 
با یک احوال پرسی مختصر با خبرنگاران 
در صدر مجلس قرار گرفت. محمد انور 
جگدلک منشی شورا در کنارش نشست 
بعضًا  و  چوکی ها  در  خبرنگاران  ما  و 
جابه جا  بزرگ  میز  اطراف  در  ایستاده 

شدیم.
فصاحت  با  حقانی  جالل الدین  مولوی 
راجع به پیروزی های تازة شورا صحبت 
انور  محمد  از  موارد  بعضی  در  و  کرد 
انورخان  می گرفت.  تایید  جگدلک 
پاسخ  خبرنگاران  پرسش های  به  بالنوبه 
می داد و عمدتًا مولوی حقانی پرسش ها 
فارسي  به  انورخان  و  پشتو  زبان  به  را 

دری پاسخ می دادند و توسط مترجم به 
انگلیسی ترجمه می شد.

مطبوعاتی  کنفرانس  از  که  را  گزارشي 
به  نشر  برای  و  کرده  تهیه  روز  همان 
بی.بی.سی فرستاده  فارسی رادیو  بخش 

بودم، ذیاًل تقدیم می کنم:
»عده یی از فرماندهان مشهور مجاهدین 
افغانستان، از زد و خوردهای تازه یي  که 
کابل  حکومت  نیروهای  و  آن ها  میان 

صورت گرفته، گزارش داده اند. 
این فرماندهان که امروز در یک کنفرانس 
مطبوعاتی در پشاور سخنرانی می کردند، 
گفتند آن ها بعد از گردهمایی فرماندهان 
سرتاسری  شورای  تشکیل  و  مشهور 
به  موفق  افغانستان،  جهادی  قوماندانان 
تصرف عده یی از پایگاها و قطع راه های 

اکماالتی حکومت کابل شده اند.

مشهور  فرمانده  حقانی  جالل الدین 
شهر  که  پکتیا  والیت  در  مجاهدین 
در  این طرف  به  سال  ده  از  را  خوست 
اخیر  جلسۀ  در  گفت:  دارد،  محاصره 
در  نیز  مسعود  احمدشاه  که  فرماندهان 
شد  گرفته  تصمیم  داشت،  حضور  آن 
عبارت اند  که  نظامی  تا روی سه هدف 
حمله  و  بزرگ  شهرهای  محاصرة  از 
راه های  قطع  نظامی،  فرودگاه های  بر 
اکماالتی و تصرف پایگاه های حکومت 
منسجم  و  هماهنگ  عملیاتي  کابل، 
از  که  سلسله عملیاتی  و  گیرد  صورت 
نیز روی  یک ماه قبل آغاز گردیده بود 

همین برنامه استوار می باشد.
این  اثر  در  که  افزود  حقانی  فرمانده 
شاهراه  هماهنگ،  و  منظم  حمالت 
این  طول  در  و  شده  مسدود  سالنگ 
خودرو  و  تانک  پنجاه  حدود  شاهراه 
مجاهدین  تصرف  به  یا  تخریب  زرهی 
بگرام  نظامی  فرودگاه  است.  درآمده 
و  آغه  محمد  مناطق  در  و  دیده  صدمه 
موقعیت  کابل  جنوب  در  که  چکری 

دارد، جنگ به شدت جریان دارد.
فرماندهان عالوه کردند که در اثر عملیاتي 

جنرال  که  لغمان  والیت  والی  دیگر، 
زخمی  داشت،  نام  صافی  مهتاب الدین 
شفاخانه های  از  یکی  در  بعد  و  گردید 
به  کابل درگذشت و جنرال دیگر کابل 
شکردره  جنگ های  در  احمدشاه،  نام 

کشته شد.
که  گفتند  مجاهدین  فرماندهان 
نسبت  زمستان  سرمای  در  عملیات شان 
نظر  به  و  یافته  افزایش  قبل  سال ها  به 
فرماندهان  سرتاسری  شورای  این  آن ها 
است که ابتکار نظامی را به دست گرفته 
و توانسته رکود نظامی یي را که از ماه ها 
قبل به این طرف مجاهدین با آن روبه رو 

بودند، بشکند.
شورای سرتاسری فرماندهان، هفت ماه 
مجاهدین  پایگاه های  از  یکی  در  قبل 
گردیده  تشکیل  افغانستان  داخل  در 
نقاط  از  فرمانده   30 حدود  آن  در  و 
در  داشته اند.  شرکت  افغانستان  مختلف 
جلسۀ اخیر که در یکی از مناطق مرزی 
مشهور،  فرمانده  شد،  دایر  افغانستان 
و  داشته  حضور  نیز  مسعود  احمدشاه 
حمایت و هم بسته گی قوِی خویش را از 

این شورا اعالن نموده است. )53(

رکود  موفقانه  قوماندانان  شورای  بلی؛ 
مولوی جالل الدین  را شکستاند.  نظامی 
حقانی با سایر مجاهدین والیت پکتیا و 
پکتیکا به شهر خوست یورش بردند و 
بعد از جنگي مسلسل و شدید، توانستند 
آن شهر را با تمام ساز و برگ نظامی و 
اداری یي که داشت، در 31 مارچ 1991 
تصرف کنند. هیاتی از شورای قوماندانان 
به تاریخ سوم اپریل وارد شهر خوست 
شد و از پایگاه های حکومتی و تاسیسات 
را  بزرگ  پیروزی  این  و  کرد  دیدن  آن 

جشن گرفت.
پس از سقوط شهر خوست، جنگ های 
شدید در شمال افغانستان میان نیروهای 
گردید.  آغاز  مجاهدین  و  حکومتی 
تخار،  والیت  خواجه غار  ولسوالی 
و  گشت  دست  به  دست  بار  چندین 
مسعود  احمدشاه  نیروهای  باالخره 
استراتژیک  کنترول سه ولسوالی مهم و 
شمال به شمول ولسوالی های خواجه غار 
و زیباک در والیت بدخشان را به دست 

گرفتند.
تالفی  برای  کابل  حکومت  نیروهای 
جنوب،  و  شمال  در  شکست های شان 
زده،  وسیع  تهاجم  به  دست  درغرب 
در  خان  اسماعیل  فرماندهی  مراکز  به 

ولسوالی زنده جان هرات یورش بردند.
“چرا نیروهای حکومت کابل به والیت 
هرات حمله کردند؟” این سوالی بود که 
اوضاع  و  جهاد  تحلیل گران  و  مبصرین 
و  می پرسیدند  یکدیگر  از  افغانستان 
اکثریت به این عقیده بودند که حکومت 
بلندبردِن روحیۀ نظامی و  به خاطر  کابل 
تالفی شکست های شان، دست به تهاجم 
ولی  زده اند.  هرات  والیت  به  وسیع 
بر  که عالوه  است  باور  این  به  نگارنده 
دلیل باال، دو دلیل دیگر می تواند وجود 
داشته باشد. اول این که اسماعیل خان با 
به صورت  قوماندانان  سرتاسری  شورای 
بود؛  نشده  یک جا  منسجم  و  اساسی 
بنابران سایر قوماندانان مجبور نبودند تا 
را  همدردی  یا  و  انتقام جویانه  عملیات 
اسماعیل  جبهات  و  مجاهدین  به خاطر 

خان به راه بیاندازند.
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بخش یک صــدویکم

بخش نخست

همة نشانه های یک مرد 
عاشق و خواستگار!

