
دولت  ارشد  مقام های  به  دوشنبه  روز  اروپا  اتحادیه 
کردند،  یاد  سوگند  دوشنبه  روز  که  افغانستان  جدید 
تعامل  به  اتحادیه  این  که  کرد  اعالم  و  گفت  تبریک 

درازمدت خود با کابل ادامه خواهد داد.
اتحادیه اروپا همچنان به اشرف غنی احمدزی رییس 
دولت  عبداهلل صدراعظم  عبداهلل  و  افغانستان  جمهور 

وحدت ملی تبریک گفت.
هرمان وان رومپوی و خوزه مانوئل باروسو مقام های 
بیانیه یی مشترک اعالم کردند  اروپا در  اتحادیه  ارشد 
که ما به این موضوع اعتماد داریم که افغان ها در حل 
و فصل و بررسی چالش های مهم اقتصادی و امنیتی 
متحد خواهند بود. اتحادیه اروپا به تعامل وارتباطات 
درازمدت خود برای کمک به مردم افغانستان در مسیر 

صلح و رفاه ادامه خواهد داد.
در ادامه این بیانیه آمده است: اتحادیه اروپا متعهد به 
این  دولت  و  افغانستان  مقام های  با  نزدیک  همکاری 
و  سیاسی  اصالحات  فوری  اجرای  هدف  با  کشور 

اقتصادی مورد نیاز این کشور، تقویت حاکمیت قانون 
و تقویت امور حقوق بشر است.

ملل  سازمان  ویژه  نماینده  کوبیش  یان  حال،  این  در 
متحد برای افغانستان، برگزاری مراسم تحلیف اشرف 
غنی احمدزی و داکتر عبداهلل را برای آنان تبریک گفته 
است. آقای کوبیش گفته است: »آقایان غنی و عبداهلل 
هردو حامل انتظارات...                   ادامه صفحه 6
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فراموش نكنيـد كه روي هم رفته، »شادي«، يك گزينش است.
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روزنامة صبح افغانستان
كابل - هرات    چاپ همزمان:

حلف وفاداری رییس جمهور و صدراعظم
کرزی قدرت را به دولت وحدت ملی تحویل داد

نماینده روسیه در سازمان ملل از عالقمندی کشورش 
برای همکاری با دولت جدید افغانستان خبر داد.

متحد گفته است  ملل  دایم روسیه در سازمان  نماینده 
افغانستان  آینده  با حکومت  است  که کشورش حاضر 

همکاری خود را ادامه دهد.
بودند که دولت  این هم گفته  از  پیش  مقامات روسیه 
روسیه نسبت به هیچ یک...                ادامه صفحه 6

مشاور ارشد رییس جمهوری امریکا گفت که واشنگتن 
و کابل امروز )سه شنبه( قراردادی را امضا خواهند کرد 
سال  از  پس  بتوانند  امریکایی  نیروهای  از  شماری  تا 

2014 نیز در افغانستان بمانند.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، جان پودستا روز 
احمدزی  غنی  اشرف  نیست  مطمین  گفت:  دوشنبه 
قرارداد  کننده  امضا  افغانستان  رییس جمهوری جدید 

باشد.
پودستا تأکید کرد که وی از سوی ایاالت متحده این 
قرارداد را امضا خواهد کرد. تا اکنون مشخص نشده 
است از سوی افغانستان چه کسی این پیمان را امضا 

خواهد کرد. 

این قرارداد به ارتش امریکا اجازه خواهد داد که پس 
دسمبر   31 در  ائتالف  نیروهای  ماموریت  پایان  از 
)پایان سال میالدی(، حدود 10 هزار سرباز خود را در 

افغانستان نگه دارد.
پیش از این، مقام های امریکایی گفته بودند که انتظار 
دارند اشرف غنی احمد زی پس از ریاست جمهوری، 
دیروز  احمدزی  کند.  امضا  را  یادشده  امنیتی  قرارداد 

سوگند ریاست جمهوری خورد.
دولت  که  کرد  اعالم  نیز  کابل  در  امریکا  سفارت 
امنیتی  همکاری  توافقنامه  شنبه  سه  امروز  افغانستان 

دوجانبه با واشنگتن را امضاء خواهد کرد.
بود  خواهد  امنیتی  مسایل  زمینه  در  مذکور  توافقنامه 

رییس جمهوری  احمدزی،  غنی  اشرف  دولت  میان  و 
افغانستان و دولت امریکا امضا خواهد شد.

کرزی،  حامد  مخالفت  دلیل  به  و  بار  چند  پیشتر 
رییس جمهوری سابق...                   ادامه صفحه 6

روسیه:
آمادۀ همکاری با دولت جدید 

افغانستان هستیم

کشورهای جهان با تبریک به غنی و عبداهلل:

به کـمک هـای مـان ادامـه مـی دهـیم

كرزی رفت 
احمد زی 

آمد
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7
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می دانست او را 
می ُكشـند

 گپ و گفتی كوتاه 
با رحمت اهلل بيگانه 

به مناسبِت بيستمين 
سالروز شهادت 
عبدالقهار عاصی 

كامرون:
 اگر شكست 

خوردم، انگليس 
می تواند از 

اتحاديه اروپا 
خارج شود

در برگ ها

مفهوم رهبری 
و نقش 

روشن فكران

امروز پیمان امنیتی امضا می شود
مشاور اوباما: مطـمین نیستم اشرف غنی خود پیمان را امـضا کـند

فرمان رییس جمهوری در مورد تقرر صدراعظم 
و معاونانش

به تاسی از حکم ماده پنجاهم قانون اساسی و 
در روشنی موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در 
پست  ایجاد  ملی  وحدت  حکومت  ساختار  مورد 
های رییس اجرایی با وظایف صدراعظم اجرایی، 
معاون اول رییس اجرایی و معاون دوم رییس 

اجرایی جمهوری ا.ا و همزمان تقرر ذوات آتی:
رییس  به حیث  عبداهلل  عبداهلل  داكتر  محترم 

اجرایی حکومت با وظایف صدر اعظم اجرایی.
اول  معاون  حیث  به  محمدخان  انجنیر  محترم 

رییس اجرایی حکومت.
معاون دوم  به حیث  محترم حاجی محمد محقق 

رییس اجرایی حکومت.
منظور است.

از خداوند متعال )ج( توفیقات مزید برای شان 
آرزو می كنم.

صفحه 6داكتر محمد اشرف غنی احمدزی



رییس جمهوری  سوگند  مراسم  اجرای  با 
تازه یی  مرحلۀ  وارد  افغانستان  جدید، 
سال  سیزده  در  شد.  سیاسی  مناسباِت  از 
شاهد  صوری  گونۀ  به  فقط  ما  گذشته، 
اجرای چنین مراسمی بودیم؛ مراسمی که در 
ریاست جمهوری،  انتخابات  به اصطالح  پی 
یاد کرد و سه  بار سوگند  یک شخص دو 
ساِل دیگر را نیز به گونه ها و نام های دیگر 
اختیار داشت.  سکان سیاسِت کشور را در 
حاال اما در پایان یک دورۀ سیزده ساله، چه 
قضاوتی می توان نسبت به دولت داری این 

مرد داشت؟ 
می کنم،  نگاه  مختلف  رسانه های  به  وقتی 
میزانی  همان  به  کرزی  حامد  که  می بینم 
میزان  همان  به  دارد،  جدی  هواخواه  که 
را ممثِل  او  دارد. برخی ها  نیز  منتقد جدی 
دموکراسی و آزادی بیان توصیف می کنند و 
تعدادی هم رییس جمهوری ناکام با میراثی 
حکومتی  فعلی؛  زمام داراِن  برای  خطرناک 
از  کوله باری  با  ویران  و  شکسته  درهم 
اما  امنیتی.  اقتصادی و  مشکالِت کمرشکن 
او رییس جمهوری  شماری دیگر می گویند 

صادق، مهربان و شکیبا بود. 
اگر واقع بینانه نگاه کنیم، همۀ این گفته ها در 
مورد آقای کرزی صادق می نمایند. کیست 
که در مورد شکیبایی و ُرک گویی اش شک 
ورزد و کیست که نداند فساد و قوم گرایی 

از زیر چپِن او بیرون شده است.
شاید  که  بود  جالب  سیاست مداری  کرزی 
پیدا  نتوان  ساده گی ها  این  به  را  او  نظیِر 
از  دور  به  و  می آیند  وقتی  آینده گان  کرد. 
حب و بغض های معاصراِن او در موردش 
بدون  می نویسند،  یا  و  می گویند  سخن 
هسـتند.  ما  از  و صادق تر  واقع بین تر  شک 
ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، از حب و 
بغض به دور نیستیم و نمی توانیم آن گونه که 
شایستۀ تاریخ نگاری واقع گراست، نسبت به 
کنیم؛  قضاوت  رییس جمهور  یک  کارنامۀ 
حساس  برهه یی  در  که  رییس جمهوری 
یک  از  بیش  و  شد  کشور  سیاسِت  وارد 
دهه توانست سکاِن امور را در دست داشته 

باشد. 
در مورد کارنامه های سیاسِی آقای کرزی به 

اندازۀ کافی تا به حال گفته و نوشته اند و پس 
از این نیز خواهند گفت و خواهند نوشت. 
حکومت داری  ویژه گی های  از  یکی  شاید 
حامد کرزی این بود که فضایی را به وجود 
می خواهد  »هرچه  عینی  مصداق  که  آورد 
دل تنگت بگو«، بود. کرزی در سیزده سال 
حکومت داری خود، اگر هیچ سنت میموِن 
به  باشد، سنت  نگذاشته  میراث  به  دیگری 
گفتۀ انگلیس ها »حق گفتن« را بدون توجه 
است.  گذاشته  میراث  به  شنیدن«  »حق  به 
در  که  بود  رییس جمهوری  کرزی  آقای 
»خدمت و خیانت« به آزادی بیان یک سان 
عمل کرد. هم آزادی بیان را حمایت کرد و 
هم آزادی عمل را. به دزد گفت که دزدی 
را  مالت  گفت  هم  مال  صاحِب  به  و  کن 

نگه دار. 
سوگند  مراسم  اجرای  با  گذشته  روز  اما 
حاکمیت  به  جدید،  رییس جمهوری 
شد  گذاشته  پایان  نقطۀ  کرزی  سیزده سالۀ 
سرنوشتی  چه  که  دید  باید  این  از  پس  و 
در انتظارِ اوست و چه موقعیتی در سیاسِت 
افغانستان خواهد داشت. زیرا اگر به سنت 
کنیم،  نگاه  مردم ساالر  نظام های  در  موجود 
رفتن یک رییس جمهور در پایان مأموریت 
کاری، یک امر معمولی و عادی است و اما 
افغانستان  در  موجود  سیاسی  به سنت  اگر 
نگاه کنیم، هیچ سیاست مداری مگر پس از 

مرگ کاماًل از سیاست کنار نرفته است. 
اما  این بار  رییس جمهوری  سوگند  مراسم 
متفاوت از دوره های دیگر بود. در این مراسم 
افزون بر رییس جمهوری، برای نخستین بار 
در تاریخ افغانستان افراد دیگری نیز سوگند 
یاد کردند؛ رییس اجرایی که بالفاصله پس 
تقنینی  فرمان  با  رییس جمهوری  از سوگند 
به این سمت گمارده شد و دو معاونش که 
تفاوت  این  بودند.  او  با  انتخابات  دورۀ  از 
تبعاِت  می تواند  سوگند  مراسِم  اجرای  در 
کشور  در  قدرت  ساختار  در  نیز  دیگری 
اجرای  با  می رود  انتظار  آورد.  به وجود 
رییس  و  رییس جمهوری  سوگند  مراسم 
اجرایی، صفحۀ تازه یی از مناسباِت سیاسی 
با  که  مرحله یی  شود؛  آغاز  نیز  کشور  در 
مناسباِت  می تواند  قدرت  از  تمرکززدایی 

مدرن تری را نوید دهد. 
داکتر عبداهلل که از این پس به عنوان رییس 
از  به کار آغاز کرده،  اجرایِی دولت جدید 
مطلقۀ  قدرِت  به  نسبت  این سو  به  سال ها 
داده  هشدار  افغانستان  در  رییس جمهوری 
است. آقای عبداهلل در دولت جدید وحدت 
از  تمرکززدایی  گفتماِن  اصلی  عامل  ملی، 
آنانی  اکثریِت  امید  چشم  و  است  قدرت 
افغانستان  در  قدرت  به  انتقادی  نگاه  که 
داشته اند، به او دوخته شده است. بار اصلِی 
داکتر  شانه های  بر  جدید  گفتمان  سنگینی 
عبداهلل است و بدون شک هر تغییری اگر 
به اجرا گذاشته شود، باید پیامد نوع نگاهِ او 

به ساختار قدرت در کشور باشد. 
مشکالِت  بحبوحۀ  در  البته  جدید  دولت 
تردید  بدون  و  شده  میدان  وارد  افغانستان 
میراث  از  نیستند.  کم  آن هم  چالش های 
گذشته،  کرزی  آقای  ناکامِ  حکومت داری 
وعده های  مسوولیِت  بار  جدید  حکومت 
به دوش  به عنوان یک چالش  نیز  را  خود 
که  است  تازه سخت  برای حکومِت  دارد. 
بتواند بر این همه چالش  به زودی و آسانی 
در  واقع بینی  آدمِ  هیچ  شاید  شود.  پیروز 
که حکومِت  باشد  نداشته  انتظار  افغانستان 
بپیماید؛  یک شبه  را  هزارساله  راه  جدید 
و  مشکالت  همۀ  نظرداشِت  در  با  ولی 
چالش های فراراه حکومت جدید، انتظارات 
دارد.  وجود  آن  از  نیز  فراوانی  و  گسترده 
شاید اصلی ترین عامل این انتظارات، خود 
زیر  در  حاال  که  باشند  انتخابات  نامزد  دو 
یک سقف مجبورند در کنار هم کار کنند؛ 
که  کشوری  برای  دشوار  و  سخت  کاری 
درگیر مشکالت امنیتی، اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی است؛ کشوری که رابطۀ شکننده 
با جهان پیدا کرده و در معرض تهدیدهای 
مرگبار نیروهایی قرار دارد که زبانی به غیر 

از تفنگ ندارند. 
اولیۀ  ساعاِت  همین  در  نمی خواهیم  اما 
پس  بزنیم.  بد  شگوِن  جدید،  حکومت 
صبورانه منتظر می نشینیم تا ببینیم حکومت 
وحدت ملی چه گونه در عمل خود را نشان 

خواهد داد.

