
در  امنی ها  نا  افزایش  از  سنا  مجلس  اعضای  از  شامری 

با  مشکل  این  که  می گویند  و  اند  شاکی  والیت های شان 

دارند  ادعا  سناتوران  این  می شود.  بیشرت  روز  هر  گذشت 

نفوذ  کشور  مناطق  از  بسیاری  در  پاکستانی  طالبان  که 

بیشرت  را  امنی ها  نا  دامنۀ  تا  می کنند  تالش  و  کرده اند 

گسرتش بدهند.

در  گفت:  سنا  مجلس  عضو  یک  رهایی  هدایت الله 

پاکستانی  طالبان  مختلف  گروه های  وردگ  میدان  والیت 

مردم  برابر  در  آنان  شدند.  جابجا  دایمیراد  ولسوالی ها  در 

وضعیت  اند.  ساخته  را  تشکیالت شان  حتی  و  می جنگند 

تعمیر  تنها  است،  خراب  بسیار  ولسوالی  این  امنیتی 

ولسوالی در دست نیروهای امنیتی قرار دارد.«

که  گفت  سنا  مجلس  در  فراه  منایندۀ  روشن  بلقیس 

شدن  خراب  حال  در  به روز  روز  فراه  امنیتی  وضعیت 

است.

استخبارات  که  اند  گفته  هم  امنیتی  مقام های  این  از  پیش 

مقابل  در  و  آمده  افغانستان  به  طالب  لباس  در  پاکستان 

سناتوران  حال،  این  در  می جنگند.  افغان  امنیتی  نیروهای 

این  که  اند  گفته  کرده  انتقاد  کشور  امنیتی  ارگان های  از 

پاکستان  از  حامیت  به  که  طالبان  با  مبارزه  برای  ارگان ها 

می جنگند، پالیسی روشن ندارد.

مسلمیار  هادی  فضل  یکشنبه،  روز  اجالس  پایان  در 

در  موجود  امنی های  نا  که  گفت  سنا  مجلس  رییس 

زمانی که  تا  وی،  گفتۀ  به  دارد.  مختلف  عوامل  کشور 

ادامه  کشور  در  امنی  نا  نرسد،  نتیجه  به  صلح  تالش های 

خواهد داشت.

گونه  به  ما  و  دفاعی  کمسیون  افزود:   مسلمیار  آقای 

یا  رییس جمهور  با  موضوع  این  تعقیب  خاطر  به  متواتر 

و  کرده  صحبت  آنان  با  مختلف  اشکال  به  امنیت  شورای 

است  این  ما  تاکید  خواست.  خواهیم  اینجا  به  را  آنان  یا 

البته  ساخت.  متوجه  این  از  بیشرت  را  امنیتی  مسووالن  که 

امنیت  نشود،  واضح  و  مشخص  صلح  پروسه  زمانی که  تا 

منی آید.

نشان  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  جدید  تحقیق  یک 

قتل  قضیه   406 ماه  دو  و  سال  یک  مدت  در  که  می دهد 

اند.  شده  ثبت  افغانستان  در  جنسی  تجاوز  و  ناموسی 

یافته های  از  بیشرت  بسیار  واقعی  آمار  که  می شود  تصور 

این پژوهش باشد. 

روز  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس  سمر،  سیام 

هدف  گفت  کابل  در  خربی  کنفرانس  یک  در  یکشنبه 

جنسی،  تجاوز  و  ناموسی  قتل های  پیرامون  تحقیق  از 

جامعه  در  قربانی ها  بازتوانی  و  قضایا  این  به  رسیده گی 

می باشد.

»دلیل  گفت:  برش  حقوق  مستقل  کمیسیون  رییس 

است  قضایا  این  به  رسیده گی  تحقیق  این  راه اندازی 

تجاوز  قربانی  زنان  این  که  این  از  بعد  همچنین  و 

نگاه  از  آن ها  وضعیت  می شوند،  ناموسی  قتل های  یا 

اجتامعی و روانی چگونه است«.

سال  نخست  ماه  دو  و   1391 سال  طول  در  پژوهش  این 

حقوق  کمیسیون  مسووالن  اما  است.  شده  انجام   1392

بررسی  تحقیق  این  در  قضایایی  تنها  می گویند  برش 
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

یک عضو شورای عالی صلح:

با گشایش دفرت طالبان در قطر 
شاهد دو دولت در افغانستان خواهیم بود

جالل  موالنا  بین املللی  هوایی  میدان  جدید  ترمینال 

والی  آملان،  خارجه  وزیر  حضور  با  بلخی  محمد  الدین 

می رود  انتظار  شد.  افتتاح  افغانستان  مقامات  دیگر  و  بلخ 

ترمینال جدید به رشد اقتصادی منطقه کمک کند.

جالل  »موالنا  بین املللی  هوایی  میدان  جدید  ترمینال 

الدین محمد بلخی« روز یکشنبه...        ادامه صفحه 6

افغانستان  مسألۀ  کرد:  اعالم  نظری  اظهار  در  پاکستان  ارتش  رییس 

آن قدرها هم آسان نیست.

که  داده  گزارش  پاکستان  نیشن  روزنامة  از  نقل  به  آسیا  خربگزاری 

اظهارنظر  ضمن  پاکستان  ارتش  رییس  کیانی،  پرویز  اشفق  جرنال 

افغانستان  از  ناتو  نیروهای  خروج  از  پس  پاکستان  اسرتاتژی  درباره 

گفته است که مسالة افغانستان آن قدرها هم ساده نیست.

در  افغانستان  مورد  در  پاکستان  نظامی  مقام  ارشدترین  اظهارنظر 

روند  ناتو  رهربی  به  ایتالف  نیروهای  که  است  شده  مطرح  حالی 

خروج تجهیزات خود را از افغانستان آغاز کرده اند.

از  خارجی  نیروهای  متامی  میالدی   2014 سال  پایان  تا  است  قرار 

افغانستان خارج شوند.

مردم افغانستان نگران هستند که پس از...           ادامه صفحه 6

ترمینال جدید میدان 

هوایی موالنا جالل الدین 

بلخی افتتاح شد

جرنال کیانی:

مسالۀ افغانستان آن قدرها 

هم آسان نیست

کمیسیون حقوق برش:

در یک سال 406 قضیۀ قتل ناموسـی و 

تجاوز را ثبت کرده ایم
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صفحه 6

مجلس سنا:

طالبان پاکستانی در بسیاری از مناطق نفوذ کرده اند



مطرح  داغ تر  روز  به  روز  آتی،  انتخابات  بحث 

سیاسی  آشفتۀ  فضای  به  توجه  با  و  می شود 

ثبات  و  امنیت  محورِی  نقش  افغانستان،  بر  حاکم 

از  بیشرت  فراگیر،  و  شفاف  انتخاباتی  داشنت  برای 

که  انتخابات،  تنها  نه  می گردد.  برجسته  روز  هر 

بتواند  که  عنرصی  و  سازمان  و  نهاد  هر  رشد 

استوارتر  رسزمین  یک  در  را  دموکراسی  پایه های 

ناامنِی  و  امنیت  درجۀ  و  میزان  به  بسته  سازد، 

کشور می تواند محاسبه گردد. 

حقوق  به  نسبت  بسیاری  تیوری های  امروزه 

همه گی  که  است  مطرح  جهان  سطح  در  عمومی 

عمومی  امر  تنظیم  برای  عمومی  حقوق  می گویند 

که  جایی  تیوری ها  این  است.  آمده  وجود  به 

مرکزی  دولت  مسوولیت های  و  صالحیت ها  به 

کالِن  اسرتاتژی  و  تفکر  به  بسته  می پردازند، 

شده،  تعریف  کشور  یک  برای  که  سیاسی یی 

تعیین  را  دولت  مسوولیت های  و  صالحیت ها 

و  مهم  مسوولیت های  از  یکی  اکنون،  می کنند. 

امور  که  نهادی  عنوان  به  افغانستان  دولت  معیِن 

امنیت  حفظ  کند،  سامان دهی  باید  را  عمومی 

نخواهد  موفق  دولت  است.  مردم  روانِی  و  جانی 

آمد  برنخواهد  خود  مسوولیت های  پِس  از  و  بود 

ثبات  و  آرامش  مسالۀ  به  جدی  توجه  این که  مگر 

در کشور داشته باشد.

فضای  حتا  و  فرهنگ  اجتامع،  اقتصاد،  امروز   

رسگردانی،  نوعی  را  ما  اکادمیِک  و  علمی 

تهدید  بی ثباتی  و  آشوب طلبی  و  بحران زده گی 

کشور  ثبات  و  امنیت  زیربنای  وقتی  می کند. 

منصفانۀ  و  همسان  حاکمیِت  و  قانون مداری  که 

جایگاه  و  مدار  و  بیافتد  لرزه  به  است،  قانون 

همۀ  در  روبناها  مسلاًم  گم  کند،  را  خودش 

عام  بی ثباتی  نوع  یک  و  می شود  متزلزل  سطوح 

سازمان های  و  نهادها  همۀ  گریبان ِ  فراگیر،  و 

کشور را می گیرد. 

هم اکنون  که  چالشی  و  دغدغه  بزرگ ترین 

و  کالن  مسالۀ  داد،  قرار  ما  مردِم  فراروی 

افغانستان  در  جنگ وصلح  حل ناشده باقی ماندۀ 

هنوز  که  پساجنگی  به اصطالح  افغانستاِن  است؛ 

می برد  به رس  بنیان کن  و  خزنده  و  نرم  جنگی  در 

گرم تر  تروریستی،  عملیات  و  انتحار  با  روزی  و 

استخبارات  سویی،  از  و  می مناید  رخ  پیش  از 

کشورهای  همۀ  که  همسایه،  کشورهای  تنها  نه 

گوناگون  شامیِل  و  قالب ها  در  که  دنیا  ذی نفع 

و  بی ثباتی  این  بر  می کنند،  فعالیت  دیار  این  در 

ناامنِی فزاینده دامن می زنند.

می کنیم  صحبت  انتخابات  از  حالی  در  ما  امروز 

کشور  امنیتِی  وضعیت  در  را  بهبودی  هیچ  که 

که  است  این  از  غیر  مگر  نیسـتیم.  شاهد 

همه گیر،  و  شاف  و  تأثیرگذار  و  سامل  انتخاباتی 

گذاشنت  رأی  صندوق  عملِی  امکان  اوالً  نیازمند 

از  صیانت  و  حفاظت  ثانیاً  و  کشور،  رسارس  در 

ریخته  صندوق ها  این  به  که  است  مردم  آرای 

چند  که  است  این  اساسی  پرسش  می شود؟ 

شهروندان  که  افغانستان  رسزمین  کل  از  درصد 

آن  است،  داده  جا  خود  در  را  ما  سیاسی  جامعۀ 

صندوق ها  تا  دارد  را  الزم  ثباِت  و  امنیت  و  امکان 

مردم  حقیقِی  آرای  و  مبانند  باقی  دست نخورده 

را بازتاب دهند؟ 

این  هدِف  انتخابات،  از  مردم  کردِن  ناامید 

بخواهیم  که  نیست  این هم  هدف  نیست،  نوشته 

با  و  بسته  واقعیت ها  همۀ  روی  بر  را  چشم 

زیر  که  امیدی  روزنۀ  منفی گرایانه،  تحلیل های 

مانده  باقی  مردم  این  برای   2014 انتخابات  نام 

اعالم  را  آن  شکسِت  پیش،  از  و  کرده  مسدود  را 

انتخابات  اگر  که  است  این  هدف  بلکه  کنیم؛ 

جامعۀ  رمق های  و  نفس ها  آخرین  جزو  را  آتی 

یک  زدن  رقم  برای  افغانستان  مردم  و  جهانی 

پیش  از  بیش  باید  بدانیم،  سامل  سیاسِی  حیات 

باارزش  و  گران قیمت  اما  واپسین  نفس های  این 

بی فرجام  ختم  با  نگذاریم  و  دانسته  قدر  را 

تجدید  یا  رنسانس  یک  از  افغانستان  ملت  آن، 

رنسانسی  شود.  محروم  دوباره،  سیاسی  حیات 

درد  بر  ختمی  نقطۀ  و  افتاد  اتفاق  اروپا  در  که 

خردمندی  و  شد  اروپا  وسطای  قرون  ظلمِت  و 

افغانستان  در  کرد،  آن  جانشیِن  را  خردگرایی  و 

و  می افتاد  اتفاق  این ها  از  پیشرت  باید  اسالمی 

و  تعصبات  و  دگم اندیشی ها  بر  ختمی  نقطۀ 

تِک  تک  امروز  که  می شد  افراط گرایی هایی 

شهرونداِن ما از آن زخم خورده  و می خورند.

باقی مانده،  ماه های  طی  در  را   2014 سال  باید   

به  هم  همراهِی  و  همگرایی  و  قدرت  با  آن چنان 

تصویر  به  را  وحدتی  احیای  که  برویم  پیشواز 

را  افغانستان  آن  خالی  مدت هاست  که  بکشیم 

امروز  است.  کشانده  ناامنی  و  بی ثباتی  سمت  به 

عهده دار  و  مردم  زعیِم  عنوان  به  باید  دولت 

است  همه  مربوط  که  عمومی  امور  قوام  و  نظم 

انجاِم  در  شکست  یا  کامیابی  رضِر  و  سود  و 

امنیت  تأمین  برای  می گیرد،  تعلق  همه  به  آن 

جانی  امنیت  کنار  در  رأی دهنده گان  روانی 

بگیرد.  دست  روی  را  جدی  اقدامات  آن ها، 

اگر  که  عنرصی ست  هامن  روانی،  امنیت 

آیندۀ  حتا  یا  و  آن  نتیجۀ  و  انتخابات  به  نسبت 

شهروندان  عموم  برای   ،2014 از  بعد  افغانستاِن 

هیچ  جای  افتد،  مخاطره  به  یا  برود  بین  از  ما 

امنیت  از  ترس  که  گذاشت  نخواهد  تعجبی 

را  ما  رأی دهنده گاِن  اکرثیت  و  کند  رشد  جانی 

در  و  گردد  مانع  رفنت  رأی  صندق های  پای  از 

این رو  از  سازد.  خانه نشین شان  انتخابات  روز 

تأمین  برای  امنیتی،  ارگان های  و  دولت  باید 

از  آن ها  نگرانِی  رفِع  و  شهروندان  روانی  امنیت 

فاجعۀ  این  از  تا  کنند  کار  آرای شان  رسنوشت 

افغانستان  اگر  که  چرا  شود.  جلوگیری  بزرگ 

خود  رأی دهی  حوزۀ  از  بخشی   ،2014 سال  در 

را  دیگر  بخشی  و  جانی،  امنیت  عدم  به خاطر  را 

کاذب  ترس های  و  روانی  امنیت  عدم  به خاطر 

دست  از  شده  حاکم  جامعه  بر  که  واقعی  غیر  و 

بزرگ  تاریخِی  شکست  یک  شک  بدون  بدهد، 

رأی دهی  مراکز  شدِن  خالی  و  خورد.  خواهد  رقم 

به  باور  عدم  جز  معنایی  نیز،  رأی دهنده گان  از 

مناینده ساالری  و  مردم ساالری  دموکراسی، 

بیش  رفنِت  باد  بر  یعنی  این  و  داشت  نخواهد 

جامعۀ  نصفۀ  و  نیمه  دستاوردهای  دهه  یک  از 

جهانی و دولت و ملت افغانستان!
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حلیمه حسینی

تأمین امنیت روانی؛

مهم ترین عنرص برگزاری یک انتخابات سامل

 

با  رابطه  در  را  ملی«  »اجامع  بحث  کرزی  رییس جمهور  وقتی 

طرِح  از  هدفش  می کند،  مطرح  آینده  ریاست جمهورِی  انتخابات 

مشخص  چهرۀ  چند  کردِن  بیرون  آیا  چیست؟  موضوعی  چنین 

ملی«  »اجامع  برنامۀ  تحقِق  معنای  به  می تواند  آینده،  انتخابات  برای 

باشـد؟ 

دقیق  نظر  هنوز  متأسفانه  پرسش ها،  این گونه  به  پاسخ  یافنت  برای 

رشایط  و  اوضاع  از  که  آن گونه  اما  نیست.  معلوم  رییس جمهوری 

می توان  برمی آید،  پرده  پشت  گزارش های  برخی  و  کشور  فعلی 

با  متفاوت  ملی،  اجامع  مفهوم  از  کرزی  آقای  برداشت  که  گفت 

برداشتی ست که در اذهان عمومی وجود دارد. 

