
ایاالت  براون  دانشگاه  تحقیقی  گزارش  براساس یک 
متحده امریکا، جنگ افغانستان از سال 2001 میالدی 
را  طالبان  حکومت  امریکا  رهبری  زیر  نیروهای  که 
سقوط دادند تا 2014 نزدیک به 100 هزار کشته و به 

همین میزان زخمی به جا گذاشته است.
توسط  که  جنگ«  »هزینه های  عنوان  زیر  تحقیق  این 
انستیتوت مطالعات بین المللی واتسون دانشگاه براون 
ایاالت متحده امریکا انجام شده است، به تلفات مرتبط 
با جنگ و بیجاشدگی در افغانستان و پاکستان از سال 

2001 تا 2014 پرداخته است.
تعداد  که  گفت  تحقیق  این  نویسنده  کراوفورد،  نیتا 
مجموعی کشته های نظامی و ملکی در هر دو کشور 
تن  هزار   162 همچنین  و  می رسد  تن  هزار   149 به 

دیگر به شدت زخمی شده اند.
او با اشاره به ارقام رو به افزایش ساالنه تلفات جنگ 

نشان  آمار  گفت  اخیر،  سال های  در  افغانستان  در 
می دهد که جنگ در افغانستان رو به پایان نبوده، بلکه 

»بدتر می شود«.
در  ملکی  تلفات  که  است  گفته  متحد  ملل  سازمان 
افغانستان در چهار ماه نخست سال جاری میالدی 16 
این مدت زمانی 974  یافته است. در  افزایش  درصد 
فرد ملکی کشته و 1963 تن...           ادامه صفحه 6
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هرگاه مرزی احساس کردی، سعی کن دست کم یک قدم بر ورای 
آن بروی.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

وقتی وزیر صلح، وزیر جنگ شود!

کننده  تطبیق  که  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت  وزیر 
باره  در  می گوید  است،  روستایی  کوچک  پروژه های 
تحقیق  وزارت  این  پروژه های  از  طالبان  استفاده  سوء 
را  وزارت  این  پول های  میل  و  حیف  جلو  و  می کند 

می گیرد.
این وزارت در حال حاضر...              ادامه صفحه 6

رییس  جمهور غنی در پیامی ویدیویی، پاکستان را به 14 سال 
جنگ پنهانی علیه افغانستان متهم کرده است.

 به گزارش ایندیا اکسپرس، اشرف غنی رییس جمهور افغانستان 
انتقاد  پاکستان را مورد  بین المللی به شدت  در یک کنفرانس 

قرار داد.
روز دوشنبه نشستی میان دیپلمات ها و اندیشمندان در دوحه 
قطر به منظور پیشبرد پروسه صلح با طالبان برگزار شد که در 
آن اشرف غنی در یک ویدیوی ضبط شده که در این کنفرانس 
پخش شد، خطاب به پاکستان گفت: این کشور در طول 14 

سال گذشته جنگ پنهانی را با ما پیش برده است.
این سخنان اشرف غنی پس از آن...               ادامه صفحه 6

ناجیه نوری
اگر انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی هم برگزار 
تکمیل  هم  اساسی  قانون  لویه جرگۀ  نصاب  و  نشود 

نگردد، لویه جرگۀ اضطراری باید برگزار شود. 
این که  با وجود  می گویند،  سیاسی  آگاهان  از  شماری 
ناقص  سنا  مجلس  نگرفته،  شکل  والیتی  شوراهای 
است و ادامۀ کار پارلمان هم پس از دو ماه آینده از 
لویه  برگزاری  اما  بود؛  نخواهد  برخوردار  مشروعیت 

جرگه مهم و حتمی است.
به گفتۀ آنان، اگر بنابر دالیلی لویه جرگه برگزار نشود، 
ادامۀ کار هر دو رهبر مشروع نخواهد بود، زیرا همه 
قدرت  به  اساسی  قانون  برخالف  دو  هر  که  می دانند 

رسیدند.
ادعا می کند  تاکید کردند، زمانی که رییس جمهور  آنان 

که من رای مردم را دارم، رییس اجراییه هم ادعا می کند 
که رای مردم را دارد؛ بنابراین زمانی که مشروعیت از 
یکی از آنها گرفته شود، ادامه کار دومی خود به خود 
غیر  هرچند  لویه  برگزاری  پس  می رود،  سوال  زیر 
و  حتمی  دالیل  بنابرهمین  اما  غیرمشروع،  و  قانونی 

الزمی است.
چمن شاه اعتمادی عضو مجلس نماینده گان می گوید، 
با توجه به اینکه نه ماه از عمر حکومت وحدت ملی 
و  والی ها  و  است  ناقص  کابینه  هنوز  تا  اما  می گذرد؛ 
می کنند،  کار  سرپرست  عنوان  به  سفارت ها  از  خیلی 

بعید به نظر می رسد که لویه جرگه برگزار شود.
جرگه  لویه  اگر  حتا  که  است  باور  این  به  اعتمادی 
برگزار  تعلل  و  تاخیر  مقدار  یک  با  شود،  هم  برگزار 
می شود و همچنان با مشکالتی نیز مواجه خواهد بود.

به گفتۀ اعتمادی، در صورتی که شوراهای والیتی شکل 
پارلمان  کار  ادامه  و  ناقص است  نگرفته، مجلس سنا 
پس از دو ماه آینده مشروع نخواهد بود، بعید به نظر 
می رسد که لویه جرگه...                  ادامه صفحه 6

وزیر احیا و انکشاف دهات:

جلو حیف  ومیل پول ها را 
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امروزه کشوِر ما در بلنـداهای 
تهدید و فرصِت هم زمان 
قرار گرفته است، شدیداً 
نیازمند یک تیِم زعامِت ملی 
و یک آجندای ملی به حیِث 
نقشۀ راه و استراتیژی مدون 
می باشیم تا تهـدیدات را 
مهـار زنیم و به فرصت هـا 
ره بگشاییم. در غیر آن و 
به تنهـایی، سنگینِی بازی 
کافي ست تا نتوانیم برای 
چندین دهـه قد راست کنیم، 
چه رسد به پایاِن بازی و 
رسیدن به صلِح پایدار!  
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رویای  و  امنیتی  اوضاع  سرنِخ  روزها  این 
صلح در افغانستان به جاهای باریکی رسیده 
حکومت  که  رفته  پیش  این جا  تا  کار  است. 
وحدت ملی تنها یک پُِل عبور به سمت صلح، 
بیشتر نیافته  که آن هم پاکستان است. این پُِل 
لرزان و چوبین هرچند بارها و بارها از سوی 
پی  در  ثمری  و  شد  آزمون  پیشین  حکومِت 
عزم  غنی  رییس جمهور  این بار  اما  نداشت؛ 
بازی های  با  و  است  کرده  را  آن  از  گذشتن 
می خواهد  استخباراتی  و  دیپلماتیک  مختلِف 
نشود.  به در  میدان  از  خالی  دسِت  این بار 
متنوع، خطرناک  آن قدر  کنون  تا  بازی ها  این 
انتقادهای  بارها  و  بارها  که  بوده  متهّورانه  و 
تنِد مردم، جامعۀ مدنی، سیاسیون و رسانه ها 
به  مکرر  سفرهای  از  است.  داشته  پی  در  را 
افسراِن  فرستادِن  تا  خاص  کشورهای  برخی 
محدود  و  پاکستان  به  آموزش  برای  ارتش 
یا  و  هند  مانند  کشورهایی  با  روابط  کردِن 
و  یمن،  در جنگ  سعودی  از  حمایت  اعالم 
تا امضای تفاهم نامۀ استخباراتی با آی اس آی 
پاکستان؛ همه و همه بازی هایی  بودند که فقط 
توسط سراِن  به صلح  یافتن  منظور دست  به 
گرفته  دست  روی  ملی  وحدِت  حکومت 
امتیاز  این  تمام  که  حالی ست  در  این  شدند. 
دادن ها تا کنون هیچ دستاورد مشخصی برای 

جانب افغانستان نداشته است.
سخنگوی  شدِن  گماشته  خبرها،  آخرین  در 
عابدی،  اجمل  غنی،  رییس جمهور  پیشیِن 
امنیت  عمومی  ریاست  پالیسی  معاونت  به 
بی رویه  دادن های  امتیاز  همین  به  هم  ملی 
از  برخی  است.  داده شده  نسبت  پاکستان  به 
روز  دو  نشسِت  در  سنا  مجلس  نماینده گان 
که  داشتند  بیان  به صراحت  این مجلس  پیِش 
ریاست  کارمند  این  هم  از  پیش  عابدی  آقای 
امنیت ملی بوده است، اما به دلیل »همکاری 
با سازمان استخبارات پاکستان« از کار برکنار 
شده است. اگر این اتهام واقعیت داشته باشد، 
او در یک پست  نیست که جابه جایی  شکی 
پس  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  در  کلیدی 
از امضای تفاهم نامۀ استخباراتی با آی اس آی، 
می تواند نوعی تسهیل آفرینی در »پاکستانیزه« 
کردِن سیاست و امنیت در کشور باشد که این 

اژدهای  کام  به  را  کشور  امر  نهایت  در  امر 
خون آشامِ پاکستان می اندازد.

ناامنی های  و  امنیتی  ناآرامِ  اوضاع  این  در 
سرسام آور در کشور، هرچند از یک سو هیچ 
دستاوردی در عرصۀ بهبود ثبات و امنیت در 
که  می شود  دیده  اما  نمی شود،  دیده  کشور 
حکومِت  در  بسیاری  گرایش های  همچنان 
موجود به سمِت پاکستان وجود دارد. جانب 
بازی  تا کنون کوشیده در یک  اسالم آباد هم 
تازه کار  حکومِت  از  توان  حد  تا  فرسایشی 
در  بخرد.  زمان  خود  برای  و  بگیرد  امتیاز 
پاکستان  حکومِت  اقداماِت  از  مورد  آخرین 
گونۀ  به  تنها  آن،  نخست وزیر  که  شد  دیده 
را  افغانستان  در  طالبان  حمالت  اعالنی 
نکوهش کرد و برای دلخوشی سراِن کشور، 
تهدیدی از نوع »تهدیدات مادرانه« به آدرس 
آن ها روانه کرد. این در حالی است که گفته 
عزمی  نه  پاکستان  ملکی  حکومت  می شود 
توانی  هم  نه  و  دارد  پاکستان  با  مقابله  برای 
وقتی  ترتیب،  بدین  آن.  کردن  عملی  برای 
توانی؛ گمان می رود که  نه  باشد و  نه عزمی 
این بازی ها تنها و تنها تالشی برای به درازا 
بهره وری  و  صلح  گفت وگوهای  کشاندِن 
بیشتر از امتیازات بی حدوحصِر جانب افغانی 

است.  
از سوی دیگر، رییس جمهور غنی در نامه یی 
از  افغانستان  منظور طرح خواسته های  به  که 
موعد  مسالۀ  کردن  پیش  با  نگاشته،  پاکستان 
زمانی یک ماهه، گمان می رود که تازه به راز 
بازی با زماِن جانب پاکستانی پی برده است. 
در این نامه تقاضاهای متعددِ کالنی به گونۀ 
جدی از پاکستان مطرح شده است که از آن 
میان، حکومت پاکستان در این چند ماه تنها 
به نکوهِش نظرِی طالبان گردن نهاده و به هیچ 
نپوشانیده  عمل  جامۀ  آن  از  فراتر  خواسِت 
است. به این ترتیب، به نظر نمی رسد که در 
فرصت این یک ماه هم جانب پاکستانی حاضر 
به آوردن تغییرات چشم گیری در بازی هایش 
نتیجه  در  باشد.  طالبان  و  افغانستان  قبال  در 
گمان می رود که راهی را که حامد کرزی تا 
غنی  رییس جمهور  و  پیمود  حکومتش  پایان 
به  کم کم  کرد،  تأکید  آن  بر  تمام  ماهِ   9 هم 

انتهای خود نزدیک می شود. 
کابل  حکومِت  تقاضاهای  نشدِن  برآورده  با 
از سوی پاکستان، به نظر می رسد که راه های 
زیادی نمی توان متصور شد: یا حکومت کابل 
ذلت،  و  زبونی  تلِخ  طعم  پذیرفتن  با  بازهم 
دست به دامِن پاکستان می شود که البته این بار 
باید سقِف توقعاِت خود را بسیار محدودتر و 
مبلغ چِک امتیازات به اسالم آباد را هم بلندتر 
»صلح  گزینۀ  به  حکومت  این که  یا  و  کند؛ 
پاکستان« روی می آورد که هرچند راه  بدون 

دشواری ست اما ارزش پیمودن را دارد. 
کنون  تا  سال   14 این  در  کابل  حکومت 
هیچ گاه اعتماد به نفِس کافی برای پیمودن راه 
صلح با استفاده از ظرفیت های داخلی نداشته 
به  رویای صلح  ترتیب، هرگاه  این  به  است. 
سِر دولت مرداِن ما زده، آن ها خود را ناگزیر 
به حاتم بخشی و سرخم  کردن پیش پاکستان 
این در حالی است که حداقل در   دانسته اند. 
وادی تیوری و نظر، امنیت ملی در کشورهای 
محیط  به  وابسته  آن که  از  بیش  سوم  جهان 
امنیتی و حتا تواِن سخت افزاری باشد، در گرِو 

توان نرم افزارِی دولت ها است. 
عمدۀ  نظریه پرداز  دو  عنوان  به  مون  و  آزر 
که  می کنند  تأکید  در جهان سوم  ملی  امنیت 
»توان  و  »یکپارچه گی«  »مشروعیت«،  مثلث 
سیاست گذاری«، عمده ترین پایه های مدیریت 
است  سوم  جهان  کشورهای  در  ملی  امنیِت 
محیط  از  مهم تری  بسا  نقش  می تواند  که 
امنیتی و توان سخت افزاری در تحکیم امنیت 
با  که  این جاست  پرسش  حال  باشد.  داشته 
وحدت  حکومت  نظریه یی،  چنین  به  توجه 
روی  بر  اندازه  چه  تا  آن،  سلف  و  ملی 
»یکپارچه گی«  »مشروعیت«،  پایه های  تحکیم 
کرده اند؟  کار  سیاست گذاری«شان  »توان  و 
برای  حکومت ها  این  که  اندازه یی  به  آیا 
انرژی  و  زمان  پاکستانی ها  کردِن  دلخوش 
مصرف کرده اند، برای ظرفیت سازی و تقویِت 
بنیه های سیاسی و اجتماعی و حکومتِی خود 

