
زمین های  تبدیل شدن  از  زراعت  وزارت 
ابراز  رهایشی  منازل  و  به ساختمان  زراعتی 
ناشی  جا  آن  از  نگرانی  این  کرد.  نگرانی 
افغانستان در سال های  می شود که شهرهای 
اخیر به شکل بی رویه و بی برنامه رشد کرده 

اند.
محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت، آبیاری 
مالداری، در یک نشست خبری در کابل  و 
که  است  این  ما  وظیفه  از  »بخشی  گفت: 
نجات  را  زراعتی  زمین های  بتوانیم  چطور 

دهیم. با تزاید نفوس این مشکل روز به روز اضافه تر 
می شود. هر کسی که دو یا پنج جریب زمین دارد، آن 

را خانه می سازد«.
وزیر زراعت افغانستان گفت در برخی موارد مداخله 
مقاومت  با  زراعتی  زمین های  حفظ  برای  حکومت 

افراد مواجه شده است.

نگرانی اصلی وزارت زراعت این است که با افزایش 
بخشی  این  از  پیش  که  زراعتی  زمین های  شهرک ها، 
محدودتر  می کرد،  رفع  را  شهرنشینان  نیازمندی ها  از 
می شود. رحیمی ابراز نگرانی کرد: »شهرها بزرگ تر 
می شوند و این شهرها روی زمین های زراعتی بزرگ 

ساخته می شوند؛ متاسفانه«.
وزیر زراعت افغانستان گفت...         ادامه صفحه 6
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كسي كه بر اعصاِب خود تسلط ندارد، شايسته نيست كه بر 
كوچك ترين پلة نردبان سياست گام نهد.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

آگاهان و نماینده گان مجلس:

زندانیان آزادشده 
صفوف طالبان را تقویت می کنند

دیدبان شفافیت افغانستان از دولت خواسته که در طرح 
کند و  متوازن توجه  توسعه  به  آینده  ملی سال  بودجه 

نیازمندی های مردم را در نظر بگیرد.
مجلس  اخیراً  که  شده  عنوان  آن  از  پس  موضوع  این 
نماینده گان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل »نامتوازن 

بودن« و »بی توجهی به طرح های زیربنایی« رد کرد.
سید اکرام افضلی از مسووالن دیدبان شفافیت روز شنبه 
بودجه  که در طرح  بودجه گفت  بارۀ  در  در همایشی 
سال ۱۳۹۲ به اولویت های مردم زیاد... ادامه صفحه 6

وزیر مبارزه با مواد مخدر کشت و قاچاق مواد مخدر را یک 
مشکل منطقه یی و بین المللی خوانده مي گوید که تا اکنون بر 
شده  عمل  جهان، ضعیف  و  منطقه  در سطح  پدیده  این  ضد 

است.
انجنیر ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخد، به آژانس 
دربُته های  تنها  مخدر،  مواد  با  مبارزه  که  گفت  پژواک  خبری 
دهقانان افغانستان نهفته نیست؛ بلکه باید در امر مبارزه با مواد 

مخدر به سطح منطقه  و جهان تالش شود.
او افزود که متأسفانه در چند سال گذشته، از سوی کشورهای 
منطقه و جهان در امر مبارزه با...                 ادامه صفحه 6

در حالی که مجلس نماینده گان از تجهیزنشدن نیروهای 
سال  از  پس  افغانستان  تأمین  برای  پولیس  و  ارتش 
داخله  و  دفاع  وزیران  می کند،  نگرانی  ابراز   ۲0۱4
می گویند آماده گی کافی برای امنیت افغانستان پس از 

سال ۲0۱4 دارند.

وزیر  پتنگ  مجتبا  و  دفاع  وزیر  محمدی  اهلل  بسم 
مجلس  عمومی  جلسۀ  در  گذشته  روز  کشور  داخلۀ 
نماینده گان استجواب شدند. آن ها گفته اند که نیروهای 
وزیر  هستند.  برخوردار  خوبی  توانایی های  از  زمینی 
دفاع افغانستان گفت: »نیروهای امنیتی به طرف بهبود 

پیشرفته  بسیار  زمینی  قوت های  لحاظ  از  ما  می روند. 
هستیم. باور کنید چنین نیروها را در منطقه ندارند«.

ملی  ارتشی  که  کرد  نگرانی  ابراز  محمدی  آقای  اما 
تدارکات  و  ندارد  اختیار  در  هوایی  جنگنده  های 
با  هوایی،  ترانسپورت  نبود  دلیل  به  امنیتی  نیروهای 

مشکل روبروست.
وزیر دفاع گفت تا چهار ماه آینده چهار بال هواپیمای 
ترانسپورتی به منظور حل کوتاه مدت نیازمندی ها در 
اختیار ارتشی افغانستان قرار خواهد گرفت. او گفت 
مذاکرات برای خرید هواپیماهای ترانسپورتی بیشتر با 

مقام های امریکایی ادامه دارد.
شماری از نماینده گان از ملی نبودن ارتش انتقاد کردند؛ 
اما آقای محمدی گفت ارتشی افغانستان قومی نیست 
و در حال حاضر جوانان افغان...       ادامه صفحه 6

در طرح بودجه توازن 
و مشارکت رعایت شود

وزیر مبارزه با مواد مخدر:

در مبارزه با مواد مخدر 
ضعیف عمل شده است

وزیر دفاع ملی: 

نیروهای زمینی ما در منطقه بی نظیر اند

وزارت زراعت: 

زمین های زراعتی خانه ساخته می شوند
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را  رسانه ها  که  نیست  بي جهت  و  بی خود 
بخش چهارم قدرت مي گویند؛ اعتراض های 
کاربران  و  رسانه  اهل  درازمدت خبرنگاران، 
شبکه های اجتماعی سرانجام به برداشته شدِن 
منتهي  یوتیوب  سایت  از  فیلتر  و  سانسور 

شد.
افغانستان  حکومت  پیش،  ماه  هشت  حدود 
به دنبال پخِش فیلمی اهانت آمیز در یوتیوب 
که در آن زنده گی حضرت محمد ص را به 
این  بودند،  کشیده  تصویر  به  موهن  شکلی 
سایت را بست. بسته شدِن یوتیوب اعتراض 
شبکه های  کاربران  و  رسانه ها  انتقاد  و 
اجتماعی را برانگیخت و منجر به واکنش تند 

و درازمدِت آنان شد.
چون  قدرتمندی  اجتماعی  شبکه های 
در  کاربر  هزاران  که  توییتر  و  فیس بوک 
مراجع  بزرگترین  از  خود  دارند،  افغانستان 
تمام  امروزه  می روند.  شمار  به  رسانه یی 
شنیداری  و  نوشتاری  دیداری،  رسانه های 
آن ها هر کدام  استفاده می کنند.  از فیس بوک 
و  دارند  فیس بوک  یا صفحاتی در  صفحه یی 
همه روزه از آن طریق به فعالیت های شان ادامه 
می دهند. نقش فیس بوک در نزدیک سازی و 
بزرگ  و  برجسته  بسیار  کاربران  هماهنگی 
راه پیمایي ها  و  اعتراض ها  راه اندازی  است. 
از سوی کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه 
در  مدرن  انقالبی  خیزش های  در  فیس بوک، 
خاورمیانه و آن چه که بهار عربی نامیده شد، 

بسیار پُررنگ و چشم گیر بود. 
بهار عربی از تونس و زمانی آغاز شد که یک 
جوان سبزی فروش به نام بوزیدی در اعتراض 
خود  کشورش،  در  موجود  بی عدالتی  به 
سبزی فروش،  جوان  این  مرگ  زد.  آتش  را 
سرآغاز یک خیزش مردمی و انقالبی شد که 
شمال  و  خاورمیانه  دیکتاتورهای  بزرگترین 
افریقا را به زانو درآورد و شبکه های اجتماعِی 
گسترده یي چون فیس بوک و توییتر نیز سهم 
بزرگی را در این انقالب ها بازی کردند. بدون 
نبود،  فیس بوک  اگر  که  تردید می شود گفت 

این انقالب ها هم به پیروزی نمی رسیدند.
مصر،  به  و  شد  آغاز  تونس  از  عربی  بهار 
و  کرد  سرایت  بحرین  و  سوریه  یمن،  لیبیا، 
چنان فراگیر شد که حکومت ایران از ترس 

شورش مردم، شبکۀ اجتماعِی فیس بوک را در 
این کشور بست.
اما در افغانستان:

پخش فیلمی اهانت آمیز از کارگردانی گم نام 
کشور  چندین  در  مسلمانان  که  شد  سبب 
دست به خشونت های مرگبار بزنند و کلیپ 
از  یکی  به  فیلم،  این  از  چهارده دقیقه یی 
پربیننده ترین کلیپ ها در یوتیوب تبدیل شود. 
کشور،  چندین  در  خشونت ها  این  دنبال  به 
مخابرات،  وزارت  و  افغانستان  حکومت 
سایت یوتیوب را بستند. اما این تنها یوتیوب 
نبود که بسته شد، بلکه بسیاری از سایت های 

و  شدند  بسته  نیز  دیگر  علمِی  و  پزشکی 
پژوهش گران  برای  را  فراوانی  مشکالت 
به  فنی  رشته های  دانشجویان  کردند.  خلق 
ویژه پزشکی می گفتند، بسیاری از تارنماهای 
آن ها  تحصیلي  رشتۀ  به  مربوط  که  انترنتی 
انستا  و  تیلی کام  افغان  سوی  از  نیز  می شود 
تیلی کام و سایر مراکز معتبر دولتی که انترنت 
بسته شده  می دهند،  قرار  مردم  اختیار  در  را 
و این دانشجویان در تهیۀ مطالب و کارهای 
درسی شان با مشکالت جدی مواجه شده اند.

فیس بوکی  کارزار  و  اعتراض  دو  اکنون  تا 
به رغم  بیانجامد  پیروزی  به  است  توانسته 
آن که این اعتراض ها منسجم و یک رنگ نبوده 

و پراکنده گی بسیاری داشته اند.
و  شرم آور  سخت  اقدامی  گذشته،  سال 
یکی  رییس  داد.  لویه جرگه رخ  در  مسخره 
از کمیته های چهل گانه به نام شیرولی وردک 
که در رأس کمیتۀ سی ونهم قرار گرفته بود، 
از پذیرفتن مسوولیت این کمیته سرباز زد که 
سبب شد عدد سی ونه از کمیته های چهل گانۀ 

لویه جرگه برداشته شود.
را  جهان  تمام  کار  این 
شگفت زده ساخت و سبب 
شد که اعتراض گسترده یی 
گردد.  آغاز  فیس بوک  از 
قدم  در  فیس بوک  کاربران 
نمایه های  فرتور  نخست  
خود را به عدد سی ونه تغییر 
سي ونهمین  سپس  و  دادند 
قرآن  سوره هاي  آیه های 
با  تا  آوردند  را  کریم 
بودن  بي پایه  و  نادرستي 
این باور، مخالفت و مبارزه 

کنند.
در روزهای نخستین گمان 
موثر  کار  این  که  نمی رفت 
از آب برآید؛ ولی به زودی 
کاربر  بیست هزار  از  بیش 
کمپاین  این  از  فیس بوک 
نحس  و  کردند  حمایت 
که  سی ونه  شمارۀ  بودِن 
خرافه یي بیش نبود، به کلی 

از میان مردم برداشته شد.
به  امسال  اعتراض،  دومین 
یوتیوب  شدن  بسته  دنبال 
به راه افتاد که بازهم آغازگر آن همان چند تنی 
بودند که در کمپاین علیه خرافۀ نحس بودِن 
عدد سی ونه، پیش قدم شده بودند و با نوشتن 
به  می تواند  خرد  »سانسور  چون  شعارهایی 
را  »یوتیوب  و  بیانجامد«  بزرگ  سانسورهای 
توانستند  اجتماعی،  شبکه های  در  کنید«  باز 

دیگران را نیز تهییج و ترغیب کنند.
به  نتوانست  سانسور  ضد  کمپاین  هرچند 
اما  شود؛  فراگیر  قبلی  اعتراض  گسترده گی 
جلب  را  حکومت  نظر  توانست  دست کم 
نماید تا در زودترین فرصت به بازگشایِي این 

مخالفت هاي  همین  اثر  بر  کند.  اقدام  سایت 
فیس بوکي بود که ایمل مرجان، از مسووالن 
تکنالوژی  و  مخابرات  وزارت  بلندپایۀ 
چهارم  تاریخ  در  که  سپرد  وعده  معلوماتی، 
ماه آذر/ قوس سایت یوتیوب را باز خواهند 
تا  کار  این  نامعلومی،  دالیل  بر  بنا  اما  کرد. 