ملی  اجامع  بحث  ناگهان  کذایی،  سخرنانی  یک  در  کرزی  آقای 

شور  به  هم  با  که  خواست  افغانستان  مردم  از  و  کشید  پیش  را 

چهرۀ  چند  مشوره،  و  شور  این  نتیجۀ  در  و  بپردازند  مشوره  و 

کل  کرزی  آقا  گویا  کنند.  معرفی  بعدی  انتخابات  برای  را  مشخص 

ظرف  که  بخشید  تقلیل  نفره  چندصد  جمعیِت  یک  به  را  افغانستان 

انتخابات،  چون  مهمی  موضوع  مورد  در  روز  چند  و  ساعت  چند 

می توانند به نتیجه برسند!

بیست وچند  که  ایشان  کابینۀ  در  که  است  کرده  فراموش  کرزی  آقای 

وجود  کلی  توافق  مسایل  خیلی  روی  هنوز  دارند،  حضور  نفر 

منی دانم  حاال  می شود.  بیرون  صدایی  سمت،  هر  از  و  ندارد 

افغانستان  مردم  که  است  رسیده  نتیجه  این  به  چه گونه  او  که 

انتخابات  برگزاری  به  احتامالً  که  آینده  ماِه  چند  ظرف  می توانند 

ریاست جمهوری باقی مانده، به چنین اجامعی دست پیدا کنند. 

هیچ  او  مراِد  می گوید،  سخن  ملی  اجامع  از  وقتی  کرزی  آقای 

ذهن  در  ملی  اجامع  ندارد.  مفهوم  این  اصلِی  معنای  با  سنخیتی 

برگزاری  عدم  و  کودتا  دیگِر  معنای  رییس جمهوری،  زبان  و 

طرح  از  پس  کرزی  آقای  است.  آینده  ریاست جمهورِی  انتخابات 

وظیفه  را  خود  به  نزدیک  شخصیت های  از  یکی  ملی،  اجامع 

کند.  آغاز  را  فعالیت هایی  ملی،  اجامع  محور  در  که  است  داده 

از  شامری  با  گفت وگو  و  دیدوبازدید  به  عمدتاً  فعالیت ها  این 

رصفاً  آن هم  می شود  خالصه  کشور  ملی  و  سیاسی  شخصیت های 

در مورد برگزاری انتخابات آیندۀ کشور. 

دیگران  دیدگاِه  می خواهد  که  فعالیت  این  کنار  در  کرزی  آقای  ولی 

در  که  دهد  نشان  هم  سویی  از  و  بداند  آینده  انتخاباِت  مورد  در  را 

سامان  هم  را  دیگری  فعالیت های  است،  انتخابات  برگزاری  تالش 

امنیتِی  وضعیت  زدِن  برهم  حول  در  فعالیت ها  این  است.  داده 

از  است.  افغانستان  مختلِف  نقاط  در  تازه  تنش های  ایجاد  و  کشور 

 2014 سال  انتخابات  برگزاری  به  دیگر  ماه   9 حدود  که  حاال  همین 

مختلف  مناطق  در  درگیری ها  افزایش  شاهد  است،  مانده  باقی 

وضعیت  که  می دهند  نشان  رسانه ها  گزارش های  هستیم.  کشور 

وارد  بیشرتی  جسارِت  با  شورشیان  و  می شود  بدتر  روز  هر  امنیتی 

برخی  نیست.  تصادفی  و  دلیل  بدون  جسارت،  این  شده اند.  میدان 

گسرتده،  بدامنی های  این  عقب  در  که  می دهند  نشان  گزارش ها 

ارگ  از  عمدتاً  که  دست هایی  دارند؛  قرار  نظام  درون  از  دست هایی 

ریاست جمهوری دستور می گیرند و فرمان می برند. 

با  کرزی  آقای  که  اند  نظر  این  به  سیاسی  مسایل  آگاهان  از  برخی 

قدرِت  ادامۀ  برای  را  رشایط  می خواهد  ملی،  اجامع  برنامۀ  طرح 

جو  و  سازمان یافته  ناامنی های  ایجاد  با  آن هم  دهد،  تغییر  خود 

برای  خود  کالن  طرح  در  کرزی  آقای  کشور.  در  وحشت  و  رعب 

فرمایشی،  لویه جرگۀ  یک  برگزاری  با  که  دارد  قصد  ملی،  اجامع 

اصلِی  طرح  مباند.  باقی  سیاسی  قدرت  در  نامعلومی  مدِت  برای 

و  یابند  ادامه  سیاسی  بازدیدهای  و  دید  که  است  این  کرزی  آقای 

مشخص  چهرۀ  چند  کشیدِن  بیرون  برای  که  برسند  نقطه یی  به 

سوی  از  لویه جرگه  برگزاری  موضوع  آینده،  انتخابات  برای 

طرحی  چنین  در  بیاید.  میان  به  ریاست جمهوری  ارگ  اعضاِی 

مختلف  مسایل  روی  این که  از  پس  لویه جرگه  که  است  نظر  در 

برگزاری  برای  امنیتی  اوضاع  که  برسد  نتیجه  این  به  کرد،  صحبت 

دورۀ  باید  و  نیست  مساعد  کشور  در  فراگیر  و  شفاف  انتخاباِت 

متدید  اوضاع،  شدن  مساعد  زمان  تا  کرزی  آقای  ریاست جمهوری 

با  نیز  مجلس  دو  هر  کار  که  شده  گفته  حتا  طرح  این  در  شود. 

به  تا  شود  متدید  لویه جرگه  سوی  از  رییس جمهوری،  کار  ادامۀ 

قضیه  این  وارد  نیز  را  پارملان  در  مردم  مناینده گان  پای  شکل،  این 

کنند و از جنجال های احتاملی به شکلی بکاهند. 

به  را  افغانستان  وضعیت  می تواند  شک  بدون  طرح،  این  اجرای 

نیاز  حاال  از  کند.  هدایت  مهارناپذیر  و  خطرناک  بحرانی  سمت 

انجام  الزم  اقدام های  فعالیت ها،  این گونه  افشای  برای  که  است 

بگیرد.  صورت  کارهایی  عمومی،  اذهان  روشن سازی  برای  و  شود 

برای  سیاسی  امید  روزنۀ  عنوان  به  اپوزیسیون  دیگر،  جانب  از 

مرتصد  گذشته،  از  بیشرت  درایت  با  که  دارد  وظیفه  افغانستان،  مردم 

و  کوچک  گروه  یک  ظاملانۀ  سلطۀ  که  نگذارد  و  باشد  اوضاع 

 2014 از  پس  هم چنان  مردم  سیاسی  رسنوشت  بر  انحصارگر، 

ادامه یابد.

کج فهمِی آقای کرزی از 

مفهومِ »اجامع ملی«

اگر افغانستان در سال 2014، بخشی از حوزۀ رأی دهی خود را به خاطر عدم 

امنیت جانی، و بخشی دیگر را به خاطر عدم امنیت روانی و ترس های کاذب و غیر 

واقعی که بر جامعه حاکم شده از دست بدهد، بدون شک یک شکست تاریخِی 

بزرگ رقم خواهد خورد. و خالی شدِن مراکز رأی دهی از رأی دهنده گان نیز، معنایی 

جز عدم باور به دموکراسی، مردم ساالری و مناینده ساالری نخواهد داشت و این 

یعنی بر باد رفنِت بیش از یک دهه دستاوردهای نیمه و نصفۀ جامعۀ جهانی و 

دولت و ملت افغانستان!
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آیا ناآرامی های ترکیه را می توان 

»بهار« دانست؟
جمهوری  سناتور  مک کین،  جان 

انتظار  کس  هیچ  گفت،  امریکا  خواه 

عربی  بهار  یادآور  که  »بهار«ی  ندارد 

روسیه  و  بیفتد  اتفاق  ترکیه  در  است 

ندارد  وجود  آن  امکان  کرد،  اعالم  نیز 

ترکیه  در  دار  ادامه  تظاهرات  که 

»بهار« توصیف شود.

در  مک کین  سناتور  اگرچه 

بروکینگز  موسسه  در  که  سخرنانی یی 

احتامل  داشت،  پنجشنبه  روز  در 

کرد،  رد  را  ترکیه«  در  »بهار  وقوع 

اردوغان،  طیب  رجب  گفت:  اما 

یک  مانند  ترک ها  بیشرت  چشم  در 

رییس  یک  تا  می کند  عمل  دیکتاتور 

اظهار  همچنین  کین  مک  جمهور. 

از  اردوغان  است  امیدوار  داشت، 

و  بگیرد  درس  عمومی  واکنش 

متفرق  در  خود  اشتباهات  پولیس 

کردن معرتضان را تصدیق کند.

از  نقل  به  ترکیه  ام اس ان بی سی  ان تی وی   سایت  وب 

حوادث  این  که  است  روشن  داد:  گزارش  مک کین 

کاری  دستور  او  زیرا  است  اردوغان  برابر  در  طغیانی 

ایجاد  با  که  است  کرده  تحمیل  ترکیه  ملت  بر  را  )اسالمی( 

اقدامات  و  الکل  بر  محدودیت   وضع  مذهبی،  مدارس 

دیگر  و  انقره  استانبول،  در  ما  بیشرت  است.  همراه  دیگری 

واشنگنت  مانند  شهرها  این  بوده ایم.  ترکیه  بزرگ  شهرهای 

بین املللی هستند نه فرقه ای.

در  که  خربنگارانی  به  سخرنانی اش  جریان  در  مک کین 

این  تعداد  گفت  و  کرد  اشاره  نیز  شده اند  زندانی  ترکیه 

زندانی ها در ترکیه بیش از هر جای دیگر دنیا است.

را  آنها  رسانه ها،  علیه  دعوا  اقامه  با  اردوغان  افزود:  وی 

تحت فشار قرار داده است.

شنیاکین،  والری  ترکیه،   تحوالت  همین  با  رابطه  در 

فدراسیون  شورای  کمیته  رییس  معاون  و  نظامی  کارشناس 

سناریویی  هیچ  می گوید،  نیز  بین امللل  امور  در  روسیه 

می زند  حدس  و  ندارد  وجود  ترکیه  در  عربی  بهار  به  شبیه 

که این حوادث به زودی پایان خواهند یافت.

گفته:  اینرتفاکس  خربی  شبکه  با  مصاحبه  در  شنیاکین 

کشور  یک  آن  دارد.  تفاوت  عرب  جهان  با  ترکیه 

اردوغان  زیاد  احتامل  به  و  است  سکوالر  و  دموکراتیک 

حل  را  مشکل  این  معرتضان  تقاضاهای  بعضی  به  پاسخ  با 

خواهد کرد.

هدف  اردوغان  اینکه  به  اشاره  با  روس  تحلیل گر  این 

دولت  ندارد  امکان  گفت:  حال  این  با  است،  تظاهرات 

هم چنین  وی  شود.  رسنگون  لیبی  و  مرص  مانند  ترکیه 

برای  دیگری  حل  راه  هیچ  عربی  کشورهای  در  کرد،  تاکید 

خالصی از رش رژیم های استبدادی وجود نداشت.

خارج  با  ترکیه  اعرتاضات  که  اظهارات  این  به  پاسخ  در 

غربی  قدرت های  داشت،  اظهار  شنیاکین  نیز  هستند  مرتبط 

اجازه نخواهند داد ترکیه بی ثبات شود.

جن  جانب  از  ترکیه  اعرتاضات  به  امریکا  دیگر  واکنش 

خواستار  که  بود  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  پساکی 

آرامش برای کمک به حل این وقایع شد.

برخی  آمیز  مصالحه  بیانیه های  از  خرسندی  ابراز  با  پساکی 

دولتی  مقامات  از  تعدادی  گفت:  ترکیه  دولتی  مقامات 

این  در  آنها  تالش های  ما  و  داده اند  انجام  را  کار  این  ترکیه 

آرام  اعرتاضات  حامی  قطعا  ما  ستوده ایم.  و  دیده  را  زمینه 

کشور  این  در  را  آن  افراد،  بعضی  که  هستیم  بیان  آزادی  و 

و  بی فایده  لفاظی های  از  که  را  مقامی  هر  و  گرفته اند  کار  به 

ترکیه  در  حوادث  کردن  آرام  به  کمکی  که  بیهوده  اظهارات 

منی کند، خودداری می کند، ترغیب می کنیم.

برخی  اینکه  بر  مبنی  را  گزارش ها  هم چنین  سخنگو  این 

با  ارتباط  در  دیپلامتیک  پاسپورت های  با  امریکایی  اتباع 

ترکیه  پولیس  توسط  اخیر  اعرتاضات 

بازداشت شده اند، رد کرد.

بیشرتی  اطالعات  من  افزود:  پساکی 

بازداشت  امریکایی های  درخصوص 

گزارش هایی  گذشته  روز  ندارم.  شده 

نفر  چهار  از  گزارش ها  داشت.  وجود 

این  اما  دیپلامتیک،  پاسپورت های  با 

تایید  را  آن  منی توان  و  است  نادرست 

کرد.

آیا  که  شد  پرسیده  پساکی  از  وقتی 

که  است  این  امریکا  رسمی  موضع 

هستند  عادی  شهروندان  معرتضان 

می کنند  مطالبه  را  حقوقشان  که 

کرد:  اعالم  وی  نیستند،  وتروریست 

شهروندان  افراد  این  غالب  اکرثیت 

و  حقوقشان  که  هستند  معمولی 

آن  این  می کنند.  مطالبه  را  بیان  آزادی 

انجام  حال  در  آن ها  که  است  چیزی 

وقوع  به  حال  در  کشور  این  در  وقایعی  قطعا  هستند.  آن 

پیوسنت است. وی در این زمینه توضیح بیشرتی نداد.

