
هر نوع طرحي كه از سوي حكومت 

مطرح شود، مورد پذيرش مردم 

نخواهد بود؛ زيرا اعتامد ميان 

دولت و مردم وجود ندارد و البته 

در گذشته نيز ميان دولت و مردم 

اعتامد الزم و كايف وجود نداشت. 

بنابراين بايد يك گروپ وسيع 

از اقشار مختلف گرد هم بيايند تا 

بتوانند یک تصميم ميل بگريند
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

رضورتِ دهۀ تحول به یک 

آجندای ملی

آماده  کشور  امنیتی  نیروهای  که  می گوید  دفاع  وزارت 

ُکل  امنیت  تأمین  مسوولیت  کامل  گونۀ  به  هستند 

افغانستان را به عهده بگیرند. 

نشست  در  وزارت  این  سخنگوی  عظیمی  ظاهر  جرنال 

کابل  در  دوشنبه  روز  آیساف  سخنگوی  با  مشرتک 

به   امنیتی  مسوولیت های  انتقال  مرحله  آخرین  که  گفت 

نیروهای افغان تا چند روز آینده...        ادامه صفحه 6

به  باید  امریکا  رهربی  به  غرب  گفت:  افغانستان  جمهوری  رییس 

فلسطین  و  ارساییل  مسالة  در  که  دهد  توضیح  مسلامنان  جامعة 

تشکیل  برای  فلسطینیان  متایل  به  و  است  کرده  عمل  بی طرفانه 

کشوری مستقل، احرتام می گذارد

دهمین  در  یکشنبه  روز  افغانستان  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد   

نشست جهان اسالم - امریکا در دوحه سخرنانی کرد.

خارجه  امور  وزارت  و  بروکینگز  موسسه  میزبانی  به  نشست  این 

نشست  این  در  است  بار  دومین  که  کرزی  بود.  شده  برگزار  قطر 

و  خوب  نیات  برابر  در  باید  اسالم  جهان  گفت:  می شود،  حارض 

در  مسلامنان  جامعه  اعضای  به  رسیده گی  برای  امریکا  ابتکارات 

رسارس جهان از خود صرب و شکیبایی...             ادامه صفحه 6

و  کردند  حمله  کابل  فرودگاه  بر  طالبان  جنگجویان 

شدند.  درگیر  افغانستان  امنیتی  نیروهای  با  ساعت  چهار 

و  بودند  تن  هفت  مهاجامن  که  گفته اند  امنیتی  مقام های 

همه شان کشته شده اند.

شدت  به  مهاجم  هفت  که  گفته اند  پولیس  مقام های 

بر  دوشنبه  صبح  نیم  و  چهار  ساعت  حوالی  مسلح 

زیر  ساختامن  یک  در  آن ها  کردند.  حمله  کابل  فرودگاه 

آن جا  از  که  است  شده  گزارش  و  گرفتند  موضع  کار 

عینی  شاهدان  می دادند.  قرار  هدف  را  کابل  فرودگاه 

شنیده  قوی  انفجار  یک  صدای  ابتدا  که  دادند  گزارش 

شد و بعد شلیک سالح خودکار رشوع گردید.

که  گفت  کابل  پولیس  فرمانده  سالنگی،  ایوب  محمد 

»مهاجامن  اند:  رسیده  قتل  به  مهاجم  فرد  هفت  همه 

دادند  انفجار  را  خود  انتحاری  فرد  دو  بودند.  تن  هفت 

و پنج تن دیگرشان در تیراندازی کشته شدند«.

تلفات  افغانستان  امنیتی  »نیروهای  افزود:  سالنگی 

نیز  ملکی  مردم  تلفات  از  گزارشی  تاهنوز  ما  و  ندارند، 

در دست نداریم«.

این  که  گفت  داخله  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق 

رسیده  پایان  به  درگیری  ساعت  چهار  از  بعد  حمله 

تاسیسات  احتاملی  خسارت های  از  هنوز  اما  است. 

فرودگاه گزارشی در دست نیست.

گرفته  عهده  به  را  حمله  این  مسوولیت  طالبان  گروه 

شامر  که  است  گفته  گروه  این  سخنگوی  یک  است. 

حمله  این  در  خارجی  و  افغان  امنیتی  نیروهای  از  زیادی 

کشته شده اند، اما مقام های افغان این ادعا را رد کردند.

در  پایگاهی  نیز  ناتو  رهربی  تحت  املللی  بین  نیروهای 

به  دهی  پاسخ  در  که  اند  گفته  آنها  دارند.  فرودگاه  این 

این حمله طالبان سهم داشته اند.

از ساختامنی که مهاجامن...               ادامه صفحه 6

وزارت دفاع: 

مرحلۀ آخر انتقال آغاز 
می شود

حامد کرزی: 

منی خواهم ارساییل از 

بین برود

عبدالحميد مبارز رييس اتحاديۀ ملی ژورناليستان افغانستان:

اجنداي ميل بايد در يك نشست 

ميل به بحث گرفته شود

حمـالتی که 

پایان ندارند!
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تصویب شد

در برگ ها

مردم 

افغانستان؛ 

گروگان های 

دیورند!

صفحه 6

صفحه 7

حملۀ ناکام طالبان بر فرودگاه کابل

کرزی: طالب چیزی جز نام نیست!

در ده سال گذشته، بزرگ ترین آسیب از 

این ناحیه بوده که جامعۀ جهانی و حکومت 

افغانستان نتوانستند یا نخواستند یک طرح 

ملی که اولویت های جامعه و تجدید زیربناهای 

اقتصادی و سیاسِی کشور در آن لحاظ شده 

باشد را برای افغانستان پی بریزند. همۀ 

تالش ِ آن ها فقط با نگاِه روزمره گی بوده و هیچ 

فکری برای فردای کشور و مردم نکرده اند. به 

همین سبب باور دارم که اگر فردا نیروهای 

خارجی از افغانستان خارج شوند، وضعیت به 

نقطۀ اول قابل برگشت است و چیزی در بساط 

باقی منی ماند و شاید تنها چیزی که به عنوان 

یادگاِر این دهه باقی مباند، همین بلندمنزل ها 

و خانه های لوکس و هوتل های مجلل باشد



تن  هفت  گذشته،  روز  بامداد  پنج  ساعت 
و  انتحاری  واسکت های  با  طالبان  افراد  از 
بخش هایی  به  منفجره،  مواد  از  ُپر  موتری 
در  هرچند  کردند.  حمله  کابل  فرودگاه  از 
که  ـ  غیرنظامیان  از  تن  دو  جز  به  حمله  این 
آسیِب  کسی  به  ـ  برداشتند  زخمی  سطحی 
در  ایجادشده  وحشِت  اما  نرسید،  جدی 
بر  تأیید  مهر  همیشه  مثل  مردم،  روان  و  روح 

ناتوانِی نیروهای امنیتی گذاشت.
حملۀ  نکردِن  مهار  بابت  از  ناتوانی  این  اما 
حمله،  آن  مهار  در  اتفاقاً  زیرا  نیست،  دیروز 
درخشیدند؛  خوب  بسیار  امنیتی  نیروهای 
چرا  که  این جاست  اساسی  مسالۀ  بلکه 
انتحاریان  گرفتارِی  از  اکرثاً  امنیتی  نیروهای 
و  استند  ناتوان   عملیات،  اجرای  از  قبل 
نزدیکی  تا  انتحاریان  چه گونه  این که  یا 
را  انتحاری  عمل  و  می رسند  اهداف شان 

انجام می دهند؟
مسأله،  ساده سازی  با  حکومتی  مقامات 
این  مسووِل  را  همسایه  کشورهای  همواره 
حمالتی  چنین  که  گفته اند  و  دانسته  حمالت 
انجام  داخلی  اتباع  از  برخی  با  همکاری  در 
مشکل  از  گرهی  سخن،  این  آیا  اما  می یابند. 

می گشاید؟
نشان  گامن هایی  و  حدس  و  گزارش ها 
موفقانۀ  تقریباً  شدِن  نزدیک  که  می دهند 
دالیِل  نظرشان،  مورد  اهداف  به  انتحاریان 
حفظ  به خاطر  حکومت  که  دارد  گوناگون 
پرهیز  آن ها  به  پرداخنت  از  خود،  آبروی 

می کند.
انتحارِی  افراد  عوامل،  و  دالیل  این  از  یکی 
و  اطراف  در  که  است  کشور  داخلِی  اتباع 
این  به  دارند.  فعالیت  افغانستان  اکناِف 
جلب  مجهِز  سیستم  دارای  طالبان  که  معنا 
اکرث  و  می باشند  کشور  داخل  در  جذب  و 
وسیلۀ  به  را  شهرها  سایر  و  مرکز  در  حمالت 

همین افراد انجام می دهند. 
از  بیرون  از  انتحاری  فرد  انتقال  امر  زیرا 
بسیار  انفجاری،  مواد  هم چنان  و  کشور 
ویژه  به  ـ  گروهی  هیچ  و  می مناید  سخت 
را  ریسک  این قدر  ـ  هراس افگن  گروه های 
آن  عامل  نیز  و  مخرب  وسایل  که  منی پذیرد 

را، از بیرون وارد محِل مورد نظر سازد.
در  خانه ها  از  برخی  که  شده  مشاهده  بارها 
قرار  انتحاریان  دست  در  کابل  شهر  حومۀ 
واسکت های  ساخت وساِز  آن جا  در  و  داشته 
منفجره  مواد  نیز  و  گرفته  صورت  انتحاری 
حکومتی  مقامات  اما  است.  تهیه  شده 

همواره این حقایق را از نظر دور داشته اند.

جاسوسان  می تواند  دیگر  عامل  و  دلیل 
که  باشد  حکومت  داخل  در  طالبان،  به  مربوط 
گفته  سخن  آن  از  بارها  رییس جمهور  خود 
گوناگونی  دالیل  به  جاسوسان  این  است. 
استخباراتی  دستگاه  و  طالبان  خدمِت  در 
فکری،  نزدیکی  پول،  دارند.  قرار  پاکستان 
می توانند  عواملی  جمله  از  قومی  و...  روابط 
در  صاحب صالحیت  افراد  از  بسا  که  باشند 
نیروهای  خدمِت  به  را  دولتی  دستگاه های 

هراس افگن درآورده است.
منفجره  مواد  حامل  موتر  یک  رساندِن  زیرا 
اهداف  نزدیکی  به  انتحاریان  از  تن   7 نیز  و 
و  نیست  ممکن  ساده گی ها  این  نظامی،  به 
در  را  دست هایی  همکارِی  و  کمک  منی توان 

درون دستگاه های حکومتی، نادیده گرفت.
دستگاه  ناتوانی  عامل،  مهم ترین  اما 
کشف  از  که  است  افغانستان  استخباراتی 
می مناید.  عاجز  انتحاری  بزرِگ  گروه های 
فداکاری  تنها  این  دیروز،  واقعۀ  همین  در 
فاجعۀ  یک  از  که  بود  پولیس  جان فشانی  و 
دستگاه  متأسفانه  و  کرد  جلوگیری  بزرگ 
خنثاسازِی  در  نقشی  هیچ  کشور  استخباراتی 
طرح  وقتی  زیرا  است.  نکرده  ایفا  حمله  این 
این  به  می رسد،  اجرا  مرحلۀ  به  حمله  یک 
کاماًل  آن  از  استخباراتی  دستگاه  که  معناست 

غافل بوده است.

راه حل های  عوامل،  این  بردن  میان  از  برای 
تالشی  سوگ مندانه  که  دارد  وجود  بسیاری 
حکومت  سوی  از  آن،  به  دست یازی  برای 
طالبان  با  عماًل  حکومت  زیرا  منی شود.  دیده 
روحیۀ  خود  تعامل،  این  و  است  تعامل  در 
حمالت  این  از  جلوگیری  راه های  و  مبارزه 

را ضعیف و منتفی می   سازد.

طالبان  سوی  به  پیوسته  حکومت  چنان که 
انتحاری  زندانیان  کرده،  دراز  دوستی  دسِت 
است،  کرده  رها  را  طالب  غیرانتحارِی  و 
مهِم  پست های   از  را  طالب  ضد  چهره های 
در  عالقه یی  هیچ  حتا  و  داشته  نگه  دور  دولتی 
پست های  در  کارا  افراِد  جابه جایی  راستای 

امنیتی، از خود نشان نداده است.
مسلحانه  مقابلۀ  که  ساخت  خاطرنشان  باید 
نخواهد  کارساز  هرگز  انتحاری،  نیروهای  با 
حمالِت  ما  امنیتِی  نیروهای  که  هرقدر  و  بود 
بازهم  اما  سازند،  خنثا  موفقانه  را  طالبان 
می  گردد.  ناکامی  تلقی  یک  خود  ذاِت  در 
و  در  رو  رو  جنِگ  یک  در  پیروزی  زیرا 
نشان دهندۀ  غیرنظامیان،  تلفات  کاهِش  نیز 
بل که  نیست.  ما  امنیتِی  نیروهای  توانایی 
ساخنت  کوتاه  در  امنیتی،  نیروهای  توانایی 
روستاهای  و  شهرها  از  طالبان  دست 
باید  که  معنا  این  به  می شود.  ثابت  افغانستان 
جنگ  جغرافیای  افغانستان،  امنیتی  نیروهای 

را تغییر دهند.
نظام  کلی  سیاست های  که  سوگ مندانه  اما 
آقای  غیرمسوول  سیستم  نیز  و  کنونی 
ما  امنیتِی  نیروهای  از  را  مجال  این  کرزی، 
هرقدر  ولو  پولیس  نیروهای  است.  گرفته 
خطرناِک  حمالت  تا  کنند  جان فشانی 
کشفی  نیروهای  یا  و  سازند  خنثا  را  طالبان 

پیش  انتحاریان  دستگیری  برای  اندازه  هر 
کاِر  بازهم  کنند،  تالش  حمله،  اجرای  از 
آن چه  زیرا  شـد.  نخواهد  یک رسه  طالبان 
انجام  عمل  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
نظر  در  همراهانش  و  کرزی  آقای  می دهند، 

با آن مخالف اند.
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منوچهر

پایان ندارند!
حمـالتی که 

 

کنفرانس  در  رشکت  بهانۀ  به  کشور  رییس جمهوری  کرزی  حامد 

شده  قطر  پایتخت  دوحه  راهی  اسالم«،  جهان  و  »امریکا  جهانی 

نقش  صلح  روند  در  این پس  از  است  قرار  که  کشوری  است؛ 

طالبان،  گروه  و  دولت  میان  میانجی  عنوان  به  و  کند  ایفا  موثری 

وارد میدان شود. 

از  بسیاری  و  کرد  دیدن  قطر  از  نیز  پیش  چندی  کرزی  آقای 

گفت وگو  سفر،  این  هدف  از  بخشی  که  گامنه زنی  کردند  آگاهان 

جز  قطر  به  کرزی  آقای  سفر  اما  بود.  خواهد  طالبان  مناینده گان  با 

از  دیدارهایش  بلندباالی  فهرست  به  هم  را  دیگر  کشور  یک  این که 

کشورهای جهان افزود، پیامد سیاسِی خاصی را برایش رقم نزد. 

یک  با  که  می ورزد  تالش  دوحه،  به  دوباره  سفر  با  کرزی  آقای  حاال 

استفاده  شک  بدون  نخست  هدف  بگیرد.  نشانه  را  هدف  دو  تیر 

مناینده گان  که  است  اسالم«  جهان  و  »امریکا  کنفرانس  تریبیون  از 

تالش  کرزی  آقای  دارند.  حضور  آن  در  جهان  کشورهای  اکرثیت 

کشورهای  مناینده گان  و  رسان  با  کنفرانس،  این  حاشیۀ  در  می کند 

و  عربی  کشورهای  نحوی  به  و  دهد  انجام  را  دیدارهایی  اسالمی 

عمدتاً  که  چیزی  کند؛  ترغیب  صلح  برنامۀ  از  حامیت  به  را  اسالمی 

مورد  چندان  افغانستان  دولت  سوی  از  گذشته  دهۀ  یک  ظرف  در 

توجه قرار نداشته است. 

