
رییس جمهور کرزی در دیدار با قربانیان حملۀ اخیر طالبان 
در والیت فراه، گفت که امنیت ملی، به دیگر نهادهای امنیتی 
نسبت به احتمال حملۀ طالبان به مراکز دولتی، هشدار داده 

بود؛ اما نهادهای امنیتی به موقع عمل نکردند.
طالبان چهارشنبۀ هفتۀ گذشته با حمله به دادستانی والیت 
فراه، دست کم 50 تن را کشته و بیش از صد تن دیگر را 

زخمی کردند.
این حمله، خونین ترین حمله در نوع خود در جریان یازده 

سال گذشته در والیت فراه خوانده شده است.
قربانیان حملۀ مرگ بار  با  رییس جمهور کرزی در دیدارش 
فراه، یک بار دیگر طالبان را برادر خطاب کرد و گفت که با 

طالبان بیرونی مبارزه و با طالبان داخلی صلح می کند.
او اعالم کرده که حمالت تروریستی زنجیره یی والیت فراه، 

بی پاسخ نخواهد ماند. 
آقای کرزی گفته است که با انجام این حمالت، دشمنان دور 

و نزدیک افغانستان، نمی خواهند ما نیرومند باشیم.
او همچنان وعده سپرده که دولت، خانواده های قربانیان حادثۀ 

والیت فراه را کمک اقتصادی خواهد کرد.
از  شماری  فراه،  به  کرزی  رییس جمهوری  سفر  با  همزمان 
رسانه ها از شلیک دو راکت در نزدیکی مقر والیت فراه خبر 

داده اند. 
گفته می شود در این حمله به کسی آسیب وارد نشده است.

آقای کرزی در این سفر با ریش سفیدان، مقامات دولتی و 
خانواده های قربانیان حادثه روز چهارشنبه هفته گذشته دیدار 

کرده است.
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لحظه لحظه زنده گی را سپری می کنیم تا به خوش بختی برسیم، 
غافل از این که خوش بختی در همان لحظه یی بود که سپری شد.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

مقام های حکومتی به علمای دینی:

سکوت در برابر انتحار بس است!

مرگ دست کم پنج امریکایی در مرگ بارترین روز سال 
جاری میالدی برای خارجی ها در افغانستان، بر  میزان 
از  پیش  طالبان  قدرت گرفتن  خصوص  در  نگرانی ها 

خروج نیروهای ناتو در سال 2014، افزوده است.
جریان  در  شنبه  روز  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
انفجار یک موتر بمب گذاری شده که یک کاروان حامی 
نیروهای ناتو را در والیت زابل مورد هدف قرار داد، 
سه تن...                                    ادامه صفحه 6

مشترک المنافع  مستقل  کشورهای  تروریسم  ضد  مرکز  رییس 
 2014 سال  در  ناتو  نیروهای  خروج  کرد  اعالم  دوشنبه  روز 
کشورهای  در  بی ثباتی  باعث  می تواند  افغانستان،  از  میالدی 

آسیای میانه شود.
آندره نوویکوف گفت ساختار امنیت از اولویت های برنامه ریزی 

شده است که در دستور کار جامعه بین الملل قرار دارد.
وی تاکید کرد: »از نظر مرکز ضد تروریسم کشورهای مستقل 
در  که  است  کشورهایی  در صدر  افغانستان  المنافع،  مشترک 
معرض تروریسم قرار دارد.« ...      ادامه صفحه 6

می گویند،  نماینده  گان  مجلس  اعضای  از  شماری 
استیضاح 11 وزیر کابینه و سپس رأی تأیید به آن ها، 
نزد  نماینده گان  مجلس  حیثیت  و  اعتبار  از  به شدت 

افکار عمومی جامعه کاسته است.
 این وکیالن گفته اند که از موجودیت فساد و معامله ها 
مجلس  لغو  خواهان  و  اند  آمده  ستوه  به  مجلس  در 

نماینده  گان اند.
آنان تأکید می ورزند که در مسالۀ استیضاح هفت وزیر 
کابینه، معامله های زیادی صورت گرفته و حتا به گفتۀ 
یک  عنوان  به  را  نماینده  گان  مجلس  مردم  حاال  آنان، 

مرکز تجارتی می شناسند.
 محمد نور اکبری یک عضو مجلس در جلسۀ عمومی 

روز دوشنبۀ مجلس گفت که ارزش مجلس نماینده  گان 
در نزد مردم از بین رفته و باید دروازۀ آن بسته شود.

سکوت  اگر  محترم  صاحبان  »وکیل  کرد:  تصریح  او 
می کنید، معنی این را دارد که دیگر پارلمان افغانستان 
نمی کنیم پس  اگر چنین  نمی کند.  نماینده گی  از مردم 
دو سه طریقه وجود دارد: مداخله رییس جمهور، الیحۀ 
که  این  سوم  و  پارلمان  در  منافع  تضاد  مقرری  برای 
بهترین راه شریفانه بر ما و شما این است که به صورت 
دسته جمعی پارلمان را بسته کرده و استعفا بدهیم. اگر 
تدابیری سنجیده نشود، پس دروازه پارلمان بسته شود.«
این  نیز  نماینده  گان  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی 
وکال  از  که شماری  می گویند  و  کرده  تایید  را  مسأله 

دست آوردن  به  مصروف  مردم،  از  وکالت  عوض  به 
پروژه ها، کرسی های مهم دولتی برای دوستان شان و 

در تالش معامله با مقام های دولتی اند.
می گوید  نیز  مجلس  دیگر  عضو  ایوبی  عبدالرحیم 
افشا  باید  به فساد دست می زنند،  نام های وکالیی که 

شود.
که  است  این  وکیالن  تمام  از  من  خواستم  گفت:  او 
دیگر با این خانه بیشتر از این ظلم...    ادامه صفحه 6

افزایش نگرانی ها از 
تشدید حمالت مرگ بار 

طالبان

خروج ناتو از افغانستان 
باعث بی ثباتی آسیای 

میانه می شود

حامد کرزی:  

امنیت ملی دربارۀ حمله به نهادهای 
دولتِی فراه هشدار داده بود

انتخابات در 
سایۀ اجماع 

ملی
2

4

7

5

دیوار

کریکت 
افغانستان؛
تافـتۀ جدا 

بافـته

در برگ ها

طرح ملِی 
حکومت دارِی 

شایسته

صفحه 6

برخی نماینده گان مجلس: 

دِر مجلس را ببندید!



موضوِع  سِر  بر  بحث  وقتی  روزها  این 
انتخابات کشیده می شود، نخبه گان جامعه 
از ایجاد اجماع ملی سخن می گویند و آن 
را مولفۀ اصلی و مهم در راستای برگزاری 
می دانند  سالم  و  عادالنه  انتخابات شفاف، 
در  که  می ورزند  تأکید  حال  عیِن  در  و 
از  کشور  اجماعی،  چنین  ایجاد  صورت 

وضعیت بحران فعلی بیرون خواهد شد.
بدون تردید، مشکل یک دهۀ گذشتۀ کشور 
را در نبود چنین اجماعی باید جست وجو 
و  انتزاعی  کلیت  یک  ملی،  اجماع  کرد. 
پایۀ آن، خطوط قرمز  بر  ارزشی است که 
مشخص می شوند و کل جامعه در فضای 
یک دیگر  با  می توانند  سیاسی  آرامِش 
مسایل،  بسیاری  در  شاید  کنند.  گفت وگو 
جامعه  عادی  شهروندان  حتا  و  نخبه گان 
نشان  را  اختالف سلیقه هایی  یک دیگر  با 
که  ملی یی  منافع  پای  وقتی  ولی  دهند، 
در یک اجماع تعریف شده است به میان 
 آید؛ آن گاه اختالف ها تبدیل به راه حل ها و 
کوتاه آمدن ها می شود، و جامعه از حالت 
آن،  فیزیکی که شدیدترین شکل  تعارِض 
جنگ و ناامنی های فعلی است، بیرون شده 
می دهد.  بها  فکر  و  اندیشه  تضارب  به  و 
چنین جامعه یی را می توان جامعۀ عقالنی، 

قانون گرا و ارزش محور خواند. 
در نخستین سال های پس از سقوط رژیم 
میان  در  را  اجماعی  چنین  می شد  طالبان، 
مردم حس کرد. همه به گونه یی نسبت به 
آینده امیدوار بودند و تالش هایی در حال 
صورت گرفتن بود تا افغانستان از چرخۀ 
بیرون  بحران و تنش های سه دهۀ گذشته 
و  بیگانه گان  از سوی  که  تنش هایی  شود؛ 
گاه هم خودی ها وارد فضای جامعه شده 
بود و افغانستان را در عین یک پارچه گی، 
بود.  کرده  بخش  زیادی  پارچه های  به 
قوم،  زبان،  چون  مواردی  از  تنش ها  این 
به  آغاز می شدند و  ملیت، گروه و حزب 
فردی  منافع  و  فرد  چون  کوچکی  موارد 
و  ملتهب  جامعه،  فضای  می یافتند.  تقلیل 
چنین  در  بود.  فیزیکی  برخوردهای  آمادۀ 
نمی شنید  را  دیگری  کسی حرف  فضایی، 
فکر  حق به جانب  و  محق  را  خود  همه  و 

می کردند. 
سی سال جنگ، میراثی جز این برای یک 
کشور نمی تواند داشته باشد. ولی با ایجاد 
دموکراتیزه  روند  آغاز  و  موقت  دولِت 
کردن جامعه، این فرصت به وجود آمد که 
مردم افغانستان و به ویژه نخبه گان سیاسی 
آن، به نوعی اجماع ملی در مسایل میهنی 
دست پیدا کنند. ولی متأسفانه این فضا از 

وضعیت  به  دوباره  خاصی  حلقات  سوی 
در  که  آن چه  هر  و  برگشت  خود  اولیۀ 
گفتماِن  گسترش  و  آرامش  ایجاد  جهت 
سیر  بود،  گرفته  صورت  جامعه  در  امن 
افراد  برخی  میان،  این  در  پیمود.  نزولی 
افرادی در ارگ  به ویژه  کلیدی در نظام و 
مردم  که  نگذاشتند  ریاست جمهوری، 
افغانستان به مرحلۀ گذار از بحران برسند. 
سیستماتیک  گونۀ  به  کشور  در  بحران 
از  این که مردم  به جای  پیدا کرد و  تداوم 
وضعیت جدید سیاسی استفاده کنند، یک 
بار دیگر تفنگ به اصلی ترین منطِق جامعه 
آن سوی  از  گاه  تفنگ  این  تبدیل گشت. 
شورشی  گروه های  هیأت  در  و  مرزها 
و  وارد کشور شد  نظام  براندازی  به هدف 
گاه در داخل نظام افرادی به عنوان ستوِن 
از  اما حاال پس  از آن سود جستند.  پنجم 
گذشت یک دهه، همه یک بارِ دیگر بحث 
اجماع ملی را مطرح می کنند و بر ضرورِت 
آن به عنوان عنصر گذار از مرحلۀ بحران 

تأکید دارند.
ملی  اجماع  طرح  نخستین بار  برای  شاید   
در صورت نوشتاری و تدوین شدۀ آن، در 
ولی  احمد  از سوی  که  ملی«یی  »آجندای 
اما  باشد؛  یافته  بازتاب  شد،  ارایه  مسعود 
محافل  که  می شود  دیده  زمان  گذشت  با 
زیادی در کشور نسبت به آن توجه نشان 
این خصوص  در  که  کسانی  حتا  داده اند. 
کس  به  نمی خواهند  نیز  را  تقدم  حق 
این  که  است  این  مهم  اما  بدهند.  دیگری 

طرح حاال وارد فضای گفتمانی جامعه شده 
و گفت وگوها  نشست ها  از  بسیاری  در  و 
به گونه یی از آن الهام گرفته می شود. حاال 
نمی خواهند  افرادی  که  نیست  مهم  زیاد 
حق مولف را به دالیل خاص ادا کنند؛ ولی 
مهم این است که به اجماع ملی به عنوان 
باید  فرهنگی  و  سیاسی  ضرورت  یک 

