
است  افغانستان خواسته  مقام های حکومت  از  روسیه 
جماهیر شوروی  اتحاد  سرباز   200 از  بیش  مورد  در 
سابق که بعد از پایان هجوم قشون سرخ به افغانستان 
در سال 1989 مفقود می باشند، معلومات جمع آوری 

کنند.
روز  افغانستان  در  روسیه  سفیر  تیسیان،  اوی  اندره 
دوشنبه گفت که مسکو و کابل در حال آماده کردن یک 
توافقنامه  این  اند.  سربازان  این  یافتن  برای  توافقنامه 

تالش های دو کشور را برای بازیافت سربازان ناپدید 
شده یا جسدهای آن ها تنظیم می کند.

سرباز   200 از  بیشتر  که  گفت  کابل  در  روسیه  سفیر 
ناپدید  افغانستان  از  آن ها  خروج  از  بعد  سرخ  قشون 
هستند و امکان دارد 30 تا 40 تن از آن ها هنوز زنده 
باشند. او همچنان افزود که به دلیل ناامنی در افغانستان 
دسترسی به برخی مناطقی که تصور می شود سربازان 
دشوار  بسیار  اند،  شده  سپرده  خاک  به  سرخ  قشون 

است.
از 265  که  می گوید  کهنه سربازان روسی  از  گروهی 
افغانستان رفته بودند، هنوز  به  سرباز قشون سرخ که 
اطالعی در دست نیست. باور به...     ادامه صفحه 6
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بیش از حد عاقل بودن، کار عاقالنه يی نیست.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

گفتوگویبیناالفغانی

وزارت خارجه بریتانیا گفته است در پایان سال 2014 این کشور 
اما همکاری های  داشت،  نخواهد  افغانستان  در  هیچ سربازی 
کنفرانس های  در  که  تعهداتی  قالب  در  کشور  این  اقتصادی 

توکیو و شیگاگو صورت گرفته، ادامه می یابد.
روز  بریتانیا  خارجه  وزارت  معاون  وارسی،  سعیده  بارونس 
مقام های  با  گفت وگو  از  بعد  و  کرد  سفر  کابل  به  شنبه  سه 
لودین  جاوید  با  مشترک  خبری  کنفرانس  یک  در  افغانستان، 

معاون سیاسی وزیر خارجه افغانستان شرکت کرد.
او گفت: »بیست سال پیش جامعه جهانی یک اشتباه بزرگ را 
مرتکب شد. ما نمی خواهیم که اشتباه مشابه را بار دیگر تکرار 
کنیم. شما و افغانستان، ما و بریتانیا...    ادامه صفحه 6

          جمشید یما
در آستانة برگزاری »مهمترین و حساس ترین رویداد 
ورزشی« در کشور )برگزاری لیگ  برتر فوتبال(، رییس 
افغانستان  المپیک می گوید که »در فوتبال  کمیتة ملی 

انقالب رخ داده است.«
مسووالن فدراسیون فوتبال و لیگ برتر افغانستان نیز 
می گویند که برای مسابقة نهایی لیگ برتر فوتبال که 
قرار است روز جمعه برگزار شود، برنامه های ویژه یی 

را روی دست گرفته اند.
روز جمعه، مسابقة فاینل لیگ برتر فوتبال افغانستان 
میان تیم های طوفان هریرود )زون غرب( و تیم سیمرغ 
البرز)زون شمال( برگزار...       ادامه صفحه 6

بریتانیا به افغانستان:

اشتباه20سالپیشرا
تکرارنمیکنیم

»درفوتبالافغانستانانقالبرخدادهاست«

روسیه به حکومت افغانستان:

دربارةسربازانمفقودشدةمانمعلوماتدهید

خون »مالله« 
از خون 
فرزندان 
»زلمي« 

رنگین تر 
است؟

2

4

7

5

خواندن 
با سرعت 
دنیای علم

د غوري
 سمنټو تړون 
نیمګړی دی

در برگ ها

آجـندای 
مـلی

که  است  گفته  کرزی  رییس جمهور 
مشترک  و  صادقانه  مبارزة  بدون 
دولت های منطقه، پیروزی در مبارزه با 

تروریسم ناممکن است.
آقای کرزی که در دوازدهمین اجالس 
باکو  شهر  در  ایکو  سازمان  سران 
آذربایجان سخن می زد، گفته  پایتخت 

است که ما باید صادقانه بپذیریم که تروریزم در منطقة 
بدون  که  می باشد  تسهیالتی  و  پناهگاه ها  دارای  ما 
مبارزة صادقانه و مشترک دولت های منطقه در جهت 

نابودی آن ها، پیروزی بر آن ناممکن است.
گفته  کرزی  آقای  ریاست جمهوری،  خبرنامة  براساس 
است: سازمان های تروریستی بین المللی مانند القاعده، 
پاکستان،  طالبان  تحریک  ازبکستان،  اسالمی  جنبش 
جنبش ترکستان شرقی، تروریست های چیچن و غیره 
در منطقة ما از سال ها بدین سو حضور داشته، آموزش 

می بینند و دست به فعالیت های تخریبی می زنند.
حامد کرزی اضافه کرد: افغانستان...    ادامه صفحه 7

سیاست واقع گرایانه برای حل معضل افغانستان

"آجندای ملی" یا همان " گفت وگوی بین االفغانی" نخستین طرح - اگر اغراق نباشد - در نوع خود است که تالش دارد معضل جنگ در کشور را 
به گونة جامعه شناسانه بررسی و برای حل آن راه هایي را پیشنهاد کند که با شرایط و نوع زیست سیاسی کشور همخوانی داشته باشد. حاال وقتی 
این پروژه از سوی معتبرترین نهاد جهانی یعنی سازمان ملل متحد، مورد توجه و استقبال قرار گرفته، نشانگر فراگیری و جوانب عملی این پروژه 

می تواند باشد و این نشان می دهد که سرانجام نهادهای بین المللی واقعاً حساسیت شرایط کشور را دریافته اند و در جست وجوی راه های بیرون رفت 
از معضل جنگ  افغانستان هستند

صفحه6

تیم قهرمان لیگ برتر 15 هزار دالر و تیم نایب قهرمان، 10 هزار دالر را 
از آن خود می کنند

حامد کرزی به اعضای ایکو:

بهقربانیهایماارجبگذارید



به  پاکستانی  چهارده سالة  دختر  ناکام  ترور 
درة  در  طالبان  سوی  از  یوسف زی  مالله  نام 
منطقه  خبرهای  جنجالی ترین  از  یکی  سوات، 
نهادهای  تمام  موضع گیری  به  منجر  که  بود 
فعال حقوق بشر و حقوق زن شد. آن چه را که 
سبب سروصدای ناشی از این ترور می خوانند، 
است.  رویداد  این  بی پیشینه بودِن  و  تازه گی 
در  نابالغ  دختری  نخستین بار  برای  طوری که 
متن استیالی ترور و وحشت، از جنایت کارانی 
نقد  جراِت  کسي  آن زمان  تا  که  می کند  انتقاد 
عمِل  یک سو  از  است.  نداشته  را  کردن شان 
سوی  از  و  چهارده ساله  دختر  یک  بي باکانة 
دیگر نقِد طالبان و تروریستان برای نخستین بار 
در خاستگاه و موطن اصلي شان و از دیگرسو، 
انتقام جویي بُزدالنة طالبان، همه باعث می شوند 

که خبِر چنین جسارتی در تمام جهان بپیچد.
از  بیش  خبری  چنین  که  است  آن  جالب  اما 
این  کرد.  برپا  غوغا  افغانستان  در  همه جا 
بازتاب  دلیل  که  نکته یی  چند  از  جدای  خبر 
دیگري  جوانب  افغانستان  در  بود،  جهانیِ اش 
تنها  نه  شدند،  باعث  کل  در  که  داشت  هم 
مدنی  بشر و جامعة  فعاالن حقوق  و  رسانه ها 
به آن بپردازند، که بسیاری از دولت مردان افغان 
نیز با مالله یوسف زی اظهار همدردی کنند. به 
گونة نمونه، جناب فاروق وردک در برخی از 
مکتب ها، مراسم تمجید از او را به راه انداخته و 
ده میلیون شاگرد مکتب را وظیفه داده که برای 

بهبودِی مالله دعا کنند.
شکی نیست که جسارت و قربانی دادِن مالله 
و  ستایش  قابل  خودش  جای  در  یوسف زی 
تمجید است؛ چون دختری با آن سن وسال کم 
و دیدة روشن خویش، کاري را انجام مي دهد 
که بزرگ ترین رهبران پاکستاني، شهامِت انجام 
را  آن  لیاقت  مالله  این رو،  از  ندارند؛  را  آن 
بتراشند.  را  مجسمه اش  پاکستانی ها  که  دارد 
اما این که چرا این قدر پُرسروصدا دولت مرداِن 
و  درنگ  جای  می  کنند،  تجلیل  وي  از  افغان 

پرسش دارد. 
طالبان  تعدِي  و  تحجر  به واسطة  ما  مردمِ 
مي دهند؛  و  داده اند  بي شماري  قرباني هاي 
دردناک تري  داستان  کدام  هر  که  قرباني هایي 
به قضیة مالله دارند. دختران و پسراِن  نسبت 
جوان زیادي را طالبان از ما گرفتند. افسران و 
سربازان دلیر و قهرماِن بي شماري را سر بریدند 

ادامه دارد و  نیز  تا همین اکنون  تراژدي  این  و 
معلوم هم نیست کي و کجا پایان مي یابد. اما 
حکومت از هیچ کدامِ آن ها به عنوان فرزند دلیر 
مراسم  حتا  و  نکرد  ستایش  و  تجلیل  وطن، 
فاتحه و دعاخوانِی آنان نیز در نهایت مظلومیت 
و  داغدار  خانواده هاي  توسط  بي کسي،  و 

بي بضاعت شان برگزار گردید.
غوربند  در  را  زن  یک  طالبان  پیش  چندی 

اما آقای فاروق  تیرباران کردند،  والیت پروان 
امثال او، هیچ واکنشي نشان ندادند.  وردک و 
افسر  یک  فرزند  دو  طالبان  اخیراً  هم چنین 
پولیس را در والیت غزنی به دلیل عدم تمکین 
از طالبان، مقابِل چشمانش به شهادت رساندند. 
برای   تا  نبودند  انسان  افسر،  این  فرزنداِن  آیا 
این  آیا  و  شود  گرفته  دعاخوانی  مراسم  آن ها 
دریافِت  الیق  راستکار،  و  وطن دوست  افسِر 
حکومت  سوي  از  تجلیل   و  لیاقت  نشان 

از  ساده گی  به  وردک ها  فاروق  چرا  نیست؟ 
جای  آن که  حال  مي گذرند،  واقعه  این  کنار 
مالله  از  بیشتر  پولیس،  افسر  این  که  دارد  آن 
تمجید و تقدیر  شود؟ کسی که به رغم از دست 
دادن شیرین ترین سرمایه هاي زنده گي اش )دو 
فرزندش( هنوز هم در مقابل دشمن مي ایستد 
کمال  با  اما  می کند،  دفاع  کشورش  از  و 
انسان دوستي و مهرباني، اظهار مي کند که هرگز 
به فکر انتقام جویي نیست و به کودکان قاتالن 
خود  معصومِ  فرزنداِن  هم چون  نیز  فرزندانش 

مي نگرد. 
به نظر می رسد که کساني چون فاروق وردک 
نیت  نمایشی،  تمجیدهای  و  تجلیل  این  از 
قهرمانان  از  تنها  نه  آنان  زیرا  دارند.  دیگری 
کشورشان یاد و تمجیدی نمی کنند، که بر سبیل 
پاکستان پرستی، قهرمانان پاکستان را ارجحیت 
می دهند. این نوع رفتار، هیچ توجیهی دیگر جز 
ندارد.  بیگانه پروری  و  فاشیستی  افکار  بازتاب 
آقای وردک این تجلیل و تمجیدها را از روی 
بیشتر  بل که  نمی کند،  انسان دوستي  و  لطف 
نشان  پاکستان  کشور  به  را  سرسپرده گی اش 
آقای وردک در کنار مالله،  می دهد. ای کاش 
خودمان  مکاتِب  شاگردان  قربانیان  از  یادی 
متضرر  طالبان  اثر سم پاشِی  در  که  می کرد  نیز 

شدند.
نوع  از همین  افغانستان همواره  مردم  بدبختی 
گرفته؛  سرچشمه  امور  متولیان  بیگانه پرستِی 
طوری که انرژی و احساسات مردمِ ما به جای 
این که در راستای تحکیم عواطف میهن پرستِی 
مصرف شود، در تمجید و تجلیل قهرمانی های 
آقای  عمل  این  می شود.  مصرف  بیگانه گان 
وردک آدم را به یاد مرگ برژنف، رییس جمهور 
اسبق شوروی، مي اندازد که زمامداران آن زماِن 
عمومی  عزای  وي  مرِگ  زمان  در  افغانستان، 

مردمش  که  سرزمیني  کردند؛  اعالم  کشور  در 
لِه  سرخ  قشون  سربازان  پای  زیر  روز  هر 
می شدند. هرچند میان برژنف و مالله تفاوت 
بسیاری ست؛ اما در مشابهت لِه شدِن مردمِ ما در 
آن زمان زیر پاي قشون شوروي و قربانی دادِن 
ما زیر پای سربازان »آی.اس.آی«، هیچ  امروزِ 
شکی وجود ندارد و هم چنین در بیگانه پرستِی 
مردمِ  بدبختِی  هرگز  که  حکومتی مان  مقامات 

خویش را نمی بینند.
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منوچهر

خون»مالله«ازخونفرزندان
»زلمي«رنگینتراست؟

 

مهم،  سالی  افغانستان  برای  جهت  چندین  از   2014 سال 
این  در  یک طرف  از  بود.  خواهد  سرنوشت ساز  و  تاریخی 
از  و  کنند  ترک  را  کشور  خارجی  نیروهای  است  قرار  سال 
برگزار  سال  این  در  ریاست جمهوری  انتخابات  دیگر،  طرف 
مي گردد. اما این سال دغدغه های ُخرد و بزرگ دیگری را هم 
به همراه دارد. موضوع بی کاری و کاهش فرصت های شغلی، 
از نگرانی های دیگری ست که از حاال جامعة ملتهب افغانستان 