پانزدهم ماه دی/ جدی به تعویق افتاد.
بخواهند،  اجتماعی  شبکه های  کاربران  اگر 
برای  را  موثري  و  بزرگ  کارهای  می توانند 
بهبود و اصالح وضعیت بِد جاری در کشور 
هماهنگ  که  شرط  این  به  ولي  دهند،  انجام 
از  استفاده  اکنون  کنند.  عمل  سازمان یافته  و 
در  اجتماعی  شبکه های  دیگر  و  فیس بوک 
افغانستان به شدت رواج یافته و روز تا روز 
گسترده  تر می شود. امید مي رود که هم زمان با 
بلند رفتن سطح دانش و فهم سیاسي مردم، 
نیز  فیس بوکي  نرمِ  اعتراضات  و  مبارزات 
به خود  پُربارتري  و  روشن تر  سمت وسوي 

بگیرد.
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پوتنسیل هاي خفتة شبكه هاي 
اجتماعي

 

و  یافته  این روزها شدت  در  زندانیان طالبان  آزادسازِي 
هفتۀ  گذشته نزدیک به ۳00 زندانِی طالب از زندان های 
بگرام رها شده اند. هم چنین قرار است تا پایاِن این هفته، 
ده ها زندانِی دیگِر طالبان نیز از زندان آزاد شوند. چندي 
پیش نیز حکومت افغانستان شماری از مقام های بلندپایۀ 

طالبان را از زندان های پاکستان رها کرده است. 
مي  باشد؛  پسندیده  امری  زندانیان  رهایی  نفس  هرچند 
دست  روی  پروسه  این  در  که  مکانیسمی  و  روش  اما 
گرفته شده است، به شدت خطرناک می   نماید؛ زیرا رهایی 
و  رهبری  سطح  در  هم  سطح؛  دو  در  طالبان  زندانیان 
چهره های درشت، و هم در سطح فرماندهان کوچک و 
سربازان، بدگمانی ها و نگراني هایی را برمي انگیزد به ویژه 
که  مي گیرند  صورت  حالي  در  رهاسازي ها  این  این که 
نماینده گاِن این گروه در کنفرانس پاریس نشان دادند که 

به هیچ عنوان با دولت افغانستان سِر آشتی ندارند. 
از  رهاشده  طالباِن  بسازد  واضح  که  قرینه یی  هیچ  حاال 
جنگ  به  افغانستان  حکومت  انتظارِ  طبق  مي توانند  بند 
یازده ساله پایان بدهند، وجود ندارد؛ زیرا آن چه ماهیِت 
جنگ افغانستان را تشکیل مي دهد، اصل دیگری ست که 
همانا  اصل  این  ندارد.  توجه  آن  به  افغانستان  حکومت 
افغانستان است و  با  پاکستان  حل مسایل و مخاصماِت 
تا زمانی که این ها حل نشوند، کشتی سرگرداِن صلح به 

ساحِل مقصود نمي رسد. 
به خصوص  طالب  زندانیان  شدِن  رها  حاضر  حال  در 
یک  طبق  زندان ها  از  آن ها  افراد  خشن ترین  و  رهبران 
است  کرده  تقویت  را  گمان  این  مبهم،  و  گنگ  برنامۀ 
که  مي رود  آن  بیم  و  است  راه  در  جدیدی  معاملۀ  که 
طالبان رها شده به خصوص رهبراِن آن ها با رفتن به صف 
طالبان، مواضع آنان را هرچه بیشتر مستحکم سازند؛ همان 
چیزی که در گذشته پس از رها کردِن زندانیان طالبان از 
معلوم  تاکنون  هم چنان  است.  پذیرفته  صورت  زندان ها 
نیست که بلندپایه گان طالب که از زندان های پاکستان رها 
شده اند، کجا رفته اند و اگر هم در سایۀ حکومت آقای 
کرزی زنده گی مي کنند، چه توانی برای آوردِن صلح به 

افغانستان خواهند داشت. 
بدون  طالب  زندانیان  رهایی های  که  است  آن  از  ترس 
توجه به تبعات آن، برای مردم افغانستان و آیندۀ کشور 
گران تمام شود. از یک سو، آنانی که دیروز در برابر طالبان 
رزمیده اند، به هیچ عنوان از رهایی زندانیان طالبان استقبال 
نمی کنند و آن را حرکتی در برابِر خود قلمداد می نمایند و 
از دیگرسو، تمام احزاب و جریان های سیاسی و نهادهای 
مدنی و فعاالن اجتماعِی کشور با برنامه هایی که حکومت 
افغانستان روی دست گرفته است، سِر آشتی ندارند. اما 
تک روِي حکومت در پیمودِن این مسیِر پُرخطر هم چنان 
ادامه دارد و در این برهه که برنامۀ انتقال مسوولیت هاي 
ضعف  و  می کند  سپري  را  خود  مرحلۀ  آخرین  امنیتی، 
نهادهای امنیتی در امِر حفاظت از جاِن مردم نیز هر روز 
آینده یي  از  خبر  تک تازي ها  این گونه  می شود،  آشکارتر 

مبهم و دلهره آور مي دهند. 
رهبران  کردِن  رها  که  داشت  انتظار  به ساده گی  نمی توان 
و  صلح  براي  مقدمه یي  زندان ها،  از  طالبان  سربازاِن  و 
ثبات در افغانستان باشد. باید حکومت به همان اندازه که 
نسبت به این برنامه اظهار خوش بینی  می  کند، تبعات بد و 
پیامدهای منفِی آن را نیز جدی بگیرد. مردم می ترسند که 
مبادا فردا با دستان خالی در برابر لشکری قرار بگیرند که 
دیروز برای آتش زدن بر هست وبودشان هرچه در توان 
داشتند انجام دادند. چنین بیمي، آن ها را به عکس العمل ها 
آیندۀ  یک  آمدِن  از  تا  داشت  واخواهد  تمهیداتي  و 
وحشت ناک جلوگیري کنند. شماري در اندیشۀ برداشتن 
سالح و دفاع از خویشتن هستند و شماري نیز به فکر 
بنابراین، اکنون مسوولیت دولت  مهاجرت و ترک دیار. 
افغانستان و جامعۀ جهانی است تا به این نگراني ها توجه 

نموده، پاسخي قناعت بخش و امیدوارکننده ارایه کنند. 

خطر رهایِی زندانیان 
طالب را جدی بگیرید!

اگر کاربران شبکه های اجتماعی بخواهند، می توانند کارهای بزرگ و موثري 
را برای بهبود و اصالح وضعیت بِد جاری در کشور انجام دهند، ولي به اين 
شرط که هماهنگ و سازمان يافته عمل کنند. اکنون استفاده از فیس بوک 
و ديگر شبکه های اجتماعی در افغانستان به شدت رواج يافته و روز تا روز 
گسترده  تر می شود. امید مي رود که هم زمان با بلند رفتن سطح دانش و فهم 
سیاسي مردم، مبارزات و اعتراضات نرِم فیس بوکي نیز سمت وسوي روشن تر 
و پُربارتري به خود بگیرد



سه هفته پس از تجاوز به یک دختر دانشجو در هندوستان، 
برای نخستین بار مرد همراه این دختر درباره این جنایت 
هولناک سخن گفت و بی تفاوتی وحشت آور رهگذران 

و پولیس را آشکار کرد.
این مرد جوان که دوست قربانی تجاوز جنسی است، به 
یک فرستنده تلویزیونی هندی گفت: »من نمی توانم در 
قالب کلمات بیان کنم که این حمله چقدر وحشیانه بود... 

حتی حیوانات هم این گونه رفتار نمی کنند«.
هندی  ساله   ۲۳ دانشجوی  دختر  دسمبر،  شانزدهم  شام 
به همراه دوست پسرش در دهلی جدید سوار یک مینی 
بس شد؛ جایی که در آن مورد لت و کوب و تجاوز قرار 
نیز مورد بدرفتاری قرار گرفت و  او  گرفت. مرد همراه 
این  که  شود  می  گفته  گردید.  پرتاب  بیرون  به  بس  از 
تجاوز  و  مورد شکنجه  نیم ساعت  و  دو  از  بیش  دختر 
قرار داشت. دو هفته پس از این جنایت، دختر جوان در 

یک شفاخانه در سنگاپور بر اثر زخم های شدید داخلی 
جان داد.

گفت  نیوز«  »زی  تلویزیونی  فرستنده  به  قربانی  دوست 
سینما،  از  از خروج  پس  اول  دخترش  دوست  و  او  که 
نخست می خواستند با ریگشا به خانه بروند؛ اما هنگامی 
ها  آن  کرد،  خودداری  ها  آن  کردن  سوار  از  راننده  که 
سوار یک بس شدند که شش مرد مسافر آن بودند. پس 
از مدتی این شش تن آغاز به مزاحمت و حمله به این 

دو نمودند.
بحث نیروهای پولیس درباره به عهده گیری مسوولیت

این مرد جوان که یک پایش شکسته، گفت: »من با سه تن 
از آن ها درگیر شدم«. او ادامه داد: »من به آن ها ضربات 
شدیدی وارد کردم؛ اما دو تن دیگر از مهاجمان با یک 
دوست  که  گفت  او  کردند«.  حمله  من  به  آهنین  میله 
دخترش سعی کرد با تیلفون موبایل به پولیس خبر دهد؛ 

اما مهاجمان موبایلش را از او گرفتند. سپس آن ها این 
دختر جوان را به چوکی های پشتی بس کشانده و آن جا 
مورد تجاوز قرار دادند. به گفته مرد همراه قربانی، پس از 
این عذاب که بیش از دو ساعت به طول انجامید، چند تن 

از آن ها از مرگ این دختر جوان سخن گفتند.
دو  هر  که  هنگامی  گفت  ادامه  در  قربانی  پسر  دوست 
عریان و در حال خونریزی از بس به بیرون پرتاب شدند، 
آن ها به ریگشاها و رانندگان موترها اشاره دادند و از آن 
ها تقاضای کمک کردند؛ اما »آن ها سرعت شان را کم 
می کردند، به بدن های لخت ما نگاه می کردند و محل را 
ترک می گفتند«. پس از تقریبا ۲0 دقیقه سه موتر پولیس 
رسیدند که به گفته راوی، نخست در این باره بحث و 
جدل کردند که چه ناحیه ای برای پیگیری این جنایت 
مسوول می باشد. وزیر داخله هند گفته است که در برابر 
می  مبارزه  آهنین  مشت  با  زنان  علیه  گسترده  خشونت 
برابر خشونت  در  که  است  گفته  هند  داخله  وزیر  کند. 

گسترده علیه زنان با مشت آهنین مبارزه می کند.
این مرد جوان در ادامه گفت که پولیس به جای این که او 
را برای معالجه زخم هایش به شفاخانه انتقال دهد، چهار 
روز برای تحقیق درباره این جنایت در دفترش نگاه داشته 
است. او گفت که طی این مدت از دوست دخترش که 
از  او  به  با مرگ می جنگیده، در شفاخانه دیدار کرد و 
بازداشت مهاجمان خبر داد و در مقابلش قسم خورد که 

برای گرفتن حقش مبارزه می کند.
شجاعتش  با  را  ما  همه  »او  گفت:  جوان  دختر  دوست 
تکان داد«. او ادامه داد: »مردم باید به یاد دوست دخترش، 
دیگر  جنایتی  چنین  که  کنند  مبارزه  این  برای  مشترکا 

هیچگاه اتفاق نیفتد«.

اینکه سیاست خارجی کشورش  اعالم  با  ترکیه  امور خارجه  وزیر 
است  استوار  خاورمیانه  منطقه  بیشتر  وحدت  برای  تالش  پایه  بر 
اعالم کرد، بحران سوریه با ماندن بشار اسد در قدرت حل و فصل 

نمی شود چنانکه به محض برکناری اسد نیز حل نخواهد شد.
احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در میزگردی تلویزیونی 
برازیلی اش صورت گرفت، اعالم  با حضور همتای سویدنی و  که 
کرد: هیچ مرزی برای فعالیت های سیاسی ترکیه وجود ندارد ترکیه 
با دیدگاه های سیاسی سوئد و برزیل هماهنگ بوده و با آنها برای 

برقراری صلح در جهان همکاری خواهد کرد.
برای  تالش  پایه  بر  همواره  ترکیه  خارجی  سیاست  افزود:  وی 

برقراری وحدت میان مردم خاورمیانه استوار است.
برای  ایران  و  اگر روسیه  بحران سوریه گفت:  درباره  اوغلو  داوود 
پایان دادن به بحران سوریه همکاری کنند، از میزان این بحران کاسته 
برکناری  به محض  بحران سوریه  که  نمی شوم  مدعی  من  می شود. 
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به پایان برسد اما باید بگویم در 
نخواهد  پایان  هرگز  بحران  این  نیز  قدرت  در  اسد  بقای  صورت 

یافت.
داوود اوغلو درباره وضعیت فلسطین و اقدامات رژیم صهیونیستی 
در اراضی فلسطینی نیز گفت: ترکیه هرگز در برابر اقدامات اسراییل 
علیه ملت فلسطین و ممانعتش از اینکه فلسطینی ها خودشان برای 

سرنوشتشان تصمیم گیری کنند، سکوت نخواهد کرد.
وزیر خارجه ترکیه درباره وضعیت عراق نیز اظهار داشت: هرگونه 
تاثیر خواهد گذاشت. عراق  ناآرامی در عراق بدون شک بر ترکیه 
می تواند در صورت وجود دولتی قوی یکی از کشورهای قوی در 

جهان باشد.
عراق  نخست وزیر  المالکی،  نوری  دولت  از  انتقاد  با  همچنین  وی 
در  و  داریم  قرار  یکدیگر  کنار  در  خانه های چوبی  مانند  ما  گفت: 
صورتی که یکی از این خانه ها به آتش کشیده شود شعله های آتش 
تمام خانه ها را در برخواهد گرفت. عراق همسایه مهم ما است و در 
صورتی که در عراق دولتی خوب و با حمایت مردم حکومت کند 
در عرض پنج سال آینده از مهمترین و قوی ترین کشورهای جهان 

خواهد شد.