در مسـیر پیروزی

از  یکی  کنند  احساس  که  باشد  آمده  پیش  مجرد  خانم های  از  برای خیلی  شاید 
همکاران در سِر کار یا یکی از هم صنفي ها در دانشگاه به زودی از آن ها خواستگاری 
می کند، اما همین پرسش که او احتماالً چه وقت به خواستگاری اش می آید، می تواند 
دوران پُرتنشی را براي او رقم بزند. بنابراین، اگر می خواهید بدانید آیا همکار یا 
هم صنفِي شما به زودی از شما خواستگاری می کند یا خیر، به نشانه های رفتارِی 
او دقت کنید. می توانید از حرکاِت او بفهمید کی زمان خواستگاری است. عالوه بر 
این ها، بعد از خواستگاری و در دوران آشنایی نیز می توانید با خواندن رفتارهای 
خواستگارتان بفهمید که آیا شما را پسندیده است یا نه. پس معطل نکنید؛ تمام 

نشانه های رفتاری یک مرد عاشق در این نوشته آمده است.
  ناخودآگاه با شما حرف می زند

یا چپ کج  راست  به سمت  را  او کمی سرش  در چشم می شوید،  وقتی چشم 
می کند.

رمزگشایی این رفتار: کج کردن سر یک حرکت کاماًل ناخودآگاه در مردان است که 
وقتی نسبت به زنی احساس نزدیکی می کنند، از خود نشان می دهند. این حرکت 
و ژست را زمانی مردها نشان می دهند که به زنی عالقه مند شده اند، ولی خودشان 
این شجاعت را ندارند که جلو بروند و عالقۀشان را ابراز کنند و از او خواستگاری 
کنند. در واقع او با کج کردن سر، خود را آسیب پذیر نشان می دهد. اگر همکار یا 
هم صنفي تان هنگام صحبت و درحالی که ارتباط چشمی برقرار کرده گردنش را 

کج کند، احتماالً به زودی از شما خواستگاری خواهد کرد.
  وقتی مردی می خواهد خواستگاری کند!

در حالی که ایستاده یا نشسته است، پنجۀ پاهایش به سمت هم است )پنجۀ پاها 
را به سمت داخل می گذارند(.

دست پاچه  و  عصبی  را  مقابل  طرف  شما  زیاد  احتمال  به  رفتار:  این  رمزگشایی 
کرده اید. این رفتار نشان دهندة اعتماد به نفس نداشتن اوست؛ به همین دلیل اگر 
شما  به  نسبت  یعنی  گرفت،  ژستی  چنین  هنگام صحبت  هم صنفی تان  یا  همکار 
احساس تمایل دارد، ولی هنوز آن قدر اعتماد به نفس ندارد که از شما خواستگاری 
اگر هنگام  از عالقۀ شما نسبت به خودش مطمین شود.  تا  احتیاج دارد  او  کند. 
صحبت وقتی او دست پاچه است، چند دقیقه با او دوستانه رفتار کنید و به طور 
غیرمستقیم اشتباهاتش را به او بفهمانید، بعد از مدتی او راحت تر خواهد شد و حتا 
ممکن است درخواست ازدواجش را نیز مطرح کند. در واقع وقتی مردی انگشتان 
پنجۀ پاهایش را به سمت هم متمایل می کند، یعنی می خواهد دربارة موضوع مهمی 
مثل ازدواج صحبت کند، در این مواقع بهتر است بیشتر ساکت باشید، تا او فرصت 

کند درخواست ازدواجش را مطرح کند.
  مردها با شانه های شان هم حرف می زنند

وقتی به شما نگاه می کند، خیلی سریع شانه هایش را به سمت باال جمع می کند و 
به سمت جلو می دهد.

رمزگشایی این رفتار: در این حالت احتماالً شما حرکتی انجام داده اید که توجه او 
به سمت شما جلب شده است. وقتی مردی رفتارهای یک خانم را تحسین می کند، 
در واقع او را مورد مناسبی برای ازدواج می داند و به همین دلیل در این مواقع 
کاماًل ناخودآگاه شانه هایش را به سمت جلو می آورد و جمع می کند. این حرکت 
در مردان نشان دهندة محبت عمیقی است که در دل دارند و دوست دارند به نوعی 
از همسرش حرکتی  نیز وقتی مردی  ابراز کنند. حتا در زنده گی زناشویی  را  آن 
تحسین آمیز می بیند ولی غرورش اجازه نمی دهد آن را ابراز کند، شانه هایش را به 
سمت جلو جمع می کند. در این مواقع می توانید برای خوشحال کردن همسرتان، 

شما نیز به طور کالمی عالقۀ خود را به او نشان دهید.

 )ويژة بانوان(



  جیمز باند: رستاخیز... 

سرگرمی  به  کسی  هر  کریگ(:  باند)دانیل  »جیمز 
نیاز دارد.

رائول سیلوا )خاویر باردم(: ُخب سرگرمِی تو چه 
است؟«

چیزی  همین  عماًل  باند،  جیمز  جدید سری  فیلم 
در  باند،  می بینید. جیمز  باال  دیالوگ  در  که  است 
از سینماها درآورده  تازه اش، دوباره سر  رستاخیز 
تا به هیجان انگیزترین شکل ممکن، طرفدارانش را 
سرگرم کند. شاید برای همین است که این روزها 
اگر از »باندبازها« بپرسید بزرگ ترین سرگرمی شان 
اکران »سقوط آسمان« در 50  از  به شما  چیست، 

ساله گی تولد جیمز باند خواهند گفت.
چند  باند  جیمز  سری  جدید  فیلم  فال«،  »اسکای 
ماه است که در سینماهای جهان به نمایش درآمده 
داشته  موفقیت آمیز  شروعی  راه،  اول  همان  از  و 
است، طوری که مجموع فروش افتتاحیۀ »اسکای 
فال« در انگلستان، بیش از 4/32 میلیون دالر بود. 
این دومین فروش افتتاحیۀ برتر در تاریخ سینمای 

انگلستان است. 
رتبۀ اول این فهرست متعلق به قسمت دوم فیلم 
»هری پاتر و یادگاران مرگ« است. »ذره یی آرامش« 
افتتاحیه یی  فروش  باند،  جیمز  سری  قبلی  فیلم 
معادل 25 میلیون دالر در انگلستان داشت. فروش 
نهایی آن فیلم در انگلستان به بیش از 80 میلیون 
دالر رسید. »ذره یی آرامش« در نهایت بیش از 586 
میلیون دالر در سطح جهان فروخت. جز انگلستان، 
در  را  افتتاحیه  فروش  بیشترین  فال  اسکای 
کشورهای فرانسه )1/9 میلیون دالر(، روسیه )6/8 
میلیون دالر(، برازیل )5/6 میلیون دالر( و کوریاي 

جنوبی )1/69 میلیون دالر( داشته است.
 

  شون کانری یا دانیل کریگ؟
کریگ  دانیل  حضور  تجربۀ  سومین  فال  اسکای 
در نقش مأمور 007 به شمار می رود. سام مندس، 
امریکایی«  »زیبای  با  را  او  کارگردانی که خیلی ها 
می شناسند، این فیلم را ساخته و انصافًا که سراغ 
تیم بازیگرِی بسیار خوبي رفته است. غیر از دانیل 
کریگ، که با آن صورت سرد و مصممش، به خوبی 
توانایی های  برآمده،   007 مأمور  کاراکتر  پس  از 
فاینس، جودی  رالف  باردم،  خاویر  بی حدوحصر 
دنچ و ناتومی هریس، »اسکای فال« را به نسخه یی 
دیدنی در میان سری جیمز باند تبدیل کرده است. 
از سال  باند  فیلم های جیمز  شروع ساخت سری 
1962 بود که تا 2012 هم با همین »اسکای فال« 
تا   1989 سال های  بین  البته  است.  داشته  ادامه 
1995 وقفه یی شش ساله در ساخت این فیلم ها به 
وجود آمد. تا امروز شرکت ای اوان، 22 فیلم از 
فیلم در هر دو  تقریبی یک  میانگین  با  این سری 

سال، ساخته است. 