هزینه کرده اند؟ 
صلح  مسیر  شاید  پرسش  این  به  پاسخ 

افغانستان را کوتاه تر کند!
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حکـومت وحـدت ملـی
 و پُل لـرزاِن صـلح

 

روز دوشنبه رییس جمهور غنی در یک سفِر از پیش اعالم ناشده وارد هرات شد. 
این دومین سفِر رییس جمهوری به این والیت ظرف 9 ماه گذشته است. در سفر 
نخست، آقای غنی در یک اقدام کم پیشینه، بیشتر از سی مقام محلِی این والیت 
را از وظایف شان سبک دوش کرد. سبک دوشِی این افراد هرچند در سطوحی از 
جامعه مورد استقبال قرار گرفت، اما انتقادهایی را هم به دنبال داشت. بسیاری ها 
ضربتی،  اقدام  یک  با  رییس جمهوری  »چرا  که:  کردند  مطرح  را  پرسش  این 
به نوعی  برخورد  این  آیا  بکشد؟  به رخ شهرونداِن هرات  را  قدرتش  خواست 
برخورد تالفی جویانه نسبت به شهرونداِن هرات نبود تا این که پای اصالحات و 

بهبود وضعیت اداری و امنیتِی این شهر مطرح باشد؟« 
فراموش نکنیم که آقای غنی در انتخابات از هرات انتظارهای زیادی داشت و 
برخی از همکاراِن او در تیم تحول و تداوم به او وعده داده بودند که رقِم درشتی 
از آراِی هرات را با خود دارند، اما چنین نشد و در دو دور انتخابات، آقای غنی 
کمترین رای را از هرات داشت، به گونه یی که می گویند عصبانی بود و به یکی 
ساختار  در  رای خود  اندازۀ  به  هرات  مردم  بود  گفته  تیمِی خود  همکاران  از 

حکومت حضور خواهند داشت. 
بوده و حاال که  انتخاباتی  کارزارهای  زماِن  به  مربوط  این مسایل  به هر حال، 
باید همۀ  دارند،  به دست  را  آقای غنی و عبداهلل هر دو سکاِن رهبرِی کشور 
سایر  مثل  هم  هرات  شهروندان  ببینند.  یک چشم  به  را  افغانستان  والیت های 
شهرونداِن این سرزمین، مطالبات و خواست هایی از دولت جدید دارند که باید 
از سفر  از شخصیت های سیاسِی هرات پس  به آن ها رسیده گی شود. شماری 
آقای غنی، این پرسش را مطرح کردند که این بار رییس جمهوری چرا به هرات 
سفر کرد. به باور این افراد، در این سفر آقای غنی به صورِت انبوه به سبک دوش 
کردِن افراد نپرداخت و حرف و سخِن تازه نیز با خود نداشت. رییس شورای 
والیتی هرات می گوید آقای غنی در این سفر، بیشتر از این که دست به اقدام های 
زمانی  نیست چه  معلوم  که  داد؛ وعده هایی  بزند، وعده های سِر خرمن  عملی 

جامۀ عمل خواهند پوشید. 
می گویند شهرونداِن هرات نسبت به این وعده ها زیاد خوش بین نیستند و باور 

ندارند که رییس جمهوری بتواند به وعده های خود عمل کند.
 یکی از مشکالِت کالِن رهبران افغانستان، جوگیر شدن شان است. این رهبران 
به محِض وارد شدن و روبه رو شدن با افراد نو، جوگیر می شوند و شروع به 
نیازهای شان مطرح  دادِن وعده های کالن می کنند. مردم هرچه را که به عنوان 
آن قدر  آن ها رسیده گی خواهد شد. خالصه  به  اسرِع زمان  کنند، می گویند در 
وعده های چرب ونرم می دهند که سرانجام در همان نشست، شک و تردید در 
سیمای شرکت کننده گان نیز ظاهر می شود؛ شک و تردیدی که همه می توانند آن 
را ببینند، به غیر از رهبران کشور که فکر می کنند مردم وعده های شان را باور 

کرده اند. 
 ساعاتی پس از سخنرانی آقای غنی در هرات، وقتی با یکی از دوستان در این 
شهر سخن می گفتم، عقیده داشت که رییس جمهوری این بار فقط آمده که وعده 
بسپارد. همه از این سفر ناراضی بودند. دوستی در صفحۀ فیس بوِک خود نوشته 
است که رییس جمهوری با سفر به هرات، به مردم این شهر اهانت کرده است؛ 
به حرف های شان گوش نداد، از مشکالت شان نپرسید و گویا به شکلی، والِی 

جدیِد این والیت را هم از چشِم مردم انداخت. 
به  اهدافی هم داشت که می خواست  به هرات، رییس جمهوری  اما در سفر   
آن ها برسد. یکی از اهداف سفر به هرات، بحث روی موضوع ولسوالی شنیدند 
بود. ولسوالی شیندند در جنوب هرات، یکی از پُرجمعیت ترین و جنجالی ترین 
ولسوالی های این والیت است که زمانی از آن به عنوان اهرم فشار بر حکومت 
محلِی وقت، استفاده صورت می گرفت. در زمان ریاست جمهوری آقای کرزی، 
این ولسوالی نقطۀ درگیری میان اسماعیل خان و یکی از فرماندهان محلی آن 
بود که به باور بسیاری ها، از سوی دولت مرکزی و سفارت امریکا به هدف وارد 
کردِن فشار بر اسماعیل خان استفاده می شد. جنگ های خونینی در این ولسوالی 
به وقوع پیوست و زمانی هم که دولت مرکزی موفق به کنار زدن اسماعیل خان 
والی قدرتمند هرات شد، فرمانده ولسوالی شیندند نیز به گونۀ مرموز در یکی از 
حمالت هوایِی نیروهای امریکایی، با خانواده اش به قتل رسید. از آن زمان بحث 
ولسوالی شیندند به عنوان یک نقطۀ داغ مطرح بود و عده یی تالش داشتند با 
جدا کردِن آن از بدنۀ هرات، از این ولسوالی یک واحد اداری مستقل در سطح 
والیت بسازند. حاال این که واقعًا این طرح درست است و یا نادرست؛ عمدتًا به 

تصمیم ساکنان شیندند برمی گردد. 
ولسوالی،  این  قومی  بافتار  دارد.  شیندند  ولسوالی  به  دلچسبی هایی  غنی  آقای 
بسیار شکننده است و می تواند باعث رو در رویی های قومی شود. دولت مرکزی 
که  است  گفته  غنی  آقای  کند.  استفاده  خود  سود  به  نقطه  این  از  می خواهد 
ولسوالی شیندند را به چند ولسوالی کوچک تقسیم می کند. هر چند هنوز این 

طرح عملی نشده، ولی نسبت به پیامدهای آن باید محتاط بود. 
این  امنیِت  و  آرامش  سبب  می تواند  شیندند،  ولسوالی  شدِن  چندپارچه  آیا 
ولسوالی شود؟... به این سوال نمی توان پاسخ روشنی پیدا کرد؛ زیرا خطِر آن 
احتمال  کوچک تر،  ولسوالی  چند  به  شیندند  ولسوالی  تقسیم  که  دارد  وجود 
درگیری های قومی را بیشتر بسازد. در گذشته طالبان و نیروهای مخالِف دولت 
از طریق والیت های فراه و هلمند به آسانی به مناطقی از این ولسوالی نفوذ کرده 
بودند و حاال هم حضور دارند. آیا چندپارچه شدِن ولسوالی شیندند، احتمال 

نفوذ بیشتر مخالفان را به دلیل روابط قومی افزایش نخواهد داد؟ 
دولت مرکزی به این مسایل باید به صورِت دقیق بیندیشد و فضایی را به وجود 
نیاورد که این ولسوالی به نقطۀ تهدیِد جدی برای والیت های غرِب افغانستان 
تبدیل شود. عده یی که در دستگاه دولت نفوذ جدی دارند، می خواهند با پارچه 
کردن شیندند، به منافِع خود دست پیدا کنند و ساکنان این ولسوالی را در تقابل 
عادی را در بر  از مردمِ  تقابلی که چیزی جز قربانی گرفتن  با هم قرار دهند؛ 

نخواهد داشت.

اهـداف پشِت پـردۀ
 سفر به هرات
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دیدگاهنخبهگان
 در کنفرانس اجندای ملی

است«،  روان  مسیر  کدام  به  »افغانستان  یادداشت: 
کشور  نخبه گان  از  بزرگی  جمع  نشست  عنوان 
روز  که  بود  جاری  نگران کنندۀ  وضعیت  پیرامون 
کنفرانس  طرف  از  جوزا(   ۴( گذشته  هفتۀ  دوشنبۀ 

آجندای ملی در کابل برگزار گردید.
تحلیل گران،  و  سیاسی  نخبه  گان  نشست،  این  در 
بررسی  و  نقد  به  را  ملی  ماهه گی دولت وحدت   ۹
بازی کالن  ناحیۀ  از  را  نگرانی های خود  و  گرفتند 
نوظهور  پدیدۀ  افراط گرایی،  موج  بزرگ،  پروژۀ  و 
داعش، نقش آی اس آی و موقعیت نامعلوم افغانستان 
در  کشور  نخبه گان  برجستۀ  نقش  داشتند.  ابراز 

معادالت جاری نیز مورد گفتمان قرار گرفت.
بر  تأکید  ضمن  کنفرانس  این  اشتراک کننده گان 
حکومت داری،  نحوۀ  در  تغییرات  اما  نظام  تقویت 
لویه جرگۀ  اما دعوِت  تفاهم نامه  به موی  مو  تطبیق 
تهیۀ یک  به ضرورِت  اضطراری در مدت شش ماه، 
ملی،  آجندای  چارچوب  در  ملی  مدوِن  استراتژی 
سرتاسری ساختِن کنفرانس های دایم الفعال آجندای 
ملی، تشخیص مشکالت و یافتن راه حل ها و سایر 

مسایل ملی پرداختند.
این  نخبه گان  توسط  شده  مطرح  دیدگاه های  اینک 

کنفرانس را می خوانید:

بخش ششم
نصیراحمد فرهمند:   تشکر از جناب احمدولی مسعود،  به 
را  کارهایی  ملی چه  کنم که حکومت وحدت  شما عرض 

می توانست انجام دهد؛ ولی انجام نداد.  
حکومت وحدت ملی می توانست در سیاست داخلی خود  
و در بین سیاسیون صداقت داشته باشد که نداشت؛ رهبران 
ناکامی ها دست  و  ایجاد تضادها  در  ملی  حکومت وحدت 
داشتند و حال ما چالش های به وجود آمده را در بین این 

حکومت عماًل می بینیم. 
حکومت وحدت ملی می توانست توازن را در تصمیم گیری 
خود ایجاد کند، ولی نکرد.  یک طرف تصمیم می گیرد، ولی 

طرف دیگر آن را نمی پذیرد. 
حکومت وحدت ملی می تواند تذکرۀ برقی را بعد از بررسی 
و تهیه مراحل قانونی آن برای مردم توزیع کند، ولی توزیع 

نمی کند. 
در  اصالحات  آوردن  در  می تواند  ملی  وحدت  حکومت 
نظام انتخاباتی مسووالنه عمل کند و اصالحات را در نظام 
انتخاباتی بیاورد، ولی این کار قصد نمی کند. چرا؟ اشخاص 
تصمیم گیر در حکومت وحدت ملی؛ پیاده کردن دموکراسی 
را در کشور باخت خودشان خیال می کنند، به ایجاد پشتوانه 
سلسله مراتبی باور ندارند و تا آن ها اصالح نشوند، اجازۀ 

آوردن اصالحات در نظام انتخاباتی  را نمی دهند. 
حکومت وحدت ملی توان  تدابیر  امنیتی را به برگزاری لویه  
جرگه اضطراری دارد، ولی نمی کند و ما معتقد بر این استیم 

که لویه جرگه اضطراری برگزار نخواهد شد.  
و...  قندز  بغالن،  تخار،  در  می تواند  ملی  وحدت  حکومت 
نمی کند.  ولی  کند؛  تأمین  را  امنیت  افغانستان  شمال   نقاط 
مثاًل در قندز سیاست جنگ بسیار باز است. یک طرف طالب 
است، ظلم می کند، از سیاست های سوخته خود استفاده کرده 
و یک طرف  می کند  تحمیل  مردم  باالی  اجباری  بودجه  و 
دیگر بقایای ضد طالبانی یا ارتش افغانستان است که در حال 

درگیری با دشمن قرار دارد.
 طرف سوم به صورت نمادین عماًل جلوی جنگ را در دست 
گفته  استند،  جنگ  در صحنه  عماًل  کسانی که  برای  و  دارد 
می شود که حق نام گرفتن از دشمن را ندارید، حق شلیک 
کردن را به طرف دشمن را ندارید. بنًا حکومت وحدت ملی 
می تواند ابتکار عمل جنگ را در اختیار ارتش ملی قرار بدهد 
و مانع حمالت نیروی های افغانستان در صحنه جنگ نشود. 
باشند،  طالب  ظلم  زیر  در  که  نمی توانند  مردم  می دانیم  ما 
شاهد پیشروی طالبان باشند، شاهد جنایت طالبان  برفامیل 
دست  به  را  سالح  خود  که  استند  مجبور  و  باشند  خود 

بگیرند؛ از مردم و منطقه خود دفاع کنند. 
این کی ها بودند که نا امنی و جنگ را در شمال افغانستان 
و جنوب شرق افغانستان انتقال دادند، باید این  را پیدا کنیم 
که در پشت پروژۀ ناامن سازی شمال و شرق دست کی ها 

قرار دارد.

ایجاد  و  مهار ساختن جنگ  در  ملی  بنًا حکومت وحدت   
اصالحات در نظام انتخاباتی می توانست کارهای چشم گیری 
را انجام دهد، انجام نداده و من فکر می کنم که تا آخر همچنان 

انجام  داده نخواهد توانست.