اوغلو،  داوود  احمد  که  آوردند  یاد  به  را  این  خربنگاران 

کری،  جان  دغدغه های  به  پاسخ  در  ترکیه  خارجه  وزیر 

»ترکیه  گفت:  اعرتاضات  درباره  امریکا  خارجه  وزیر 

پساکی  از  وقتی  نیست.«  دوم  دست  دموکراسی  یک 

کرد،  اعالم  وی  کند،  نظر  اظهار  این  درباره  شد  خواسته 

با  موضوعات  بعضی  درخصوص  اوغلو  داوود  و  کری 

موضوعات  این  جمله  از  داشته اند.  نزدیک  همکاری  هم 

نپذیرفت  پساکی  چند  هر  است.  سوریه  در  دار  ادامه  بحران 

درباره جو حاکم بر گفت وگوها اظهار نظر کند.

کری،  با  تلفنی  مکامله  یک  جریان  در  اوغلو  داوود 

امریکا،  دولت  پی  در  پی  بیانیه های  از  را  خود  نارضایتی 

دار  ادامه  اعرتاضات  از  کشور  این  نگرانی  دهنده  نشان  که 

به  اوغلو  داوود  گزارش ها  در  کرد.  ابراز  است،  ترکیه  در 

اعرتاضات  این  که  طریقی  گفت،  خود  امریکایی  همتای 

»دموکراسی  یک  تصویر  می شوند  منعکس  رسانه ها  در 

دسته دوم« را از ترکیه مجسم می کند.

که  حالی  در  کرد،  خاطرنشان  همچنین  ترکیه  خارجه  وزیر 

عادی  دموکراتیک  کشورهای  دیگر  در  مشابه  اعرتاضات 

متفاوت  گونه ای  به  ترکیه  در  اعرتاضات  می شوند،  قلمداد 

بازتاب می یابند.

حضور چهره های قدرمتند 

جهان در جلسة انجمن 

»بيلدربرگ«

توافق چین و امریکا بر رس خلع مرسی از حل مشکالت مرص عاجز است

سالح هسته یی کوریای شاملی دبیرکل  و  کنگره  حزب  رییس 

داشت،  عنوان  عرب  اتحادیه  سابق 

فصل  و  حل  از  مرص  بر  حاکم  نظام 

این  که  بحران هایی  و  مشکالت 

کشور را تهدید می کند، ناتوان است.

و  کنگره  حزب  رییس  موسی،  عمرو 

گفت:  عرب  اتحادیه  سابق  دبیرکل 

به  دست  منی تواند  مرص  حاکم  نظام 

اسرتاتژی های  تدوین  و  برنامه ریزی 

آرمان های  که  بزند  مدتی  بلند 

کشور،  در  پیرشفت  و  توسعه  تحقق  با  منی توانند  آن ها  سازد.  برآورده  را  مرص  مردم 

مشکالت را حل و فصل کنند.

گفت:  اخوان املسلمین  رهرب  معاون  الشاطر،  خیرت  با  خود  اخیر  دیدار  به  اشاره  با  وی 

قبول  قابل  کنونی  وضع  که  است  مطلب  این  بیانگر  که  بود  نظام  به  پیام  آخرین  این 

نیست و راه حل آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام است.

مرسی،  محمد  دولت  و  مخالفان  میان  تفاهمی  و  توافق  هیچ گونه  که  کرد  ترصیح  وی 

رییس جمهوری مرص در خصوص اداره کشور وجود ندارد.

صرب  کاسه  کرد،  اعالم  اخوان املسلمین  رهرب  معاون  به  پیامی  در  همچنین  موسی  عمرو 

صورت  به  که  بوده  ملی گرا  جنبش  یک  »نافرمانی«  جنبش  و  است  شده  لربیز  مردم 

متمدنانه و به دور از خشونت نظرات خود را بیان می کند.

این  حامیت  بر  تاکید  با  قاهره  در  اروپا  اتحادیه  سفیر  موران،  جیمز  دیگر،  سوی  از 

کشور  این  در  دموکراسی  تحقق  که  گفت  مرص  در  دموکراسی  تحقق  از  اتحادیه 

آفریقایی باید از طریق برگزاری انتخابات پارملانی باشد.

حاشیه  در  مطبوعاتی  اظهاراتی  در  موران  داد،  گزارش  االوسط  الرشق  خربگزاری 

با  هامهنگی  گفت:  سیناء  جنوب  در  اروپا  اتحادیه  حامیتی  طرح های  از  بازدید 

در  اقتصادی  اصالح  و  دارد  ادامه  توسعه ای  طرح های  اجرای  برای  مرصی  مسووالن 

مرص از اهمیت بسیاری برخوردار است.

اتحادیه  و  است  نگرفته  صورت  سیناء  جنوب  منطقه  در  توسعه ای  کرد:  ترصیح  وی 

تصمیم  قاهره  با  خود  همبستگی  اساس  بر  مرص  جنوری   25 انقالب  از  پس  اروپا 

گرفت تا از اقتصاد آن حامیت به عمل آورد.

به  موسوم  رسی  انجمن  جلسه  يکمني  و  شصت 

با  نشستی  شود،  می  برگزار  بريتانيا  در  »بيلدربرگ« 

گفته  که  جهانی  قدرمتند  های  چهره  و  رهربان  حضور 

قطعنامه  نه  و  کند  می  دنبال  را  خاصی  برنامه  »نه  شود  می 

یی، نه رأيی و نه سياستی« را تصويب خواهد کرد. 

گزارشی  طی  ارتباط  همني  در  پرس،  اسوشيتد  خربگزاری 

نويسد  می  ساله   ۵۹ انجمن  اين  نوشته  نا  قانون  به  اشاره  با 

می  بيلدربرگ  درون  دهد  می  روی  بيلدربرگ  در  »آنچه 

ماند.« 

هايی  شخصيت  جهان،  قدرمتندان  از  نفر   ۱۵۰ ساليانه 

کريستني  و  پرتیوس  ديويد  کيسينجر،  هرنی  سطح  در 

هم  دور  کامل  خفای  در  و  بسته  درهای  پشت  لگارد، 

ِگروو«  »هتل  در  اند  گذاشته  قرار  هم  امسال  آيند.  می  گرد 

و  کنند  مالقات  را  همديگر  لندن  نزديکی  در  گرانقيمت 

کرده  جلب  مکان  آن  به  هم  را  معرتضان  خيل   - طبيعتاً   -

اند.

چشم  به  آشنا  هايی  نام  هم  تظاهرکننده گان  ميان  در  اما 

و  امريکايی  راديو  مجری  جونز«،  »الکس  خورد،  می 

اين  از  يکی  سپتمرب   ۱۱ درباره  ياب«  »حقيقت  پژوهشگر 

در  کننده گان  رشکت  معتقدند  معرتضان  اين  است.  افراد 

جهان«  واقعی  »اربابان  هامن  واقع  در  بيلدربرگ  جلسات 

با  که  دهند  می  تشکيل  را  خواص  از  گروهی  و  هستند 

تبانی و توطیه برای دنيا برنامه ريزی می کنند.

در  بيلدربرگ،  سخنگوی  هينن«،  »زندر  ديگر  سوی  از 

هيچ  گويد  می  پرس  اسوشيتد  خربگزاری  با  گو  و  گفت 

منی  دنبال  بيلدربرگ  در  اهرمينی  برنامه  و  طرح  گونه 

موضوعات  و  کنندگان  رشکت  نام  مکان،  تاريخ،  »ما  شود: 

کنيم.  می  اعالم  را  کنفرانس  در  بحث  مورد  کليدی 

کنند،  می  مالقات  يکديگر  با  که  هايی  گروه  از  بسياری 

خود  برنامه  درباره  را  اطالعاتی  هيچ  اساساً  ما[  ]برخالف 

برنامه  در  کسانی  چه  گويند  می  نه  و  کنند  منی  اعالم 

های  موضوع  که  کنند  می  اعالم  نه  و  دارند  رشکت  شان 

کليدی نشست شان چه مسائلی را در بر می گريد.« 

دعوت  آن  جلسات  به  کسانی  چه  و  چيست  بيلدربرگ  اما 

می شوند؟ 

ساليانه  »کنفرانسی  نهاد  اين  بيلدربرگ،  سايت  اساس  بر 

امريکای  و  اروپا  ميان  گو  و  گفت  ترويج  و  بسط  برای 

نفر   ۱۵۰ تا   ۱۲۰ »بني  آن  در  که  شده  توصيف  شاملی« 

اقتصادی،  صنعتی،  کارشناسان  و  سياسی  رهربان  از 

کنفرانس  در  رشکت  برای  ها  رسانه  و  دانشگاهی 

فرصتی  ها  نشست  سلسله  اين  آيد.  می  عمل  به  دعوت 

خصوصی  نظر  تبادل  و  بحث  جهت  افراد  برای  مناسب 

روی  پيش  کلی  مسائل  و  ها  رويه  درباره  غريرسمی  و 

جهان است.«

که  است  هالند  در  هوتلی  نام  از  برگرفته  »بيلدربرگ«  نام 

آنجا  در   ۱۹۵۴ سال  می  ماه  در  بار  نخستني  کنفرانس  اين 

برگزار شد.

افراد  اين  نام  جمله،  از  امسال،  کنندگان  رشکت  ميان  در 

کل  مدير  و  مؤسس  بزوس،  جف  خورد:  می  چشم  به 

سابق  وزير  گايترن،  تيموتی  آمازون،  رشکت  اجرايی 

ديويد  هالند،  از  بئاتريس  شاهدخت  امريکا،  داری  خزانه 

ریيس  اشميت،  اريک  و  بريتانيا  وزير  نخست  کامرون، 

رشکت گوگل.

کنونی  کنفرانس  برای  شده  طرح  های  موضوع  جمله  از 

و  نامتقارن«  تهديدات  افزايش  و  سايربی  های  »جنگ 

»تحوالت منطقه خاورميانه« اعالم شده است.

دو  اجالس  پایان  در 

جمهور  روسای  روزه 

دو  چین  و  امریکا 

خلع  رس  بر  طرف 

کوریای  هسته یی  سالح 

کردند.  توافق  شاملی 

امریکا  مقامات  همچنین 

»سازنده،  را  نشست  این 

فرد«  به  منحرص  و  مثبت 

توصیف کردند.

امریکا  رییس جمهوری  اوباما  باراک  گفت،  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  دانیلون،  تام 

بر  مانعی  می تواند  سایربی  جرائم  داد،  هشدار  جین پینگ  شی  خود  چینی  همتای  به 

رس روابط دو کشور باشد.

کوریای  هسته یی  سالح  خلع  مسأله  رس  بر  کشور  دو  هر  گفت  حال  عین  در  دانیلون 

در  سفید  کاخ  ملی  امنیت  مشاور  مذاکرات،  این  پایان  از  پس  کردند.  توافق  شاملی 

مشکالتی  انواع  درباره  جین پینگ  شی  برای  اوباما  باراک  گفت:  رسانه یی  نشست  یک 

که امریکا بر رس نفوذ سایربی و رسقت معنوی دارد، توضیح داد.

تردید  واشنگنت  کرده  تاکید  اوباما  گفت  ولی  نکرد  مطرح  باره  این  در  جزئیاتی  وی 

ندارد جاسوسی سایربی از داخل چین صورت گرفته است.

رییس  خارجی  سیاست  ارشد  مشاور  جیه چی«،  سی،«یانگ  بی  بی  شبکه  گزارش  به 

با  سایربی  امنیت  درباره  دارد  قصد  پکن  گفت،  خربنگاران  به  نیز  چین  جمهوری 

عنوان  به  را  شاملی  کوریای  کشور،  دو  از  هیچ کدام  افزود:  وی  کند.  همکاری  امریکا 

یک قدرت صاحب تسلیحات هسته یی منی پذیرند.

است  حوزه هایی  از  یکی  سایربی،  امنیت  که  کرد  اشاره  موضوع  این  به  همچنین  اوباما 

که اهمیت آن رو به افزایش است.

نیز  شنبه  صبح  و  بودند  یکدیگر  با  ساعت  شش  جمعه  روز  چین  و  امریکا  رهربان 

مالقات،  این  گفت،  چین  رییس جمهوری  سخنگوی  یک  داشتند.  مالقات  ساعت  سه 

تغییرات  و  سایربی  امنیت  مسایل  جمله  از  گسرتده ای  موضوعات  درباره  و  رصیح 

کشور  دو  هر  و  کرده  تاکید  جهانی  صلح  حفظ  اهمیت  بر  چین  گفت:  وی  بود.  اقلیمی 

می خواهند الگوی جدیدی از رابطه را شکل دهند.

/گزارش-تودی زمان/            
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۷ عادِت مخرب که 
پوست تان را زودتر پیر می کند

تعیین  زنده گی  سبک  و  سالمتی  مورد  در  شام  تصمیامِت  با  پوست،  پیری  عوامل  از  بسیاری 

مسأله،  این  و  شود  پوست  زودرِس  پیری  موجب  است  ممکن  ناسامل  انتخاب های  می شود. 

شام را خیلی رسیع تر پیر نشان خواهد داد.

کارهای تان  کدام   بدانید  که  است  این  ضدپیری  و  پوست  مراقبت  برنامۀ  هر  از  مهم  بخش  یک 

به پوست شام آسیب می زند و روند پیر شدِن پوست تان را رسیع تر می کند. 

رسیدِن  نظر  به  پیرتر  باعث  و  است  ارتباط  در  پوست  پیری  با  که  روزمره  عادت   ۷ به  زیر  در 

شام می شود، اشاره می گردد:

وقت  او  با  زیاد  که  نزدیکان تان  از  یکی  یا  بکشید  سگرت  خودتان  چه  کشیدن:  سگرت 

گرفنت  قرار  که  می دهد  نشان  تحقیقات  بود.  خواهد  مخرب  پوست تان  برای  می گذرانید، 

افزایش  را  پوست  خشکِی  و  چروک  و  چین  قابل  توجهی  طور  به  سگرت،  دود  معرض  در 

دود  که  است  خاطر  این  به  هم چنین  و  کشیدن  سگرت  رفتار  علت  به  قسمتی  تا  این  می دهد. 

بدن را از ویتامین C تخلیه می کند که مادۀ مهم در حفظ رطوبت پوست است.

بدون  پوست  است.  پوست  شدِن  پیر  دالیل  مهم ترین  از  یکی  آفتاب:  معرض  در  گرفنت  قرار 

شده  لَک  از  پر  آفتاب  معرض  در  پوست  می کند.  پیدا  بدی  ظاهر  آفتاب،  برابر  در  محافظ 

بیشرت  پوست  شدن  ُشل  و  چروک  و  چین  ایجاد  احتامل  و  می کند  پیدا  خشک  ظاهری  و 

می شود. خطر رسطان پوست نیز با قرارگیری در معرض آفتاب بیشرت می شود.

کنید،  رشوع  االن  همین  از  اگر  و  است  پیش گیری  قابل  آفتاب،  تخریبات  خوش بختانه 

تخریب  میزان  بررسی  برای  بخشید.  بهبود  زیادی  حد  تا  را  پوست تان  وضعیت  می توانید 

بتواند  تا  کنید  صحبت  پوست  متخصص  یک  با  خورشید،  نور  توسط  شده  ایجاد  پوستی 

دواهای الزم برای کمک به بهبود این مشکالت را برای تان تجویز کند.

