
کرزی در گفت وگو 
با سی ان ان:

می خواستم با 
طالبان افغانستان 

را بسازم

مشاور شورای امنیت ملی افغانستان در ارتباط به 

پیامن امنیتی کابل – واشنگنت می گوید که دولت 

کسی  هیچ  اختیار  در  را  کشور  ملی  حاکمیت 

در  واضحی  گفت وگوهای  و  نگذاشته  دیگری 

زمینه انجام شده است.

امنیت ملی در جلسه  حنیف امتر مشاور شورای 

به  رابطه  در  سنا  مجلس  شنبه  سه  روز  عمومی 

تطبیق پیامن امنیتی با امریکا فراخوانده شده بود.

پیامن  طرف  این  به  ماه   ۴ از  که  گفت  امتر  آقای 

امنیتی با امریکا و ناتو عماًل مورد تطبیق قرار گرفته 

آن،  تطبیق  زمینه  در  هم  خوبی  پیرشفت های  و 

صورت گرفته است.

گرفنت  از  پس  ناتو  و  امریکا  نقش  وی،  گفته  به 

به  تنها  امنیتی،  پیامن  در  امنیتی  مسوولیت های 

متویل، تجهیز، تسلیح، فراهم آوری لوژیستیکی و 

آموزشی خالصه شده است و »خواست افغانستان 

بود که نقش محاربوی دیگر نداشته باشند«.

 ،۲۰۱۷ سال  تا  امنیتی  پیامن  اساس  بر  امریکا 

ساالنه مبلغ ۴۲۰۰ میلیون دالر یعنی در هر روز 

۱۲ میلیون دالر به نیروهای مسلح افغانستان کمک 

این  از  افغانستان  که  گفت  امتر  آقای  و  می کند 

تعهدات امریکا »مطمین« است.

بابت  از  امنیت ملی کشور گفت:  مشاور شورای 
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از کسی که به کاِر بِد شما پاسخی نمی دهد، بترسید؛ او نه شما را می بخشد، 
نه می گذارد خودتان را ببخشید.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

دو مقام امنیتی بدخشان:

دولتعمدًامارابهکامدشمنمیسپارد

آماده  صلح  مذاکره  برای  که  است  کرده  اعالم  طالبان 

از  خارجی  و  امریکایی  نیروهای  آنکه  رشط  به  است 

افغانستان بیرون روند و نام اعضای این گروه از لیست 

تروریستی سازمان ملل خارج شود. این در حالی است 

که دولت افغانستان با بازگشایی دفرت سیاسی این گروه 

در قطر مخالفت کرده است.

به گزارش خربگزاری رویرتز،...
                                                             ادامه صفحه 6

بالیی  و  طالبان  برای  نقدی  درآمد  منبع  تریاک،  فزاینده  کشت 

برای افغانستان است. امسال بسیاری زارعان کوکنار انتظار دارند 

کوکنار  جدید  تخم های  انواع  از  را  تریاک  بیشرت  حاصالت  که 

جمع آوری کنند.

دهقانان می گویند که با استفاده از تخم های جدید، زرع بیشرت و 

رسیع تر صورت گرفته و به تناسب تخم هایی که قباًل می کاشتند، 

به آب کمرتی نیاز دارد و تخم های جدید مقدار تولید تریاک را تا 

دو چند افزایش می دهد.

کسی منی داند که این تخم ها از کجا آمده اند. زارعان در والیات 

تولید  افغانستان  کوکنار  بیشرتین  جایی  که  هلمند،  و  قندهار 

می شود، می گویند که در اوایل سال،...             ادامه صفحه 6

حشمت خلیل  غبار
)فرزند شادروان غالم محمد غبار(

متام   خالف   و  اجازه   بدون  کاظمی  کاظم   دیگر  بار 

موازین  قانونی  و حق  چاپ ) کاپی  رایت( دست به 

این کار  تاریخ زده و  افغانستان در مسیر  ویرایش کتاب 

خیانتی است به تاریخ   افغانستان.

طبق قوانین بین املللی حق چاپ )کاپی رایت ( نویسنده 

بر کتابش پس از مرگ وی حد اقل تا پنجاه سال و حد 

اکرث تا صد سال دوام می کند. اگر نویسنده وارث داشته 

باشد حق چاپ به عین رشایط به وارث انتقال می کند. 

به  و  کند  چاپ  دگر  بار  را  کتاب  وارث  صورتی که  در 

طور قانونی حق چاپ را بر آن بار دیگر محفوظ سازد، 

حکم قانونی اولی در مورد وارث نیز صدق می کند. باید 

چاپ،  جوانب  همه  کتاب  یک  بر  چاپ  حق  که  گفت 

ویراستاری، تکثیر و غیره حقوق مربوط را در بر میگیرد .

وفات   ۱۹۷۸ سال  در  غبار  محمد  غالم  میر  شادروان 

کردند و حق چاپ هردو جلد کتاب افغانستان در مسیر 

تاریخ به فرزندش حشمت خلیل غبار )اینجانب( تعلق 

گرفت. این جانب  در سال ۱۹۹۹ جلد دوم این کتاب را 

چاپ کردم و به طور قانونی حق چاپ را بر آن محفوظ 

کردم . همچنین در سال ۲۰۰۱ هر دو جلد این کتاب 

را با فهرست مکمل اعالم توسط مرکز نرشاتی میوند – 

چاپ  حق  قانونی  طور  به  و  کردم   چاپ  سبا  کتابخانه 

خود را در مورد هردو جلد مجددًاٌ محفوظ ساختم .

واقعی و علمی مردم  تاریخ  تاریخ،  در مسیر  افغانستان 

ضد  که  کتاب  این  می باشد.  افغانستان  مبارز  و  مظلوم 

استبداد، ارتجاع، استثامر ظاملانه و استعامر میباشد، به 

مردم افغانستان تعلق دارد. ولی این کتاب هرگز به ریزه 

خواران آستان استبداد،...                       ادامه صفحه 6
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در  کشور  مهِم  و  بزرگ  دستاورِد  یگانه 

طوِل سیزده سال گذشته، توسعۀ رسانه ها 

و تقویِت حِق آزادی بیان بوده است و در 

این مورد، اتفاِق نظر وجود دارد که مردِم 

که  مشکالتی  متام  کنار  در  افغانستان 

دارند، آزادی بیان را به عنوان یک ارزِش 

تغییرناپذیر پذیرفته و در برابِر دشمناِن آن، 

ایستاده گی می کنند.

 روزنامه نگاران و خربنگاراِن ما با وجود 

عرصۀ  در  توانسته اند  چالش ها،  همۀ 

آزادی بیان و اطالع رسانی گام های بلندی 

شامر  شدِن  زخمی  و  کشته  بردارند. 

اصحاب  و  خربنگاران  از  توجهی  قابل 

رسانه، مؤیِد این مدعاست که این ارزش 

به  که  است  نیامده  به دست  به ساده گی 

وزیر  شمول  به  دولتی  مقام  هر  دستوِر 

اطالعات و فرهنگ محدود گردد. 

آزادی بیان در افغانستان از حامیت مردم 

این  و  است  برخوردار  جهانی  جامعۀ  و 

ارزش از جمله حقوق اساسِی شهرونداِن 

قانون  سی وچهارم  مادۀ  که  می باشد  ما 

اساسی بر آن تأکید کرده است. 

همه گانی،  رسانه های  قانون  همچنان 

مشخص  را  حق  این  تأمیِن  مکانیزم 

کارکِن  ده هزار  از  بیش  امروزه  و  منوده 

خربی  گزارشگراِن  شمول  به  رسانه یی 

عکاسان  مسوول،  مدیران  تحقیقی،  و 

و  گرداننده گان  گوینده گان،  خربی، 

شغِل  این  مشغوِل  تهیه کننده گان... 

رشیف اند. 

در حکومِت رییس جمهور کرزی، هرچند 

قتِل خربنگاران رسیده گی  پرونده های  به 

به شکایات خربنگاران  نگرفت،  صورت 

و رسانه ها ترتیِب اثر داده نشد، تسهیالِت 

الزم برای رسانه ها از لحاظ حقوقی مانند 

از  نشد،  آماده  باکیفیت و خوب ـ  قوانیِن 

خربنگاران  کاری  دایرۀ  امنیتی،  لحاظ 

از لحاظ  بود،  در مراکز والیات محدود 

اقتصادی یارانه هایی با درنظرداشِت اصِل 

از  و  نگرفت  تعلق  رسانه ها  به  تساوی 

لحاظ سیاسی ارادۀ دولت مبنی بر اعامل 

اما  داشت؛  وجود  فراقانونی  محدودیِت 

به  بارها  این همه، رییس جمهور کرزی  با 

و  گرفت  قرار  رسانه ها  انتقاِد  و  نقد  باِد 

طنزهای تلخی از طریق رسانه های چاپی 

و دیداری ایشان را هدف قرار دادند ولی 

از هیچ رسانه یی  به طور رسمی  او  هرگز 

شکایت نکرد و دستور پیگرِد قانونِی هیچ 

را  مدیرمسوولی  و  خربنگار  نویسنده، 

صادر ننمود.

اطالعات  وزارت  متصدیاِن  بدبختانه  اما 

را  کرزی  صدر  سعۀ  نه تنها  فرهنگ  و 

از  برتر  را  خود  همواره  بل  نداشته اند؛ 

این گونه  کرده اند.  رییس جمهور  گامن 

بوده که بارها دسِت رسانه ها و خربنگاران 

فرهنگ  و  اطالعات  وزرای  گریبان  به 

افتاده است. 

دوره  دو  و  خرم  آقای  تصدی  دور  یک 

وزارت آقای دکرت رهین، روزهای تلخ و 

ناگواری بودند که در تاریخ مطبوعات و 

رسانه های کشور به ثبت رسیده است. 

عبدالکریم خرم در دوران وزارتش تالش 

ورزید که رسانه ها را محدود کند و انقالِب 

تالش ها  این  اما  اندازد؛  به راه  واژه گان 

هرگز به جایی نرسید. او که می خواست 

برخی لوحه های ادارات رسمِی آن وزارت 

را تغییر دهد و الگوی معیوبی از نگارش 

با واکنش های  به جامعه تحمیل کند،  را 

جدِی مردم و نهادهای مدنی مواجه شد 

و ناگزیر عقب نشینی کرد.

سانسور  برای  نیز  رهین  دکرت  تالش های 

مؤثر  نه تنها  گوناگون  عناویِن  زیر 

و  رسانه ها  انزجار  بل سبب  نشد،  واقع  

شد،  ایشان  از  فرهنگی  شخصیت های 

در  رشکت  از  خربنگاران  که  جایی  تا 

نشست های خربِی وی پرهیز می کردند.

خرم  و  رهین  آقایان  پرونده سازی های 

تقویِت  به  نه تنها  خربنگاران  برابر  در 

اقتدارشان منجر نشد؛ بلکه سبِب تعمیِق 

شکاِف میان حکومت و رسانه ها گردید.

جهانی  باری  آقای  به  نوبت  که  اکنون 

رسیده است، ایشان ناشیانه تر از اسالِف 

که  ترتیب  این  به  می کند؛  عمل  خویش 

آزادی  جهانی  روز  می،  سوم  روز  در 

مطبوعات که با شعار »بگذارید رسانه ها 

تجلیل شدـ جلب نامۀ  آن  از  کنند«  رشد 

کمیسیونی  سوی  از  روزنامه  چهار 

صادر  قانونی ست،  غیر  تاهنوز  که 

به  مطبوعات  آزادی  جشن  و  می شود 

تلخ  خربنگاران  و  روزنامه نگاران  کاِم 

می  گردد.

بدتر از همه این که برای توجیه این اقدام 

باری جهانی در نشست  آقای  عجوالنه، 

آن  مطالِب  نرش  روز،  هامن  شاِم  خربی 

چهار روزنامۀ جلب شده را هتِک حرمت 

و توهین  می خواند.

در حالی که ما انتظار داشتیم آقای جهانی 

خواستار  و  کند  رد  را  جلب نامه ها  این 

نخسِت  روزهای  در  رسانه ها  همکاری 

بازهم  این که  نه  گردد،  مأموریت شان 

سبب  سال ها  که  کمیسیونی  به وسیلۀ 

ایجاد فاصله میان این وزارت و رسانه ها 

شده، به دفاِع خویش بپردازد. 

