
رییس ادارۀ مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در حوزۀ 
شمال کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۰۰ 
شهرک  ذخیره گاه  از  قانونی  غیر  صورت  به  آرد  تن 
شهر  به  فروش  برای  و  شده  خارج  حیرتان  تجارتی 

مزارشریف انتقال داده شده است.
اینکه  بیان  جاوید  شمس اهلل  آفتاب،  پیام  گزارش  به 
این آرد از کمک های بدون باز پرداخت کشور روسیه 
افزود:  است،  افغانستان  در  نیازمند  برای خانواده های 
این آرد توسط محمد یعقوب خاخی رییس خدمات 
بندر حیرتان و اسداهلل نظری رییس دادستانی شهرک 

حیرتان از ذخیره گاه حیرتان خارج شده است.
رییس اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری در حوزۀ 
به  را  خاخی  یعقوب  محمد  می گوید:  کشور  شمال 
دلیل ارتکاب فساد اداری به دادستانی معرفی می کند و  

خواهان بازداشت وی شده است.
اما »محمد یعقوب خاخی« رییس خدمات بندر حیرتان 
حیرتان  شهرک  دادستانی  رییس  نظری«  »اسداهلل  و 
مزارشریف  به  آرد  انتقال  در  را  شان  داشتن  دست 

شدیداً رد کرده و اداره مبارزه با ارتشاء و فساد اداری 
عنوان رشوت  به  امریکایی  دالر  هزار   2۰ اخذ  در  را 

متهم کردند.
دادستانی  رییس  نیز  و  حیرتان  بندر  خدمات  رییس 
را  شمال  زون  اداری  فساد  با  مبارزه  اداره  شهر،  این 
عامل فساد در این حوزه می دانند و می گویند، که یک 
مأمور اداره مبارزه با فساد اداری و سه نفر از کارمندان 
به  آرد  این  انتقال  در  حیرتان  بندری  خدمات  اداره 
مزارشریف دست داشته اند. ...          ادامه صفحه 7
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ادارة روزنامة ماندگار، پيشاپيش حلول عيد سعيـد فطر را به همة هم ميهناِن گرامي 
مبارك باد مي گويد و از خداوند مهربان، قبول نيايش ها و عبادات آن ها، كاميابي و 

سرفرازي شان و آبادِي اين مرز و بوم را آرزو مي كند.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

اکـنون  توپ در مـیدان 
پاکستان است!

در آستانۀ فرا رسیدن عید فطر خشونت ها در اکشور افزایش 
یافته است. در تازه ترین انفجار در والیت قندهار چهار فرد 

ملکی کشته و بیش از 2۰ تن دیگر زخمی شدند.
مواد  که  گفت  قندهار  والی  سخنگوی  فیصل،  جاوید 
ساعت  حوالی  کراچی،  یک  در  شده  جاسازی  انفجاری 
منفجر  قندهار  شهر  مزدهم  بازار  یک  در  شنبه  دو  روز   9
گردید. به گفته او در این انفجار...              ادامه صفحه 6

          حلیمه حسینی

ماه  یک  از  بعد  روزه داری،  یک ماه  از  بعد  است.  راه  در  عید 
نیایش و یک ماه بودن کنار دسترخوانی که رحمت و معنویْت 
به  فطر  قدم های  آرام آرامِ  صدای  است؛  بوده  آن  زینت بخِش 
ازدحامی غریب  از جمعیت اند،  مملو  گوش می رسـد. سرک ها 
به دست  فکر  در  همه  است.  کرده  بیگانه  هم  به  نسبت  را  همه 
گویی  اند،  عید  دسترخوان  ساختِن  رنگین تر  برای  پولی  آوردِن 
و  روزه داری  ماه  یک  پاِس  به  عید  این  که  ندارند  یاد  به  هیچ 
از خوردن و  که حتا  از حرام خداوندی،  تنها  نه  امساک کردن 
و  است، شرف  ماندن  زنده  برای  نیاز  ابتدایی ترین  که  آشامیدن 
بزرگی گرفته است. کسی به یاد نمی آورد...       ادامه صفحه 6

رییس جمهور کرزی شام روز یک  شنبه با دکتر حسن روحانی 
رییس جمهوری ایران در تهران دیدار و گفت وگو کرد. 

اهمیت  بر  کرزی،  با حامد  دیدار  در  ایران  رییس جمهوری 
ُگسترش و ارتقای سطح روابط و مناسبات میان کشورهای 

فارسی زبان تأکید کرد.
دکتر حسن روحانی عصر یکشنبه در این دیدار ضمن تشکر 
مراسم  در  شرکت  برای  ایران  در  کرزی  حامد  حضور  از 
افغانستان  ایران و  اظهار داشت: جمهوری اسالمی  تحلیف 
باید  که  دارند  فراوانی  ظرفیت های  و  اشتراکات  سوابق، 
استفادۀ  دوجانبه  روابط  تعمیق  و  توسعه  در جهت  آنها  از 

حداکثری کنند.
فرصت های  در  باید  اینکه  به  اشاره  با  ایران  رییس جمهور 
دیگری دیدارهای مفصلی میان مسووالن ایران و افغانستان 

ملت  و  دولت  دو  روی  پیش  همکاری های  بررسی  جهت 
برگزار شود، گفت: کشورهای فارسی زبان ایران، افغانستان 
بخش های  در  خود  همکاری های  می توانند  تاجیکستان  و 

مختلف را بیش از پیش گسترش دهند.
انتخاب  تبریک  با  دیدار  این  در  نیز  کرزی  جمهور  رییس 
دکتر روحانی به عنوان رییس جمهوری اسالمی ایران اظهار 
و  ترقی  زمینه ساز  جدید  دولت  دوران  تا  کرد  امیدواری 

پیشرفت روزافزون ایران شود.
وی همچنین با تقدیر از حمایت  و پشتیبانی  ایران از دولت 
و ملت افغانستان تصریح کرد: دولت و ملت ایران همواره 
با درک مسایل افغانستان آغوش خود را به روی مردم این 

کشور گشوده اند.
تحلیف  مراسم  در  منظور شرکت  به  کرزی  رییس جمهور 

رییس جمهوری ایران که عصر یکشنبه برگزار شد، به ایران 
سفر کرده است.

انفجار در قندهار چهار 
کشته و 22 زخمی به 

جا گذاشت

عید در راه است
و ما هنوز بدهکار!

فساد بزرگ در شهرک حیرتان

وضع 
امنيتی 
پروان

نگـران كننده 
اسـت!
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آلبر كامو
مرد خوبي 

بود!

توسعه 
نيافته گي 
مادِر همة 
مشكالت 

افغانستان 
است

در برگ ها

تحليِل قرآن از 
جنِگ فرهنگ ها 

و برخوردِ 
تمدن ها

صفحه 6

روحانی به کرزی:

کشورهای فارسی  زبان روابط خود را بیش  از پیش 
گسترش دهند

پیام جان کری به دوستانش در 
پاکستان، در منطقه و فراتر از 
آن بازتاب دارد. توپ در زمین 
پاکستان است و اکنون زماِن 

یک تفکر عمیِق راهبردی و تغییر 
شکل دوباره فرا رسیده است. به 
خاطر صلح، عدالت و رفاه در این 
بخش از جهان، چیزهای زیادی 

در خطر است



همسایه گی  در  مهم  والیت های  از  یکی  پروان 
پایتخت شمرده می شود که در همۀ تحوالت تاریخی 
است.  داشته  تعیین کننده یی  و  کارساز  نقش  کشور، 
معاصر  تاریخ  در  مهم  دگرگونی های  از  شماری 
آن اند  گواه  پسین،  دهۀ  سه  در  به ویژه  و  افغانستان 
در  والیت  این  موقعیِت  و  پروان  مردم  نقش  که 
تعیین کننده و  تا چه حد  این رخدادها،  شکل گیری 

چشم گیر بوده است.
  ورود مجاهدین به فرماندهی رهبر جهاد و مقاومت 
پایتخت،  به  بهار 1371  در  احمدشاه مسعود  شهید 
ایجاد خط مقاومت در بگرام و سپس ورود نیروهای 
نظام  ریختِن  فرو  و  کابل  به  مسیر  این  از  مقاومت 
مردم  که  نکته اند  این  بیان گر  همه  دهشت افگنان، 
شکل گیری  و  کشور  سیاسی  تحوالت  در  پروان 
نقش  همواره  آزادی خواهانه،  پیکارهای  و  قیام ها 
مهم و کارساز داشته اند. چنان که هیچ کس نمی تواند 
پیکارها  در  را  پروان  مردم  بی دریِغ  جان بازی های 
بگیرد.  نادیده  دهشت افگن  نیروهای  تجاوز  برضد 
دیگر  و  پولیس  قربانی های  آمار  به  اگر  نیز  امروز 
نهادهای امنیتی در سراسر کشور نگاه شود، والیت 
پروان در این میان سهِم درشتی را به خود اختصاص 

داده است.
این همه  به رغِم  که  این جاست  درد  و  دریغ  اما 
جان بازی  و ازخودگذری تاریخی، طی دوازده سال 
اقتصادی،  وضعیت  به  کرزی،  آقای  حکومت داری 
رفاهی و امنیتی پروان در مقایسه با برخی والیت های 

دیگر، توجه چندانی صورت نگرفته است.
ـ  »کابل  مهم  جادۀ  ساختمان  احداث  کار  آن که  با 
شمال« که از بخِش مهمی از والیت پروان نیز عبور 
می کند، ساِل پار آغاز شده بود؛ ولی بر اثر بی توجهی 
مردم،  نماینده  گان  بی تفاوتی  و  حکومتی  مسووالِن 
هنوز از سه راهۀ بگرام نگذشته است و معلوم نیست 
این برنامه چه مدت دیگر را در بر خواهد گرفت. 
)چنان که شنیده می شود، قرارداد این پروژه چندین 

دست فروخته شده است.( 
     همه گان می دانند که پروان در کنار چند والیت 
حاصل خیِز  و  پُرتاکستان  بخش های  از  یکی  دیگر، 
کشور را تشکیل می دهد و مردم روستاهای پروان، 
هنوز  اما  باغداری اند.  و  تاکداری  سرگرم  بیشترینه 
دهه  یک  از  بیشتر  کشور  انتخاباتی  نظام  از  که 
باغداری  می گذرد، وضع فرآورده های کشاورزی و 
مردم در این والیت، چنان ناگوار است که شماری 
از باغداران و کشاورزان، حتا نمی توانند هزینه های 
خود را از راه فروش محصوالت به دست آورند. زیرا 
در  آنان،  از  بسیاری  هم اکنون کشمش سال گذشتۀ 
خانه ها و انبارها باقی مانده و در همین ماه رمضان، 
شده،  معامله  افغانی  مبلغ17۰  به  کشمش  سیر  یک 
باغداران  و  کشاورزان  دل سردی  سبب  امر  این  که 

گردیده است.
بگرام،  هوایی  میدان  در  امریکایی  نیروهای  حضور 
اگر از یک سو زمینۀ کار و درآمد را برای برخی از 

شهروندان پروان به وجود آورده است، از دیگرسو 
کم توجهی به مسایل امنیتی و نبود برنامه های دقیق 
و  راه گیری ها  دزدی ها،  که  گردیده  سبب  امنیتی 
باج گیری ها در نقاط مختلِف این والیت شایع گردد 
و چه بسا این اعمال، با قتل و کشتارهایی نیز همراه 

می باشند.
دزدی ها،  پروان،  ولسوالی های  برخی  در  ناآرامی ها 
در  فردی  و  گروهی  برخوردهای  راه گیری ها، 
خراب کاری های  نگران کننده تر،  همه  از  و  روستاها 
انظار  در  گاه  و  جاده ها  مسیر  در  دولت  مخالفان 
منسوبان امنیتی نیز روزگار را بر مردم دشوار ساخته 
و زنده گی آن ها را با ترس و تشویش همراه ساخته 

است.
برخی  در  مخالفان  مشهود  حضور  بر  افزون 
همراه  نگرانی   و  ترس  با  بی گمان  که  ولسوالی ها 
است؛ مردم هر روز با رخدادهای گونه گون امنیتی 
مواجه اند و رعب و وحشت زنده گی آن ها را تلخ و 

تاریک می سازد.
در  امنیتی  رخداد  ده ها  رمضان،  مبارک  ماه  در  تنها 
والیت پروان صورت گرفته است که برخی از این 
رخدادها مانند قتل گروهی 12 تن از یک خانواده 
در ولسوالی جبل السراج، وحشت ناک ترین رویدادها 

در نوع خود می باشند.
در  و  عمومی  جادۀ  روی  حادثه یی  پیش،  هفتۀ 
و  انفجار  باعث  که  داد  رخ  »تتمدره«  نزدیکی های 
از  یکی  گردید.  تیل  تانکر  یک  در  آتش سوزی 
شهروندان والیت پروان که شاهد این حادثه بوده، 

چنین می گوید:
بودند،  موترسایکل  یک  بر  سوار  که  »دومرد 
و  تیل  رساندند  تانکر  یک  کنار  به  را  باعجله خود 
پا به فرار  ماین چسپی را به تانکی موتر چسپانده، 
گذاشتند. راننده که در نزدیکی موتر بود، متوجه این 
کار  شد و پولیس هایی را که در فاصلۀ چندمتری اش 
تخریب کاران  فرار  مانع  تا  کرد  صدا  داشتند،  قرار 
نکردند.  توجهی  هیچ گونه  پولیس ها  اما  گردند. 
سرانجام موتر منفجر شد و کمک راننده )کلینر( که 
در داخل سیت به خواب رفته بود نیز یک جا با موتر 

طعمۀ آتش  شد.«
در روستای شاکای ولسوالی  پیش،       چند روز 
آن  باشنده های  از  یکی  راهِ  سِر  بر  راه گیران  بگرام، 
روستا که کارگر میدان هوایی بگرام است، می ایستند 
و موترسایکلش را می ربایند. سپس به وسیلۀ فردی 
افغانی آورده  پیام می رسانند که مبلغ 19۰۰۰  او  به 
او  به  ضمن  در  و  بگیرد  پس  را  خود  موترسایکل 
نکند،  شکایت  مرجعی  هیچ  به  که  می دهند  اخطار 

ورنه او را خواهند کشت.
     وی پس از آن که موترسایکل خود را در بدل 
مجبور  می آورد،  به دست  آن ها  شدۀ  خواسته  پول 
نزدیکی های  به  گفته،  ترک  را  پدری  خانۀ  می شود 

میدان هوایی بگرام کوچ کند.
اثِر  بر  بگرام،  ولسوالی  جوار  در  دیگری  حادثۀ  در 

برادر، درگیری صورت می گیرد  میان دو  گفت وگو 
که در این درگیری، از بمب های دستی، کالشینکوف 
و دیگر سالح ها کار گرفته می شود و در نهایت، با 

پادرمیانی اهالی محل پایان می یابد.
کشت، تولید و تجارت مواد مخدر )به ویژه هیرویین( 
که بر بنیاد هدایات دینی و قوانین نافذۀ کشور منع 
شده است، هم اکنون در نقاط مختلف والیت پروان 
و از جمله در جوار ولسوالی بگرام چنان بی باکانه 
معامله  را  آرد  گویی  که  می گردد  فروش  و  خرید 
می کنند. از همین رو، روز تا روز بر شمار معتادان در 

این نقاط افزوده می شود.
چهار  طی  امنیتی،  مسووالن  از  یکی  گفتۀ  به       
ماه گذشته، بیشتر از 25۰ رخداد جنایی در والیت 
پروان ثبت گردیده است که از این شمار، 36 مورد 
مسلحانه،  دزدی های  اختطاف،  موارد  بقیۀ  و  قتل 
راه گیری و... بوده اند، که نسبت به سال پار افزایش 

چشم گیری را نشان می دهد.
والیت،  این  امنیتی  مسووالن  و  پروان  مردم       
وضعیت نابه سامان پروان را به چشِم سر می بینند و 
و چه گونه  ناگوار چرا  رویدادهای  این   که  می دانند 
این  دادِن  شکل  در  عواملی  چه  و  می دهند  رخ 