2سال ششم     y شمارة یک  هزار  سه صدو   هشتاُد   شش      y  سه   شنبه    8 میزان / مهر   y 1393  5 ذوالقعد ة الحرام    y 1435 30 سپتمبر  2014 www.mandegardaily.com

احمـد عمران

کرزی رفت 
احمد زی آمد

 

مردم  بر  »بن«  از  مردی  که  این  از  پس  اندی  و  سال  سیزده 
کرسی  به  تر  بعد  و  رسید  قدرت  به  و  معرفی شد  افغانستان 
ریاست جمهوری تکیه زد؛ دیروز آخرین سخنرانی اش را در 
به دولت وحدت ملی  را  ایراد کرد و قدرت  قصر سالم خانه 
عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  احمدزی  اشرف غنی  داکتر  ریاست  به 

تحویل داد و خودش رفت.
شرایط  بحرانی ترین  در  که  مردی  کرزی؛  جمهور  رییس 
سیاسی، زمام امور کشور را به دست گرفت و با هزاران تلخی 
و شیرینی، قافلۀ حکومت و حکومت داری را تا سرمنزل امروز 
رسانید. به خوبی می شود از کار و کارنامۀ آقای کرزی توصیفی 

به دست داد که اغلب امور توصیف شده یی هم هستند.
آزادی بیان و رشد سریع رسانه ها- بیشتر به لحاظ کمی- در 
تاریخ کشور بی نظیر بود. آقای کرزی تا جایی که امکان داشته 
موجب  هیچ گاه  خود  که  طوری  کرد؛  حمایت  رسانه ها  از 
هرچند  نگردید.  رسانه یی  نشرات  متوقف شدن  یا  بسته شدن 
توطیه  به  دست  بیان  آزادی  علیه  بارها  او  اطرافیان  از  برخی 
زده اند، اما چنین حرکت هایی هیچ گاه مانع نیت نیک رییس 
جمهور کرزی در زمینۀ رشد رسانه ها نشد. کار خوب و در 
خور دیگر رییس جمهور پیشین؛ حمایت گستردۀ او از رشد 
میلیون  آن،  یمن  به  که  بود  کشور  در  تحصیالت  و  معارف 
مکتب  توانستند  گذشته  سال های  در  کشور  این  شهروند  ها 
بیابند. هر  باالتری دست  به درجات تحصیلی  بعد  بخوانند و 
چند که این کار او بعداً به واسطۀ حمایتش از طالبان کم رنگ 
شد و پروسۀ صلح باعث گردید که طالبان تقویت شده و درب 

بسیاری از مکتب ها و دیگر نهادهای تحصیلی را بسته کنند.
اما ناکامی های آقای کرزی در ساحت های دیگر حکومت داری 
به کلی مشهود بوده که هیچ کسی از آن چشم پوشیده نمی تواند 
و به یقین که این ناکامی ها اکنون به عنوان میراثی به حکومت 

جدید انتقال میابد.
ناکام  کاماًل  زنان  حقوق  تامین  راستای  در  کرزی  تالش آقای 
بوده است؛ به گونه یی که در سیزده سال گذشته مشکالت زنان 
به صورت بنیادین حل نگردیده است و حتا در برخی از موارد 
مضاعف هم شده است. فساد اداری یکی دیگر از دستاوردهای 
روند  سال ها  طول  در  که  است  بوده  کرزی  جمهور  رییس 
آقای  حکومت  نمایشی  مبارزات  هرگز  و  داشته  روبه رشد 
کرزی تاثیری بر آن نگذاشته است. نبود امنیت یکی دیگر از 
چالش های عمدۀ حکومت گذشته بود که از سال 2001 به این 
سو، سیر صعود داشته است. راهکار حکومت کرزی در برابر 
این وضعیت، مذاکره با طالبان بود. راهکاری که نتیجۀ برعکس 
و  کرد  تقویت  را  طالبان  جبهۀ  فقط  طالبان  با  مذاکره  داشت. 
خشونت آنان را بیشتر. اما رییس جمهور کرزی تا آخرین لحظه 
از آن دست بر نداشت. شکاف دیگری که در حکومت گذشته 
ایجاد شد، رویارویی اقوام بود که به واسطۀ افراد شوونیست در 
دستگاه حکومت به صورت سیستماتیک دامن زده شد. به این 
معنا که تفرقه افگنی های قومی در حکومت آقای کرزی بیش 
از همه وجود داشت و روی سیاست های فرهنگی، اقتصادی، 
اجتماعی و... اثر بسیار منفی گذاشت و بی گمان که حکومت 

آینده با دشواری های آن روبه رو خواهد بود.
با  روابط  اقتصادی،  ساحت های  در  کرزی  آقای  ناکامی های 
بوده و هیچ  منوال  به همین  نیز  و...  اداری  نظام  همسایه گان، 
یک از تجربه های آقای کرزی در راستای ساخت و ساز آن ها 

موفق نبوده است.
چالش ها  این  همۀ  با  ملی،  وحدت  حکومت  اکنون 
نشود،  جدی  توجه  آن ها  به  اگر  که  روبه روست؛چالش هایی 

حتمًا حکومت را از پای می اندازد.
سه نکته منفی در حکومت داری آقای کرزی مطرح بوده است 

که بیم آن میرود که در نظام جدید نیز ادامه یابد. 
یکی نگاه قومی آقای کرزی به همه مسایل و دوم رشد فساد 
و پیچیده بودن فساد ادرای و سم هم رهایی بدون قید و شرط 

طالبان از زندان ها. 
اما در صورتی که این میراث های منفی آقای کرزی، در کار و 
کارنامۀ جناب اشرف غنی ادامه یابد این استمرار، پیش از همه 
چیز ریشۀ دولت وحدت ملی را می کند و در نهایت، کشور را 
بار دیگر به سوی بحران میبرد؛ مگر این که، سایر مشترکات 
دولت وحدت ملی، از استمرار میراث کرزی جلوگیری کنند 
و با قاطعیت، مبارزۀ جدی با آن ها را سرمشق کار خود قرار 

دهند. 
به هرصورت، با تشکیل دولت وحدت ملی، صفحه جدیدی در 
فضای سیاسی کشور گشوده شده است و امیدواریم که داکتر 
مشترک  گونۀ  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  و  احمدزی  اشرف غنی 

این صفحه جدید را نقطه امیدی برای مردم افغانستان سازند.

صفحۀ نو امید نو
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آن چه جنبش  از  را  چین گفته است که هرگونه حمایت خارجی 
غیرقانونی در هنگ کنگ خواند، تحمل نمی کند.

گونه  هر  با  که  کرده  اعالم  چین  خارجه  وزارت  رابطه  همین  در 
دخالتی در امور داخلی چین مخالف است.

درباره  بحثی  هرگونه  شدن  کشیده  از  مانع  تا  است  درتالش  چین 
اعتراضات طرفداران دموکراسی در هنگ کنگ که در روزهای اخیر 

در این منطقه شدت یافته، در شبکه های اجتماعی شود.
رسانه های دولتی این کشور با پوششی اندک از اعتراضات اخیر در 
هنگ کنگ، معترضان را فعاالنی تندرو توصیف کرده و هشدار داده 

اند که جنبش آنها راه به جایی نخواهد برد.
در همین حال براساس گزارش های دریافتی هزاران نفر از معترضان 
مرکزی  منطقه  در  ها  خیابان  کردن  مسدود  با  دموکراسی  طرفدار 
تجاری باعث بسته شدن، بسیاری از بانک ها، مدارس و فروشگاهها 

شده اند.
دموکراسی  جنبش  حامیان  و  دانشجویان  از  ترکیبی  که  معترضان 
برگزاری  خواستار  شوند،  می  شامل  را  مرکز«  اشغال   « به  موسوم 

انتخاباتی کامال آزاد در سال 201۷ میالدی هستند.
در  نامزدها  صالحیت  تایید  برای  چین  دولت  های  طرح  از  آنها 

انتخابات سال 201۷ هنگ کنگ خشمگین هستند.
چین  دولت  سخنگوی  یک  شینهوا  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
با همه فعالیت  امور هنگ کنگ و ماکائو گفت که پکن »کاماًل  در 
های غیرقانونی که می تواند حاکمیت قانون را تضعیف و آرامش 
کنگ  هنگ  دولت  از  قویا  و  است  مخالف  زند  برهم  را  اجتماعی 

پشتیبانی می کند.«
در  رهبران حزب کمونیست  که  تحلیلگران می گویند  این حال  با 
در  شهرها  سایر  به  خواهی  دموکراسی  فریاد  گسترش  نگران  پکن 

خاک چین هستند.
هنگ کنگ تا سال 1۹۹۷ مستعمره بریتانیا بود و در آن سال پس از 

پایان یافتن پیمان قبلی به جمهوری خلق چین پیوست.
بریتانیا و چین در سال 1۹۸4 بدست آمد  براساس توافقی که بین 
تا سال  دفاعی  و  امور خارجی  در  به جز  کنگ  که هنگ  قرار شد 

204۷ از سطح خودمختاری باالیی برخوردار شود.
قوانین  در  تغییراتی  که  کرد  اعالم  چین  میالدی   2004 سال  در 

انتخاباتی هنگ کنگ اعمال خواهد شد.
انتخاباتی  برگزاری  اجازه  که  گفت  چین  میالدی   200۸ سال  در 

مستقیم را در سال 201۷ در هنگ کنگ در نظر می گیرد.
انتخابات در سال  از برگزاری  در اگست سال 2014 میالدی چین 
201۷ میالدی خبر داد، اما در عین حال اعالم کرد که رای دهندگان 
قبال  که  فهرستی  از  را  نظر خود  مورد  کاندیداهای  توانند  می  تنها 
تصویب شده، انتخاب کنند. این تصمیم با اعتراض فعاالن مخالف 

روبرو شد

کامرون:

 اگر شکست خوردم، انگلیس می تواند از اتحادیه اروپا خارج شود
بار  نخستین  برای  انگلیس  نخست وزیر 
گرفتن  در  اگر  که  کرد  مطرح  را  مساله  این 
بماند،  ناکام  بروکسل  از  بیشتر  اختیارات 
بریتانیا می تواند از اتحادیه اروپا خارج شود.
کامرون،  دیوید  تلگراف،  روزنامه  نوشته  به 
نخست وزیر انگلیس در مصاحبه ای با اشاره 
محافظه کار  حزب  کنفرانس  کار  به  آغاز  به 
گفت: اولویتم متقاعد کردن مردم انگلیس در 
اصالح  اروپای  اتحادیه  یک  در  ماندن  باقی 

شده است.
اگر  که  کرد  اشاره  مساله  این  به  وی 
تالش هایش برای گرفتن اختیارات بیشتر از 
اتحادیه اروپا با شکست مواجه شود، بریتانیا 

می تواند از این اتحادیه خارج شود.
گاو،  مایکل  و  خارجه  امور  وزیر  هاموند،  فیلیپ 
مسئول هماهنگی آرای نمایندگان حزب در پارلمان 
اگر  هستند  آماده  که  کردند  اعالم  دو  هر  انگلیس 
دولت لندن نتواند اصالحات اساسی و ضروری را 

تضمین کند از اتحادیه اروپا خارج شوند.
و  انگلیس  سابق  خارجه  امور  وزیر  هیگ،  ویلیام 

بود  کرده  اعالم  پیشتر  عوام  مجلس  کنونی  رهبر 
که کمپین برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک 

دیوانگی است.
کامرون در جریان مصاحبه ای گفت: اگر می دانستم 
نیست  اروپا  اتحادیه  در  ماندن  انگلیسی ها  منافع 
هیچ گاه این مساله را مورد بحث قرار نمی دادم. من 
انجام  این کار را به خاطر عشق و عالقه به وطنم 

می دهم. من کاماًل نسبت به آینده انگلیس 
با  کشوری  تا  می خواهم  و  هستم  نگران 
دولت مستقل، قوی و مغرور داشته باشم.

همکاری  داد:  ادامه  انگلیس  نخست وزیر 
با سایر کشورهای اتحادیه اروپا در حوزه 
تجارت و همکاری تأثیر و نفوذ ما را در 
جهان به حداکثر می رساند و معتقدم به هر 
پیدا  دست  می توانیم  می خواهیم  که  آنچه 
بسته خارج  اتحادیه  یک  از  باید  ما  کنیم. 
میان  از  را  انحصاری  بازار  باید  شویم. 
کشورهای  سایر  با  باید  بنابراین  برداریم. 
به  من  که  آنچه  کنیم.  همکاری  اروپایی 
برای  بریتانیایی ها  حق  دارم  اعتقاد  آن 
اصالحات و ماندن در یک اتحادیه اروپای 
اصالح شده است. اگر مردم چنین برنامه ای را قبول 
نظر  می توانند  رای گیری  یک  طریق  از  تنها  ندارند 
خودشان را بگویند. اگر من نتوانم مردم را متقاعد 
کنم این مردم خواهند بود که تصمیم می گیرند تا در 

این اتحادیه بمانند یا از آن خارج شوند.

چین: 

حمایت از اعتراضات در هنگ 
کنگ را تحمل نمی کنیم

اوباما:

 در ارزیـابی تـهدیـد داعتش
 اشتـباه کـردیـم

مجسمه لنین در خارکف اوکراین به زیر کشیده شد

انتقاد دیده بان حقوق بشر از ترکیه

الوروف:

 اظهارات امریکایی ها درباره اوکراین 
بر اساس اطالعات غیرقابل تایید است

والدیمیر  از  یادبود  بناهای  بزرگترین  از  یکی 
»فعاالن«  توسط  بلشویک  انقالبی  رهبر  لنین، 
پایین  اوکراین  بزرگ  شهر  دومین  خارکف،  در 

کشیده شد.
از  تن   3000 حدود  تودی،  راشا  گزارش  به 
فعاالن اجتماعی برای حمایت از مقامات کی یف 
در خارکف تجمع کردند. در جریان این تجمع 
زرد  و  آبی  پرچم های  با  فعاالن  از  گروهی 
ناسیونالیست ها  قرمز  و  سیاه  بنرهای  و  اوکراین 
رهبر  از  نمادی  که  تاریخی  بنای  یک  مقابل  در 
جمع  بود،  لنین  والدیمیر  کمونیستی  جنبش 
از مجسمه  رفتن  باال  با  مردم  از  بسیاری  شدند. 
لنین و نوشتن شعارهایی بر آن در نهایت باعث 

سقوط این مجسمه شدند.
به  شروع  مجسمه  افتادن  با  کنندگان  تجمع 
پایکوبی کردند چرا که رهبر سابق کمونیست ها 
از نظر بسیاری از اوکراینی ها پیوند نامطلوب با 

مسکو است. در همین حال بسیاری با این اقدام 
به گذشته کشور  توهین  را  آن  مخالفت کرده و 

قلمداد کردند.
با این حال تجمع با دخالت پولیس خاتمه یافت. 
مجازات  برای  پرونده ای  که  کرد  اعالم  پولیس 
و  فرهنگی  میراث  به  زدن  آسیب  و  »تخریب 

دارایی های شخصی« گشوده شده است.
همچنین ماموران پولیس با فعاالن شرکت کننده 
اقدامات  انجام  ممنوعیت  درباره  تجمع  این  در 
قانون گفت وگو  آمیز و همچنین نقض  تحریک 

کردند.
این  کشور  وزیر  آواکف،  آرسن  حال  این  با 
پرونده  تشکیل  و  ندانست  خرابکاری  را  اقدام 
ادامه گفت:  برای آن را بی مورد خواند. وی در 
قانون ایجاب می کند از مردم حمایت کنیم نه از 

مجسمه ها!