عرض  با  گان:    نماینده  عضومجلس  ـ  رضایی  شاه گل 
سالم خدمت تمام مجلس. در مورد این که حکومت وحدت 
ملی روی یک مجبوریت به وجود آمد و نگرانی های مردم 
افغانستان منجر به این شد که یک چتری به نام وحدت ملی 
افغانستان  پیشین  دولت  نیست.  شکی  این  در  شود،  ایجاد 
در سیزده سال با تجربه ناکام خود، نتوانست از کمک های  

جامعه جهانی درست استفاده کند. 
دوتیم انتخاباتی که با شعارهای بلند به طرف انتخابات رفتند، 
مردم  برای  شده  داده  وعدهای  یافتن  تحقق  در  نتوانستند 

کامیاب باشند.
حکومت وحدت ملی هم اپوزیسیون و هم پوزیسیون را در 
اختیار خود قرار داده، یک بخش دولت تصمیم می گیرد، ولی 
از کارکرد  اپوزیسیون عمل می کند و  بخش دیگر در نقش 

آن انتقاد می کند.
هیچ گروه به عنوان فشار که از بیرون طرحی را برای اصالح 
باعث  کار  این  و  ندارد  وجود  کند،  ارایه  دولت  نظام  در 
شده که حکومت وحدت ملی در یک حلقۀ بسیار کوچک 

تصمیم های بزرگ بگیرد.
من فکر می کنم که ما برخی موضوعات بزرگ را با استفاده 
می گیریم.  تصمیم  کوچک  سطح  در  فشار  گروه های  از 
جزء  کشور  کلی  سیاست  تصویب  اساسی  قانون  در  مثاًل 
شانزده  و  پانزدهم  دور  است.  ملی  شورای  صالحیت های 
شورای ملی بار بار تاکید کردند که سیاست کلی کشور باید 

به تصویب برسد، اما این کار انجام نشد.
بحث  یک  بسیار  افغانستان  در  جنگ  و  صلح  بحث  امروز 

اساسی است که بخش از سیاست کلی کشور است.
کوچک  حلقه  یک  توسط  که  امنیتی  نامه  تفاهم  امضاء   
انجام می شود، افکار عامه را مغشوش می سازد. این بخشی 
خارجی  سیاست  و  است  افغانستان  خارجی  سیاست  از 
می دهد.  تشکیل  را  کشور  کلی  سیاست  از  بخش  یک 
گفت وگوهایی که در قطر و جاهای دیگر برگزار می شود، بر 

می گردد به بحث سیاست کلی کشور. 
از  خارجی  سیاست  در  کالن  تصمیم گیری های  زمانی که  تا 
حلقۀ کوچک بیرون کشیده نشود، به فکر من حکومت وحدت 
کرده گان  تحصیل  و  نخبه گان  که  ما  و  نیست  کامیاب  ملی 
استیم، از نماینده گی مردم حرف می زنیم، باید نگرانی مردم 

را مهار سازیم.
امضای تفاهم نامه با پاکستان در حقیقت چند پارچه گی را 
در بین مردم و حکومت افغانستان نشان داد. وقتی کشوری 
امضاء  دارد،  دشمن  تصویر  یک  افغانستان  از  هم  هنوز  که 
چنین تفاهم نامۀ جز افزایش انتحار و انفجارسودی بشتری 

برای افغانستان نخواهد داشت.
دولت  رهبران  هردو  با  که  است  این  من  پشنهاد  اخیر  در 
وحدت ملی، آقایان عبداهلل و غنی صحبت شود و فشار از 

طرف کسانی که نگرانی مردم را می بینند، در جلسات و با 
یک آجندای بزرگ به دولت رسانده شود.

از  را  قدرت  تما  که  است  گروه  هشت  تنها  افغانستان  در 
باید  دارند.   دست  در  ولسوالی ها  اال  گرفته  مرکزی  دولت 

قدرت از انحصار این گروه ها کشیده شود.
هادی میران:     بخشی از سخنانی را که آقای محمود کرزی 
و مشخصًا جناب سجادی اشاره کردند، من تأیید می کنم و 
دو نکتۀ بسیار مختصر را  به عنوان راه حل، یا پشنهاد حضور 

شما اشاره می کنم.
آنچه که دولت وحدت ملی تا حال انجام داده و پیرامون آن 
صحبت صورت گرفت و به چشم اندازهای متفاوت نگرسته 
شد؛ متسفأنه دولت فاقد ارایه خدمت است، مردم  در توقع 
است که نیازهای شان از طرف دولت پاسخ گفته شود و به 
مشکالت مردم راه حل ارایه شود، این در توان و مدریتی 

دولت نیست.
 تنها راه حل، فشار بر دولت است که در گام نخست یک 
انسجام سیاسی به وجود بیاید و در گام بعدی یک مدریت؛ 
کار آمد در داخل دولت وحدت ملی ایجاد شود که حد اقل 

پاسخگو به نیازهای مردم باشد.
و...  کاری  های  سیستم  کار،  امنیت،  از  عبارت  نیازها  این   
است. شما مشاهده می کنید که ما در یک وضیعت بد امنی 
قرار داریم و دوماه قبل یک نفر در مرکز شهر کشته می شود، 
تقریبًا در یک ونیم ساعت در لگد مال مردم قرار داشت؛ ولی 
امنیتی پولیس خبر  نه قومندانی امنیه خبر می شود؛ نه حوزۀ 
می شود، در حالی که در بیخ گوش ریاست جمهوری چنین 
واقعۀ  تلخ صورت می گیرد،  بآلخیره در دولت هم به این 

مسأله کدام توجۀ نمی شود. 
ما تا دیروز وزیر دفاع که مدیریت جنگ را می کند، نداشتیم 
و تعریف مشحص از دشمنان مردم افغانستان نداریم.  ما با 
کسانی که گفت  و گوی صلح داریم در کجا استند؛ به ویژه 
افغانستان  مردم  طالبان دشمنان  دارند؟  قرار  در کجا  طالبان 

استند و با  آنها باید گفت وگوی کنیم.
  ما حال در نقطه قرار گرفتیم، امید واری نسبت به آینده کم 
رنگ تر می شود و بخش از افغانستان دست خوش تحوالت 

و مشکالت امنیتی قرار می گیرد.
به نظر من  جز اعمال فشار باالی دولت و ایجاد یک مدریت 
کار آمد در داخل دولت و متوجه ساختن دولت به مشکالت 
مردم گزینۀ دیگری نیست و تن ها؛ این راه ها می تواند روزنۀ 

امید برای مردم افغانستان باشد.
است،  ملی  به  وحدت  فعلی که مسما  ناهید:  دولت  بانو 
نمی رسد،  منزل مقصود  به  بار کجی است که هیچگاه  یک 
افغانستان به مسیر تاریخی روان است که با زورگویان انتهای 

تاریکی را در پیش دارد.
مردم  مقاومت  و  جهاد  زرین  صفحات  می خواهند  این ها 
افغانستان را پاک کنند، مردم افغانستان به یک رهبر واقعی و 
دل سوز ضرورت دارند.  با داشتن چنین رهبری ما می توانیم 

به صلح سرتاسری در کشور برسیم.
مقصودی:    من هم با تأیید گفته های جناب جنرال صاحب 

امرخیل که موضوعات مهم را اشاره کردند.

تمام  و  داریم  قرار  منطقه  و  درجهان  بزرگی  بازی  در  ما   
قرار  را تحت یک چتری   ما  که  دارند  کشورهای کوشش 

دهند. 
وقتی که ما این بازی های بزرک را می بینیم، این بازی ها 

مرحله جدید را در افغانستان پیش گرفته اند.
برسری  غرب   جهان  و  روسیه  بین  در  تازۀ   های  جنگ 
اوکراین صورت گرفت، افغانستان از این جنگ ها تأثیر پذیر 

خواهد شد.
 در افغانستان امریکا می خواهد از جنگ ها و نا امنی های که 
در والیات شمال جریان دارد، استفاده کرده و در کشورهای 

آسیایی میانه نفوذ پیدا کنند. 
از  باید  کنیم،  صلح  افغانستان  دشمن   با  داریم  کوشش  ما 

دوست و دشمن خود تعریف مشخص داشته باشیم. 
داعش  است؟  چه  داعش  یعنی  می گویم؛  داعش  ما  وقتی 
از آسمان پایان نیامده، طبعًا داعش را یک کسی ساخته؛ و 
این پول گزاف که داعش به دست میاورد از کجا می یاید؟ 
باید بدانیم که در پشت پرده این گروه ها که در افغانستان 
نگرانی مردم را برانگیخته اند کی ها استند.  امروز اشخاص 
که درجنگ از گروه داعش زخمی می شود در اسراییل تحت 
مدوا قرار می گیرند و پول که برای داعش داده می شود از 

طریق ترکیه داده می شود. 
حال که  در بارۀ دولت وحدت ملی بحث می کنیم، به گفته 
هرگز  ملی  وحدت  حکومتی؛  تاهنوز  که  صاحب  جنرال 

برنامۀ برای پیشرفت افغانستان ندارد. 
آقای کرزی گفته بود: یکی از پایه های بزرگ در افغانستان 
مردم  اقتصاد  که  می دانیم  ما  همه  امروز  است،  اقتصاد 
در  می توانیم  ما  وقتی  بنًا  است.  ضعیف  بسیار  افغانستان 
سیاست بیرونی کشور خود تأثیر گذار باشیم که یک اقتصاد 

قوی داشته باشیم و دست ما به بیرونی ها دراز نباشد.
 این را خوب بدانیم کسی به رضای خدا به ما کمک نمی کند، 
زیبا  ابروی  دارند و  زیبا  افغانستانی ها چشم  به خاطری که  
دارند، برای شان کمک کنیم. هرکشوری که به نام دوست  در 
افغانستان می یاید؛ یک هدف مشحص دارد. اگر کشورهای 
همسایه مانند، پاکستان، هند، ایران و تاجکستان و... است. 
هدفی را دنبال می کنند و کشورهای بزرگ که در افغانستان 

حضور دارند؛ نیز یک هدف را دنبال می کنند.
 ما هدف خود را باید تعیین کنیم که هدف ما در قبال این 
کشورها چیست؟ ما وقتی هدف تعیین کرده می توانیم یک 
باشیم. وقتی هدف تعیین کرده می توانیم که از  ملت متحد 
دل و جان به افغانستان کار کینم و این حس در وجود ما 

زنده شود. 
در حکومت وحدت ملی نباید به اساس شناخت  فالنی و 
فالنی در چوکات سهم داده شود، بل به اساس یک میکانیزم 
درست کدری و مسلکی به تمام مردم منحیث شهروند در 
این  غیر  در  شوند.  داده  سهم  دولت  در  استند؛  افغانستان 
صورت، دولت وحدت ملی ناکام است و ناکام خواهد بود. 
مردم  همۀ  که  شد  خواهد  حل  وقتی  مشکالت  این  تمام 

افغانستان متحد به طرف یک جرگه اضظراری برویم.
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بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 
این  است.  نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت، 
بدان معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی 
و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ 
این  پایان  که  شده  روشن  نکته  این  ولی 
و  شدت  رفته رفته،  و  گردیده  آغاز  بازی 
سرعت می یابد و باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
به  پیوند  در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و 
و  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 
به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ  در  حضور 
یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 
پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 

پیش بینی( مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که عمدتًا با اشاراتی به بخش های 
ارایه  پاسخ ها  شد  خواهد  تالش  دیگر 
در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی  شوند؛ 
صورتی به دست می آید که از آغاز تا پایان، 
واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته  این  به 

نگریسته شود.

3- قدرت های بزرگ
1-3 چین

همسایه گاِن  از  یکی  چین  این که  وجود  با 
همسایه گان  بخش  در  باید  و  است  افغانستان 
اهمیت  و  موقعیت  اما  می شد؛  پرداخته  آن  به 
بیشتر در  از یک همسایه است و  باالتر  چین، 
چارچوب تعامالِت قدرت های بزرگ است که 
نقش چین در آیندۀ افغانستان و منطقۀ ما قابل 

بررسی می شود.
جهانی  متخصصین  از  برخی  باور  به  که  چین 
قدرت  به  آینده،  سال  بیست  طی  اقتصاد، 
نقش  مبدل خواهد شد،  دنیا  اقتصادِی  نخسِت 
تعیین کننده یی در آیندۀ افغانستان و در مجموع، 

منطقۀ ما خواهد داشت.
و  اقتصادی  رشد  به  توجه  با  و  نگاه  یک  از 
نیاز  کشور  این  اخیر،  دهۀ  دو  در  چین  نظامی 
عمده یی برای توجه به افغانستان ندارد و بدون 
توجه به افغانستان می تواند همچنان به توسعۀ 
در  بپردازد؛ ولی  اقتصادی اش  و  نظامی  قدرت 
هر صورت، ثبات افغانستان نسبت به بی ثباتی 
بی ثبات  نیز  را  ما  منطقۀ  از  بخش هایی  که  آن 

خواهد ساخت، برای چین سودآورتر است.
یکی از نیازهای عمدۀ چین برای تقویت نقش 
و  سیاسی  نفوذ  طریق،  آن  از  و  اقتصادی اش 
با  است.  صنعتی  خام  مواد  نظامی اش،  اقتدار 
در  مس  و   آهن  غنی  معادن  این که  به  توجه 
نیازمندی  این  از  بخشی  می تواند  افغانستان، 
در  ثبات  تأمین  صورت  در  سازد،  برآورده  را 
را  بزرگی  سرمایه گذاری های  چین  افغانستان، 
چین  داد.  خواهد  انجام  افغانستان  معادن  در 
و  تجربۀ طوالنی  معادن،  در  در سرمایه گذاری 
از  افریقا دارد و می داند که  به ویژه در  کالنی 
این منابع چه گونه، باالترین سود را ببرد. شاید 
موقعیتی  در  چین  که  بوده  هم  دلیل  همین  به 
افغانستان،  در  ثبات  و  امنیت  تأمین  هنوز  که 

برای  را  گام  نخستین  داشت،  بزرگی  ابهامات 
افغانستان  معادن  در  بزرگ  سرمایه گذاری  یک 
مس  معدن  بزرگ ترین  استخراج  و  برداشت 
جهان )مس عینک در جنوب کابل( را به دست 
آورد. هرچند در سال های گذشته، در این معدن 
فعالیت زیادی صورت نگرفته؛ اما یقینا با بهبود 
این  از  به سرعت  چین  افغانستان،  در  وضعیت 
افغانستان سود خواهد  در  سرمایه گذاری خود 

