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سازی آمریکایی در افغانستان  از ملت
“ جو بایدن”تا انکار و توجیه آقای  

ها، اما از    دولت و طالبان فرصت کافی برای صلح داشتند. با وصف این فرصت 

هلای     آن، هل ل            نلاشلد      وگوهای دوحه تا تعللل لع ا ل         زمان آغاز گفت

کنند  دو طرف از توافع بر سر طرزالعمل مذاکرا ، فراتر نرفتند. مل ل        مذاکر 

ها خلاللی بلود. نلنلان نل ل                   مذاکرا  دوحه در بس اری از روزها و حتا هفته

های م ل  ملذاکلر  املدا  ملو لر و                گر اوضاع بود و برای آب کردن یخ نظار 

االنل خروج ن روهای امریکایی و ناتو  بخش نکرد. در شرایطی که ضرب  نت جه

نامه دوحه م ان ایاال  متحد  و گرو  طالبان با گلذشلت هلر روز         مطابع توافع

انتظار استراتژی دولت ندید املریلکلا       شد، دولت افغانستان چشم تر می ن دیک

ای رو آورد  بودند. پس از روشلن شلدن       نشسته بود و طالبان به سفرهای منطقه

هلا   چنان خالی ماند و طرف موضع دولت ندید امریکا، م   مذاکرا  دوحه هم

وگوهای دوحه مطع ام د کردند. این نخست ن فرصت ندی صلح بلود      از گفت

 ه چ دستاوردی هدر رفت. که بی

های نخست کارش، به مسل لله افلغلانسلتلان تلونله              دولت ندید امریکا در ما 

های امریکایی در مشور  با س اس ون و دولت افغانسلتلان،    ای داشت. مقا   ویژ 

طرح نشست استانبول با م  بانی ترک ه و تسن ل و مدیریت سازمان ملل ملتلحلد    

 را پ ش کش دند.

آنتونی بل نکن، وزیر خارنه امریکا، به رهبران دولت افغانستان نامه نلوشلت و      

دیگر و انماع داخلی تشویع کرد. نو بایدن، ری لس    آنان را به مشور  با یک

نمنور ایاال  متحد ، زمان خروج ن روهای امریکایی را برای چنلار ملا  بله        

 تعویع انداخت...
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 شماره می خوانید: 

روسیه وایي امریکا ته یې جدي خبربردارو وریبچو دبې د مبآبیبآبه  سبیبا  به 
هېوادوآو یې خ ل آظامي یوایوآه یاو  ر یاو آه یچي، او د امبریبکبا ابخبوا 

  .داسې هر ډول  الن ره مسکو ته د مآلو وچ آه وي
اه افغاآستاآه د رهرآیو یوایوآو د وتلو ابه االبالن سبرم سب  وبه مبودم وچاآبد  
داسې ر وټوآه خ ارم شول دې ګوایې امریکا د سبیبمبې یبو  ربل هبېبواد یبې د 

 . ویي اډو  ه اټه یې دو
 ه د  اچ یې د  ایستان  ه رلودستان یې ه  د امریکایي  وییباآبو د مبېبشبتبېبدو 

خو وروسته د  ایستان اومچي وزیر المران خان  ه زغردم وویبل   خررم یېداه،
  .دې  ر خ له خاورم امریکا ته  ویي اډ  آه وریوي

اوس روسیې ه   ه د  اچم خ له اآدېښآه ښبودابې او د افبغباآسبتبان  به شبمباابي 
ګاوآډیو هېوادوآو یې د امریکایي  وییاآو اه مېشتېدو سرم یې مخاافت وبرګبآبد 

 .یچو
د روسیې د رهرآیو دارو وزیر مرستیال سرګي ریارکوف ویلي دغه  بیبغبا   به 
جیآوا یې د روسیې او امریکا د مشراآو  ه ایدآه یې ښاغلي رایبډن تبه ابیب دول 

 .شوو دو

ښاغلي ریارکوف ویلي د افغاآستبان  به ګباوآبډیبو هبېبوادوآبو یبې د امبریبکبایبي 
یوایوآو یاو  ر یاو یول د مآلو وچ آه دي. د ښاغبلبي ریباربکبوف  به خبربرم 

 .روسیې همدغه خرردارو د مآیآه اسیا هېوادوآو ته ه  وریچو دو
د دوشآرې  ه ورځ د روسیې رهرآیو دارو وزیر سرګبي ووروف هب  ټبیبآب بار 

یچو و دې قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ټوایز امآیبت سبازمبان غبچي 

دي او د دغو هېوادوآو  ه خاورم یې د هر ډول رهرآیو یوایوآو حضبور ربایبد 

یادم د  وي دې د امریکا حکومت تر د  دمبه   .د دغه سازمان اخوا تایید شي

رسماً آه دم مآلې دې د مآیآه اسیا  ه یو  هېواد یې د  ویبي اډو  به ابټبه یبې 

 .دو

افغانستان کې د امریکایي پوځیانو نوي قومندان جنرال مېک مېکنزي 

لهه دې وروسهتهه بهه د  لهه   دوشنبه کابل کې یوې غونډې ته وویل،

 .قطره په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه قومانده کوي

به پرواز آً و شاهینی بیاموز= تالش دانه در خاشاک تا کی -قبا  زندگانی چاک تا کی= چو موران آشیان در خاک تا کی   
)عالمه اقبال الهور (                

 "امریکا ته د روسیې خبردار ؛"د مرکزي اسیا هېوادونو ته پوځیان مه رالېږئ

مص بت و ف کت باری های وارد  بر ملرد  و کشلورملا         

ناشی از ا مال زشت، نا پسند، خودخواهلی، تلعلصل  و         

ناسوسی به دیگران بود ، مب  ن ظرف ت ونودی هر یلک    

 باشد. ما می

شد  ایم، بله رفلتلار و         روشن است که ما از خدا)ج( دور   

گلذاریلم، شل لراز           گفتار وامعی پ امبر)ص( ومعلی نلملی      

وحد  امت مسلمه را به  ناوین گوناگون از هم پاش دیلم  

و به دستور دشمنان دین و انسان ت از هل لچ نلوع رفلتلار            

خ ف ارزش های اس می و فرهنگی دریغ نملی ورزیلم،     

 پس نباید تومعی از این ب شتر داشته باش م.

از یک طرف ا مال، گفتار و فریبکاری های س اسل لون و     

ب رگان ظاهری و از سوی دیگر تغافل و بلی مسللولل لتلی        

 شنروندان این کشور، مارا به اینجا کشان د  است.

اگر وضع ت به هم ن منوال ادامه پ دا کند، رهبران س اسی 

و مرد  از ا مال س ا  و شو  شان به درگا  النی)ج( تایل     

نشوند، دیری نخواهد گذشت که همه چ   و هست و بلود  

مادی و معنوی ما از ب ن رفته و انسان ها مصد خوردن نان 

 یکدیگر را نمایند.

ب ای د برای نجا  کشور از بحران، از یکطرف بله درگلا        

خداوند)ج( د ا کرد  و توبه نمای م و از سوی دیلگلر بلا          

بس ج  مومی برای روشنگری افکار  امله تل ش نلدی        

 خویش را مبذول داریم.