دیده بان حقوق بشر از ترکیه خواست تا اقداماتی را در راستای حفاظت 
از آزادی بیان، حق اعتراض های مسالمت آمیز و اجرای قانون انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه در 
گزارشی از اقدامات دولت ترکیه برای کنترل رسانه ها و اینترنت و همچنین 

اعمال زور بر منتقدان و اعتراض ها انتقاد کرد.
این گروه حقوق بشری اعالم کرد: در حالی که هزاران تن به خاطر شرکت 
در تظاهرات ضد دولتی سال 2013 ترکیه تحت پیگرد قانونی قرار دارند، 
تنها تعداد اندکی از ماموران پلیس برای بدرفتاری هایشان به دادگاه احضار 

شده اند.
افزود: دولت ترکیه همچنین به خاطر واکنش نشان  دیده بان حقوق بشر 
دادن به رسوایی های فساد با استفاده از قوانینی که مانع استقالل قوه قضائیه 

می شود، اجرای قانون را تضعیف کرده است.
برای  ترکیه  دولت  تالش های  از  بشری  حقوق  گروه  این  حال  این  با 

برقراری صلح با شورشیان کرد با هدف پایان دادن به یک جنگ 30 ساله 
استقبال کرد.

باراک اوباما گفت، سازمان های اطالعاتی امریکا میزان تهدید 
جریان تروریستی داعش را در عراق و سوریه درست ارزیابی 

نکرده بودند.
خبرنگار  با  مصاحبه  در  امریکا  رییس جمهوری  اوباما،  باراک 
شبکه خبری سی بی اس امریکا گفت، این کشور خطر جریان 
تروریستی داعش را در عراق و سوریه درست ارزیابی نکرده 

بود.
اطالعاتی  سازمان های  گفت،  ادامه  در  امریکا  رییس جمهوری 
امریکا همچنین در ارزیابی وضعیت ارتش عراق در مقابله با 

جریان داعش نیز اشتباه کردند.
اوباما تصریح کرد، تروریست ها از درگیری های سوریه در پی 
جنگ داخلی در این کشور نهایت استفاده را کردند و داعش را 

به راه انداختند و توانستند نیروهای تازه ای جذب کنند.
رییس  جمهوری امریکا با تایید سخنان جیمز کلپر، مدیر سازمان 
تروریست های  گفت، شدت خطر  کشور،  این  اطالعاتی  ملی 

داعش در سوریه دست  کم گرفته شد.
روزنامه  خبرنگار  با  مصاحبه  در  این  از  پیش  کلپر  جیمز 
امریکایی«واشنگتن پست گفته بود، دولت امریکا حدس نمی زد 
او  آورد.  دست  به  موفقیتی  چنین  داعش  تروریستی  جریان 
همچنین گفته بود که دولت امریکا حدس نمی زده ارتش عراق 
به این سادگی در مقابل تروریست های داعش شکست بخورد.

اظهارات  کرد،  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزیر 
مقام های امریکایی در مورد وضعیت اوکراین بر 

اساس اطالعات غیرقابل تایید است.
سرگئی  نووستی،  خبرگزاری  گزارش  به 
الوروف، وزیر امور خارجه روسیه در گفت وگو 
راشاتودی  و   1 روسیه  تلویزیونی  شبکه های  با 
مورد  در  حداقل  آمریکا  دولت  کرد:  اعالم 
وضعیت اوکراین اظهارات علنی خود را براساس 

اطالعات تاییدنشده مطرح می سازد.
این  به  می توان  نمونه  عنوان  به  داد:  ادامه  وی 
موضوع اشاره کرد که آن ها تصویر هلی کوپتری 
کاشف  بعدا  و  می دهند  نشان  را  شده  سرنگون 
به عمل می آید که این هلی کوپتر نه در اوکراین 
بلکه در سوریه سرنگون شده است. مثال هایی از 
این دست که اطالعات غلط در اظهارات علنی 

به کار گرفته می شود، بسیار است.
اتفاق  این  موارد  برخی  در  الوروف،  گفته  به 
دیگر  مواردی  در  و  می دهد  رخ  عمد  روی  از 
کار  به  اینترنتی  منابع  از  غیرقابل تایید  اطالعاتی 
گرفته می شود تا اظهاراتی مطلوب و مورد نظر 

مطرح شود.
کالین  موضوع  همه  کرد:  خاطرنشان  الوروف 
سالح های  وجود  بر  مبنی  او  مدارک  و  پاول 
کشتار جمعی در اختیار دولت عراق را به خاطر 

دارند.
وی ادامه داد، کالین پاول این اسناد را در شورای 
از  متحد مطرح کرد و پس  ملل  امنیت سازمان 
آن بعدها مشخص شد که این اطالعات صحت 

نداشته است.
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 بخش چهارم و پایانی

ایــده هــای کوچــک
 و تصمیم های بزرگ

Alex Sandy Pentland :نویسنده
برگردان: بیتا نظام دوست

افراد  از  تنها زمانی به تصمیم گیری کمک می کند که هر یک  یادگیری اجتماعی 
اطالعاِت مختلفی داشته باشند. هنگامی که اطالعات منعکس شده از منابع بیرونی 
معامالت  از حد یک سان شوند،  بیش  غیره(  و  رادیو  تلویزیون،  )مانند مجالت، 
اجتماعی سوددهِی خود را رفته رفته از دست می دهند. در چنین شرایطی، نه تنها 
تفکر گروهی به کار نمی آید، بلکه نقض آن خود می تواند بهترین راهبرد تجاری 

باشد.
به طور مشابه، وقتی که تعامل در یک گروه باال و به شدت متمرکز است، اغلب 
یک دسته از ایده های تکراری در بین آن ها می چرخد و آن ها تکرار محِض این 
ایده ها را نمی بینند؛ چرا که ایده ها معموالً از فردی به فرد دیگر اندکی تغییر می کند 
و این توهم را در آن ها به وجود می آورد که هر کس به طور مستقل به استراتژی 
یک سان رسیده است و بیشتر از آن چه باید، به ایده ها مطمین می شوند. این اثر 
»اتاق پژواک« نام دارد که اغلب باعث به وجود آمدِن حباب های اقتصادی می شود. 
آن  در  آمدن  گرفتار  از  می توانید  باشید،  آگاه  پژواک  اتاق  از وجود  اگر شما  اما 

جلوگیری کنید.
برای این منظور شما باید به دقت مشاهده کنید که افراد در اطراف تان چه قدر بر 
مثاًل  بگردید.  بین آن ها  از وابسته گی  نشانه هایی  دنبال  به  دارند و  نفوذ  یک دیگر 
آیا اعضای تیم الف همیشه نظری مشابه تیم ب دارند؟ افرادی که به طور منظم 
عقاید مشابهی دارند به احتمال قوی از منابع یک سانی از اطالعات استفاده می کنند. 
را تجربه می کنند، چرا که  پژواک  اتاق  پدیدۀ  اغلب  اجتماعی فشرده،  گروه های 
اعضای آن ها مدام تمایل در به اشتراک گذاشتن اطالعاِت خود دارند و حتا ممکن 
است فشار اجتماعی یی مبنی بر داشتن نظرات یک سان وجود داشته باشد. با تمرکز 
کردن بر جریان ایده ها در شبکۀتان می توانید ایده های تکراری را حذف و نظرات 

مستقل را حفظ کنید.

تنظیم و تعدیل یک شبکه
به  افراد  نیز حساسیت  و  بر یک دیگر  مردم  تأثیر  میزان  اجتماعی،  ساختار شبکۀ 
ایده های جدید، همه گی جریان ایده ها و در نتیجه عملکرد افراد در یک شبکه را 
تحت تأثیر قرار می دهد. در نتیجه، شما می توانید با تنظیم هر یک از این متغیرها، 
شبکه های اجتماعی را به گونه یی تعدیل کنید تا آن را به تصمیم گیری بهتر و نتایج 

پُرحاصل تر سوق دهید.
به عنوان مثال، چه باید کرد اگر جریان ایده ها بیش از حد کم و آهسته یا بیش 
 ،eToroاعضای میان  در  دریافتیم که می توانیم  ما  زیاد و سریع شود؟  از حد 
جریان ایده ها را با ارایۀ مشوق های کوچک و محرک هایی تغییر دهیم، به طوری 
که معامله گران منزوی تر را تشویق کنیم تا تعامالت بیشتری با دیگران داشته باشند 
و معامله گرانی را که تماس های بیش از حد دارند، به تعامل کمتر در داخل گروه 

و روابط بیشتر در خارج از آن دعوت کنیم.
این مفهوم تنظیم، در انواع شبکه ها قابل انطباق است. برای نمونه جریان ایده ها در 
روزنامه نگاری امری مهم است )تا خبرنگاران با منابع کافی، حول یک خبر صحبت 
کنند و بتوانند تمام جنبه های آن را پوشش دهند(، در کنترل های مالی حایز اهمیت 
است )تا اطمینان حاصل شود که تمام منابع تقلب در نظر گرفته شده است( و 
در کمپین های تبلیغاتی کاربردی است )تا شرکت ها به اندازۀ کافی با مجموعه یی 
متنوع از نظرات مشتریان برخورد داشته باشند.( پژوهش ما روی eToro، نحوۀ 
عملکرد یادگیری اجتماعی را در یک زمینۀ خاص که همان معامالت سهام باشد، 
نشان می دهد؛ اما حقیقت این است که یادگیری اجتماعی در طیف گسترده یی از 

تصمیم گیری های مدیریتی، نقشی کلیدی ایفا می کند.

ع. چلیاوی

ذاِت  در  مقوله  یک  عنوان  به  رهبری 
خود پدیده یی مرکب است. این پدیده 
هم از جنِس آگاهی و هم از جنِس عمل 
است؛ در حقیقت، تالقی اندیشه و عمل 
است. اما برای هر ذات انسانِی منفردی 
می شود،  وارد  رهبری  مقولۀ  به  که 
شخصی یی  تجربۀ  مثل  عمل  با  تالقی 
بازنموده می شود که میزان و کیفیِت آن 
بسته گی به خواست و ارادۀ فاعِل مختار 
دارد. همین اختیار، مقولۀ رهبری را از 
تجربۀ  از  جدایی  یعنی  ـ  عمق  لحاظ 
شدن  تبدیل  و  گروهی  و  شخصی 
پدیده یی  به  ـ  اجتماعی  فرآیندی  به 
اجتماعی(  تجربی)تجربی  ماهیت  با 
از  آن  قوامِ  و  تأیید  که  می کند  تبدیل 
هر  است.  اجتماعی اش  اثبات  طریق 
اندازه مایۀ اجتماعِی این پدیده رقیق تر 
شدت  و  عمق  میزان  همان  به  باشد، 
تأثیِر آن کم تر است. گاهی چنان نقش 
شکل گیری  در  اجتماعی(  )عمل  عمل 
گرفته  نادیده  رهبری  مقولۀ  برآمدِن  و 
عملی  ولو  عملی  هرگونه  که  می شود 
را  عینی  موقعیِت  از  خارج  و  منفردانه 
می شمارند  یک سان  اجتماعی  عمل  با 
ارتباطِی  شکل های  حالت  این  در  و 
شباهتی  تنها  که  می شوند  پیدا  خاصی 
صورِی  اشکال  و  دارند  اصل  با  دور 

ناکارآمدی را به وجود می آورند.
ممکن است گفته شود که پیونِد مقوله یی 
این مفاهیم در نهایت مابه ازای خود را 
اما در واقع  پیدا خواهد کرد،  در عمل 
عینی  محمل  که  عملی  ست  پیوند  این 
مشخص  موقعیت  و  مقوله یی  پیوند 
جهان  از  را  آن  و  بوده  آن  مجسِم  و 
و  خوانده  فرا  عینیت  حوزۀ  به  ایده ها 
محقق می کند. تصور کنید ایده یی کلی 
در سر دارید و آن را از طریق رادیو و 
تلویزیون به صورت شبانه روزی منتشر 
از سوی دیگر حوزه یی که  می کنید، و 
زنده گی  جریان  در  شماست،  مخاطب 
و در تنازع با سازوکارهای متضادی که 

می رانند،  معینی  به سمت وسوی  را  آن 
باید  که  نیازمندست  زیرکانه یی  فکر  به 
جزیی  عنوان  به  و  آن  مجاورت  در 
فرآیند  در  هم چنین  و  آن  پیکرۀ  از 
یابد  کنش های محیطی فراوان پرورش 
و چون جزیی در هم آمیخته و درونی 
رفته رفته کیفیت رهبری را مهیا ساخته 
به  را  آن  زنده گی،  نبرد  کشاکش  در  و 
کند.  راهنمایی  مطلوب  موقعیت  سوی 
پایۀ  آن  بر  ناگزیر  زیرکانه  فکر  این 
مادی یی قوام می یابد که تا اندازۀ زیادی 
موجد و محرک آن بوده و در صورت 
)تیوری(  عمومی  مفاهیم  به  دسترسی 
می تواند  دیگر،  شرایط  بودن  فراهم  و 
شما  ایدۀ  یابد.  ارتقا  راهبر  تیوری  به 
رایج  حوزه  این  در  صورتی  در  تنها 
قرار  مادی  پایۀ  همین  بر  که  می شود 
ای  ایده  هر  این که  باشد. ضمن  داشته 
به رهبری  مربوط  ایده های  از جمله  و 
الزامًا  و  باشند،  ذات  به  قایم  نمی تواند 
آب دیده  فرآیندی  چنین  در  می بایست 
خود  جنبِش  و  تحرک  امکان  و  شده 
که  فشاری  با  موازنه  در  لحظه  هر  را 
دو  هر  سوی  از  برمی خیزد،  محیط  از 
کند.  ارزیابی  مخالف،  و  موافق  جریان 
فرآیند  حال  عین  در  فرآیند  همین 
انطباق با محیط عینی و نیز چیره گی بر 
محیط ذهنی و در نتیجۀ اعمال رهبری 