پوست  پیری  موجب  دلیل  این  به  ساکن  و  نشسته  زنده گی  سبک  داشنت  نکردن:  ورزش 

باید  ورزش  می کند.  کمک  بدن  در  خون  گردش  و  عضالت  شکل گیری  به  ورزش  که  می شود 

بزرگ ساالنی  دریافته اند  هم چنین  محققان  باشد.  شام  پوستی  مراقبت  برنامۀ  از  مهمی  بخش 

که فعالیت بدنی ندارند، بیشرت در معرض زوال عقل قرار می گیرند. 

هویدا  هم  صورت تان  در  منظم  ورزشی  برنامۀ  یک  فواید  ورزش،  جسمی  فواید  بر  عالوه  

خواهد شد. داشنت لبخندی زیبا و پر از انرژی، باعث می شود بهرت و جوان تر به نظر برسید.

خشک  با  هوا،  حرارت  درجۀ  بودِن  پایین  و  رسد  بادهای  رسد:  هوای  معرض  در  گرفنت  قرار 

ِکریم  یک  از  باید  حتاًم  رسد  هوای  در  دلیل  همین  به  می شود؛  آن  پیری  موجب  پوست  کردن 

مرطوب کنندۀ پوست خیلی خوب استفاده کنید. 

گرم شده  اتاق های  زیرا  دارد،  اهمیت  هم  رسبسته  فضای  در  پوست  مرطوب کنندۀ  از  استفاده 

پوست  اندازۀ  از  بیش  شدِن  خشک  از  جلوگیری  برای  می شوند.  پوست  خشکی  موجب  نیز 

استفاده  هوا  مرطوب کنندۀ  دستگاه های  از  است  بهرت  پوست،  پیری  بر  آن  تاثیرات  کاهش  و 

کنید.

بردِن  باال  و  پوست  در  کوچک  خونی  رگ های  شدِن  گشاد  موجب  الکول  الکول:  مرصف 

ممکن  خونی  رگ های  این  زمان،  مرور  به  می شود.  پوست  سطح  به  نزدیک  خون  جریان 

است به طور دایم تخریب شوند و ظاهری قرمز در سطح پوست ایجاد کنند.

شکلی  هامن  ابروها  باالی  پوسِت  می شود  باعث  کردن  اخم  که  باشید  شنیده  شاید  اسرتس: 

صورت تان  عضالت  زمان  مرور  به  و  می شوند  کردن  اخم  موجب  نگرانی  و  اسرتس  مباند. 

از  باید  اسرتس،  از  ناشی  پوست  پیری  کاهش  به  کمک  برای  می کنند.  عادت  حرکت  آن  به 

روز  طول  در  را  صورت تان  حاالت  و  حرکات  کنید  سعی  و  بوده  آگاه  خود  اسرتِس  سطح 

و  سبک  ورزش  یوگا،  مدیتیشن،  شامل  باید  خوب  پوستی  مراقبت  برنامۀ  یک  دهید.  تغییر 

در  را  اخم  خطوط  و  کنید  کنرتل  را  اسرتس تان  میزان  باشد.  کردن  ریلکس  روش های  سایر 

حد مینیمم نگه دارید. این کار باعث می شود همیشه جوان تر به نظر برسید.

برسید.  نظر  به  خسته  و  کنید  خسته گی  احساس  می شود  باعث  خوابیدن  کم  خواب:  کمبود 

زیر  و  است  صورت تان  پوست  می دهد،  نشان  را  خود  کم خوابِی  که  جاهایی  اولین  از  یکی 

دست  از  در  مهم  عوامل  از  یکی  هم چنین  خواب  کمبود  می شود.  ُشل  و  شده  تیره  چشم تان 

فعالیت های  به  عالقه  دادِن  دست  از  موجب  که  است  افرسده گی  عالیم  و  حافظه  رفنِت 

روزمرۀ زندگی و فکرهای منفی می شود.

شب،  در  کامل  خواب  ساعت   ۸-۹ با  بزرگ سال  افراد  اکرث  که  می دهند  نشان  تحقیقات 

)و  دهید  کاهش  روز  در  را  خود  کافئیِن  مرصف  داشت.  خواهند  روز  در  را  عملکرد  بهرتین 

اجتناب  خواب  از  قبل  ساعت  دو  خوردن  غذا  از  کنید(،  خودداری  شب  در  آن  مرصف  از 

و  بروید.  خواب  به  معین  ساعت  یک  رس  شب  هر  که  باشد  طوری  خواب تان  برنامۀ  و  کرده 

اگر به هر دلیلی برای خوابیدن مشکل دارید، خیلی مهم است که به پزشک مراجعه کنید.

منبع: مردمان

         غالم محمد محمدی

متحد،  ملل  سازمان  آمدِن  وجود  به  با 

بین املللی  مرزهای  آن،   منشور  مطابق 

رسحدی،  مناطق  به جای  و  شدند  ثابت 

ازدیاد  زیرا  آمدند.  میان  به  مرزی  خطوط 

باشنده گان  احتیاج  و  جمعیت  روزافزوِن 

شده  باعث  آن،  منابع  و  زمین  به  کشورها 

عالمت گذاری  در  دولت ها،  که  است 

داشته  جدیت  کامل  مرزی،  خطوط 

عدالت  تطبیق  امنیت،  تأمین  چون  باشند؛  

از  معین،  ارضی  متامیت  از  حراست  و 

وظایف اساسِی دولت هاست.

خطوط  سیاسی،  جغرافیای  علم  نظر  از 

 Allocation الوکیشن  مرحلۀ   ۴ مرزی 

دمارکیشن  ،  Delimitationدلیمتیش  ،

Rati- راتیفیکیشن  و    Demarcation

دیورند  رسحد  می کند.  طی  را   fication

مرحلۀ   ۴ آن  بعدِی  معاهدات  و  خود  نیز 

علم  قانون  مطابق  و  کرده  طی  را  فوق 

 )Defacto( دفکتو  سیاسی،  جغرافیای 

قانونی   )Dejure( دجوری  و  بالفعل 

شده است.

جهاِن  کشورهای  مرزهای  اعظِم  قسمت 

بالفعل  مرز  یعنی  دفکتور  شکل  به  امروز، 

طی  نیز  را  چهارم  مرحلۀ  حتا  و  هستند 

مرز  به  زمان  مرور  به  اما  نکرده اند، 

کشوری  هیچ  و  شده اند.  تبدیل  بین املللی 

باالی کشور دیگر، ادعای ارضی ندارد.

کتاب  این  بحث های  در  که  طوری 

علم  نظر  از  کشورها  مرزهای  آمد،   خواهد 

دارند.  مختلف  انواع  سیاسی،  جغرافیای 

پوسد«  »سوپرین  آن  نوِع  یک  جمله  از 

با  تحمیلی  مفهوم  است.  »تحمیلی«  یعنی 

به  می باشد.  متفاوت  آن  عامیانۀ  اصطالح 

ناگزیرند  کشور  چند  یا  دو  دیگر،   بیان 

ممکن  یعنی  کنند؛  معین  را  خود  مرزهای 

مرِز  بدون  کشورها   ابد  برای  نیست 

باالی  ناگزیری  یا  تحمیلی  باشند،   معین 

دو طرف است.

ابد  تا  را  تحمیلی  واژۀ  باشد  قرار  اگر 

مرز  این  بربیم،   کار  به  دیورند  مرز  باالی 

شده  تحمیل  پاکستان  پشتون های  باالی 

از  و  هستند.  اکرثیت  آن ها  چون  است؛ 

معاهداتی  آن  به  تحمیلی  دیگر،  سوی 

باالی  جنگ  ختِم  در  که  می گویند 

شکست خورد  و  مغلوب  کشورهای 

طی  افغانستان  آن که  حال  می شود.  امضا 

پیروز  انگلستان،  مقابل  در  خود  جنِگ  سه 

که  آن  طوری  بنابرین،  است.  بوده  میدان 

دیورند  نامیدِن  تحمیلی  مدعیان  دالیل 

استعامل  آمده،   کتاب  این  بحث های  در 

از  نیست.  معقول  و  وارد  تحمیلی  واژۀ 

مرز،  تعیین  پیشنهادکنندۀ  دیگر،  سوی 

نه  است،  بوده  امیرعبدالرحمن خان 

انگلیس ها.

پاکستان  مداخلۀ  اثر  بر  افغانستان  هرچند 

و  اصلی  عامل  اما  است،  رفته  تباهی  به 

ارضی  ادعای  پاکستان،  مداخلۀ  اساسِی 

عمق  در  افغانستان  قبیله یی  زمام داران 

می باشد.   اخیر  سال   ۶۵ طی  پاکستان  خاک 

آن  ادامۀ  و  اختالف  عوامل  کتاب،  این  در 

خواننده گان  تا  است  شده  گرفته  بحث  به 

محافل  و  زمام داران  ادعای  بودِن  پوچ  به 

پی  افغانستان  شووینسِت  و  ناسیونالیست 

بربند.

 

دیورند، مرز قانونی و بین املللی است!

متام  شد،  گفته  نیز  پیشرت  که  هامن گونه 

معیِن  ساحۀ  یک  در  که  مستقلی   کشورهای 

کوچک  چه  می آیند،   وجود  به  جغرافیایی 

مشخصاِت  خود  از  بزرگ،  چه  و  باشند 

مساحت،   )مانند:  دارند  متعددی  و  اصلی 

جغرافیایِی  موقعیت  و  بنادر  پایتخت، 

باشنده گاِن  بارز،  مشخصات  این  که  ویژه( 

جدا  همسایه،  کشورهای  از  را  کشور  یک 

و مشخص می سازد.

عمدۀ  عوامل  از  یکی  سیاسی،  مرزهای 

متشکل  )ناحیۀ  کشور  یک  تشخیِص 

مرزهای  همین  وجود  می باشد.  سیاسی( 

در  را  سیاسی  وحدت  که  است  مشخص 

کشورها ممکن می سازد.

را  کشور  یک  ارِض  که  خطوطی  به 

می سازد،   جدا  همسایه  کشورهای  از 

به  می شود.  گفته  بین املللی  مرزهای 

آن  به  بین املللی  مرزهای  دیگر،  بیان 

قوانین  مطابق  که  می شود  گفته  مرزهایی 

نبوِد  صورت  در  باشد.  بین املللی  عاِم 

اتحاد  بین املللی،  مشخص  مرزهای 

به  کشورها  در  ملی  اتحاد  و  سیاسی 

واهی،  خیاالت  یعنی  منی آید.  وجود 

مذهبی  زبانی،  گرایش های  و  ملیت گرایی 

نسبی  ملِی  اتحاد  منوده،  تبارز  نژادی  و 

میان  ملی  اتحاد  اگر  می برد.  بین  از  را 

نباشد،   موجود  کشور  یک  باشنده گاِن 

نخواهد  برقرار  آن جا  در  آرامش  هرگز 

شد. ۱ 

مرزهای  که  هستند  کسانی  هرچند 

باز  مرزهای  منونۀ  را  اروپا  اتحادیۀ 

طرِف  دو  مناطِق  ولی  می آورند،  مثال 

اخیراً  و  تشنج  ناامنی،   منبع  به  دیورند، 

مردم  برای  مرگ  دهلیز  و  تروریسم  النۀ 

ثانی،  در  و  است  شده  تبدیل  افغانستان 

رشایط  از  دیگر  پنج صدساِل  ما  هنوز 

داریم.  فاصله  اروپایی  جوامِع  فرهنگِی 

قبول شدۀ  و  معین  مرزهای  وجود  بنابرین  

و  کشورها  بارِز  مشخصات  از  بین املللی،  

جهان  در  آرامش  و  امنیت  اساسِی  جزِو 

است.

دیورند،  رسحد  دارند  ادعا  برخی 

»خط«  بلکه  نیست  »رسحد«  یا  »مرز« 

از  دالیل  این گونه  اما  است.  »کرخه«  یا 

محرتم  می گیرد.  رسچشمه  بی خربی 

می نویسد:  عارض  جیالنی  غالم  پوهاند 

مفهوم  به  آن  شناخت  و  رسحد  »کلمۀ 

دارد.  فرق  گذشته  زمان های  از  کنونی، 

سیاسی  مرزهای  دور،  گذشته های  در 

]بلکه[  نگردیده.  معین  کامل  دقت  به 

و  بحیره  جهیل،   کوه ها،   دریا،   وسیلۀ  به 

زمان،  گذشت  با  می گردید.   مجرا  جنگل 

آمدِن  به وجود  و  مدنیت ها  انکشاف 

ملی،   هویت  درک  و  باثبات  حکومت های 

»خطوط  گردیده  دقیق تر  رسحدات  تثبیت 

مرزهای  یعنی  است.  آمده  میان  به  مرزی« 

سیاسی،  جغرافیای  علم  نظر  از  بین املللی 

۴ مرحلۀ زیر را طی می کنند:

)Allocation(:  موافقۀ  الوکیشن  ۱ـ 

برای  کشور  دو  باصالحیِت  مقاماِت 

تعیین مرز

تثبیت   :)Delimitation( دلیمتیشن  2ـ 

نقاط مرزی و توپوگرافی در روی نقشه 

 :)Demarcation( دمارکیشن  3ـ 

وسیلۀ  به  زمین  در  بالفعل  عالمت گذاری 

کمشرنان 

 :)Ratification( راتیفیکیشن  4ـ 

مقاماِت  به  انجام شده  کار  گزارش 

باصالحیت کشور. ۲ 

نطر  از  را  مرحله  چهار  این  دیورند  مرز 

به  و  منوده  طی  سیاسی  جغرافیای  علم 

امیر  یعنی  است؛  رسیده  قانونی  مرحلۀ 

برتانوی  هند  دولت  به  خودش  عبدالرحمن 

خود  سفارِت  هیأت  تا  نوشته  نامه  بار  چند 

نقاط  نقشۀ  بفرستد.  مرز  تعیین  غرض  را 

دیورند  معاهدۀ  ضمیمۀ  کاغذ،   در  مرزی 

نقاط  تعیین  که  سوم  مرحلۀ  و  است.  بوده 

شخصیت های  وسیلۀ  به  می باشد،  مرزی 

چون  عبدالرحمن خان  دولت  بزرِگ 

رسدار  چرخی،  غالم حیدرخان  سپهساالر 

رسدار  ارگون،  حاکم  گل محمدخان 

حبیب الهد  و  پکتیا  والی  رشین دل خان 

 ۱۸۹۵ و   ۱۸۹۴ سال های  طی  طرزی،  خان 

و  عالمت گذاری  عماًل  سال(  دو  )مدت 

تثبیت گردیده است. ۳

صاحب  پوهاند  که  است  این  تأسف  جای 

از  ماده  هفت  را  دیورند  معاهدۀ  عارض، 

خط  به  خط  کتاب  این   ۶۳ تا   ۶۱ صفحۀ 

آرشیِف  در  اسناد  این  که  است  نوشته 

اشاره یی  هیچ  اما  است.  موجود  دهلی 

بودِن  میعاددار  یا  و  بودن  یک صدساله  به 

هیچ  و  کتاب  این  در  دیورند  معاهدۀ 

اما  منی خورد.  چشم  به  دیگری  کتاِب 

و  ضمنی  به طور  عارض  صاحب  پوهاند 

که  نوشته اند  دیگری  جای  در  فرمایشی 

این معاهده برای یک صدسال بوده است.