سال چهارم y شمارة نه صد و هفتاد و یکم y یکشنبه 17 دی/جدی y 1391 6 جنوری 32013

اعتراض به سنت عروس ربایی 
در قرقیزستان

را  طرحی  زودی  به  قرقیزستان  مجلس 
آن  اساس  بر  که  گذاشت  خواهد  رأی  به 
نظر  در  کسانی  برای  سنگین تری  مجازات 
گرفته می شود که برای ازدواج، دختران را 

می ربایند.
این طرح به بحث های داغی دامن زده است 
و مجلس و جامعه قرقیزستان را به دو دسته 
ربایی،  عروس  مدافعان  است؛  کرده  تقسیم 
آن را یک سنت می دانند و مخالفان آنرا یک 

جنایت وحشتناک می خوانند.
ربودن دختران به قصد ازدواج، در قرقیزستان 
دفتر  آمار  بر  بنا  افتد.  می  اتفاق  کرات  به 
دولتی رسیدگی به شکایات، هر سال حدود 
ازدواج اجباری در  هشت هزار دختر برای 

قرقیزستان دزدیده می شوند.
ولی مرکز حمایت از زنان، در بیشکک می 
گوید هر سال ۱۲ هزار مورد ربودن دختران 
افتد. بیشتر  اتفاق می  در سراسر قرقیزستان 

این  فقیرنشین  و  روستایی  مناطق  به  مربوط  موارد  این 
کشور است. مرکز حمایت از زنان، بخشی از شبکه ای 
ازدواج  برای  دختران  ربودن  از  ممانعت  برای  که  است 

اجباری مبارزه می کند.
زبیال ماتایوا، که سی و هشت سال دارد سال گذشته پس 
از فاجعه یی که برای خانواده اش رخ داد به این شبکه 
قصد  به  مردی  را  زبیال  خواهر  ماتایوا،  گلبن  پیوست. 
ازدواج ربوده و مرتب او را کتک می زد. هنگامی که پس 
گلبن سرانجام درخواست  زناشویی،  زندگی  ده سال  از 

طالق کرد، شوهرش او را به ضرب چاقو کشت.
دادگاه قاتل گلبن را به ۱۹ سال زندان محکوم کرد.

گلبن، نوزده ساله بود که مردی که او را نمی شناخت وی 
را به قصد ازدواج ربود.اگر چه گلبن به هیچوجه مایل 
به این ازدواج نبود، مانند بسیاری از دختران قرقیز از بیم 
آبروریزی و ننگ خانواده به این ازدواج تن در داده بود.

زبیال می گوید: »این سنت مثل یک قانون است که اگر 
غیر  در  و  دهد  تن  ازدواج  به  باید  شد  ربوده  دختری 
این صورت خانواده داماد او را تحت فشار روانی فوق 
العاده یی قرار می دهند. آنها به این دختر می گویند که 
خودشان هم یک چنین وضعی را تجربه کرده اند و اگر 
زندگی  در  بعدا  شود  شوهر  خانه  وارد  گریان  دختری 

خوشبخت خواهد شد.«
به عقیده زبیال، خواهرش تصور می کرد که ترک خانه 
اش  خانواده  و  او  خود  سرافکندگی  موجب  همسرش 
شده و او ناچار خواهد شد روستای محل زندگی شان 
با  زندگی  به  بود  ناچار  همین جهت  به  و  کند  ترک  را 

شوهرش ادامه دهد.
در بسیاری موارد، دخترانی که ربوده می شوند حتی قبل 
از ازدواج، مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند و در اکثر 

ننگی  لکه  که  این  و  بدنامی  بیم  از  دختران  این  مواقع، 
کنند.  می  موافقت  ازدواج  با  باشند،  شان  خانواده  برای 
دختران  گونه  این  به  ازدواج،  نکردن  قبول  صورت  در 
برچسب کاالی معیوب زده می شود و دیگر نمی توانند 

ازدواج کنند.
در طول یک سال گذشته، فعاالن سازمان های مختلف 
با یکدیگر متحد شده و تشکیالت  زنان در قرقیزستان، 
تسمیه  کردند. وجه  تاسیس  را  مبارزه ۱۵۵«  به«  موسوم 
این تشکیالت مربوط می شود یه یک ماده قانون جزا که 

در باره ربودن دختران به قصد ازدواج است.
چاپ  و  سمینارها  برگزاری  با  تشکیالت  این  اعضای 
ها  فعالیت  سایر  و  خیابانی  پوسترهای  و  بروشورها 
برای  که  هستند  طرحی  به  مردم  توجه  جلب  صدد  در 

تصویب به پارلمان قرقیزستان ارجاع شده است.
آنها مردم را با اتفاقاتی شبیه آنچه برای گلبن ماتایوا، رخ 
داده آشنا می کنند تا مردم بدانند ازدواجی که با خشونت 

شروع می شود، عاقبت خوشی نخواهد داشت.
»سنت ما«به موجب قوانین کنونی قرقیزستان، مردی که 
برخالف میل یک دختر، وی را به قصد ازدواج می رباید 
تا سه سال زندان محکوم می شود. ولی در  به حداکثر 
افزایش  زندان  به هفت سال  مجازات  این  طرح جدید، 

یافته است.  
گوید:  می  زنان،  از  حمایت  سازمان  از  سلطانوا،  ریما 
گوسفند  و  گاو  ربودن  مجازات  که  است  آور  »خجالت 
یازده سال است ولی حداکثر مجازات ربودن یک دختر، 

سه سال است.«
این  که  قزاقستان  پارلمان  نماینده  بایوا، یک  آلتی  آینورا 
طرح را پیشنها کرده می گوید با توجه به قوانین موجود، 
می  محاکمه  مجرمین  از  دسته  این  از  کمی  بسیار  عده 

شوند.

دلیل اصلی این است که اقدامات قانونی 
آدم  قربانی  که  شود  می  شروع  هنگامی 
ربایی به دادگاه شکایت کند. ولی از آنجا 
که دخترانی که ربوده شده اند معموال نمی 
جلب  خود  به  را  دیگران  توجه  خواهند 

کنند، از شکایت منصرف می شوند.
طرح  اگر  گوید  می  بایوا،  آلتی  آینورا 
آن  در  درآید  قانون  صورت  به  جدید 
صورت عروس ربایی در رده جرایم بسیار 
جدی قرار خواهد گرفت چون دادستان 
بدون  قانون می توانند  نهادهای مجری  و 
قربانی یک چنین  منتظر شکایت  این که 
جریان  به  را  پرونده  باشند،  جرایمی 

بیندازند.
اعضای  طرح،  تصویب  صورت  در 
این  در  نحوی  به  که  هم  هایی  خانواده 
گونه آدم ربایی شرکت داشته اند ممکن 
است به زندان بیفتند. ولی تمام نمایندگان 
مجلس از این طرح حمایت نمی کنند. برخی از آنان ادعا 
می کنند که یک چنین قانونی با آداب و سنن قرقیزستان 
برای  جدی  پیآمدهای  است  ممکن  و  ندارد  همخوانی 

جامعه داشته باشد.
بحث  جریان  در  مجلس  نماینده  ریسپایف،  کوجوبک 
افزایش  »با  بود:  گفته  طرح  این  باره  در  پارلمانی  قبلی 
مجازات زندان برای عروس ربایی، تمام مردان قزاقستان 

به زندان خواهند افتاد.«
خویشاوندان،  و  والدین  گویند  می  طرح  این  مخالفان 
مرتب مردان جوان را برای ازدواج تحت فشار قرار می 
فقیر،  های  خانواده  به خصوص  بسیاری  برای  و  دهند 
عروس ربایی ارزان ترین و سریع ترین راه برای ازدواج 

پسران خانواده است.
این  بیشکک می گوید  ساله ساکن  مرد 4۸  بوبک، یک 
قانونی  که چه  این  از  نظر  داشته و صرف  سنت وجود 
باز هم وجود خواهد داشت. وی معتقد  تصویب شود، 
فساد  افزایش  موجب  تنها  قانونی  چنین  یک  که  است 
خواهد شد چون مردان با توسل به رشوه زندانی نخواهند 

شد. 
به نظر می رسد بسیاری از قرقیزها با این عقیده موافقند.
قرقیزستان  پارلمان  دیگر  نماینده  عبدیف، یک  قرمانتای 
تشدید  با  توانیم  نمی  ما  گفت  سی  بی  بی  خبرنگار  به 

مجازات، مانع ارتکاب جرم شویم.
خانم آلتی بایوا، قبول دارد که وضع قوانین جدید، مشکل 
این  گوید  می  ولی  کرد  نخواهد  برطرف  بالفاصله  را 
قوانین می توانند نشانه موضع دولت در برخورد با این 
پدیده باشند. وی تاکید می کند که دولت با اعالم این که 
ربودن دختران یک جنایت است نه سنت، می تواند به 

تغییر فکر مردم کمک کند.

داوود اوغلو:
با رفتن و ماندن اسد

سوریه از بحران نجات نمی یابد

www.mandegardaily.com

جهاِن بدون رهبر!

داستان تجاوز بر دختر هندی

اندیشکده بین المللی 
اوراسیا  گروه 
لیست  اول  رتبه 
افراد  قدرتمندترین 
سال  در  جهان 
»هیچ  به  را  جاری 
 )no body کس) 
اختصاص داد؛ »هیچ 
منعکس کننده  کس« 
بدون  جهان  یک 

رهبر است.
پایگاه  گزارش  به 
تودی،  راشا  خبری 
یان برمر، رییس گروه اوراسیا که اندیشکده یی سیاسی و بین المللی 
است، توضیح داد که قراردادن جای خالی برای فرد اول در لیست به 
این دلیل است که جامعه مدرن هیچ رهبر مشخصی ندارد و کسانی 
که در قدرت هستند تنها به مسائل داخلی و یا منطقه ای تمرکز یافتند 

و به چالش های جهانی توجه چندانی ندارند.
فهرست منتشر شده از سوی مجله فارن پالسی، توانایی های افراد را 
برای ایجاد تغییراتی که به طور قابل توجهی در زندگی و سرنوشت 

تعداد زیادی از مردم اثر گذاشته، رتبه بندی کرده است.
از  را  لیست  این  پوتین، رییس  جمهوری روسیه رتبه دوم  والدیمیر 

آن خود کرده است.
یافته است که روسیه  اختصاص  دلیل  این  به  پوتین  برای  رتبه دوم 
»سیستم شخصی خاصی« دارد و همین موجب نفوذ این کشور در 

سراسر منطقه شده است.
رتبه سوم از آن برن برنانکه، رییس ذخایر فدرال امریکا شد چرا که 
وی تالش بسیاری برای خروج اقتصاد امریکا از بحران و نیز گسترش 

اقتصاد جهانی ایفا کرده است.
آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
نیز به ترتیب رتبه چهارم و پنجم را از آن خود کردند. رتبه هفتم نیز 

متعلق به ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا است.

           عبدالجليل عبدالرسول اف/ بی بی سی        
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           حامد علمی
اتحاد  قوماندان  تولواک،  اخترمحمد  تورن 
پکتیکا،  والیت  در  افغانستان  اسالمی 
همان  زادۀ  را  شورا  تشکیل  مفکورۀ 
احساسی می داند که در داخل یک آسیاب 
کهنه در کنار آتشی که افروخته بودند، به 
اتحاد  دلیر  قوماندان  بود.  داده  دست  وی 
اسالمی با لطافت خاصی خاطراتش را از 

همان شب چنین بیان می کند: 
قوماندانان  پکتیکا،  والیت  فتح  از  »بعد 
تصمیم  کرده  جلسه  والیت  آن  جهادی 
گرفتند تا هر که نظر به خواهش خودش به 
والیات مختلف رفته، جهاد را ادامه دهد. 
یک عده قوماندانان به شمول مطیع اهلل خان 
به اطراف شهر خوست رفتند. عده یی هم 
رحمانی  ارسال  مولوی  آن ها  راس  در  که 
بود، به والیت غزنی سفر کرد و یک عده 
مجاهدین  با  من،  شمول  به  قوماندانان 
شهر  اطراف  در  یک جا  صاحب  حقانی 

گردیز پایگاه ساختیم. 
در اواخر سال ۱۹۸۸ زمانی که شوروی ها 
بودند،  نکرده  ترک  هنوز  را  افغانستان 
باالی  جهادی  قوت های  سایر  با  روزی 
قرارگاه حکومتی در منطقۀ سروری والیت 
پکتیا حمله کردیم. قبل از عملیات، منطقه 
قوت های  شد،  تقسیم  قوماندان  سه  بین 
سمت  یک  از  حقانی  الدین  جالل  و  من 
باالی  دیگر،  از سمت  و قوت های محلی 
کردیم.  حمله  قرارگاه  اطراف  پوسته های 
قوت های ما با دادِن تلفات اندک موفق به 
تصرف پوسته ها گردیدند؛ ولی قوت های 
محلی نتوانستند پایگاه را از میان بردارند؛ 
جناح  همان  از  حکومتی  نیروهای  بنابران 
در  کردیم.  عقب نشینی  ما  و  نموده  حمله 
حملۀ نیروهای حکومتی یک تن از افراد ما 
زخمی و یکی دیگر شهید شد. هوا تاریک 
و سرد بود، من و حقانی صاحب در داخل 
یک آسیاب کهنه در کنار آتشي که افروخته 
تازه دم  مجاهد  چند  به  و  نشستیم  بودیم، 
دادیم  بودند، دستور  آمده  ما  به کمک  که 
آن ها  رفته،  شهدا  و  زخمی ها  دنبال  به  تا 
و  من  و  سازند  بیرون  جنگ  ساحۀ  از  را 