خواهد بود.
باید  رهبری کننده  ایده های  نتیجه،  در 
ذهنیت  با  یک سان  موجی  طول  با 
یابد.  انتشار  نظر  مورد  مشخِص محیط 
این یک سانی نشان می دهد که موضوع 
طرحی  درونی ست.  فقط  عاملی  پیوند 
برای  را  اولیه  قوام یابی  دوره  یک  که 
پاگیری حزب یا ستاد رهبری کننده در 
خارج از موقعیت عینی تجویز می کند، 
در بهترین حالت مفهوم مرکب مقوله را 
به جای  را  ارادۀ خود  دریافت نکرده و 
به جای  را  اجتماعی  عمل  و  آگاهی 
در  و  است،  گرفته  اشتباه  خود  عمل 
عوام فریبی  نوعی  مرتکب  بدتر  حالت 
غافله  تصادفی  بزنگاهی  در  تا  می شود 

چنین  این  البته  شود.  غافله ساالر  را 
صورت  به  است  ممکن  بزنگاه هایی 
ویژه،  خیلی  شرایط  تحت  و  موقتی 
آن هم با اما و اگرهای فراوان و در یک 

جامعۀ غیراستندرد به وجود بیاید.
از این رو ایدۀ پیوند به عنوان مرحله یی 
جدا از مقولۀ رهبری، نقض غرض بوده 
و از هر دو سو موجب سکون و رکود 
ممکن  عمل،  و  آگاهی  جدایی  است. 
می زایند؛  هم  از  دو  هر  این  نیست؛ 
دارد.  بیشتری  اصالِت  عمل  اگرچه 
در  عمل  اصالت  بیشِی  هرگاه  ولی 
به  نسبت  اجتماعی  عمل  بیشِی  با  کل 
یک سان  تاریخی  لحظۀ  هر  در  آگاهی 
انگاشته شود، خود خطایی بیش نیست. 
درهم رفته گی این دو مقوله چنان است 
با  اجتماعی  محیط  با  پیوند  انگارۀ  که 
از  فرض وجود آگاهی رهبری کننده یی 
پیش توهمی بیش نیست. آگاهی پیشرو 
با  پیوند  بدون  اجتماعی  هدایت گر  و 
رسید  نخواهد  به عرصۀ ظهور  اجتماع 
و تنها کاریکاتوری از اصل خواهد بود. 
با اطمینان باید گفت مقولۀ رهبری نیز 
حوزۀ  در  درونی ست  عاملی  کل  در 
می تواند  که  سیاسی،  رهبر  سیاست 
شخص یا گروه سیاسی باشد، به تناوب 
نماینده، پیشاهنگ، پیشوا و چکیدۀ یک 
در  یعنی  است.  معین  طبقۀ  یا  جامعه 
واقع محصولی ست که از سوی جامعه 
یا طبقۀ معین به جامعه عرضه می شود تا 
عالی ترین فکر او را محقق کند. روشن 
است که چنین پدیده یی باید افضل ترین 
فرد یا گروه باشد. پس پویش تاریخی 
این پدیده در ارتباط با میزان شایسته گی 
او در پیشبرد لحظه به لحظۀ منافعی که 
نیز در  نماینده گی آن را ادعا می کند و 
هم نفسی با صاحبان آن منافع است که 
ترسیم  را  اصلح  انتخاب  این  فرآیند 
می نماید و در لحظۀ تعیین کننده، سکان 
به  متالطم  دریای  در  را  تحول  سفینۀ 

یک باره به او می سپرد.

مفهومرهبریونقشروشنفکران
بخش نخست



گفت وگو كننده: هارون مجیدی

آشنا  چه گونه  و  زمانی  چه  عاصی  عبدالقهار  با 
شدید؟

بود،  بی وفایی  و  پوک  سال های  عاصی،  گفتۀ  به 
و  اعتماد  کرد  می شد  کمترکسی  به  که  سال هایی 
یعنی  سال ها  همان  نمی شد؛  سراغ  شفیقی  رفیِق 
برادرم  و  من  و 136۷خورشیدی  سال های 1366 
عزیزاهلل ایما در پل باغ عمومی دکان داشتیم. من 
چهرۀ عاصی را پس از خواندِن اولین گفت وگوی 
روزها  از  روزی  داشتم.  ذهن  در  همیشه  جالبش 
ناگهان او را در مقابل دکان دیدمش. پس از سالم 
و علیک پرسید: »ایما صاحب تشریف ندارد؟« من 
به مزاح در جوابش گفتم: »به غیر از ایما، دیگران 
که  بود  همین  عاصی صاحب؟«....  ندارید  کار  را 
عاصی داخِل دکان شد و قصه های  ما آغاز گردید 
هم  با  زیادی  داستان های  شهادتش،  هنگام  تا  و 

داشتیم.

عاصی به عنوان یک دوست، چه گونه شخصیتی 
بود؟

عاصی،  عبدالقهار  شهید  ویژه گی های  از  یکی 
بی ریایی و صداقتش بود. غیبت کسی را نمی کرد 
بی آالیش و پاک، ُرک و راست بود.  و بسیار آدمِ 
که  چیزی  نداشت؛  فاصله  شعرش  با  زنده گی اش 
می گفت، به آن باور داشت. صداقت و صمیمیِت 

دهاتی اش را هرگز فراموش نکرده بود.

دوست  همه  از  بیش  را  چیزی  چه  عاصی 
 می داشت؟

این  و  داشت  دوست  حد  از  بیش  را  مردمش  او 
که همواره  یافت  اشعارش  در  را می توان  دوستی 
مردم  دردهای  فریاد  برای  گلویی  را  خود  شعِر 

ساخته بود.

عاصی از چه چیزی بیش از همه بدش می آمد؟
و  داشت  نفرت  خودستایی  و  ریاکاری  از  او 
روشن فکراِن خودستا و پوک را در یک شعِر بلند 

نکوهیده بود.

و حضور، شهرِت عاصی  در سال های سرایش 
در میان جامعۀ فرهنگی و مردم چه گونه بود؟

عاصی بیش از هر شاعِر هم روزگارش مشهور بود. 
ما شاعراِن بسیار در زمان حیاِت عاصی داشتیم که 
اما عاصی  را می دانستند؛  آن ها  نام ِ  به سختی  مردم 
مشهور و زبان زد بود. حتا کسانی  که کلمه یی از شعر 
را نخوانده بودند هم عاصی را می شناختند؛ دلیلش 
تصویری  رسانه های  در  او  پُررنِگ  حضور  شاید 
از  یکی  که  بی بی سی  رادیو  باشد.  بوده  چاپی  و 
از  بود، در یکی  پُرشنونده در آن زمان   رادیوهای 
شب ها پس از سرویس خبری ۸:45، تبصره یی در 
مورد شعرهای عبدالقهار عاصی داشت. من صبِح 
وقت پیشش رفتم و با اشتیاق برایش قصه کردم که 
بی بی سی در موردت این حرف ها را گفت. عاصی 

با بی تفاوتی به  من گفت: »می دانی حضرت بیگانه، 
نیست؛  مهم  چندان  بی بی سی  گپ های  من  برای 
من در سر برنامه های بزرگی دارم که هنوز سر آن 

خزانه ها باز نشده است«.

داشته.  دوست  را  »ویدا«  به نام  بانویی  عاصی 
یا  و  بود  گفته  چیزهایی  ویدا  از  شما  برای  آیا 
آشنا شدند،  دو چه گونه  آن  این که  دربارۀ  شما 

چیزهایی می دانید؟
عاصی  ناگفتۀ  شعرهای  برای  بهانه یی  ویدا  بلی، 
بود. ویدا آیینۀ قدنمای عاصی بود. عاصی در هر 
جمله یی که از حرِف »و« به گونۀ رمز استفاده کرده 
است، منظورش همان ویدا بوده. هر آن چه تعریفی 
که  بود  ویدا  بود.  ویدا  به خاطر  دارد،  »وردگ«  از 
عاصی عاشقانه ترانه های دورِی او را سر داد: »بود 
ویدا  اما  برگردی«.  شور  آب  سوهای  آن  کز  آیا 
عاشقانه های  ناآرام،  هم چنان  عاصی  و  برنگشت 

سوزناکی سر داد، اما ویدا دیگر برنگشت.  

می گویند عاصی بسیاری اوقات در یک روز چند 
برای  را  آن ها  داشت  دوست  و  می سرود  شعر 
به  نکته یی  اگر  این باره  در  بخواند.  خود  دوستاِن 

ذهن تان می آید، برای ما بگویید.
شب  داشت،  فوران  چشمه   هم چون  عاصی  بلی، 
را  می سرود  آن چه  هر  و  می سرود  شعر  روز  و 

برخالف دیگرشاعران بدون درنگ چاپ می کرد. 
باید دم را  شاید می دانست که عمر کوتاه دارد و 

غنیمت شمارد.

زیاد  عاصی  که  علت هایی  از  یکی  می شود  گفته 
گوشه گیری اش  و  نبودن  اجتماعی  سروده،  شعر 
بوده؛ به نحوی که در بسیاری از مجالس و محافل 
حضور پیدا نمی کرده و تنها با خودش در خلوت 

می نشسته است.
اجتماعی  انسانی  عاصی  نبود.  چنین  هرگز  نخیر، 
می آمد.  بدش  گوشه نشینی  از  که  بود  پُرانرژی  و 
خود  دوستان  با  اکثراً  نمی ایستاد،  بی کار  خانه  در 
دکلمۀ  با  و  می  یافت  حضور  مجالس  در  می بود، 
می ساخت.  خود  مجذوِب  را  مجلس  زیبایش 
عاصی کشش جالبی داشت و بسیار آدمی صمیمی 
و خندان بود، اکثراً روزها را با ما در دکانی که در 

پل باغ عمومی داشتیم، می گذشتاند.

فلم نامه نویسی  و  نمایش نامه  عرصۀ  در  عاصی 
انجام داده بوده است. آیا در این  هم کارهایی 
زمینه چیزی به شما گفته بود و آیا شما می دانید 
سرنوشِت این نمایش نامه ها و فلم نامه ها چه شده 

است؟ 
به نام  را  عاصی  قهار  از  نمایش نامه  یک  فقط  من 
نمایش نامه  این  که  بودم  و سوار« خوانده  »دیوانه 
کارگردانی  می کنم  فکر  و  شده  کشیده  تصویر  به 
این نمایش نامه را خودش به دوش داشت و قادر 
فرخ هنرپیشۀ خوِب کشور نقش مرکزی را در این 

نمایش نامه بازی کرده است.

بودید.  باخبر  شما  ایران  به  عاصی  رفتن  از  آیا 
پیش از رفتن چه می گفت؟

نکرد  صحبتی  هیچ  من  با  مورد  این  در  متأسفانه 
از  پس  فقط  نداشتم،  خبر  هیچ  رفتنش  از  من  و 

بازگشتش به کشور این موضوع را فهمیدم.

چه  و  بود  چه گونه  برگشت،  ایران  از  وقتی 
خاطره یی از آن جا داشت؟

ایران  از  دل تنگی  با  عاصی  عبدالقهار  شهید 
بازگشت و نظامیان ایرانی را به باد انتقاد می گرفت 
شعری  در  چنان که  داشت.  نارضایتی  احساس  و 
خود  شهریار  و  روم  خود  شهر  »به  است:  گفته 

باشم«.

از شهادتش  پیش  که عاصی  است  این درست 
چیزهایی در پیوند به »مردن« می گفته است؟

صحبت های  در  شهادتش  از  پیش  روز  چند 
به من می گفت: می دانم که مرا می کشند  مختلفی 
ولی افسوس می کشم که بسیار چیزهای ناگفته در 
با کی دشمنی  تو  او می گفتم:  به  من می ماند. من 

داری، اصاًل چرا این کار باید صورت بگیرد؟
عاصی همواره می گفت: من از یک قاتِل بی رحم 

بسیار می ترسم که او سِر هیچ کس ترحم ندارد.
نفرت  بسیار  حکمتیار  گلبدین  از  عاصی  آری 

داشت!

سپاِس فراوان  از این که وقت تان را برای انجامِ این 
گفت وگو در اختیارِ ما گذاشتید.

این دست  با  از شما هم که  باشید، تشکر  سالمت 
زحمات ، یاد و خاطرۀ این شاعِر شهید را گرامی 

می دارید. 
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رامیُکشـند او میدانست
 گپ و گفتی کوتاه با رحمت اهلل بیگانه به مناسبِت بیستمین سالروز شهادت عبدالقهار عاصی 
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   شعری
                                                       عاصی                       از اـهقر

باغ را گاهی از آتش گاه از خون می كشند    
ر بيرون می كشند ره شب    از آن نعش اسپيدا

م ســـبز پسـته زاران می زنند فتنه رد انـــدا
د از قبای بيـد مجــنون می كشند  ردد بيــدا

طبل می كوبند سرخ و نغمه می خوانند زرد   
گارنگ مضمون می كشند مرگ را از رپدۀ رن

از عجايب خاهن اهی موش اه، ديواراه   
خاهن را طاغوت می آرنـد و طاعون می كشند

دايمًا شالق می بندنـد خاك ســبزوار   
گرد خون از بستر مرغـاب و اهمون می كشند

انسپاسی نيب و بی فرهنگی ايام را 
هك ربوبازوی دار از شـاخ زيتون می كشند
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جمهوری  رییس  احمدزی،  اشرف غنی   تحلیف  مراسم 
جدید و عبداهلل عبداهلل، صدراعظم حکومت وحدت ملی 

روز دوشنبه در کابل برگزار شد.
ریاست  ارگ  در  امنیتی  تدابیر شدید  مراسم تحت  این 
خارجی  و  داخلی  میهمان   1400 حضور  با  جمهوری 

برگزار شد.
چندماهه،  کشکش های  از  پس  عبداهلل،  و  احمدزی 
کردند؛  امضا  را  ملی  وحدت  دولت  تشکیل  موافقتنامۀ 
کلیات  را حل کرد و  انتخابات  موافقتنامه یی که بحران 

تقسیم قدرت بین دو ستاد انتخاباتی را مشخص کرد.
شروع  کرزی  سخنان  با  رسمی  طور  به  دیروز  مراسم 
همکار  توان  حد  تا  کرد:  تأکید  آن  در  وی  که  شد 
خواهم  دولت  اجرایی  رییس  و  جدید  رییس جمهوری 
کنند و  را حمایت  آنها  که  نیز می خواهم  مردم  از  بود. 