مردم افغانستان؛ 

گروگان های دیورند!

بخش دوم 



ترجمه  با  فاريس زبانان  نزد  اغلب  لورکا«  گارسیا  »فدریکو 

احمد  توسط  اشعارش  نشدنِی  فراموش  و  دلنشین  دکلمة  و 

ساعت  در  معروف  شعر  با  به خصوص  شد؛  شناخته  شاملو 

حامسی ترین  حال  عین  در  و  زیباترین  از  که  او  عرِص  پنج 

اشعار اوست.

تلخ  به شکلی  روزگار  آن  اسپانیایي  فاشیست های  توسط  لورکا 

ابهام  در  سال ها  تا  او  مرگ  چه گونه گی  شد.  کشته  جان گداز  و 

این  اما  می شد؛  گفته  آن  مورد  در  گوناگونی  شایعات  و  بود 

می  ماجرا  همین  به  زیر  نوشتة  شد.  رازگشایی  بعدها  مسأله 

در  دیگری  هرکس  از  بیش  که  بزرگ  شاملوی  یاد  با  پردازد. 

داشت؛  سهم  ما  به  اشعارش  شعوِر  و  شور  و  لورکا  شناساندن 

این نوشته به عالقه مندان پرشامر لورکا تقدیم می  گردد.

***

اوت  ماه  در  كه  ویژه نامه يي  در   EL pais اسپانیايِى  روزنامة   

بزرگ ترین  لورکا  گارسیا  فدریکو  سال مرگ  مناسبت   به   ۱۹۶۵

قتل  چه گونه گى  از  بار  نخستین  براى  داده،  انتشار  اسپانیا  شاعر 

وى پرده برداشته است.

همیشه گى،  ترجیع بند  و  لورکا  شعر  اصىل  مضمون  مرگ، 

از  اشعارش  از  یکى  در  که   آن جا  تا  بود،  او  سحرآمیز  کالم 

مرگ به نام  ”محبوب اسپانیايى ” یاد کرده است.

آن که  اول  داشتند:  دلیل  سه  او  از  نفرت  براى  فاالنژیست ها 

شاعر  آن که  دوم  بود،  سازش ناپذیر  جمهوری خواه   یک  او 

به  متهم  او  هم چنني  و  بودند،  خلق  دشمن  آن ها  و  بود،  خلق 

متایزى  و  تفاوت  هر  از  كه  آن ها  بود.  شده  هم جنس گرایى 

نفرت داشتند، لورکا را قرباىن کینة خود ساختند.

شهرزاد  در  هموطنش  هزاران  کنار  در  را  لورکا  بدن  دژخیامن 

توانستند  خوىب  به  و  کردند  مثله  )غرناطه(  گرانادا  او  بومى  و 

در  بار  اولین  براى  کنند.  پاک   را  خود  خونین  جنایت  آثار 

لورکا  از  جنگ  زمان  مقتولین  اسمى  لیست  در   ۱۹۴۰ سال 

بعدها  شد.  برده  نامى  جنگى ”  تصادمات  عنوان  ”قرباىن  به   هم 

مرگ  از  نداشت  حق  کس  هیچ   فرانکو  دیکتاتورى  پایان  تا 

این  در  بسیارى  آثار  اخیر  سال  پانزده  در  بداند.  چیزى  او 

معتربى  گواهان  هیچ گاه  که  آن جا  از  اما  یافته،  انتشار  مورد 

در دسرتس نبود، معامى قتل شاعر هم چنان در پرده ماند.

نام  به  اسپانیايي  سالة   ۸۳ نویسندة  و  پزشک  یک  اخیراً 

برمال  را  فاجعه  این  از  تازه يى  جزيیات   وگا  فرانسیسکو 

است،   دوم  دست  گواه  یک  تنها  هم  او  واقع  در  است.  ساخته 

اما گزارش او مبتنى بر شواهدى معترب و قابل اعتامد است.

داشتند،  دست  به  را  قدرت  جمهوری خواهان  که  دوراىن  در 

را  او  موتر  راننده گى  و  بود  بیامرستان  ريیس   گرانادا  در  وگا 

قتل  راز  از  هکتور  این  داشت.  عهده  به  هکتور  نام  به  شخىص 

شاعر باخرب بود و آن را با وگا در میان گذاشت.

 ۱۸ روز  در  راست گرایان  کودتاى  از  بعد  هفته  چهار  حدود 

راننده گان  همة  گرانادا  در  فرانکو  هواداران    ،۱۹۳۶ اوت 

گرفتند.  کار  به  و  کردند  احضار  را  بارى  و  کرایه يى  موترهاي 

دو  که  دادند  دستور  او  به  بود.  آن ها  از  یکى  هم  هکتور  که 

کند.  خود  موتر  سوار  نگهبان  دو  با  را  زده   دست بند  زنداىن 

بود،  گرفته   فرا  را  وجودش  که  وحشتى  وجود  با  هکتور 

محبوىب  شاعر  هامن  او  بشناسد:  را  زنداىن  دو  از  یکى  توانست 

بود که دوستارانش  او را ”دون فدریکو” مى خواندند.

جمعى  گور  یک  طرف  به  دیگر  زندانیان  همراه  به  را  شاعر 

از  مدام  گریه آلود  و  نومیدانه  لحنى   با  لورکا  بردند.  بزرگ 

با  دژخیم ها  بکشند.  را  او  مى خواهند  چرا  که  مى پرسید  آن ها 

گور  درون  به  را  لورکا  رسخ ”  مزلف  قبیل  ”بچة  از  فحش هايى 

سپس  کوبیدند.  رسش  پشت  به  تفنگ   پاشنة  با  و  انداختند 

ىب حرمتى  هیچ  از  و  بستند  رگبار  به  را  هم زنجیرانش  و  او 

در  نکردند.  خوددارى  اجسادشان  به  نسبت  هم  فضاحتى  و 

مجلس  هول ناک شان  جنایت  افتخار  به  آن ها  عملیات،  پایان 

توانست  هکتور  که  بود  هامن جا  و  انداختند  به راه  سورچراىن 

استیالى  زیر  منطقة  به  را  خود  و  کند  فرار  آن ها  دست  از 

جنگ  آشوب هاى  خالل  در  بعدها  برساند.  جمهوری خواهان 

داخىل، هیچ رد پايى از او باقى مناند.

او  که  مى دارد  اظهار  خود  سکوت  سال  ده ها  توجیه  در  وگا 

زندة  خویشاوندان  دردناک،  واقعة  این   بیان  با  منى خواسته 

بوده  داده   قول  هکتور  به  او  گذشته،  این  از  بیازارد.  را  لورکا 

عمر  آخر  سنین  این  در  که  حال  اما  نکند،  فاش  را  او  راز  که 

”این  منى خواهد  دلش  دیگر  مى بیند،  نزدیک   را  خود  مرگ 

راز را با خود به دنیاى دیگر” بربد.

)کلک ـ شامره ۱۱( 

عشق  و  همراه  دوست،  هامنند  نیز  دوبوار  سیمون 

روشن فکر،  فیلسوف،  پل سارتر،  ژان  هميشه گي اش 

اگر  که  ترکیبی  بود؛  و...  داستان نویس  اجتامعی،  فعال 

روی  سال ها  آن  در  اما  باشد،  افتاده  ُمد  از  کمی  امروز 

این که  و  دید  می شد  مختلف  اشکال  به  و  بود  بورس 

بسط  برای  ابزاری  عنوان  به  را  ادبیات  فیلسوف  یک 

به  طبیعی  بسیار  امری  گیرد،  کار  به  دیدگاهش  و  فلسفه 

حساب می آمد. 

همه  را  یارانش  و  سارتر  ادبیات  تعهد  نظریة  ماجرای 

اما  نیز.  خورد  را  آن  رضبة  چه طور  این که  و  شنیده ایم 

چهره هایی  دوبوار  سیمون  هم  و  سارتر  هم  حال  این  با 

به  آثارشان  هستند؛  فراموش نشدنی  و  دوست داشتنی 

خریدار  اگر  دیدگاه های شان  و  می شوند  خوانده  وفور 

کامکان  آن ها  درک  رضورت  باشد،  نداشته  هم  زیادی 

به  نداده،  دست  از  را  خود  اهمیت  و  پابرجاست 

را  آن ها  هم چنان  آثارشان  ادبی  ارزش  این که  خصوص 

رس پا نگه داشته است.

فمنیسم  از  است  دوبوار  سیمون  روایت  زیر  نوشتة 

نبایدهای شان…  و  باید  و  جامعه  در  زنان  مسالة  و 

و  وله(  )دویچه  درآمده  گفت وگو  یک  دل  از  که  روایتی 

خواندنش خالی از لطف نیست.

کرده  ذکر  دوم”  “جنس  کتاب  پایان  در  که  دارم  یاد  به   

می کردم  فکر  زیرا  هستم،  آنتی فمینیست  من  که  بودم 

زنان  مشکل  سوسیالیسم  مسیر  در  جامعه  توسعة  با 

یا  زنان  فمینیست ها  شد.  خواهد  حل  خودبه خود 

متامی  در  حتمی  تغییرات  توقع  بدون  که  هستند  مردانی 

مفهوم  این  به  می کنند.  مبارزه  زنان  حقوق  برای  جامعه، 

می پذیرم  چون  هستم،  فمینیست  حارض  حال  در  من 

به  دست یابی  به  رسیعاً  سیاسی  صحنة  در  مبارزه  که 

رسیدن  از  پیش  باید  ما  بنابراین  منی شود.  ختم  هدف 

یک  به  رسیدن  راستای  در  خود،  آرمانی  سوسیالیسم  به 

جایگاه مشخص و عینی برای زنان مبارزه کنیم.

سوسیالیستی  کشورهای  در  که  باورم  این  بر  من  به عالوه، 

مسالة  است.  نشده  ایجاد  هنوز  مرد  و  زن  حقوق  برابری 

از  یکی  زنان  از  بسیاری  برای  من  نظر  به  که  دیگری 

وجود  می آید،  شامر  به  جنبش  شکل گیری  علت های 

و  گروه ها  در  مردان  و  زنان  میان  عمیق  تبعیض های 

همواره  انقالبی ست.  اصل  در  و  چپ  سازمان های 

به  کارها  بی اهمیت ترین  و  طاقت فرساترین  پست ترین، 

همواره  مردان  که  حالی  در  شده،  گذاشته  زنان  عهدة 

باشند،  داشته  آن چنانی  سخرنانی های  توانسته اند 

دهند  انجام  توجه  جالب  فعالیت های  بنویسند ،  مقاله 

در  حتا  بگیرند.  عهده  بر  را  مسوولیت  خطیرترین  و 

دفاع  برای  که  نیز  چپ  گروه های  همین  چهارچوب 

گرفته اند،  شکل   جوانان  و  زنان  آزادی  و  حقوق  از 

رضوری  بنابراین  می ماند.  باقی  کم ارزش  موجودی  زن 

دست  به  را  خویش  رسنوشت  خود  زنان  که  است 

بگیرند.

فعالیت های  از  مردان  حذف  موافق  خاصی  حد  تا  من 

که  است  مرحله یي  اصلی  مسالة  این جا  در  هستم.  زنان 

ادعا  این  برای  نیز  بسیاری  دالیل  داریم.  قرار  آن  در 

باشیم  آن  انتظار  در  باید  موارد  از  بسیاری  در  دارد:  وجود 

و  بازتاب ها  از  نتوانند  نیز  گروه ها  این  قالب  در  مردان  که 

می خواهند  آن ها  کنند.  خودداری  خود  مردانة  کنش های 

است  این  مهم  بسیار  مسالة  بدهند.  دستور  و  بزنند  حرف 

خود  مذکر  دوستان  یا  همرس  با  گروه ها  این  در  زنان  که 

روبه رو  دارند،  آن ها  به  بسیاری  وابسته گی  که  کسانی  یا 

از  را  خود  بود  خواهند  مجبور  اصل  در  زیرا  نشوند؛ 

وابسته گی به آن ها خالص کنند...

کنند.  کار  خانه  از  خارج  باید  زنان  گام،  اولین  عنوان  به 

خودداری  ازدواج  از  امکان  صورت  در  باید  دوم  گام  در 

آن چه  اما  است.  خطرناک  آنان  برای  کار  این  زیرا  کنند؛ 

داشنت  می آید،  شامر  به  مهم  آن ها  واقعی  استقالل  برای 

باره  این  در  که  زنانی  متام  به  را  این  من  است.  شغل 

که  است  الزمی  رشط  این  می کنم.  توصیه  می پرسند، 

همرسان  از  نیاز  صورت  در  می دهد  اجازه  آن ها  به 

خرج  می توانند  آنان  شغل  داشنت  با  شوند.  جدا  خود 

وابسته گی  بدون  و  کنند  تأمین  را  فرزندان شان  و  خود 

که  می دانم  خوبی  به  بربند…  پیش  را  خود  زنده گی 

بلکه  نیست؛  رهایی بخش  تنها  نه  امروزی  جامعة  در  کار 

باید  زنان  نهایت  در  اما  می کند.  بیگانه  خود  با  را  انسان 

کنند:  انتخاب  ازخودبیگانه گی  نوع  دو  این  از  یکی  میان 

کار  این،  وجود  با  خانه!  از  بیرون  اشتغال  یا  خانه داری 

درآمدزا نخستین رشط استقالل زن است...

گرفته شده از: مد و مه 
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»فمنیسم« از زبان سیمون دوبوار

رازگشایی از مرگ جان گداز فدریکو 

گارسیا لورکا
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فمینیست ها زنان یا مردانی هستند که بدون توقع تغییرات حتمی در متامی جامعه، 

برای حقوق زنان مبارزه می کنند. به این مفهوم من در حال حارض فمینیست هستم، چون 

می پذیرم که مبارزه در صحنة سیاسی رسیعاً به دست یابی به هدف ختم منی شود. 

بنابراین ما باید پیش از رسیدن به سوسیالیسم آرمانی خود، در راستای رسیدن به یک 

جایگاه مشخص و عینی برای زنان مبارزه کنیم
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یک عضو شورای عالی صلح:

با گشایش دفرت طالبان در قطر 
شاهد دو دولت در افغانستان خواهیم بود

ترمینال جدید میدان هوایی...
عطا  آملان،  خارجه  وزیر  وسرتوله،  گیدو  حضور  با   

افتتاح  افغانستان  مقامات  دیگر  و  بلخ  والی  نور  محمد 

شد.

میلیون   50 حدود  هزینه  با  جدید  ترمینال  و  پرواز  باند 

هزینه  این  از  بزرگی  بخش  آملان  شدند.  ساخته  یورو 

را پرداخته است.

امکانات  به  رشیف  مزار  شهر  جدید  ملکی  ترمینال 

و  موتر  پارکینگ  اداری،  اتاق های  قبیل  از  پیرشفته 

افغانستان  مقامات  می   باشد.  مجهز  مدرن  امنیتی  وسایل 

مزاررشیف،  هوایی  میدان  گسرتش  با  که  امیدوارند 

این  بگیرد.  صورت  آنجا  از  بین املللی  پروازهای 

تقریباً  جدید،  ترمینال  افتتاح  با  که  می گویند  مقامات 

هوایی  میدان  این  از  می توانند  روزانه  مسافر   2000

استفاده کنند.