یک  در  افغانستان  دیپلامسی  کاستی های  جدی ترین  از  یکی  شاید 

کشورهای  با  را  خود  مناسبات  که  است  بوده  این  گذشته  دهۀ 

افغانستان  دیپلامسی  کند.  بازتعریف  نتوانسته  دقیق  گونۀ  به  جهان 

است.  بوده  یک جانبه گرایانه  دیپلامسی  همواره  سال ها،  این  ظرف 

دولت  خارجی  سیاست  که  شد  آغاز  تالش هایی  زمانی  هرچند 

مناسبات  در  چندجانبه گرایانه  سیاست های   سمِت  به  افغانستان 

دلیِل  به  افغانستان  دولت  عمل  در  ولی  یابد،  سوق  بین املللی 

ارگ  حلقۀ  انحصار  در  کامکان  خارجی اش  سیاست های  آن که 

این  به  نتوانست  ماند،  باقی  ملوکانه  اوامِر  و  ریاست جمهوری 

آستانۀ  در  کرزی  آقای  دلیل  همین  به  بپوشاند.  عمل  جامۀ  آرمان 

می خواهد  بیفتد(،  واقعاً  اتفاقی  چنین  اگر  )البته  قدرت  تحویل دهی 

سازد؛  رشیک  خود  سیاسِی  برنامه های  در  نیز  را  اسالم  جهان 

و  رهربی  در  چنددسته گی  به  باتوجه  منی توان  زیاد  که  موردی 

مانده،  باقی  کوتاه  زمان  در  را  آن  تحقِق  کشورها،  این  مدیریت 

متصور بود. 

می خواهد  دوحه  به  سفر  در  کرزی  آقای  این که:  دوم  هدِف  اما  و 

مقام های  با  بسته  درهای  پشِت  گفت وگوهای  در  را  مسایل  برخی 

این  به  برساند؛  »شفتالو«  به  شف«  »شف  حالت  از  قطری،  ارشد 

از  قانونی اش،  مأموریت  ماه های  پایان  در  کرزی  آقای  که  معنی 

روند  به  این که  ضمن  که  می کند  درخواست  قطر  کشور  مقام های 

اصلِی  طرف  نیز  را  افغانستان  دولت  ببخشند،  تازه  جدیِت  صلح 

این گفت وگوها قرار دهند. 

مناینده گان  حضور  بدون  امریکا  که  نیست  مطمین  هنوز  کرزی  آقای 

ادامه  را  گفت وگوها  این  صلح،  شورای  یا  و  افغانستان  دولت 

امریکایی اش  دوستان  با  کرزی  آقای  مشکل  اصلی ترین  ندهـد. 

هر  به  چون  است.  خورده  رقم  گفت وگوها  همین  محوِر  حول  نیز 

تنها  را  صلح  گفت وگوهای  رهربی  که  می خواهد  کرزی  آقای  دلیل 

که  می کند  فکر  او  بس.  و  باشد  داشته  اختیار  در  خودش  تنها  و 

اگر  و  اوست  دسِت  در  کشور،  در  صلح  گفت وگوهای  »شاه کلید« 

توانست  خواهد  آورد،  به دست  راستا  این  در  ملموسی  دستاورد 

نفِع  به  کابل  در  را  تازه یی  حکومِت  طالبان،  گروه  با  تبانی  در  که 

خود ایجاد کند. 

نخست وزیر  نوازرشیف  که  کرد  نباید  فراموش  دیگر،  سوی  از  اما 

از  و  مذهبی  تندرو  گروه های  با  نزدیکی  رابطۀ  که  پاکستان  جدید 

بسیاری ها  گفتۀ  به  و  اساسی  نقش  می خواهد  دارد،  طالبان  جمله 

می داند  نوازرشیف  باشد.  داشته  قرار  او  اختیاِر  در  صلح،  شاه کلید 

وضعیت  به  منی تواند  غرب،  اقتصادی  حامیت های  بدون  که 

پس  دهد؛  رسوسامانی  کشورش  اقتصادی  اسف بار  و  نابه سامان 

این  انتخاباتی اش  برنامه های  تحقق  در  او  برای  موقعیت  بهرتین 

از  شورشی،  گروه های  لگاِم  داشنت  دست  به  با  که  بود  خواهد 

صورت  هیچ  به  بنابرین،  بربد.  سود  خود  برنامه های  نفع  به  آن ها 

آقای  دیدوبازدیدهای  از  خاصی  انتظار  منی توان  فعلی  وضعیت  در 

کرزی با رهربان کشور قطر داشت.

در  صلح  تأمین  بر  مبنی  وعده هایش  برخالف  نوازرشیف   

می ورزد.  تالش  ناامنی ها  و  جنگ ها  تشدید  برای  عماًل  افغانستان، 

حمالت  و  درگیری ها  شاهد  افغانستان  مردم  اخیر،  هفته های  در 

غیرنظامِی  و  نظامی  نیروهای  علیه  شورشی  گروه های  شدیِد 

اساس  بر  و  تصادفی  شک  بدون  حمالت  این  استند.  خارجی 

تابستان،  فصل  در  طالبان  گروه  جنگِی  ازپیش تنظیم شدۀ  برنامۀ 

سیاست های  با  پیوند  در  حمالت  این  بلکه  نیافته اند؛  تشدید 

افزایش  پاکستانی،  رهربان  زیاده خواهی های  و  کرزی  آقای  ناکاِم 

یافته اند.  

»شاه کلید«ِ صلح در دست 

کیست؟

توانایی نیروهای امنیتی، در کوتاه ساخنِت دست طالبان از شهرها و روستاهای 

افغانستان ثابت می شود. به این معنا که باید نیروهای امنیتی افغانستان، 

جغرافیای جنگ را تغییر دهند

اما سوگ مندانه که سیاست های کلی نظام کنونی و نیز سیستم غیرمسوول آقای 

کرزی، این مجال را از نیروهای امنیتِی ما گرفته است. نیروهای پولیس ولو هرقدر 

جان فشانی کنند تا حمالت خطرناِک طالبان را خنثا سازند و یا نیروهای کشفی 

هر اندازه برای دستگیری انتحاریان پیش از اجرای حمله، تالش کنند، بازهم کاِر 

طالبان یک رسه نخواهد شـد. زیرا آن چه که نیروهای امنیتی افغانستان در عمل 

انجام می دهند، آقای کرزی و همراهانش در نظر با آن مخالف اند
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طالق پوتین تابوی سیاست مداران 

روس را شکست
 30 از  پس  روسیه  رییس  جمهوری  جدایی 

تابوی  همرسش  از  مشرتک  زنده گی  سال 

درخصوص  هرگز  که  را  کشور  این  مقام های 

خصوصی شان  مشکالت  و  شخصی  زنده گی 

علناً صحبت منی کنند، در هم شکسته است.

روسیه  رییس جمهوری  پوتین،  والدیمیر 

جدایی  خرب  افشای  برای  را  غیرمعمول  روشی 

مصاحبه   در  او  است.  برگزیده  همرسش  از 

روز  اواخر  که  روسیه  دولتی  تلویزیون  با  خود 

گفت  گرفت،  صورت  گذشته  هفته  پنجشنبه 

است  مدتی  پوتینا  لیودمیال  همرسش  با  که 

از  زودی  به  است  قرار  و  منی کند  زنده گی 

یکدیگر جدا شوند.

اما  است،  عادی  امری  روسیه  در  طالق 

زشت  و  نامناسب  عمل  و  تابو  یک  همچنان 

کشور  این  دولتی  ارشد  مقام های  میان  در 

همواره  روس  سیاستمداران  که  چرا  می شود  محسوب 

زنده گی  از  خوب  و  مناسب  تصویری  تا  داشته اند  سعی 

شایعات  اگرچه  دهند؛  نشان  جامعه شان  به  خود  خصوصی 

دادن  طالق  یا  بودن  همجنس گرا  بر  مبنی  همواره  زیادی 

زنانشان وجود داشته و دارد.

کبیر«  »پرت  داد  طالق  را  خود  زن  که  روس  رهرب  آخرین 

سال   300 از  بیش  که  بود  روس  تزار  اول،  پرت  هامن  یا 

سن  در  تا  کرد  مجبور  را  وی  مادرش  می زیست.  قبل 

لوپوخینا  یودوکیا  با  میالدی   1689 سال  به  و  سالگی   17

دوام  سال   9 تنها  مشرتک  زنده گی  این  اما  کند  ازدواج 

یک  در  را  او  و  داد  طالق  را  زنش  اول  پرت  و  داشت 

سال  در  دیگر  بار  روس  تزار  این  کرد.  زندانی  زیرزمین 

1711 ازدواج کرد.

نام  به  سابق  شوروی  دیکتاتور  استالین  جوزف  زن 

به  گلوله  شلیک  با  میالدی   1932 سال  در  آلیلویوا  نادژدا 

شدید  سانسور  و  کنرتل  دلیل  به  اما  داد  پایان  خود  زنده گی 

اصلی  علت  نه  و  وی  فوت  خرب  تنها  زمان،  آن  رسانه های 

مرگ این زن منترش شد.

روسیه  و  سابق  شوروی  رهربان  و  روس  زنان  میان  در  اما 

نکشید،  خودکشی  یا  طالق  و  جدایی  به  کارشان  که  نوین 

رهرب  آخرین  گورباچف،  میخائیل  همرسان  به  می توان 

رییس جمهوری  اولین  یلتسین،  بوریس  و  سابق  شوروی 

روسیه پس از شوروی اشاره کرد.

نقش  گورباچف  میخائیل  همرس  گورباچوا،  رایسا 

شوروی  جامعه  و  سیاست  عرصه  در  فعالی  و  چشمگیر 

داخلی  سفرهای  در  و  بود  دانشگاه  استاد  او  کرد.  ایفا  سابق 

سخرنانی هایی  ایراد  به  و  می کرد  همراهی  را  همرسش 

این  می کرد.  گفت وگو  خربنگاران  با  و  می پرداخت 

محبوبیت  از  خارج  در  تا  بود  شده  باعث  وی  اقدامات 

گورباچف  همرس  رفتار  این  اما  شود  برخوردار  فزاینده ای 

ازدواج  زوج  این  و  بگیرند  طالق  هم  از  آنها  که  نشد  باعث 

ابتال  علت  به  میالدی   1999 سال  در  رایسا  داشتند.  شادی 

به رسطان درگذشت.

کمرت  آنکه  وجود  با  نیز  یلتسین  بوریس  همرس  یلتسینا،  ناینا 

قبول  و  حامیت  مورد  اما  می شد  ظاهر  عمومی  انظار  در 

تورمننت های  در  همچنان  او  بود.  روس ها  از  بسیاری 

می یابد  حضور  بازیکنان  از  حامیت  برای  و  مسکو  تنیس 

و پس از مرگ همرسش ازدواج نکرده است.

زوجین  اگر  است.  سهل  بسیار  روسیه  در  طالق  قانون 

صغیری  فرزند  و  شوند  جدا  یکدیگر  از  که  بگیرند  تصمیم 

مبلغ  و  رفته  رسمی  اسناد  ثبت  دفرت  به  باید  باشند،  نداشته 

فرآیند  تکمیل  برای  و  بپردازند  دالر(   12( روبل   400

به  طرف  دو  میان  نیز  اموال  کنند.  صرب  ماه  یک  طالق 

زوجین  آنکه  مگر  می شود  تقسیم  نصف  به  نصف  صورت 

یکی  یا  برسند  توافق  به  اموال  تقسیم  برای  دیگری  نحوه  به 

جدایی  فرآیند  هیچ  بکشاند.  دادگاه  به  را  دیگری  آنها  از 

نهایی  زمان  تا  زوجین  و  ندارد  وجود  روسیه  در  رسمی 

شدن طالق نباید از یکدیگر جدا زنده گی کنند.

روس  خانواده های  پوتین  خود  موارد،  این  متام  وجود  با 

آنها  و  ترغیب  خانوادگی  ارزش های  به  را 

کرده  تشویق  بیشرت  فرزندان  داشنت  به  را 

پاداش ها  پرجمعیت  خانواده های  برای  و 

و مبالغ زیادی در نظر گرفته است.

رییس جمهوری  آنکه  وجود  با  همچنین 

کرده  تحصیل  شهرنشینان  جانب  از  روسیه 

مخالفت هایی  با  کشور  این  غربی شده  و 

ایجاد  با  را  خود  موقعیت  اما  است  مواجه 

رای دهندگان  جانب  از  حامیت  جلب 

و  ارزش ها  به  که  روستایی  محافظه کار 

احرتام  ارتدوکس  کلیسای  سنت های 

می گذارند، تقویت کرده است.

از  پوتین  طالق  خرب  انتشار  پی  در 

وی  ازدواج  بر  مبنی  شایعاتی  همرسش، 

 2004 املپیک  ژیمناستیک  قهرمان  با 

شایعات  است.  افتاده  زبان ها  رس  بر  آتن 

جوان  زن  این  با  سال  چند  پوتین  که  دارند  را  آن  گواه 

پسکف،  دیمیرتی  اما  بوده  ارتباط  در  دارد،  سال   30 که 

زنده گی  در  دیگری  زن  هیچ  که  کرد  اعالم  وی  سخنگوی 

رییس جمهوری روسیه وجود ندارد.

  پوتین و قهرمان ژیمناستیک
سال  در  خود  جمهوری  ریاست  دور  اولین  زمان  از  پوتین 

عمومی  انظار  از  را  خود  خانواده  همواره  میالدی   2000

اکنون  هم  که  وی  دخرت  دو  که  طوری  به  داشته  نگاه  پنهان 

سال   13 مدت  به  دارند  قرار  زنده گی شان  دوم  دهه  در 

است که در انظار عمومی ظاهر نشده اند.

اذعان  گذشته  هفته  پنجشنبه  روز  روسیه  رییس جمهوری 

خوب  ماریا  و  یکاترینا  نام های  به  دخرتش  دو  که  داشت 

بر  حرف  این  با  و  می کنند  زنده گی  روسیه  در  و  هستند 

ترک  را  روسیه  ازدواجشان  از  پس  اینکه  بر  مبنی  شایعات 

می کنند، خامته داد.

که  دلیل  این  به  را  خانواده اش  که  گفت  همچنین  وی 

چشم  از  ندارند،  مردم  میان  در  شدن  ظاهر  به  متایلی 

جامعه دور نگاه داشته است.

ظاهر  عمومی  انظار  در  که  پوتین  خانواده  رغم  علی  اما 

در  را  خود  خانگی  حیوانات  سایر  و  سگ ها  او  منی شوند، 

میالدی،   2008 سال  اکترب  در  می دهد.  قرار  منایش  معرض 

روسیه  رییس جمهوری  سکونت  محل  به  خربنگاران 

جشن  خاطر  به  که  را  برب  توله  یک  او  تا  شدند  فراخوانده 

تولدش هدیه گرفته بود، در معرض منایش قرار دهد.«

نخست وزیر پاکستان:

دورۀ دیکتاتوری رسآمده 

است

اردوغان: 

صرب ما حد و اندازه  یی دارد

بشار اسد:

سوريه آمادة گشودن جبهۀ جنگ با 
ارساییل در جوالن است

ترکیه  که  حالی  در 

روز  دهمین  وارد 

اعرتاضات  از 

به  نسبت  مردمی 

دولت  سیاست های 

است،  شده  انقره 

این  نخست وزیر 

داد،  هشدار  کشور 

و  حد  دولتش  صرب 

اندازه ای دارد.

طیب  رجب 

به  انقره  فرودگاه  در  که  طرفدارانش  از  تن  هزاران  جمع  در  ترکیه  نخست وزیر  اردوغان، 

حد  هم  ما  صرب  که  بدانید  ولی  هستیم  صبور  همچنان  گفت:  بودند،  آمده  وی  استقبال 

ملتی  به  فقط  بلکه  منی دهیم  پس  حساب  حاشیه یی  گروه های  به  ما  دارد.  اندازه یی  و 

می تواند  که  است  ملت  همین  فقط  و  است  رسانده  قدرت  به  را  ما  که  هستیم  پاسخگو 

قدرت را از ما بگیرد.

واقعی  چهره  باید  ترکیه  گفت:  و  خواند  »غارتگر«  مشتی  را  تظاهرکننده گان  دیگر  بار  وی 

از  که  آنهایی  کنند.  می  بی قانونی  و  بی نظمی  رواج  که  افرادی  چهره  نه  ببیند  را  انقره 

شنیدن عبارت غارتگر ناراحت می شوند، معنی آن را در فرهنگ لغات جستجو کنند.