اجماعی،  به چنین  بدون رسیدن  اندیشید. 
افغانستان به هیچ صورت به فضای آرامش 
نخواهد  دست  سیاسی  و  روانی  امنیت  و 
یافت؛ فضایی که همه جایگاه خود را در 
باشند که  بدانند و مطمین  آن تعریف شده 
حقی از کسی و یا کسانی تضییع نمی شود.
 از حاال که بحث انتخابات ریاست جمهورِی 
جامعه  نخبه گان  باید  است،  مطرح  آینده 
تالش های  ملی،  اجماع  به  رسیدن  برای 
زیادی به خرچ دهند. فرصت زیاد نیست، 
احزاب  اگر  نیست.  هم  تمام شده  ولی 
حقوق  نهادهای  مدنی،  جامعۀ  سیاسی، 
کشور،  سیاسی  بزرگان  و  علما  بشری، 
بگذارند  کنار  را  اختالف سلیقه های جزیی 
و یک دیگر را تحمل کنند، می توان مطمین 
خواهد  به دست  اجماعی  چنین  که  بود 
و  برتری جویی  فضای  فضا،  اگر  اما  آمد. 
هژمونِی یک گروه و یا قوم بر گروه ها و 
سال  ده  در  متأسفانه  که  باشد  دیگر  اقوامِ 
گذشته چنین بوده است، نه تنها افغانستان 
آسیب های جدی خواهد دید، بل وضعیت 
امنیتی و سیاسی کشور از وضعیت کنونی 

نیز بحرانی تر خواهد شد. 
خوش بینی های گاه بدوِن منطق و استدالل 
را در خصوِص سال  آقای کرزی  عقالنِی 
1393، نباید زیاد جدی گرفت. آقای کرزی 
که  توهِم سیاسی می شود  گاه چنان دچار 
گاه  و  می بیند  مراد  وفِق  بر  را  همه چیز 
در  غرق  چنان  سیاسی،  اهداف  به دلیل 
انحصاری کردِن قدرت می شود که به هیچ 

مورد دیگری نمی خواهد به عنوان چالش 
میان  این  در  بپردازد. پس  کشور  برابر  در 
نخبه گان  به  داشت،  می توان  اگر  امیدی 
گوشت،  تمام  با  را  درد  که  است  جامعه 
می کنند  درک  خویش  استخواِن  و  پوست 
داده  نوید  آینده آن گونه که  و می دانند که 

می شود، روشن هم نیست.

2سال پنجم y شمارة یکهزار و سی و پنجم y سه شنبه 20 فروردین/حمل y 1392 09 اپریل 2013 www.mandegardaily.com

احمد عمران

انتخابات در سایۀ اجماع ملی
 

بر بنیاد گزارشی که در روزنامۀ ماندگار نشر شده است، مقامات 
در  افراد  قومیِت  صالح دید،  بر  بنا  که  گفته اند  داخله  وزارت 

شناس نامه های الکترونیکی تذکر داده نخواهد شد. 
انجام  را  مشوره هایی  که  گفته اند  داخله  وزارت  در  مسووالن 
شکل  در  قومیت  نام  نباید  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  و  داده 
ظاهرِی شناس نامه های الکترونیکی گنجانده شود. اما آنان تأکید 
کرده اند که قومیت و سایر مشخصات افراد، در حافظۀ پنهاِن این 

شناس نامه ها ثبت خواهد شد.
قبل بر این، توافق شده بود که قومیِت افراد نیز در شکل ظاهرِی 
شناس نامه ها درج گردد. اما اکنون به نظر می رسد که این امِر مهم 
برنگشته  از تصمیِم خود  انداخته شده و حکومت هنوز  نظر  از 

است.
اولیۀ  از حقوق  روشن،  و  آشکار  به صورت  افراد  قومیِت  درج 
افراد است که در گذشته ها بنا بر مسایل سیاسی ـ فاشیستی در 
آن صورت  تبدیِل  و  تغییر  در  سعی  حتا  و  نمی شد  گرفته  نظر 
گرفته بود. به همین دلیل بود که در هنگام تهیۀ شناس نامه های 
الکترونیکی، بخشی زیادی از مردم خواهاِن درج قومیت شان در 

این شناس نامه ها شدند.
به عنوان دلیل عدم درِج  آن چه را که حکومت، مشوره گفته و 
قومیت نام برده، کذب محض است. زیرا مردم خود خواهاِن درج 
شده  اعالم  رسانه ها  از  بارها  مطلب  این  و  بوده اند  قومیت شان 
وزارت  مسووالن  و  حکومت  ریاکارِی  که  دیگری  دلیل  است. 
با  که  است  مردم  نماینده گان  موضع گیری  می نمایاند،  را  داخله 
پخش خبر فوق، گفته اند اگر هویت قومی  در شناس نامه ها مخفی 
نگه داشته شود، واکنش شدید مجلس را برخواهد انگیخت. حتا 
یکی از نماینده گان گفته است که وزیر داخله، خود اعالم کرده 
بود که هویت قومی  در شناس نامه ها قابل مشاهده می باشد. افزون 
بر این، مردم نیز به یاد دارند که حکومت اعالم کرد هویت قومی 

 را در شناس نامه ها پنهان نگه نخواهد داشت.
اما اکنون حکومت خالِف آن همه وعده و با تکیه به مشوره های 
می نمایاند  خود  این  و  می کند،  انکار  را  موضوع  این  دروغین، 
قومی  از سوی حکومت در شناس نامه های  پوشاندِن هویت  که 
داوودخانی  دنبالۀ سیاست های عبدالرحمان خانی و  الکترونیکی، 

است.
هرچند این طرز برخورد حکومت، تازه گی ندارد و موارد بسیاری 
اما  گفته اند؛  دروغ  مردم  به  آشکارا  حکومتی،  مقامات  که  بوده 

حرکت فعلِی حکومت، بسیار پردامنه و خطرناک می نماید. 
دروغین  هویت های  تحمیل  شده،  دست کاری  تاریخ  از  مردم 
در  آن چه  ولی  ندارند.  خوشی  خاطرۀ  قومی،   نسل کشی های  و 
الکترونیکی  شناس نامه های  در  قومیت  اسم  درج  عدم  به  پیوند 
مطرح می شود، همین موضوع است. به این معنا که این حرکت 
حکومت، تداعی گِر تاریخ چند سدۀ اخیِر کشور است که از ستم 

و برتری جوییِ  قومی آکنده می باشد. 
هویت های  داشتِن  نگه  مخفی  زمینۀ  در  گروهی  که  بی تردید 
گروه ها  این  می ورزند.  تالش  بسیار  شناس نامه ها  قومی  در 
هنوز بر بنیاد تفکر فاشیستِی گذشته عمل می کنند و در سرخط 
کاری شان، برتری جویی قومی  قرار دارد. اما افغانستان از آِن تمام 
است  قدرت  سر  بر  که  و حکومتی  است  سرزمین  این  ساکناِن 
قوم پرسِت  گروه های  و  حکومت  ولی  مردم.  همۀ  حکومِت  نیز 
همواره  آنان  نیستند.  معترف  حقیـقت  این  به  هرگز  آن،  درون 
به واسطۀ نفوذهای شبکه یی شان در پروسه های ملی و مهمی  چون 
توزیع شناس نامه های الکترونیکی، آن ها را به نفِع خویش مصادره 

می کنـند.
حکومت و گروه های برتری جوی درون آن، هیچ گاه به پیامدهای 
مجلس  است  محتمل  این که  به  نمی کنند.  فکر  خود  اعماِل 
این  گناه کارِ  و  بی گناه  افراد  از  بسا  و  گردد  متشنج  نماینده گان 
مردمِ  از  موجی  شاید  این که  به  کند.  سلب صالحیت  را  برنامه 
خشمگین به جاده ها بریزند و هر آن چه هست ونیست را به آتش 
بکشند. و به این که اگر میان اقوام، اختالفات شدیدی در بگیرد، 

چه خواهد شد؟
نومیدانه باید گفت که توزیع این شناس نامه ها آغاز خواهد شد، 
برنامۀ  این  باشد.  کرده  فکر  آن  بِد  عواقب  به  آن که کسی  بدون 
شوم از ماه ها زیرکانه جریان داشته و اکنون که در آستانۀ عملی 
شدِن آن قرار داریم، امکان عقب گرد و یا جلوگیری از آن متصور 
همه گانی،  بسیج  یک  در  مردم  نماینده گان  این که  مگر  نیست، 
فرمان لغِو پروسۀ توزیِع این شناس نامه ها را به صورت فعلی اش 
بدهند. اما در غیر این، باید منتظر تنش ها و حادثاتی باشیم که به 
لطِف حکومت و حلقات قوم پرسِت دروِن آن به میان خواهد آمد.

عدِم درِج قومیت در 
شناس نامه های الکترونیکی 

تنش آفرین است!

خوش بینی های گاه بدوِن منطق و استدالل عقالنِی آقای کرزی را در خصوِص سال 
1393، نباید زیاد جدی گرفت. آقای کرزی گاه چنان دچار توهِم سیاسی می شود 
که همه چیز را بر وفِق مراد می بیند و گاه به دلیل اهداف سیاسی، چنان غرق در 
انحصاری کردِن قدرت می شود که به هیچ مورد دیگری نمی خواهد به عنوان 
چالش در برابر کشور بپردازد. پس در این میان امیدی اگر می توان داشت، به 
نخبه گان جامعه است که درد را با تمام گوشت، پوست و استخواِن خویش درک 
می کنند و می دانند که آینده آن گونه که نوید داده می شود، روشن هم نیست
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وقتی مجسمۀ صدام سرنگون شد
تاریخ  در  امریکایی  نیروهای  آنکه  از  پس  دهه  یک 

و  گرفته  دست  به  را  بغداد  کنرتل   2003 اپریل   9

رسنگونی حکومت ستمگر صدام را قطعی کردند، 

بحران های  و  مرگبار  حمالت  گرفتار  همچنان  عراق 

سیاسی بی پایان است.

که  عراقی هایی  شکوهمند  تصاویر  جهان  که  حالی  در 
به  بغداد  مرکز  در  فردوس  میدان  در  را  صدام  مجسمه 
پایین کشیدند به یاد دارد اما سقوط پایتخت عراق بسیار 
پرشورتر از سالروز حمله امریکایی ها به این کشور در دو 

هفته پیش از آن است.
در زمانی که مجسمه صدام سقوط کرد ارتش قدرتمند 
از بین رفته و شکست خورده و بی روحیه  وی عمدتًا 
قلمداد می شد؛ اما احساس سرفرازی بسیاری از عراقی ها 
در آن روز از مشاهده سقوط دیکتاتوری که چند دهه در 
کشور حکومت کرده بود، احساس تلخی برخی دیگر را 

کمرنگ کرد.
در  که  فلسطین  هتل  عمومی  روابط  مدیر  بتی،  ظفر 
نزدیکی میدان فردوس بغداد است و در زمان جنگ عراق 
پناهگاه خبرنگاران خارجی بود، می گوید: در آن زمان من 
فهمیدم که دولت عراق سقوط کرده است و ما به دست 

اشغالگران امریکایی افتاده ایم.
با وجود آنکه جنگ عراق نسبتًا کوتاه بود و شش هفته 
پس از حمله سربازان خارجی جورج دبلیو بوش، رییس 
به  ما  »ماموریت  که  کرد  اعالم  امریکا  سابق  جمهوری 

پایان رسیده«، دوران پس از آن خونین و دشوار بود.
نیروهای ائتالف و امریکایی نیز که میان گروه های شبه 
نظامی شیعه و سنی گرفتار شده بودند تاوان سنگینی را 
پرداخت کردند و حدود 4800 سرباز خارجی در عراق 
کشته شدند که بیش از 90 درصد از آنها امریکایی بودند. 
البته عراقی ها بسیار بیشتر از این میزان متحمل خسارت 
اخیرا  عراق  اجساد  شمارش  دولتی  غیر  سازمان  شدند. 
برآورد کرده که در یک دهه پس از حمله به عراق دست 
دست  از  را  خود  جان  عراقی  غیرنظامی  هزار   112 کم 

داده اند و هزاران سرباز و مامور پلیس کشته شده اند.
اختالف نظر درخصوص اینکه به تاریخ 9 اپریل در عراق 
به  آن  از  برخی  که  حالی  در   - شود  نگریسته  چگونه 
عنوان روزی که کشور آزاد شده و برخی دیگر به عنوان 
روزی که کشور اشغال شده، یاد می کنند- موجب شده 
اکراه  رسمی  یادبود  مراسم  هرگونه  از  عراق  دولت  که 

داشته باشد.
در همین حال سالگرد سقوط بغداد در مقطعی حساس 
برگزاری  تا  روز   10 تنها  و  دارد  قرار  کشور  این  برای 
انتخابات  این  است.  مانده  باقی  عراق  والیتی  انتخابات 
نخستین انتخابات عراق از زمان خروج سربازان امریکایی 

از این کشور در پایان سال 2011 است.
خشونت های  نتیجه  در  انتخابات  این  اعتبار  همچنین 
انتخابات  کاندیدای  به 12  نزدیک  گسترده در حالی که 
کشته شده اند و همچنین تصمیم کابینه دولت عراق برای 

تعویق بخشی از انتخابات زیر سئوال رفته است.
از 18 والیت  تنها 12 والیت  معنی است که  بدین  این 

عراق شاهد انتخابات خواهند بود.
همچنین عالوه بر حمله به کاندیداها و حامیان انتخابات، 
و  است  تهدید  یک  همچنان  عراق  سراسر  در  خشونت 
بیشترین  که  شدند  کشته  تن   271 میالدی  گذشته  ماه 
رقم تلفات برای یک ماه از زمان ماه اوت 2012 است. 
حمالت  برای  فرصتی  می تواند  سالگرد  این  همچنین 

بیشتر باشد.
مشاوره  گروه  در  عراق  متخصص  یک  درک،  جان 
خطرپذیری AKE اظهار می دارد که برای عراقیها سقوط 
است،  عراق  از خود جنگ  انگیزتر  خاطره  بسیار  بغداد 
در  آن هستند که  دنبال  به  احتماال  نظامیان  بنابراین شبه 

این سالروز خشونتهای بیشتری صورت دهند.