امکانات  این  از  پیش  هوایی،  میدان  مقامات  گفته  به 

اما  نداشت؛  وجود  میدان  این  در  بازرسی  برای  کافی 

برای  ری«  »اکس  دستگاه  ده  به  جدید  ترمینال  اکنون 

کنرتل دقیق امنیتی مجهز شده است.

پروازهای  میزبان  تنها  رشیف  مزار  هوایی  میدان  تاکنون 

هندی،  رشکت  چهار  حارض  حال  در  اما  بود،  داخلی 

برای  میدان  این  از  استفاده  برای  افغان  و  ترکی  عربی، 

پروازهای خارجی ثبت نام کرده اند.

شامل  اقتصادی  مرکز  مهمرتین  مزاررشیف،  شهر 

پروازهای  رشوع  با  می رود  انتظار  است.  افغانستان 

پیش  از  بیش  شهر  این  تجاری  رونق  به  خارجی 

افزوده شود.

در یک سال 406 قضیۀ...
 شده اند.

  زنگ خطر
حامیت  و  انکشاف  بخش  مسوول  صبحرنگ،  ثریا 

این  گفت  برش  حقوق  کمیسیون  در  زنان  حقوق  از 

صدا  به  بیدار  وجدان های  در  را  خطر  زنگ  گزارش 

افغانستان  که  می شود  گفته  »همیشه  گفت:  او  می آورد. 

از  هیچگاه  اما  است،  دالوران  و  قهرمانان  رسزمین 

انکار  این  از  و  منی شود؛  صحبت  سکه  دیگر  روی 

رنج  دخرتان  و  زنان  رسزمین  افغانستان  که  می شود 

سوختانده  و  شده  کشیده  حاشیه  به  کشیده،  ستم  دیده، 

شده هم است«.

از  بیش  در  برش،  حقوق  کمیسیون  تحقیق  این  براساس 

مورد   163 و  ناموسی  قتل  مورد   243 گذشته  سال  یک 

مسووالن  اند.  شده  ثبت  افغانستان  در  جنسی  تجاوز 

حساسیت های  دلیل  به  می گویند  برش  حقوق  کمیسیون 

شدید، بیشرت این قضایا ثبت منی شوند.

درصد   4 حدود  که  می دهد  نشان  تحقیق  این 

فاش  تحقیق  اند.  رسیده  قتل  به  تجاوز  قربانی های 

را  قضیه  پیگیری  قربانی  زنان  وابسته گان  که  کرده 

»رشم و ننگ« دانسته و قربانیان را کشته اند.

منزل  از  فرار  دلیل  به  زنان،  تعداد  این  از  درصد  پانزده 

قوانین  در  منزل  از  فرار  که  حالی  در  رسیده اند.  قتل  به 

افغانستان جرم نیست.

دلیل  به  زنان  درصد   3.8 که  گفت  صبحرنگ  خانم 

اند.  رسیده  قتل  به  اجباری  ازدواج های  به  ندادن  تن 

دخرت  »یک  کرد:  بازگو  چنین  را  منونه ها  از  یکی  او 

 50 مرد  یک  با  نخواسته  که  این  دلیل  به  ساله   13

ریاست  و  برش  حقوق  کمیسیون  به  کند،  ازدواج  ساله 

خانواده اش  به  سپس  او  ]اما[  کرد؛  مراجعه  زنان  امور 

تحویل داده شد، برادرش با ترب گردنش را قطع کرد«.

ابراز  دلیل  به  زنان  درصد   11.9 تحقیق،  این  براساس 

می خواستند  خانواده  عالقه  خالف  که  کسی  به  عالقه 

زنان  درصد   57 رسیدند.  قتل  به  کنند،  عروسی  او  با 

ارتباط  چگونگی  درباره  جزییات  ارایه  از  قربانی 

جنسی رس باز زده اند.

 17 زنان  این  که  می دهد  نشان  جنسی  تجاوزات  آمار 

همسایه ها،  سوی  از  درصد   10 اقارب،  سوی  از  درصد 

 1 برادر،  توسط  درصد   2 پدر،  سوی  از  درصد   4

وکیل  سوی  از  دیگر  درصد   1 و  کاکا  توسط  درصد 

عقد نکاح، مورد تجاوز قرار گرفته اند.

دلیل  به  می گویند  برش  حقوق  کمیسیون  مسووالن 

 127 اند  توانسته  مشکل«  بسیار  »با  موضوع  حساسیت 

مستند  را  جنسی  تجاوز  و  ناموسی  قتل های  قضیه 

بسازند.

شده  خواسته  افغانستان  دولت  از  پژوهش  این  در 

شود؛  رفتار  قانون  براساس  قضایا  چنین  به  تا  است 

برای  و  شوند  ایجاد  والیات  در  خانواده گی  محاکم 

مرتکبان جرم جزا تعیین گردد.

صلح  عالی  شورای  عضو  یک 

در  طالبان  دفرت  اگر  که  می گوید 

عماًل  افغانستان  شود،  گشوده  قطر 

بود  خواهد  دولت  دو  صاحب 

فراهم  نیز  کشور  تجزیۀ  زمینۀ  و 

خواهد شد.

گذشته  روز  کرزی  رییس جمهور 

نشست  در  اشرتاک  منظور  به 

وارد  امریکا،  و  اسالمی  کشورهای 

دوحه پایتخت قطر شد.

گفت وگو  که  است  شده  گفته 

از  افغانستان،  صلح  روند  بارۀ  در 

اهداف سفر رییس جمهور کرزی به دوحه است.

رییس  و  صلح  عالی  شورای  عضو  مبارز  عبدالحمید 

ویژه  گفت وگوی  یک  در  افغانستان  ژورنالیستان  اتحادیۀ 

شوند  موفق  طالبان  اگر  که  گفت  ماندگار  روزنامۀ  با 

دفرت  اسالمي«،  امارات  »مناينده گي  عنوان  تحت  قطر  در 

وجود  به  افغانستان  در  دولت  دو  عماًل  کنند،  باز  را  خود 

خواهد آمد.

افغانستان  تجزيۀ  براي  آغازي  يك  اقدام  اين  كه  افزود  او 

خواهد بود.

خطر  با  افغانستان  رشایطی  چنین  در  که  گفته  مبارز  آقای 

از  عبور  برای  سیاسی  گروه های  و  است  مواجه  جدی 

برگزاری  زمینۀ  و  شوند  متحد  باهم  باید  وضعیت  این 

یک انتخابات دموکراتیک و شفاف را فراهم سازند.

که  است  گفته  افغانستان  دولت  مقام  یک  حال،  این  در 

حامد  حکومت  با  گفت وگو  برای  را  آماده گی شان  طالبان 

کرزی اعالم کرده اند.

علنی  صورت  به  طالبان  که  می خواهد  افغانستان  دولت 

شورای  با  مستقیم  مذاکرات  و  کرده  متهم  را  القاعده 

صلح در قطر برگزار کنند. 

طالبان  کرد:  اعالم  افغانستان  دولت  مقامات  از  یکی 

اقدامات  علنی  صورت  به  حارضند  که  گفته اند 

مستقیمی  اشارۀ  آن که  بدون  کنند  محکوم  را  تروریستی 

که  گفته اند  همچنین  آن ها  باشند؛  داشته  القاعده  به 

آن که  بدون  کنند  رشکت  صلح  مذاکرات  در  حارضند 

اشاره مستقیمی به شورای صلح افغانستان شود.

طالبان  پیشنهادات  با  افغانستان  دولت  افزود:  مقام  این 

کردن  برطرف  برای  اقدامات  اما  است،  مخالف 

برگزاری  برای  راه  کردن  هموار  منظور  به  اختالفات 

مذاکرات رضوری در جریان است.

این  متامی  که  گفته اند  اظهارنظرها  این  رد  با  طالبان  اما 

سخنان دروغ و برای گمراه کردن مردم است.

با  مذاکرات  هرگونه  برگزاری  امکان  طالبان  سخنگوی 

کرزی در جریان سفرش به قطر را رد کرده است.

هامهنگی  در  سو  این  به  مدت ها  از  افغانستان  حکومت 

که  می کنند  کار  طرحی  روی  قطر  دولت  مقام های  با 

مذاکرات  میز  در  حضور  با  بتوانند  طالبان  آن  اساس  بر 

از  افغانستان  دولت  با  قطر،  در  سیاسی  دفرت  مجرای  از 

نزدیک گفت وگو کنند.

حامد  حکومت  با  مستقیم  مذاکرات  از  تاکنون  طالبان  اما 

»دست  را  کرزی  حکومت  آنان  اند.  زده  باز  رس  کرزی، 

نشانده« می خوانند.

قطر  در  طالبان  دفرت  گشایش  با  ابتدا  کرزی  حامد 

داشت  هراس  افغانستان  رییس جمهور  بود.  مخالف 

مستقیاًم  می شد  تصور  که  صلح  گفت وگوهای  در  که 

حاشیه  به  شود،  برقرار  متحده  ایاالت  و  طالبان  بین 

مصاحبه  در  افغانستان  جمهور  رییس  اما  شود.  رانده 

مارچ،  ماه  در  قطر  به  خود  گذشته  سفر  در  تلویزیونی 

برای  را  راه  می تواند  دوحه  در  طالبان  دفرت  که  گفت 

»متاس های مستقیم« هموار کند.

بین  مذاکره  و  گفت وگو  برای  تالش  هرگونه  اکنون  تا 

با  آغاز،  از  پیش  طالبان  شورشیان  و  افغانستان  حکومت 

نبوده  مشخص  این  ویژه  به  است.  شده  روبرو  شکست 

مذاکرات  در  طالبان  از  مناینده گی  به  کسانی  چه  است 

رشکت کنند.
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مسالۀ افغانستان آن قدرها...
یک  کشور  این  افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج   

جانب  از  که  تروریستی یی  گروه های  دامن  به  باردیگر 

پاکستان حامیت و سمت  وسو داده می شود، نیافتند.

مخالف  گروه های  و  طالبان  از  سال هاست  پاکستان 

مسلح دولت افغانستان حامیت می کند. 

اظهار امیدواری نوازرشیف...

و  ارتش  که  است  امیدوار  و  کند  کمک  افغانستان  از   

خروج  از  پس  را  رشایط  بتوانند  افغان  امنیتی  نیروهای 

این نیروهای ائتالفی از کشورشان کنرتل کنند.

خارجی  امور  در  رشیف  نواز  مشاور  عزیز،  رستاج 

حمالت  مسالۀ  خصوص  در  مذاکره  گفت،  نیز 

کری،  جان  سفر  برنامه  راس  در  امریکا  هواپیامهای 

وزیر امور خارجه امریکا به اسالم آباد قرار دارد.

بدون  هواپیامهای  حمالت  مساله  پاکستان  افزود،  وی 

مطرح  اسالم آباد  به  کری  سفر  جریان  در  را  رسنشین 

می کند.

شنبه  که  آملان  خارجه  امور  وزیر  وسرتوله،  گوئیدو 

رستاج  با  نشستی  جریان  در  شده  اسالم آباد  وارد 

حمالت  موضوع  بودن  حساس  از  وی  گفت،  عزیز 

هواپیامهای بدون رسنشین برای پاکستان مطلع است.

نیز  داشت  رشیف  نواز  با  که  نشستی  در  وسرتوله 

جدید  دولت  از  حامیت  برای  آملان  کرد:  نشان  خاطر 

 93.5 حدود  ارزش  به  کمکی  پاکستان  دموکرات 

نظر  در   2013  -2014 سال  برای  را  یورو  میلیون 

گرفته است.

آملانی  رسمایه گذاران  از  نشست  این  در  رشیف  نواز 

رسمایه گذاری  پاکستان  انرژی  بخش  در  تا  کرد  دعوت 

کنند.

که  آملانی  رسمایه گذاران  از  پاکستان  افزود:  وی 

گرمایی  انرژی  نیروگاه های  راه اندازی  در  دارند  قصد 

به  دعوت  کنند،  همکاری  گاز  و  سنگ  ذغال  پایه  با 

رسمایه گذاری کرد.

که  گفت  رشیف  نواز  به  آملان  خارجه  امور  وزیر 

به  را  آملانی  تجار  از  هیاتی  تا  دارد  قصد  دولتش 

زمینه  پاکستان  در  آملان  سفیر  و  کند  اعزام  پاکستان 

مدت  در  کشور  این  به  آملانی  تاجر   60 سفر  برای  را 

زمانی کوتاه آماده می کند.

یکی  عنوان  به  را  آملان  پاکستان،  گفت،  رشیف  نواز 

عنوان  به  و  می داند  خود  دوستان  نزدیکرتین  از 

روابط  گسرتش  برای  را  خود  تالش  متام  نخست وزیر 

دو جانبه انجام خواهد داد.

در  که  قباله جات  و  اسناد  حاوِی  بکِس  عدد  یک 

و   218932 شامره مسلسل  به  قباله  یک  آن ها  میاِن 

ترتیب شدۀ   406 خصوصی  و   1420 عمومی  منرب 

دوم  حوزه  وثایق  و  اسناد  ثبت  مسلکی  اعضای  دفرت 

در  بوده،  شامل  نیز  کابل  والیت  استیناف  محکمۀ 

مفقود  کابل  مینه  خان  اکرب  محمد  وزیر  جادۀ  مسیر 

گردیده است. 

تلیفون  شامره  با  که  می شود  تفاضا  یابنده  از 

اخذ  را  خود  شیرینی  و  بگیرد  متاس   0777305226

بدارد. در غیر، آن اسناد از درجۀ اعتبار ساقط استند.

اعالن مفقودی

اجالس  در  اشرتاک  برای  گذشته،  روز  کرزی   ریس جمهور 

قطر  پایتخت  دوحه  مقصد  به  را  کابل  اسالم  جهان  و  امریکا 

ترک کرد.

صلح  روند  مورد  در  گفت وگوهای  که  است  شده  گفته 

سفر  اهداف  دیگر  از  قطر،  دولت  مقام های  با  افغانستان  دولت 

رییس جمهوری به دوحه است.

آقای  که  است  آمده  ریاست جمهوری  دفرت  خربنامه  یک  در 

اسالم  جهان  و  امریکا  بین املللی،  اجالس  در  است  قرار  کرزی 

"دیدگاه  و  کند  سخرنانی  می شود  برگزار  قطر  دوحه  در  که 

بیان  بین املللی"  و  منطقه یی  مسایل  به  رابطه  در  را  افغانستان 

کند.

دولت  رتبه  عالی  هیات  یک  سفر  این  در  را  کرزی  آقای 

شورای  مشاور  سپنتا  دادفر  رنگین  دکرت  جمله  از  افغانستان 

صلح  عالی  شورای  رییس  ربانی  صالح الدین  و  ملی  امنیت 

همراهی می کند.

سفر  این  در  کرزی  حامد  که  افزوده  جمهوری  خربنامۀریاست 

صلح  روند  و  دوجانبه  روابط  مورد  در  قطر  دولت  مقام های  با 

افغانستان "بحث و تبادل نظر" خواهد کرد.