برد.
افغانستان،  نفتی  ذخایر  مورد  در  هنوز  هرچند 
مورد  در  بیشتر  و  نشده  ارایه  دقیقی  اطالعاِت 
آمو دریا صحبت می  ذخایر حوزۀ شیرخان و 
بامیان  در حوزۀ  نفتی  موجود  ذخایر  اما  شود؛ 
که هیچ حرفی در مورد آن گفته نمی شود، یکی 
از بزرگترین ذخایر نفت منطقۀ ما خوانده شده 
بیشتر  و  بیشتر  چین  در  انرژی  به  نیاز  است. 
نیاز را از ذخایِر یک  می شود و بخشی از این 

افغانستاِن با ثبات می تواند تأمین کند.
مسیرهای تجارتی چین به آسیای جنوب شرقی 
و غرِب آسیا نیز به گونۀ کوتاه تر و ارزان تر آن 
از افغانستان می تواند بگذرد. یکی از پروژه های 
مورد عالقۀ چین، مسیر راه ابریشم است؛ ولی 
این تنها مسیری نیست که بتواند برای اقتصاد 
ساخت  طرح های  شود.  استفاده  چین  بزرگ 
به  تاجیکستان  راه  از  را  که چین  آهن  خطوط 
و  ترکیه  و  ایران  به  طریق  این  از  و  افغانستان 
اروپا وصل می کند و شاخۀ دیگر آن به خلیج 
از مسیر  یا می تواند چین را  فارس می انجامد، 
کند؛  پاکستان و هندوستان وصل  به  افغانستان 
برای اقتصاد چین با ارزش خواهد بود. هرچند 
در حال حاضر چین برای مسیرهای بدیل )از 
طریق قزاقستان به روسیه و اروپا یا از مسیرهای 
ایران،  ترکمنستان،  ازبکستان،  تاجیکستان، 
آذربایجان و ترکیه به اروپا یا از مسیر پاکستان 

به آب های گرم( نیز طرح هایی دارد. 
از  یکی  عنوان  به  چین  این که  وجود  با 
قدرت های نظامی برتر جهان هراس زیادی از 
نفوذ گروه های تروریستی به خاکش ندارد؛ اما 
کاماًل از این نگرانی فارغ هم نیست. در صورت 
و  امکان حضور  و  افغانستان  در  بی ثباتی  دوام 
افغانستان  مسیر  از  تروریستی  گروه های  نفوذ 
به  می تواند  مشکل  این  دامنۀ  میانه،  آسیای  به 
مسلمان  اویغورهای  که  چین  غربی  سرحدات 

ناراض در آن اکثریت دارند نیز کشانده شود. 
به این ترتیب، ثبات افغانستان برای چین، بهتر 
چین  اگر  دلیل  این  به  و  است  آن  بی ثباتی  از 
حتا نخواهد یکی از زمینه سازان این ثبات باشد، 

مانِع آن نخواهد شد.

با  چین  روابط  که  همان گونه  دیگر،  سوی  از 
قدرت های دیگر از جمله ایاالت متحدۀ امریکا 
جهان  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  معادالت  بر 
تأثیرات مستقیم دارد، افغانستان و منطقۀ ما نیز 
از این تأثیرات به دور نخواهند ماند. افغانستان 
نظر  از  می تواند  که  حالی  در  ما  منطقۀ  و 
قدرت هایی  همکاری  میدان  جیوایکانومیک، 
نظر  از  باشد،  متحده  ایاالت  و  چین  مانند 
جیواستراتژیک، همچنان از رقابت این قدرت ها 

متأثر خواهد شد.
پس از به قدرت رسیدن دولت وحدت ملی در 
افغانستان، این دولت تالش کرده تا پای چین 
افغانستان  امنیتی  مشکالت  حل  میدان  در  را 
بکشاند.  است  پاکستان  در  آن  ریشه های  که 
میدان  این  در  حضور  برای  چین  عالقه مندی 
افغانستان  ثبات  که  نشان می دهد  میانجی گری، 

برای آن کشور حایز اهمیت است.
و  پاکستان  اقتصاد  زیربناهای  در  چین  حضور 
سرمایه گذاری های کالن در آن کشور، چنان که 
اقتصادی،  رشد  در  می تواند  شد،  اشاره  قباًل 
قبایلی  مناطق  فرهنگی  تغییر  و  اشتغال زایی 
پاکستان تأثیر گذاشته و از این طریق، بخشی از 
عوامل کاهش افراط گرایی و فعالیت تروریستی 
در پاکستان شود که به صورت خودکار بر ثبات 

و امنیِت افغانستان تأثیر مثبت خواهد داشت.

2-3 روسیه
روسیه به عنوان میراث دار اصلی اتحاد شوروی 
در  طالبان  حضور  سال های  آخرین  تا  سابق، 
می گذشت،  افغانستان  در  آن چه  بر  قدرت، 
چشم پوشیده بود. در جریان سال های حکومت 
تاجیکستان  در  ناآرامی  دلیل  به  مجاهدین، 
در  تاجیکستان  دولت  مخالفین  حضور  و 
افغانستان، روسیه به افزایش  سرحدات شمالی 
با  تاجیکستان  مرزهای  در  سربازانش  تعداد 
با توافق نامۀ صلح  افغانستان پرداخته بود؛ ولی 
رهبران  نقش  که  مخالفانش  با  تاجیکستان 
بود،  مالحظه  قابل  آن  در  مجاهدین  حکومت 
سرحدات  در  امنیتی  نگرانی های  از  روسیه 

تاجیکستان، تا اندازه ای فارغ شد.
این فراغ خاطر دیر دوام نیاورد و با به قدرت 
رسیدن طالبان در کابل و بعداً با گسترش نفوذ 
به  دیگر  بار  روسیه  افغانستان،  شمال  به  آنان 
آسیای  جمهوری های  با  افغانستان  سرحدات 
بیشتری  توجه   - تاجیکستان  ویژه  به   - میانه 
طالبان،  حاکمیت  سال های  آخرین  در  و  کرد 
کمک های اندکی را نیز در اختیار جبهۀ مقاومت 

گذاشت.

یکی از ترفندهای مردان در روابطی که پایاِن مشخصی ندارد، این است که به طرِف 
مقابل شان اظهار می کنند: »من لیاقت تو را ندارم و تو خواستگاران بسیار بهتر از 

من، خواهی داشت.«
اما واقعیت این است که زمانی که یک مرد به ازدواج با دختری تمایل دارد، به 
جای فرار با چنین بهانه هایی، برای رسیدن به جایگاهی قابل قبول تالش می کند و 
به هیچ وجه حاضر نمی شود مرد دیگری به راحتی پا به این میدان بگذارد. پس به 
جای به دست آوردن دِل او بعد از بیان این جمله و ابراز حس همدردی و ترحم، 

واقعیتی را که پشت این حرف پنهان شده ببینید.
  

شما را نادیده می گیرد؟
برخی از مردها با بی تفاوتی سعی می کنند دختر را دل آزرده کنند تا خودش رابطه را 
پایان دهد. چنین مردهایی حتا آن  قدر برای طرف مقابل شان ارزش قایل نیستند که 
با او برای پایان گرفتن رابطه گفت وگو کنند. برای آن ها فرقی نمی کند که این دختر 
در زنده گی شان ماندگار شود یا نه. آن ها حاضر نیستند سهم بزرگی از زنده گی، 

وقت و احساسات شان را به او اختصاص دهند.
اگر احساس می کنید طرف مقابل تان برخورد سردی دارد، از او در این مورد سوال 
کنید و در صورتی که بعد از گفت وگو هم به نتیجۀ مطلوب نرسیدید، می توانید 
دلیل  به  او  اگر سردی  بگیرد.  فاصله  او  از  مدتی  کنید و  بیان  را  واقعی تان  حس 
مشکالت شخصی اش بود و ارتباطی به این رابطه نداشت، بعد از برطرف شدن این 
مشکالت سراغ تان می آید؛ اما در صورتی که از این پیشنهاد استقبال کرد و برای 

ادامۀ رابطه تالشی نکرد، می توانید به هدف اصلی اش پی ببرید.
 

تکلیف خود را نمی دانید؟
هنگامی که با مردی وارد رابطۀ عاطفی می شوید، باید از ابتدا هدِف چنین رابطه یی 
را مشخص کنید. مردانی که نیت ازدواج ندارند، با پیشنهاد ازدواج جلو نمی آیند 
و از شما می خواهند بدون اطالع خانواده ها، بدون ذکر مدت معینی همدیگر را 

بشناسید.
پس اگر رابطۀ شما با پیشنهاد ازدواج شروع نشود، الزم است ظرف مدت کوتاهی 
بعد از شروع رابطه از او بپرسید که برای آینده اش چه برنامه یی دارد. فکر می کند 
آیندۀ رابطۀ شما به کجا می رسد و اگر پاسخ او چیزی جز ازدواج بود، بدانید که 

این رابطه نافرجام است. 
اما ممکن است طرف مقابل شما، پاسخی دوپهلو بدهد و تصمیم گیری را برای 
شما دشوار کند؛ مثاًل بگوید دوست دارم با تو ازدواج کنم اما شرایطش را ندارم. 
در این صورت، باید بپرسید چه شرایطی نیاز دارد و فکر می کند این شرایط فراهم 

شدنی است یا نه؟
یا بگویید برای تحقق این شرایط چه کارهایی انجام داده یا قرار است انجام دهد. 
اگر برنامۀ روشنی نداشت، بازهم باید بدانید که این رابطه سرانجامی ندارد. قبل از 
آن که وابستۀ همدیگر شوید، به او اعالم کنید که تا زمان فراهم شدن شرایط، بهتر 

است از همدیگر جدا شوید و در تصیمِم خود قاطعیت داشته باشید.
در این صورت، او به فکر می افتد و اگر واقعًا خواهان ازدواج با شما باشد، برای 
حفظ شما و مهیا کردِن شرایط تالشش را می کند و در غیر این صورت، همچنان 
معنی  به  ازدواج  پیشنهاد  کردن  مطرح  می دهد. پس صرفًا  ادامه  را  سابقش  رویۀ 

واقعی بودِن قصد یک مرد در ازدواج با شما نیست.
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بخش دوم

مشخصات مردی که نباید به آن دل بست!
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        مولوی کمال الدین حامد
بخش دوم

اصل گفت وگو با دیگران )اصل دیالوگ( 
این  ولی  است  مسلمانان  بر  فریضه  یک  اسالم  به  دعوت 
به  و  باشد  گفت وگو  یا  دیالوگ  طریق  از  باید  دعوت 
»ادع  می فرماید  که  آن جا  گیرد.  ممکن صورت  بهترین وجه 
الی سبیل ربک بالحکمۀ والموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بالتی 
و  )استدالل(  حکمت  به  پروردگارت  راه  به  أحسن«؛  هی 
به  وجه  بهترین  به  آن ها  با  و  نما  دعوت  نیک  خیرخواهی 
دیالوگ بپرداز. این دستور به صورت عام مطرح گردیده است 
و فرقی نمی کند که مورد دعوت اهل کتاب باشد یا دیگران، 
ولی آیت دیگر به صورت خاص طرز دعوت اهل کتاب را 
تجادلوا  »وال  می فرماید  که  آن جا  می دهد.  قرار  توجه  مورد 
اهل الکتاب اال بالتی هی أحسن«؛ با اهل کتاب )مسیحی ها 
و یهودی ها( به بهترین وجه دیالوگ نمایید. این مجادله عام 
است؛ موضوع دعوت آن ها باشد یا بحث روی مسایل دیگر.

اصل تأکید بر مشترکات
می باشد  دیدگاه ها  و  باورها  تفاوِت  اختالف،  مبانی  همیشه 
که در صورت توحیِد این باورها می توان در امر اجرای یک 
ارزش انسانی یا اجتماعی نیز به توافق دست یافت و قرآن 
کوشش می کند موارد اتفاقی در باورها را نیز برجسته نماید 
تا بتوان در یک امر مشترک و سرنوشت مشترک، به همکاری 
الکتاب  یا اهل  میان هم رسید. آن جا که فرموده است »قل 
تعالو الی کلمۀ سواء بیننا و بینکم ان النعبدوا االاهلل«؛ بگو ای 
اهل کتاب بیایید با هم روی یک باور یگانه میان هم تأکید 

نماییم که آن، عدم پرستش غیر خدا است.
و  ما  خدای  مسلمون«؛  له  نحن  و  واحد  إلهکم  و  إلهنا  »و 
شما یکی است و ما به او تسلیم هستیم. آیا این همان اصل 
حقوق بشری بین المللی نیست که می گوید تمام انسان ها را 
خدا برابر آفریده و تمام انسان ها دارای کرامت انسانی برابر 

می باشند؟ 
اصل استقالل طلبی برای همۀ ملت ها و انسان ها 

قلمداد  غیرخـدا  پرستش  نوعی  را  استبدادی  سلطۀ  اسالم 
به  و  می داند  مردود  را  غیرخدا  برابر  در  کرنش  و  نموده 
حمایت از حِق هر انسان و هر ملت در داشتن استقالل شان 
تأکید می کند: »الیتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اهلل«. بیایید 
روی این امر مشترک کار  کنیم که برخی ما برخی دیگر را 

به عنوان سلطۀ مطلق نپذیریم و تنها این حق از خداست. 
اصل تأکید و تالش برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز

این  این که  با  ولی  است  محکوم  جنگ  ادیان،  تمام  در 
پدیده محکوم است، یک واقعیت نیز است که گاهی تحت 

توجیه  آن  وقوع  مختلف،  ناگزیری های 
در  که  است  همان  کامل  دین  و  می گردد 
عین حالی که جنگ را محکوم می کند، برای 
وقوع آن از روی ناگزیری چارچوبی را نیز 
نیز  در نظر می گیرد و اسالم برای جنگیدن 
اصولی را مشخص نموده که باید در جریان 
جنگ مورد رعایت قرار گیرد. البته که مورد 
و  جنگ  دادن  خاتمه  ولی  نیست،  ما  بحث 
تأکید روی صلح، بسیار مهم است که اسالم 
آن را مورد توجه قرار می دهد: »و ان جنحوا 
جنگ  جریان  در  اگر  لها«؛  فاجنح  للسلم 
نمودند،  آماده گی  اعالم  صلح  به  دشمنانت 

تو هم بپذیر و آماده باش.
الیکم  القوا  و  یقتلوکم  فلم  اعتزلوکم  »فإن 
السلم فما جعل اهلل لکم علیهم سبیال«؛ اگر 
شما  و  نمودند  ترک  را  مسلحانه  حمالت 
دادند،  صلح  پیشنهاد  شما  به  و  نکشتند  را 
آن ها  بر  حمله  ادامۀ  بر  را  راهی  پروردگار 

برای شما باز نگذاشته است.