و  خربنگاران  کدورِت  رفع  برای  حداقل 

برای ایجاد فضای همکاری، ایشان نباید 

شده  یاد  نامه های  که  می کردند  ارصار 

قانونی اند.

سزاوار  »آیا  پرسید:  باید  جهانی  آقای  از 

نبود که از روز جهانی سوِم می با برگزاری 

محفلی باشکوه تجلیل می کردید تا این که 

چند  مسووِل  مدیراِن  جلب  خواهاِن 

روزنامه شوید؟« 

توصیه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  به 

می شود که دست کم در وضعیت حساس 

برخورد  مسایل  با  صدر  سعۀ  با  کنونی، 

کنند تا رسبازاِن ما بتوانند با انگیزۀ قوی 

در جبهاِت گرم با دشمن برزمند، نه این که 

در شهرهای بزرگ چنان جنِگ رسانه یی 

قومی، سیاسی و فرهنگی مشتعل شود که 

میدان پیروزی دشمنان، فراخ و از ما تنگ 

هشتادوپنج  کردِن  ممنوع الخروج  گردد. 

مسووالن  بی مورِد  و جلب  کتاب  عنوان 

رسانه ها، می تواند درگیری های فرهنگی، 

که  شود  سبب  را  سیاسی یی  و  قومی 

و  اطالعات  وزارت  آن ها  یگانه مسووِل 

فرهنگ خواهد بود.

بیان خِط  باید گفت که آزادی  در فرجام 

وزرای  که  هامن گونه  و  ماست  رسِخ 

پیشین هرگاه به این حریم تعرض کردند، 

با واکنش های تنِد جامعۀ رسانه یی مواجه 

شدند، پس از این نیز اگر این حق مورد 

و  آگاهانه  رسانه ها  گیرد،  قرار  حمله 

نیرومندانه از این حق دفاع می کننـد.

مسلاًم حرکِت آزادی بیان، رو به جلوست 

و هرگز عقب منی نشیند!
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صدیق اهلل توحیــدی

آزادی بیـان
خـط سرِخ مـاست

 

سخن های ضد و نقیض در مورد گفت وگوهای قطر همچنان ادامه دارد و واقعًا مشخص 

آیا واقعًا  این شهر چه گذشته است.  میان هیأِت طالبان و شورای صلح در  نیست که 

هیأت شورای صلح با هیأت طالبان پشت میز مذاکره نشسته است و یا خیر؟

گزارش هایی که در این مورد به نرش می رسند، یکدست و همسان نیستند و هر یک، از 

منظر و دیِد خود می کوشند به گفت وگوهای صلِح قطر نگاه کنند.

هیأت  که  نوشته  طالبان  هیأت  اعضای  از  یک تن  قول  از  رویرتز  خربگزاری  به تازه گی 

به  بازگشایی دفرت طالبان در قطر توافق کرده است.  افغانستان، در مورد  شورای صلح 

نوشتۀ این خربگزاری، به زودی دفرت طالبان در قطر بازگشایی می شود و احتامل دارد از 

آن به عنوان یکی از مهم ترین محل ها برای گفت وگوهای صلح استفاده شود. 

اما اعضای شورای صلح تا به حال در این مورد چیزی نگفته اند و مشخص نیست که این 

شورا می تواند به مناینده گی از دولت افغانستان چنین توافقی را انجام دهد یا خیر. زیرا 

دولت افغانستان و به ویژه ریاست جمهوری که آن همه در قضیۀ گفت وگوهای صلح از 

خود جدیت نشان می داد، نشست قطر را غیرجدی و ناموثر اعالم کرده است.  

با برخی رسانه های کشور گفت که نشسِت  سخنگوی ریاست جمهوری در گفت وگو 

این  را مهم منی داند.  آن  افغانستان  پی نخواهد داشت و دولت  نتیجۀ خاصی در  قطر 

موضع وقتی از زبان سخنگوی ریاست جمهوری بیرون می شود، به معنای موضِع رسمِی 

دولت افغانستان در خصوِص گفت وگوهای قطر است. در زمانی هم که هیأت هایی از 

چند طرف وارد قطر شدند، آگاهان سیاسی در افغانستان آن را بیشرت یک حرکِت منایشی 

خواندند که می تواند بیشرت به تقویِت مواضِع طالبان منجر شود. 

ایاالت متحدۀ امریکا نیز در مورد نشست قطر، سخِن خاصی که بتواند نشانگر حضور 

منایندۀ این کشور در گفت وگوهای صلح باشد، عنوان نکرد. در مورد نشست قطر که 

مناینده گانی از شورای صلح، طالبان، حزب اسالمی شاخۀ حکمتیار، مناینده گانی از 

برخی شخصیت های سیاسی و جهادی کشور و مناینده گانی از پاکستان در آن حضور 

داشتند، گفته شد که این نشست را یک سازمان غیردولتِی ایتالیا به نام »پگواش« برگزار 

می کند و هیچ منایندۀ رسمی از دولت افغانستان در آن حضور نخواهد داشت. 

در همین حال، گفته شد که در نشست قطر احتامل گفت وگوهای رو در رو با طالبان 

محمد  کاکای  کوچی  عبدالقیوم  که  اما حاال مشخص شده  و شورای صلح منی رود. 

ارشف غنی رییس جمهوری افغانستان، در این نشست حضور داشته و گویا بخش اعظِم 

گفت وگوها را او انجام داده است. 

حضور کاکای رییس جمهوری در چنین نشستی بدون شک پرسش برانگیز و قابل تأمل 

است، به خصوص وقتی که به یاد می آوریم دولت افغانستان نشست قطر را جدی ندانسته 

برادرزاده اش  دیدگاه های  به نحوی  رییس جمهوری که می تواند  آیا حضور کاکای  بود. 

نشسِت  مورد  در  ریاست جمهوری  ارگ  تناقض آمیز  برخورد  معنای  به  دهد،  بازتاب  را 

قطر نیست؟ چرا دولت افغانستان رساًم اعالم نکرد که از چنین نشستی خرب دارد و چرا 

عبدالقیوم کوچی نیز در آن رشکت می کند؟ از جانب دیگر وقتی گفته می شود که هیچ 

منایندۀ رسمی از سوی دولت افغانستان به قطر نرفته است، به معنای نفی موقف دولتِی 

شورای صلح نیست؟ 

دولت افغانستان هامن گونه که از آغاز تالش ها برای گفت وگوهای صلح، به پنهان کاری 

در این رابطه متهم بود، این پنهان کاری را همچنان حفظ کرده است. دولت افغانستان و 

به ویژه ریاست جمهوری تالش کرده است که گفت وگوهای صلح در هاله یی از ابهام قرار 

داشته باشد و هیچ گونه اطالعات دقیقی در این مورد در اختیار مردم قرار نگیرد. در مورد 

پاکستان نیز دولت افغانستان از همین سیاسِت پنهان کارانه استفاده کرده است. 

در  پاکستان  سیاست  که  شد  مشخص  مناینده گان  مجلس  غیرعلنِی  نشست  در  اخیرًا 

بعدًا  که  مناینده گان  مجلس  اعضای  برخی  است.  نکرده  تغییری  هیچ  افغانستان  قبال 

نشسِت  در  کشور  امنیتی  ارشد  مقام های  که  می گویند  ساختند،  فاش  را  مسایل  برخی 

با  رابطه  در  را  خود  گذشتۀ  سیاست های  هم  هنوز  پاکستان  که  گفته اند  مجلس  رسِی 

افغانستان دنبال می کند و هنوز هم شورشیان از آن سوی مرز متویل و تجهیز می شوند. 

اما خوش بینی های ریاست جمهوری در این مورد می تواند مایۀ تعجب و نگرانی باشد! 

ریاست جمهوری در شش ماه گذشته پیوسته از تغییراِت مثبت در سیاست های پاکستان 

مهار  عرصۀ  در  کشور  دو  همکاری های  سطح  که  است  داده  اطمینان  و  گفته  سخن 

شورش گری، به نحو چشم گیری افزایش یافته است. آیا سخنان مقام های ارشد نظامی 

در نشست رسی پارملان به معنای این نیست که حتا ریاست جمهوری به گونۀ اغواگرانه 

در این مورد برخورد کرده و حتا میان اعضای ارشِد دولت در مورد روابط افغانستان و 

پاکستان و مسایل صلح، هامهنگی وجود ندارد؟ 

آن چه که در قطر گذشته، بدون شک نگران کننده است؛ زیرا گشایش دفرت طالبان که در 

از نشسِت  بود، می تواند جوانِب دیگری  با مخالفت شدیِد دولت روبه رو شده  گذشته 

قطر را برمال کند. آن چه که در قطر گذشته، عمدتًا به یک معاملۀ غیرعادالنه میان دولت 

به دست آورده است.  امتیاز اصلی را گروه جنگ طلِب طالبان  و طالبان شبیه است که 

دولت افغانستان موظف است که در این خصوص دست از تناقض گویی بردارد و بگوید 

حضور کاکای رییس جمهوری در این نشست به چه معناست! 

نشست قطر هرچند نشستی غیررسمی و غیردولتی بوده، اما می تواند تأثیراِت ناگواری 

بر وضعیت امنیتی کشور بگذارد. طالبان در حالی که حمالِت خود را در مناطق شاملِی 

کشور تشدید کرده اند، در قطر می کوشند برای خود هویِت سیاسی نیز به دست آورند. 

این گونه برخورد می تواند بدون هیچ تردیدی بر روحیۀ نظامیاِن کشور اثراِت منفی بگذارد 

و انگیزه های ایستاده گی در آن ها را کاهش دهد. 

باز شدِن دوبارۀ دفرت طالبان، درست زمانی که حمالِت این گروه به صورِت کم سابقه یی 

شدت یافته، حامل پیاِم خوبی برای مردم افغانستان نیست و بدون شک موضع ضعِف 

دولت مرداِن افغانستان را به منایش می گذارد.

درقطرچهگذشتهاست؟

ACKU
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کرزی در گفت وگو با سی ان ان:

می خواستم با طالبان افغانستان را بسازم
از  حامیت  ضمن  افغانستان  سابق  رییس جمهور 

سیاست های ارشف غنی در مذاکره با طالبان گفت: 

می خواستم از طریق گفت وگو با طالبان و با کمک 

اعضای آن گروه، افغانستان را بسازم، در مورد بهبود 

روابط با پاکستان نیز هدف دولت من همین بود.

»سی. خربی  شبکه  با  گفت وگو  در  کرزی  حامد   

ان.ان« در خصوص اقدامات ارشف غنی در نزدیکی 

این  در  امریکا  نظامی  نیروهای  حضور  و  طالبان  با 

کشور اظهار نظر کرد.

از سیاست های غنی در نزدیکی به پاکستان و صلح 

با طالبان حامیت می کنم

با طالبان  کرزی در خصوص مذاکرات ارشف غنی 

من  گفت:  پاکستان  و  افغانستان  روابط  همچنین  و 

خیلی زیاد موافق این توافق هستم و از سیاست های 

به  پاکستان  با  نزدیک شدن  برای  دولت ارشف غنی 

امید اینکه به توافق صلح کمک کند حامیت می کنم.

وی با تأکید بر اینکه در 13 سال گذشته هدف دولت 

افغانستان مذاکره با طالبان و ایجاد صلح و ثبات در 

این کشور بوده است، افزود: مذاکره با طالبان، ایجاد 

صلح و امنیت به افغانستان و همچنین روابط نزدیک 

با پاکستان بر مبنای خواست مردم  و یک رابطه برابر 

بین دو کشور حامیت می کنم.

می  من  گفت:  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس 

خواستم با طالبان گفت وگو کنم و با کمک اعضای 

آن گروه که افغان هستند، کشور افغانستان را بسازم، 

در مورد بهبود روابط با پاکستان نیز هدف دولت من 

همین بود.

کرزی اظهار داشت: مردم افغانستان خواستار بهبود 

روابط با پاکستان هستند اما این روابط باید روابطی 

روابطی  چنین  باشد.  مستقل  کشور  دو  بین  برابر 

رادیکالیسم  از  پاکستان  ایجاد خواهد شد که  زمانی 

به عنوان یک ابزار بهره برداری نکند. امیدواریم که به 

زودی چنین اتفاقی رخ دهد.