بین املللی  اجالس  که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور  دفرت 

منظور  به  و  دیالوگ"  دهه  "یک  عنوان  با  اسالم  جهان  و  امریکا 

اسالم  جهان  با  امریکا  روابط  خصوص  در  تعهدات  تجدید 

و  پاکستان  و  افغانستان  آینده  دورمنای  و  می شود  برگزار 

به  را  منطقه  و  کشورها  این  داخلی  امنیت  روی  آن  تاثیرات 

بررسی می گیرد.

که  می کند  سفر  قطر  به  حالی  در  افغانستان  جمهوری  رییس 

سیاسی  مناینده گی  دفرت  ایجاد  منظور  به  کشور  دو  تالش های 

به  منتج  هنوز  رو  در  رو  مذاکرات  هدف  به  طالبان  برای 

نتیجه ای نشده است.

است.  اخیر  ماه  سه  در  قطر  به  کرزی  حامد  سفر  دومین  این 

یازدهم  در  دوحه  به  سفری  در  افغانستان  رییس جمهوری 

قطر  کشور  چطور  اینکه  مورد  در  قطر  امیر  با  امسال  حمل 

شورای  و  طالبان  گروه  میان  گفت وگو  ساز  زمینه  می تواند 

صلح افغانستان شود، صحبت کرد. 

با  هامهنگی  در  سو  این  به  مدت ها  از  افغانستان  حکومت 

اساس  بر  که  می کنند  کار  طرحی  روی  قطر  دولت  مقام های 

دفرت  مجرای  از  مذاکرات  میز  در  حضور  با  بتوانند  طالبان  آن 

سیاسی در قطر، با دولت افغانستان از نزدیک گفت وگو کنند.

رشایط  با  مذاکره  میز  در  طالبان  گروه  مناینده گان  حضور 

مخالفان  که  این  جمله  از  است،  بوده  همراه  افغانستان  دولت 

منایند ه گی  طالبان  از  دولت  با  گفت وگو  برای  که  مسلحی 

دولت  اعتامد  که  باشند  داشته  مدارکی  خود  با  باید  می کنند 

دفرت  ایجاد  می شود  گفته  که  مساله یی  کند.  فراهم  را  افغانستان 

انداخته  تاخیر  به  حاال  تا  هم  را  قطر  در  طالبان  مناینده گی 

است.

کرزی 

عازم دوحه شد
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جرنال قنسولگری آملان در بلخ افتتاح شد

که  می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 

کابل  در  که  حسابات  تصفیۀ  آخرین  نتیجۀ  در 

از  دالر  میلیون   ۱۷۳ گرفت،   صورت  بانک  

آمده  دست  به  بانک  این  گمشدۀ  رسمایه های 

است.

قرار  که  گفت  امریکا  صدای  به  دالوری  نورالله 

میلیون   ۱۸۷ مبلغ  بانک  کابل  مقروضین  است 

جریان  در  را  بانک   این  رسمایه های  از  دالر  

یک تا پنج سال آینده بپردازند.

بازپرداخت  در  تأخیر  مورد  در  دالوری  آقای 

مردم  شامری  که  گفت  بانک  کابل  رسمایه های 

از  پس  و  بودند  گرفته  قرضه  بانک  این  از 

صورت  که  تفاهمی  در  شده  یاد  بانک  سقوط 

چندین  در  را  خود  قروض  است  قرار  گرفت، 

قسط در جریان چند سال بپردازند.

همچنان  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 

بانک  کابل  مقروضین  از  برخی  که  می گوید 

از  اند،  پرداخته  را  تجارتی شان  قرضه های  که 

فهرست مقروضین حذف شده اند.

حذف نام های برادران کرزی و فهیم

افغانستان  مرکزی  بانک  رییس  دالوری،  الله  نور 

حامد  برادر  کرزی،  محمود  نام های  که  گفت 

قسیم  مارشال  برادر  فهیم،  حصین  و  کرزی 

فهرست  از  قروض شان  پرداخت  از  پس  فهیم 

قرضداران کابل بانک حذف شده است.

سهم  قضیۀ  مورد  در  دالوری  آقای  گفتۀ  به  اما 

فیصله  کدام  کنون  تا  بانک  کابل  در  افراد  این 

بررسی  تحت  قضیه  و  نگرفته  صورت  نهایی 

سال  سه  حدود  بانک  کابل  دارد.  قرار  پیگرد  و 

در  مالی  فساد  و  اختالس  افشای  دنبال  به  پیش 

بخشی  گرفت.  قرار  سقوط  ورطۀ  در  بانک  این 

آن  داران  سهم  توسط   بانک  این  پول های  از 

جایدادهای  خریداری  منظور  به  و  خارج 

تجارتی به بیرون از افغانستان منتقل شد.

تالش پیگیر

که  می گوید  افغانستان  مرکزی  بانک  رییس 

کابل  گمشدۀ  پول های  متباقی  حصول  برای 

متحده  امارات  و  داشته  جریان  تالش  بانک 

کشورهای  از  شامری  و  فرانسه  بریتانیا،  عربی، 

برای  افغانستان  درخواست  به  مرکزی  آسیای 

بانک  کابل  گمشدۀ  رسمایه های  برگرداندن 

وعدۀ همکاری کرده اند.

تقاضای  به  امریکا  متحده  ایاالت  تنها  اکنون  تا 

به  و  است  داده  پاسخ  افغانستان  مرکزی  بانک 

که  را  جایدادی  دالر  میلیون  دو  حدود  ارزش 

خریداری  کشور  آن  در  فرنود  شیرخان  توسط 

شده بود، تایید کرده است.

و  فرانسه  که  می گوید  مرکزی  بانک  رییس 

دارد  امکان  که  اند  کشورهایی  جمله  از  بریتانیا 

بانک  کابل  جایدادهای  یا  پول ها  از  بخشی 

هیچ  کنون  تا  اما  باشد،  داشته  وجود  آن  در 

به  مورد  در  کشورها  این  سوی  از  معلوماتی 

افغانستان داده نشده است.

به  بانک  کابل  شدن  رو  به  رو  از  پس 

به  افغانستان  مالیه  وزارت  ورشکستگی، 

از  بیش  مالی  بحران  از  جلوگیری  منظور 

بانک  این  به  را  دالر  میلیون  بیست  و  هشتصد 

مرکزی  بانک  به  را  آن  مدیریت  و  کرد  کمک 

افغانستان واگذار کرد.

رییس بانک مرکزی:

برادران حامد کرزی و مارشال فهیم 

دیگر قرض دار نیستند

اعامر  آمو،  رودخانه  فراز  بر  آهن  راه  ساخت 

مسکونی  واحدهای  و  عام املنفعه  برنامه های 

مزاررشیف  شهر  چهره  قیمت،  گران  و  مجلل 

را  افغانستان  شامل  در  بلخ  والیت  مرکز 

متحول ساخته است.

و  گوشه  در  طبقه ای  چند  ساختامن های  ظهور 

چراغ  با  مدرن  خیابان های  ساخت  شهر،  کنار 

تفریحی  پارک های  اعامر  و  ترافیکی  های 

منونه هایی از این تغییرات است.

سنتی اش  های  گرمابه  به  روزگاری  که  شهری 

بازی/ آب  حوض  ها  ده  حاال  بود  معروف 

حاال  مزاری ها  دارد،  سونا  حامم  و  استخر 

هرات  و  پایتخت  کابل،  رقیب  را  خودشان 

و  پیرشفت  نظر  از  که  شهری  دو  می دانند، 

توسعه پیشقدم اند.

نیازمندی های  از  دیگر  یکی  حاال  مزاررشیف 

صاحب  و  کرد  برطرف  را  عمده اش 

از  یکی  تاسیس  شد.  بین املللی  فرودگاه 

در  کشور  بین املللی  های  فرودگاه  بزرگرتین 

شهر  این  توسعه  در  دیگری  گام  مزاررشیف، 

به شامر می آید.

میلیون   ۶۹ هزینه  با  موالنا  املللی  بین  فرودگاه 

امارات  و  آملان  کشورهای  کمک های  از  یورو 

عطامحمد  است.  شده  ساخته  عربی  متحده 

فرودگاه  این  گشایش  مراسم  در  بلخ  والی  نور 

به  خود  تعهدات  به  که  خواست  آملان  از 

افغانستان پس از سال ۲۰۱۴ ادامه بدهد.

حضور  با  جون  نهم  یکشنبه  فرودگاه  این 

داوود  آملان،  خارجه  وزیر  ویله  وسرت  گیدو 

هوانوردی  و  ترانسپورت  وزیر  نجفی  علی 

افغانستان و والی بلخ گشایش یافت.

این  گشایش  مراسم  در  آملان  خارجه  وزیر 

 ۲۰۱۴ سال  از  پس  کشورش  که  گفت  فرودگاه 

بخش  در  و  گذارد  منی  تنها  را  افغانستان 

همکاری  افغانستان  با  اقتصادی  رشد  و  نظامی 

خواهد کرد.

مسئوالن  بین املللی،  فرودگاه  گشایش  با 

مزاررشیف  که  رود  می  انتظار  می گویند  بلخ 

تجارتی  و  اقتصادی  مهم  مراکز  از  یکی  به 

افغانستان تبدیل شود.

مستقیم  پروازهای  نزدیک  آینده  در  است  قرار 

بگیرد.  صورت  شهر  این  از  آسیا  و  اروپا  به 

زمینه  فرودگاه  این  که  امیدوارند  مسئوالن 

شامل  میان  تجارتی  ستد  و  داد  افزایش  ساز 

اروپا  و  مرکزی  آسیای  کشورهای  و  افغانستان 

باشد.

  ثبات
فرودگاه ها  بزرگرتین  از  یکی  موالنا  فرودگاه 

در افغانستان به شامر می رود

فضای  بسیاری ها،  دیگر  چیز  هر  از  بیش 

این  دالیل  از  را  مزاررشیف  شهر  امن  نسبتا 

سالهای  در  نسبی  ثبات  می دانند،  پیرشفت ها 

و  شهر  این  ساکنان  که  شده  سبب  اخیر 

هنگفت  گذاری های  رسمایه  به  افغان  تاجران 

در زمینه های مختلف بپردازند.

)مسکونی(،  رهایشی  شهرک های  ساخت 

های  دانشگاه  و  مکتب ها  تولیدی،  رشکت های 

گذاری ها  رسمایه  این  از  منونه ای  خصوصی 

خود  به  را  وارد  تازه  هر  چشامن  که  است 

جلب می کند.

یک  گلی  کلبه  های  کنار  در  نو  ساختامن های 

تصویر  یک  مزاررشیف  شهر  از  طبقه ای، 

تفاوت ها  که  تصویری  می کند؛  ارائه  جدید 

مختلف  طبقات  میان  اقتصادی  شکاف های  و 

گذاشته  منایش  به  خوبی  به  را  شهر  این  مردم 

است.

  مهمرتین گذرگاه
را  افغانستان  شامل  که  آهن  راه  نخستین  اعامر 

اهمیت  به  هم  می کند  وصل  مرکزی  آسیای  به 

پروژه  این  است.  افزوده  والیت  این  اقتصادی 

برداشته  هزینه  دالر  میلیون   ۱۷۰ آن  ساخت  که 

و  افغان  تاجران  کاالهای  انتقال  برای  است 

امنیت  به  کمک  بین املللی  نیروهای  تدارکات 

)آیساف( استفاده می شود.

های  گذرگاه  مهمرتین  از  یکی  حیرتان  بندر 

محسوب  اروپا  و  مرکزی  آسیای  به  افغانستان 

یکی  را  حیرتان  بندر  مسئوالن،  شود.  می 

عنوان  مسیر  این  اقتصادی  رگ های  شاه  از 

می کنند.

می گوید  حیرتان  بندر  رئیس  نجیب،  محمد 

خوراکی  مواد  زیادی  مقدار  حارض  حال  در  که 

این  طریق  از  افغانستان  شهروندان  کاالهای  و 

که  می گوید  نجیب  آقای  می شود.  فراهم  مرز 

راه  طریق  از  زودی  به  افغانستان  است  امیدوار 

آهن به بازار اروپا دست یابد.

  اطمینان به آینده
املللی  بین  فرودگاه  گشایش  با  همزمان 

سیاسی  منایندگی  آملان  خارجه  وزیر  موالنا، 

کشورش را نیز در این شهر افتتاح کرد.

هنوز  مزار  نیست،  خوب  هم  چیز  همه  البته 

که  می کند  نرم  پنجه  و  دست  مشکالتی  با 

آسایش شهروندان این شهر را گرفته است.

بگذریم،  که  بهار  خوش هوایِی  و  زیبایی  از 

هوای  و  آب  سال  وقت های  دیگر  در  مزار 

در  شهر  این  در  زندگی  چنان که  دارد،  عجیبی 

دو فصل گرما و رسما، پر از سختی ها است.

مشکل  با  که  شهر  این  رسد  شدت  به  زمستان  از 

و  می آمیزد  در  شهری،  فاضالب  سیستم  نبود 

ایجاد  شهروندان  برای  را  زیادی  مشکالت 

سوزان  گرمِی  تا  و  گرفت  باید  می کند، 

تابستانش، پیش رفت.

قابل  غیر  و  تغییرپذیر  آب و هوای  همین 

پوستین«  و  پنکه  »شهر  به  را  مزار  پیش بینی، 

رشایط  همین  حتی  اما  است.  ساخته  معروف 

مردم  هجوم  از  مانع  نیز  هوایی  و  آب  سخت 

برای بودوباش در این شهر، نیست.

امکانات  دریافت  برای  خانواده  صدها  روزانه 

شهر  مرکز  راهی  روستاها  از  زندگی  و  کار  بهرت 

آسایشی  بزرگ،  شهر  این  در  بلکه  تا  می شوند 

این   اند  معتقد  ناظران  برخی  و  کنند  پا  و  دست 

شهری  زندگی  قواعد  به  تا  پرشامر،  جمعیت 

را  شهرنشینان  دیگر  آسایش  می کنند،  عادت 

کم و بیش  می ربایند.

افغانستان  در  که  هستند  باور  این  به  بسیاری ها 

رسمایه  و  ساز  و  ساخت  به  زمانی  مردم 

سیاسی  وضعیت  از  که  می آورند  روی  گذاری 

به  همه  این  به  توجه  با  باشند.  داشته  اطمینان 

در  مردم  گذشته  های  سال  در  که  می آید  نظر 

نگرانی  امنیت  نظر  نقطه  از  مزاررشیف  شهر 

چندانی نداشته اند.

آملان  خارجه  وزیر  وسرتوله،  گیدو 

تا  رفت  مزاررشیف  به  پاکستان  از 

کند  دیدار  کشورش  رسبازان  با 

در  را  آملان  قنسولگری  جرنال  و 

شامل افغانستان افتتاح کند.

در  یکشنبه  روز  آملان  خارجه  وزیر 

قنسولگری  جرنال  افتتاح  مراسم 

که  گفت  مزاررشیف  در  کشورش 

مناینده  گی  این  تأسیس  با  آملان 

داشنت  در  را  خود  عالقمندی 

افغانستان  در  دوامدار  و  اعتبار  قابل  روابط 

ابراز  آینده،  سال  در  رسبازانش  خروج  از  پس 

می مناید.

آملان،  قنسولگری  جرنال  افتتاح  مراسم  در 

حیدر،  آقای  و  بلخ  والی  نور  محمد  عطا 

حضور  افغانستان  خارجه  وزارت  معین 

مناینده گی  اولین  آملان،  قنسولگری  داشتند. 