در  وابسته  گروه  ویژه  به  عراق  نظامی  شبه  گروه های 
دوران  نسبت  به  اینکه  وجود  با  کشور  این  در  القاعده 
از قدرت کمتری  اوج خود در سالهای 2006 و 2007 
بزرگ  حمالت  می توانند  همچنان  اما  هستند  برخوردار 
و پرتلفات انجام داده و اغلب شیعیان و نیروهای امنیتی 

را به منظور بی ثبات کردن کشور هدف قرار می دهند.
مقصر این خشونتها اغلب مناقشه های سیاسی میان نوری 
المالکی، نخست وزیر عراق و بسیاری از شرکای سابق 
وی در دولت وحدت ملی عراق قلمداد می شود که به 
شبه نظامیان اجازه داده از اختالفات موجود بهره برداری 
عین  در  است.  داده  مانور  فضای  آنها  به  این  و  کنند 
میان  در  ماهه  اعتراضات چندین  با  المالکی  نوری  حال 
والیت های سنی نشین در غرب و شمال عراق رو به رو 
شده است و طی آن تظاهرکنندگان شکایت می کنند که 

اقلیت آنها هدف مقامات شیعه مذهب قرار دارد.
این مناقشه که از ماه دسمبر تاکنون پابرجا است، ممکن 
است تحت الشعاع اختالفات دیگری میان دولت مرکزی 
عراق و منطقه خودمختار کردستان بر سر برخی مناطق 
مورد مناقشه قرار گیرد. این منطقه که از مرز غربی عراق 
است،  شده  کشیده  ایران  با  آن  شرقی  مرز  تا  سوریه  با 
مناقشه  این  که  می گویند  دیپلماتها  و  بوده  نفت  از  غنی 
ثبات  متوجه  را  تهدیدها  بزرگترین  از  یکی  نشده،  حل 

عراق می کند.

بانوی آهنین انگلیس 
درگذشت

کوریای جنوبی:

آزمایش اتمی کوریای شمالی 
قریب الوقوع نیست

طالبان پاکستانی:

خواهان تغییر نظام دموکراسی در 
پاکستان هستیم

بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، از کوریای شمالی خواست تا از آزمایش جدید 
هسته یی خودداری کند و گفت که چنین اقدامی با توجه به تنش های جاری در شبه جزیره 

کوریا، »تحریک آمیز« است.
سیول روز دوشنبه اعالم کرد »نشانه هایی« در دست است مبنی بر اینکه کوریای شمالی در 

حال آماده کردن خود برای چهارمین آزمایش هسته یی ظرف روزهای آینده است.
با این حال، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است که وزارت دفاع کوریای جنوبی 

ساعاتی بعد گفت که این آزمایش قریب الوقوع نیست.
دبیرکل سازمان ملل که در هلند به سر می برد روز دوشنبه، گفت که او از گزارش های 
مربوط به تالش کوریای شمالی برای آزمایش جدید هسته یی خبردار است ولی اطالعات 

بیشتری در این زمینه ندارد.
وی از پیونگ یانگ خواست تا از انجام این آزمایش خودداری کند و گفت که این یک 

»حرکت تحریک آمیز« و ناقض قطعنامه  2094 شورای امنیت سازمان ملل است.
بان کی مون افزود: جمهوری خلق دمکراتیک کوریای شمالی نمی تواند چنین کاری کند و 

شورای امنیت و جامعه بین المللی را مستقیمًا به چالش بکشاند.
در تحولی دیگر، کوریای شمالی روز دوشنبه اعالم کرد که تمام کارگران خود را از منطقه 
صنعتی و مشترک با کوریای جنوبی خارج می کند. این منطقه آخرین نقطه همکاری مشترک 

دو کشور محسوب می شد.
از  بیانیه یی که خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی منتشر کرده است، کیم یانگ گون،  در 
مقام های ارشد حزب کمونیست کوریای شمالی گفته که این کشور »تمام کارکنان خود را 

از منطقه مشترک خارج خواهد کرد«.
این منطقه را  پیونگ یانگ همچنین »به طور موقت تمام فعالیت ها در  افزوده است:  وی 
به حال تعلیق در آورده و این موضوع را بررسی خواهد کرد که آیا مجمتع صنعتی )کائه 

سونگ( باید به کار خود ادامه دهد یا تعطیل شود«.
مجتمع کائه سونگ در سال 2004 ساخته شده است و نمادی از همکاری اقتصادی مشترک 

در مرزهای دو کشور به شمار می رود.

  اسکای نیوز عربی،
 مارگارت تاچر، اولین و تنها نخست وزیر زن انگلیس در دهه 
1980 و معروف به بانوی آهنین روز گذشته در سن 87 سالگی 

به دنبال سکته مغزی درگذشت.
مارگارت هیلدا تاچر) Margaret Hilda Thatcher(  رهبر 
به   1975 سال  در  وی  بود.  انگلیس  محافظه کار  حزب  سابق 
با شعار  رهبری این حزب برگزیده و چند سال بعد در 1979 
به  و  شد  نامزد  محافظه کاران  سوی  از  اقتصادی  اوضاع  بهبود 
نخست وزیری انگلیس رسید و تا سال 1990 در هر دو سمت 
باقی ماند. تاچر تنها زنی در بریتانیا است که تاکنون دارای این 

دو پست به صورت همزمان بوده است.
به  .او  تاچریسم « معروف است   « به  الگوی رفتار سیاسی وی 

دلیل قاطعیت خود به بانوی آهنین مشهور بوده است.
شهر  »گرانتهام«  در   1925 اکتبر   13 در  رابرتز  هیلدا  مارگارت 
متولد گردید. در  لندن  کیلومتری شمال  واقع در 150  کوچکی 
جوانی پدر و مادرش صاحب یک مغازه خواروبارفروشی بودند 
ولی مارگارت ابتدا لیسانس هنر از دانشگاه اکسفورد دریافت کرد 
و سپس در دو رشته شیمی و حقوق تحصیالت عالیه را ادامه 
داد و از هر دو فارغ التحصیل گردید. بعد از آن به ریاست گروه 
آکسفورد  دانشگاه  در  محافظه کار  حزب  عضو  فارغ التحصیالن 

انتخاب شد.
در 1951 با »دنیس تاچر« از مدیران ثروتمند صنایع نفت انگلیس 
ازدواج کرد و از آن پس به »مارگارت تاچر« مشهور شد. حاصل 
این ازدواج یک دختر و پسر دوگانه بود. مارگارت مدتی مشغول 

به وکالت در دادگستری بود.
در 1959 به نماینده گی مجلس عوام انگلیس انتخاب شد و در 
و  آموزش  وزارت  سمت   1970 در  محافظه کار  حزب  دولت 
پرورش را بر عهده گرفت. در 1975 به رهبری حزب محافظه کار 
انتخاب شد. این نخستین بار در تاریخ انگلستان بود که یک زن 

رهبر یک حزب سیاسی عمده این کشور می شد.
در سوم مه 1979 با پیروزی محافظه کاران در انتخابات پارلمانی 

مارگارت تاچر به سمت نخست وزیری انگلستان انتخاب شد.
تاچر در نهم جون1983 برای بار دوم و در 11 جون 1987 برای 

بار سوم در این سمت ابقا گردید.
تاچر در سال های نخست وزیری خود تابع و هم پیمان سیاست های 
امریکا در اروپا بود. در چارچوب همین نگرش، وحدت پولی 
اروپا و یا پیمان اتحادیه اروپای بدون مرز، با سیاستهای بازدارنده 
و کارشکنی دولت تاچر در انگلستان مواجه بود. آن هم پیمانی 
به  بین المللی  عرصه  در  را  تاچر  سیاست  بازدارندگی،  این  و 
عنوان »تاچریسم« شاخص کرده بود. تبعات فروپاشی کمونیسم 
و خاتمه جنگ سرد در اروپا که با خوش بینی همه دولتهای این 
قاره مواجه شد، در کابینه تاچر با نوعی تردید و نگرش بدبینانه 
دیوار  آلمان، شکسته شدن  اتحاد دو  دلیل  به همین  بود.  همراه 
بلند کمونیستی میان شرق و غرب اروپا و رخدادهای دیگر که 
محصول طبیعی خاتمه جنگ سرد بود، مورد استقبال تاچر قرار 
نگرفت و حزب تحت رهبری وی در میان سایر احزاب سیاسی 
اروپا به انفعال کشانده شد. این عوامل، باعث بن بست سیاسی 
و  زد  دامن  داخلی حزب محافظه کار  اختالفات  به  و  تاچر شد 

سرانجام وی را وادار به استعفا و کناره گیری از قدرت نمود.
وی سمت نخست وزیری را تا 22 نومبر 1990 بر عهده داشت 
و سپس در پی 11 سال نخست وزیری و 15 سال رهبری حزب 
محافظه کار از مقام خود استعفا داد و جای خود را به »جان میجر« 
وزیر خزانه داری جوان کابینه خود سپرد. تاچر بعد از کناره گیری 
از نخست وزیری به عنوان نماینده حزب محافظه کار در پارلمان 
باقی ماند و به فعالیتهای سیاسی خود ادامه داد. اما خط سیاسی 
تاچر در دوران پس از وی یعنی زمان نخست وزیری جان میجر 

نیز ادامه یافت.
خود  رقیب  از   1997 می  اول  انتخابات  جریان  در  میجر  وقتی 
تونی بلر شکست خورد و با این شکست به حاکمیت 18 ساله 
حزب محافظه کار بر انگلیس خاتمه داد، منابع خبری و سیاسی 
آن کشور از این رویداد به عنوان پایان عصر تاچریسم بر انگلیس 

یاد کردند.
تاچر به همراه دخترش کارول زندگی می کرد و طبق گفته های 

وی مادرش به بیماری آلزایمر دچار بود.

رسانه های محلی پاکستان روز دوشنبه گزارش دادند: فرمانده شبه نظامیان تحریک 
طالبان پاکستان موسوم به نظام دموکراسی در این کشور را غیر اسالمی خواند.

حکیم اهلل محسود در پیام ویدیویی خود که به خبرنگاران و دفاتر رسانه های محلی 
در شمال غرب پاکستان ارسال شده بود گفت: غیر مسلمانان خواهان تفرقه افکنی میان 

مسلمانان با استفاده از روش دموکراسی غربی در پاکستان هستند.
وی تأکید کرد: طالبان خواستار تغییر نظام دموکراسی در پاکستان و دیگر کشورهای 

اسالمی منطقه با شریعت اسالمی می باشد.
محسود خاطر نشان کرد: تحریک طالبان پاکستان با انجام جهاد خواهان به اجرا در 
آمدن قانون و شریعت اسالمی در کشورهای اسالمی بوده و خالفت اسالمی را در 

سراسر جهان در آینده برقرار خواهد کرد.
فرمانده گروه تحریک طالبان گفت: امریکا با انجام توطیه و ایجاد جنگ بین مسلمانان 

خواستار استیال بر آنان است.
دولت پاکستان با نزدیک  شدن این کشور به زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اقدامات 

امنیتی بسیاری را برای جلوگیری از هرگونه وضعیت ناامن را در نظر گرفته است.
نگرانی ها در خصوص برگزاری انتخابات پاکستان در حالی افزایش یافته که تحریک 
طالبان پاکستان در روزهای گذشته مذاکرات صلح با دولت فدرال اسالم آباد را به 
حالت تعلیق درآورد و اعالم کردند: دولت پاکستان پاسخی به پیشنهاد مذاکره با طالبان 

نداده و هم اکنون این گفت وگوها از سوی طالبان متوقف شده است.
از مردم خواست  با هشداری  این گروه  چندی پیش احسان اهلل احسان سخنگوی 
تا از همراهی گروه های سیاسی در تظاهرات و تجمعات انتخاباتی که از سوی سه 
حزب بزرگ این کشور یعنی احزاب مردم )PPP(، حزب ملی عوامی )ANP( و 
جنبش متحده قومی )MQM( در آستانه انتخابات پارلمانی سراسری برگزار می شود، 

خودداری کنند.
سه حزب مذکور نیروهای امنیتی و دولت پاکستان را علیه طالبان پشتیبانی می کنند.