در  شهرداری ها  انتخابات  برگزاری  به  اشاره  با  اردوغان  فرانسه،  خربگزاری  گزارش  به 

در  را  پارک  آن  یا  پارک  این  که  این  جای  به  گفت:  مخالفانش  به  خطاب   2014 مارچ 

انقره اشغال کنید، چند ماه صبور باشید.

خشونت  با  بدانید  ولی  می زنید  دم  حقوق  و  آزادی  دموکراسی،  از  شام  داد:  ادامه  وی 

بهره مند  حقوق  و  آزادی ها  انواع  از  قانون،  از  تبعیت  با  بلکه  منی کنید  پیدا  دست  آنها  به 

می شوید.

بدبین  و  نگران  ترکیه  اوضاع  مورد  در  نباید  کس  هیچ  کرد:  ترصیح  ترکیه  نخست وزیر 

آنها  همه  از  و  کرده  نرم  دست و پنجه  زیادی  نامالیامت  با  هم  گذشته  در  ترکیه  باشد. 

پیروز بیرون آمده است.

چند  طی  انقره  و  استانبول  در  تظاهرات  برگزاری  برای  خواست  طرفدارانش  از  اردوغان 

روز آینده آماده شوند.

برای  معجزه  آسایی  حل های  راه   کرد:  تاکید  رشیف  نواز 

نخواهم  شعار  هرگز  و  ندارم  اختیار  در  پاکستان  مشکالت 

داد.

روزنامه  با  گفت وگو  در  پاکستان  وزیر  نخست  رشیف،  نواز 

برای  معجزه  آسایی  حل های  راه   کرد:  تاکید  عکاظ  عربستانی 

نخواهم  شعار  هرگز  و  ندارم  اختیار  در  پاکستان  مشکالت 

داد.

به  و  دارم  قوی  اراده  و  صادقانه  نیت  گفت:  حال  عین  در  وی 

وعده هایی که به رای دهنده گان داده ام، پایبندم.

جدید  کاری  تیم  یک  من  کرد:  ترصیح  همچنین  رشیف  نواز 

مشکالت  حل  برای  را  راهی  نقشه  طرح  می تواند  که  دارم 

کشوری  به  تبدیل  پاکستان  تا  کند  ارایه  اولویت ها  اساس  بر 

قدرمتند و خودکفا شود.

به  نه  دارم  اعتقاد  ارزش ها  سیاست  به  من  گفت:  ادامه  در  وی 

سیاست زور و سلطه.

که  زمانی  من  داشت:  عنوان  همچنین  پاکستان  وزیر  نخست 

برق،  تورم،  انرژی  بحران های  با  گرفتم  دست  به  را  قدرت 

و  هرج  تندروی،  پاشیده،  هم  از  اقتصاد  بیکاری،  بدهی ، 

بد  وجهه  و  فساد  دولتی،  ریخته  هم  به  موسسات  فقر،  مرج، 

پاکستان در جامعه بین املللی روبه رو هستم.

یاد  سوگند  تازه گی  به  که  من  دولت  داد:  ادامه  رشیف  نواز 

اقتصادی  نابسامان  وضع  ولی  رو به روست  چالش  با  کرد، 

در  که  است  موضوعی  این  و  بخشید  خواهد  بهبود  را 

رنج  آن  تلخی  از  ملت  که  چرا  دارد  قرار  دولت  اولویت های 

این  کردن  برطرف  برای  روز  و  شب  من  کابینه  و  می برند 

مشکالت خواهد کوشید.

از  را  او  حزب  ملت  که  گفت  همچنین  سخنانش  ادامه  در  وی 

باید  هم  حزب  است.  کرده  انتخاب  رای  صندوق های  طریق 

متقابال آمال ملت را جامه عمل بپوشاند.

پیرشفت  مانع  انرژی  کمبود  داشت:  عنوان  رشیف  نواز 

مساله  این  بررسی  باید  دولت  همین  برای  می شود  پاکستان 

برای  جامع  برنامه یی  زودی  به  من  و  دهد  قرار  اولویت  در  را 

حل مشکالت پیچیده کشور اعالم خواهم کرد.

خود  سخنان  از  دیگری  بخش  در  پاکستان  وزیر  نخست 

قانون  دولت  آمدن  کار  روی  با  پاکستان  که  مطمینم  من  گفت: 

قرار  تغییر  مسیر  در  روشن  آینده یی  سوی  به  فساد  پایان  و 

می گیرد.

رسیدن  هدف  با  سیاسی  احزاب  متامی  با  زودی  به  افزود:  وی 

گفت وگو  وارد  کشور  مشکالت  حل  جهت  اشرتاکاتی  به 

خواهم شد.

دارم  متایل  من  داشت:  اظهار  همچنین  پاکستان  وزیر  نخست 

دیدگاه  این  با  و  باشد  روشن  و  شفاف  تعامالت  و  رفتارها  همه 

از  هم  انتقام  فکر  در  و  دهم  پایان  اختالفات  به  می خواهم 

رسآمده  دیکتاتوری  دوره  که  چرا  نیستم  خود  سیاسی  دشمنان 

و  دموکراتیک  انتخابات  طریق  از  بعدی  دولت های  و  است 

رای گیری به قدرت می رسند.

دولت های  متامی  با  پاکستان  جدید  دولت  کرد:  تاکید  وی 

داشت  خواهد  تعامل  اختالف  بدون  و  مساوی  طور  به  محلی 

حاکمیت  از  ناپذیر  جدایی  جزو  محلی  دولت های  که  چرا 

ملی پاکستان هستند.

رسنشین  بدون  هواپیامهای  حمالت  به  دیگر  سخنانی  در  وی 

گفت:  و  پرداخت  پاکستان  نشین  قبیله  مناطق  به  امریکایی 

بدون  هواپیامی  حمله های  که  بود  خواهد  این  ما  تالش   متام 

ملی  حاکمیت  زیرا  دهیم  پایان  را  امریکا  جنگی  رسنشین 

شکل هایی  به  موضوع  این  پرونده  و  می کند  نقض  را  پاکستان 

مختومه خواهد شد.

کشورها  حاکمیت  اصل  به  احرتام  راستا  همین  در  رشیف  نواز 

و وحدت شان را خواستار شد.

سفید  کودتای  در  و  میالدی   1999 سال  در  که  رشیف  نواز 

پارملان  وارد  اکرثیت  رای  با  بار  این  شد  رسنگون  حکومتش 

تشکیل  برای  را  وی  شایستگی  موضوع  این  و  شد  پاکستان 

دولت تک حزبی بدون مشارکت دیگر احزاب اثبات می کند.

رييس جمهوری  اسد،  بشار 

روزنامه  با  مصاحبه یی  در  سوريه، 

که  است  گفته  »االخبار«  لبنانی 

دارد  جدی«  »آماده گی  کشورش 

در  ارساییل  با  جنگ  »جبهه  تا 

جوالن« را باز کند.

روز  که  گفت وگو  اين  در  اسد 

داشت:  اظهار  شد،  منترش  دوشنبه، 

که  است  جدی  کاماًل  مسأله  »اين 

اساس  بر  و  تجربيات  از  گريی  بهره  ضمن  جوالن  در  جبهه  گشودن  آماده  سوريه 

برنامه ريزی های دقيق خود با هدف های درازمدت است«.

تنگی  بطری  »دهانه  از  خروج  حال  در  کشورش  که  می گويد  سوريه  جمهوری  رييس 

است که در دو سال گذشته در آن محبوس شده بود«.

سال  دو  در  سوريه  عليه  منطقه ايش  همدستان  و  غرب  که  کثيفی  »بازی  گفت:  اسد 

اخري به راه انداختند، رو به پايان است«.

خود  مخالفان  و  بدبينی  ابراز   »۲ »ژنو-  کنفرانس  موفقيت  به  نسبت  همچنني  بشاراسد 

را تحقري کرد.

در  او  به  وفادار  نريوهای  که  است  داده  انجام  حالی  در  را  مصاحبه  اين  اسد  آقای 

سهمگني  عمليات  يک  در  توانستند  حزب الله  سازمان  اعزامی  نظاميان  شبه  با  همگامی 

اکنون  آنها  نظامی  عمليات  و  کنند  خارج  معارضني  کنرتل  از  را  »القصري«  منطقه  نظامی، 

متوجه »پاکسازی« منطقه مهم و راهربدی حلب است.

خارجه  امور  وزير  کری  جان  سفر  آسوشيتدپرس،  گزارش  براساس  ميان،  اين  در 

دليل  به  شود،  آغاز  امزو،  از  بود  قرار  که  فلسطينی  رسزمني های  و  ارساییل  به  امریکا 

بحران سوريه، به تعويق افتاده است.

ارتش  عمليات  در  الله  حزب  نظاميان  شبه  وسيع  مشارکت  گزارش،  اين  براساس 

کری  جان  نيز  و  سفيد  کاخ  روزها  اين  که  است  یی  مسأله  اسد،  بشار  تقويت  و  سوريه 

را به خود مشغول کرده است.

جان  مشارکت  با  را  نشست هايی  هفته  اين  سفيد  کاخ  که  داده  گزارش  آسوشيتدپرس 

به  سوری  معارضني  تجهيز  باره  در  بحث  برای  امریکايی  بلندپايگان  ساير  و  کری 

سالح برگزار می کند.

            /گزارش-واشنگنت پست/
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 تتت تتتت

روش های خالقانۀ
حل مشکالت و رسیدن به اهداف

عامل  یک  میزانی  تا  شام  باشد.  داشته  نتیجه  انتظار  که  است  کسی  اجرایی  عامل  یک 

به  نیازی  بودن،  مجری  یا  مدیر  برای  می رود.  توقع  شام  از  نتیجه  که  هستید  اجرایی 

باشید  فردی  که  است  این  بکنید  باید  که  کاری  نیست.  پرسونل  و  کار  دفرت  داشنِت 

قابل  طریقی  و  مشخص  زمانی  محدودۀ  یک  در  را  کار  یک  انجام  مسوولیت  که 

سنجش، قبول کنید.

است.  تصمیم گیری  و  مشکالت  حل  اصلی،  توانایی  اجرایی،  عامل  یک  برای 

خواب  به  شب  که  زمانی  تا  می شوید  بیدار  خواب  از  صبح  که  زمانی  از  درواقع، 

برحسب  مشکالت  حل  اطالعات،  تحلیل  اطالعات،  دریافت  حال  در  مدام  می روید، 

ناشی  دیگران  و  خودتان  جانب  از  اعاملی  به  که  تصمیامتی  گرفنت  و  اطالعات،  آن 

کیفیت  شام،  مشکل  حل  و  تصمیم گیری  کیفیت  گفت  می توان  هستید.  می شود، 

باید  باشد،  حال  زمان  از  بهرت  آیندۀتان  می خواهید  اگر  می کند.  تعیین  را  شام  زنده گی 

بتوانید  باید  بگیرید.  بهرتی  تصمیامت  و  داده  ارتقا  را  کردن تان  فکر  کیفیت  بتوانید 

یک حالل مشکِل خالق باشید.

که  می ماند  عضالنی  قدرت  ساخنت  مثل  درست  خالق،  ذهنی  قدرت  ایجاد 

با  می توانید  و  شد.  خواهد  قوی تر  بیاورید،  مغزتان  به  بیشرتی  فشار  هرچه قدر 

مغزتان  قدرت  خالقانه،  مشکل  حل  توانایی  بردِن  باال  برای  راهکار  دو  از  استفاده 

را باال بربید.

ایده   20 روش  که  ذهن  طوفان  روش  برای  دارد.  نام  ذهن«  »طوفان  روش  اولین 

با  است.  کاغذ  تکه  یک  و  قلم  یک  دارید  نیاز  که  چیزی  تنها  به  می شود،  نامیده  هم 

نوشنت یک هدِف مشخص یا یک مشکل خاص روی کاغذ رشوع کنید.

افزایش  درصد   50 تا  را  درآمدتان  آینده  سال  تا  می خواهید  اگر  مثال  عنوان  به 

چه  درصد،   50 تا  آینده  ماه   12 تا  درآمدم  بردن  باال  »برای  بنویسید،  می توانید  دهید، 

می توانم بکنم؟«

هدف  برود،  باال  درآمدتان  دارید  دوست  که  مقداری  نوشنت  با  می توانید  حتا 

درآمدم  آینده  ماه   12 تا  این  »برای  بنویسید،  مثاًل  کنید.  انتخاب  خود  برای  دقیق تری 

را تا 1000 دالر باال بربم، چه می توانم بکنم؟«

بیشرت  مراتب  به  پاسخ های تان  کیفیت  باشد،  مشخص تر  و  دقیق تر  پرسش  تان  چه  هر 

چه  باشم  خوشحال تر  آینده  ماه   12 تا  این که  »برای  ننویسید  پس  بود.  خواهد 

سوال تان  است.  گیج کننده  و  مبهم  بسیار  مغزتان  برای  سوال  نوع  این  بکنم؟«  می توانم 

عملی  پاسخ هایی  به  که  دید  خواهید  و  کنید  انتخاب  جزییات  با  و  دقیق  مشخص،  را 

و موثر دست پیدا خواهید کرد.

ذهن تان  بگذارید  کنید.  جمع  آن  برای  پاسخ   20 کردید،  یادداشت  را  پرسش  وقتی 

این  به  کنید.  یادداشت  را  می رسد  ذهن تان  به  که  پاسخی  هر  درآید.  جریان  به  آزادانه 

یا  است  ممکن  احمقانه،  یا  است  هوشمندانه  غلط،  یا  است  درست  که  نکنید  فکر 

غیرممکن. تنها 20 پاسخ برای سوال تان پیدا کنید.

کردن«  کار  »تندتر  یا  کردن«  کار  »طوالنی تر  یا  کردن«  کار  »بیشرت  با  می توانید  مثاًل 

یا  کار«  کردن  »عوض  مثل  عمیق تر  پاسخ هایی  به  آخر  در  دهید.  پاسخ  سوال  آن  به 

»معرفی یک محصول یا خدمات جدید« یا »رشوع کار مخصوص خودتان« برسید.

پیدا  پاسخ   20 که  بروید  پیش  جایی  تا  باید  اما  نیست،  مهم  می نویسید  که  چه  هر 

ذهن تان  به  چیزی  بدیهی،  و  مشخص  پاسخ های  نوشنِت  از  بعد  اگر  باشید.  کرده 

نرسید، راهکارهای برعکس را بنویسید.

         غالم محمد محمدی

نبوده،  مجرد  و  تنها  دیورند،  معاهدۀ 

تعهدات  و  معاهدات  سلسله  یک  بلکه 

مناطق  واگذارِی  با  رابطه  در  زنجیره یی 

ادعای  طرِف  )مناطق  دیورند  ماورای 

افغانستان(   بیامر  ناسیونالیست های 

حجیم  از  جلوگیری  برای  که  دارد  وجود 

شدن این بحث، فقط از آن ها نام می برم:

شاه شجاع  میان  الهور  سه جانبۀ  معاهدۀ  1ـ 

احمدشاه  تخت وتاِج  میراث داِر  و  )نواسه 

و  پنجاب  حاکم  رنجیت سنگ  ابدالی(، 

 ۱۸ در  م   ۱۸۳۸ جون   ۲۶ مورخ  مکناتن، 

فقره.

است:  آمده  معاهده  این  اوِل  فقرۀ  در 

و  سند  آب  این سوی  ماملک  از  »آن چه 

خالصۀ  ترصف  در  سند  آب  آن سوی 

آن زمان  ]در  است  )رنجیت سنگ(  جی 

افغانستان  با  هم رسحد  انگلیس ها 

هم رسحد  رنجیت  قلمرو  بلکه  نبوده،  

شاه شجاع  رسکار  بود[،  افغانستان  با 

مناطق  در  سدوزایی  خاندان  سایر  و 

بطن  و  نسل  بعد  نسل  مرقومه الصدور،  

نخواهند  و  نداشته  دعوایی  هیچ  بطن  بعد 

داشت. 