در مبارزه با تروریسم به نتیجه مطلوب نرسیدیم

حضور  درباره  افغانستان  پیشین  جمهور  رییس 

تلفات  به  توجه  با  افغانستان  در  امریکایی  نیروهای 

گفت:  آنها  از  غنی  ارشف  حامیت  و  درگیری ها  و 

 2001 سال  در  افغانستان  به  ناتو  و  امریکا  ورود 

نیویورک و واشنگنت  بار در  پس از حمالت تاسف 

بود، چون  واقع شده  افغانستان  مردم  استقبال  مورد 

هم افغانستان و هم رشکای ما در جامعه  بین املللی 

تروریسم  از  را  افغانستان  که  بودند  آن  خواستار 

برهانند و این مرحله نخست واقعًا موفقیت آمیز بود 

و افغانستان رها شد.

 وی افزود: در پی آزادی افغانستان وقتی که مسئله 

نتایجی  به  ما  شد،  مطرح  گرایی  افراط  و  تروریسم 

افغانستان  مردم  و  نیافتیم  دست  خواستیم  می  که 

مشکالت زیادی را تحمل کردند.

نصیحت کرزی به طالبان: برای بدبختی افغانها بهانه 

نگیرید

حامد کرزی در ادامه خاطر نشان کرد: در مورد باقی 

ماندن نظامیان امریکایی برای مدت زمانی بیشرت در 

افغانستان، باید بگویم ما هیچ مشکلی با این موضوع 

نداریم مرشوط به اینکه حضور امریکا در افغانستان 

باعث تقویت وحدت مردم افغانستان شود.

رییس جمهور پیشین افغانستان تأکید کرد: هر زمان 

که حضور امریکا باعث کمک به افغانستان شد، از 

امریکا تشکر کردم اما وقتی که براثر عملیات نظامی 

را  خود  ناخرسندی  شدیم،  رنج  و  درد  متحمل  آنها 

بیان کرده و خواستار خامته یافنت آن شدیم.

وی افزود: تلفات غیرنظامیان و زندان های افغانستان 

که افغان ها در آن نگه داری می شدند و موارد مشابه، 

موضوعاتی بودند که ما نگرانی خود را در این زمینه 

ها بیان کردیم.

دولت  با  صلح  برای  طالبان  رشط  درباره  کرزی 

نیروهای  کامل  نشینی  عقب  بر  مبنی  افغانستان 

امریکایی نیز چنین گفت: نصیحت من به طالبان این 

است که دست از منازعه بردارد و برای بدبخت کردن 

مردم افغانستان دنبال بهانه نباشند.

ما  اگر  که  می کنم  تقاضا  طالبان  از  داد:  ادامه  وی 

را  افغانستان  همدیگر  با  و  برسیم  توافق  به  هم  با 

نیروهای خارجی  به حضور  نیازی  دیگری  بسازیم، 

در افغانستان نخواهد بود.

در برابر امریکا از حق مردم افغانستان دفاع کردم

بهبود  از  شام  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  کرزی 

حامیت  غنی  ارشف  دولت  در  امریکا  با  روابط 

اختالف  گونه  هیچ  من  داشت:  اظهار  می کنید، 

قدردان  و  ندارم  متحده  ایاالت  با  ایدئولوژیکی 

عنوان  به  من  شغل  هستم.  امریکا  مردم  کمک های 

حق  از  که  می کرد  ایجاب  افغانستان  جمهور  رییس 

مردم افغانستان و حاکمیت این کشور حامیت کنم.

در  امریکا  مردم  و  دولت  افغان،  مقام  این  گفته  به 

سایر  و  بهداشت  تحصیالت،  و  آموزش  زمینه های 

همواره   ما  و  کرده اند  بسیاری  کمک  ما  به  امور، 

نظامی  عملیات های  از  فقط  هستیم.  آنها  قدردان 

با  ایدئولوژیکی  اختالف  هیچ  ما  بودیم.  ناخرسند 

ایاالت متحده نداریم و خواهان منفعت برای امریکا 

و برای افغانستان در این روابط هستیم.

موافق عملیات هوایی امریکا در افغانستان نیستم

حامد کرزی در خصوص عملیات هوایی نیروهایی 

امریکا در دوره زمامداری ارشف غنی نیز گفت: من 

االن  چه  وجه،  هیچ  به  و  نیستم  موافق  آن  با  اصال 

ایاالت متحده در  آینده از حمالت هوایی  و چه در 

افغانستان حامیت منی کنم.

مردم امریکا با مردم افغانستان دوست باشند

رییس جمهور پیشین افغانستان در پایان درخصوص 

استقرار صلح و دیدگاه »ریچارد هالربوک« و »رابرت 

زمامداری  خصوص  در  امریکایی  مقام  دو  گیتس« 

وی  به  نسبت  که  انتقاداتی  و  افغانستان  بر  کرزی 

داشتند، گفت: ریچارد هالربوک االن بین ما نیست و 

فوت کرده و صحبت درباره وی زیاد خوب نیست، 

بله آقای گیتس در کتاب خود به آن اشاره کرده و این 

هم بخشی از تاریخ است و بخش خوبی از آن اکنون 

بحث منافع متقابل افغانستان و امریکاست. بنابراین 

من از مردم امریکا میخواهم که با افغانستان دوست 

باشند و منافع مردم افغانستان را نیز در نظر بگیرند.

کمیسیون رسیده  گی به تخلفات 
رسانه یی لغو شد

وزارت اطالعات و فرهنگ با نرش خربنامه یی اعالم کرد که این 

کرده  لغو  را  ها  رسانه  تخلفات  به  رسیده  گی  کمیسیون  وزارت 

 است.

در خربنامۀ این وزارت آمده که با در نظرداشت ماده ی چهل و 

دوم قانون رسانه های همگانی، به کار این کمیسیون پایان داده 

شد.

هم چنین وزارت اطالعات و فرهنگ اعالم کرده که به زودی به 

رسانه های  کمیسیون   « همگانی،  رسانه های  امور  بهبود  خاطر 

رسانه ها  کنندۀ  حامیت  نهادهای  با  مشورت  با  را  همگانی« 

همگانی  رسانه های  قانون  به  مطابق  افغانستان  خربنگاران  و 

تاسیس می کند.

می  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  در  مسووالن  حال،  همین  در 

گویند که هنوز بر لغو کمیسیون رسیده  گی به تخلفات رسانه ها 

تصمیم نهایی گرفته نشده است.

گفته هایی وجود دارد که گویا کمیسیون رسیده  گی به تخلفات 

احضار  از  پس  فرهنگ  و  اطالعات  وزیر  سوی  از  ها  رسانه 

مسووالن چهار روزنامه، لغو اعالم شده است.

اما محمدوحید غروال، مسوول کمیسیون رسیده  گی به تخطی 

رسانه ها از لغو این کمیسیون اظهار بی خربی کرده و گفت که 

در جلساتی که در این خصوص دایر شده رشکت نکرده است.

به  رسیده  گی  کمیسیون  لغو  مورد  در  نقیض  و  ضد  گفته های 

تخلفات رسانه  یی  در حالی صورت می گیرد که در آغازین روز 

کاری وزیر جدید اطالعات و فرهنگ مسووالن چهار روزنامه 

به نرش مطالبی که خشم وزیر اطالعات و فرهنگ را  پیوند  در 

برانگیخت، احضار شدند.
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بهتعهـداتامـریکـا...
آموزش  و  هوایی  ترانسپورت  هوایی،  قوایی 

های  نیازمندی  مورد  هر  در  نیروها،  مسلکی 

ولی  شده؛  مرفوع  زیاد  حدی  تا  مسلح  قوای 

همه  که  ندارد  را  معنی  این  صورت  هیچ  به 

نگرانی رفع شده است؛ بلکه برنامه طرح شده 

طریق  از  همه مشکالت  رفع  برای  تالش ها  و 

پیامن و خارج از پیامن ادامه دارد.

آقای امتر در مورد رضایت اش از پیامن امنیتی 

با امریکا گفت: » اگر قرار باشد که ماده به ماده 

که  پیرشفتی  بکنیم،  تعقیب  را  پیامن  موضوع 

شده قابل توجه است؛ ولی توقع که وجود دارد 

بکنند،  ایفا  بین املللی  نقشی که همکاران  از 

این پیامن آن چارچوب را فراهم منی کند؛ چرا 

که تصمیم گرفتیم که مسوولیت ها را به قوای 

برخی  باعث  این  و  دهیم  انتقال  خود  مسلح 

محدودیت ها شده است«.

او در خصوص تغییر و یا فسخ پیامن امنیتی با 

به موافقت حکومت، جرگه و شورای  امریکا 

را  پیامن  این  دولت  گفت:  و  کرد  اشاره  ملی 

باشد  اگر رضورت  اما  نفع کشور می داند؛  به 

در  پیامن  دو  این  تغییر  یا  و  فسخ  چگونگی 

مسوده تذکر یافته است.

یک  به حیث  افغانستان  که  این  مورد  در  امتر 

از هر کشوری کمک  تواند  کشور مستقل می 

ملی  حاکمیت  دولت   « شد:  یادآور  بخواهد، 

را در اختیار هیچ کسی دیگری نگذاشته و حق 

هر کشوری  از  مورد گرفنت کمک  در  را  خود 

محفوظ می داند و این مساله شامل توافق در 

پی صحبت های واضح نیز بوده است«.

از  نظارت  کمیسیون  تشکیل  خصوص  در  او 

جمهور  رییس  دیروز   « گفت:  پیامن  تطبیق 

صادر  را  کمیسیون  این  تشکیل  حکم  کشور 

به  تاهنوز  پیامن  تطبیق  کار  ولی  است؛  کرده 

هیچ وجه از نظر دور نبوده است«.

مشاور شورای امنیت ملی گفت که افغانستان 

با تروریزم بین املللی روبرو است و نیروهای 

دشمن  این  برابر  در  قاطع  اراده  با  امنیتی 

شده  جهانی  داعش  کرد.  خواهد  اییستادگی 

کشورهای  مستقیم  تهدید  برای  گروه  این  و 

موادمخدر،  عواید  به  دستیابی  و  میانه  آسیای 

حکومت  و  دارد  خاص  عالقه  افغانستان  به 

حضور داعش را یک خطر جدی می داند.

نباید  که  گفت  شامل  جنگ  خصوص  در  او 

این کشور را به شامل، جنوب و رشق و غرب 

قایل  تفکیک  ما  بین  در  کنیم و دشمن  تقسیم 

نیست.

شامل  به  خاطری  به  دشمن  وی،  گفته  به 

رشقی  ترکستان  جنبش  که  است  عالقمند 

تاجیکستان،  به  انصارالله  به چین،  می خواهد 

به  طیبه  لشکر  و  روسیه  به  ازبیکستان  جنبش 

کشمیر برسد.

صلح  گفت وگوهای  مورد  در  امتر  حنیف 

گفت که تا هنوز هیچ مذاکره رسمی با طالبان 

انجام نشده است.

به بیان امتر، مذاکرات صلح تنها میان حکومت 

و  می گیرد  صورت  علنی  شکل  به  طالبان  و 

طرف سوم فقط تسهیل کننده خواهد بود.

درخواست  رسی  را  دیروز  جلسه  امتر  آقای 

با این درخواست وی  کرده بود؛ اما سناتوران 

موافقت نکردند.

بازداشت سازمان دهنده گان حمالت انتحاری کابل بانک ننگرهار

ازحملۀتروریستیبریکمسجد

درننگرهارجلوگیریشد

مأموران ریاست عمومی امنیت ملی طی یک عملیات ویژه پنج 

حادثه  تروریستی  و  انتحاری  ازسازمان دهنده  گان حمالت  تن 

کابل بانک ننگرهار را بازداشت کرده اند. 

این ریاست در اعالمیه یی گفته است: 

 فرمان الله فرزند هامیون باشنده اصلی قریه گندمک ولسوالی 

شیرزاد؛

- قاری انعام الله فرزند نقیب الله باشنده اصلی قریه پرشاه خیل 

گمرک  واقع  بالل  حرضت  مسجد  مالامام  کوت،  ولسوالی 

ولسوالی بهسود؛

بټن  قریه  اصلی  باشنده  یونس  محمد  فرزمد  الله  شهاب   -

ولسوالی رودات؛

هندرانی  قریه  اصلی  باشنده  الله  حفیظ  فرزند  حمیدالله   -

ولسوالی کوت؛

باشنده  میرحسن  فرزند  »ساحل«  مستعار  اسم  عبدالغفوربه   -

اصلی قریه پیره خیل ولسوالی خوگیانی؛ عامالن حمله بر کابل 

بانک جالل آباد بودند که بازداشت گردیدند. 