 مهم ترین بازیگری که پیش از دانیل کریگ، بازی 
باند را برعهده داشته است، شون  در نقش جیمز 
که  کرده  بازی  باند  فیلم جیمز   6 او  بوده.  کانری 

مهم ترین آن ها »پنجۀ طالیی« است.

  کریگ: یک جیمز باند درجه یک
طرفدارانش  برای  که  همان قدری  باند«  »جیمز 
جذاب است، برای بازیگرانی هم که در فیلم هایش 
دنیل  دارد.  جذابیت  می پردازند،  نقش  ایفای  به 

کریگ در مراسم فرش قرمز آخرین نسخۀ جیمز 
باند، »اسکای فال« به خبرنگاران در این مورد گفت: 
نقش  در  دیگر  بار  توانستم  که  خوشحالم  »بسیار 
ساخته   1962 سال  در  فلمینگ  یان  که  شخصیتی 
بود، بازی کنم. من تا به حال افتخاری این چنین را 

تجربه نکرده بودم و این فوق العاده است. 

 
 من دوست داشتم شانس این را داشته باشم تا با 
نمادهای قدیمی داستان جیمز باند همراه باشم. این 
فیلم این موقعیت را در اختیارم قرار داد. این بسیار 
خوشایند بود که تعدادی از شخصیت های قدیمی 
سام  نظرم  به  شدند.  اضافه  دوباره  داستان  این  به 
است؛  کرده  خلق  را  فوق العاده  فیلم  یک  مندس، 
فیلمی درجه یک و خوب. غیر از این که این فیلم، 
به طور مستقل، فلیمی قابل اعتناست، یک داستان 

»جیمز باند«ی فوق العاده نیز هست.«

  خاویر باردم: پنجاه سال خیلی زیاد است
خاویر باردم، دیگر بازیگر فیلم جدید جیمز باند هم 
در مورد »اسکای فال« حرف های جالبی زده بود. 
او در مراسم فرش قرمز این فیلم به عنوان نقش 
عاشق  جوانی  دوران  »از  گفت:  باند  جیمز  مقابل 
)ماه شکن(   »Moonraker« فیلم  در  شخصیتی 

بودم که دندان طال داشت.« 

باند  جیمز  فیلم های  سری  یافتن  پایان  دربارة  او 
نشان  این  است.  زیاد  بسیار  سال  »پنجاه  گفت: 
جیمز  ادامه دهنده گان  و  آغازکننده گان  که  می دهد 
باند، کاری کرده اند که بسیار جالب و درست بوده 
است. بازیگران بسیاری نقش باند را بازی کرده و 
هر کدام از آن ها جذابیت های خاص خودشان را 

به این شخصیت اضافه کرده اند.« 
 

از طرف دیگر سام مندس، کارگردان برندة اسکار 
این فیلم نیز گفت: »در ابتدا احساس می کردم که 
ایفای این نقش  بازیگر مناسبی برای  دنیل کریگ 
نیست، اما دیدن سی ثانیه از فیلم »کازینو رویال« 
باعث شد که متوجه شوم کاماًل در اشتباه بوده ام. 
او باند را بسیار زیبا ایفا کرد. او این نقش را بهتر یا 

بدتر نکرد، بلکه آن را از آِن خودش کرد.«

 گرفته شده از: برترین ها
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جیمز باند هرگز پیر نمی شود!
5 www.mandegardaily.com

»اسکای فال«، فیلم جدید سری جیمز 
باند چند ماه است که در سینماهای 
جهان به نمایش درآمده و از همان 
اول راه، شروعی موفقیت آمیز داشته 
است، طوری که مجموع فروش 
افتتاحیة »اسکای فال« در انگلستان، 
بیش از 4/3۲ میلیون دالر بود. این 
دومین فروش افتتاحیة برتر در تاریخ 
سینمای انگلستان است

با تو نگاه خستۀ من حرف مي زند 
آري لبان بستۀ من حرف مي زند

  
قدري بمان، سکوت مرا گوش کن برو

دارد دل شکستۀ من حرف مي زند
 

من عاشقم هنوز، نگاه معذبت
از عهد ناگسستۀ من حرف مي زند

 
تو فال سرنوشت مني، فال من هنوز
از طالع خجستۀ من حرف مي زند

 
هر شب کنار پنجره یي باز، آسمان
با بال هاي بستۀ من حرف مي زند

 
هر شب کنار پنجره یي رو به انتظار
با تو نگاه خستۀ من حرف مي زند

ذهنم پر از شعر است اما دفترم خالی است
این سرزمین از سال های دور، اِشغالی است

فرقی ندارد آسمان صاف است یا ابری
این از مزیت های عمری بی پروبالی است

من با خطوط دفتر شعرم گالویزم
پیشانی ام درگیِر خط های بداقبالی است

گرم غزل خوانی شدم یک عمر و یادم رفت
عمری است مردی در دلم سرگرم ِ نقالی است

وقتی که حرفم را نمی خواند کسی دیگر
کاری ندارم این غزل خوب است یا عالی است 

زهرا بشری موحد

شعري از مهدي دانش 
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ترکمنستان:

گفت وگوهای بین االفغانی برگزار شود

تفاهم در انتخابات 2014...
دیدن  کرزی  رییس جمهور  با  گذشته  انتخابات  در  مستقیم   
کردم. در آن وقت سواالت جدی در مورد قواعد این پروسه 
وجود داشت و ما مجبور بودیم که به نحوی در این باره تفاهم 
وجود  جایی  تفاهم  برای  بار  این  که  نمی کنم  فکر  من  کنیم. 
داشته باشد. پس این یک ابتکار خیلی خیلی مهم است و من 
قاطعانه اطمینان می دهم که ما از خیلی نزدیک این را مواظبت 

خواهیم کرد.«
سناتور جان کیری در بخش دیگر اظهاراتش، دست آوردها در 

افغانستان را قابل افتخار توصیف کرده است.
مکتب  به  کودک  میلیون   9 حاضر  حال  »در  است:  گفته  او 
در  می دهند.  تشکیل  دختران  را  آن ها  از  نیمی  و  می روند 
به هشت صد هزار  این رقم در سال 2001 میالدی  حالی که 

کودک می رسید و یک دختر هم در میان آن ها شامل نبود.«
به گفتۀ او، هر فرد در کانگرس امریکا باید به این دست آوردها 

افتخار کند و به این همکاری ادامه دهد. 
باوجود نگرانی هایی که از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
برگزاری  بر  همواره  حکومتی  مقام های  است،  داشته  وجود 

انتخاباتی شفاف، دموکراتیک و مردم محور تأکید کرده اند.
رییس جمهور کرزی نیز گفته است که پس از ختم قانونی دورة 
مأموریت ریاست جمهوری اش، از قدرت کنار خواهد رفت و 

یک فرد متقاعد خواهد بود.