است  عبارت  معاهده  این  شامل  مناطق 

غربی،   رشقی،  حدود  کشمیر،   صوبۀ  از: 

هزاره،  چچه،   اتک،   رود  جنوبی  و  شاملی 

آن  توابع  و  پشاور  آن،   توابع  و  وانت  کنبل، 

وزیر،  بنو،  یوسف زایی ها،   با  خیرب  حد  تا 

توابع  و  خوشحال  باغ  کاله  گرانک  تانگ،  

حاجی پور،   مندو،   اروات،   سهنگر،   آن، 

متام  با  میسنگره  ُملک  کیچی  روح پور،  

حدود آن و صوبۀ ُملتان با متام ُملک آن.

میران  ترصف  در  که  ماملکی  آن چه  و 

سدوزایی،  نسل  خانوادۀ  نیز  است  سند 

نخواهد  و  ندارد  دعوایی  آن  در  نسل  اندر 

داشت.« ۴ 

۱۸۳۹م،  سال  در  معاهده  همین  استناد  به 

نظامی  قوت  با  انگلیس ها  را  شاه شجاع 

و لشکرکشی، پادشاه افغانستان ساختند.

می   ۷ قندهار  دوستانۀ  معاهدۀ  ۲ـ 

بعد  شاه شجاع  و  مکناتن  میان  ۱۸۳۹م 

در  شد.  امضا  قندهار  در  تاج پوشی  از 

«این  که:   است  آمده  معاهده  این  اول  مادۀ 

سه جانبۀ  معاهدۀ  رشایط  جمیع  معاهده 

الهور را تصدیق می دارد.« ۵

رسدار  میان  جمرود  اول  معاهدۀ  ۳ـ 

امیردوست محمد  پرس  غالم حیدرخان 

به  الرنس  جان  با  ۱۹55م  مارچ  خان،۳۰ 

معاهده  این  سوِم  مادۀ  در  رسید.  امضا 

و  خان  دوست محمد  »امیر  است:  آمده 

ترصف  تحت  عالقه جات  به  آن،  ورثای 

به  نکرده،  مداخله  کمپنی«  یا  هند  »ایست 

آن احرتام می گذارد.«

آن ها  از  که  مناطقی  متام  معاهده،  این  در 

شد  برده  نام  الهور  سه جانبۀ  معاهدۀ  در 

تا  ۱۸۳۹م  رنجیت سنگ  مرگ  از  پس  و 

یا  هند  »ایست  ترصف  در  همه  م   ۱۸۴۹

بودند،   درآمده  انگلیس ها  یعنی  کمپنی« 

این بار به انگلیس ها بخشیده شدند. ۶

فقره،   ۱۲ در  جمرود  دوم  معاهدۀ  4ـ 

پرس  خان  اعظم  محمد  رسدار  میان 

در  الرنس  جان  و  خان  دوست محمد 

انقالب  و  قیام  هنگام  ۱۸۵۷م  جنوری   ۶

معاهده  این  شد.  امضا  هندوستان  بزرِگ 

نیز موافق با معاهدۀ اول جمرود بود.

برای  هرگز  خان  دوست محمد 

قیام  هنگام  مناطق،  این  استخالص 

انگلیس ها  زخمِی  ناخن  از  هند،  بزرگ 

وسیلۀ  به  انگلیس ها  و  نکرد.  استفاده 

شهر  چندین  قیام  قبایلی،  پشتون  ۳۴هزار 

هندوستان را رسکوب منودند.

امیرمحمد  میان  گندمک  معاهدۀ  ۵ـ 

 ۲۸ حضور  در  کیوناری  و  یعقوب خان 

می   ۲۶ تاریخ  به  محمدزایی  رسداِر  تن 

کنرتول  که  شد  امضا  فقره   ۱۰ در  ۱۸۷۹م 

کشور،  استقالل  با  همراه  منطقه  چندین 

رساًم به انگلیس ها واگذار گردید .۷

عبدالرحمن خان  میان  دیورند  معاهدۀ  ۶ـ 

یعنی  بخش  دو  شامل  دیورند  مارتیمر  و 

است  دیورند  مرز  و  رشقی  شامل  مرز 

۱۸۹۳م،  نوامرب   ۱۲ در  دیورند  معاهدۀ  که 

شامل هفت فقره می باشد. ۸

آن،  هفت گانۀ  مواد  از  هیچ کدام  در 

ذکر  معیاد  یا  بودن  یک صدساله  قید 

بودن  یک صدساله  ادعای  است.  نشده 

تاریخ  در  جعل  و  مغرضانه  دیورند، 

مخترص  تاریخ   ۳۰۰ صفحات  در  است. 

صفحات  حبیبی،  مرحوم  اثر  افغانستان 

مرحوم  اثر  رساج التواریخ   ۹۵۰ تا   ۹۴۶

 ۴۲۳ تا   ۴۲۰ صفحات  کاتب،   فیض محمد 

عبدالرحمن خان،  شخص  اثر  تاج التواریخ 

تقسیامت  و  رسحدات   ۶۳ تا   ۶۱ صص 

غالم  استاد  پوهاند  اثر  افغاستان  اداری 

 ۲۵۹ تا   ۲۵۶ صفحات  و  عارض،  جیالنی 

اصغر  اثر  برتانوی  هند  و  کتاب  افغانستان 

هیچ  دیورند  مرز  معیاد  از  بلگرامی،  حسن 

آن،  انگلیسی  منت  و  نیامده  عمل  به  ذکری 

فوتوکاپی  کلکته  روزنامۀ  روی  از  که 

موجود  کتاب(  )نویسندۀ  بنده  نزد  شده، 

ماده  هفت  رصف  دیورند  معاهدۀ  است. 

دارد.

بین املللی«،  مرزهای  »ثبات  اصل  مطابق 

اقرار«،  از  پس  انکار  ممنوعیت  »اصل 

ارضی  متامیت  به  »احرتام  اصل 

امور  در  مداخله  »عدم  اصل  و  کشورها« 

ملل  منشورسازمان  در  کشورها«  داخلی 

جهانی  جامعۀ  اساسی  قانون  که  متحد 

دایمی،   نیز  دیورند  مرز  می شود،   نامیده 

تغییرناپذیر و بین املللی است.

تعهد  هیچ  منشور،  این   ۱۰۳ مادۀ  مطابق 

ملل  سازمان  در  دولت ها  جانب  از  دیگر 

حقوقی  قوِت  منشور  این  از  باالتر  متحد، 

ندارد. ۹

معاهدۀ  یا  خان  حبیب الهو  ِدن  معاهدۀ  ۷ـ 

میان   ۱۹۰۵ مارچ   ۲۱ در  که  “خال”  

و  برتانوی  هند  خارجۀ  وزیر  ِدن  لویس 

شده،  امضا  خان  حبیب الهه  امیر  شخص 

که  قراردادی   ...« که:  است  آمده  آن  در 

انگلستان  علیه  دولت  با  پدرم  واالحرضت 

نیز  من  است،   کرده  عمل  و  منوده  منعقد 

خواهم  عمل  و  منوده  قبول  را  آن ها  همۀ 

کرد، مخالف آن عمل نخواهد شد.«۱۰

میان  که  راولپندی  صلح  معاهدۀ  ۸ـ 

)بعدها  داخله  وزیر  علی احمدخان  رسدار 

هملنت  با  خان(  امان الله  شوهرخواهر 

۱۹۱۹م  اگست   ۸ تاریخ  به  گرانت 

معاهده  این  پنجِم  مادۀ  در  شد.  امضا 

رسحد  افغانستان  »دولت  است:  آمده 

که  هامن طوری  را  افغانستان  و  هند  بین 

منوده  قبول  خان  حبیب الها  مرحوم  امیر 

مناید  تعهد  نیز  و  می منایند  قبول  بودند، 

خیرب  مغرب  نشدۀ  تجدید  قسمت  که 

به زودی تجدید شود.« ۱۱

خوشدل خان  رسدار  فرزند  علی احمدخان 

دوم  تجاوز  هنگام  پدرش  بود.  لویناب 

مردِم  که  بود  قندهار  والی  انگلستان، 

بولدک  سپین  قطعۀ  به  کمک  از  را  قندهار 

کابلی  یوسف خان  محمد  بود.  کرده  منع 

خود،  رسبازان  متام  با  قطعه،  فرمانده 

شهید یا زخمی بر زمین افتادند.

به  ملی  خاین  به حیث  علی احمدخان 

اعدام  کلکانی  حبیب الهد خان  امیر  وسیلۀ 

کرده  خیانت  امان الله خان  به  او  گردید. 

کرد  کمک  مرشقی  شورشیان  به  بود؛ 

سمت  شورش  نشاندِن  فرو  به جای  و 

مرشقی، خود را پادشاه اعالن منود.

دستوِر  از  علی احمدخان  که  می شود  ادعا 

لغزیده  معاهده  امضای  هنگام  شده  توصیه 

محمود  مرحوم  قلم  به  دستور  این  است. 

باشد،  درست  ادعا  این  اگر  بود؛  طرزی 

طرزی  محمود  شخص  بعد  سال  دو  چرا 

معاهدۀ دیورند را تصدیق و تأیید کرد ؟

مردم افغانستان؛ 

گروگان های دیورند!

بخش سوم



ترجمه: حسن فیاد

شایسته  يی،  و  کارآزموده  نویسندة  هیچ  که  منی  برم  گامن 

آثار  مورد  در  را  “سبک”  واژة  کارآموزی،  دورة   از  پس  هرگز 

خواهد  خودآگاه  چنان   کند،  چنین  اگر  برد.  به کار  خویش 

ا ست  ممکن  بود.  نخواهد  نوشنت  به  قادر  دیگر  که  گشت 

مسايل  ـ  عادی  فردی ست  من  هم چون  بی گامن   که  ـ  او 

“آن  بگوید  مثاًل  بگیرد.  نظر  در  “سبک”  دربارة  را  خاصی 

پرسک  برای  سخنان  “آن  یا  ندارد.”،  درست  آهنگ  جمله 

می  آید.”  به نظر  دشوار  و  پیچیده  “آدم”،  این  مثل   ساده  يی 

مبتذل  شده،  گرفته  ابلهانه یي   رسمقالة  از  که  جلمه  “آن  یا  و 

عنوان  به  ”سبک”،  کلی  مفهوم  اما  است.”  افتاده  پیش پا  و 

داستان،  و  اندیشه  موضوع،  از  متامیز  چیزی  منتزع،  چیزی  

بر ذهن او راه نخواهد یافت.

حد  به  چنان كه  است.  خویش  قریحة  پیرو  نویسنده، 

که   Tilden تیلدن  هم چون  باشد،  کارآزموده  کفایت 

که   Dempsey دمیسی  هم چون  یا  می  کند،  بازی  تنیس 

را  خویشنت  چنان  یعنی،  نوشت.  خواهد  چیز  می  جنگد، 

دست  لحظه  يی  هرگز  که  می  سازد  غرقه   خود  نوشتة  در 

آن  بر  و  زند  تکیه  خود  مسند  بر  تا  بازمنی  دارد  نوشنت  از 

بنگرد یا بیاندیشد.

خوبی  موضوع،  نقطه نظر  از  “سبک”  کلی  مسايل  بررسی 

به  یکدیکر،  برابر  در  پیچیده گی  آن  و  ساده گی  بدی،  و 

ذهن  و  روان  ـ  و  جسم  منسوخ  برای  از  مباحثات  اندازة 

برای  از  نشانه یي ست  “منسوخ”  واژة  من  گامن  به  )و 

“سبک بد”(، ماوراءالطبیعه و بیهوده خواهد بود.

زیرا  منی  رویم.  کلنجار  اندیشه  ها  این گونه  با  دیگر  امروزه 

بدون  و  داد.  منی توانم  متیز  ذهن  و  روان  میان  تفاوتی  که 

جسمی  بیامرگونه،  روانی  و  ذهن  با  که  می  دانیم   شک 

روان  و  ذهن  نیز،  علیل  جسمی  با  و  داشت  خواهیم  علیل 

همه،  از  مهم تر  و  بود.  منی  توانند  برخوردار  سالمت   از 

دربارة  اغلب  آمده ایم.  ستوه   به  بحث ها  این چنین  از  دیگر 

از  گاهی  اما  منی  گويیم،  سخنی  کلی  به  طور  خود  جسم 

کار  خوب  "کبدم  که:  برمی آوریم  ناله  ناراحتی  شدت  ـ 

منی کند، بهمین جهت احساس  درد می کنم."

مفهوم کهنة موسوم به “سبک” نیز چنین است.

خود  احساساِت  آن  در  نویسنده  که  است  حالتی  “سبک” 

احساس  توانایي  دارد:  بسته گی  چیز  دو  به   و  می کند  بیان  را 

به  تا  گفت و گو  و  مطالعه   اثر  بر  می  باید  که  ـ  او  مایة  و  او 

یاری  به  را  خود  احساسات  بتواند  که  باشد  رسیده  پایه  آن 

هیچ  در  را  آن  که  کیفیتی  ـ  احساس:  بدون  بدارد.  بیان   آن 

گنجینه  يی  ـ  مایه:  بدون  و  ـ  آموخت  منی توان  مکتبی 

می  آید،  حاصل  خارجی  برداشت  های  راه  از  بیشرت  که 

نویسنده  ـ  خوب  ذوق  و  حافظه  تعبیرناپذیر  کیفیت های 

سبکی نخواهد داشت.

بسیاری  و  مهمل  مطالب  “سبک”  دربارة  محتماًل 

تأثیر  و  تقوی  استخوان بندی های  دربارة   تا  نگاشته  اند 

جنبه  های  دیگر  هم چون  را،  “سبک”  این همه  با  سامل. 

تعلیم  درنیافته،  ذاتاً  را  آن  ابتدا  در  که  کسی  به  آموزش، 

منی توان داد.

نوشتة  در  چنان  نوشنت،  هنگام  به  نویسنده گان  همة  کاش 

منی  کردند  درنگ  لحظه يی  هرگز  که  می  گشتند  غرقه  خود 

تا با خود بگویند: “این سبک خوب است؟”

آرش شامرة ۴ 

گرفته شده از: مد ومه

          سیدمصطفی رضیئی

 

  »خاطرات پزشک جوان«
از  سورمته  »در  جوان«:  پزشک  »خاطرات  جلد  پشت 

عجیب،  صدای  انداختم.  نگاهی  اطراف  به  شدم  بلند  جایم 

رسید  گوش  به  تاریکی  در  جایی  در  خشنی  و  غمگین 

ناگهان  چرا  منی دانم  شد.  خاموش  رسعت  به  سپس  و 

مبارش  یاد  و  گرفت  فرا  را  وجودم  ناخوشایندی  احساس 

دستانش  در  را  رسش  درحالی که  اکنون  این که  و  افتادم 

راستم  دست  امتداد  در  است.  دل تنگ  چه قدر  داشته،  نگه 

بزرگ تر  لکه  ناگهان  دادم،  تشخیص  را  سیاهی  لکة  ناگهان 

بزرگ تر.  و  بزرگ تر  سپس  و  سیاه  گربة  یک  اندازة  به  شد 

افتاده  لرزه  به  فکش  انداخت،  نگاهی  من  به  آتش نشان 

می گفتم:  خود  به  کشیدم،  آهی  دکرت؟  دیدید  پرسید:  بود. 

همه چیز روبه راه می شود...«

پیدا  سامانی  و  رس  بخواهد  فارسی  زبان  به  ترجمه   اگر 

با  باشد.  داشته  مختلف  زبان های  برای  مرتجم  باید  کند، 

میان  به  را  خودش  راِه  دیرباز  از  روسیه  ادبیات  اين که  وجود 

مرتجم های  ما  اما  است،  کرده  باز  فاريس  داستان  خواننده گان 

ترجمه  فارسی  به  روسی  زبان  از  مستقیاًم  که  داریم  کمی 

و  داریم  کم  جوان  مرتجم  مرتجم ها،  همین  بین  در  کنند. 

مستقیم  که  جوان هاست  همین  از  یکی  توزنده جانی  فهیمه 

جدید  کتاب  دو  و  می زند  ترجمه  به  دست  روسی  زبان  از 

هستند.  بولگاکف  میخاییل  از  کوتاه  رمان  سه  و  رمان  یک  او، 

سگ«،  »دِل  و  مارگاریتا«  و  »مرشد  به خاطر  که  نویسنده یي 

میان خواننده گان فارسی ، طرف داران خودش را دارد.