کنار  در  مایوس  و  خسته  صاحب  حقانی 
و  زخمی  مجاهدین  منتظر  نشسته،  آتش 

شهید بودیم.
گفتم  صاحب  حقانی  به  هنگام  این  در 
و  می برآیند  افغانستان  از  شوروی ها  که 
بتوانیم حکومت  ما  دیگر شاید  تا چندماه 
این  به  کابل  اگر  بدهیم.  سقوط  را  کابل 
بین خود  قوماندانان  و  کند  حالت سقوط 
باشند، چه خواهد  نداشته  تفاهم  و  توافق 
شد؟ ما دیدیم که در کنر و پکتیکا بی نظمی 
زیاد رخ داد و اگر به همین ترتیب به کابل 
آمد.  خواهد  به بار  رسوایی  شویم،  داخل 
حقانی صاحب حرف های مرا تایید می کرد. 
من گفتم هرگاه ما قوماندانان بتوانیم باهم 
را  خویش  صفوف  و  کنیم  اقدام  مشترکا 
حقانی  بود.  خواهد  بهتر  بسازیم  منظم 
صاحب در جواب گفت که منظم ساختن 
این مردم کار آسان نیست. من گفتم که ما 
خدا  نزد  ما  گردِن  تا  کرد  خواهیم  تالش 
ما  اگر کار  نباشد.  بسته  افغانستان  و مردم 
ما شرمنده  نداد،  اگر  داد، خوب؛ و  نتیجه 
نخواهیم بود. حقانی صاحب موافقه کرده 
از من خواست تا همین حرف ها را روی 

کاغذ بنویسم.
در همین گفت وگو بودیم که یک مجاهد 
زخمی از ساحۀ جنگ بیرون کشیده شد، 
اما مجاهدین نتوانسته بودند جسد شهید را 
پیدا کنند؛ زیرا حکومت آن منطقه را دوباره 

گرفته بود.
حقانی  و  برگشتیم  خویش  پایگاه  به  ما 
صاحب به مرکز خود رفت. من با مشکل 
تمام  کرده،  پیدا  را  کاغذ  توته  یک  زیاد 
و  نوشتم  جزییات  با  را  خود  نظریات 
حقانی  به  و  ذکر  را  مختلف  مواد  آن  در 
صاحب تسلیم کردم. فردای آن روز دوباره 
مرکز  به  اسیر  عسکر  چند  دیدن  برای 
صاحب  حقانی  از  رفتم.  صاحب  حقانی 
گفت  او  پرسیدم.  پیشنهادم  به  راجع 
ببینیم  کرده ای،  نوشته  خوب  چیز  بسیار 
که  پرسید  من  از  حقانی  می شود.  چه  که 
حاال چه می کنی و کجا می روی. گفتم به 
تا یک جوره کلوش  بازار نزدیک می روم 

بخرم، زیرا در جنگ سروری بوت هایم گم 
شده بود. به بازار نزدیک رفتم، زمانی که 
در  جیپ  موتِر  عراده  یک  دیدم  برگشتم، 
نزدیک مرکز حقانی صاحب ایستاده است. 
تا  آمده اند  و  استند  پاکستانی ها  فکر کردم 
نزدیک  که  زمانی  کنند.  دیدن  ما  جبهۀ  از 
شدم، از محافظین پرسیدم که آیا مهمانان 
محافظین  افغان ها؟  یا  استند  پاکستانی ها 
گفتند یک قوماندان افغان است. زمانی که 
دیدم  شدم،  حقانی صاحب  قرارگاه  داخل 
که قوماندان امین وردک نزد حقانی صاحب 
نان  خوردن  مصروف  آن ها  و  است  آمده 
استند. بعد از ختم طعام برای وضو بیرون 
شدیم و من از صحبتی که راجع به اتحاد 
بودم،  کرده  صاحب  حقانی  با  قوماندانان 
امین  ساختم.  مطلع  نیز  را  وردک  امین 
وردک با ناباوری گفت که به خاطر همین 
موضوع به این جا آمده است تا مسالۀ اتحاد 
میان  در  حقانی صاحب  با  را  قوماندانان 
عده یی  با  من  گفت  وردک  امین  بگذارد. 
شدم  نظر  این  به  پشاور  در  قوماندانان  از 
سایر  با  مجمع  یک  تشکیل  به  راجع  تا 
وردک  امین  از  کنیم.  صحبت  قوماندانان 
گفت  او  چیست؟  برنامه ات  که  پرسیم 
کرده ام  تمام  حقانی صاحب  با  را  صحبت 
و به پاکستان می روم. من گفتم امشب در 
او  برو.  فردا  و  باش  من  مهمان  قرارگاه 
پذیرفت، شب در قرارگاه صحبت مفصل 
که  خواست  من  از  وردک  امین  و  کردیم 
فردا با او به پاکستان بروم، ولی من معذرت 
خواستم، زیرا تازه از عملیات جنگی فارغ 
قوای  که  می کردم  گمان  و  بودم  شده 
خواهند  حمله  ما  مراکز  باالی  حکومتی 
کرد. به امین وردگ گفتم که عن قریب به 
پشاور خواهم آمد. بعد از ده روز به پشاور 
رفتم و در آن جا دیدم که برادران به فکر 
تشکیل شورای قوماندانان استند. من همان 
پیشنهادی را که نوشته بودم، به قوماندانان 
فقط  بودند،  موافق  کاماًل  آن ها  خواندم. 
را  آن  ماده،  سه  دو  ساختن  کم  و  زیاد  با 
من حیث اساس نامۀ شورا پذیرفته و آن را 

برای تصویب آماده کردند.« )4۳(

تجربیاِت  از  ناموفق  افراد  اما  می گیرند،  دردناک درس  و  تجربیات سخت  از  موفق  افراد 
دشوار فرار می کنند و از آن جا که چیزی نمی آموزند، بارها عمل اشتباه خود را تکرار کرده 

و بارها یک شکست را تجربه می کنند. 
عاشق  و  دارد  دوستانه  رفتاری  می برد،  لذت  دیگران  با  ارتباط  برقراری  از  ول  مکس 
می توانند  به خوبی  است  معتقد  او  که  گروه هایی  از  یکی  است.  دیگران  به  کردن  کمک 
مشکالت  وجود  با  که  افرادی  هستند؛  شرکت ها  مدیران  گردند،  بهره مند  کتاب هایش  از 
اقتصادی بزرگ جهانی، خواهان ایستاده گی و پیش رفتن به جلو بوده و هم چنان خواهان 

موفقیت های روزافزون هستند. 
او در خاطراِت خود به روزهایی اشاره می کند که در شرکتی بزرگ به عنوان ناظر مشغول 
به کار بود. این شرکت به طور معمول روزانه حداقل یک قرارداد بزرگ و پرمنفعت امضا 
می کرد، اما در سال ۲00۱ به مدت چهار ماه حتا یک قرارداد هم نداشت. کارکنان شرکت 
قوانین مکس ول،  اما طبق  بودند.  اتفاق  این  مانده و در جست وجوی علت  متحیر  همه 
انگیزه شما را پیش برده و نظم و قانون، به رشد و پیشرفت تان کمک می کند. برای تغییر 
این وضعیت، اعضای شرکت باید به چند سوال پاسخ می دادند: »آیا می دانید برای پیشرفت 

چه نیازهایی دارید؟ آیا می دانید چه گونه باید پیشرفت کنید؟« 
قوانین کوچکی که دایم تکرار می شوند، به موفقیت های بزرگی مبدل می شوند که کم کم 
و به مرور زمان پیش می آیند. به پیشنهاد مکس ول، بهتر است از تغییراِت کوچک شروع 
روند  این  باشید، چون  این که صبور  از همه  مهم تر  و  نکنید  احساس سردرگمی  تا  کنید 
گاهی مدت زمان زیادي به طول می انجامد؛ پس سعی کنید از سفری که آغاز کرده اید، 

لذت ببرید. 
آگاهانه هدف تعیین کنید تا آگاهانه رشد کنید. سعی کنید ذهن تان را باز کرده و خالق 
از پل های  اقدامی، در ذهن شان  از هر  باشید. مالکان حقیقی دنیا کسانی هستند که پیش 

صعب العبور می گذرند و جوانِب امر را به خوبی می سنجند. 
هم چنین به یاد داشته باشید که در زنده گی هر فردی، دو روز مهم و بزرگ وجود دارد: 
روزی که به دنیا می آید و روزی که علت ورودش را به این دنیا می فهمد. با کشف این 

علت، تمام تالش های تان معنی دار شده و هدف مند می گردند. 
مکس ول محیطی که در آن رشد می کنیم را این گونه توصیف می کند: 

از من هستند، من دایم در تالش هستم، شرایط دشوار است و  باالتر و جلوتر  بسیاری 
من ناچار می شوم از جایگاه امن و راحتم بیرون آیم، با هیجان از خواب بیدار می شوم، 
شکست ها دشمن من نیستند، بسیاری از اطرافیانم پیشرفت می کنند، می خواهم که تغییر 

کنم؛ پس تغییر به سوی پیشرفت بعید نیست و کم کم محقق می شود. 
از آن جا که تغییر کار و حرفه به هیچ وجه ساده نیست، ضروری است که فرد بسیار بیاموزد 
حتا  باشد.  جدید  فرصت های  جست وجوی  در  و  نماید  استفاده  دیگران  تجربیات  از  و 
افرادی که ظاهراً موفق هستند، باید به یاد داشته باشند که بهترین محیط برای پیشرفت و 
ترقی، محیطی است که در آن افرادی از شما باالتر و بهتر باشند. گذراِن وقت با افراد موفق 
بسیار ضروری است؛ چون اگر الگو نداشته باشید، پیشرفت برای تان بسیار دشوار می شود. 
کسی را بیابید که به خوبی از عهدۀ انجام کارهایش برمی آید و موفق است، و سعی کنید 

دریابید چرا موفق است.
بسیاری از ما موفق نمی شویم چون هرگز فرد موفقی را ندیدیم تا از او رمز موفق شدن 
را بیاموزیم. همۀ ما همواره به کمک نیاز داریم، حتا موفق تریِن ما هرگز بی نیاز از سایرین 
تا دیگران  ببینید  به خوبی  بیابید و آن ها را در وجودتان  باید ارزش های تان را  نمی شود. 
نیز شما را فردی با ارزش بدانند. اگر خودتان را فردی دسِت دوم بدانید که هرگز موفق 
و جذاب نیست، شک نداشته باشید که هرگز کسی شما را فردی ممتاز و جذاب نخواهد 
دید خوبی  دیگران  است  محال  باشید،  نداشته  از خودتان  ذهنی خوبی  تصویر  اگر  دید. 

نسبت به شما پیدا کنند. 
یکی دیگر از مهم ترین نکات در مورد رشد فردی این است که این تغییر، درست مانند 
رژیم غذایی است؛ زمانی که کار را آغاز می کنید، در ابتدا تغییر چندانی مشاهده نمی کنید، 
اما همین که چند گرم وزن کم کردید، ناگهان انگیزۀتان باال می رود و انرژی بیشتری برای 

ادامه دادن کسب می کنید. 
اکنون مکس ول برنامۀ دیگری برای پیشرفِت خود دارد: »چه گونه می توانم بر تعداد بیشتری 
تأثیر بگذارم و آن ها را در رسیدن به اهداف شان کمک کنم؟ دوست دارم دیگران را آموزش 

دهم و آن ها را با اصوِل رسیدن به اهداف آشنا کنم«.
منبع: مجلة موفقیت
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بخش هشتادوهفتم

بخش دوم و پاياني

در مسـیر پیروزی

روش های آساِن موفقیت در 
موقعیت های دشوار!