تا ما از محور تعصب بیرون نشویم و گزینش    

های خود را در حوزه های مختلف حشیشا    

بشری، انسانی و اسالمی نسازیم، ایش  راهشی     

   که میرویم به ترکستان است.

          

         

     

چرا قفلِ مذاکراتِ صلح 
 باز نمی شود؟!
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مصیبت های وارده، ناشی از 
 اعمال زشتِ خود ماست!

 فرصت سوزی نکنید!
)افغانستان لحظات 

 کند(  سازی را سپری می سرنوشت
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 بجا  پیشگفتار: 

اخ رًا و در پ وند به خروج ن روهلای خلارنلی از افلغلانسلتلان              

ها ولسوالی را    حم   طالبان اف ایش یافته است و این گرو  د 

تصرف کرد  اند. البته ب شتر این تصلرفلا  بلدون درگل لری             

هد که در برخی ساحا  یک نوع تسلل لم    است و نشان می بود 

دهی و معامله در آن ونود داشته است. در کنار این اتفلاملا ،    

هلای     ای از خشونت آفلریلنلی    در روزهای اخ ر شاهد موج تاز 

ها ن   بود  ایلم.     مخالفان مسلح در اطراف کابل و دیگر والیت

شنرهای مندهار و ملعه نو مرک  والیت بادغ س و طالقان مرکل   

والیت تخار و شنر غ نی مورد حم   شدیلد طلاللبلان ملرار          

گرفته اند و از برخی ترورهای افراد در کابل ن   گ ارش شلد     

 است.

هم مان با این تحوال  و با طوالنلی شلدن رونلد ملذاکلرا             

ترین آنندای آن هم هنلوز   االفغانی در دوحه که حتا ابتدایی ب ن

مرد بحث دوطرف مرار نگرفته، سب  شد  است کله طلاللبلان         

چنرۀ ننگی شان را ب شتر از اد ای صلح خواهی شان ملطلرح     

کنند. اکنون با اف ایش حم   طالبان نگرانی ایلن اسلت کله         

 دست آوردهای چند ساله در این کشور را با خطر موانه سازد.

های اخ ر ه اران سرباز امریکایی و    این درحال ست که در سال

افغان با حضور در مناطع مختلف افغانستان توانستله بلودنلد در        

برابر طالبان موتی ک نی در حمایت از دولت افغانستان باشلنلد    

اما اکنون طالبان به این باور اسلت کله در نلبلود نل لروهلای                  

امریکایی می توانند اگر کار حکومت را یک سر  نکنند مناطع 

زیادی را به دست خواهند آورد تا از آن در مل ل  ملذاکلرا            

امت از های چند برابر بگ رند  زیرا دولت در یک خ ی کلاملل     

نظامی مرار گرفته است و تا کامل شدن این خ  ممکلن اسلت     

که طالبان بتوانند حم   شان را در مناطع ملخلتلللف شلد           

ببشخند اما ممکن است که با کامل شدن این خ ء طاللبلان در     

 برخی مناطع به  قبنشسنی وادار شوند.

نکته اساسی این است که دولت افغانستان فکر نملی کلرد کله        

امریکایی ها تا سطح گ ینه صفر افغانستان را رها می کلنلنلد و      

خ ی ناشی از این وضع ت را نه از لحاظ س اسی و نله هلم از       

لحاظ نظامی مورد تونه مرار نداد  بود. بنابرایلن اکلنلون ایلن          

تجربه  ابت شد  است که مرار ن ست افغانستان تلا ابلد وابسلتله         

کامل به لحاظ نظامی و امتصادی به کمک های نامعه ننلانلی   

باشد  بنابراین دولت افغانستان بایستی استلاد شلدن روی پلای          

خویش را در ننگ فرا م گرفت. اگرچه ننان هم لن اکلنلون       

و د  داد  است که ننادهای امن تی افغانستان را حلملایلت ملی       

کند اما تک ه کردن به این حمایت های خارنی بازهلم سلبل       

مشک تی در آیند  افغانستان خواهلد شلد  بلنلابلرایلن دوللت              

افغانستان به خصوص ننادهای امن تی کشور یاد بلگل لرنلد کله          

چگونه بدون تک ه به مدر  خارنی نقش م ننلی شلان را در         

 افغانستان انجا  دهند.
دولت مردان کشور باید نگرانی ها در مورد وخ م تلر شلدن اوضلاع        

امن تی کشور را ندی بگ رند در شرائط کنونی بس اری براین باور انلد  

که خروج غ ر مسووالنه امریکا سب  شد  است که بس ار از گلروهلا       

های افراطی تشویع به حضور در افغانستان شوند و ممکن اسلت کله       

رابطه القا د  با طالبان اگرچه کام  مطع نشد  بود دوبار  مسلتلحلکلم     

گردد و ننگ برای سال های دیگر هم ادامه یابد. از نلانل  دیلگلر          

ضعف ندی حکومت در برابر طالبان و ناتوانی از منار بحران کشلور  

با ث شد  است که طالبان روز به روز بر امتدار شان اف ود  گلردد و      

 اینگونه در سراسر افغانستان مانور بدهند.

های حکومت در مبال طالبان نلادرسلت    پ ش از این بس اری از س است

مانند برای توسعه و  با  کشلور     های بی است و این مساله فرصت بود 

را برباد داد  است در نت جه طالبان در برابر حکومت آمای غنی اینگونه 

اند. بنابراین اکنون هم فرصت است که حلکلوملت         رض اندا  کرد 

های درست و متفاو  از  های نظامی با اتخاذ س است حد امل در بخش

گذشته بتواند  مل کند تا خ ی ناشی از خروج امریکایی ها پر شلود  

های س اسی بایستی از ه چ ت شلی   و بر وضع ت فایع ب اید و در  رصه

 برای رس دن به صلح دریغ ورزید  نشود. 

در کنار توجه به صلح باید  
 خالء امنیتی را جدی گرفت

 ۷۱شنبله،     نو بایدن، ری س نمنور ایاال  متحد  امریکا، روز پنج

مداران آن ننفتله   سرطان، گفت که بقای افغانستان در اتحاد س است

مداران این کشور با هم کنار ب اینلد و ملتلحلد          است و اگر س است

شوند، نظا  افغانستان سقوط نخواهد کرد. آمای بلایلدن در ادامله           

هایش، افغانستان را کشوری خواند که در طول تاریخ متحد  صحبت

چلنلان      نبود  و ه چ مدرتی نتوانسته است آن را متحد کند. او هلم      

سازی  ها در افغانستان، ملت تصریح کرد که هدف حضور امریکایی

هلا طلی بل لسلت سلال                نبود. حق قت اما این است که امریکلایلی   

حضورشان در افغانستان و ه ینه م ل اردها دالر، حتا مادر به اکلملال   

سازی هم در این کشور نشدند و در این م ملوریلت    یک  امل ملت

 ناکا  ماندند.