به دلیل فساد، اکثریت مردم...
 افغانستان می گوید که پس از سال 2014  این اتحادیه 
همچنان افغانستان را در بخش های »تعهد شده« یاری 

خواهد رساند.
  نارضایتی از وضعیت زنان

ویگائوداس یوشاکاس می گوید، آمارهایی  که به دفتر 
سال  چند  جریان  در  که  می دهد  نشان  رسیده  او 
گذشته بیش از چهار هزار قضیه خشونت علیه زنان 

در افغانستان صورت گرفته است.
متاسف  بسیار  بابت  این  از  »ما  گفت:  یوشاکاس 
گرفته،  قرار  ما  اختیار  در  گزارش هایی که  هستیم، 
نقض صریح و آشکار قانون و حقوق زنان در جامعه 

افغانستان است.«
نماینده ویژه اتحادیه اروپا، تاکید کرد که اتحادیه اروپا 
و جامعه جهانی، حکومت افغانستان را برای دستیابی 
او،  گفته  به  و  تشویق می کنند  تازه،  به دستاوردهای 

نابرابری های  علیه  مبارزه  برای  روشن  برنامه های 
اجتماعی برای دولت افغانستان طرح ریزی خواهند 

کرد.
افغانستان  دولت  که  یافته ایم  آگاهی  »ما  گفت:  او 
تالش دارد تا به منظور رسیده گی بهتر به مشکالت 
و قضایای حقوقی زنان، شمار سربازان پولیس زن را 
از 1500 تن به پنج هزار تا اواخر سال 2014 افزایش 
دهد و این یک امر بسیار مهم و ضروری در افغانستان 

به شمار می رود.«
گزارشی را که حکومت افغانستان در اختیار نماینده گی 
اتحادیۀ اروپا در کابل قرار داده، نشان می دهد که در 
نتیجه تالش های مأموران امنیتی، بیش از یک هزار و 
400 تن از متهمان و ناقضان حقوق زنان در چند سال 

گذشته، بازداشت شدند.
با این حال، یوشاکاس می گوید که جلوگیری از نقض 
بیشتر  برنامه ریزی های  و  تالش  به  نیاز  زنان  حقوق 

دارد تا زنان افغان از حقوق و سهم گیری فعال تری 
در کشورشان برخوردار شوند.

در یازده سال گذشته، حضور زنان در ادارات دولتی 
اما  است،  داشته  چمشگیری  افزایش  دولتی  غیر  و 
برخی از نهاد های مدافع از زنان این روند را کافی 

نمی داند.
رقم  خیر،  ا  سال های  در  که  می گویند  نهادها  این 
خشونت علیه زنان و جلوگیری از رفتن دختران به 

مکتب افزایش یافته است.
دادخواهی  به  موسوم  برنامه یی  داخله  امور  وزارت 
زنان )FRU( برای رسیده گی به مشکالت زنان راه 

اندازی کرده است.
در  اروپا  اتحادیه  نماینده گی  توجه  برنامه یی که مورد 
افغانستان قرار گرفته است و نماینده ویژه این اتحادیه 
انتظار دارد که زنان افغان بتوانند، به حقوق شهروندی 

خود دست یابند.

برای  داخلی  جریان های  برخی  تأکید  از  پس 
ترکمنستان خواهان  این بار  بین االفغانی،  گفت وگوهای 
برگزاری چنین گفت وگویی زیر نظر سازمان ملل متحد 

شده است. 
نشست بین االفغانی طرحی ست که از چند سال بدین سو 
و  است  شده  مطرح  نیز  مسعود  شهید  بنیاد  جانب  از 
اخیراً احمد ولی مسعود رییس این بنیاد این طرح را در 
قالب رساله یی زیرنام »آجندای ملی، ریفورم سیاسی و 

ایجاد صلح پایدار در افغانستان« ارایه کرده است.
این رساله با استقبال زیادی مواجه شده و شماری از 
به  را  عالقه مندی  شان  بین المللی  و  داخلی  جریان های 

تطبیق این طرح نشان داده اند.
پیشتر گفت وگوهایی در این زمینه با دفتر سازمان ملل 
در کابل و برخی سفارت خانه ها نیز صورت گرفته و به 
نظر می رسد که نشست ترکمنستان مقدماتی بر اجرای 

نشست بین االفغانی در افغانستان باشد.
بر بنیاد طرحی که احمد ولی مسعود ارایه کرده است، 
بیرون  برای  توجهی  قابل  گزینۀ  بین االفغانی  نشست 

رفت از بحران کنونی در کشور تلقی می شود.
برخی  و  افغانستان  حکومت  گذشته  سال های  طی 

انجام  برای  را  تالش هایی  نیز  دیگر  جریان های 
گفت وگوها با طالبان سامان داده اند و آن را به عنوان 
اما آنچه در طرح  بین االفغانی مطرح می کنند،  نشست 
از  نام اجندای ملی  بین  االفغانی که زیر  اصلی نشست 
سال 1383 بدین سو از جانب احمدولی مسعود مطرح 
در  به شکل گستردة  را  دیگری  است، جنبه های  شده 

نظر گرفته است.
روز پنجشنبه نشستی زیر نام »زیربناهای منطقه یی« به 
خاطر فراهم سازی سهولت ها برای توسعۀ افغانستان در 

عشق آباد، پایتخت ترکمنستان برگزار شد.
نشست ترکمنستان به هدف به اجرا گذاشتن توافقات 
 2011 سال  در  که  گذشته  بین المللی  کنفرانس های 
برگزار شدند،  استانبول و در سال 2012 در کابل  در 
مجموعۀ  آباد،  عشق  نشست  اسناد  در  داشت.  تمرکز 
از اقدامات به منظور تقویت اقتصاد، سیاست، امنیت، 
معارف، فرهنگ و قانون در افغانستان تذکر یافته تا در 

این موارد تصامیم اتخاذ شود.
در این نشست، کارشناسان سازمان ملل متحد، مقامات 
آسیای  برای  دیپلوماسی  مرکز  در  سازمان  همین 
اقتصادی،  همکاری های  سازمان  نماینده های  مرکزی، 

بانک انکشاف آسیایی به شمول مقاماتی از افغانستان، 
قزاقستان،  ایران،  هند،  آذربایجان،  ترکمنستان، 
قرغزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان، ترکیه، ایتالیا، 

آلمان، بریتانیا و ایاالت متحده امریکا شرکت داشتند.
شرکت کننده های این نشست توافق کردند که صلح و 
ثبات افغانستان یکی از موارد کلیدی برای نظام امنیتی 

و انکشاف متوازن آسیای مرکزی است.
ترکمنستان  خارجه  وزیر  معاون  میاتی یف  نیاز  بردی 
زیربنایی که  پروژه های  بزرگترین  از  یکی  می گوید: 
افغانستان هم در سطح منطقه در آن شامل است، پروژة 
از  پاکستان و هند  به  انتقال گاز ترکمنستان  پایپ الین 

طریق افغانستان است.
به گفته او، در سال های گذشته این موضوع به اثبات 

رسیده که این یک پروژه حیاتی است.
مقامات هر چهار کشور پیش از این گفته بودند: پروژه 
را  منطقه  سیاسی  ثبات  تاپی،  به  موسوم  گاز  انتقال 
افغانستان هم جزء  این گروه که  تقویت خواهد کرد. 
آن است دو سال پیش از سوی کمیتۀ اجراییه یی همین 

پروژه ایجاد شده بود.
جوانب  که  اند  داده  گزارش  ترکمنستان  رسانه های 

از  پاکستان  و  هند  به  این کشور  گاز  انتقال  در  دخیل 
این  کار  آغاز  در  سرعت  خواهان  افغانستان،  طریق 

پروژه شده اند.
سه  این  به  ترکمنستان  گاز  انتقال  که  می شود  گفته 
تقویت  را  پاکستان  و  هند  افغانستان،  اقتصاد  کشور، 
خواهد کرد. در حال حاضر ترکمنستان در انتقال برق 
به افغانستان و خط ریل از منطقه اتا مراد آن کشور به 

اندخوی در افغانستان دخیل است.
ترکمنستان همچنان در ساختن چندین مکتب و شفاخانه 
در افغانستان سهم داشته و شماری از متخصصان افغان 

را در دانشگاه های آن کشور آموزش می دهد.
براساس گزارش ها، در نشست روز پنجشنبه عشق آباد 
توصیه صورت گرفت تا در مورد نیازمندی افغانستان 
به پروژه های زیربنایی مطالعاتی صورت گیرد و به این 
از  تدارکات  سایر  و  تجارتی  کاالهای  انتقال  ترتیب 

غرب به شرق مورد بررسی قرار گیرد.
انتظار می رود نشست بعدی زیر نام زیربناهای منطقه یی 
برگزار  آذربایجان  پایتخت  باکو  در  فبروری  ماه  در 

شود.
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کشته شدن پنج غیرنظامی...
 رخ داده است.