را به خود مشغول کرده است. 
اتحادیة کارگران افغانستان با اشاره به کاهش کمک های جامعة 
بی کاری  نرخ  افزایش  به  نسبت   ،2014 سال  از  پس  جهانی 
و  هزاران جوان  همین حاال  است.  نگران  به شدت  در کشور 
در  زیادی  خانواده های  و  می برند  رنج  کار  نبود  از  میان سال 
کشور وجود دارند که به یک وعده غذا محتاج اند. این فاجعه 
زمانی خود را نشان می دهد که لشکر بی کاران را به چشم سر 
ببینی. برای دیدن این لشکر الزم نیست راه دوری طی شود؛ 
پی  در  که  افرادی  تجمع  مراکز  و  چهارراه ها  به  یک بار  فقط 
یافتن کارِ روزمزد هستند نگاهی بیاندازید، آن گاه خواهید دید 
که حتا آمار رسمی و غیررسمی در مورد افراد بی کار در کشور 

چه قدر ناچیز و غیردقیق تهیه شده اند. 
در  بی کاران  شمار  کار،  بین المللی  سازمان  روان،  سال  در 
افغانستان را هشت صد هزار اعالم کرد. این رقم عماًل در تضاد 
با آماری قرار دارد که پیش از این، نهادهای دولتی ارایه کرده 
بودند. بر اساس آمار رسمی نهادهای دولتی در کشور، شمار 
بی کاران به بیشتر از 4 میلیون نفر می رسد. این رقم نیز با توجه 

به میزان باالی بی کاری، رقم دقیقی به نظر نمی رسد. 
بسیاری از کارشناسان باور دارند که نرخ بی کاری در کشور، 
بیشتر از آمار و ارقام رسمی و غیررسمی است. فرار بی رویة 
افغان ها به کشورهای همسایه، دلیلی جز بی کارِی مزمن ندارد. 
همه  روزه صدها تن با عبور از راه های غیرقانونی  به امید یافتن 
در  افراد  این  می رسانند.  همسایه  کشورهای  به  را  خود  کار 
حالی از نبود کار در کشور رنج می برند که در ده سال گذشته 
به  فقرزدایی  هدف  به  جهانی  جامعة  از سوی  دالر  میلیاردها 
افغانستان کمک شده است. پرسشي که همواره مردم از خود 
می پرسند این است که این همه کمک در سفره های آنان چه 

تغییری رونما کرده است؟ 
بود که موضوع  این  آقای کرزی  اولویت های دولت  از  یکی 
و  برنامه ریزی  با  و  کند  دنبال  جدی  را  کشور  در  بی کاری 
ایجاد فرصت های شغلی، از لشکر بی کاران در کشور بکاهد. 
است؟  داشته  دستاوردی  چه  سال ها  این  در  دولت  این  ولی 
آیا میزان بی کاری در کشور کاهش یافته است؟ حقایق نشان 
می دهند که دولت آقای کرزی از زمان تشکیل تا به حال نه 
با سیاست های  تنها برای بحران بی کاری فکری نکرده، بلکه 
بی کاری در کشور کمک کرده  به رشد  غیرواقع گرایانه عماًل 
فارغ  دانشگاهی  مراکز  از  این که  از  هزاران جوان پس  است. 
این  یافتن کار است. در کنار  می شوند، مهم ترین دغدغةشان 
واقعیت های  شناختن  رسمیت  به  بدون  کرزی  آقای  دولت 
کشور، همه ساله شمار زیادی از کارمندان دولت را به بهانه های 
متفاوت بی کار مي کند. در حالی که پیش از بی کاری این افراد، 
از  و  دیگر  جاهای  در  را  کاریابی شان  زمینه های  باید  دولت 

جمله نهادهای خصوصی، فراهم می کرد. 
افغانستان،  جامعة  واقعیت های  به  توجه  با  می گوییم  وقتی 
واقعیت  نیست.  آرمان گرایانه  و  انتزاعی  بحث  یک  منظور 
جامعة افغانستان شاید با واقعیت بسیاری از کشورهای جهان، 
تامین  متکفل  فرْد  یک  عمومًا  افغانستان  در  باشد.  متفاوت 
افغانستان  در  است. خانواده ها  معیشتی یک خانواده  نیازهای 
نیز عمدتًا به پرجمعیت بودن شهره اند. وقتی یگانه فرد نان آور 
خانواده، کار خود را از دست بدهد، آن گاه فکر کنید که بر سر 

این خانواده چه مي آید؟ 
در  نیروهای خارجی  که  اخیر  از جانب دیگر، طی سال های 
سوی  از  اشتغال زایی  زمینه های  برخی  دارند،  حضور  کشور 
این نیروها به وجود آمده است. این نیروها افزون بر همکاری 
در تامین امنیت افغانستان، مصارفی هم دارند و این مصارف 
سبب می شود که میلیون ها دالر از سوی آن ها وارد بازار شود. 
بسته می شود  نیز  این دروازه  نیروها بدون شک  این  با رفتن 
افغانستان  بازار  به   نیروهای خارجی  از سوی  پولی  دیگر  و 
با  تنی که  برای هزاران  سرازیر نخواهد شد. در همین حال، 
این نیروها در بخش های مختلف کار می کنند نیز دیگر آیندة 
را  خانواده ها  از  بسیاری  موضوع  این  ندارد.  وجود  روشنی 
باشند؛  چاره  فکر  به  حاال  از  که  شده  سبب  و  کرده  نگران 

چاره یی که عماًل برای آن فکری نشده است. 
در همین حال، فراموش نکینم که از سال ها به این سو یکی از 
عوامل جنگ و ناامنی در کشور، مسالة بی کاری عنوان شده و 
حاال مشخص نیست که با افزایش بی کاری در کشور، میزان 

ناامنی ها چه قدر باال خواهد رفت.

دغدغههایسال2014

این عمل آقای وردك آدم را به یاد مرگ برژنف، رییس جمهور اسبق شوروی، 
مي اندازد که زمامداران آن زماِن افغانستان، در زمان مرِگ وي عزای عمومی 

در کشور اعالم کردند؛ سرزمیني که مردمش هر روز زیر پای سربازان قشون 
سرخ لِه می شدند. هرچند میان برژنف و مالله تفاوت بسیاری ست؛ اما در 

مشابهت لِه شدِن مردِم ما در آن زمان زیر پاي قشون شوروي و قربانی دادِن 
امروِز ما زیر پای سربازان »آی.اس.آی«، هیچ شکی وجود ندارد



من  گفت:  امریکا  خارجه  امور  وزیر 
مسئولیت  شخصا  سفید  کاخ  نه  و 
رخدادهای بنغازی لیبی و حمله 11 
در  امریکا  کنسولگری  به  سپتامبر 

این شهر را برعهده می گیرم.
این اظهارات هیالری کلینتون، وزیر 
امور خارجه امریکا در پرو و پیش از 
آغاز دور دوم مناظره های تلویزیونی 

باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا 
و میت رامنی، رقیب جمهوری خواه وی 

مطرح شد.
کلینتون تصریح کرد: 

مسوولیت  من 
حمله  این  وقوع 

امریکا  کشته شدن سفیر  به  منجر  که  را 
می پذیرم.  شد  دیگر  دیپلمات  سه  و 
می خواهم که از برخی کشمکش های 

سیاسی بپرهیزم.
که  داشت  عنوان  ادامه  در  وی 
را  نهایی  تصمیم  خودش  شخص 
برای  امنیتی  موارد  خصوص  در 
از  خارج  در  دیپلماتیک  مکان های 
امریکا اتخاذ می کند و این تصمیم ارتباطی 
معاون  بایدن،  جو  یا  و  اوباما  به 
ی  ر ئیس جمهو ر

امریکا ندارد.
کاخ سفید پس 
 11 حمله  از 

سپتامبر به کنسولگری امریکا در بنغازی مورد انتقاد 
شدید جمهوری خواهان قرار گرفت.

رایان،  پل  با  تلویزیونی  مناظره  در  نیز  بایدن  جو 
گزارش های  که  کرد  تصریح  رامنی  میت  معاون 
منتشر شده در خصوص اینکه امریکا پیش از این 
مطلع  امریکا  کنسولگری  امنیتی  شرایط  از  حمله 

بوده ، رد کرد.
با شبکه خبری  کلینتون در مصاحبه خود  هیالری 
سی.ان.ان اذعان داشت: پس از این حمله تمرکزها 
بر تظاهرات های سراسری در جهان اسالم معطوف 

شد و سردرگمی هایی به وجود آمد.
وزارت  که  می شود  مطرح  حالی  در  اظهارات  این 
عامل  را  تظاهرات ها  هیچگاه  امریکا  خارجه  امور 

حمله در بنغازی اعالم نکرده است.
کلینتون افزود: به اقدامات خود برای ارتقای شرایط 
امنیتی دیپلمات ها ادامه می دهم چرا که ما نمی توانیم 
بین المللی  امور  در  و  کنیم  عقب نشینی  جهان  از 

مشارکت نداشته باشیم.

عملکرد  دنبال  به  رامنی  میت  داده  نشان  نظرسنجی  جدیدترین 
قدرتمندش در نخستین مناظره انتخاباتی، با اختالفی چهار درصدی 

از اوباما پیش افتاده است.
روزنامه دیلی میل، این برتری رامنی بر اوباما نشات گرفته از افزایش 
رای دهندگان  گروه  مهمترین  از  یکی  که  زن  رای دهندگان  حمایت 
محسوب  امریکا  جمهوری  ریاست  انتخابات  جریان  در  بی طرف 

می شوند، است.
حمایت  از  تقریبا  اکنون  هم  رامنی  میت  نظرسنجی  این  اساس  بر 
یکسانی به نسبت اوباما در میان رای دهندگان زن برخوردار است و 
این موضوع اوباما را وادار می سازد تا در دومین مناظره انتخاباتی که 
امشب)دیشب( برگزار خواهد شد تمام تالش خود را برای جلب 

نظر این گروه از رای دهندگان انجام دهد.
با  از سوی موسسه گالوپ و  انجام شده  بر اساس یک نظرسنجی 
محل  چرخشی  ایالت   12 در  تودی  ای  اس  یو  روزنامه  حمایت 
رقابت، میت رامنی به نسبت اوباما از 12 درصد حمایت بیشتر در 
میان رای دهندگان مرد برخوردار است اما این نظرسنجی نشان داده 
که در میان رای دهندگان زن رامنی تنها با یک درصد اختالف از 
اوباما عقب است و در مجموع میت رامنی در کل رای دهندگان از 
چهار درصد حمایت بیشتر برخوردار است و می تواند در انتخابات 
شش نوامبر پیروز شود. این نظرسنجی که نتایج آن در آستانه دومین 
مناظره ریاست جمهوری امریکا منتشر شد نشان دهنده پایان برتری 
اوباما بر رامنی در میان رای دهندگان زن بوده و موجب  دو رقمی 

نگرانی دموکرات ها شده است. 
با  امریکا  رایاست جمهوری  مناظره  دومین  که  است  در حالی  این 
به رای  امریکایی که نسبت  از رای دهندگان عادی  حضور گروهی 

خود تصمیم قطعی نگرفته اند، برگزار خواهد شد.
این گروه که احتماال تعداد آنها حدود 12 نفر خواهد بود قرار است 
سواالت خود را از کاندیداها مطرح کنند و احتماال نیمی از آنها زن 
خواهند بود. عالوه بر آن مجری این مناظره نیز یک زن خواهد بود.

در انتخابات های ریاست جمهوری امریکا دموکرات ها به طور سنتی 
از حمایت بیشتری در میان زنان برخوردارند اما حمایت رای دهندگان 
زن از اوباما به دلیل عملکرد ضعیف وی در مناظره دو هفته پیش 

کاهش پیدا کرده است.
یک ساعت پس از انتشار نتایج این نظرسنجی ستاد انتخاباتی باراک 
اوباما شرکت مجری این نظرسنجی را هدف انتقادات گسترده قرار 

داد و نتایج را زیر سوال برد.
 50 از  چرخشی  ایالت   12 در  رامنی  که  داد  نشان  نظرسنجی  این 
حمایت  درصد   46 از  اوباما  و  است  برخوردار  حمایت  درصد 

بهره مند است.
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از  خروج  برای  ناتو  و  امریکایی  نیروهای  حالیکه  در 
مایوسی  و  دلسردی  سطح  می شوند،  آماده  افغانستان 
نسبت به آینده افغانستان در جهان و حتی در داخل این 

کشور بی سابقه است.
کارشناسان، سیاستمداران، موسسات پژوهشی و افسران 
پیش بینی  افغانستان  برای  تاری  و  تیره  آینده  نظامی، 
می کنند. آنها جنگ داخلی، رویارویی قومی و فروپاشی 
از  آنها گروه های  افغانستان را پیش بینی می کنند.  ارتش 
تصویر  به  کشور  این  مرزهای  در  را  گرسنه   افغانهای 
و  پاکستان  به  ناآرامی  گسترش  مورد  در  و  می کشند 

آسیای میانه هشدار می دهند.
می کنند.  ایفا  نقش  زمینه  این  در  هم  افغانها  از  شماری 
ثروتمندان مشغول خرید خانه در دوبی هستند و وزرای 
انتقال  به خارج  این کشور  از  را  بستگانشان  نیز  دولت 

می دهند.
چنین تحلیل ها و نگرانی ها بسیار شبیه چیزی است که 
در سال 1989 در آستانه خروج نیروهای شوروی سابق 

از افغانستان رخ داد.
زمان  آن  در  که  بودم  خبرنگارانی  محدود  از  یکی  من 
ارزیابی اداره اطالعات مرکزی )سیا( را در مورد افغانستان 
کمونیستی  رژیم  که  بود  این  سیا  ارزیابی  کردم.  رد 
افغانستان تنها سه هفته پس از خروج نیروهای شوروی 

دوام خواهد آورد.
البته در آن زمان هم پیش بینی های در مورد جنگ داخلی، 
قومی  خونریزی های  و  کشور  تجزیه  ارتش،  فروپاشی 

صورت گرفته بود.
تنها  و  آورد  دوام  سال  سه  کمونیستی  دولت  اما 
شوروی  اتحاد  آن  اصلی  حامی  که  کرد  سقوط  زمانی 

فروپاشید.
اکنون گزینه های هنوز برای یک آینده بهتر وجود دارد. 
اگر همه بازیگران دخیل در افغانستان در عوض آسان 
جنبه های  بر  حد  از  بیش  تمرکز  و  خود  کار  ساختن 
از این کشور، سنگینی وضعیت را درک  نظامی خروج 
در  ثبات  تامین  روی  بیشتر  را  خود  استراتژی  و  کنند 
افغانستان و منطقه متمرکز کنند؛ این گزینه ها می توانند 

راهگشا باشند.
  امریکا چه کند؟

نگاه  واشنگتن  که  است  این  نیاز  مورد  تغییر  مهمترین 

خود به افغانستان را بیش از پیش استراتژیک بسازد.
با وجود حمالت خونین طالبان در تابستان گذشته، من 
هنوز معتقدم که طالبان طرفدار ادامه جنگ پس از 2014 
نیستند و همچنین نمی خواهند قدرت را به صورت کامل 

