
سمیع  دره یی آگاه سیاسی:

اجندای مّلی نسخۀ خوبی 

برای فردای بهرت است

احزاب  افغانستان،  مردم  از  کرزی  رییس جمهور 

نزنند  اقداماتی  به  دست  تا  خواست  رسانه ها  و  سیاسی 

شود.  همسایه  کشورهای  به  بی احرتامی  به  منجر  که 

کشورهای  پرچم های  و  عکس ها  زدن  آتش  از  کرزی 

همسایه انتقاد کرد.

گرامی داشت  محفل  در  شنبه  روز  کرزی  رییس جمهور 

عکس های  زدن  آتش  از  زیست  محیط  جهانی  روز  از 

از  برخی  اخیراً،   کرد.  انتقاد  همسایه  کشورهای  رهربان 

کشورهای  رهربان  از  برخی  عکس های  تظاهرکننده گان 

همسایه و پرچم آنان را در کابل آتش زدند.

عکس  ما،  چیان  مظاهره  از  »بعضی  گفت:  کرزی 

زدند.  آتش  دادند.  در  را  ما  همسایه  کشورهای  رهربان 

ما  نیست.  خوبی  کار  این  است.  نادرست  کار  یک  این 

یک ملت با وقار و یک ملت با عزت هستیم«.

رهربان  از  برخی  عکس های  همچنان  تظاهرکننده گان 

نور،  محمد  عطا  استاد  جمله  از  افغانستان  سیاسی 

عبدالطیف  خلیلی،  کریم  استاد  محقق،  محمد  حاجی 

پدرام و احمد بهزاد را نیز آتش زده بودند.

اما آقای کرزی به این موضوع اصاًل اشارۀ نداشت.

افغان ها  هامن گونه که  گفت  افغانستان  رییس جمهور 

در  کشورشان  پرچم  و  رهربان  عکس  منی خواهند 

همسایه  کشورهای  شود،  زده  آتش  همسایه  کشورهای 

نیز چنین توقعی از افغانستان دارند. ... ادامه صفحه 6
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   پخش همزمان:
   بلخ

   پروان
      پنجشیر 

        میدان وردگ 

              
                و کاپیسا 

روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

مقرص بسته شدن 

دانشـگاه کابل کیـست؟

مناینده گان  اشرتاک  به  که  نشستی  در  گذشته  روز  صبح 

از  تعدادی  و  خربنگاران  حامی  و  صنفی  نهادهای 

رسانه های  مرکز  در  مختلف،  رسانه های  خربنگاران 

برای  خربنگاران  از  تن  دو  بود،  شده  برگزار  حکومت 

عضویت در شورای عالی رسانه های برگزیده شدند.

بر اساس حکم مادۀ 41 قانون...           ادامه صفحه 6

دو  رضب االجل  کابل  در  بریتانیا  سفارت  به  افغانستان  حکومت 

که  را  افغان  زندانیان  متامی  باید  آن  طی  که  کرده  تعیین  هفته یی 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  می برند،  رس  به  آن  ها  بازداشت  در 

بسپارند.

که  گفت  بریتانیا  دفاع  وزیر  گذشته  هفتۀ  که  است  درحالی  این 

واگذار  افغانستان  حکومت  به  را  افغان  زندانیان  نزدیک  آیندۀ  در 

می کنند.

در  افغان  زندانی   80 دست کم  که  می گوید  افغانستان  حکومت 

بازداشت نیروهای بریتانیایی به رس می برند.

ملی  امنیت  شورای  به  پیش  ماه  دو  کرزی  رییس جمهور 

از  را  افغان  زندانیان  انتقال  پروسۀ  که  بود  داده  هدایت  افغانستان 

بازداشتگاه های نیروهای بریتانیایی به...              ادامه صفحه 6

انتخاب دو خربنگار 

برای عضویت در شورای 

عالی رسانه ها

رضب االجل حکومت افغانستان به بریتانیا:

تا دو هـفتة دیگر زندانیان 

را به ما بسپارید!

رییس جمهور کرزی به مردم و احزاب سیاسی: 

به همسایه ها بی احرتامی نکنید

نواز رشیف 

به سـوله 

راولـي؟

2

4

7

5

نگاهی به 

کتاب »موالنا 

و مسایل 

وجودی 

انسان«

 اثر مهدی 

کمپانی زارع

»زندگی نامۀ 

خودنوشت  

نلسون ماندال« 

با مقدمۀ اوباما 

به فارسی 

برگردان شد

در برگ ها

مردم 

افغانستان؛ 

گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

صفحه 7

ما بنابر نبود تعریف درست از منافع مّلی و دشمن، متأسفانه فاقد یک 

انگیزۀ سیاسی هستیم که این روند ناامید کننده است. آقای کرزی 

با موضوع گیری های مرموزی که داشته تا حال در تالش بوده که این 

وضعیت را به سمتی رهنمون مناید که زیاد به منافع مّلی افغانستان 

هم خوانی و نزدیکی ندارد



وزیر  لومړی  نوی  پاکستان  د  چې  شوې  ټاکل 

په  ته  کابل  کې  ورځو  نېږدې  په  رشیف  نواز 

چارواکیو  افغان  له  او  رايش  سفر  رسمي  یوه 

رسه وګوري.

د  ورځ  په  پنجشنبې  تېرې  د  کرزي  ولسمرش 

رشيف  نواز  وزیر  لومړي  نوي  له  پاكستان 

يې  ته  نوموړي  او  كړي  خربې  ټليفوين  رسه 

هم   هغه  او  كړې  ور  بلنه  راتلو  د  ته  افغانستان 

دغه بلنه منلې ده.

مخې،  له  خرب  د  ورځپاڼې  ډاون  د  پاكستان  د 

تر  مباركۍ  د  ته  رشيف  نواز  ولسمرش  افغان 

دواړه  چې  ښودلې  مندي  هيله  وروسته  ويلو 

كولو  ته  رامنځ  د  اړيكو  پياوړو  د  هېوادونه 

لپاره هڅې وكړي.

او  افغانستان  د  وييل،  کرزي  ولسمرش 

ثبات  د  سيمې  د  اړيكې  پياوړې  پاكستان 

لپاره ګټورې دي.

د  ورځ  په  شنبې  چهار  تېرې  د  رشيف  نواز 

وزیر  لومړی  د  خوا  له  پارملان  د  هېواد  دغه 

په توګه انتخاب شو.

مخې،  له  خرب  د  اژانس  خربي  د  جرمني  د 

كې  څرګندونو  لومړنيو  خپلو  په  رشيف  نواز 

الوتكو  پيلوټه  بې  د  امريكا  د  پاكستان  پر 

پر  پاكستان  د  يې  هغه  او  وغندل  بريدونه 

ځمكنۍ بشپړتيا ښكاره تېرى وباله.

توانېدىل  رشيف  نواز  كړې،  زياته  رسچينې 

له  رايو   ۳۴۲ د  لپاره  كېدو  صدراعظم  د  چې 

جملې څخه ۲۴۴ رايې خپلې كړي.

 -۱۹۹۰ له  هم  وړاندې  دې  تر  رشيف  نواز 

پاكستان  د  پورې   ۱۹۹۹  -۱۹۹۷ او   ۱۹۹۳

د  ځلې  دواړه  چې  شوى  پاتې  صدراعظم 

شوى  ګوښه  دندې  له  امله  له  كودتا  د  پوځ 

ګډوالۍ  هېواده  له  يې  خو  ځل  وروستى  او 

ته هم اړ كړى و.

كلن   ۶۵ ټولټال  په  پاكستان  د  چې  ده  ويلو  د 

په  واك  چې  دى  ځل  لومړى  دا  كې  تاريخ 

لوري  بل  څخه  لوري  يوه  له  توګه  ييزه  سوله 

ته لېږدول كېږي.

رسېږي،  ته  واک  مهال  داسې  په  نوموړی 

خرابې  اړیکې  پاکستان  او  افغانستان  د  چې 

حساس  او  تاریخي  یوه  له  هم  سیمه  او  شوي 

وضعیت نه تېرېدونکې ده.

کې  دواړو  پاکستان  او  افغانستان  په  دمګړۍ 

دریځو  اوسخت  القاعدې  ده،  روانه  جګړه 

نا  د  یې  ته  نړۍ  حتی  او  سیمه  کړې،  وده  پوره 

حال  همدې  په  دی.  کړی  پېښ  ګواښ  امنۍ 

وځي،  ځواکونه  نړیوال  افغانستانه  له  کې 

هېوادونو،  ییزو  سیمه  هم  یې  وتلو  چې 

پیدا  را  اندېښنې  ته  نړیوالو  هم  او  افغانانو 

کړي دي.

پاکستان  مور  ستونزو  ټولو  د  کې  سیمه  په 

وسله  کې  خاوره  خپله  په  چې  کېږي،  ګڼل 

هلته  ورکړي،  مرکزونه  خوندي  ته  والو 

هم  بیا  او  تجهیز  کېږي،  ساتل  کېږي،  روزل 

کېږي،  استول  را  لپاره  جګړې  د  ته  افغانستان 

په  هېوادونه  څلوېښت  نهه  نړۍ  د  چې  چېرته 

پوځي ماموریت بوخت دي.

پای  جګړې  د  او  سوله  رسه  والو  وسله  له 

اړتیا  مهمه  یوه  نړۍ  او  افغانانو  د  رسېدل  ته 

دې  د  چې  کوي،  فکر  نړیوال  او  افغانان  ده. 

وسله  ځکه  تېرېږي،  پاکستانه  له  کانال  سولې 

له  دي،  کې  منګلو  په  پاکستان  د  طالبان  والو 

بېرته  وروسته  جګړې  له  او  راځي  ځایه  هغه 

هامغلته ورځي.

عيل  اصف  ولسمرش  د  کې  کلونو  څو  تېرو  په 

او  کړای  ونشو  حکومت  مرشۍ  په  زرداري 

رسه  سولې  افغان  له  غوښتل  ونه  هم  یې  یا 

په  چې  هم  څه  که  وکړي.  مرسته  رښتینې 

هم  ژمنې  رسه  لوري  افغان  له  یې  وار  وار 

دي،  اند  دې  په  سیاستپوهان  یوشمېر  کولې. 

د  رسه  افغانستان  له  حکومت  ملکي  چې 

په  افغانستان  د  خو  درلوده؛  هیله  اړیکو  ښو 

په  پوځ  د  پالیيس  او  سیايس  پاکستان  د  اړه 

کوالی  نشو  حکومت  ملکي  او  وه  کې  الس 

جرنال  د  هم  یا  او  کړي  پیدا  تسلط  پوځ  په 

بدله  پالیيس  شوې  جوړه  لوري  له  ضیاالحق 

کړي.

حکومت  د  رشیف  نواز  د  ته  واک  اوس 

حکومت  افغان  او  نړیوال  رسه  رسېدو  په 

افغان  له  څو  وهڅوي  نوموړی  کوي،  هڅه 

چې  څنګه  لکه  کړي،  و  مرسته  رسه  سولې 

کېدا  ټاکل  تر  وزیر  لومړي  د  هم  رشیف  نواز 

اعالنولو  په  لومړیتوبو  د  حکومت  د  وروسته 

د  ته  کشالې  افغان  غواړي  چې  وویل،  کې 

یوه سیمه ییز توافق حل الره ولټوي.

په  چې  وکړي  هڅه  ډېره  تر  به  رشیف  نواز 

وسله  پاکستاين  او  کمه  جګړه  کې  پاکستان 

جګړې  له  الرې  له  اترو  خربو  د  سولې  د  والو 

په  یې  اړه  په  افغانستان  د  خو  وګرځوي.  را 

چې  کوي،  فکر  شنناندي  او  دی  شک  ژمنو 

غواړي  نه  هم  یا  او  توانېږي  ونه  به  نوموړی 

بدله  پالیيس  پاکستان  د  اړه  په  افغانستان  د 

کړي.

هغه  د  پالیيس  پاکستان  د  اړه  په  افغانستان  د 

څه  که  ده.  کې  الس  په  استخباراتو  د  هېواد 

شویو  ده  په  به  نوازرشیف  ښاغلی  چې  هم 

تر  پوځ  رسه  کتو  په  ته  ګانو  کودتا  دوو  تېرو 

غواړي  نه  خو  راويل؛  کې  ولکه  خپله  په  ډېره 

ډېر  سیاست  پاکستان  د  اړه  په  افغانستان  د 

بدل کړي. 

له  دواړه  چې  خان  عمران  او  نوازرشیف 

لري  اړیکې  نېږدې  رسه  طالبانو  والو  وسله 

اړتیا  هېڅ  نو  دي  کې  کنټرول  په  یې  هغوی  او 

السه  له  هغوی  مفته  په  مفت  چې  ویني،  نه 

قرباين  لپاره  سولې  د  افغانستان  د  او  ورکړي 

کاناله  دې  له  چې  کوي  هڅه  بلکې  ورکړي. 

ټولنې  نړیوالې  او  حکومت  له  افغانستان  د 

نه امتیاز واخيل او خپلې ګټې تامین کړي.

پر  پاکستان  د  باید  حکومت  افغان  اوس 

بدله  پالیيس  مذبذبه  تېره  خپله  نوره  وړاندې 

پالیيس  ثابته  او  روښانه  یوه  یې  ځای  پر  او 

دېته  ټولنه  نړیواله  همدارنګه  کړي.  غوره 

وهڅوي  رشیف  نواز  ښاغلی  چې  وهڅوي، 

وکړي،  مرسته  رسه  سولې  افغان  له  څو 

مرکزونه  والو  وسله  د  کې  خاوره  خپله  په 

مالتړه  له  طالبانو  افغان  د  یويس،  منځه  له 

افغانستان  په  کې  ټوله  په  او  واخيل  الس 

ټکې  پای  د  ته  السوهنو  پاکستان  د  کې 

یې  کې  پاکستان  په  چې  نوازرشیف  کېږي. 

کاري  راوستلو،  امن  پرمختګ،  اقتصادي  د 

ولس  خپل  اړه  په  نورو  او  زیاتولو  د  فرصتونو 

مهال  هغه  کې  ژمنو  دې  په  ورکړي،  ژمنې  ته 

له  کې  افغانستان  په  چې  يش  کېدای  بریالی 

که  وکړي،  مرسته  رښتینې  رسه  راوستو  امن 

پاکستان  به  اور  شوی  بل  کې  افغانستان  په  نه 

به  کې  پای  په  او  سوځوي  ډېر  هم  دې  له 

پوځ  حتی  او  شعارونه  خالف  پر  ولس  یې 

کودتا کوي. 
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نواز رشیف 

به سـوله راولـي؟

 

با  بروکسل،  در  ناتو  شاملی  اتالنتیک  پیامن  دفاع  وزیران  نشست 

داد  پایان  خود  کار  به   ،2014 از  پس  افغانستان  از  قاطع«  »حامیت 

که  افغانستان  مردم  اساسِی  دغدغه های  از  یکی  به  صورت،  این  به  و 

می تواند چالش امنیتی باشد، به گونه یی پاسخ گفت. 

مورد  در  ناتو  دبیرکل  سوی  از  قاطع«  »حامیت  عنوان  به  که  آن چه 

آموزش،  شامل  شد،  عنوان  میالدی   2014 سال  از  پس  افغانستاِن 

کشور  نیروهای  به  هوایی  حامیت های  نیاز،  صورت  در  و  تجهیز 

است. 

پیامدهای  می تواند  که  افغانستان  بحرانی  وضعیت  تشخیص  با  ناتو 

کشیده  پیش  را  قاطع«  »حامیت  برنامۀ  باشد،  داشته  دنبال  به  سنگین 

بریتانیایی،  امریکایی،  نظامیان  از  شامری  طرح،  این  اساس  بر  است. 

خواهند  باقی  افغانستان  در   2014 سال  از  پس  ایتالیایی  و  آملانی 

اختیار  در  رشقی  و  جنوبی  بخش های  ناتو،  طرح  اساس  بر  ماند. 