عبدالجلیل شمال، فرماندة امنیه این والیت گفت که دیوار یک 
آن  داخل  غیرنظامی  چهار  و  شد  ویران  انفجار  این  در  خانه 
نیز در  بر موتورسایکل  خانه کشته شدند. یک رهگذر سوار 

این حمله جان باخت و 15 تن دیگر زخمی شدند.
کتبی  پیام  طریق  از  طالبان  گروه  مجاهد، سخنگوی  اهلل  ذبیح 
نیروهای  از  تن   12 حمله  این  در  که  گفت  پرس  فرانس  به 
مورد  در  معموالً  طالبان  اند.  شده  زخمی  و  کشته  امریکایی 

عملیات جنگی شان مبالغه می کنند.
جنرال فاضل الدین عیار، فرماندة زون شمشاد گفت که هدف 
مهاجم  اما  بود،  ناتو  نیروهای  کاروان  یک  بمبگذاری  این 
نتوانست این کاروان را هدف قرار دهد. او گفت که در این 

حمله 25 غیرنظامی زخمی شده اند.
وزارت داخله افغانستان در یک خبرنامه گفته است که چهار 
مهاجم  فرد  از کشته شده ها عضو یک خانواده می باشند.  تن 

مواد انفجاری را در یک موتر جاسازی کرده بود.
پیش از این در والیت کاپیسا نیروهای فرانسوی مستقر بودند. 
سال گذشته حکومت فرانسه تصمیم به خروج پیش از وقت 
از افغانستان گرفت و نیروهای جنگی این کشور سربازان شان 
را از این والیت استراتژیک بیرون کشیدند. در ده روز گذشته، 
به دو هدف مهم در کابل پایتخت نیز حمله شده است. روز 
دوشنبه یک گروه از طالبان انتحاری پیش از طلوع خورشید 
بیش  که  این جنگ  در  بردند.  ترافیک هجوم  پولیس  دفتر  به 
از هشت ساعت جریان داشت، سه مامور پولیس کشته شدند.
یک هفته پیش از آن، در حمله یک گروه از بمبگذاران انتحاری 
به مقر ادارة امنیت ملی، یک محافظ کشته و ده ها غیرنظامی 

زخمی شدند.

استفاده از کارت های پیشین...
بنابر  آن ها  تا  شود،  حفظ  باید  کارمندان  بي طرفي   
اجازه  کسی  به  لساني  قومي،  ملحوظات  یک سری 

ندهند که بیش از یک بار رأي دهد.
اساسي  »سوال  مي افزاید:  سپین غر  آقاي  هم چنان 
این جاست که مسووالن چه برنامه یی را روي دست 
رنگ،  کیفیت  بودن  پایان  اثر  بر  نفر  یک  که  دارند 
بیش ازیک بار رأي داده نتواند و همین گونه برخي از 
مسایل تخنیکي دیگر وجود دارد که باید کمیسیون 
تقلب  آینده  انتخابات  مردم را مطمین سازد که در 

صورت نمی گیرد.«
او گفت، تاهنگامي که کمیسیون برای جلوگیري از 
در  را  میکانیزمی  آینده  انتخابات  در  تقلب گسترده 
نظر نگیرد، اعالم استفاده از برگه هاي سابق نمي تواند 
اطمینان بخش براي شهروندان باشد؛ بي تردید اعالم 
مردم  براي  جدي  نگراني  یک  انتخابات  کمیسیون 

افغانستان است.
نگرانی کرده  ابراز  انتخابات  این کمیسیون  از  پیش 
به  جدید  رای دهی  کارت  که  صورتی  در  بود 
گسترده  تقلب  زمینۀ  نشود،  توزیع  افغانستان  مردم 

توزیع  است  قرار  شد.  خواهد  فراهم  انتخابات  در 
و  ماه حمل  از  الکترونیکی  تذکره های  یا  شناسنامه 

کارت های رای دهی از ماه ثور آغاز شود.
در حال حاضر میلیون ها کارت رای دهی که در چهار 
شده  توزیع  دهندگان  رای  برای  گذشته  انتخابات 
وجود  نگرانی  این  و  است  موجود  مردم  نزد  بود، 
چندین  کارت ها  این  از  استفاده  با  برخی  که  دارد 

بار رای دهند.
ضیاالحق امرخیل، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل 
انتخابات روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در 
کابل گفت: »افرادی که قباًل ثبت نام نموده و کارت 

رای دهی دارند کارت های شان قابل اعتبار است«.
آماده گی ها  می گوید،  افغانستان  انتخابات  کمیسیون 

برای توزیع کارت رای دهی شروع شده است.
این مقام کمیسیون انتخابات گفت کارت جدید تنها 
برای کسانی توزیع می شود که در سال جاری واجد 
شرایط رای دهی شده اند. امرخیل گفت، کسانی که 
کارت های رای دهی شان مفقود شده نیز می توانند 

کارت های جدید بگیرند.
امرخیل افزود، که کمیسیون می تواند با مصرف 15 

رای  برای  را  جدید  کارت های  دالر  میلیون   20 تا 
تأمین  توانایی  افغانستان  اما  کند،  توزیع  دهندگان 
کمیسیون  رییس  این  از  پیش  ندارد.  را  هزینه  این 
تمام  برای  کارت های جدید  یا  بود  گفته  انتخابات 
رای دهنده گان توزیع شود و یا هم تنها از تذکره های 

الکترونیکی برای رأی دادن استفاده گردد.
هم چنان وزارت مخابرات افغانستان وعده داده است 
که توزیع تذکره های الکترونیکی را از ماه حمل سال 

1392 آغاز می کند.
تقلب در انتخابات یکی از نگرانی های اساسی است. 
نیروهای  به  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  کنار  در 
داغ  بحث های  از  یکی  به  سیاسی  انتقال  داخلي، 
تبدیل شده و آگاهان تاکید دارند که انتقال قدرت 
سیاسی به صورت مشروع از طریق انتخابات سال 
امنیت  مسوولیت های  انتقال  از  مهم تر  حتا   2014

می باشد.
نیز  اپوزیسیون  گروه های  مساله  این  به  پیوند  در 
گفته اند که تنها انتخابات شفاف و عاری از تقلب در 
سال 2014 می تواند جلو بحرانی ناشي از انتخابات 

را در افغانستان را بگیرد.

افغان های بدون اسناد...
 ویزه دارند، مي توانند از خط رفت و آمد نمایند.«

که  افرادی  آنعده  به  می گوید،  کمیساری  معاون  اما 
کارت مهاجرت دارند، نیز اجازه داده نمي شود تا از 

سرحد تورخم عبور نمایند.
این سرحد،  افزود، که هزارها تن در دو طرف  وی 
منتظر  هستند،  بیماران  و  کودکان  زنان،  شامل  که 

مي باشند.

سیف الرحمن یک تن از دکانداران در بازار تورخم 
گفت، هزارها مسافر در تورخم منتظر بازشدن بندر 

هستند.
از  تورخم  دروازه  گذشته  ماه  است،  آوری  یاد  قابل 
مسدود  خاطری  به  دوبار  پاکستانی،  نیروهای  سوی 
سوی  از  پاکستانی  کارگران  از  شماری  که  گردید 
پولیس افغانستان لت و کوب گردیده و پاسپورت های 

شان پاره شده است.
به شمول  تن   13 تورخم،  بندر  مسدود شدن  اثر  به 

و  شدید  سردی  علت  به  طرف،  هردو  در  کودکان 
مریضی جان باخته بودند.