 )راز و رمزهاي مكس ول(

به حقانی صاحب گفتم که شوروی ها از افغانستان می برآيند و تا چندماه ديگر شايد بتوانیم حکومت کابل را سقوط 
بدهیم. اگر کابل به اين حالت سقوط کند و قوماندانان بین خود توافق و تفاهم نداشته باشند، چه خواهد شد. ما 
ديديم که در کنر و پکتیکا بی نظمی زياد رخ داد و اگر به همین ترتیب به کابل داخل شويم، رسوايی به بار خواهد 
آمد. اگر ما قوماندانان بتوانیم باهم مشترکاً اقدام کنیم و صفوف خويش را منظم بسازيم، بهتر خواهد بود. حقانی 

صاحب در جواب گفت که منظم ساختِن اين مردم کار آسان نیست. من گفتم که ما تالش خواهیم کرد تا گردِن ما 
نزد خدا و مردم افغانستان بسته نباشد. اگر کار ما نتیجه داد، خوب؛ و اگر نداد، ما شرمنده نخواهیم بود



اشخاِص  زنده گی  اساس  بر  که  آمده  پیش  بسیار 
از موارد  اما در برخی  صاحب نام فیلمی ساخته شده، 
نیز کاراکتری سینمایی »الهام گرفته« از یک فرد معروف 
است و بازتاب تنها »بخش«هایی از زنده گی و شخصیت 
اوست. در این میان، گاهی خود نویسنده کاراکتری را 
بر پایۀ یک شخصیت حقیقی خلق کرده، و گاهی این 
بازیگر است که در نقش آفرینی اش از یکی از مشاهیر 

الهام گرفته است.
و  سینمایی  خیالی  کاراکترهای  از  تعدادی  فهرست 
زیر  شرح  به  آن ها  الهام بخِش  واقعی  شخصیت های 

است:

   دون ویتو کورلئونه در پدرخوانده
 

برخالف باور رایج، کاراکتر مقتدر، گیرا و کاریزماتیک 
دون کورلئونه که نقش او در فیلم توسط مارلون براندو 
و رابرت دنیرو ایفا می شود، از یک رییس مافیای خشن 
این شخصیت،  الهام بخش  بلکه  است،  نشده  برداشت 

به گفتۀ  اثر بوده است.  این  مادر ماریو پوزو نویسندۀ 
وی: »هر زمان که پدرخوانده دهانش را باز می کرد، من 

صدای مادرم را می شنیدم.«
_______________________________

دریایی  دزدان  در  اسپارو  جک  کاپیتان     
کارائیب

در این فیلم دپ از یک شخصیت حقیقی برای خلق 
الهام  اسپارو  جک  شنگ  و  شوخ  و  پرانرژی  کاراکتر 
راک  موسیقی  گروه  گیتاریست  ریچاردز  کیث  گرفته: 
»رولینگ استونز”. او در این مورد این طور گفته: »من 
دزدان  هجدهم  قرن  در  که  می کردم  تصور  نوعی  به 
دریایی مانند ستاره گان راک  اند  رول بوده اند، و وقتی 

به ستاره گان راک اند رول فکر می کنم، بزرگ ترین و 
پرجذبه ترین ستاره برای من، کیث ریچاردز است.«

پدر  نقش  در  هم  ریچاردز  خود  بعدها  این که  جالب 
کارائیب  دریایی  دزدان  بازیگران  گروه  به  اسپارو 

پیوست.
 ________________________________

   جیمز باند
یان فلمینگ نویسنده، این شخصیت را بر اساس فردی 
که به خوبی می شناخت، بنا نهاد: خودش. فلمینگ که در 
طی جنگ جهانی دوم به عنوان افسر اطالعاتی نیروی 
دریایی خدمت کرده بود، از تجربیات شخصی اش برای 
خلق کاراکتر جیمز باند در رمان »کازینو رویال” و بقیۀ 
رمان های این مجموعه بهره برد. بسیاری از خصایص، 
باند  جیمز  عالقۀ  مورد  برندهای  و  رفتارها،  سلیقه ها، 

مانند خود فلمینگ است.
اما فلمینگ در خلق جنبه های گوناگون شخصیت باند 
نیز  بوده  همکار  آن ها  با  که  مأمورانی  از  بسیاری  از 
 Dusan فرد،  مهم ترین  میان  این  در  که  گرفته،  الهام 
Popov جاسوس دوجانبۀ یوگسالو است. او هم مانند 
جیمز باند نه تنها به دلیل مهارت هایش در جاسوسی، 
که به خاطر زن باره گی و جذابیت غیرقابل مقاومتش نیز 
 True شهره بوده است. در سال ۲00۷ مستندی به نام

Bond راجع به این شخصیت جنجالی ساخته شد.
 

فلمینگ نام کاراکترش را از پرنده شناسی به نام جیمز 
باند وام گرفت. درباره منشاي شماره 00۷ دو احتمال 
ذکر شده است. احتمال اول این است که فلمینگ آن 

الهام  دی،  جان  انگلیسی،  دانشمند  و  جاسوس  از  را 
با عنوان  را  اول  الیزابت  ملکۀ  به  نامه هایش  گرفته که 
معنا که  این  به  امضا می کرد،  )با یک ۷ کشیده(   00۷
فقط خود ملکه باید نامه را بخواند. مورد دوم به یکی 
از دستاوردهای کلیدی بخش اطالعات نیروی دریایی 
مدارک  از  یکی  از  رمزگشایی  برمی گردد:  انگلیس 
آلمانی ها با کد 00۷۵، که یکی از عواملی بود که باعث 
مدرکی  که  صورتی  در  شد.  جنگ  به  امریکا  ورود 
که  بود  معنا  این  به  می شد،  شماره گذاری   00 کد  با 
مدرک شدیداً محرمانه است، و به قول »بن مکینتایر” 
روزنامه نگار، برای هر فرد آشنا به تاریخ اطالعات، 00۷ 

نماد باالترین دستاورد اطالعاتی ارتش بریتانیاست.
________________________________

   زورو
الهام بخش این قهرمان مردمی و محبوب که در بسیاری 
قهرمانی  شده،  ظاهر  هم  سینمایی  و  ادبی  آثار  از 
محلی مکزیکی یا شیلیایی به نام خواکین ماریه تاست 
در  است.  بوده  معروف  الدورادو”  هود  »رابین  به  که 
روایتی گفته می شود که ماریه تا و دار و دسته اش، پنج 
قطار  واگن های  و  مسافران  به  کالیفرنیا  در  خواکین، 
یا  بوده  او راهزن  این که  اما در مورد  حمله می کردند. 

میهن پرست، روایات مختلفی موجود است.
در فیلم نقاب زورو نیز شخصیتی به همین نام وجود 
دارد که برادر آلهاندرو موریه تا با بازی آنتونیو باندراس 
برادرش تصمیم  قتل رسیدن  به  از  آلهانرو پس  است. 

می گیرد که جنگ جویی شکست ناپذیر شود.
________________________________

   ریموند ربیت )رین من( در فیلم رین من
باشد.  ندیده  که  هست  کسی  کمتر  را  زیبا  فیلم  این 
بیمار  هافمن،  داستین  فوق العادۀ  بازی  با  رین من 
اوتیستیکی است که به سندروم ساوانت نیز مبتالست. 

ارتباطی که  اجتماعی و  بر محدودیت های  وی عالوه 
توانایی های  دارای  می کند،  تحمیل  او  به  بیماری  این 
خارق العاده یی هم هست: توانایی های محاسباتی باال و 

حافظۀ بسیار قوی.
از  را  رین من  شخصیت  کتاب،  نویسندۀ  مارو  بری 
فردی به نام کیم پیک که به سندروم ساوانت مبتال بود، 

به  ارتباطی  رین من  زنده گی  وقایع  البته  گرفت.  الهام 
»مگاساوانت”  به  که  پیک  کیم  ندارد.  پیک  سرگذشت 
معروف بود و پس از این فیلم مشهور شد، قادر بود 
۹۸% خوانده ها، دیده ها و شنیده هایش را به طور کامل 
به خاطر آورد )این درصد در فرد عادی 4۵% است(. 
وی که ۱۲000 کتاب را مطالعه کرده و به خاطر سپرده 
بود )با در نظر گرفتن این نکته که قادر بود هر کتاب 
از سن  برساند(،  پایان  به  تنها ۱ ساعت  در عرض  را 
سپردن  خاطر  به  و  خواندن  به  قادر  ماهه گی   ۲0-۱۶
کتاب ها بود. به همۀ این موارد باید نبوغ موسیقی اش 
را نیز افزود. دانشمندان ناسا وی را بارها مورد مطالعه 
قرار دادند تا تصویری ۳بعدی از ساختار مغزی اش تهیه 

کنند. وی در سال ۲00۹ سن ۵۸ سالگی درگذشت.
_______________________________

   کایزر شوزه در فیلم مظنونین همیشه گی
شخصیت کایزر شوزه، نابغۀ شیطان صفت که نقش او را 
در فیلم کوین اسپیسی به زیبایی ایفا می کند، بر اساس 
گفتۀ نویسندۀ فیلم نامه، از فردی به نام جان لیست الهام 
گرفته شده است. این مرد همسر، مادر، و سه فرزندش 
چنان  او  نقشۀ  شد.  ناپدید  سپس  و  رساند  قتل  به  را 
دقیق و بی نقص بود که تا یک ماه پس از انجام قتل ها 
هیچ کس متوجه ماجرا نشد. وی پس از فرار با یک نام 

ازدواج  دوباره  و  کرد  آغاز  را  تازه یی  زنده گی  جعلی 
کرد، تا این که پس از تقریبًا ۱۸ سال باالخره دستگیر 

شد. وی در سال ۲00۸ در زندان درگذشت.
________________________________

   پاتریک بیتمن در فیلم روانی امریکایی
بر طبق گفتۀ کریستین بیل که نقش پاتریک بیتمن قاتل 
خون سرد و روان پریش را در این فیلم عهده دار است، 
وی در هنگام ایفای نقش »تام کروز” را در نظر داشته 
مدعی  نیز  کتاب  نویسندۀ  الیس  ایستن  برت  است. 
این شخصیت، کروز  او در خلق  الهام بخش  که  است 
بوده است! به واقع هم حاالت پاتریک بیتمن به طرز 
خنده آوری یادآور حاالت و رفتار اغراق آمیز تام کروز 

است.
________________________________

   کوازیمودو در گوژپست نتردام
ناقوس ها  که  نتردام  ناشنوای  و  عاشق پیشه  گوژپشت 
زادۀ  خیالی  مخلوقی  همواره  می آورد،  در  صدا  به  را 
ذهن ویکتور هوگو تصور می شده؛ اما بر طبق یافته های 
برای  نویسنده  الهام بخش  و  نیست  خیالی  او  جدید، 
خلق وی سنگ تراش گوژپشتی بوده که در حدود سال 
۱۸۲0 ـ یعنی چند سال پیش از زمان نگارش کتاب ـ 
هنری سیبسون  است.  می کرده  کار  نتردام  کلیسای  در 
بازسازی  در  دیگر  بسیاری  همراه  به  که  مجسمه ساز 
دست نوشته هایش  در  داشته،  دست  نتردام  کلیسای 
 Le Bossu نام  به  توداری  با سنگ تراش  مالقات  از 
لقبی که  معنای گوژپشت(؛  به  فرانسه  )در  یاد می کند 

سایرین بر وی گذاشته بودند.
هوگو که به جریان بازسازی کلیسا بسیار عالقه مند بود، 
به احتمال قوی گوژپشت  یافته شده،  بر طبق مدارک 
رمان  اصلی  شخصیت  که  چرا  می شناخته؛  را  مذکور 
بینوایان یعنی ژان والژان )Jean Valjean( در نسخه 
یا   Trajan داشت.  نام   Jean Trejean کتاب  اولیۀ 

Trajin مجسمه ساز رییس گوژپشت مذکور بود.
________________________________

 
   تراویس بیکل در رانندة تکسی

رانندۀ  فیلم  در  دنیرو  رابرت  کاراکتر  الهام بخش 
تکسی، فردی به نام آرتور برمر بود که در سال ۱۹۷۲ 
کاندیدای  و  آالباما  فرماندار  به  تیراندازی  دلیل  به 
ریاست جمهوری حزب دموکرات، جورج سی. واالس، 
و سه شهروند دیگر به ۶۳ سال زندان محکوم شد. برمر 
در هنگام سوءقصد عینک آفتابی تیره به چشم داشت 
و سنجاق سینه حمایت از واالس را به لباسش وصل 
کرده بود، که این ترکیب بسیار شبیه پوشش تراویس 
بیکل در فیلم است. فیلم نامه نویس پل شریدر، از دفتر 
خاطرات او به عنوان منبع الهام بهره برده است. برمر 
نیز مانند بیکل سرش را می تراشیده و به گفتۀ دوست 

نزدیکش، عجیب و غیرعادی بوده است.

جورج واالس پس از این سوءقصد، دچار فلج از ناحیه 
از گذراندن ۳۵ سال در  برمر پس  پایین شد.  به  کمر 

سال ۲00۷ از زندان آزاد شد.
________________________________

   فرانک کاستلو در فیلم رفته گان
کاراکتر جک نیکلسون در فیلم رفته گان، از وایتی بلگر 
نقش   FBI برای  گاهی  که  بوستون  اوباش  سردستۀ 
جاسوس را نیز ایفا می کرد، الهام گرفته شده است. وی 
پس از مطلع شدن از دستگیری قریب الوقوعش، در سال 
۱۹۹4 از ماساچوست گریخت و به مدت چند دهه از 
سوی مقامات تحت تعقیب بود، تا این که سرانجام در 
سال ۲0۱۱ در سانتا مانیکای کالیفرنیا بازداشت شد و 

هم اکنون نیز در زندان به سر می برد.
________________________________

   ایندیانا جونز
جئووانی  شخصیت  از  ماجراجو،  باستان شناس  این 
الهام گرفته شده  ایتالیایی  باتیستا بلزونی باستان شناس 
کشفیات  که  درشت هیکل  مرد  این  که  هرچند  است، 
مهمی را نیز در کارنامه دارد، بر خالف ایندیانا جونز 
دانشمند نبوده و حتا پس از کشف یک دیوار باستانی 
و ارزشمند در مصر، تنها برای این که ببیند پشت دیوار 

چیست، کل آن را ویران کرد!
________________________________

   »دود« در فیلم لبوفسکی کبیر
برادران کوئن کاراکتر معروف »جف )دود( لبوفسکی« 
مخلوق  کاراکتر  محبوب ترین  گفت  می توان  که  ـ  را 
فعال  و  فیلم  تهیه کنندۀ  دود  جف  از  ـ  آن هاست 
نام  به  ویتنام  جنگ  ضد  گروه  عضو  و  سیـــاسی 

Seattle Seven الهام گرفته اند.