نوشنت.  دربارة  رمانی ست  مرده«  یک  »دست نوشته های 

یک  ماکسودوف  »رسگئی  می گوید:  کتاب  جلد  پشت 

زنده گی  رشایط  از  و  است  کشتی رانی  موسسة  سادة  کارمند 

همیشه گی اش  عالیق  از  یکی  و  رسخورده  معاشش  امرار  و 

با  منایش نامه یي  نگارش  روی  شب ها  او  است.  نوشنت 

از  نامه یي  مدت ها  از  بعد  می کند.  کار  سیاه  برف  عنوان 

شدن  پذیرفته  و  مالقات  بر  مبنی  مستقل  تياتر  آموزشی  مرکز 

اکران  قابل  منایش نامه های  از  یکی  عنوان  به  منایش نامه اش 

شود«.  دگرگون  زنده گی اش  می شود  باعث  و  کند  دریافت 

یافنت  راه  برای  تالش  در  است  راوی  خاطرات  کتاب،  بیشرت 

اما  بودن.  نویسنده  برای  تالش  در  و  نویسنده ها  دنیای  به 

را  کلامت  دنیای  که  می  شود  تعفنی  رسگشتة  او  گام به گام 

می کند  سعی  قدم به قدم  او  ساخته.  احاطه  حاشیه هایش  با 

رسخورده گی  احساس  بیشرت  و  بیشرت  اما  باشد،  موفق 

می کند.

دیده  جوان«  پزشک  »خاطرات  در  رسخوردگی  همین   

گرفته  شکل  مجزا  بخش  سه  از  خود  که  کتابی  می شود. 

و  کوتاه  است  رمانی   جوان«،  پزشک  »خاطرات  است. 

به  تحصیالت،  پایان  از  بعد  که  شهری  پزشکی  روایت های 

به  دست  باید  ورود  بدِو  هامن  از  او  می شود.  فرستاده  روستا 

به  را  نیمه جان  ُخردسايل  )دخرت  بزند  سنگینی  جراحی  عمل 

افتاده،  پایین  خرمن کوب  دستگاه  از  او  آورده اند.  بیامرستان 

همه  داده.  دست  از  خون  بسيار  و  شکسته  جا  چند  از  پایش 

کرده  قطع  را  او  پاِی  داکرت  اما  می میرد،  دخرتك  می گویند 

است  پزشکی  جزيیات  از  لربیز  کتاب  می دهد(.  نجاتش  و 

کالسیک  ادبی  سبک  روسیه،  روستایی  محیط  با  هم چنین  و 

معارص  زنده گی  دربارة  نویسنده  نظریه های  و  رسزمین  این 

پر شده است.

ادامة  را  آن  بعضی  که  است  دیگری  کوتاه  رمان  »مرفین« 

نظر  در  مستقل  کتابی  را  آن  بعضی  و  می دانند  »خاطرات…« 

یکی  در  مستعار  اسِم  با  اثر  دو  هر  مرتجم  به گفتة  می گیرند. 

نوشته های  در  »داستان ها  شده اند.  منترش  مسکو  مجله های  از 

می افتد  اتفاق   ۱۹۱۸ تا   ۱۹۱۶ سال های  آغاز  از  بولگاکف 

پایان  به  را  پزشکی  دانشکدة  خود  بولگاکف،  که  سالی  در 

در  و  شد  احضار  رسبازی  خدمت  به  بعد  کمی  بود،  رسانده 

روستای  به  پزشک  عنوان  به  را  او  ارتش  سال  هامن  پاییز 

این  خاطرات  که  کرد  اعزام  اساملنسک  منطقة  در  نیکلسکی 

می آورد.  )خاطرات…(  شده  ذکر  مجموعة  در  را  دوران 

در  خود  پزشکی  فعالیت های  به   ۱۹۱۷ سپتمرب  تا  بولگاکف 

نیکلسی ادامه داد«.

تخیلی،  فضایی  از  که  می شود  متام  »ابلیس«  داستان  با  کتاب 

 ۱۹۲۳ سال  در  داستان  است.  برخوردار  کنایی  و  پیچیده 

مجله یي  در  را  اثرش  توانست  به سختی  وی  و  شده  نوشته 

انسان  زدِن  پا  و  دست  »رسگذشت  داستان،  کند.  منترش 

نشان  بوروکراتیک  دستگاه  در  را  شده یي  گرفته  نادیده 

خیلی  زنده گی  نشان دهندة  منتقدین  گفتة  به  که  می دهد، 

روسی  غم  از  لربیز  کتاب،  است«.  زمان  آن  روسیة  افراد  از 

گوگول.  سبک  به  روسی  هزل  و  است  تولستوی  سبِک  به 

تا  هستند  زنده گی نوشت  نوشته هایی  بیشرت  کتاب،  دو  هر 

می توان  جابه جا  و  کنند  تبعیت  ذهن  خیال پرداِز  ريالیسِم  از 

هرچند  کرد،  احساس  داستان ها  میان  را  بولگاکف  حضور 

نشده  فراموش  کتاب ها،  داستانی  هویت  و  ادبی  هویت 

است.

  »دست نوشته های یک مرده« 
در  سفری  به  را  خواننده اش  »خاطرات…«  در  بولگاکف 

روسی  اصیاًل  صحنه های  و  می برد  روسیه  رسزمین  دوردسِت 

»دست نوشته های  در  سپس  می دهد.  قرار  او  دیِد  جلوی 

می کشاند،  روسیه  ادبیات  به  را  خواننده اش  مرده«  یک 

حال  در  نویسنده ها  و  نرشها  جایی که  ادبیات:  قلِب  به 

میان  وسط،  این  واقعی،  نویسندة  و  هستند  همدیگر  دریدِن 

له  کارشکنی ها،  و  گروه بندی ها  تعصب،  چرخ دنده های 

در  می تواند  خواننده  و  است  روان  کتاب ها  ترجمة  می شود. 

بولگاکف  ذهنی  تصویرهای  و  خاطره ها  مالیِم  امواج  میان 

تجربه هایی  باشد؛  داشته  گذشته  از  تجربه هایی  و  کند  سفر 

نخواهند  به نظرش  دست  از  دور  و  قدیمی  هم  چندان  که 

رسید.

مقابلم  طرف  چشامن  در  را  حقیقت  دارم  عادت  من   …«

و  منی رسید  کجا  هیچ  به  رمان  این  با  لئونتویچ،  شام  بگویم. 

شام  دوستان  ما  و  منی شود  عایدتان  دردرس  جز  چیزی  هیچ 

کنید،  باور  را  حرفم  می کشیم.  عذاب  رنج تان  تصور  از  حتا 

را  زمانه  هستم.  زنده گی  بزرگ  تلِخ  تجربه های  انسان  من 

که  حالی  در  رسسختانه  و  آزرده  )او  ُخب!  اما  می شناسم! 

و  نگریست  چشامنم  به  گرفت  ماجرا  این  بر  شاهد  را  همه 

این  کن.  نگاه  من  درندة  چشامن  به  کن.  نگاهم  زد(:  فریاد 

ادامه  در  سپس  لئونتویچ!  است!  خوب مان  روابط  پاس  به 

صندوقی  روی  از  پرده  پشت  در  دایه  که  کشید  جیغی  چنان 

رمانت  که  بفهم  را  این  پرید،  جا  از  بود  نشسته  آن  روی  که 

صدای  لحظه  همین  )در  نیست.  ارزشمندی  هرنی  اثر  چنان 

می رسید(.  گوش  به  کاناپه  روی  از  گیتار  اکوردهای  آراد 

با  گیتاریست  بفهم!  بزنی.  دار  را  خودت  باید  داد  ادامه  او 

بفهم!«  بفهم،  بفهم،  کرد:  خواندن  به  رشوع  آرامی  صدای 

)ص ۲۱ کتاب »دست نوشته های یک مرده«(
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اثـر  دو  به  نگاهـــــــــی 
از میخاییل بولگاکف
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من عادت دارم حقیقت را در چشامن طرف مقابلم بگویم. شام لئونتویچ، با این رمان به 

هیچ کجا منی رسید و هیچ چیزی جز دردرس عایدتان منی شود و ما دوستان شام حتا 

از تصور رنج تان عذاب می کشیم. حرفم را باور کنید، من انسان تجربه های تلِخ بزرگ 

زنده گی هستم. زمانه را می شناسم! اما ُخب! )او آزرده و رسسختانه در حالی که همه 

را شاهد بر این ماجرا گرفت به چشامنم نگریست و فریاد زد(: نگاهم کن. به چشامن 

درندة من نگاه کن. این به پاس روابط خوب مان است! لئونتویچ! سپس در ادامه چنان 

صندوقی که روی آن نشسته بود از جا جیغی کشید که دایه در پشت پرده از روی 

پرید، این را بفهم که رمانت چنان اثر هرنی ارزشمندی نیست. )در همین لحظه صدای آراد 

اکوردهای گیتار از روی کاناپه به گوش می رسید(. او ادامه داد باید خودت را دار بزنی. 

بفهم! گیتاریست با صدای آرامی رشوع به خواندن کرد: بفهم، بفهم، بفهم!« )ص ۲۱ کتاب 

»دست نوشته های یک مرده

نامه  يی 

از سینکلر 

لويیس 

دربارة سبک



مرحلۀ آخر انتقال...
 آغاز خواهد شد.

انتقال  پنجم  مرحله  آینده  روز  چند  تا  »ما  افزود:  عظیمی 

یکی  مساله  این  و  کرد  خواهیم  آغاز  را  امنیتی  مسوولیت های 

امنیتی  نیروهای  که  بود  افغانستان  مردم  بزرگ  آرزوهای  از 

بگیرند،  عهده  به  را  کشور  امنیتی  کامل  مسوولیت های  افغان 

خوشبختانه مسووالن امنیتی این قابلیت را پیدا کرده اند. «

کامل  رهربی  مرحله  این  آغاز  با  همزمان  که  افزود  عظیمی  آقای 

گرفت.  خواهند  عهده  به  افغان  نیروهای  نیز  را  نظامی  عملیات 

مسوولیت  حارض  حال  در  دفاع،  وزارت  معلومات  اساس  به 

نیروهای های  را  افغانستان  خاک  درصِد  هشتاد  امنیت  تامین 

نیز  را  نظامی  عملیات های  درصد   90 و  دارد  عهده  به  افغان 

این نیروها رهربی می کنند.

به  املللی  بین  نیروهای  از  امنیتی  مسوولیت های  انتقال  پروسۀ 

به  برنامه  این  و  شد  آغاز  قبل  سال  دو  حدود  داخلی  نیروهای 

قبل  می شود.  انجام  مرحله  پنج  در  شده  طرح  برنامۀ  یک  اساس 

پنجم  و  چهارم  مرحله  در  که  اند  گفته  امنیتی  مقام های  این  از 

محسوس  بیشرت  امنی ها  نا  آن  در  که  مناطقی  و  ولسوالی ها 

است، قرار دارند.

را  افغانستان  فعلی  امنیتی  اوضاع  آیساف  حال،  این  در 

پذیرفنت  آماده  را  افغان  امنیتی  نیروهای  و  خوانده  خوب 

سخنگوی  کتس  گونرت  می داند.  امنیتی  کامل  مسوولیت های 

دفاع  وزارت  سخنگوی  با  مشرتک  نشست  در  که  آیساف 

سال  از  پس  نیروها  این  حامیتی  نقش  ادامۀ  از  داشت  حضور 

2014 میالدی با نیروهای افغانستان اطمینان داد.

از  عبارت  که  خویش  دیگر  نقش  به  »آیساف  افزود:  کتس 

نیروهای  به  دهی  مشوره  و  کردن  کمک  آموزش،  روی  مترکز 

نکنید  فراموش  اما  می گردد،  متوصل  می باشد  افغان  امنیتی 

افغانستان  پولیس  و  ارتش  رضورت  صورت  در  آیساف  که 

به  جهانی  جامعه  کرد.  خواهد  حامیت  جنگی  حاالت  در  را 

قادر  طالبان  و  داد  خواهد  ادامه  افغانستان  در  ماموریت اش 

نخواهند بود تا ما را از اینجا بیرون کنند. «

زیاد  حدی  تا  آنکه  با  می گویند،  افغانستان  نظامی  مقامات 

قوای  بخش  در  مشکالتی  اما  اند  شده  تجهیز  افغان  نیروهای 

در  آنان  گفته  به  دارد.  وجود  هم  هنوز  ثقیله  سالح  و  هوایی 

گفت وگو  حال  در  جهانی  جامعه  با  مشکل  این  حل  به  رابطه 

هستند.
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رضورتِ دهۀ تحول به یک 

آجندای ملی

شورای والیتی زابل...
شمول  به  تن   18 گرفت،  صورت  زابل  والیتی  شورای   

اعضای شورای والیت زخمی شدند.

شده  زخمی  افراد  جمع  در  که  می گوید  دیگر  منبع  یک 

خرب  این  اما  می باشد،  نیز  والیت  این  والیتی  شورای  معاون 

از سوی منابع رسمی تایید یا رد نشده است.

حمله  این  در  که  اند  گفته  رسانه ها  برخی  که  حالیست  در  این 

شش فرد ملکی و یک پولیس کشته شده اند.

مخالف  گروهای  از  یکی  هیچ  را  حمله  این  مسوولیت  هنوز 

دولت به عهده نگرفته اند.

          احمد رشید

و  صلح  به  رسیدن  برای  بی برنامه گی  در  سال  دوازده  

که  است  نیاز  حاال  و  شد  سپری  افغانستان  در  ثبات 

در  راه  نقشۀ  و  ملی  برنامۀ  یک  آینده،  سال  ده  برای 

اختیار داشته باشیم.

ده  این  طی  ما  »چرا  که  باشد  این  پرسش  نخستین  شاید 

دیگر،  سال  ده  تا  چه گونه  و  نیافتیم  دست  صلح  به  سال 

کلید گم شدۀ صلح را دریابیم؟«

نیازهای  از  است،  عدالت  با  توام  که  پایدار  صلِح  تحقِق 

برنامۀ  یک  اساس  بر  مأمول،  این  و  ماست  اساسِی 

منتج  نهایت  در  که  درازمدت  و  هدف مند  همه شمول، 

به رفاه عامه و عدالت گردد، دست یافتنی می باشد.

  اما چه گونه به »صلح پایدار« نایل آییم؟ 
آن  بودِن  فراگیر  صلح،  به  رسیدن  منظور  به  گام  اولین 

در  باید  جامعه  بخش های  و  اقشار  متام  یعنی  می باشد؛ 

جوانان،  مردان،  زنان،  باشند:  شامل  صلح  اعامر  پروسۀ 

سازمان های  دینی،  رهربان  قومی،  گروه های  همۀ  پیران، 

در  زیرا  افراطی ها.  و  میانه روها  باالخره  و  دولتی  غیر 

نباشد،  جامع  و  همه شمول  صلح  پروسۀ  که  صورتی 

صلح  به  منتج  و  می گیرد  قرار  سوال  زیر  آن  مرشوعیِت 

پایدار نخواهد شد.

  اعتامد
قومی  یا  و  دیگری  بر  یکی  آن  مردِم  که  جامعه یی  در 

را  دیگر  جریانی  جریانی  و  ندارد  اعتامد  دیگر  قومی  بر 

از  شهروندان،  و  تشکل ها  میاِن  اعتامد  اعادۀ  منی پذیرد، 

اولویت های رسیدن به صلح شمرده می شود.

یک  به  باید  افغانستان،  در  ذی دخل  طرف های  همۀ 

آن  رِس  بر  و  دست  یافته  ملی  آجندای  یا  و  ملی  برنامۀ 

مذاکره،  و  صلح  مورد  در  آن،  بنیاد  بر  و  کنند  اتفاق 

بحث و تبادل نظر داشته باشند.

فعاالن  و  نخبه گان  که  است  این  اعتامد  دوِم  گام   

فراگیر،  و  ملی  طرح  چنین  یک  بنیاد  بر  جامعه،  سیاسی 

و  جنگ  در  همدیگر  با  که  مختلفی  گروه های  میان  باید 

حتا  و  کرده  اعتامدسازی  دارند،  یا  و  داشتند  قرار  ستیز 

آنان،  برابر  در  دیروز  مقاومِت  جریان  و  طالبان  میان 

فصل گفت وگوها را به راه اندازند.