نیروهای  کنرتول  تحت  شاملی  بخش های  امریکایی،  نیروهای 

ُبعد  از  ایتالیایی  نیروهای  پوشش  زیر  نیز  غربی  مناطق  و  آملانی، 

در  اولویت  حق  ناتو،  جدید  طرح  در  داشت.  خواهند  قرار  نظامی 

نیروها  این  و  شده  داده  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  نظامی  عملیات 

خواهند  ادامه  پولیس  و  ارتش  رسبازان  از  خود  حامیت های  به  عمدتاً 

 2014 سال  از  پس  که  می کند  تأکید  هم چنین  ناتو  جدید  برنامۀ  داد. 

می شود  انجام  افغانستان  نیروهای  وسیلۀ  به  نظامی  عملیات های  متام 

اختیار  در  را  خود  هوایِی  امکانات  ناتو  نیروهای  نیاز،  صورت  در  و 

نیروهای ارتش افغانستان قرار خواهند داد. 

موقعیت  در  که  افغانستان  برای  شک  بدون  قاطع«  »حامیت  طرح 

ولی  باشد؛  دلگرم کننده  می تواند  دارد،  قرار  امنیتی  و  سیاسی  پیچیدۀ 

نگرانی های  و  دغدغه ها  کل  به  بخشیدن  پایان  معنای  به  طرح  این 

ناتو  نیروهای  که  گذشته  سال  دوازده  در  رود.  شامر  به  منی تواند  امنیتی 

بخش هایی  و  افغانستان  در  شورشیان  و  تروریسم  با  جنگ  در  عماًل 

که  نکرد  تغییر  گونه یی  به  امنیتی  وضعیت  بودند،  درگیر  منطقه  از 

و  جنوب  رشق،  در  ولسوالی  ده ها  بود.  امیدوار  آینده  به  نسبت  بتوان 

به  و  بیرون اند  دولت  اختیار  از  گونه یی  به  حاال  همین  افغانستان  غرب 

دست  در  گزارش هایی  می شوند.  کنرتول  اغتشاش گر  نیروهای  وسیلۀ 

نیروهای  هم،  کشور  شامل  ولسوالی های  از  شامری  در  حتا  که  است 

این  از  برخی  در  و  کرده اند  آغاز  را  گسرتده یی  فعالیت های  طالبان 

ولسوالی ها، مانع توزیع کارت های رای دهی شده اند. 

شورشی  ده ها  شدِن  رسازیر  شاهد  اخیر  روزهای  در  حال،  همین  در 

هستیم.  وردک  و  هلمند  جمله  از  و  کشور  والیات  برخی  در  خارجی 

می دهد  نشان  هلمند،  والیت  در  گرجستانی  رسباز  چندین  شدن  کشته 

از  بسیاری  پای  و  است  فراکشوری  جنگ  افغانستان،  جنگ  که 

گروه ها  این  و  شده  کشیده  جنگ  این  به  منطقه  دهشت افکِن  گروه های 

حزب  و  طالبان  شورشیان  کنار  در  که  می ورزند  تالش  فعال  گونۀ  به 

به طور  باید  ناتو  کنند.  زمین گیر  را  افغانستان  در  ناتو  رسبازان  اسالمی، 

بیشرتی  مناطق  آن که  از  پیش  و  دهد  پاسخ  نگرانی ها  این گونه  به  منظم 

رشایط  درآید،  شورشی  نیروهای  ترصف  به  انتخابات  برگزاری  از  قبل 

امنیتی در افغانستان را مورد بازنگری قرار دهد.

که  است  روبه رو  امنیتی  مشکالت  چنان  با  حارض  حال  در  افغانستان   

چالش های  با  انتخابات  احتامالً  که  می بخشند  تقویت  را  گامن  این 

حاکم  گروه  که  کرد  نباید  فراموش  می گردد.  مواجه  سازمان دهی شده 

که  می ورزد  تالش  برنامه ریزی شده  گونۀ  به  ریاست جمهوری  ارگ  در 

هدف  این  به  اگر  و  کند  جلوگیری  افغانستان  در  انتخابات  برگزاری  از 

انتظار  و  خواست  خالف  که  ببیند  تدارک  را  انتخاباتی  نشود،  نایل 

معنای  به  انتخابات،  به  گفنت  »نه«  که  می داند  کرزی  آقای  باشد.  مردم 

که  دارد  سعی  مسأله،  این  از  هراس  با  و  می شود  تلقی  کشور  در  کودتا 

عدم  و  بحران  سمت  به  را  رشایط  انتخابات،  برگزاری  بر  تأکید  ضمن 

برگزارِی انتخابات در افغانستان سوق دهد.

روانی  ُبعد  از  شاید   ،2014 سال  از  پس  قاطع«  »حامیت  اعالم  با  ناتو 

منی خواهد  جهانی  جامعۀ  که  داد  را  اطمینان  این  افغانستان  مردم  برای 

اطمینان  دادن  ولی  بگذارد؛  تنها  سخت  رشایط  در  را  کشور  این 

بخشد.  تقلیل  امنیت  ناحیۀ  از  را  مردم  نگرانی های  منی تواند  به تنهایی 

سقوط  کاماًل  افغانستان  که  نگذارد  اطمینان ها،  چنین  دادن  با  ناتو  شاید 

ناامنی ها  گسرتش  با  ولی  درآید؛  شورشی  نیروهای  ترصف  به  و  کند 

را  خود  ماِل  و  جان  امنیِت  دغدغۀ  همواره  کشور  شهروندان  این که  و 

داشته باشند، فکر منی شود که بتوان از افغانستاِن باثبات سخن گفت. 

افغانستان  در  امنیتی  اوضاع  شدن  بهرت  سمت  به  را  رشایط  باید  ناتو 

حفظ  کند.  حفظ  هم چنان  را  موجود  وضعیِت  این که  نه  و  دهد  سوق 

گذشته  سال  دوازده  در  که  آن چه  بر  تاکید  معنای  به  موجود،  وضع 

ستوه  به  وضع  این  از  کشور  شهروندان  است.  داده،  رخ  افغانستان  در 

کنند.  تجربه  هم چنان  را  برزخ  در  زنده گی  منی خواهند  و  آمده اند 

به  افغانستان  شهروندان  برای  می تواند  زمانی  قاطع«  »حامیت  برنامۀ 

کشور  در  عادالنه  و  شفاف  انتخاباِت  بتواند  که  شود  تبدیل  عطفی  نقطۀ 

بدانند  را  مسأله  این  باید  جهانی  جامعۀ  و  ناتو  رسان  کند.  ضامنت  را 

فعلی  سیستِم  در  تغییر  به  نظامی،  حامیت های  از  پیش  افغانستان  که 

زرادخانه های  متام  اگر  فعلی،  گروه  موجودیت  در  زیرا  دارد.  نیاز 

و  امنیت  تأمین  به  موفق  بازهم  کنند،  افغانستان  وارد  را  غرب  و  رشق 

ثبات در افغانستان و منطقه نخواهند شد.

موفقیِت برنامۀ »حامیت 

قاطع« در گرِو انتخابات سامل
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پی  در  ماندال  نلسون 

عفونت  بازگشت 

اکنون  هم  ریوی اش 

اما  وخیم  وضعیت  در 

و  دارد  قرار  باثباتی 

بسرتی  بیامرستان  در 

است.

خربگزاری  گزارش  به 

زوما،  جاکوب  رویرتز، 

جمهوری   رییس 

آفریقای  کنونی 

رییس  ماندال،  نلسون  گذشته  روز  چند  جریان  در  کرد،  اعالم  جنوبی 

بار  ریه  عفونت  بازگشت  دلیل  به  جنوبی  آفریقای  اسبق  جمهوری 

وی  وضعیت  و  شده  بسرتی  پرتوریا  در  واقع  بیامرستانی  در  دیگر 

وخیم گزارش شده است اما در رشایط باثباتی قرار دارد.

ذات  به  ابتال  پی  در  نیز  میالدی  جاری  سال  اپریل  در  ساله   94 ماندالی 

الریه در بیامرستان بسرتی شده بود.

در  پوست  سیاه  جمهوری  رییس  اولین  عنوان  به  سال  پنج  برای  ماندال 

کنگره  حزب  آنکه  از  پس  داشت؛  قرار  کار  راس  در  جنوبی  آفریقای 

به  موسوم  نژادی  تبعیض  به  شد  موفق  وی  رهربی  تحت  آفریقا  ملی 

آپارتاید در سال 1994 میالدی پایان دهد.

مقابله  برای  اقدامات  و  تالش  دلیل  به  را  خود  عمر  از  سال   27 ماندال 

با تبعیض نژادی در زندان سپری کرد.

نوبل  ادبیات  جایزه  برنده  که  جنوبی  آفریقای  اسبق  جمهوری  رییس 

به  و  کرد  گیری  کناره  خود  سمت  از  میالدی   1999 سال  در  است  نیز 

مدت یک دهه است که از عرصه سیاست دور مانده است.

اوباما به شی جینپینگ:

چین به راه موفقیت خود ادامه دهد

خود  دیدار  طی  چین  و  امریکا  جمهور  روسای 

مناسبات  کالیفرنیا  در  صحرایی  تفرجگاه  یک  در 

یک  خواهان  و  گذاشته  کنار  را  معمول  رسمی 

میان  روابط  تقویت  منظور  به  جدید  رویکرد 

واشنگنت- پکن شدند.

و  اوباما  باراک  فرانسه،  خربگزاری  گزارش  به 

چین  و  امریکا  جمهوری  روسای  جینپینگ،  شی 

دیگران  از  دور  به  را  خود  مذاکرات  گذشته  روز 

گرفنت  نظر  در  منظور  به  جانبه  دو  وعده های  با 

کشور  دو  این  اما  کردند  آغاز  مقابل  طرف  منافع 

رس  بر  همچنان  جهان  بزرگ  اقتصاد  دو  عنوان  به 

سایربی  امنیت  و  تجارت  از  اعم  مسایل  از  برخی 

دچار اختالف هستند.   

از  دور  به  رییس جمهور  دو  این  آرام  نشست 

یک  تا  شد  انجام  منظور  بدین  معمول  مراسم 

اخیراً  که  جینپینگ  شی  میان  شخصی  پیوند 

دوم  دور  که  اوباما  و  شده  چین  رییس جمهور 

برقرار  کرده،  آغاز  را  خود  جمهوری  ریاست 

شود.  

در  جینپینگ  شی  به  خوشامدگویی  با  اوباما 

کرد  امیدواری  اظهار  سانی لندز  مجلل  تفرجگاه 

یک  پایه گذار  بتوانند  چین  و  امریکا  کشور  دو  که 

اساس  بر  کشورها  میان  همکاری  جدید  الگوی 

احرتام دو جانبه و منافع دو جانبه باشند.

امریکا  به  پکن  مکرر  اتهام  خصوص  در  اوباما 

قدرت ها  توازن  تغییر  راهربد  پیگیری  با  رابطه  در 

که  داد  اطمینان  چین  رییس جمهوری  به  آسیا  در 

امریکا قصد ندارد این کشور را محدود کند.

که  است  امریکا  نفع  به  این  کرد:  تاکید  اوباما 

ما  زیرا  دهد  ادامه  خود  موفقیت  راه  به  چین 

موفق  و  باثبات  و  آرام  چین  کشور  یک  معتقدیم 

بلکه  بود  خواهد  خوب  چینی ها  برای  تنها  نه 

برای جهان و امریکا نیز خوب خواهد بود.

اختالف  مورد  اصلی  مسایل  از  یکی  به  اوباما  اما 

جاسوسی  اتهام  یعنی  چین  و  امریکا  میان 

مالکیت  و  تجاری  و  نظامی  ارسار  علیه  سایربی 

معنوی امریکا اشاره کرد.

طرف  دو  که  کرد  تاکید  امریکا  رییس جمهوری 

امنیت  نظیر  مسایلی  رس  بر  یکدیگر  با  باید 

تغییرات  و  کره شاملی  هسته یی  برنامه  سایربی، 

همچنین  وی  کنند.  همکاری  هوایی  و  آب 

که  را  برش  حقوق  مساله  کشورش  که  شد  متعهد 

قانونگذاران  سوی  از  شده  مطرح  مسائل  از  یکی 

رفتار  علیه  برش  حقوق  فعاالن  و  امریکایی 

حامیان  و  مذهبی  گروه های  با  چین  سختگیرانه 

دموکراسی است، مطرح خواهد کرد.

حقوق  از  حامیت  داده  نشان  تاریخ  گفت:  اوباما 

و  سعادت  و  موفقیت  کلید  نهایت  در  جهانی 

عدالت خواهد بود.

اقیانوس  کرد:  تاکید  نیز  چین  رییس جمهوری 

بزرگ  کشور  دو  برای  کافی  جای  آرام  بزرگ 

همچون امریکا و چین دارد.

در  امروز  ما  ساخت:  خاطرنشان  جینپینگ  شی 

روابط  آینده  تا  کردیم  مالقات  را  یکدیگر  اینجا 

برای  کلی  طرح  یک  همچنین  و  چین  و  امریکا 

این روابط را مشخص کنیم.

حال  عین  در  و  مکرر  درخواست  وی  همچنین 

جهان  ابرقدرت های  آنکه  برای  را  خود  مبهم 

کنند،  فکر  متفاوت  خود  میان  روابط  درباره 

مطرح کرد.

انرژی  با  و  کرده  فکر  خالقانه  باید  ما  گفت:  وی 

یکدیگر  با  همکاری  با  بنابراین  کنیم.  عمل 

میان  روابط  جدید  الگوی  یک  می توانیم  ما 

کشورهای بزرگ را ایجاد کنیم.

حالی  در  چین  و  امریکا  جمهوری  روسای 

منی رفت  انتظار  که  کردند  دیدار  را  یکدیگر 

سپتمرب  ماه  در   20 گروه  نشست  از  پیش  آنها 

طرف  دو  اما  باشند  داشته  دیداری  روسیه  در 

پیچیده  آنها  و  دشوار  روابط  اینکه  احساس  با 

دانستند  مصلحت  شده،  بی اطمینانی  دستخوش 

که زودتر یکدیگر را مالقات کنند.

زودهنگام  آنکه  برای  ما  تصمیم  گفت:  اوباما 

اهمیت  معنای  به  من  نظر  از  باشیم  داشته  نشستی 

برای  فقط  نه  این  است.  چین  و  امریکا  روابط 

ما  کشورهای  امنیت  و  ما  کشورهای  موفقیت 

جهان  برای  و  اقیانوسیه  آسیا-  منطقه  برای  بلکه 

مهم است.

از  یکی  خود  که  کرد  عنوان  چین  حال  عین  در 

قربانیان جاسوسی سایربی است.

حال ماندال خوب نیست

پوتین قصد ازدواج مجدد ندارد

کاردار امریکا در اسالم آباد 

به وزارت خارجۀ پاکستان 

احضار شد 

وزیر خارجۀ آملان:

اردوغان به مسوولیت های خود 

واقف شود

عبدالله گل: 

فشار بر جامعه تنها منجر به 

درگیری های بیشرت می شود
ترکیه  دولت  از  آملان  خارجه  وزیر 

احرتام  مردم  مدنی  حقوق  به  خواست 

خواستار  اروپا  اتحادیه  بگذارد. 

مردم  علیه  خشونت  عامالن  بازخواست 

کشورهای  کرد،  اعالم  و  شد  ترکیه 

باید  اتحادیه  به  ورود  متقاضی 

رعایت  را  دموکراتیک  استانداردهای 

کنند.

آملان  خارجه  وزیر  وسرتوله،  گویدو 

به  احرتام  به  را  ترکیه  نخست وزیر 

کشور  این  شهروندان  مدنی  حقوق 

فراخواند.