عصر پیـامبر)ص(
که  می شود  اشاره  مواردی  به  فقط  این جا 
شده  اشاره  اعتدالی  ارزش های  بر  به نوعی 
باشد، در غیرآن اصول قرآنی همان اصولی 
است که سنت پیامبر اسالم صورت اجرایِی 

آن می باشد. 
سنت قولی سخنان پیامبر اکرم )ص(

اصل مساوات اجتماعی مردم
پیامبر اکرم این اصل را به دو صورت بیان فرموده اند: یکی 
به صورت تساوی شهروندی، و دوم به صورت تساوی در 
المشط«؛  کأسنان  »الناس  می فرماید  نخست  انسانی.  کرامت 
مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند و در جامعه حقوق 

برابر باید داشته باشند.
دوم می فرماید »ایها الناس ان ربکم واحد و اباکم واحد کلکم 
من آدم و آدم من تراب«؛ ای مردم بدون شک پروردگار شما 
یکی است و پدر شما یکی است، همۀ شما از آدم هستید و 

آدم از خاک می باشد. 
یگانه  خدا  نگفته  این که  اول  است.  آموزنده  نکات  این جا 
)احد( است، بلکه گفته یکی )واحد( است، به نوعی روی 
یگانه  اسالمی  اصطالح  ورنه  است،  نموده  تأکید  مشترکات 
انسان  زیست شناختی  یگانه گی  به  دوم  و  می باشد؛  )احد( 
اشاره کرده است؛ و سوم این که بر این که همۀ مردم اعضای 

خانوادۀ انسانی اند، تأکید فرموده است. 
اصل نفع رسانی به عموم مردم

نظری  گرفتار  گاه گاهی  اسالمی  اندیشۀ  چرا  نمی دانم  من 
ایمان  صرف  بی رویه،  به صورت  و  می گردد  محض  شدِن 
مورد تأکید قرار می گیرد، درحالی که همیشه عمل صالح در 

به  رسانیدن  نفع  و  است  بوده  قرآن  نظر  مورد  ایمان  کنار 
مورد  اصول  از  دیگر  یکی  عقایدشان،  از  نظر  قطع  جامعه، 
تأکید رسول اکرم است، آن جا که فرموده است »الخلق کلهم 
عیال اهلل واحبهم الیه انفعهم لهم«؛ مردم همه خانوادۀ خدایند 
و دوست داشتنی ترین انسان نزد خدا کسی است که بیشترین 

نفع را به مردم برساند.
اصل دفاع از اقلیت های دینی 

اسالمی  قلمرو  در  می توانند  شکل  دو  به  غیرمسلمانان 
قلمرو،  اصلِی همین  عنوان شهروند  به  یکی  کنند؛  زنده گی 
و دوم تحت قوانین اقامه و امثال آن که در شریعت اسالمی، 
را  دومی  و  شناخته،  به رسمیت  ذمی  عنوان  را تحت  اولی 

تحت عنوان معاهد می شناسد. 
پیامبر اکرم فرموده است »من ظلم معاهدا وکلفه فوق طاقته 
فإنا حجیجه یوم القیامۀ«؛ کسی که بر معاهدی ظلم می کند و 
او را برخالف قانون یا توانش مکلف می گرداند، من خصم 

او در روز قیامت می باشم. 
در  می کنم  فکر  می کنم،  مرور  را  اصول  این  وقتی  من 
اواخر قرن بیستم گفته شده است، ولی اسناد نشان می دهد 
گفته  میالدی  هفت  قرن  در  را  این ها  اسالم  پیامبر  نه؛  که 
یا  دانشمند  کدام  قبل،  قرن  چهارده  حدود  نمی دانم  است. 
سیاست مدار در جهان، این اصول را حتا به ذهن خطور داده 
این اصول شده  متأسفانه بی توجهی هایی که در حق  است! 

است، تقریبًا آن ها را برای ما بیگانه می نمایاند.
اصل دفاع از دارنده گان حق شهروندی

مسلمان  که  است  اسالمی  کشور  شهروندان  همان  ذمی، 
نیستند، قطع نظر از این که به کدام دین گرایش دارند. رسول 
اکرم فرموده: »من اذی ذمیا فإنا خصمه ومن کانت خصمه 
خصمته یوم القیامۀ«؛ کسی اگر ذمی یی را آزار می دهد، من 
دشمن او هستم و اگر کسی با او دشمنی می کند، من با او 

روز قیامت دشمنی خواهم نمود. 
عملکرد پیامبر اکرم )ص(

عملکرد پیامبر اکرم در برابر دیگران و مسلمانان که الگوی 
اعتدال و مدارا است، نمی تواند در این جا بگنجد و ما هم 
بلکه  بپردازیم،  مسلمانان  برابر  در  او  رفتار  به  نمی خواهیم 
فقط چند مورد را به عنوان اصول عملی یی که صبغۀ جهانی 

داشته باشد، نام می بریم. 
حقوِق  اسناد  قدیمی ترین  از  یکی  که  مدینه  منشور  یک، 
اساسِی افراد یک جامعه است که محفوظ به دست ما رسیده 

است.
نجران  مسیحیاِن  و  مسلمانان  میان  که  نجران  معاهدۀ  دو، 

تصویب گردیده بود. 
سه، پیامبر اکرم حین عبور جنازۀ یک یهودی از جایش بلند 
شد. کسی برایش گفت که او یک یهودی بود. پیامبر فرمود: 
انسان بود، باید به انسان احترام گذاشت.)مضمون حدیث( 

چهار، عمر فاروق در قسمت آتشکده های زردشتی ها فرموده 
ویران  را  آن ها  آتشکده های  نارهم«؛  بیوت  »التخربوا  است 
نکنید. این را برای این گفتم که فکر نشود این روش اعتدالی 

تنها شامل حال اهل کتاب بوده است. 
نتیجۀ این نوع دیدگاه پیرامون دیگران 

با توجه به آن چه گذشت، می توان به این نتایج دست یافت:
اول، هر دینی تا آمدن دینی متأخر، با تمام اصول و روش های 
عملی اش حق بوده و دیِن حق قلمداد می شده است، لذا تمام 

ادیان آسمانی در عصرخودشان حق بوده اند.
دوم، میان ادیان آسمانی اصوِل مشترکی وجود دارد که در 
طول مسیِر ادیان مورد تأکید قرار داشته اند و اصول مشترک 

حق اند مانند اصل توحید و معاد. 
از  نظر  قطع  دارد،  را  دینش  داشتِن  حِق  هر شخص  سوم، 
ماهیت آسمانی و غیرآسمانِی دینش و روی همین ملحوظ 
جبر در ترک دین و گرایش به اسالم در اسالم جایی ندارد. 
و  مانده  دور  به  اسالمی  دعوت  از  که  هرشخصی  چهارم، 
است،  نشده  داده  توضیح  و  نرسیده  برایش  اسالم  اساسات 
معذور پنداشته می شود و روی همین دلیل این ها را نمی توان 
منکر یا معاند شمرد و باید معذورشان دانست     ـ اگرچه بنا 

بر یک نظریۀ فقهی در اسالم باید از طریق هدایت عقل به 
صرف وجود پروردگار ایمان و باورداشته باشند، چون ایمان 
انسانی  خرد  و  عقل  بر  مبتنی  امر  یک  پروردگار  وجود  به 

است. 
پنجم، صراط های مستقیم مبتنی بر این که هر دینی بخشی از 
حقانیت را با خود دارد، در اسالم قابل قبول نیست. البته این 
عدم مقبولیت به معنی این است که غیر از اسالم را نمی توان 
یک دین جامع شمرد و تمام دعوت انبیا در اسالم به صورت 
کامل تبلور یافته است، منهای اسالم نمی توان یک دیِن کامل 

داشت و پلورالیسم به این معنی را اسالم نمی پذیرد. 

مواردی که در اسالم قاطعیت می طلبد و قابل گذشت نیست
اولین آن، در رسانیدن پیام اسالم است که اسالم را از یک 
و  فعال  دین  یک  عنوان  به  و  بیرون   دینی  صرف  تجربۀ 
دعوت گر معرفی می کند. خداوند فرموده »فإن لم تفعل فما 
اسالم  چون  است؛  حق  بیان  در  دوم  مورد  رسالته«.  بلغت 
پوچی و غیرقابل دسترس بودِن حق و حقیقت را نمی پذیرد، 
در رسانیدِن حق هرگونه بی توجهی را به معنی عدم باور به 
حقانیت دعوِت خویش تلقی می نماید. آن جا که می فرماید 
»ودوا لوتدهن فیدهنون«. و مورد دیگر همان اصالت عدالت 
ضروری االجرا  و  دسترس  قابل  را  عدالت  اسالم  که  است 

عدالت  ترک  بر  مبتنی  را  گذشتی  هیچ گونه  که  می داند 
نمی پذیرد. خداوند می فرماید »یا ایهاالذین امنوا کونو قوامین 
بالقسط... «. روی این ملحوظات به صورت اساسی، فلسفۀ 
ولی  دیگران،  به  نسبت  می باشد  متفاوت  اسالم  در  تسامح 
دارد که در هر  ارزش  در عمل همان قدر تسامح در اسالم 

اندیشۀ دیگر.
بسترشناسی افراطیت در اسالم 

1( بسترهای نظری
ارتداد:

اسالم به هر انسان، حق داشتِن باورش را می دهد و کسی 
را  مجبور به پذیرش اسالم نمی کند، ولی برای یک مسلمان 
حق ترِک اسالم را به رسمیت نمی شناسد. قطع نظر از توجیه 
اصل  است،  گرفته  مورد صورت  این  در  که  تأویل هایی  و 
دیدگاه عمومِی اسالم همین است و غالبًا که اسالم متهم به 
عدم انعطاف می شود، همین مورد دست آویز قرار می گیرد. ما 
در صدد بحث روی این مسأله به صورت مستقل نمی باشیم، 
اما به صورت خالصه می توان گفت که این امر نوعی بافت 
و  از یک طرف  را  باور یک مسلمان  و  اسالمی  عقیدۀ  میان 
جامعۀ اسالمی به معنی کل نظام اسالمی را از طرِف دیگر 

نشان می دهد.
روی همین ملحوظ باید این امر را در قالب دفاع از تمامیت 
امنیتی نظام اسالمی مورد توجه قرار داد که اسالم روگردانِی 
یک مسلمان را بی جهِت مشروع از اسالم، نوعی بغاوت و 
به خطر انداختِن کل زیربنای نظری جامعۀ اسالمی می داند.

چون  دالیلی  به  روگردانی  این  اگر  این که:  مشروع  جهت 
عدم علم و یا شک در مبانی اسالمی باشد، باید تحمل شود 
و شک  این جهل  بحث،  نتیجۀ  در  تا  گرفته شود  و جدی 
برطرف گردد، ولی اگر طرف آمادۀ هیچ بحث مستدل برای 
یک  صورِت  به  باید  نباشد،  اسالم  از  روگردانی اش  توجیه 
بغاوت و قیام علیه مبانی اسالمی مورد برخورد قرار گیرد و 

یک جرم بزرگ و تجاوز علیه اسالم پنداشته می شود.
سیاسی  نظام های  بر  مسیحیت  که  زمانی  کنید  دقت  شما 
زمان حضور مسلمانان  فرضًا در هسپانیۀ  بود،  غرب حاکم 
در اندلس، یک مسیحی مسلمان می شد، آیا به او اجازه داده 

می شد؟
و یا در فرانسۀ قرون وسطا چنین کاری را یک مسیحی انجام 

می داد، چه می شد؟
اصل بحث ارتداد جنبۀ اجتماعی دارد تا جنبۀ فردی، و فردی 
بودن این امر در اروپای امروز دلیل نمی شود که این مسأله بر 
اسالم نیز تحمیل گردد و به نوعی یک اجماع جهانی شناخته 

شود. 
تبلیغ مسیحیت

در  سیاسی  استعمار  دورۀ  یافتن  پایان  از  بعد 
کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای 
اسالمی، ما شاهد تبلیغ پی گیِر مسیحیت در این 
کلیسا  و  هستیم  مختلف  راه های  از  کشورها 
بودجۀ کالنی را در این راه به مصرف می رساند 
و این امر توازن زیستِی ادیان را در جهان به هم 
زده و به نوعی باعث گردیده که مسلمانان خود 
حرکتی  هر  به  و  ببینند  تهاجم  معرض  در  را 
در  مسیحیت  تبلیغ  شاهد  ما  شوند.  مشکوک 
و  کمک رسانی  عناوین  تحت  خودمان  کشور 
غیره بوده ایم و این عمل باعث شده که برخی 
دورویی  نوعی  را  غرب  حرکِت  هر  مسلمانان 
برای اغفال خودشان بپندارند و نگاه مسلمانان 
بدهد.  تغییر  یهودیت  و  به مسیحیت  نسبت  را 
مانند  ادیان  دیگر  به  نگاه شان  مسلمانان  امروز 
بودیسم و هندوییسم خیلی محترمانه است در 
مقایسه با دیدشان پیرامون مسیحیت و یهودیت.