حوادث نقش دارند.
      برای بیرون رفت از وضعیت موجود در والیت 
پروان و پایان بخشیدن به نابه سامانی ها و به منظور 
موارد  درآینده،  ناگوارتر  رخدادهای  از  جلوگیری 

زیرین پیشنهاد می گردند:
1ـ تغییر کلی در نصب و عزل مسووالن و منسوبان 
امنیتی و اداری والیت و ولسوالی های پروان )بر بنیاد 

نظر مردم( 
2ـ برگزاری یک نشست کالن با حضور روشن فکران 
شورای  پارلمان،  در  مردم  نماینده های  سرشناس، 
قوماندانان  و  فرماندهان  ولسوالی ها،  و  والیتی 
و  پروان  وضعیت  پیرامون  قومی،  متنفذان  مطرح، 
مشترک  »شورای  نام  زیر  مشترکی  شورای  ایجاد 
دایر  جلسه  بار  یک  ماهی  باید  شورا  این  مردمی«. 
از  در  و  کند  ارزیابی  را  پروان  رخدادهای  و  کرده 
میان برداشتن آن ها، با نهادهای مسوول گفت وگو و 

همکاری داشته باشد.
3ـ ایجاد یک قطعۀ خاص عملیاتی مشترک از اردو 
)این  منطقه  مجاهدین  و  دولتی  امنیت  ـ  پولیس  ـ 
مدتی،  برای  و  باشد  مشترک  قرارگاه  دارای  قطعه 
مسوولیت همۀ عملیات ها برضد برنامه های تخریبی 
دشمن، آشوب گری، دزدی و دیگر موارد بدامنی را 
به عهده گیرد و بدون هیچ گونه وابسته گی قومی و 

تنظیمی، جسورانه و قاطع عمل کند.(
وقت  کمترین  در  باید  جنایت کاران  و  مجرمین  ۴ـ 
نتایج  از  باید  رسانه ها  و  برسند  اعمال شان  کیفر  به 
و  جنایت کاران  محاکمۀ  و  نظامی  عملیات های 
دهشت افگنانی که در این والیت بازداشت می گردند، 

اطالعات روشن دریافت نمایند.
سوی  از  آسیب پذیر  مناطق  و  ولسوالی ها  در  5ـ 
دشمن، عملیات های گسترده صورت گیرد و مردم 
آشتی  و  صلح  به  تبلیغات  و  ارتباطات  وسیلۀ  به 

تشویق گردند. 
6ـ در روستاها و مناطقی که استفاده از مواد مخدر 
موسفیدان  است،  شده  شایع  زورگیری  و  دزدی  و 
تأمین  مسوولیت  آن ها،  جهادی  و  قومی  متنفذان  و 
امنیت منطقۀ خاِص خود را ضمانت کنند ؛ در غیر 
و  شناسایی  فرصت،  به زودترین  مشکوک  افراد  آن، 

بازداشت گردند.
و  کشاورزان  اقتصادی  وضعیت  بهبود  برای  7ـ 
باغداران، باید »شورای مشترک مردمی« با مسووالن 
عقد  زمینه های  نموده،  گفت وگو  زراعت  وزارت 
دیگر  و  میوه پاکی  شرکت های  تأسیس  و  قراردادها 

تسهیالت را فراهم سازند.
باید  مقاومت،  تاریخ  داشتن  نگاه  زنده  برای  8ـ 
شهدای  نام  به  مناری  بگرام)دوسرکه(  سه راهی  در 
مقاومت ساخته شود و تا جای ممکن، نام شهیداِن 

مقاومت در آن درج گردد.
تنها  )باریک آب(  بگرام  دامنۀ  زمین های  توزیع  9ـ 
نقاط  و  پروان  والیت  بی جاشده گاِن  و  مهاجران  به 
شورای  نیز  کار  این  یابد.)در  اختصاص  هم جوار 
وارد  دولتی  مسووِل  نهادهای  با  مردمی  مشترک 

گفت وگو شود.(
1۰ـ برای پیشبرد این جریان، باید فرهنگیان والیت 
پروان پیشتاز گردند و نظریات خود را در مورد این 

فراخوان، ارایه کنند.
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میرزا شاكایی

وضع امنیتی پروان
نگـران کننده اسـت!

 

این روزها شاهد گرم شدِن بازار توافق نامۀ امنیتی با امریکا هستیم؛ 
ارگ  و  سفید  کاخ  میان  مهم  جنجاِل  یک  به  حاال  که  توافق نامه یی 
ریاست جمهوری افغانستان بدل شده است. امریکایی ها اصرار دارند 
که این توافق نامه، پیش از آغاز مبارزات انتخاباتِی ریاست جمهوری 
در  می گوید،  ریاست جمهوری  ارگ  ولی  شود؛  امضا  افغانستان  در 
امضای آن هیچ عجله یی ندارد. از جانب دیگر، آقای کرزی توافق نامۀ 
امنیتی میان امریکا و افغانستان را به »گیم سیاسی« میان خود و امریکا 
تبدیل کرده و گویا نشان می دهد که در این خصوص، تصمیم گیرندۀ 

اصلی، نهایی و مطلق العنان است. 
ُکِل این قضایا نشان از بازی یی دارند که آقای کرزی چندماه مانده 
به پایان دورۀ کاری اش، آغاز کرده و می خواهد مهم ترین سود را از 
به محاق  آقای کرزی همواره  ببرد. بحثی را که  بازی دوجانبه  این 
فراموشی می سپارد و یا به عمد نمی خواهد به آن نزدیک شود، این 
است که امضای چنین توافق نامه یی، چه پیامدهایی برای افغانستان 
می تواند داشته باشد. آیا امضای چنین توافق نامه یی به سود آزادی، 
استقالل و تمامیت ارضی افغانستان است و یا برعکس، این ارزش ها 

را صدمه می زند؟ 
نه  او  است.  خاموش  پرسش هایی،  چنین  برابر  در  کرزی  آقای 
نه  و  افغانستان است  به سود  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  می گوید که 
می گوید که به ضرر آن. حاال از این همه سردرگمی، شهروندان عادِی 
چرا  و  چیست  برای  بازی  این  می شود؟  دست گیرشان  چه  جامعه 
مردم  به  این خصوص  در  گونۀ شفاف  به  نمی خواهد  کرزی  آقای 

اطالعات ارایه کند؟ 
امریکا  با  امنیتی  توافق نامۀ  امضای  خصوص  در  که  دیگری  مسالۀ 
می توان به آن شاره کرد، سروصـداها و حرف های ضدونقیضی است 
که در دروِن جامعه نسبت به آن شکل گرفته و بدون شک در بخشی 
از این دیدگاه های متضاد، ارگ ریاست جمهوری نقش کلیدی داشته 
است. یک تعداد بر این تأکید دارند که با توجه به وضعیت شکنندۀ 
آیندۀ  برای  توافق نامه یی  چنین  امضای  افغانستان،  سیاسی  و  امنیتی 
امنیت و ثبات کشور و منطقه ضروری است؛ ولی عده یی دیگر با 
توجه به پیامدهای منطقه یی امضای چنین توافق نامه یی، به این نظر 
اند که بهتر است چنین توافق نامه یی امضا نشود و افغانستان نیازهای 
امنیتی خود را به گونه های دیگری تأمین کند. آقای کرزی هم که 
بحث  امنیتی،  توافق نامۀ  امضای  مورد  در  تصمیم گیری  برای  گاه 
برگزاری لویه جرگۀ سنتی را به میان می آورد، چندان نیت خیری در 
این خصوص نشان نمی دهد. او از لویه جرگۀ سنتی، مترسکی برای 
تهدید و ترساندِن هم پیمانان و متحدان بین المللِی خود ساخته است. 
هر زمان که اوضاع بر وفِق مراد آقای کرزی نچرخد و یا متحدان 
حربۀ  به  او  نکنند،  تمکین  او  خواسته های  به  افغانستان  بین المللی 
برگزاری لویه جرگۀ سنتی متوسل می شود و به این صورت، جامعۀ 

جهانی را می ترساند. 
آقای کرزی رییس جمهورِ منافِع خود است و نه منافع افغانستان. به 
این معنا که اگر امریکایی ها با او کنار آمدند، توافق نامۀ امنیتی، سندی 
مقدس می شود که تأخیر در امضای آن، می تواند عواقبی ناگوار برای 
افغانستان داشته باشد؛ ولی اگر با او کنار نیامدند، آن گاه توافق نامۀ 
پرتگاه  به  را  افغانستان  که  تبدیل می شود  به سندی شیطانی  امنیتی 

تباهی و نیستی می کشاند. 
آقای کرزی از کارنامۀ دوازده سالۀ خود به شدت می هراسد. در این 
دوازده سال مسایلی در کشور اتفاق افتاده که اکثِر آن ها با منافع ملی 
افغانستان و قوانین کشور، در تضاد قرار داشته اند. آقای کرزی در 
این دوازده سال، چهرۀ یک سلطان مطلق العنان را به نمایش گذاشته 
عرصه یی  هیچ  در  افغانستان  او،  زمام داری  سال های  طی  است. 
نتوانسته دستاورد قابل مالحظه یی داشته باشد، ولی در حیف ومیل 
میلیاردها دالر بدون شک ممتاز بوده است. سال های زمام داری آقای 
کرزی، مصادف با گسترش بی سابقۀ فساد اداری، اختالس های کالن 
این  است.  بوده  گسترده  ناامنی های  و  بی عدالتی  حق تلفی،  دولتی، 
افرادی در به وجود  بلکه  وضعیت به گونۀ تصادفی شکل نگرفته، 
عنوان  به  کرزی  آقای  داشته اند.  کلیدی  نقش  وضعیت  این  آوردِن 

رییس جمهوری افغانستان، در صدر این فهرست می تواند باشد.
از  فرار  برای  را  او  و  می کنند  نگران  را  کرزی  آقای  مسایل  این 
پیامدهای سال 2۰1۴، به حربه هایی متوسل می سازند که بتواند خود 
بخشد. حاال  نجات  تنیده،  به دورش  که  عنکبوتی یی  تارهای  از  را 
توافق نامۀ امنیتی، نقش چنین حربه یی را در دست های آقای کرزی 
که  دارد  تالش  این حربه،  به  تمسک  با  کرزی  آقای  می کند.  بازی 
امریکایی ها را قانع کند که در انتخابات آینده از فردی حمایت کنند 
که می تواند پاسدار منافِع او باشد. حاال این که این فرد کیست، بعداً 

مشخص خواهد شد. 
امضای  دربارۀ  تصمیم گیری  که  است  آن  شایسته  اوصاف،  این  با 
چنین توافق نامه یی، به دولت و حکومت بعدی یی واگذار شود که 
قرار است با آرای شفاِف مردم افغانستان روی کار بیایید. زیرا فقط 
و مصالح  منافع  نظرداشِت  در  با  می تواند  چنین دولت و حکومتی 
ملی کشور، به نماینده گی از ملت افغانستان چنین سند مهمی را امضا 

کند، نه دولت غرق در فساد و تباهِی آقای کرزی!

توافق نامۀ امنیتی؛
حربۀ انتخاباتی آقای کرزی
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بازداشت   موج  خصوص  در  بین المللی  نگرانی های  که  حالی  در 
حقوق  منابع  دارد،  ادامه  همچنان  مصر  المسلمین  اخوان  رهبران 

بشری از اعتصاب غذای فعاالن بازداشت شده خبر دادند.
به گزارش شبکۀ خبری الجزیره، عمرو علی الدین، یکی از اعضای 
تن  کرد: حدود 179  اعالم  بازداشت شدگان مصری  از  دفاع  کمیته 
به  دست  قاهره  زندان  در  قبل  روز  دو  از  بازداشت شدگان  این  از 

اعتصاب غذا زده اند.
وی دلیل این اقدام فعاالن سیاسی را بدرفتاری و شکنجه ای دانست 

که زندانی های کیفری علیه زندانی ها سیساسی انجام می دهند.
همچنین تعداد فعاالن سیاسی بازداشت شده در مصر در ناآرامی های 
اخیر این کشور افزایش یافته که در این میان رهبران اخوان المسلمین 
از جمله محمد البلتاجی، صفوت حجاری و عبدالرحمان عز نیز به 

چشم می خورند.
جمعی  همراه  به  امریکا  خارجه  وزارت  و  ملل  سازمان  نیز  پیشتر 
موج  ادامه  به  نسبت  بشر  حقوق  عرصه  در  فعال  سازمان های  از 

بازداشت ها علیه اخوان المسلمین ابراز نگرانی کرده بودند.
موج  گفت:  خصوص  این  در  امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی 
بازداشت های رهبران اخوان المسلمین با منافع ملی مصر همخوانی 

ندارد.

متهمان براندازی دولت ترکیه
به جزای سنگین محکوم شدند

شده  صادر  احکام  براساس 
متهمان  محاکمه  دادگاه  در 
پرونده براندازی دولت ترکیه 
جنرال ایلکر باشبوغ، فرمانده 
حبس  به  ترکیه  ارتش  سابق 
ابد و عارف دوغان،  موسس 
پولیس  اطالعات  فرمانده  و 
ترکیه موسوم به ژندارمری به 
۴7 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه،  حکم  اساس  بر 
حزب  رهبر  پرینجک،  دوگو 
 ، حبس  سال   117 به  کارگر 
کوجوک،  یالجین  پروفسور 
پرونده  این  اصلی  متهمان  از 
نیز به 86 سال حبس محکوم 

شدند.
ولی  بازنشسته  جنرال 
کوجوک، و تونجای اوزکان، 

جنرال  چیچک،  دورسان  و  سابق  روزنامه نگار 
جنرال  سابق،  وکیل  کرینچسیز،  کمال   ، بازنشسته 
جنرال  تاشدلر،  نصرت  جنرال  تولون،  هورشیت 

حسن ایغسیز حکم حبس ابد را دریافت کردند.
از  جوبوغلو،  حفظی  دادگاه،  حکم  براساس 
جنرال های ارشد ترکیه نیز 9 سال زندان را متحمل 
سابق  رئیس  سردارساجان،  عادل  شد.  خواهند 
پولیس ترکیه نیز حکم 1۴ سال و شش ماه حبس 

را دریافت کرد.
21 تن از 275 متهم به براندازی دولت تبرئه شدند. 
این دادگاه مهمترین دادگاه تاریخ ترکیه است و در 
جنرال  جمله  از  سرشناس  چهره های  بسیاری  آن 
ایلکر باشبوغ، فرمانده سابق ارتش به اتهام براندازی 

دولت محاکمه می شوند.
پرونده دو متهم فراری برای بررسی های بیشتر مجزا 
و  ارگنه کن  شده  شناخته  رهبر  پکر،  سداد  شدند. 
از فرماندهان ارشد ارتش 1۰ سال حبس ، جنرال 
ماه حبس،  به 7 سال وشش  پکین  اسماعیل هاکی 
محمت اوتوزبیراوغلو، از جنرال های ارشد ترکیه 2۰ 

سال و شش ماه حبس محکوم شده اند.
دیگر  متهمان  از  تن   1۰ دادگاه  این  براساس حکم 
این پرونده به یک تا 3۰ سال زندان محکوم شدند.

امنیتی  شدید  تدابیر  دادگاه  محوطه  اطراف  در 
برقرار است و خبرنگاران در بیرون دادگاه و زندان 

سیلیوری در استانبول تجمع کرده اند.
در  که  زمانی  شده  آغاز   2۰۰7 سال  از  دادگاه  این 
خانه ای در استانبول 27 نارنجک دستی کشف شد.