گرفته شده از: برترین ها
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الهام بخش 
کاراکترهای 

سینمایی مشهور 
چه کسانی
 بوده اند؟
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زمین های زراعتی خانه...
به  زراعتی  زمین ها  تبدیل شدن  از  جلوگیری   
شهرک ها برنامه ملی ضرورت دارد و کار آسانی 

نیست.
در قانون زمینداری افغانستان آمده است که کسی 
نمی تواند از زمین های زراعتی برای مقاصد غیر 
زراعتی استفاده کند؛ ولی حکومت می گوید کسی 

به این قانون عمل نمی کند.
را  برنامه یی  افغانستان  دولت  حتا  گفت  رحیمی 
بتوانند  مردم  آن  براساس  که  گیرد  دست  روی 
خانه های شان را در بلند آبه ها و زمین های دولتی 
از ضایع شدن زمین  های  تا  بسازند  غیر زراعتی 

زراعتی جلوگیری شود.
در همین حال، حکومت افغانستان تاکید کرده که 
زراعت در این کشور باید بیشتر از این تقویت 

از ۸0 درصد مردم  بیش  آمارها  بر اساس  شود. 
مالداری  و  زراعتی  کارها  مصروف  افغانستان 

هستند.
است  قرار  که  افزود  همچنان  زراعت  وزیر 
شود  ساخته  والیات  در  بیشتری  سردخانه های 
تا از ضایع شدن محصوالت زراعتی جلوگیری 

گردد.

سال چهارم y شمارة نه صد و هفتاد و یکم y یکشنبه 17 دی/جدی y 1391 6 جنوری 62013

آگاهان و نماینده گان مجلس:

زندانیان آزادشده صفوف طالبان را تقویت می کنند

در مبارزه با مواد مخدر...
 موادمخدر، توجه جدی صورت نگرفته است.

او، مواد مخدر را یک پدیدۀ بین المللی خوانده گفت که باید به 
خاطر مبارزه علیه مواد مخدر که تمام جهان را تهدید مي کند، 

همکاری های بین المللی بیشتر شود.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افزود: »افغانستان قربانی موادمخدر 
است و جامعه جهانی، باید به عنوان یک مسوولیت، علیه مواد 

مخدر مبارزه کند، نه به عنوان کمک کننده.«
ضرار احمد مقبل عالوه کرد که مواد مخدر ارتباط مستقیم با 
جنگ و ناامنی دارد؛ به همین دلیل کوکنار بیشتر در ساحات 

ناامن کشت مي شود.
درصد   ۹0 افغانستان،  حکومت  مقام  این  معلومات  براساس 
کوکنار درسال روان میالدی در والیات هلمند، فراه، کندهار 
بوده  در هلمند  آن  تنها 4۹ درصد  که  ارزگان کشت شده  و 

است.
با مواد مخدر عدم تنفیذ قانون را مشکل عمدۀ  وزیر مبارزه 
اگر  که  گفت  نموده،  بیان  موادمخدر  علیه  مبارزه  در  دیگر 
کشت  سطح  شود،  تأمین  درکشور  امنیت  و  قانون  حاکمیت 
کوکنار نیز کاهش خواهد یافت و فضای بهتر به وجود خواهد 

آمد.
قاچاقبران  برای گرفتاری  بیشترشدن تالش ها  بر  مقبل،  آقای 
امسال،  و  گذشته  سال  درجریان  که  گفت  منطقه  در  بزرگ 
که  آن ها  تن  هشت  منطقه،  بزرگ  قاچاق بر   ۱0 جمله  از 
مشهورترین آنها حاجی بختاور و امان اهلل افغان بوده اند، از 
سوی پولیس مبارزه با موادمخدر وزارت امور داخله بازداشت 

گردیده اند.
وزیر مبارزه با موادمخدر، با بیان اینکه درسال آینده نیز تالش ها 
به خاطر گرفتاری قاچاقبران بزرگ دیگر ادامه خواهدداشت، 

عالوه کرد که این تالش ها کافی نبوده و باید بیشتر شود.
او گفت که درجریان سال روان، برای ۱۷ والیتی که کشت 
بخش  از  دالر  میلیون  یک  گرفته،  قرار  صفر  درآنجا  کوکنار 

برنامۀ تقدیر از اجراآت خوب، اختصاص داده شده است.
که  کندهار  و  بدخشان  بغالن،  برای  همچنان  منبع،  گفتۀ  به 
درکاهش کشت کوکنار خوب کارشده، هر والیت ۵00 هزار 
دالر تخصیص داده شده است که این پول، در بخش پروژه های 

انکشافی، نظر به اولویت مردم به مصرف می رسد.   
گفتنی است که هنوزهم حدود ۹0 درصد تریاک جهان، در 
هزار   ۱۵4 از  بیش  روان،  درسال  و  می شود  تولید  افغانستان 
قرار  کوکنار  پوشش  تحت  کشور،  سراسر  در  زمین  هکتار 

داشت.
در یک سروی تازه یی که از سوی وزارت مبارزه با موادمخدر 
جرایم  کنترل  و  موادمخدر  علیه  مبارزه  ادارۀ  همکاری  به  و 
که  مي دهد  نشان  گرفته،  صورت   UNODC متحد  ملل 
کشت کوکنار طی سال روان میالدی در افغانستان، به مقایسۀ 
سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته، اما تولید مواد مخدر، 

حدود40 درصد کاهش یافته است.

در طرح بودجه توازن...
 توجه نشده است.

او تأکید کرد که مردم باید بدانند که برای بازسازی و 
توسعه والیت هایشان چه مقدار پول اختصاص داده 

شده و در کدام طرح ها مصرف می شود.
چند  در  تنها  بزرگ  »پروژه های  گفت:  افضلی  آقای 
والیت اجرا می شود. امکان آن وجود دارد که طرح 
شود.  ساخته  والیت ها  توافق  با  یا  مرکز  در  بودجه 
مواردی که با مردم عام ارتباط دارد، باید با مردم در 

میان گذاشته شود.«
در  که  داده شود  موقع  مردم  به  »باید  کرد:  تاکید  او 
بگیرند و زمانی که پروژه ها  تهیه طرح بودجه سهم 
اجرا می شود، آنها از آن نظارت کنند که به صورت 

درست اجرا می شود یا نه. از این طریق ممکن است 
منابع  از  و  بیاید  میان  به  پاسخگویی  و  شفافیت  که 

استفاده موثر شود.«
مسووالن دیدبان شفافیت می  گویند در طرح بودجه 
تامین  و  بهداشتی  آموزشی،  بخش های  برای   ۱۳۹۲
اجتماعی پول کمی اختصاص یافته، در حالی که تنها 
یافته  اختصاص  امنیتی  عرصه  به  بودجه  درصد   ۶0

است.
در همایش روز شنبه شماری از نهادها و سازمان های 
ناظر بر مسایل مالی در افغانستان، برخی از اعضای 
پارلمان و مسووالن وزارت مالیه حضور داشتند و در 
باره چگونگی مشارکت مردم در تدوین طرح بودجه 

و اجرای آن سخن گفتند.

انتقادهای مطرح  به  پاسخ  در  مالیه  مقام های وزارت 
در  توازن  مساله  و  بودجه ۱۳۹۲  باره طرح  در  شده 
از موارد  طرح های عمرانی می گویند که در شماری 

در نظر گرفتن توازن »غیرممکن« است.
مانند  بزرگ  پروژه های  اجرای  در  آن ها،  گفته  به 
همه  که  است  غیرممکن  انرژی  تولید  و  راهسازی 
آنها  شود.  گرفته  نظر  در  متوازن  گونه  به  والیت ها 
ملی  اولویت های  به  طرح  این  در  که  کرده اند  تاکید 

بیشتر توجه شده است.
نماینده گان  مجلس  میالدی،  گذشته  ماه  آغاز  در 
افغانستان بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل »عدم توازن« 
آرا  اکثریت  با  زیربنایی«  طرح های  به  »بی توجهی  و 

رد کرد.

زندانیانی که از بازداشتگاه های کشور آزاد گردیده اند، 
صفوف  و  پیوسته  دولت  مسلح  مخالفان  به  دوباره 
آن ها را در نبرد علیه دولت و مردم افغانستان، تقویت 

خواهند کرد.
با  مجلس،  نماینده گان  و  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
بند،  از  طالبان  آزادی  که  می گویند  مطلب  این  بیان 
ایجاد  اندیشۀ طالبان  را در طرز فکر و  تغییری  هیچ 

نخواهد کرد.
حکومت افغانستان طی چند روز گذشته ده ها زندانی 
 طالب را از بازداشتگاه های کشور آزاد کرده و روند 

آزادی آن ها همچنان ادامه دارد. 
هرچند  مي گوید،  سیاسي  مسایل  آگاه  رومان  خلیل 
نیت  حسن  و  مذاکرات  آغاز  براي  اقدماتي  چنین 
اکنون هیچ نوع  تا  اما  مي تواند یک گام مثبت باشد، 
تضمیني  هیچ  و  نشده  دیده  طالبان  رفتار  در  تمایلي 
وجود ندارد که طالبان رها شده از افراط    گرایي دست 

بکشند.

او تأکید کرد، با آن که چندین بار شماري از طالبان به 
عنوان حسن نیت از سوي حکومت افغانستان از بند 
برنامۀ  براساس یک  آزادي  این  اما چون  رها شدند، 
سنجیده شده نبوده، شورشي هاي آزاد شده دوباره به 
سوی طالبان رفتند و به حمالت تروریستي ادامه داده 

اند.
در خصوص  افغانستان  دولت  رومان، چون  گفتۀ  به 
بنابراین  ندارد،  برنامه یی  نوع  هیچ  مصالحه  و  صلح 
آزادي سازي زندانیان طالب نه تنها زمینۀ مذاکره را 
فراهم نمي سازد، بل افراد آزاد شده صفوف دشمن را 

تقویت مي کنند.
سازي  آزاد  گفت،  همچنان  سیاسي  آگاه  این 
بهانۀ  به  هستند  جنگي  جرایم  به  متهم  شورشیاني که 
برداشتن گام هاي حسن نیت آن هم یک جانبه و بدون 
نتیجه، هیچ نوع کمکي براي مصالحه و مذاکره نکرده 

و نخواهد کرد.  
خصوص  در  تنها  نه  افغانستان  دولت  افزود،  وي 

مذاکره و مصالحه با طالبان هیچ نوع برنامه یی ندارد، 
بل درهیچ پروسۀ برنامه ندارد، بنابراین با چنین دولتي 
نمي توان دریک مسیر درست و هدفمند حرکت کرد.
مجلس  عضو  بهشتي  فکوري  جمال الدین  سید  
نماینده گان مي گوید، ما در گذشته نیز شاهد بودیم که 
اکثریت زندانیان طالب پس از آزادي از بند دوباره به 
صفوف مخالفان پیوستند، بنابراین باید در خصوص 

آزادي چنین زندانیانی دقت صورت گیرد.
صلح  عالي  شوراي  کرد،  اضافه  مجلس  عضو  این 
بدون هیچ طرح و برنامه یی مي خواهد با طالبان وارد 
مذاکره شود و اقدامات این  شورا خام و ناپخته است، 
این  کارکردهاي  از  نتیجه یی  هیچ  اکنون  تا  بنابراین 

شورا به دست نیامده است.
ایتالف  عضو  اوریا  فضل الرحمان  حال،  همین  در 
و  نوع طرح  هیچ  مي گوید، حکومت  افغانستان  ملي 
برنامه یی که زمینه ساز مصالحه با طالبان باشد را ندارد 

و در حقیقت برنامۀ حکومت ادغام مجدد است.

در  حکومت  پروسۀ  سو  ازیک  ولي  افزود،  اوریا 
خصوص ادغام مجدد نتیجۀ منفي بر جاي گذاشته و 
از طرف دیگر، آزاد سازي شماري از طالبان نتوانسته 

زمینه ساز گفت وگو با مخالفان مسلح باشد.
از زندانیان نمي تواند  تاکید کرد، آزادی شماري  وي 
تغییر  افغانستان  دیدگاه طالبان را نسبت به حکومت 
دهد، زیرا با آن که ما بارها شاهد آزاد سازي طالبان از 
بند بوده ایم، اما آنان همواره اعالم کردند که حاضر به 

گفت وگو با حکومت افغانستان نیستند.
روابط حکومت افغانستان با ایاالت متحدۀ امریکا بر 

سر کنترل زندان  بگرام، ماه ها متشنج بود.
رییس جمهور کرزی، کنترل زندان های کشور توسط 
افغانستان  ملی  حاکمیت  نقض  را   امریکایی ها 

می داند. 
افغانستان  به حکومت  بگرام  زندان  آنکه  از  پس  اما 
این  از  مسلح  مخالفان  آزادسازی  روند  شد،  سپرده 

زندان شدت گرفت. 
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نیروهای زمینی ما در...
این کشور  برابر دشمنان  ملیتی در  از هر قوم و   
برود خاین است. در  به قومی  می جنگند: »هرکه 
کند،  فکر  سلیقه یی  که  هر  حساس  شرایط  این 
جنایتکار است. مردم چنین افرادی را نمی بخشند 

و نزد تاریخ شرمسار هستند«.