سکوالریسم
جایگاه  از  اگر  مسیحیت  برخالف  اسالم 
سیاسی اش به زیر کشیده شود، به صورت یک 
ارزش های  چون  و  درنمی آید  فردی  تجربۀ 
صورت  به  دارد،  قاطعی  و  فراوان  اجتماعِی 
اجتماعی میان مردم به حیاِت خود ادامه می دهد 
باقی  جامعه  اجتماعِی  بر وضعیت  تأثیرگذار  و 
در  سیاسی  نظام  سکوالرترین  در  لذا  می ماند. 
اسالم  از  متأثر  اجتماعی  ارزش های  نیز  اسالمی  کشورهای 
می باشد و روی هم رفته، سکوالریسم به صورت یک تجربۀ 
اجتماعی  جایگاه  چندان  و  می ماند  باقی  سیاسی  صرف 
که  می شوند  وادار  مردم  اجتماعی،  به صورت  و  نمی یابد 
به  سکوالرها  به  و  باشند  حساس  سکوالریسم  به  نسبت 
بر  ایده های آن ها را نوعی تجاوز  چشم خاین نگاه کنند و 

اسالم قلمداد کنند.
2( بسترهای جامعه شناختی

استبداد سیاسی 
شرق  کشورهای  اصطالح(  )در  اسالمی  افراطیت  خاستگاه 
میانه به خصوص جهان عرب است و نظام های سیاسی عربی 
استبداد  و  بوده اند  استبدادی  نظام های  کل،  به صورت  هم 
مخالِف  گروه های  که  است  کرده  ثابت  تجربی  به صورت 

خود را به سوی افراطیت سوق می دهد.
آزادی خواهی  به صورت  استبداد سیاسی همیشه  با  مخالفت 
تبلور می یابد، ولی زمانی که آزادی خواهی مجالی برای تبارز 
نیابد، به صورت اتوماتیک راه را برای مبارزۀ خشونت بار که 

مبتنی بر افراطیت می باشد، باز می کند.
از  برخاسته  مصر  در  بخصوص  افراطی  حرکت های  اکثر 

همین سرخورده گی می باشد. 
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جلو حیف  ومیل پول ها را...
کوچک  پروژه های  تطبیق  برای  را  فعالیت  بیشترین 
دارد  وجود  نگرانی  این  اما  می دهد.  انجام  روستایی 
برنامه های  ببرند.  بهره  پروژه ها  این  از  طالبان  که 
این  برنامه های  بزرگترین  از  یکی  ملی  همبستگی 
از  وزارت در روستاها است و ساالنه میلیون ها دالر 

طریق این برنامه مصرف می شود.
سال  سیزده  در  که  می گویند  وزارت  این  مقام های 
روستاهای  در  را  پروژه  هزار   75 از  بیش  گذشته 
افغانستان تطبیق کرده و هزینه مجموعی این پروژه ها 

به بیش از یک و نیم میلیارد دالر می رسد.
دهات  انکشاف  و  احیا  وزیر  درانی  احمد  نصیر 
افغانستان روز سه شنبه )12 جوزا/ 2 جون( هنگامی 
پاسخ  در  معرفی می کرد،  را  برنامه صد روزه اش  که 
وزارت  این  پروژه های  از  طالبان  آیا  که  سوالی  به 
دارد  وجود  شایعاتی  »چنین  گفت:  می کنند،  استفاده 
در  داده ام  وظیفه  همکارانم  به  من  نیست.  موثق  اما 

این مورد تحقیق کنند. اگر واقعًا چنین باشد ما طرز 
فعالیت خود را تغییر می دهیم و اگر ممکن نباشد ما 

فعالیت های خود را در این مناطق متوقف می کنیم.«
برخی از نماینده گان پارلمان می گویند پول های برنامه 
همبستگی وزارت احیا و انکشاف دهات به باشندگان 
روستاها می رسد و طالبان با استفاده از زور این پو ل ها 

را تصاحب می کنند.
غالم فاروق مجروح یکی از نمایندگان پارلمان گفت: 
حضور  طالبان  آن  در  که  ولسوالی هایی  از  »بعضی 
دارند، از پولی که مستقیمًا به دست مردم می رسد و 
شوراها آن را رهبری و مدیریت می کنند، شکی نیست 

که طالبان نیز سود می برند.«
استفاده از پروژه های توسعه یی دولت و پول ناشی از 
مواد مخدر تنها منبع تمویل طالبان نیست. جنگجویان 
شرقی  شمال  والیت  در  اخیر  ماه های  در  گروه  این 
بدخشان نفوذ کرده و این نگرانی وجود دارد که این 
گروه از درآمدهای معدنی در بدخشان نیز سود ببرند.

وزارت های  از  یکی  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 

موفق حکومت افغانستان عنوان می شود. این وزارت 
دارد.  حضور  افغانستان  روستاهای  تمام  در  تقریبا 
و  فعال شده  وزارت  این  توسط  شوراهای روستایی 

پروژه های مورد نیاز مردم تطبیق شده است.
کمک کنندگان  توسط  وزارت  این  برنامه های  تمام 
خارجی تمویل می شود و وزیر احیا و انکشاف دهات 
افغانی  میلیارد  پنج  نخست،  روز  صد  در  که  گفت 
برنامه های  رسید.  خواهد  مصرف  به  روستاها  در 
توسعه ای این وزارت با حمایت جامعه جهانی همراه 
وزارت  این  پروژه های  از  برخی  زیرا  است،  شده 

تغییراتی در زندگی مردم آورده است.
پروژه  دالر  میلیون   357 جاری  سال  در  وزارت  این 
کند.  استفاده  آن  از  روستایی  بازسازی  برای  تا  دارد 
برای  بیشتری  پول  به  این وزارت  درانی گفت  آقای 
حال  در  ولی  دارد  نیاز  روستاها  در  ساز  و  ساخت 

حاضر بودجه محدودی در اختیار دارد.
توسعه در مناطق جنگی

با  انکشافی اش  اهداف  تطبیق  برای  وزارت  این 

مشکالت زیادی مواجه است. جنگ و تهدید طالبان 
عمده ترین مانع در برابر فعالیت های این وزارت است. 
در تازه ترین مورد 9 تن از کارمندان این وزارت روز 

سه شنبه در والیت بلخ تیر باران شدند.
آقای درانی گفت کشتن کارمندانی که برای انکشاف 
از  را  وزارت  این  می کنند  فعالیت  بازسازی  و 

فعالیت هایش باز نمی دارد.
تا  خواست  مردم  از  دهات  انکشاف  و  احیا  وزارت 
درانی  آقای  کنند.  همکاری  روستاها  توسعه  برای 
پروژه های  از  را  ناامن کمترین نصیب  گفت والیات 
این والیت برده اند: »والیات غزنی، زابل و پکتیکا به 
با  و  اند  ما  برنامه های  کننده  ترتیب کمترین مصرف 
تاسف باید بگویم که در ده والیت ما انکشاف متوازن 

نداشته ایم.«
وزیر احیا و انکشاف دهات تاکید کرد که همکاری 
مردم، جامعه مدنی و رسانه ها این وزارت را در تطبیق 
کیفیت کمک خواهد  با  و  از فساد  پروژه های عاری 

کرد.

احمدولی مسعود
سیاسی،  رهبران  غیرعقالنی  رقابت های  اگر 
بازی های  مذهبی(،  )قومی-  افراطی  ایدیولوژی های 
کشورهای منطقه را از جمله عوامل اساسِی شکل دهِی 
این  سۀ  هر  نیز  امروز  پس  برشماریم،  تاریخی  ناکامِی 
خشن تر،  غیرعقالنی تر،  هم زمان،  گونۀ  به  محرکه ها 
غیرانسانی تر و لجام گسیخته تر از هر زمان دیگر، واقعیت 
تلِخ تاریخ و سرنوشت مردمِ ما را رقم می زنند و آرزوی 
رسیدن به صلِح پایدار را به همان پیمانه و به شدت از 

مردمِ ما دور می سازند. 
ابزار روی صحنه مهم نیست کی ها اند، طالبان، القاعده، 
داعش.... و یا هم چه کسانی گرداننده گاِن آن می باشند؛ 
تغییری  بازی  قانون  در  و  ثابت  همچنان  قاعده  زیرا 
نیست. چنین است خیمه شب بازی های صلح و همچنان 
مهرۀ  چند  این که  فرض  به  طالبان.  با  صلح  مذاکرات 
طالبان را به این سوی دولت یا آن سوی داعش بکشانند 
و یا هم بُکشند، و حتا مذاکرات را چانس موفقیتی هم 
و  نماید!  صداقت  ادعای  پاکستان  این که  کما  بدهند، 
حکومت افغانستان ادعای دستاورد!؛ اما در قاعدۀ بازی و 
اصل استراتیژی و پیامدهای متناسِب آن فرقی نمی کند. 
برضد  و  داعش  به نام  جنگی  بزرِگ  ماشین  عوض،  در 

داعش هم زمان به میدان کشیده خواهد شد. 
 این واقعیت را همۀ بازیگران می دانند، فقط به مردم ما 
آدرِس غلط می دهند. با چنین راهکاری، مذاکرات صلح 
با طالبان می تواند خود بخشی از استراتژی باشد. عده یی 
انتهـای خوش باوری، سرنخ را یک سره گم  هم که در 

می دانند)پُل  دریا  آن طرِف  مال  را  بالها  کرده اند و همۀ 
تراژیدی بدخشان، حوادث کندز و  اما  میزنند(؛  هوایی 
...، تنش های داخل دولت و نگرانی های مردم قطعاً باید 
قانع شان کرده باشد که این داستان دنبالۀ درازی دارد و به 
همین ساده گی ها و یک شبه آن طرِف دریا نخواهد رسید. 
پس بهتر است حداقل به مردم آدرس غلط ندهید؛ زیرا 
پاِی هستِی یک ملت و بقاِی یک کشور در میان است. 
از همین آغاز با مردم خویش صادق باشید، در خیر و 
با مردم  شِر مملکت، مسووالنه و رسالت مندانه همگام 

عمل کنید. 

امروزه  نیست  شکی  برویم.  مطلب  اصل  سِر  بیایید 
در  را  استراتیژیک  فوق العاده  موقعیِت  یک  افغانستان 
و  است  نموده  کسب  جهان  استراتیژیِک  سیاست های 
کشورها آماده اند تا صدها ملیارد دالر در این راستا و به 
منظور اهـداِف استراتیژیک و منافع شان هزینه کنند. اما در 
پهـلوی تهـدیدها، زمینۀ فرصت ها نیز مهـیا مي باشد؛ اگر 
بتوانیم استراتیژی خود را بر محور منافع همه گانی- ملی 
با در نظرداشت موقعیت و جایگاه خاص کشور، سایر 
مطالبات برحق مردم، یک جا با ضمانت ها، در آگاهی و 
تحلیل درست از وضعیت عمومی، در مشورت با مردم، 
نماییم.  آماده  ملی  نهادها و در چارچوِب یک آجندای 
مهـم تر این که: سرزمیِن ما میدان جنگ و رقابِت کشورها 
نگردد و مردم ما بیش از این قربانی نشوند. ولی اگر با 
منافع،  پیچیدۀ  بازی  این همه  مقابل  در  مردم  سرنوشت 
تهدیداِت بالقوه و بالفعل با مدیریت ضعیف حکومتی که 
داریم، در محدودۀ آجنداهای شخصی، آجندای قومی، 
ایدیولوژیک و گروهی، هرازگاهی طی یک  آجنداهای 
درون  رهبران  به اصطالح  جلسۀ  تلویزیونی  نمایش نامۀ 
ارگ با صرف یک طعام و دعای خیر بازی گردد، شکی 
افغانستان  به نام  کشوری  و جغرافیاِی  هستی  که  نیست 

دستخوِش این خیمه شب بازی ها خواهد گردید.
وقت  مردم  که  داشته ام  تأکید  هـمواره  که  این جاست 
و  است  کمین  در  دشمن  ندارد،  وقت  جهان  ندارند، 

حکومت نیز، جز اندکی وقت ندارد. 
امروزه کشورِ ما در بلنـداهای تهدید و فرصِت هم زمان 
قرار گرفته است، شدیداً نیازمند یک تیِم زعامِت ملی و 
یک آجندای ملی به حیِث نقشۀ راه و استراتیژی مدون 
فرصت هـا  به  و  زنیم  مهـار  را  تهـدیدات  تا  می باشیم 
بازی  سنگینِی  تنهـایی،  به  و  آن  غیر  در  بگشاییم.  ره 
کافي ست تا نتوانیم برای چندین دهـه قد راست کنیم، 

چه رسد به پایاِن بازی و رسیدن به صلِح پایدار!  
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۱00 هزار تن در افغانستان...
دیگر زخمی شده اند.

دقیق  آمار  نظامیان  تلفات  از  هرچند  که  گفت  کراوفورد 
ملکی  مردم  تلفات  دقیق  رقم  کردن  تایید  اما  دارد،  وجود 
دشوار است. او واضح ساخت که این گزارش براساس آمار 
دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( و 

دیگر منابع نوشته شده است.
اتفاق  از سال 2007  افغانستان بعد  بیشتر تلفات ملکی در 
افتاده است. ملل متحد میان سال های 2009 و 2014 کشته 
شدن 17 هزار و 700 فرد ملکی را ثبت کرده است. خانم 
شورشیان  توسط  ملکی  افراد  بسیاری  که  گفت  کراوفورد 

کشته شده اند.
یافته های این گزارش نشان می دهد که از مجموع تلفات، 
26270 فرد ملکی افغانستان بر اثر پیامد مستقیم جنگ جان 

باخته و 29900 تن دیگر زخم برداشته اند.
است،  این گزارش ذکر شده  در  که  تلفات  رقم مجموعی 
شامل تلفات مردم ملکی، طالبان و دیگر گروه های شورشی، 
نیروهای امریکایی و ایتالف و همچنین کارمندان امدادی و 

خبرنگاران می شود.
نویسنده این گزارش گفت که در سال 2008 روند کاهش 
تلفات ملکی رونما شد، اما به زودی دوباره افزایش یافت. 
مردم  میان  شورشیان  که  شد  واضح  گذشته  سال  گفت  او 
رقم  بنابراین،  نمی شوند.  قایل  فرق  جنگی  افراد  و  ملکی 
تلفاتی که نمی شود به هیچ طرف نسبت داد رو به افزایش 

است.

پاکستان ۱۴ سال جنگ پنهانی...
منتشر شد که به تازه گی وی نامه یی را به دولت پاکستان 
نوشت و در آن از این کشور خواست تا عملی جدی 
را علیه رهبری طالبان در خاک این کشور انجام دهد.