نقش  می توانند  میانجی،  عنوان  به  نخبه گان  این 

صالحاِن  عنوان  به  را  صلح  رهربی کنندۀ  و  محوری 

کاپِی  به  نباید  طرح،  این  البته  باشند.  داشته  جامعه 

این  مبنای  و  معیار  و  شود  تبدیل  صلح  عالی  شورای 

میان  نخست  ملی  آجندای  و  برنامه  یک  باید  را  محور 

سیاسی  جریان های  همۀ  از  متشکل  که  ـ  نخبه گان  خوِد 

مدنی هستند ـ تشکیل دهد.

سیاسی،  احزاب  مدنی،  نهادهای  طرحی،  چنین  بنیاد  بر 

مهمی  خیلی  نقش  روشن فکری،  حلقه های  و  رسانه ها 

برای  متنوع  ابتکاراِت  و  فعالیت ها  از  مراقبت  در  را 

رسیدن به صلح دارند.

  دو سکۀ صلح
حساب دهی  و  عدالت  بدون  درازمدت  در  صلح 

است  مهم  افغانستان  مردم  برای  پس  نیست.  ممکن 

در  که  گیرند  دست  روی  را  مناسب  راهکار  یک  که 

بحث  اگر  یا  و  شود،  پرداخته  نیز  دادخواهی  به  آن 

چهارچوب  در  باید  می  گردد،  مطرح  هم  عمومی  عفو 

گذشتۀ  زیرا  شود.  دنبال  جهانی،  پذیرفته شدۀ  موازیِن 

تا  آن  ابعاد  و  بوده  ستم آلود  و  سیاه  به شدت  افغانستان 

امروز جامعه را متأثر کرده است.

ابتکارات  و  فعالیت ها  مختلف  انواع  حارض،  حال  در 

مدنی،  جامعۀ  دولت،  جانب  از  صلح  به  رسیدن  جهت 

رسانه ها  روشن فکری،  حلقات  احزاب،  جهانی،  جامعۀ 

در  برنامه ها،  و  حرکت ها  این  همۀ  اما  دارد؛  جریان  و... 

و  می رود  پیش  به  سمبولیک  بازی های  و  شعارها  قالب 

است  نیاز  بنابراین  است.  نربده  پیش  از  را  کاری  کنون  تا 

در  صلح خواهانه،  شعارهای  حداقل  و  فعالیت ها  این  تا 

از  حرکت ها  و  شود  داده  جان  ملی  برنامۀ  یک  محور 

و  اساسی  وضعیت  به  شعاری،  و  انجویی  وضعیت 

زیربنایی تغییر کند. 

از  برنامه یی،  چنین  یک  کردِن  آماده  و  ترتیب 

است  مدنی  فعاالن  و  سیاسی  نخبه  گان  مسوولیت های 

طرح  باید  جامعه،  نیازمندی های  مهم ترین  درِک  با  که 

معقول و موثری را پیش کش کنند.

در  شک  بدون  آگاهان،  از  بسیاری  و  نویسنده  نظر  به 

مانده  باقی  کرزی  آقای  ادارۀ  پایان  به  که  ماهی  چند 

رسیدن  و  منی یابیم  دست  آرامش  و  صلح  به  ما  است، 

ریشه های  آن  مشکالِت  که  جامعه یی  در  صلح  به 

زمان  نیازمند  و  نیست  میرس  به آسانی  دارد،  هزارسو 

همۀ  باید  بنابراین  می باشد.  موثر  جریاِن  یک  و 

سال  از  پس  به  صلح،  به  رسیدن  برای  را  تالش های مان 

برای  خوشی  خواب های  باید  و  کنیم  متمرکز   2014

از  ببینیم.  خودمان  از  بعد  نسل  یا  و  خودمان  فردای 

رسیدِن  پایه های  باید  امروز  که  ماست  مسوولیت های 

زمینه،  این  در  و  بگذاریم  را  ترقی  و  صلح  به  فردا  نسل 

از هیچ ایثاری دریغ نورزیم.

و  ملی  برنامۀ  یک  ایجاد  در  را  ما  که  عنارصی  از  یکی 

این  می کند،  کمک  راستا  این  در  ذهنیت ها  آماده سازِی 

در  را  عامه  آگاهی  بردِن  باال  و  عامه  تعلیامت  که  است 

عنارص  این،  از  جدا  دهیم.  قرار  کارهای مان  اولویِت 

مردم  و  سازیم  روشن  هم اکنون  از  باید  را  ملی  برنامۀ 

آشنا  جدید  برنامۀ  و  نو  نگاه  با  را  جوانان  به خصوص 

گردانیم.

توسعه  ناکامی  و  شکست  دالیل  و  ضعف  نقاط  بررسی   

در  افغانستان  در  توسعه  نیامدِن  میان  به  دالیل  هم  یا  و 

خود  مطالعاِت  اولویِت  در  باید  را  گذشته  سال   12

و  مطلوب  نسخۀ  بتوانیم  آن  روشنی  در  تا  دهیم  قرار 

روشنی را برای فردای افغانستان تهیه کنیم.

ناحیه  این  از  آسیب  بزرگ ترین  گذشته،  سال  ده  در 

افغانستان  حکومت  و  جهانی  جامعۀ  که  است  بوده 

آن  در  که  ملی  طرح  یک  نخواستند  یا  نتوانستند 

اقتصادی  زیربناهای  تجدید  و  جامعه  اولویت های 

برای  را  باشد  شده  لحاظ  آن  در  کشور  سیاسِی  و 

نگاِه  با  فقط  آن ها  تالش ِ  همۀ  بریزند.  پی  افغانستان 

کشور  فردای  برای  فکری  هیچ  و  بوده  روزمره گی 

که  دارم  باور  سبب  همین  به  نکرده اند.  آن  مردِم  و 

شوند،  خارج  افغانستان  از  خارجی  نیروهای  فردا  اگر 

چیزی  و  است  برگشت  قابل  اول  نقطۀ  به  وضعیت 

به  که  چیزی  تنها  شاید  و  منی ماند  باقی  بساط  در 

و  بلندمنزل ها  همین  مباند،  باقی  دهه  این  یادگاِر  عنوان 

خانه های لوکس و هوتل های مجلل باشد.

افغانستان،  برای  برنامه  ساخنت  رضورِت  رو،  این  از 

و  طرح  که  زد  خواهد  رقم  کسی  را  آینده  و  حتمی ست 

نگاه  بتواند  تا  باشد  داشته  افغانستان  برای  موثری  برنامۀ  

نهادهای  توجِه  نیز  و  کشور  داخل  نهادهای  و  مردم 

بیرونی و کشورهای خارجی را به آن معطوف سازد.

احمد  آقای  که  را  ملی یی  آجندای  که  می رسد  نظر  به 

راستا  همین  در  بیشرت  است،  نوشته  مسعود  ولی 

کتاب  این  باشد.  حامیت  و  توجه  قابل  می تواند 

برای  مسوده یی ست  اما  نیست،  شامل  و  کامل  اگرچه 

از  عبور  به هدِف  ملی  فربۀ  طرح  یک  شدِن  فراهم 

چالش  با  آینده  در  را  کشور  نیست  شکی  که  بحرانی 

ساخنِت  به  باید  هم اکنون  از  بنابراین  می سازد.  مواجه 

در  کالن  مسایل  حل  به  و  کرد  توجه  زیرساخت ها 

افغانستان اندیشید.

نام  تحول«  »دهۀ  را   2024 تا   2014 از  ما  که  وقتی  اما 

آن  از  باید  توانایی یی   و  وضعیت  چه  با  می گذاریم، 

وضع  حفظ  و  بقا  که  است  ممکن  آیا  کنیم؟  حامیت 

موجود، سبب تحول در افغانستان گردد؟ 

می تواند  تحول  دهۀ  در  موجود،  اداری  فساد  حداقل 

ببلعد  گونه یی  به  را  مساعدتی  و  نقدی  امکانات  همۀ 

که در دهۀ اخیر بلعیده است.

در  چنان  مافیا  که  نیست  شکی  موجود،  وضع  ادامۀ  با   

کرده  خانه  ملت  فرق  بر  حاال  که  می کند  خانه  ملت  بیِخ 

داشنِت  با  را  تحول  دهۀ  تا  است  الزم  این رو  از  است. 

دهۀ  برای  باید  حاال  از  و  کنیم  استقبال  موثر  برنامۀ  یک 

منی شود  میرس  آماده گی  این  بگیریم.  آماده گی  تحول، 

ملی  برنامۀ  یک  ساخنِت  فکر  به  هم اکنون  از  این که  مگر 

و آجندای ملی باشیم.

ساختار  عنوان  به  ملی  آجندای  یک  به  بتوانیم  اگر 

که  تأثیری  حداقل  بیابیم،  دست  افغانستان  در  ملی 

از  که  بود  خواهد  این  می شود  گذاشته  وضعیت  بر 

حل  حکومت داری،  برای  مناسبی  ذهنیِت  بعد،  به  آن 

اختالفات، ایجاد توسعه و رفاه می داشته باشیم.

دانشمندان  سیاسیون،  که  می کند  ایجاب  صورت،  هر  به 

حامیت  مدونی  طرح  از  و  آیند  هم  گرد  نخبه گان  و 

نباید  دیگر  و  دارد  قرار  دسرتس  در  اکنون  که  کنند 

بلغاریایی  ایرانی،  امریکایی،  کدام  که  داشت  انتظار 

ملِی  برنامۀ  و  طرح  ما  برای  و  بیاید  پاکستانی  و 

حکومت دارِی خوب بریزد.

از  بیایند  آن  آگاهانۀ  شکل  به  مردم  که  است  شایسته 

نخبه گان  کنار  در  و  بپرسند  طرحی  چنین  محتوای 

ضع  به  رسیدن  برای  خود،  مطرح  شخصیت های  و 

نظر  بیاندیشند،  افغانستان  در  صلح  تحقق  و  مطلوب 

حکومت  رسان  اگر  زیرا  کنند.  ارایه  طرح  و  دهند 

مشارکِت  و  ملی  برنامۀ  یک  از  گذشته،  سال  ده  در 

که  نداشت  وجود  شکی  می بودند،  برخوردار  همگانی 

رسازیر  سال  ده  این  در  که  منابعی  و  امکانات  این همه 

شد، تلف منی شد و اکنون وضعیِت مناسبی داشتیم.

www.mandegardaily.com

منی خواهم ارساییل...

 نشان دهد.

اسالم  جهان  به  استعامرگری  دیده  با  امریکا  امروز  افزود:  وی 

برود.  ارساییل  که  منی خواهم  مسلامن  یک  عنوان  به  منی نگرد. 

مستقل  کشوری  عنوان  به  را  ارساییل  تا  دارم  متایل  عوض  در 

در کنار فلسطین ببینم.

ارساییل  که  می خواهند  مسلامنان  آیا  کرد:  ترصیح  کرزی  حامد 

ارساییل  منی خواهم  مسلامن  یک  منحیث  من  نه،   رود؟  میان  از 

ملل  سایر  مانند  ارساییل  مردم  می خواهم  بل که  برود،  بین  از 

نیز  فلسطین  مردم  برای  اما  کنند،  زنده گی  کشورشان  در  جهان 

خواهان زنده گی مشابهی هستم.

غربی  دولت های  و  امریکا  حامیت های  به  اشاره  با  کرزی 

اعضای  از  بسیاری  و  من  گفت:  شوروی  تهاجم  با  مقابله  برای 

امریکا  ترور  با  جنگ  برنامه  که  داریم  تردید  اسالم  جهان 

عاملی در ایجاد افراط گرایی بوده باشد.

جوانان  از  انبوهی  حجم  که  شد  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 

پیش  از  بیش  پاکستان  و  افغانستان  در  خصوصا  مسلامن 

افراط گرا شده اند.

تاکنون  شد  آغاز   ۲۰۰۱ سال  از  که  ترور  با  جنگ  داد:  ادامه  وی 

که  اینجاست  سوال  حال  نیست.  خوشایند  چندان  دارد  ادامه 

ترور  علیه  جنگ  با  آیا  بوه ایم؟  موفق  ترور  با  مبارزه  در  ما  آیا 

جهان اسالم را کمرت و یا بیشرت تندرو کرده ایم.

از  اسالم  جهان  امروز  کرد:  ترصیح  افغانستان  جمهوری  رییس 

غرب  من  نظر  از  می برد.  رس  به  بحران  در  نیجریه  تا  پاکستان 

دهد.  توضیح  اسالم  جهان  به  را  خود  باید  امریکا  رهربی  به 

شود.  تصحیح  باید  است،  شده  انجام  نادرستی  به  اقداماتی  اگر 

تصحیح  برای  بیشرتی  اقدامات  باید  مسلامنان  ما  من  نظر  از 

بیشرتی  شکیبایی  باید  دهیم.  انجام  دولت هایامن  و  جوامع  در 

این  با  اما  باشیم.  داشته  مذاهب  سایر  و  جهان  سایر  به  نسبت 

حال امریکا و دوستان غربی اش باید توضیح دهند.

طالب چیزی جز...

شلیک  خودکار  سالح  و  راکت  و  گرفته  موضع   
پیدا  انفجاری  مواد  از  مملو  واسکت  سه  می کردند، 
فرودگاه  به  که  نشدند  موفق  شورشیان  است.  شده 
یا  لغو  ساعت  چند  برای  پروازها  همه  اما  کنند،  نفوذ 

به دیگر مسیرها هدایت داده شدند.
تحت  که  کابل  فرودگاه  بر  طالبان  گروهی  حمله 
مردم  سوی  از  و  می شود  اداره  امنیتی  شدید  تدابیر 
نشان  می گیرد،  قرار  استفاده  مورد  نظامی  و  ملکی 

دهنده افزایش ناامنی در افغانستان است.
  ستایش از رسعت عمل نیروهای امنیتی

این  می برد،  رس  به  دوحه  در  که  کرزی  رییس جمهور 
عمل  رسعت  از  و  کرده  محکوم  شدت  به  را  حمله 

نیروهای امنیتی ستایش کرده است.
آقای  ریاست جمهوری،  دفرت  خربنامۀ  براساس 

امروز  کشور  امنیتی  دلیر  نیروهای  که  گفته  کرزی 
دفع  را  دشمن  حملۀ  هرگونه  تا  دارند  را  آن  توانایی 

کرده، از مردم و کشور خویش حفاظت منایند.
نیست؛  نام  جز  چیزی  طالبان  که  گفت  کرزی  حامد 
برای  را  شوم شان  اعامل  می خواهند  بیگانه ها 

تضعیف افغانستان تحت پوشش آنان انجام دهند.
رهربان  و  طالبان  دیگر  یکبار  کرزی،  رییس  جمهور 
این  فرزندان  اگر  که  گفت  داده  قرار  خطاب  را  آنان 
رهایی  غالمی  این  از  را  خود  باید  هستید،  وطن 
هموطنان  کشتار  برای  وسیله یی  نگذارید  بخشیده، 

و ویرانی کشور تان گردید.
  حملۀ ناکام بر فرودگاه کابل

گذشتۀ  روز  حملۀ  مجلس،  مناینده گان  از  شامری 
گفته اند  اما  خوانده،  ناکام  را  کابل  فرودگاه  بر  طالبان 
مردم  بر  بدی  روانی  تأثیر  حمالتی  چنین  که 

می گذارد.

که  دارد  باور  مناینده گان  مجلس  عضو  سنگین  ذکیه 
و  تلفات  هیچ  که   - کابل  فرودگاه  بر  طالبان  حملۀ 

خساراتی برجای نگذاشت- ناکام بود.
زابل  و  کابل  انتحاری  حمالت  که  می گوید  او  اما 
برای  روانی  لحاظ  از  را  بدی  پی آمدهای  می تواند 

مردم داشته باشد.
نگرانی  یک  مردم  برای  حمالت  این  که  گفت  او 

بسیار عمیق را به بار آورده است.
و  امنی ها  نا  گسرتش  مجلس،  عضو  این  گفتۀ  به 
برگزار  بر  مبنی  نگرانی ها  حمالتی  چنین  ادامۀ 

نشدن انتخابات را افزایش می بخشد.
روند  اکنون  هم  کرد:  ترصیح  مجلس  عضو  این 
دارد  جریان  کشور  در  دهی  رأی  کارت های  توزیع 
کارت  گرفنت  از  را  مردم  حمالت  چنین  ادامۀ  و 
باز  انتخابات  در  منودن  رشکت  و  دهی  رای  های 

خواهد داشت.
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الیحۀ تشکیل و صالحیت های 

کمیسیون انتخابات تصویب شد

والیت قندهار:

طالبان دو کودک را رس بریدند تشکیل گران ترین تیم فوتبال جهان با 562 میلیون پوند!