خارجۀ  امور  وزارت  سخنگوی  زی  موسی  جانان 
گفته  خبرنگاران   به  کابل  در  گذشته  ماه  افغانستان، 
بود، که در این مورد با حکومت پاکستان گفت وگو 
از طریق مذاکرات حل خواهد  این مشکل  نموده و 
شد، اما تا حالی در این مورد هیچ پیشرفت صورت 

نه گرفته شده است.
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لغو ممنوعیت حضور سربازان زن 
امریکایی در میدان های جنگ

بريتانیا: 

در ۶ ماه ۱۱۰۰ سرباز افغان کشته شده اند

مبارزه  آماده گی  ملي  ادارة  مسووالن  برخي 
کاري،  ابزارهاي  نبود  مي گویند،  حوادث  با 
اداري  فساد  بانفوذ، موجودیت  افراد  مداخلۀ 
مبارزه  کار  مرکزي،  مقام هاي  توجه  وعدم 
را دشوار ساخته  با حوادث طبیعي  مقابله  و 

است.
اتباع  همه سال در فصل زمستان، ده هاتن از 
طبیعی،  حوادث  و  برف کوچ  اثر  بر  کشور 

جان های شان را از دست می دهند.
محمد اسلم سلیس معاون ادارة ملي آماده گي 
اداره  این  مي گوید،  کشور  با حوادث  مبارزه 
نهادهاي کمک رسان  و  بین المللي  کمک هاي 
را بسیج مي کند و در صورت وقوع حوادث، 
این کمک ها را به نقاط آسیب پذیر مي رساند.

حوادث  در  آسیب پذیر  نقاط  که  گفت  او 
طبیعی، شامل والیات شمال، شمال  شرق و 

برخي والیت مرکزي می باشد.
کمیته هاي  والیت  هر  در  گفت،  هم چنان  او 
کمیته،  هر  رأس  در  که  شده  ساخته  والیتي 
والي والیت قرار دارد و هم چنان یک مقدار 
پول نقد در اختیار این کمیته گذاشته شده تا 

در حاالت اضطرار از آن استفاده شود.
تا  با حوادث گفت،  مبارزه  ادارة ملي  معاون 
بعضي والیات  در  برف  اثر ریزش  به  اکنون 
داشت،  وجود  هم  انساني  تلفات  کشور 
گذشته  سال هاي  تناسب  به  رخدادها  ولي 

نگران کننده  نیست.
 اوهم چنان مي افزاید، بزرگ ترین چالش سد 
نبود  حوادث،  با  مبارزه  آماده گی  ادارة  راه 

امکانات و ابزارهاي مدرن، می باشد.
 وي افزود، با توجه به این که افغانستان یک 
طبیعي  حوادث  برابر  در  آسیب پذیر  کشور 
است، کمک  هایی را که موسسات و نهادهاي 

بین المللي  مي کنند، بسنده نیست.
در این حال، داکتر پروین نورستاني نمایندة 
سال  مي گوید،  مجلس  در  نورستان  والیت 
اثر  به  مواشي  و  مال  رأس  هزاران  گذشته 
زلزله در این و الیت از بین رفت و مردم از 
این ناحیه به شدت آسیب دیدند، همین گونه 
جریب  ده ها  و  مواشي  رأس  صدها  ساالنه 
زمین  زراعتي مردم بر اثر برف کوچ، باران هاي 
موسمي و جاري شدن سیالب هاي ویرانگر از 
حوادث  این  موارد  بسیاری  در  مي رود،  بین 

تلفات انساني را هم به بار مي آورد.
در  دولت  مي گوید،  مجلس  نمایندة  این 
برابر  در  را  درستي  تدابیر  گذشته  دهۀ  یک 
وجودي که  با  است،  نگرفته  طبیعي  حوادث 
با  طبیعي  حوادث  از  ناشي  مشکالت  بارها 
است،  گذاشته شده  میان  در  مسوول  مراجع 
ولي مقام هاي مرکزي به وضعیت بد والیت 

نورستان توجه نکرده اند.
مستقل،  نهادهاي  و  موسسات  اگر  گفت،  او 
گاهي به آن والیت کمک  کرده اند، مسووالن 
محلي این کمک ها را حیف و میل نموده اند، 
دلیل عمده، موجودیت فساد اداري در والیت 

نورستان است.
با  مبارزه  رییس  امیري  ثنااهلل  حال،  این  در 
حوادث والیت بدخشان مي گوید، این والیت 
از لحاظ آسیب پذیري در درجۀ اول قرار دارد 
این  مناطق  از  برخي  مواصالتي  راه هاي  که 
در  ماه مسدود مي شود، حتا  تا شش  والیت 
فصل زمستان از طریق چرخ بال ها، هم به آن 
ناگزیریم  ما  نمي شود،  رسانده  کمک  مناطق 
داشته  پیش گرانه  تدابیر  اضطرار  حاالت  در 

باشیم.
او گفت، تا اکنون سه حادثۀ برف کوچ داریم 

پي داشت  در  جاني  تلفات  آن  حادثه  دو  که 
و  شدند  کشته  نفر  سه  رخداد  این  در  که 
در  افزود،  وي  شدند.  زخمي  دیگر  نفر   18
حوادث  شاهد  بهار(  فصل)زمستان  و  دو 
بارها  که  هستیم  والیت  این  در  گوناگوني 
بدخشان  ناگوار و غم انگیزي در  رخدادهاي 

صورت گرفته است.
مي گوید،  بدخشان  حوادث  با  مبارزه  رییس 
صعب العبور  راه هاي  ولسوالي هایي که  در 
کمک رساني  کار  زمستان  فصل  در  دارند، 
محدود مي شود، ولي این اداره از پیش مواد 
کمکی و برخي ابزارهاي عملیاتي را در این 
انتقال داده  تا در حاالت اضطرار  ولسوالي ها 

از آن استفاد نماید.
او هم چنان گفت، سال گذشته در حدود 172 
قریه زیر پوشش برنامه هاي کاهش خطرات و 
حوادث طبیعي قرار گرفت و در آن مناطق، با 
استفاده از شوراي مردمي، برنامه آگاهي دهي 
و  خرد  پروژه هاي  برخي  و  نجات  براي 
مسووالن  تا  کردیم؛  طبیق  را  دیگر  کوچک 
ولسوالي ها و مردم محل بتوانند، هنگام بروز 

حوادث غیرمترقبه، جلو آن را بگیرند.
ابزار  قلم  شش  جاي  سال  در  گفت،  او 
جست وجو به مبلغ 50000 هزار دالر امریکایي 
به وسیلۀ یکي از موسسات همکار از کشور 
آلمان خریداري شد که این ابزارها، کار ادارة 
در  حدودي  تا  را  طبیعي  حوادث  با  مبارزه 
ابزارها  این  اما  بخشیده،  تسهیل  والیت  این 
باتوجه به جغرافیاي کالن بدخشان نمي تواند 

پاسخ گوي نیازمندي مردم بوده باشد.
آفت های  از  نیز  افغانستان  مرکزی  مناطق 

طبیعی مرگ بار در امان نیست.
رضا رفعت، رییس مبارزه با حوادث والیت 
بامیان مي گوید، نبود وسایل جست  وجو براي 
نجات، ترانسپورت و برخي ابزارهاي دیگر از 
چالش عمده بر سر راه کار ادارة ملی مبارزه 
با حوادث مي باشد، اگر موسسات و نهادهاي 
کمک رسان، همکاري نکنند، امکان دارد ما به 
کرده  رسیده  گي  حوادث  به  درست  صورت 

نتوانیم.
رییس مبارزه با حوادث بامیان مي گوید، براي 
آگاهي دهي،  برنامۀ  طبیعي  حوادث  کاهش 
شده  ساخته  باحوادث،  مبارزه  کمیته هاي 
 269 براي  آینده  سال  در  افزود،  او  است. 
میکانیزم  تهدید  مورد  نقاط  در  ویژه  به  قریه 
مهارکننده یي در نظرگرفته شده که در حاالت 
نقاط  آن  به  بامیان  والیتي  کمیتۀ  اضطرار، 

رسیده گي مي کند.