والیت  مرکز  در  غربی  کشور  یک  دیپلوماسی 

بلخ می باشد.

وسرتوله  گیدو  یکشنبه،  روز  چاشت  از  پس 

در  واقع  مارمل  پایگاه  در  آملانی  رسبازان  با 

حدود  است  قرار  کرد.  دیدار  مزاررشیف 

از  پس  آملانی  رسباز   4200 از  رسباز   800

در   2014 سال  در  نظامی  ماموریت  پایان 

این  امنیتی  نیروهای  و  مبانند  باقی  افغانستان 

کشور را آموزش بدهند.

از  یکی  افغانستان  شامل  در  بلخ  والیت 

مزاررشیف  شهر  است.  بوده  آرام  نسبتاً  مناطق 

به  افغانستان  شامل  اقتصادی  شهر  مهمرتین 

و  اقتصادی  تاسیسات  که  می رود  شامر 

اخیر  سال های  در  منطقه  این  در  کارخانه ها 

رشد کرده اند.

به  کوتاه  سفر  از  پیش  آملان  خارجه  وزیر 

رییس  کرزی  حامد  با  کابل  در  آباد،  اسالم 

خواستار  و  کرد  دیدار  افغانستان  جمهور 

این  حکومت  در  اداری  فساد  مقابل  در  مبارزه 

کشور شد.

گرجستان به مأموريت 

خود در افغانستان 

ادامه مي دهد
حافظ  نیروهای  از  تن  هفت  کشته شدن  پی  در 

مجلس  رییس  افغانستان،  در  گرجستان  صلح 

ماموریت  در  مشارکت  ادامه  بر  کشور  این 

حافظ صلح در افغانستان تاکید کرد.

گرجستان  پارملان  رییس  اوسوپاشویلی  دیوید 

فقدان  صلح  حافظ  نیروهای  این  »مرگ  گفت: 

ابد  تا  آنها  نام  و  است  گرجستان  برای  بزرگی 

در ذهن این ملت باقی می ماند.«

وزیر  پرتیاشویلی  الکسی  حال  همین  در 

 - اروپا  و  اروپا  در  گرجستان  یکپارچگی 

در  مشارکت  به  »گرجستان  گفت:  امریکا 

صلح  برقراری  و  املللی  بین  تروریسم  با  مبارزه 

و ثبات بین املللی ادامه می دهد.«

ماموریت  در   2009 سال  نومرب  از  گرجستان 

دارد.  مشارکت  افغانستان  در  صلح  حافظ 

افغانستان  در  نیرو   1500 حدود  گرجستان 

از  تن   29 گذشته  نیم  و  سال  سه  در  که  دارد 

داده  دست  از  کشور  این  در  را  خود  نیروهای 

گرجستان  نیروهای  از  تن   110 از  بیش  است. 

نیز در این مدت زخمی شده اند.

قطر ته د کرزي سفر...
بلوڅ  چې  لپاره  اخیستلو  کې  کنټرول  د  طالبانو  د   

هم  یا  او  درېږي  ونه  کې  مقابل  په  یې  سنيان 

واله  وسله  کې  مقابل  په  یې  اپوزیسیون  مخالف 

دا  ډېره  تر  او  درلودې  اړیکې  کړي،  نه  پيل  نښته 

اړیکې د اطالعاتو لپاره وې.

وار  په  مرشانو  طالبانو  د  امله  همدې  له  وايي،  دی 

د  او  درلود  یې  دفرت  پټ  کړی،  سفر  ته  تهران  وار 

ایران له مالتړه برخمن دي.

ګرمېدو  په  جګړې  د  کې  سوریه  په  باور،  په  هغه  د 

رامنځته  چې  بندۍ  صف  سیايس  نوي  رسه 

او  راووت  ته  ډګر  ډول  علني  په  لږ  ایران  شوې، 

بلنه  رسمي  ته  طالبانو  لپاره  سفر  د  یې  ته  تهران 

ورکړه.

د  پاکستان  د  کې  سفر  دې  په  چې  زیاتوي،  نوموړی 

طالبانو  د  هم  حافظ  جرنال  برحاله  او  سرت  یو  پوځ 

د  طالبانو  د  غواړي  چې  دی،  شامل  کې  ټیم  په 

له  او  همغږۍ  ښې  د  پالنونو  عملیايت  راتلونکیو 

پاکستان رسه یې په هامهنګۍ کې مرسته وکړي.

په  طالبانو  د  غواړي  ایران  وايي،  کوهستانی 

انتقام  او  علني  سوریې  د  ډول  یو  رسه  هڅونې 

جویانه موضوع ګیري نندارې ته وړاندې کړي.

مژده  وحید  شننونکي  چارو  سیايس  د  همدارنګه 

کې  کنفرانس  دې  په  وویل،  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

د  رسه  اسالم  عامل  له  جوړېږي،  کې  قطر  په  چې 

ورځ  هره  امریکا  ځکه  څرخي،  را  اړیکو  په  امریکا  

رسه  ستونزې  نوې  یوې  له  کې  نړۍ  اسالمي  په 

له  يش  کوالی  څنګه  چې  غواړي  او  کېږي  مخ 

اسالمي نړۍ رسه د امریکا اړیکې ښې يش.

ولسمرش  به  کې  حاشیه  په  کنفرانس  د  د  وايي،  دی 

و  هم  رسه  چارواکیو  نورو  او  امیر  له  قطر  د  کرزی 

ګوري او دسولې په اړه به وررسه خربې وکړي.

دې  له  ته  قطر  کرزي  ولسمرش  وینا،  په  نوموړي  د 

چارواکیو  قطري  له  او  و  کړی  سفر  هم  وړاندې 

پرانیستل  لپاره  طالبانو  د  چې  ول،  غوښتي  یې 

ادرس  یو  لپاره  طالبانو  د  یوازې  به  دفرت  کېدونکی 

خربې  کې  په  به  رسه  شورا  عايل  له  سولې  د  او  وي 

کوي.

د  هغه  ستونزه  بله  کې  برخه  دې  په  وايي،  هغه 

په  چې  ده،  منځ  تر  کېري  جان  او  کرزي  ولسمرش 

ویيل،  کېري  جان  کې  اړیکه  ټېلیفوين  وروستۍ 

سوله  او  کړ  ضایع  وخت  ډېر  حکومت  افغان  چې 

یې را نه وستله.

کم  وخت  چې  ویيل  کېري  زیاتوي،  مژده  ښاغلی 

خربې  رسه  حکومت  افغان  له  هم  طالبان  دی، 

خربې  رسه  طالبانو  له  امریکا  باید  نور  نو  کوي  نه 

حکومت  افغان  له  بیا  وروسته  هغې  له  او  وکړي 

پر  یې  کرزي  ولسمرش  چې  ويش،  خربې  رسه 

وړاندې غربګون ښودلی دی.

کرزي  ولسمرش  اوس  چې  هم  څه  که  وايي،  دی 

وړاندې  دې  له  خو  ویيل؛  دي  نه  څه  ښکاره 

پروسه  په  سولې  د  بهرنیان  چې  وو،  ویيل  یې 

بیا  به  کې  قطر  په  او  کوالی  نيش  مداخله  کې 

رسه  چارواکیو  قطري  له  خربې  پخوانۍ  خپلې 

حکومت  او  طالبانو  د  به  دفرت  دا  چې  رشیکوي، 

ترمنځ د خربو اترو یو ادرس وي.

کار  دا  چې  دی،  باور  دې  په  مژده  وحید  ښاغلی 

نه  صورت  هېڅ  په  طالبان  ځکه  دی،  پایلې  بې 

غواړي له افغان حکومت رسه خربې وکړي.

د  به  سفر  اوسنی  قطر  د  چې  وايي،  نوموړی 

پسې  ال  اړیکې  منځ  تر  کرزي  ولسمرش  او  امریکا 

کړکېچنې او زیامننې کړي.

چې  ده  دا  الره  حل  د  یوازینۍ  چې  زیاتوي،  دی 

امریکا  له  طالبان  چې  ومني،  کرزی  ولسمرش 

حکومت  د  وروسته  هغې  له  او  وکړي  خربې  رسه 

خربې  رسه  طالبانو  له  او  وريش  اپوزیسیون 

وکړي.

نړۍ  او  معلومېږي  بیا  هلته  وینا،  په  مژده  ښاغيل  د 

پرې پوهېږي چې کوم لوری پړ دی.

مزاررشیف؛   رقیب 
کابل و هرات طاهر قادری/ بی بی سی
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د  یوشمېر  کړی  سفر  ته  قطر  کرزي  ولسمرش  چې  کې  حال  داسې  په 

حکومت  افغان  او  امریکا  د  به  سفر  دغه  چې  واي،  پوهان  چارو  سیايس 

اړیکې زیامننې کړي.

عريب  د  کې  سفر  دې  په  غواړي  ولسمرش  چې  وايي،  شننونکي  همدارنګه 

هېوادونو له الرې طالبان د سولې خربو اترو ته وهڅوي.

ورځپاڼې  ماندګار  کوهستاين  جاوېد  شننونکي  چارو  پوځي  او  سیايس  د 

هڅه  یې  نه  پخوا  له  چې  څنګه  لکه  ولسمرش  وویل،  کې  مرکه  په  ته 

قطر  عربستان،  سعودي  د  ډول  ځانګړي  په  حوزې  خلیج  د  چې  کوله 

مرشانو  مذهبي  او  سیايس  شمېر  یو  له  هېوادونو  عريب  نورو  یوشمېر  او 

نه د سولې خربو اترو ته د طالبانو د هڅولو او اړ کولو لپاره ګټه واخيل.

اړیکې  پاکستان  او  افغانستان  د  چې  کې  وروستیو  دې  په  خو  وايي،  هغه 

نو  کړه؛  ونه  مرسته  رسه  پروسې  له  سولې  د  پاکستان  او  شوې  خرابې 

را  بیا  هڅې  پخوانۍ  خپلې  چې  کوي  هڅه  رسه  شدت  په  ولسمرش 

طالبانو  د  کمه  تر  کم  الرې  له  قطر  او  عربستان  سعودي  د  او  کړي  ژوندۍ 

یوه لویه برخه د سولې خربو اترو ته وهڅوي.

دا  هدف  سفر  د  کرزي  ولسمرش  د  ته  قطر  وینا،  په  کوهستاين  ښاغيل  د 

پاکستان  او  طالبان  الرې  له  هېوادونو  عريب  د  يش  وکوالی  چې  دی، 

ته  خربو  وررسه  طالبان  چې  وهڅوي،  هغوی  او  راويل  الندې  فشار  تر 

کېني.

غواړي،  هېوادونه  یوشمېر  یوشمېر  کې  وروستیو  دې  په  زیاتوي،  دی 

او  شوي  سفرونه  چې  هم  ته  افغانستان 

کوم  هم  چې  کې  ترڅ  په  غونډو  نړیوالو  د 

کې  خربو  په  سولې  د  هدف  شوي،  بحثونه 

که  دي،  معلومول  ځایګي  ځای  د  افغانانو  د 

ټینګار  پخوا  له  مسالې  دې  په  چې  هم  څه 

پایله  روښانه  کومه  یې  اوسه  تر  خو  کېده؛ 

د  عمل  بتکار   ا  چې  ورکړې،  ده  نه  ځکه 

افغان حکومت په الس کې نه و.

حقیقت  په  وايي،  کوهستانی  جاوېد  ښاغلی 

ارادې  پياوړې  یوې  له  حکومت  افغان  کې 

سولې  د  رسه  پرېکړې  عقالين  او  ښه  یو  او 

له  سولې  د  چې  وه  دا  هڅه  شوی،  داخل  دی  نه  ته  پروسې  مذاکرې  او 

په  ټیم  حاکم  د  کې  کال   ۲۰۱۴ په  نه  اړیکو  د  رسه  طالبانو  له  او  پروسې 

یوې  د  نه  پروسې  له  سولې  د  مانا  بله  په  یا  ويش،  استفاده  کې  ټاکنو  په  ګټه 

وسیلې ګټه پورته يش.

السه  تر  ترې  پایلې  الزمې  او  ورنکړه  یې  پایله  چې  دا  خو  خربه،  په  ده  د 

او د ولسمرش  بدل شو  نظر  نړیوالو دوستانو  د  اړه  په  افغانستان  د  نو  نشوې 

ونيش  افغانان  که  وښوده  ور  یې  دا  او  شول  بدبینه  وړاندې  پر  ټیم  د  کرزي 

سولې  د  خپله  به  امریکا  نو  کړي؛  مدیریت  ډول  ښه  په  پروسه  دا  کوالی 

کې  الس  په  عمل  ابتکار  به  ځواکونه  نړیوال  او  يش  ښکېله  کې  خربو  په 

واخيل.

عريب  له  کې  برخه  دې  په  چې  کوي،  هڅه  ولسمرش  وویل،  نوموړی 

لپاره  راوړلو  السته  د  هدف  کوم  د  به  ولسمرش  خو  واخيل؛  ګټه  نه  ټولنې 

چې قطر ته تللی هغه به تر السه نه کړي.

او  ترکیه  امریکا،  چې   نشته  شک  وايي،  شنناند  دغه  چارو  سیايس  د 

ګټو  خپلو  د  او  دي  کې  اړیکو  په  رسه  طالبانو  له  کچو  بېالبېلو  په  انګلیس 

تر تامین پورې به دغه اړیکې سايت.

مرشانو  اکرثیت  له  طالبانو  د  چې  زیاتوي،  کوهستانی  جاوېد  ښاغلی 

وخت  ډېر  ایران  وې،  پټې  او  محرمې  وړاندې  دې  له  اړیکې  ایران  د  رسه 

هڅه کوي چې د اطالعاتو د السته راوړلو او...                    پاتې ۷ مخ

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
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قطر ته د کرزي سفر به 

د امریکا او افغانستان اړيکې خرابې کړي

اظهار امیدواری 

نوازرشیف به توانایی 

ارتش افغانستان

امیدوار  که  گفته  پاکستان  نخست وزیر 

امنیتی  نیروهای  و  ارتش  است 

نیروهای  خروج  از  پس  افغانستان، 

کنرتل  را  کشورشان  رشایط  بین املللی 

کنند.

گوئیدو  با  دیدار  در  رشیف  نواز 

گفت:  آملان  خارجه  وزیر  وسرتوله 

رسنشین  بدون  هواپیامهای  حمالت 

کشور  ارضی  متامیت  و  استقالل  نقض 

هستند  بین امللل  قوانین  همچنین  و  ما 

درباره  بارها  ما  شوند.  متوقف  باید  و 

این  کرده ایم.  اعرتاض  حمالت  این 

حمالت کاماًل غیرقابل قبول هستند.

به  رشیف  نواز  نظرات  اظهار  این 

هواپیامهای  حمله  جدیدترین  دنبال 

در  پنجشنبه  روز  در  رسنشین  بدون 

آن  در  که  شده  بیان  وزیرستان  شامل 

فرماندهان  از  یکی  جمله  از  تن  شش 

شبه نظامیان کشته شدند.

کرد  ترصیح  همچنین  رشیف  نواز 

خروج  به  تا  است  آماده  پاکستان  که 
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