در کیفرخواست اولیه که نزدیک به سه هزار صفحه 
بود و در سال 2۰۰7 صادر شد دستگیرشدگان متهم 
به اقدام برای برگرداندن کشور به »روزهای هرج و 

مرج، تاریکی و ناامنی« شده بودند.
در سال 2۰۰9 کیفرخواست دوم صادر شد و شمار 

بیشتری از چهره های سرشناس دستگیر شدند.
مجبور  استانبول  سیلوری  ناحیه  دادگاه  آن  از  پس 
دادگاه های  دادگاه جدید شد چون  به ساخت یک 
دیگر  افراد  و  وکیل  متهم،  تعداد  این  برای  موجود 

جای کافی نداشتند.
سال  بی.بی.سی،  خبری  شبکه  گزارش  براساس 

گذشته با دستگیری جنرال 
باشبوغ دادگاه وارد مرحله 
تازه ای شد. او متهم شد که 
اندازی یک سازمان  راه  با 
داشته  سعی  تروریستی 
و  کند  سرنگون  را  دولت 
یا  نسبی  بطور  را  دولت 

کامل فلج کند.
در  که  باشبوغ  جنرال 
 2۰1۰ تا   2۰۰8 سال های 
بود  ترکیه  ارتش  فرمانده 
جلسه  هشت  بحال  تا 
دادرسی داشته و برای وی 
درخواست حبس ابد شده 
کلیه  باشبوغ  جنرال  است. 

اتهام ها را رد کرده است.
برای  باشبوغ  جنرال  بجز 
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جنرال دیگر درخواست حبس ابد شده است.
نیز به جرایمی مثل تملک غیرقانونی  سایر متهمان 

اسلحه و تحریک به قیام مسلحانه متهم هستند.
سیاست حزب  ادامه  را  دادگاه  این  دولت  مخالفان 
اسالم گرای حاکم برای مبارزه با سکوالرها و ارتش 
می دانند و معتقدند دالیل و شواهد برای اتهام های 

مطرح شده کافی نیست.
به نخست  اردوغان  از سال 2۰۰2 که رجب طیب 
و  فعال  افسران  از  زیادی  تعدادی  رسید  وزیری 
همیشه  ارتش  شده اند.  دستگیر  ارتش  بازنشسته 
ترکیه  سکوالر  اساسی  قانون  محافظ  بزرگترین 

قلمداد شده است.
ارتش سه بار در سالهای 196۰ و 198۰ کودتا کرده 
و سابق تنش های جدی با حزب عدالت و توسعه 

دارد.
حزب عدالت و توسعه درواقع جانشین حزب رفاه 
است که در سالهای 97-1996 به قدرت رسید اما با 

فشار ارتش مجبور به استعفا شد.

اعتصاب غذای فعاالن 
سیاسی و ادامة بازداشت 

رهبران اخوان المسلمین مصر

کرملین:بشار اسد می جنگد
 هیچ تغییری در برنامة دیدار پوتین و 

اوباما اعالم نشده است

اردوغان:
نمی خواهیم مصر ی ها مثل ما تاوان 

کودتا را بدهند
روز  روسیه  رییس  جمهوری  سخنگوی 
هیچ  کشور  این  که  کرد  اعالم  دوشنبه 
باراک  اینکه  بر  مبنی  رسمی  اطالعیه ای 
اوباما قصد دارد نشست دو جانبه از پیش 
برنامه ریزی شده خود را با والدیمیر پوتین 

لغو کند، دریافت نکرده است.
ریانووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
والدیمیر  سخنگوی  پسکوف،  دیمیتری 
در  روسیه  رییس جمهوری  پوتین، 

یا  و  برنامه  تغییر  خبر  گونه  هیچ  ما  گفت:  کشور  این  رادیویی  شبکه  یک  با  مصاحبه یی 
اطالعیه یی دریافت نکرده ایم. بنابراین ما از چنین چیزی اطالعی نداریم.

اوباما خواستند  باراک  از  اخیراً  امریکا  بلندپایه  از مقامات  این در حالی است که گروهی 
نشست برنامه ریزی شده خود را با والدیمیر پوتین لغو کند.

این اتفاق به دنبال تیره شدن روابط دو کشور پس از تصمیم روسیه برای اعطای پناهنده گی 
به ادوارد اسنودن رخ داده است.

جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه گفت: باراک اوباما در حال ارزیابی سودمندی 
نشست خود با والدیمیر پوتین است که قرار است پیش از نشست گروه 2۰ در ماه سپتمبر 

در شهر سنت پترزبورگ اتفاق بیفتد.
شبکه تلویزیونی ان.بی.سی امریکا، در گزارشی مدعی شد، باراک اوباما تصمیم خود را برای 

لغو این نشست گرفته بوده است.
واشنگتن  توسط  امریکا  نظارتی دولت  برنامه های محرمانه  افشای  دلیل  به  اسنودن  ادوارد 
تحت تعقیب قرار دارد. وی چند روز پیش در روسیه پس از آنکه یک ماه را در محوطه 

ترانزیت فرودگاه مسکو سپری کرد، توانست پناهندگی موقت دریافت کند.
پوتین بارها اعالم کرده که روسیه اسنودن را به امریکا که ممکن است در آن با مجازات 

اعدام روبرو شود، مسترد نخواهد کرد.
تصمیم مسکو برای اعطای پناهندگی به اسنودن باعث انتقادات خشمگینانه برخی مقامات 
امریکایی شد و سیل درخواست ها از باراک اوباما برای لغو نشستش با والدیمیر پوتین و 

حتی عدم حضور در اجالس گروه 2۰ در سنت پترزبورگ به راه افتاد.
جان مک کین، سناتور امریکایی که یکی از منتقدان همیشگی کرملین است تصمیم برای 

پناهندگی دادن به اسنودن را یک سیلی به صورت همه امریکایی ها خواند.

او در  پذیری نشان نمی دهد.  انعطاف  فرمانروای سوریه  اسد،  بشار 
سخنرانی تلویزیونی گفته است: »این بحران تنها در میدان جنگ حل 
شده می تواند«. به این ترتیب، جنگ در سوریه ادامه می یابد و نگرانی 

از افزایش تلفات نیز وجود دارد.
رییس جمهور سوریه پس از دست یافتن به یک سلسله پیروزی ها 
تصمیم گرفته است با قوه قهریه بر شورش در کشورش غلبه یابد. او 
طی یک سخنرانی ۴5 دقیقه یی مذاکرات با مخالفان اش را قاطعانه رد 
کرد. او گفت از طریق مذاکره با »تروریسم« نمی توان راه حلی پیدا 

نمود، بلکه آن را می توان تنها »با مشت آهنین« درهم کوبید.
دو سال پس از شروع شورش، او در یک سخنرانی تلویزیونی که به 
صورت نادر انجام می دهد، باز هم انعطاف پذیری از خود نشان نداد. 
بشار اسد گفت ائتالف ملی مخالفان کمتر قابل اعتماد است و توسط 
چندین کشور خلیج تمویل می شود. به گفته او، این ائتالف »نقشی در 
حل بحران بازی کرده نمی تواند«. درست پس از آغاز اجتماعاتی به 
جانبداری از دموکراسی در مارچ 2۰11 که در بدو امر صلح آمیز بودند، 

اسد هرگونه معامله را رد کرد و معترضان را » تروریست« خواند.
تالش های بی نتیجه صلح

دیده بان حقوق بشر سوریه که جانبدار مخالفان است، گزارش داده 
است که روز یک شنبه باز هم دست کم 3۰ انسان قربانی خشونت 
شده اند. طبق گزارش های سازمان ملل متحد در جریان زدوخوردها 
بین شورشیان و نیروهای حکومتی سوریه تا حال بیش از 1۰۰ هزار 
انسان کشته شده اند. قریب دو میلیون سوری به خارج فرار کرده اند.

تالش ها برای حل این بحران از طریق برگزاری یک کنفرانس بین 
المللی صلح تا حاال بی نتیجه مانده است. در پایان ماه جوالی نیروهای 
اسد توانستند با گرفتن محالت بیشتری در حمص، پایگاه شورشیان، 
در جنگ داخلی سوریه برتری کسب کند. در عین زمان سقوط اقتصاد 
سوریه شدت یافته است. چنانکه پوند سوری در برابر دالر امریکایی 
سه چهارم ارزش اش را از دست داه است. روز یک شنبه اسد همه 

انتقاالت مالی به اسعار خارجی را ممنوع قرار داد.
آلمان کمک هایش را افزایش می دهد

دیرک نیبل، وزیر کمک های انکشافی آلمان اعالم نمود که کشورش 
افزایش می  برای مهاجران جنگ داخلی سوریه  کمک های خود را 
دهد. برای جلوگیری از »فاجعه منطقه یی« در کشورهای همسایه، 2۰ 

میلیون یورو اضافی در دسترس قرار داده می شود.
 این پول باید به سازمان خوراکه جهان، یونیسف یا صندوق حمایت 
از کودکان ملل متحد و اردن داده شود. اردن از جمله آن همسایگان 
سوریه شمرده می شود که به صورت خاصی در معرض آسیب قرار 
یورو  میلیون   17۰ پناهجویان  از  مراقبت  برای  آلمان  اکنون  تا  دارد. 

پرداخته است.

نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: حقوق 
مردم مصر زیر پا گذاشته شده و به هیچ 
وجه نمی توان به این نقض حقوق احترام 

گذاشت.
وزیر  نخست  اردوغان،  طیب  رجب 
جریان  در  را  اظهارات  این  ترکیه، 
سخنرانی در مراسم افتتاحیه مرکز هنری 
در  »کوچوکچکجه«  منطقه  در  آرانمگا 

استانبول ایراد کرد.
اردوغان در سخنرانی در افتتاحیه این مرکز بر نگرانی هایش در رابطه با ملت مصر تاکید 
کرد و عنوان داشت که این امکان برای ترکیه وجود ندارد که یک دولت موقت تحت 

حمایت ارتش را در مصر به رسمیت بشناسد.
اردوغان خاطرنشان ساخت: در مصر ملتی وجود دارند که حقوقشان زیر پا گذاشته 
شده است. آیا کسی می تواند برای این وضعیت احترام قائل باشد؟ برای من ممکن 
نیست که به این وضعیت احترام بگذارم. ترکیه از کودتاهای نظامی بسیار رنج کشیده 
به  ما مجبور  برادران  که  پرداخت کرده ایم و می خواهیم  را  تاوان کودتاها  ما  است. 

پرداختن این تاوان نباشند.
اردوغان که یکی از حامیان محمد مرسی،  رییس جمهوری مخلوع مصر بود، همچنین 
باشد،  داشته  گفت وگو  مصر  ریاست جمهوری  معاون  البرادعی،  محمد  با  اینکه  از 

سرباز زد.
اردوغان تاکید کرد که ربیس جمهوری وی در مصر محمد مرسی است زیرا وی توسط 

مصری ها برگزیده شده و به اراده مردم مصر احترام می گذارد.
نخست وزیر ترکیه بار دیگر خواهان برقراری دموکراسی در مصر شد و گفت: رییس 

جمهوری که با انتخابات روی کار می آید باید با انتخابات نیز کناره گیری کند.
ترکیه جزو نخستین کشورهایی بود که تحوالت رخ داده اخیر در مصر و سرنگون 

شدن محمد مرسی توسط ارتش مصر را کودتا خواند.
اردوغان شدیدا از موضع جامعه مدنی نسبت به تحوالت مصر انتقاد و آن را متهم کرد 

به اینکه در قبال وقایع مصر تنها یک تماشاچی بوده است.
مصر از زمان سرنگونی محمد مرسی توسط ارتش این کشور شاهد تظاهرات خشونت 

آمیز بوده است.
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بخش دوم و پایانی

حتا پس از ۸ ساعت کار هم 
انرژی داشته باشید

۵. ورزش کردن
به  را  خود  کارهای  انجام  برای  الزم  انرژی  می توانید  سبک  ورزش  کمی  با 
دست بیاورید. روزانه باید حداقل 3۰ دقیقه را به ورزش اختصاص دهید. اگر 
نمی توانید این زمان را به ورزش اختصاص دهید، حداقل در راه خانه مسیری 
را پیاده روی کنید. ورزش کردن مزایای بسیاری برای جسم، روح و زنده گی 

هر فرد دارد.
روزانه 2۰ تا 3۰ دقیقه ورزِش سبک انجام دهید و مشاهده کنید تا چه اندازه این 
ورزش در روحیۀ شما تأثیر می گذارد و باعث می شود وقت گران قیمِت خود را 

جلِو تلویزیون هدر ندهید.
6. برنامه ریزی کردن

آن ها  انجامِ  برای  خوشحالی  و  هیجان  ایجاد  باعث  برنامه ها،  کردن  مکتوب 
برنامه ریزی  کار  از  پس  ساعاِت  برای  کار خود،  ترک محل  از  پیش  می شود. 
کنید. همیشه داشتن یک هدف مشخص باعث می شود که سریع تر و آسان تر آن 

را آغاز کنید و انجام دهید.
می توانید در خالل کارهای روزانۀ خود، فهرستی از کارهای مورد نظر را تهیه 
کنید. البته ترجیحًا واقع بینانه به همه چیز نگاه و طوری برنامه ریزی کنید که از 

عهدۀ آن برآیید و باعث خسته گِی بیش از 
حد شما نشود. البته حتمًا به خاطر داشته 
باشید وظایف دیگری نیز در خانه دارید 

که باید به آن ها هم رسیده گی کنید.
7. برای انجام کارها زودتر بیدار شوید

تا حدی  نظر،  مورد  کارهای  انجام  گاهی 
گاهی  است.  دلهره آور  و  مأیوس کننده 
با  نمی توانیم  که  هستیم  خسته  قدری  به 
بهترین  انجام دهیم.  را  آن ها  کافی  انرژی 
استراحت  رخت خواب،  به  رفتن  کار، 
می توانید  است.  شدن  بیدار  زود  صبِح  و 
خود  کتاب  کار،  محل  به  رفتن  از  پیش 
پروژۀ کاری خود  از  یا بخشی  را مطالعه 
را انجام دهید. صبح زود از خواب بیدار 
شدن، استرس دیر رسیدن به محل کار را 

نیز از بین می برد.
۸. خیلی هم به خود سخت نگیرید

مفید  نمی توانید  حال  همه  در  و  همیشه 
باشید. بعضی شب ها واقعًا انرژی الزم را 
ندارید، بعضی شب ها به خواِب بیشتر نیاز 
هستید  سرحال  هنوز  هم  گاهی  و  دارید 
و از عهدۀ کارهای جانبی برخواهید آمد. 
است.  طبیعی  و  نرمال  کاماًل  مسأله،  این 
باید  می دهد،  رخ  اتفاق  این  که  هنگامی 
خود را ببخشید و چندان به خود سخت 
همه چیِز  کار،  از  پس  بودن  مفید  نگیرید. 

زنده گی نیست.
اگر خیلی به خود سخت بگیرید، ممکن 
است زود خسته شوید و دیگر تمایلی به 
نداشته  کار  از  پس  مفیِد  کارهای  انجام 

باشید.