            گفت وگو كننده: ناجيه نوري 

يك  به   حارض  اين كه  از  سپاس  مبارز  آقاي 

شديد.  ماندگار  روزنامة  با  ويژه  مصاحبۀ 

ميل یی كه  اجامع  بارۀ  در  نظرتان  نخست 

حامد كرزي مطرح كرده چيست؟

گفته،  سخن  آن  از  كرزي  حامد  كه  را  ميل   اجامع 

اجامع  طرفدار  من  و  است  اسايس  قانون  خالف 

تا  شود،  برگزار  انتخابات  بايد  بل  نيستم؛  ميل 

اجازه  نبايد  ما  و  شود  عميل  دموكرايس  پروسۀ 

تنها  كه  بيان  آزادي  و  دموكرايس  پروسۀ  تا  دهيم 

دست آورد ده سال گذشته است، از بني برود.

سه  بايد  گفته،  رييس جمهور  كه  طوری  هامن 

اين  و  شود  تعيني  ميل  اجامع  سوي  از  كانديدا 

رياست جمهوري  كريس  كسب  براي  كانديدا  سه 

كه  گفت  مي توان  بنابراين  كنند،  رقابت  باهم 

مشكالت زيادي فرا راه انتخابات وجود دارد.

يك  زمينۀ  كانديدا،  سه  كردن  معريف  آيا 

انتخابات ساخته گي را فراهم نخواهد كرد؟

انتخابات  يك  شود  چنني  اگر  من  باور  به 

كه  افتاد  خواهد  راه  به  كانديدا  سه  بني  مناييش 

بود  نخواهد  دخيل  آن  در  مردم  ارادۀ  و  خواست 

نباشد،  دخيل  انتخابات  در  مردم  خواست  اگر  و 

خالف اصول دموكرايس و قانون اسايس است.

سه  اين  ميل  اجامع  كه  است  اين  اصيل  سؤال  اما 

مي كند،  معريف  قانون  كدام  اساس  بر  را  كانديدا 

نشده  ذكر  چيزي  چنني  اسايس  قانون  در  زيرا 

ميان  از  كانديدا  سه  اين  اگر  حتا  بنابراين،  است. 

خالف  شوند،  معريف  نيز  خويب  شخصيت هاي 

حاميت  آن  از  مردم  و  است  اسايس  قانون 

نخواهند كرد.

اسايس  قانون  تغيري  بحث  اواخر  اين  در 

در  که  کندهار  باشنده گان  از  عدۀ  سوی  از 

دارد،  قرار  کرزی  رییس جمهور  آن  پشت 

خصوص  اين  در  شام  نظر  است،  شده  مطرح 

چيست؟

مادۀ  تغيري  صدِد  در  كرزي  رييس جمهور  اگر 

تغيري  نخست  قدم  در  باشد،  اسايس  قانون   62

لويۀ  اعضاي  زيرا  است،  مشكل  اسايس  قانون 

زماين كه  و  نيست  كامل  اسايس  قانون  جرگه 

نباشد،  كامل  اسايس  قانون  جرگۀ  لويه  اعضاي 

اسايس  قانون  ماده هاي  در  مني تواند  حكومت 

تغيري بياورد.

ماده هاي  اين  جرگه  لويه  اعضاي  آيا  اين كه  دوم   

اما  خري؟  يا  داد  خواهند  تغيري  را  اسايس  قانون 

داده  تغيري  اسايس   قانون  مادۀ  اين  حتا   اگر 

رياست  كريس  در  كرزي  رييس جمهور  و  شود 

اقدام  اين  جهانيان  و  مردم  مباند،  باقي  جمهوري 

افغانستان  انتخابات  در  رييس جمهور  مداخلۀ  را 

منفعت  تغيري  اين  از  رييس جمهور  اگر  و  دانسته 

چپاول  و  اسايس  قانون  در  مداخله  به  متهم  بربد، 

آراي مردم دانسته خواهد شد.

تالش  در  حكومت  كه  اند  باور  اين  به  خييل ها 

فكر  چه  شام  است،  انتخابات  برگزاري  عدم 

مي كنيد، آيا انتخابات برگزار خواهد شد؟

متامي  در  هنوز  تا  كرزي  رييس جمهور 

پس  كه  كرده  تاكيد  همواره  خود  سخرناين هاي  

بود؛  خواهد  متقاعد  رييس جمهور  انتخابات  از 

اگر  اما  شد،  خواهد  انجام  انتخابات  بنابراين 

انتخابات  برگزاري  عدم  صدد  در  حكومت 

قانون  از  روشن  تخطي  اين كه  ضمن  باشد، 

صورت  به  نيز  سيايس  تاريخ  در  است،  اسايس 

منفعت جويي  و  اسايس  قانون  در  مداخله  يك 

ثبت خواهد شد.

نشود،  برگزار  دلييل  هر  به  انتخابات  اگر 

افغانستان به كدام سمت خواهد رفت؟

عميق  بحران  يك  در  افغانستان  حارض  حال  در 

بدون  ما  بني املليل  دوستان  و   رفته  فرو  سيايس 

صدِد  در  قطر  در  افغانستان  حكومت  با  مشورت 

فراهم سازي زمينۀ مذاكره با طالبان هستند.

عنوان  تحت  قطر  در  شوند  موفق  طالبان  اگر 

باز  را  خود  دفرت  اسالمي،  امارات  مناينده گي 

خواهد  وجود  به  افغانستان  در  دولت  دو  کنند، 

تجزيه  براي  آغازي  يك  اقدام  اين  كه  آمد 

با  افغانستان  بنابراين،  بود.  خواهد  افغانستان 

انتخابات  اگر  پس  است،  مواجه  جدي  خطر 

كساين كه  ميان  سو  يك  از  نگريد،  صورت 

هستند،  انتخابات  در  شدن  كانديدا  خواهان 

سوي  از  و  آمد  خواهد  وجود  به  عميقي  شكاف 

آورد،  خواهند  بار  به  را  مشكاليت  طالبان  ديگر، 

بنابراين انتخابات بايد برگزار شود.

برگزاري  گفتيد،  افغانستان  تجزيه  از  شام 

از  جلوگريي  براي  مي تواند  چقدر  انتخابات 

بحران و از تجزيه افغانستان موثر واقع شود؟

لحاظ  از  را  سيايس  رهربان  انتخابات، 

سالح  خلع  متخاصم  و  مخالف  موضع گريي هاي 

و  بگريد  صورت  انتخابات  زماين كه  و  مي كند 

زعامت  آورده،  دست  به  را  اكرثيت  راي  كسيكه 

حق  ديگران  و  گرفت  خواهد  دست  به  را  كشور 

يك  انتخابات  بنابراين  داشت،  نخواهند  اعرتاض 

امر حتمي است و بايد برگزار شود.

نخبه گان،  كه  دارد  وجود  مدوين  طرح  آيا 

رسيدن  فرا  از  قبل  را  سيايس  احزاب  و  گروه ها 

سال 2014 گردهم آورده و به توافق برساند؟

يك  كه  باشد  اين  شايد  طرح  بهرتين  من،  باور  به 

رسانه يي،  بزرگان  مدين،  جامعۀ  اعضاي  از  تعداد 

گردهم  سيايس  نخبه گان  و  حقوقي  متخصصني 

كنفرانس  يك  در  ميل  كالن  مسايل  روي  و  آمده 

به  بعد  و  پرداخته  نظر  تبادل  و  بحث  به  ميل 

طرف انتخابات بروند.

بحران  از  رفت  از  بريون  براي  زيادي  طرح هاي 

شده  مطرح   2014 از  پس  چالش هاي  و  فعيل 

اجنداي  طرح  هم  ييك  ميان  دراين  كه  است 

اجنداي  طرح  مورد  در  تان  نظر  است،  ميل 

ميل چيست؟

مطرح  حكومت  سوي  از  كه  طرحي  نوع  هر 

زيرا  بود؛  نخواهد  مردم  پذيرش  مورد  شود، 

البته  و  ندارد  وجود  مردم  و  دولت  ميان  اعتامد 

و  الزم  اعتامد  مردم  و  دولت  ميان  نيز  گذشته  در 

گروپ  يك  بايد  بنابراين  نداشت.  وجود  كايف 

بتوانند  تا  بيايند  هم  گرد  مختلف  اقشار  از  وسيع 

یک تصميم ميل بگريند.

نخبه گان،  حضور  با  ميل  كنفرانس  يك  بايد 

دانشگاه ها  استادان  سيايس،  احزاب  و  گروه ها 

وهمۀ  شود  برگزار  مدين  جامعه  اعضاي  و 

اجنداي  طرح  هم  ميل،  اجامع  هم  طرح ها، 

به  ميل  كنفرانس  اين  در  ديگر،  طرح هاي  و  ميل 

به  مدون  طرح  يك  پايان  در  و  شود  گرفته  بحث 

مردم ارايه شود.

که  ميل  اجنداي  طرح  مورد  در  خاص  طور  به  اما 

بگويم  بايد  شده  ارایه  مسعود  ولی  احمد  سوی 

طرح  اين  و  است  خويب  بسيار  طرح  يك  که 

بزرگان  و  استادان  احزاب،  سيايس،  نخبه گان  با 

پيشنهاد  من  اما  شده،  گذاشته  درميان  رسانه يي 

در  بايد  طرح ها  ساير  و  طرح  اين  كه  مي كنم 

سيايس،  نخبه گان  حضور  با  ميل  كنفرانس  يك 

به  رسانه يي  بزرگان  و  دانشگاه  استادان  گروه ها، 

ميل  اجنداي  يك  پايان  در  و  شود  گرفته  بحث 

چنني  اگر  كه  شود  ارايه  مردم  به  و  شده  تصويب 

موفقيت  به  را  ما  مي تواند  ميل  اجندای  اين  شود 

برساند.

سپاس فراون از شام آقاي مبارز 

از شام هم تشكر

عبدالحميد مبارز رييس اتحاديۀ ملی ژورناليستان افغانستان:

اجنداي ميل 
صالحیت های بايد در يك نشست ميل به بحث گرفته شود و  تشکیل  الیحه  مناینده گان،  مجلس 

ریاست جمهوری  که  را  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

یک  کردن  اضافه  و  مورد  دو  تعدیل  با  بود،  کرده  رد 

مورد دیگر، برای بار دوم تصویب کرد.

تصویب  مناینده گان  مجلس  در  نیز  قباًل  الیحه  این 

رییس جمهوری  به  امضا  برای  وقتی  اما  بود،  شده 

طرح  با  و  نکرد  امضا  کرزی  آقای  شد،  فرستاده 

در خواست تعدیل دوباره آنرا به مجلس فرستاد.

بررسی  کمیسیون  از  »مستقل«  پسوند  حذف 

دانشگاه«  »استاد  رشط  حذف  و  انتخابات  شکایات 

مواردی  از  انتخابات،  کمیسیون  در  عضویت  برای 

این  بود.  آن  تعدیل  خواستار  کرزی  آقای  که  بود 

درخواست ها از سوی مجلس نیز پذیرفته شد.

شش  تعدیل  خواستار  افغانستان  ریاست جمهوری 

را  موارد  آن  مجلس  اما  بود،  شده  نیز  دیگر  مورد 

مورد  شش  که  نکرد  هم  اعالم  حتی  و  نپذیرفت 

دیگری که پذیرفته نشدند، چه بودند.

»به  می گوید:  مناینده گان  مجلس  عضو  عبده  محمد 

از  مستقل  کلمه  ریاست جمهوری،  خواست  اساس 

اما  شد  حذف  انتخاباتی  شکایات  کمیسیون  نام 

هست،  که  نیازی  دلیل  به  آن  فعالیت  بودن  دایمی 

باقی می ماند.«

استناد  افغانستان  اساسی  قانون  به  ریاست جمهوری 

کمیسیون  نام  در  تنها  قانون  این  در  که  گفته  و  کرده 

مستقل انتخابات، عنوان مستقل وجود دارد.

دانشگاه  استاد  رشط  که  گفت  همچنین  عبده  آقای 

شد  برداشته  انتخابات  کمیسیون  عضویت  از  بودن 

حزبی  غیر  تحصیالت،  جمله  از  دیگر  رشایط  اما 

غیرجانبدار  و  داشنت  را  افغانستان  تابعیت  بودن، 

بودن همچنان به جای خود باقی است.

کمیته گزینش

کمیسیون  اختیارات  و  تشکیل  الیحه  اساس  بر 

از  انتخابات،  کمیسیون  اعضای  انتخابات،  مستقل 

بینی  پیش  الیحه  این  در  که  گزینش  کمیته  طریق 

شده، به رییس جمهوری معرفی می شوند.

الیحه  این  در  گذشته  روز  مناینده گان  مجلس 

مجلس  رییس  را  کمیته  این  ریاست  که  افزود 

مناینده گان برعهده خواهد داشت.

این  در  که  می گوید  مجلس  مناینده  محقق  محمد 

رییس  مناینده گان،  مجلس  رییس  گزینشی،  کمیته 

کمیسیون  رییس  عالی،  دادگاه  رییس  سنا،  مجلس 

کمیسیون  رییس  اساسی،  قانون  تطبیق  بر  نظارت 

که  سیاسی  احزاب  رهربان  برش،  حقوق  مستقل 

داشته  مناینده گان  مجلس  در  عضو  شش  حداقل 

به  مرتبط  مدنی  جامعه  نهاد  از  عضو  یک  و  باشند 

انتخابات، عضو هستند.

می گوید  مجلس  دیگر  عضو  سجادی  عبدالقیوم 

این  اعضای  که  بود  خواسته  ریاست جمهوری  که 

این  مجلس  اما  شوند  تعیین  آنها  سوی  از  کمیته 

موضوع را نپذیرفت.

مدارک  رشایط،  واجد  افراد  الیحه،  این  اساس  بر 

گزینشی  کمیته  به  را  خود  کاری  سابقه  و  تحصیلی 

انتخاب  را  نفر  چهارده  کمیته  این  می کنند.  ارایه 

می کند  معرفی  جمهوری  ریاست  به  و  کرده 

برای  آنها  بین  از  را  نفر   ۹ جمهوری  ریاست  و 

منصوب  انتخابات  مستقل  کمیسیون  در  عضویت 

خواهد کرد.

  طی مراحل دوباره
تعدیالت  پذیرفنت  بدون  اگر  الیحه  این 

دوباره  مجلس  آرای  ثلث  دو  با  ریاست جمهوری 

رییس  امضا  به  نیازی  دیگر  می شد،  تصویب 

جمهوری نداشت.

ریاست جمهوری  تعدیالت  از  شامری  که  اکنون  اما 

مجلس  به  الیحه  این  شدند،  رد  شامری  و  پذیرفته 

جمهوری  ریاست  به  توشیح  برای  دوباره  و  سنا 

فرستاده خواهد شد.

مجلس  اعضای  بین  را  اختالفاتی  موضوع،  این 

آرا  اکرثیت  با  الیحه  رسانجام  اما  داشت  دنبال  به 

تصویب و به مجلس سنا فرستاده شد.

کمیسیون  اختیارات  و  تشکیل  قانون  تصویب  کار 

که  می کشد  درازا  به  حالی  در  انتخابات،  مستقل 

زودتر  هرچه  تصویب  مدنی  نهادهای  و  احزاب 

الزمی  شفاف  انتخابات  یک  برگزاری  برای  را  آن 

می خوانند.

افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  است  قرار 

دیگر  سال  یک  از  کمرت  تا   ۱۳۹۳ حمل  ماه  در 

برگزار شود.