طرح تقویت پولیس
نمایندگان مردم گفته اند در شماری از ولسوالی های 
وجود  امنیت  تامین  برای  کافی  پولیس  افغانستان 
امنیتی  خالی  از  طالبان  دلیل  همین  به  ندارد؛ 

استفاده می کنند و سبب بروز نا امنی می شوند.

اما مجتبا پتنگ وزیر داخله گفت شمار پولیس به 
هیچ وجه از ۱۵۷ هزار نفر بیشتر نخواهد شد؛ ولی 
او تاکید کرد که بر سر پالن جدیدی کار می کند 
که براساس آن پولیس نظم عامه در تمام والیات 
افغانستان جابجا شوند: »در آینده در تمام والیات 
بتوانیم  تا  داشت؛  خواهیم  عامه  نظم  کندک  یک 
چالش های امنیتی را به اسرع وقت از بین ببریم. 
می خواهیم پس از ۲0۱4 قطعه شاهراه ]نیز[ داشته 

باشیم«.
برای  پولیس که  نیروهای ویژه  پتنگ گفت  آقای 
در  می شوند،  تربیه  پیچیده  های  عملیات  اجرای 
توانایی  تا  امن جابجا خواهند شد  نا  والیت های 
داشته  روز  و  شب  در  را  مخالفان  علیه  عملیات 

باشند.
پولیس  است  قرار  که  شد  یادآور  داخله  وزیر 
افغانستان برای مقابله زودتر با تهدیدها با هواپیما 
که  خاطری  به  داریم  نظر  »در  شود:  مجهز  نیز 
بتوانیم از پولیس حمایت کرده باشیم، یک کندک 
ترانسپورت هوایی را داشته باشیم که طیاره های 
بال ثابت و هلیکوپتر داشته باشیم؛ با جامعه جهانی 

]در این مورد[ به توافقاتی رسیده ایم«.
نماینده گان تاکید کردند که وزیران دفاع و داخله 
امنیت  تامین  برای  مشخصی  برنامه های  باید 
افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی داشته 

باشند.

گفت وگوی استاد عطا محمد نور...
در حال حاضر، جنرال دوستم از رهبران جبهه ملی جریان سیاسی 

مخالف )اپوزیسیون( دولت است.
گفتگو در مورد انتخابات

در خبرنامه دفتر والی بلخ آمده است که عطا محمد نور در مورد 
انتخابات ریاست جمهوری با جنرال عبدالرشید دوستم گفت وگو 

کرده است.
تا هنوز جزییات بیشتر این گفت وگو منشتر نشده است.

ښځې ته په افغاني ټولنه کې...
 هېڅ دولتي چارواکي او دیني عالمانو یې په اړه غبرګون 

نه دی ښودلی.
نوموړې وایي، د مدني ټولنو لوري د ښځو پر وړاندې پیل 
او په کار ده چې دوام  اغېزمن ول  شوي کمپاینونه ډېر 

وکړي.
اغلې ساپی زیاتوي، کله چې نړیوال افغانستان ته راغلل 
د نورو ترڅنګ یې له افغان ښځو سره هم ژمنې وکړې؛ 
عملي  دي  نه  ژمنې  دغه  اوسه  تر  چې  یې  وینا  په  خو 

شوي.
وایي، دا چې د ښځو سره د  د ولسي جرګې دغه غړې 
او پرې د جنسي تېرو پېښو زور اخیستی،  تاوتریخوالي 
ټاکنو  لپاره هغه ډول چې  په کار ده چې د دې مسایلو 
ځانګړې  یوه  وه،  شوې  جوړه  محکمه  ځانګړې  یوه  ته 

محکمه جوړه شي.
د هغې په خبره، علني محکمې دې په کې تر سره شي او 
د دغه ډول پېښو عاملین دې په کې په درنه سزا ورسول 

شي.
ته  تېرو  جنسي  ښځو  پر  چې  ده،  باور  دې  په  نوموړې 
ولسمشر،  وشي،  پام  توګه  په  مسلې  جدي  یوې  د  دې 
ستره محکمه، لویه څارنوالي او نور اړونده ادارې دې دې 

برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
مېرمن وږمه ساپی وایي، په کار ده چې د بشري حقونو 
مهمه  یوه  یې  حقونه  ښځو   د  چې  کمېسیون  خپلواک 
څانګه ده نور چوپتیا ماته کړي او د قرباني شویو ښځو 

غږونه دې پورته کړي.
همدارنګه د بشري حقونو د سازمان مشر لعل ګل لعل 
ماندګار ورځپاڼې ته وویل، چې پر ښځو د جنسي تېرو 

اصلي المل نا امني ده.

او عدالت د پلي  قانون د حاکمیت  امني د  نا  هغه وایي، 
او  نشي  پلی  قانون  چې  کله  او  کړې  ډپ  مخه  کېدا 
حاکمیت تامین نشي نو طبیعي ده چې دغه ډول پېښې 

ډېرېږي.
نوموړی وایي، چې په ډېرو سیمو کې د قانون حاکمیت 
نشته، د حکومت واکمني تر پوښتنې الندې ده او قانون 

نه پلی کېږي.
دی زیاتوي، دغه حالت المل شوی هغه کسان چې پخوا 
یې هم وسلې درلودې اوس هم له ځانه سره وسلې لري 

او هر څه یې چې زړه وغواړي ترسره کوي.
زورواکان  نور  بیا  شا  تر  کسانو  دغو  د  وایي،  لعل  ښاغلی 
اندېښنه ښیي که چېرې  شته چې مالتړ یې کوي؛ خو 
نو له بشري حقونو  دغه وضعیت همداسې دوام وکړي؛ 

به سرغړونې او پر ښځو جنسي تېري ډېر شي.



اسداهلل  از  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  پانیتا  لیون 
خالد رییس امنیت ملی افغانستان در امریکا عیادت کرده 

است.
وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعالمیه یی از قول 
خوب  خالد  اسداهلل  صحی  وضع  که  گفته  پانیتا  آقای 

است.
در این اعالمیه آمده است که لیون پانیتا از بهترشدن وضع 
صحی آقای خالد ابراز خرسندی کرده و گفته است که 

سطح جراحات او هر روز بهبود می یابد.
اسداهلل  از  نیز  امریکا  رییس جمهور  اوباما  باراک  پیشتر، 

خالد عیادت کرده است.
اسداهلل خالد، در ششم دسمبر در یکی از مهمانخانه های 

انتحاری  ملی کشور هدف حمله  امنیت  اداره  به  مربوط 
قرار گرفت.

در این حمله که بمب گذار مواد انفجاری را در اطراف آله 
به شدت زخمی  بود، خالد  تناسلی خود جاسازی کرده 

شد.
امنیت ملی کشور پس از این حادثه اعالم کرد که  اداره 
فرد مهاجم خود را حامل پیام صلح از سوی طالبان معرفی 

کرده بود.
خالد پس از این حادثه برای چند روز در افغانستان تحت 

امریکا  به  بیشتر  تداوی  برای  بعدا  و  گرفت  قرار  مداوا 
منتقل شد.

حاال، وزارت امور خارجه کشور می گوید که وضع صحی 
باره مسایل  او در  بهتر شده و روز گذشته  اسداهلل خالد 
پانیتا گفت وگو کرده  لیون  با  امریکا  افغانستان و  سیاسی 

است.
در اعالمیه این وزارت گفته شده است که هر دو طرف در 
مورد اوضاع امنیتی، موافقت نامه امنیتی بین افغانستان و 

امریکا و تالش های صلح مذاکره و گفت وگو کرده اند.
به  باریست که  این نخستین  انتقال اسداهلل خالد  از زمان 
طور رسمی، مقام های کشور از بهبود وضعیت صحی او 

صحبت می کنند.
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شهروندان هرات به مسووالن حکومتی:

 بازار مواد سوختی را از چنگ مافیا 
آزاد کنید

سايت يوتیوب لغو فیلتر شد

مجلس،  نماینده گان  از  شماری 
بر  را  افغانستان  ریاست جمهوری 
افراد مسلح غیرمسوول متهم  از  حمایت 

می سازند.
که  می کنند  ادعا  مردم  نماینده های  این 
برخی  از  ریاست جمهوری  حمایت 
عدالت  به  آنان  تا  شده  سبب  متهمان 

کشانیده نشوند.
پیش  ماه  چند  آن که  با  آن ها،  گفتۀ  به 
امیرگل و کمین ولسوال  بازداشت  حکم 
بغالن  ولسوالی  امنیۀ  پیشین  فرماندۀ  و 
مرکزی و عبدالحکیم شجاعی یک فرماندۀ 
محلی در والیت ارزگان صادر شده، اما 

تا اکنون این افراد دستگیر نگردیده اند.
گفت:  مجلس  عضو  خان  انجنیرصاحب 
این ها  امیرگل  و  کمین  قدیر،  »شجاعی، 
امروز  می گردند.  حمایت  ارگ  از  همه 
چرا آیساف، ناتو و سه صد هزار نیروی 
شجاعی،  نمی توانند  اند،  موجود  که  ما 
قدیر، کمین، امیرگل را به عدالت تسلیم 

کنند.«

مجلس  دیگر  عضو  ستانکزی  اکبر 
»پهلوانانی  داخله گفت:  وزیر  به  خطاب 
و  قدیر  کمین،  فرمانده  شجاعی،  مانند 
بلند  بسیار  کوه های  به  افراد  چنین  سایر 
من  نظر  به  اند.  رفته  ریاست جمهوری 
توان  از  کوه ها  این  از  آنان  کردن  پایین 
داده  اطمینان  شما  آیا  است،  باال  شما 
کوه های  از  را  افراد  این  که  می توانید 

ریاست جمهوری پایین  آورید؟«
امنیۀ  امیرگل و کمین ولسوال و فرماندۀ 
سابق بغالن مرکزی والیت بغالن حدود 
یک و نیم ماه پیش با برکناری شان از این 

سمت ها مخالفت کردند.
بازداشت  افغانستان دستور  دادستانی کل 
آنان را پس از آن صادر نمود که مراسم 
معرفی ولسوال و فرمانده امنیۀ جدید این 
قرار  مسلحانه  حمله  مورد  را  ولسوالی 

دادند.
به اساس گزارش ها، این افراد اکنون در 
کابل به سر می برند و تالش دارند تا خود 

را بی گناه ثابت کنند.

در این حال، حدود دو ماه پیش وزارت 
داخله تعهد سپرده بود که حکیم شجاعی 
یکی از فرماندهان مسلح محلی در والیت 
ارزگان را که به چندین مورد قتل و سایر 

جرایم متهم می باشد، بازداشت می کند.
عمل  جامۀ  آن  به  اکنون  تا  که  تعهدی 

پوشانیده نشده است.
داخله  وزیر  پتنگ  مجتبی  جنرال  اما 
مجلس  شنبۀ  روز  عمومی  جلسۀ  در 
در  شجاعی  که  داد  اطمینان  نماینده گان 
جریان هفتۀ جاری دستگیر خواهد شد. او 
گفت: »ارگان های کشفی ما کار را بسیار 
در  که  امیدوارم  من  اند،  ساخته  نزدیک 
اواسط هفتهء جاری شجاعی بازداشت و 
به دادستانی تسلیم گردد. من همین هفته 
تعیین کرده ام، شجاعی  را آخرین مهلت 

را خواهند آورد، شما مطمین باشید.«
در  اکنون  تا  افغانستان  ریاست جمهوری 
در  مردم  نماینده های  ادعای  این  مورد 

مجلس  تبصره یی نکرده است.