          رضا شریف زاده

  گرایش فرهنگ ها به غلبه و چیره گي
متضاد،  و  متقابل  فرهنگ هاي  که  آن جا  از 
گفتمان  دیگري  که  نمي دهند  اجازه  هرگز 
غالب و چیره شود، در شکل تمدني نیز به 
برخورد و درگیري مي انجامد و اختالفات 
فرهنگي )هود، آیه 811( به جنگ و برخورد 
تمدني منجر مي شود؛ چرا که فرهنگ ها و 
به  جز  هرگز  متقابل،  و  متضاد  تمدن هاي 
تهاجم  نمي اندیشند.  یکدیگر  بر  غلبه 
صورت  فرهنگي  غلبۀ  هدف  به  فرهنگي 
عرصه  یک  در  فرهنگي  هرگاه  و  مي گیرد 
خود  ارزش هاي  اصول  از  و  بیاید  کوتاه 
دیگري  گام هاي  مي بایست  بردارد،  دست 
و  اصولي  مواضع  از  عقب نشیني  براي  را 
آیه ۰12(. چرا  )بقره،  بردارد  ارزشِي خود 
چون  پیچیده یي  و  بزرگ  فرهنگ  هر  که 

یهودي  و  مسیحي  و  اسالمي  فرهنگ هاي 
یا کفر و ایمان، گرایش به گسترش و نفوذ 
بعضي  در  و  دارد  دیگر  فرهنگ هاي  در 
مواقع آن ها را در خود هضم و محو مي کند 
)نمونۀ این واقعیت، تمدن چینایي و نفوذ 
جاپان،  کوریا،  خرده فرهنگ هاي  در  آن 
ویتنام و غیره است(. بعضي تمدن ها واقعًا 
فرهنگ هاي بزرگ و عظیم جهاني دارند که 
شامل ملت ها و مناطق بسیاري مي شوند و 
مي کوشند تا همه را تحت سیطرۀ فرهنگي 
آن جمله  از  که  دهند  قرار  تمدنِي خود  و 
غرب  رومِي  مسیحي  فرهنگ  به  مي توان 

اشاره کرد که سلطۀ جهاني را مي جوید.
سورۀ   23 آیه  جمله  از  آیاتي  در  خداوند 
گرایش  از  مومنون،  سورۀ   35 و  روم 
سخن  چیره گي  و  غلبه  براي  فرهنگ ها 
یک  که  حزب  هر  زیرا  مي آورد؛  میان  به 
آن  بر  است،  کوچک  فرهنگي  گروه 
بر  و  کرده  را حفظ  فرهنگ خود  تا  است 
این  شود.  مسلط  دیگر  هاي  خرده فرهنگ 
گرایش طبیعي است که در فرهنگ بزرگ و 
تمدني، به جنگ فرهنگي و برخورد تمدني 

مي انجامد.
اتحاد  از  بقره،  آیه 321 سورۀ  در  خداوند 
کسب  در  رویه  وحدت  و  انسان  ابتدایي 
سپس  و  مي آورد  میان  به  سخن  مادیات 
که  فرهنگي  تفاوت هاي  که  مي فرماید 

میان  در  تجربه  و  دانش  و  علم  از  پس 
براي  عامل  مهم ترین  مي آید،  پدید  انسان 
به  انسان ها  و  مي شود  بشري  اختالفات 
هم  جاِن  به  فرهنگي  تفاوت هاي  سبب 
اگر وحدت  دیگر، حتا  به سخن  مي افتند. 
ابتدایي در جامعۀ بدوي و نخستین در امور 
مادي وجود داشت، با افزایش دانش و علم 
و تجربه، تفاوت هاي فرهنگي را سبب شد 
که این تفاوت هاي فرهنگي خود در شکل 
انجامید.  تمدني  جنگ  بروز  به  تمدني، 
طباطبایي،  حسین  سیدمحمد  کنید:  )نگاه 
المیزان، ج 2، ص 111؛ محمد رشید رضا، 

المنار، ج 2، 627(
میان  آخرالزمان  در  که  چیزي  آن  اصوالً 
جنگ  یک  مي دهد،  رخ  کفر  و  اسالم 
زیرا  است؛  جهاني  و  عیار  تمام  فرهنگِي 
برابر  در  جهاني  عدالِت  داعي  به  اسالم 
کفر به داعي ظلم و بي عدالتي جهاني قرار 

مي گیرد و قائم آخرالزمان پیشواي تمدني و 
فرهنگي اسالم در برابِر فرهنگ کفر و ظلم 
و بي عدالتي قرار مي گیرد و جنگ جهانِي 
وعدۀ  که  هرچند  مي دهد:  رخ  آخرالزمان 
هیمنۀ  و  اسالم  فرهنگ  تسلط  بر  خداوند 
معناي  به  هیمنه  زیرا  است؛  اسالم  تمدني 
در برگرفتِن همۀ خرده فرهنگ ها و شرایع و 
ملت هاست. از این رو در آخرالزمان فرهنگ 
مسیحي و یهودي همچنان مي ماند ولي با 
معنا  این  اسالم،  تمدني  و  فرهنگي  تسلط 
تحقق خواهد یافت. بر این اساس خداوند 
از  توبه،  سوره   33 آیه  جمله  از  آیاتي  در 
غلبه و چیره گي اسالم به عنوان دین جهاني 

سخن به میان مي آورد.
قرآني،  آموزه هاي  اساس  بر  حال،  هر  به 
تهاجم  فرهنگي،  جنگ  منکر  نمي توان 
برخورد  و  تمدني  جنگ  و  فرهنگي 
نمي تواند  امري  انکار  و هرگز  تمدني شد 
برخي  این که  ببرد.  میان  از  را  امر  واقعیِت 
و  تمدني  و  فرهنگي  جنگ  که  مي گویند 
تهاجم فرهنگي توهمي بیش نیست، اگر به 
واقعیت هاي جامعۀ جهاني نظري بیافکنند، 
به خوبي درمي یابند که جنگ تمدني وجود 
دارد و جنگ فرهنگ ها و برخورد تمدني، 
واقعیتي انکارناپذیر است. در اثبات امکان 
اما  مي کند؛  کفایت  آن  وقوِع  همان  چیزي 
آیا جنگ فرهنگي و تمدني به عنوان یک 

به  که  گفت  باید  است،  مطلوب  حقیقْت 
یک معنا مطلوب و به یک معنا غیرمطلوب 
است؛ زیرا فرهنگ ها به سبب نظري بودن 
گرفتار جنگ نرم هستند و هر فرهنگي مي 
اگر  البته  یابد.  دیگري  بر  غلبه  تا  کوشد 
چون  نرم  جنگ  حوزۀ  در  فرهنگي  جنگ 
گیرد،  صورت  آن  مانند  و  احسن  جدال 
زمینۀ انتخاب برترین فرهنگ فراهم مي آید؛ 
فرهنگي  جنگ  همواره  اما   )81 آیه  )زمر، 
به شکل تمدني بروز مي کند و از برخورد 
نظري و تخاصم علمي به تخاصم و جنگ 

و برخورد فیزیکي کشیده مي شود.
و  گفتمان  قالب  در  فرهنگي  جنگ  اگر 
شیوه هاي  طریق  از  فرهنگي  گفت وگوي 
مناظره هاي  و  احسن  جدال  چون  علمي 
نرمِ  جنگ  گیرد،  انجام  استدالل  و  علمي 
را  قوي تر  فرهنگ  غلبۀ  که  است  مطلوب 
و  علمي  رشد  و  داشت  خواهد  دنبال  به 

اگر  اما  مي شود؛  سبب  را  جهان  فرهنگِي 
طریق  از  فرهنگي  تهاجم  و  نرم  جنگ 
تخریب  و  فریب  و  دروغین  جدال هاي 
باطل  تخاصمِي  و  نامطلوب  جنگي  باشد، 
جنگ هاي  وجوه  از  بسیاري  در  است. 
تمدني، مي توان جنگ نرم و فرهنِگ باطل 
و نامطلوب را مشاهده کرد؛ زیرا جنگ هاي 
تمدني چون جنگ غرب و اسالم در زمان 
جنگ هاي  همانند  تمدني   جنگ  کنوني، 

صلیبي و بسیار خطرناک است.
توصیف  و  تبیین  و  تحلیل  کالم،  یک  در 
جوامع  و  انساني  واقعیت هاي  از  قرآني 
جنگ  نرم،  جنگ  که  است  این  بشري 
و  تمدن  جنگ  فرهنگي،  تهاجم  فرهنگي، 
انکارناپذیر  واقعیِت  یک  تمدني،  برخورد 
این  بستن،  فرو  با چشم  نمي توان  و  است 
بلکه  دانست؛  خیال  و  توهم  را  واقعیت 
و  درک  و  فهم  به  تمام،  هوشیاري  با  باید 
هاي  جنگ  حوزه هاي  و  ابعاد  واقع نگاري 
پرداخت  تمدني  و  فرهنگي  سخت  و  نرم 
اساس  بر  را  آن  با  مقابله  و  تقابل  زمینۀ  و 
نقشۀ راه دشمن تدوین کرد و اجازه نداد تا 
در دام فریب بزرگ فقدان جنگ نرم و یا 
جنگ فرهنگي، فرصت مقابله و تجهیز را از 
خود و امت اسالم و تمدن اسالمي گرفت.

بخش سوم و پایانی

تحلیِل قرآن از جنِگ فرهنگ ها 
و برخورِد تمدن ها

همیشه و در همه حال 
نمی توانید مفید باشید. 

بعضی شب ها واقعاً انرژی 
الزم را ندارید، بعضی 
شب ها به خواِب بیشتر 

نیاز دارید و گاهی هم هنوز 
سرحال هستید و از عهدۀ 
کارهای جانبی برخواهید 
آمد. این مسأله، کاماًل 
نرمال و طبیعی است. 
هنگامی که این اتفاق 
رخ می دهد، باید خود 
را ببخشید و چندان به 

خود سخت نگیرید. مفید 
بودن پس از کار، همه چیِز 

زنده گی نیست.
اگر خیلی به خود سخت 
بگیرید، ممکن است زود 

خسته شوید و دیگر تمایلی 
به انجام کارهای مفیِد پس 

از کار نداشته باشید



رفته رفته  و  مي کرد  حرکت  جاده  در  به سرعت  موتر 
خیلي  مي رفت  تصور  و  مي شد  افزوده  آن  سرعِت  به 
زودتر از آن که مي بایست، به مقصد برسد؛ ولي افسوس 
لحظه یي بعد از جاده منحرف شد و با درخِت بزرگي که 
کنار جاده قرار داشت، روبه رو گردید و از هم متالشي 
شد و با این حادثه، زنده گِي یک مرد نیز پایان پذیرفت. 
سعادت  به  موسوم  دریاي  سواحل  در  الجزایر  در  کامو 
از  ابتدا  از  او  گذاشت.  وجود  عرصۀ  به  پا  بازیافته 
سرچشمه  شمال  از  که  اضطراباتي  و  شوریده گي ها 
چون  که  را  آن  گرداننده گان  و  داشت  تنفر  مي گرفت، 
شیاطین مطلق به هر کار و رویه یي پشت پا زده بودند، 
کوچک و حقیر مي شمرد. اعتقاد فلسفي هلنیک ـ یعني 
آن چه دال بر قراین و موازین و حدود مي کرد و ریشه هاي 
آن در قلب ادب و هنِر یونان قدیم نهفته بود ـ در نظرش 
معني و مفهومي نداشت. او مي گفت: »هیچ طرز فکري 
باشد«  برحذر  عصیان  و  اشتباه  از  نمي تواند  این حد  تا 
براي شان  که  تا حدي  باید  انسان ها  که  داشت  عقیده  و 

امکان پذیرست، از آن تبعیت کنند« و اضافه مي کرد:
جان  عقیده  یک  به خاطر  فقط  که  مردماني  از  »من 
مي بازند، نفرت دارم. آن چه برایم اهمیت دارد، این است 
که به خاطر آن چه دوست مي دارم، زنده گي کنم و بمیرم.«

آلبرکامو دومین کسي بود که در سنین جواني به دریافت 
آمد.  نایل  نوبل  جایزۀ  یعني  جهان  ادبي  بزرگ  جایزۀ 
رادیارد کیپ لینگ در چهل وسه ساله گي و کامو آن را در 

چهل وچهار ساله گي گرفت.
عظیم  جنجال  در  نهالش  که  داشت  تعلق  نسلي  به  او 
افکار و عقاید متناقض جنگ دوم جهاني پي ریزي شده 
بوي  هنوز  و  بود  یافته  تکامل  آن  طبل هاي  غرش  با  و 
آن  تاریخ  از  بزرگ  بیدادگري هاي دست هاي  و  جنایت 

برمي خاست.
دیگر  کس  هر  از  بیش  که  اروپایي  روشن فکران 
دست خوش این تاریخ بودند، فاشیست و کمونیست و 
نهیلیست و هواخواهان ضد ملي و غیره و غیره از آب 
درآمدند که در بین آن ها فقط عدۀ معدودي توانستند در 
سایۀ علم و خرد خویش، از این ورطه جان سالم به در 

برند و آلبرکامو، یکي از آن مرداِن نادر است.
از  بیش  تمامیت  و  پاکي  در  که  است  بزرگي  متفکر  او 
حریم  ارول  ُجرج  مانند  و  است  کرده  زیاده روي  حد 
به پا  آشوبي  و  کشیده  آغوش  در  را  استقالل  نیروبخش 
به خود  را  آن  شبیه  دنیا  قرني ست  چند  که  است  کرده 
مرد  آلبرکامو  حیث،  هر  از  حقیقت  در  و  است.  ندیده 

خوبي است.
کامو از تظاهر بر تقوي و حقیقت نفرت داشت و هرگز 
راضي نمي شد که از پیروان اخالقي و کمال به شمار آید 
و بر این عقیده بود که نیروي اخالقي در جسِم او حلول 

نکرده است.
تمام  در  او  هواخواهاِن  او،  خواست  و  میل  برخالف 
اروپا، او را وجدان عصر خود نسبت داده بودند. کمیته 
قضاوت  در  همواره  که  سویدن  آکادمي  و  نوبل  جایزۀ 
جانب احتیاط و نکته سنجي را رعایت مي کند، کامو را 
به  را  او  مع الوصف  مي کند،  قلمداد  معني  به تمام  ملحد 
دریافت جایزۀ نوبل مفتخر گردانید. هیأت داوران رأي 
بر آن دادند که کامو نه تنها بزرگ ترین آثار ادبي جهان را 
خلق کرده است، بلکه عرصۀ وجدان انساني عصِر ما را 
با شعاع آثار جاویداِن خود روشن ساخته است و براي 

همیشه در مستي مستغرق گردانیده است.
دیگر از عالیم بزرگي کامو این است که تابه حال بیش از 
شش جلد کتاب از جانب اشخاص مختلف درخصوص 
اندیشه هاي  و  افکار  خصوصیات  و  عوالم  و  نوشته ها 
فلسفِي او به طبع رسیده است که در بین آن »افکار و هنر 
کامو« از توماس هنا و کتاب معروف فیلیپ تودي با نام 
»آلبر کامو«، بیش از سایرین، شخصیت ادبي و فلسفِي او 

را توجیه مي کنند.
یک  تا  مي کرد  قلمداد  هنرمند  یک  را  خود  که  کامو 
فیلسوف، مشیت علمِي خود را با عین احساس خود ملي 
کرده است که معموالً یک هنرمند را مقید مي کند. توماس 
آورده،  به عمل  کامو  آثار  از  اخیراً  که  مطالعه یی  در  هلنا 
ادبي  و  فلسفي  احساس  متقابل  عمل  که  داشت  اظهار 
نوشته هاي  سرشارِ  ارزش  و  عمق  به خاطر  بیشتر  کامو، 
عادي  فرد  یک  براي  مقصود  این  انجام  وگرنه  اوست؛ 

امکان پذیر نمي شد.
کامو چون اکثر نویسنده گان قرن بیست، نخست خود را با 
وضع پُراضطراب و مالل انگیز دوران هاي پیشین روبه رو 
یافت. صخرۀ بزرگي در نظر او، مانع تسخیرناپذیر جلوه 
بند  در  همواره  داشت،  قبول  را  آن  این که  با  و  مي کرد 
بار  اجتماعي  در  او  بود.  گرفتار  عجیبي  تردید  و  شک 
آمده بود که طبیعت بخشنده و لذات جسماني بیش از 
حد در آن رواج داشت و بیش از بیش بیهوده گي آن را 
ثابت مي کرد. کاموي جوان هم چنان که در دو کتاب خود 
مي کند،  Noces عرضه  و   Lemvers et Lendroit
را  بشر  که  هستند  بزرگي  عنصر  دو  دریا  و  خورشید 
مي کنند،  دعوت  جاویدان  به خوشبختي  مصرانه  به طور 

بدن هاي عریان ساحل و نفس هاي پُراحساس که هنگام 
پیرامون  در  هرچه  یا  و  مي آویزند  به هم  فضا  در  رقص 
آن دو قرار دارد، از جمله عوالم مجهوِل طبیعت هستند 
حقیقت  به  معطوف  تنها  و  مادي  زنده گي  نمایندۀ  که 
را  آن  که چه گونه  مي آموزد  ما  به  او  است.  لمس شدني 
آن طور که باید و شاید درک کنیم و در عین حال، ایجاز 