پشتیبان شان باشند.
از کارهای عمده و تکمیل نشده  اظهار کرد: یکی  وی 
مملکت برقراری صلح است. بدون صلح امنیت نیست و 
بدون امنیت کشور ما پیشرفت نمی تواند کند. صلح باید 

از اولویت های رییس جمهوری جدید باشد.
کرزی هم چنین افزود: با مشارکت گسترده در انتخابات 
و با شکیبایی بعد از انتخابات، ثابت کردیم که به پختگی 
و درایت کافی سیاسی رسیده ایم. مردم ما نشان دادند که 
صلح و ثبات مملکت و نظام آن را می خواهند. ما آبادی 
و بازسازی افغانستان را از صفر آغاز کردیم. امیدواریم 
این تالش از صفر دوباره تکرار نشود. افغانستان امروز 
نتیجه همکاری و کمک جامعه جهانی است و ما از آنها 

سپاسگزاریم.
ادای  از  پس  احمدزی  غنی  اشرف  دیروز،  مراسم  در 
به عنوان رییس جمهوری جدید داکتر عبداهلل  سوگند، 
)صدر  اجرایی  رییس  عنوان  به  فرمانی  در  را  عبداهلل 
با  عبداهلل  و  کرد  معرفی  ملی  وحدت  حکومت  اعظم( 
دو معاونش انجنیر محمد خان و حاجی محمد محقق 

سوگند وفاداری یاد کردند.
مسعود  ضیا  احمد  تعیین  فرمان  هم چنین  اشرف غنی 
امور  در  جمهوری  رییس  فوق العاده  نماینده  عنوان  به 

اصالحات و حکومتداری خوب را نیز امضا کرد.
سخنانی  ایراد  به  سوگند  ادای  از  پس  عبداهلل  عبداهلل 

پرداخت.
وی گفت: از مردم افغانستان به خاطر مشارکت گسترده 
سپاسگزاری  جدی  خطرات  وجود  با  انتخابات  در 
افغانستان  تاریخ  در  فصل جدیدی  آغاز  امروز  می کنم. 
با  انتخابات،  از  پس  واحد  تیم  یک  عنوان  به  ما  است. 
تشکیل حکومت وحدت ملی متعهد هستیم و بر اساس 
آینده  برای  اساسی  گام های  باید  صداقت  و  همکاری 

افغانستان برداریم.
قانون،  حاکمیت  امنیت،  تأمین  صلح،  افزود:  عبداهلل 
از  اساسی  قانون  در  اصالحاتی  اداری،  اصالحات 
تعهدات من و آقای احمدزی است که برای آن مساعی 
رییس  کرزی،  حامد  از  داد.  خواهیم  خرج  به  مشترک 
جمهور پیشین افغانستان نیز به خاطر انتقال مسالمت آمیز 

قدرت، سپاس گزاری می کنم.
صدراعظم دولت وحدت ملی بیان داشت: سیزده سال 
قبل نخستین انتقال مسالمت آمیز قدرت از استاد ربانی به 
آقای کرزی صورت گرفت. در سیزده سال گذشته آقای 
کرزی زمام قدرت را به دست داشت باید سپاسگزار او 
باشیم. از جامعه جهانی نیز باید به خاطر کمک هایشان 
سپاسگزاری کنیم. از نیروهای امنیتی نیز باید برای دفاع 
حاکمیت افغانستان و مردم این کشور نیز قدردانی می کنم 
و آرزومندی خود را برای موفقیت حکومت وحدت ملی 

تحت ریاست اشرف غنی احمدزی ابراز می دارم.
بعد از سخنرانی عبداهلل، اشرف غنی احمدزی نخستین 
افغانستان  رییس جمهوری  عنوان  به  را  سخنرانی خود 

آغاز کرد.
وی با تشکر از حامد کرزی و عبداهلل عبداهلل گفت: ما 
دیگر تبعه و تابع کسی نیستم، بلکه شهروندان یک سان 

هستیم. ما مصمم هستیم تا پاسخگو باشیم.
اشرف غنی با تاکید بر تحول در حکومت آینده اظهار 

و  است  ناپایدار  باشد  نداشته  عدالت  که  صلحی  کرد: 
مدت  کوتاه  صلح  ما  نمی خواهیم.  ناپایدار  صلح  ما 

نمی خواهیم. ما صلح با دوام می خواهیم.
برگزاری  بر  بر زمینه سازی  رییس دولت وحدت ملی 
لویه جرگه اشاره کرد که می تواند قانون اساسی را تغییر 
برای  خود  صالحیت های  تمام  از  من  افزود:  و  دهد 
انجام  برای  کرد.  خواهم  استفاده  قضایی  نظام  اصالح 
با صالحیت  باید یک کمیته  اصالحات در قوه قضائیه 
به وجود آید. دادگاه عالی افغانستان باید در ظرف یک 
ماه تمام دادگاه ها و قضات را بر اساس اصول مکافات و 

مجازات ارزیابی کند.
رییس  صالحیت های  به  اشاره  ضمن  هم چنین  وی 
جمهوری به عنوان رییس قوای سه گانه دولت، بر عدم 
تداخل کاری و موازی کاری بین وزارتخانه ها و دیگر 

نهادهای دولتی تاکید کرد.
نخواهیم  تحمل  را  اداری  فساد  ما  افزود:  غنی  اشرف 
کرد. برای دفع علل پدیده شوم فساد اقدامات همه جانبه 
به  خواهیم کرد. ما تعهد داریم که بودجه ملی را راساً 

والیت ها انتقال دهیم.
مطرح  آن  فیزیکی  معنای  به  امنیت  حال  تا  گفت:  وی 
شده، اما مفهوم مهم آن امنیت بشری است. رسیدن به 
باشیم  وابسته  که  زمانی  تا  ملی  ملی و حاکمیت  اقتدار 
بسیار دشوار است. تاکنون ما در واردات خارجی وابسته 
بوده ایم. بدون توسعه انسانی، توسعه اقتصادی ناممکن 
است.  فاجعه  کشور  از  انسانی  نیروهای  خروج  است. 
از  بیرون  به  کار  جستجوی  در  افغانها  از  زیادی  شمار 
کشور می روند و شماری در این راه کشته می شوند و در 

آبها غرق می شوند.
موقعیت  که  است  این  ما  باور  کرد:  بیان  احمدزی 
تجارتی  کشوری  به  را  ما  کشور  افغانستان،  جغرافیایی 
کشوری  به  افغانستان  می تواند  معادن  می کند.  تبدیل 

صنعتی تبدیل کند.
او تاکید کرد: به استفاده غیرقانونی و نامشروع از سالح 
به  بالفعل  به صورت  ما   : پایان خواهیم گذاشت.  نقطه 
نیروهای مسلح نیاز داریم. نیاز واضح به تفکیک ارتش 
و پلیس وجود دارد. ما مسئولیت داریم که زندگی خوبی 
امنیتی  نیروهای  کنیم.  فراهم  امنیتی  نیروهای  برای  را 
افغانستان خدمتگزار تمام مردم افغانستان هستند. امنیت 
این  ما  خواست  است.  افغانستان  مردم  تمام  خواست 

است که از تمام مساجد صدای صلح بلند شود.
رییس جمهور جدید تصریح کرد: اختالفات سیاسی از 
طریق راه حل سیاسی حل می شود. از طالبان و حزب 
حاضر  سیاسی  مذاکرات  برای  که  می خواهیم  اسالمی 
دارد.  حیاتی  اهمیت  ما  برای  خارجی  سیاست  شوند. 
امنیت در افغانستان با امنیت در دنیا گره خورده است. 
قاچاق مواد مخدر یک مشکل جهانی است. ما نیاز داریم 
که پنج حلقه در روابط خارجی خود را مشخص کنیم: 
حلقه اول کشورها همسایه. بی ثباتی در این کشورها با 
با  که  داریم  نیاز  ما  دارد.  ارتباط  ما  کشور  در  بی ثباتی 
امضا  منطقه ای  پیمان همکاری  کشورهای همسایه یک 

کنیم.
کشوری  هیچ  علیه  ما  کشور  خاک  از  کرد:  تأکید  وی 
استفاده نخواهد شد و از آنها توقع داریم که از خاک شان 

علیه ما استفاده نشود.
اشرف غنی حلقه دوم را کشورهای اسالمی دانست و 
عمره  حج  به  رفتن  من  سفر  اولین  وعده  طبق  افزود: 
خواهد بود. حلقه سوم کشورهای آمریکا، کانادا و جاپان 
هستند. صلح هدف استراتژیک ما است. با جامعه جهانی 
آسیایی  کشورهای  چهارم  حلقه  داریم.  مشترک  منافع 
به چهارراه آسیا و پل در منطقه  افغانستان را  ما  است. 
از مراکز عمده فقر  تبدیل خواهیم کرد. آسیا هنوز هم 
قاره  تالش  به  که  است  آن  ما  سعی  است.  جهان  در 
برای فقرزدایی برسیم. ما به کمک جامعه جهانی برای 
تسلیح و تجهیز نیروهای امنیتی نیاز داریم. ما از کمک 
جهانی برای تقویت این نیروهای استفاده خواهیم کرد. 
امیدواریم که همکاران جهانی کمک های خود را موثر و 
شفاف سازند. بهترین کمک از طریق بودجه دولت است. 

امیدواریم این موضوع جامه عمل بپوشد.
وی ادامه داد: حلقه پنجم سازمان های بین المللی است. 
ما نیت، برنامه و اراده به اصالحات داریم. ما امیدواریم 
که با تامین ارتباط با این پنج حلقه به امنیت، توسعه و 

تحول برسیم.
داخلی و خارجی در  مهمان  از هزار و چهارصد  بیش 
مراسم انتقال قدرت حضور یافته بودند که حدود سیصد 

نفرشان مهمانان خارجی بودند.
نماینده گان سی و چهار کشور شامل:

سفیر و نماینده گان امریکا در کابل
ممنون حسین رییس جمهوری پاکستان

جمهوری  رییس  اجرایی  معاون  شریعتمداری  محمد 
ایران

حامد انصاری معاون رییس جمهور هند
شهزاده کریم آقا خان، رهبر اسماعیلی های جهان

رهبران قومی پاکستان
سعودی،  عربستان  کشورهای  دپلماتیک  نماینده گان 

چین، کانادا، سریالنکا، مالدیو، استرالیا
سازمان  اروپا،  اتحادیه  متحد،  ملل  سازمان  نماینده گان 
همکاری های شانگهای، سازمان همکاری های جنوب 

آسیا.
و  صدراعظم  تقرر  مورد  در  جمهوری  رییس  فرمان 

معاونانش
در  و  اساسی  قانون  پنجاهم  ماده  حکم  از  تاسی  به 
روشنی موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار 
حکومت وحدت ملی ایجاد پست های رییس اجرایی با 
وظایف صدراعظم اجرایی، معاون اول رییس اجرایی و 
معاون دوم رییس اجرایی جمهوری ا.ا و همزمان تقرر 

ذوات آتی:
اجرایی  رییس  حیث  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  محترم 

حکومت با وظایف صدر اعظم اجرایی.
رییس  اول  معاون  حیث  به  محمدخان  انجنیر  محترم 

اجرایی حکومت.
محترم حاجی محمد محقق به حیث معاون دوم رییس 

اجرایی حکومت.
منظور است.

آرزو  برای شان  مزید  توفیقات  )ج(  متعال  خداوند  از 
می کنم.

داکتر محمد اشرف غنی احمدزی
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به کـمک هـای مـان ادامـه...
رییس  تعهد  از  او همچنین  افغانستان هستند.«  مردم 
جمهور غنی و داکتر عبداهلل به عنوان رییس اجرایی 
وحدت  دولت  طریق  از  افغان ها  به  خدمت  برای 
ملی تقدیر کرده و گفته است که سازمان ملل منتظر 

تشکیل فوری حکومت جدید است.
همچنان، وزیر خارجه کادانا برگزاری مراسم تحلیف 

عبداهلل  و  جمهوری  رییس  احمدزی  غنی  اشرف 
عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت افغانستان را 

تبریک گفته است.
کریس  همراه  به  مشترک  اعالمیه یی  در  بیرد  جان 
نوشته  کانادا  مهاجرت  و  شهروندی  وزیر  الکساندر 
که »ما با هر دو رهبر در دولت حکومت وحدت ملی 

مشتاقانه کار خواهیم کرد.«
انتقال  این  که  امیدواریم  شده:  افزوده  اعالمیه  در 

تاریخی قدرت از یک رییس جمهوری به یک رییس 
که  دهد  اطمینان  افغانستان  مردم  به  دیگر  جمهوری 
شده  گذاشته  احترام  دموکراتیک  روند  به  آنها  تعهد 
افغانستان  ملی  منافع  ملی  وحدت  جدید  دولت  و 
را تقویت و اقتصاد مردان و زنان افغان را بازسازی 
مورد  در  را  اساسی  قانون  وعده های  و  کرد  خواهد 
خواهد  جا  به  تحول  و  انتقال  دوره  در  افغانها  تمام 

آورد.«

حلف وفاداری رییس جمهور و صدراعظم
کرزی قدرت را به دولت وحدت ملی تحویل داد

امروز پیمان امنیتی...
و  بود  افتاده  تعویق  به  توافقنامه  این  امضای  افغانستان 
باالخره منجر شد تا دولت جدید افغانستان آن را امضا کند. 
حامد کرزی در دوران خدمتش امضای این توافقنامه را به 
افغانستان  جدید  دولت  به  آنرا  امضای  و  انداخت  تعویق 
کار  روی  با  حال  کرد.  واگذار  جدید  جمهوری  رییس  و 
آمدن دولت وحدت ملی به ریاست اشرف غنی احمد زی، 
است  قرار  معاهده  این  افغانستان  جدید  رییس جمهوری 

امروز به امضا برسد.
به  رسمًا  افغانستان   - امریکا  استراتژیک  همکاری  توافق 
عنوان توافقنامه همکاری استراتژیک بادوام میان جمهوری 

اسالمی افغانستان و ایاالت متحده امریکا شناخته می شود.
پیش نویس قرارداد امنیتی ارایه شده شباهت های بسیاری با 

توافقنامه امنیتی امریکا با عراق دارد.
بر اساس این قرارداد، امریکایی ها حداقل پنج پایگاه نظامی 
و  بگرام  قندهار،  شورابک،  شیندند،  مناطق  در  را  دایمی 
خوست ایجاد خواهند کرد و مجاز خواهند بود پایگاه های 
از  نقطه  هر  در  را  دیگری  عملیاتی  یا  موقت  و  دایمی 
منظور در  بدین  کنند و  ایجاد  بدانند،  افغانستان که صالح 
افغانستان،  منقول و غیرمنقول  امکانات  از هرگونه  استفاده 

آزاد خواهند بود.