تحت کنترل خود در آورند.
رقابت های  در  که  اوباما  باراک  دولت  وجود،  این  با 
داخلی گیر مانده، حاضر نیست مذاکره با طالبان را در 

اولویت کار خود قرار دهد.
ارتش امریکا نیز نتوانسته تدابیر موثر و اطمینان بخشی 
را ارایه کند که موجب کاهش جنگ و خشونت از هر 

دو جانب امریکا و طالبان در افغانستان شود.
تا  دارد  وقت  ماه   18 امریکا،  بعدی  جمهوری  رییس 
و  دهد  قرار  خود  اصلی  اولویت  را  طالبان  با  مذاکره 
نیز   2014 پایان  از  پیش  را  آنها  با  بس  آتش  برقراری 

هدف قرار دهد.
این کار تنها زمانی ممکن است که امریکا اراده آنرا داشته 
باشد و استراتژی همه جانبه ای را برای کسب موافقت 
گروه های  همه  و  ملل  سازمان  افغانستان،  همسایه های 

افغان روی دست بگیرد.
با دولت  باید مذاکراتی مفصلی  ناتو  امریکا و  برعالوه، 
افغانستان در مورد ساختارهای حقوقی و قانونی انجام 
تقلب  بدون  و  عادالنه  انتخابات  برگزاری  از  تا  دهند 

ریاست جمهوری در سال 2014 اطمینان حاصل شود.
افغانستان چه کند؟

برای  آمادگی ها  باید  نیز  کرزی  ترتیب، حامد  همین  به 
انتخابات را در اولویت خود قرار دهد؛ چون همین حاال 
کارهای زیادی در این زمینه عقب مانده و این موجب 
تشدید گمانه  زنی ها در مورد نیات اصلی رییس جمهور 

کرزی شده است.
پر ساختن جاهای خالی در کمیسیون مستقل انتخابات، 
دادگاه عالی و ثبت نام رای دهندگان همه باید در هشت 

هفته آینده انجام شود.
پارلمان،  با  ملی  اجماع  ایجاد  راه  از  باید  کرزی  آقای 
رهبران گروه های بزرگ قومی بر سر چگونگی برگزاری 
انتخابات، فضای اعتماد را تقویت کند اما هنوز نشانه یی 

دیده نمی شود که او این کار را انجام دهد.
هر قدر او آمادگی ها برای برگزاری انتخابات را به تاخیر 
بیندازد، به همان اندازه موقعیت خود را در ماه های آینده 

تضعیف می کند.
  بحران امنیت

با بحران بالقوه در داخل 350 هزار نیروی امنیتی افغان 
باید به صورت فوری برخورد صورت بگیرد.

این نیروها از سطح بیسوادی بسیار باال و فرار سربازان 
رنج می کشند و حاال با چالش تیراندازی علیه سربازان 

نیروهای ناتو نیز مواجه هستند.
دولت باید روحیه ملی را در داخل نیروهای امنیتی تبلیغ 

کند و افسران ارتش را تشویق کند.
آقای کرزی تا هنوز عالقه کافی به تقویت روحیه ارتش 

در افغانستان از خود نشان نداده است.
امریکا و رییس جمهور کرزی همچنین در ایجاد آنچه 
همسایگان  میان  در  منطقه یی  اجماع   - اوباما  آقای 
افغانستان برای مداخله نکردن در امور این کشور پس از 

2014 خواند، ناکام مانده اند.
دو  با  امریکا  میان  کنونی  تنش  پر  روابط  به  توجه  با 
همسایه با نفوذ افغانستان - ایران و پاکستان - سازمان 
ایجاد  باید مسئولیت  المللی  بین  نهاد دیگری  یا  ملل و 

چنین اجماعی را فورا به عهده بگیرد.
  ارتش پاکستان ابتکارعمل نشان دهد

اس  )آی  پاکستان  اطالعات  و سرویس  پاکستان  ارتش 
آی(، که سیاست این کشور در قبال افغانستان را مدیریت 

می کنند، نیز باید رفتار خود را تغییر دهند.
بیشتر رهبران طالبان در پاکستان زنده گی می کنند و آنها 

هستند که شورش در افغانستان را تحریک می کنند.
 ،2014 سال  تا  ماندن  منتظر  عوض  در  پاکستان  ارتش 
باید ابتکار عمل را به دست بگیرد، طالبان را مجبور به 
را  آنها  تدارکاتی  راه های  فعالیت ها و  کند، جلو  گفتگو 
بگیرد و برایشان ضرب االجل برای برگشت به افغانستان 

تعیین کند.
عملیات  شدت  کاهش  از  جدا  نمی تواند  کار  این  اما 

نظامی ارتش امریکا صورت بگیرد.
پاکستان بیشتر از هر همسایه یی دیگر افغانستان توانایی 
کمک به تامین ثبات و یا بی ثبات ساختن افغانستان را 

دارا است.
نشانه هایی دیده می شود که سیاست ارتش پاکستان در 

قبال افغانستان به آهستگی در حال تغییر است.
گفتگوهای سازنده میان جنرال اشفاق کیانی، فرمانده کل 
گرفته  صورت  امریکا  ارشد  مقامات  و  پاکستان  ارتش 
است. ارتش پاکستان باید از تنفر بی سابقه یی که نسبت 
به آن در میان گروه های مختلف سیاسی افغان به شمول 

طالبان به وجود آمده، آگاهی داشته باشد.
این ارتش باید با تواضع کامل طوری عمل کند که دولت 

افغانستان را در یک موقعیت مناسب قرار دهد.
تا حال اسالم  آباد برای تامین صلح در افغانستان کاری 

زیادی انجام نداده است.
در  باید سریعا  با غرب،  تنش هایش  با وجود  نیز  ایران 

گفتگوهای مربوط به افغانستان دخیل ساخته شود.
دیگر  کند،  صحبت  ایرانیها  با  نمی تواند  امریکا  اگر 
اعضای قابل اعتماد ناتو و یا سازمان ملل باید این کار 

را انجام دهد.
نیاز  افغانستان  در  آمیز  نتیجه صلح  یک  برای  که  آنچه 
است، تغییر در استراتژی، تاکتیک ها و اتخاذ یک مشی 
خوشبینانه تر از سوی همه بازیگران در قبال این کشور 

است.
این بازیگران باید به یکدیگر اعتماد کنند و در عوض 
نیازهای نظامی، انرژی خود را بر نیازهای سیاسی 18 ماه 

آینده متمرکز سازند.
مهمتر از همه، رییس جمهوری بعدی امریکا باید تامین 
خارجی  سیاست  اصلی  موضوع  را  افغانستان  در  صلح 
خود قرار دهد و آقای کرزی باید آماده شود تا از قدرت 

به صورت آبرومندانه کنار برود.
از این طریق است که او می تواند نام خود را به عنوان 
پدر افغانستان مدرن به ثبت برساند؛ افغانستان که با خود 

و همسایگانش در صلح بسر می برد.

رامنی، اوباما را پشت سر 
گذاشت

www.mandegardaily.com

نخست وزیر بریتانیا:

از نتانیاهو خواسته ام به 
ایران حمله نکند

کلینتون:

 مسوولیت رخدادهای لیبیا را می پذیرم

یهودیان  سالیانه  نشست  در  بریتانیا،  وزیر  نخست  کامرون،  دیوید 
اسرائیل،  وزیر  نخست  نتانیاهو،  بنیامین  از  وی  که  گفت  کشورش 

خواسته است که در صدد حمله به تأسیسات هسته ای ایران نباشد.
به گزارش هاآرتص، آقای کامرون شامگاه دوشنبه، در این گردهمایی 
باید  است،  شده  برقرار  ایران  علیه  که  هایی  تحریم  گفت  یهودیان 
فرصت بیشتری برای تاثیر داشته باشد و در این زمینه، باید با شهامت، 

شکیبایی بیشتری نشان داد.
در هفته های گذشته تنش بین اسرائیل و ایران بر سر پرونده هسته 
یی ایران فضای یک جنگ قریب الوقوع را بوجود آورده بود و در 
با نخست  تماس  در  از کشورهای غربی،  بسیاری  راستا، سران  این 
وزیر اسرائیل، از نتانیاهو خواستند که از نظامی گری در برابر ایران 
اکیداً دوری کند؛ تندترین اخطار در این زمینه از سوی آنگال مرکل، 

صدراعظم آلمان به نتانیاهو داده شده بود.
به یهودیان گفت عملی شدن گزینه نظامی، حکومت  آقای کامرون 
ایران را قوی می کند و مردم ایران را با این رژیم ناتوان و ناکارآمد، 
در برابر دشمن خارجی، متحد می کند- آنهم درست در زمانی که 
حکومت ایران و همپیمان آن، سوریه، در تنگنای شدید قرار گرفته 

اند حمله به ایران، مثل دادن هدیه به سران ایران است.
نخست وزیر بریتانیا این را نیز گفت که اگر ایران به اشتباه استراتژیک 

دست بزند، همه گزینه ها بروی میز خواهد بود.
آقای کامرون ساعتی پس از برقراری تحریم های جدید در نشست 
شورای وزیران خارجه اتحادیه اروپا علیه ایران، این سخنان را بیان 

داشت.
نشست  آخرین  در  دوشنبه  شامگاه  نتانیاهو  بنیامین  حال،  همین  در 
از  پیش  )اورشلیم(،  المقدس  بیت  در  اسرائیل  مجلس  کنونی  دوره 
انحالل این دوره کنست با هدف رفتن به سوی انتخاباتی زودتر از 
که  دارد  های جدیدی  توانایی  اکنون  اسرائیل  که  مدعی شد  موعد، 

مقابله با ایران را امکان پذیرتر می کند.

احمد رشید                       

گزینههایثباتبرایافغانستان

پساز2014
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          احمد ولی مسعود

عناصر  واسطة  به  که   1978 کودتای  با 
چپ به وقوع پیوست، پایه های مشروعیت 
و  ریخت  فرو  حاکمیت  بحران زای  سنتی 
تالطم  از  دیگری  مرحلة  وارد  افغانستان 
که  شد  روشن  حال  عین  در  گردید. 
انحصارِ حاکمیت بر منابع قدرت و توزیع 
اجتماعات  متمادی،  سال های  آن  آن، طی 
و  داد  قرار  نابودی  معرض  در  را  محلی 
بحران جدیدتری را وارد صحنه نمود. این 
گونه بحران ها خصوصًا  زمانی عمق شان را 
نشان دادند که کودتاگران از تأمین روابط 
نتوانستند  و  آمدند  عاجز  افقی،  اساسی 
بخشند؛  قوام  و  عینیت  را  برابری  مفهوم 
سیاست،  صحنة  تنها  نه  صورت  آن  در 
قطب بندی ها  دچار  جامعه  تمام  بلکه 
گرفت؛  قرار  تجزیه  معرِض  در  و  گردید 
با  همراه  ایدیولوژیک  افراط گرایی های 
توسط  قوم گرایانه  و  غیِرملی  سیاست های 

رابطة  برای  سیاسی  نخبه گان 
حاکمیت و جامعه مورد استفادة 

ابزاری قرار گرفت. 
قبل  سال  یازده  این که  تا 
در  نو  افِق  گشایش  سرانجام 
بهای  به  که  افغانستان،  تاریخ 
قهرمانانة  مبارزات  سنگین 
استقالل  آزادی،   به خاطر  مردم 
به  امید  بود،  داده  عدالت رخ  و 
که  آورد  به وجود  را   آینده یی 
بحران های  پاسخ گوی  تنها  نه 
گونة  به  بلکه  می بود،  متنوع 
روشن،  اعتماد برای همگرایی، 
برابری  تأمین  برای  هماهنگی 
دگماهای  از  عبور  و  اجتماعی 
نوین  تغییرات  مسیر  در  سنتی 
مدنی و انبساط قدرت در قالِب 
توسعة پایدار سیاسی ـ اجتماعی 
زمینه سازی می کرد؛ اما با تأسف 
میان  رقابت  هم  این بار  که 
ناآگاهی  ناکارآمدی،  نخبه گانی، 
به  آزمندانه،  قدرت طلبی های  و 
آرزوهای مردم لطمه وارد آورد؛ 
چه بدون در نظر گرفتن خواست 
و آرزوی مردم و بدون مشارکت 
واقعی و همه جانبة آنان و بدون 
معیِن  به یک چارچوِب  رسیدن 
فعال  که  قبول  قابل  و  معقول 

شدِن روابط میان بازیگران سیاست و مردم 
انجام  و  آغاز  ببخشد،  منطقی  جان مایة  را 
هر حرکت و سیاستی را با مشکل روبه رو 

می سازد. 
زاییدة  کشور  در  روزافزون  بحران های 
سیاست و سیاست گذارِی کسانی است که 
با عقب گرد فکری وعقده گشایی سیاسی، 
در  تصمیم گیری  و  تصمیم سازی  قدرت 
بیراهه  با  و  گرفته اند  عهده  به  را  کشور 
جبران ناپذیری  ضربه های  رفتن های شان، 
را به کشور وارد کرده اند. از طرفی، پایین 
بودن سطح سواد و فقدان دانش و آگاهی 
عده یی  تا  است  شده  باعث  نیز  جامعه 
انگشت شمار بتوانند با استفاده از تعامالت 
نابسامان سیاسی و اجتماعی به میان آمده 
و فرصت هایي که به بهای سنگین با عزمِ 
مردم به دست آمده اند، به فکر منافع و در 
اجنداهای شخصی خویش  پیشبرد  جهت 

باشند.
جست وجوی  باقی مانده،  راه  تنها  اکنون 
راه حل های مناسب و منطقی است که برای 
برون رفت و خروج از باتالقی که امروز در 
آن دست وپا می زنیم، بدان نیاز داریم و به 

عقیدة ما، این کارِ دشوار و ناممکنی نیست؛ 
اگر »انگیزه« و »اراده« باشد، هرچند بحران 
و  اصلی  عوامل  شناخت  گردد،  پیچیده تر 
تنش های برخاسته از آن نیز دور از امکان 
نمی باشد. بنابرین، اسلوب مواجهة آگاهانه 
با بحران و یافتن راه های حل نیز مقدور و 
میسور خواهد بود. اگر بخواهیم به هدفی 
نیافته ایم، نقشة راه  دست یابیم که تاکنون 
بازخوانی  و  بررسی  مورد  ابتدا  از  باید  را 
قرار داد، باید اطمینان یافت که چارچوب 
کارآمد، نقشة دقیق و برنامة عملی را  در 
باشد  راه غلط  نقشة  اگر  داریم؛ که  دست 
به  که  تنها  نه  اشتباه،  مسیر  انتخاب  و 
بحران های  گرفتار  که  نمی رسیم،  مقصد 