سازی امریکایی در آن    افغانستان تننا کشوری ن ست که روند ملت

دهد  سازی نشان می ماند  بلکه حافظه تاریخی از روند ملت ناکا  می

سازی در کوبا، هلائل لتلی، للبلنلان،           که ایاال  متحد  در روند ملت

ف ل پ ن و دیگر کشورهای ننان ن   ناکا  ماند  است. بنابرایلن، در     

شلود کله کلدا            سازی، ب ان ملی  نوشته حاضر با تب  ن مفنو  ملت

سازی در  شود و چرا روند ملت سازی می ها با ث تقویت ملت  امل

 افغانستان ناکا  ماند  است؟

 سازی چیست؟ ملت
انلد.     سازی ارایه کرد  های گوناگونی از ملت سازان، تعریف پال سی

سازی را ایجاد وحد  انتما ی، س اسی و فرهنلگلی    ها ملت برخی

ها هم آن را اتحاد دولت و    اند. برخی  در یک ملمرو، تعریف کرد 

،  امل وفاداری بله کشلور       «شنروندی»اند که در آن  نامعه گفته

 مل تی باشد. تک

هلای     فرانس س فوکویاما، ف لسوف پرآواز  و استاد یکی از دانشگا 

ها از    منظور امریکایی»گوید:   سازی می امریکایی، در تعریف ملت

 «سازی با توسعه امتصلادی اسلت.      سازی، معموالً همان دولت ملت

سازی به کار رفته است. در حالی   سازی در مفنو  دولت گاهی ملت

هلا     شود. بعضلی   سازی محسوب می سازی واحدی از ملت که دولت

سازی را استفاد  از ن روهای مسلح در دور  پس از ننگ برای  ملت

 اند. ایجاد و تحک م دموکراسی تعریف کرد 

سازی امریکلایلی  ملقلایسله         ملت»داکتر م رویس بلخی در کتاب 

تلوان     سازی را ملی      مفنو  ملت»، نوشته است:  «افغانستان و  راق

فرایندی پذیرفت که طی آن، مدر  مشروع برای حفظ نظم، مانون 

: ۷۹۱۱)بلخی،     «شود.  و  با  س اسی در یک دولت ملی ایجاد می

( آمای بلخی در ادامه شرح داد  است کله بلا پلذیلرفلتلن ایلن               ۶۲ 

سازی چنار بُعد خواهد داشت: نخست، توسلعله     تعریف، روند ملت

گی با دولت  دو ، گسترش روابط مل لان    بسته تدریجی احساس هم

هلا در       فلرهلنلگ    های کوچک و خرد  ها، گرو  ها و انجمن انتماع

های مختلف  سو : فرسایش تدریجی تلعلنلدهلای روحلی،            منطقه

گ ری الگوهای ندیدی که برای  انتما ی و امتصادی سابع و شکل

هلا و     ها، شبکه نامعه مابل پذیرش باشد و چنار ، توسعه زیرساخت

 ها. ها و ملت ها م ان دولت ها به خاطر تبادل دوطرفه مس له مانون

با این حال، با نگا  انمالی به تاریخ ب ست سال پس ن افغانستان، بله    

گی ایاال   برنامه غوری و بی توان دریافت که به خاطر بی خوبی می

سازی در ایلن کشلور        متحد  امریکا و دولت افغانستان، روند ملت

ها هرچند که یک سلسله کارها را پلس   ناکا  ماند  است. امریکایی 

سازی در افغانستان انجا  دادند  ملانلنلد     به خاطر ملت ۶۰۰۷از سال 

هلای     سازی، ت م ن امنل لت، تلوسلعله املتلصلادی، کلملک                 دولت

اما بله    …  ها و ننادهای مدنی و  بشردوستانه، بازسازی، تقویت رسانه

های انلتلملا لی و        که آنان مطالعه دم ع از نغراف ا و بافت دل ل این

فرهنگی مرد  این کشور نداشتند، نتوانستند این کارها را به صور  

سازی در افغانستان موفع شونلد.   درست انجا  دهند و در روند ملت

ها در طول ب لسلت سلال حضلورشلان در             مشکل ب رگ امریکایی

افغانستان، این بود که هم شه این کشور را از دیلد دیلاسلپلورای             

های افغانستان در خارج( ملطلاللعله و از             کرد  افغانستانی )تحص ل 

ها به  اند. این نوع نگا  امریکایی    نک آنان به این کشور نگا  کرد 

سازی در این کشور  های ندی فرارا  روند ملت افغانستان، به چالش

های بشردوستلانله،    مبدل شد. حکومت فراگ ر، ت م ن امن ت، کمک 

ها و ننادهای مدنی، بازسازی و تلوسلعله املتلصلادی،          تقویت رسانه

ها در انرا و  سازی است که امریکایی های ملت زم نه و یا  امل پ ش

 اند. گاهی موفع نبود  ها ه چ تطب ع آن

 سازی: های ملت عامل
سازی در یک کشلور،     نخست ن  نصر ملت :  حکومت فراگیر -۷

هلا و     شمول است که بتواند تما  مو  ساختن حکومت فراگ ر و همه

زاد، یلکلی از          ها را در اطراف خود نمع کند. زلمی خلل لل   امل ت

هلای     ا ضای نامعه دیاسپورای افغانستان بود که از همان آغاز پایه

های مومی گذاشت. این کار رفتله رفلتله        حکومت را برمبنای تقسم

سلازی املریلکلایلی در             مبدل به چالش ب رگی در برابر روند ملت

گذرد، ما  افغانستان شد. اکنون که ب ست سال از  مر این دولت می 

گی ملت در این کشلور     پاش د  ب ن م که درزهای انتما ی و هم می

تر شد  است. با این همه، این درزهای انتما ی و مومی ومتلی    ب ش

تر شد که داکتر اشرف غنی، یکی دیگر از ا ضلای نلاملعله          ب ش

ها بر اریکه مدر  تلکل له     دیاسپورای افغانستان با حمایت امریکایی

زد. برخورد مومی با مس له آموزش و پرورش، تقس م منابع، ت مل لن    

ها و بازسازی در دور  حکومت آمای غلنلی بلا لث        امن ت، تقرری

سلازی   های مومی و انتما ی شد  و روند ملت تر شدن شکاف ب ش

 را در افغانستان به چالش کش د  است.