آمادۀ همکاری با دولت جدید... 
از نامزدان ریاست جمهوری افغانستان تمایل بیشتری نسبت 

به دیگری ندارد.
آنان  که  کرده  تاکید  ملل  سازمان  در  روسیه  دایم  نماینده 
ادامه  افغانستان  آینده  جمهور  رییس  با  را  خود  همکاری 

می دهند.
کشور روسیه بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

این روند را مورد تحسین قرار داد.
کرزی  جمهوری  ریاست  دوم  دور  طول  در  روسیه 
سوی  از  است.  داشته  افغانستان  با  متعددی  همکاری های 
دیگر حامد کرزی چندی قبل اظهار اطمینان نموده بود که 
رییس جهمور آینده کشورش با مسکو همکار خواهد بود.

این همکاری ها بیشتر در جهت بازسازی، کمک به نظامیان 
افغانستان و همچنین مبارزه با مواد مخدر بوده است.

سود  به  افغانستان  قدرت  و  ثبات  که  می گوید  چورکین 
منافع تمام کشورهای منطقه است و می خواهند که شاهد 
تبدیل افغانستان به کشوری قدرتمند و با ثبات باشد. وی 
در جریان سخنرانی خود در نشست شورای امنیت سازمان 
ملل از کشورهای دیگر خواست تا به مشکالت دیگر در 

افغانستان نیز توجه نمایند.

کرزی خبرنگار پاکستاني را عفو کرد
خبرنگار پاکستانی که به اتهام ورود غیر قانونی به افغانستان 
حامد  دستور  به  بود  شده  بازداشت  طالبان  با  همدستی  و 

کرزی رییس جمهوری افغانستان آزاد شد.
خیبر  ایالت  خبرنگاران  ویژه  درخواست  از  پس  کرزی 
پختونخوای پاکستان، حکم آزادی فیض اهلل خان را صادر 

کرد.
اختر منیر سخنگوی سفارت پاکستان در کابل ضمن تایید 
این خبر گفت فیض اهلل خان از زندانی در والیت ننگرهار 

در شرق افغانستان آزاد شد.
وی که برای شبکه تلویزیونی آری ARY مستقر در کراچی 
بازداشت شد در دادگاهی در  امسال  اپریل  کار می کند و 

ننگرهار به چهار سال زندان محکوم شده بود.
به  را  اهلل خان  فیض  افغانستان  امنیت  و  اطالعات  سازمان 
جاسوسی و همدستی با شبه نظامیان طالبان متهم کرده بود 

اما هیچ اتهام رسمی علیه وی مطرح نشد.
وفا اهلل عثمانی یکی از مقامات این دادگاه ماه جوالی ادعا 
این خبرنگار  تلفن همراه  در  بود عکس های موجود  کرده 
با شبه نظامیان همکاری کرده  پاکستانی نشان می دهد وی 

است.
پاکستان پیشتر از دولت افغانستان خواسته بود این خبرنگار 

را آزاد کند.
کرزی  از  شخصًا  پاکستان  اطالعات  وزیر  رشید  پرویز 

خواست فیض اهلل خان را عفو کند.
مدافع  های  و سایر سازمان  مرز  بدون  سازمان خبرنگاران 

آزادی مطبوعات این حکم را محکوم کرده بودند.
بنیامین اسماعیل رییس بخش آسیا - اقیانوس آرام سازمان 
آور« خوانده  را» رسوایی  این حکم  مرز  بدون  خبرنگاران 

بود.
کابل،  از  آناتولی  خبرگزاری  اینترنتی  پایگاه  گزارش  به 
سفارت پاکستان اعالم کرد فیض اهلل خان روز دوشنبه از 

طریق گذرگاه مرزی ترخام به پاکستان خواهد رفت.
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فـساد را تحـمل نمـی... 
نخواهیم کرد و برای دفع علل پدیدۀ شوم فساد اقدامات 

همه جانبه خواهیم نمود.
که  گفت  باید  محلی  داری  حکومت  مورد  در 
بود  خواهد  حکمی  شهرداری  و  ولسوالی،  والیت، 
بودجه  و  داشت  خواهد  مشخص  صالحیت های  و 

مشخص انتقال داده خواهد شد.
برای تأمین عدالت اجتماعی و تضمین مشارکت مردم 
عملی  خاص  برنامه های  ولسوالی ها  و  قریه جات  در 

خواهد شد.
تأمین ارتباط درست میان دوایر دولتی و دوایر والیتی 
حکومت  در  که  است  اساسی  نیازمندی های  از  یکی 

وحدت ملی به آن توجه جدی صورت می گیرد.
اهمیت  از  افغانستان  والیات  تمام  که  است  ذکر  قابل 
افغانستان  شهروندان  تمام  و  هستند  برخوردار  خاص 

شهروندان درجه یک هستند.
بر همین ملحوظ انکشاف متوازن یک امر حتمی است و 

اصل شیوۀ حکومت داری ما را تشکیل می دهد.
گونۀ  به  والیات  تمام  در  طبیعی  منابع  که  خوشبختانه 
متوازن  انکشاف  اساس  این  به  و  دارد  مساویانه وجود 

سد راه توسعه اقتصادی نخواهد بود.
خلک نور فساد نشی زغمالی زه او د دولت نور اراکین 

کومه  زه  پیلوو  ځانه  خپل  له  مقابله  وړاندی  پر  فساد  د 

سیاسی کورنی نلرم که چا زما د خپلوی او وروی دعوا 

وکړه او د دولت کوم مامور ته په سپکه وکتل ورته د قانون 

پر اساس جزا ورکړی.

خپل  شو  وکوالی  به  الری  له  داری  حکومت  موثری  د 

بی  داخلی  کتواولو  او  مهاجرینو  د  لکه  معضالتو  ملی 

کوچی  او  معیوبینو  و  معلولینو  وزلو،  بی  شوی،  ځایه 

او ځایستونکی مشکل ته د پای ټکی کیږدو. مونږ الهم 

پیځه ملیونه مهاجرین لرو او تر سو چی د وطن دا بچی 

د باندی دی زمونږ وجود تکمیل نده.

په افغانستان کی ځوانان، ښځی او بیوزلی دری عددی 

بدل  اقلیت  په  لحاظ  له  استازیتوب  چی  دی  اکرثیتونه 

عددی  دری  دا  چی  وی  دا  به  هڅه  زمونږ  دی.  شوی 

او  اقتصادی چارو منت  او  تولنیز  او  اکرثیتونه د سیاسی 

محور ته راولو.

ځوانان او ښخی زمونږ په حکومت کی په پراخه پیامنه 

ګډون وکړی.

و همسر  از شریک حیاتم  تا  می دانیم  این جا الزم  در 
گرامی خود »بی بی گل« برای حمایت همیش گی از من 

و افغانستان تشکری کنم.
بی بی گل همیشه از بی جا شده گان داخلی زنان و اطفال 
افغان حمایت کرده و مطمینًا که به این کارش به صورت 

رضاکار در آینده هم دوام خواهد داد.
بالخصوص  همه  برای  کار  ایجاد  فقرزدایی،  ما  هدف 
برای جوانان و زنان و مسکن سازی است. در این راستا 

اقدامات جدی و پیگیری را انجام خواهیم داد.
مثلث ثبات: اقتصاد- امنیت و قوۀ بشری با هم به شکلی 
ارتباط دارند که سه ضلع اساسی مثلث را برای تأمین 

ثبات می سازند.
امنیت با استفاده از زور و قوت تأمین میشود، اما ثبات 
از مشروعیت، قبولیت و مشارکت مردم شکل می گیرد.

تا به حال امنیت به مفهوم و معنای فزیکی افراد استفاده 
مساله  عمده ترین  امنیت  بحث  در  اما  است؛  شده 
مصونیت بشری و هم امنیت انسانی است؛ بدون توسعۀ 
اقتصادی و سرمایه گذاری باالی قوۀ بشری نمی توان به 

مصونیت بشری دست یافت.
ما افغان ها زمانی که از اقتدار ملی و یا هم حاکمیت ملی 
صحبت می کنیم به این مفاهیم خیلی ارزش می دهیم و 
این مسایل برای ما اهمیت زیاد و حیاتی دارد، اما باید 
اقتدار ملی تضمین حاکمیت  به  بود که رسیدن  متوجه 
است تا زمانی که اقتصاد وابسته داشته باشیم کار بس 

دشوار است.
واردات و  بر  استوار  اقتصاد مصرفِی  اکنون صاحب  ما 
ما  اساسی  هدف  هستیم؛  خارجی  کمک های  بر  متکی 
این است که اقتصادی تولیدی پویا و استوار بر صادرات 
را  اساس گزاری کنیم تا زمینۀ رفاه مردم و تحکیم اقتدار 

ملی را فراهم سازیم.
افغان ها طبیعتًا متشبث اند اما برای تبدیل نمودن ظرفیت 
های  برنامه  تطبیق  و  به طرح  بالفعل  ظرفیت  به  بالقوه 

همه جانبه برای قوای بشری وجود دارد.
بدون رشد و انکشاف قوای بشری توسعۀ اقتصادی غیر 
مهارت  صاحب  باید  افغانستان  نو  نسل  است؛  ممکن 
و مسلک بر اساس معیارهای قرن بیست و یکم باشد 
تا دختران و پسران ما در سطح منطقه و جهان رقابت 
کشور  به  تا  می کند  کمک  را  ما  امر  این  بتوانند.  کرده 
شویم  تبدیل  خدمات  و  مسلک  مهارت،  صادرکنندۀ 

از  و  یابیم  نجات  ماهر  غیر  کارگران  صادرکردن  از  و 
مهاجرت های اقتصادی نجات یابیم.

تعداد زیادی از جوانان ما که به شکل کارگر غیر مسلکی 
و برای کار کشور را ترک می کنند یا در راه ها کشته و یا 
در آب ها غرق می شوند، این یک معضلۀ اساسی است و 
ما باید برای حل آن برنامه های مشخص را جهت توسعۀ 

مهارت های مسلکی طرح و عملی خواهیم کرد.
عزت هر افغان در آبادی یک افغانستان واحد و سربلند 

است.
افغانستان  جغرافیایی  موقعیت  که  است  این  ما  باور 
و  اقتصادی  مملکت  یک  به  را  کشور  این  می تواند 

پیشرفته تبدیل کند.
ما باید پول موجود در کشور را به سرمایه مبدل کنیم؛ 
توسعۀ اقتصادی نیازمند یک پیمان همه جانبه بین دولت 
و سکتور خصوصی می باشد ما مصمم هستیم تا چنین 
پیمان را زودترین فرصت ایجاد کنیم؛ پول هر افغان باید 
به سرمایه مصون وی و قوای متحرک کاریابی و توسعه 

مبدل شود.
ما ارادۀ قوی داریم تا موانع را در مقابل سرمایه گذاری 
از بین ببریم در عین زمان خواهان آن هستیم که سکتور 
خصوصی از رشوت به حیث وسیله و رقابت غیر سالم 

دست بردارند.
فساد  و  شر  عامل  دو  هر  رشوه گیرنده،  و  رشوه دهنده 

هستند و باید هر دو از بین برد.
مرشوع  زواک  د  چی  کیږی  تامین  وخت  هغه  امنیت 

او د دغی قوای استفاده د  ته منحرص وی  زواک دولت 

لپاره  تینګښت  او د قانون د حاکمیت د  پر بنسټ  قانون 

وی. پر همدی بنا زمونږ عزم او هدف دی چی نور به په 

افغانستان کی د نا قانونی وسلوالو دلو له خوا د قوی نا 

مرشوع استفاده د پای ټکی کیږدو.

د  ټوګه  په  رسقوماندان  اعلی  د  ځواکونو  ولسوالو  د  زه 

افغانستان اټلو وسلوالو ځکوانو د ځان مسوول یم. زه د 

امنیتی دری ارګانونو له قربانیانو نه قدر دانی کوم او ژمنه 

کوم چی ددی بنستونو د تقویی او ال مسلکی توب لپاره 

به د هیڅ راز کار نه دده نکوم.

ټول افرسان داده وی چی ضوابط د روابطو ځای نیسی او 

د مجازاتو او مکافاتو فرهنګ عام شی.

د وسلوالو ځواکونو فعالیتونه به هغه وخت موثر وسیدلی 

د  پیدا کړی، ګولی  په زړونو کی الره  د ولس  شی چی 

خلکو په زړه کی الره نه پیدا کوی د هغوی محافظت په 

زړه کی الره پیدا کوی.

نړیوالو  پوری  اوسه  تر  څخه  پیل  له  پروسی  د  بن  د 

په  پریکړی  د  شورا  امنیت  د  متحد  ملل  د  ځواکونو 

افغانستان کی فعالیت کوه، د امنیتی مسوولیتونه د انتقال 

پروسی او نوی امنیتی ټرونونو السلیکیدو وروسته د قوی 

مرشوع استفادی صالحیت یواځی او یواځی د افغانستان 

دولت رسه به وی او د دی السته الړنه کرزی صاحب ته 

مبارکی وایم.

خو  لرو  وړتیا  ډیر  ساتلو  د  خاوری  خپلی  د  مونږ  اوس 

زیاتو  ال  ساحوکی  ټولو  په  ترمنځ  ځواکونو  وسلوالو  د 

همغیږی ته اړټیا لیدل کیږی.

نیاز به تفکیک واضح وظایف پولیس ملی و اردوی ملی 
وجود دارد و ما برای وضاحت این امر اقدامات الزم را 

انجام خواهیم داد.
ما مسوولیت داریم تا برای نیروهای امنیتی خود شرایط 
شهدا  خانواده های  به  کنیم؛  فراهم  را  زنده گی  خوب 
رسیده گی نماییم و برای زخمی ها توجه هر چه بیشتر 
تمام  افغانستان خدمتگار  امنیتی  نیروهای  باشیم؛  داشته 
تمام  از  می خواهم  خاطر  همین  به  اند  کشور  مردمان 
امنیتی کشور  نیروهای  از  کنم که  تقاضا  جوانان کشور 
خود حمایت کنند و هم به صفوف آن ها برای حفاظت 

از کشور، نوامیس ملی و حاکمیت قانون بپیوندند.
دارند  قرار  مسلح  قوای  صفوف  در  امروز  که  کسانی 
حافظین کشور و افتخار همه مردم افغانستان می باشند و 

من به آن ها می بالم.
په  او د هیواد قومی مرشانو ته غږ کوم چی  زه په مدنی 

هیواد کی د امنیت د تینګښت لپاره الس په کار شی.

امنیت د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده او د امنیت د 

تامین لپاره یی باید ټول وګړی یو بل ته د همکاری الس 

ورکړی.

دینی علام د پیغمرب ص د وارثینو په ټوګه په دی برخه کی 

تر ټولو نقش لوبلوی شی.

د زما او د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چی د هر جومات 

او مدرسی څخه باید د سولی او ثبات ناره را پورته شی.