ویژه  به  اردوغان  داشت:  اظهار  زونتاگ«  ام  »ولت  آملانی  روزنامه  با  گفت وگو  در  وسرتوله 

مسوولیت دارد که اوضاع را آرام کند. او باید به مسوولیت خود واقف باشد.

مسئوالن  خواست،  ترکیه  دولت  از  نیز  اروپا  اتحادیه  توسعه  امور  عالی  کمیرس  فوله،  اشتفان 

خشونت نامتناسب پولیس در برخورد با تظاهرکنندگان را مجازات کند.

ترکیه  نخست وزیر  حضور  در  استانبول  در  کنفرانسی  در  است  کرده  سفر  ترکیه  به  که  وی 

عامالن  بلکه  شود  انجام  شفافی  و  رسیع  تحقیقات  تنها  نه  که  است  این  مهم  اکنون  گفت: 

مورد بازخواست قرار گیرند.

وظیفه  شوند  اتحادیه  این  وارد  دارند  تالش  که  کشورهایی  و  اروپا  اتحادیه  کرد:  ترصیح  فوله 

دارند، باالترین استانداردهای دموکراسی را در کشورهای خود به اجرا بگذارند.

از  دسته  آن  فعالیت  و  رسانه ها  آزادانه  گزارش دهی  تجمع،  و  بیان  آزادی  به  احرتام  وی 

کشورها  این  که  برشمرد  ارکانی  جمله  از  را  ندارند  جایگاهی  پارملان  در  که  مدنی  گروه های 

باید از آن برخوردار باشند.

در  گروه هایی  چنین  مساملت آمیز  تظاهرات  داد:  ادامه  اروپا  اتحادیه  توسعه  ویژه  کمیرس 

بیان  را  خود  دیدگاه های  آن  طریق  از  بتوانند  تا  است  مرشوع  روشی  دموکراتیک  جامعه ای 

کنند.

جایی  دموکراسی هایی  چنین  در  گروه ها  این  علیه  پولیس  حد  از  بیش  خشونت  افزود:  وی 

ندارد.

پهپادهای  حمله  پی  در 

پاکستان  به  امریکایی 

مقامات  گفته  به  که 

کشته  به  اطالعاتی 

منجر  نفر  هفت  شدن 

جدید  دولت  شد، 

شنبه  روز  پاکستان 

پس  روز  چند  درست 

رسیدن،  قدرت  به  از 

و  اعرتاض  امریکا  به 

کاردار این کشور را احضار کرد.

شب  جمعه  موشکی  حمله  آباد،  اسالم  از  اسوشیتدپرس  گزارش  به 

نواز  که  شد  انجام  آن  از  پس  روز  دو  درست  افغانستان  مرز  نزدیک 

رشیف به عنوان نخست وزیر پاکستان سوگند یاد کرد.

کند،  متوقف  را  حمالتی  چنین  باید  امریکا  اینکه  بر  تاکید  با  رشیف 

اعالم کرده این حمالت ناقض حاکمیت پاکستان است.

طور  به  دست کم  رشیف  دهد  می  نشان  پاکستان  شنبه  روز  اعرتاض 

اتخاذ  مسئله  این  خصوص  در  قبلی  دولت  از  قاطعانه تر  موضعی  علنی 

خواهد کرد.

می  محکوم  را  حمالتی  چنین  مرتب  طور  به  پاکستان  سابق  دولت 

آنها  از  برخی  از  دست کم  مخفیانه  طور  به  رفت  می  گامن  ولی  کرد 

حامیت کرده باشد.

امریکا  کاردار  هوگلند  ریچارد  کرد  اعالم  یی  بیانیه  در  پاکستان  دولت 

به دستور رشیف به وزارت امور خارجه احضار شد.

ترکیه  جمهوری  رییس 

بر  فشار  سیاست  گفت: 

زمانی  در  هم  آن  جامعه 

دولتی  ضد  اعرتاضات  که 

ترکیه  متعدد  شهرهای  در 

تنها  دارد،  ادامه  همچنان 

درگیری های  به  منجر 

بیشرت می شود.

هنگام  به  گل  عبدالله 

کاخ  در  ترکیه  بین املللی  املپیاد  یازدهمین  در  که  دانشجویانی  با  دیدار 

مانند  سازمان هایی  گفت،  خربنگاران  به  بودند  کرده  رشکت  جمهوری  ریاست 

»املپیادهای ترکیه« به صلح، برادری و دوستی کمک می کنند.

در  دار  ادامه  اعرتاضات  بود،  گفته  دیگری  نظری  اظهار  در  پنجشنبه  روز  وی 

شبیه  بلکه  ندارد،  خاورمیانه  کشورهای  انقالب های  به  شباهتی  هیچ  ترکیه 

و  امریکا  اسپانیا،  جمله  از  غربی،  کشورهای  بعضی  در  که  هستند  اعرتاضاتی 

انگلیس به وقوع پیوسته اند.

روز  اواخر  در  ترکیه  دادگسرتی  رییس  اوغلو،  فیض  متین  حال  همین  در 

پنجشنبه با »گل« در کاخ ریاست جمهوری »چانکایا« در انقره دیدار کرد.

رییس  گفت،  می گفت،  سخن  خربنگاران  با  نشست  از  پس  که  اوغلو  فیض 

قمعی  و  قلع  هیچ  کند  فروکش  اعرتاضات  وقتی  داده  اطمیمنان  وی  به  جمهور 

وجود نداشته باشد.

که  گفت  من  به  جمهوری  رییس  کرد:  اعالم  خربنگاران  جمع  در  اوغلو  فیض 

حد  از  بیش  استفاده  خصوص  در  تا  کرده  صحبت  داخله  وزیر  گولر«،  »معمر  با 

پولیس از گازهای اشک آور در جریان اعرتاضات تحقیق کند.

مردم  کرد،  عنوان  جمهوری  ریاست  سایت  وب  در  شده  منترش  بیانیه  در  گل 

نباید هیچ فرصتی در اختیار اغتشاشگران قرار دهند.

ی  سخنگو

پوتین،  والدیمیر 

جمهوری  رییس 

کرد  اعالم  روسیه 

ازدواج  قصد  که 

مجدد ندارد.

گزارش  به 

ی  ر ا گز خرب

دیمیرتی  آسیا، 

شفاف سازی  با  رادیویی  مصاحبه یی  در  پوتین  سخنگوی  پسکوف، 

در  دیگری  زن  هیچ  کرد:  اعالم  وی  طالق  از  پس  شایعات  درباره 

فرضیاتی  و  شایعه  جز  چیزی  اطالعات  بقیه  و  نیست  پوتین  زندگی 

نگاهی  پوتین  کاری  برنامه  به  تا  است  کافی  نیستند.  بی اساس 

و  وظایف  محور  حول  تنها  ایشان  روابط  شوید.  متوجه  تا  بیندازید 

مسئولیت هایی است که به عنوان رییس جمهور دارد.

همرس  لودمیال،  درباره  اطالعاتی  که  کرد  اضافه  همچنین  پسکوف 

رسانه ها  به  و  ندارد  شده،  جدا  وی  از  تازه گی  به  که  پوتین  سابق 

پیشنهاد داد که در زندگی شخصی وی دخالت نکنند.

ملی  تلویزیونی  شبکه  از  رسام  سابقش  همرس  و  پوتین  پنجشنبه  روز 

امر  این  علت  و  داده اند  پایان  مشرتکشان  زنده گی  به  که  کردند  اعالم 

یک  مستلزم  و  می گیرد  را  او  وقت  حد  از  بیش  که  پوتین  زیاد  کار  را 

زندگی بیش از حد عمومی است، اعالم کردند.
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  شريقهوه بخوريد، منك نخوريد
اضطراب  هميشه  مني خوابيد،  كايف  اندازة  به  نيست،  سامل  شام  زنده گي  شيوة  اگر 

كلسيم  مييل گرم   1000 روزانه  اگر  حتا  و...  نيست  سامل  شام  غذايي  رژيم  داريد، 

مقدار  خوردن  دارد.  قرار  خطر  معرض  در  شام  استخوان هاي  باز  برسد،  بدن تان  به 

بدن  توسط  معدين  مواد  جذب  قدرت  كاهش  باعث  روز  طي  منك  و  كافئني  زياد 

فنجان   2 از  بيشرت  روز  در  كه  است  بهرت  مي انجامد.  بدن  كلسيم  دفع  به  و  مي شود 

شري  با  آن هم  روز،  در  قهوه  فنجان  يك  فقط  اين كه  آن  از  بهرت  حتا  و  ننوشيد  قهوه 

روز  در  سديم  مييل گرم   2400 از  بيشرت  كه  است  بهرت  هم  منك  مورد  در  بخوريد. 

داروهاي  برخي  خورايك(  منك  چاي خوري  قاشق  يك  از  بيشرت  )يعني  نخوريد 

منفي  تأثري  كلسيم  جذب  روي  بارداري،  از  پيش گريي  داروهاي  و  ضدافرسده گي 

دارد.

 

  رژيم غذايي »گوئينت پالرتو« كار دست تان مي دهد! 
غذايي  رژيم  يك  زياد،  نسبتاً  اضافه وزين  از  پس  هاليوود،  بازيگر  پالرتو  گوئينت 

كاست.  خود  وزن  از  10كيلوگرم  از  بيش  3ماه  از  كم تر  در  و  گرفت  سخت  بسيار 

چندسال  اما  شد.  مشهور  هم  بسيار  رسانه ها  تبليغات  واسطة  به  غذايي  رژيم  اين 

استخوان  پويك  خطر  و  استخواين  بافت  ضعف  دچار  كه  كرد  اعالم  بازيگر  اين  بعد 

كه  زناين  مي گويد:  مورد  اين  در  غدد  متخصص  كالرك،  بارت  داكرت  است.  شده 

معرض  در  را  خود  مي گريند،  كم كالري  و  محدودكننده  و  سخت  بسيار  غذايي  رژيم 

وضعيت  كه  ديده ام  را  جواين  دخرتان  من  مي دهند.  قرار  استخواين  مشكالت  خطر 

اين گونه  دارد.  را  سن شان  برابر  دو  با  زناين  استخوان هاي  حالت  آن ها  استخوان هاي 

مني رساند؛  شام  استخوان هاي  به  را  مناسب  معدين  مواد  و  ويتامني ها  رژيم ها، 

سخت  غذايي  رژيم هاي  كه  آن هايي  تنها  نه  كه  است  اين  ناراحت كننده  نكتة  اما 

مني خورند.  لبنيات  كايف  اندازة  به  امروزه  جوان،  دخرتان  از  خييل  بلكه  مي گريند، 

در  كلسيم  مطلوب  حد  از  كم تر  جوان  دخرتان  درصد   70 كه  داده  نشان  مطالعات 

از  مي توانيد  هم،  نداريد  دوست  لبنيات  اگر  باشد  يادتان  دارند.  خود  غذايي  رژيم 

حبوبات و مغزها )به خصوص دانه ها( براي تأمني كلسيم الزم بدن استفاده كنيد. 

  شنا كردن بيش از حد ممنوع 
زياده روي  هم  ورزش  در  حتا  باشد  يادتان  اما  كنيد«؛  »ورزش  كه  شنيده ايد  هميشه 

زماين  برساند.  آسيب  شام  استخوان هاي  به  مي تواند  حد  از  بيش  ورزش  نكنيد. 

به  او   BMI )مثاًل  بدهد  دست  از  را  خود  بدن  چريب  حد  از  بيش  زن  يك  كه 

روند  اين گونه  و  مي كنند  متوقف  را  اسرتوژن  ترشح  تخمدان ها  برسد(   18 زير 

در  هم  استخوان ها  شكسته گي  ميزان  مي شود.  مشكل  دچار  استخوان ها  بازسازي 

برريس  با  محققان  است.  عادي  افراد  از  بيشرت  دارند،   18 از  كم تر   BMI كه  افرادي 

ورزش ها  برخي  انجام  اين كه  جمله  از  رسيده اند  جالبي  نتايج  به  مختلف  ورزش هاي 

از  بيش  استفاده  مثال  براي  باشد،  مرض  استخوان ها  براي  مي تواند  زياد  مقدار  به 

همه گي  زدن،  وزنه  كشيش  دستگاه هاي  از  استفاده  و  كردن  شنا  يا  دوچرخه  از  حد 

انجام  عوض،  در  بگذارد.  منفي  اثر  استخوان ها  استحكام  و  قدرت  روي  مي تواند 

ورزش هايي مثل پياده روي يا دويدن نرم، با فشار متوسط به نفع استخوان هاست.  

چرا قد زنان آب مي رود؟

ايجاد  و  شام  صورت  پوست  شدِن  كشيده  پايني  باعث  رصفاً  زمني  جاذبة 

شام  مهره يي  بني  ديسك های  مي شود  باعث  بلكه  مني شود،  آن  روي  چني و چروك 

استخوان هاي  روي  بيشرتي  فشار  و  بياورد  فشار  هم  روي  و  شود  كشيده  پايني  به 

روند  در  درواقع  و  شده  بيشرت  سن  افزايش  با  مسأله  اين  شود.  وارد  شام  پاي 

مطالعات  اساس  بر  اين كه  نهايت  در  دارد.  مهمي  نقش  استخوان ها  شدن«  »پري 

يك  عمرشان،  از  سال   10 هر  طي  در  سال   40 باالي  زنان  كه  شده  مشخص  گسرتده 

سانتي مرت   5 حداقل  مي رسند،  سال   80 به  كه  زناين  مي شود.  كوتاه  قدشان  سانتي مرت 

كرد،  مني شود  كاري  زمني  جاذبة  مورد  در  رو،  هر  به  است.  شده  كوتاه تر  قدشان 

حدودي  تا  مي توانيد  باشيد،  استخوان هاي تان  سالمت  فكر  به  حاال  همني  از  اگر  اما 

جلوي آب رفنِت قدتان را بگرييد.

         غالم محمد محمدی

رسسخن :

رساله،  این  در  ما  بحِث  مورد  مسایِل 

بحث ها  این  و  است  مرزی  موضوعات 

می گیرد.  تعلق  سیاسی  جغرافیای  علم  به 

که  علمی ست  سیاسی،  جغرافیای 

جغرافیای  مبنای  بر  را  سیاسی  پدیده های 

بیان  به  یا  و  می دهد  قرار  بحث  مورد  آن 

محیِط  تأثیر  سیاسی،  جغرافیای  دیگر، 

نیز  کشورها  سیاسِت  باالی  جغرافیایی 

خوانده می شود.

اختالف  سیاسی،   جغرافیای  علم  موضوع 

محیط های  یا  مناطق  بین  سیاسی  پدیده های 

بین  رابطه  هم  یا  و  است،  جغرافیایی 

انسانی  عکس العمل  و  جغرافیایی  عوامل 

می باشد.

یک  در  که  مستقلی  کشورهای  متام 

می آیند،  به وجود  جغرافیایی  معیِن  ساحۀ 

خود  از  بزرگ،  چه  و  کوچک  چه 

از  هرکدام  که  دارند  متعددی  مشخصاِت 

دارای  خودش  جای  در  مشخصات،  این 

:موقعیت،  مثاًل  است.  اساسی  اهمیت 

پایتخت،  یا  مرکز  مرزها،  خاک،   وسعت 

از  که  خشکه  بنادر  و  بحری  بنادر 

باشنده گان  برای  کشورها  بارز  مشخصات 

محسوب  همسایه های شان  و  داخل 

می گردد.