و اختصار آن را نیز در نظر داشته باشیم. 
دیگران  نداشت  بیمي  که  بود  استوار  به حدي  او  اعتقادِ 
او  علیه  ستیزه جویي  به  این که  یا  و  کنند  ارزیابي  را  آن 
برخیزند. در طول این زنده گي کوتاه، او هرگز در قضای 
اعتقادات  او  نپرداخت.  تحقیق  و  کاوش  به  غیرانساني 
را فقط در یک جمله کوتاه فشرده است:  فلسفي خود 
آگاهم،  جزییاتش  از  آن چه  با  آیا  بدانم  دارم  »دوست 

زنده گي برایم امکان دارد یا نه و جز این هدف ندارم.«
بود  مردي  کامو  که  است  داشته  اظهار  تودي  فیلیپ 
داراي یک احساس عادي با مغِز یک انساِن روشن فکر. 
چیزهاي  سرحد  به  معلومي  تمایل  همیشه  او  احساس 
عادي نشان مي داد، در صورتي که مغز او با طغیان عجیب 
و شوریده یي به روشن کردِن مراحل تاریک هنِر امروز 
اهتمام فراوان مصروف مي داشت. هنگامي که پا به سن 
گذاشت، وضعیت حیاتي و طرز فکر مردم دگرگون شده 
بود، سستي ها و بیهوده گي ها و فریب ها و دروغ  ها همراه 
یأس و نومیدِي دامنه داري زنده گي آدم هاي معمولي را 
فرا گرفته بود و سال هایي که پس از آن آمدند، او را چون 
داشت،  بر  در  عمیقي  تناقضات  که  وجود  منکر  فردي 

شکل دادند.
این دنیا از لحاظ معني مانند یک تبعیدگاه پُرخصمي ست 
از  است،  دشوار  عادي  انسان  یک  براي  آن  تحمل  که 
این رو اندیشه یي را پي ریزي کرد که از آن زمان هاي خیلي 
پیش در گوشه یی از از وجود او کمین کرده بود؛ چون 
نمي توانست با آن چه در نظر او چون اصل مسلمي جلوه 
ارزیابي  را  مردم  دیرینۀ  اخالق  مباني  و  آداب  مي کرد، 
سمي  چون  که  تردید  و  شک  همین  اساس  بر  و  کند 
تمام وجودش را مقهور ساخته بود، انسانیت خاصي را 
پایه گذاري کرد که از حیث شکل و قابلیت و اصول و 
شباهت  قبل  قرون  انسان هاي  حیاتي  شیوۀ  به  موازین، 
تمام جهان راهبري مي کند  به درون  را  ما  داشت. کامو 
و معقوالت و حقایق پنهان عالم هستي را بر ما آشکار 
مي سازد. گرچه او در سکوتي آرامیده است و پیوسته در 
نوشته هاي خود ما را به فهم عمیق جزییاِت تصورات و 
اثبات  اندیشه هاي خود منع مي کند و مي گوید دالیل و 
وي  افکار  معرِف  و  نماینده  نمي توانند  او  هواخواهاِن 

باشند. وي اظهار مي داشت:
بیهوده گي ها و پوچي ها نیستم... در حقیقت  »من نقاش 
کار مهمي هم انجام نداده ام. من فقط در پیرامون عقیده 
مي توان  خیاباني  و  کوچه  هر  در  را  آن  که  اندیشیده ام 
نسل  اعضای  سایر  چون  هم  من  گرچه  کرد.  مشاهده 
خویش در آن مستغرق شده و شامِل آن گردیده ام، ولي 

تا  بگیرم  فاصله  آن  از  کمي  کرده ام  سعي  حال  هر  در 
بتوانم آن را به حد کمال بسنجم و حدودي براي آن و 

منطِق آن تعیین کنم.«
موندوي  شهر  در   1913 نومبر  ماه  هفتم  در  آلبرکامو 
از  پدرش  آمد.  دنیا  به  اسپانیولي  مادري  از  الجزایر 
او  شد.  کشته  مارن  نبرد  در  و  بود  الستیني  کشاورزان 
ایام  این  حوادِث  باب  در  خود  کتاب  اولین  مقدمۀ  در 

مي نویسد:
»فقر براي من، مصیبت بزرگي نبود؛ چون همیشه ابعاد 
ظلمت و نور زمان در مورد من تعادل خود را حفظ کرده 
است... و من توانسته ام از شرایِط اطراف حداکثر استفاده 
بتوانم القیدي ناچیزي را که  ببرم. شاید براي این که  را 
مرتکب شده بودم جبران کنم، مرا در مکاني مابین فقر و 

خورشید جاي داده بودند. فقر باعث شد که به حقیقتي 
از مقابل چشمان  این که آن چه  بزرگ واقف شوم و آن 
ما مي گذرد، همه از لذات، خوشي ها تشکیل نیافته است 
قدرت  نمي تواند  تاریخ  که  آموخت  من  به  خورشید  و 

مطلق باشد.« 
کامو همواره به گزیده هاي خود وفادار مانده است. در 
مجعول،  آزادي   Ego »من«  خصوصیت  او  نوشته هاي 
اراده با تکامل جبري »کل« تصادم مي کند. هسپانیا، زادگاه 
تا  آن  داخلي  جنگ هاي  و  مي شد  محسوب  او  مادرِي 
حدي او را مدتي مشغول داشته است تا این که باالخره 
عملیات  به  و  کرد  استعفا  یونسکو  از   1952 سال  در 

دیکتاتوري فرانکو شدیداً اعتراض کرد.
را  رایگان  تحصیل  امتیاز  زیاد  کوشش  با  آموزگاري 
تحصیالت  او  و  کرد  کسب  کامو  براي  دبیرستان  در 
دانشگاهي را نیز با اشتغال به کارهاي مختلفي به اتمام 
رسانید. از جمله مشاغلي که او عهده دار آن بود، مهر زدن 
فروختِن  یا  بارومتر،  فشار  نظارت  تصدي  پروانه ها،  به 
را  کشتي  دالل  نزد  استخدام  باالخره  و  موتر  پرزه جات 
تیاتر کرد  کار  متوجه  را  او  برد. روزنامه نگاري  نام  باید 
و او به منظور ایفاي نقش های کوچک، تقاضاي کار داد 
با  باالخره  این که  تا  قبول واقع شد  و خوشبختانه مورد 
در  و  کرد  مسافرت  الجزایر  شهرهاي  به  سیاري  تروپ 
با استفاده از  آثار کالسیک درام فرانسه شرکت جست. 
اندوخته  مدت  این  عرض  در  که  اطالعاتي  و  تجارب 
بود، شخصًا تروپي تشکیل داد و براي نخستین بار نمایش 
معروِف برادران کارامازوف و پرومتیوس شیللر را روي 
او چهار  بود که  این نگذشته  از  آورد. و چندي  صحنه 
نمایش نامه به وجود آورد و آثار متعددي از نویسنده گانی 
فرانسه  به  را  فالکنر  ویلیام  و  کلدرون  و  لوپدوگا  چون 
ترجمه و آمادۀ بازي روي صحنه کرد. ترجمه یي که او 
از اثر معروف فالکنر به نام »سوگواري براي راهبه« کرده 
بازي  پاریس  تیاترهاي  تعداد سه صد سانس در  به  بود، 

شد. 
و  است  اجرا شده  پاریس  در  نمایش نامه هاي وي  تمام 
فقط یکي از آن ها با موفقیِت زیادي روبه رو گردیده و آن 

»کالیگوال« است. منتقدان بر آن اند که نمایشنامه هاي کامو 
تا حد زیادي با مسایل رواني آمیخته است و ایفاي آن ها 

در صحنۀ تیاتر با مشکالت فراواني روبه رو مي گردد.
کامو هنگامي که در دانشگاه به تحصیل اشتغال داشت، به 
مرض سل دچار شد، ولي دامِن تحصیل را رها نساخت 
و دکترا گرفت و پایان نامۀ خود را نیز در باب »مسیحیت 
 Hellenice and Christlanlty »و اعتقادات هلنیک

به پایان رسانید.
اولین کتاب او ره آورد سفر ایتالیا و آسترالیا و چکوسلواکیا 
 Noces وي  معروف  اثر  کتاب،  این  متعاقب  و  بود 
در  قباًل  که  بود  مقاالتي  از  عبارت  که  رسید  چاپ  به 
خصوص جهاِن مدیترانه نوشته بود. در آغاز جنگ، کامو 
سرگرم ترغیب و تهییِج روزنامه نگاران الجزایر بود تا از 
حقوق اعراب حمایت کنند. او در سال 19۴۰ به پاریس 
رفت و بالفاصله روزنامۀ Combat را که از انتشارات 
محافل زیرزمیني بود، تأسیس کرد و اندکي نگذشت که 
همین روزنامه، ارگان رسمي نهضت مقاومت گردید. در 
فاصلۀ این مدت، گالیمارد Gallimard دو کتاب او را 
به اسامي »غریبه« و افسانۀ سیزیف به چاپ رسانید که هر 
یک به نوبۀ خود شهرت وي را بیش از پیش افزود. این 
آثار به همراه کالیگوال و نمایش نامۀ دیگري به نام »سوء 
نوشته   19۴2-1938 سال هاي  در  ترتیب  به  که  تفاهم« 
شده بود، مراحلي را در زنده گي کامو عرضه مي کند. که 
ممکن است دوران کشف و تسخیر پوچي و بیهوده گي 

نام نهاده شود و یا حد کمال کامو را نشان دهد.
قبول  مورد  به آساني  پوچي مي کند،  از  کامو  که  تحلیلي 
یک آدم عادي در زنده گي روز مره واقع نمي شود؛ بلکه 
مواجه  چه«  »یعني  با  وقتي  روز  یک  زمان  گذشِت  با 
مي شود، از خودش مي پرسد که »آیا زنده گي معني یي در 
بر دارد یا نه، و منظور از این تکاپو و سیر زمان چیست« 
در  و  مي کند  مشاهده  بن بست  در  غفلتًا  را  خود  انسان 
زمان  و  زمین  تصوراِت  و  تخیالت  پنهاني،  لحظۀ  یک 
رنگ مي بازد و انوار و تشعشعات عالم هستي به ظلمِت 
دیگري مبدل مي گردد و شخص چون یک آدم غریبه و 

بي دفاع، به هویت واقعي خویش پي مي برد.
مرسالت Meursault قهرمان داستان غریبه، منشي یکي 
از ادارات الجزایر است. مردي است که در مقابل تمام 
فریادها کر و گنگ است. براي او فقط احساس جسماني 
حایز  دهد،  او دست  به  است  ممکن  لحظه  در یک  که 
اهمیت است. پوچي در خوِن او وارد شده است، ولي او 
از آن آگاه است. مرگ مادرش و اخذ ترفیع اداري، عشق 
دختري که با او هم بستر مي شود، کوچک ترین ارزش و 
مقامي در برابر دیده گان او ندارند و همین طور که روزها 
مواجه  وضعیتي  با  او  مي کنند،  طي  را  خود  عادِي  سیر 
مي شود که فکر مي کند عربي با چاقوي برهنه او را تهدید 
او  به  مدافعش  وکیل  مي کشد.  را  او  باالخره  و  مي کند 
اطمینان مي دهد در صورتي که بتواند در دادگاه احساس 
واقعِي خود را هنگام ارتکاب به جنایت به هیأت قضات 
توجیه کند، او را تبرئه نماید. ولي مرسالت قادر نمي شود 
دهد.  شرح  ندارد،  وجودش  حیطۀ  در  که  را  احساسي 
اعترافات صادقانۀ او، او را هیوالیي جلوه مي دهد و او 
به مرگ با گیوتین محکوم مي شود و هنگامي که مرگ 
را در برابر دیده گان خود مي بیند، غفلتًا از چیزي آگاهي 
مي یابد که در گذشته برایش یک فریضۀ مبرهن مي نموده 

است، یعني زنده گي پوچ و بیهوده است.
بیگانه براي این به وجود آمده است تا به وضوح نشان 
دهد رفتار و رویۀ انساني، قابل قضاوت بر طبق قوانین 
و موازین اخالقي نیست. فقط قتل یک عرب، مرسالت 
را در چشم قانون مقصر نمي کند؛ او بدین دلیل گناهکار 
جنایي  دادگاهِ  و ضروري  کل  قواعد  که  مي شود  نامیده 
را به رسمیت نمي شناسد و به همین دلیل تمام انسان ها 

مشمول این نظر شده، گناهکار محسوب مي شوند.
تقال براي رسیدن به اوج فقط همین قدر کافي است که 
مرد  را  سیزیف  باید  انسان  گیرد،  جاي  انسان  قلب  در 

خوشبختي به شمار آورد.
این طرز بسط مطلب، شالوده یی ست که کامو در حیطۀ 
طغیان متافیزیک و با حکمت نظري مي ریزد و پایه هاي 
آن را براساس عصیان و طغیان بنا مي گذارد و مي گوید 
این عصیان رشد و تکامل اخطار باطني نیست و از امید 
محروم است. عصیاني است که سرنوشت ُخرد کننده یي 
را سر راه انسان قرار مي دهد و باید کمتر تسلیم همراه 

آن باشد.
کامو در آخرین روزهاي عمرش در آپارتماني در پاریس 
زنده گي مي کرد. او بر حسب عادت، صبح ها را صرف 
با وضِع  را  کار  این  و همیشه  مي کرد  خود  آثارِ  نوشتن 
ایستاده و یا خوابیده انجام مي داد. و بعد از ظهر را صرف 
نویسنده گان مي کرد که سپس توسط  باب  اظهارنظر در 
گالیمارد به طبع مي رسید. کامو با زني پیانیست ازدواج 
از  فالکنر  چون  او  داشت.  فرزند  دو  او  از  و  بود  کرده 
نبود که  زنده گِي خصوصِي خود لذت مي برد و حاضر 

کسي اسباب مزاحمِت او را فراهم بیاورد. 
منبع: ماهنامۀ آتالنتیك
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»فقر براي من، مصیبت بزرگي نبود؛ چون همیشه ابعاد ظلمت و نور زمان در مورد من 
تعادل خود را حفظ کرده است... و من توانسته ام از شرایط اطراف، حداکثر استفاده 

ناچیزي را که مرتكب شده بودم جبران کنم، را ببرم. شاید براي این که بتوانم القیدي 
مرا در مكاني مابین فقر و خورشید جاي داده بودند. فقر باعث شد که به حقیقتي بزرگ 

واقف شوم و آن این که آن چه از مقابل چشمان ما مي گذرد، همه از لذات، خوشي ها تشكیل 
نیافته است و خورشید به من آموخت که تاریخ نمي تواند قدرت مطلق باشد«

آلبر کامو
مـرد خـوبي بود!
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اکـنون  توپ در میدان 
پاکستان است!