د امنیت د تامین لپاره د خلکو او ولسوالو ځواکونو ترمنځ 

دو طرفه قرار داد ته اړټیا ده.

د سولی په برخه کی د ښځو ونده ډیر مهم ده چی دوی د 

برخی ته ډیر قربانی ورکوی او د برخی ته توجه په کار ده.

مونږ د جګړی نه سرتی یو زمونږ پیغام د سولی پیغام دی 

نه ګڼل کیږی. هغه  پیغام زمونږ کم زورتیا  دا  خو زمونږ 

وګړی چی په جګړه زمونږ خلک وژنی په دی و پوهیږی 

چی مونږ د خپل خلک د ساتنی په خاطر د هری مرشوع 

وسیلی نه ګټله اخلو.

جګړه د سیاسی اختالفاتو د حل الره نده، مونږ ثابت کړه 

کیدای  حل  الری  سیاسی  دی  اختالفات  سیاسی  چی 

شی په همدی دلیل د دولت له مخالفین خاصتْا طالبان 

او حزب اسالمی نه غوښتنه لرم چی سیاسی مذاکراتو ته 

افغان وای خپل  حارض شی. هر هغه څوک چی ځانته 

ستونزه ووایی چی مونږ یی حل ورته ولتوو.

هیواد  زمونږ  لپاره  ګټو  د  نورو خلکو  د  وګړی چی  هغه 

د جګړی دګر بدلو د نرخ نه وتلی دی او د کیلی باندی 

پاتی دی.

تول کیلی او ولسونو باید تضمین وکړی چی نور دا رقم 

کار ته ځای پاتی ندی.

نصیحت  ته  دوی  باید  مرشان  قومی  او  ځوانان  علام، 

وکړی او که په نصیحت نکیږی مقاطعه وکړی.

د بدن امنی یو عامل په امنیتی ارګانونو فساد او د دولتی 

استفاده جرم  ناوړه  دنی  د  ده.  استفاده  ناوړه  نه  امکاناتو 

دی او مجرم ته باید د قانون مطابق جزا ورکړل شی.

پرلویو الرو الرنیونی پای ته ورسیږی.

سیاست خارجی
ابعاد خارجی دارد؛ به همین ملحوظ  افغانستان  مشکل 

سیاست خارجی برای ما نقش حیاتی دارد.
افغانستان نقطۀ تقاطع جریان های مثبت و منفی جهانی 
گره  دنیا  ثبات  با  افغانستان  رفاه  اساس  به همین  است 
خورده است و از طرف دیگر پدیده های منفی در دنیا 

باالی ما تأثیرات منفی داشته است.
استفاده و قاچاق مواد مخدر یک مشکل جهانی است؛ 
مانند اقتصاد مافیای جهانی که با قاچاق و فروش مواد 

مخدر گره خورده است.
همچنان حرکت های نیولستی و متمرد که در برخی از 
کشورهای عربی در حال رشد اند تأثیرات منفی باالی 
کشور ما هم داشته است و باعث تقویت عین حرکت ها 

در کشور ما نیز گردیده است.
به رفاه کشور  انسجام سیاست خارجی که منجر  برای 
شود ضرورت داریم تا پنچ حلقۀ ارتباط خود را با منطقه 
و جهان مشخص کنیم و برای هر بخش طرح های معیین 

و اقدامات همه جانبه خواهیم داشت.
هر  به  ما  کشور  ثبات  همسایه:  کشورهای  اول،  حلقۀ 
کدام از کشورهای همسایه ما به شکل زنجیری ارتباط 
دارد،  خطر  ما  کشور  در  بی ثباتی  که  همان گونه  دارد 
بی ثباتی در سطح منطقه خواهد شد، این مورد پالیسی 
انکشاف  را  آن  ما  و  بود  داده  تشکیل  را  کرزی  آقای 

خواهیم داد.
کوشش همه جانبۀ ما این خواهد بود که در قدم نخست 
همکاری  پیمان  یک  خود  همسایه  کشورهای  تمام  با 
منطقه یی برای ایجاد صلح، ثبات و انکشاف اقتصاد به 

نتیجه برسیم.
هر  مشروعیت  پذیرش  را  منطقه یی  پیمان  این  اساس 
دولت از طرف دولت دیگر تشکیل می دهد. هیچ دولت 
نخواهد  را  خود  همجوار  دولت  امور  در  مداخله  حق 
از طریق  روابط دو طرف  در  تمام مشکالت  و  داشت 
مذاکرات سیاسی و هنکاری بین دولت ها حل خواهد 

شد.
در عین حال می خواهیم بگویم که از خاک افغانستان بر 
ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و از کشورهای 

همسایه خود نیز عین توقع و انتظار را داریم.
این حلقه بخش مهمی  حلقۀ دوم، کشورهای اسالمی: 

در سیاست  خارجی ما خواهد بود.
از تمام بزرگان عربی و خانواده های سلطنتی امید داریم 
که در ایجاد صلح پایدار و اقتصاد افغانستان نزدیکترین 
همکاران ما گردند، اولین سفر من طبق وعده برای ادای 

عمره خواهد بود.
ما  جامعه  در  شکلی  به  اسالم  مبین  دین  باورهای 
که  نیست  ما  زنده گی  از  بخشی  که هیچ  است  موجود 
در آن اساسات اسالم نباشد به همین نسبت روابط ما با 

کشورهای اسالمی عمیق خواهد بود.
در  تغییر  با  جاپان:  و  کانادا  امریکا،  اروپا،  سوم،  حلقۀ 
تعریف مناسبات ما با جامعه جهانی به مرحلۀ جدیدی 
وارد می شویم که عبارت از ارتباط دولت با یک دولت 

دیگر بر اساس مساوات متقابله دولت ها است.
امریکا و سایر  با دولت  افغانستان به حیث یک دولت 
دولت های عضو ناتو و ممالک عضو اتحادیه اروپا داخل 
دولت  از یک  ما  دولت  ترتیب  این  به  معامله می شود، 
ناکام که سیزده سال پیش به جامعۀ جهانی نقطۀ خطر 
تلقی شده و به استناد آن استعمال قوه را در چارچوب 
یک  به  دانستند  جایز  متحد  ملل  امنیت  فیصلۀ شورای 

صحنه  وارد  جهانی  وجایب  و  حقوق  دارای  دولت 
می گردد.

گذشته  دهۀ  دست آوردهای  از  یکی  موقیت  تغییر  این 
بوده و حکومت وحدت ملی با استناد به این دست آورد 

مناسبات خود را با حلقۀ سوم تامین می کند.
تحکیم  این  بنابر  است  ما  استراتیژیک  هدف  صلح 
مناسبات ما با جامعۀ جهانی کمک خواهد کرد تا یک 
طرح جهانی را برای تامین صلح و ثبات پایدار به وجود 

آوریم.
ما با جامعۀ جهانی منافع مشترک داریم و از کمک های 
امتنان می کنیم،  ابراز  سخاوت مندانۀ آنها در این سال ها 
ما با جامعۀ جهانی براساس منافع مشترک برای از بین 

بردن خطرات جهانی قربانی های مشترک دادیم.
کشور  امنیتی  مسوولیت  اند  حاضر  ما  امنیتی  نیروهای 
و مردم را به عهده بگیرند اما با حمایت جامعۀ جهانی 
است  امید  و  نیروها  این  آموزش  و  تجهیز  قسمت  در 
تعهدات جامعۀ جهانی به زودترین فرصت جامه عمل 
و  قانون مند  گونۀ  به  جهانی  کمک های  از  ما  بپوشد، 
شفاف برای نهادسازی نهادهای امنیتی استفاده خواهیم 

کرد.
می خواهم امروز این را بگویم که تعهد ما برای شفافیت 
و موثریت کمک های خارجی باالتر از توقع و خواهش 

جامعۀ جهانی خواهد بود.
ما به تعهد خویش برای از بین بردن فساد ایستاده ایم و 
از این تعهد عدول نخواهیم کرد، چون خواست مردم 
افغانستان ایجاد دولت شفاف و حسابده است؛ امیدوارم 
که کمک دهنده های جهانی ما هم کمک های خود را 

شفاف بسازند.
کمک،  راه  بهترین  که  است  داده  نشان  جهانی  تجربۀ 
این  که  است  امید  و  است  دولت  بودجۀ  راه  از  کمک 
تقاضای مکرر مردم افغانستان این بار جامه عمل بپوشد.
حلقۀ چهارم، کشورهای آسیایی: از لحاظ اقتصادی آسیا 
شاهد یک تغییر تاریخی بزرگ است، در بیست و پنج 
سال آینده آسیا به بزرگترین اقتصاد جهان تبدیل خواهد 

شد.
همسایگی ما با چین و نزدیکی ما با هندوستان و روابط 
نزدیک ما با خلیج و همسایگان ما باعث تغییر کلی در 

وضعیت اقتصاد سطح آسیا خواهد شد.
افغانستان قلب آسیا است، ما افغانستان را به چهاراهی 
آسیا و پل زمینی برای ارتباط منطقه تبدیل خواهیم کرد؛ 
در حالی که ما شاهد پیشرفت های غیر قابل تصور در 
بعضی کشورهای آسیایی هستیم؛ اما در عین حال آسیا 
هنوز هم یکی از مراکز فقر در جهان است، تالش ما آن 
است تا بتوانیم برای ایجاد طرح قاره یی برای فقرزدایی 

در آسیا برسیم.
حلقۀ پنجم، نهادهای بزرگ جهانی: مربوط به نهادهای 
بزرگ جهانی و سرمایه گذاران خصوصی است، سازمان 
صندوق  آسیایی،  بانک  جهانی،  بانک  متحد،  ملل 
بین المللی پول، اتحادیه اروپا و نهادهای جهانی شامل 

این حلقه می شود.
تا از کمک ها به طور موثر استفاده  هدف ما این است 
فراهم  بزرگ  برای جلب کمک های  را  زمینه  و  نماییم 

سازیم.
دارای  کشورهایی که  که  می دهد  نشان  جهانی  تجارب 
دارند،  موثر  و  فعال  مدیریت  و  واضح  استراتیژی 
می توانند از کمک های جهانی و سرمایه گذاری جهانی 

جهت انکشاف استفاده نمایند.
تغییر،  ایجاد  برای  واضح  برنامه های  و  اراده  نیت  ما 

اصالحات و تحول پایدار در کشور عزیزمان داریم.
افغانستان با ثبات و مرفه ضامن این هر پنج حلقه است 
به همین سبب می خواهم افغانستان مرکز همکاری های 

این پنج حلقه باشد و افغانستان به نمونه تبدیل شود.
د  کی  اصالحاتو  دغه  په  او  غواړی  اصالحات  خلک 

خلک ګډون حتمی ده، زه د حرضت اوبوبکر صدیق او 

ته  افغان  پیروی خپل ځان هر  او  تاسی  په  کرام  صحابه 

مسوول ګڼم زه د ټولو افغانان اولسمرش او خادم یم او هر 

افغان ته ځان مسوول بومل.

ما  لکه  داکرت صاحب عبدالله عبدالله  همدارنګه جناب 

په ګډه مونږ  او  بولی  ته ځان مسوول  افغان  غوندی هر 

ټولو افغانانوته مسوول ووسو او دافغانان پیرزوینی به په 

ځای کوو.

دا زما او د دولت د راکین وجیبه ده چی د هیواد د بیت 

املال هر افغانی د خلکو د هوسا لپاره وکاروی.

د افغانستان خلک همدی ته الس دی چی مونږ سولی 

ثبات او سوکالی ته ورسیږو.

عمل  او  فکر  د  ته  هیواد  زمونږ  نور  دی  تعالی  خدای 

رسلوړی  او  آباد  هوسا،  وطن  و  دا  چی  ورکړی  توانایی 

وی.

ټل دی وی افغانستان- پاینده باد افغانستان
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احمدزی  دکتراشرف غنی  سخنرانی  یادداشت:نخستین 
روزنامه  در  افغانستان  اسالمی  جمهوری  جمهور  رییس 
ماندگار پیاده شده است. مقدمه این سخنرانی برداشته شد.

و  السالم علیکم  برادران  و  خواهران  گرامی،  وطنداران 
رحمت      اهلل و برکاته!

خلیفه  لومړی  اسالم  در  مخکی  نه  خپل خربو  د  غواړم 

پیغام  خطبی  لومړی  د  رض  صدیق  ابوبکر  حرضت 

تاسوته نقل کړم چی فرمایی: ای خلکو! زه ستاسی مرش 

تاکل شوی یم خو ستاسو نه بهرت نیم که می سم کار وکړ 

مرستی می وکړی؛ او که می ناسم کار وکړ الری ته می 

برابر کړی؛ رښتیا ویل، امانتداری؛ او دروغ ویل خیانت 

ترسو چی می  ماته غښتلی دی  دی، ستاسو کم روزی 

او  نوی  کړی  پوری  علت  کمزورتیا  د  اراده  په  خدای  د 

ستاسو غښتلی ما ته ضعیف دی تر سو چی می د خدای 

په زور د نورو حق نوی ورڅخه ترالسه کړی.

که نن ما د همدغو خربو دپاره وخت درلوده نو یواځی د 

اسالم د لومړی خلیفه په خپرو می اکتفا کړی وای.

پیش روی  که  امتحاناتی  از  موفقانه  افغانستان  مردم  ما 
قربانی بی شایبۀ  با حمایت و  قرار داشت، گذشتیم؛  ما 
ملت قهرمان افغانستان و رهبری خردمندانۀ جاللتمآب 
طور  به  اقتدار  انتقال  و  اساسی  قانون  کرزی،  حامد 

مسالمت آمیز در کشور نهادینه شد.
به همین منظور مناسب می بینم تا از تمام مردم کشور و 

به ویژه از رییس جمهور اظهار سپاس و قدردانی کنم.
شهدایی  تمام  روح  به  می خواهم  فرصت  از  اغتنام  با 
در  را  جان های شان  ملت  و  کشور  کامیابی  برای  که 
دوران انتخابات فدا کردند، اتحاف دعا نمایم. شهامت، 
رشادت و قربانی بی دریغ نیروهای امنیتی افغانستان در 
چنین شرایط حساس قابل تقدیر و تحسین است. جا 
دارد از شهید حشمت خان خلیل کرزی و سایر شهدای 

هر دو ستاد انتخاباتی یادآوری نمایم.
بریالی  څخه  آزموینی  لوی  یوه  تر  خلک  افغانستان  د 

راوتلی، د امید فضا را ستانه شوی؛ دا ځل په ټاکنو کې 

زموږ علاموو، ځوانانو، ښځو او ټولو اقشارو پراخه برخه 

او  نه کړ  انتخاب  یې  تفریط لوری  یا  افراط  د  واخیسته. 