بانک  کابل  تروریستی  حادثه  برعالوه  شده  بازداشت  افراد 

درحوادث تروریستی ذیل نیز دست داشته اند: 

انگیزه  باالی   ۱۳۹۳ دلو   ۲۱ مورخ  تروریستی  حمله     -

شخص  که  ننگرهار  والیت  والیتی  شورای  وکیل  شینواری 

اطفال مکتب  از  تن  تعداد 4  به  و  درایوراش شهید  خودش و 

زخمی شده اند.

- حادثه تروریستی باالی موترحمله استادان اکادمی پولیس که 

از اثر آن به تعداد ۶ تن استادان شهید و ۴ تن از افراد ملکی 

زخمی شده اند .

گی  مناینده  در   ۱۳۹۴ حمل   ۲۹ مورخ  تروریستی  حمله     -

تن   36 تعداد  به  آن  ازاثر  که  بابا  دولکی  زیارت  بانک،  کابل 

افراد بی گناه شهید و تعداد 124 تن به شمول کودکان و زنان 

جراحت برداشته اند.

مورخ  جمعه  روز  که  داشتند  پالن  متذکره  تروریستی  شبکه 

گمرک،  جامع  مسجد  در  مناز  ادای  موقع   ۱۳۹۴ ثور   ۱۷

حمله تروریستی را باالی منازگذاران با کارگذاری ماین های 

مقناطیسی انجام دهند که خوشبختانه قبل از رسیدن به هدف 

توسط موظفین ریاست عمومی امنیت ملی با یک مقدار مواد و 

وسایل انفجاری باالفعل بازداشت گردیده اند.
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نیم  به  نزدیک  پیچیده ای که  و  بازی خونین 

جریان  افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن 

داشت، به پایاِن خود نزدیک است. این بدان 

و  به زودی  بازی  این  پایاِن  که  نیست  معنا 

بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ ولی 

این نکته روشن شده که پایان این بازی آغاز 

گردیده و رفته رفته، شدت و رسعت می یابد 

و باالخره به انجام می رسد.

مبنای  بر  که  نیست  تحقیق  یک  نوشته  این 

منابع و اطالعاِت ثبت شده،  یا  ارقام  آمار و 

معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 

موجود و قابل دسرتس برای همه، در ابعاد 

کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 

به  پیوند  در  افغانستان  احتاملِی  آیندۀ  و 

منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 

به  نه  که  خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور 

یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 

و  پیش گویی  تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی 

پیش بینی( مطرح می شود.

این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 

نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 

با اشاراتی به بخش های  می شود که عمدتًا 

دیگر تالش خواهد شد پاسخ ها ارایه شوند؛ 

صورتی  در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی 

این  به  پایان،  تا  آغاز  از  که  می آید  به دست 

نگریسته  واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته 

شود.

در  زنان  حضور   -

مختلف  صحنه های 

اقتصادی،  سیاسی، 

فرهنگی ـ  و  اجتامعی 

بیشرتینه  هنوز  هرچند 

به گونۀ منادین بوده و 

خود  موانِع  و  نواقص 

را دارد؛

از  اعتامدتر  قابل  امنیتی  نیروهای  وجود   -

خارجی  نیروهای  بر  اتکا  نیاز  که  گذشته 

با وجود  است ـ  داده  کاهش  به وضاحت  را 

بیشرتی  امکاناِت  و  فرصت ها  هنوز  این که 

برای تبدیل شدن این نیروها به یک تکیه گاه 

مطمین، نیاز است؛

که  رسانه ها  بی سابقۀ  فعالیت  و  حضور   -

هرچند هنوز به قدرت چهارم مبدل نشده اند، 

برداشته اند  استواری  گام های  راستا  این  در 

و مبدل شدن شان به قدرت چهارم، دور از 

دسرتس نیست؛

- حضور نهادها و فعالین جامعۀ مدنی که با 

و  فعالیت های شان  بودِن  ناهامهنگ  وجود 

در بسیاری موارد، مبهم بودن اهداف شان، 

ناگزیرند در سال های آینده از این وضعیت 

موثرتری  و  فعال تر  نقش  و  آمده  بیرون 

این  در  موثر  عوامل  از  یکی  باشند.  داشته 

این  برای  جهانی  کمک های  کاهش  راستا 

خواهد  مجبور  را  آن ها  که  نهاد هاست 

ساخت تا برای به دست آوردن این کمک ها 

به کمیت و کیفیت فعالیت های شان بیفزایند 

یا صحنه را برای رقیبان واگذار کنند؛

سیاست مداراِن  تدریجی  شدن  بیرون   -

نقش های  گذشته،  دهۀ  چهار  در  که  سنتی 

مثبت و منفی داشته اند و خالی کردن جای 

به نسل جدید سیاست مداران. این روند در 

پنج سال آینده تکمیل نخواهد شد، ولی تا 

ده سال آینده، بخش اعظِم آن انجام خواهد 

یافت؛ 

- ادامۀ حامیت جامعۀ جهانی در زمینه های 

در  تعادل  تنظیم  حتا  و  اقتصادی  امنیتی، 

روابط افغانستان با کشورهای منطقه؛

- فراهم شدن زمینه برای رشد اقتصادی از 

خارجی،  رسمایه گذاری های  جلب  طریق 

طبیعی  منابع  و  معادن  بخش  در  به یژۀ 

صنعتی  و  تجاری  مبادالت  افزایش  و 

ترانزیتی  مسیرهای  از  استفاده  با  منطقه یی 

هزار”،  یک  افغانستان)طرح های”کاسا 

“انتقال گاز  ابریشم” و  آهن و موتررو  “راه 

ترکمنستان به جنوب رشق آسیا” منونه هایی 

از فرصت های اشاره شده است که به مراتب 

بیشرت از این خواهد بود(؛ 

عادی سازی  بی سابقۀ  زمینه های  وجود   -

همسایه یی  عنوان  به  پاکستان،  با  روابط 

موجود  مشکالت  از  بسیاری  ریشۀ  که 

افغانستان، از آن جا آب می خورد؛

از  ابزاری  استفادۀ  فصل  شدن  بسته   -

)طالبان  افراطی  و  تروریستی  گروه های 

اسرتاتژیک  طرح های  در  آن ها(  امثال  و 

که  منطقه ای  برای  جهان  بزرگ  قدرت های 

افغانستان قلب آن به شامر می رود؛

فرصت های  و  منابع   داشنت  اختیار  در   -

کافی)به مراتب بیشرت از سیزده سال گذشته( 

برای اجرای طرح های زیربنایی؛

- کاهش مداخالت کشورهای منطقه به ویژه 

شامری از همسایه گان، با توجه به تحوالتی 

که در منطقه در حال اتفاق افتادن است؛

و  امنیتی  ثبات  زمینه های  شدِن  فراهم   -

سیاسی، با توجه به آن چه در باال گفته شد 

از  حامیت  روزافزوِن  کاهش  اضافۀ  به  و 

نفوس کشور  میان  در  تروریستی  گروه های 

که با رسعت قابل مالحظه به سوی شهری 

شدن روان است.

عنواِن  به  که  موارد  از  برخی  در  یادداشت: 

به  شد،  یاد  ملی  وحدت  دولت  امتیازات 

عنوان  به  است،  نیاز  بیشرتی  توضیحاِت 

از  ابزاری  استفادۀ  فصل  شدن  “بسته  مثال 

)طالبان  افراطی  و  تروریستی  گروه های 

اسرتاتژیک  طرح های  در  آن ها(  امثال  و 

که  منطقه ای  برای  جهان  بزرِگ  قدرت های 

یا  و  می رود”  شامر  به  آن  قلب  افغانستان 

“کاهش مداخالت کشورهای منطقه به ویژه 

شامری از همسایه گان، با توجه به تحوالتی 

که در منطقه، در حال اتفاق افتادن است” یا 

موارد دیگری که بعدًا به هر کدام با جزییات 

پرداخته خواهد شد.

2-2-1 مشکالت، موانع و چالش ها

- اصالح نظام و قوانین انتخاباتی، با توجه 

به تجربه های جنجال برانگیز چند دورۀ اخیر 

انتخابات؛

- برگزاری لویۀ جرگۀ قانون اساسی و تغییر 

نظام بر مبنای موافقت نامۀ سیاسی میان دو 

تیم شامل دولت وحدت ملی؛

- نفوس شامری معیاری و به دور از هر گونه 

سلیقۀ سیاسی، منطقه یی، زبانی و ...؛

از نظر ساختاری و  - اصالح حکومت چه 

کادری و چه هم با توجه به نیازهای جدیدی 

که وضعیِت جدید سال های آینده، رضورِت 

آن را برجسته خواهد کرد؛

- اصالح ساختاری و محتوایی سیستم های 

کهنه  به  توجه  با  کشور،  قضایی  و  عدلی 

از قوانین و فساد گسرتده در  بودن بسیاری 

دستگاه عدلی و قضایی؛

احسان امینایی چرتودی

 لبخند را فراموش نکنیم. حتا در سخت ترین رشایط کاری هم می توان لبخند 

در  تنش زدایی  جست.  دوری  منفی  اسرتس  و  حس  هرگونه  ایجاد  از  و  زد 

سازمان را با صورتی بشاش آغاز کنیم. بذله گویی و شوخ طبعی را تا زمانی 

که موجب اختالل در کار و رنجش همکاران نشود، ادامه دهیم. وقت غذا، 

فرصِت خوبی برای تعریِف مطالب خنده دار یا آخرین فلم و رسیاِل کمیکی 

که دیده ایم است تا با روحیه یی مضاعف برای نوبت دوِم فعالیت آماده شویم. 

با  ارتباط  مدیریت  و بخش  انسانی  منابع  واحدهایی چون  برای  فرمول  این 

مشرتیان که در متاس مداوم با مراجعان است و نیاز به صرب و حوصلۀ فراوان 

دارد، بسیار کارآمد است. به زودی به معجزۀ شادی ایامن خواهید آورد. 

نیاوریم،  به محیط کار  را همراه خود  از سازمان  مسایل و مشکالت خارج 

یا حداقل دلیل سکوت و ناراحتی خود را به همکارمان توضیح دهیم. این 

کار دو فایده دارد: اول این که به این وسیله دوستان مان متوجه می شوند که 

مسبب رنجش، آن ها نبوده اند و برای شان مشغلۀ ذهنی ایجاد منی کند و دیگر 

آن که شاید برای آن راهکاری پیدا شود و به این وسیله از مشاورۀ دیگران بهره 

خواهیم برد. محافظه کاری بی مورد را کنار بگذاریم. انسان موجودی پیچیده 

افراد در محیط کار  بایکوت  یا  پیش بینی است. بی محلی  و اغلب غیرقابل 

آن هم بر رس موضوعات بی اهمیت، نتیجه یی جز نرش افکار منفی ندارد. در 

صورت ایجاد کدورت باید در اولین فرصت روند کینه توزی را منقطع سازیم. 

برای  انکارناشدنی  کارآمد  اصل  یک  بلکه  نیست،  اخالقی  توصیۀ  یک  این 

لذت بردن از ۷ ـ ۸ ساعت ناقابلی است که ما در محیط کار خود با دیگران 

می گذرانیم.

خودمان را نسبت به بهبود اوضاع مسوول بدانیم. ما هم بخشی از این کشور، 

جامعه و سازمان هستیم؛ در نتیجه در رشایط نابسامان نقِش خودمان را در 

حل مشکالت فراموش نکنیم. ایرادگیری و رسزنش کردن، ندرتًا مشکلی را 

حل کرده است. بی تفاوتی و نارضایتی درونی عالوه بر تنزل محیط کارگاهی، 

آن را غیر قابل تحمل می کند. به جای لعنت کردن تاریکی، شمعی بیفروزیم!

از خودمان ابتکار به خرج دهیم. می گویید چه گونه؟ بسیار ساده است، مثاًل 

که  کنیم. هامن طور  اضافه  کار  به محیط  را  با چند گلدان کوچک طراوت 

گفته شد، بخش عمدۀ زماِن ما در محل کار می گذرد، پس اندکی هزینه کردن 

برای آن ارزشش را دارد. از آن مهم تر این که این ایده می تواند به عنوان بخشی 

از فرهنگ سازمانی

)organization culture(  درآید و دیگران را هم به تقلید از ما تشویق کند. 

در نهایت به صورت خودکار محل کارِی »سبز« و دل پذیر خواهیم داشت. 