دامنه دارتری نیز خواهیم شد. 
افغانستان،  در  جدید  تحوالت  آغاز  از 
بود، راهی  برای من کاماًل مشهود  حداقل 
بیراهه  به  شده،  گشوده  پای مان  پیش  که 
می رود و بازهم ما را دچار مشکالت عمده 
از  نمود.  بحران های طاقت فرسا خواهد  و 

و  صراحت  با  که  می باشم  کسانی  اولین 
صداقت و بدون هیچ چشم داشتی، گفتمان 
را  حاکمیت  سیاست های  از  غیر  سیاسی 
علیرغم  این  و  نمودم؛  راه اندازی  همواره 
چون  حکومتی،  مسوولین  هشدارهای 
سیاست  که  داشتم  باور  و  بودم  معتقد 
مردم  که  است  آن  از  به دور  حاکمیت 
دیدگاه های  تحقق  به  گردیده اند،  امیدوار 
همین  به  دادم.  ادامه  هم چنان  خویش 
را  طرحی   2003 سال  در  که  بود  نسبت 
تحت عنوان »آجندای ملی« ارایه نمودم که 
قرار  توجه  مورد  را  گسترده یی  زمینه های 
هویت  »شکل دهی  چه گونه گی  از  می داد؛ 
ملی« تا »پروسة اعتمادسازی«، »ارزش های 
حقوق بشر« و »دموکراسی«، مساله یی مهم 
ملی«  »حلقة  تشکیِل  سرانجام  و  »امنیت« 
یقین  به  واحد  رهبری  تیم  ایجاد  با  که 
با  توام  و  اجرا  قابل  کارآمد،  می توانست 
این  به  توجهی  متأسفانه  باشد،  دستاورد 
طرح و طرح های مفید دیگر نشد و نتیجة 

همان گردید که شاهدش هستیم. 
مرور سطحی حوادث  و  کوتاه  نگرشی  با 
خوش بینی  متأسفانه  که  درمی یابیم  تاریخ 

و خوش باوری به هر پدیدة نوظهوری در 
همیشة  روایت  مردم،  جانب  از  افغانستان 
تاریخ ما شده است. با این تفسیر تا زمانی 
و  جریانات  کامل  روشنی  در  ما  مردمِ  که 
سرنوشت ساز  و  حیاتی  و  اساسی  مسایل 
که  ندانند  دقیقًا  و  نگیرند  قرار  خویش 
کدام  و  چیز  در چه  مصلحت شان  و  خیر 
داشت  توقع  نمی توان  است،  نهفته  راهی 
مردماِن  و  حلقات  را  آنان  آرمان های  که 
کمین  در  که  عناصری  و  فرصت طلب 
نشسته اند تا هرآن چه را که خود مصلحت 
ندارد،  جایی  مردم  خیر  آن  در  و  می بینند 
که  هستند  مردم  این  باز  و  نبرند  یغما  به 
باید تاوان خیانت دیگران و ندانم کاری و 
پرداخت  به سختی  را  ساده نگرِی خویش 
کنند؛ بنابراین باید قبل از آن که بسیار دیر 
شود، کنش هایی را در پیش گرفت تا روابط 
تحکیم  موجب  آن چه  و  مردم  و  دولت 
حاکمیت قانون، تقویت دموکراسی، تأمین 
عدالت و ایجاد نهادهای مدنی می گردد را از 
حالت قوه به فعل درآورد 
برای  سازنده  اقدامات  و 
بودن  خوش بخت  حق 
زنده گی  خوش بخت  و 
برخوردار  و  کردن 
زنده گی  از  مردم  شدن 
آبرومندانه را روی دست 

گرفت.
در طول این سال ها تمام 
تالش من متکی به یافتن 
گرفتن  سراغ  و  راه ها 
که  است  بوده  مسایلی 
بتواند ما را در رسیدن به 
یک »وفاق ملی« یاری کند 
تا برای چاره جویی رنج ها 
راهگشا  مردم،  آالم  و 
بتواند  اقل  حد  یا  گردد، 
سمت   به  را  ما  شرایط 
اما  کند.  هدایت  »بهبود« 
امروز باید آموخته باشیم، 
خواست  که  زمانی  تا 
واقعی مردم در نظر گرفته 
راهکارِ  هر  طرح  نشود، 
مترقی یا منحط، درست یا 
غلط، مذهبی یا مادی... به 
نابه جا  کلمه  واقعی  معنی 
نتیجه  در  و  بود  خواهد 
راهی،  هر  گرفتن  پیش 
کار سیاست  کردِن  واگذار  و  است  بیراهه 
به  اجتماعی و سپردن سرنوشت کشور  و 

تصادف و احتمال وحوادث می باشد.
حاال مردم به این باور رسیده اند که دیگر 
قومیت،  پوسیدة   ریسمان  به  زدن  چنگ 
قبیله، تبار، خیل و اصل و نسب نمی تواند 
برای آنان سعادت و خوش بختی به ارمغان 
که  است  این  نشان دهندة  این  و  آورد 
پرتو  در  گذشته  از  گرفتن  باعبرت  مردم 
و  خواست  دارند،   قرار  بهتری  آگاهی 
دیدن  همگانی   منافع  در  را  خود  منافع  
است  داده  فرصت  آنان  به  نگری  آینده  و 
همة  زیربنای  را  کشور  صالح  و  خیر  تا 
تصمیم ها و رفتارهای خود قرار دهند؛ اما 
سئوال اینجاست که دولتمردان وسیاسیون 
ثمر رساندن  به  تاچه حد در  ما،  ورهبران 
اساسی ترین رسالت خویش یعنی ساختن 
ایجادِ   های  مؤلفه  با  جدید  افغانستان 
»وحدت ملی«  واقعی و بنا کردن پایه های 
وحدت اجتماعی نو، بر اساس تفاهم ملی 
و احیای روح اجتماعی و آگاهی سیاسی و 
فرهنگی نقش داشته اند و یا در ایفای نقش 

شان صادق بوده اند؟!

  »... هم میهنان مومن!
جهاد برحق شما ملت قهرمان، تغییر در جغرافیه و تاریخ جهان به میان آورد و به همت 
بار دیگر دسایس شوم  اکنون  پاشید.  امپراتوری کمونیزم فرو  واالی فرزندان مومن شما، 
کابل  در شهر  را  از خون  می خواستند حمامی  امروز  که  کمونیست  افراطی  ماجراجویان 
به پا سازند و کشور ما را به دوران اختناق و استبداد و الحاد کمونیزم برگردانند، باز به 
همت همین فرزندان قهرمان شان به ناکامی روبه رو شد. این دسیسة شوم در زمانی صورت 
خویش  اسالمی  دولت  سرانجام  طوالنی  جلسات  از  بعد  مجاهدین  رهبران  که  می گیرد 
مجاهدین  رهبری  که شورای  می گیرد  در حالی صورت  دسیسه  این  و  نمودند  اعالن  را 
تصمیم گرفتند هیاتی را به سرپرستی پروفیسور صبغت اهلل مجددی به کابل بفرستند، اما 
گردند،  بهره مند  جهاد  پربار  ثمرات  از  ما  زجرکشیدة  ملت  نمی خواستند  که  دسیسه گران 
اسالم  دلیر  به وقت سپاهیان  اقدام  به راه می اندازند که خوشبختانه  را  چنین دسایس شوم 
به فرماندهی فرمانده محبوب انجنیر احمدشاه مسعود، سرانجام این دسیسه را به ناکامی 
روبه رو ساخت و من پیروزی حق بر باطل و غلبة نور بر ظلمت را یک بار دیگر به شما 

مبارک باد می گویم.
  هموطنان عزیز!

انقالب شکوهمندتان امروز در مرحلة پیروزی نهایي خود رسیده است. شما مطمین باشید 
که بعد از این، دست آشوبگران برای همیشه ـ انشاءاهلل ـ از کشور ما کوتاه شد.

  هموطنان عزیز!
ملت ما، ملتي واحد و یک پارچه است. در انقالب اسالمی کشورمان همه اقشار ملت، همة 
مردم ما به صورت خیلی دلیرانه سهم گرفتند. ملت ما، ملتي متحد و یک پارچه است. ما 
هرگز اجازه نخواهیم داد هیچ دستی ناپاک در میان ملت واحِد ما تفرقه ایجاد کند. به نام 
رنگ، نسل، قبیله و نژاد هیچ گاه ملت ما از همدیگر جدا نمی شود. اسالم ضامن وحدت و 

یک پارچه گی ملت ما است.
  هموطنان عزیز !

ملت عزیز ما اگرچه در انقالب شکوهمند خود همة رنج ها را تنها متحمل شد، اما با این 
حال کشورهای اسالمی، ملت های مسلمان، کشورهای آزادی دوست در دوران محنت و در 
ایام رنج و تکلیف، ملت عزیز ما را تنها نگذاشت. ما در حالی که در مرحلة جدید از حیات 
اسالمی ملی و تاریخی خود قرار داریم، از همة کشورهای دوست مخصوصًا از کشورهای 
همسایه، از جمهوری اسالمی پاکستان، از جمهوری اسالمی ایران، از عربستان سعودی، از 

همة کشورهای اسالمی و غیراسالمی صمیمانه قدردانی می نماییم.
در افغانستان یک کشور اسالمی و دولت اسالمی که توسط شورای رهبری جهاد تشکیل 
شده، هرچه زودتر انشاءاهلل پیاده خواهد شد و این پدیدة بزرگ در تاریخ جهان و در تاریخ 
ملت ما، یک نقطة عطف بسیار عظیمی در تاریخ جهان خواهد بود. افغانستان اسالمی کانون 
صلح و امنیت در منطقه و جهان خواهد بود. ما به همة کشورهای همسایه، به همة ملت ها 
و به همة کشورها اطمینان می دهیم که انقالب اسالمی در دوران پیروزی اش، به عنوان امن 

و استقرار در منطقه و در جهان به میان خواهد آمد.
ملت افغانستان از همه موسسات بین المللی، از کنفرانس اسالمی، از ملل متحد و از سایر 
موسسات انسانی که با ملِت ما در دوران جهاد و هجرت یاری و همکاری نمودند، اظهار 

قدردانی و شکران می نماید.
ما از همة کشورها و همة موسسات، از کنفرانس کشورهای اسالمی، از ملل متحد یک بار 
نمایند. ما  با ملت مظلوم و قهرماِن ما همکاری  بازسازی  دیگر می خواهیم که در دوران 
یقین داریم که دوستان ملت ما آن چنان که ما را در دوران جهاد و در دوران انقالب یاری 
نمودند، در دوران بازسازی نیز با ما همکاری و یاری خواهند نمود. ناگفته نگذاریم که بعد 
از استقرار اوضاع در کشور ما، در برابر همة آن هایی که درگذشته به بیراهه رفته بودند، 
یک بار دیگر عفو عمومی را اعالن نموده، اطمینان می دهیم که در دوران تشکیل حکومت  
تجاوزی  کمترین  فردی  هیچ  ناموس  و  جان  به  مال،  به  کسی،  هیچ  به  هرگز  مجاهدین 
صورت نخواهد گرفت. من از همة برادران مجاهد و از همة فرماندهان عزیز می خواهم 

امنیت را در همه جا به صورت جدی تامین نمایند.
در اخیر یک بار دیگر از همة افراد اردو و از همة مردم کابل که در جهت ناکامِی این دسیسة 
شوم با برادران مجاهدشان همکاری نمودند، اظهار قدردانی می نمایم و یقین دارم که بعد 
از این، دسیسه گران کاری را از پیش برده نمی توانند و از اردوی کشور، از قوای امنیتی و 
از همة ارگان های دولتی می خواهم در جهت ناکامی این دسیسه با برادران مجاهِد خود 

همکاری نمایند.« 
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آرام  اگر  که  دنیایی  و  است  علم  دنیای  دنیا، 
مکث  حتا  و  نمی ایستد  ما  برای  برداریم،  قدم 
برای  زیادی  مطالب  روزها  این  نمی کند.  هم 
مطالعه و وقت ناچیز برای خواندن وجود دارد؛ 
است  امری  مطالعه  در  برنامه ریزی  بنابراین 
امور، موجب  انجام  بودن در  بی برنامه  واجب. 
بروز اضطراب و پریشانی است؛ زیرا ترس از 
گذشت زمان و ترس از انجام نشدن کاری در 
اغتشاش و  به وجود آمدن  زمان معین، موجب 

نگرانی خواهد شد. 
  درست خواندن را یاد بگیریم 

کنید،  مطالعه  را  کتابی  می خواهید  که  هنگامی 
بهترین  از  یکی  درسی،  کتب  به خصوص 
کردن  پیاده  مطالعه،  موثر  و  مفید  شیوه های 
انجام تک  که  است  مطالعه  ده مرحله یی  روش 
و  یادگیری  در  بسیاری  کمک  مراحل،  تک 

تثبیت مطالب در ذهن شما می نماید. 
این مراحل ده گانة مطالعه عبارت اند از: 

ـ تخمین و هدف گذاری: مشخص کنید قصد 
را  تعداد صفحه  چه  زمانی  بازة  چه  در  دارید 

مطالعه کنید. 
آن  مورد  در  قبل  از  آن چه  هر  ذهنی:  تخلیة  ـ 
موضوع به خاطر دارید، روی کاغذ منتقل کنید، 

حتا اگر در مورد صحت آن تردید دارید. 
سریع  و  اجمالی  طور  به  اجمالی:  مطالعة  ـ 
صفحات را ورق بزنید و به فهرست، عناوین، 
سواالت، تصاویر و خطوط پُررنگ شده توجه 

کنید. 
نظر  از  که  مطالبی  مورد  در  سوال:  طرح  ـ 
نگاهی  با  تا  کنید  طرح  سوال  گذراندید، 
خواندن  آمادة  جستجوگرانه  و  کنجکاوانه 

شوید. 
ـ خواندن فعال برای یافتن پاسِخ پرسش ها: در 
این مرحله شروع به خواندن کتاب کنید. سعی 
بخوانید.  حفظی  صورت  به  را  مطالب  نکنید 
کتاب را عمیق و دقیق بخوانید و به دنبال پیدا 
کردن پاسخ سواالت آخر فصل یا سواالتی که 

در ذهن خود دارید، باشید. 
ـ تجزیه، تحلیل و تفهیم: سعی کنید تمام مطالب کتاب را 
کاماًل متوجه شده و به حافظة خود منتقل کنید؛ بعضی از 
قسمت ها به تحلیل بیشتری نیاز دارد تا شما بتوانید مفهوم 