          عمر صمد/ دیلی بیست 

مقامات  به  امریکا  خارجه  امور  وزیر  آنکه  از  پس 
از  پس  امریکایی  نیروهای  ساخت  عنوان  پاکستان 
2۰1۴ همچنان در افغانستان باقی می مانند، اکنون توپ 

در زمین پاکستان قرار گرفته است.
پیش  روز  امریکا چند  امور خارجه  وزیر  کری،  جان 
در اسالم آباد چند پیام مهم را به رهبران پاکستان ابالغ 
اهمیت  دلیل  به  آنها  از  یکی  پیام ها،  این  بین  از  کرد؛ 
راهبردی برجسته بود: امریکا به این زودی افغانستان 

را ترک نخواهد کرد.
او با قاطعیت گفت که به زودی یک توافقنامۀ امنیتی 
با کابل به امضا خواهد رسید که براساس آن باقیمانده 
نیروهای امریکا و ناتو پس از 2۰1۴ نیز در افغانستان 
و  طالبان  حامیان  که  نبود  چیزی  این  می مانند.  باقی 

شبه نظامیان افراطگر می خواستند.
افغانستان،  در  امریکا  وضعیت  شدن  مشخص  با 
جدید  غیرنظامی  دولت  و  پاکستان  نظامی  تشکیالت 
این کشور اکنون فرصتی استثنایی برای بازبینی و تطبیق 
سیاست درازمدتشان درخصوص همسایه یی گرفتار در 
پاکستان  صورت  این  در  دارند.  خود  غربی  مرزهای 
راهبردی  آمدن  کنار  در  قدیمی اش  سیاست  می تواند 
بگذارد  کنار  را  پناهگاه های شبه نظامیان در خاکش  با 
و طالبان را به سوی مذاکرات صلح سوق دهد، خطر 
حمالت شبه نظامیان در مرزهای خود را کاهش دهد، 
با برگزاری گفت وگوهای باز و همراه با آینده نگری به 
مشکالت مرزی و مشکالت مربوط به آب رسیدگی 
و  است  تیره  اقتصادی  دورنمای  که  حالی  در  و  کند 
بر  هستند،  مستاصل  و  ناراضی  پاکستانی  میلیون ها 
همکاری و یکپارچگی اقتصادی منطقه یی تمرکز کند.

اوباما،  باراک  اکنون  اقدامات  این  سازی  زمینه  برای 
رییس جمهوری امریکا باید تعهد امریکا از نظر تعداد 
نظامیان این کشور و چگونگی همکاری موثر با افغان ها 
بعد از 2۰1۴ را شرح دهد تا به افغانستان کمک کند 
روی پای خود ایستاده، با آرامش دوره انتقالی پیچیده 

را سپری کرده و از حمایت جهانی بلندمدت اطمینان 
با  مطلوب  صلح  یک  به  نهایت  در  تا  باشد  داشته 
تا  اگر  البته  یابد،  دست  آشتی پذیر  مسلح  شبه نظامیان 
آن زمانی هنوز چنین شبه نظامیانی وجود داشته باشند.

طبق آخرین پیش بینی های پنتاگون، نیروهای افغان پس 
از پایان ماموریت فعلی نیروهای خارجی، برای سال ها 
همچنان به کمک نیروهای امریکایی نیاز دارند و این 

نشان می دهد که کار هنوز تمام نشده است.
به  ناپایدار و شکننده  افغانستان در شرایط  رها کردن 
همچنین  بود.  نخواهد  عاقالنه  و  راهبردی  وجه  هیچ 
افغانستان  رییس جمهوری  کرزی،  حامد  برای  اکنون 
پاکستان  عازم  دیگر  بار  یک  تا  است  مناسبی  زمان 
با  اعالم می شود( و  این سفر  تاریخ  به زودی   ( شود 
حمایت  می تواند  که  منطقی  سیاست  یک  بکارگیری 
روشن  فضایی  باشد،  داشته  پی  در  را  او  از  افغان ها 
برای صلح و رفتار دوستانه با پاکستان پدید آورد که 
وابسته به منافع کوتاه مدت سیاسی نباشد. کرزی باید 
به فکر آینده یی فراتر از انتخابات پیش روی افغانستان 

در اپریل 2۰1۴ باشد.
پس از موافقت لویه  جرگه افغانستان در سال 2۰11 با 
چارچوب همکاری راهبردی میان امریکا و افغانستان، 
اکنون کرزی باید اقدام به رایزنی های سیاسی سطح باال 
در داخل کشور کرده و به پارلمان افغانستان این اجازه 
را بدهد به جای در پیش گرفتن مسیر یک لویه جرگه 
دیگر، موافقنامه دو جانبه  امنیتی با امریکا را قانونی کند.
خواهد  بهتر  نیز  افغانستان  و  امریکا  دولت های  برای 
بود که در سال مهم پیش رو، یک رابطه کاری سازنده 
طالبان  با  ارتباط  در  باشند.  داشته  اعتماد  بر  مبتنی  و 
نیز، اکنون زمان مناسبی برای البی صلح طلب مخفی 
آنهاست که ارزش خود را نشان دهد، بی پرده سخن 
بگوید و خواستار تغییر در تاکتیک های این گروه شود.
این به معنای متوقف کردن کشتار افسارگسیخته است. 
تا زمانی که طالبان خود را به افغانستان ثابت نکند، آنها 
حاضر نیستند با چنین آدمکش های خونسردی آشتی 
افزایش  حاوی  ملل  سازمان  آمارهای  آخرین  کنند. 
23 درصدی تلفات غیرنظامیان در شش ماه اخیر در 

افغانستان است. آنچه که آزاردهنده تر است این است 
و  طالبان  توسط  کشتارها  این  درصد   75 از  بیش  که 

شبه نظامیان صورت گرفته است.
اگر آنها قادر نیستند که افراطی های بین خود را توجیه 
برادران بی گناه  از خونریزی و کشتار  کرده که دست 
ایجاب  اسالمیشان  وظیفه  پس  بردارند،  مسلمانشان 
می کند که از گروه کنار بکشند یا به آن افراطی ها به 
مبارزه بپردازند تا به سایر افغان ها نشان دهند که جناح 
درگیری   ادامه  به  را  صلح  مذاکرات  حقیقت  در  آنها 
ترجیح می دهد. این البی  نمی تواند انتظار داشته باشد 

که خدا و خرما را با هم داشته باشد.
آنها  طالبان،  افراطگران  سخت  هسته  درخصوص 
با  آنها  می دهند.  ادامه  نابودی  و  کشتار  و  جنگ  به 
و  پرداخته  مبارزه  به  غرب  منافع  با  فرصت طلبی 
نیروهایشان را به دیگر صحنه های نبرد همچون سوریه 
فرقه ای  درگیری های  وارد  پیش  از  بیش  و  فرستاده 
افراطگران  القاعده،  طبیعی  متحدان  آنها  می شوند. 

آسیای مرکزی و دیگر گروه های این چنینی هستند.
را  روابطشان  یخ  پاکستان  و  افغانستان  دولتهای  اگر 
براساس  و  باشند  واقعی  آشتی  خواستار  و  کنند  آب 
تغییر پارادایم در اسالم آباد و رویکرد متوازن در کابل 
اعتماد دوجانبه به وجود آورند، می توانند دست  یک 
همکاری به یکدیگر داده و با این عناصر در دو سوی 
مرز مبارزه کنند و در مقابل نیز کمک های مطلوبی از 

جامعه جهانی دریافت کنند.
به  حیله گرانه  دالیل  به  جنگ  این  باشد  قرار  اگر  اما 
درازا بینجامد و تندروهای سنی علیه افراطی های شیعه 
در منطقه برانگیخته شوند و ثبات منطقه جنوب آسیا و 
آسیای مرکزی در سال های آتی به خطر بیفتد، ما با یک 

سناریوی باخت - باخت روبرو خواهیم بود.
پیام جان کری به دوستانش در پاکستان، در منطقه و 
فراتر از آن بازتاب دارد. توپ در زمین پاکستان است 
و اکنون زمان برای یک تفکر عمیق راهبردی و تغییر 
شکل دوباره فرا رسیده است. به خاطر صلح، عدالت 
و رفاه در این بخش از جهان چیزهای زیادی در خطر 

است.
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عید در راه است...
 که رنج و دردی که از گرسنه گی به ارادۀ خود متمل شدیم، 
به کدام هدف بوده و اینک چه گونه روزه داری در آستانۀ 
عید سعید فطر که عید و جشِن روزه داران است، خواهد 
بر اشک های پُرحسرت کودکاِن یتمی چشم فرو  توانست 
عید  دسترخواِن  آراستِن  برای  پولی  نه  و  نانی  نه  که  بندد 

دارند؟ 
زیر پوست شهر، غم و شادی به هم تنیده شده و رگ های 
سنگین تر  و  آماس کرده تر  روز  به  روز  مردم،  بی تفاوتی 
ما  تن  که  انتحاری  و  انفجار  کنار همۀ  در  می شود؛ گویی 
را می لرزاند، انفجاری دیگر در راه است و رگ های آماس 
فوران  حال  در  شده،  انباشته  بی تفاوتی  از  که  شهر  کردۀ 

کردن است.
و  رفته  فرو  هم  در  همه  می کنی،  نگاه  جمعیت  به 
کمتر  نگاه ها،  آمیخته.  هم  در  سخت  نفس های شان 
این  فقط  شاید  و  است  گرفته  تعهد  و  تدین  رنگ وسوِی 
و  سوزانده  چربی یی  اندک  و  شده  الغرتر  که  تن هاست 
که  است  عنصری  همان  خالی ست،  جایش  که  آن چه 
صدفی  مانند  درست  داده،  قرار  رمضان  بطِن  در  خداوند 
توان  را  بر گرفته است، و فقط کسانی  که مروارید را در 
رسیدن به این گوهر ارزشمند است که رمضان را به درستی 
به خوردن  فروبسته یی  لِب  از  فراتر  و روزه داری،  دریافته  
لطیف  همـدردی، حس  زیبای  بوده اند. حس  آشامیدن  و 
دیگردوستی، حس بی مانند و بی بدیل ایثار و ازخودگذری، 
و هزاران حس بکر و ناِب دیگر که فقط در رمضان اوج 
می گیرد و در عید فطر می تواند نمایشگاه و تجلی گاهی از 

شکوه انسانی را به نمایش درآورد.
عیـد فطر آرام آرام می رسد و دسترخوان های رنگین، آمادۀ 
آراستن  سرگرمِ  ما  که  عجبا  اما  می شود.  روزه داران  افطار 
خود برای عیدیم و نگاه های مضطرب و گرسنه و پُرعطش 
ما  خانۀ  به  دیوار،  لب  از  که  نمی بینیم  را  همسایه  کودک 
سرک می کشد و آه های پُر از حسرِت نداشتن هایش، اشک 
را به چشماِن آسماِن دل گرفتۀ شهر نشانده است. عجبا که 
یک ماه روزه داری و یک ماه نیایش و چند شبی فاصله با 
فطر  با  است  سخت  فراموشی!!  این همه  و  قدر  شب های 
رو به رو شدن، سخت است از دایرۀ رمضان خارج شدن، 
سخت است با شب های قدر و ملکوتی که در این شب ها 
و روزها به سوی خاکیان آغوش گشوده بود، خداحافظی 
کردن، سخت است فراموش شدن و در حسرت زنده گی 
کاروان  از  خالی  دستانی  با  این که  سخت تر  اما  کردن... 
به  از خاک  و  آراسته شد  ماه  این  در  که  عاشقی  و  عشق 
ماندن و رها شدن  ماندن، جا  وا  دامن کشان رفت،  افالک 
در برهوتی که همیشه از آن می گریختی، در میان همۀ این 
حسرت ها و در پِس همۀ این اشک ها و ناله های شبانه ات، 
در پس همۀ نمازها و قدر نگاه داشتن ها و قرآن خواندن ها. 
اگر در پس همۀ این روزه داری ها، نگاه کودک همسایه گم 
شود، نادیده گرفته شود، فراموش شود؛ باید از خود بپرسی 
در انتهای رمضان و در آستانۀ عید، چه تحولی را در خود 
رقم زده ای که تو را الیق ماندن و بودن با کارواِن بندگان 

صالح خدا کند؟
این بار با نگاهی متفاوت سرک ها را، کوچه ها را و خانه ها 
را برانداز می کنی، با نگاه یک روزه دار، با نگاه کسی که به 
پیشواز عید فطر می رود و می خواهد از بطن خود، گوهر 
وجودی خود را بیرون کشیده و صیقل دهد. همه جا نگاه 
کودک یتیِم همسایه نقش می بندد، پاهای برهنه و لباس های 
مندرسش، خانۀ گلین و مادر زمین گیرش، پیرمردِ از فقر و 
بیچاره گی خمیده، و نیازمندی که چشم به دستان تو دوخته 
است، و دستان تو که حرکت می کند هماهنگ با حرکت 
لب هایت که به تسبیح خداوند مشغول است. به خانۀ شان 
سری می زنی، خبری می گیری و تا حد توان نیازهای شان 
را برآورده می کنی. لذت بخش ترین لحظۀ زنده گی ات وقتی 
در  دست  همسایه،  افسردۀ  و  مضطرب  کودِک  که  است 
با هم خانۀ گلین و تاریک شان را سفید  دستان تو داده و 
عید  برای  پیشواز خوبی  این سفیدی  می کنی.  رنگ  سفید 
روشنایی  به  گناه  تاریکی  از  بشر  که حرکت  است  فطری 

توبه و بنده گِی حضرت حق محسوب می شود. 
با این که صدا و  شهر در سکوتی مرگ بار فرو رفته است 
و  یکی خوش  که  سرزمینی  در  اما  پاست؛  بر  عید  هلهلۀ 
ده ها نفر غمگین و گرسنه اند، شاید عیدی شاد و رگ های 
آماس کرده از بی تفاوتی، فقط از آِن کسانی باشد که هرگز 
به لذِت همـدردی و ایثار و ازخودگذری خو نکرده اند. در 
تا  می گشایی  را  قرآن  رمضان،  مبارک  ماه  ساعات  آخرین 
لِلّسائِِل َو  خداوند با تو سخن بگوید: »َو فِی أَْموالِهِْم َحقٌّ 
الَْمْحُرومِ« )سورۀ الذاریات:19(: »در اموال آنان برای سائل 
و محروم، حقی مقرر شده است«. اشک به چشم می آوری 
هنوز  ما  و  است  راه  در  عید  می کنی،  زمزمه  لب  زیر  و 

بدهـکار!

انفجار در قندهار چهار...
 چهار فرد ملکی کشته و 22 تن دیگر زخمی گردیدند.

فیصل گفت: »هنوز واضح نیست که این مواد انفجاری 
چگونه انفجار داده شده است، اما یک دستگاه کنترل از 
راه دور )ریموت کنترول( از جیب یک فرد کشته شده 

پیدا شده است«.
عهده  به  را  حمله  این  مسوولیت  گروهی  هیچ  حاال  تا 
اخیر  ماه های  در  شورشیان  حمالت  اما  است،  نگرفته 
در  بازارها  فطر  عید  آستانه  در  است.  یافته  افزایش 
افغانستان ازدحام بیشتری دارند و وقوع انفجارها تلفات 

ملکی بیشتری به جا می گذارند.
»حمله  این  افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
تروریستی« را تقبیح کرده و گفته است که کشتن مردم 

بی گناه در ماه مبارک رمضان مخالف همه اصول انسانی و 
اسالمی است. او افزوده است که ریختن خون بی  گناهان 
»دشمنی با اسالم« و عامالن این حمله »دشمنان اسالم« 

می باشند.
در  انتحاری  حمله  یک  اثر  در  نیز  هفته  این  شنبه  روز 
پیش روی قونسلگری هندوستان در جالل آباد، نه فرد 
ملکی که هشت تن شان کودک بودند، کشته شدند. در 
این حمله 22 تن دیگر زخمی گردیدند. روز یک شنبه 
نیز یک سارنوال و 16 تن دیگر در والیت ننگرهار در اثر 

انفجار بمب کنار جاده ای زخمی شدند.
سراسر  امنیتی  مسوولیت های  واگذاری  به  همزمان 
ها  خشونت  کشور،  این  امنیتی  نیروهای  به  افغانستان 
به  است.  یافته  افزایش  نیز  آن  از  ناشی  ملکی  تلفات  و 

روان  سال  نخست  ماه  شش  در  متحد،  ملل  گزارش 
میالدی تلفات ملکی 23 درصد افزایش یافته است.

در گزارش ملل متحد آمده است که در شش ماه اول سال 
2۰13، مجموعا 13۰۰ فرد ملکی کشته شده و 2533 تن 
دیگر زخمی شده اند. در خشونت ها در افغانستان بیش 
از همه زنان و کودکان قربانی می دهند. تلفات کودکان 
در شش ماه نخست سال روان در مقایسه با زمان مشابه 

در سال گذشته، 3۰ درصد افزایش یافته است.
سوم  دو  مسوول  شورشیان  که  است  گفته  متحد  ملل 
کنار  های  بمب  باشند.  می  افغانستان  در  ملکی  تلفات 
نیروهای  علیه  شورشیان  اصلی  تاکتیک  که  ای  جاده 
بیشتری  عامل  باشد،  می  افغانستان  دولت  و  خارجی 

تلفات مردم ملکی عنوان شده است.