پربنسټ  قانون  اسايس  د  برکته  له  مشارکت  د  ولس  د 

دا دود  او  رامنځته شو.  انتقال دود  ییز  اقتدار د سوله  د 

ددی  زمنه کوو چی  مونږ  تینګیږی  تعالی  او  انشاالله  به 

او  قوانینو  بنسټونو،  په  ټاکنو  د  لپاره  السمون  د  پروسی 

پروسه کی بنستیز او رضوری بدلونونه الولو تر سو چی 

د هر افغان رایه په آینده کی بی شک و شبهه حساب شی 

او نتیجه یی معلوم شی؛ مونږ زیاد هیله من یو چی تر دی 

وروسته په دی خاوره کی سیاست د بی ثباتی وسیله نه، 

بلکی د دوامداره ثبات د تامین وسیله وی او هغه زمونږ د 

ملی حکومت تر ټولو حساسی هدف دی.

غواړم د تحول و تداوم تیم د افغانستان د خلکو سیاسی 

او ټولنیز اقشارو ټولو هغه رضاکارانو څخه چی د ټاکنو 

پر مهال مونږ رسه و د داکټر صاحب عبدالله عبدالله رسه 

کړی مننه وکړم.

یووالی  ملی  د  او  وکړ  قهرمانی  ټول خلک  افغانستان  د 

حکومت د ټولو افغانانو استازیتوب وکړی.

زه د محرتم احمد ضیا مسعود څخه مننه کوم.

در  جمهور  رییس  العادۀ  فوق  منایندۀ  صاحب  مسعود 

امور اصالحات و حکومت داری خوب است.

ملی  د  ده؛  اړتیا  افغانستان  د  حکومت  وحدت  ملی  د 

وحدت حکومت د واک ویش په معنا نه بلکی د خلکو 

دا  ده  معنا  په  ویش  د  وظیفو  او  دندو  د  لپاره  د خدمت 

ډول حکومت د افغانستان د خلکو د ارادی غوښتنو او 

آرمانونو متثیل کوونکی وی.

نه  عبدالله  عبدالله  صاحب  داکرت  ورور  ګران  د  دلته   

مننه کوم چی په خپل همکاری او ګډون یی دا پروسه د 

بریالیتوب تر منزله ورسوله.

است.  دیروز  افغانستان  از  متفاوت  امروز  افغانستان 
می دهد؛  را  نوین  شهروند  تولد  نوید  امروز  افغانستان 
همه  ما  نیستیم؛  تابع کس  حتا  و  نیستیم  تبعه  دیگر  ما 
یک سان  وجایب  و  حقوق  دارای  وطنداران،  منحیث 

می باشیم.
قانون اساسی ما حکومت را مکلف به تأمین حقوق تمام 
مواد  همین  اساس  بر  افغانستان  مردم  می کند،  افغان ها 
قانون اساسی حکومت پاسخ گو و مسوول می خواهند؛ 

ما مصمم هستیم تا پاسخ گو باشیم.
بدون شک افغانستان عزیز درگیر مشکالت و مصایب 
قرن  امکانات  توسعه   دیگر،  سوی  از  اما  است؛  متعدد 
و  معلوماتی  تکنالوژی  مانند رشد سریع  بیست و یک 
برای  را  بی سابقه یی  فرصتهای  اجتماعی،  رسانه های 

توسعه و پیشرفت کشور فراهم کرده است.
دا  یوو.  مالکان  پروسې  سیايس  د  افغانستان  د  موږ 

د  بلکې زمونږ  نه،  پر موږ تحمیل شوې  پروسه  سیايس 

خپلو واقعیتونو هنداره ده.

باورمنده  او  متعهد  یو  ژوندی ولس  او  ده  ژوندی  ولس 

دولت غواړی او مونږ به دا برابر کړو. 

د سیايس پروسې د دوام ترڅنګ، تحول هم زموږ د ولس 

جدي غوښتنه ده، موږ د ولس دې غوښتنې ته ژمن یوو 

او  تغییر  بنسټیز  د  ترڅنګ  دوام  د  ارزښتونو  مثبتو  د  او 

بدلون پر اړتیا او د خلکو د خدمت پر اصل ټینګار کوو.

نباید فراموش کرد که ما قرض دار وارثین اصلی جهاد 
هستیم. وارثین اصلی جهاد مردم افغانستان است. بیوه 
زنان، یتیمان، فقراُ و معلولین وارثین واقعی جهاد اند. ما 
همه یکجا باید برای ادای این َدین بزرگ آماده شویم. 
امروز زمان آن فرا رسیده است تا جهاد ما به جهاد اکبر 
برای تأمین صلح، ثبات و رفاه در کشور ما، تبدیل شود. 

ما باید با انجام جهاد اکبر وسیله خدمت به هر بیوه زن و 
یتیم معصوم این سرزمین شویم. این مسوولیت ماست و 
ما در برابر خداوند)ج( و مردم افغانستان مسوول استیم.

مونږ د اسالم مبین دین لپاره ډیر قربانی ورکړی او هیڅ 

څوک هڅه نکووی چی په دی اړه مونږ ته دری راکړی.

و  معادن  آب،  موقعیت،  بود.  هراسان  نباید  آینده  از 
بنیادی  تحول  ایجاد  باعث  ما  سرزمین  انسانی  ظرفیت 
این  برای  ما  تالش  شد.   خواهد  آینده  در  اقتصادی 
خواهد بود که این توانایی های باالقوه را باید به توانایی 
های باالفعل تبدیل نماییم. افغانستان در 25 سال آینده 
با این توانایی ها در یک وضعیت متفاوت قرار خواهد 
داشت و انشأاهلل دوره طالیی افغانستان بر اساس تهداب 

ارزش های 13 سال گذشته آغاز خواهد شد.
تهدیدات و چالش هایی را که افغانستان با آن در شرایط 
برخی  گرفت.  کم  دست  نباید  است،  مواجه  کنونی 
کشورهای عربی در حال انفجار اند. برخی از قدرت ها 
دوام دار  جنگ  میدان  ما  عزیز  کشور  تا  می خواهند 
باشد. به همین منظور ما موضوع صلح پایدار را جدی 

می گیریم.
تشکیل  را  سیاسی  ثبات  اساسی  ارکان  از  یکی   صلح 
و  امنیت  و  بوده  ناآرامی  گرفتار  که  کشوری  می دهد. 
مصونیت شهرواندان آن به درستی تامین نباشد، به ثبات 
رسیده نمی تواند. به یاد باید داشت، صلحی که سرخط 
فصل نو برای شروع جنگ همه جانبه باشد، فوق العاده 
صلح  باالی  ما  تاکید  منظور  همین  به  است.  خطرناک 

پایدار است، نه صلح مقطعی و کوتاه مدت.
می دهد.  تشکیل  را  صلح  تهداب  اجتماعی  عدالت 
مقطعی  شود،  جامعه  در  بی عدالتی  باعث  که  صلحی 

خواهد بود و نمی تواند ما را به ثبات برساند. 
این  ایم.  پذیر شده  که همدیگر  کردیم  ثابت  ما  امروز 
پایدار  به صلح  رسیدن  در  را  ما  باید  پذیری  همدیگر 
ختم  بدون  امنیت  تامین  و  ثبات  تحکیم  کند.  کمک 
حکومت های موازی میسر نیست. ما وعده می سپاریم که 
با تشکیل حکومت وحدت ملی به تمام حکومت های 

موازی نقطۀ پایان خواهیم گذاشت.
د اسايس قانون پربنسټ دولت پر درییو قواوو والړ او 

له  په راس کې دی. زموږ  ولسمرش د درې ګونو قواوو 

نظره هم د درې ګونو قواوو ترمنځ د همغږي په برخه کې 

او هم د درې ګونو قواوو په دننه کې بنسټیزو بدلونونو 

ته اړتیا ده.

خلکو  د  لري:  دندې  اسايس  دری  قوه  مقننه  اول: 

موږ  تقنین.  او  نظارت  کړنو  د  حکومت  د  استازیتوب، 

غواړو د اجرئیه او مقننه قواوو ترمنځ د قانوين دندو او 

صالحیتونو پربنسټ یو قرارداد رامنخ ته يش. هر وزیر 

او هر وزارت باید یو واضح یو کلن قرارداد ولري چې د 

هغې پراساس ميل شورا ته راپور ورکړي.

خواست ما از وکالی محترم شورای ملی این است تا 
دیگر خواهان مالقات های شخصی با رهبری و مدیریت 
وزارت خانه ها نباشند. در عین حال از آن ها می خواهیم 
تا از ارایه پیشنهاد در مورد تقرر، انفکاک و یا هم تبدیلی 

مخصوصًا در دوایر امنیتی ما اجتناب کنند.
به  نیاز  دولت  به  آوازشان  و  پیام  رسانیدن  برای  مردم 
نماینده گی دارند. برای انجام نماینده گی بهتر و موثرتر 
ملی  شورای  در  مردم  از  نماینده گی  شیوۀ  موکلین،  از 
قانون  حکم  براساس  شد.  خواهد  واضح  و  اصالح 
اساسی، قانون تشکیالت اساسی هم تسوید و امید است 
به زودی تصویب شود تا راه را برای تدوین لویه جرگۀ 

تاریخی که ما تعهد داریم باز شود.
و  استند  قانون  حاکمیت  خواهان  مردم  شک،  بدون 

اجندای  یک  تا  است  آن  بر  نیاز  امر  این  تحقق  برای 
تقنینی برای شورای ملی آماده شود. این کار ما را کمک 
خواهد کرد تا برای تکمیل قانون اساسی، قوانین فرعی 
را تسوید و تصویب نماییم تا مشکالت موجود در این 

راستا مرفوع شود.
ما مصمم هستیم تا برای تقویه کار مثبت شورای ملی 

اقدامات موثر و همه جانبه نماییم.
دو: قضاییه قوه، عدالت د اسالم د مبین دین اساس دی 

او قاضيان د عدالت د اجراء مسؤولیت لري. په قضائیه 

قوه کې، چې د رشیعت او قانون هنداره ګڼل کېږي، باید 

شفافیت حاکم وي. له بده مرغه، پر قضائیه قوه د فساد 

تورونه موجود دي. په قضائیه قوه کې فساد، بدامنۍ ته 

چې  غواړم  همدانن  محکمې  سرتې  له  هواروي.  الره 

اصل  د  مجازاتو  او  مکافاتو  د  دننه  کې  میاشت  یوه  په 

د  وکړي.  ارزونه  پرسونل  ټول  د  محاکمو  د  اساس  پر 

قاضیانو تعیین، عزل، تقاعد او استعفاء منل د ولسمرش 

صالحیتونه دي او زه به د مکافات او مجازات د اصولو 

خپلو  له  لپاره  اصالح  د  سکتور  مهم  دې  د  کې  رڼا  په 

صالحیتونو نه، کار واخلم. که غواړو د قانون حاکمیت 

پلې يش او لوړپوري چارواکی چې په فساد بوخت وي 

مجازات يش نو قضایی قوه باید پاکه او د اعتامد وړ وي.

ټولې ناتکمیل شوي دوسیې باید ژر تر ژره د مدين قانون 

پر هغو دوسیو  پر اساس بشپړې يش.  او جزاء د قانون 

به عاجل غور ويش چې برخلیک یې نامعلوم دی. ددې 

کار لپاره به یوه باصالحیته کمېټه توظیف يش. د محاکمو 

ته  په اجراآتو کې هم جدي بدلون  ترڅنګ د څارنوالۍ 

اړتیا ده.

د اسايس قانون د ۱۳۴ مادې د حکم پر اساس څارنوايل 

د جرایمو د تحقیق او په محکمه کې پر متهم د دعوې د 

تر خپلو دندو ور اخوا  باید  اقامې دنده لري. څارنوايل 

قدم کښېنږدي. او نورو امورو کی مداخله و نکړی.

سه: قوه اجراییه، در نظام های ریاستی، ریاست جمهوری 
برمبنای  نظارتی است.  پالیسی ساز و  استراتیژی و  نهادِ 
صالحیت  دارای  جمهوری  ریاست  اساسی  قانون 
وظایف  اجرایی  بازوی  اجراییه  قوۀ  است.  مشخص 
می دهد  نشان  بین المللی  تجارب  است.  رییس جمهور 
نهادینه شدن  به  ریاستی  نظام  در  دولت  موثریت  که 
صالحیت ریاست جمهوری در چوکات یک نهاد تعلق 
دارد تا از طریق آن صالحیت های فردی رییس جمهور 
امکان  کار،  این  یابد.  انتقال  ریاست جمهوری  نهاد  به 
آن را فراهم می کند تا رییس جمهور به مردم پاسخگو 
وظایف  سریع  و  منظم  پالیسی  یک  اساس  بر  باشد. 
ادارات حکومتی مشخص خواهد شد و تداخل کاری 
بین وزارت خانه ها و سایر ادارات رفع خواهد گردید؛ 
این اقدام در عین حال موجب آن خواهد شد تا ادارات 
مستقل و موازی دوباره در چارچوب وزارت خانه ها به 

صورت اساسی جذب گردد.
آقای کرزی فرمودند که ادارۀ افغانستان شکل پوستین 
پیوندی را به خود گرفته است، ضرورت است که طبقی 
اقدامات  ما  بودند  داده  انجام  که جناب شان  بررسی یی 

همه جانبه کنیم که دارای لباس موزون به خود باشیم.
حکومت داری خود در یک رابطۀ شفاف بر مبنای یک 
نهادهای  خصوصی،  سکتورهای  با  قانون مند  قرارداد 
مدنی و عامۀ مردم بیشترین نقش خود را در نظار برای 
خدمات معطوف می سازد، نه این که به آن گونه متمرکز 
که همه خدمات را در انحصار خود داشته باشد. برای 
تحقق این هدف قانون اجراآت و وظایف هر وزارت 
و  بازنگری  مجدداً  فرصت  اولین  در  کابینه  قانون  و 

تصویب خواهد شد.
برای ایجاد حکومت داری خوب و فرهنگ حساب دهی 
هر وزارت تعهد سه جانبۀ قانون مند را طرح و عملی 
و  ملی  شورای  و  وزارت  میان  تعهد  ساخت،  خواهند 
خواهد  معطوف  جمهوری  ریاست  و  اجرایی  رییس 
بود؛ این قانون معیار مجازات و مکافات وزرا و وزارت 

خانه ها خواهد بود.
در این جا تأکیداً می خواهم بگویم که ما فساد اداری را 
در ادارات کشور تحمل...                 ادامه صفحه 7

سخنرانی دکتر اشرف غنی احمدزی رییس جمهوری کشور در مراسم تحلیف:

فـساد را تحـمل نمـی تـوانم