در همین حال منابع خبری محلی افزودند: شبه نظامیان طالبان وابسته به گروه مالنذیر 
در منطقه قبیله یی وزیرستان جنوبی در شمال غرب پاکستان به نامزدهای انتخاباتی از 
این منطقه اطمینان دادند که این گروه هیچ گونه دخالتی در روند برگزاری انتخابات 

آتی پاکستان از جمله انجام آن در منطقه وزیرستان جنوبی نمی کنند.
صالح الدین ایوبی معروف به بهول خان رییس گروه طالبان شاخه مالنذیر در گفت وگو 
با50 نامزد انتخاباتی ازمنطقه قبیله یی وزیرستان جنوبی گفت: گروه مذکورخواهان 
دخالت در انتخابات پاکستان نبوده ولی از نامزدهای انتخاباتی می خواهد تجمعات 

سیاسی خود را به دلیل نگرانی های امنیتی بسیار با احتیاط برگزار کنند.

خبرگزاری فرانسه             
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بخش نخست

مردان 
جذبچهدخترانیمیشوند؟

و  می کند  گیچ  تا حدی  را  آن ها  آقایان،  رفتار  که  می دارند  اظهار  خانم ها  بیشتر 
به درستی نمی توانند تشخیص دهند که مردها از آن ها چه انتظاراتی دارند. آن ها از 
این که نمی توانند مردها را راضی نگه دارند، اندکی ناراحت هستند. البته امروزه 
کم تر اتفاق می افتد که خانمی به رضایت و یا عدم رضایِت مردها اهمیت دهد؛ چرا 
که خانم ها تصور می کنند که با در اختیار گذاشتن مسایل عاطفی، تمام مشکالت 
به راحتی قابل حل شدن می باشد. تا زمانی که یک چنین دیدی نسبت به زنده گی 

داشته باشید، همه چیز بر وفق مراد پیش خواهد رفت، اما...
باید توجه داشته  یا اشتباه،  بدون توجه به این که چنین نقطه نظری درست است 
باشیم که مردهای امروزی، با تالش هرچه بیشتر در پی یافتن جایگاه واقعِی خود 
در اجتماع هستند. خانم هایی هستند که به عضویت ارتش و پایگاه های فضایی 
درآمده اند و به خوبی از انجام وظایفی که بر گردن آن ها نهاده می شود، برمی آیند. 
آن ها در سایر مشاغل صنعتی دیگر هم در حال پیشرفت و ترقی می باشند. رفته رفته 
قرب  و  ارج  و  احترام  آن ها  و  است  ویران شدن  در حال  مردها  مستحکم  قلعۀ 

گذشتۀ خود را کم کم از دست رفته می بینند.
مشکِل  این  ُخب  که  بگوید  خود  با  شاید  بخواند،  را  مقاله  این  خانم  یک  اگر 
بله  باشند.  آن  برای  راه حلی  کردن  پیدا  فکر  به  باید  هم  خودشان  و  مردهاست 
درست است، اما نباید انتظار داشت که به یک باره معجزه روی دهد و همه چیز 
در  را  مردها  عملکرد  و  جایگاه  دراز  سالیان  برای  تاریخ  آن ها شود.  میل  مطابق 
جامعه معین کرده و شما به راحتی نمی توانید در عرض چندسال آن را تغییر دهید. 
شاید کم تر افرادی بتوانند در مقابل پیشرفت ها و موفقیت های خانم ها قد علم کنند، 
اما یک چنین وضعیتی به طور قطع با خود مشکالتی را نیز به همراه می آورد. یکی 
از مشکالت همان طور که قباًل نیز به آن اشاره داشتم، این است که مرد قرن بیستم 

چه انتظاراتی دارد.
آقایان کم کم متوجه می شوند که جایگاه آن ها چنان که در گذشته بوده، نیست. 
باید در  بودند و خانم ها هم  خانه  نان آورِ  از زمانی که مردها  پایی  دیگر هیچ رد 
چنین  شاید  است.  نمانده  می کردند،  بزرگ  را  خود  فرزندان  و  می نشستند  خانه 
تغییر شگرفی مستلزم سپری شدن مدت زمان بسیار زیادی باشد، اما همان طور که 
مشاهده می کنید، این امر در جوامع غربی با روند چشم گیری در حال پیش روی 
است. این روزها مردها می دانند که اگر بخواهند برای خود همسری پیدا کنند، 
باید سخت تر از گذشته کار کنند و خانم ها سنگ های بیشتری در جلِو پای شان 

می اندازند.
  حاال واقعًا مردها به دنبال چه چیزي هستند؟

اول از همه، مردها به دنبال کسی هستند که تشنۀ عشق و محبت باشد. شاید این 
حرف بسیاری از خانم ها را غافل گیر کند، اما مردها دوست دارند مورد دوست 
این جاست  مشکل  بدارند.  دوست  را  کسی  نیز  خودشان  و  بگیرند  قرار  داشتن 
که  خانمی  کردن  پیدا  دارند.  آن ها  با  سردی  و  بی احساس  برخورد  خانم ها  که 
دختر  بفهمند  این که  از  مردها  و  است  مشکل  کمی  باشد،  داشتن  دوست  قابل 

رویاهای شان را پیدا کرده اند، خوشحال می شوند.
مردها دنبال خانمی می گردند که در نظرشان جذاب باشد. خانم ها اغلب تصور 
می کنند که مردها خیلی سطحی نگر بوده و تنها چیزی که برای شان اهمیت دارد، 
به دنبال خانم های زیبا نمی گردند،  لزومًا  وضعیت ظاهرِی خانم می باشد. مردها 
افتخار  به وضعیت ظاهرِی خود  باشند که  بلکه آن ها می خواهند کسی را داشته 
کند )البته این کار را نباید بیش از اندازه انجام دهد(. مردها از داشتن نامزدی که 
قیافۀ خوبی داشته باشد، لذت می برند و من فکر نمی کنم که مردی چیزی جز این 

به شما بگوید.
مردها به دنبال خانم هایی هستند که بتوانند به آن ها اعتماد کنند. کسی که آن ها را 
به خاطر خودشان بخواهد، کسی که بتوانند به او ایمان داشته باشند. شاید برای تان 
عجیب باشد، اما برخی از خانم ها قابل اعتماد نبوده و بسیار بی وفا هستند. همین 
بی وفایی و  از  به شدت  آقایان  کنند.  محتاط تر عمل  مردها  که  باعث می شود  امر 
او  به  قلب  از صمیم  بتوانند  که  دنبال کسی می گردند  به  و  بیزار هستند  بدقولی 

اعتماد کنند.

         عبدالشکور فقیر

  بخش اجتماعی
ضرورِت  یک  اجتماعی،  عدالت 
در  ثبات  و  توازن  ایجاد  جهت  مبرم 
متواتر  جنگ های  اما  است.  جامعه 
بی عدالتی های  باعث  افغانستان،  در 
وسیِع اجتماعی شده است. بنابرین، به 
طرح وسیعی نیاز داریم که پاسخ گوی 

مشکالت و انتظاراِت جامعۀ ما باشد.
1ـ تشویق و بسترسازی تا زنان بتوانند 
جامعۀ  و  دولت  مختلِف  سطوح  در 

مدنی، ممثل ترقی و پیشرفت شوند.
2ـ ایجاد مکانیزم شفاف تا جامعۀ مدنی 
و  ملی  وحدت  به  مربوط  تصامیم  در 
سهیم  ملی  منافع  به  مربوط  پروژه های 
ساختن  مشخص  با  البته  شود،  ساخته 
تمامی  از  پشتیبانی  و  زنان  سهمیۀ 

ابتکارات و تصامیم در این جهت.  
   3ـ ایجاد و توسعۀ پروژه های مربوط 
طب وقایوی و باارزش ساختن طبابت 

“یونانی” با ایجاد لوایح مشخص.
4ـ مهیا ساختِن شرایط مناسب تا مردمِ 
مورد  رایگان  به صورت  بی بضاعت 

تداوی قرار گیرند.
برای معلولین و  5ـ توزیع کارت ملی 
معیوبین و ذکر درجۀ حالت جسمی شان 
و ایجاد امکانات کمک و معاونت برای 
طرح  این  شهدا.  خانواده های  و  ایشان 
حکومت  و  والیتی  شوراهای  توسط 

مدیریت خواهد شد.
ان.جی.او  آن،  طبق  تا  پالنی  طرح  6ـ 
و  شوند  افغانستان  وارد  خارجی  های 
را  امنیتی  و  مالی  سهولت های  دولت 

برای شان مهیا سازد.
برای  تقاعد  انداختن صندوق  به راه  7ـ 
کارکنان سکتور دولتی و خصوصی، و 
مأمورین  مشکالت  رفع  برای  تالش 

اسبق دولت.
8ـ ایجاد وزارت جوانان.

به  کمک  و  ورزشی،  مراکز  ایجاد  9ـ 
مراکز ورزشِی خصوصی.

علوم  عالی  شورای  نمودن  دایر  10ـ 
اسالمی.

اصالحات  پالن  انداختن  به راه  11ـ 
تکنالوژی  از  استفاده  با  ادارات 

معلوماتی.
عامۀ  محالت  ساختن  مشخص  12ـ 
در  نیمه خصوصی  و  خصوصی 
محالت  ایجاد  و  بزرگ  شهرهای 
کارت  توزیع  با   دست فروشان  برای 

شناسایی.
اجباری  حضور  درصدِی  تعیین  13ـ 

معیوبین در ادارات دولتی.
از  بیست  14ـ حضور اجباری زیادتر 
در شرکت های خصوصی  زنان  درصد 

و ادارات دولتی.
15ـ فعال ساختِن ترانسپورت عامه در 

شهرهای بزرگ افغانستان.

  بخش آموزش و پرورش
نیز  افغانستان  تربیۀ  و  تعلیم  سیستم 
شده  طالبان  خشونِت  و  جنگ   قربانی 
که متأسفانه هنوزهم ادامه دارد. در تمامِ 
نقاط کشور به ویژه در والیات جنوب، 
باید در مقابل حرکات جاهالنه، مبارزۀ 
تباه  ما  جواناِن  آیندۀ  تا  کرد  جدی 

تبلیغاِت وسیعی  نگردد. الزم است که 
حیاتِی  اهمیت  مردم  تا  انداخت  به راه 

تعلیم و تربیه را درک کنند.
 برای بهتر شدن سیستم تعلیم و تربیه 
ارایه  ذیل  پیشنهادهای  افغانستان،  در 

می شود:
1ـ ارتقای وزارت تحصیالت عالی به 
و  مطالعات  عالی،  “وزارت تحصیالت 

تحقیقات علمی”.
و  مطالعات  ملی  مرکز  ایجاد  2ـ 

تحقیقات علمی افغانستان.
تکنالوژی  عالی  انستیتوت  ایجاد  3ـ 
الکترونیک،  )کمپیوتر،  معلوماتی 

اتوماتیک و روبوتیک(. 
4ـ ایجاد انستیتوت عالی آموزش اداره 
بعد  محصلین  و  دولتی  مأمورین  برای 

از ختم تحصیالت عالی.
5ـ شامل ساختن مضمون آموزِش هنر 
ساختن  اجباری  و  تعلیمی،  نصاب  در 

مضمون ورزشی بعد از صنف ششم.
علم  و  هنری  بخش  انکشاف  6ـ 

زمین شناسی در دانشگاه ها.
تعلیمی جهت  سیستم  سازمان دهی  7ـ 
استفادۀ وسیع  و  تعلیمی  ارتقای سطح 
آموزش  جهت  معلوماتی  تکنالوژی  از 
به خصوص آموزش زبان های خارجی.

8ـ توزیع بورس های تحصیلی. 
9ـ آموختن و فرا گرفتن اجبارِی تربیۀ 
و  معاشرت  آداِب  و  )اصول  مدنی 
مکاتب،  در  انسانی(  کرامت  به  احترام 

دانشگاه ها و ادارات عامه. 