زراعت،   باالی  کشورها  اقلیم  و  موقعیت 

باالی  اقتصاد  و  اقتصاد  باالی  زراعت 

جمله  از  دارد.  به سزایی  تأثیر  سیاست 

مرزهای  جغرافیایی،  مهِم  عوامل 

)ناحیۀ  کشور  یک  زیرا  کشورهاست؛ 

متامیز  دیگر  کشور  از  را  سیاسی(  متشکل 

سیاسی  متشکل  ناحیۀ  همین  و  می سازد 

می نامند  کشور  یک  ارضی  متامیت  را 

ملی  حاکمیت  ارضی،  متامیت  باالی  و 

ارضی  متامیت  همین  و  می شود.  متثیل 

»مادر  کشور  آن  باشنده گان  برای  که  است 

که  کشورهایی  می شود.  خوانده  وطن« 

مشخص  ارضِی  متامیت  افغانستان  مانند 

وطن«شان  »مادر  حقیقت  در  ندارند، 

کدام  برای  صورت،  این  در  نیست.  معلوم 

باید  محدوده،  کدام  از  دفاع  برای  و  منطقه 

فداکاری کنند و دین خود را ادا سازند؟!

از  را  کشور  یک  اراضِی  که  خطوطی 

»مرزهای  می سازد،  جدا  دیگر  کشور 

بین املللی« نامیده می شود.

مرزهای  با  رابطه  در  که  آن جا  از 

اختالف  کشورها  برخی  بین  بین املللی 

علم  در  آن  مطالعۀ  می آید،  به وجود 

اساسی  اهمیت  دارای  سیاسی،  جغرافیای 

هند  وایرسای  کرزون  الرد  چنان که  است. 

کشورها  »رسحداِت  است:  گفته  برتانوی 

مامِت  و  حیات  هستند،  تیغ  لبۀ  مانند 

کشورها به رسحدات شان بسته گی دارد.«

عالوه  مرزی  خطوط  که  است  تذکر  قابل 

تعیین  را  کشور  یک  حدود  این که  بر 

آن  حاکمیِت  ساحۀ  و  وسعت  می کنند، 

می کند  مشخص  و  می سازند  معین  نیز  را 

بگیرند،  مالیه  مناطق  کدام  از  دولت ها  که 

تطبیق  مناطق  کدام  باالی  را  خویش  قوانین 

و  مسوولیت  مردم،  کدام  برابر  در  و  منایند 

صالحیت دارند.

بسیاری  مرزهای  اخیر،  قرن  دو  طی  هرچند 

و  جنگ ها،  تجاوزگری ها  اثر  بر  کشورها 

از  اما  است؛  کرده  تغییر  لشکرکشی ها 

چشم گیر  پیرشفت های  اثر  بر  دیگر،  سوی 

و  سیاسی  لحاظ  از  هم  برشی،  جوامع 

گمرکی،   موانع  رفع  نظر  از  هم  و  فرهنگی 

سیاسی،  روابط  برقراری  و  تردد  موانع  رفع 

اهمیِت  از  انسانی،  و  فرهنگی  اقتصادی، 

مرزهای بین املللی کاسته شده است. 

مانند:  مرزی  موانع  موارد  برخی  در  اما 

مرزهای  سابق،  شوروی  اتحاد  مرزهای 

شوروی،  اتحادیۀ  و  چین  پاکستان،  و  هند 

و  شاملی  کوریای  غربی،  و  رشقی  آملان 

میان  روابط  و  گردیده  تشدید  جنوبی، 

زمانی  در  هرکدام  مرز،  طرف  دو  مردمان 

معین، به حداقل کاهش یافته است.

اهمیِت  سیاسی،  جغرافیای  علم  نظر  از 

مختلف،  کشورهای  برای  رسحدات 

برای  مثاًل:   باشد.  متفاوت  می تواند 

بودِن  آزاد  متمدن،  و  پیرشفته  کشورهای 

در  و  عقب مانده  کشورهای  برای  و  مرز 

دارد.  اهمیت  مرزها  بودِن  بسته  رشد،   حال 

از  دیورند،  مرز  که  است  تذکر  قابل  اما 

شامر  به  امروز  جهاِن  در  مرزها  شوم ترین 

شده  مبدل  مرگ  دهلیز  به  حتا  و  می رود 

است.

در  کشورها  رسحدات  دور  گذشته های  در 

یک  و  نبوده  مشخص  و  معین  خط  یک 

جهیل،  یا  دشت  دریا،   کوه،  مانند  منطقه 

جدا  هم  از  را    امپراتوری  دو  یا  کشور  دو 

سازمان  آمدن  وجود  به  از  پس  اما  می کرد. 

آن،   مدون  قوانین  تنظیم  و  متحد  ملل 

و  دقیق  به طور  کشورها  متامی  رسحدات 

که  است  شده  معین  خط،  یک  به صورت 

»خطوط مرزی« نامیده می شوند.

کشورها  بعضی  مرزها  حارض،  حال  در  اما 

مانند:  هستند،  خط  دو  استثنایی  به طور 

مراکش  بین  جبل الطارق  در  کوریا،   دو  مرز 

افریقای  در  »سیویتا«  منطقۀ  هسپانیه،  و 

شاملی،  مرز بین عراق و سعودی و غیره. 

برتانوی  هند  و  افغانستان  بین  دیورند  مرز 

نوع  از  پاکستان،  و  افغانستان  حاال  و 

مناطقی  یعنی  می باشد.  خط  یک  مرزهای 

وجود  می شوند،  یاد  آزاد«  »قبایل  به نام  که 

اصطالح  به کارگیری  و  ندارند  قانونی 

داخلی  امور  در  مداخله  آزاد«،  »قبایل 

کشوِر همسایه محسوب می شود .

چین  و  قدیم  روم  امپراتوری  دوران  در 

بودند  مناطقی  یا  خطوطی  رسحدات  قدیم، 

می کردند؛  جدا  وحشت  از  را  مدنیت  که 

در  را  رسحدات شان  رومن ها  چنان که 

وسیلۀ  به  و  دانوب  و  راین  دریای  امتداد 

جنوب  و  انگلستان  شامل  در  دیوار  اعامر 

چینایی ها  و  بودند  کرده  تثبیت  جرمنی 

حمالت  از  امپراتوری شان  حفاظت  برای 

کشیده  بزرگ  دیواری  وحشی،  اقوام 

در  رسحدات  نیز  وسطا  قرون  در  بودند. 

قرن  دوم  نیمۀ  از  اما  بود،  تحول  و  تغییر 

خطوط  به  کشورها  رسحدات  بعد،  به   ۲۰

ثابت  حدودشان  و  شده  تبدیل  مرزی 

مانده است. 

دولت  برشیت،  تاریخ  در  نخستین بار  برای 

دولت  و  امروزی(  ایران  از  )بخشی  مادها 

طی  امروزی(  ترکیۀ  از  ) بخشی  لیدی 

جون   ۲۹ تاریخ  به  معاهده یی  یا  قرارداد 

کشورهای شان  رسحد  میالد،  از  قبل   ۵۹۰

مقرر  و  تعیین  »هالیس«  رود  مسیر  را 

عالمت گذاری  رسحدات شان  تا  کردند، 

شود و رفت وآمد نیز بر پایۀ قانون باشد.

دیورند  مرز  بسنِت  مخالف  امروز  که  کسانی 

از  عقب مانده تر  سال،   ۲۵۰۷ شاید  هستند، 

جوامع لیدی و ماد باشند.

جغرافیای  علم  دانشمندان  اعتقاد  به 

مرزهای  نبود  صورت  در  سیاسی، 

سیاسی  وحدت  بین املللی،  مشخص 

به وجود  کشورها  در  ملی  وحدت  و 

واهی،   خیاالت  یعنی  منی تواند؛  آمده 

مذهبی  زبانی،  گرایش های  و  قبیله پرستی 

موجود  نسبِی  اتحاد  منوده  تبارز  نژادی،  و 

امروز(.  افغانستان  )مانند  می برد  بین  از  را 

و  معین  کشورها  مرزهای  اگر  هم چنان  و 

هرگز  آن ها  باشنده گان  نباشند،  مشخص 

روی آرامش نخواهند دید...

مردم افغانستان؛ 

گروگان های دیورند!

بخش نخست

از همني حاال 
به فكر استخوان هاي تان باشيد!



سیرانوش موسوی

بخش نخست 

گرفتار  باشند،  رهایی  طالب  آن که  از  بیش  انسان ها  اساساً 

فعالیت ها،  اقسام  و  انواع  سوی  به  تنهایی،  این  از  ما  رهایی اند. 

می توانند  فعالیت ها  این  می گریزیم.  خودفریبی ها  و  اشتغاالت 

مخرب  و  مخدر  احیاناً  یا  سازنده  و  مثبت  عمومی،  منظر  از 

فضای  این  در  نیز  افراد  و  اشیا  دیگر  با  ما  ارتباطاِت  باشند. 

آزاردهنده.  تنهایی  پرکردِن  برای  است  راهی  گریز،  و  ترس 

نه  که  می شود  موجب  غم،  خوف  از  ناشی  شتابزده گِی  این 

نه  و  بشناسیم  را  دیگران  و  خود  نه  و  دریابیم  را  تنهایی  ماهیت 

موالنا  بربیم.  را  ممکن  لذت  و  کنيم  استفاده  زنده گی  از  بتوانیم 

یعنی  غمگین اند.  غم،  خوف  از  انسان ها  عموم  كه  است  معتقد 

غمی  مبادا  این که  از  باشد،  آمده  آنان  رساغ  به  غمی  بی آن که 

روی مناید، ترسان و غمناک اند. 

جمله شان از خوف غم در عین غم 

در پی هستی فتاده در عدم. 

تنهایی،  انواع  برشمردِن  ضمن  فـصل  این  در  نویسـنده 

مجزا  نحو  به  نوع،  هر  با  مواجهه  برای  را  موالنا  توصیه های 

بیان می کند. 

پرداخته  موالنا  اندیشه های  در  »غفلت«  به  چهارم  فصل  در 

فراگیر  غفلتی  که  است  معتقد  موالنا  نویسنده،  بیان  به  می شود. 

به  دارد.  وجود  انسان ها  برای  عامل  این  در  سیستامتیک  و 

اجزای  متام  میان  سیستامتیک  فراگیر  غفلت  این  وی،  باور 

دارد.  وجود  اعلی  به  ادنی  موجودات  متام  و  ناسوت  عامل 

دیگران  از  این رو  از  و  اند  خود  محدودة  به  رسخوش  همه 

وجودِی  حد  شوند.  آگاه  که  منی توانند  یا  منی گیرند  خرب 

مرتبة  بی حدی  فهم  از  مانع  مرتبه يی،  هر  در  ادنی  موجود 

غفلت  این  است.  غافل  آن  از  نیز  بدین خاطر  است.  مافوق 

عامل  طولی  مراتب  جمیع  شامل  و  نیست  دنیا  خاص  البته 

طولی،  غفلت های  این  بر  عالوه  خاکی  عامل  در  اما  می شود. 

چه  که  است  آن  بر  موالنا  دارد.  وجود  نیز  عرضی  غفلت های 

موجب  می بود،  عامل  در  تنهایی  به  اگر  هوشیاری  چه  و  غفلت 

است  هوشیاری  و  غفلت  همراهی  این  می شد.  عامل  ویرانی 

اصلِی  کارکرد  وی  اعتقاد  به  است.  داشته  برپا  را  جهان  که 

دایم  انسان ها  اگر  است.  آن  بقای  تضمین  دنیا،  این  در  غفلت 

ادامة  به  رغبتی  دیگر  می شدند،  ملول  می دهند  انجام  آن چه  از 

کار  به  لذت  با  خلق  که  است  بدان  دنیا  قواِم  نداشتند.  زنده گی 

خود  افکاِر  و  اعامل  آثار  و  عیوب  از  و  دهند  ادامه  خویش 

باشند.  مشغول  عامل  در  بازیگرانه يی  نحو  به  و  نگیرند  رساغ 

به  غفلت  نسبت  از  بحث  به  فصل  این  ادامة  در  نویسنده 

عاشق می پردازد و آن را مورد نقادی قرار می دهد. 

و  آن  انواِع  و  شادی  و  غم  جایگاه  از  بحث  به  پنجم،  فصل  در 

نویسنده  می شود.  پرداخته  موالنا  نزد  پدیدآمدنش  عوامل  نیز 

شادمانی  یا  غم باره گی  در  انسان  معیشت  شیوة  که  است  آن  بر 

باشد،  وسیع تر  انسان  دیِد  افق  هرچه  دارد.  تام  مدخلیِت  وی 

تعلقاتش  بند  و  شد  خواهد  بزرگ تر  نیز  فرد  جهان  آن  تبع  به 

منی تواند  چیزی  اساساً  و  می شود  کم تر  خود  از  فروتر  با 

غِم  و  عمل  و  فکر  عرصة  تنگی  موجب  تا  کند  احاطه  را  وی 

معموِل  و  متعارف  غم های  عارفان،  این که  شود.  آن  از  ناشی 

تنگِی  مبتالی  که  بود  آن  از  ناشی  نداشتند،  را  خالیق  میان 

می لرزند،  هرچه  بر  که  منی دانند  انسان ها  عموم  نبودند.  جهان 

و  داشته ها  دایرة  در  انسانی  هر  وجودی  قوارة  می ارزند.  هامن 

میل  و  محبت  با  و  می شود  محدود  و  معین  وی،  خواسته های 

محبوب  اگر  می کند.  تنگ  و  فراخ  را  خود  جهان  چیز،  هر  به 

نخواهد  رخ  غمی  هیچ  درنیاید،  تقیدی  هیچ  دام  به  خواسته  و 

تنگِی  از  است  تابعی  آن،  میزان  هر  به  گرفته گی  و  غم  منود. 

ایجاد  سبب  مهم ترین  موالنا  وی،  اعتقاد  به  انسان ها.  جهان 

هم چنین  می داند.  آن ها  جهان  تنگی  انسانی،  جهان  در  را  غم 

از  دارد؛  بی کرانه گی  در  روی  شادی،  که  است  معتقد  موالنا 

پوست  در  که  می گویند  شادی  گاه  به  انسان ها  که  این روست 

خود منی گنجیم. 

به  غم  خدمات  از  بحث  به  فصل،  این  ادامة  در  نویسنده 

شادی  دخل  غم،  که  است  آن  بر  نویسنده  می پردازد.  شادی 

تا  یافت  گنجی  باید  است.  خرج ورصف  همة  شادی  است. 

در  را  گنج  این  عارفان  کرد.  خرج  و  نشست  آن  رس  بر  بتوان 

جلب کنندة  گریه  و  زاری  آن  تبع  به  و  غم ورنج  جسته اند.  غم 

مثال  مکرر  موالنا  که  می دارد  بیان  نویسنده  رحمت اند. 

و  خواسته های شان  بیان  به  راهی  آنان  می کند.  ذکر  را  کودکان 

خدا  ندارند.  گریسنت  طریق  از  جز  دیگران  دوستِی  جلب  نیز 

شادمانی يی  می خواهد  و  می کند  بنده يی  یاری  ارادة  چون  نیز 

ابرهای  تا  می کند  دل گرفته  و  غمگین  را  او  کند،  وی  نصیب  را 

رحمتش را بر او ببارد. 

چون خدا خواهد که ما یاری کند 

میل ما را جانب زاری کند 

ای ُخُنک چشمی که آن گریان اوست 

وی هامیون دل که آن بریان اوست 

آخِر هر گریه آخر خنده يی است 

مرد آخربین مبارک بنده يی است 

پرداخته  عشق  در  شادی  و  غم  از  بحث  به  فصل،  این  پایان  در 

می داند.  کافی  و  وافی  عاشق،  برای  را  عشق  موالنا  می شود. 

از  و  پرده اند  و  ُمرده  همه چیز  معشوق،  و  عشق  جز  وی  برای 

ندارد  وجود  عشق  ناِم  جز  نامی  وی  برای  عود،  به  تا  سپندان 

آب  و  هوا  ماهی،  است.  ماهی  چونان  عاشق  بپردازد.  بدان  تا 

از  آید،  نظر  در  هرآن چه  و  خواب  و  دارو  و  مسکن  و  نان  و 

سیر  آب  از  همه  وی  جز  که  این روست  از  می ستاند؛  آب 

آب  نشان  پرس پرسان  نزدیکی،  فرط  از  ماهی  و  می شوند 

آن  در  و  دانست  عشق  از  باید  نیز  را  عاشق  همه چیز  می جوید. 