آن ها را درک کنید. 
ـ یادداشت برداری: آن چه را که یادگرفته اید، از حافظة خود 

روی کاغذ بیاورید و خالصة آن ها را مکتوب کنید. 
ـ مرور و بازبینی: متن خالصه شده و متن اصلی را دوباره 
بخوانید و متن خالصه شده را بازبینی و اصالح کنید، و 
دارید،  مهارت  حافظه  درخت  کشیدن  در  که  در صورتی 

درخت مورد نظر را ترسیم کنید. 
ـ تعریف: مطالبی را که یاد گرفته اید، حتی المقدور با صدای 

بلند برای خود یا دیگران تعریف کنید. 
ـ تجسم: چشمان تان را ببندید و مطالب خوانده شده را در 

ذهن خود مجسم کنید. 
  مهم ترین مرحله 

است  فعال  خواندن  یعنی  پنجم  مرحلة  مرحله،  مهم ترین 
و ما برای آن که بتوانیم بهتر و فعال تر بخوانیم، الزم است 
انگیزة  با  تا  باشیم  داشته  ذهن  در  متن  مورد  در  سواالتی 
به  فعال،  خواندن  از  بعد  مراحل  کنیم.  مطالعه  بیشتری 
مدت  به  و  تثبیت شود  ذهن  در  مطالب  می کند  ما کمک 
این  کردن  پیاده  شود.  نگهداری  حافظه  در  طوالنی تری 
روش بعد از مدتی تمرین، بسیار آسان می شود و به طور 
ناخودآگاه آن ها را انجام می دهید و حتا برای تان لذت بخش 

نیز می شود. 
را  کلمات  همة  تا  دهید  تمرین  را  خود  چشمان  نکته: 
ببیند.  نگاه  یا چهار کلمه در یک  باالی سه  در دسته های 
به  نیست که چشمان تان  آموختن خواندن دسته ها چیزی 
طور طبیعی آن را انجام دهد. این کار نیاز به تمرین مداوم 

دارد. 
تمرکز یعنی توانایی قبول بعضی چیزها و به دور انداختن 
چیزهای دیگر. به عبارتی تمرکز یعنی دقیق شدن روی یک 
موضوع، با حذف توجه به موضوعات دیگر. برخی فکر 
می کنند برای داشتن تمرکز باید روی ذهِن خود یا محیط 
اطراف شرایط خاصی را تحمیل کنند؛ اما این طور نیست و 
هر چه بیشتر به ذهن خود فشار بیاورید، تمرکز مشکل تر 
می شود. وقتی شما مشغول تماشای فیلم یا خواندن داستان 
جذابی هستید، بدون اعمال هیچ گونه فشاری، تمرکز دارید؛ 
ما را جلب می کند که  به طور طبیعی چیزی توجه  چون 
برای ما حایز اهمیت است و از آن سود می بریم. بنابراین 
باید راهی پیدا کنیم که دقت ما، حتا نسبت به موضوعی که 
به آن عالقه نداریم، عمیق تر شود و در حقیقت بین ذهن و 

آن موضوع، عالقه ایجاد کنیم. 
  کتاب های حجیم 

بدون تردید، پیش مطالعه برای فراهم کردِن یک دید کلی از 
خواندنی های سنگین، نظیر مقاالت روزنامه ها، گزارش های 
است.  مفیدی  کار  کتاب های غیرداستانی،  کار و  کسب و 
پس از این چشم انداز کلی، توانایی آن را خواهید داشت تا 
دربارة این که کدام گزارش یا چه بخشی از یک گزارش، 

ارزش دیدن دقیق را دارد، تصمیم بگیرید. 
  دورنمای سریع 

مطالعه  برای  که  را  آن چه  نخست  پاراگراف  دو  تمام 
برگزیده اید، بخوانید. سپس فقط جملة اول پاراگراف های 
پاراگراف آخر را به صورت  بعدی را بخوانید. آن گاه دو 
تمام  چشم انداز،  و  مرور  که  نبرید  یاد  از  بخوانید.  کامل 
اما  نمی دهد.  شما  به  را  متن  یک  جزییات  و  اطالعات 
واقعًا  که  چیزهایی  برای  وقت  از صرف  را  شما  کار  این 
نمی خواهید یا نیاز ندارید آن ها را بخوانید، معاف می کند. 
یادتان باشد مرور اجمالی، تنها یک دورنمای سریع و کلی 
قرار  شما  اختیار  در  را  ناآشنا  و  طوالنی  خواندنی های  از 

می دهد. 
  سطحی خوانی 

به دست  برای  خوبی  راه  سریع،  گذار  یا  سطحی خوانی 
آوردِن دورنمای کلی از خواندنی های ساده و کوتاه مانند 
مجالت عمومی یا ورزشی و بخش های سرگرمی یک مقاله 
و مرور متن هایی که پیش از این آن را خوانده اید، است. 
وادارشان  است.  مغناطیس  دو  مثل  چشمان تان  کنید  فکر 
کنید تا سریع کار کنند. آن ها را از عرض سطرهای چاپ 
شده، با سرعت عبور داده فقط چند واژة کلیدی را از هر 
سطر برچینید. سطحی خواندن افراد با هم متفاوت است. 
در سطحی خوانی هر کس واژه های متفاوتی را برمی چیند، 
اما همه گی یک دورنمای بسیار مشابه از محتوای یک قطعه 
به دست می آورند. مرور اجمالی و سطحی خوانی، می تواند 
سریعًا به شما دورنمایی کلی دربارة محتوا بدهد؛ اما هیچ 
فنی نمی تواند درک بیش از 50 درصد را تضمین کند؛ زیرا 
در سطحی خوانی، ما همة کلمات را نمی خوانیم و هیچ کس 

از چیزی که نخوانده، نمی تواند ایده یی به دست بیاورد. 
  کلمه به کلمه نخوانید 

بسیاری از ما آموخته ایم که تک تک کلمات یک جمله را 
فرهاد، فکر،  برادر، من،  مثل:  بخوانیم.  به صورت مستقل 

می کند، مکتب و... 
شما هم احتماالً این گونه می خوانید، به ویژه وقتی کلمات 
باشد،  داشته  معنای خاصی  کلمات  وقتی  یا  باشد  مشکل 
نمایشنامة  یک  شعر،  یک  می خواهید  که  وقتی  همانند 
شکسپیر یا یک قرارداد و مانند آن را بخوانید. البته این کار 
اشکالی ندارد. اما خواندن کلمه به کلمه، تندخوانی را نابود 
می کند و جلوی سرعت شما را می گیرد. دسته بندی کردن 
کلمات به شما یاد می دهد به جای نگاه کردن به یک کلمه 
در یک زمان، به گروه هایی از کلمات نگاه کنید تا سرعت 

شما در اوج خود افزایش یابد. 
  چند تمرین عملی 

چشمان خود را تمرین دهید تا همة کلمات را در دسته های 
باالی سه یا چهار کلمه در یک نگاه ببیند. آموختن خواندن 
دسته ها چیزی نیست که چشمان تان به طور طبیعی آن را 
انجام دهد. این کار نیاز به تمرین مداوم دارد. حال مطلب 

آسانی برای خواندن انتخاب کنید. 
هر قدر می توانید آن را تند بخوانید. تالش کنید به جای 
در  کلمه  چهار  تا  سه  به  زمان،  هر  در  کلمه  یک  دیدن 
با سرعت  را  متمرکز شوید. آن گاه همان بخش  نگاه  یک 

معمولی بازخوانی کنید تا ببینید بار اول، چه چیزهایی را 
جا انداخته اید؟ 

مطالعه  را  دسته ها  نخست  کنید.  تمرین  را  دیگری  قطعة 
چه  قسمت  این  در  ببینید  تا  کنید  بازخوانی  سپس  کرده، 

چیزهایی را جا انداخته اید. کوشش کنید دسته ها را بدون 
جاافتاده های دفعة اول بخوانید. روزانه، پانزده دقیقه تمرین 
کنید. ممکن است این فنون را در طول یک هفته یا بیشتر 

فرا بگیرید.
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برخی فکر می کنند برای داشتن تمرکز 
باید روی ذهِن خود یا محیط اطراف 

شرایط خاصی را تحمیل کنند؛ اما 
این طور نیست و هر چه بیشتر به ذهن 

خود فشار بیاورید، تمرکز مشکل تر 
می شود. وقتی شما مشغول تماشای 

فیلم یا خواندن داستان جذابی هستید، 
بدون اعمال هیچ گونه فشاری، تمرکز 

دارید؛ چون به طور طبیعی چیزی توجه 
ما را جلب می کند که برای ما حایز 
اهمیت است و از آن سود می بریم. 

بنابراین باید راهی پیدا کنیم که دقت 
ما، حتا نسبت به موضوعی که به آن 

عالقه نداریم، عمیق تر شود و در 
حقیقت بین ذهن و آن موضوع، عالقه 

ایجاد کنیم.

بهشتهنظریزاده

اي نگاهت نخي از مخمل و از ابریشم

چند وقت است که هر شب به تو مي اندیشم

به تو آري، به تو یعني به همان منظر دور

به همان سبز صمیمي، به همبن باغ بلور

به همان سایه، همان وهم، همان تصویري

که سراغش ز غزل هاي خودم مي گیري

به همان زل زدن از فاصلة دور به هم

یعني آن شیوة فهماندن منظور به هم

به تبسم، به تکلم، به دالرایي تو

به خموشي، به تماشا، به شکیبایي تو

به نفس هاي تو در سایة سنگین سکوت

به سخن هاي تو با لهجة شیرین سکوت

شبحی چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده است

در من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم، عاشق دیدار من است

یک نفر ساده، چنان ساده که از ساده گی اش

می شود یک شبه پی برد به دلداده گی اش

آه ای خواب گران سنگ سبک بار شده

بر سر روح من افتاده و آوار شده

در من انگار کسی در پی انکار من است

یک نفر مثل خودم، تشنة دیدار من است

یک نفر سبز، چنان سبز که از سرسبزیش

می توان پل زد از احساس خدا تا دل خویش

رعشه یی چند شب است آفت جانم شده است

اول اسم کسی ورد زبانم شده است

آی بی رنگ تر از آینه، یک لحظه بایست

راستی این شبح هر شبه، تصویر تو نیست؟

اگر این حادثة هر شبه تصویر تو نیست

پس چرا رنگ تو و آینه این قدر یکی ست؟

حتم دارم که تویی آن شبح آینه پوش

عاشقی جرم قشنگی ست به انکار مکوش

آری آن سایه که شب آفت جانم شده بود

آن الفبا که همه ورد زبانم شده بود

اینک از پشت دل آینه پیدا شده است

و تماشاگه این خیل تماشا شده است

آن الفبای دبستانِی دلخواه تویی

عشق من، آن شبح شاد شبانگاه تویی 

یک مثنوی از بهروز یاسمی
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گفتوگویبیناالفغانی

دربارةسربازانمفقودشدة...
 این است که حدود 20 تن آن ها بعد از خروج از 
افغانستان در کشورهای دیگر مقیم شده اند و 30 
تا 40 تن شان ممکن است هنوز در افغانستان یا 

پاکستان زنده  گی کنند.
  جنگی پرتلفات

 1358 سال  در  شوروی  جماهیر  اتحاد  نیروهای 
هجری/ 1979 میالدی وارد افغانستان شدند و بعد 
از حدود ده سال مبارزه مردم افغانستان، در سال 
این کشور را ترک  1367 هجری/ 1989 میالدی 
کردند. این جنگ ده ساله خسارت مالی و تلفات 
جانی هنگفتی را بر اتحاد جماهیر شوروی پیشین 

وارد کرد.
تلفات جانی  از شمار  دقیقی  آمار  تاهنوز  هرچند 
اما  نیست،  دست  در  افغانستان  در  سرخ  قشون 

آماری که رسانه ها جمع آوری کرده نشان می دهد 
که از سال 1979 تا 1989 در مجموع 620 هزار 

سرباز شوروی در افغانستان وظیفه انجام دادند.
همه  جانی  تلفات  رقم  منابع،  بسیاری  براساس 
به  افغانستان،  امنیتی شوروی سابق در  بخش های 
14453 تن رسیده بود. همچنان در این جنگ ده 
نیروهای قشون سرخ زخمی  از  ساله 53753 تن 

شده بودند.
خسارت های مالی شوروی سابق در افغانستان نیز 
ساله  ده  جنگ  در  آمارها،  براساس  بود.  هنگفت 
 147 هلیکوپتر،   333 هواپیما،   118 افغانستان، 
 433 جنگی،  و  باربری  زرهپوش   1314 تانک، 
مخابره  سیار  دستگاه   1134 انداز،  راکت  و  توپ 
و 11369 عراده الری و تانکر نفت شوروی سابق 

تخریب شدند.

اشتباه20سالپیشرا...
می اندیشند،  افغانستان  امنیت  به  که  آنانی  تمام  و   

قربانی های زیادی داده اند«.
بزرگترین  از  یکی  بریتانیایی گفت کشورش  مقام  این 
عرصه های  در  افغانستان  به  کننده  کمک  کشورهای 
نظامی و توسعه یی تا سال 2014 و بعد از 2015 باقی 

خواهد ماند.
از  پس  بریتانیا  گفت  که  وجودی  با  وارسی  خانم 
اما  داشت  نخواهد  نظامی  نیروی  افغانستان  در   2014

تاکید کرد که همکاری های این کشور با افغانستان به 
»در  افزود:  او  نمی شود.  محدود  نظامی  نیروی  داشتن 
پایان 2014 بریتانیا نیروی نظامی در افغانستان نخواهد 
نیست. در کنفرانس های  ما  تعهد  پایان  این  اما  داشت 
توکیو و شیگاگو ما جهان را گردهم آوردیم تا مجموعا 
هشت میلیارد دالر را ساالنه تا سال 2017 به افغانستان 

بپردازند«.
  تشکیل کمیسیون مشترک

را  مشترکی  کمیسیون  همچنین  بریتانیا  و  افغانستان 
برای نظارت بر عملی شدن تعهدات ذکر شده در سند 

همکاری های استراتژیک بین دو کشور تشکیل داده اند. 
همکاری های  سند  گفت  بریتانیا  خارجه  وزیر  معاون 
با  درازمدت  در  بریتانیا  که  می دهد  نشان  استراتژیک 

افغانستان خواهد بود.
برای  را  افغانستان  بریتانیا  که  گفت  وارسی  خانم 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نیز کمک می کند. 
در  را  افغانستان  تا  است  مصمم  بریتانیا  که  افزود  او 
راستای مصالحه کمک کند، مصالحه یی که به گفته او 

حقوق زنان و حقوق بشر در آن احترام شود.
گفت  کشور  خارجة  وزارت  معاون  لودین،  جاوید 

همکاری  افغانستان  با  مختلف  عرصه های  در  بریتانیا 
کرده و نخستین کشوری بود که 50 درصد کمک هایش 
را از طریق بودجه حکومت افغانستان به مصرف رسانده 
است. او افزود نقشی که بریتانیا در بخش کمک نظامی 
این  برای  بازی کرده است،  افغانستان  و توسعه یی در 

کشور بااهمیت است.
معاون سیاسی وزارت خارجه در بخشی از اظهاراتش 
گفت که افغانستان در امضای پیمان های استراتیژیک، 
نظریات کشورهای همسایه و دوست را می شنود، ولی 

بر اساس منافع ملی خود تصمیم می گیرد.