پاکستان  از  نامه  این  در  افغانستان  دولت  همچنین 
خواسته است تا تعهدات خود به منظور برقراری صلح 
را با انجام 8 مورد که دراین نامه آمده، ثابت کند که 
دادن  قرار  خانه گی  زندان  تحت  موارد،  آن  از  یکی 
علیه  حمله  نیز  و  کویته  و  پیشاور  در  طالبان  رهبران 

شبکه حقانی می باشد.
اشرف غنی در این کنفرانس هیچ اشاره یی به مذاکرات 
با پاکستان یا طالبان نکرد اما او در بین سخنان خود از 

»سیستم زیست محیطی« تروریست نام برد.
رییس جمهور افغانستان در سخنان خود به کشورهای 
غیردولتی  عوامل  از  که  کرد  اشاره  استقالل یافته یی 
شکست  ناامنی،  ایجاد  برای  نیابتی  عنصر  عنوان  به 
»قوانین  حکومت داری و کمبود اجماع الزم در مورد 

بازی« در افغانستان استفاده می کنند.
قطر  دوحه  در  طالبان  با  مذاکرات  در  کمی  پیشرفت 

انجام شده است.
اشرف غنی  سخنان  است  بعید  که  می گویند  منابعی 
مانع تالش های او برای مذاکره با رهبری طالبان باشد. 
رهبری طالبان در قطر را طیب آغا که با مال محمد عمر 
رابطه نزدیکی دارد بر عهده گرفته است. همچنین شیر 
عباس استانکزی که در آکادمی نظامی هند در دهرادن 
فارغ التحصیل شده و نیز در اواسط دهه 1970 میالدی 
قطر  در  رهبری  تیم  این  جنگیده عضو  علیه شوروی 

می باشد.
دولت  با  مستقیم  مذاکره  از  طالبان  افزود:  منبع  این 
افغانستان تا زمانی که تمام نیروهای خارجی از کابل 

خارج نشده اند، امتناع کرده است.

ترس از برگزارنشدن...
برگزار شود.

را  جرگه  لویه  برگزاری  عدم  اعتمادی،  حال  این  با 
در زمان معین آن زیان بار می داند و می گوید که اگر 
لویه جرگه در زمان معین آن برگزار نشود، باور مردم 

نسبت به دولت مردان صدمه شدیدی خواهد دید.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی می گوید، 
بحث برگزاری لویه جرگه یک بحث جدی است و 
باید هم دایر گردد و مشکالتی را که هر دو طرف به 

وجود آورده اند را باید رفع کند.
باشد  قرار  اگر  که  است  باور  این  به  رفیعی  اما 
پس  باشیم،  داشته  مشروع  و  قانون مند  جرگه  لویه 
حضور پارلمان مشروع، شوراهای والیتی و شورای 
بیشترین  زیرا  است،  حتمی  مشروع  ولسوالی های 
اعضای لویه جرگه قانون اساسی را اعضای پارلمان، 
تشکیل  ولسوالی ها  شوراهای  و  والیتی  شوراهای 

می دهد.
بنابر  جرگه  لویه  اگر  هرچند  می کند،  تأکید  وی 
مصلحت ها و مالحظات سیاسی و قومی برگزار شود، 
بدون شک یک لویه جرگه مشروع و قانونی نخواهد 

بود؛ اما برگزاری آن حتمی است.
جرگه  لویه  دالیلی  بنابر  اگر  ولی  می گوید،  رفیعی 
ادامه کارهر دو رهبر مشروع نخواهد  برگزار نشود، 
قانون  برخالف  دو  هر  که  می دانند  همه  زیرا  بود، 

اساسی به قدرت رسیدند.
او گفت، زمانی که رییس جمهور ادعا می کند که من 
می کند  ادعا  هم  اجراییه  رییس  دارم،  را  مردم  رای 
مشروعیت  زمانیکه  بنابراین  دارد،  را  مردم  رای  که 

از یکی از آنها گرفته شود، ادامه کار دومی خود به 
خود زیرسوال می رود، پس برگزاری لویه هرچند غیر 
قانونی وغیر مشروع بنابرهمین دالیل حتمی و الزمی 

است.
ایجاد  این که  خصوص  در  مدنی  جامعه  رییس 
توافق نامۀ  به  مطابق  هم  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون 
سیاسی حتمی بود؛ اما هنوز ایجاد نشده گفت، بحث 
جرگه  لویه  برگزاری  با  انتخاباتی  اصالح  کمیسیون 

تفاوت دارد.
او افزود، به احتمال زیاد هر دو طرف تفاهم دارند که 
کنند  باهم کار  انتخاباتی  در خصوص کمیسیون های 
و نوع سیاست های پشت پرده میان رییس اجراییه و 
ارگان ها  سایر  و  مردم  که  دارد  وجود  رییس جمهور 
بنابر  لویه جرگه  برگزاری  اما  ندارند؛  از آن اطالعی 
مصلحت های سیاسی که قباًل گفته شد، حتمی است.

شهید  بنیاد  رییس  مسعود  ولی  احمد  حال،  این  با 
هفتۀ  کشور  سیاسی  رهبران  از  و  مسعود  احمدشاه 
گذشته در نشستی زیر عنوان »افغانستان به کدام مسیر 
روان است«، خواهان برگزاری لویه جرگۀ اضطراری 

در شش ماه آینده شد.
بهترین ها،  از  یعنی  ملی  وحدت  دولت  گفت،  او 
استفاده  کشور  یک  خوبترین های  و  نیک نام ترین ها 
یک  و  دهید  نجات  بحران  از  را  کشور  تا  می کنید 
دیدگاه واحد ایجاد کنید و تمام نخبه های افغانستان 
چه در داخل نظام و چه در بیرون از نظام تمام سعی 
خود را به خرچ می دهند تا کشور را از بحران نجات 
دهند و اما آیا حکومت فعلی با همین تعریف که شد 

وجود دارد؟ 
یک  برعکس  متاسفانه  کرد،  تاکید  مسعود  آقای 

واحد  دیدگاه  یک  و  دارد  وجود  نامتجانس  ایتالف 
یک  دولت  نیستند،  باهم  تیم ها  تاهنوز  نشده،  ایجاد 
دست وجود ندارد و مردم مطمین نیستند، پس دولت 
و  کارگردانی  نحوۀ  بل  ندارد،  تقصیر  ملی  وحدت 

حکومت داری مشکل دارد که باید اصالح گردد.
واقعًا می خواهیم چهارچوب دولت  اگر  او،  گفتۀ  به 
توافق نامۀ  باید  پس  کنیم،  درست  را  ملی  وحدت 
دولت  تشکیل  و  کنیم  عملی  مو  به  مو  را  سیاسی 
وحدت ملی را به شکل واقعی آن عملی بسازیم که 

حالت حکمی داشته باشد.
از  عده  آن  یعنی  افزود،  مسعود  شهید  بنیاد  رییس 
دوستانی که خواهان حکومت موقت اند و آن عده از 
دوستانی که می گویند دولت استمرار پیدا کند، حرف 
طرف  به  بریم  باید  پس  شود،  عملی  طرف  هردو 
تفاهم نامه است و یک ونیم سال  لویه جرگه که در 
شرایط  به  توجه  با  چون  اما  می شود؛  برگزاری  بعد 
روز  هر  و  است  ناوقت  سال  نیم  و  یک  افغانستان 
مردم ضربه این حالت را میبننند، پس الزم است که 

در شش ماه آینده لویه جرگه اضظراری را بیاوریم.
ملی  مسایل  اضظراری  جرگه  لویه  در  می گوید،  او 
افغانستان را در یک گفتمان قرار داده و به یک توافق 
برسیم و زمانی که نظام تثبیت شد، یک دولت وحدت 

ملی واقعی را با آرایش جدید بیاوریم.
ملی  وحدت  حکومت  که  سیاسی  توافقنامۀ  بنابر 
بحران  از  را  افغانستان  و  گرفته  شکل  آن  برمبنای 
دیگر  سال  نیم  و  یک  تا  باید  است،  داده  نجات 
لویه جرگه برای تغییر قانون اساسی و تثبیت پست 

صدارت فرا خوانده شود.

وقتی وزیر صلح، وزیر جنگ شود!
افغانستاندربلنـداهایتهدیدوفرصِتهمزمان

ACKU
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ورزش
پوگبا:

 بازی در کنار مسی همانند 
رؤیایی است که تحقق می یابد

شکست  از  شنواری  عصمت  پایانی  دقایقی  گل  با  افغانستان  فوتبال  ملی  تیم 
یک بر صفر مقابل بنگالدش جلوگیری کرد. تیم های ملی فوتبال افغانستان و 
بنگالدش ظهر دیروز در ورزشگاه ملی داکه در پایتخت بنگالدش به مصاف هم 

رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک به کار خود پایان داد. 
نیمه اول این دیدار در زیر بارش شدید باران با برتری یک بر صفر تیم میزبان به 
کار خود پایان داد. گل دقیقه سوم سرخ پوشان روی ضربه سر این تیم را پیروز 
میدان کرد. در نیمه دوم و با قطع باران افغانستان بازی را دست گرفت با وجود 

این که سفید پوشان افغانستان به دلیل لغزنده بودن زمین بازی نمیتوانستد بازی 
از تقاط بازی توپ و میدان  اما در بسیاری  پیاده کنند  روان خود را در میدان 
پایان بود شوت زیبای عصمت  را در اختیار داشتند. در حالی که بازی رو به 
شنواری بازیکن افغانستان وارد دروازه شد و افغانستان در آخرین ثانیه های بازی 
افغانستان روز 5شنبه وارد شهر مشهد خواهد شد  از شکست جلوگیری کرد. 

تا روز 21 جوزا با سوریه در مرحله مقدماتی جام جهانی با سوریه دیدار کند.
    

ستاره سابق تیم ملی فوتبال برزیل و باشگاه 
رئال مادرید به عنوان سرمربی جدید العربی 

انتخاب شد.
العربی که اشکان دژاگه بازیکن ملی پوش 
ایرانی را در اختیار دارد در فصل قبل لیگ 
به  خوبی  نتایج  نتوانست  قطر  ستارگان 
دارند  باشگاه قصد  این  دست آورد. سران 
که  کنند  جدید  فصل  آماده  را  خوبی  تیم 
در نخستین گام در نیمکت خود دست به 
تغییر زدند و روبرتو کارلوس را به عنوان 

سرمربی انتخاب کردند.
مربیگری  دنیای  در  زیادی  سابقه  کارلوس 
ندارد. او در لیگ روسیه و ترکیه برای مدت 
تجربه  اما  است  کرده  مربیگری  کوتاهی 
موفقی در هیچ کدام از این دو کشور ندارد.
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال برزیل و رئال 
العربی  سرمربی  عنوان  به  اینکه  از  مادرید 
انتخاب شده است بسیار خوشحال است و 
اطمینان دارد که می تواند تجربه خوبی در 

این تیم قطری داشته باشد.
او گفت: می خواهم از مدیر برنامه هایم که 
العربی  با  گو  و  گفت  حال  در  مدتهاست 
است تشکر کنم. اگر او نبود این انتقال هم 
که  خوشحالم  بسیار  گرفت.  نمی  صورت 
هدایت العربی را برعهده گرفته ام. اطمینان 
دارم که می توانم تجربه خوبی در فوتبال 
قطر داشته باشم. العربی تیم شناخته شده ای 
می خواهم  چون  آمده ام  تیم  این  به  است. 
جام به دست آورم. من اهداف زیادی دارم 

و می خواهم به آنها برسم.
او ادامه داد: به عنوان بازیکن تجربه بسیار 
در  را  این تجربه  دارم و می خواهم  باالیی 
در  خوشحالم  دهم.  قرار  دیگران  اختیار 
جام  میزبان  که  می کنم  مربیگری  کشوری 
می  قطر  که  دارم  اطمینان  است.  جهانی 
تواند میزبان خوبی برای جام جهانی 2022 

باشد.

ستاره آرژانتینی بارسلونا نیمار و سوآرس را بهترین مهاجمانی می 
داند که در کنار آنها بازی کرده است. او آلوس را بهترین بال راست 

جهان و ژآوی را نیز بهترین بازیکن تاریخ فوتبال اسپانیا می داند.
لیونل مسی ستاره آبی-اناریها در گفت و گویی که با سایت اسکواکا 
داشت درباره موضوعات زیادی صحبت کرد. این ستاره آرژانتینی 
از  است  بوده  همبازی  بارسلونا  در خط حمله  بزرگی  بازیکنان  با 
رونالدینیو گرفته تا تیری آنری و ساموئل اتوئو اما او تاکید کرد که 

هیچگاه تا این اندازه خط حمله بارسلونا قوی نبوده است.
مسی که خود را آماده فینال برلین می کند، گفت: من بسیار خوش 
شانس هستم چرا که با مهاجمان بزرگی در بارسلونا همبازی بوده 
ام. ارتباط بسیار خوبی با رونالدینیو داشتم و با ساموئل اتوئو، تیری 
اما می  بودم  پدرو همبازی  الکسیس سانچس و  ویا،  داوید  آنری، 
توانم بگویم که بازی کردن کنار سوآرس و نیمار با همه متفاوت 

است.
هر  در  که  کنم  می  بازی  بازیکنی  دو  کنار  در  من  داد:  ادامه  او 
شوند.  ظاهر  ساز  سرنوشت  توانند  می  و  هستند  اوج  در  دیداری 

نفر در یک  ما سه  فقط کافی است که 
فصل کنار هم بازی کنیم آن وقت است 
که می توانیم در هر جامی شانس اصلی 
زیادی  کارهای  هنوز  باشیم.  قهرمانی 
دهیم.  انجام  هم  با  تا  است  مانده  باقی 
کار گروهی مهم تر از هر چیزی است.

با  نیمار  که  است  باور  براین  مسی 
استعدادی که دارد می تواند به بهترین 
بازیکن جهان تبدیل شود: » پیش از این 
هم گفته ام که نیمار با تکنیک و مهارتی 
بازیکن  بهترین  به  تواند  می  دارد  که 
سوآرس  لوئیس  بشود.  تبدیل  جهان 
حرکات  دارد.  را  توانایی  همین  هم 
هم  او  است.  العاده  فوق  میدان  در  او 

باورنکردنی است. همه ما تالش می کنیم تا سرنوشت ساز باشیم و 
بهترین بازیها را برای تیم خود به نمایش بگذاریم.«

درست است که از جام جهانی 2014 برزیل هفته ها می گذرد اما 
مسی هنوز شکست برابر آلمان در فینال را فراموش نکرده است. 
او گفت: من هم مانند هر آرژانتینی آرزو داشتم تا در این بازی به 
پیروزی برسم. بسیار خشمگین شده بودم. اما من یک بازیکن حرفه 

ای هستم و باید به کار خود ادامه می دادم.
بازیکنی  چه  جهان  راست  بال  بهترین  که  سوال  این  درباره  مسی 
است، پاسخ داد: دنی آلوس، او بهترین است. بسیار سخت است که 

جانشینی برای او پیدا کرد.
هم  ژاوی  درباره  خود  سخنان  پایان  در  بارسلونا  آرژانتینی  ستاره 
گفت: همه می دانند ژاوی در میدان چه بازیکنی است. او بهترین 
بازیکنی است که به خوبی  او  اسپانیا است.  تاریخ فوتبال  بازیکن 
به  را  بازی را تشخیص می دهد و می داندکه چگونه توپ  ریتم 
گردش درآورد. برایم افتخار است که با این بازیکن همبازی بوده ام.