مستثنا  قاعده  این  از  نیز  عاشق  غِم  و  شادی  کرد.  جست وجو 

نیست و عین عشق و معشوق است. 

نویسنده  می شود.  پرداخته  آن  لوازِم  و  ایامن  به  ششم  فصل  در 

این  به  موالنا  اندیشة  در  ایامن  چیستِی  از  بحث  از  پس 

چیست.  وی  منظر  از  ایامن  به  فعل  و  قول  نسبت  که  می پردازد 

و  نیست  قایل  حکایتگری  نقش  جز  زبان،  و  فعل  برای  وی 

منی داند،  آن  عین  نه  و  ایامن  جزِو  نه  را  آن ها  روی  هیچ  به 

دلیل  می آورد.  شامر  به  ایامن  ذاتِی  لوازم  از  را  آن  گویی  بلکه 

حقیقت  عین  یا  جزء  تواند  منی  فعل  و  قول  این که  بر  موالنا 

در  و  ایامن اند  مدعی  که  بسیاری  که  است  آن  باشد،  ایامن 

انجام  اعاملی  می توانند  می ورزند،  نفاق  و  اند  کافر  حقیقت 

به  باشد.  نداشته  تفاوتی  هیچ  مومنان  عمل  با  ظاهراً  که  دهند 

فعلی،  ُحسن  داشنت  عین  در  که  کسانی  بسا  چه  دیگر،  عبارت 

قابل  قول،  و  عمل  دیگر،  سوی  از  باشند.  فاعلی  ُحسن  فاقد 

تقلید است. 

به  تقلید  و  انتقال  غیرقابل  امری  ایامن،  حقیقت  که  حالی  در 

ایامن  در  تعلیق  و  اختیار  عنرِص  اهمیت  به  نویسنده  است.  غیر 

را  انبیا  معجزات  با  ایامن  رابطة  و  می کند  اشاره  موالنا  منظِر  از 

برای  معجزه  است  معتقد  موالنا  می کند.  ترشیح  وی  آثار  در 

شبهه  تیغ  ستاندِن  و  است  خصم  اسکات  و  دشمنان  شکست 

وی  منی توان  کسی،  گردن  بسنت  با  آنان.  دست  از  اشکال  و 

را  حقیقت  بوی  و  صدا  مومن  کرد.  خود  دوست  زور  به  را 

می شناسد و به آن دل می بندد. 

موجب ایامن نباشد معجزات 

بوی جنسیت کند جذب صفات 

معجزات از بهر قهر دشمن است 

بوی جنسیت پی دل بردن است 

قهر گردد دشمن اما دوست نی 

دوست کی گردد به بسته گردنی 

پرداخته  آن  ماهیِت  و  دعا  از  بحث  به  پایانی،  فصل  در 

را  دعا  به  امر  موالنا،  که  می دارد  اظهار  نویسنده  می شود. 

معنا،  این  توضیح  ضمن  وی  می داند.  الهی  موهبت  و  فضل 

کامالت  خدا  که  می داند  آن  دعا،  به  را  انسان ها  دعوت  علت 

آن  واسطه،  بدین  و  گرفته  نظر  در  انسان  برای  را  پایان ناپذیری 

هیات  در  الهی  کامالت  همة  داد.  خواهد  ایشان  به  را  کامالت 

غنای  تجلی.  طالب  و  اند  مظهر  دنبال  به  وی  صفات  و  اسام 

بودنش،  مجیب  و  جاهل  وی،  علم  و  می جوید  فقیر  حق، 

که  انسان  می طلبد.  مظهر  نیز  مظهرطلبی  همین  حتا  داعی. 

خود  در  اجامالً  را  الهی  کامالت  همة  و  است  جامع  کوِن 

دارد.  خود  در  است،  خواستنی  آن چه  همة  از  بهره يی  دارد، 

یافته  خود  در  اندکی  را  آن  مزة  می خواهد،  را  چیزی  اگر 

موالنا  نیست.  مطلق  مجهوِل  جویای  هیچ کس  وگرنه  است، 

گوناگون  چیزهای  که  خواهد  چون  تعالی  »حق  است  معتقد 

و  مرغزارها  و  بوستان ها  و  باغ ها  و  عجایب  و  غرایب  از 

اندرون ها  در  کند،  پیدا  عامل  در  گوناگون  تصنیف های  و  علوم 

ایجاد  شود.«  پیدا  این  آن،  از  تا  بنهد  آن  تقاضای  و  آن  خواسِت 

چیز  آن  بودِن  بر  فرع  خدا،  ناحیة  از  انسان ها  در  خواسنت  میل 

موجود  داده اند،  قرار  انسان  در  را  آن  میل  که  هرچه  اوست.  نزد 

فالن  به  را  چیز  فالن  این که  بیان  و  چیز  آن  منودِن  و  است 

دام  را  دعا  موالنا  بدهند.  را  آن  که  است  آن  برای  دادیم؛  کس 

شامر  به  آن  مقومات  از  را  طلب  و  درد  و  عجز  و  می داند  دیدار 

و  می پردازد  دعا  آثاِر  به  فصل  این  ادامة  در  نویسنده  می آورد. 

هم  و  می شود  حاصل  شناخت  هم  دعا  در  که  می دهد  نشان 

مباحث  دیگر  از  نیز  بی خودان  دعای  از  بحث   . هم...  و  پاکی 

دعا  اهل  که  می گوید  سخن  کسانی  از  موالنا  است.  فصل  این 

تامل  با  که  می دهد  توضیح  نویسنده  نیستند.  متعارف  معنای  به 

این جا  در  دعا  از  منظور  که  می شویم  متوجه  موالنا،  سخنان  در 

به  ورزیدن  عشق  و  بنده گی  و  نیاز  عرض  و  مواجهه  رصف 

»طلب  و  قضا«  دفع  »جسنت  دعا  از  مراد  بلکه  نیست،  حق 

کردن خالص« است. 

جهت  وسیله يی  را  دعا  مرتبه،  این  در  داعی  دیگر،  عبارت  به 

قرار  می داند،  سود  آن چه  جلب  و  می پندارد  رضر  آن چه  دفع 

مقام  منافِی  دعا  که  است  معتقد  غزالی  چون  موالنا  منی دهد. 

که  این است  است  مهم  این جا  در  که  قیدی  نیست.  رضا 

نکته  این  خالص«،  کردن  طلب  آید  »کفرشان  مقام  این  داعیان 

داعیان  این  از  ظن  حسن  واسطة  به  آن چه  که  است  آن  مبّین 

حکم  از  گریز  و  ابتال  از  رهایی  جز  چیزی  منی شود،  صادر 

داعیان  که  است  این  نیز  آن  قرینة  و  نیست  قضا  و  تقدیر 

در  که  شده اند  توصیف  این گونه  موالنا  زبان  از  ناخواهنده 

دعای شان  و  منی جویند  خود  برای  حظی  نیز  دعاهای شان 

فصل،  این  پایان  در  است.  حق  در  فانی  وجودشان  چون  نیز 

منظر  از  دعاها  برخی  اجابت  عدم  دالیل  و  دعا  اجابت  ماهیت 

موالنا بررسی می شود. 

آن  کاربرد  و  اسالمی  عرفان  انسانِی  چهرة  منودِن  در  اثر  این 

استمرار  امیدواریم  که  است  تازه  گامی  جدید،  برش  برای 

آن  رستارِس  در  که  اثر  این  مثبت  نقاط  از  یکی  باشد.  داشته 

و  موالنا  شخِص  میراث  به  نویسنده  اتکای  می شود،  مالحظه 

اطرافیاِن اوست.

منابع:

انسان،  وجودی  مسایل  و  موالنا  مهدی.  زارع،  کمپانی  ـ 

تهران، نگاه معارص، ۱۳۹۰

سبحانی،  توفیق  تصحیِح  فیه،  ما  فیه  جالل الدین،  موالنا  ـ 

تهران، پارسه، ۱۳۸۸

علمی  تهران،  رسوش،  عبدالکریم  تصحیح  معنوی،  مثنوی  ـ 

و فرهنگی، ۱۳۷۸.
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نگاهی به کتاب »موالنا و مسایل وجودی انسان«
 اثر مهدی کمپانی زارع

هرچه افق دیِد انسان وسیع تر باشد، به تبع آن جهان فرد نیز بزرگ تر خواهد شد و 

و اساساً چیزی منی تواند وی را احاطه بند تعلقاتش با فروتر از خود کم تر می شود 

کند تا موجب تنگی عرصة فکر و عمل و غِم ناشی از آن شود. این که عارفان، غم های 

متعارف و معموِل میان خالیق را نداشتند، ناشی از آن بود که مبتالی تنگِی جهان 

نبودند. عموم انسان ها منی دانند که بر هرچه می لرزند، هامن می ارزند. قوارة وجودی 

هر انسانی در دایرة داشته ها و خواسته های وی، معین و محدود می شود و با محبت 

و میل به هر چیز، جهان خود را فراخ و تنگ می کند. اگر محبوب و خواسته به دام هیچ 

تقیدی درنیاید، هیچ غمی رخ نخواهد منود. غم و گرفته گی به هر میزان آن، تابعی 

است از تنگِی جهان انسان ها

غزلی از محمد افرس 
رهبین

ُگرگ
دوستار چله و برف و زمستان است، گرگ

دشمن تاک و درخت و بیل و دهقان است، گرگ

از مروت مانده  دور و از مدارا  وامدار

یک قلم فرمانرب آقای شیطان است، گرگ

گرچه می غرَّد ِز کرب و زوزه می آرد ِز خشم 

رشمسار عجز و بیِم گوسپندان است، گرگ

می درد بی باک تا تاب و توان دارد به چنگ

مجرِی قانوِن بیداِد دِدستان است، گرگ

برَّه را بی رحم پیش روی مادر می ُکشد

بازگوید تشنۀ خون پلنگان است، گرگ

از خرد اندیشه برخیزد که او را نیست آن

بی خرد وابستۀ چنگال و دندان است، گرگ

گرگ ها در شهر، رخت آدمی پوشیده اند

پس که می گوید که تنها در بیابان است، گرگ؟ 

بس که کین ورزید بر مخلوق زیبای خدا

 کافران گویند، افغان یا مسلامن است گرگ

کابل، 2 اردیبهشت ماه 1392
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آملان به مردم افغانستان:

فرامـوش تان منی کنیم

به همسایه ها...
  »در آلودگی نقش نداریم«

حکومت  که  کرد  اعرتاف  افغانستان  جمهور  رییس 

به  منجر  که  وسایطی  حد  از  بیش  ورود  از  نتوانسته 

آلوده گی هوا می شوند، جلوگیری کند.

وسایط،  افزایش  دلیل  به  اخیر  سال  ده  در  گفت  کرزی 

شده  قبل  سال های  از  آلوده تر  مراتب  به  کابل  هوای 

شده  سبب  و  رفته  بلند  مردم  خرید  توانایی  زیرا  است؛ 

تا هر روز تعداد وسایط در شهر کابل بیشرت شود.

مانند  زمین  کره  آلوده گی  در  افغانستان  گفت  کرزی  اما 

جهان  که  معامله یی  »در  ندارد:  سهم  صنعتی  کشورهای 

نداریم  هم  اثر  و  نداریم  دست  ما  می کند،  پیرشفته 

متاسفانه. دست هم نداریم خوشبختانه«.

در  زیرزمینی  آب  سطح  رفنت  پایان  از  کرزی  آقای 

سبب  مساله  این  گفت  و  کرد  نگرانی  ابراز  افغانستان 

وجود  گذشته  در  که  باغ هایی  و  کشتزارها  تا  شده 

پمپ هایی  »واتر  بگذارند:  نابودی  به  رو  حاال  داشتند، 

متاسفانه  خریده ایم،  ما  و  اند  ساخته  خارجی ها  که  را 

شکاف  افراد[  بعضی  ]برای  مرت  دوصد  صد  را  زمین  که 

می کنند، اما فامیل های دیگر آب ندارند«.

زیست  محیط  جهانی  روز  از  حالی  در  افغانستان  دولت 

روز  روند  به  نسبت  حکومتی  نهادهای  که  کرد  تجلیل 

هشدار  جنگالت  قطع  و  کشتزارها  شدن  بیابانی  افزون 

داده اند.

محیط  از  حفاظت  ملی  اداره  رییس  ظاهر،  مصطفی 

تغییرات  قربانی  کشور  این  که  گفت  افغانستان  زیست 

پامیر  کوه های  یخبندان  گفت  او  است.  شده  اقلیمی 

در شامل رشق افغانستان در حال آب شدن هستند.

کرزی  رییس  جمهور  با  دیدار  در  آملان  خارجۀ  وزیر 

 2014 سال  از  پس  می خواهد  کشورش  که  است  گفته 

میالدی در افغانستان حضور نظامی داشته باشد.

گذشته  روز  که  آملان  خارجۀ  وزیر  وسرتوله  گیدو 

با  شد،  کابل  وارد  ناشده  اعالم  قبل  از  سفر  یک  در 

دیدار  ریاست  جمهوری  ارگ  در  کرزی  رییس جمهور 

کرد.

دیدار  این  در  ریاست جمهوری،  خربنامۀ  براساس 

نخستین  از  را  افغانستان  در  صلح  تامین  کرزی  حامد 

که  گفت  دانسته  افغان ها  خواستۀ  و  نیاز  مهمرتین  و 

در  مردمش  آرزوی  که  منی دهد  اجازه  هرگز  افغانستان 

قبال صلح، وسیلۀ اهداف نادرست بیگانه ها قرار گیرد.

صلح  پروسۀ  جاری  جریانات  افغانستان  که  افزود  وی   

را به دقت و احتیاط کامل دنبال می کند.

دانسته  افغانستان  تاریخی  دوست  را  آملان  کرزی  حامد 

یک  منحیث  آملان  کشور  به  افغان ها  که  کرد  نشان  خاطر 

دوست تاریخی به دیده احرتام می نگرند.

کشورهای  نیروهای  حضور  چگونگی  بارۀ  در  او  

 ۲۰۱۴ سال  از  پس  افغانستان  در  ناتو  سازمان  عضو 

چوکات  در  افغانستان  در  کشورها  این  حضور  که  گفت 

و  خواست ها  داشت  نظر  در  با  جانبه  دو  موافقتنامه های 

رشایط افغانستان ادامه خواهد یافت.

ضمن  آملان  خارجه  وزیر  وله  وسرت  گیودو  حال،  این  در 

افغان ها  رهربی  تحت  افغانستان  صلح  پروسۀ  از  حامیت 

به  خویش  قبلی  تعهدات  اساس  به  کشورش  که  گفت 

افغانستان  به  خویش  مدت  دراز  همکاری های  و  کمک 

میالدی   ۲۰۱۴ سال  از  پس  که  می خواهد  و  می دهد  ادامه 

نیز در افغانستان حضور نظامی داشته باشد.

تأسیس قنسلگری در بلخ

گسرتش  هدف  به  دارد  نظر  در  آملان  حال،  این  در 

در  را  خود  قنسلگری  امروز  افغانستان،  با  خود  روابط 

شهر مزار رشیف تاسیس کند.

یک  در  گذشته  روز  را  موضوع  این  آملان  خارجۀ  وزیر 

ابراز  افغانستان  خارجۀ  وزیر  با  مشرتک  خربی  نشست 

داشت.

این  رسبازان  خروج  روند  آملان؛  خارجۀ  وزیر  گفتهء  به 

شده  تعیین  زمانی  جدول  به  مطابق  افغانستان  از  کشور 

 2014 سال  از  پس  که  منی خواهند  اما  می گردد،  انجام 

میالدی هم افغانستان را فراموش کنند.