سید مخدوم رهین وزیر اطالعات و فرهنگ 
در  یوتیوب  سایت  که  گفته  افغانستان 

افغانستان لغو فیلتر شده است.
پی  در  یوتیوب  پرطرفدار  اجتماعی  شبکه 
منتشر شدن یک فیلم توهین آمیز به حضرت 
شبکه  این  روی  به  اسالم،  پیامبر  محمد، 
اینترنتی، در ماه ثور گذشته به صورت اعالم 

نشده در افغانستان فیلتر شد.
اما روز شنبه آقای رهین در صفحه فیسبوک 
نمی دانم  اما  شد،  باز  »یوتیوب  نوشت:  خود 
که فرهنگ و آداب استفاده از یوتیوب را فرا 
تجربه  محک  تا  بود  خوش  نه.  یا  گرفته ایم 

آید به میان!« .
وزارت  مقامهای  از  نظری  عبدالمالک 

فنی  امور  که  مخابرات، 
شدن  باز  و  شدن  فیلتر 
اینترنتی  سایت های 
به  است،  آن  مربوط 
بی  بی سی گفت که سایت 
نامه  اساس  بر  یوتیوب 
اطالعات  وزارت  رسمی 
و فرهنگ رفع فیلتر شده 

است.
در  یوتیوب  کاربران 
افغانستان هم گفته اند که 
سایت  این  به  دسترسی 
شده  امکان پذیر  عماًل 

است.
پیش از این، سایت یوتیوب برای کسانی که 
جمله  از  و  دولت  کنترل  تحت  اینترنت  از 
و شرکت های  افغان تلکام  نیمه دولتی  شرکت 
مخابراتی موبایل استفاده می کنند، فیلتر شده 

بود.
کنترل  از  خارج  اینترنت  از  که  کاربرانی  اما 
دولت استفاده می کنند، در مدتی که یوتیوب 
فیلتر شده بود، به این سایت دسترسی داشتند؛ 
در  مستقر  بین المللی  سازمان های  جمله  از 
توجه  قابل  آنها  کاربران  شمار  که  افغانستان 

است.
کاربران  از  شماری  مدت  این  در  همچنین 
فیسبوک، کمپین هایی برای رفع فیلتر یوتیوب 

به راه انداختند. در شعار یکی از این کمپین ها 
آمده بود: »به افراط گرایی پایان دهید.«

وزیر  فیسبوک  یوتیوب،  فیلتر  رفع  اعالم 
شده،  مواجه  استقبال  با  فرهنگ  و  اطالعات 
یوتیوب«  از  استفاده  »آداب  به  او  اشاره  اما 

مورد انتقاد قرار گرفته است.
زیر  در  داستان نویس  بهمن،  گلنور  جمله  از 
نوشته آقای رهین نوشته: »باز شدن یوتیوب 
چه ربطی به آداب و فرهنگ دارد؟ آیا تمام 
مردم دنیا که از این دریچه استفاده می کنند، 
بهتری  و  برتر  زندگی  آداب  و  فرهنگ  از 
ضمانت  باید  که  ماییم  تنها  برخوردارند؟ 
این  شما  تا  فرهنگ  با  و  باادبیم  که  بدهیم 

دریچه را بگشایید؟«
»این  نوشته:  نگار  روزنامه  رادفر  حشمت 
که  تندروانی  به  باج دهی  با  فرهنگ ها  گونه 
مردم  گرده های  بر  را  آنان  فرهنگ خشونت 
تحمیل کرده است، نه ایجاد می  شود و نه هم 

تقویت.«
دیدن  امکان  به  رهین  آقای  اشاره  ظاهراً 
افغانستان  باشد که در  فیلم هایی در یوتیوب 
»غیراخالقی« و »مغایر اصول اسالمی« دانسته 

می شود.
خود  فیسبوک  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر 
نوشته:  انتقادها  این  از  شماری  به  پاسخ  در 

»هرچه می خواهد دل تنگت بگو.«

برخی نماینده  گان مجلس:

ارگ از افراد زورمند حمایت می کند

مواد  نرخ  افزایش  از  هرات  والیت  باشنده گان 
به  والیت،  این  در  زمستان  فصل  در  سوختی 

شدت ابراز نگرانی کرده اند.
تا دست  می خواهند  مسووالن حکومتی  از  آنان 
باندهای مافیایی را از بازارهای مواد سوختی در 

والیت هرات کوتاه کنند.
به گفته آنان، حکومت باید نرخ خرید و فروش 
و  کرده  کنترول  این والیت  در  را  مواد سوختی 

مجرمان را بازداشت کند.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که پیشتر 
مسووالن محلی در والیت هرات، ده ها دوکان و 
فروشگاه را به دلیل گران فروشی و داشتن مواد 

بی کیفیت مسدود کرده اند.
اعضای هیأتی که برای بررسی از نرخ و کیفیت 
مواد سوختی در این والیت تعیین شده بود اعالم 
کرده اند که هفته یک بار از بازارهای این والیت 

دیدن می کنند.
مواد  فروش  به  دست  که  افرادی  آنان،  گفته  به 
سوختی بی کیفیت و در عین حال گران فروشی 
بازداشت  امنیتی  ماموران  سوی  از  می زنند، 

خواهند شد.
خسرو عبداهلل، رییس مواد نفت و گاز مایع والیت 
هرات می گوید که نظارت هیأت تعیین شده برای 
بررسی نرخ ها در بازارهای این والیت، همچنان 

جریان دارد.

او هشدار داد، افرادی که بلند تر از 
اش  سوختی  مواد  شده  تعیین  نرخ 
را باالی مردم به فروش می رساند، 

برخورد قانونی خواهد شد.
عمومی  رییس  از  متشکل  هیأتی 
وزارت  مایع  گاز  و  نفت  تصدی 
و  کل  دادستانی  نماینده  تجارت، 
شماری از اعضای مجلس نماینده گان 
والیت  بازارهای  بررسی  منظور  به 
این  به  زمستان،  فصل  در  هرات 

والیت سفر کرده بودند.
از  بررسی شان  از  پس  هیأت،  این 
هر  نرخ  هرات،  والیت  بازارهای 
را  تیل  لیتر  مایع و هر  کیلوگرام گاز 

از 4۹ تا ۵۵ افغانی تعیین کردند.
تاجران  که  می گویند  هرات  مردم  حال،  این  با 
مسووالن  دستورات  به  ها  فروشگاه  مالکان  و 
وزارت تجارت توجه نکرده و مواد سوختی را با 

نرخ بسیار باال به فروش می رسانند.
لیتر  به گفته آنان، هر کیلو گرام گاز مایع و هر 
تیل، به مبلغ ۶0 تا ۶۵ افغانی در بازارهای والیت 
هرات به فروش می رسد. کمبود و افزایش نرخ 
هایی  نگرانی  از  سرما،  فصل  در  سوختی  مواد 
است که همواره از سوی مردم کشور مطرح شده 

است.
پیشتر مسووالن وزارت تجارت و صنایع کشور 
مواد  کافی  ذخایر  وزارت  این  که  کردند  اعالم 
بازارها  به  مناسب  نرخ  با  آن  عرضه  برای  نفتی 

را دارد.
وزارت  سخنگوی  زوی،  افغان  فرهاد  احمد 
ناظر  هیأت  تشکیل  از  و صنایع کشور،  تجارت 

بر عرضه مواد سوختی خبر داده است.
به گفته آقای افغان زوی، وزارت تجارت هیأتی 
را با حضور نماینده گانی از اتاق تجارت و صنایع 

و دادستانی کل ایجاد کرده است.
او گفت: »وزارت تجارت و صنایع، ذخایر کافی 
به  با نرخ مناسب  برای عرضه آن  مواد سوختی 

بازارهای کشور، را در اختیار دارد.«

تجاوز گروهی بر یک زن 
در غزنی

شماری از افراد با داخل شدن به خانۀ 
زن وی  به  غزنی،  باشنده گان  از  یکی 
به سرقت  را  او  اموال  و  کرده  تجاوز 

بردند.
این رویداد سه ماه پیش رخ داده بوده، 
بانوی  شکایت  با  اکنون  آن  خبر  اما 

متضرر به پولیس افشا شده است.
حمیده گلستانی عضو شورای والیتی 
غزنی به خبرگزاری بست باستان گفت 
نو  قلعه  روستای  در  پیش  ماه  سه  که 
ولسوالی خواجه عمری والیت غزنی 
چند نفر به خانۀ »ماللی« رفته و افزون 
بر تجاوز بر وی، بعد از لت و کوب 
شوهرش، اموال شان را سرقت کردند.

ماللی  شوهر  قضیه،  این  از  پس  که  افزود  وی 
قضیه  ولی  داده،  خبر  خانه  از سرقت  پولیس  به 
تجاوز به خانمش را پنهان کرده است، اما اکنون 
ماللی به نزد نیروهای پولیس رفته و قضیه تجاوز 

را نیز افشا کرده است.
شکریه ولی رییس امور زنان والیت غزنی نیز این 
خبر را تأیید می کند، اما می گوید که یک فرد به 

تالش  در  امنیتی  نیروهای  و  کرده  تجاوز  ماللی 
بازداشت وی هستند.

دختر  یک  به  تجاوز  از  گلستانی  خانم  همچنان 
جوان دیگر در روستای للم ولسوالی مقر والیت 

غزنی  خبر داد.
گفته می شود که این رویداد هفتۀ پیش رخ داده، 
اما مقامات رسمی غزنی تاکنون این خبر را تأیید 

نکرده اند.

عیادت پنیتا از اسداهلل خالد
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په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د په هېواد 
د  دي،  شوي  ډېرې  پېښې  تېریو  جنسي  د  ښځو  پر  کې 
ولسي جرګې یوشمېر غړي وایي، په کار ده چې حکومت 
د دغو کسانو د عاملینو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه 

کړي.
همدارنګه د بشري حقونو فعاالن او د ولسي جرګې غړي 
وایي، چې د جنسي تېریو اصلي المل، د دې پدیدې پر 

وړاندې د افغانانو، حکومت او دیني عالمانو چوپتیا او بې 
پروایي ده. هغوی وایي، په کار ده چې حکومت او دیني 

عالمان په دې اړه خپل غږ پورته کړي.
ورځپاڼې  ماندګار  له  ساپۍ  وږمه  غړې  جرګې  ولسي  د 
سره په مرکه کې وویل، چې په دې وروستیو کې پر ښځو 

د جنسي تېرو پېښې ډېرې شوي دي.
له  حکومت  د  امني،  نا  المل  ستر  کار  دې  د  وایي،  هغه 

لوري په بېالبېلو نومونو د پخوانیو غیر قانوني وسله والو 
بېرته مسلح کېدل، چې د ښځو او ټولو هېوادوالو حقونو 

ته درنښت نه لري.
نوموړې په دې باور ده، چې د قانون نه حاکمیت بله هغه 
یې دغه ډول  ولسوالیو کې  او  والیاتو  په  ستونزه ده چې 

پېښې ډېرې کړي دي.
مېرمن ساپۍ زیاته کړه، که چېرې قانون په ټولو یوشان 
او عدالت پلی شي؛  پلی شي، مجرمین په سزا ورسېږي 

ښایي نورو ته عبرت شي.
او حکومت  د ولسي جرګې دغه غړې وایي، د ولسمشر 
له لوري دې مسلې ته جدي پام نه اړول، په افغاني ټولنه 
کې ښځو ته په دویمه سترګه کتل او نا اهله کسانو وسله 
وال کول، نور هغه الملونه دي چې د پر ښځو یې د جنسي 

تېریو په پېښو کې زیاتوالی راوستی دی.
اغلې وږمه ساپی وویل، د هندوستان له ښځې سره افغانه 
د  ښځې  یوې  پر  هلته  چې  دا  لري،  نه  توپیر  هېڅ  ښځه 
اعتصاب  په غذایي  په غبرګون کې خلک  تېري  جنسي 
په  چې  ده  کار  په  کوي؛  الریونونه  کوي،  پورې  الس 
افغانستان کې هم چې دغه ډول پېښې په کې هره ورځ 
رامنځته کېږي، هېڅ افغان،...                   ادامه صفحه 6

ښځې ته په افغاني ټولنه کې د دویم انسان 
په سترګه کتل کېږي
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گفت وگوی 
استاد عطا محمد نور با 

جنرال عبدالرشید دوستم

استاد عطا محمد نور والی بلخ، روز گذشته در شهر مزار شریف 
با جنرال عبدالرشید دوستم از اعضای برجستۀ جبهه ملی دیدار 

و گفت وگو کرد.
بربنیاد خبرنامۀ دفتر والی بلخ، این دیدار در دفتر سیاسی حزب 
گرفته  صورت  صمیمانه  فضای  در  افغانستان  اسالمی  جمعیت 

است.
مناسبات،  تحکیم  پیرامون  دو طرف  که  است  آمده  در خبرنامه 
خروج  و   ۱۳۹۳ سال  ریاست جمهوری  انتخابات  برگزاری 
نیروهای خارجی در سال ۲0۱4 از افغانستان بحث و گفت وگو 

کردند.
جنرال دوستم و عطا محمد نور دو فرمانده قدرت مند در شمال 
افغانستان هستند....                                   ادامه صفحه 6

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

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

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

احمدشاه مسعود بنسټ ته مخکې له مخکې خبر ورکړي.

                             د شهید احمدشاه مسعود بنسټ
اېمېل او د اړیکو شمېرې:

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

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com
0700263152

0785755330

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

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

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

کنفرانس ملي
اجندای ملیـ  ریفورم سیاسی و ایجاد 

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

۱۳۹۳ / ۲0۱4 زمان خروج نیروهای بین المللی از کشور، و 
شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به 

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

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

دارد.
بدین منظور، از همۀ از نخبگان سیاسی، فرهنگی و 
اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي 

تالش فراوان داشته اند، ارادتمندانه تقاضا داریم که 
از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، دفتر 

مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود  
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شرکت فريد بارکزی تعداد 79 باب کانکس های کانتینری 40 فت ملکیت مديريت تصفیه کابلبانک را در سراسر واليات افغانستان، فی باب را به مبلغ دوهزار دالر امريکايی خريدار می باشد.   
   شرکت ها، موسسات داخلی و خارجی و اشخاص که خواهش خريداری کانکس های متذکره را طوری مزايده بلند تر از قیمت ذکر شده داشته باشند درخواست های خويش را از تاريخ 

نشر اعالن الی مدت يک هفته به مديريت تصفیه کابلبانک تسلیم نمايند. شرطنامه را مالحظه کرده میتواند تضمین نقداً اخذ می گردد. 
در صورت ضرورت به شمار های ذيل تماس حاصل نمايند. 
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