سلازی ملطلرح اسلت،            :  امل دومی که در روند ملت امنیت -۶

امن ت یک کشور است. بدون ت م ن امن ت، ممکن ن ست که رونلد   

سازی در یک کشور به اکمال برسد. تروریسم و ماچاق ملواد      ملت

های منمی در اخ ل امن ت افغانستان به شملار   مخدر از نمله  امل

رود. امریکا ب ست سال پ ش با شعار مبارز  با تروریسم و ماچاق   می

مواد مخدر وارد افغانستان شد  اما حضور این کشور با ث از بل لن     

رفتن تروریسم و مواد مخدر نشد. آن زمان القلا لد  تلنلنلا گلرو            

کرد  املا املروز      ای بود که امن ت افغانستان را تندید می تروریستی

ها گرو  دیگر، آینلد  ایلن      در کنار این شبکه، طالبان، دا ش و د 

کنند. مشرو  ت بخش دن س اسی امریلکلا بله        سرزم ن را تندید می

المللی و امت از دادن بله ایلن گلرو  در مل ل                  طالبان در سطح ب ن

تر از پ ش تلقلویلت     وگوهای صلح، با ث شد که طالبان ب ش گفت

ها از سوی این گلرو    هم ولسوالی شوند و امروز ما شاهد سقوط پی

هست م. از نان  دیگر، م  ان ماچاق مواد مخدر و متضرران آن بله     

های نخست حضور امریکا با شعار مبلارز  بلا      تر از سال مرات  ب ش

هایی اسلت   مواد مخدر در افغانستان است. نبود امن ت یکی از  امل 

های انتما ی شد  و رونلد     ها و ایجاد شکاف گ ری که با ث نبنه

 سازی را در این کشور به چالش کش د  است. ملت

سازی به شملار   : بازسازی  امل دیگری در روند ملت بازسازی -۹

سلازی ایلن        ترین نقش بازسازی در تقویت روند ملت رود. منم  می

است که با ث ایجاد شغل، زدودن ب کاری و تلقلویلت ملاللی و              

ای کله       شلود. بله هلر انلداز             امتصادی شنروندان یک کشور می

ن از باشند، به همان  گان یک کشور مشغول و از نگا  مالی بی باشند 

سلازی     گ رد و روند مللت  انداز  انگ    ملت شدن در آنان نان می

هلای     شود. با ونود سرازیر شدن م ل اردها دالر کلملک      تسن ل می

کشورهای ننان به افغانستان، تاهنوز در بلخلش بلازسلازی کلار              

وساز  ای صور  نگرفته است.  د  ساخت  گ ر و مابل م حظه چشم

ها، ساخت بندها و کلارهلای بلنل لادی           ها، استخراج معدن کارخانه

هایی است که بلا لث نلاکلا  ملانلدن رونلد               دیگر، از نمله  امل

 سازی در افغانستان شد  است. ملت

:  امل دیگری که با لث تلقلویلت        های بشردوستانه کمک -۴

های بشلردوسلتلانله      شود، کمک سازی در یک کشور می روند ملت

گلان     ها در ننت رفع فقر و تقویت مالی باشلنلد    است. این کمک 

وسلاز     گ رد و یا هلم در نلنلت سلاخلت            یک کشور صور  می

گلونله، وملتلی پلس از               زیربناهای کشورهای پسامناز ه. هلمل لن     

های داخلی در افغانستان، حکومت مومت روی    ها و ننگ اخت ف

ها دالر از سوی ناملعله نلنلانلی و کشلورهلای               کار آمد، م ل ون

وساز زیربناها و کاهش فقر در افغانستلان   المللی به خاطر ساخت ب ن

گی حکلوملت،  لد        برنامه ها به دل ل بی کمک شد. اما این کمک 

هلای بلانلکلی          ها و ناظران خارنی به حساب تونه ندی امریکایی

های خاص واری  شد. ت که داران ملوملی و       رهبران اح اب و گرو 

ترین سود را برند و فق ران فقل لرتلر     اح اب س اسی از این پول ب ش

که دامن فقر از کشلور       ها نه تننا این شدند. با سرازیر شدن این پول

تلریلن پلول         های خاص کله بل لش        برچ د  نشد  بلکه هم ن گرو 

های ملوملی و      شد  را به ن   زدند، از آن در ایجاد شکاف  کمک

 مذهبی استفاد  کردند.

از سوی دیگر، فساد گسترد  در درون حکومت بلا لث شلد کله           

ها از سوی خود مسووالن حلکلوملت و نلظلا              ترین این پول ب ش

شلد  درسلت         های کمک ها از پول وم ل شود. اگر امریکایی  ح ف

دادنلد، مل ل ان       کردند و آن را در مس ر درست سوق می نظار  می

های سرازیرشلد    رس د. اما با ونود پول  فقر در افغانستان به صفر می

تر از نصف نفوس این کشور تاهنوز زیر خط فقلر   به افغانستان، ب ش

وپنلجله    گان کشوری که با فقر دست کنند. برای باشند   گی می زند 

سازی و مللت   روز خود را ندارند، ملت کنند و نان یک شبانه نر  می

سازی ومتی در یک کشور مفنو  پ دا  شدن ه چ اهم تی ندارد. ملت

 ونان را نداشته باشند. کند که شنروندانش غم آب می

هلا و       : تقویلت رسلانله      ها و نهادهای مدنی تقویت رسانه -۵

سازی را در      هایی است که روند ملت ننادهای مدنی یکی از  امل

هلا و نلنلادهلای ملدنلی از                  کنلد. رسلانله       یک کشور تقویت می

ها و حکومت افغانستان در  دستاوردهای منم و مابل تونه امریکایی

ها بله خلوبلی یلاد کلرد.             شود از آن ب ست سال پس ن است که می

های نمعی و روح ه ملت شلدن نلنلایلت        ها در خلع گرایش رسانه

هایی مانند فوتبال، وال بال، کلرکلت و        مو ر هستند. انعکاس برنامه 

کند و روح له ملللت       ها را با هم ن دیک می های رزمی، ملت مبارز 

 پروراند. شدن را در م ان مرد  افغانستان می

 سازی در افغانستان: های ملت چال 
سازی در افغانستلان،   های ملت در کنار درست مدیریت نشدن  امل

های ندی چون دولت ضع ف، تقس م مدر  و تبع ض نل ل     چالش

سلازی     گ ر این کشور بود که با ث ناکا  شدن روند ملللت   گریبان

دولت نلدیلدی در ایلن کشلور            ۶۰۰۷شد  است. هرچند پس از  

سلازی را       مدر موی نبود که بتواند روند ملللت   شکل گرفت  اما آن

های محلی و ح بی در طی بل لسلت       مدیریت و تقویت کند. مدر  

ای را خلللع        های ندی سال گذشته برای حکومت مرک ی چالش

ها  ومت نتوانسته است که این مدر  اند. حکومت مرک ی ه چ کرد 

را به اطا ت  ا  و تا  از خود وادارد و این کلار هلمل لشله رونلد             

 سازی را در کشور به چالش کش د  است. ملت

سلازی     از سوی دیگر، تقس م مدر  چالش دیگر فرارا  روند ملت

در افغانستان بود  است. از آغاز حکومت ندید تاهنلوز هلمل لشله         

های ساکن در ایلن       اخت ف شدیدی بر سر تقس م مدر  م ان مو 

سرزم ن ونود داشته است. تبع ض، چالش دیگری است کله سلد      

گرایی و تبع ض در  سازی در افغانستان شد  است. مو  را  روند ملت

ها سب  شلد  اسلت کله           ارایه خدما  آموزشی، امن تی و تقرری

اخت ف شدید و شکاف ب رگ مومی در م ان مرد  افغانستان ایجاد 

سازی را در این کشور به ناکامی سلوق     شود و این خود روند ملت

 داد  است.

سازی و ملت شدن یگانه  املی اسلت     در نت جه باید گفت که ملت

توانست افغانستان را از ننگ و بدبختی نجا  دهد و به یک  که می

هلای   کشور مترمی و مرفه مبدل کند. اما  د  مدیریت درست  امل 

های فرا را  آن بلا لث شلد کله            سازی در افغانستان و چالش ملت

سازی در این کشور ناکا  بماند. ایاال  متلحلد  املریلکلا در            ملت

سازی را در افلغلانسلتلان بله             های ملت افغانستان نتوانست که  امل

صور  درست مدیریت کند. امریکا پس از ب ست سال حضور در    

کند که هر لحظه احتمال  افغانستان، این کشور را در حالی ترک می

سقوط دولت و آغاز یک ننگ داخلی دیلگلر ملتلصلور اسلت.             