سال  از  بعد  که  گفت  خربنگاران  به  وسرتویله  گیدو 

شامل  در  کشورش  رسباز  صد  هشت  تا  شش  بین   2014

افغانستان باقی خواهند ماند.

شهر  در  قنسلگری  افتتاح   « گفت:  مورد  در  وی 

ما  که  است  افغان ها  متام  برای  اشاره  مزاررشیف 

دوامدار  و  مستحکم  روابط  افغانستان  با  می خواهیم 

پروگرام های  زمینۀ  در  شام  با  می خواهیم  ما  باشیم.  داشته 

حاکمیت  آن  در  که  مناییم  کمک  هم  داخلی  توسعه یی 

انتخابات  برای  آماده گی  مسایل  و  فساد  با  مبارزه  قانون، 

نیز شامل اند.«

در  رسباز  هزار  چهار  از  بیش  حارض  حال  در  آملان 

مستقر  کشور  این  شامل  در  آنان  بیشرت  که  دارد  افغانستان 

اند.

رسبازان  که  نساخت  مشخص  کشور  این  خارجۀ  وزیر 

حضور  افغانستان  در  زمانی  چه  تا   2014 سال  پس  آملان 

خواهند داشت.

حدود  که  بود  گفته  آملان  دفاع  وزیر  این  از  پیش  اما 

افغانستان  در   2016 سال  تا  کشورش  رسباز  صد  هشت 

باقی می مانند.

از  افغانستان  خارجۀ  وزیر  رسول  زملی  داکرت  همچنان، 

استقبال  مزاررشیف  شهر  در  آملان  قنسلگری  تاسیس 

بسیار  کشور  دو  میان  روابط  گسرتش  برای  را  آن  و  کرد 

مهم خواند.

خود  آملان  همتای  با  ها  گفت وگو  و  دیدار  رسول  آقای 

مسایل  به  رابطه  در  که  گفت  و  کرد  توصیف  مهم  را 

مختلف با وی صحبت منوده است.

جانبه،  دو  موضوعات  مورد  در  »ما  گفت:  ادامه  در  وی 

میان  روابط  و  انتخابات  صلح،  پروسۀ  به  مربوط  مسایل 

کردیم.  گفت وگو   2014 سال  از  پس  آملان  و  افغانستان 

فردا  آملان  خارجۀ  وزیر  که  هستم  خرسند  بسیار  من 

مراسم  در  آنجا  در  و  می رود  مزاررشیف  شهر  به  )امروز( 

مساله  این  می کند.  رشکت  کشور  این  قنسلگری  گشایش 

روابط ما با کشور دوست آملان را تقویت می مناید.
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تا دو هـفتة دیگر...
نهایی  و  کرده  مراحل  طی  داخلی  بازداشتگاه  های   

سازد.

افغانستان  ریاست جمهوری  سخنگوی  فیضی  ایمل  اما 

متاس هایی که  وجود  با  گفت،  ماندگار  روزنامۀ  به 

داشته،  کابل  در  بریتانیا  سفارت  با  ملی  امنیت  شورای 

روند انتقال زندانیان عملی نشده است.  

رییس جمهور  )دیروز(  شنبه  روز  که  گفت  فیضی  آقای 

ملی  امنیت  شورای  مشاور  به  دیگر  یک بار  کرزی 

دستور داد که این موضوع را جدی پی گری کند.

سفارت  از  ملی  امنیت  شورای  مشاور  گفت:  او 

اتباع  متام  هفته  دو  ظرف  که  خواسته  کابل  در  بریتانیا 

به  می برد،  رس  به  آن ها  بازداشت  در  که  را  کشورمان 

حکومت افغانستان بسپارند.

آماده گی  افغانستان،  امنیتی  نیروهای  که  گفت  او 

گرفنت مسوولیت این زندانیان را دارند.

بازداشت  ادامۀ  که  کرد  اضافه  کرزی  حامد  سخنگوی 

حاکمیت  ناقض  خارجی،  نیروهای  سوی  از  افغان ها 

در  را  ما  زندانیان  منی تواند  کشوری  هیچ  و  است  ملی 

قید داشته باشد.

و  است  غیرقانونی  کاری  چنین  تداوم  که  گفت  او 

برای ما قابل قبول نیست.

در  بازداشت  شده گان  که  گفته  بریتانیا  دفاع  وزیر 

بریتانیایی  رسبازان  کشتار  جمله  از  سنگین  جرایم 

نقش داشته  اند.

  استفاده از هواپیامهای بدون رسنشین
رسانه های  برخی  که  می گوید  کرزی  حامد  سخنگوی 

از  بریتانیایی  نیروهای  که  داده اند  گزارش   خارجی 

شان  عملیات های  در  رسنشین  بدون  هواپیامهای 

استفاده کرده اند.

در  بریتانیا  سفارت  از  ملی  امنیت  شورای  که  گفت  او 

صحت  گزارش ها  این  که  صورتی  در  خواسته  کابل 

داشته باشد، در این خصوص وضاحت بدهد.

نوع  هیچ  اکنون  تا  افغانستان  حکومت  که  گفت  او 

از  استفاده  بارۀ  در  بریتانیایی  نیروهای  با  را  توافقی 

هوایی  عملیات  های  در  رسنشین  بدون  هواپیامهای 

نداشته است. 

انتخاب دو خربنگار...
شورای  عضو  سیزده  مجموع  از  همه گانی،  رسانه های   

»جامعۀ  میان  از  باید  آنان  دوتن  رسانه ها،  عالی 

گفته  قانون  مادۀ  درهمین  شوند.  برگزیده  ژورنالیستان« 

برای  چنان  هم  و  تن  دو  این  انتخاب  برای  که  است  شده 

طرزالعملی  باید  مدنی،  جامعۀ  از  مناینده  دو  انتخاب 

زمانی  چه  و  کی  را  طرز العمل  که  این  ولی  شود؛  ساخته 

بسازد، در این مادۀ قانون ابهام دارد.

با  مدنی،  جامعۀ  چرتی  نهادهای  قبل،  سال  یک  از  بیش 

انتخاب  هدف  با  نشستی  در  مناینده،  یک  یک-  فرستادن 

،مناینده گان  رسانه ها  عالی  شورای  به  شان  مناینده گان 

تا  زمان  هامن  از  که  کردند  معرفی  و  انتخاب  را  خود 

را  رسانه ها   عالی  شورای  عضویت  تن  دو  آن  کنون، 

دارند.

راهکار  با  نیز  خربنگاران،  حامی  و  صنفی  نهادهای 

برای  شان  مناینده گان  انتخاب  به  گذشته  روز  مشابه، 

عضویت در شورای عالی رسانه ها پرداختند.

نظری،  ناهید  رادفر،  )حشمت الله  خربنگاران  از  تن  پنج 

مختار(  حکیم  و  خنجانی،  آزاده  عبدالله  ساپی،  خپلواک 

این   از  که  بودند  کرده  نامزد  انتخابات،  این  در  را  خود 

یک  تلویزیون  مسوول  مدیر  خنجانی،  آزاده  عبدالله  میان 

رای   47 کسب  با  خربنگاران  مصونیت  کمیتۀ  معاون  و 

و  شمشاد  تلویزیون  مسؤول  مدیر  ساپی،  خپلواک  و 

 39 کسب  با  افغانستان  خربنگاران  آزاد  انجمن  رییس 

مختار  حکیم  نظری،  ناهید  و  شدند  شناخته  پیروز  رای 

موفق  رای،   3 و  با21،20  ترتیب  به  رادفر  حشمت الله  و 

نشدند.

افغانستان،  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  از  نشست  این  در 

افغانستان،  خربنگاران  و  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ 

ژورنالیستان  انجمن  افغان،  ژورنالیست  زنان  انجمن 

افغانستان،  ُسَوم  افغانستان،  سفام  افغانستان،  آزاد 

از  دفاع  کمیتۀ  افغانستان،  ژورنالیستان  رستارسی  شورای 

افغانستان  خربنگاران  مصونیت  کمیتۀ  افغان،  ژورنالیستان 

دعوت  افغانستان،  آزاد  رسانه های  کنندۀ  حامیت  نی-  و 

منایند.  معرفی  را  خود  منایندۀ  پنج  کدام  هر  تا  بود،  شده 

افغانستان  ژورنالیستان  رسارسی  شورای  میان  این  از 

سه  و  بود  نفرستاده  نشست  این  به  را  خود  مناینده گان 

خربنگاران  و  ژورنالیستان  ملی  اتحادیۀ  مناینده گان  از  تن 

افغانستان، به رسم اعرتاض مجلس را ترک کردند.

کمیسیون  از  مناینده  سه  نظر  زیر  گذشته  روز  انتخاب 

مناینده گان،  این  شد.  برگزار  کشور  انتخاب  مستقل 

گفتند  اما  خواندند؛  عادالنه  و  شفاف  را  انتخابات  جریان 

نرش  و  تهیه   مورد  این  در  گزارشی  رسمی،  گونۀ  به  که 

می کنند.

سال  جوزای  یازدهم  شنبه،  روز  به  که  آن  از  پس 

کمیسیون  نشست  در  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  روان، 

گان  مناینده  حضور  در  و  سنا  مجلس  شکایات  سمع 

عضویت  برای  را  زمینه  که  سپرد  وعده  ژورنالیستان 

عالی  شورای  در  ژورنالیستان  انتخابی  گان  مناینده 

حامی  و  صنفی  نهادهای  می سازد،  مساعت  ها  رسانه 

مناینده  دو  این  انتخاب  به  گذشته  روز  خربنگاران، 

ها  رسانه  عالی  شورای  عضویت  زودی،  به  که  پرداختند 

را کسب خواهند کرد.

دلیل  به  ویژه  به  و  مختلف  دالیل  به  گذشته،  سال  سه  در 

مناینده گان  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  تراشی های  مانع 

نیافته  راه  رسانه ها  عالی  شورای  به  ژورنالیستان  انتخابی 

و  اطالعات  وزیر  شخص  را  دوتن  آنان  جای  به  و 

شورا،  این  در  ژورنالیستان  گان  مناینده  عنوان  به  فرهنگ 

انتصاب کرده بود.

مقرص بسته شدن 

دانشگاه کابل کیست؟
می کنند  شکایت  کابل  دانشگاه  دانشجویان  از  شامری 

این  دانشجویان  و  استادان  از  برخی  درسی  اعتصاب  که 

دانشگاه، پروسۀ تحصیلی آن ها را صدمه زده است.

و  دانشجویان  از  شامری  سو،  این  به  روز  دوازده  از 

وزیر  کار  ادامۀ  به  اعرتاض  در  کابل  دانشگاه  استادان 

درس  ادامۀ  و  صنف ها  به  رفنت  از  عالی،  تحصیالت 

خودداری کرده اند.

به  آن ها  تحصیلی  پروسۀ  این که  از  شدت  به  دانشجویان 

دلیل این اعتصاب  ها صدمه دیده، نگران هستند.

به  کابل  دانشگاه  دانشجویان  از  یکی  امیری  عابد 

دلیل  به  بدین سو،  روز  چند  از  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ 

استثنای  به  دارد،  وجود  دانشگاه  این  در  که  اعتصابی 

پالیسی  ادارۀ  دانشکدۀ  و  ساسی  علوم  و  حقوق  دانشکدۀ 

عامه، سایر دانشکده  های دانشگاه کابل تعطیل هستند.

مدعی  عالی  تحصیالت  وزارت  هرچند  که  گفت  او 

واقعیت  اما  دارد،  جریان  عادی  گونۀ  به  درس ها  که  است 

دانشکده های  مطلق  اکرثیت  اکنون  همین  که  است  این 

دانشگاه کابل تعطیل هستند. 

در  دانشجویان  از  شامری  و  استادان  افزود:  امیری  آقای 

صنف  در  استاد  وقتی  بنابراین،  می برند؛  رس  به  اعتصاب 

می تواند  جریان  درس  چه گونه  باشد،  نداشته  حضور 

داشته باشد؟

جدی  رسیده گی  خواهان  کابل،  دانشگاه  دانشجوی  این 

این  به  افغانستان  حکومت  و  عالی  تحصیالت  وزارت 

معضل شد.

وزیر  عبید  عبیدالله  برکناری  گزارش ها،  براساس 

تقرر  عالی،  تحصیالت  قانون  تصویب  عالی،  تحصیالت 

وضعیت  بهبود  تقاعد،  به  شده  سوق  استادان  دوبارۀ 

وضعیت  به  توجه  و  کابل  دانشگاه  خواب گاه های 

تشکیل  را  معرتضان  خواست های  والیات،  دانشجویان 

می دهد.

با  می گوید،  معرتض  استادان  از  یکی  جالل  فیض الله 

کرده اند،  اعرتاض  سو  این  به  روز  یازده  از  وجودی که 

نکرده  توجه  شان  خواسته های  به  ریاست جمهوری  اما 

است.

سوی  از  هنوز  تا  ما  خواست  »هیچ  گفت:  ادامه  در  او 

رییس جمهور  حتی  نشده  آورده  بر  ریاست جمهوری 

تا  است.  نکرده  گوش  درست  را  ما  صدای  هنوز  تا 

به  ما  نشود  رسیده گی  ما  خواست های  به  زمانی که 

که  نداریم  عالقه  بسیار  می دهیم.  ادامه  خود  تظاهرات 

وقتی  ولی  شود،  ضایع  دانشجویان  درس  ساعت  یک 

وزیر  می دهیم.  ادامه  نشود،  پذیرفته  ما  خواست  های  که 

حیثیت دارد، استادان حیثیت ندارند.«

در  نظر  ابراز  از  این  از  پیش  نیز  ریاست جمهوری 

از  را  مشکل  این  حل  و  کرده  داری  خود  باره  این 

صالحیت های وزارت تحصیالت عالی خوانده است.   

با  شنبه  روز  به  عالی،  تحصیالت  وزارت  حال،  این  در 

پرتو  در  را  استادان  خواست  است،  گفته  اعالمیه یی  نرش 

قانون اساسی مورد حامیت قرار می دهد.

نشست  یک  در  تا  است  خواسته  استادان  از  وزارت  این 

و  سازند  رشیک  آنان  با  را  شان  مشوره های  مشرتک 

روند  استادان  این  مشوره های  پرتو  در  وزارت  این 

عالی  تحصیالت  سیستم  به  رسیدن  راه  در  را  اصالحات 

با کیفیت و معیاری تعقیب خواهند کرد.



سمیع  دره یی آگاه سیاسی:

اجندای مّلی نسخۀ خوبی برای 

فردای بهرت است

           مصطفی مدثر

و  تركمنستان  افغانستان،  آهن  خط  پروژة 

بازرگانان  كه  شد  افتتاح  حايل  در  تاجیكستان 

کراچي  بندر  در  فراوانی  چالش هاي  با  افغان 

تجارت،  اتاق هاي  مسؤوالن  و  هستند  مواجه 

به  پاكستاين،  مقامات  نادرست  برخورد  از  بارها 

حكومت شكايت كرده اند.

سه  ميان  آهن  خط  پروژة  به  زيادي  اميد هاي 

براي  خويب  بديل  بتواند  تا  دارد  وجود  كشور 

نسبت  تركمنستان  راه  اگرچه  باشد.  پاكستان  راه 

مقامات  اما  است،  طوالين تر  پاكستان  راه  به 

اين  احداث  كه  مي گويند  افغانستان  دولت 

اموال  انتقال  براي  راه  بهرتين  و  بزرگرتين  پروژه، 

تجاريت است.

احداث  اقتصادي،  امور  آگاهان  گفتۀ  به   

و  تركمنستان  افغانستان،  ميان  آهن  خط  پروژة 

كشور  اقتصاد  رشد  باالی  مي تواند  تاجیكستان 

افغانستان  و  باشد  داشته  چشم گريي  تاثريات 

اين  كند.  وصل  ميانه  آسياي  كشورهاي  به  را 

توجهی  دولت  بايد  که  مي كنند  تأكيد  آگاهان 

بيشرت به این پروژه داشته باشد.