»گفت وگوی بین االفغانی« که به تازه گی طرح آن از سوی 
شده،  ارایه  متحد  سازمان ملل  ویژه  نمایندة  کوبیش  یان 
معتبر  نهاد  این  سیاست های  در  اساسی  چرخش  نماینگر 
می تواند محسوب  افغانستان  بحران  مورد حل  در  جهانی 
گفته  افغانستان  در  متحد  ملل  سازمان  ویژه  نمایندة  شود. 
است که این سازمان به عنوان« سکوی بی طرف » می تواند 
افغانستان  در  صلح  گفتمان  راه اندازی  در  سازنده  نقش 
داشته باشد. در طرح آقای »یان کوبیش« این گفت وگوها 
به عنوان سرآغاز روند صلحي که به وسیله مردم افغانستان 
هدایت خواهد شد، خوانده شده است. سازمان ملل متحد 
می کند  مطرح  را  بین االفغانی  بحث گفت وگوی  حالی  در 
که این پروژه از سال ها به این سو به عنوان الترناتیف حل 
بنیاد  به وسیله احمد ولی مسعود رییس  افغانستان  بحران 
شهید احمدشاه مسعود تیوریزه و در این اواخر به گونه یي 
نظام مند در قالب یک رساله به نام« آجنداي ملي ریفورم 
سیاسي و ایجاد صلح پایدار در افغانستان« به چاب رسیده 
است. احمدولي مسعود به عنوان شخصیت ملی و مطرح 
سیاسی در کشور پروژة گفت وگوی بین االفغانی را مهم ترین 
راه بیرون رفت از وضعیت موجود به سمت ثبات و استقرار 
سیاسی در افغانستان عنوان کرد که می تواند همة افغان ها 
را به دور یک محور ملی و اجنداي ملي گرد آورد. در این 
طرح نقش و جایگاه مخالفان مسلح به درستی تعریف شده 
ریاست جمهوری،  ارگ  آمیز  ابهام  دیدگاه های  برخالف  و 
مخالفان  با  سازنده  گفت وگوی  یک  شکل گیری  راهکار 
توجه  مساله  این  به  نیز  ملل  سازمان  است.  شده  مطرح 
کرده و گفت وگوی بین االفغانی را تنها به گروه های موجود 
سیاسی در داخل کشور فرونکاسته، بلکه از مخالفان مسلح 
نیز به عنوان بخشی از این گفت وگو استقبال کرده است. 
را  بین االفغانی  گفت وگوی  پروژة  مسعود  احمدولي  آقای 
در کنفرانس های متعددی مطرح کرد که به استقبال و توجه 
حلقات سیاسی داخلی و خارجی رو به رو شد. فشردة این 
شورای  ابتکار  به  که  بین المللي  کنفرانس  در  اخیراً  پروژه 
عالي صلح برگزار شده بود، از سوی آقای مسعود مطرح 
نهادهای ملی و  اختیار  این فشرده آن در  شد و هم چنین 
بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد قرار داده شد. بنیاد 
گفتگوی  پروژه  مبتکر  عنوان  به   مسعود  احمدشاه  شهید 
بین االفغانی با چاپ و انتشار رساله » آجندای ملی، ریفرم 
سیاسی و ایجاد صلح پایدار در افغانستان« به قلم احمدولی 
مسعود، که اعم دیدگاه های این نهاد و شخص آقای مسعود 
را در خصوص رسیدن به وفاق و صلح ملی بازتاب می دهد، 
گام مهمي در این رستا برداشته است. این رساله به صورت 
و  یافته  اختصاص  بین االفغانی  گفتگوی  مساله  به  مشرح 
در  می کند.  گره گشایی  فراگیر  به صورت  را  آن  جزییات 
مقدمة این رساله که به انگیزه پروژه آجندای ملی به عنوان 
دارد  اشاره  کشور  در  جنگ  معضل  حل  راه  ترین  اصلی 
چنین می خوانیم: » از آغاز تحوالت جدید در افغانستان، 

مان  پای  پیش  که  راهی  که  بود  مشهود  کامال  من  برای 
گشوده شده به بیراهه می رود و بازهم ما را دچار مشکالت 
عمده و بحران های طاقت فرسا خواهد کرد؛ به همین نسبت 
»آجندای  عنوان  تحت  را  طرحی   2003 سال  در  که  بود 
توجه  مورد  را  گسترده یی  زمینه های  که  دادم  ارایه  ملی« 
قرار می داد؛ از چگونه گی شکل دهی هویت ملی تا پروسه 
اعتماد سازی، ارزش های حقوق بشري، دموکراسی، مسأله 
مهم امنیت و بالخره تشکیل دولت وحدت ملی که با ایجاد 
تیم رهبری واحد به یقین می توانست کارآمد و قابل اجرا 
باشد. متأسفانه که توجهی به این طرح و طرح های مفید 

دیگر نشد و نتیجه همان شد که شاهدش هستیم. 
... در طول این سال ها، تمام تالش های من متکی به یافتن 
به  را در رسیدن  ما  بتواند  بوده است که  راه ها و مسایلی 
یک وفاق ملی یاری کند و برای چاره جویی رنج ها و آالم 
مردم، راه گشا باشد. یا حداقل بتواند شرایط ما را به سمت 
مردم  واقعی  خواست  که  ...تازمانی  کند.  هدایت  بهبودی 
در نظر گرفته نشود، طرح هرایدیولوژی، مترقی یا منحط، 
درست یاغلط، مذهبی یا مادی... به معنی واقعی کلمه نابجا 
خواهد بود و درنتیجه پیش گرفتن هر راهی بیراهه است 
و واگذار کردن کارسیاسی و اجتماعی و سپردن سرنوشت 

کشور به تصادف و احتمال خواهد بود.«
مسعود  آقای  که  می بینیم  مقدمه،  از  در همین سطرهایي   
نقد  به  را  فعلی  و  پیشین  ناکارآمدی حرکت های  تنها  نه 
می کشد؛ بل در کنار آن رؤس اصلی آجندای ملی را که 
صلح  به  رسیدن  و  درگیری  و  جنگ  خاتمه  به  می تواند 
راه  تبیین می کند. مشکل اصلی در  بینجامد،  و وفاق ملی 
رسیدن به صلح در افغانستان همواره این بوده که میکانیسم 
فراگیر و واقع گرایانه برای آن طرح ریزی نشده بود و یا هم 
اگر گاهی از چنین طرحی سخن گفته می شد، این طرح به 

نوشتار در نیامده بود. 
»آجندای ملی« یا همان » گفت وگوی بین االفغانی« نخستین 
طرح - اگر اغراق نباشد - در نوع خود است که تالش 
تا معضل جنگ در کشور را به گونة جامعه شناسانه  دارد 
بررسی و برای حل آن راه هایي را پیشنهاد کند که با شرایط 
باشد. حاال  داشته  نوع زیست سیاسی کشور همخوانی  و 
یعنی  جهانی  نهاد  ترین  معتبر  سوی  از  پروژه  این  وقتی 
گرفته،  قرار  استقبال  و  توجه  مورد  متحد،  ملل  سازمان 
می تواند  پروژه  این  عملی  جوانب  و  فراگیری  نشان گر 
باشد و این نشان می دهد که سرانجام نهادهای بین المللی 
واقعًا حساسیت شرایط کشور را یافته اند و جست وجوی 
افغانستان هستند.  در  از معضل جنگ  بیرون رفت  راه های 
به هدف عملی شدن  متحد  ملل  که سازمان  خوب است 
هر چه بهتر روند گفت وگوهای بین االفغانی، در هماهنگی 
با طراحان اصلی پروژة آجندای ملی، فعالیت های خود را 
به پیش ببرند و شرایط را برای قطع جنگ و خونریزی در 

افغانستان شتاب ببخشند. 
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قاتلسربازانافغانو...
او افزوده است: »اما هنوز نمی توانیم تایید کنیم که 
را  ائتالف  نیروهای  که  بود  خودی  حمله  یک  این 

هدف قرار داد. ما در حال تحقیق هستیم.«
حمله خودی به آن گونه از حمالت گفته می شود 
که یونیفورم پوشان افغان در آن همکاران داخلی یا 

خارجی خود را هدف قرار می دهند.
فرد  که  گفته  فرانسه  به خبرگزاری  افغان  مقام  یک 
بمبگذار هشت ماه برای اداره امنیت ملی کار کرده 
بود و می دانست که یک هیئ، که مقام های ائتالف 

هم شامل آن بود، از قندهار دیدن می کند.
نیروهای خارجی در والیت  از  قابل توجهی  شمار 

ناآرام قندهار مستقر هستند

شده  گفته  نشده،  فاش  نامش  که  مقام  این  قول  از 
است: »او به محض این که دید هیئت افغان و ائتالف 
از یک هلی کوپتر پائین شدند، خود را منفجر کرد. او 

می دانست که هیئت همان روز دیدن می کند.«
نشان  تحقیقات  فرانسه،  خبرگزاری  گزارش  به 
می دهد که فرد بمبگذار زن و کودکان خود را یک 
کرده  منتقل  پاکستان  همسایه  کشور  به  پیش  هفته 

بوده است.
در  که  داده  از حمالت خودی روی  امسال موجی 
آن یونیفورم پوشان افغان همکاران خارجی شان را 

هدف قرار داده اند.
نیروهای  سرباز   50 از  بیش  جاری  سال  آغاز  از 
از  را  خود  جان  حمالت  گونه  این  در  بین المللی 

دست داده  اند.

خوب است که سازمان ملل متحد به هدف عملی شدن هر چه بهتر روند گفت وگوهای 
بین االفغانی، در هماهنگی با طراحان اصلی پروژة آجندای ملی، فعالیت های خود را به پیش 

ببرند و شرایط را برای قطع جنگ و خونریزی در افغانستان شتاب ببخشند.

سیاست واقع گرایانه برای حل معضل افغانستان

»درفوتبالافغانستان...
 خواهد شد.

المپیک  ملی  کمیتة  رییس  اغبر  ظاهر  جنرال 
در  که  گفت  ماندگار  روزنامة  به  افغانستان 
دست آوردهای  کشور،  ورزش  بخش های  همة 
افغانستان  فوتبال  در  اما  داشته ایم؛  چشمگیری 

یک انقالب رخ داده است.
او تصریح کرد که فوتبال افغانستان با درخششی 
توجه  داشته،  داخلی  و  بیرونی  مسابقات  در  که 
به  و  افغانستان  مردم  ملی،  شورای  نماینده گان 

ویژه رییس جمهور کرزی را جلب کرده است.
آقای اغبر گفت که در دیدار هایی که با فرماندهان 
کنار  در  که  است  گفته  آن ها  به  داشته،  ناتو 
رشد  زمینة  در  باید  آن ها  نظامی،  همکاری های 
با  نیز  ورزشی  ترینرهای  فرستادن  و  ورزش 

افغانستان همکاری داشته باشند.
نهادهای  از  شماری  همکاری  به  که  گفت  او 
داخلی و بین المللی، مکان های بسیار مهم ورزشی 
را که پیش از آن مکان امنی برای معتادین بود، 

ساخته اند.
ورزش  که  گفت  المپیک  ملی  کمیتة  رییس 
و  وحدت  تامین  عامل  مهمترین  افغانستان 

همبستگی ملی شده است.
مسووالن  شبانه روزی  زحمات  با  که  گفت  او 
حاال  المپیک،  ملی  کمیتة  و  فوتبال  فدراسیون 
مهمترین  برگزاری  و  میزبانی  توانایی  افغانستان 

مسابقات بین المللی را دارد.
او می گوید که استراتژی آن ها از آغاز این بود که 
ورزش را به مکتب وحدت ملی تبدیل سازند که 

همین گونه هم کرده اند.
این حال، شفیق گوهری کمیشنر عالی لیگ  در 
برنامه های  ارایة  ضمن  افغانستان،  فوتبال  برتر 
فاینل  دور  برگزاری  برای  فوتبال  فدراسیون 
مسابقات لیگ برتر، گفت که جوایز ویژه یی را 
برای تیم قهرمان و نایب قهرمان در نظر گرفته 

اند.
کمیشنر عالی لیگ برتر فوتبال به ماندگار گفت: 
»تیم قهرمان در پهلوی  این که جام قهرمانی را از 
به  نیز  امریکایی  دالر  هزار  آن خود می کند، 15 
آن ها داده خواهد شد و تیم نایب قهرمان عالوه 
آن  از  را  امریکایی  دالر  هزار   10 نقره  مدال  بر 

خود می کند.«
آقای گوهری گفت که برای آقای گول، بهترین 
بهترین  و  فاینل  دور  بازیکن  بهترین  بازیکن، 
مسابقات، جوایز  دوره  این  کمیشنران  و  داوران 

ویژه یی را در نظر گرفته اند.
او همچنان گفت: در کنار این جوایز، یک جایزة 
مهم دیگر به تیمی داده می شود که در این دوره 
به  خود  از  را  جوان مردانه یی   بازی  مسابقات، 

نمایش گذاشته اند.
دوره  این  گول  آقای  برای  کرد:  تصریح  او 
مسابقات در کنار پول نقد، یک کفش طالیی نیز 

داده خواهد شد.
استقبال  که  گفت  فوتبال  برتر  لیگ  کمیشنر 
فوتبال،  برتر  لیگ  برگزاری  از  افغانستان  مردم 

»فوق العاده و بی پیشینه« بود.
از  بیرون  و  داخل  در  بازیکنان  رویة  افزود:  او 
و  وحدت  آن ها  بود،  امیدبخش  فوتبال  میدان 
همبستگی ملی را با اخالق، کردار و رفتار خود 

به گونة واقعی آن تمثیل کردند.
همچنان مختار لشکری یکی از مسووالن برنامة 
روزنامة  به  فوتبال،  برتر  لیگ  و  سبز  میدان 
ورزشی  رویداد  حساس ترین  که  گفت  ماندگار 
برتر  لیگ  فاینل  )مسابقة  افغانستان  تاریخ  در 
فوتبال افغانستان( قرار است روز جمعه برگزار 

شود.
»میدان  برنامة  از  مردم  استقبال  که  می افزاید  او 
غیرقابل  و  بی سابقه  فوتبال«  برتر  »لیگ  و  سبز« 

پیش بینی بود.
آقای لشکری گفت که روزانه هزاران تن به خاطر 
تماشای لیگ  برتر به ورزشگاه می آیند و میلیون ها 
تن دیگر این برنامه را از طریق تلویزیون های شان 
محبوبیت  نشان دهندة  خود  این  می کنند،  تماشا 

فوتبال در میان مردم افغانستان است.
آقای لشکری گفت: برنامه های ویژه یی را برای 
برگزاری هرچه بهتر مسابقة نهایی لیگ برتر آماده 
کرده اند و همچنان برای نخستین بار یک آهنگ 
در  هنرمندان کشور  از  یکی  توسط  نیز  ورزشی 

این مسابقه خوانده خواهد شد.
این درحالی ست که فوتبال افغانستان در دوسال 
رشد  بین المللی  و  داخلی  میدان های  در  پسین 

چشمگیری داشته است.
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مناظرةخبرنگارانافغانستانو...
به  ارتش که  نفوذ  زیر  یعنی سیاست خارجی   می نماییم، 
یقین غیر دموکراتیک است، و تا هنوز هم پاکستان را اداره 

می کند.
پس آنچه که به عنوان سو تفاهم و روابط دارای نوسان میان 
دو کشور وجود دارد ناشی از سیاستگزاری ارتش است، 
زیرا ارتش منافع خاص خود را دارد. و بیشتر سیاسگزاری 

متفاوت با نظام کنونی مردم ساالر پاکستان است.
شیرزاد: آیا واقعًا سیاست پاکستان تغیر کرده است.

