
حریفان 
افغانستان در 

مسابقات مقدماتی 
زیر 19

 و زیر 16 آسیا 
مشخص شد

چهارشنبۀ  روز  که  افغانستان  خارجه  امور  وزیر 
مقامات  کنفرانس  در  شرکت  برای  گذشته  هفتۀ 
به  شانگهای  همکاری های  سازمان  عالی رتبۀ 
بدون  کابل  که  است  گفته  کرده،  سفر  مسکو 
با  مبارزه  به  قادر  جهانی  و  منطقه یی  حمایت 

تروریسم نیست.  
افغانستان،  خارجۀ  وزارت  خبرنامۀ  براساس 
صالح الدین ربانی روز پنجشنبه در کنفرانس یاد 
منطقه  در  ثبات  و  امنیت  عنوان  تحت  که  شده 
که  است  واضح  گفت:  بود،  گردیده  برگزار 
تروریزم، در سطوح ملی، منطقه یی و بین المللی، 
محسوب  ما  برای  چالش  بزرگترین  عنوان  به 
و  مرز  تفکیک  بدون  شوم،  پدیدۀ  این  می گردد. 
انسان های  تهدید حیات  به  جغرافیای مشخصی، 
ادامه  جهان  و  منطقه  در  امنیت  اخالل  و  بی گناه 

می دهد. 
وزیر خارجه گفته است: تا جایی که به افغانستان 
نبوده،  داخلی  پدیده  یک  تروریزم  می گردد،  بر 
بلکه ریشