
رییس جمهور کرزی در رأس یک هیات دولتی عازم 
کشور عربی قطر شد تا با امیر این کشور در مورد روند 
از موضوعات  یکی  نماید.  افغانستان گفت وگو  صلح 

این سفر، ایجاد دفتری برای طالبان است. 
حامد  که  داد  خبر  شنبه  روز  جمهوری  ریاست  دفتر 
کرزی به دعوت رسمی حمد بن خلیفه آل ثانی، امیر 
در  این سفرش  در  کرزی  شد.  کشور  این  عازم  قطر 
مورد روند صلح و مذاکره با طالبان با مقام های قطر 

گفت وگو می کند.
اعالمیۀ  یک  در  افغانستان  جمهوری  ریاست  دفتر 
خبری گفته است: »رییس جمهوری اسالمی افغانستان 
در جریان این سفر دو روزه با حمد بن خلیفه آل ثانی 
امیر قطر و برخی از مقام  های دیگر آن کشور در رابطه 
به گسترش همکاری های دو جانبه و مذاکرات روی 
خواهد  گفت وگو  و  دیدار  افغانستان،  صلح  پروسه 

کرد«.
ایجاد دفتر طالبان در قطر برای گفت وگوهای صلح، 
یکی از موضوعات اصلی این سفر حامد کرزی است. 

ایمل فیضی، سخنگوی رییس جمهور پیش از آن که 
کرزی کابل را ترک کند، به خبرگزاری فرانس پرس 
ایجاد یک  ما در مورد روند صلح و  »البته که  گفت: 

دفتر طالبان در قطر گفت وگو می کنیم«.
حامد کرزی در حالی برای گفت وگو در مورد روند 
صلح به قطر سفر می کند که طالبان به صورت رسمی 
را  افغانستان  با حکومت  مذاکره  برای  خود  آماده گی 
بیان نداشته اند. این گروه قباًل هدف از ایجاد دفتری 
در قطر را گفت وگو با...                  ادامه صفحه 6
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یکی از مهم ترین راه های خوش بختی، حقیر شمردِن مرگ است.
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سفیر پیشین ایاالت متحدۀ امریکا در افغانستان می گوید 
به  مدتی  طوالنی  تهدید  درصورتی  محلی  پولیس  که 
برای  یا  شوند  غارتگر  آن ها  که  بود  خواهد  حکومت 

ترویج عداوت بین قبایل کار کنند.
و  امریکایی ها  که  گفت  آشنا  رادیو  به  نیومن  رونالند 
وزارت داخله افغانستان توجه شان...      ادامه صفحه 6

محمد اسماعیل خان، وزیر انرژی و آب در سفری به والیت 
هرات گفته است که افغانستان نباید سندی را امضا کند که تا 

ابد وابسته به خارجی ها باقی بماند.
محمد اسماعیل خان گفت: حضور دوازده ساله قوای خارجی 
به رهبری ایاالت متحده امریکا در افغانستان، نتوانسته ناامنی ها 
به وجود  را  وابسته گی  فقط  و  کند  را حل  مردم  و مشکالت 

آورده است.
باید برای پیشرفت هرچه بیش تر مردم  افغانستان  او،  به گفته 
این کشور روی به کشورهایی آورد که فکر تسلط به این مرز 

و بوم را در سر نداشته باشند.
وزیر انرژی و آب گفت: خارجی ها به هیچ عنوان سعی ندارند 
تا نیروهای نظامی افغانستان را با جنگ افزارهای مدرن تجهیز 
کنند و این مساله از صحبت های مقامات...     ادامه صفحه 6

می گوید  افغانستان  در  خارجی  نیروهای  کل  فرمانده 
سال 2014  ریاست جمهوری  موفقانۀ  انتخابات  به  که 

افغانستان امیدوار است.
جنرال جوزیف دنفورد در اولین مصاحبۀ تلویزیونی اش 
در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  کل  فرمانده  حیث  به 
من  برای  گفت:  امریکا   abc تلویزیون  به  افغانستان 
کاماًل واضح است که ما در افغانستان موفق می شویم. 
این جا بعضی چیزهایی ست که باید واقع شود. انتقال 
قدرت  کامل  انتقال  و  امنیتی  مسوولیت های  کامل 
سیاسی. من فکر می کنم که انتخابات موفقانه در بهار 
سال 2014 میالدی، یک حادثه فوق العاده در افغانستان 
بوده و پیش آهنگ خواهد بود برای ده سال فرصت ها 

که به دنبال خواهد آمد.«
جنرال دنفورد در این مصاحبه راجع به آیندۀ افغانستان 
ابراز خوش بینی نمود و  ناتو  نیروهای  از خروج  پس 
و  رهبری حمایت  واقعًا  افغان  امنیتی  نیروهای  گفت: 
تمام  و  اند  گرفته  عهده  به  را  کشورشان  از  حراست 
معیارهای را که از سوی ادارۀ بارک اوباما تعین گردیده 

بود، بر آورده می سازند.
برای  نیازمندی  بزرگ ترین  گفت:  دنفورد  جنرال 
متحده  ایاالت  که  بود  خواهد  این  افغانستان  موفقیت 
از  را  حمایت شان  ادامۀ  بین المللی  جامعۀ  و  امریکا 

نیروهای امنیتی افغان تعهد نمایند.
مصاحبه اش  در  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  فرمانده 

حمایت  از  افغان ها  اعتماد  عدم  که  داد  هشدار 
بزرگ ترین  می تواند  بین  المللی،  جامعه  و  امریکایی ها 

سالح برای افراط گرایان باشد.
او گفت: »بسیاری ها به من می گویند که آن ها راجع به 
آینده افغانستان بیشتر نگرانی دارند تا راجع به طالبان.«
جنرال دنفورد افزود، طالبان تالش دارند تا تشویش ها 
راجع به اوضاع بعد از سال 2014 میالدی را تقویت 

کنند.
جنرال دنفورد گفت، ایاالت...            ادامه صفحه 6
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فرمانده کل نیروهای خارجی:

به انتخابات 2014 افغانستان امیدوارم
هنوز ضرورت است پس از سال 2014 در چهار گوشۀ افغانستان باقی بمانیم

هنوز دولت افغانستان فکر می کند 
با انحصار برنامۀ صلح می تواند 

در این راستا نقش و موثریِت 
الزم را داشته باشد، در حالی 

که به گفتۀ بیشتر کارشناسان، 
صلح زمانی می تواند به یک روند 
ملی تبدیل شود که بر همه شمول 

بودِن آن تأکید صورت گیرد 
و دولت در همکاری با مردم، 

جناح ها و احزاب سیاسی مطرح، 
به تدوین استراتژی صلح اقدام 

کند. گفت وگوهای پراکنده با افراد 
فاقد هویت و کشورهایی که عماًل 

بحران در افغانستان را به نفِع خود 
ارزیابی می کنند، هیچ گونه نتیجۀ 
سازنده و قرین به موفقیتی در پی 

نخواهد داشت
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و



حمایت  دیگر  بار  یک  متحد  ملل  سازمان 
خود را از انتخابات اعالم کرده و خبر داده 
که هزینۀ انتخابات آتی را به عهده می گیرد 
با  خودشان  افغانستان  مردم  که  خواسته  و 
شرکت در انتخابات، سرنوشت سیاسی خود 
هنوز  که  حالی  در  هم  آن  کنند؛  تعیین  را 
نتوانسته  افغانستان  داخل  در  ما  شهروندان 
واضح  تصویر  و  درست  باور  یک  به  اند 
که  یابند  دست  کشور  روی  پیش  فردای  از 
آن ها را مطمین سازد که سالمت و شفافیت 
ما  مردم  است.  شده  تضمین  آتی  انتخابات 
اشتراک  با  گذشته  سال های  انتخابات  در 
تجربه  که  این  با  دهی  رأی  در صوف  شان 
زیادی از دموکراسی و انتخابات نداشتند، به 
باورمندند که  تا چه حد  که  اثبات رساندند 
این  تار و پود نظام استبدادی گذشته را در 
کشور از  ریشه کنده و بنیان های دموکراسی 
بار  هر  اما  کنند.  استوار  سالم  فضای  در  را 
به  تیشه  برای  پنهانی  و  آشکار  دست های 
در  که  همان گونه  و  زد  باورها  این  ریشۀ 
اتفاق  گذشته  ریاست جمهوری  انتخابات 
افتاد، گروه هایی که قدرت را فقط از آن خود 
می دانند و ارگ نشینانی که حتی تصور کنار 
تحمل  قابل  غیر  شان  برای  قدرت  از  رفتن 
انتخابات و مدیریت یک  با مهندسی  است، 
تقلب سرتاسری، برای یک دورۀ کاری دیگر 
بر مسند قدرت باقی ماندند. اما بدون شک 
این گروه ها متوجه این نکته شده اند که اگر 
کاری  تقلب  هم  آتی  انتخابات  در  بخواهند 
نفع  به  را  مردم  آراء  دیگر  بار  یک  و  کنند 
خود مصادره کنند، از راه هایی که در گذشته 
خوب  نتیجه  که  چند  هر  کردند  امتحان 
همان  که  است  ناممکن  دیگر  اما  گرفتند، 
هم  بار  این  که  چرا  دهد،  جواب  مکانیسم 
مردم و هم اپوزیسیون و هم جامعۀ جهانی 
شاه راه ها  و  کانال ها  گذشته،آن  از  هوشیارتر 
را زیر نظر دارند. رویدادهای آتی حکایت از 
طرح کالن تری دارد که روی دست گرفته 
شده و در سال نود دو قرار است تطبیق شود 
و از همین آغازین روزهای سال آن چه ما 
شاهد هستیم چیزی نیست جز ناامن سازی 
از  اهداف  به  رسیدن  برای  جنوب  و  شمال 

پیش تعیین شده.
این روزها شاهد هستیم که با تصمیمات به 
چنین  یک  نفع  به  باطن  در  اما  غلط،  ظاهر 
زده  دامن  ناامنی ها  به   استراتژی  و  طرح 
می  شود و گرنه چه توجیحی می تواند داشته 
از  پولیس  نیروهای  از  تن  صدها  که  باشد 
والیت نورستان سبک دوش شوند. آیا غیر 
امنیتی  یک خالی  در  باید  که  است  این  از 
قرار  ببینند که  کسانی رشد کرده و آموزش 
که  دیگر  روز  هر  یا  و  مبادا  روز  در  است 
به کار آیند، به صورت سازمان دهی شده در 
همیشه  که  این  شوند.  عمل  وارد  افغانستان 
نزدیک  حلقات  می شود  گفته  تحلیل ها  در 
به پاکستان در ارگ نفوذ کرده اند و هستند 
کسانی که  یا مستقیم خدمت گذار ای اس ای 
پاکستان اند و یا غیر مستقیم، بی ربط نگفته 
پاکستان  با  تعامالت  نوع  و  تحوالت  و  اند 
افغانستان  در  صلح  و  جنگ  مسأله  حتی  و 
افغانستانی  غیر  اراده یی  گر  نشان  خوبی  به 
در حاکمیت ما است. هر چند که به تازه گی 
پاکستان  سیاست های  علیه  واکنشی  دولت 
و  کرده  بلند  صدا  مستقیمًا  و  داده  خرج  به 
مداخالت  از  دست  است  خواسته  آن ها  از 
خود در افغانستان بر دارند، اما به راستی این 

عملکردهای  این گونه  آیا  می کند؟  کفایت 
توخالی  شعارهای  به  بیشتر  که  ضعیف 
می ماند که هم پاکستانی ها و هم افغانستانی ها 
به هیچ و پوچ و غیر عملی شدن آن ها باور 
دیپلماسی و  نمایان گر یک  دارند می تواند، 
سیاست قوی در مقابل نفوذ هر روز در حال 
افغانستان به حساب  پاکستان علیه  گسترش 
آید؟ پاکستانی ها مطمئنًا برای انتخابات آتی 
افغانستان خواب هایی دیده اند که ممکن به 
کابوس هایی بیانجامد که مردم ما یک عمر از 
آن ها متأثر شده و گریزان از آن هستند. طرح 
ناامن کردن »شمال- جنوب« یک استراتژی 
چند  اهدافی  به  که  است  خطرناک  و  کالن 
افغانستان  در  شدن  تطبیق  حال  در  منظوره 
سرحدی  مناطق  و  افغانستان  جنوب  است. 
با پاکستان در طول تمام مدت بعد از سقوط 
طالبان عماًل در کنترل مخالفان و ای اس ای 
پاکستان به نحوه های گوناگون بوده است و 
اگر بتوانند شمال افغانستان را هم به نحوی 
تحت کنترل خود بگیرند، عماًل دولت آینده 
را اگر به احتمال کم خالف سلیقه آن ها روی 
کار آید، خلع سالح کرده و از طرفی عالج 
واقعه را قبل از وقوع نمایند و کاری کنند که 
اپوزیسیون شانس کمتری در انتخابات داشته 
باشد. چرا که ناامنی در شمال، به خصوص 
در  اپوزیسیون  است،  ممکن  که  مناطقی 
آن  از  بیشتری  آرای  بتواند  آتی  انتخابات 
مناطق کسب کند، هدف های بعدی و بعدی 

این گسترش خط ناامنی ها خواهد بود.
چرا که اگر به سبب ناامنی ها، نتوانند امنیت 
صندوق ها را تأمین کنند و یا ناامنی به حدی 
گسترش یابد که عماًل انتخابات و برگزاری 
نتیجه  شود.  ناممکن  هم  مناطق  این  در  آن 
بود که  به دست آمده همانی خواهد  عملی 
سیاست های  به  نزدیک  حلقات  و  پاکستان 
هستند.  آن  خواهان  طالبانی  و  پاکستانی 
به  حقیقت  یک  جانبه  همه  بررسی  یک  با 

وضوح خود را می نمایاند و آن این که بیش 
از یک دهه مبارزه با تروریسم در افغانستان، 
یا  و  امریکا  و  اروپا  مرزهای  حفظ  در  اگر 
یا  یا نه، و  هر کشور دیگر موفق عمل کرد 
هم  در  و  الدن  بن  مرگ  با  اوباما،  گفته  به 
کوبیدن آشیانه های القاعده در خاک پاکستان، 
نتیجه  اما  است.  شده  تمام  آن ها  مأموریت 
پرورش  جز  چیزی  ها  افغانستانی  برای 
وگسترش ملیشه ها و مخالفان و قوت گرفتن 
طالبان چیزی نبوده است. امروز طالبان رسمًا 
می شوند  دعوت  انتخابات  در  اشتراک  برای 
و هم رسمًا برای البی گری به نفع آن ها از 
چه  و  جهانی  جامعه  طرف  از  چه  سو  هر 
جریان  سخت  داخلی  نیروهای  طرف  از 
دست  سرنوشت  و  ما  شهروندان  اما  دارد. 
آوردهای این یک دهه چه خواهد شد؟ آیا 
که خط شمال- جنوب  فزاینده یی  ناامنی  با 
انتخابات 2014 جان  است،  گرفته  نشانه  را 
در  که  کسانی  آیا  برد؟  خواهد  سالمت  به 
غیر  و  مستقل  دولت  یک  حاکمیت  آرزوی 
وابسته و خدمتگذار هستند خواهند توانست 
انتخابات  این  با  را  خود  آرزوی  این  تحقق 

رقم بزنند؟ 
شمال  ناآرامی های  ساختن  آرام  برای  چرا 
کاری نمی شود؟ چرا باید طالبان به این آسانی 
توانایی  ادعای  که  دولتی  داشت  در حضور 
کنترل کشور را به عهده دارد و نیروهای ناتو 
نگفته  ترک  را  افغانستان  و  هنوز هستند  که 
اند، نه تنها معضل طالبان و نآرامی ها جنوب 
را نتوانسته اند کنترل کنند که  این پیکان زهر 
و  است  رفته  نشانه  را  شمال  بار  این  آگین 
طالبان در این بخش از کشور در حال هسته 
نشان  این ها  همه  هستند.  تکثیر  و  گذاری 
آرای  کردن  سبوتاژ  برای  اراده شوم  یک  از 
مردمی دارد، مردمی که دیگر از وابستگی و 
می خواهند  و  اند  سیاسی خسته  سرافکندی 

طعم عزت و سربلندی را بچشند. 
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حلیمه حسینی

طرِح نا امن  سازی شمال 
خطرناک است

 

راکت پرانی پاکستان به والیت کنر، از سر گرفته شده است و 
حکومت افغانستان نیز با خودداری از فرستادن افسراِن ارتش 

برای آموزش به پاکستان، در برابِر آن واکنش نشان داده است.
 در کنار آن، سخن گویان حکومتی، اظهاراِت تند ضد پاکستانی 
داشته اند و پاکستان هم به این اظهارات، پاسخ آرامی داده است. 
در همین حال، حکومت شرط های پاکستان را برای آوردن صلح 

به افغانستان، زیان بار و غیرقابل تطبیق خوانده  است. 
به  آوردن صلح  برای  پاکستان  به گفتۀ سخن گویان حکومت، 
با سه پیش شرْط همکاری خواهد کرد: قطع رابطه  افغانستان، 
هندوستان؛  با  افغانستان  دیپلماتیِک  مناسبات  محدودسازی  یا 
امضای  و  پاکستان؛  در  افغانستان  ملی  ارتش  افسراِن  آموزش 

پیمان استراتژیک با افغانستان. 
به شرط های  افغانستان  این نخستین بار است که حکومت  اما 
ارایه شده از جانب پاکستان، واکنش نشان داده و یا بهتر بگوییم، 
نخستین بار است که حکومت دربارۀ شرط های پاکستان به گونۀ 
رسمی سخن می گوید. حال آن که پاکستان در پنج ساِل پسین، 

همواره به گونۀ مشروط با جانِب افغانستان سخن زده است. 
در سفری که رییس ستاد ارتش پاکستان به افغانستان داشت، در 
کنار این سه شرط که حاال از سوی حکومت افغانستان افشا شد، 
شرط های دیگری هم وجود داشته که به گونۀ کتبی به شخص 
حامد کرزی سپرده شده است. از جملۀ آن شروط  می توان به این 
سه مورد اشاره کرد: تعیین وزیران سکتورهای امنیتی به مشورۀ 
پاکستان؛ سهِم مشخِص پاکستان از قرارداد معادِن افغانستان با 
موافقت نامه ها  توافق نامه ها و  امضای  باشد؛ و  که  هر کشوری 

میان افغانستان با هر کشور دیگر، در مشوره و اجازۀ پاکستان. 
این شرط های پاکستان، در همان زمان در صفحۀ اول روزنامۀ 
ماندگار به نشر رسید و حتا بازتاِب آن در رسانه های بین المللی 
منکر  افغانستان،  حکومت  زمان  آن  در  ولی  شد.  دیده  نیز 
بود و در عین حال سخن گویان حکومت  پاکستان  شرط های 
می گفتند که اگر چنین شرط هایی ارایه شود، حکومت افغانستان 

به هیچ وجه آن را نخواهد پذیرفت.
نه  داد که آن شرط ها  نشان  افغانستان،  اخیر حکومت  واکنش 
امضای  شده اند.  نیز  عملی  مواردی  در  بل  داشته،  وجود  تنها 
توافق نامه برای اعزامِ افسران ارتش برای آموزش به پاکستان و 
حتا فرستادن شماری از افسران با خانواده های شان به پاکستان، 

از آن جمله است.
هم چنین گفته می شود که پاکستان از عاید حاصل از قرارداد های 
رسمی  غیر  گونۀ  به  را  توجهی  قابل  سهم  افغانستان،  معادن 

نصیب می شود.
به هر رو، این که حکومت افغانستان از روی برخی شرط های 
پاکستان پرده برداشته، مایۀ امیدواری ست؛ زیرا نباید افغانستان 
خاموشانه به مدیریت سیاسی پاکستان درآید. بنابراین الزم است 
تا صدای بلندشده از حنجرۀ سخن گویاِن حکومت را تقویت 
با  را  پاکستان  با  رابطه اش  که  بخواهیم  حکومت  از  و  کنیم 

قاطعیت، تنظیم کند و در برابر شرط های پاکستان بایستد.
اتمام  سوی  به  افغانستان  که  اوضاعی  در  پاکستان  شرط  های 
مراحِل انتقال و سال مبهِم 2014 پیش می رود، بسیار خطرناک 
می نماید؛ زیرا قبول ضمنی و یا هم حداقلِی این شرط ها روی 
هر دلیلی که باشد، می تواند افغانستان را به کام پاکستان فرو بَرد.
و  حقوقی  نظِر  از  پاکستان،  توسط  ارایه شده  شرط های  البته 
مناسبات بین المللی، برخالف اصل حسِن هم جواری و مناسبات 
کشور  آن  شرط ها،  این  بر  پاکستان  تأکید  و  است  دیپلماتیک 
را به دولتی فرصت طلب و در کمین نشسته شبیه می سازد. از 
این رو حکومت افغانستان اگر بخواهد، می تواند از این فشارهای 

پاکستان به گونۀ رسمی به سازمان ملل شکایت کند. 
اما به نظر نمی رسد که حکومت در کنار واکنش هایی که در برابر 
پاکستان دارد، عزم شکایت رسمی از این کشور و یا برخورد 
قاطع با آن را داشته باشد. مردم و سیاست مداران باید متوجه 
باشند که حکومت به ساده گی نمی تواند از زیر فشارهای پاکستان 
شانه خالی کند؛ زیرا در کنار این که حافظان منافع پاکستان در 
حکومت افغانستان وجود دارند، وابسته گی ها و درمانده گی های 
دولت افغانستان به پاکستان نیز این احتمال را قوت می بخشد 
که کنار آمدن با خواست های پاکستان به عنوان یک نیاز فوری 
ـ اما اعالم ناشده ـ مطرح شود و این گونه، سالمت و حیثیِت 

افغانستان به عنوان یک کشور مستقل زیر سوال رود.
دولت مردان افغانستان در ده سال گذشته، بر محور تأمین منافع 
پاکستان با این کشور تعامل داشته اند و همواره منافع ملِی ما را 
فدای هژمونِی این همسایۀ شرقی  کرده اند. از این رو، سیاست 
و  ارزیابی  مورد  باید  کشور،  این  قبال  در  افغانستان  خارجی 
با  تعامالت خویش  در  این پس  از  تا  گیرد  قرار  آسیب شناسی 

پاکستان، خساره مند نگردیم. 

پذیرِش شروط  پاکستان
 تسلیم شدن به آن کشور است!
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دولت پاکستان روز شنبه از ممنوع الخروج شدن رییس جمهوری 
پیشین این کشور خبر داد.

جمهوری  رییس  مشرف،  پرویز  داد،  گزارش  شینهوا  خبرگزاری 
اتهاماتی  با  و  بازگشته  کشورش  به  تازه گی  به  که  پاکستان  پیشین 
از جمله ناتوانی دولتش در تامین امنیت نخست وزیر وقت مواجه 

است، به دستور دولت اسالم آباد ممنوع الخروج شد.
رادیو پاکستان گزارش داد، وزارت کشور پاکستان به مقام های این 
کشور دستور داده است نام مشرف را در لیست افراد ممنوع الخروج 

قرار دهند.
این در حالی است که مشرف هم اکنون رهبری حزب مسلم لیگ 
را برعهده دارد؛ حزبی که خود را برای رقابت در انتخابات پارلمانی 

یازدهم مه آماده می کند.

»هشدار خانوادة قربانیان« ماوی مرمره 
به دولت ترکیه

در حالی که هیأت بلندپایه اسراییلی برای تسریع 
در روند آشتی سیاسی با دولت ترکیه دو هفته دیگر 
کشتی  قربانیان  خانواده های  می شود،  انقره  راهی 
ترکیه یی که در برخورد با نظامیان اسراییلی به قتل 
ندارد  حق  ترکیه  دولت  که  کردند  اعالم  رسیدند 

تعقیب قضایی نظامیان اسراییلی را ملغی کند.
سوی  از  نظر  این  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
رمضان آری تورک، از وکالی مدافع خانواده های 

قربانیان، مطرح شده است.
بین  حمل  دوم  روز  تلفنی  گفت و گوی  پی  در 
نخست وزیران اسراییل و ترکیه، در آخرین ساعت 
کشور  دو  اسراییل،  به  امریکا  رییس جمهور  سفر 
قطع  آستانه  تا  که  شدید  تنش  سال  سه  از  پس 
بهبود دوباره مناسبات  به سوی  بود  روابط رسیده 

گام برداشتند.
در بهار سال 2010، اسراییل با توسل به خشونت 
ششصد  از  بیش  حرکت  ادامه  از  مانع  نظامی، 
سرنشین کشتی »ماوی مرمره« به سوی ساحل غزه 
شد و زمانی که کشتی هنوز در آب های بین المللی 
ترکیه ای  از سرنشینان  نفر   ۹ آن،  به  با حمله  بود، 

را کشت.
این کشتی از سوی یک سازمان حقوق بشری که 
اردوغان  رهبری  به  توسعه«  و  »عدالت  حزب  به 
وابسته است، راهی غزه شده بود تا حصر دریایی 

غزه را بشکند.
گذشته  سال  ترکیه  در  دادگاهی  زمینه،  همین  در 
رییس  اشکنازی،  گابی  جنرال  علیه  قضایی  روند 
وقت ستاد کل ارتش اسراییل، جنرال الیعزر ماروم، 
جنرال  اسراییل،  دریایی  نیروی  وقت  فرمانده 
اطالعات  سازمان  وقت  فرمانده  یادلین،  عاموس 
لوی،  آویشای  جنرال  اسراییل،  ارتش  نظامی 
فرمانده وقت واحد اطالعات نیروی دریایی ارتش 
اسراییل، و شماری دیگر از نظامیان اسراییلی درگیر 

در آن ماجرا را آغاز کرد.
در حالی که این روند قضایی به صورت غیابی در 
علیه  می گفت  ترکیه  دارد،  جریان  استانبول  دیوان 

نظامیان یادشده اسراییلی در دیوان بین المللی الهه 
عملی  را  تهدید  این  اما  کرد،  نیز شکایت خواهد 

نکرد.
مقتولین،  خانواده های  وکیل  تورک،  آری  رمضان 
روز جمعه نهم حمل به خبرگزاری فرانسه گفت 
نظر  اعمال  قضایی  روند  در  ندارد  دولت حق  که 
کند و سرنوشت این پرونده باید طبق قوانین ترکیه 

در دادگاه استانبول روشن شود.
در همین حال رجب طیب اردوغان، نخست وزیر 
روز  اسراییل،  عدلیۀ  وزیر  لیونی،  تسیپی  و  ترکیه، 
تایید  جداگانه یی  بیانیه های  در  حمل  نهم  جمعه 
به  مالی  غرامت  پرداخت  برای  مذاکرات  کردند 
خانواده های قربانیان، از دوازدهم اپریل، 2۳ حمل، 

در انقره آغاز خواهد شد.
سی ان ان  شبکه  به  شب  جمعه  اردوغان  آقای 
حال  اسراییل  پوزش خواهی  از  »پس  گفت:  ترک 

منتظرغرامت هستیم.«
خانم لیونی، وزیر عدلیه در دولت جدید اسراییل، 

قرارداد  تنظیم  برای  است  حقوقدان  خود  که 
پرداخت غرامت در صدر هیأت اسراییلی به انقره 

می رود.
انتخاب  لیونی را  این نظر خانم  از  دولت اسراییل 
با  نزدیک و خوبی  مناسبات  از  او  که  است  کرده 
دولت مردان ترکیه برخورداربوده و در دولت اسبق 
اسراییل به نخست وزیری اهود اولمرت، در حالی 
که او وزیر امور خارجه بود، با ترکیه برای پیمان 
صلح اسراییل و سوریه نیز مذاکرات پیگیرانه ای را 

هدایت می کرد.
رسانه های اسراییل در این باره نوشته اند که دولت 
این کشور غرامت یک میلیون دالری برای هر یک 
از قربانیان را که از سوی برخی عوامل در ترکیه 
درخواست شده است، »اغراق« می داند، اما بولنت 
آرینچ، معاون اردوغان، روز جمعه در مصاحبه یی 
از  و  نیست  دقیق  ذکرشده،  که  »رقم هایی  گفت: 
بعد  تا  نگویند  را  رقمی  هیچ  می خواهم  همگان 

موجب ناامیدی نشود.«

جنرال مشرف 
ممنوع الخروج شد

کوریای شمالی وضعیت 
جنگی اعالن کرد

ناامیدی از نجات معدن چیان مدفون 
چینی در تبت

مسکو:
دو کوریا و امریکا خویشتنداری کنند

چینی  کارگر   ۸۳ جمعه  روز 
در  زمین  رانش  پی  در  تبتی  و 
مدفون  آوار  زیر  معدن طال  یک 
می گویند  امدادگران  شدند. 
نشانه یی از حیات معدن چیان به 
نیامده و بعید است کسی  دست 

زنده نجات پیدا کند.
محلی،  منابع  گزارش  مطابق 
رانش زمین در بامداد روز جمعه 

به فروریزی یک معدن طال در منطقه کوهستانی مایژوکونگار در نزدیکی لهاسا، پایتخت 
تبت، منجر شد.

خبرگزاری شینهوا گزارش داد که در این حادثه ۸۳ معدنچی چینی و تبتی زیر آوار مدفون 
شده اند. ساعتی پس از انتشار خبر این حادثه رهبران چین و مسووالن ارشد محلی خواستار 

بسیج تمام امکانات موجود و کمک به آسیب دیدگان شدند.
روز شنبه امدادگران اعالم کردند که تا کنون هیچ نشانه یی از زنده بودن معدن چیان به دست 

نیامده و احتمال نجات آنها تقریبا وجود ندارد.
دو حادثه مرگبار در دو معدن

معدن آسیب دیده در یک منطقه کوهستانی در ارتفاع 4۶00 متری از سطح دریا قرار دارد. 
کار  امر  برمی گیرد و همین  در  را  کیلومتر  به طول سه  رانش زمین مسیری  گفته می شود 

امدادرسانی را بسیار دشوار کرده است.
ساکنان روستاهای اطراف به خبرگزاری شینهوا گفته اند که رانش شدید زمین بسیار ناگهانی 
و غافلگیرکننده بوده است. ظاهرا هنگام وقوع حادثه کارگران در استراحتگاه های خود در 

خواب بوده اند.
یاد شده را برعهده داشته زیر مجموعه ی کمپانی دولتی  از معدن  بهره برداری  شرکتی که 
»گروه ملی طالی چین« بوده است. به گزارش شینهوا، اکثر قربانیان کارگران مهاجر چینی 

و دو نفر شهروند تبت بوده اند.
متر  میلیون  دو  از  بیش  زمین  رانش  در جریان  که  داده اند  گزارش  دولتی چین  مسووالن 

مکعب خاک و سنگ و گل و الی کوه به سمت دره سرازیر شده است.
همزمان با رانش زمین در سرزمین خودمختار تبت، حادثه دیگری نیز در یک معدن ذغال 
انفجار یک کپسول گاز  اثر  بر  این معدن  سنگ در شمال شرقی چین رخ داده است. در 

دست کم 2۸ کارگر جان خود را از دست داده و 1۳ معدنچی مجروح شده اند.

کوریای  با  جنگی«  »وضعیت  داخل  که  کرده  اعالم  شمالی  کوریای 
تهدیدهای  از  پس  شمالی  کوریای  اعالم  این  است.  شده  جنوبی 
جنوبی  کوریای  و  امریکا  متحده  ایاالت  علیه  کشور  این  فزاینده 

صورت گرفته است.
خبرگزاری رسمی کوریای شمالی )کی. سی. ان. ای( روز شنبه در 
یک  در  کوریا  دو  میان  روابط  حاال،  همین  »از  گفت:  اعالمیه  یک 
کشور  دو  بین  مسایل  همه  با  و  شود  می  داخل  جنگی  وضعیت 

براساس پروتوکول زمان جنگ رفتار می شود«.
در این بیانیه آمده است: »این وضعیت پرسابقه شبه جزیره کوریا که 

نه در صلح بوده و نه در جنگ، سرانجام پایان یافته است«.
لحظه کوتاهی بعد از نشر این بیانیه کوریای شمالی، کوریای جنوبی 
یی گفت:  اعالمیه  در  این کشور  داشت.  ابراز  را  های خود  نگرانی 
»این واقعًا یک تهدید جدید نیست؛ بلکه بخشی از سلسله تهدیدهای 

تحریک آمیز بوده است«.
از نظر تخنیکی این دو کشور همسایه از سال 1۹5۳ که جنگ کوریا 
قرار  جنگ  در  شد،  منجر  صلح  پیمان  امضای  بدون  بسی  آتش  به 
دارند. این وضعیت در هفته های اخیر پس از تشدید تحریم ها علیه 
کوریای شمالی، بیشتر متشنج شده است. سازمان ملل متحد تحریم ها 
علیه کوریای شمالی را بعد از آزمایش اتومی این کشور در دوازدهم 

فبروری، تشدید بخشید.
مانورهای نظامی مشترک ایاالت متحده امریکا و کوریای جنوبی در 
ماه جاری، کوریای شمالی را بیشتر تحریک کرده است و سرانجام 
این کشور اعالم کرد که متارکه جنگ با همسایه جنوبی اش را ملغی 

کرده است.

  ایاالت متحده »آماده پاسخ«
ایاالت متحده امریکا موضع قطعی خود در این منازعه را ابقا کرده 
است. ایاالت متحده برای نمایش حمایت خود از کوریای جنوبی، 
دو بمب افکن نوع »بی-2« را که قادر به حمل سالح های هسته یی 

است، به شبه جزیره کوریا انتقال داده است.
متحده  ایاالت  اقدام  این  به  شمالی  کوریای  رهبر  اون،  جونگ  کیم 
اش  نظامی  رهبران  همه  به  و  داد  نشان  واکنش  جمعه  روز  امریکا 
کوریای  درآورند.  باش  آماده  حالت  به  را  ها  راکت  که  داد  دستور 
و  جنوبی  کوریای  در  امریکایی  های  پایگاه  که  کرد  تهدید  شمالی 

منطقه اقیانوسیه را در اقدامی تالفی جویانه هدف قرار خواهد داد.
تهدید  را  جنوبی  کوریای  و  امریکا  متحده  ایاالت  شمالی  کوریای 
کرده است: »اگر آنها با نیروی بزرگ استراتژیک دست به تحریکات 
بی باکانه بزنند، ارتش مردم کوریای شمالی باید حمالت بی باکانه 
در  عملیاتی  های  پایگاه  و  آنها  نظامی  های  پایگاه  امریکا،  علیه  را 
اقیانوسیه به شمول هاوایی و گوام و همچنان کوریای جنوبی، هدف 

حمله قرار می دهند«.
که  روز جمعه گفت  امریکا  متحده  ایاالت  دفاع  وزیر  هیگل،  چاک 
به  حاضر  و  هراسد  نمی  شمالی  کوریای  تهدیدهای  از  واشنگتن 

پاسخگویی برای »هر احتمالی است«.

وضعیت  اعالم  پی  در 
دولت  سوی  از  جنگی 
پیونگ یانگ علیه همسایه 
روز  روسیه  خود،  جنوبی 
»نهایت  خواستار  شنبه 
و  پذیری  مسوولیت 
خویشتنداری« از دو کوریا 

و امریکا شد.
لوگوینوف،  گریگوری 
امور  وزارت  نماینده 

خارجه روسیه در امور کوریای شمالی در گفت وگو با خبرگزاری اینترفاکس اعالم 
کرد: ما از همه طرف ها انتظار داریم نهایت مسوولیت پذیری و خویشتنداری را 

نشان دهند و هیچ کس از خطی عبور نکند که پس از آن بازگشتی نباشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، وی افزود: طبیعتا، ما نمی توانیم نسبت به تشدید 

تنش ها در مناطق شرق کشورمان بی اعتنا بمانیم.
لوگوینوف گفت که روسیه در تماس دایمی با شرکای خود در مذاکرات شش 

جانبه خلع سالح هسته یی کوریای شمالی است.
کوریای  و  امریکا  مواضع  از  روس  دیگر  دیپلماتیک  منبع  یک  حال،  همین  در 

جنوبی در مناقشه با کوریای شمالی تمجید کرد.
این منبع اعالم کرد: اوضاع البته، بسیار خطرناک و متشنج است ولی با این وجود، 
تا  جنوبی  کوریای  و  امریکا  واکنش  دارد.  وجود  کننده  دلگرم  نشانه های  برخی 

حدی، سنجیده و آرام است.
وی افزود: زمان )اتخاذ( دیپلماسی فعاالنه و غیرعمومی با هدف جستجو برای 
یافتن راه حلی سیاسی در چارچوب قوانین بین المللی از جمله تصمیمات شورای 

امنیت سازمان ملل متحد فرا رسیده است.
کوریا شمالی روز شنبه با اعالم این که در یک »حالت جنگی« با کوریای جنوبی 
قرار دارد، به سیول و واشنگتن هشدار داد هر گونه اقدام تحریک آمیز به سرعت 

به یک جنگ هسته یی تمام عیار تبدیل خواهد شد.
امریکا با اعالم این که این مطلب را »جدی« می گیرد، در عین حال اعالم کرد این 

هشدار از یک الگوی آشنا پیروی می کند.
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بخش دوم و پاياني

  روزی 2 دقیقه برای دندان های تان وقت بگذارید
غلط 5: مسواک نکردن و عدم استفاده از نخ دندان به طور منظم

بود.  شده  ثابت  گذشته  زمان های  در  دهان  و سرطان  بیره  بیماری های  بین  رابطه 
پژوهش های اخیر نیز ارتباط جدی نگرفتن بهداشت دهان و افزایش خطر ابتال به 
سرطان در سراسر بدن، حتا سرطان سینه را تأیید می کند. در حقیقت، مطالعه یي نشان 
داد که احتمال ایجاد سرطان سینه در خانم هایی که به بیماری های بیره مبتال هستند، 

در مقایسه با خانم هایی که هیچ نوع بیماری بیره یي ندارند، 75 درصد بیشتر است.
این خطر در صورت برس نکردن دندان و عدم استفاده از نخ دندان زیاد است. 

ایجاد  التهاب  بیره ها  روی  می سازند،  پالک  می گیرند،  شکل  دهان  در  باکتری ها 
می کنند و احتمال ابتال به سرطان در همۀ بدن را افزایش می دهند. به دلیل تغییرات 
هورمونی یي که در طول دوران عادت ماهانه و یائسه گی برای خانم ها ایجاد می شود، 
آن ها حساسیت و التهابات بیشتری را تجربه می کنند و بیشتر در معرض این خطرها 

قرار می گیرند.
باید طریقۀ صحیح مسواک کردن و استفاده از نخ دندان را یاد بگیرید. به طور میانگین 
مردم جهان روزی ۳۸ ثانیه مسواک می زنند، اما شما باید حدود 2 دقیقه مسواک بزنید 
و هر روز نیز از نخ دندان استفاده کنید. در صورتی که پالک و جرم زیادی روی 
دندان  متخصص سالمت  به یک  آن  کنترل  برای  است،  ایجاد شده  دندان های تان 
مراجعه کنید. در کنار مسواک و نخ دندان، از دهان شویه، این اسلحۀ فوق العاده نیز 
استفاده کنید. دهان شویه ها مانند یک مادۀ ضدالتهاب برای جلوگیری از بیماری های 
بیره عمل می کنند. پس آن را در یک فنجان بریزید و با آب گرم رقیق کنید و روزی 

یک بار از آن به عنوان قسمتی از کارهای بهداشتی برای دهان خود استفاده کنید.

 
  بخوابید تا سرطان نگیرید

غلط  4: به اندازۀ کافی نخوابیدن
مطالعات نشان داده کسانی که کم تر از ۶ ساعت خواب شبانه دارند، امکان ایجاد 
پولیپ روده که منجر به سرطان روده می شود در آن ها 50درصد افزایش می یابد. 
مشکل این است که بدن نمی تواند به راحتی هورمون خواب )مالتونین( کافی را 
زمانی که خواب کمتر از ۶ ساعت ادامه داشته باشد، تولید کند. مالتونین به عنوان 
یک آنتی اکسیدان جهت ترمیم سلول ها عمل کرده و به پیش گیری از سرطان کمک 
می کند. به تنظیم خواب خود اهمیت دهید. همان طور که برای بیدار شدن از ساعِت 
زنگ دار استفاده می کنید، برای به تخت خواب رفتن هم از زنگ ساعت کمک بگیرید. 
از این زنگ هشدار در آماده شدن برای خوابیدن و تنظیم برنامۀ خواِب منظم بهره 

بگیرید.
منبع: مجلة ایده آل

         ناصر فکوهی
نه  واکنش را می توان کنشی تعریف کرد که 
لزوماً ناشی از چهارچوبی عقالنی و فکر شده 
باشد؛ بلکه حاصل، پاسخی عاطفی، احساسی 
و اغلب »خودکار« و دست کم »خود انگیخته« 
به کنشی دیگر باشد. واکنش ها در زنجیره هایی 
دایمًا  می توانند  که  می گیرند  قرار  پیوستاری 

ممکن  کنشی  هر  ترتیب،  بدین  یابند.  تداوم 
به  خود  که  زند  دامن  واکنش  یک  به  است 
کنشی تبدیل شود که به واکنشی دیگر منجر 

شود. 
پیوستارهایی  چنین  عموماً  باطل  چرخه های 
برای  می سازند.  آسیب شناختی  معنایی  در  را 
نمونه یک کنش اولیه ولو کوچک و به نظر 
که  می شود  تبدیل  زنجیره یی  به  بی اهمیت، 
ممکن است یک جامعه را به نابودی بکشاند 
یا ضربات شدیدی به موقعیت کنونی و تاریخ 
از ویران گرترین  آیندۀ آن وارد کند. بسیاری 
رویدادهای تاریخی نظیر جنگ ها، انقالب ها، 
نسل کشی ها از حادثه یی کوچک آغاز شده اند. 
جنگ حهانی اول، حاصل ترور ولیعهد اتریش 
مجار بود و انقالب تونس حاصل خودسوزی 

یک جوان. 
زمانی،  زنجیره های  در  واکنش ها  و  کنش ها 
اجتماعی  کنش گران  ارادۀ  از  خارج  عموماً 
عمل می کنند و تامل این کنش گران بر دالیل 
آن  از  که  پسینی  تحلیل  آن ها و  پیامدهای  و 
فرافکنی  هم چون  می شود،  انجام  زنجیره ها 
آن ها در آینده بر اساس زنجیره های گذشته، بر 
پایه ذهنیت هایی خود دستکاری کننده هستند، 
که تاثیر چندانی بر واقعیت ندارند اما سبب 
این فکر می شوند که گویی همه چیز آن طور 
بود  خواهد  آن طوری  و  بوده  باشد،  باید  که 
با  ما  مورد  دو  هر  در  والبته  باشد؛  باید  که 
خیال پردازی هایی روبه رو استیم که بیش تر به 
سرخورده گی منجر می شوند تا به تایید آن ها. 
که  واکنش ها  که  است  این  پرسش  اکنون 
به دور عقل هستند،  رفتارهایی هیجان زده و 
فرهنگی  سرنوشت  در  می توانند  تاثیری  چه 
یک گروه داشته باشند. در این حال، با توجه 
به سنخیت واکنش ها و اتوپیاها، اگر خواسته 
بگیریم،  معاصر  تاریخ  را  خود  مبنای  باشیم 

باید بگوییم نمی توان منکر اهمیت و قدرت 
نگاه  کردن  وارد  اما  اتوپیایی شد.  فرایندهای 
به  هیجان زده  فرایندهای  بر  مبتنی  اتوپیایی 
انرژی  یافتن  برای  خویش  شناختی  نظام 
تاثیرگذاری بر واقعیت، تفاوتی عمده با کنار 
فاصله  اساس  بر  کنش  و  عقالنیت  گذاشتن 
گرفتن احساسی با واقعیت است. شکی نیست 

که چنین کنشی عموماً خالی از هیجان، شور و 
گاه حتا عشق است: نوعی روحیۀ پروتستان و 
پوریتن در برابر روحیه یی التین، عقل در برابر 
شور. در این میان می توان پرسید آیا »فرهنگ« 
بیش تر از جنس »شور و هیجان و خیال« است 
یا از جنس »عقل آرامش و تامل«. پاسخ بدون 
و  تقابل  یک  کردن  مطرح  نمی تواند  شک 
دوگانه یی قطعی باشد. اما می توان این را گفت 
که هرچند بزرگ ترین دستاوردهای فرهنگی 
و  شور  حاصل  انسان  هنری  زیبایی های  و 
انسان ها  جنون آمیز  واکنش های  معنا  یک  در 

بوده  زنده گی  کنش های  و  فرایندها  برابر  در 
اند، اما بزرگ ترین دردها، جنایات، خیانت ها، 
خباثت ها و زشتی های روح انسانی نیز چنین 
بوده اند. تفاوت میان این دو تنها در آن است 
که شورها و هیجان ها ما را از خود بی خود 
اندیشیدن در خون سردی  می کنند، و عقل و 
درک  به  را  ما  می توانند  شور،  از  دور  به  و 

موقعیت های واقعی نزدیک تر کنند. 
در حوزۀ فرهنگ، شور و هیجان و واکنش، 
می آیند؛  حساب  به  بزرگ  خطراتی  همواره 
به  را  فرهنگ  یک  کنش گران  می توانند  زیرا 

سویی سوق دهند که بازگشتی در آن متصور 
بگوییم؛  باشد  بهتر  شاید  این رو،  از  نباشد. 
هرچند هنر در چارچوب فرهنگ قابل تعریف 
فرهنگ،  نیست.  فرهنگ  جنس  از  اما  است، 
بتواند  باید  که  است  ذهنی  رفتاری  مجموعه 
به تولید و بازتولید نظام زیستِی ما و کاهش 
تنش های درون گونه یی )تنش ما با انسان های 
گونه های  با  ما  )تنش  برون گونه یی  و  دیگر( 
طور  به  طبیعت  و  جانوری  و  حیوانی  دیگر 
بتواند  باید  که  کند؛ مجموعه یی  کلی( کمک 
با  انسان ها  باعث هم سازی و هماهنگی میان 
چنین  شود.  موجودات  دیگر  با  و  یک دیگر 
که  دارد  آن  به  نیاز  تردید  بدون  سازوکاری 
از  از عقالنیت و دوری جستن  از حداکثری 
واکنش ها برخوردار باشد: سازوکاری که بتواند 
با تحلیل دایم موقعیت ها و  با خون سردی و 
نظام  برای  آن  قابلیت  که  در حدی  فرافکنی 
و  الزم  کنش های  دارد،  وجود  ما  شناختی 
کند.  معرفی  ما  به  را  ضروری  دهنیت های 
فرایندی که شاید چندان ربطی به خالقیت های 
هنری و زیباشناسی های حاصل از آن نداشته 
گمان  به  نیز  دلیل  همین  به  دقیقاً  اما  باشد، 
»علم«  مثابه  به  اجتماعی  علوم  از  می توان  ما 
مثابه  به  اجتماعی  گرایش های  از  و  برد  نام 
اتوپیاهای زیباشناختی. زنده گی بدون اتوپیاها، 
ممکن است در ما، هراس رسیدن به دوزخ را 
زنده کند، اما دوزخ های تاریخ حیات انسانی، 
اغلب حاصل اتوپیاهایی تجسم یافته بوده اند. 

بمانند،  باقی  اتوپیا  در  که  زمانی  تا  قهرمانان 
قهرمانان خیالین هستند، اما قرار گرفتِن آن ها 
شیاطینی  اغلب  آن ها  از  واقعی،  شرایط  در 
واقعی نیز می سازد. واقعیت، اسطوره ها را از 
آن چه  و  می بازند  رنگ  اتوپیاها  می برد،  میان 
از شور و سرمستی خیال پردازی های اتوپیایی 
باقی می ماند، افسوس و سرخورده گی است. 
هم از این رو، شاید بهتر باشد که هرگاه کنشی 
به خصوص در حوزۀ فرهنگ داریم، از خود 
بپرسیم، آیا این یک کنش مبتنی بر عقالنیت 
است و یا صرفاً واکنشی احساسی به کنشی 
دیگر و به همان اندازه پرخطر برای سوق دادِن 
بسیاری  تاریخ  خودویران گری.  سوی  به  ما 
با  آن ها  رابطۀ  و  کنونی،  پیرامونی  جوامع  از 
زنجیره یی  می گذرد،  معاصر  جهان  در  آن چه 
طوالنی از واکنش های پی درپی یی است که نه 
منشای آن ها مشخص است و نه به خصوص 
آیندۀ آن ها. جهانی شدن، به فرایندهایی چنان 
خیالین دامن زده و چنان این فرایندها را در 

نظام های نمادین و رسانه یی خود بازتاب داده 
اجتماعی  کنش گران  که  می کند،  تقویت  و 
را  خود  رهایی  راه  تنها  موارد،  بسیاری  در 
توهمات  پوشالی ترین  به  خویش  سپردِن  در 
خیال پردازی ها  کاذب،  هویت های  می بینند: 
در  سست  و  خیالین  کاخ های  کردن  برپا  و 
گذشته های بی معنا و آینده های موهوم، اثرات 
چنین واکنش هایی است که شاید گمان برود ما 
را به زیباشناسی های اتوپیایی می رسانده اند و 
خواهد رساند؛ اما در واقعیت ما را در بندهای 
دوزخِی خودساخته، اسیر کرده و خواهند کرد. 

پیامدهای فرهنگِی واکنش های 
اجتماعی چیست؟

قهرمانان تا زمانی که در اتوپیا باقی بمانند، قهرمانان خیالین 
هستند، اما قرار گرفتِن آن ها در شرایط واقعی، از آن ها اغلب 
شیاطینی واقعی نیز می سازد. واقعیت، اسطوره ها را از میان 
می برد، اتوپیاها رنگ می بازند و آن چه از شور و سرمستی 
خیال پردازی های اتوپیایی باقی می ماند، افسوس و سرخورده گی 
است. هم از این رو، شاید بهتر باشد که هرگاه کنشی به خصوص 
در حوزۀ فرهنگ داریم، از خود بپرسیم، آیا این یک کنش مبتنی بر 
عقالنیت است و یا صرفاً واکنشی احساسی به کنشی دیگر و به 
همان اندازه پرخطر برای سوق دادِن ما به سوی خودویران گری

اشتباهاتسرطانزا



          نویسنده: خواجه بشیراحمد انصاری
بخش نخست

از  کرختی  و  سرما  مرگ،  میان  جنگ  کشاکش  در 
دیگر، و  از سوی  نشاط  و  نسیم  زنده گی،  یک سو، و 
قوس وقزح  می نوازد،  طبل جنگ  رعد  که  فضایي  در 
نشانه  را  کرختی  قلب  گذاشته،  کمان  زِه  در  تیرباران 
می گیرد، آذرخش بهار با تازیانه آتشیِن خویش بر سینۀ 
قالین سرخ خویش  تاریکی می کوبد و الله و شقایق 
زنده گی  کارزار  پیروز  لشکریان  استقبال  مسیر  در  را 
می گسترانند؛ تنور فتوا و ضد فتوا در رابطه با نوروز 

نیز گرم می شود.  
نوروز دشمنان گوناگونی دارد. گروهی درد دین دارند 
و هدف شان پاسداری از مرزهای اعتقاد در برابر یورش 
تمامی سنن  با  است. دسته یی  آتش پرستانه  سنت های 
فرهنگی این خطۀ باستانی، سر دشمنی داشته و به بهانۀ 
دین، با نوروز مخالفت ورزیده و هرآن چه را که از آن 
بوی تمدن کهن این سرزمین به مشام آید، می کوبند. 
است  زمستانی  و سرشت شان  دیگر، خصلت  جمعی 
پیشانی گذاشته، چشمان  بر سر  عمامه یی  و همین که 
با جبینی ترش و چهره یی  نموده و  خویش را سرمه 
گرفته بر صدر مجلسی تند نشستند، تصور می کنند که 
گویا به خدا نزدیک شده و صالحیت دارند تا هر امری 
را که دل شان خواست، حرام و یا حالل اعالم نمایند. 
بهاری  اعتدال  از گذشته های دور، روز  را  اگر نوروز 
برابر می شوند  روز  و  آن، هم شب  در  که  اند  نامیده 
آن  از  تجلیل  طرف داران  می گردد،  معتدل  هوا  هم  و 
را نیز می توان رهروان خط اعتدال نامید، همان طوری 
افراط گرایان  قطار  در  می توان  را  مخالفانش  که 
زمستان طینت قرار داد. نوروز سمبول زنده گي و زایش 
و رویش است؛ همان طوری که دشمناِن آن، سپاهیان 
از  تجلیل  روز  نوروز،  اند.  تباهي  و  مرگ  و  انتحار 
نور است، و مخالفاِن  آفتاب و چیره شدن  درخشش 
آن، ساکنان مغاره ها و تاریک خانه هایي اند که از دیدن 
آفتاب، روبه رو شدن با جامعه و باالخره از نشان دادن 

چهره هاي شان به مردم هراس دارند.
انقالب  از  استفاده  با  و  گذشت  که  سالی  چند  در 
مختلفی  سخنراني هایي  و  مقاله ها  رساله ها،  رسانه یي، 
در مخالفت با جشن نوروز نشر شد که زیربناي تمامِی 
آن ها، حدیثي بوده که از سوي مالک بن انس )رض( 
خواهیم  سعي  ما  مقاله  این  در  است.  شده  روایت 
و  افگنده  حدیث  همین  به  باره  دو  نگاهي  تا  ورزید 
ابعاد مختلف آن را مورد بررسي قرار دهیم. متن این 
سنن  »صالۀ العیدین«  باب  »الصالۀ«  کتاب  در  حدیث 
إسمعیل  بن  موسی  »حدثنا  است:  آمده  ابوداود چنین 
َعنُْه   ُ اللهَّ َرِضَي   - أَنٍَس  َعْن  حمید  عن  حماد  حدثنا 
الَْمِدینََۀ،   - َوَسلهََّم  َعَلیِْه   ُ اللهَّ َصلهَّی  النهَّبِيُّ -  َقِدَم  َقاَل:   –
الْیَْوَماِن(؟  َهَذاِن  )َما  َفَقاَل:  فِیهَِما،  یَْلَعبُوَن  یَْوَماِن  َولَُهْم 
 ِ اللهَّ َرُسوُل  َفَقاَل  الَْجاِهلِیهَِّۀ.  فِي  فِیهَِما  نَْلَعُب  ُکنهَّا  َقالُوا: 
َخیًْرا  بِهَِما   ُ اللهَّ أَبَْدلَُکُم  َقْد  ـ  َوَسلهََّم  َعَلیِْه   ُ اللهَّ َصلهَّی    -
مِنُْهَما: یَْوَم اْلَْضَحی، َویَْوَم الْفِْطِر.« عون المعبود شرح 
ابوالطیب محمد شمس الدین  نگارش  داؤد،  أبي  سنن 
-4۸5 صفحه  سوم،  جزء  دوم،  چاپ  عظیم آبادي، 
4۸۶،  المکتبۀ السلفیۀ، المدینۀ المنورۀ، المملکۀ العریۀ 

السعودیۀ، 1۹۶۸.
از  حماد  و  حماد  از  اسماعیل  فرزند  »موسی  یعني: 
می کنند  روایت  عنه  انس رضي الل  از  و حمید  حمید 
که گفت: زمانی که پیامبر )ص( وارد مدینه شد دید 
به  مناسبت  دو  آن  در  که  داشتند  روزی  دو  مردم  که 
بازی می پرداختند. پیامبر فرمودند: »این چه روزهایی 
است؟« گفتند: ما در دوران جاهلیت در این دو روز 
به بازی و سرگرمی می پرداختیم. پیامبر خدا در پاسخ 
آن ها  جاگزین  را  بهتری  روز  دو  »خداوند  فرمودند: 

کرده است: عید قربان و عید فطر«.
محمد شمس الحق عظیم آبادی مؤلف عون المعبود که از 
معروف ترین شارحان سنن ابو داوود بوده و صد سال 
حدیث  این  شرح  در  می زیسته،  هندوستان  در  پیش 
مدینه  به  مکه  از  اسالم  پیامبر  که  »زماني  می نویسد: 

هجرت نمود، در مدینه مردم از دو روز تجلیل به عمل 
می آورند که به باور شارحان حدیث یکی نوروز بود 
نوروز  قاموس آمده است که  و دیگرش مهرگان. در 
نخستین روز سال است و در روز مشهور نوروز که 
همان طوری   – می گردد  آغاز  آن  با  خورشیدی  سال 
که در اول محرم سال قمری شروع می شود - آفتاب 
به برج حمل می رسد. اما مهرگان در اول برج میزان 
می آید )و بدین صورت( در مقابل نوروز قرار می گیرد. 
هوا در نوروز و مهرگان معتدل می شود و شب و روز 
با هم مساوی می گردند و چنین برمی آید که دانشمندان 
پیشین علم فلک در زمان خویش، این دو روز را از 
سپس  و  گزیده  سرگرمی  و  بازی  براي  همین جهت 
معاصران شان به تقلید از حکیمان پرداختند؛ چون آن 
گروه را صاحبان عقل کامل می دانستند، سپس پیامبران 
باطل  بودند،  کرده  بنا  که حکیمان  را  آن چه  و  آمدند 
اعالم نمودند. شارح سنن ابو داوود اضافه می کند که 
اسالم این دو جشن را به دو عیدي تبدیل نمود که هم 
در دنیا و هم در آخرت برتری دارند. عظیم آبادی باز 
از طیبي نقل می نماید که خوشی و سرور در این دو 
روز جایز نبوده و سپس از ابوحفص کبیر یاد می نماید 

به  را  تخمی  روز  این  در  کسي  هرگاه  اند  گفته  که 
به خدا  این روز تقدیم دارد،  به رسم تعظیم  مشرکی 

کفر ورزیده و عملش ضایع خواهد بود.« 
حال توجه خواننده را به چند نکته جلب می کنم:

نكتة اول: 
اگر به اسناد این حدیث نگاهی افگنده شود، به راویان 
بن  انس  و  حمید،  حماد،  موسی،  برمی خوریم:  ذیل 
مالک. در جمع این چهار راوی دانشمندان رشته جرح 
و تعدیل در مورد حمید سخناني گفته اند که باید بدان 

توجه نمود. 
است:  گفته  چنین  اعالم النبالء«  »سیر  در  ذهبي  امام 
عبیده  ابو  کنیه اش  طویل،  حمید  ابی  فرزند  حمید 
بصری بوده و در مورد اسم پدرش سخنانی گفته شده 
که مشهورترین آن ها، تیرویه و زادویه و داور و مهران 
سال  در  تولدش  است.  بوده  آن  امثال  و  طراحان  و 

و  ثابت البنانی  و  مالک  بن  انس  از  و  شصت وهشت 
دیگران روایت نموده است و گفته می شود که پدرش 
در سال چهل وچهار هجری در کابل اسیر شده است. 
یحیی بن معین او را ثقه خوانده و ابن حبان و ابن حجر 
و نسایي و حماد و ذهبي و ابن خراش و گروهي دیگر 
روایت  انس  از  که حمید  را  احادیثی  بیشتر  اند  گفته 
نموده، آن ها را از ثابت و یا هم قتاده شنیده، ولی هنگام 
روایت اسمی از آن ها نبرده است. ابوداود از شعبه نقل 
می کند که حمید از انس تنها پنج حدیث روایت نموده 
است، و ابو عبیده حداد روایت های حمید از انس را 

بیست وچهار  حدیث می داند. 
رشتۀ  دانشمندان  و  محدثان  از  بزرگي  گروهي  آري! 
حدیث حمید را مدلس خوانده اند. تدلیس در لغت به 
معنای کتمان کردن و پوشاندن آمده است و مدلس به 
آن راوي حدیث گفته مي شود که حدیثي را در حالی 
که  می کند  روایت  را طوری  آن  نشنیده،  کسی  از  که 
را  آن  گویا  که  می نماید  تصور  خواننده  یا  و  شنونده 
می تواند  تدلیس  این که:  سخن  خالصۀ  است.  شنیده 
اعتبار  از  موارد  بسا  در  و  نموده  تضعیف  را  حدیثی 

ساقط سازد. 

ابن حجر در کتاب »التهذیب« از ابوبکر بردیجی نقل 
به  که  احادیثی  استثنای  به  حمید  روایات  که  می کند 
صیغۀ »انس به من گفت« آمده، دیگرانش قابل احتجاج 
احادیثی  می گوید  ذهبی  امام  نیستند.  استدالل  و 
نموده،  روایت  »شنیدم«  صیغۀ  به  انس  از  حمید  که 
»هدی الساري«  در  هم چنان  ابن حجر  اند.  قبول  قابل 
انس  از  که  احادیثی  قسمت  در  حمید  که  می نویسد 
روایت نموده است، تدلیس می نمود. او در حقیقت آن 

احادیث را از ثابت و دیگران شنیده بود. 
ابن حجر هم چنان در »طبقات المدلسین« می گوید که 
حمید کثیر التدلیس بود و حتا گفته می شود که بیشتر 
روایات او از ثابت و قتاده بوده است و فراموش نباید 
کرد که قتاده خود نیز نزد گروهي از محدثان مدلس 
بوده است. ابن حجر، حمیدالطویل را در جمع مدلسان 
درجه سوم به شمار آورده و این گروه کسانی اند که 
به کثرت تدلیس شهرت داشته و امامان تنها به آن عده 

به  آن  در  که  اند  نموده  اعتماد  دسته  این  روایات  از 
صراحت گفته اند که گویا حدیث مورد نظر را خود 
شنیده اند. گروهی از دانشمندان طوری که ابن حجر 
دربار  با  نزدیکی اش  خاطر  به  را  حمید  می کند،  نقل 
خلفا و سالطین نقد نموده و عدالت و صالحیتش را 

در امر روایت زیر سوال برده اند.

نكتة دوم: 
پیامبر اسالم، ذکری  این حدیث و در سخن  در متن 
از نوروز و مهرگان نیامده است، بلکه همان طوری که 
حدیث  شارحان  این  می نویسد،  عظیم آبادی  مرحوم 
بوده اند که اشارۀ پیامبر را به نوروز و مهرگان معطوف 
مال  شاید  شارحان  از  عظیم آبادي  هدف  اند.  دانسته 
علي قاری باشد؛ در حالي که مال علي قاري روایت 
دیگری نیز دارد که می توان در امر جواز نوروز به آن 
استناد نمود. پرسش این است که آیا برداشت و تصور 
شارحی از یک متن، می تواند اساس تحریم و تحلیل 

امري قرار گیرد؟ 

نكتة سوم:
بوده  هم  مهرگان  و  نوروز  مورد  در  حدیث  این  اگر 
در  برمی خوریم.  دیگر  مشکل  یک  به  ما  باز  باشد، 
آن  که  دارد  وجود  اصطالحي  احناف  حدیث  اصول 
را »عموم بلوا« مي نامند. عموم بلوا به مسایلی اطالق 
مي گردد که به عموم مردم یک جامعه ارتباط می گیرد؛ 
به این مفهوم که اگر در شهری تنها یک نفر شهادت 
دهد که گویا هالل عید را دیده است، شهادتش قابل 
قبول نیست. و اگر فردی در نماز جمعه بیاید و به امام 
بگوید که ایشان به جای دو رکعت یک رکعت نماز 
تمامی  جمع  در  نمازگزاری  یگانه  او  و  اند،  گذارده 
ولو  است،  کرده  ادعایی  چنین  که  باشد  نمازگزاران 
بازهم  باشد،  انساني بسیار صادق و پرهیزگار هم  که 
فقه  امامان  حاالتی،  چنین  در  ندارد.  اعتبار  سخنش 
حنفی معتقد اند که اگر حدیثی شهرت حاصل نکند 
و به تواتر نرسد، نمی تواند تا مرحلۀ ثبوت یک حکمی 
به  و  می شود  تکرار  پیوسته  حکم  آن  که  نماید  ارتقا 

جمع بزرگی از افراد جامعه ارتباط دارد. 
حنفی ها مي گویند که در هم چو موارد، حدیثي که به 
مکلفان  اعظم  بخش  یا  و  تمامی  عملکرد  و  زنده گی 
جامعه ارتباط داشته ولي به شهرت و یا تواتر نرسیده 
است، این عدم شهرت و عدم تواتر بنیاد آن روایت را 
سست مي سازد؛ زیرا به عملی ارتباط مي گیرد که در 
سطح گسترده یی به وقوع مي پیوندد. در هم چو موارد، 
اگر حدیثی از سوی یک صحابی روایت شود، ولو که 
سند آن قوی هم باشد، بازهم نمی تواند اساس حرمت 
کمال  و  امام جصاص  گیرد.  قرار  امری  یا وجوب  و 
بن الهمام و گروه دیگری از این بزرگان معتقد بودند 
در  تنها  بلوا،  عموم  مسایل  به  مربوط  واحد  خبر  که 
مورد اباحت و استحباب قابل تطبیق بوده و نمی تواند 

امری را حرام و یا واجب قرار دهد. 
زمانی که پیامبر اسالم به مدینه هجرت نمودند، راوی 
این حدیث انس بن مالک، کودکي ده ساله بود. پرسش 
این است که در جمع هزاران صحابی پیامبر اسالم، آیا 

تنها یک نفر این حدیث را شنید و روایت نمود؟ و باز 
از جمع تابعین چرا حمید طویل یگانه شخصي است 
بر سر  است. سخن  نموده  روایت  را  این حدیث  که 
عدالت حضرت انس نیست؛ صحابی بزرگواری که ده 
سال تمام در خدمت پیامبر اسالم بوده و بخش بزرگ 
میراث ادبي پیامبر را روایت نموده است؛ بلکه سخن 
بر سر این است که تجلیل ساالنه و پیوسته یک جامعه 
از یک مناسبت، کاري ست که به زنده گی فرد فرد آن ها 
و تمامی اجتماع رابطه می گیرد و احادیث مربوط به 
نه  شود  روایت  جمعی  سوی  از  باید  مسایل،  هم چو 
یک فرد؛ همان طوری که اصولي ها در بحث بلوای عام 

مطرح نموده اند. 
ناگفته نباید گذاشت که یاران پیامبر در روایت احادیثي 
که رابطه به احکام داشته اند، حرِص شدیدی از خود 
نشان می داده اند که کتاب هاي فقه و احادیث احکام، 

شاهد این ادعا است.
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 نــــــوروز 
در اسارت زمستاِن اندیشه
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اگر نوروز را از گذشته های دور، روز اعتدال بهاری نامیده اند که در آن، هم شب و روز برابر می شوند و هم هوا معتدل می گردد، 
طرف داراِن تجلیل از آن را نیز می توان رهرواِن خِط اعتدال نامید، همان طوری که مخالفانش را می توان در قطار افراط گرایاِن 

زمستان طینت قرار داد. نوروز، سمبول زنده گي و زایش و رویش است، همان طوری که دشمناِن آن، سپاهیان انتحار و مرگ و تباهي اند. 
نوروز، روز تجلیل از درخشش آفتاب و چیره شدِن نور است، و مخالفاِن آن، ساکنان مغاره ها و تاریک خانه هایي اند که از دیدن آفتاب، 

روبه رو شدن با جامعه و باالخره از نشان دادِن چهره هاي شان به مردم هراس دارند
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جنگِ مغلوبۀ 
افغانسـتان و پاکسـتان

جان باختن دو کودک...
 حمله طالبان قرار گرفت. به گفته این مقام پولیس، در نتیجه 
درگیری بین طالبان و محافظان کاروان اکماالتی دو شاگرد 

مکتب کشته شدند.
دستور  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  گذشته  ماه 
داد تا نیروهای این کشور دیگر از ناتو درخواست پشتیبانی 
از مسایل حساس و  افراد ملکی یکی  نکنند. مرگ  هوایی 
بوده  نیروهای خارجی  و  افغانستان  بین حکومت  زا  تنش 
است؛ اما یک آمار سازمان ملل نشان می دهد که بیشتر افراد 

ملکی در حمله شورشیان جان خود را از دست می دهند.

رییس جمهور کرزی به...
 ایاالت متحده امریکا و جامعه جهانی عنوان کرده بود.
دفتر  یک  ایجاد  بحث  که  است  سال  یک  از  بیشتر 
سیاسی طالبان در قطر جریان دارد. سال گذشته طالبان 
متحده  ایاالت  با  ابتدایی  تماس های  که  کردند  اعالم 
امریکا را به دلیل عدم آزادی شماری از زندانیان شان 

از گوانتانامو، به تعلیق درآورده اند.
حامد کرزی تا اوایل سال جاری با ایجاد دفتر طالبان در 
قطر مخالف بود، اما بعداً موافقت خود را اعالم نمود. 
کشورهای  دخالت  مورد  در  همواره  او  حال،  این  در 
طالبان  با  گفت وگو  و  افغانستان  روند صلح  در  دیگر 
هشدار داده و تاکید کرده است که تنها »شورای عالی 

صلح« این کشور مسوول پیشبرد گفت وگوهای صلح 
است.

بخواهیم  »اگر  افزود:  کرزی  حامد  سخنگوی 
افغانستان  در  به صلح  که  باشیم  داشته  گفت وگوهایی 
حکومت  نماینده گان  باید  اصلی  طرف  شود،  منجر 
افرادی  که  عالی صلح  یعنی شورای  باشند؛  افغانستان 

از همه اقوام کشور و با پس منظرهای سیاسی عضویت 
آن را دارند«.

زلمی  شمول  به  دولتی  ارشد  مقام های  سفر  این  در 
مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  خارجه،  امور  وزیر  رسول 
امنیت ملی و صالح الدین ربانی رییس شورای عالی 

صلح حامد کرزی را همراهی می کنند.

          احمد عمران

در حالی که سراِن دو کشور افغانستان و پاکستان وارد 
تنش ها  این  شده اند،  میاِن خود  تنش ها  از  تازه یی  دور 
دیگر  روی  است.  کرده  برمال  نیز  را  سکه  دیگر  روی 
سکۀ تنش ها میان افغانستان و پاکستان، تناقض گویی های 
مقام های  میان  دیپلماتیک  عرف  از  دور  به  و  ابهام آمیز 

بلندپایۀ هر دو کشور است. 
در حالی که سران پاکستان از مناسبات نیک با افغانستان 
و حمایت از روند گفت وگوهای صلح با مخالفان سخن 
می گویند، برخی رهبران مذهبی و سیاسی این کشور و 
افغانستان  از مخالفان مسلح  به ویژه آی اس آی، عماًل 
اعالم  نظامی و معنوی می کند و جنگی  مالی،  حمایت 
این  می دهد.  ادامه  را  افغانستان  در  نیابتی  و  ناشده 
زبان  از  که  است  آشکار  حدی  در  گاهی  حمایت ها 
رییس شورای علمای پاکستان در پیوند به جایز بودِن 
حمالت مرگ بار انتحاری از سوی طالبان در افغانستان 

بیان می شود. 
تناقِض  پاکستان، هم در  سخنان رییس شورای علمای 
قرار  سعودی  عربستان  اعظم  مفتی  اظهارات  با  آشکار 
دارد و هم در تضاد با سخنان برخی از مقام های بلندپایۀ 

این کشور. 
از جانب دیگر، سخنان اخیر برخی مقام های پاکستانی 
افغانستان  در  صلح  اصلی  مانع  این که  مورد  در 
رییس جمهورِی این کشور است، افزون بر این که نقض 
حاکمیت ملی افغانستان می تواند تلقی شود، در تناقض 
هم  پاکستان  نخست وزیر  و  رییس جمهوری  سخنان  با 
گفت وگوهای  روند  از  که  باشد  داشته  قرار  می تواند 
صلح، حداقل در اظهارات رسمِی خود حمایت کرده اند. 
و  تناقض گویی ها  چنین  که  می بینیم  حال،  همین  در 
میان رهبران و دولت مردان کشور  ابهام آمیز در  مواضع 
نیز بیداد می کند. از یک سو سخنگوی ریاست جمهوری 
کشور، اظهارات اخیر یکی از مقام های پاکستانی مبنی بر 
مانع بودن حامد کرزی در روند صلح را رد کرد و گفت 
بی عالقه   صلح  روند  به  نسبت  پاکستانی  مقام های  که 
استند. ایمل فیضی در ادامۀ این اظهارات گفته است که 
پاکستان خواست هایی از جانب افغانستان دارد که عملی 

شدِن آن ها برای دولت افغانستان غیرممکن می باشد.

کشور،  این  با  استراتژیک  پیمان  امضای  فیضی  آقای 
را  با هند  مناسبات  آموزش و قطع  برای  افسران  اعزام 
بخشی از خواست های پاکستان عنوان کرد که اجرایی 
شدن آن ها به نظر آقای فیضی، برای جانب افغانستان نه 

تنها دشوار بل غیرعملی است. 
شاید پس از چند سال ریاست جمهوری کشور حداقل 
مقام های  از  یکی  غیرمسووالنۀ  اظهارات  برابر  در 
پاکستانی چنین مواضع تند گرفته باشد، ولی ما در طی 
این سال ها شاهد بودیم که از شخص آقای کرزی گرفته 
تا برخی افراد نزدیک به او، هرگز نخواستند که معضل 

میان دو کشور به گونۀ جدی مطرح شود. 
به  پاسخ  در  کرزی  حامد  که  نمی کنند  فراموش  مردم 
پرسش یک خبرنگار پاکستانی که پرسید اگر پاکستان در 
رویارویی نظامی با امریکا قرار بگیرد، او از کدام کشور 
درنظرداشت  بدون  کرزی  آقای  کرد،  خواهد  حمایت 
تمام موازین دیپلماسی و روابط بین الملل، گفت که در 

کنار پاکستان با امریکا خواهد جنگید. 
سخنگوی  عنوان  به  فیضی  آقای  این که  با  هم زمان 
رییس جمهوری، اظهارات اخیر یک مقام پاکستانی را رد 
می کند و از بی عالقه گی این کشور برای کمک به روند 
مسوول  شفیع  شفیع الل  مولوی  می گوید،  سخن  صلح 
کمیتۀ دعوت شورای عالی صلح، خالف این اظهارات، 
در  همکاری  خواهان  پاکستانی  مقام های  که  می گوید 
که  می گوید  هم چنین  شفیع  آقای  هستند.  صلح  روند 
کرده  دریافت  پاکستانی  مقام های  از  متعددی  نامه های 
صادقانه  گونۀ  به  مقام ها  این  می دهد  نشان  که  است 
آیا  می کنند.  حمایت  طالبان  با  صلح  گفت وگوهای  از 
به  داشتن،  مواضع ضدونقیض  و  تناقض گویی  این همه 
معنای این نیست که دولت مردان کشور هنوز نمی دانند 

چه راهکاری برای تأمین صلح و امنیت باید داشت؟ 
برنامۀ  انحصار  با  می کند  فکر  افغانستان  دولت  هنوز 
را  الزم  موثریِت  و  نقش  راستا  این  در  می تواند  صلح 
کارشناسان،  بیشتر  گفتۀ  به  که  حالی  در  باشد،  داشته 
صلح زمانی می تواند به یک روند ملی تبدیل شود که 
بر همه شمول بودِن آن تأکید صورت گیرد و دولت در 
همکاری با مردم، جناح ها و احزاب سیاسی مطرح، به 
تدوین استراتژی صلح اقدام کند. گفت وگوهای پراکنده 

در  بحران  عماًل  که  کشورهایی  و  هویت  فاقد  افراد  با 
هیچ گونه  می کنند،  ارزیابی  خود  نفِع  به  را  افغانستان 
نتیجۀ سازنده و قرین به موفقیتی در پی نخواهد داشت.
 پیش از هر گونه اقدام برای گفت وگو، دولت افغانستان 
باید جلو تناقض گویی ها و اتخاذ مواضع ضدونقیض را 
در سطح کالن در کشور سد شود. این گونه مواضع نه 
تنها به روند صلح کمک نمی رساند، بل مردم را دچار 
سرگیچه و بالتکلیفِی مضاعف خواهد کرد؛ موردی که 
همین اکنون در سطح جامعه و جناح های مطرح سیاسی 

می توان شاهِد آن بود.
برای  دقیقی  طرح  خود  این که  دلیل  به  کرزی  آقای   
رسیدن به صلح نداشته است، همواره تالش کرده که از 
مجرای این گروه و یا آن کشور، صلح در افغانستان را 
مدیریت کند. آقای کرزی در حالی به مواضع پاکستانی ها 
ادعا  پاکستانی ها  عماًل  که  می رسد  نظر  به  خوش بین 
النه های  به  افغانستان،  مرزی  مناطق  برخی  که  دارند 
طالباِن پاکستانی تبدیل شده است. پاکستانی ها با چنین 
در  خود  اساسِی  هدف  چند  به  می خواهند  فرافکنی ها 
این که  نخست  کنند.  پیدا  دست  جهان  و  منطقه  سطح 
می خواهند توپ را وارد میدان افغانستان کنند و چنین 
نشان دهند که مشکالت فعلی امنیتی این کشور، ریشه 
در بیرون از مرزهای آن و به ویژه افغانستان دارد. دوم 
دولت مردان  که  بگویند  می خواهند  پاکستانی ها  این که 
افغانستان در ناامنی های این کشور دست دارند و آن چه 
ناامنی های  ریشۀ  این که  بر  مبنی  می کنند  ادعا  که  را 
این که  سوم  نیست.  درست  است،  پاکستان  در  منطقه 
بگیرند  باج  جهانی  جامعۀ  از  می خواهند  پاکستانی ها 
صلحی  هیچ گونه  کشور،  این  همکاری های  بدون  که 
در افغانستان و منطقه نمی تواند صورت واقعی به خود 

بگیرد. 
ولی جریان های اصلی در کشور باور دارند که صلح یک 
جادۀ دوطرفه است که بدون همکاری های منطقه یی و 
جهانی نمی تواند تحقق یابد. از طرف دیگر، بسیاری از 
آگاهان در کشور معتقدند که در مواضع پاکستان نسبت 
رونما  مثبتی  تغییر  هیچ  افغانستان،  در  صلح  تأمین  به 
نشده و این کشور هم چنان به ادامۀ بحران در افغانستان 

فکر می کند.   
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افغان ها از تصمیم ...
 را به این مبذول می کنند که چه گونه منابع اداره شود و 

توجه به فرمانده های امنیه والیات معطوف گردد.
این دپلمات پیشین امریکا می گوید تا زمانی که نظارت بر 
عملکرد پولیس محلی ادامه یابد، فعالیت اربکی ها می تواند 
ادارۀ  اما در دراز مدت عدم کنترل و  برنامه خوبی باشد، 

آن ها، مشکل خلق خواهد کرد.
که  گفت  همچنین  کابل  در  متحده  ایاالت  پیشین  سفیر 
تصمیم  از  آن  افغان  شرکای  و  ناتو  در  امریکا  متحدین 

استراتژیک ایاالت متحده سر درگم اند.
به نظر رونالد نیومن، اداره اوباما با تعلل در تصمیم گیری 
در مورد تعداد سربازان ایاالت متحده که بعد از سال 2014 
آنها  با  را  مشکالت  این  ماند،  خواهد  باقی  افغانستان  در 

بدتر می سازد.
نیومن گفت: »مشکلی که من به آن اشاره کردم، مشکالتی 
ایاالت  اداره  واضح  غیر  رفتار  با  آن  از  پاره یی  که  است 

متحده سبب شده است.«
خصوص  در  متحده  ایاالت  تردید  که  است  معتقد  او 
حضور نیروهایش بعد از سال 2014 در افغانستان، به روند 

تسلیم دهی امنیت به افغان ها آسیب می رساند و تردیدها 
در مورد مقاصد ایاالت متحده هرکسی را سردرگم می کند.
تا  نگهداشت  به  تمایل  متحده  ایاالت  متحدین  از  بعضی 
2000 سرباز در شمال و غرب افغانستان بعد از سال 2014 

را نشان داده اند.
سربازان  شمار  اگر  متحده،  ایاالت  پیشین  سفیر  نظر  به 
اگر  یا  نباشد  بیشتر  نیروها  این  تناسب  به  متحده  ایاالت 
ایاالت متحده حمایت هوایی را از متحدین برای تدارکات 
حفظ  افغانستان  در  را  نیرو  تعداد  همین  آن ها  کند،  قطع 

نخواهند کرد.
نیومن که اکنون به حیث رییس نهاد پژوهشی به نام آکادمی 
دپلماسی امریکا کار می کند، براین باور است که کشورهای 
سربازان  تعداد  شدن  مشخص  از  پس  ناتو  عضو  دیگر 

امریکایی، تصمیم شان را اعالم خواهند کرد.
باقی  افغانستان  در  که  سربازانی  شمار  نیومن،  نظر  به 
فعالیت های  در  موفقیت  تحقق  مستلزم  و  ماند  خواهند 
مبارزه با دهشت افگنی و مشوره به نیروهای امنیتی افغان 

است در حد 10 هزار سرباز امریکایی است.
غیرنظامی  نیروهای  تعداد  و  مکان  نیومن می گوید  رونالد 
باقی  افغانستان  در   2014 سال  از  بعد  که  متحده  ایاالت 

خواهند ماند، مستلزم شناختی از یک ساختار نظامی است 
- ساختاری که امنیت آن نیروها بر آن استوار خواهد بود.

از  قبل  باورند که  این  بر  بعضی ها  معتقد است که  نیومن 
افغانستان  در  که  سربازانی  تعداد  مورد  در  نهایی  تصمیم 
یک  به  است  الزم  متحده  ایاالت  ماند،  خواهند  باقی 
موافقتنامه امنیتی مقدماتی با کابل نایل آید که مطابق آن، 
سال  از  بعد  متحده  ایاالت  نیروهای  شرایط  و  وضعیت 

2014 مقرر شود.
آزمون  این  متحده  ایاالت  »برای  می گوید:  نیومن  رونالد 
است  سربازانی  به  قضایی  و  عدلی  مصوونیت  اعطای 
افغانستان  جانب  برای  و  می مانند  باقی  افغانستان  در  که 
موافقتنامه  این  از  قدرکافی  به  که  بدانند  می خواهند  آن ها 

دست آورد داشته باشند.«
به نظر می رسد که بحث معافیت عدلی و قضای سربازان 
یکی   2014 سال  از  پس  افغانستان  در  مستقر  امریکایی 
موافقتنامه  امضای  اکنون  تا  که  است  پیچیده یی  مسایل  از 
انداخته  تأخیر  به  کابل  و  واشنگتن  میان  دوجانبه  امنیتی 

است.

یونیسف بیش از 6۸ میلیون...
 به هشت زبان رسمی دیگر نیز تکمیل کنند.

دالر کمک  میلیون   ۶۸.5 از مجموع  که  آقای وردک گفت 
جدید، تصمیم دارند 25 میلیون را برای ساخت هفتاد و پنج 
مکتب جدید در والیت های مرکزی بامیان، غور و داینکندی 
مصرف کنند. او افزود که بخشی از این کمک برای حمایت 
بیش از پنجصد هزار دانش آموز در دو هزار مکتب محلی 

اختصاص دارد.
چالش های  با  گذشته  سال های  در  افغانستان  معارف 
و  کشیدن  آتش  به  است،  بوده  رو  به  رو  امنیتی  جدی 
مسدود ساختن درهای مکاتب از سوی مخالفان مسلح از 
به  کودکان  رفتن  و  معارف  راه  فرا  نگرانی های  جدی ترین 

مکتب خوانده می شود.
در  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی  حامد  این  از  پیش 
مراسم آغاز سال نو تحصیلی از طالبان خواست که درهای 
مکاتب را نبندند و کمک کنند که کودکان به راحتی درس 

بخوانند.
وزیر معارف افغانستان همچنین گفت: »از این پول برای هر 
1500 مکتب در سراسر افغانستان، شورای حمایت معارف 
ایجاد می شود تا برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش برنامه 
ریزی کند، از این پول آب آشامیدنی برای مکاتب ساخته 
خواهد شد و همچین برنامه آموزش آموزگاران را حمایت 

می کنیم.«
کمک ها،  این  از  استفاده  با  که  می گوید  افغانستان  دولت 
زیر نظر یونیسف، نصاب درسی معارف را در هشت زبان 
رسمی تکمیل خواهند کرد و سیصد مرکز سواد آموزی را 

در ده والیت نیز ایجاد خواهند کرد.
به  اشاره  با  افغانستان  در  یونیسف  نماینده  کرولی  پیتر 
اما گفت که هنوز کارهای  افغانستان  پیشرفت های معارف 
است.  نیاز  معارف  کیفیت  سطح  بردن  بلند  برای  زیادی 
افغانستان  در  یونیسف  که حضور  کرد  تاکید  کرولی  آقای 
درازمدت است و تالش خواهند کرد که کمک های خود را 
به افغانستان با توجه به نگرانی مردم از سال 2014 میالدی 

دو برابر افزایش دهند.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد می گوید که 
برنامه های این اداره در سال های گذشته در افغانستان بیشتر 
فراهم آوری  بهداشت کودکان و  از کودکان،  روی حمایت 
تصمیم  و  بوده  متمرکز  افغان  کودکان  برای  آشامیدنی  آب 
اولویت کاری  را در  آموزش و پرورش کودکان  دارند که 

خود قرار دهند.

به انتخابات 2014...
 متحده امریکا انتظار ندارد که همه خشونت ها تا سال 
آینده در افغانستان  قطع گردد، اما هدف این است که 
با گذاشتن یک بنیاد برای صلح، افغانستان ترک شود 

و بعد با حمایت مشورتی تعقیب گردد.
فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو گفت: »از دید من، 

چهار  در   2014 سال  از  بعد  است  ضرورت  هنوز 
گوشۀ این کشور باقی بمانیم. ما هنوز ضرورت داریم 
تا مشوره ها و کمک ها به نیرو های افغان را تهیه کنیم.«
از  بعد  عراق  در  اوضاع  مانند  گفت،  دنفور  جنرال 
افغانستان  نهایی  امریکایی، موفقیت  نیروهای  خروج 
ضرورت دارد تا در سال ها حساب شود نه در ماه ها.

فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو گفت:  »من همین 

را  بزرگ  فرصت  یک  امروز  از  بعد  سال  ده  حاال، 
برای ثبات و امنیت در افغانستان می بینم. اما این روند 
طوالنی خواهد بود. آنچه را که واقعًا ما می خواهیم 
برای  که  این است  بدهیم  انجام  تا ختم سال 2014 
افغان ها چیزی را تهیه نماییم که من آن را به حیث 
یک دهه فرصت تعریف می کنم. در این نقطه است 

که امنیت و ثبات در دست افغان ها خواهد بود.«

نباید سندی را...
ارتش  پا افتاده در دستان   آن ها و سالح های بسیار پیش 

واضح است.
اسماعیل خان افزود: ما نباید معاهده یی را امضا کنیم که 
مثل دیگر کشورهای مستعمره تا ابد ننگ و نفرین را برای 

افغانستان بر جای بگذارد.
لحاظ  از  افغانستان  که  کرد  خاطرنشان  هم چنین  وی 
نام آور  جهان  در  مردمی  غیرت  و  زیرزمینی  دارایی های 
است بنابریان باید روز به روز به سمت خودکفایی رفته و 

دست های بیرونی را کوتاه کنیم.
به گفته این رهبر جهادی، افغانستان نباید راه کشورهای 
دچار  آنان  سرنوشت  به  و  کرده  تکرار  را  شده  استعمار 

شود.
پیش  چندی  که  می شود  بیان  درحالی  اظهارات  این 
رییس جمهور حامد کرزی با شدیدترین بیان از عملکرد 
ایاالت متحده نسبت به افغانستان و مذاکرات پشت پرده 

آن ها با طالبان انتقاد کرده بود.



ولسمشر د سولې د خبرو...
کې  راوستو  په  سولې  د  هغوی  او  راشي   
دغه  چې  کوم  نه  فکر  کړي؛  ونه  هڅې 
نور  کې  راوستو  په  سولې  د  به  سفرونه 

اغېزمن تمام شي.
اغلې فاطمه عزیز زیاتوي، چې ولسمشر به 
په دې سفر کې د سولې په مسایلو خبرې 
وکړي خو دا چې د پردې تر شا به نور څه 
وي په اړه یې مخکې له مخکې نه څه ویل 

ګران کار دی.
د المان په بیلیفلډ پوهنتون کې استاد او د 
سیاسي چارو شننونکی احمداهلل رحماني 
وایي، چې د سولي د خبرو اترو لپاره قطر 
په  پرانستو  د  دفتر  د  لپاره  طالبانو  د  ته 

موخه د ولسمشر کرزي سفر اړین دی او 
ښایي په دې سفر کې ولسمشر د طالبانو 

له استازو سره هم وګوري.
او  ولسمشر  افغان  تل  طالبانو  وایي،  هغه 
افغان حکومت السپوڅی ګڼلی او دا چې 
خپله  په  زندان  باګرام  د  کرزي  ولسمشر 
امریکا  له  یې  هم  او  اخیستی  کې  ولکه 
سره د تندو نیوکو له امله اړیکې زیانمنې 
کې  سفر  دې  په  به  ولسمشر  نو  شوي؛ 
چې  ورکړي،  ډاډ  ته  طالبانو  وکړي،  هڅه 
او له طالبانو به وغواړي  السپوڅی نه دی 

چې ورسره د سولې الر خپله کړي.
د  پاکستان  وینا،  په  رحماني  ښاغلي  د 
نه لري  سولې په خبرو کې چندان عالقه 
او له همدې امله یې هڅه وکړه چې خپله 

پړه پر افغانستان واچوي او افغان ولسمشر 
یې د سولې په خبرو کې پر خنډ جوړولو 
ولسمشر  زیاتوي  نوموړی  کړی.  تورن 
کرزی غواړي طالبانو ته دفتر په پرانستې 
بلکې  دی  نه  خنډ  سولې  د  چې  وښیي، 
غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي.

په المان کې د بیلیفلډ پوهنتون استاد په 
کرزی  ولسمشر  چېرې  که  دی،  اند  دې 
مېز  اترو  خبرو  د  طالبان  چې  توانېږدي 
یې  ډاډه  او  وهڅوي  لپاره  کېناستلو  د  ته 
به  کړي، چې د سولې الره خپله کړي دا 
د ولسمشر کرزي د سفر یوه ستره السته 
قانع  طالبانو  چې  زیاتوي  خو  وي؛  راوړنه 

کول به هم اسانه خبر نه وي.
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وزارت فواید عامه:
با ایجاد خط ریل جنوب آسیا را با 

آسیای مرکزی وصل می کنیم

دروگبا:
اگر بگویم 100 درصد آماده هستم،  دروغ 

گفته ام

برخی اعضای مجلس خواهان لغو کمیسیون 
اصالحات اداری شدند

افغان-ترک  دخترانه  مکتب  به  ورود  هنگام 
رو  به  رو  محجبه یی  جوان  دختران  با  کابل، 
افغان  دختران  با  که  دانشجویانی  می شوید، 
اینها  اما  ندارند.  تفاوتی  ظاهر  در  کم  دست 
برای  ترکیه  از  از  و  هستند  ترک  دانشجویان 
این  به  افغانستان  دانشگاه های  در  تحصیل 

کشور آمده اند.
که  دانش آموزی   ۳۶ در جمع  پیش  ماه  شش 
افغانستان سفر کردند،  به  ادامه تحصیل  برای 
نیز  دختر  آموز  دانش   27 پسر،   ۹ درکنار 
این  محیط  با  دختر  شش  اما  داشت  حضور 
کشور  به  و  شدند  بیمار  نگرفتند،  خو  کشور 

خود بازگشتند.
حاال 21 دختر ترک، در تنها خوابگاه دخترانه 
به  ورود  برای  کابل،  افغان-ترک  موسسه 
شماری  لحظه  کابل  و  هرات  دانشگاه های 

می کنند.
گذشته،  ماه  چند  در  دانشجویان  این  برای 
فارسی و پشتو و تاریخ افغانستان درس داده 
شده و حاال می توانند به این زبان ها صحبت 
کنند و درس بخوانند. دانشجویان ترک قرار 
عالی  آموزش های  دیگر  هفته  یک  تا  است 
چهارساله را در مقطع لیسانس در دانشگاه های 

افغانستان شروع کنند.
است  بار  نخستین  این  گذشته،  سال  ده  در 
برای  خارجی  دانشجویان  از  گروهی  که 

تحصیالت عالی به افغانستان می آیند.
مخارج دانشگاه دختران ترک به دوش دولت 
عهده  به  آن ها  اقامت  هزینه  و  افغانستان 
موسسه افغان-ترک است و مصارف رفت و 
شده  گذاشته  دانشجویان  خود  دوش  به  آمد 

است.
  از آرامگاه موالنا به زادگاه موالنا

بیشتر دانشجویانی که از ترکیه برای تحصیالت 
عالی به کابل آمده اند، معتقدند که گستردگی 
عرصه های  در  کشور  دو  روابط  و  مشترکات 
گوناگون از جمله مشترکات دینی، تاریخی و 
فرهنگی، از دالیلی است که آنها افغانستان را 

برای تحصیل انتخاب کرده اند.
کابل  به  قونیه  از  و  است  ساله  نوزده  ظریفه 
و  پدر  برای  که  می گوید  ظریفه  است.  آمده 
می شود  دلتنگ  خانواده اش  اعضای  و  مادر 
نوازی  »مهمان  و  استادان  محبت  با  وقتی  اما 
راحتی  احساس  می شود،  رو  به  رو  افغان ها« 

می کند.

افغانستان  به  سفر  از  پیش  که  می گوید  او 
تصویر متفاوتی از این کشور داشت اما هنگام 
سفر به افغانستان هراسی نداشته و بر عکس، 

چون به زادگاه موالنا آمده، خوشحال است.
ادا  شیرینی  به  را  فارسی  کلمات  که  ظریفه 
و  است  موالنا  شهر  »قونیه  می گوید:  می کند 
من خیلی خوشحال هستم که در دیار اصلی 
موالنا آمده ام. افغانستان را خیلی دوست دارم 
فرهنگ هر دو کشور بسیار بهم نزدیک است، 
تا  و  هستند  مسلمان  کشور  دو  هر  مردمان 
هنوز به هیچ مشکلی برنخورده ام خیلی زود 

به اینجا عادت کردیم.«
ظریفه می افزاید که تصمیم دارد در رشته زبان 
انگلیسی تحصیالت خود را در مقطع لیسانس 
از فراغت در مکاتب  پایان برساند و پس  به 
افغان-ترک برای دانش آموزان افغان، تدریس 

کند.
  چرا زودتر به افغانستان نیامدم؟

در  می آید  زبان  به  افغانستان  از  حرفی  وقتی 
جنگ،  از  تصویری  خارجی ها،  بیشتر  ذهن 

خشونت و درگیری مجسم می شود.

فاطمه یکی دیگر از این دانشجویان می گوید 
دو  هر  مردمان  دوستی  از  پیوسته  ترکیه  در 
کشور می شنید، او می گوید زمانی که تصمیم 
گرفت به افغانستان سفر کند با مخالفت های 
جدی خانواده رو به رو شد و تصور داشت 
که برای تحصیل راه دشواری را انتخاب کرده 

است.
در  زنده گی  ماه  شش  گذشت  با  حاال 
پشیمان  کشور  این  به  سفر  از  او  افغانستان، 
نیست: »من وقتی در ترکیه بودم فکر می کردم 
اگر به افغانستان بروم بسیار با مشکالت رو به 
رو می شوم. اما حاال می بینم که افغانستان مثل 
ترکیه است، فرهنگ، رسم و رواج. دل هایمان 
یکی است، هرچند زبان های ما فرق می کند اما 
فکر می کنم که افغانستان و ترکیه دو کشور 
این  طوری فکر  ما دخترها  نیست، همه  جدا 

می کنیم.«
خاطرات فاطمه و همراهانش تنها به خوابگاه 
دخترانه افغان-ترک کابل و صنف های درسی 
زبان خالصه نمی شود آنها کم کم از نزدیک 
با زنده گی و فرهنگ افغانستان آشنا می شوند. 
از  یکی  به خانه  نوروز  روز  می گوید:  فاطمه 
و  میوه  هفت  با  ما  از  شدیم  دعوت  استادان 

سمنک پذیرایی شد. خاطره فراموش ناشدنی 
بود.

  دلیل تحصیل در افغانستان
کابل  در  ترک  دانش آموز  دختران  تمام  قصه 
یکی است، این دانشجویان اهداف درازمدتی 
برنامه  خود  آینده  برای  و  می کنند  دنبال  را 

ریزی کرده اند.
در  ترک  افغان  مکتب  استادان  اینکه  از  آن ها 
زبان های  آنها  به  کوتاهی  مدتی  در  کابل، 
راضی  خیلی  اند  داده  یاد  را  پشتو  و  فارسی 
اند. غذاهایی افغانی را پسندیده اند، شماری 
دانشکده  در  می خواهند  می گویند  آنها  از 
تا اطالعات شان در  شرعیات درس بخوانند 

مورد احکام و متون اسالمی بیشتر شود.
شده  مواجهه  سوال  این  با  بارها  می گویند 
افغانستان را  ادامه تحصیل،  برای  اند که چرا 
انتخاب کرده اند. پاسخ آنها نیز مثل سواالت 
افغانها مشابه است. چرا افغانستان نه؟ ما حاال 
دو زبان یاد گرفته ایم. در یکی از دانشکده ها 
این  دهیم.  ادامه  مان  درس  به  می توانیم  نیز 

فرصت خوبی است.
مکاتب  به  مربوط  دخترانه  خوابگاه  در  آنها 
افغان ترک زندگی می کنند که هزینه زنده گی 
ترک  افغان  موسسه  عهده  به  نیز  آن  در 
خوبی  نسبتًا  امکانات  از  خوابگاه  این  است. 
برخوردار است. از این رو دختران دانشجوی 
در  اقامت خود  ماه  در شش  می گویند  ترکی 

کابل، به مشکالت جدی بر نخورده اند.
  تقویت روابط میان دو کشور

این روایت کسانی است که در افغانستان باقی 
مانده اند و مصمم هستند که چهارسال دیگر 
دهند.  ادامه  پایان  تا  خود  درس  به  و  بمانند 
مکتب  مدیر  مادان،  کوبیالی  که  آنگونه  اما 
دخترانه افغان ترک در کابل می گوید، شش 
تن از این دانشجویان که آنها نیز دختر بودند، 
بعد از مدتی اقامت در کابل، بیمار شده اند و 
به ترکیه باز گشته و از خیر ادامه تحصیل در 

افغانستان گذشتند.
میان  که  توافقی  اساس  بر  دانشجویان  این 
وزارت تحصیالت عالی و موسسه افغان ترک 

امضا شده است، به افغانستان آمده اند.
این  اهداف  از  مادان می گوید، یکی  کوبیالی 
افغانستان  میان  تقویت روابط فرهنگی  برنامه 

و ترکیه است.
ترک،  افغان  موسسه  می گوید  مادان  آقای 
برنامه مشابهی را در 150 کشور دیگر نیز اجرا 

کرده و نتایج آن موفق بوده است.
فارغ  وقتی  »اینها  می افزاید:  مادان  کوبیالی 
می  خدمت  افغان  آموزان  دانش  برای  شدند 
ترکیه  لیسه های  فارغان  همه  ها  این  کنند. 
امتحان   20 گذشته  ماه  شش  در  و  هستند 
اند.  کرده  سپری  موفقانه  را  پشتو  و  فارسی 
دانشجویان  تعداد  که  است  طوری  ما  برنامه 
ترکیه در افغانستان در آینده بیشتر شود و در 

چهار والیت افغانستان این ها کار کنند.«
آقای مادان معتقد است که حضور دانشجویان 
خارجی در دانشگاه های افغانستان، برای این 
به  نحوی  به  و  است  خوب  نیز  ها  دانشگاه 
بهبود کیفیت و تغییر مثبت محیط دانشگاه ها 

کمک می کند.

از آرامگاه تا زادگاه موالنا
بار در جست وجوی دانش اولین  برای  که  زمانی  قبل،  سال   200 حدود 

خط ریل توسط ماشین بخار در اروپا به حرکت 
تحوالتی  جهان  ترانسپورتی  سیستم  در  افتاد، 
بزرگ رونما گردید. این به اصطالح اسپ آهنی 

باالخره به افغانستان هم رسید.
شبکه  ساختمان  اولیه  مراحل  در  که  افغانستان 
از  دارد  قصد  دارد،   قرار  ریل  خط  سرتاسری 
طریق توسعه خط ریل اقتصاد و تجارت خود را 

انکشاف و توسعه ببخشد.
احمدشاه واحد معین وزارت فواید عامۀ افغانستان 
حیث  به  افغانستان  تا  است  این  هدف  می گوید، 
آسیای  انرژی  از  غنی  زمینی، کشورهای  پل  یک 
مرکزی و شرق میانه را با چین و جنوب آسیا که 
اقتصاد آن ها به سرعت رشد می نماید، وصل کند.

 75 طول  به  ریل  خط  ساختن  برای  گام  اولین 
در  ازبکستان  و  مزارشریف  شهر  میان  کیلومتر 
سال 2011 آغاز و با کمک 1۶0 ملیون دالر بانک 

انکشاف آسیایی تکمیل گردید.
کمپنی دولتی خط آهن ازبکستان اکنون مطالعات 
اقتصادی و تخنیکی این خط ریل را آغاز کرده و 
تاجیکستان  و  افغانستان  سرحد  تا  است  نظر  در 
انتقال  برای  دهلیز  از  بخشی  یک  حیث  به  را 

محموله های بین المللی با هم وصل کند.
قرار است که مرحله دوم ساختمان این خط ریل 
به طول 400 کیلومتر در ماه جوالی شروع و از 
و  ترکمنستان  کشورهای  افغانستان  شمال  طریق 

تاجیکستان را با هم وصل کند.

قرارداد این خط ریل میان سه کشور در ماه جاری 
کشور  را  افغانستان  بخش  ساختمان  و  شد  امضا 

ترکمنستان بر عهده گرفته است.
معین وزارت فواید عامه افغانستان ابراز امیدواری 
نمود که با تکمیل شدن این پروژه زمینۀ فروش و 
تجارت برای محصوالت افغانستان مساعد گردد.

به گفته معین وزارت فواید عامه افغانستان، عالوه 
برای ساختمان  پروژه در شمال، پالن  این دو  از 
پروژه تمدید خط ریل از غرب افغانستان به ایران 
نظر  در  هم  پاکستان  به  افغانستان  جنوب  از  و 
ساختن  امکان  مورد  در  بحث ها  همچنان  است. 
خط ریل که افغانستان را به کشورهای آذربایجان، 

ترکیه و گرجستان وصل نماید، جریان دارد.
افغانستان  در  ریل  خط  ساختمان  که  گفت  باید 
یک مفکورۀ تازه نیست، بلکه چندین دهه قبل هم 
چنانچه  گردید.  عملی  هم  حتی  و  داشت  وجود 
اولین واگون لوکوموتیف دوره پادشاهی امان الل 

خان همین اکنون در موزیم کابل وجود دارد.

اعضای مجلس نماینده گان روز گذشته در نشست 
عمومی این مجلس گفته اند که به دلیل فساد در 
استخدام کارمندان، کمیسیون اصالحات اداری لغو 

شود.
خدمات  و  اداری  اصالحات  مستقل  کمیسیون 
ملکی، مسوولیت استخدام ماموران خدمات ملکی 

را برعهده دارد.
عبدالحفیظ منصور عضو کمیسیون تفتیش مجلس 
روز گذشته گفت: »پیشنهاد این است که کمیسیون 
دیده  صالح  به  کارش  ادامه  اداری  اصالحات 
نمی شود و کارمندان آن در سایر ادارات استخدام 

شوند«.
ایجاد  منظور  این  به  اداری  اصالحات  کمیسیون 
شده است تا تمام استخدام ها براساس شایستگی 
حکومتی  پست های  در  افرادی  و  گیرد  صورت 
باشند.  داشته  را  کار  توانایی  که  شوند  جا  جابه 
این  در  استخدام  روند  می گویند  نماینده گان  اما 

کمیسیون شفاف نیست.
را  آن  شدت  به  کمیسیون  مقام های  که  چیزی 
کمیسیون  رییس  مشاهد  احمد  داکتر  می کند.  رد 
نماینده گان  مجلس  در  اخیراً  اداری  اصالحات 
گفت که به خواست هیچ زورمندی تن نداده است 
و روند امتحان در این کمیسیون شفاف بوده است.
اما نظیفه ذکی، یکی از نماینده گان پارلمان گفت: 
در  بدون  خاص  نفر  چند  منافع  به  اداره  »این 

نظرداشت اهلیت شخصیت و لیاقت، بر اساس زور 
و عالیق شخصی افراد را جذب می  کند«.

که  صورتی  در  اند  گفته  نماینده گان  از  شماری 
پارلمان با اکثریت آرا کمیسیون اصالحات اداری 
را لغو کند، حکومت آن را قبول نخواهد کرد. آن ها 
تاکید کردند که باید پیش از لغو این کمیسیون، اداره 
بدیل برای آن ایجاد شود تا کار تقرر و استخدام 

افراد در پست های دولتی را به پیش ببرد.
صادقی زاده نیلی، عضو دیگر مجلس گفت پیش 
برای  فکری  اداری  اصالحات  کمیسیون  لغو  از 
جایگزین آن شود: »اگر بدیل این کمیسیون قرار 
است اداره های استخدام وزارتخانه ها باشد، ما یک 
مرکز فساد را از بین می بریم و به جای آن 25 مرکز 

فساد دیگر در افغانستان به وجود می آید«.
نماینده گان تصمیم گرفتند تا یک کمیسیون راه های 
لغو کمیسیون اصالحات اداری را جست وجو کند 

و نتایج آن را به نماینده گان ارایه نماید.

بازی  مهاجم ساحل عاجی گاالتاسرای در آستانه 
اعالم کرد  اروپا  قهرمانان  لیگ  مادرید در  رئال  با 
اگر بگویم 100 درصد آماده هستم، دروغ گفته ام.

رئال مادرید و گاالتاسرای چهاردهم فروردین در 
لیگ قهرمانان اروپا در سانتیاگو برنابئو به مصاف 

هم می روند.
»دیدیه دروگبا« مهاجم ۳5 ساله گاالتاسرای درباره 
شرایط خود برای دیدار با رئال مادرید گفت: اگر 
بگویم 100 درصد آماده هستم دروغ گفته ام. اما 
می  کنم.  می  تیمم  به  برای کمک  را  تالشم  تمام 
البته  و  دارند  بزرگی  بسیار  بازیکنان  آنها  که  دانم 
مربی بسیار کامل. اما تیم ما نیز شرایط خوبی دارد. 
تاثیر  پیوستند  ما  تیم  به  تازه گی  به  که  بازیکنانی 
از من در  انتظارات  اند.  تیم ما گذاشته  خوبی در 
باید تمام تالشم را بکنم  گاالتاسرای باال است و 
لیگ  در  بازی  کنم.  برآورده  را  انتظارات  بتوانم  تا 

قهرمانان اروپا همیشه برای من شرایط خاصی دارد 
و امیدوارم بتوانم عملکرد مطلوبی برابر رئال مادرید 

داشته باشم.
از  ادامه داد:  دروگبا درباره شرایط خود در ترکیه 
زندگی در ترکیه راحت هستم، ترکیه کشور زیبایی 
و  دارد  خوبی  شرایط  فرهنگی  لحاظ  از  و  است 

خانواده ام در اینجا احساس راحتی می کنند.
مهاجم ۳5 ساله ساحل عاجی گاالتاسرای ادامه داد: 
من با لیگ قهرمانان رابطه خاصی دارم. ۹ فصل به 
بازی  قهرمانان  لیگ  در  و چلسی  مارسی  همرای 
کردم و در نهایت سال گذشته با چلسی توانستم 
قهرمان این بازیها شوم که بزرگترین افتخار دوران 
فوتبالی ام بود. وقتی که با چلسی قهرمان شدم و 
این تیم را ترک کردم فکرش را نمی کردم که مجدداً 

فرصت بازی در لیگ قهرمانان را داشته باشم.
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په داسې حال کې چې ولسمشر کرزی قطر ته په یوه دوه 
ورځني سفر تللی څو د سولې په اړه له قطري چارواکیو 
سره خبرې وکړي، یوشمېر سیاسي شننونکي وایي، چې 
د قطر د دفتر په اړه ولسمشر شکمن او اندېښمن دی او 
له همدې امله به هڅه وکړي څو ځان د دې دفتر او هلته 

د مذاکراتو په اړه ځان ډاډمن کړي.
شننونکي دغه راز وایي، چې ولسمشر به په دې سفر سره 
طالبانو ته روښانه کړي، چې السپوڅی نه دی او طالبان 

به وهڅوي چې ورسره خبرو اترو ته کېني.
د ولسي جرګې غړی حمیداهلل توخی وایي، چې یو کال 
لپاره  وړاندې ولسمشر کرزي هڅه کوله، چې د طالبانو 
یو دفتر پرانیزي څو وکوالی شي، چې له ورسره خبرې 
ته ځای   اترې وکړي؛ خو قطر چمتو شو چې دغه دفتر 

ورکړي او پرانیزي یې.
یې  حکومت  او  کرزی  ولسمشر  بیا  وروسته  وایي،  هغه 
تر  دفتر  دې  د  چې  شو  پیدا  ورته  شک  او  شو  اندېښمن 
شا امریکا او د طالبانو د افغان حکومت پر ځای له طالبانو 

سره خبرې کوي.
درېدلي  نه  ژمنه  خپله  په  طالبان  خبره،  په  نوموړي  د 
په حقیقت  خو  کوي؛  سره جګړه  امریکا  له  وایي  هغوی 

له  او  کوي  خبرې  ځای  پر  جګړې  د  سره  امریکا  له  کې 
افغان حکومت سره خبرې نه کوي.

یې  حکومت  او  کرزی  ولسمشر  زیاتوي،  توخی  ښاغلی 
اندېښمن دی چې امریکا او طالبان به په قطر کې د خبرو 
افغان  پیل کړې وي، چې  بله معامله هم  یوه  تر شا  اترو 
او خبرې به هغوی  حکومت به په حاشیه کې پاتې شي 
سفر  ته  قطر  کرزي  ولسمشر  امله  همدې  له  نو  وکړي، 
نه  تر شا بل څه  وکړ، څو ځان ډاډه کړي، چې د پردې 

وي.
هم  ډاډ  دا  به  کرزی  وایي،  غړی  دغه  جرګې  ولسي  د 
افغان حکومت  او  د طالبانو  به  ترالسه کړي چې خبرې 

ترمنځ کېږي او په دې اړه خپلې اندېښنې رفع کړي.
د نوموړي په خبره، پر طالبانو د پاکستان اغېز ډېر دی، 
هم  لپاره  ورځې  یوې  د  طالبان  غواړي  ونه  پاکستان  که 
چې  هغې  تر  او  کوالی  نشي  جګړه  کې  افغانستان  په 
پاکستان په افغانستان کې سوله ونه غواړي له حکومت 

سره د طالبانو سوله ستونزمنه ده.
په  کرزي  ولسمشر  د  بندیان  طالبانو  د  اوس  وایي،  هغه 
الس کې دی او کېدای شي له هغوی نه هم ګټه واخلي 
او هیله مندي شته چې دغه سفر به یې سولې ته یو ګام 

وي؛ خو زیاتوي چې اصاًل طالبان سولې ته لېوال او صادق 
نه دي.

د ښاغلي حمیداهلل توخي په خبره، طالبان غواړي یوازې 
د جګړې له الرې واک ته ورسېږي؛ خو هیله مندي په 
دې ده چې د باګرام زندان د ولسمشر کرزي په الس کې 
دی او په هغو کې ډېر مشهور طالب قوماندان بندیان دي 
او کرزی کوالی شي ترېنه د سولې په برخه کې تر یوې 

کچې ګټه پورته کړي.
همدرانګه د ولسي جرګې غړې فاطمه عزیز وایي، هیله 
منه ده چې قطر ته د ولسمشر کرزي سفر به وکوالی شي 
په هېواد کې تلپاتې سوله راولي او نا امني له منځه والړه 
شي؛ خو زیاتوي ډاډه نه ده چې د ولسمشر کرزي په یوه 
شي  وکوالی  به  پرانستې  په  دفتر  د  ته  طالبانو  او  سفر 

طالبانو ته قناعت ورکړل شي او سوله راشي.
افغان  چې  ویلي،  وار  وار  په  طالبانو  ځکه  زیاتوي،  هغه 
السپوڅی  ولسمشر  او  پېژني  نه  رسمیت  په  حکومت 
بولي، نو څنګه به هغوی راشي او د سولې مېز ته به کېني.
نشي  کې  راوستو  په  ثبات  او  سولې  د  وویل،  نوموړې 
خو  شي؛  پټې  سترګې  هڅو  له  ولسمشر  د  چې  کېدای 
شته  کې  برخه  دې  په  او  کړنالره  سولې  د  چې  وایي 
ته  لوري  او زموږ مقابل  ناسمې دي  او هڅې  پروګرامونه 

د منلو نه دي.
د  لوري  له  زموږ  چې  کله  هر  خبره،  په  عزیز  مېرمن  د 
د  مو  ته  لوري  مقابل  او  شوي  پورته  را  خبرې  سولې 
سولې بلنه ورکړې، له هغې خوا یې ځواب په چاودنو او 

ځانمرګو بریدونو راکړل شوی دی.
چې  ده  دا  خبره  بله  وایي،  غړې  دغه  جرګې  ولسي  د 
چې  ترهغې  او  دی  مالتړی  ستر  یو  طالبانو  د  پاکستان 
طالبانو  د  کې  پاکستان  په  چې  کسان  هغه  او  پاکستان 
مالتړ کوي او تجهیز کوي یې هغوی په رښتیني ډول ونه 
غواړي چې په افغانستان کې سوله...       ادامه صفحه 7

یونیسف بیش از 6۸ میلیون 
دالر به وزارت معارف 

کمک می کند

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف( 
معارف  وزارت  به  را  دالری  میلیون   ۶۸ کمکی  بستۀ 

افغانستان برای دو سال آینده منظور کرده است.
وزارت معارف افغانستان و یونیسف با امضای تفاهمنامه یی 
توافق کردند که بستۀ کمکی جدید کشورهای کمک کننده 
از  حمایت  صندوق  و  افغانستان  دولت  سوی  از  مشترکًا 

کودکان سازمان ملل متحد به مصرف برسد.
برای  یونیسف  نقدی  کمک  که  می گویند  افغان  مقام های 
بهبود نظام معارف افغانستان اختصاص یافته و قرار است 
در دو مرحله برای سال های 201۳ و 2014 میالدی مصرف 

شود.
فاروق وردک وزیر معارف در مراسم امضای این تفاهمنامه 
بخش های  در  یونیسف  جدید  کمک های  از  که  گفت 
مختلف از جمله دسترسی کودکان به آموزش و پرورش، 
بهبود کیفیت معارف، تطبیق برنامه سوادآموزی برای زنان 
اولویت های  بنابر  آموزشی  شوراهای  و  مکاتب  ایجاد  و 

دولت استفاده می کنند.
وزارت معارف افغانستان می گوید که از کمک های جدید 
تصمیم دارند نصاب درسی معارف را...     ادامه صفحه 6

ولسمشر د سولې د خبرو اترو په اړه شکمن دی

روزنامهماندگاربرایسالآيندةخورشيديمشتركميپذيرد

Mandegar daily Bank Account in Maiwand-  Bank:  1001201077988 حساب بانكي روزنامه ماندگار در ميوند بانك:

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر
و اساتید دانشگاه دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی
شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی
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روزنامة

برای اشتراک در روزنامه با این شماره ها به تماس شوید: 0784301640 - 0776930565

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان و نزدیک شدن سال 1۳۹۳ / 2014 زمان خروج نیروهای 
بر  بنا  بنیاد شهید احمدشاه مسعود  افغانستان،  بهبود روند جاری در  به منظور  از کشور، و  بین المللی 
مسوولیت ملی خویش و به سلسله تالش های پیگیرش، به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم میان نخبگان 

کشور در محور یک اجنداي ملی، تدویِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.
به خاطر جستجوی راه حل ملي  اجتماعي کشور که  از همۀ نخبگان سیاسی، فرهنگی و  منظور،  بدین 
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

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

0700277781 - rowzana@yahoo.com
0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

جان باختن دو کودک در حملۀ هوایی ناتو در غزنی
یک  حمله  در  کودک  دو  دست کم 
هلیکوپتر نیروهای ناتو هنگام پشتیبانی 
از سربازان داخلی، در ساحه »اسفنده« 
مقامات  شدند.  کشته  غزنی  والیت 
می گویند که در این حمله ۹ طالب نیز 

کشته شدند. 
آدم ووجاک، سخنگوی نیروهای ناتو 
روز  نیروها  این  هلیکوپتر  که  گفت 
هوایی  حمله  به  اقدام  هنگامی  شنبه 
در  افغانستان  پولیس  گزمه  که  کرد 
شورشیان  حمله  مورد  غزنی  والیت 

قرار گرفت.
»نیروهای  گفت:  ناتو  سخنگوی 
واحد  از  امنیت  به  کمک  بین المللی 
شورشیان  با  درگیر  که  افغان  نیرهای 
شلیک  و  هلیکوپتر  طریق  از  بودند، 
همچنان  او  کردند«.  پشتیبانی  مستقیم 

در  بررسی  که  افزود 
مورد مرگ افراد ملکی 

ادامه دارد.
دگروال محمد حسین، 
پولیس  بازرس  یک 
در  که  گفت  محلی 
شورشی   ۹ حمله 
و  شده  کشته  طالبان 
نیز  ملکی  فرد  هشت 
در  برداشتند.  زخم 

جسد  رویترز  خبرنگار  حال،  همین 
دو کودک را دیده است که افراد محل 
کشته  ناتو  هوایی  حمله  در  می گویند 

شدند.
باز محمد همت، رییس شفاخانه غزنی 
می گوید که دو زن و یک کودک شامل 
گفته  به  می باشند.  شده  زخمی  افراد 

این مقام شفاخانه، وضعیت سه تن از 
زخمیان وخیم است.                      

محمد حسین عادل، آمر امنیت پولیس 
هوایی  حمله  که  می گوید  غزنی 
حوالی  که  گرفت  صورت  هنگامی 
یک  محلی،  وقت  به  صبح   ۹ ساعت 
کاروان اکماالتی نیروهای خارجی در 
مسیر قندهار مورد...    ادامه صفحه 6

به جز »سخن ماندگار، مسؤوليت ديگر 
نبشته ها به نويسندگان بر مي گردد.

نشاني: حصة دوم کارته پروان، چهارراهی مسجد 
مولوی عبدالمتين، سرک غربی )سمت باغ باال( 

دست راست کوچة پنجم
شماره گان: 5000