  بخش حفظ محیـط زیـسـت
زمین شناسی؛  دانش  اهداف  از  یکی 
مبارزه علیه عمل کرد  تحلیل و  کشف، 

و  می باشد.  اکوسیستم  یک  غیرعادِی 
بودن  مسترح  انسان ها  برای  برعالوه، 
با محیط زیست  را به شکل هماهنگی 

طبیعی، جست وجو می کند. 
1ـ ارتقای ریاست مستقِل حفظ محیط 
زیست به “وزارت حفظ محیط زیست 

و علوم زمین شناسی”.
جهت  وسیع  پالن  انداختِن  به راه  2ـ 

نظارت، حفظ و انکشاف جنگالت.
3ـ طرح سرسبزسازِی سرتاسرِی کشور 
هر شهروند  توسط  نهال  یک  با غرس 
هر  در  پارک  یک  دست کم  ایجاد  و 

والیت.
4ـ حفاظت، نظارت، ایجاد و یا احیای 
کشور  سرتاسر  در  مرطوب  زون های 
بزرگ  نواحی شهرهای  به خصوص در 
اقلیم و حفظ فون و  بهتر شدِن  جهت 
فلور )حیوانات و نباتاتی که در محیط 
تعادل  برای  و  می کنند  ظهور  مرطوب 

اکوسیستم، بسیار ضروری می باشند(.  
5ـ وضع قوانین جهت نظارت، حفاظت 
نژادهای  و  طبـیعی  منابع  انکشاِف  و 

حیوانی و نباتِی کم یافت.
حمل ونقِل  وسایل  ساختن  محدود  6ـ 
فرسوده و ایجاد سهولت غرض استفاده 

از وسایل حمل ونقِل برقی و سبک.
محیِط  و  آب وهوا  با  مجادله  پالن  7ـ 
آشامیدنی،  آب  منابع  )ایجاد  آلوده 
مرتب ساختِن سیستم ترافیکی و غیره(.  
و  زمینی  آبِی  منابع  دیتابیس  ایجاد  8ـ 
انداختِن  به راه  و  افغانستان،  زیرزمینِی 
شناسایی،  جهت  درازمدت  پالن  یک 
حفظ، نظارت و استفادۀ مثمر آب ها در 
کشور )از طرف حکومت و شوراهای 

والیتی مدیریت خواهد شد(.  

طرح ملِی حکومت دارِی شایسته
بخش سوم و پایانی



پرویز آرزو

رو  به                              رو خانه  های هموار است 
پشت سر هرچه هست دیوار است

روشنی در نبرد زخمی شد
دیو شب در افق پدیدار است

پسران بهار کشته شدند
دختر روستا عزادار است

حرمت واژه ها شکسته شده
تیره گی آسمان گفتار است

خبری از کبوتر و گل نیست
شهر گرگ و کالغ و کفتار است

یک زلیخا نمانده در این قوم
گرچه یوسف، غریِب بازار است....

****

بلبل از مرگ گل، خبردار است
شاهد عینی خبر، دار است

در جهان، سال ها شده وطنم
سرخِط بدتریِن اخبار است:

»کشوری آسیایی است، در آن
نرخ آدم برابر خار است

تاج تاریخ گرچه بر سر داشت
اینک اما دیار ُککنار است

هر دم از شاخه می چکد بمبی
پکتیا باز زیر بمبار است

شهر کابل میان آتش و دود
وضع پروانه ها، اسف بار است

کودکی اختطاف شد به هرات
مادری در هری عزادار است

باز بیداد می کند قحطی
تلفاتش برون ز آمار است

نان خشکی نصیب مردم نیست
خواِن دولت، هزار دینار است

بینی دختری بریده شده
جای نارنجکی به رخسار است

جرگۀ صلح گر شود دایر
قصۀ جنگ، دور دّوار است

کودکی لنگ، روی مین افتاد
َکَفنش پیرهن و شلوار است

این تفنگی که می ُکشد هر دم 
گودِی مردهای بی کار است...«

****

شرح اندوه مردم وطنم
داستانی هزار طومار است

کوکب بخت ما َکپَک زده بود
آب سرچشمه نیز ُمردار است

گرگ نی می زند برای رمه
و تبر شاخه را پرستار است...

دست آورد قیچی مجنون
زلف لیلی به زیر دستار است

کوزه بر دوش، دختران هری     
پای هر چشمه، النۀ مار است

در ارزگان و بامیان و مزار
قصۀ مرگ بلبل و سار است

در بدخشان و قندهار و ُکنر
قلب آیینه ها به زنگار است

زیر آوار، کودک هلمند
روی آوار، پای تاتار است

رنگ سرخی که بر شفق بینی
خون آالله های فرخار است

گل آتش به پای شاخه رسید
دست مال شکوفه گلنار است

دختری خواب دیده رنگ سفید
مرد تعبیر او کفن دار است

سر ماه و پری، قلم شده است
شب دیوان، دوباره سردار است

دامن نور، تن به شب داده
دختر آفتاب، ناچار است

جگر آسمان، برشته شده
ابر دیوانه سر جگرخوار است

چشمکی می زند ستاره اگر
لشکر شب به حال احضار است

 
بس که شد چوب دار، هر شاخه

باغ ما از درخت بیزار است

روی تابوِت شانه های بهار
جسد بلبالن، تََلنبار است

سهم ما از طبیعت است پلنگ
سهم ما از بهار هم خار است

گیسوی آفتاب، گم شده است 
موی این شب، کاله بردار است

تا ثریا کج است این دیوار
این بنا، شاهکار معمار است...

****

رد پای تبرفروش سیاه
روی هر شاخۀ سپیدار است

این کالغی که بسته است پََرش             
باز مکرش میان منقار است

کودکانیم ما به بازی جنگ
و حریفی که سخت چوتار است...

****

بشنو اینک! صدای شیپور است 
ای سپهدار! وقت پیکار است

ای که خواندی برادرش، دریاب!
کی برادر به کار کشتار است؟

یک برادر همیشه در َوردار
یک برادر همیشه بر دار است

یک برادر همیشه در آزار
یک برادر، برادرآزار است

این یکی، تاب و تب به خنجر اوست
آن که افتاده، سخت تب دار است

گریه کار یکی و کار دگر
کشتن کودکان در انظار است

این یکی تار می کند دل را
آن دگر را به دست، دوتار است

زلف فرهنگ رفته است به خواب
موی دل ریِش جهل، بیدار است

       
آن یکی تندرست و مار به دوش

این یکی کاوه است و بی مار است

این مدارا کند به هر نیرنگ
آن مداری گری به هر کار است

این یکی تا لب است از جان سیر
آن دگر طالب وطن دار است

یک برادر، تمام ملت من
یک برادر به فکر کشتار است...

****

تشنگی می کشد- برادر تو
وقت مردن، چو کوزه بردار است

به خدا دست های باد جنوب
قاتل ریشۀ سپیدار است

به خدا می کشد تو را آخر
به خدایم که آخر کار است

»بگذار این وطن، وطن بشود«
بنگر حال میهنت زار است

نفِس راه گرچه پرسوز است
پای بگذار، جاده رهوار است

ما همه مردمان یک دردیم
میهن زخم خورده، افگار است

به شکم های خالی مردم
دل بسوزان، وطن سزاوار است

ما همه کودکان یک میهن
میهنم فارغ از دو و چار است

کی وطن، این شکستۀ تاریخ
زخم او را نمک، سزاوار است؟

یا گرفتار وحشت سرخ است
یا گرفتار شومِ دربار است

یا اسیر سیاه دیروز است
یا چو امروز، خسته وخوار است

این وطن نقطه یی است پُراندوه
چرخ گردون چنان که پرگار است

مرکز درد این جهان ماییم
هر چه از جنس غم، به تکرار است...

ای سپهدار! خیز از جایت
فرصتی مانده گر، نه بسیار است

پای در جاده نِه! که شب شده است
روزه تا کی؟ زمان افطار است

****

ای خدا رحم کن که گرگانند
و غزال وطن گرفتار است

جگر کودکان به بازار است
دشمن دیرپا، خریدار است

ای خدا دست ما و دامن تو
دادخواهی فقط ز دادار است

می دود تا بلوغ فاجعه ها
اسپ وحشت، گسسته افسار است...

****
ملخ آمد به بار، وقت درو

حاصل امسال و کِشت از پار است

تا نشابور می رسد چنگیز           
و وطن، پیرمرد عطار است

الغرض! سایه ها بزرگ شدند
لشکر شام پشت دیوار است...
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مقام های حکومتی به علمای دینی:

سکوت در برابر انتحار بس است!

افزایش نگرانی ها از...
 از سربازان امریکایی و دو تن از غیرنظامیان کشته 
مقام های  با  که  امریکایی  زن  دیپلمات  یک  شدند. 
همراه  دانش آموزان  میان  کتاب  توزیع  برای  محلی 

شده بود، نیز در میان این قربانیان قرار داشت.
در  حمله یی  در  نیز  دیگر  امریکایی  شهروند  یک 
شرق افغانستان کشته شد و باعث شد که این روز 
مرگبارترین روز حمالت شبه نظامیان طالبان علیه 
نیروهای ناتو از هشتم جون سال گذشته محسوب 

شود.
جنرال  غیرمنتظره  سفر  با  همزمان  حمالت  این 
امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دمپسی،  مارتین 
به افغانستان صورت گرفتند. این حمالت سواالت 
شبه  مداوم  قدرت  خصوص  در  را  نگران کننده یی 
نظامیان طالبان پیش از خروج نیروهای ناتو در سال 

2014 مطرح می سازد.

اگرچه شبه نظامیان طالبان هنوز »حمالت بهاری« 
خودشان را اعالم نکرده اند، اما فصل سنتی حمالت 
نیروهای طالبان همزمان با کاهش سرمای زمستان 
با  گذشته  سال  طالبان  بهاری  حمله  می شود.  آغاز 
سیلی از حمالت خونین در اوایل ماه می آغاز شد.

از  پیش  امریکا  رهبری  تحت  ایتالفی  نیروهای 
خروج برنامه ریزی شده بخش عظیمی از 100 هزار 
نیرویشان تا سال 2014، در حال کاهش فعالیت های 
خود هستند و تالش می کنند تا نیروهای افغان را 
افغانستان  امنیتی  مسوولیت  دست گیری  به  برای 

آماده کنند.
امریکا  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  دمپسی،  جنرال 
امریکا  که  آموزشی  ارزیابی سطح  برای  شنبه  روز 
باید به دنبال خروج نیروها در اختیار نیروهای افغان 

قرار دهد، وارد افغانستان شد.
آماده گی  تا  مشتاقند  بسیار  ناتو  ائتالفی  نیروهای 
نیروهای افغان را برای به دست گرفتن مسوولیت 

دهند،  جلوه  مهم  و  بزرگ  بسیار  افغانستان  امنیتی 
به دنبال حمله مهلک روز  اما حملۀ روز شنبه که 
چهارشنبه طالبان به دادگاه محلی والیت فراه واقع 
را  امر  این  گرفت،  صورت  افغانستان  غرب  در 

دشوار ساخته است.
در حمله روز چهارشنبه افراد مسلح وارد نهادهای 
افراد  اتاق  به  اتاق  و  شده  فراه  والیت  دولتی 
غیرنظامی بی دفاع را قتل عام کرده و به طور کلی 
46 تن را به قتل رساندند و این حمله، مرگبارترین 
حمله در افغانستان برای بیش از یک سال محسوب 

می شود.
نظامیان  شبه  موشک های  گذشته،  اگست  ماه  در 
هوایی  پایگاه  در  که  را  دمپسی  جنرال  هواپیمای 
»بگرام« قرار داشت، مورد هدف قرار داده و باعث 
زخمی شدند دو تن از خدمه هواپیما شدند. جنرال 
هواپیمای  از  استفاده  با  سالم  و  صحیح  دمپسی 

دیگری از افغانستان خارج شد.