د طالبانو د جګړه ییز...
 ځامنرګوبریدونو ته زور ورکړ.

د ده په خربه، خو که چېرې د جالل اباد او کندهار بریدونه 

او  پام کې ونیول يش، دغه دوه والیتونه خورا مهم دي  په 

طالبانو ته یې ګټه ډېره ده، ځکه جالل اباد مستقياًم د کابل 

دروازه ده.

ښاغلی امرخېل په دې باور دی، هر څومره چې په دې دوو 

ښارونو کې د جګړې شدت زیات او وسله والو براليس وي 

تاثیر  اغېز یې ډېر دی، چې د ښکېلو خواوو په روحیه هم 

کوي.

نه  په  هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې د دې بریدونو 

مخنیوي کې د افغان ځواکونو د ونډې په اړه څه نظر لري 

وویل، دا نيش ویالی چې افغان ځواکونه دې د دې بریدونو 

په مخنیوي کې پاتې راغيل وي، ځکه ال بهرين ځواکونه شته 

او که د پاتې راتلو خربه وي نو بهرنیان هم پاتې راغيل دي.

او  کشف  چې  ده  کار  په  وویل،  امرخېل  الله  عتیق  جرنال 

استخبارات پياوړي يش او د دښمن په لیکو کې نفوذ وکړي 

چې د پېښې تر رسه کېدا مخکې یې خنثی کړي خو تر هغې 

چې د دښمن په لیکو کې نفوذ نه وي پیدا شوی د دغسې 

بریدونو مخنیوی خورا ستونزمن دی.

دغه راز د پوځي چارو شننونکی جرنال امرالله امان ماندګار 

د  حکومت  افغان  د  چې  وویل،  کې  مرکه  په  ته  ورځپاڼې 

سیايس  د  چې  دي،  شوي  زیات  بریدونه  امله  له  ناغېړۍ 

خپلو  په  چارواکي  او  ونشوه  پاملرنه  ورته  امله  له  مدیریت 

شخيص ګټو اخته شول.

دی وايي، له بده مرغه چې تر اوسه امنیتي سکتورونو ته پام 

په  اوسه  تر  استخبارات  او  کشف  نشول،  پیاوړي  او  ونشو 

خنثی حالت کې دي او د دغو بریدونو تر رسه کېدل د کشف 

او استخباراتو ماتې په ګوته کوي.

نوموړی په دې باور دی، چې کشف د یوه بدن غوږونه او 

فعال  دا دواړه  تر هغې چې  او  استخبارات یې سرتګې دي 

نيش نو د پېښو مخنیوی ناشونی دی.

صف آرایی تیم فوتبال...
افغانستان   مالی یک شرکت خصوصی مخابراتی در 

برگزار خواهد شد.
آسیب  نیز  را  افغانستان  ورزش  پیکر  جنگ  سالهای 
زده است. در دوازده سال گذشته تنها در سال 2۰۰3 
میالدی کابل میزبان یک تیم خارجی برای مسابقه بود.
بازی  یک  سال  آن  در  ترکمنستان  فوتبال  ملی  تیم 

دوستانه با تیم ملی فوتبال افغانستان داشت.
افغانستان می گویند که در  فوتبال  مقامات فدراسیون 
نهاد های  از  با کمک برخی  از ده سال گذشته  بیش 

بین المللی پیشرفت خوبی داشته اند.
فدراسیون فوتبال افغانستان 2۴۰ بازیکن را در سنین 
کرده  ثبت  ملی  تیم های  در  شمولیت  برای  مختلف 

است که جوان ترین آنها سیزده ساله است.

در  می گویند  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
فوتبال  باشگاه  هزار   ۴ از  بیش  کشور  این  سراسر 
فعالیت دارد که هر کدام آن چندین تیم را مدیریت 

می کند.
سال1933میالدی  در  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
را کسب  فیفا  در سال19۴8عضویت  و  تأسیس شده 

کرده است.
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شمار قربانیان سیالب ها افزایش 
یافته است

سميع  دره  يي آگاه مسايل سياسي:

اجنداي ملي مي تواند 
نردباني براي تفاهم ملي 

باشد
با سالم و سپاس از جناب احمد ولي مسعود! 
اشراق  سخنان  از  را  خود  بحث   مي خواهیم 
حسیني شروع کنم که بحث گفتمان و قدرت 

است.
همه  که  باشد  قرار  اگر  مي کنیم  فکر  من 
مشکالت را مهار کنیم، تنها مي توانیم توسط 
قدرت آن را مهار کنیم، زیرا قدرت است که 
همه چیز را مهار مي کند و مسالۀ دیگر اینکه 
بحث هاي  روي  تنها  ما  که  باشد  قرار  اگر 
جایی  به  شاید  کنیم،  گفت گو  روشنفکري 

نرسیم.
به باور من، قدرت در افغانستان مهار کننده 
است و بیشتر مي تواند نقش بازي کند، همان 
را  ملي  دولت  مي تواند یک  قدرت  که  طور 
شکل دهد، دولت هم مي تواند یک ساختار 
مشورتي  نشست  و  بدهد  شکل  را  ملي 
اجنداي ملي مي تواند یک آغاز خوب دراین 
مي تواند  زماني  نشست  این  اما  باشد؛  زمینه 
شکل  قدرت  جایگاه  از  که  شود  واقع  موثر 

بگیرد.
این  و  داریم  روي  پیش  را  انتخابات  ما 
که  بود  خواهد  موفق  زماني  انتخابات 
اجنداي  و  بگیرد  شکل  ملي  تفاهم  براساس 
ملي  تفاهم  براي  نردبان  یک  مي تواند  ملي 

براي انتخابات باشد.
با سپاس فراوان. 

اشراق حسیني:
توجه داشته باشید زماني که ما بحث قدرت 
سخت افزاري  جنبۀ  تنها  مي کنیم،  مطرح  را 
جنبۀ  به  بیشتر  بل  نیست،  مدنظر  قدرت 
که  زماني  و  مي شود  توجه  آن  نرم افزاري 
دانش، آگاهي، مشارکت، اطالعات و رقابت 
این  تمام  مي شود،  نهادینه  جامعه  یک  در 
نرم  قدرت  مهم  بسیار  بسترهاي   موارد 

هستند که تأثیر گذاري بیشتري دارند.
مشکل  که  است  درست  اینکه  دیگر  مسالۀ 
آن  با  اما  گرفته؛  به خود  بین المللي  جنبه  ما 
مي  شویم  تعریف  محدوده  یک  در  ما  هم 
و  دارد  اساسي  قانون  که  جامعه  یک  نام  به 
وجود  به  را  نظامي  یک  شکلي  صورت  به 
بسیار جدي در طول  اما یک خالی  آورده؛ 
آن  و  داشته  افغانستان وجود  سیاسي  حیات 
این که تا کنون یک کار گروهي نخبه گان و 
تاثیرگذاران چندان به صورت نهادینه تجربه 
با  چند  هر  که  امروزي  نشست  مانند  نشده، 
در  اما  است؛  مواجه  متقاوت  دیدگاه هاي 
را  نسبي  توافق  مي تواند  مسایل  کلیدي ترین 
به وجود آورده و سبب مي شود که نیروهاي 
باهم  ملي  جامعه  تحوالت  در  گذار  تاثیر 
کارهاي گروهي را انجام دهند که به باور من 

یک راه حل است.
عبدالمتین  جناب  که  قرائت هایی  رابطۀ  در 

فرمودند دیدگاه هاي متفاوت وجود دارد:
از  دین،  از  متفاوتي  قرائت هاي   همین حاال 
سوي  به  رفتن  از  و  آزاد  بازار  دموکراسي، 
دیدگاه ها   این  هیچگاه  و  دارد  وجود  آینده 

بل  به عنوان یک دیدگاه ملي توحید نشده، 
بحث  تا  شده  احساس  که  است  خالهایی 
و  دانشمندان  و  شود  مطرح  ملي  اجنداي 
نیروهاي تاثیرگذار یک کار گروهي را انجام 
دهند که یک تجربۀ نو است و کاري فراتر از 
فعالیت هاي سیاسي و حزبي و حتا فراتر از 
انتخابات را انجام دهند که تقریبًا براي همه 
نیروهاي سیاسي یک گفتمان ملي را تزریق 
اگر  و  است  نطفه  در  چون  اکنون  که  کنند 
این تجربه تکرار شده و فربه شود، نتیجه آن 

بسیار میمون و مبارک خواهد بود.
داکتر امیر فاریابي:

من به نماینده گي از مردم والیت 
فاریاب حمایت خود را از طرح 

اجنداي ملي اعالن مي دارم
و  دانشمندان  نخبه گان،  خدمت  سالم  با 
فریخته گان عزیز کشور و با سپاس از احمد 

ولي مسعود!
راه  شهداي  روح  به  خیر  دعاي  و  درود  با 
انقالب اسالمي و خاصتًا قهرمان ملي کشور 
احمد شاه مسعود که جان شیرین خود را در 

راه وطن از دست داد.
پیدا کردم  توفیق  تا  را سپاس گذارم  خداوند 
ملي  اجنداي  طرح  مشورتي  نشست  در  که 

شرکت کنم.
و  حال  زمان  در  افغانستان  مظلوم  ملت 
و  کردند  تحمل  را  زیادي  مشکالت  گذشته 
با تحمل مشکالت فراوان همیشه در صحنه 
باقي  خود  بزرگان  کنار  در  و  بودند  حاضر 
در  که  دوستاني  تمام  از  بنابراین  ماندند، 
تا  این نشست شرکت دارند تقاضامند استم 
جهت استقرار صلح دایمي از تمام امکانات 
به  بتوانند  مردم  تا  نمایند  را  استفاده  نهایت 

صلح و ثبات دایمي دست یابند.
از  فاریاب  والیت  مردم  از  نماینده گي  به 
برگزاري چنین  زمینۀ  که  بنیاد شهید مسعود 
نشستي را فراهم کردند، جهان سپاس نموده 
ملي  اجنداي  طرح  از  را  خود  حمایت  و 

اعالن مي دارم.
حبیب اهلل حبیب یک تن از شرکت کننده گان:
در افغانستان خیلي ها هستند که نمي خواهند 
روي تابوهاي مانند مسالۀ خط دیورند بحث 

کنند
را  نشست  این  که  دوستاني  از  سپاس  با 

ترتیب داده اند.
کمي  صلح پایدار  مورد  در  مي خواهم  من 

بحث کنم.
نشست  این  در  که  کساني  و  ما  نخبه گان 
تشریف دارند باید مسایلی چون ملي، قومي، 
زباني و هویتي را صادقانه به بحث بگیرند، 
چون تمام این موارد در ثبات سیاسي و صلح 
پایدار افغانستان خیلي مهم و با اهمیت است.
است؛  مهم  بسیار  موارد  از  یکي  زبان  مساله 
را  واژه  مي خواهند یک  مثال یک عده  طور 
به کار ببرند؛ اما یک عدۀ دیگر مخالف این 
واژه هستند و همین طور مسالۀ هویت یک 
سرو  روز  هر  و  است  برانگیز  چالش  مسالۀ 
شنیده  رسانه ها  از  آن  مورد  در  صداهایی 
مي شود؛ بنابراین روي  این موارد باید تمرکز 
صورت گیرد، چرا که ثبات سیاسي و صلح 

پایدار و حتا مسایل اقتصادي به همین موارد 
بسته گي دارد.

مسالۀ فقر زدایي، نظام هاي سیاسي و این که 
مهم  مسالۀ  و  باشد  چگونه  سیاسي  قدرت 
خوب  ساالري  مردم  نمي تواند  اینکه  دیگر 
اساسي  مسایل  صورتیکه  در  باشد  داشته 

مناظره در افغانستان را نداشته باشد.
تابوهاي داریم که خیلي ها نمي خواهند روي 
آن بحث کنند، مانند مساله خط  دیورند که 
بحث صورت  آن  روي  و  مطرح شد  امروز 
گرفت، به باور من مسایل بزرگي سیاسي و 
اجتماعي که درکشور ما وجود دارد را باید با 
رویکرد سیاسي، علمي و جامعه شناسي حل 
با رویکرد علمي  این مسایل  به  باید  کنیم و 

برخورد شود، نه با دید قومي و زباني.
با سپاس فراوان

اشراق حسیني:
یک نکته را نباید فراموش کرد که تشخیص و 
اولویت بندي مشکالت یک کار علمي است 
شود  انجام  کارشناسانه  صورت  به  باید  که 
و به باور من مادر همۀ مشکالت افغانستان 
توسعه نیافته گي است؛ بنابراین هرگاه طرحي 
دگرگوني هاي  و  امنیت  و  صلح  براي  را 
باید در پیشاپیش آن  ارایه مي کنیم  اجتماعي 
توسعه ملي در نظر گرفته شود و این توسعه 
تحت  را  کوچک  هویت هاي  تواند  مي  ملي 
سراسر  در  توسعه  که  بزرگ  هویت  تاثیر 

جامعه را به وجود آورده شکل دهد.

محمد حسین یاسا:
لباس ملي گرايي براي تن ملت 

افغانستان بزرگ است
با سالم و سپاس خدمت همۀ دوستان گرامِي 

حاضر در جلسه!
داده  نشان  که  طور  آن  گرایي  ملي  لباس 
مي شود براي تن ملت ما بزرگ است و همه 
مي دانند که ما هنوز ملت نشده ایم؛ بنابراین  
بدانیم  و  باشیم  واقع بین  کمي  یک  باید 
ملت  ما  که  ادعا  این  کنوني  شرایط  در  که 
بزرگ  بسیار  دروغ  یک  استیم  ملي  و  استیم 
گفتن  دروغ  و  مي گوییم  خود  به  که  است 
به خود بزرگترین اشتباه در ساحۀ سیاسي و 

اجتماعي زنده گي  هر انسان است.
من چند پیشنهاد دارم که مي خواهم خدمت 
ملي  اجنداي  در  اینکه  اول  کنم:  عرض  تان 
کور  نقاط  براي  آموزش  مسایل  روي  باید 
صورت  گذاري  سرمایه  یک  حتمًا  کشور 
طالباني  که ساّي شوم  نقاطي  در  زیرا  گیرد، 
آموزشي  زمینۀ  است، هیچ گونه  بوده  حاکم 
مناطق  این  مردمان  جهل  از  و  نبوده  فراهم 
دیگران  به  رساندن  ضرر  و  انتحاري  براي 

استفاده صورت گرفته است.
مسالۀ دیگر اینکه در اجنداي ملي یک مورد 
باید  افغان  اینکه هر  آن  اضافه شود و  دیگر 
براي  باید  و  ببرد  بین  از  را  قومي  ویژه گي 
ازرش هاي ملي تالش کنیم و کساني که در 
تا  این جلسه حضور دارند مسوولیت دارند 
براي زنده شدن ارزش های ملي و زنده شدن 
روحیۀ ملي و زبان هاي ملي تالش کنند چرا 
که ما براي رسیدن به صلح به تمام این موارد 

ضرورت داریم.

اشراق حسیني:
داشته  توجه  اما  یاسا؛  جناب  از  سپاس  با 
به  مربوط  مفاهیم  و  موارد   همۀ  که  باشید 
اجتماع داراي  قاطعیت نیستند و ما نباید این 
پدیدها  بل  بسازیم،  صد  یا  صفر  را  پدیدها 
در حوزه علوم اجتماعي بین صفر و صد در 

حال سیال بودن هستند.
آن  افغانستان  در  که  ندارد  وجود  شکي 
یافته  توسعه  دنیای  در  امروز  که  مفاهیمی 
ملت  میان  از  و  دارد  وجود  ملت  نام  به 
دولت هاي شان بر مي خیزد ما به آنان مقایسه 
ملت  افغانستان  در  که  گفت  باید  نمي شوم. 
پس  نمي داشت  وجود  اگر  و  دارد  وجود 

دولت نیز وجود نمي داشت.