خط  احداث  مورد  در  مهم  نكتۀ  چند  به  حاال 

راه  اين  از  مي تواند  افغانستان  مي پردازم.  آهن 

اين  كند.  جست وجو  زيادي  سود  خودش  براي 

براي  امن تر  راهی  کراچي،  بندر  به  نسبت  راه 

محسوب  افغان  بازرگانان  تجاريت  اموال  انتقال 

بازرگانان  تجاريت  اموال  خطري  هيچ  كه  مي شود 

بارها  پاكستان  راه  در  منی کند.  تهدید  را  افغان 

آتش  به  افغان  بازرگانان  تجاريت  اموال  الري هاي 

کشیده شده است.

امیدوار  آهن  خط  اين  به  را  ما  که  ديگري  دلیل 

بازرگانان  این پس  از  كه  است  اين  می سازد، 

کراچی  بندر  در  اموال شان  شدِن  فاسد  از  افغان 

منتظر  زيادي  روزهاي  این که  نیز  و  ندارند  هراس 

بندر  از  عبور  اجازۀ  اموال شان  به  تا  ماند  نخواهند 

است  اين   مهم تر  همه  از  اما  شود.  داده  كراچي 

نیاز  از  مني تواند  پاكستان  حکومت  ديگر  كه 

سيايس  استفادۀ  کراچی،  بندر  به  افغان  بازرگانان 

افغانستان  دولت  كه  شود  ديده  بازهم  ولی  كند. 

آهن،  خط  اين  اعامر  از   توانست  خواهد  چه قدر 

به نفع كشور استفاده كند. 
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»زندگی نامۀ خودنوشت  نلسون ماندال« 

با مقدمۀ اوباما به فارسی برگردان شد

از وابسته گی بیش از حد به پاکستان 

کاسته خواهد شد؟

            گفت  وگو کننده: هارون مجیدی

یک  برای  این که  از  دره یی  آقای  سپاس 

ما  اختیار  در  فرصت  ویژه  گفت وگوی 

حال  در  پرسش،  نخستین  عنوان  به  گذاشتید. 

حرکت  در  مسیر  کدام  به  افغانستان  حارض 

است؟

و  مّلی  منافع  از  درست  تعریف  نبود  بنابر  ما 

سیاسی  انگیزۀ  یک  فاقد  متأسفانه  دشمن، 

آقای  است.  کننده  ناامید  روند  این  که  هستیم 

داشته  که  مرموزی  موضوع گیری های  با  کرزی 

به  را  وضعیت  این  که  بوده  تالش  در  حال  تا 

مّلی  منافع  به  زیاد  که  مناید  رهنمون  سمتی 

فکر  من  ندارد؛  نزدیکی  و  هم خوانی  افغانستان 

به  تیر  ما  وضعیتی  چنین  یک  با  که  می منایم 

هوا می زنیم.

قرار  مهم  بسیار  انتخابات  یک  آستانۀ  در  ما 

به  را  وضعیت   2014 از  بعد  می تواند  که  داریم 

امروز  که  روندی  این  تا  بزند  رقم  گونۀ  به  کلی 

سیاست گزاران  مناید.  دگرگون  را  دارد  جریان 

طراحی  طوری  را  سیاست ها  حاکم  تیِم  میان  در 

می منایند که به نفع مردم افغانستان نیست.

به  زمانی  هنجارها  این  متام  میان،  این  در 

ما  که  شد  خواهد  تبدیل  ناهنجاری  یک 

واگذاری  و  مناییم  برگزار  را  انتخابات  نتوانیم 

امنیتی  نیروهای  به  را  امنیتی  مسوولیت های 

نتوانیم  همچنان  و  نشویم  واگذار  کشور 

که  برسانیم  قوام  به  نظامی  نظر  از  را  افغانستان 

از  مستقل  به گونۀ   2014 از  بعد  بتواند  حداقل 

این ها  کند.  دفاع  مردم  منافع  و  افغانستان  مردم 

که  شده  سبب  درست  اسرتاتیژی  یک  نبود  در 

ناهنجاری ها هرروز زیادتر شود.

در  افغانستان  معضِل  بزرگرتین  شام  نظر  به 

حال حارض چه است؟

و  انتخابات  دارد:  وجود  مشکالت  از  بستۀ 

رسحدات  افغانستان،  نظاِم  افغانستان،  آیندۀ 

معضالتی  از  همه  این ها  دیگر؛  معضالت  و 

یک  در  ما  دارد.  جریان  کشور  در  که  است 

آن  طرف  چهار  که  می بریم  رس  به  کشوری 

مورِد  همسایه  کشورهای  استخبارات  توسط 

در  تنها  نه  حمالت  این  که  گرفته  قرار  هجوم 

و  سیاسی  عرصه های  در  که  نظامی  بخش های 

را  زیادی  فشارهای  دیگر  بخش های  و  اقتصادی 

می کنم  فکر  است.  منوده  وارد  افغانستان  باالی 

خود  تاثیرات  نشود،  حل  مانور  این  زمانی که  تا 

را باالی مردم افغانستان خواهد گذاشت.

را  افغانستان  آیا  داریم؛  پیش رو  انتخاباتی که 

به یک مسیر مطلوب می رساند؟

است  گزینه هایی  دنباِل  افغانستان  دولِت  هرچند 

حاال  مباند،  قدرت  بررس  همچنان  حاکم  تیِم  تا 

تیم  کنند؛  تغییر  چهره ها  تنها  که  نیست  مهم 

قدرت  داشنت  صدد  در  نحوی  هر  به  حاکم  

گوناگون  راه های  از  بناً  است.  خود  ابقای  و 

گونۀ  به  برسند؛  خود  هدف  این  به  می خواهند 

وفاِق  و  مّلی  اجامع  طرِح  مطرح کردن  مثال: 

دولت  آدرِس  از  گذشته  روز های  در  که  مّلی 

که  راه هایی ست  از  همه  شد،  پیشکش  افغانستان 

قدرت  دوام  صدِد  در  حکومت  می دهد  نشان 

این  تا  می شود  تالش  همچنان  است.  خود 

بیشرت  که  کاندیدایی  از  و  برسند  قوام  به  طرح ها 

اجامع  نام  زیر  می مناید  مناینده گی  حاکم  تیم  از 

حامیت صورت گیرد.

رای دهی  ُدرست  نظام  یک  متأسفانه  ضمن،  در   

از  نگرانی ها  این،  ندارد؛  وجود  افغانستان  در 

می دهد  افزایش  همچنان  را  انتخابات  در  تقلب 

است  بزرگی  بسیار  چالش های  از  مسأله  این  و 

کارت های  دیگر،  بحث  دارد.  وجود  فعآل  که 

از  بیش  توزیع  شاهد  حال  تا  ما  است،  دهی  رای 

ممکن  اما  هسیتم؛  رای دهی  کارت  میلیون  هفده 

بیش  شوند  رای دهی  به  حارض  که  کسانی  تعداد 

چالش های  از  ها  این  نباشند.  میلیون  دوازده  از 

همۀ  نگرانی  سبب  که  است  انتخابات  راه  فرا 

مردم افغانستان شده است.

حامیت هایز  با  انتخابات  این  اما 

ممکن  می گیرد  صورت  آن  از  که 

سیاسی،  نخبه گاِن  باید  و  شود  برگزار 

زمینه  این  در  مدنی  جامعۀ  و  احزاب 

انخابات  این  از  بتوانند  تا  باشند  فعال 

یک  به  را  آن  و  منایند  نظارت  درست 

کنند،  هدایت  درست  سّمت وسوی 

و  همه گانی  شفاف،  انتخابات  یک  تا 

عادالنه داشته باشیم.

مطرح  شام  که  نگرانی هایی  کنار  در 

از  خارجی  نیروهای  خروج  کردید، 

کمک های  کاهش  احتامل  و  کشور 

مسأله  این  است؛  مطرح  نیز  آن ها، 

پایگاه  به  باردیگر  را  افغانستان 

تبدیل  دهشت افگنی  و  تروریسم 

نخواهد کرد؟

که  می بریم  رس  به  جامعه یی  در  ما  شک  بدون 

دارد  وجود  گسرتده  بسیار  گونۀ  به  اعتامد  بحران 

و این بحران هرروز گسرتش می یابد. 

پیوند  در  و  نفوس  احوال  و  ثبت  قانون  تصویب 

در  که  جنجال هایی  و  شناسنامه ها  بحث  آن  به 

پارملان  در  فارسی  واژه های  برد  کار  به  رابطه 

داده  هم  دسِت  به  دست  همه  این ها  دارد،  وجود 

میان  به  که  نیم بندی  ثباِت  تا  شد  خواهد  سبب 

راه  ملت شدن  برای  ما  یعنی  برود.  میان  از  آمده، 

سنگ  آن  راه  رس  در  و  داریم  رو  پیش  در  درازی 

و سدهای دیگری نیز وجود دارد.

رفنت  بیرون  با  مسایل  این  متام  با  توجه  با 

استفاده  و  افغانستان  از  بیرونی  کشورهای 

سیاسی  درست  عقالنیت  و  خرد  یک  از  نکردن 

از  گذار  برای  درست  اسرتاتیژی  یک  نبود  و 

یک  به  ما  تا  دارد  وجود  این  احتامل  ورطه،  این 

از  پیش  دهه  دو  یکی  که  برویم  دیگری  بحران 

این آن را تجربه کرده بودیم.

برای  سیاسی  نخبه گان  وضعیتی،  چنین  در 

به  رسیدن  و  موجود  وضعیت  از  خروج 

وضعیت مطلوب، چه نقشی دارند؟ 

آن  در  که  است  سنتی  جامعۀ  یک  ما  جامعۀ   

می گیرد  صورت  بسیاری  پروری های  قهرمان 

مشکالتی  سبب  بعضاً  پروری ها  قهرمان  این  که 

بزرگان  جوامعی  چنین  در  است.  گردیده  نیز 

نخست  حرف  می توانند  نخبه  سیاست مداراِن  و 

انتخاب  و  رویکردها  با  مردم  و  باشند  داشته  را 

و  نخبه گان  نقش  یقینآ  باشند،  موافق  آن ها 

اهمیِت  کشور  رسنوشت  تعیین  در  بزرگان 

قرار  فضایی  یک  در  ما  کشوِر  زیرا  دارد.  ویژه یی 

را  مدرنیته  دنیای  راه کارهای  منی تواند  که  دارد 

تجدد  به  اندکی  ما  مناید.  تجربه  بیشرت  خود  در 

و  تجدد  این  به  باید  افغانستان  مردِم  و  داریم  نیاز 

دگراندیشی برسند.

گاهی  و  مثبت  گاهی  نخبه گان   گذاری  اثر 

زمانی  آن ها  مثبِت  نقش  است؛  بوده  منفی  هم 

یک  با  که  باشد  سبز  آیندۀ  دهندۀ  نوید  می تواند 

یک  داشنِت  و  سیاسی  درست  خرِد  و  عقالنیت 

برجسته  و  مطرح  خوب  برنامۀ  یک  یا  و  اجندا 

و  چشم  به  تنها  مردم  اگر  حال،  این  در  شود. 

توجهی  و  باشند  داشته  نگاه  رهربان  گوش 

ما  ننامیند،  آن ها  راه کارهای  و  برنامه ها  روی 

نخواهیم  شاهد  را  دیگری  چیِز  تاریخ  تکرار  جز 

بود.

حال  تا  زمینه  این  در  که  بزرگانی  دارم  آرزو 

خاموش مانده اند، هم کاری منایند.

شده،  ارایه  اکنون  تا  طرح هایی که  میان  در 

عبور  برای  خوبی  راه کار  می تواند  یک  کدام 

از بحران باشد؟

و  شده  ارایه  حال  تا  طرح هایی که  پهلوی  در 

طرف  از  دیگری  طرح های  انتخابات  تا  ممکن 

طرح  شود،  پیشکش  سیاسی  احزاِب  و  چهره ها 

برازنده  مسعود  ولی  احمد  آقای  مّلی«  »اجندای 

مسعود  آقای  دارایت  منایان گِر  طرح،  این  است. 

برنامه  یی  چنین  دردها  از  رهایی  برای  که  است 

اجندای  طرح  ضمن،  در  است؛  کرده  ارایه  را 

خروج  برای  شده  ارایه  طرح  نخستین  ملی 

واقع  در  مّلی  اجندای  است.  کنونی  بحران  از 

نسخۀ خوبی است برای یک فردای بهرت.

تحلیِل  نخست  طرح،  این  در  مسعود  آقای   

و  دیروز  ناهنجار  وضعیت  از  ارزندۀ  و  جامع 

متامی  دقت  با  او  است.  داشته  کشورمان  امروز 

تحوالت را به گونۀ فرشده بررسی کرده است.

خوب  بسیار  گفتامن  یک  به  می تواند  طرح  این 

اگر  شود.  تبدیل  کشور  سیاست مداران  میان  در 

بین  در  بیشرتی  گفتامن ِ  مورِد  مّلی  اجندای 

افغانستان  سیاسی  احزاِب  و  سیاست مداران 

از  گذشنِت  برای  است  خوبی  دریچۀ  بگیرد،  قرار 

چالش های امروز و رسیدن به یک فردای بهرت.

طرح  این  وقتی که  هر  می منایم  فکر  من   

و  سیاست مداران  میان  در  الزم  پخته گی  به 

و  مردم  میان  در  می تواند  برسد،  سیاسی  احزاِب 

اکنون  همین  مناید.  باز  پای  جای  بیشرت  رسانه ها 

تحقِق  و  حامیت  برای  عظیمی  کتله های  هم، 

اجندای مّلی آماده هستند.

ترجمه  با  ماندال«  نلسون  خودنوشت   »زندگی نامۀ 

علیرضا جباری، به فارسی برگردان شده است. 

باراک  سوی  از  صفحه یی   551 کتاب  این  پیشگفتار 

از  است.  شده  نوشته  امریکا  رییس جمهوری  اوباما 

در  رو  از  رسشار  حکایتی  ماندال  »زندگی  وی  نگاه 

ما  برای  را  ناامیدی  و  بداندیشی  با  مستقیم  رویی 

می برد.  رج  آن  از  اغلب  ما  جهان  که  می کند  بازگو 

می آید؛  در  کار  از  آزادمرد  که  است  زندانی یی  او 

می شود  آشتی  پرشور  منادی  که  است  آزادی خواهی 

منادی  رییس جمهوری  که  است  حزبی  رهرب  و 

می آید.  در  کار  از  پیرشفت  و  ساالری  مردم  پرشور 

جمهوری  ریاست  رسمی  جایگاه  ترک  از  پس  ماندال 

و  فرصت  عدالت،  تحقق  برای  تالش  همچنان  نیز 

ایجاد  برای  او  می گیرد.  پی  را  انسان  شکوهمندی 

است؛  کوشیده  بسیار  جهان  و  کشورش  در  تغییر 

دهه  چند  تاریخ  در  او  سهم  گرفنت  نادیده  که  آنچنان 

گذشته دشوار است.«

گرامی ترین  و  پرآوازه ترین  از  یکی  ماندال  نلسون  نام 

خود  بر  را  نام  این  که  کسی  است.  جهان  در  نام ها 

برجسته ترین  از  یکی  و  خویش  عرص  قهرمان  دارد 

سه  به  نزدیک  روایت  است.  بیستم  سده   چهره های 

رهربان  دیگر  با  همراه  ماندال  بودن  زندانی  دهه 

پیدایش  افسانه   صورت  به  خویش،  نسل  سیاسی 

درآمده  جدید  جنوبی  آفریقای  ایجاد  استوره   و 

است.  درآمده  کار  از  جهانی  چهره یی  او  است. 