ایدۀ دوم ترغیب دوستان به تفکیک زباله ها به ویژه کاغذباطله ها برای بازیافِت 

دوباره است. 
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مهری محمدی مقدم
چاِپ چندبارۀ یک کتاب در طول  دهه ها و قرن ها، 

و  محبوبیت  درک  برای  مناسبی  معیار  مسلاًم 

در  را  آن  می تواند  و  است  کتاب  یک  برجسته گِی 

قرار  کتاب ها  محبوب ترین  و  ُپرفروش ترین  جمع 

دهد.

نگاهی به کتاب هایی که بیشرتین تیراژ را در ادوار 

تاریخ داشته اند، خالی از لطف نیست. این آمار در 

سه بخِش تیراژ باالی 100 میلیون ، بین 50 تا 100 

میلیون و بین 30 تا 50 میلیون نسخه ارایه می شود.

سال  از  مسیحیان  مقدس  کتاب  عنوان  به  انجیل 

1815 تا کنون با دو میلیارد و 500 میلیون جلد، 

تاریخ  کتاب های  پرتیراژ ترین  فهرسِت  صدر  در 

از  موجود  نسخه های  قدیمی ترین  دارد.  جای 

به  برخی  قدمت  که  هستند  پاپیروس هایی  انجیل، 

50 تا 100 سال پس از امتام نگارش متون قانون 

ثانی )یعنی سدۀ دوم میالدی( می رسد.

کتاب »نقل قول هایی از مائو« که اولین بار در سال 

1964 به چاپ رسید، تا کنون بیش از 800 میلیون 

سیاسی  اثر  این  است.  شده  منترش  آن  از  نسخه 

چین  کمونیست های  رهرب  ژدونگ«،  »مائو  نوشتۀ 

است که از مهم ترین کتاب های مرجع این مکتب 

به شامر می رود.

جلد  میلیون   400 با  کریم«  »قرآن  عربی  نسخۀ 

دارد.  اختیار  در  این فهرست  در  را  رتبۀ سوم  تیراژ 

این کتاب مقدس در یک دورۀ 23 ساله از جانب 

خداوند و از طریق جربییل امین بر حرضت محمد 

)ص( نازل شد.

دو شهر«، شاهکار کالسیک چارلزدیکنز  »داستان 

هم در میان آثار پرتیراژ ادبیات جهان قرار دارد. این 

رمان که در سال 1859 منترش شد، تا کنون 200 

میلیون جلد فروخته است. این کتاب که داستانش 

در لندن و پاریس، قبل و در جریان انقالب فرانسه 

تک جلدی  کتاب  پرفروش ترین  می دهد،  روی 

انگلیسی زبان در دنیا محسوب می شود.

کتاب »شازده کوچولو« هم با همین تعداد تیراژ در 

میان آثار ادبی با تیراژی باالی 100 میلیون نسخه 

نویسندۀ  اگزوپری«  سنت  دو  »آنتوان  دارد.  جای 

رسشناس فرانسوی، داستان ماندگارش را اولین بار 

بازار کتاب  در سال 1943 وارد 

»ترجمه  و  شده ترین«  »خوانده  کتاب  این  کرد. 

شده ترین« کتاب فرانسوی زبان در جهان است و به 

عنوان بهرتین کتاب قرن بیستم در فرانسه انتخاب 

سالی  متوسط  طور  به  کتاب  این  از  است.  شده 

می رسد.  فروش  به  جهان  در  نسخه  میلیون  یک 

این کتاب در سال 2007 نیز به عنوان کتاب سال 

فرانسه برگزیده شد.

 150( اسمیت«  »جوزف  قلم  به  مورمون«  »کتاب 

میلیون نسخه تا سال 2011(، »ارباب حلقه ها« و 

»هابیت« رمان های ُپرطرف دار »جی.آر.آر تالکین« 

»دیگر  همچنین  و  نسخه(  میلیون   100 و   150(

هیچ کس نبود« منایش نامۀ معروف »آگاتا کریستی« 

پرتیراژ  کتاب هایی  دیگر  از  نسخه(  میلیون   100(

تیراژ  تاریخ هستند که بیش از 100 میلیون نسخه 

داشته اند.

که  میلیون   100 تا   50 بین  تیراژ های  رساغ  به 

می رویم، در اولین نگاه به کتاب »سی.اس لوییس« 

جادوگر«  و  کمد   »شیر ،  برمی خوریم؛  انگلیسی 

 85 تاکنون  رفت،  چاپ  زیر   1950 سال  در  که 

میلیون نسخه فروخته است. این کتاب اولین جلد 

از  که  است  نارنیا«  رمان های »رسگذشت  از رسی 

به  تاریخ  رمان های  پرفروش ترین  و  محبوب ترین 

ادبیان  در  شاهکار  یک  به عنوان  و  می آید  شامر 

فانتزی یاد می شود.

»رمز داوینچی« رمان معروف نوشتۀ »دن براون« که 

اقتباس سینامیی آن با بازی درخشان »تام هنکس« 

جزو ُپرطرف دارترین آثار سینامیی به شامر می رود ، 

پرتیراژترین   فهرست  در  نسخه  میلیون   80 تیراژ  با 

کتاب های تاریخ دیده می شود. این کتاب، قسمت 

دوم از یک سه گانه است. قسمت اول آن در سال 

2000 با نام »فرشته گان و شیاطین« به چاپ رسید. 

قسمت سوم از سه گانۀ براون با نام »مناد گم شده« 

در  داوینچی«  »رمز  شد.  منترش   2009 سال  در 

سال 2003 بازار را تسخیر کرد و فروش آن حتا از 

مجموعۀ »هری پاتر« نیز پیشی گرفت و به ۴۴ زبان 

)از جمله فارسی( ترجمه شده است.

مشهورترین رمان »جی.دی سالینجر« با نام »ناتور 

به چاپ رسید و  اولین بار در سال 1951  دشت« 

جلدی  میلیون   65 فروشی  به  کنون  تا  سال  آن  از 

در  را  سالینجر  کتاب  دستاورد،  این  است.  رسیده 

رتبۀ  پنجم فهرست پرتیراژ ترین های بین 50 تا 100 

میلیون نشانده است.

از دیگر کتاب های پرفروش جهان ادبیات می توان 

میلیون   65( کوئلیو«  »پائولو  قلم  به  »کیمیاگر«  به 

»والدیمیر  رمان  معروف ترین  »لولیتا«  نسخه(،  

نوشتۀ   »آن رشلی«  نسخه(،   میلیون   50( ناباکوف« 

و  نسخه(  میلیون   50( مونتگومری«  مود  »لوسی 

اکو«ی   »اومربتو  ماندگار  کتاب  رسخ«  گل  »نام 

ایتالیایی )50 میلیون نسخه( اشاره کرد.

از هفت رمان  پاتر و هدیه های مرگ« یکی  »هری 

ُپرطرف دار »جی.کی رولینگ«، رمان نویس ثرومتند 

تاریخ  پرتیراژ  کتاب های  فهرست  در  انگلیسی 

ادبیات قرار دارد که بین 30 تا 50 میلیون نسخه در 

انگلیسی  نسخۀ  است.  داشته   فروش  سطح جهان 

جوالی   21 شامگاه  دقایق  اولین  در  کتاب  این 

جهان  مختلف  کشورهای  محلی  وقت  به   2007

در کتاب فروشی های بیش از 93 کشور توزیع شد.

در فهرست پرتیراژ ترین آثار ادبی جهان، نام »جاناتان 

مرغ دریایی« اثر »ریچارد باخ« با 40 میلیون جلد 

پس از داستان های جادوگری هری پاتر قرار دارد. 

این داستان روایت گر یک مرغ نوروزی است که در 

مورد زنده گی و پرواز می آموزد.

کتاب »دنیای سوفی« اثر فلسفی داستانی »یوستین 

اولین بار  برای   1991 سال  در  که  نروژی  گردر« 

به چاپ رسید، تا کنون به 40 میلیون نسخه تیراژ 

دست یافته است. این اثر داستانی که تاریخ فلسفه 

تا  برای نوجوانان ترشیح می کند،  به زبان ساده  را 

کتاب  این  است.  شده  ترجمه  زبان   54 به  کنون 

اولین بار در سال 1374 توسط »حسن کامشاد« به 

فارسی ترجمه و منترش شد.

اثرش   معروف ترین  به  این  از  پیش  که  براون«  »دن 

با کتاب »فرشته گان و  اشاره شد،  داوینچی «  »رمز 

گرفته  قرار  نویسنده گانی  میان  در  بازهم  شیاطین« 

که آثارشان تیراژ باالی 30 میلیون نسخه را تجربه 

کرده اند.

کالسیک  شاهکاری  برگردیم ،  عقب تر  به  که  کمی 

از ادبیات روسیه رخ می مناید که منی توان آن را در 

و  »جنگ  نداد؛   قرار  فهرست  این  کتاب های  میان 

صلح« تولستوی نخستین بار در سال 1869 منترش 

شد و از آن زمان تاکنون 36 میلیون جلد از آن زیر 

چاپ رفته است. موضوع این کتاب پیرامون اوضاع 

اجتامعی روسیه در زمان »ناپلیون بوناپارت« است.

هر  نوستالژیک  حس  که  پینوکیو«  »ماجراهای 

برمی انگیزد  جهان  اقصانقاط  در  را  خواننده یی 

»کرالو  است.  آورده  دست  به  را  مشابه  آماری  هم 

کلودی« نویسندۀ ایتالیایی، این داستان را در سال 

1881 منترش کرد.

پرتیراژ ترین  میان  در  نام شان  که  آثاری  دیگر  از 

کتاب های جهان به چشم می خورد،  »خاطرات آن 

لی،   هارپر  شاهکار  مقلد«  مرغ  »کشنت  فرانک« ، 

میچل« ،  »مارگارت  کالسیک  رمان  رفته«   باد  »بر 

و  کالو  مک  کولین  نوشتۀ   خارزار«  »پرنده گان 

اثر  با خالکوبی اژدها«  »دخرتی 

 30 تیراژی  همه گی  که  هستند  الرسن«  »استیگ 

میلیون نسخه یی داشته اند.

گردآوری: گروه فرهنگ و هرن سیمرغ
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ناجیه نوری

یک مقام امنیتی بدخشان می گوید که بی تفاوتی رهربی 

اصلی  عامل  بدخشان،  امنیتی  وضعیت  به  حکومت 

افزایش ناامنی ها و کشتار رسبازان در این والیت است.

طالبان  که  می شود  مطرح  آن  از  پس  اظهارات  این 

یکشنبه شب هفته جاری ده ها تن از رسبازان پولیس را 

در ولسوالی وردوج بدخشان تیر باران کرده و شامری 

را با خود بردند. 

گفته شده که طالبان در این شب برچند پاسگاه امنيتي 

ولسوالی وردوج بدخشان حمله كردند وپس از درگیری 

میان نیروهای پولیس و طالبان مسلح ده پاسگاه پولیس 

به  نیروها  این  رنجر  و  پوش  زره  موتر  هفده  با  همراه 

کنرتل مخالفان مسلح درآمده است.

یک مقام امنیتی بدخشان به رشط فاش نشدن نامش به 

روزنامۀ ماندگار می گوید، روحیۀ نیروهای اردوی ملی 

باانگیزه  با دشمن بسیار قوی و  برای مقابله  و پولیس 

تا  در سطوح رهربی سبب شده  بی تفاوتی  اما  است؛ 

نیروهای ما شکست بخورند.

این مقام امنیتی تأکید کرد، ما برای بیرون راندن طالبان 

از بدخشان حارض هستیم که جان خود را بدهیم؛ اما از 

حکومت مرکزی به دلیل حامیت نکردن از ما، نهایت 

ناامید هستیم.

منوال  همین  به  وضعیت  اگر  افزود،  امنیتی  مقام  این 

این  به  نسبت  همچنان  رهربی  سطوح  و  پیش برود  به 

مساله بی تفاوت باقی مباند، شامری از ولسوالی های 

بدخشان به دست دشمن سقوط خواهد کرد.

در  طالبان  اکنون  همین  امنیتی،  مقام  این  گفتۀ  به 

و  کران  شغنان،  جرم،  بهارک،  وردوج،  ولسوالی های 

منجان، دروازه های یفتل، کشم و تکاب حضور دارند؛ 

اکرث ولسوالی ها  در  بنابراین می توان گفت که طالبان 

بدخشان با نیروهای امنیتی درگیر جنگ اند.