ادامة بحث آزاِد نخستين نشست مشورتی طرح اجندای ملی:

توسعه نیافته گي 
مادِر همۀ مشکالت افغانستان است

طرحی تازه برای گسترش...
 زنان کمرنگ شود.

چند روز پیش کمیسیون مستقل انتخابات اعالم 
را  کسانی  درصد   2۰ تنها حدود  زنان  که  کرد 
انتخابات  در  برای شرکت  که  می دهند  تشکیل 

امسال ثبت نام کرده اند.
نگرانی هایی هم وجود دارد که در مناطق ناامن 
زنان کمتر حاضر شوند کارت انتخابات بگیرند، 
انتخابات  کارمند  عنوان  به  یا  و  بدهند  رای 

استخدام شوند.
این  در  مطروحه  موارد  از  بخشی  کوفی  خانم 
خانم  که  این  »برای   : برشمرد  چنین  را  طرح 
فرایند  از  کنند،  درک  را  خود  رای  اهمیت 
استخدام خانم ها در کمیسیون انتخابات حمایت 
زنان  برای  کارت  توزیع  گیرد.  صورت  جدی 
توسط تیم های سیار در روستاها و مناطق دور 
که  معیادی  تا  زنانه  رایگیری  محالت  دست، 
انتخابات  شوند،  نگهداشته  باز  آمده  قانون  در 
محالت  نزدیک  در  زنان  رایگیری  محالت 

مسکونی ]باشد[.«
برخی  هم  گذشته  در  که  افزود  کوفی  خانم 
شدن  کمرنگ  باعث  که  داشت  وجود  عوامل 
ناامنی،  او  بود.  انتخابات شده  در  زنان  حضور 
دوری مراکز ثبت نام و رایگیری، ناآگاهی زنان 
از اهمیت انتخابات در شمار این عوامل دانست.

به گفته او، حتی در برخی موارد مردان خانواده 

به جای زنان رای دادند.
کمیسیون  دبیرخانه  رییس  امرخیل  همچنین 
طرح  از  استقبال  ضمن  انتخابات  مستقل 
مشترک مجلس و وزارت امور زنان، گفت که 
از  استفاده  با  که  است  جریان  در  تالش هایی 
تجارب گذشته، تسهیالت بیشتری برای حضور 

زنان در انتخابات فراهم شود.
بار است که تعداد  آقای امرخیل گفت: »اولین 
استثنای  به  را  رای دهندگان  نام  ثبت  مراکز 
شصت ولسوالی ناامن، در سایر مناطق افغانستان 

افزایش داده ایم.«
در  باسواد  زنان  ما  بار  اولین  »برای  افزود:  او 
ولسوالی ها را همراه با یک محرم شان استخدام 
کرده ایم؛ مثاًل برادر، پدر شوهر، ماما و یا کاکای 
آنها را. تا آنها بتوانند به راحتی و بدون نگرانی 
سفر کنند و کارهای مربوط به انتخابات را انجام 

دهند.«
تأکید  انتخابات  کمیسیون  دبیرخانه  رییس 
امکان تالش می کنیم که سایر  تا حد  »ما  کرد: 
سهولت ها را هم برای زنان فراهم کنیم تا آنها 

بتوانند درانتخابات شرکت کنند.«
برای  می گویند  زنان  امور  وزارت  مقام های 
اهمیت  درمورد  زنان  آگاهی  سطح  بردن  باال 
امضا  تلویزیون ها  با  را  قراردادهایی  انتخابات، 
مناطق  در  را  آموزشی  کارگاه های  و  می کنند 

مختلف کشور برگزار خواهند کرد.

فساد بزرگ در...
آنان با وجودی که از افشا نام این چهار نفر 
خود داری می کنند اما بیان داشتند، که اکنون 

این چهار نفر متواری هستند.
فساد  با  مبارزه  ادارۀ  رییس  هم،  سوی  از 
تأکید می کند که فساد  اداری در زون شمال 
اداری در ادارات دولتی و به ویژه در شهرک 

تجارتی حیرتان به گونۀ گسترده وجود دارد 
که تحقیقات و بررسی در این مورد از سوی 
اداره مبارزه با فساد اداری به صورت جدی 

جریان دارد.
قبل کشور روسیه  گفته می شود که دو سال 
6 هزار تن آرد برای خانواده های نیازمند در 
در  آرد  این  که  است  کرده  کمک  افغانستان 

بندر حیرتان تخلیه شده است.

مناطق  در  سیالب  جاری شدن 
مختلف افغانستان قربانیان زیادی 
را  به جا گذاشته و صدها خانه 
بیشترین  است.  کرده  ویران 
کابل  ولسوالی سروبی  را  آسیب 
عملیات  همزمان  است.  دیده 

نجات آغاز گردیده است. 
که  می گویند  محلی  مقام های 
جوانان  ملی،  اردوی  نیروهای 
در  کمکی  سازمان های  و  محل 
جستجوی  در  سروبی  ولسوالی 

افراد گم شده اند که شمار شان به 12۰ تن می 
رسد. باشندگان سروبی می گویند سیالب روز 

شنبه در ۴۰ سال گذشته سابقه نداشته است.
به گزارش دویچه وله، محمد جان که سرپرست 
یکی از خانواده های سیالب زده است، می گوید 
در  سیالب ها  این  اثر  در  خانه   6۰ حدود  در 
ولسوالی سروبی شدیداً خساره مند گردیده اند. 
سه تن از اعضای خانواده محمد جان نیز در اثر 
این سیالب ها جان خود را از دست داده اند و 
دو تن دیگر تا هنوز ناپدید اند. شماری از اقارب 
خانواده،  شده  ناپدید  اعضای  جستجوی  در  او 
روانه ننگرها و لغمان هستند، زیرا فکر می کنند 

جریان سیل این افراد را به آنجا برده باشد.
"از یک خانواده  ناامیدانه می گوید:  محمد جان 
چهارده نفر را سیل برده است. به همین شکل 
این سیل از هر خانواده قربانی گرفته است. در 
بازار سروبی جسد یک نفر پیدا شده بود، برایم 
اعضای  از  که شاید  ببینم  و  بیایم  تا  دادند  خبر 
خانواده من باشد. اما این جسد مربوط خانواده 
آمده  مردم  سر  بدی  بسیار  روز  بود.  دیگری 

است. همه بسیار جگر خون هستند".
هنوز آمار دقیق خسارات جانی و مالی سیالب 
آمار  اما  نیست،  معلوم  سروبی  ولسوالی  در 
تن   6۰ حدود  باختن  جان  از  حاکی  ابتدایی 
می باشد. به قول باشنده گان منطقه، با پیدا شدن 
این  یابد.  می  افزایش  قربانیان  شمار  جسد  هر 
سیالب تا اندازه ای شدید بوده است که شماری 
از درختان را از ریشه برکنده و حتی موترها را 

با خود برده است.

غالم نبی اسحاق زی، ولسوال سروبی گفت در 
اثر سیالب ها 11 قریه کاماًل ویران شده اند. او 
افزود که شمار زیادی از قربانیان اطفال و زنان 
اند که با جاری شدن سیالب در شب غافلگیر 
شده اند. به گفته او، 33۰ پرسونل اردوی ملی 
با وسایل در عملیات نجات سهم گرفته  مجهز 

است.
سیالب  نیز  افغانستان  شرقی  والیت های  در 
تلفات و خسارات مالی وارد کرده است. محمد 
که  گفت  نورستان  والی  سخنگوی  یوسفی، 
به  نزدیک  این والیت  ولسوالی  در سه  سیالب 
6۰ خانه را ویران کرده، اما تلفات جانی در پی 
نداشته است. همچنان مقام های محلی گفته اند 
والیت  دو  در  سیالب  شدن  جاری  اثر  در  که 
شرقی ننگرهار و خوست، 2۴ تن کشته شده اند.

سازمان های  از  یکی  کارمند  مرتضوی،  شهال 
خیریه است که در سروبی حضور دارد. او در 
مورد وضعیت فعلی می گوید: "زمانی که ما به 
منطقه رسیدم، وضعیت بسیار خراب بود. زنان 
و اطفال شب را در بیرون زیر آسمان آبی سپری 
آنها کمک نرسد،  به  به زودی  اگر  بودند.  کرده 
وضعیت بسیار وخیم خواهد شد. از طرف دیگر 
ساری  امراض  شیوع  امکان  و  است  گرم  هوا 

بسیار مساعد است".
سیل  با  افغانستان  رییس جمهور  کرزی،  حامد 
ادارات نظامی  از  ابراز همدردی کرده و  زدگان 
و ملکی خواسته است تا هر چه زودتر به کمک 
وزارت  از  همچنان  بشتابند.  دیده  آسیب  مردم 
صحت عامه افغانستان تقاضا گردیده است تا به 

صورت جدی به زخمیان رسیدگی کند.
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             عرفان مومند

وروسته له هغې چې په جالل اباد کې د هند پر قونسلګرۍ له برید 

والو  د وسله  نورو سیمو کې  په  هېواد  د  او  په دې والیت  وروسته 

وسله  چې  وايي،  شننونکي  چارو  پوځي  د  واخیست  زور  بریدونو 

والو خپلو تکیتکونو ته بدلون ورکړی دی. 

استخباراتو  او  تر رسه کېدل د کشف  بریدونو  د دغو  هغوی وايي، 

ماتې په ګوته کوي.

ته  ورځپاڼې  ماندګار  ساپي  محمدعمر  شننونکی  چارو  پوځي  د 

او پاکستان د ملکي حکومتونو تر  افغانستان  وویل، هر کله چې د 

او  اېس ای  نو د ای  اړیکې ښې کېږي؛  او  منځ جوړ جاړی راځي 

القاعدې په ګډون یوشمېر کړۍ او ډلې چې د دې اړیکو رغېدل د 

ځان په زیان ویني، له بېالبېلو الرو هڅه کوي، چې دغه اړیکې بېرته 

خرابې او پر وړاندې يې خنډونه پیدا کړي.

نوي  له  پاکستان  د  انګلستان هڅه کوي چې  او  امریکا  وايي،  هغه 

القاعده،  او  يش  ښه  روابط  او  اړیکې  افغانستان  د  رسه  حکومت 

حقاين شبکه او طالبان په دې کې ځان ته ګواښ ویني؛ نو کوښښ 

کوي په داسې سیمو او نقطو بریدونه وکړي چې په دې اړیکو اغېز 

ښندي.

نوموړی زیاتوي، بله خربه دا ده چې د پاکستاين نظامي حکومت په 

وار وار په ننګرهار او کندهار کې د هند د قونسلګرۍ د تړل کېدو 

خربه کړې وه؛ نو وسله والې ډلې له همدې نقطې نه په ګټې اخیستو 

رسه غواړي د دواړو هېوادونو اړیکې خرابې کړي او په ننګرهار کې 

د هند په قونسلګرۍ برید یې د همدې لپاره و.

د ښاغيل ساپي په وینا، د دې بریدونو اړوند بله خربه د افغانستان 

او امریکا تر منځ امنیتي تړون دی. یوشمېر خلک په دې تړون کې د 

شفافیت او د افغان ګټو خربه کوي، نو ښايي دا بریدونه د دې تړون 

د السلیک لپاره هم د ځینو استخبارايت کړیو د فشار یوه وسیله وي.

پر  ناټو  د  وه، چې  د  د طالبانو سرتاتېژي  وړاندې  له دې  ده وویل، 

بریدونه  کې  پښتونخوا  په  غاړه  پورې  پولې  له  کاروانونو  اکاماليت 

ښایي،  اخيل  پیسې  ډېرې  نه  ناټو  له  پاکستان  چې  اوس  او  کېدل 

طالبانو ته یې ویيل وي چې نور په پښتونخوا کې د ناټو پر اکاماليت 

کاروانونو بریدونه ونه کړي او وسله والو د خپل برید سیمه له پولې 

دې خوا را اړويل وي.

امرخېل  الله  عتیق  جرنال  شننونکي  بل  چارو  پوځي  د  همدارنګه 

ماندګار ورځپاڼې ته وویل، په اسالمي عقایدو کې دغه ډول مبارکې 

جنت  د  کې  ورځو  دې  په  کېږي  ویل  لري،  اهمیت  خاص  ورځې 

دروازې خالصې وې او هر څوک چې په کې عبادتونه وکړي په څو 

فعالیتونه  امله خپل  له همدې  والو  او ښايي وسله  چنده حسابېږي 

ډېر کړي وي.

هغه وايي، کله چې د قطر پروسه پیل شوه ښکېلو اړخونو هڅه کوله 

چې له مقابل لوري ډېر امتیازات تر السه کړي او طالبانو له تېرو څو 

میاشتو راهیسې د خالد بن ولید په نوم تازه عملیات پيل کړل، چې 

هم یې خپل فعالیتونه وررسه ډېر کړل او هم یې...            پاتې ۶ مخ

د طالبانو 
د جګړه ییز تکتیک بدلون!

طرحی تازه برای 
گسترش حضور 
زنان در انتخابات

امور  کمیسیون  و  زنان  امور  وزارت 
طرحی  نماینده گان  مجلس  زنان 
در  زنان  حضور  تقویت  برای  را 
انتخابات آینده به کمیسیون انتخابات 

ارایه کرده اند.
امور  کمیسیون  رییس  کوفی  فوزیه 
طرح  این  که  گفت  مجلس  زنان 
شامل راه اندازی کمپین خانه به خانه 
توزیع  و  زنان  آگاهی  بردن  باال  برای 
کارت شناسایی رای دهنده گان توسط 

دسته های سیار می شود.
او افزود که بر اساس این طرح، زنان 
برای شرکت در  تشویق می شوند که 
همچنین  و  کنند  نام  ثبت  انتخابات 
به  که  نمی شود  داده  اجازه  مردان  به 

عوض زنان رای دهند.
که  زنانی  پایین  آمار  دلیل  به  اخیراً 
نام  ثبت  انتخابات  در  شرکت  برای 
می کنند و همچنین تهدیدهای امنیتی، 
ممکن  که  شده  مطرح  نگرانی هایی 
ریاست  آینده  انتخابات  در  است 
جمهوری حضور...     ادامه صفحه 7

قرار است مسابقۀ فوتبال بین تیم های ملی پاکستان 
و افغانستان به تاریخ 2۰ اسد برگزار شود.

این  که  می گوید  افغانستان  فوتبال  فدراسیون 
در  افغانستان  که  است  خارجی  بازی  دومین 

دوازده سال گذشته میزبان آن خواهد بود.
روز  افغانستان  فوتبال  تیم  مربی  کارگر،  یوسف 
»می کوشیم  گفت:  خبری  نشست  در  گذشته 
دنیا  به  را  افغانستان  مردم  پیام  ورزش  طریق  از 
به مردم  پیام خود را  از طریق فوتبال  برسانیم و 
افغانستان  که  برسانیم  پاکستان  دولت  و  پاکستان 
روابط  می خواهد  که  طلب  صلح  است  کشوری 

نیک با کشورهای همسایه خود داشته باشد.«
میان  دوستی  و  پیام صلح  با  حالی  در  بازی  این 
اواخر  این  در  که  می شود  اندازی  راه  کشور  دو 
افغانستان روی مسایل  روابط سیاسی پاکستان و 

گوناگون به خصوص روند صلح در افغانستان و 
تنش های مرزی به وخامت گراییده است.

بازی  که  می گوید  افغانستان  فوتبال  تیم  مربی 
شهر  در  آینده  سال  مارچ  پنجم  تاریخ  به  مشابه 

اسالم آباد پاکستان نیز برگزار خواهد شد.
این بازی ها با همکاری...             ادامه صفحه 6

صف آرایی تیم فوتبال افغانستان و 
پاکستان در کابل
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