سازی در افلغلانسلان، چلار           بنابراین، آمای بایدن ن  انکار از ملت

گلونله      خواهد م موریت ناکا  کشورش را ایلن    دیگری ندارد و می

 ور  محمود اندیش تون ه کند.                                    شا 

 “ بایدن”سازی آمریکایی در افغانستان تا انکار و توجیه آقای از ملت

به گ ارش  قاب ن وز به نقل از مرک  اط ع رسانی فلسط ن، ننبش 

ای ا    کرد که افتتاح سفار  املارا  بل لانلگلر         حماس در ب ان ه

اصرار این کشور بر اشتبا  ب رگ خود در حع ملت فلللسلطل لن و          

 های منطقه است. تمامی ملت

تر از همه این است که افتتلاح   در این ب ان ه آمد  است که خطرناک

روز  اخ ر  للل له غل   و تلعلرض                ۷۷این سفار  پس از ننگ 

 گ رد. اشغالگران اسرائ لی  ل ه ملت و مقدسا  فلسط ن انجا  می

حماس تاک د کرد که این امدا  ب لانلگلر تلحلول خلطلرنلاک در               

های امارا  است و ندای از اینکه سرپوشلی بلرای ادامله         س است

ننایا  رژیم صن ون ستی  ل ه ملت فلسط ن خواهد بود، این رژیلم  

سازی و    های ینودی را هم به ارتکاب ننایا  ب شتر و پ شبرد طرح

 کند. نژادپرستانه خود تشویع می

کلنلنلدگلان        این ننبش ب ان کرد که دیری نخواهد پای د تا  لادی   

روابط با دشمن صن ون ستی پ امدهای خطرناک ننایت خود  لل له   

 های منطقه را بب نند. ملت فلسط ن و ملت

طارق سلمی سخنگوی نناد اس می هم ا    کرد که در تلاریلخ     

 بت خواهد شد که حکا  امارا  در شرایطی که رژیم صن ون ستی 

هلای     ننایا  خود  ل ه مدس و مسجد االمصی و تلخلریل  خلانله       

فلسط ن ان را شد  بخش د، امدا  به افتتاح سفار  خود در اراضلی  

 اشغالی کرد.

سلمی تصریح کرد که ای  سفارتخانه ممک  اسشت   

های خانه یک فلسطشیشنشی کشه در          بر روی خرابه

آواره ششده،       8491جریان فاجعه اشغال سشال      

سازی  احداث شده باشد. وی عنوان کرد که عادی 

روابط با رژیم صهیونیستی و همپیشمشانشی بشا آن،         

 خیانت و جنایتی بزرگ است.  

های حماس و جهاد اسالمی افتتاح سفارت امارات در تل آویو را محکوم کردند جنبش  
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 نا  و تخلص:  -۷
 فریبا اسالمی

 نا  پدر: نواد -۶
سال و ملحلل تلوللد:         -۹

 زنجان، ایران ۴1۵1۷۹۴۱
تلللحلللصللل للل  :       -۴

کارشناسی زبان و ادب ا  
فارسی، داشجوی ارشلد    

 ادب ا  تطب قی دانشگا  ب ن المللی اما  خم نی
فعال ت های فرهنگی و ادبی: دب ر ادب ا  فلارسلی،       -۵

مدیر انجمن ادبی من یارمنربانم در تلنلرانسلر،  ضلو         
 انجمن ادبی مقنوس،گویند ، دک ماتور و شا ر.

 حالت مدنی: متاهل  -۲
 نمونه های شعر:  -۱

 از این سودای سرگردان از این دردی که می دانی
 از این آتش به نان بودن که از شعر  تو می خوانی 

 
 پریشان می شود روحم  شب ه گ سوان ب د 
 ش  و هر ش  در این دن ا نش نم رو به ویرانی 

 
 من آن دیوانه ی شنر ،که درمانی نمی خواهم 
 به یاد  شعر می خوانم در این ش  های بارانی 

 
 به یاد روزهای خوش تو را تکرار کرد  باز  

 خ الت در سر  چرخ د شد  دریای طوفانی
 
 در آغوشم کش د  باز همان   طر مدیمی را 

 صدایت در سر  پ چ د شد  شعر پریشانی...
 

 فراموشی دوید و من به دنبالش م ان دشت
 شب ه تو شد  بی شک و گم شد روح بی نانی

 
 من و باران .من و گریه صدای گنگ یک باور

 تو و رفتن،که بر ملبم، کش دی خط پایانی
 

…………………………………………………… 
 در خ ابان نگاهت  ابری بارانی ا 

 بی تو اما تا ابد در معرض ویرانی ا . 
 اشک من شاهد! ب ا از او بپرس احوال دل
 بی تو درگ ر شبی سرد وکمی بحرانی ا 
 بس که در چشمان تو دید  مس ر زندگی

 تا که پوشاندی نگاهت ،شکل سرگردانی ا  
 آنقدر در باغ دستانت مد  زد باور . 

  اشقت شد بی محابا
 غرق در ح رانی ا .

 زل زد  بر پنجر  تا که ب ایی خوب من!
 آمدی اما ندیدی بی سر و سامانی ا . 
 نان گرفتم از نگاهت دزدکی پای د مت 
 شعر لبخند  سرود دفتر پننانی ا . 

 بی وفا از من گذشتی رفتی و تننا شد .
 زندگی زد طعنه بر من که تویی مربانی ا !
 رفتی و کوچه تو رادرکا  خود بلع د و برد.
 بی تو نانا!در ننانم ،شکل یک زندانی ا .

 هرش  از روی صدامت 
 می نویسم نا  تو

 تا بدانی که برایت، یک رف ع نانی ا !

شناسنامه مختصر 
 شاعران معاصر 

 چرا قفلِ مذاکراتِ صلح باز نمی شود؟!
دولت افغانستان این هفته یک ه    بلللنلدپلایله را بله ملطلر               

وگو با رهبلری   فرستد. هدف سفر این ه   ، دیدار و گفت  می
و ا ضای دفتر گرو  طالبان در این کشور است. ریاست ه     

گلان     دولت در این سفر را  بداهلل  بداهلل بر ند  دارد. نمایند  
 حکومت و سران اح اب و اموا ،  ضو این ه    هستند.

وگوهای چند هلفلتله       رسد که گفت زمان از دوحه خبر می هم
هلایلی داشلتله        رفت گان دولت و طالبان، پ ش اخ ر ب ن نمایند 

است. از نمله دو طرف موضو ا  مورد   مه خلود بلرای        
گلان     اند. نملایلنلد      بحث در دور تاز  مذاکرا  را تبادله کرد 

اند که مذاکرا  ب ن دو طرف از بلحلث        طالبان پ شنناد کرد 
روی تعدیل مانون اساسی و تشک ل یک کم س ون مشلتلرک     
در این بار  آغاز شود. تع  ن نقشه را  صلح و تشک لل دوللت      

گان دولت برای بلحلث    گذار، از موضو ا  پ شننادی نمایند 
 گان طالبان در دور تاز  مذاکرا  بود  است. با نمایند 

گرو  طالبان مب ً گفته بود که طرح صلح خود را ملا  آیلنلد       
ا    خواهد کرد. این گرو  پ ش از این به دل ل نداشتن طرح  

 برای صلح و آیند  افغانستان مورد انتقاد بود.
ری ی بلرای     ها است که در ت ش برنامه دولت افغانستان مد 

انجا  دیدار ب ن مقاما  بلندپایه دو طرف است. پاکستان مبل ً   
کنلد. ایلن       و د  داد  بود که زم نه چن ن دیداری را فراهم می

 و د  هم به غنی و هم به کرزی داد  شد  بود.
وگو با ممر ناویلد بلانلوا،       ری س نمنور غنی باری در گفت

ری س ستاد مشترک ارتش پاکستان، از او خواسلتله بلود کله         
زم نه دیدارش را با رهبری گرو  طالبان، فلراهلم کلنلد. ایلن           

وگو در ب ستم  ور امسال در کابل انجا  شد. هدف غنلی    گفت
از این دیدار آن بود که حدود و  غور مطالبا  گرو  طلاللبلان    
از دولت را روشن کند. با این حال، این کار تلاکلنلون نشلد           

 است.