و  مردم«  »مناینده  جمهور«،  »رییس  »رهرب«،  او 

چهره  از  پرتوهایی  تنها  است.  جهانی«  »چهره یی 

به  او  ظاهری  شخصیت  پس  در  نهفته  واقعی 

نوشتارهای  در  را  او  زندگی  می آید.  در  درخشش 

مطبوعاتی،  مقاله های  تا  زندگی نامه  از  بی شامر، 

از  تلویزیونی،  مستندهای  تا  سینامیی  فیلم های  از 

ضمیمه های  تا  جهانگردان  ویژه  مصور  کتاب های 

شعرهای  تا  آزادیخواهانه  رسودهای  از  روزنامه ها، 

وبالگ های  تا  سازمانی  تار مناهای  از  و  ستایشگرانه، 

و  کیست  راستی  به  او  اما  کرده اند؛  عرضه  شخصی 

چه اندیشه یی در رس دارد؟

و  مطبوعاتی  مطالب  نوشتارها،  در  ماندال  خود 

چشمگیر  سهمی  خود  درباره  همگانی  گفتامن های 

آزادی،  طوالنی  راه  او،  نوشت  خود  زندگینامۀ  دارد. 

کتابی  امروز،  به  تا   1994 سال  در  انتشارش  زمان  از 

آزادیش  زمان  از  او  مجاز  آثار  است.  بوده  پرفروش 

شده  منترش  دفرتش  طریق  از  بعد،  به   1990 سال  در 

ثبت  پیام  سخرنانی،  مصاحبه،  هزاران  در  او  است. 

شده و هامیش مطبوعاتی رشکت کرده است.

امکان  کردن  فراهم  کتابش  در  ماندال  هدف 

همگانی  چهره  ورای  از  ماندال،  نلسون  به  دسرتسی 

آرشیو  این  اوست.  خصوصی  آرشیو  طریق  از  او، 

گفته های  و  نوشته ها  پشت  از  ماندال  چهره  منایشگر 

نزدیک ترین  با  خویش  خویشنت  آنها  در  که  اوست 

است.  داده  قرار  مخاطب  را  ارسارش  محرمان 

نیازها  به  توجه  بدون  که  اوست  خود  اینجا  در 

اوست  می گوید.  سخن  مخاطبانش  انتظارات  و 

را  یادداشت هایش  و  سخرنانی ها  نامه ها،  منت  که 

خواب هایش  می دارد،  نگه  را  خاطراتش  می نویسد، 

است  الزم  که  کارهایی  از  فهرستی  و  می کند  ثبت  را 

و  قدیس  اینجا  در  او  می آورد.  فراهم  دهد،  انجام 

پس  جایگاهی  به  که  نیست  جهانی  چهره یی  یا 

همه  مبانند  انسانی  او  باشد.  آمده  فراز  آدمیان  فراتر 

زندگی  در  که:»  است  داده  رشح  ماندال  خود  است. 

مثل  عادی  انسان های  با  بلکه  خدایان  با  نه  ما  واقعی 

رسشار  که  مردانی  و  زنان  داریم،  رسوکار  خودمان 

از تضادند؛ نیرومند و ضعیف، نامدار و گمنام اند.«

یادداشت  سالیش،  بزرگ  دوران  در  بیشرت  ماندال 

و  بود  دقیق  نگه داری  یادداشت  و  کوشا  برداری 

خاطرات  بتواند  بود  ممکن  چگونه  نبود،  چنین  اگر 

در  آفریقا  رسارس  به  سفر  جریان  در  را  روزانه اش 

توضیح  زندان  در  را  خود  خاطرات  یا   1962 سال 

زندگی  او،  پیکار  سال های  در  آرشیو  این  البته  دهد؟ 

دستربد  معرض  در  بودنش  زندانی  و  زیرزمینیش 

پنهان  را  یادداشت هایش  برخی  او  است.  گرفته  قرار 

است.  سپرده  دیگران  به  نگهداری  برای  یا  کرده 

دیگر  برخی  و  شدند  گم  راه  این  در  آنها  از  برخی 

میان  از  را  آن  از  بعضی  که  کرد؛  ضبط  دولت  را 

بهره برداری  ماندال  زبان  به  دیگر  بعضی  از  و  برد 

می توان  را  نوشتارها  این  مجموعه  بزرگرتین  کرد. 

یافت.  ماندال  نلسون  شنود  و  گفت  و  یادمان  مرکز  در 

آرشیو  در  نیز  نوشتارها  این  از  مهم  مجموعه هایی 

موزه  و  ملی  اطالعات  موسسه  جنوبی،  آفریقای  ملی 

خانه ماندال نگهداری می شود.

رییس جمهور  نخستین  عنوان  به  ماندال  نلسون 

عمومی  دموکراتیک  انتخابات  در  جنوبی  آفریقای 

فعاالن  از  ریاست جمهوری  از  پیش  او  شد.  برگزیده 

رهرب  و  جنوبی  آفریقای  در  آپارتاید  مخالف  برجسته  

مبارزاتش  طول  در  ماندال  بود.  آفریقا  ملی  کنگره  

مسلحانه  مقاومت  فعالیت های  در  دخالت  خاطر  به 

برای  مسلحانه  مبارزه   شد.  زندانی  و  محاکمه  مخفی 

به  پایبند  همواره  او  بود؛  چاره  راه  آخرین  ماندال 

سال   ۲۷ طول  در  ماندال  بود.  خشونت  از  دوری 

جزیره   در  سلول  یک  در  را  آن  بیش تر  که  زندان، 

علیه  مبارزه  چهره ی  مشهورترین  کرد،  سپری  روین 

آپارتاید در آفریقای جنوبی شد.

سیاست   ،۱۹۹۰ سال  در  زندان  از  آزادی  از  پس  او 

به  منجر  امر  این  و  گرفت  پیش  در  را  صلح طلبی 

دموکراسی ای  سمت  به  جنوبی  آفریقای  انتقال  تسهیل 

سال   از  باشد.وی  مردم  اقشار  متامی  مناینده   که  شد 

ریاست جمهوری   مسند  بر   1998 سال   تا   1991

رییس جمهور  اولین   او  نشت ،  جنوبی   آفریقای  

مدت   دراین   وی   بود،  جنوبی   آفریقای   پوست   سیاه  

و  جنوبی   پیرشفت آفریقای   برای   را  مهمی   اقدامات  

این   سیاهپوستان   احیای حقوق   و  نژادپرستی   با  مبارزه  

به   را  قدرت    1998 سال   در  داد.وی   انجام   رسزمین  

سال   در  ماندال  نلسون   ساخت ،  منتقل   »تامبوایمبکی « 

در  کرد.همچنین   دریافت   را  نوبل   صلح   1993جایزه  

خاطر  به   را  ادبیات نوبل   صلح   جایزه    1994 سال  

نوشنت  چندین  کتاب  بدست آورد.

به کودکان   کمک   صندوق   انجمن   سال   هامن   در  او 

نیز  این بابت   از  و  کرد  تاسیس   را  سیاهپوست   فقیر 

جوایزی  دریافت  از  پس  ماندال  گرفت .  افتخار  مدال  

رسشناس  چهره   یک  هم اکنون  دهه،  چهار  طول  در 

مهم  مسائل  مورد  در  همچنان  که  است  دولتمرد 

آفریقای  در  را  او  می کند.  ابراز  را  خود  عقاید 

عنوان  این  می شناسند،  مادیبا  عنوان  با  اغلب  جنوبی 

داده اند.  او  به  ماندال  خاندان  بزرگان  را  افتخاری 

ماندالست.  نلسون  نام  با  مرتادف  دیگر  عنوان  این 

احرتام،  نشانه   به  نیز  جنوبی  آفریقای  مردم  از  بسیاری 

او را »مخولو« )پدربزرگ( صدا می زنند.

کشته شدن چهار رسباز...
زخمی  ایتالیایی  دیگر  رسباز  سه  حمله  این  در 

شده اند.

در  تحقیقات  که  گفته اند  آیساف  مقامات 

اما  دارد  جریان  حمله  این  جزییات  مورد 

در  نفر  یک  که  حاکی ست  اولیه  گزارش های 

حامل  موتر  سوی  به  افغانستان  ارتش  لباس 

رسبازان ایتالیایی نارنجک پرتاب کردند.

  ›حمله خودی‹
و  ارتش  نیروهای  حمله  موارد  گذشته  سال 

افغانستان  در  خارجی  نظامیان  به  افغان  پولیس 

افزایش  می شوند،  خوانده  خودی«  »حمله  که 

نیروهای  اعضای  از  نفر   ۵۰ از  بیش  و  یافت 

دست  به  افغانستان  در  خارجی  نظامی 

نیروهای امنیتی افغان کشته شدند.

شدیدی  تدابیر  بین املللی  نیروهای  آن  از  پس 

را برای برخورد این با این مساله اتخاذ کردند.

سال  سپتمرب  ماه  در  امریکا  ارتش  جمله  از 

دنبال  به  که  کرد  اعالم  میالدی  گذشته 

نیروهای  آموزش  خودی«  »حمله  چندین 

تعلیق  حالت  به  را  افغانستان  پولیس  محلی 

درمی آورد.

کلیدی  بخشی  افغان،  امنیتی  نیروهای  آموزش 

نیروهای  خروج  آغاز  از  قبل  ناتو  اسرتاتژی  از 

میالدی   ۲۰۱۴ سال  در  افغانستان  از  خارجی 

به شامر می رود.
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وزیر  افغانستان،  ژورنالیستان  فدراسیون  گسرتدۀ  دادخواهی  از  پس 
»رسیده گی  غیرقانونِی  کمیسیون  که  پذیرفت  فرهنگ  و  اطالعات 
»کمیسیون  هم زمان  و  لغو  را  رسانه یی«  شکایات  و  تخطی ها  به 
رسانه های  قانون   43 و   42 مواد  در  که  را  همه گانی«  رسانه های 

همه گانی پیش بینی شده است، ایجاد مناید.
را  مورد  این  فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  رهین،  مخدوم  سید  داکرت 
کمیسیون  در  روان،  سال  جوزای  یازدهم  شنبه،  روز  نشست  در 
ژورنالیستان  مناینده گان  حضور  در  سنا،  مجلس  شکایات  سمع 
نشست  این  در  هم چنان  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  داد.  وعده 

وعده داد که تا هفتۀ آینده به این تعهداتش عمل خواهد کرد.
شکایات  و  تخطی ها  به  رسیده گی  کمیسیون  ترتیب،  این  به 
اثر  بر  تنها  و  غیرقانونی  گونۀ  به  گذشته  سال  سه  در  که  رسانه یی 
کاماًل  این  از  پس  داشت،  فعالیت  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  ارصار 

لغو شده به حساب می آید.
می کند  تالش  که  حالی  در  افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون 
کمیسیون  فعالیت  و  ایجاد  زمینۀ  ممکن،  فرصت  زودترین  به 
احکام  به  توجه  با  کمیسیون  این  تا  شود  میرس  همه گانی  رسانه های 
شکایت ها  و  رسانه یی  تخطی های  به  همه گانی  رسانه های  قانون 
و  خربنگاران  رسانه ها،  متام  به  مناید،  گی  رسیده  رسانه ها  از 
اطالعات  وزیر  اگر  حتا  که  می کند  اعالم  رسانه  دست اندرکاران 

و  تخطی ها  به  رسیده گی  قانونی  غیر  کمیسیون  لغو  به  فرهنگ  و 
مکلف  قانونی  هیچ  مبنای  بر  این  از  پس  نپردازد،  رسانه یی  شکایات 

به پاسخ گویی در برابر این کمیسیون غیر قانونی منی باشند.
و  عدلی  نهادهای  از  هم چنان  افغانستان،  ژورنالیستان  فدراسیون 
قانون  احکام  نظرداشت  در  با  تا  می کند،  تقاضا  کشور  قضایی 
سوی  از  که  دوسیه یی  هیچ  به  این  از  بعد  گانی،  همه  رسانه های 
رسانه یی  شکایات  و  تخطی ها  به  رسیده گی  قانونی  غیر  کمیسیون 
وزارت  از  عوض  در  و  ننموده  رسیده گی  می گردد،  محول  آنان  به 
سازد  میرس  را  قانونی  های  زمینه  که  بخواهند  فرهنگ  و  اطالعات 
قانونی  مجرای  از  یی   رسانه  های  تخطی  از  شکایت  گونه  هر  تا 
قرار  رسیده گی  مورد  همه گانی  رسانه های  کمیسیون  یعنی  آن؛ 
از  قضایا،  این گونه  جرمی،  عنارص  وجود  صورت  در  و  گرفته 
داده  رجعت  قضایی  و  عدلی  مراجع  به  کمیسیون  همین  طریق 

شود.
مکلف  را  خود  هم چنان  افغانستان  ژورنالیستان  فدراسیون 
و  خربنگاران  رسانه ها،  مرشوع  و  قانونی  حقوق  از  تا  می داند 
وسایل  از  استفاده  با  و  امکانات  متام  با  رسانه ها،  دست اندرکاران 
حق  بیان،  آزادی  تأمین  برای  و  منوده  دفاع  و  حامیت  قانونی، 
در  آزاد  رسانه های  توسعۀ  و  موجودیت  و  اطالعات  به  دسرتسی 

کشور، از هیچ گونه تالشی دریغ نکند.

کنفرانس اجندای ملی
 ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان

نیروهای  خروج  زمان   ۲۰۱۴  /  ۱۳۹۳ سال  شدن  نزدیک  و  افغانستان  در  جاری  اوضاع  نظرداشت  در  با 

بنا  مسعود  احمدشاه  شهید  بنیاد  افغانستان،  در  جاری  روند  بهبود  منظور  به  و  کشور،  از  بین املللی 

میان  تفاهم  و  نزدیکی  ایجاد  به  هدف  پيگريش،  تالش های  سلسله  به  و  خویش  ملی  مسوولیت  بر 

نخبگان كشور در محور يک اجنداي ملی، تدويِر یک نشست بین االفغانی را در نظر دارد.

ميل  راه حل  جستجوی  به خاطر  که  کشور  اجتامعي  و  فرهنگی  سیاسی،  نخبگان  همة  از  منظور،  بدین 

نشست،  این  در  خویش  سهم گیرِی  و  اشرتاک  از  كه  داریم  تقاضا  ارادمتندانه  داشته اند،  فراوان  تالش 

دفرت مرکزی بنیاد شهيد مسعود را قباًل اطالع دهند.

                    دفرت مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شامره های متاس:

  0700050000 -  awmasoud@hotmail.co.uk

0700277781 - rowzana@yahoo.com

0752044210 - mandegar.daily@gmail.com

0700263152

اعالمیۀ فدراسیون ژورنالیستان افغانستان در پیوند با

لغو کمیسیون رسیده گی به تخطی ها و 

شکایات رسانه یی

کشته شدن چهار 

رسباز خارجی در 

حملۀ خودی
که  است  گفته  بین املللی   نیروهای 

حادثه  دو  در  ناتو  رسباز  از  تن  چهار 

نیروهای  تیراندازی  هدف  جداگانه 

کشته  و  گرفته  قرار  افغان  امنیتی 

شده اند.

رسباز  یک  مقامات  این  گفته  براساس 

افغانستان  ملی  ارتش  لباس  که  افغان 

نیروهای  رسبازان  به  داشت  تن  به  را 

مرز  نزدیکی  در  پکتیکا  والیت  در  ناتو 

ناتو  رسباز  سه  و  اندازی  تیر  پاکستان  با 

را کشت.

مرد  این  وقتی  گفته اند  امنیتی  منابع 

به  اقدام  افغانستان  ارتش  لباس  در 

بین املللی  نیروهای  کرد،  تیراندازی 

اما  کردند،  تیراندازی  او  به  نیز 

تیراندازی  این  در  که  نیست  مشخص 

کشته شده یا خیر.

یک  گفته اند  هم  ایتالیایی  مقامات 

حمله  در  نیز  کشور  این  رسباز 

فراه  والیت  در  افغانستان«  »دشمنان 

کشته شده است. ...    ادامه صفحه 7