در این حال، رحمت الله دلدار دروازی فرمانده پولیس 

خویشاوندان  از  شامری  که  بدخشان  در  رسحدی 

نزدیکش را در حملۀ اخیر طالبان بر مواضع پولیس از 

دست داده است، در پیامی در فیسبوک گفته که دولت 

قصدًا آن ها را به کام طالبان فرو می برد. 

 او نوشته است: من يازده تن از رسبازانم را نه، يازده 

لطف  و  تبسم  هرگاه  دادم.  دست  از  را  فرزندانم  تن 

خوش اين فرزندان شهيد بهيادم می آيد تكان میخورم؛ 

سفر  وقتي  هرگاه  بودند.  خويشاوندانم  نزديکرتين  از 

وردوج میشد بيش از ده نفر از يك خانواده برايم زنگ 

میزد و می گفتند: قومندان رويت را خدا ببيند، اینبار 

فقط همینبار بچه مرا نرب. برادر مرا نرب به جنگ...

او نوشته است: اي كاش در جنگ حضور میداشتم. 

مسووليت جنگ به رييس اركان من بود كه او بيچاره 

اين  است.  داده  خرچ  به  تالش  توان  حد  در  هم 

مسووليت از طرف مركز به رييس اركان من سپرده شده 

از هشت  بيش  نگهبانی مرزهای  بود و من مسووليت 

ولسوالی را دارم و در خواهان مرصوف انجام وظيفه 

بودم. بچههای شهيد ما تا آخرين مرمی جنگ كردند. 

)رسبازان  است:  نوشته  بدخشان  امنیتی  مقام  این 

پولیس( پيش از اين كه حال شان وخيم شود به رييس 

بعد  و  دادند  احوال  وردوج  ولسوايل  مركز  در  اركان 

تا  رشوع  رسحدی  زون  از  رسيد.  من  به  احوال  هم 

قوماندانی امنيه و قوماندانی رسحدی و وزارت داخله 

از  پيش  ساعت  چند  هامن  در  را  بدخشان  وكالي  تا 

واقعه املناك در جريان گذاشتم؛ حتی پيش از آن هم 

و  را رسمی  بارها مشكالت خود و رسبازان رسحدي 

به  ديدم كيس  بودم.  گفته  دولتی  بلند  مراجع  به  كتبی 

حرف و داد من توجه نمیكند، به بخش سياسی آريانا 

ميان  در  با مردم كشور  را  تا مسأله  نيوز متاس گرفتم 

بگذارد.

او نوشته که هيچگونه پشتيباين مادي و معنوي از سوي 

مردم  ورنه  نمیشود،  بدخشان  در  رسبازان  به  دولت 

خوب میدانند چگونه سه صد تروريست بدبخت در 

مقابل چندهزار نريوی نظامی دولت ميايستند. 

او گفته که همني يازده شهيد رسحدی از مجربترين 

به دشمن  كافی  اندازه  به  كه  بودند  افرسان  و  رسبازان 

صدمه و آسيب رساندند. يعني تلفات دشمن هم چند 

بدخشان  رسحدي  شش  كندك  در  است.  بوده  برابر 

ندارد.  وجود  كارا  اسلحه  و  استفاده  قابل  موتر  اصاًل 

تجهيزات عرصي مثل زره و دوربني و اسلحه دور انداز 

را كنار بگذاريم. من يك پرسش از بزرگان نظامي در 

پوليس  كار  كه  است  آمده  قانون  كدام  در  دارم:  مركز 

تنها  است؟  تروريست  و  دشمن  با  جنگ  رسحدي 

افراد و  از مرزها، كنرتل عبور و مرور  كارش نگهباين 

وسايط و جلوگريي از ترانسپورت غريقانوين و.. است. 

فرمانده پولیس رسحدی بدخشان نوشته است که وقتي 

از ما حاميت میكردند همه مردم غيور  در گذشتهها 

بدخشان میدانند كه چندين ماه در محارصه بوديم و 

سه دروي رشقه را خورديم و به دشمن تسليم نشديم. 

عهده  به  را  وظايف  خطرناکرتين  اين  از  پيش  من 

داشتم. از كار بحيث آمر لوژستيك و اعاشه كل جبهه 

خرابرتين  در  جنگ  جبهه  اكامالت  آمر  و  مقاومت 

تا  گرفته  شامل  سمت  در  شهيد  آمرمسعود  با  رشايط 

گرديز و هلمند و نقاط مرزي واليت هرات؛ اما هیچگاه 

اينگونه بیصاحب و بیكس خود را حس نكرديم كه 

دولت خودش ما را در كام دشمن فرو بربد.

بدخشان  والیت  در  رسبازان  کشته  شدن  حال،  این  با 

تند  واکنش  شامل،  والیت های  در  ناامنی  افزایش  و 

رسانه ها و منایندگان هردو مجلس را نیز در پی داشته 

شنبه  سه  و  مناینده گان  مجلس  دوشنبه  روز  است. 

مجلس سنا مقامات امنیتی را برای پاسخگویی در این 

خصوص فراخواندند.

مسلح  شورشیان  حمله  نیز  پیش  ماه  یک  به  نزدیک 

نیروهای  پاسگاه های  به  افغانستان  دولت  مخالف 

امنیتی این کشور در والیت بدخشان، تلفات سنگینی 

به جا گذاشته بود.

www.mandegardaily.com

تولیدکوکناردرافغانستان...
 عین هامن آدم هایی که برای شان وسایل، کود، مشوره 

زراعتی و پول مورد نیاز را تهیه می کردند، این تخم ها 

را به آن ها داده اند.

ملل  و جرایم سازمان  مخدر  مواد  اداره  گزارش  طبق 

بیشرتین  که  افغانستان  مخدر  ماده  این  قیمت  متحد، 

بخش هیرویین جهان را تهیه می کند، به 3 میلیارد دالر 

می رسد. در سال 2014 تولیدات تریاک در افغانستان 

پیشرت  سال  به  نسبت  درصد   17 و  شکسته  ریکورد 

افزایش یافته بود. در حالی که تریاک و تجارت مواد 

مخدر، امنیت، حاکمیت قانون و انکشاف را تضعیف 

می کند و هم مایه متویل طالبان و سایر جرایم سازمان 

یافته می گردد.

طبق گفته مقاماتی که مسوول نظارت بر امحای مزارع 

کوکنار می باشند، انتظار می رود این گرایش قساًم به 

علت زرع تخم های جدید کوکنار، در سال 2015 نیز 

ادامه یابد.

برداشت  فصل  در  که  می گویند  محلی  مقامات 

قرار  رو  پیش  در  امسال  بهار  اخیر  در  که  محصول 

دارد، انتظار می رود که تولیدات تریاک نسبت به سال 

گذشته که 7800 تن مرتیک بود، 7 درصد بیشرت گردد 

 22 هلمند  و  قندهار  های  والیت  در  افزایش  این  و 

درصد خواهد بود.

سال  ده  از  بیش  که  طالبان  که  می گویند  کارشناسان 

به  را  افغانستان  حکومت  علیه  شورشگری  می شود 

پیش می برند، 40 درصد عواید شان را از طریق تریاک 

به دست می آورند و شورشگری را دامن می زنند.

اخیرًا جنگ های شدید در مناطقی که کوکنار کشت 

می شود، بیانگر اراده طالبان برای حفاظت از راه های 

انتقال این ماده مخدر و آن کارگران فصلی می باشد 

دست  به  برای  محصوالت  آوری  جمع  فصل  در  که 

آوردن پول به این مناطق می آیند.

مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره  رییس  شکران  محمد  گل 

قاچاقربان  را  جدید  های  تخم  که  است  گفته  قندهار 

مواد مخدر می آورند، اما دقیقًا منی داند که آن را از 

کجا می آورند: »آن ها تخم های بهرت مواد مخدر به 

دست آورده اند که ایجاب آب کمرت را می کند و زودتر 

حاصل می دهد.« او عالوه منود که این »تهدید بزرگی 

برای همه است« و مقامات افغانستان به هشدارهایی 

که او داده است، عمل نکرده اند.

افغانستان  در  تریاک  تولید  برای  کوکنار  کشت 

غیرقانونی بوده و اسالم آن را منع می کند. اما دهقانان 

فایده  و  ندارند  دیگری  امکان  که  کنند  می  احساس 

زیادی از کشت این ماده مخدره می گیرد.

نبی جان مالخیل قوماندان پولیس هلمند می گوید که 

تخم های جدید کوکنار به زارعان امکان آن را می دهد 

که تولیدات شان را دوچند گردانند. مالخیل می گوید 

که غوزه کوکنار که از تخم جدید به وجود می آید، دو 

چند غوزه تخم پیشین بزرگ تر می باشد و این مقدار 

در  ها  تخم  این  گرداند.  می  چند  دو  را  خام  تریاک 

خالل سه تا چهار ماه مثر می دهد و به زارعان اجازه 

بار محصول  بار، ساالنه سه  می دهد که به جای دو 

بردارند.

والیت  ژیری  ولسوالی  از  کوکنار  دهقان  عبدالباقی، 

قندهار می داند که کشت کوکنار یک کار غیرقانونی 

غیر  در  و  ندارد  دیگری  او چاره  اما می گوید  است، 

آن باید »علف بخورد«. او می افزاید: »من منی توانم 

اوالدم را با باد هوا سیر کنم.«

مقامات مبارزه با مواد مخدر افغانستان می گویند که 

املللی  بین  کمک  به  کوکنار  زرع  امحای  قسمت  در 

نیاز دارند.

برای  امریکا  متحده  ایاالت  کل  بازرس  ساپکو،  جان 

کنرتول  مورد  در  جنوری  ماه  در  افغانستان  بازسازی 

اینسو  به   2002 سال  از  که  گفت  سنا  به  مخدر  مواد 

در  را  دالر  میلیارد   7 کم  دست  امریکا  متحد  ایاالت 

کوکنار،  زرع  کاهش  جهت  مختلف  های  »برنامه 

جلوگیری از تولید مواد مخدر، معالجه معتادان مواد 

مخدر و بهبود بخشیدن سیستم قضایی برای بررسی 

تا علیه قاچاق مواد مخدر  جرایم مرصف کرده است 

مبارزه کند«.

و  تریاک  درصد   90 افغانستان  که  است  گفته  ساپکو 

مشتقات تریاک جهان را تولید می کند و از آنجاست 

که این مواد به نقاط مختلف جهان فرستاده می شوند.

تولید تریاک در افغانستان برای خود این کشور مشکل 

معتادان به مواد مخدر را به وجود آورده است. تخمین 

جمعیت  از  انسان  میلیون   2 تا   1.5 بین  که  شود  می 

مخدر  مواد  به  معتاد  کشور  این  میلیونی   30 قریب 

تریاک  محصوالت  تولید  رشد  همچنان  باشند.  می 

کشورهای  در  معتادان  افزایش  مسئول  افغانستان  در 

غرب،  در  ایران  شامل،  در  روسیه  شمول  به  همسایه 

چین و پاکستان در رشق خوانده می شود.

دستربددوممحمدکاظم...
مجدد  چاپ های  اجازۀ  من  ندارد.  تعلق  استعامر  و  ارتجاع 

طور  به  و   قانونی  قراردادهای  امضای  از  پس  را  کتاب  این 

رایگان  و به رشطی به اشخاصی داده ام که آن را بدون کم و 

کاست و بدون “ویراستاری” مطابق چاپ اولی، چاپ کنند. 

افغانستان در مسیر  تاریخ ) جلد  اول  وجلد دوم( تا کنون  

در خارج  و داخل  افغانستان  به  چند صد هزار نسخه  بدون  

کوچکرتین  تغییر و کم  وکاست طبق نسخۀ اصلی  چاپ شده  

است. هیچگاهی به عامل خارجی و شخص شیادی که بدون 

و  ویراستاری   عنوان  تحت  بخواهد   قانونیت  و  مرشوعیت 

به  دزدانه   تاریخ   مسیر  در  افغانستان  کتاب  به  مجدد  چاپ 

نفع اجانب دست برد بزند، اجازه نداده ام و هرگز اجازه چاپ 

یا ویراستاری را به آقای کاظم کاظمی و نارش وی نداده ام و 

هیچگونه قراردادی را با آنها امضا نکرده ام و در آینده نیز چنین 

اجازه یی را به آنها نخواهم داد.