رتبه در اوایل ملا    مرار بود که  بداهلل در رأس یک ه     الی
سرطان به مطر برود. بعدتر گ ارش شد که این سفر بله دلل لل       
توافع نکردن دو طرف روی موضو ا  مورد بحث، به تعویع 
افتاد  است. سفر پ ش روی  بداهلل به مطر احتملااًل بله انلجلا          
رساندن همان سفری است که مبً  برای اوایلل ملا  سلرطلان         

 ری ی شد  بود. برنامه
توان موضو ا  متنوع مرتبلط بله      برای سفر  بداهلل به مطر می

تواند از ت ش برای  ب نی کرد. این موضو ا  می  صلح را پ ش
دیگر برای صلح تا تلبلادللله دیلدگلا  دربلار              ا با  ن ت یک

بست مذاکرا ، تع  ن حدود و  لغلور        گی  بور از بن چگونه
هلا دربلار         دیگر و توافع روی شلروع بلحلث          مطالبا  یک

موضو ا  پ شننادی دو طرف را شامل شود. با ایلن وصلف،      
 موضوع اصلی مورد بحث در این سفر ا    نشد  است.
هلای     چ  ی که واضح است، این است که برنامه دیدار ه ل   

ها و با دخلاللت    بلندپایه دولت و طالبان در پی تشدید خشونت
مستق م کشورهایی مثل امریکا، مطر و سازمان ملللل ملتلحلد،        
تنظ م شد  است. سایر کشورها، از نمله پاکسلتلان، روسل له،        
چ ن، ترک ه، آلمان و ناروی هم در تسن ل این دیدار کلملک   

اند. نمایند  ویژ  مطر در امور ملبلارز  بلا تلروریسلم و               کرد 
گری، هفته پ ش به کابل آمد  بود و برای تسن ل ایلن     م انجی

وگو کرد. فرستاد  ویژ  امریکا در   دیدار با مقاما  افغان گفت
گی به مطر رفلتله اسلت تلا دو            امور صلح افغانستان ن   به تاز 

 طرف را برای از سرگ ری مذاکرا  کمک کند.
طبع گ ارش هشت صبح، آخرین اظنارا  نو بایدن دربلار     

المللی از ایلن کشلور تلا         افغانستان، برنامه خروج ن روهای ب ن
شود. بله ایلن تلرتل ل ، چل ل ی                پایان ما  آگست تکم ل می

ون م ما  تا پایان این منلت زمان بلاملی ملانلد         ن دیک به یک
هلای نلنلگ         است. ت ش نامعه ننانی آن است که طلرف  

المللی به طور کامل ایلن     که ن روهای ب ن افغانستان پ ش از آن
 کشور را ترک کنند، باید به توافع برسند.

وگو ب ن مقاملا  دوللت و        ری ی گفت در اوج ننگ، برنامه
طالبان در یک سطح بلندتر، یک خبر ام دوارکنند  اسلت. از     
نمله حامد کرزی روز گذشته به مرد  نوید داد که مذاکرا  

شلود.     ب ن دو طرف در آیند  نل دیلک آغلاز ملی           «ندی»
 بداهلل ن   گفته است که امکان یک فرصت برای مذاکلر  در    

رود کله ملفلل           یک سطح بلند فراهم شد  است. انتظلار ملی     
های ناری نلنلانلی و         مذاکرا  ب ن دولت و طالبان با ت ش

 سفر ه    بلندپایه دولت افغانستان به مطر گشود  شود.
حل نظامی ندارد. تما  کشورهای همسلایله،     مض ه افغانستان را 

گران ب رگ ننانی در ایلن بلار       ای و بازی های منطقه مدر 
رو، دولت و طالبان نباید ت ش کلنلنلد       اتفاق نظر دارند. از این 

که اب ار نظامی را برای حل مض ه افغانستان اخت ار کنند. نت جله   
این انتخاب تاکنون چ  ی ن  ویرانی و تباهی نلبلود  اسلت.        
دولت و طالبان دو وامع ت نامعه افغانستان هستند. امکان بقای  
یکی و حذف دیگری مونود ن ست. لذا در گشلودن ملفلل           
مذاکرا  برای صلح و پایان ننگ نباید ت خ ر کرد. مقلاملا     
 الی دولت و طالبان این بار باید مذاکرا  صلح را بله مسل لر      
اصولی آن هدایت کنند. مرد  در انتظار صلح هستند و نلبلایلد     

 مرد  را با لجانت و خودخواهی ناام د کرد.

اینکه چرا قفل مذاکرا  صلح باز نمیشود و 
امیدواری ها برای صلح مصداق عینی نمی 
یابد؛ سوالی است که همه منتظر پاسخ انشد  
و دست های کشور های دور و نزدیک را   
عالوه بر دولت و نیروهای جنگی طالشبشان،   

 در آن دخیل میدانند. 

ترک ه، ایران، هند، پاکستان، روس ه و دیگر کشورهای منطقله  
هایی که نسبت به آیند  افلغلانسلتلان      و ننان با تونه به نگرانی
های چندنانبله بلرگل ار کلردنلد.           ونود داشت1دارد، نشست 

هلا     گان دولت افغانستان در بس لاری از ایلن نشلسلت           نمایند 
حضور داشتند. در شرایطی که رهبری دوللت از بلرگل اری           

زد و      انتخابا  زودهنگا  و ادغا  طالبان در دولت سخن ملی   
ها بر ضرور  انماع داخلی تل کل لد       رهبران تعدادی از نناح

ها افتاد. طالبان حلاضلر بله         کردند، نشست استانبول از زبان می
شرکت در این نشست نشدند. این دوم ن فرصت صلح بود که  
در مراحل اول ه و ابتدایی نسبت به مذاکرا  دوحه، شکلسلت   

 خورد.
المللی، نلنلگ در        زمان با آغاز روند خروج ن روهای ب ن هم

وکنار کشور شد  گرفت. در اوایل مرک   قل ننلگ،    گوشه
والیا  ننوبی بود. ننگ خون نی مل لان نل لروهلای ارتلش              

نویان طالبان در ولسوالی ارغنداب منلدهلار    افغانستان و ننگ
های شنر لشکرگا ، مرک  والیت هلمند، رخ داد. در       و حومه

ها طالبان صدمه سنگ ن دیلدنلد. در نلریلان ملا                 این ننگ
اللملللللی(،         )نخست ن ما  روند خروج ن روهای ایت ف ب ن  می

دست ارتش افغانستان در نلنلگ بلاال بلود و طلاللبلان در                    
های مختلف ننوب سرکوب شدند. پس از ملا  ملی،           بخش