          ناجیه نوری
مقام های حکومتی، علمای دینی را متهم کرده اند که 
در  جاری  اوضاع  برابر  در  را  شان  مسوولیت های 

کشور انجام نداده اند.
از  انتقاد  با  اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزارت  مقام هاي 
سکوت علماي دینی در برابر انجام حمالت انتحاري 
به مسوولیت هایی  توجه  با  دینی  مي گویند، علمای 
که دارند، باید از سکوت بیرون آیند و کساني را که 

دست به حمالت انتحاري مي زنند، نصحیت کنند.
در این حال، مسووالن شورای عالی صلح می گویند 
که اکثریت علمای دینی وابسته به گروه های سیاسی 
به همین دلیل نمی توانند موقف شان را در  هستند، 

برابر جنگ جاری در کشور، روشن بسازند.
طالبان،  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  اظهارات  این 
توجیه  را  بی گناه  مردم  کشتار  و  خشونت  جنگ، 

دینی می کنند.
به همین دلیل، مسووالن دولتی می گویند که علمای 
عامه،  اذهان  تنویر  و  روشن سازی حقایق  در  دینی 

نقش برجسته و محوری دارند.
طالبان در سال های اخیر هزاران غیرنظامی بی گناه را 
در حمالت انتحاری به شهادت رسانیده  اند. در هفتۀ 
در  بی گناه  غیرنظامیان  از  تن   50 گذشته، دست کم 
حمالت گروهی طالبان در والیت فراه کشته شده و 

بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند.
و  خطبه ها  در  مساجد  امامان  مال  اکثریت  اما 
طالبان  اعمال  این  برابر  در  سخنرانی های شان 

خاموشی اختیار کرده اند.
اوقاف  و  حج  ارشاد،  وزیر  نیازي  یوسف  محمد 
کنفرانس  سومین  بین المللی  نشست  دومین  در 
آمیز  صلح  آیندۀ  برای  اسالمی  همکاری های 
به  بود، خطاب  برگزار شده  کابل  در  که  افغانستان 
در  ثبات  و  صلح  تأمین  برای  گفت،  دیني  علماي 
کشور از کسی فتوا نگیرید؛ تالش کنید که به صلح 

دست یابیم.
که  بي گناهي  افراد  برابر  در  علما  وظیفۀ  افزود ،  او 

کشته مي شوند، چیست؟
وي همچنان افزود، این مسوولیت علمای افغانستان 
که  را  کساني  و  آمده  بیرون  سکوت  از  که  است 

انتحاري مي کنند، نصیحت کنند.
از  کرد،  تأکید  نشست  این  در  اوقاف  و  وزیر حج 

جهاد  بهترین  زیرا  ترسید،  نباید  حق  کلمۀ  گفتن 
به  که دست  را  کساني  باید  پس  است؛  گفتن حق 

انجام حمالت انتحاري مي زنند، نصیحت کنید.
در  پیش  روز  چند  گفت،  علما  از  انتقاد  با  نیازي 
افتاد،  اتفاق  فراه  والیت  در  که  انتحاري یی  حملۀ 
شمار زیادي از مردم بي گناه شهید و زخمي شدند، 
تأسف  ابراز  و  غم شریکي  افراد  این  با  ما  آیا  اما 

کردیم؟
دبیرخانۀ  رییس  استانکزي  معصوم  حال،  درهمین 
شوراي عالي صلح در این نشست گفت که اکثریت 

علمای دینی وابسته به جریان های سیاسی هستند.
 

پروسۀ صلح  در  دینی  علمای  نقش  به  اشاره  با  او 
گفت: »چرا ما بسیاري از حقایق را گفته نمي توانیم؟ 
این جا دو مسالۀ اساسي مطرح است: اول این که 

آیا علماي افغانستان مي توانند پس از گفتن حقایق 
جرأت  و  توانایي  این  ما  آیا  دوم:  باشند؟  مصون 
سیاسي  طرف هاي  با  که  ارتباطاتي  از  که  داریم  را 

مختلف داریم، بیرون آمده و حقیقت را بگوییم؟«
به گفتۀ این عضو شوراي عالي صلح، این مشکل به 
تنهایي حل نمي شود، بل باید براي حل این معضل 

به صورت دسته جمعي اقدام کنیم.
به  رسیدن  براي  معقول  راه هاي  کرد،  تأکید  وي 
نباید  پس  دارد،  وجود  قانوني  چوکات   در  قدرت 
در پي خراب کردن اساس نظام بود؛ اما اصالح نظام 

یک امر ضروري است.

  انتحار حرام است
علمای دینی افغانستان برای اولین بار به گونۀ جمعی 
استانبول  اجالس  سومین  قطعنامۀ  از  حمایت  با 
موسوم به »همکاری های اسالمی برای آینده صلح 
در  خشونت  و  انتحاری  حمالت  افغانستان«  آمیز 

افغانستان را حرام دانستند.
هدف  به  که  دینی  علمای  گذشتۀ  روز  نشست  در 
حمایت از فیصله های اجالس استانبول برگزار شده 
خشونت  ادامۀ  که  کردند  تأکید  دینی  عالمان  بود، 
و  ندارد  توجیهی  هیچ گونه  افغانستان  در  جنگ  و 
توجیه  برای  شرعی  نصوص  از  سوء  »استفادۀ 

عملیات انتحاری« غیرمشروع است.
بورد  عضو  نجومي  نعمت اهلل  حال،  همین  در 
کنفرانس  از  هدف  افغانستان،  براي  مشورتي صلح 
براي  افغانستان  اوضاع  کردن  تشریح  را  استانبول 

علماي کشورهاي اسالمي عنوان کرد.
نجومي گفت، اولین نشست علماي جهان اسالم در 
بیش  حضور  با  و   2011 سال  در  ترکیه،  استانبول 
اسالمي  دانشگاه هاي  استادان  و  دین  عالم   20 از 
از  دین  عالم   80 و  اسالمي  کشورهاي  سراسر  از 

افغانستان، برگزار شده بود.
او همچنان اضافه کرد، کنفرانس دوم به منظور ریشه 
یابي عوامل جنگ و تحکیم صلح و ختم جنگ و 

خشونت در افغانستان برگزار شد.
ارایه  نشست  سومین  از  هدف  افزود،  نجومي 
استانبول  در  که  بین المللي  علماي  به  معلومات 
جمع خواهند شد، در مورد فعالیت هایی که در این 

خصوص صورت گرفته است، مي باشد. 
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خروج ناتو از افغانستان...
نوویکوف در گفت وگو با خبرنگاران خاطر نشان ساخت: 
سال  در  حاضر  وضع  همانند  وضعیت  این  حقیقت  »در 
دو هزار و چهارده میالدی نیز در افغانستان ادامه خواهد 
میانه  آسیای  منطقه  در  بی ثباتی  عامل  افغانستان  یافت. 

است.«
نظر  از  مسکو،  از  ایتارتاس  خبرگزاری  گزارش  به 
اغلب  تروریسم  که  موضوع  این  حقیقت  در  نوویکوف 
برای حل مشکالت اقتصادی به کار گرفته می شود یک 
نیز تأثیر گذار  واقعیت مهم تر است که بر مساله امنیت 

است.

دِر مجلس...
بر  دیگر  می کنید.  اکنون  که  اندازۀ ظلمی  به  نکنید،   
ما هیچ چیز باقی نمانده است. بیاید دروازه این خانه 
گونۀ  به  نکنیم.  استفاده  ملت  نام  از  و  کنیم  بسته  را 
دسته جمعی همه استعفا بدهیم، یا بیاید جلو کسانی را 
که به نام مجلس نماینده  گان معامله می کنند، بگیریم و 

آنان را افشا کنیم. 
 1390 سال  در  که  کابینه  وزیر  هفت  گذشته  هفتۀ 
انکشافی  بودجۀ  نصف  از  کمتر  شمسی  هجری 
از  بودند،  رسانیده  مصرف  به  را  شان  وزارت های 
هرچند  شدند.  استیضاح  نماینده  گان  مجلس  سوی 

پاسخ های برخی از این وزیران قناعت وکال را فراهم 
نساخت، اما تمام آنان توانستند رای اعتماد به دست 

آرند.
مردم  نماینده های  از  شماری  انتقاد  و  مساله  همین 
شک و گمان های را به میان آورد که گویا بسیاری از 
وکیالن با وزیران استیضاح شده معامالت سیاسی و 

پولی را انجام داده اند.
 میرویس یاسینی معاون اول مجلس نماینده  گان هم 
در این زمینه ابراز نگرانی کرده و گفت که باید برای 

جلوگیری آن اقدامات جدی صورت گیرند.
او گفته است: اگر به عنوان خانۀ ملت، اول پارلمان را 

اصالح نکنیم، هیچ امیدی نیست که بیرون از دروازۀ 
پارلمان ما کاری را انجام داده بتوانیم. 

اعضای  به  نسبت  انتقادهای  چنین  نیز  این  از  پیش 
از  شماری  اند،  شده  مطرح  نماینده  گان  مجلس 
منافع  وکال  که  اند  باور  این  به  کشور  شهروندان 
ترجیح  ملی کشور  منافع  به  نسبت  را  شخصی شان 
می دهند. هیات اداری و برخی از نماینده های مردم 
در مجلس نماینده  گان نیز همواره شکایت نموده اند 
مجلس  نصاب  وکال  مکرر  غیرحاضری  علت  به  که 
تکمیل نشده و بسیاری از فیصله های مهم به تاخیر 

می افتند.

وزارت داخلۀ پاکستان به نوازشریف و 
عمران خان:

جداً در خطر قرار 
دارید

کرزی کشته شدن 11 کودک 
را در کنر محکوم کرد

ارشد  رهبران  کرد،  اعالم  پاکستان  موقت  داخلۀ  وزیر 
سیاسی پاکستان از جمله رهبر مسلم لیگ پاکستان شاخه 
نواز و رییس حزب تحریک انصاف به طور جدی جانشان 

در معرض خطر قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری آسیا، مالک حبیب، وزیر داخلۀ موقت 
عملیات های  مدیرکل  با حضور  نشستی  در  که  پاکستان 
نظامی ارتش شرکت داشت، گفت که نواز شریف، رهبر 
حزب مسلم لیگ شاخه نواز و عمران خان، رییس حزب 
به اضافه دیگر رهبران ارشد سیاسی به  انصاف  تحریک 
طور جدی جانشان در معرض خطر است و برنامه ویژه 
امنیتی در این خصوص در نظر گرفته شده است. با این 
حال وزیر داخله موقت پاکستان به طور مستقیم به منابع 

اصلی این تهدیدها اشاره یی نکرد.
روزنامه نیشن به نقل از مالک حبیب نیز نوشت، این دولت 
موقت باید تمامی اقدامات ممکن و برنامه های امنیتی را 
گرفتن  نظر  در  بدون  سیاسی  ارشد  رهبران  تمامی  برای 

ارتباطات سیاسی آنها در نظر بگیرد.
وی همچنین بر لزوم تبادل اطالعات در سطح مردمی برای 

جلوگیری از هرگونه رویدادهای غیرمنتظره تاکید کرد.
مالک حبیب گفت: ارتش آماده است تا در جریان انتخابات 

به مناطق حساس نیرو اعزام کند.

شدن  کشته  بیانیه یی  انتشار  با  کرزی  جمهوری  رییس 
غیرنظامیان از جمله 11 کودک را در حملۀ هوایی ناتو به 

شدت محکوم کرد.
این حادثه روز شنبه در ولسوالی شیگل در 125 کیلومتری 

شرق کابل رخ داده است.
موشک  اصابت  با  همزمان  که  است  گفته  شیگل  ولسوال 
هواپیماهای نیروهای تحت رهبری ناتو به مخفیگاه طالبان 
در ولسوالی شیگل، دست کم 10 غیرنظامی کشته و بقیه که 
همگی زن بودند، مجروح شدند. حال برخی از آنان وخیم 

گزارش شده است.
شیگل  ولسوالی  در  کودک   11 کشته شدن  کرزی،  حامد 
والیت کنر در حمله هوایی نیروهای بین المللی را به شدت 

محکوم کرد.
طبق این بیانیه، حامد کرزی هیأتی را برای بازدید از مناطق 

آسیب دیده تشکیل داده تا تحقیقات اولیه را انجام دهند.
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د ننګرهار خربیاالن:

ولسي وژنه پای ته ورسوئ

بدخشان كې یوه مېرمن د مېړه په 
وژلو اعدامېږي

اعالن داوطلبی

نامزدی کلینتون در انتخابات امریکا قوت گرفت

            مصدق پارسا/ بی بی سی
در فینال بازی های کریکت جام بیست آوره 
آسیا )cup acc twenty20( که در سوم 
شد،  برگزار  نیپال  و  افغانستان  میان  اپریل 
را  بازی  نیپال  کریکت  ملی  تیم  بازی کنان 
آغاز کردند و با از ردیف خارج شدن شش 
و  دادند  انجام  دوش   135 شان،  بازیکن 
بدین ترتیب، 136 دوش را برای افغانستان 