هیچ کسی حق ندارد بدون اجازۀ قانونی اقدام به  ویراستاری و 

چاپ این کتاب  کند. چنین  اقدامی  از طرف  کاظم  کاظمی 

نه تنها خالف  قانون  حق  چاپ  بلکه خالف  متام  موازین  

اخالقی  نویسندگی  و ادبی  می باشد و باید این  عمل  کاظم  

مجازات   مربوطه   قوانین   طبق   و  شود   محکوم   کاظمی  

گردد. دست ناپاک کاظم کاظمی که می خواهد زبان فارسی  

دری  کتاب  افغانستان در مسیرتاریخ را و همچنین  محتوای 

آن را  به نفع اجانب  تغییر دهد، باید کوتاه گردد.

همچنین  متام  نسخه های  کتاب  افغانستان در مسیر تاریخ که  

توسط  کاظم کاظمی  تا اکنون چاپ گردیده  است،  تحریف 

شده و فاقد  اعتبار می باشد.

به اطالع دوستان این کتاب رسانیده می شود که هر دو جلد 

اول و دوم افغانستان در مسیر تاریخ به صورت » پی دی اف  

طور  به  می تواند  هرکس  و  است   شده   گذاشته  انرتنت  در 

رایگان آن را مطالعه و چاپ مناید.

مخالفتکابلباگشایش...
مقامات دولت افغانستان روز گذشته در بیانیه یی به این توافق 

اشاره و عنوان کردند، در جلسه یی دو روزه و غیررسمی که 

دولت  اعضای  طالبان،  از  منایندگانی  شد،  برگزار  قطر  در 

افغانستان و منایندگانی از سازمان ملل حضور داشتند.

یک  باید  طالبان  که  کردند  توافق  قطر  در  هیات های حارض 

در  همزمان  کند.  بازگشایی  قطر  دوحه  در  سیاسی  دفرت 

امریکا  خارجه  وزارت  سخنگوی  راتکه«،  »جف  واشنگنت، 

از اظهارنظر درباره بازگشایی دفرت جدید طالبان خودداری و 

اظهار کرد، یک روند صلح که توسط خود افغان ها پیش برود 

بهرتین امید برای این کشور در منطقه است.

طالبان اعالم کرده است که قانون اساسی کنونی افغانستان 

را قبول ندارد چرا که در واقع یک نسخه کپی شده از قوانین 

غربی و در سایه طرح های امریکایی B52 است.

با این حال این گروه تاکید داشته که حارض است برای تسهیل 

مذاکرات و روند صلح موضع خود را نرم تر کند و سیستم 

دولتی را که به زنان و دخرتان حق تحصیل داده، آزادی بیان 

را مرشوعیت بخشیده بپذیرد. اما هرگونه مذاکره باید مستقیام 

با خود آنها انجام شود نه از طریق کشورهای همسایه.

آغاز  زمان  از  افغانستان  جدید  رییس  جمهور  غنی،  ارشف 

تبدیل  دولتش  برای  اولویتی  به  را  مذاکرات  خود،  فعالیت 

کرده است.

با این حال تاکنون هیچ پیرشفتی در رفع موانع اصلی برای 

نشده است. گفت وگوهای  آتش بس حاصل  به یک  رسیدن 

قطر روز یکشنبه با اعالم تعهد برای برگزاری نشستی دیگر 

در آینده به کار خود پایان داد.

مخالفت دولت افغانستان با گشایش دفرت طالبان در دوحه

شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در 

افغانستان  کابل گفت:  در  روز گذشته خود  نشست خربی 

با  را  خود  مخالفت  ما  و  است  واحد  حکومت  دارای 

بازگشایی مجدد دفرت طالبان در قطر اعالم می کنیم.

نشست  در  رشکت  برای  هم  افغانستان  دولت  افزود:  وی 

دو روزه قطر دعوت شده بود، اما به صورت رسمی در این 

نشست رشکت نکرد.

سخنگوى وزارت امور خارجه افغانستان ترصیح کرد: نشست 

دو روزه در قطر نشستی غیررسمى بود به همین دلیل مقامات 

رسمى حکومت در آن رشکت نکردند و شخصیت هایى که 

این  در  خود  شخىص  آدرس هاى  از  رفته اند،  افغانستان  از 

نشست رشکت کردند.

داشت:  اظهار  افغانستان  خارجه  امور  وزارت  سخنگوى 

عمىل  آغاز  راستاى  در  افغانستان،  دولت  تالش هاى 

گفت وگوهاى صلح جریان دارد.

دفرت سیاسی طالبان در قطر در زمان ریاست جمهوری حامد 

کرزی راه اندازی شده بود، اما طالبان آن را دفرت رسمی خود 

با بازگشایی آن مخالفت  ندانسته و حکومت افغانستان هم 

کرد و رسانجام فعالیت این دفرت به حالت تعلیق درآمد.

دو مقام امنیتی بدخشان:

دولتعمدًامارابهکامدشمنمیسپارد
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گواردیوال  پپ  است  معتقد  اتلتیکومادرید  فوتبال  تیم  رسمربی 

تالش می کند در مصاف با بارسا مهاجم آرژانتینی کاتاالن ها را از 

کاربیندازد.

دیگو سیمئونه در فاصله یک روز تا مصاف بارسا و بایرن در دیدار 

رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا اظهار نظرکرده است.

این مربی آرژانتینی که مدعی است سیستم های بازی پپ گواردیوال 

داشت:   اظهار  می شناسد،  خوب  بارسلونا  در  حضور  زمان  از  را 

پپ می داند با لیونل مسی است که بارسا به حرکت در می آید. پس 

برای خنثی کردن مسی بکار  تاکتیکی خود را  او عمده طرح های 

می گیرد.

سیمئونه افزود: البته بعید می دانم این اقدامات از طرف گواردیوال 

دامئا  که  هست  رشایطی  در  مسی  چون  شود.  واقع  موثر  چندان 

راه حل های در زمین برای فرار از تله های تاکتیکی پیداکند.

نیوکمپ آغاز خواهد  بایرن امشب در ورزشگاه  بارسلونا و  پیکار 

شد.

می  هازارد  ادن  که  است  معتقد  فابرگاس 

تواند هم  سطح مسی و اینیستا باشد.

مطمئنا  گوید:  می  هازارد  درباره  فابرگاس 

او می تواند یکی از آن ها باشد. می تواند 

پیرشفت زیادی کند.ادن فصل فوق العاده 

که  خواهم  می  او  از  فقط  داشت.  ای 

عملکرد این فصلش را دوباره تکرار کند و 

ما  تیم  نفر اصلی  او  بشود.  بهرت هم  حتی 

است. به نظر من او کسی است که بودنش 

به تیم ما کمک زیادی می کند. سال آینده 

ثابت  قهرمانان  لیگ  در  را  باید خودش  او 

کند. چون توانایی اش را دارد. مطمئنم که 

باشگاه چلسی با او به موفقیت های زیادی 

دست پیدا می کند.
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ورزش
ونگر: 

سانچس با گل هایش مرا 
غافلگیر کرده است

که  کند  بازی  تیمی  برابر  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  در  باید  گوآردیوال  پپ 

شالوده آن را خودش بنا نهاده است.

لیگ  نیمه نهایی  از مرحله  نوکمپ در دور رفت  در  امشب  بایرن مونیخ در حالی 

قهرمانان اروپا به مصاف بارسلونا می رود که رسمربی این تیم یعنی پپ گوآردیوال 

در این تیم بازی کرده و البته به عنوان مربی دوران رسارس موفقی را داشته و دو 

عنوان قهرمانی اروپایی را برای این تیم به ارمغان آورده است.

که  بازمی گردد  کاتالونیا  به  آملان  قهرمان  با  حالی  در  ساله   44 گوآردیوالی 

بارسایی ها به دنبال انتقام شکست تحقیرآمیز 7 بر صفر برابر باواریایی ها در همین 

مرحله از لیگ قهرمانان اروپا در فصل 13-2012 هستند.

هر دو تیم در دور گذشته بردهای جالب توجهی به دست آوردند و با قدرت راهی 

این مرحله شدند. بارسلونا با نتیجه 5 بر یک در مجموع دو دیدار پاری سن ژرمن 

را شکست داد و بایرن نیز با نتیجه 6 بر یک در مونیخ از سد پورتو گذشت تا در 

مجموع با نتیجه 7 بر 3 راهی این مرحله شود.

پشت رس  پیروزی  با  را  نوکمپ  در  قبلی خود  دیدار   4 از  دیدار   3 مونیخ  بایرن 

گذشته است که بهرتین آنها نیز برد 3 بر صفر در سال 2012 بوده است.

در سال 1996 نیز دو تیم در مرحله نیمه نهایی جام یوفا برابر هم قرار گرفتند که 

بایرن مونیخ با نتیجه 4 بر 3 در مجموع به برتری رسید.

زمانی که گوآردیوال رسمربی باسلونا بود این تیم موفق شد در دو دیدار رفت و 

برگشت با درخشش مسی بایرن مونیخ را شکست دهد.

اکنون او می خواهد مسی را مهار کند.

بارسلونا

بارسا که 4 قهرمانی در لیگ قهرمانان را به نام خود به ثبت رسانده است، به دنبال 

این  بارسا متام 5 دیدار خانگی  این رقابت هاست.  فینال  هشتمین حضورش در 

فصل خود را در لیگ قهرمانان با برد پشت رس گذاشته است. در واقع آخرین تیمی 

که در این رقابت ها بارسلونا را شکست داده، همین بایرن مونیخ است که با 3 گل 

در نوکمپ به برتری رسید. پس از آن بازی بارسلونا 32 بازی در لیگ قهرمانان را 

در نوکمپ برگزار کرد که صاحب 25 برد و 7 تساوی شده است.

بارسا برابر تیم های آملانی کارنامه موفقیت آمیزی داشته و 19 بار به پیروزی رسیده 

و 7 بار نیز شکست خورده است.

از 18 باری که بارسلونا در مرحله حذفی با تیم های آملانی روبه رو شده است، 

13 دیدار را با برد پشت رس گذاشته و به مرحله بعد راه یافته است.

بارسلونا برای هفتمین بار در هشت فصل اخیر حضور خود را در نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان تجربه می کند. پارسال آنها با شکست برابر آتلتیکو مادرید از رسیدن به 

جمع 4 تیم پایانی باز ماندند.

بایرن مونیخ

بایرن که 5 قهرمانی در این رقابت ها دارد به دنبال یازدهمین حضور در فینال این 

رقابت هاست.

آنها فصل گذشته با 5 گل در مجموع دو دیدار برابر رئال مادرید شکست خورده 

و نتوانستند راهی دیدار نهایی شوند. رئال در آن دوره با برتری برابر آتلتیکو قهرمان 

شد.

بایرن در دیدارهای خارج از خانه برابر تیم های اسپانیایی به 6 برد، 5 تساوی و 

11 باخت رسیده است.

بایرن از 3 دیدار خارج از خانه قبلی خود در اروپا به یک تساوی و 2 شکست 

رسیده که کارنامه ضعیفی است.

آمار و ارقام

گوآردیوال در 4 سال درخشان به عنوان رسمربی بارسلونا توانست به 14 جام مهم 

برسد که از جمله 2 لیگ قهرمانان بوده است.

لوئس انریکه نیز در سال 1997 زمانی که برای بارسلونا به میدان می رفت، توانسته 

بود دروازه دورمتوند را باز کند.

تیاگو آلکانرتا، هافبک اسپانیایی بایرن مونیخ می تواند در این دیدار روبه روی برادر 

خود رافینیا در بارسلونا قرار بگیرد. تیاگو محصول آکادمی الماسیا است.

ژابی آلونسو زمانی که در رئال مادرید بازی می کرد 20 بار سابقه رودررو شدن با 

بارسلونا را در کارنامه خود داشته است.

بارسلونا در 40 بازی اخیر خود به 36 برد رسیده است که جالب توجه است.

این  بار در  برای سیزدهمین  توانستند  برابر کوردوبا  بر صفر  برتری 8  با  بارسلونا 

فصل 5 گل یا بیشرت در یک بازی به مثر برساند.

MSN یا هامن 3 مهاجم بارسلونا در این فصل 108 گل تا اینجا به مثر رسانده اند 

و در صورتی که یک گل دیگر به مثر برسانند رکورد مثلت آنری، اتوئو و مسی را 

می شکنند.

توماس فرمائلن پس از مدت ها می تواند در این دیدار برای تیمش به میدان برود.