آرژانتینی  مهاجم  از  تمجید  با  پیر  بانوی  فرانسوی  هافبک 
بارسلونا تأکید کرد در یوونتوس خواهد ماند و جایی نمی رود.

پل پوگبا این روزها یکی از پرطرفدارترین بازیکنان در فصل 
غول  دو  و  می رود  شمار  به   2015 تابستانی  نقل و انتقاالت 
چندین  البته  و  مادرید  رئال  و  بارسلونا  یعنی  اسپانیا  فوتبال 

باشگاه مطرح انگلیسی مشتری پر و پاقرص وی هستند.
این هافبک فرانسوی در گفت و گو با نشریه »آس« اسپانیا با 
تمجید از ستاره آرژانتینی کاتاالن ها گفت: بازی در کنار مسی 
همانند رؤیایی است که تحقق می یابد. او بهترین فوتبالیست 
جهان است. عاشق بازی بارسلونا هستم و حتی زمانی که آنها 

شکست می خورد از بازی شان لذت می برم.
وی همچنین در فاصله چند روز مانده به بازی شنبه شب دو 
تیم یوونتوس و بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا اظهار 
نیستیم  قهرمانی  اول  برلین شانس  ما می دانیم که در  داشت: 
ولی تمام تالش خود را برای فتح لیگ قهرمانان خواهیم کرد. 
به هر حال یوونتوس چیزی برای از دست دادن ندارد ولی 
نمی شود در فوتبال پیش بینی کرد که چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
پوگبا که در آخرین فصل از حضور سرالکس فرگوسن روی 
خسته  متوالی  نیمکت نشینی های  از  منچستریونایتد  نیمکت 
شد و در نهایت به یوونتوس پیوست در پایان در خصوص 
آینده حرفه اش اظهار داشت: هیچگاه نمی گویم که فینال لیگ 
قهرمانان آخرین بازی ام برای یوونتوس خواهد بود. مردم هم 

می توانند عقاید خود را در این خصوص داشته باشد.

فرار افغانستان از شکست

روبرتو کارلوس 
سرمربی العربی شد

حرف های جالب 
مسی دربارۀ نیمار 

و سوارز
ACKUدنی آلوس هبرتین بال راست جهان است
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وزیر امور خارجه هند اعالم کرد که نخست وزیر این کشور در دیدار اخیر از 
چین مالحظاتی را در مورد اجرای طرح »راهروی اقتصادی پکن ــ اسالم آباد« 

از منطقه »کشمیر آزاد« با مقامات این کشور مطرح کرده است.
سوشما سوراج وزیر امور خارجه هند در یک کنفرانس مطبوعاتی در دهلی نو 
اظهار داشت: نارندرا مودی نخست وزیر هند در دیدار اخیر از چین، به مقامات 
این کشور هشدار داده که هند مسیر راهروی اقتصادی پکن اسالم آباد از منطقه 

»کشمیر آزاد« تحت نظارت پاکستان را هرگز قبول نخواهد کرد.
منطقه  و  است  هند  نظارت  و کشمیر تحت  عنوان جامو  با  از کشمیر  بخشی 

کشمیر آزاد را نیز پاکستان اداره می کند.
وزیر امور خارجه هند افزود: نخست وزیر هند به مقامات پکن هشدار داده 
که دولت پاکستان در صورت عبور این مسیر از منطقه کشمیر آزاد، با مخالفت 

شدید هند روبه رو خواهد شد.
سوراج تصریح کرد: دولت هند سفیر چین در دهلی نو را نیز چندی پیش به این 

دلیل احضار کرده بود.
روز  پاکستان  نخست وزیر  بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
گذشته اعالم کرد که دشمن به دنبال ناکامی راهروی اقتصادی پکن ــ اسالم آباد 

است اما در اهداف خود هرگز موفق نخواهد شد.
وی گفته بود که رؤیای هند در رابطه با حاکمیت منطقه ای نیز تکمیل نخواهد 

شد.

دولت های پاکستان و چین در دیدار اخیر »شی جین پینگ« رییس جمهور این 
کشور، عالوه بر 32 پروژه  راهروی اقتصادی پکن ــ اسالم آباد، 51 توافقنامه 

دیگر را نیز در بخش های مختلف به امضا رساندند. 

گذار  در  موفقیت  به  خواهد  می  اگر  میانمار  گفت،  امریکا  رییس جمهوری 
دموکراسی دست پیدا کند باید به تبعیض علیه اقلیت روهینجا خاتمه دهد.

به گزارش خبرگزاری رویترز،  باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا در جریان 
سخنرانی برای جوانان آسیایی در کاخ سفید بر مساله اقلیت روهینجا که در 

معرض قاچاق انسان قرار دارند یا در دریا سرگردان می مانند، تاکید کرد.
وی به دولت های مالزی و اندونزی توصیه کرد تا برخی از این روهینجاهای 
سرگردان را بپذیرند و خودش نیز گفت که دولت واشنگتن نیز برخی از آنها 

را می پذیرد.
امریکا در پاسخ به سوالی درباره موفقیت آمیز بودن روند  رییس جمهوری 
دموکراسی در میانمار گفت: اگر دولت میانمار به دنبال کسب موفقیت در این 
روند است باید به تبعیض علیه اقلیت روهینجا پایان دهد. مسلمانان روهینجا 
مورد تبعیض قرار می گیرند و همین امر عامل اصلی فرار آنها از کشور است.
وی درباره این سوال که اگر یک روهینجا بود به کجا می رفت، گفت: اگر من 
از اقلیت روهینجا بودم به جایی که متولد شده بودم، می رفتم. من به جایی 

می رفتم که والدینم زندگی کردند.
اوباما در دوران ریاست جمهوری خود دوبار به میانمار رفته و تالش زیادی 
برای تحقق دموکراسی در میانمار انجام داده است اگرچه نگرانی ها درباره 
اقلیت  با  رفتارها  نوع  و  آسیایی  کشور  این  در  دموکراسی  گذار  آرام  روند 

روهینجا در واشنگتن وجود دارد.
میانمار این مساله را در تبعیض علیه اقلیت روهینجا قبول ندارد اما از 2012 
تاکنون بیش از 100 هزار روهینجایی به خاطر فقر یا تحت پیگرد این کشور 

را ترک گفتند.
دولت میانمار می گوید، روهینجاها مهاجران غیرقانونی هستند که از بنگالدش 

به این کشور آمده اند.
میانمار  از  واشنگتن  گفت،  امریکا  خارجه  امور  وزارت  سخنگویان  از  یکی 
خواست تا اجازه دهد هرچه سریعتر کمک های بشردوستانه به دست اقلیت 

روهینجا برسد.

کرد  اعالم  عراق  نخست وزیر 
در  بین المللی  تالش های  که 
تروریست ها  ورود  از  جلوگیری 
است  خورده  شکست  عراق  به 
افراد مسلح تروریست  و ریزش 
به عراق تا به این لحظه متوقف 

نشده است.
مصری  روزنامه  گزارش  به 
العبادی،  حیدر  السابع،  الیوم 
در  عراق  نخست وزیر 

گفت وگویی مطبوعاتی پیش از آنکه کشورش را برای رفتن به پاریس جهت حضور در کنفرانس 
ائتالف ضد داعش ترک کند، گفت: تالش های بین المللی برای ممانعت از ورود تروریست ها به 
عراق شکست خورده است و ورود تروریست ها به عراق تا به این لحظه متوقف یا کمتر نشده 
است و این پدیده ای خطرناک است و به این معناست که تالش بین المللی شکست خورده و آن 

اقدام مطلوب را اجرایی نکرده است.
العبادی گفت که داعش به قاچاق نفت برای حمایت مالی از عملیات جنایاتکارانه خود ادامه 

می دهد.
تا  شد  خواهد  حاضر  پاریس  در  ائتالف  کنفرانس  در  که  کرد  خاطرنشان  عراق  نخست وزیر 

کشورهای عضو این ائتالف را برای ایستادگی در کنار عراق ترغیب کند.
حیدر العبادی هشدار داد، در صورتی که داعش بتواند بخش های بیشتری از عراق را اشغال کند، 

کشورهای همسایه و منطقه و جهان امن نخواهند بود.
در همین حال حیدر العبادی در سخنرانی که در مرکز النهرین در خصوص مدیریت کشور و 
تاثیر آن بر امنیت ملی داشت، گفت: وحدت ملی یک مساله اساسی و امنیت ملی و در مقابله با 
داعش و پیروزی بر این گروه است و نباید رقابت میان فراکسیون ها در عراق بر وحدت میان 

عراقی ها تاثیر بگذارد.
العبادی گفت: تالش کردیم تا به راه حل هایی برای حل و فصل بسیاری از اختالفات و بحران های 
نهاد نظامی  نهادهای کشور و باالخص در  یابیم و اصالحات مهمی را در  به ارث برده دست 

انجام دادیم.
است  کرده  اشغال  که  مناطقی  از  نیروهایی  به عضویت  نمی تواند  دیگر  داعش  کرد:  تاکید  وی 
بپردازد به همین دلیل نیروهای خارجی را می آورد تا کمبود شدید تعداد نیروهای خود را رفع 
کند. شکست داعش نیز در مقابل آمادگی باالی نیروهای قهرمان ما و بسیج مردمی حتمی است 

چراکه آنها آماده جانفشانی در مسیر پیروزی هستند.
از سوی دیگر، یک مقام دفاعی امریکایی که خواست نامش فاش نشود، در مصاحبه با رویترز 
گفت که امریکا 2000 موشک ضد تانک از نوع ای تی 4 به عراق فرستاده است و نیمی از این 
تعداد را مستقیما در اختیار دولت بغداد قرار داده و ائتالف ضد داعش نیز بخش دیگر آن را در 

منطقه ای برای آموزش عراقی ها و برای امور فوق العاده در آینده نگه داشته است.
این مسوول گفت که ارسال موشک ها ظرف چند روز گذشته صورت گرفته است.

این مساله کمی قبل از نشست کشورهای ائتالف ضد داعش در پاریس با حضور حیدر العبادی 
مطرح شد.

این در حالی است که ائتالف ضد داعش که به رهبری امریکا صورت می گیرد، با سیلی از انتقادها 
به دلیل ناکارآمد بودن حمالت هوایی اش مواجه است.

نخست وزیر هند:

دولت هند اجرای طرح »راهرِو اقتصادی پکن
 ــ اسالم آباد« را هرگز قبول خنواهد کرد

اوباما به میانمار:
به تبعیض علیه اقلیت روهینجا پایان دهید

نخست وزیر عراق:

جهان برای کنترل داعش شکست خورده است

وصیت اردوغان به همسر 
و فرزندانش

عمر البشیر بار دیگر به عنوان 

رییس جمهور سودان سوگند یاد کرد

رییس  جمهوری ترکیه در سخنانی احساسی درباره وصیت نامه 
خود، خواست که خاک سرباز عثمانی  که در آراکان میانمار دفن 

است، روی قبر وی ریخته شود.
حضور  با  کنفرانسی  جریان  در  شفق،  ینی  روزنامه  نوشته  به 
اردوغان،  طیب  رجب  دوستان  و  ملی«  »دیدگاه   چهره های 
رییس جمهوری ترکیه در استانبول، سیبل ارسالن، روزنامه نگار 
به  را  که وی خاکی  کرد  آغاز  این جمالت  با  را  سخنان خود 
همراه خود از میانمار آورده است که متعلق به قبرستان عثمانی 

در آراکان میانمار است.
اردوغان  امینه  به همراه  سیبل ارسالن گفت: ما در سال 2013 
آنجا  رفتیم. در  قبرستان عثمانی  به  ما  بازدید کردیم.  آراکان  از 
سربازان عثمانی که 92 سال پیش کشته شده اند، دفن هستند. آنها 
هرگز پاسخ نامه های خود را دریافت نکردند بنابراین من خاک 
قبر یکی از آنها را به همراه آوردم. نام وی عثمان اوغلو محمد از 

استان مانیسای ترکیه است.
وی  که  گفت  ترکیه  رییس جمهوری  ارسالن،  سخنان  از  پس 
می خواهد این خاک بر روی قبر وی ریخته شود. اردوغان در 
سخنانی که اشک حاضران را درآورد، گفت: این وصیت من به 
همسر و فرزندانم است. زمانی که من مردم، آنها باید خاکی را 
از قبر عثمان اوغلو محمد آورده شده و به عنوان شهید در  که 

آراکان میانمار دفن است، بر روی قبر من بریزند.

رییس جمهوری سودان روز سه شنبه مقابل اعضای پارلمان این 
کشور برای آغاز دوره جدید ریاست جمهوری تا سال 2020 

میالدی سوگند یاد کرد.
رییس  البشیر،  عمر  نیوز،  اسکای  خبری  شبکه  گزارش  به 
جمهوری سودان امروز با حضور مقابل نمایندگان پارلمان این 
کشور برای بدست گرفتن دوره جدید ریاست جمهوری تا سال 

2020 سوگند یاد کرد.
وی در انتخابات ریاست جمهوری سودان با کسب اکثریت آرا 

توانست این پست را مجددا بدست گیرد.
کشورهای  نمایندگان  و  روسا  از  برخی  گزارش،  این  براساس 
مراسم  در  منظور مشارکت  به  آسیایی روز دوشنبه  آفریقایی و 

تحلیف البشیر وارد خارطوم، پایتخت این کشور شده اند.
دولت  از  نمایندگانی  مراسم  این  در  کنندگان  از جمله شرکت 

امارات، قطر، چین و عربستان بودند.
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