جنرال  و  بریتانیا  دفاع  وزیر  هاموند  فیلیپ 
پرسش های  به  بود  قرار  بارونز  ریچارد 
مورد  در  بریتانیا  پارلمان  نماینده گان 
جواب  افغانستان  در  امنیتی  پیشرفت های 

دهند.
نیروهای  از  نفر   1100 گذشته  ماه   6 در 
اند.  شده  کشته  طالبان  توسط  افغان  امنیتی 
عملیات  بیشتر  بخش  که  است  درحالی  این 
واگذار  افغان  امنیتی  نیروهای  به  ناتو  نظامی 

شده است.
این آمار را فرماندهان آیساف به وزارت دفاع 

بریتانیا فرستاده است.
جنرال  و  بریتانیا  دفاع  وزیر  هاموند  فیلیپ 
پرسش های  به  بود  قرار  بارونز  ریچارد 
مورد  در  بریتانیا  پارلمان  نماینده گان 
جواب  افغانستان  در  امنیتی  پیشرفت های 

دهند.
گاردین  بریتانیایی  روزنامه  به  هاموند  آقای 
سربازهای  و  کشته ها  آمار  که  است  گفته 
فراری در نیروهای امنیتی افغانستان در سال 

گذشته باال بوده است.
وزیر دفاع بریتانیا افزوده است: »به دلیل اینکه 
حاال  را  امنیتی  مسوولیت های  بیشتر  افغان ها 
خود به دوش گرفته اند، تعداد کشته های شان 
هم به شکل قابل مالحظه یی باال رفته است.«

جنرال ریچارد بارونز، یک مقام وزارت دفاع 
آمار  رفتن  باال  اصلی  عوامل  از  یکی  بریتانیا 
جاده یی  کنار  هوشمند  بمب های  را  کشته ها 

دانسته است.
افغانستان  در ماه جوالی سال گذشته دولت 
هم پزیرفت که نزدیک به 80 درصد تلفات 
بمب های  انفجار  از  ناشی  امنیتی  نیروهای 
هوشمند جاسازی شده در کنار جاده هاست.
جنرال بارونز، یک عامل دیگر باالبودن آمار 
'نبود  را  افغان  امنیتی  نیروهای  کشته های 
همانند  بهداشتی  و  تدارکاتی  کمک های 

نیروهای ناتو دانسته است'.
سربازان  باالی  آمار  مورد  در  بارونز،  آقای 
گذشته  سال  اکتبر  ماه  در  است  گفته  فراری 

داشته  افزایش  درصد   3.1 به  فرارها  میالدی 
است.

گریز  مشکل  حل  کلید  برونز،  آقای  باور  به 
مناسب،  حقوق  خوب،  'رهبری  در  سرباز 

غذای مناسب و پایان فساد' است.
حمله  دو  که  است  گفته  بریتانیا  دفاع  وزیر 
نشان  کابل  به  اخیر  روزهای  در  شورشیان 
قرار  خوبی  موقف  در  آن ها  که  می دهد 

ندارند.
بعد  که  کرده  امیدواری  اظهار  هاموند  آقای 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  از 
نگهداری  'توانایی  امنیتی آن کشور  نیروهای 
خواهند  را  کشور  این  مهم  نقاط  از  موثر 

داشت'.

 چالش های 
اداره های مبارزه با حوادث

کردند،  اعالم  پنتاگون  مقام های 
دارد  قصد  کشور  این  دفاع  وزیر 
در  زنان  حضور  ممنوعیت  قانون 

خط مقدم نبرد را لغو کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این 
در  دیگری  اساسی  تغییر  تصمیم 
ریاست  دوران  در  امریکا  ارتش 
شمار  به  اوباما،  باراک  جمهوری 

می رود.
که  امریکا  دفاع  وزارت  مقام  یک 

اعالم  نشود،  فاش  نامش  خواست 
مارتین  و  امریکا  دفاع  وزیر  پانه تا،  لیون  کرد: 
قرار  امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دمپسی، 
بودن  مجاز  بر  مبنی  را  جدیدی  قوانین  است 

حضور در خط مقدم درگیری ها اعالم کند.
باعث  تغییر  این  کرد:  اعالم  پنتاگون  مقام  این 
آن  در  که  شود  ایجاد  جدیدی  فرایند  می شود 
خطوط  در  زنان  حضور  برای  الزم  آموزش های 

مقدم درگیری ها ارائه شود.
مقام های پنتاگون اعالم کردند: پانه تا و دمپسی قرار 
بدین  کنند.  اعالم  را  تصمیم  این  زودی  به  است 
عملیات های  در  توانست  خواهند  زنان  ترتیب 

جنگی ارتش امریکا نقش بیشتری داشته باشند.
به اعتقاد سناتورها، این تصمیم نشانگر »پذیرش 
واقعیت های عملیات نظامی در قرن بیست ویکم« 
ستاد  رییس  پیشنهاد  به  نیز  پانه تا  لیون  است. 
به  و  پذیرفته  را  طرح  این  امریکا  ارتش  مشترک 

چنین تصمیمی رسیده است.
رسمی  لغو  صورت  در  که  می دهد  نشان  آمارها 
ممنوعیت، بیش از 237 هزار فرصت شغلی جدید 
قرار  نظامی  نیروهای  در  شاغل  زنان  اختیار  در 

می گیرد.
پانه تا، وزیر دفاع امریکا سناتور پتی مورای، این 
تصمیم را »گامی تاریخی برای تحقق برابری و به 
کشور«  از  دفاع  در  زنان  نقش  شناختن  رسمیت 
خوانده است. ممنوعیت حضور زنان در جبهه های 
لغو  منتقدان  و  شد  اعمال  سال1994  از  جنگ 
جنگ  میدان های  در  زنان  حضور  ممنوعیت 
نمایش  یک  تنها  اقدام  این  که  می گفتند  همواره 

سیاسی است.
پانه تا که احتماال تنها تا پایان ماه فبروری در مسند 
وزارت دفاع باقی خواهد ماند، احتماالً به زودی 
از نیروهای تحت فرمان خود خواهد خواست که 
امکان باز شدن همه فرصت های نظامی برای زنان 
را هم مورد بررسی قرار دهند و اگر عرصه هایی 
ورود  همچنان  باید  که  دارند  نظر  مد  استثنائی 
 . کنند  معرفی  را  آنها  باشد،  ممنوع  آنها  به  زنان 
موقعیت های  و  سمت ها  در  زنان  به کارگیری 
جدید، احتماال از ابتدای سال 2016 میالدی آغاز 

خواهد شد.
احتماال  می گویند  نظامی  کارشناسان  از  برخی 
سمت های  و  موقعیت ها  از  برخی  در  حضور 
خاص در یگان های ویژه، کماندویی از جمله در 
رنجرهای ارتش و دلتا فورس، همچنان محدود به 
به کارگیری  احتمال  اما  ماند،  باقی خواهند  مردها 
باال  بسیار  نظامی  عملیات  در  زن  خلبان های 

خواهد بود.
جنگ  جریان  در  تاکنون  آمار،  آخرین  اساس  بر 
زن   152 دست کم  افغانستان،  و  عراق  در  امریکا 
شده اند.  مجروح  هم  دیگر  زن   958 و  کشته 
ارتش  زنان  از  گروهی   2012 نوامبر  ماه  در 
سپردن  کردن  ممنوع  خاطر  به  پنتاگون  از  امریکا 
به زنان و دیگر محدودیت های  نظامی  نقش های 
کردند.  شکایت  نظامیان  سوی  از  جنسیت محور 
استدالل آنها این بود که در جنگ های نوین دیگر 
در  زنان  از  بسیاری  و  ندارد  وجود  مقدم«  »خط 
میدان های  در  افغانستان مشغول خدمت  و  عراق 
رسمیت  به  فقط  که  تفاوت  این  با  بوده اند،  نبرد 