اعضای  از  شامری  و  رییس  کاری  دوره  همچنان 

افراد  باید  و  یافته  پایان  انتخابات  مستقل  کمیسیون 

جدیدی به این سمت ها معرفی شوند.

دو  طالبان  که  گفته اند  قندهار  والیت  مقام های 

به  »جاسوسی  اتهام  به  را  ساله  شانزده  و  ده  پرس 

نیروهای دولتی« رس بریده اند.

است  گفته  قندهار،  والی  سخنگوی  فیصل،  جاوید 

دو  این  طالبان  گروه  به  وابسته  مسلح  افراد  که 

کودک را دیروز در ولسوالی ژیری رسبریدند.

بامداد  کودکان  این  اجساد  که  گفته اند  پولیس  منابع 

کوهستانی  منطقه  به  نزدیک  بیابانی  در  گذشته  روز 

»َنوِده« در مسیر جاده قندهار-هرات پیدا شد.

که  گفته  پولیس  مسووالن  از  افریدی،  غورزنگ 

منطقه  از  فقیری  خانواده  دو  فرزندان  کودک  دو  این 

غذا  پسامنده  مقداری  دیروز  و  بودند  کاریز«  »نهر 

وقت  در  گرفتند،  پاسگاه  یک  پولیس  ماموران  از 

متوقف  طالبان  سوی  از  خود  خانه های  به  بازگشت 

شدند.

دو  این  رسبریدن  قندهار  والی  ویسا،  توریالی 

توصیف  غیرانسانی«  و  »غیراسالمی  را  کودک 

کرده است.

رد  را  کودک  دو  این  قتل  اتهام  طالبان  گروه  اما 

کرده است.

گفته  طالبان  گروه  سخنگوی  محمدیوسف  قاری 

بریدن  رس  سو  این  به  پیش  مدتی  از  گروه  این  که 

کودکان  این  رسبریدن  و  کرده  منع  را  کشور  اتباع 

را هم محکوم می کند.

دو  رسبریدن  به  متهم  نیز  گذشته  سال  طالبان 

افغانستان  غرب  در  یکی  و  جنوب  در  یکی  کودک، 

شدند.

دولتی  مقام های  هم  پیش  سال  دو  ترتیب،  همین  به 

چهار  بریدن  رس  به  را  گروه  این  هلمند  والیت  در 

نفر به اتهام جاسوسی به دولت متهم کردند.

بازیکنان  بررسی  در  فوتبال  محققان 

گران قیمت ترین  جهان،  فوتبال  فعلی 

تیم فوتبال دنیا را برگزیدند.

در  فاکتور  چندین  بررسی  با  محققان 

اروپا  فوتبال  در  فعلی  بازیکنان  بین 

بازیکنان  این  اگر  کردند  مشخص 

ترک  تابستان  در  را  تیم شان  بخواهند 

هزینه  چقدر  جدایی طلبی شان  کنند، 

دارد.

بازیکنان  بررسی  در  فوتبال  محققان 

نظیر  فاکتورهایی  اروپا  فوتبال  فعلی 

مدت  سن،  باشگاهی،  و  ملی  موفقیت 

و  رسمی  قیمت  و  بین املللی  تجربه  قرارداد، 

قرار  بررسی  مورد  را  بازیکنان  این  شده  تایید 

در  بازیکنان  این  برای  ثابت  قیمتی  تا  داده اند 

نظر گرفته شود.

قرار  صدر  در  مسی  لیونل  فهرست  این  در 

امسال  تابستان  در  آرژانتینی  این  است.  گرفته 

185 میلیون پوند قیمت دارد.

است  رونالدو  کریستیانو  فهرست  این  دوم  نفر 

این  البته  دارد.  قیمت  پوند  میلیون   86.87 که 

لیونل  و  رونالدو  کریستیانو  بین  زیاد  اختالف 

تازگی  به  مسی  که  است  خاطر  این  به  مسی 

و  است  کرده  متدید  بارسلونا  با  را  قراردادش 

به  نسبت  بازیکن  این  خرید  قیمت  بنابراین 

قراردادش  پایان  تا  دیگر  سال   2 که  رونالدو 

باقی مانده، بیشرت است.

عنوان  به  شده  انتخاب  بازیکن   11 بین  در 

چهار  نام  جهان  بازیکنان  گران قیمت ترین 

شگفتی  می شود.  دیده  بارسلونا  از  بازیکن 

آندرس  نام  نشدن  دیده  فهرست  این  بزرگ 

اینیستا است!

این  به  جهان  تیم  گران قیمت ترین 

رشح است:

 22 )منچسرتیونایتد(  ِدخیا  *داوید 

میلیون پوند

میلیون   17 )بایرن مونیخ(  الم  فیلیپ   *

پوند

 35 )رئال مادرید(  راموس  رسخیو   *

میلیون پوند

میلیون   29 )بارسلونا(  پیکه  جرارد   *

پوند

میلیون   21 )بارسلونا(  آلبا  جوردی   *

پوند

* ادن هازارد )چلسی( 47 میلیون پوند

میلیون   33 )بارسلونا(  بوسکتس  رسخیو   *

پوند

* گرت بیل )تاتنهام( 37 میلیون پوند

* ادینسون کاوانی )ناپولی( 49 میلیون پوند

* لیونل مسی )بارسلونا( 185 میلیون پوند

 86.87 مادرید(  )رئال  رونالدو  کریستیانو   *

میلیون پوند
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روزنامه ماندگار برای سال جاری خورشيدي مشرتك مي پذيرد

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

سه ماهه - 1000 افغانی سه ماهه - 1250 افغانی

شش ماهه - 2000 افغانی شش ماهه - 2500 افغانی

نه مـاهه - 3000 افغانی نه مـاهه - 3750 افغانی

یک ساله - 4000 افغانی یک ساله - 5000 افغانی

برای دانشجویان برای دفـاتر

و اساتید دانشگاه
دفاتر خارجینارسیده به منزل یا دفاتر

سه ماهه - 100  دالرسه ماهه - 1000 افغانی

شش ماهه - 200 دالرشش ماهه - 2000 افغانی

نه ماهـه - 300 دالرنه مـاهه - 3000 افغانی

یک ساله - 400 دالریک ساله - 4000 افغانی Daily newspaper

روزنامة

برای اشرتاک در روزنامه با این شامره ها به متاس شوید: 0784301640 - 0776930565

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

نشاين: چهارراهی حصة دوم کارته پروان، رسک 

غربی )سمت باغ باال( دست راست، کوچة پنجم

شامره گان: 5000

او  نړۍ  اسالمي  د  کې  قطر  په  کرزي  ولسمرش  چې  کې  حال  داسې  په 

چې  ویيل،  کې  وینا  په  ته  کنفرانس  شوي  جوړ  اړه  په  اړیکو  د  امریکا 

سیايس  یوشمېر  شوې  پراخه  جګړه  امله  له  مبارزې  د  رسه  ترهګرۍ  له 

شننونکي وايي، چې د ولسمرش دغه خربې له حقیقت رسه سمې دي.

منځه  له  ريښو  د  ترهګرۍ  د  کچه  واله  نړۍ  په  چې  وايي،  راز  دغه  هغوی 

وړلو ته پاملرنه کمه شوې ده.

چارو  سیايس  د 

صیقل  محمود  شننونکی 

په  ته  ورځپاڼې  ماندګار 

چې  وویل،  کې  مرکه 

نړیواله  په  کچې  یوې  تر 

ته  ريښو  ترهګرۍ  د  کچه 

پاملرنه کمه شوې ده.

یو  کار  دې  د  وايي،  هغه 

فلسطین  د  المل  اصيل 

مسایل  نړۍ  اسالمي  او 

چې  ځای  پر  دې  د  دي. 

اسالمي  او  فلسطین  د 

يش،  کمې  ستونزې  نړۍ 

کېږي  پاتې  ځای  خپل  پر 

ریښو  د  ترهګرۍ  د  او 

پاملرنه  ته  وړلو  منځه  له 

کمه شوې ده.

د  ريښې  افراطیت  او  ترهګري  د  کې  سیمه  په  زیاتوي،  صیقل  ښاغلی 

پاکستان له سرتاتېژيکو موخو رسه تړلې ده.

په  خو  کېږي؛  ویل  ترهګري  ښکاره  په  چې  هم  څه  که  وايي،  نوموړی 

اهدافو  سیايس  له  پاکستان  د  چې  ده،  پروژه  سیايس  یوه  دا  کې  باطن 

رسه غوټه شوې ده.

اهدافو  سیايس  د  نه  تاوتریخوايل  له  کې  وروستیو  دې  په  خربه،  په  ده  د 

دی؛  شوی  بدل  کې  پوځیانو  یوشمېر  په  ذهنیت  اخیستنې   ګټې  د  لپاره 

خو په یوشمېر نورو پرېکړه نیوونکیو کې ال دا ذهنیت پر خپل ځای دی.

له  جګړه  وايي،  کرزی  ولسمرش  چې  دا  زیاتوي،  صیقل  محمود  ښاغلی 

ترهګرۍ رسه د مبارزې له امله ډېره شوې یو واقعیت دی.

منځه  له  ارساییلو  د  چې  ویيل،  کرزي  ولسمرش  چې  دا  وینا،  په  هغه  د 

د  یې  هدف  وي،  هېواد  ازاد  یو  باید  هم  فلسطین  خو  غواړي؛  نه  وړل 

ترهګرۍ له منځه وړل دي.

واړاوه،  مخ  ته  تاوتریخوايل  امله  دې  له  مسلامنانو  یوشمېر  وايي،  دی 

چا  یې  غږ  خو  کړ؛  پورته  غږ  خپل  الرو  مدين  ممکنو  ټولو  له  هغوی  چې 

وانه ورېده او اړ شول، چې تاوتریخوايل ته مخه کړي.

خربې  دا  مهال  داسې  په  کرزی  ولسمرش  خو  کړه،  زیاته  صیقل  ښاغلی 

د  حرکتونو،  مدين  هم  دی  دننه  کور  په  چې  کوي،  کې  کنفرانس  دې  په 

او  ږدي  نه  غوږ  ته  غوښتنو  اپوزیسیون  او  ګوندونو  سیايس  ټولنو،  مدين 

ځواب ونه ورکوي.

يش،  المل  دې  د  کرزی  ولسمرش  خپله  چې  شته  وېره  وايي،  نوموړی 

تاوتریخوايل  لپاره  کېدا  پيل  د  اهدافو  سیايس  خپلو  د  کسان  یوشمېر  چې 

ته مخه کړي.

ماندګار  فاروقي  حمیدالله  استاد  شننونکی  چارو  سیايس  د  همدارنګه 

جګړه  کې  نړۍ  او  سیمه  په  چې  نشته  شک  کې  دې  په  وویل،  ته  ورځپاڼې 

او ترهګري پراخه شوې ده.

کې  افغانستان  په  ثقل  او  اهمیت  بحث   دې  د  لپاره  افغانانو  د  وايي،  دی 

د  ډلو  افراطي  همدغو  د  کې  لسیزو  دریو  تېرو  په  افغانان  چې  ځکه  دی، 

پېښې  د  سپټمرب  د  یوولسم  د  وړاندې  کاله  دولس  چې  دي،  قرباين  اهدافو 

په پایله کې افغانستان ته د نړیوالې ټولنې د راتللو سبب شول.

باید  توګه  په  ولسمرش  د  دافغانستان  باید  کرزی  حامد  کړه،  زیاته  نوموړي 

مقدسات،  زموږ  او  شته  کې  سیمه  په  چې  ګواښوونو  او  فشارونو  هغو  پر 

زموږ خلک او بنسټونه یې له تباهۍ رسه مخ کړي دي، ټینګار وکړي.

بحثون  ډول  دغه  کې  نړۍ  نوره  په  چې  دا  وايي،  فاروقي  ښاغلی 

خاصو  د  یا  د  هېوادونو،  مشخصو  د  یا  روند  نړیوال  د  هغه  وي،  موجود 

اېډیالوژیو، تفکراتو او نظامونونو په مقابل کې موجود دي.

مرکزونو  شته  د  ترهګرۍ  د  کې  هېوادونو  ګاونډیو  په  افغانان  خربه،  په  ده  د 

افغان  د  دا  نو  ورکوي،  قرباين  ورځ  هره  او  دي،  مخ  رسه  فشار  له  الرې  له 

خپل  چې  وهڅوي،  نړیوال  چې  دی  مسوولیت  سیاستوالو  او  ولسمرش 

پام افغانستان ته واړوي او په افغانستان کې کار وکړي.

چې  وښیو  ته  دنیا  موږ  چې  ځای  پر  دې  د  اند،  په  شنناند  سیايس  دغه  د 

ګاونډیو  په  پام  نړیوالو  د  چې  ده  کار  په  ده،  کې  ځای  کوم  ترهګري 

واړوو  ته  پنډغالو  مترین  او  تجهیز  د  مرکزونو،  ترهرګرۍ  د  کې  هېوادونو 

او تاکید پرې وکړو.

پېښ  ګواښ  څوک  وړاندې  پر  ګټو  د  نړۍ  د  چې  چېرې  هر  وايي،  هغه 

ګټو  خپلو  د  چې  وړتیا  دې  د  دنیا  کوي،  پورته  ګټه  ابزاري  ترې  یا  او  کړي 

پر وړاندې را پورته يش او دفاع ترې وکړي.

وړتیا  دا  افغانانو  چې  رسه  تاسف  په  وویل،  فاروقي  حمیدالله  ښاغلی 

دغو  خوا  بلې  له  لري،  نه  شتون  اراده  هغه  خوا  یوې  له  ورکړې،  السه  له 

بحثونونه  دې  له  امله  له  برخوردونو  سلیقوي  او  ذمني  هغو  او  مصلحتونو 

لرې شوي دي.

افغانستان  په  چې  رسه  ځواکونو  نړیوالو  هغو  له  راز  دغه  زیاتوي،  دی 

ابعاد  نور  ته  مسایلو  دې  امله  له  اختالفونو  ذوقي  خپلو  د  دی  مېشت  کې 

زمینې  دا  بیا  ځل  یو  مکړه  خدای  او  غورځوي  شاته  مو  بحثونه  او  ورکړي 

برابروو، چې د دنیا افکار نورو خواو ته واوړي.

هېواد  خپلواک  یو  دې  فلسطین  چې  خربې  دا  ولسمرش  د  وايي،  نوموړی 

چې  کې  غونډه  یوه  داسې  په  غواړي  نه  وړل  منځه  له  ارساییلو  د  او  يش 

ګټه  نه  الې  سیايس  یوې  له  لري،  شتون  کې  په  نړۍ  اسالمي  او  امریکا 

رسه  کتو  په  وضعیت  او  رشایطو  اوسنیو  افغانستان  د  خو  دي؛  اخیستل 

دغه سیايس ابزار د افغانستان په ګټه نه دي.

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

محمودصیقل:

افراطیت په ظاهره ترهګري؛ خو په باطن کې 

سیايس پروژه ده

شورای والیتی زابل 

آماج حملۀ سنگین 

طالبان قرار گرفت
کنندۀ  حمله  شش  گذشته   روز 

والیتی  شورای  ساختامن  به  انتحاری 

حمله  قالت  شهر  در  زابل،  والیت 

کردند.

فرمانده  لیوانی  روغ  سخی  غالم 

کننده گان  حمله  که  گفت  زابل  پولیس 

آن ها  از  تن  یک  ابتدا  بودند،  تن  شش 

را  خویش  انفجاری  مواد  از  مملو  موتر 

در مقابل ساختامن، انفجار داد.

او،  گفتۀ  به  باستان،  بست  گزارش  به 

از  تن  پنج  موتر،  این  انفجار  از  پس 

ساختامن  این  به  وردو  قصد  مهاجامن 

رو  پولیس  مقاومت  با  که  داشتند  را 

برو شده و از پا در آمدند.

این  در  که  گفت  زابل  پولیس  فرمانده 

دو  و  زخمی  پولیس  رسباز   3 حمله 

در  وی  اما  شدند،  کشته  رسبازان  از  تن 

ملکی  افراد  شدن  زخمی  و  کشته  مورد 

معلومات ارایه نکرد.

والی  معاون  رسولیار  جان  محمد  اما 

بر  که  حمله یی  در  گفت،  زابل  والیت 
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