هدف ساختند.
تیم افغانستان اما فقط با از دست دادن چهار 
بازیکن توانست در آور هژدهم، 136 دوش 
انجام دهد و با رسیدن به هدف تعیین شده، 
با عبور از سد نیپال میزبان، برای چهارمین 
افغانستان  شود.  رقابت ها  این  قهرمان  بار 
 ،2009  ،2007 سال های  در  این  از  پیش 

2011 نیز قهرمان این جام شده بود.
با  آسیا،  بیست آورۀ  بازی های کریکت جام 
حضور ده کشور )نیپال، مالیزیا، هانگ کانگ، 
عربی،  متحده  امارات  افغانستان،  مالدیو، 

عمان، کویت و بحرین( برگزار می شود.
مسیر کریکت در افغانستان

هرچند گفته می شود کریکت برای نخستین 
بار در سال 1118 هجری خورشیدی توسط 
بازی  افغانستان  در  بریتانیایی،  سربازان 
می شد اما در اصل کریکت میراث سال های 
پاکستان  به  افغانستان  شهروندان  مهاجرت 

است.
در دهۀ هفتاد خورشیدی که سیل مهاجران 
از افغانستان به کشورهای بیرونی و به ویژه 
کشورهای همسایه سرازیر شد، افغان ها در 

پاکستان با کریکت آشنا شدند.
فدراسیون کریکت برای نخستین بار در سال 
ایجاد شد.  افغانستان  در  1374 خورشیدی 
ورزشی  رشته های  سایر  مثل  نیز  کریکت 
با  طالبان  حکومت  آغازین  سال های  در 
سال   یک  در  ولی  شد  مواجه  محدودیت 
پایانی زمامداری آنها در افغانستان )2000(، 

کریکت به گونۀ استثنا، آزاد شد.
کریکت یکی از محدود رشته های ورزشی 
و  می شمردند  مجاز  را  آن   طالبان  که  بود 
نیز  آن  فدراسیون  آن ها،  زمان حکومت  در 
در  افغانستان  کریکت  تیم  شد.  بازگشایی 
بین المللی  انجمن  عضویت  به   2001 سال 
کریکت در آمد و نخستین بازی رسمی اش 
را در 15 اکتبر 2001 در برابر پاکستان انجام 

داد.

  رشتۀ افتخارآفرین
کریکت یکی از پردست آوردترین رشته های 
ورزشی در افغانستان در سالهای اخیر بوده 
اخیر،  سال های  در  که  رشته یی  است. 
قهرمانی های فراوانی را از رقابت های برون 

مرزی آورده است.

افتخارات روزافزون کریکت سبب می شود 
رشته  این  عالقه مندان  شمار  به  روز  هر  تا 
افزوده شود و جوانان بیشتری در کوچه های 
توپ  افغانستان،  کابل و والیت های  خاکی 
کوچکی بیابند و به بازی کریکت رو آورند.
افتخارآور  رشته های  میان  در  کریکت  اما 
رقیب سرسختی نیز دارد. این رقابت گاهی 
انتخاب  افغانستان،  ورزشی  جامعۀ  برای 
را  کشور  این  ورزشی  رشتۀ  پرافتخارترین 

دشوار می کند؛ رقابت کریکت و تکواندو.
اما، آن چه روشن است این است که هرچند 
افتخارآفرینی های  شمار  است  ممکن 
اما  باشد،  تکواندو  از  بیشتر  کریکت 
به  دست یابی  با  افغانستان  تکواندوکاران 
از جمله حضور و  افتخارات معتبر جهانی 
مهم ترین  به عنوان  المپیک  در  مدال  کسب 
از  پیش تر  گام  یک  دنیا،  ورزشی  رویداد 
را  تکواندو  و  اند  نهاده  کریکت  بازیکنان 
کماکان می توان پرافتخارترین رشتۀ ورزشی 

کشور دانست.

  ورزش پاکستانی؟
کریکت با آن که عالقه مندان خودش را در 
در  مردم  تعدادی  هنوز  اما  دارد،  افغانستان 
با  افغانستان به آن عالقۀ چندانی ندارند و 

خوشبینی نیز به آن نگاه نمی کنند.
پاکستان  با  افغانستان  سیاسی  جنجال های 
مردم  از  شماری  پاکستان ستیز  ذهن  و 
میراِث  که  کریکت  دامن  افغانستان،  در 
مهاجرت به پاکستان پنداشته می شود را نیز 

گرفته است.
فکر  مردم  افغانستان  از  گوشه هایی  در 
است  پاکستانی  رشته یی  کریکت  می کنند، 
نگاه  و  مخالفت  برای  خوبی  بهانۀ  این  و 
هرچند  است.  کریکت  به  آن ها  بدبینانۀ 
که  می دهد  نشان  تاریخی  بررسی های 
این  و  کردند  آغاز  انگلیس ها  را  کریکت 
ورزش به میراث آن ها برای کشورهای زیر 

استعمار شان تبدیل شد.

  تافتۀ جدا بافته
در پی افتخارآفرینی کریکت افغانستان اما، 
حرف و حدیث های دیگری نیز نهفته است. 
کریکت چنان که در دورۀ طالبان تنها رشتۀ 
ورزشی مجاز بود، در حکومت نو افغانستان 
نیز، امکانات و فرصت هایی به مراتب بیشتر 

از دیگر رشته ها یافته است.
در  ورزشی  رشته های  همۀ  که  حالی  در 
افغانستان، فدراسیون دارند و در چارچوب 
کمیتۀ ملی المپیک فعالیت می کنند، کریکت 
تنها رشته یی است که در چارچوب بوردی 

موسوم به »کریکت  بورد« اداره می شود.
جمهوری  رییس  دستور  به  بورد  این 
افغانستان ایجاد شده است و در چارچوب 
آن چند مقام عالی رتبۀ دولتی از جمله وزرا، 
کار می کنند. در حال حاضر، رییس کریکت 
بورد، همزمان مشاور ارشد رییس جمهوری 

نیز است.
امکانات  اختصاص  و  رهبری  بورد  ایجاد 
کریکت،  برای  ویژه  و  جداگانه  بودجۀ  و 
اعتراض ورزشکاران دیگر رشته ها  همواره 
و در مواردی کمیتۀ ملی المپیک افغانستان 

را نیز در پی داشته است.
ورزشی  رشته های  دیگر  ورزشکاران 
آورندگان  این که  به  توجه  با  می گویند 
بیشتر  افغانستان،  به  پاکستان  از  کریکت 
منطقه یی  و  قومی  حوزۀ  یک  به  متعلق 
هستند، نگاه دگرگونه به کریکت، می تواند 
رهبران  قوم گرایانۀ  ذهنیت های  از  ناشی 

دولت باشد.
آن ها باور دارند که رهبری دولت، کریکت 
افغانستان  ورزش  از  بافته«  جدا  »تافتۀ  را 
می داند و با دادن امکانات و فرصت بیشتر، 
افغانستان  ورزش  به  را  اختالف  و  تبعیض 
نیز ترزیق می کند و این مسأله نه تنها به عدم 
رشد سایر رشته های ورزشی کمک می کند 
همدلِی  فراراه  بزرگی  مانع  می تواند  بلکه 
نسل  الگوهای  به عنوان  کشور  ورزشکاران 

جوان باشد.

کریکت افغانستان؛

په وژنې تافـتۀ جدا بافـته ملکي وګړو  د  ننګرهار کې خربیاالنو  په 

له  یې  مهال  پر  غونډې  یوې  د  او  وښود  غربګون 

د  دې  کې  جګړه  په  چې  وغوښتل  خواوو  ښکېلو 

ملکي وګړو مرګ ژوبلې ته پام وکړي.

ننګرهار مېشتي خربیاالنو ویل، چې نور د جګړو 

او وژنو له رپوټونو ستړي شوي او د ملکي وګړو 

وژنه ورته د زغم وړ نه ده.

د  چې  کوي،  مهال  داسې  په  احتجاج  دا  هغوی 

په شیګل ولسوالۍ  د کونړ  په ورځ  یکشنبې  تېرې 

کې د بهرنیو ځواکونو په هوايي مببار کې یوولس 

ماشومان ووژل شول. همدارنګه د تېرې چهارشنبې 

په ورځ طالبانو په فراه کې په څارنوالۍ او محکمې 

بریدونه وکړل چې ۵۶ تنه یې ووژل او کابو ۱۵۰ 

تنه نور یې ټپيان کړل.

په ننګرهار کې د ام يب ان خربیال میرویس رحامين 

وايي، چې جګړه کې د ملکي او وليس وګړو وژنو 

زور اخیستی هر کال په روانه او مجهوله جګړه کې 

زرګونه بې ګناه افغانان وژل کېږي.

په  چې  شوي  راټول  لپاره  دې  د  دوی  وايي،  دی 

په هېواد کې روانه  اړخونو غږ وکړي، څو  ښکېلو 

جګړه پای ته ورسوي او په دې جګړه کې د وليس 

وګړو مرګ ژوبلې ته جدي پام وکړي.

غږ  ته  نړیوالو  غواړو  موږ  خربه،  په  رحامين  د 

ورسوو، دا چې د هر چا له لوري وليس وګړي وژل 

کېږو موږ یې مخالف یو.

خربيال  تلويزيون  يک  د  کې  ختيځ  په  همدارنګه 

تقي الله تقي بست باستان خربي اژانس ته وييل، 

چې نور د جنګ جګړو له رېپوټ ورکونې ستړي 

شوي دي.

هغه زياته کړه، دوی په هېواد کې د جګړې بندېدل، 

د ملکي وګړو د ژوند تامني او تضمین غواړي.

تقي وايي، دوی د ټولو هغو کسانو محاکمه کېدل 

غواړي، چې السونه یې د وليس وګړو په وینو رسه 

وي.

په  ليک  پرېکړه  ييز  ماده  څلور  يوه  د  خربياالنو 

افغانستان کې له روانې جګړې  په  صادرولو رسه، 

ستړيا وښوده او د بندښت غوښتنه يې وکړه. دوی 

د  چې  وغوښتل،  غاړو  ښکېلو  له  کې  جګړه  په 

د  او  ته ورسوي  پای  وليس وګړو مرګ ژوبله دې 

نه  توګه  په  د سنګرونو  استوګن ځايونه دې،  دوی 

کاروي.

که څه هم چې په وار وار ملګرو ملتونو په جګړه 

کې د ملکي وګړو د را کمولو او ورته د پام اړولو 

ویيل او ال هم دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې؛ خو 

د  خربیاالن  دننه  کور  په  چې  دی  ځل  لومړی  دا 

ملکي تلفاتو په اړه احتجاج کوي. د یادونې وړ ده 

چې تېره ورځ هم په میدان ودرګو کې یو لوی بس 

د وسله والو مخالفانو له لوري په ښخ شوي ماین 

ته یې مرګ  تنه وليس وګړو  کابو دیرش  او  ختلی 

ژوبله اړولې ده.

شماره دعوت داوطلبی )0799546491(
ریاست زراعت آبیاری و مالداری والیت 
شرایط  واجد  داوطلبان  تمام  از  پنجشیر 
داوطلبی  پروسه  در  تا  نماید  می  دعوت 
حیوانی  صحت  کلینیک  دوباب  اعمار 
دومی  و  مرکز  در  یکی  که  اطاقه  یک 
مطابق مشخصات  پریان  ولسوالی  در  آن 
و  بوده  اسناد  درج  کاری  احجام  نقشه 
آفرهای  و  نموده  اشتراک  داوطلبی  در 
سربسته خویش مطابق شرط نامه به لسان 
تدارکات  طرزالعمل  و  قانون  طبق  دری 
الی  اعالن  نشر  تاریخ  از  افغانستان  عامه 
نمایند.  ارایه  کاری  روز  یک  و  بیست 

الی  آفرها  تسلیمی  و  نامه  شرط  اصول 
 1392  /1/20 ظهر   از  قبل   10 ساعت 
تسلیمی  االجل  ضرب  معیاد  آخرین  که 
آفر  گیرد.  می  صورت  باشد  می  ها  آفر 
دیررسیده انترنتی پذیرفته نمیشود تضمین 
مبلغ 80000 افغانی به شکل تضمین خط 
بانکی یا نقده بوده و شرایط اهلیت جواز 
با اعتبار فعالیت های تجارتی ساختمانی 
قبلی  )کارکرد  کاری  تجربه  مالی  توانایی 

در بخش مربوطه( در زمینه می باشد. 

ریاست  پنجشیر  والیت  مرکز  آدرس: 
زراعت آبیاری و مالداری افغانستان

د  مېرمن  یوه  استيناف محکمې  د  بدخشان کې  په 

خپل خاوند د وژلو په تور په اعدام محکومه کړې 

ده.