با آقای  کابل( من کاماًل  مجیب مشعل ) خبرنگار آزاد – 
طاها صدیقی موافقم، در ثبات سیاستگزاری حکومت غیر 
غیرنظامی  حکومت  ندارد،  وجود  شکی  پاکستان  نظامی 
ما  و  ماست  دوست  افغانستان  که  گفته  همیش  پاکستان 
غیرنظامی  حکومت  روابط  نزدیکی  تالش  شاهد  بیشتر 
تا چه  که  اینست  مهم  اما  ایم،  بوده  افغانستان  با  پاکستان 
حد سیاست خارجی پاکستان از سوی حکومت غیرنظامی 
پاکستان اداره می شود، پس درکل سیاست خارجی پاکستان 
زیر نفوذ ارتش قرار دارد و سیاستگزاری ارتش هیچ تغییر 

نکرده است.
شیرزاد: اکنون سیاستگزاری پاکستان در برابر افغانستان 

از سوی حکومت غیرنظامی طرح می شود و یا ارتش؟
مجیب مشعل )خبرنگار آزاد – کابل( گفته می توانم که تا 

آینده های دور هم از سوی ارتش طرح خواهد شد.
شیرزاد: موافق هستید.

عایشه حسن ) دی اکسپرس تریبیون(: خوب شما می دانید 
که در افغانستان و پاکستان شماری از زیادی از بازیگران 
غیردولتی وجود دارند، تصامیم ما آزادانه نیست و این را 
باید بپذیریم و واقعگرا باشیم، حکومت پاکستان هیچگاه 
نمی تواند سیاست مستقل را در صحنة جهانی از خود به 

و  افغانستان  به  مربوط  که  پالیسی  ویژه  به  گذارد  نمایش 
هندوستان می شود.

شیرزاد: پس تصمیم گیرنده کیست؟
عایشه حسن ) دی اکسپرس تریبیون( : خوب ما در هر 
دو کشور سهامداران داریم، شما می دانید که گه گاهی به ما 

دیکته می شود.
شیرزاد: دیکته از سوی چی کشوری؟

عایشه حسن ) دی اکسپرس تریبیون(: دوم سیاست تنها در 
افغانستان و پاکستان نه بلکه در تمام جهان حالت نوسان 
را دارد، ما روابط پر فراز و نشیب ایاالت متحده امریکا و 
هندوستان داشته ایم، و این چیزیست که در هر کشوری 

اتفاق می افتد.
شیرزاد: ما از روابط دارای نوسان گفتیم، باورشان اینست 

که نوسان روابط چیز معمول است، موافقید؟
حبیب توتاخیل ) وال ستریت ژورنال - کابل(: پیشتر ازین 
گفته شد که افغان ها به پالیسی پاکستان باورمند شده اند و 
سیاست پاکستان هم تغیر نموده است، اما من فکر می کنم 
پاکستان هیچ دلیل برای افغان ها ارایه نکرده که نشان دهد 
آن ها در رابطة شان با افغانستان صادق اند، به گونة مثال 
آن ها می گویند که ما در افغانستان صلح می خواهیم اما اگر 
این مرد خبرنگار در کویته خبرنگار  به کویته رفته شود، 
است، شما در آنجا طالبان غزنی را می بینید، آنها به کویته 
رفت و آمد دارند، آنجا شورای کویته وجود دارد آن ها هم 
از آنجا دستور می گیرند، رهبران طالبان در کویته حضور 
دارند، پس چه گونه پاکستان از تالش های آوردن صلح در 
افغانستان صحبت می کند، اما در عین حال آن ها از طالبان 
به  آن ها  می دهند  سالح  طالبان  به  آنها  می کنند  پشتیبانی 

طالبان دستور داده به افغانستان می فرستند.
شیرزاد: یک موضوع باید روشن شود که این برنامه هیچگاه 
به معنی پشتیبانی خبرنگاران افغان از حکومت افغانستان و 

پشتیبانی خبرنگاران پاکستانی از حکومت پاکستان نیست. 
بلکه تحلیل  همة دوستان براساس واقعیت استوار است.

22: ناصر عزیزی ) خبرنگار – کابل(  یک نکته را که من 
دولت  سیاست خارجی  که  اینست  کنم  اضافه  می خواهم 
همین  است،  نکرده  تغیری  افغانستان  مورد  در  پاکستان 
اکنون ما شاهد حمالت پاکستان باالی والیت های مرزی 
به ویژه کنر هستیم، آن ها وضعیت را خیلی پیچیده ساخته 
اند، و در این روزها مردم افغانستان خواهان عمل متقابل 

حکومت افغانستان در برابر پاکستان اند.
دالور ) دی نیوز- پاکستان(:  سالم نام من دالور است من 
با دی نیوز در پیشاور کار می کنم، در مورد روابط دارای 
دوگانه  بازی  از  گاهی  کرزی  گفتید  شما  چنانچه  نوسان، 
پاکستان می گوید، من تازه در یکی از روزنامه ها خواندم که 
کرزی عین لفظ را در برابر ایاالت متحده امریکا به کار برده 
است، و ایاالت متحده امریکا از این سخن او ناراض است، 
و شما زمانی که از دیپلمات های پاکستانی هم بپرسید، آن ها 
آن ها  می نمایند،  استفاده  افغانستان  برابر  در  را  لفظ  عین 
می گویند افغانستان بازی دو گانه یی را به راه انداخته، اما 
این روشن است که ما عملیات نظامی را در درة سوات به 
راه انداختیم و شماری از هراس افگنان خطرناک را متالشی 
و دستگیر نمودیم، اما موالنا فضل اهلل در کنر در بیشتر از 
سه سال پنهان است، و او هم حمالت را در مناطق مرزی 
همانگونه  پس  می اندازد،  راه  پاکستان  حکومت  ضد  بر 
برابر  در  عکس العمل  خاطر  به  پاکستان  از  افغانستان  که 
هراس افگنان تقاضا می کند پاکستان هم چنین تقاضایی را 
برابر  تا در  افغانستان است  این وظیفة حکومت  اما  دارد، 
نماید،  اقدام  هستند  پنهان  افغانستان  در  که  هراس افگنان 
تا از حمالت شورشیان از خاک افغانستان باالی دهات و 
ارتش پاکستان جلوگیری شود، شورشیان مانند مولوی فقیر 
از  باجور، مهمند اجنسی و وزیرستان در  و ولی الرحمن 

کنر و جاهای دیگر افغانستان پنهان هستند.
شیرزاد: یکبار دیگر باید روشن باشد که این برنامه هیچگاه 
دیگر  طرفی  از  طرفی  انتقاد  یا  پشتیبانی  برای  مناظرة 

نیست.
من از شما می پرسم بعدا می توانید موارد را که به گفته های 

آقای مشعل مرتبط باشد اضافه نمایید.
شیرزاد: اکنون یک سوال دیگر که واقعًا مشکل موجود 
دوگانة  بازی  از  افغانستان  چیست؟  کشور  دو  میان 
پاکستان صحبت می کند و پاکستان هم از بازی دوگانة 
بلوچ های  و  پشتون ها  از  پشتیبانی  ویژه  به  افغانستان 

پاکستان؟
طاها صدیقی ) دی اکسپرس تریبیون(: مشکل اینست،  ما 
مالقات  را  افغان ها  بوده ایم  اینجا  که  روز  چند  مدت  در 
فکر  نمودیم،  مطالعه  را  افغانستان  روزنامه های  و  نمودیم 
می کنم مشکل اساسی عبور شورشیان از مرز است، جانب 
از آن طرف مرز می گوید و  از عبور شورشیان  افغانستان 
جانب پاکستان از عبور شورشیان از این طرف مرز، پس 
مشکل عبور از مرز اساسی است. ما با سفیر پاکستان در 
افغانستان مالقات نمودیم، او بدین باور است که عبور از 
اسناد  و  ویزه  داشتن  بدون  مردم  است،  مشکل  یک  مرز 
این یک مشکل  از مرز عبور و مرور می نمایند و  قانونی 
متر  کیلو   2400 نکنم  اشتباه  اگر  دیورند  زیرا خط  است، 
منطقه  فقیرترین  هم  منطقه  این  این جهت  از  پس  است، 
مرزی است، مردم هم از اینجا به آنجا و از آنجا به اینجا 
می آیند و فکر می کنم این مشکل به میان می آورد. ما دهة 
در  و  بودیم  شاهد  واکنش ها  با  افغانستان  در  را  جنگ 
هر  پس  ایم،  داشته  کشته  غیرنظامی   35000 هم  پاکستان 
فقیر  مناطق  باالی  باید  ما  اند، پس  داده  قربانی  دو کشور 

مرزی توجه نماییم.

د کانونو چارو وزارت:

د غـوري سـمنټو تړون 
نیمګړی دی
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په داسې حال کې چې کانونو وزارت په تېرو لسو کلونو کې 
تر سره شوي تړونونه خپاره کړي دي، دغه وزارت وايي، 

چې ډېری شوي تړونونه حقوقي او فني ستونزې لري.
د کانونو چارو وزارت وياند جواد عمر له ماندګار ورځپاڼې 
کانونو  د  وړاندې  په مرکه کې وويل، چې څه وخت  سره 
وزارت عدلي او قضايي ادارو ته اجازه ورنه کړه چې د دې 
وزارت په چارو کې پلټنې وکړي، چې وروسته بیا د پلټنو 

لپاره يوه کمېټه جوړه شوه.
وکړه  هڅه  کې  کال  يوه  تېر  په  وزارت  کانونو  وايي،  هغه 
چې په تېرو لسو کلونو کې تر سره شوي ټول قراردادونه 
او  پېښې  جرمي  کې  په  چې  کړي،  معلومه  او  وڅېړي 

ستونزې شته کنه.
د نوموړي په خبره، چې د دې پلټنو په پايله کې روښانه 
او  نیمګړتیاوې  فني  لړ  يو  کې  تړونو  دې  په  چې  شوه، 

حقوقي ستونزې شتون لري، کوالی شي د بېلګې په ډول 
د غوري سمنټو، طال او مالګې تړونونه ياد کړي. 

هغه وويل، د غوري سمنټو په برخه کې شوی تړون کې 
کرزی  قیوم  ورور  کرزي  ولسمشر  د  يې  پانګوال  يو  چې 
دی، ډېرې فني او حقوقي ستونزې شتون لري او نیمګړی 

دی.
ادارو سره همکار  او قضايي  له عدلي  وايي، دوی  نوموړی 
دي خو يو مهال يې ځکه هغوی ته د دې وزارت په چارو 
ځانته  وزارت  دغه  چې  ورکړې،  وه  نه  اجازه  پلټنو  د  کې 
تړونونو کې څومره ستونزې  په شويو  معلومه کړي، چې 

شتون لري.
کې  تړونونو  يادو  په  چې  وايي،  وياند  وزارت  کانونو  د 
حقوقي چوکاټ او معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي 
په  وزارت  دغه  د  قراردادونه  ټول  يې  خاطر  همدې  په  او 

له کان څخه  وېبپاڼه کې خپاره کړل پرته د مس عینک 
چې هغه د محرومیت يو تړون لري.

سره  خپرولو  قراردادونو  دغو  د  وايي،  عمر  جواد  ښاغلی 
له وضعیته خبر شي  قراردادونو  د  عام خلک  غواړي چې 

او پرې قضاوت وکړي.
هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې قراردادونو 
کې مالي فساد هم شتون لري کنه وويل، په دې اړه اوس 
او قضاوت پرې هغو کسانو ته پرېږدي  څه نه شي ويالی 
دمګړۍ،  وزارت  کانونو  د  خو  کوي،  څېړنې  اړه  په  چې 

فني، تخنیکي او حقوقي ستونزې مني.
نوموړی وايي، که څه هم چې په يوشمېر واليتونو کې يې 
د کانونو د خپل سرو کیندونو مخه نیولې خو وايي، چې ال 
امنیتي ستونزې په کې شته،  هم په هغو سیمو کې چې 
د قانون حاکمیت په کې نشته او يا لږ دی د کانونو خپل 

سري کیندنې روانې دي.
ارګانونو په مرسته يې په دې برخه  امنیتي  عمر وايي، د 
بیا هم يوشمېر  کې ډېرې هلې ځلې کړي خو وايي چې 

کورنۍ او بهرنۍ اندېښنې ورسره شتون لري.
زورواکانو  د  کې  اندېښنو  کورنیو  په  چې  زياتوي،  هغه 
شتون هم دی چې په خپل سر کیندنې کوي، خو وايي، 
چې د ولسمشر د ۴۵ ګڼې فرمان له مخې دوی د ټولو هغو 
چې  استولی،  يې  ته  ادارې  چارو  د  او  برابر  لېست  کسانو 

وروسته به د رسنیو په واک کې ورکړل شي.
ارګانونو  کشفي  د  چې  کې  لېست  دې  په  وايي،  نوموړی 
او  چېرې  چا،  چې  شوي،  ښودل  شوی  ترتیب  مرسته  په 

څنګه په خپل سر کیندنې کړي دي.
د يادونې وړ ده چې له دې وړاندې حکومت ويلي ول چې 

ډېری زورواکان د کانونو خپل سري کیندنې کوي. 