ها و والیلا      وضع ت م دان ننگ تغ  ر کرد. طالبان ولسوالی 
شمالی کشور را هدف گرفتند و در شرایطی که دولت حلرف  

زد، روند سقلوط و واگلذاری        می «نش نی تاکت کی  ق »از 

  ولسلواللی     ۷۰۰ها کل د خورد. تاکنون ن دیلک بله         ولسوالی
ها  سقوط کرد  و یا واگذار شد ، هرچند کنترل تعدادی از آن

 بار دیگر به دست دولت افتاد  است.
هلایلی بلرای ایلجلاد             با شد  گرفتن ننگ در شمال، ت ش

شورای  الی دولت ن   روی دسلت گلرفلتله شلد. ملطلابلع                  
که م ان غنی و  لبلداهلل امضلا       ۷۹۱۱ ور  ۶۲نامه س اسی  توافع

شد و اساس دولت مشارکتی کنونی را گذاشلت، ایلن شلورا        
هلای     باید با اشتراک رهبران س اسی تشک لل شلود. نشلسلت         

های بعدی کُلنلد بلود. بلا بلاال              مقدماتی ام دوارکنند  اما گا 
گرفتن اخت فا  م ان ارگ، شورای  الی مصاللحله ملللی و         
رهبران تعدادی از اح اب س اسی روی ص حل لت و تلعلداد         

بست موانه شد و طلرح       ها با بن ا ضای این شورا، این ت ش
تشک ل شورای  الی دولت ناکا  ماند. این سومل لن فلرصلت        
ندی در راستای تقویت انماع داخلللی و از رهلگلذر آن             

 ای نداشت. اح ای مذاکرا  صلح بود که نت جه
اکنون اما وضع ت فرق کرد  است. اگر مبل از این از فرصلت   

شد، حاال از مدیریت ننگ و فلرصلت        صلح سخن گفته می
بس ج مرد  و حفظ ن روهای ارتش برای بلردن ایلن نلنلگ           

شود. در ب ش از سلی والیلت کشلور، آتلش             سخن گفته می
رسنلد   ور است. ن روهای ارتش سراس مه به نظر می  ننگ شعله

شرمی کشور را بلدون   های شمال و شمال و بس اری از ولسوالی
ای اسلت   اند. وضع ت به گونه  درگ ری به طالبان واگذار کرد 

های والیت بلدخشلان    که ن روهای امن تی و دفا ی از ولسوالی

نشل لنلی       که طالبی در آن حضور داشته باشد،  لقل    بدون آن
اند. این در حالی است که رهبری دولت سکو  کلرد       کرد 

کلنلد.      گل لری نلملی       است و در پ وند به تحوال  اخ ر موضع
های گذشته پس از سلقلوط    ای که در هفته های مردمی خ  ش
ها،  ل ه طالبان شکل گرفته بودنلد، بله دلل لل  لد              ولسوالی

رسند و از تحرکا  نلدی   انگ    به نظر می حمایت دولت، بی
آنان در برابر طالبان خبلری در دسلت نل لسلت. سلقلوط و                   

پذیری ن روهای ارتلش از ایلن          ها، آس   واگذاری ولسوالی
های مردمی از سوی دوللت و       وضع ت،  د  حمایت خ  ش

ای را بله ونلود            کننلد   ا تمادی  مومی، وضع ت نگران بی
 آورد  است.

دولت باید به روشنی سخن بگوید. برنامه ننادهای امنل لتلی و       
هلا   روی های صلح به دل ل تک دفا ی باید روشن باشد. فرصت

ها، یکی بله دنلبلال دیلگلر از دسلت رفلت.                     و خودخواهی
گلی     های خلع انماع ن   نقش بر آب شد و به پراکند  فرصت

س اسی نقطه پایان نگذاشت. اگر بگوی م که وضع ت کلنلونلی     
های گذشتله اسلت، سلخلن بلاطلللی               سوزی محصول فرصت

سوزی و اشلتلبلا  بلاملی         ایم. اما حاال دیگر مجال فرصت  نگفته
ن ست. اگر دولت ن روهای ارتش را به درستی مدیریت نکلنلد    

های ملردملی روی        مشخصی برای حمایت از خ  ش  و برنامه
دست نگ رد، فرصت مقاومت در برابر طالبان و سرکوب ایلن    
گرو  ن   از دسلت خلواهلد رفلت. افلغلانسلتلان للحلظلا                        

  لی احساس  کند.   اسحع سازی را سپری می سرنوشت

 کند...(  سازی را سپری می )افغانستان لحظات سرنوشتفرصت سوزی نکنید!

 جگړه او زموږ ټولنیز معنوي زیانونه
د افغان واس وضبیبیبت د مبلبت  به تبوګبه 
ورځ تر رلې خراری ي. د ج چ  او دېبدو 
زمو  د ملت مادي او میآوي هسته ابو  

الادتبوآبه -یچ .  ه هیواد یې هغه خویوآه 
دې  خوا البیبب ربلبل یبېبدل اوس د فبخبر 
راالث ګبریبيح حبکبومبتبداري د خبلبکبو د 
خدمت  ر یاو د امتیازوآو  ه را ټبوابوابو 
او فیسرویي ترلیغاتو  ور  محدودم شبو ح 
تر ټواو مه  ټکی دادو دې مطلبهبه افبغبان 
وژآه  ه درز رواآه دم او هبر ابورو یبې 
مخاابف طبرف دښبمبن ربوابي او د مبچیبو 
شمېر  یې  ه ډېر ویاچ االالآوي.  خوا ره 
دې یله یو  داروایی  ه رشوت اخبیبسبتبو 
تورن شو او خربرم ربه یبې ربیبرون تبه را 
ووته آه یواز  دو رلکې اوودوآو ربه یبې 
اه شرمه دا ته  ه سبتبرګبو یبې یبتبلبی آبه 
شواو او حتی خ له سیمه ره یبې  برېښبودم 
او رل یاو ته ره یډم یېدل. متأسفاآبه اوس 
د رډو، دور، غال او  ردیو ته د خدمت ابه 

ور  شببتببمببن شببوي یسببان د ګببران رببیببه 
موټراآبو ابه یباروان سبرم ګبریبي او  به 
اسهاوو ساتوآکي یې شا ته روان ويح  به 
آاروا او حرامو ګټل شویو  یسو اوو ابوو 
یوروآه او اوچ  وچ  وداآه جبوچیب ي او 
دا د الزت آښه رلل یی ي. دواتي دآدو آور 
د مثرت او تبوابیبدي یبار مبفبهبو  ابه وسبه 
وریچو، اه اومچۍ وریې  به مبرباریبیبو، 
د آې  ر او و ادواو او الکسوآو اخیستلبو 
 یل شي او د آمایشي او فیسرویي تریلبغباتبو 
 ه و و یې ادامه  یدا یبچي. دوابتبي دآبد  
آور د المراآي او خدمباتبي دبارو تبرسبرم 
یوابو مبیبآبی آبلبري، فبهبط یبواز  یباآبتبه 
ترلیغات دي، رې مفهومه غوآبډ  او د ربې 