چاروايك وايي، چې دې مېرمنې له خپل ورور رسه 

یو ځای خپل خاوند په قتل رسولی دی. دا لومړی 

ختیځ والیت  په شامل  افغانستان  د  دی چې  ځل 

بدخشان کې یوه مېرمن د استیناف محکمې له خوا 

د خپل خاوند د وژلو په تور په اعدام محکومېږي.

د بدخشان د استنیاف محکمې ريیس عبد الکریم 

متین د نوموړې مېرمنې په اړه د محکمې حکم په 

دې ډول بیان کړ او ويې ویل: )) ته هدایت الله د 

لور،  بیګ  احمد  د  مرشقه  ته  او  زوی  بیګ  احمد 

په قضیه کې، دا دیوان پرېکړه  د فدا محمد د قتل 

محکمې  ابتدایه  د  کې  حق  په  ستاسې  چې  کوي 

پرېکړه چې هغه د اشد مجازات یعنی اعدام حکم 

دی تاییدوي، او ستاسې د متییز 

غوښتنې حق محفوظ دی.((

دغه مېرمن چې ابتدایه محکمې 

وه  کړې  محکومه  اعدام  په  هم 

وړاندې  میاشتې  دوه  شاوخوا 

تګاب  په  والیت  بدخشان  د 

د  خاوند  خپل  د  کې  ولسوالۍ 

وژلو په تور پولیسو ونیوله. ویل 

له خپل  مېرمنې  نوموړې  کېږي 

خاوند رسه ښې اړیکې نه لرلې.

د ځايي پولیسو د څېړنو په پایله 

مېرمنې  دغې  شوي  ویل  کې 

خپل خاوند مسموم کړی او بیا 

یې په یوه خونه کې په اور کې سوځولی دی.

محکمې ته د وړاندې شویو شواهدو له مخې ویل 

په  شوي چې د تورنې مېرمنې ورور چې هغه هم 

هغې  د  رسه  خور  خپلې  له  شوی  محکوم  اعدام 

له دې وړاندې  په وژلو کې الس درلود.  د خاوند 

مېرمن  خپله  خاوند  چې  وې  داسې  پېښې  ډېرې 

وژلې وه او په اعدام محکوم شوي ول، خو دا له 

هغو ډېرو کمو پېښو څخه یوه ده چې مېرمن خپل 

خاوند وژلی دی. څه وخت مخکې داسې رپوټونه 

ول، چې په بدخشان والیت کې یوه زوی او پالر 

خپله لور ژوندی د کور په اړنګړ کې ښخه کړې وه 

او خپله ایران تښتېديل ول او چارواکیو ویيل ول، 

چې د قاتلینو د نیولو هڅې روانې دي.

بیل کلینتون، رییس جمهوری اسبق امریکا به 
طور غیر مستقیم از احتمال نامزدی همسرش 
در انتخابات ریاست جمهوری 2016 سخن 

گفت.
بیل  پی.تی.آی،  خبرگزاری  گزارش  به 
که  امریکا  اسبق  جمهوری  رییس  کلینتون، 
خارجه  امور  وزیر  کلینتون،  هیالری  همسر 
سابق این کشور است، اخیراً در مقابل جمعی 

در منطقه »سن لوئیس« سخنرانی  کرد.
وی با تشدید گمانه زنی ها گفت، امریکا در 
انتخابات ریاست جمهوری 2016 گزینه های 

بسیار خوبی دارد.

رییس  محبوبترین  از  یکی  که  کلینتون  بیل 
جمهورهای امریکا است از سوی حاضرین 
می کردند  فکر  که  لوئیس  سن  منطقه  در 
مورد  است،  کلینتون  هیالری  وی  منظور 

تشویق قرار گرفت.
موسسه  در  که  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  شد،  مطرح  کلینتون«  جهانی  »ابتکار 
ریاست  انتخابات  برای  امریکا  می کنم  فکر 
مناسبی  بسیار  گزینه های   2016 جمهوری 
خواهد داشت. من با مساله دو دوره ریاست 
جمهوری برای یک رییس جمهور موافقم اما 
مخالف این مساله هم نیستم که به روسای 
دور  در  که  شود  داده  اجازه  آتی  جمهور 
سوم انتخابات البته نه بالفاصله پس از دوره 

دومشان کاندید شوند.
با  افراد  که  مطمینم  کاماًل  من  افزود:  وی 
مشتاقانه  که  دارند  وجود  بسیاری  استعداد 
جمهوری  رییس  عنوان  به  تا  می خواهند 

امریکا انتخاب شوند.
هیالری کلینتون پس از کناره گیری از سمتش 
به عنوان وزیر امور خارجه امریکا، در هفته 

شد.  ظاهر  عمومی  انظار  در  دوباره  گذشته 
خصوص  در  بسیاری  گمانه زنی های 
ریاست  انتخابات  در  وی  کاندیداتوری 

جمهوری سال 2016 وجود دارد.
شایعاتی  چنین  کلینتون  هیالری  اگرچه 
اما  می کند  تایید  نه  و  کرده  تکذیب  نه  را 
حامیان وی پیشتر یک کمپین ویژه ریاست 
جمهوری برای شرکت در مبارزات انتخاباتی 

وی تشکیل داده اند.
جمهوری خواه  سناتور  گراهام،  لیندسی 
ریاست  انتخابات  در  احتماال  گفت،  امریکا 
جمهوری 2016 هیالری کلینتون یک رقیب 
سرسخت است اما تمام این مسایل بستگی 

به موفقیت دولت اوباما دارد.
فکر  گفت:  ان.بی.سی  خبری  شبکه  به  وی 
می کنم هشت سال پس از ریاست جمهوری 
نشود،  عوض  شرایط  اگر  اوباما،  باراک 
رو  مشکل  با  بعدی  دموکراتیک  انتخابات 
رقیب  یک  هیالری  و  شد  خواهد  رو  به 

سرسخت خواهد بود.
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وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که اکثریت 
دسترسی  آشامیدنی صحی  آب  به  افغانستان،  مردم 

ندارند.
مسووالن وزارت احیا و انکشاف دهات در سیمینار 
دریافت  منظور  به  دوشنبه  روز  که  روزه یی  دو 
از آب   در کابل  استفادۀ موثر  برای  راه های مناسب 
برگزار شده بود، گفته اند که درحال حاضر بیشتر از 
نصِف از مردم چهل هزار قریه در سراسر کشور، از 

نبود آب آشامیدنی صحی رنج می برند.
محمد طارق عصمتی معاون برنامه های وزارت احیا 
و انکشاف دهات می گوید که ساالنه هزاران تن از 
شهروندان کشور به دلیل نوشیدن آب های غیرصحی 
به امراض مختلف مبتال شده و بعضًا تلف می شوند.

وی تأکید می کند که رفع مشکل کمبود آب صحی 

نیاز  نهادهای مربوط  پیگیر  آشامیدنی به تالش های 
دارد.

او گفت: »مطالعاتی که چندی پیش صورت گرفته، 
نشان می دهد که تنها بین 25 الی 30 درصد از مردم 
در دهات افغانستان به آب صحی آشامیدنی دسترسی 
دارند. البته باید روشن شود که دهات کشور متشکل 
از حدود 40 هزار قریه می باشد که در آن تقریبًا 65 

الی 70 درصد نفوس افغانستان زنده گی می کند.«
آقای عصمتی همچنان گفت که تالش می کنند تا در 
مدت 10 تا 15 سال آینده زمینه را برای دسترسی 
تمام مردم افغانستان به آب صحی آشامیدنی فراهم 

نمایند.
در عین حال، مسووالن صندق وجهی سازمان ملل 
متحد برای کودکان برگزاری همچو برنامه ها را در 

و  حفاظت  خاطر  به  مردم  آگاهی  ارتقای  راستای 
استفاده درست از آب، مهم توصیف می کنند.

نبود آب  افغانستان  از سوی دیگر، وزارت صحت 
مبتالشدن  عمدۀ  عوامل  از  را  صحی  آشامیدنی 

کودکان به امراض ساری می داند.
داکتر توفیق مشال رییس عمومی طب وقایوی این 
وزارت می گوید که همه ساله 25 درصد کودکان در 
کشور از اسهاالت شدید رنج برده و شماری از آن ها  

تلف می شوند.
عمده ترین  گفت:  عامه  صحت  وزارت  مقام  این 
مرضی که نزد ما ارقام آن وجود دارد، امراض طرق 
 25 حدود  در  ساالنه  می باشد.  اسهاالت  و  تنفسی 
درصد از اطفال کمتر از 5 سال در کشور، از حمالت 
این  از  اسهال رنج می برند، وضعیت صحی بعضی 
اطفال بهبود می یابد و بعضی از این اسهاالت سبب 

مرگ و میر اطفال می گردد.«
وزارت  آمار  که  می گوید  فایق  آقای  حال،  این  با 
صحت عامه نشان دهندۀ آن است که در حال حاضر 
43 درصد مردم افغانستان با نبود آب صحی روبرو 

هستند.
به اساس گزارش ها حفر غیرمعیاری چاه های سپتیک 
در افغانستان از عوامل روز افزون ملوث شدن آب ها 

و کمبود آب صحی آشامیدنی به شمار می رود.
مسووالن می گویند که اگر جلو ادامۀ حفر این چاه ها 
که قابلیت جذب در زمین را دارند، گرفته نشود تا 
10 سال آینده آب های زیر زمینی در تمام شهرهای 

بزرگ ملوث شده و از استفاده باز خواهند ماند.

وزارت امور داخله:

عکاس فرانسويِ 
ربوده شده آزاد شد 

وزارت داخلۀ افغانستان روز دوشنبه از آزادی عکاس 
وردک  میدان  والیت  در  قبل  ماه  سه  که  فرانسوی 

گروگان گرفته شده بود، خبر داد.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت چهار 
فرد مسلح ماه نومبر سال قبل این عکاس مستقل را 

در کابل ربودند.
وردک  میدان  والیت  در  عکاس  این  گفت  صدیقی 
نزدیک کابل آزاد شد. جزییات مربوط به نحوه آزادی 

وی مشخص نیست.
و  پول  بدل  در  بین المللی  خبرنگاران  گذشته  در 

معامله های پنهانی دیگری آزاده شده اند.

وزارت احیا و انکشاف دهات:

اکثریت مردم افغانستان به آب صحی دسترسی ندارند

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
نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی
یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامۀ

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 1393 / 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

در انفجار بمب کنار جاده در وردک 

 9 غیرنظامی جـان باخـتند
کنار  بمب  با  بس  یک  برخورد  نتیجه  در 
جاده در والیت میدان وردک، 9 غیرنظامی 
کشته شده و 21 نفر دیگر زخمی شده اند.

میدان  والی  سخنگوی  خوگیانی  عطاءاهلل 
حادثه  این  که  گفت  بی بی سی  به  وردک 
منطقه  در  گذشته  روز  صبح   9 ساعت 
ساالر ولسوالی سیدآباد میدان وردک رخ 

داده است.
مسافران  تمام  که  گفت  خوگیانی  آقای 
بس، غیرنظامیان بودند که از والیت غزنی 

به طرف کابل در حرکت بودند.
سخنگوی والی وردک همچنین گفت که 
در این رویداد یک زن و یک کودک کشته 
شده و شش زن به همراه چهار کودک هم 

زخمی شده اند.
بمب  این  کارگذاری  مسوولیت  اکنون  تا 

کنار جاده را فرد و یا گروهی 
بر عهده نگرفته است.

سخنگوی  عبدالولی  اما 
گفت  وردک  میدان  پولیس 
مخالفان  موارد  بیشتر  در  که 
در  افغانستان،  دولت  مسلح 
از  که  غزنی-کابل  شاهراه 
وردک  میدان  والیت  مسیر 
کنار  بمب های  می گذرد، 

جاده را جاسازی می کنند.
سخنگوی پولیس وردک افزود که قربانیان 
رویدادهای مشابه اکثراً غیرنظامیانی هستند 
سفر  دیگر  والیت  به  والیت  یک  از  که 

می کنند.
که  گفت  همچنین  وردک  پولیس 
مرکز  به  را  رویداد  این  زخمی های 

ولسوالی سیدآباد انتقال داده و افرادی که 
والیت  به  نیز  است  وخیم  شان  وضعیت 

کابل منتقل خواهند شد.
بمب های کنار جاده  در سال های گذشته 
غیرنظامیان  قاتل  بزرگترین  عنوان  به 
بیشتر  درصدی  عامل  و  شده  شناخته 

تلفات در افغانستان به شمار می رود.

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