بهقربانیهایما...
 نه تنها در راستای تأمین امنیت خود متحمل قربانی های 
بی شمار شده و می شود، بلکه نیروهای امنیتی ما هرروز 
با تروریست هایی که در تالش اند تا از خاک ما برای 
عبور به برخی از کشورهای آسیای میانه و حتی روسیه 

و چین استفاده کنند، رو برو می باشد.
توان  تمام  با  افغانستان  گفت:  ادامه  در  رییس جمهور 

خود تالش می کند تا از رخنة این گروه ها به کشورهای 
به  باید  ما  همسایه های  کند.  جلوگیری  خود  همسایه 
در  خصوص  به  افغانستان،  مردم  بی شمار  قربانی های 

مبارزه با افراطیون آسیای میانه ارج بگذارند.
از  افغانستان  که  کرد  تاکید  کشور  رییس جمهور 
همسایه های خود انتظار دارد تا مانع ورود تروریست ها 
به سرزمین ما شده و با تمام امکانات از تعلیم و تجهیز 

آن ها در خاک خود جلوگیری کنند.

حامد کرزی خاطر نشان کرد: ما آرزو داریم تا مرزهای 
عماًل  ما  کشور  باشند،  همکاری  و  صلح  مرزهای  ما، 
میان آسیای مرکزی و جنوبی، چین و  نقطه وصل  به 

خاورمیانه مبدل شود.
منطقوی  اقتصادی  همکاری  سازمان  که  است  گفتنی 
ایران،  اثر تالش های کشور  بار بر  یا ایکو برای اولین 
پاکستان و ترکیه در سال 1985 به منظور هماهنگی و 

بهبود امور اقتصادی میان این کشورها ایجاد گردید.

 1992 سال  در  میانه  آسیای  کشورهای  و  افغانستان 
اقتصادی  همکاری های  سازمان  عضویت  میالدی 

منطقوی یا ایکو را بدست آوردند.
در حال حاضر ده کشور عضویت این سازمان را دارند 
ایکو،  عضو  های  کشور  اقتصاد  تقویت  آن  هدف  که 
برطرف کردن موانع سر راه تجارت و تحکیم روابط 

میان این کشورها می باشد.

دو مکتب دخترانه در بدخشان 

سوزانده شد
والیت  در  دخترانه  مکتب  باب  دو  گذشته  روز  چند  در 

بدخشان سوزانده شده است.
دگروال سخی داد حیدری فرمانده پولیس والیت بدخشان 
در گفت و گو با بست باستان ضمن تأیید این خبر گفت که 
یک باب مکتب دخترانه در ولسوالی خاش والیت بدخشان 
نیز  سوزانده شده و در بین وسایل سوخته،  قرآن شریف 

وجود دارد.
دخترانه  مکتب  یک  خیمة  پایه  دو  که  گفت  همچنان  وی 
نیز  بدخشان  والیت  ارگوی  ولسوالی  شتک  روستای  در 

سوزانده شده است.
وی افزود که تا به حال کسی در این باره بازداشت نشده و 

تحقیقات در این باره جریان دارد.
معارف والیت  ریاست  مطبوعاتی  باهیر مشاور  سعید عمر 
کند  می  تأیید  را  مکاتب  این  شدن  سوزانده  نیز  بدخشان 
و می گوید که یک تیم از ریاست معارف برای بررسی به 

محل فرستاده شده است.
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       بخش دوم
مجیب مشعل )خبرنگار آزاد – کابل( موافقم، من موافقم، 
از  انتقاد  بحث  نه  بود،  کلی  گونة  به  من  دیدگاه های 
پای ماهم  نو  یقین که رسانه های  به  پاکستانی.  رسانه های 
چنین اشتباهاتی دارند، که به یقین بحث استفاده از زبان 
در  را  نکته  یک  اما  است.  نیاز  یک  هم  رسانه یی  معیاری 
مورد پایداری رسانه های افغانستان می خواهم بگویم، شما 
زمانی که رسانه های پاکستان را ببینید بیشتر متکی بر تمویل 
بازرگانی اند، اما بیشتر رسانه های ما بر محور تمویل نهادها 
در  اخبار  و  تلویزیون ها  از  زیادی  از  شماری  می چرخد. 
افغانستان اند که بیشتر بودجة شان را دونرها تمویل می کند 
و پس از 2014 پایداری اینگونه رسانه ها زیر سوال است.

را  نکته  یک  تریبیون(:  اکسپرس  دی   ( حسن  عایشه 
رسانه  این  مشکالت  از  همیش  ما  که  بیفزایم  می خواهم 
و آن رسانه صحبت می کنیم، اما هیچگاه در مورد راه حل 
ما  مشکل  می افتد،  اتفاق  که چرا چنین  نمی کنیم  صحبت 
استفاده از منابع دست دوم و نبود رابطه رسانه یی میان دو 
کشور است، ما خبرنگار در افغانستان نداریم که معلومات 
روابط  ساختن  راهبردی  اساسا  پس  دریابیم،  را  دقیق 
رسانه یی میان دو کشور و همخوانی با رسانه های جهانی 
فکر کنم سوء تفاهم را از میان برداشته و مشکالت زیادی 

را حل خواهد ساخت.
شیرزاد:  اگر یک دهه رابطه میان افغانستان و پاکستان را 
نگاه کنیم بیشتر روابط میان دو کشور با نوسان به همراه 
بوده، فکر می کنید چه چیزی باعث شده تا در دست کم 
پایدار و بدون نوسان میان دو  یک دهة گذشته روابط 

کشور ایجاد نشود؟
بینش جاوید ) ای آر وای نیوز(: ببینید، دیدگاه من کاماًل 

متفاوت است، من دستگاه دیپلماسی پاکستان و چه گونگی 
گذشته  سال  چند  در  را  پاکستانی  سیاست گران  برخورد 
سیاست  که  می توانم  گفته  و  داشته ام  نظر  زیر  خوب 
اخیر  سال  چند  در  افغانستان  برابر  در  پاکستان  خارجی 
ما  که  اشتباهاتی  خاطر  به  هنوزهم  اما  است،  نموده  تغیر 
در گذشته مرتکب شدیم، مردم افغانستان باالی ما اعتبار 
ندارند، و این یک مشکل است. اما پالیسی ما در حال تغییر 
است، ما اشتباه کردیم به یقین اشتباه که می شود در میان 
اکنون  دریافت.  هم  پاکستانی  رسانه های  و  پاکستان  مردم 
تا  اینست  خبرنگار  یک  عنوان  به  ما  وظیفه  می کنم  فکر 
است،  موجود  واقعیت  آنچه  با  متناسب  مان  گزارش های 
استوار باشد. فکر می کنم هیچگاهی افغانستان بی ثبات به 

نفع پاکستان نیست و این به ما کمک نمی کند.
کنم،  تمرکز  سوال  اصل  به  دیگر  یکبار  اگر  شیرزاد:  
و  افغانستان  میان حکومت  روابط  گذشته  دهه  یک  در 
رییس جمهور  بوده،  همراه  نوساناتی  با  بیشتر  پاکستان 
برادر خطاب می کند و گاه هم  را  پاکستان  کرزی گاه 
روابط  اینگونه  داشتن  عامل  می کنید  فکر  چه  دشمن، 

چیست؟
نیوز(: من می توانم بگویم که  بینش جاوید ) ای آر وای 
را  پاکستان  روز  یک  که  است  کرزی  جمهور  رییس  این 
دوست می گوید یک روز هم دشمن. اما نخست وزیر ما 
برادر و سه روز بعد دشمن  افغانستان را یک روز  هرگز 

نمی گوید.
شیرزاد: پس نخست وزیر شما افغانستان را چه می گوید؟

در  پاکستان  حکومت  نیوز(:  وای  آر  ای   ( جاوید  بینش 
خبرنامه هایش دست کم در دو سال گذشته به گونة روشن 

و پایدار گفته است که افغانستان با ثبات به نفع ما است.
بپرسم،  شما  از  اگر  را  موضوع  همین  خوب  شیرزاد: 
مستقیم  و  روشن  گونة  به  افغانستان  گهگاهی حکومت 

از بازی دو گانه پاکستان صحبت می کنید، فکر می کنید 
چرا؟

فکر  خوب  کابل(   – تایمز  )نیویارک  ظهوری  حبیب 
می کنم حکومت افغانستان راست می گوید، پاکستان بازی 
دوگانه یی را در افغانستان دنبال می کند، از یک جهت آن ها 
نقش برادر را با افغانستان بازی می کند و از جهت دیگر 
می جنگند،  افغانستان  حکومت  با  که  شورشیانی  از  آن ها 

پشتیبانی می نمایند.
شیرزاد: اما گفتند که نخست وزیر پاکستان هرگز یک روز 

افغانستان برادر و روز دیگر دشمن نمی گوید.
حبیب ظهوری )نیویارک تایمز – کابل( خوب فکر می کنم 
آن ها نسبت به سیاستگران ما هوشیارتر اند و می  دانند که 
در  آن ها  نمایند،  استفاده  سیاسی  روش های  از  چه گونه 
گذشته هم سیاست زیرکانه یی داشته اند. اما گه گاهی خیلی 
مشکلی را هم سپری نموده اند که این هم ناشی از عملکرد 
سیاستگران پاکستانی بوده است. اما داشتن سیاست روشن 

و برنامه روشن چیزی خوبی است.
شیرزاد: یک مورد باید روشن شود که استفاده از واژه 

پاکستان یعنی حکومت پاکستان.
زمانی که  : خوب  تریبیون(  اکسپرس  دی   ( طاها صدیقی 
چنین  می گویند  پاکستانی  سیاستگران  زیرکی  از  ایشان 
نیست، ما اگر نگاه تاریخی به پاکستان داشته باشیم بیشتر 
نقش ارتش پر رنگ بوده، اکثریت حکومت پاکستان زیر 
تاثیر ارتش قرار داشته و این ارتش بوده که هر سیاست را 
طرح و عملی نموده و باید گفت که منافع ارتش متفاوت 
از منافع نظام دموکراتیک است، اکنون ما در حال گزار به 
یک نظام مردم ساالر هستیم، پیشتر ازین ما نظام استبدادی 

داشتیم، رییس جمهور مشرف سیاست خود را داشت.
پالیسی)پاکستان( تغیر کرده  شیرزاد: می  خواهید بگوید 

است. 
بلی پالیسی تغییر نموده و ما باید بدانیم زمانی که از سیاست 
خارجی پاکستان صحبت...          ادامه صفحه 7
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امنیت ملی:

قاتلسربازانافغانوامریکایی
کارمندمانبود

سخنگوی اداره امنیت ملی 
افغانستان گفته مردی که با 
سرباز  دو  انتحاری  حمله 
سرباز  چهار  و  امریکایی 
افغان را در قندهار کشت، 

کارمند این اداره نبود.
رسانه های  این  از  پیش 
نقل  به  خارجی  و  داخلی 
که  امنیت  و  ناتو  منابع  از 
نامشان  بودند  نخواسته 

مامور  فرد  این  که  بودند  داده  گزارش  شود،  فاش 
امنیت ملی بوده است.

اما روز سه شنبه، شفیق اهلل طاهری، از سخنگویان 
از  »کسی  گفت:  خبرنگاران  به  ملی  امنیت  اداره 
بود.  کرده  استفاده  ملی  امنیت  سرباز  یونیفورم 
صورت  هیچ  به  کرد  انتحاری  حمله  که  شخصی 

کارمند امنیت ملی نبود.«
باره  در  تحقیقات  که  طاهری همچنین گفت  آقای 
اطالعات  هنوز  و  دارد  ادامه  حمله  این  چگونگی 

کامل در این مورد به دست نیامده است.
او تاکید کرد که تا حال هیچ مامور اداره امنیت ملی 

دست به چنین حمله یی نزده است.
معروف  در ولسوالی  هفته جاری  اوایل  این حادثه 
از  افغانستان روی داد و  والیت قندهار در جنوب 

قول منابع محلی آمده بود که این حادثه زمانی روی 
برای شرکت در یک  افغان  و  ناتو  ماموران  که  داد 

جلسه آماده می شدند.
پیشتر یک افسر اداره امنیت ملی که نخواست نامش 
فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته بود: »این یک 
کارمند  توسط یک  که  بود  بمب  با  انتحاری  حمله 

خود ما انجام شد.«
تایید  افغانستان  در  امریکا  به رهبری  ناتو  نیروهای 
کرده اند که این بمبگذاری توسط یک مامور افغان 

انجام شد.
در  ناتو  از سخنگویان  یکی  آدام ووجاک  همچنین 
»می توانم  است:  گفته  فرانسه  خبرگزاری  به  کابل 
ملی  امنیت  اداره  اعضای  از  یکی  که  کنم  تایید 
واسکت انتحاری خود را در منطقه معروف قندهار 
منفجر کرد.«...       ادامه صفحه 6 w
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کنفرانسملي
ریفورمسیاسیو اجندایملیـ
ایجادصلحپایداردرافغانستان

با در نظرداشت اوضاع جاری در افغانستان 
و نزدیک شدن سال 1393 / 2014 

بین المللی  نیروهای  خروج  زمان 
بهبود  منظور  به  و  کشور،  از 
روند جاری در افغانستان، بنیاد 
بر  بنا  مسعود  احمدشاه  شهید 
به  و  خویش  ملی  مسوولیت 
پیگیرش،  تالش های  سلسله 

به  هدف ایجاد نزدیکی و تفاهم 
میان نخبگان کشور در محور یک 

نشست  یک  تدویِر  ملی،  اجنداي 
بین االفغانی را در نظر دارد.

بدین منظور، از همة از نخبگان سیاسی، فرهنگی 
و اجتماعي کشور که به خاطر جستجوی راه حل ملي تالش فراوان داشته اند، 
ارادتمندانه تقاضا داریم که از اشتراک و سهم گیرِی خویش در این نشست، 

دفتر مرکزی بنیاد شهید مسعود را قباًل اطالع دهند.
دفتر مرکزی بنیاد شهید احمدشاه مسعود

ایمیل و شماره های تماس:
awmasoud@hotmail.co.uk
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mandegar.daily@gmail.com
0700263152
0785755330