شناخته نمی شدند.
ایاالت متحده در یک دهه گذشته از بیش از 280 
امریکا در مناطق جنگی  از زنان نظامی  نفر  هزار 
دفاعی  ارشد  مقامات  از  یکی  است.  گرفته  بهره 
امریکا در گفت وگو با شبکه خبری »ان بی سی« 
رسمی  اجرای  فقط  تصمیم  این  »اتخاذ  گفت: 
زنان  مورد  در  پیش  سال ها  از  که  است  سیاستی 
دفاع  وزارت  آمار  آخرین  است.«  می شده  اعمال 
میلیون   4/1 مجموع  در  که  می دهد  نشان  امریکا 
نفر در نیروهای نظامی امریکا مشغول فعالیت اند 

که 15 درصد آن را زنان تشکیل می دهند.
دموکرات  قانون گذار  داک ورس،  تامی  خانم 
امریکایی که در جنگ عراق خلبان هلی کوپتر بود 
و هر دو پای خود را از دست داد، از این تصمیم 

استقبال کرد.
نوشت:  خود  توییتر  صفحه  در  پیامی  در  وی 
اندازه  به  آزادی  از  دفاع  در  امریکایی  دختران 
پسران توانایی دارند و از میان بردن ممنوعیت های 
خوب  کشورمان  برای  نظامی شان  فعالیت  برای 

است.

کاهش چشمگیرِ مرگ ومیر...
کاهش  دلیل  یک  می گویند،  متخصصین  اما 
مادران سرازیر  میر کودکان و  یافتن مرگ و 
شدن کمک ها از طرف کشورهای عضو ناتو، 
افزایش خدمات صحی، پالن گذاری خدمات 

رهنمای خانواده و کنترل تولدات می باشد.
دلیل دیگر این است که با سقوط رژیم طالبان، 
زمینه تعلیم و کار برای زنان و دختران افغان 
زنان  تا  شد  سبب  امر  این  و  گردید  مساعد 
آموزند و تصمیم  بی  تعلیم  بیشتر  و دختران 
بی  تاخیر  به  خانواده  تشکیل  باره  در  شانرا 

اندازند.
در  افغانستان هم  رییس جمهور  کرزی  حامد 

یک بیانیۀ رادیویی روز پنجشنبه گفت:
که  مادر  هزار  صد  یک  از   1381 سال  »در 
هزار  می آورند،  دنیا  به  فرزند  افغانستان  در 
دست  از  را  جان های شان  آن ها  ششصد  و 
می دادند، اما امروز با اتخاذ یک سلسله تدابیر 
از سوی موسسات مربوط، این شماره به 327 

کاهش یافته است.«
در  کاهش  رادیویی اش  پیام  در  کرزی  حامد 
مرگ و میر مادران و کودکان را تشویق کننده 
تا حتی  کنیم  تالش  باید  ما  گفت،  و  خواند 
زمان  در  این کشور  مادر و یک کودک  یک 

والدت تلف نشوند.

احصاییه  امور  متخصص  یک  هاب  کارل 
افغانستان  می  گوید،  متحد  ملل  نفوس  دفتر 
یک جامعه یی است که واقعًا در روند تغیر و 
دگرگونی قرار دارد. این واقعًا یک دگرگونی 
خدمات  فاقد  قباًل  افغانستان  است.  سریع 
اساسی صحی بود، اما اکنون خدمات صحی 

در افغانستان گسترش میابد.
نیروهای  یافتن  کاهش  با  می گوید،  گیرلند 
این نگرانی وجود  افغانستان،  از  ناتو  ایتالف 
دارد که مبادا این کشور بار دیگر به طرز فکر 

بیشتر محافظه کار نوع طالبان برگردد.
در یک گزارشی که از طرف موسسه لیختن 
شتاین در دانشگاه پرنستن در مورد زنان افغان 
بنشر رسیده، روی حمایت از حقوق زنان و 
دادن حق اشتراک در حیات سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی زنان افغان تاکید شده است.
در گزارش همچنان گفته شده، هر گاه گرایش 
10 سال گذشته برای یک یا دو نسل دیگر در 
افغانستان ادامه پیدا کند، بسیار مشکل خواهد 
بود که تصور کرد افغانستان بار دیگر به عقب 

بر گردد.
او می گوید، شما به 10 تا 20 سال دیگر به 
یک تغیر پایدار ضرورت دارید، زیرا کشوری 
مانند افغانستان هنوزهم در بسیاری ساحات 

به چالش ها مواجه می باشد.

تاکنون در جریان جنگ امریکا در عراق و افغانستان، دست کم ۱۵۲ زن 
کشته و ۹۵۸ زن دیگر هم مجروح شده اند.
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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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عدم  از  افغانستان،  در  اروپا  اتحادیه  ویژه  فرستادة 
به  کشور،  قضایی  نهادهای  به  مردم  اکثریت  مراجعۀ 

شدت اظهار نگرانی کرده است.
ویگایوداس یوشاکاس، فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در 
افغانستان به خبرگزاری بخدی گفت که این اتحادیه 
دریافته است که بیشتر مردم افغانستان برای رسیده گی 
مردمی،  شوراهای  به  قضایی شان  موضوعات  حل  و 

بزرگان قومی و ریش سفیدان محل مراجعه می کنند.
آقای یوشاکاس می گوید که بیشتر مردم افغانستان به 
کاری مسووالن  فساد در دستگاه قضایی و کم  دلیل 
عدلی و قضایی، مجبور می شوند که از مراجعه به این 

ادارات خود داری کنند.
در  شکل  دو  به  عموم  صورت  به  »قانون  گفت:  او 
و  رسمی  به صورت  یکی  می شود،  تطبیق  افغانستان 
از طریق نهادهای عدلی و قضایی و دیگری به شکل 

موی  و  قومی  بزرگان  آن  کننده گان  تطبیق  که  سنتی 
سفیدان در والیات و قریه های افغانستان هستند.«

مردم  بین  در  »سنتی«  صورت  به  قانون  تطبیق  او 
افغانستان را نیز از دیگر دالیل عدم مراجعۀ مردم به 

نهادهای عدلی و قضایی خواند.
که  می گوید  یوشاکاس  ویگایوداس  حال،  این  با 
به پیشرفت های  افغانستان در بخش عدلی و قضایی 
نیز دست یافته است و به گفته او تالش ها برای ایجاد 
سیستم فعال، شفاف و حسابده در ارگان های عدلی و 

قضایی افغانستان جریان دارد.
اتحادیه اروپا، در جریان یازده سال گذشته، میلیون ها 
دالر را در بخش بهترسازی سیستم عدلی و قضایی، 
در  خوب  حکومتداری  و  پروش  و  آموزش  رشد 

افغانستان به مصرف رسانده است.
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در...       ادامه صفحه 6

افغان های بدون اسناد 
نمی توانند به پاکستان بروند

به  را  تورخم  بندر  دیگر  بار  پاکستان  سرحدی  نیروهای 
مسدود  ندارند،  قانونی  اسناد  که  افغان هایی  آن عده  روی 

نموده است.
تورخم،  در  نیروهای سرحدی  اول  زون  معاون  نثاراحمد 
به پژواک گفت، که این اقدام نیروهای سرحدی پاکستان، 

صبح امروز)دیروز( صورت گرفته است.
اجازه  اسناد،  بدون  افغان  هیچ  به  آن ها  که  افزود،  وی 

نمي دهند که از خط سرحدی عبور نماید.
او گفت: »افرادی که پاسپورت و...          ادامه صفحه 6
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نمایندۀ اتحادیۀ اروپا در افغانستان:

به دلیل فساد، اکثریت مردم از مراجعه به نهادهای 
عدلی و قضایی خودداری می کنند