 !میآی مآاسرتوآو آماآیل دو او رس

یله دې یو  وویت یې امآبیبتبي وضبیبیبت 

خببراب شببي آببو وااببیببان  ببویببي یببااببي 

واغوآدي، ټو ب  غباچي تبه وادبوي،  به 

ایریآډیشآر اروآبکبي مبوټبر یبې یبان تبر 

یو  دښتې ورسوي او  ه داسې حبال یبې 

دې ساتوآکو محباربرم یبچو وي او تبر 

وسله وااو یساآو یمرم میآان ور سرم ډیبر 

وي یو وو الکسوآه واخبلبي  به فبیبسبربو  

یې یې شری  یبچي او دفبتبر تبه سبتبون 

شببيح د مببثببال  ببه تببونببه زمببو  د آببو  

حکومتواه یوم مسخرم رحآه هغه وم دې 

د جآګ ی لي افغاآستان د یبورآبیبو دبارو 

آوي ګومارل شوي وزیر  ه تېبر  روژ  

میاشت یې سچیوآو ته وتلبی   او مباښبا  

مهال یې  ر الارریآو ُخرما ویشله، حال دا 

دې  ه همغو وریو یې یارل هرم ورځ د 

وژآو، غالګاآو او مهآباطبیبسبي مبایبآبوآبو د 

داودآو شاهد  . خو ابکبه  باس دبې  یبر 

شول تر ټواو آاوچم تغییر دا دو دبې د  

آاواې او  بردۍ جب بچ  افبغباآبان  بخب بلبو 

مآیوآو یې سرم وس او ګبریبوال یبچي، 

سرم جآ وي یې او ریا هر یو  ه ډېر ویباچ 

د رل ابوري مبچي شبمبېبري او ارقبا  یبې 

االالآوي. دد  آاواې اورې المبر اوس تبر 

ولورو اسیزو ه  واوښبت. هبر ابوري تبه 

 « رمبخبتبګ»داسې یسان ورځ تر رلې د 

 وچۍ طی وهي دې د د  دل یې زدم دو 

دې د آورو اه رررادۍ وآب به یباآبتبه ګبټبه 

اودته یبچي.  به د  مبیبآبا یبې اوابس د 

ژرآد  د دوو  لوآو تر مآا اوچم یبیب يح 

فهر هرم ورځ زیاتی ي، د رې یایه شبویبو 

افغاآاآو شمېر تر ولور آی  میلیون اوښبتبی 

او یواآان اه وطآه  ه تېښته دي. د د  ربد 

وضببیببیببت ومببل د غببارببب او اشببغببال 

یووآکي استیمار حایمیت دو دې یله  به 

یببو ډول او یببلببه  ببه رببل ډول زمببو   ببه 

سرآوشت حای  شوو خو تر  د خالرېدو 

ورم  یبې ربرف او ربرف سبوابه او د 

ورور وژآې خباتبمبه دم او ربس. د هبغبې 

 وریې  ه تمه دې سواه راشي. ویسا
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طالبان با هشدار به ترک ه گلفلتله اسلت کله            

حضور ن روهای خارنی در افغانستان از هلر      

کشوری که باشند، اشغال محسوب می شلود    

 و در برابر آن ایستادگی خواهند کرد.

در حالی که با خروج ن روهلای خلارنلی از        

افغانستان، گفته شد  که ترک ه مسئول ت تام ن 

امن ت م دان هوایی کابل را بر  ند  خلواهلد     

گرفت، طالبان گفته است که ادامله حضلور       

 ترک ه در افغانستان، دوا  اشغال کشور است.

سرطان( در ا  مل له     ۶۶طالبان روز )سه شنبه، 

ای گفته که تصم م ترک ه بلرای حضلور در       

افغانستان یک گا  ناسنج د  و  ملل خل ف     

تمام ت ارضی، منافع ملی و استق ل افغانستان 

 و مرد  این کشور است.

این گلرو  آملد  اسلت کله در                 در ا  م ه

ترک ه ن   در   دوحه که وزیر خارنه  نامه توافع

مراسم امضای آن حضور داشت، بلر خلروج     

تمامی ن روهای خارنی از افغانستان فل لصللله     

 شد  بود.

طالبان گفته کله ملرد  افلغلانسلتلان روابلط                

تاریخی، فرهنگی و مذهبی با ترک ه دارند، اما 

شود که نفر  و احساس  اشغال سب  می  ادامه

های تلرکل له     دشمنی را در افغانستان  ل ه مقا 

 برانگ  د و به روابط دونانبه ن   آس   ب ند.

در ا  م ه طالبان به ترک ه هشدار داد  شلد       

است که اگر در تصم م خود تلجلدیلد نلظلر        

که در برابر نل لروهلای خلارنلی           نکند، چنان

 رزمند. ها ن   می اند، در برابر آن  ننگ د 

اند که از این فل لصللله      طالبان از ترک ه خواسته

دست بردارند که به نفع ترک ه و افلغلانسلتلان       

 ن ست.

این گرو  اف ود  است که پ ش از این ترکل له   

تعند کرد  بود که خ ف رضلایلت طلاللبلان        

گ رد، اما به این تلعلنلد  لملل           تصم می نمی

 نکرد  است.

ای  درحالی است که رجب طیب 

جمهور ترکیه در    اردوغان، رییس

سرطان رسما تأیید کرده بشود     81

ی چگونگی مسئولشیشت    که درباره

که ترکیه  ترکیه در افغانستان و ای 

تشوانشد      کدام مأموریت را مشی     

 اند. گیری کرده بپذیرد، تصمیم

ادامه حضورتان به معنای هشدار طالبان به ترکیه:  
 اشغال است و در برابر آن ایستادگی می کنیم

شاگرد و محصل می پذیرد! 1400لیسه خصوصی سبزمنش و انستیتوت تعلیمات عالی و مسلکی سبزمنش برای سال تعلیمی   

 تسلیت نامه

جناب محترم الحاج بسم اهلل شریفی) مؤسـس و رییس هفـته نامـه  

 و سایت خبرگزاری عقاب(!
درن شت جاآسوز و طاقت فرساو وااد نرامی شما)مرحو  ااحاج محبمبد شبریبف شبریبفبی ، مبایبه تبأثبر 

 مایان نردیدم، درین غ  رزرگ خود را  را شما شری  میداآی .
ردون ش  قرله نام شما، یکی از شخریت هاو آی  اآدیش، خیر خوام، را دیاآت و مبجباهبد راسبتبیبن و 
رهآا  این سرزمین رودمح رشادت و جان فدایی هایش در دوران جبهبادح مبردمبدارو، سبخباوت و البزت 

 آفسش تا هآگا  رحلت رراو همه ره الآوان ی  مدرسه و مکتب مترارز رودم است.
ما ره آمایآدنی از تما  همکاران و آویسآدنان هفته آامه الهباب و سبایبت خبربرنبزارو البهباب درنب شبت 
مرحو  را آه تآها ره شما ره الآوان فرزآد ارشد شان، رلکهح ره تما  خاآوادم رزرگ حاجی محمبد شبریبف 
شریفی، دوستان و هواخواهاآش  تسلیت الرض آمودم، رراو مرحو  رهشت ررین و ربراو شبمبا و تبمبا  

 خاآوادم ررر جمیل از خداوآد رزرگ مسأات داری .
 با عرض تسلیت

 مسوولین، کارمندان و نویسندگان هفته نامه و سایت خبرگزار  عقاب