پیروزی 6 بر یک بایرن برابر پورتو صدمین حضور پپ به عنوان رسمربی بایرن بود.

بایرن با شکست برابر دورمتوند از جام حذفی کنار رفته است و هفته گذشته نیز 

در خانه لورکوزن با 2 گل شکست خورد. آنها البته قهرمانی خود را در بوندسلیگا 

قطعی کرده اند.

روبرت لواندوفسکی با ماسک مخصوص برابر بارسلونا به میدان خواهد رفت. او 

یک بار سابقه قربانی کردن رئال مادرید را با زدن 4 گل در یک بازی داشته است.

نیکوال ریتزولی به عنوان داور بازی بارسلونا و بایرن مونیخ در نیمه نهایی لیگ 

قهرمانان انتخاب شده است. این بازی روز چهارشنبه در استادیوم نوکمپ شهر 

بارسلون برگزار خواهد شد. در این بازی النیتو دی لیرباتوره و مائورو تونولینی به 

عنوان کمک های اول و دوم ریتزولی را همراهی خواهند کرد.

از  متجید  با  آرسنال  فوتبال  تیم  رسمربی  تسنیم:  خربگزاری 

گفت  ها ل سیتی  برابر  بازی  در  خود  شیلیایی  مهاجم  عملکرد 

ورزشگاه  در  حضورش  اول  فصل  در  او  که  نداشته  انتظار 

امارات برترین گلزنی توپچی ها شود.

ها ل سیتی  خانه  در  )سه شنبه(  گذشته  شب  آرسنال  فوتبال  تیم 

با نتیجه 3 بر یک به پیروزی دست پیدا کرد که این نهمین برد 

بود.  انگلیس  برتر  لیگ  در  اخیرشان  بازی   10 در  توپچی ها 

امتیاز  هم  امتیازی   70 منچسرتسیتی  با  آرسنال  پیروزی  این  با 

شد و تنها به خاطر تفاضل گل کمرت نسبت به آبی پوشان شهر 

منچسرت در رده سوم جدول لیگ برتر باقی ماند.

رمزی،  آرون  از  دیگر  گلی  و  سانچس  الکسیس  گل  دو  با 

داده اند،  انجام  من سیتی  از  کمرت  بازی  یک  که  توپچی ها 

هال سیتی را شکست دادهد تا شانس خود را برای کسب عنوان 

نایب قهرمانی رقابت ها افزایش دهند.

ونگر با ابراز رضایت از بازی شاگردانش در این دیدار گفت: 

من از عملکرد تیمم بسیار راضی ام چون یک بازی روان انجام 

داد. این بازی اما یک اتفاق جالب داشت. دو گل از سه گل 

ما در نتیجه تغییر مسیر توپ به مثر رسید در حالی که در چند 

مجموع  در  بزنیم.  گل  نتوانستیم  دیگر  گلزنی  مسلم  موقعیت 

تیم ما یک بازی پویا را ارائه کرد و به نظر من عملکرد آرسنال 

بسیار خوب بود.

الکسیس  تعداد گل هایی که  از  اعرتاف کرد که  ادامه  در  ونگر 

سانچس در این فصل برای آرسنال به مثر رسانده متعجب شده 

سال  تابستان  در  آرسنال  به  پیوسنت  زمان  از  سانچس  است. 

است  بوده  آرسنالی  بازیکن  اولین  آنری  تیری  از  بعد  گذشته، 

که در فصل اول حضورش در این تیم 20 گل برای توپچی ها 

به مثر می رساند و به همین دلیل تحسین ونگر را برانگیخت.

که  ساله ای   26 مهاجم  به  راجع  توپچی ها  فرانسوی  مربی 

تابستان سال گذشته او را در ازای 40 میلیون پوند از بارسلونا 

از  بیشرت  او  از  او مرا غافلگیر کرده است چون  خرید، گفت: 

گلزنی، انتظار بازیسازی داشتم. برای بازیکنی مانند او که در 

جناحین بازی می کند موقعیت های گلزنی کمرتی خلق می شود 

آن  به  را  باید خودش  اما سانچس خوب می  داند که چه زمان 

منطقه از زمین بازی که باید رضبه آخر را بزند، برساند.

پپ به نوکمپ برمی گردد
مهار مسی برنامۀ پپ است

سیمئونه:

خیلیموثرنیستاماهدفگواردیوالازکارانداخنتمسیاست!

فابرگاس: 

هازارد مثل مسی و اینیستا است
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از  پس  برنامه هایش  از  طنز  برنامه ای  در  حضور  با  امریکا  جمهوری  رییس 

بازنشستگی خود سخن گفت وتاکید کرد که می خواهد زندگیش دیگر در کانون 

توجه نباشد.

مشهور  طنز  برنامه  مجری  لرتمن،  دیوید  آسوشیتدپرس،  خربگزاری  گزارش  به 

میهامنان  و  است  شب«  آخر  »منایش  به  موسوم  اس  بی  سی  خربی  شبکه 

رسشناسی را به این برنامه دعوت می کند واین بار به رساغ باراک اوباما، رییس 

جمهوری آمریکا رفت. اوباما به شوخی درباره آینده ای آرام تر پس از پایان  دوران 

حکومتش سخن گفت و به این نکته اشاره کرد که آمریکایی ها 33 سال است که 

با این کمدین کهنه کار بزرگ شده اند.

اوباما گفت: پس از یک روز کاری سخت و بازگشت به خانه ، خوشحالیم که 

میدانیم شام آنجا هستید تا خنده را به ما منتقل کنید واین ارزش بسیاری دارد شام 

بخشی از زندگی همه ما شده اید.

لرتمن همچنین از اجرای »بامزه« اوباما در جریان ضیافت با خربنگاران در کاخ 

سفید تقدیر کرد و پرسید که آیا اوباما خودش آنها را نوشته بود یا خیر. اوباما با 

نگاهی طوالنی به وی گفت: البته که کار خودم بود. متام آنها را از خودم گفتم.

من آدم خیلی بامزه ای هستم.

جمله  از  موضوعات  از  گسرتده ای  طیف  خصوص  در  لرتمن  دیوید  و  اوباما 

که  تاکید کرد  آمریکا  رییس جمهوری  و  بالتیمور گفت وگو کردند  ناآرامی های 

اکرث جوامع اقلیت روابط خوبی با پلیس ندارند.

جریان  در  اصلی  عامل  یک  پرستی  نژاد  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  اوباما 

اعرتاضات بوده است گفت: پس از تاریخ برده داری، قوانین جیم کرو و تبعیض 

اما جامعه ماگام های بزرگی برداشت. من گواه  بود  باقیاممنده  نژادی، مسائلی 

آن هستم.

گفته  وی  به  بازرگانی  تبلیغات  فاصله  در  اوباما  که  کرد  تاکید  همچنین  لرتمن 

است که می خواهد پس از پایان دوران ریاست جمهوری یک ماه کامال از عرصه 

سیاسی به دور باشد.

و  آب  تغییرات  از جمله  مسائلی  به  می خواهند  و همرسش  اوباما وی  گفته  به 

هوایی و نیز کمک به اقشار آسیب پذیر و خانواده نظامیان بپردازند. اما پیش از 

همه اوباما بر این نکته تاکید کرده که می خواهد زندگی اش دیگر در کانون توجه 

نباشد. اوباما افزود: داشتم به این فکر می کردم که شاید من و تو بتوانیم دومینو 

بازی کنیم.

احزاب  کردن  متهم  ضمن  ترکیه  رییس جمهور 
به  نسبت  »بی تفاوتی  به  کشور  این  اپوزیسیون 
دلیل  به  ترکیه  مذهبی  امور  سازمان  از  مذهب«، 
چون  بنیادگرایی  گروه های  نفوذ  از  جلوگیری 

بوکوحرام و داعش در این کشور قدردانی کرد.
اردوغان،  طیب  رجب  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
رییس جمهور ترکیه طی سخرنانی خود در این باره 
اپوزیسیون  احزاب  مهم ترین  از  یکی  رهرب  گفت: 
نامناسب  لفظی  از  بودم  سفر  در  من  که  زمانی 
استفاده کرد. او ارزش پاسخ دادن ندارد اما متامی 
خوبی  به  را  خود  رییس جمهوری  شهروندان 

می شناسند.
حزب  رهرب  اوغلو،  قلیچدار  کامل  این  از  پیش 
برداشت  مانند  را  قرآن  از  اردوغان  برداشت  مردم 
1980و  سال  نظامی  کودتای  رهرب  اورن،  کنان 

رییس جمهور سابق این کشور توصیف کرده بود.
قلیچدار  به سخنان  پاسخ  در  ترکیه  رییس  جمهور 
اوغلو اظهار کرد: جایی که قرآن در زندگی تو دارد 

مشخص است.

صالح الدین  به  سخنانش  ادامه  در  اردوغان 
و  تاخت  مردم  دموکراتیک  حزب  رهرب  دمیرتاش، 
ترور  سوی  از  که  سیاسی  حزب  این  کرد:  عنوان 
حامیت می شود از برادران و خواهران نجیب کرد 
من سوءاستفاده می کند. من از برادران و خواهران 
ندارند،  چه  دارند  عقیده  چه  می خواهم  خود  کرد 

هفتم ژوئن به این بازی خامته دهند.
می گوید،  او  گفت:  دمیرتاش  درباره  سپس  وی 
انتخابات  در  آنها  آیا  ماست.  کعبه  تقسیم  میدان 

هفتم ژوئن سزاوار درس گرفنت نیستند.
اردوغان در ادامه با اشاره به انتقاد مطرح شده علیه 
او در رفتار جانبدارانه اش خاطرنشان کرد: بله، من 
جانبدارانه  من  هستم.  پیشداوری  و  غرض  دارای 
رفتار می کنم و طرفدار مردم هستم. هر چیزی که 

مردم باشد من هم آن هستم.

برنامۀ اوباما پس از بازنشسته گی

اپوزیسیونترکیه بهرهربان حملۀاردوغان

روسیه برای اولین بار تانک »آرماتا« 

را به طور کامل رونمایی کرد

با  پیروزی« در مسکو  مانور »روز  آستانه  وزارت دفاع روسیه در 

برای نخستین  به طور کامل و  انتشار تصاویری در وب  سایتش 

کشور  این  تانک های  سوم  نسل  که  »آرماتا«  جدید  تانک  از  بار 

محسوب می شود، رومنایی کرد.

پیشرت  که  تصاویری  تودی، متامی  راشا  به گزارش شبکه خربی 

توسط رسانه ها منترش شده بود تانک آرماتا T-14 را نشان می داد 

بود.  محافظتی کشیده شده  برزنتی  آن چادر  برجک  بر روی  که 

تانک و همچنین  این  از  را  دفاع روسیه تصاویری  اکنون وزارت 

دیگر وسایل زرهی جدید با وضوح تصویر باال و توضیحات الزم 

منترش کرده و هر کس که بخواهد می تواند آنها را دیده و دانلود 

کند.

تانک »آرماتا« در حقیقت شامل یک بدنه متحرک، بخش زرهی 

پرسنل، توپ و مسلسل 7.62 میلیمرتی است. این تانک متوسط 

یک خودروی نقلیه پیرشفته با یک برجک بدون رسنشین، مسلح 

به توپ های بدون خان 125 میلی مرتی جدید است که در نوع 

خود قدرمتندترین سالح محسوب می شود.

تانک  این  اندازد.  کار  به  را  تانک  این  می تواند  نفره  دو  گروهی 

انواع سنسورها و دیگر سیستم های  به  کاماًل کامپیوتری است و 

الکرتونیکی مجهز است.

تانک آرماتا توانایی شلیک 40 نوع گلوله برای اهداف مختلف را 

دارد و با موتوری به قدرت 1500 تا 2000 اسب بخار می تواند 

به حد اکرث رسعت 80 کیلومرت در ساعت برسد.

تانک آرماتا در رژه »روز پیروزی« که 9 مه سال جاری میالدی به 

مناسبت بزرگداشت هفتادمین سالروز پیروزی جامهیر شوروی 

بر آملان نازی در مسکو برگزار می شود، رشکت خواهد داشت. 

در این مراسم به طور کلی 194 خودروی زرهی رشکت خواهند 

نیروی  است.  پیرشفته  و  قدیمی  خودروهای  شامل  که  داشت 

هوایی روسیه نیز در این مراسم با 143 هواپیام حضور خواهد 

داشت.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm
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2
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5
6
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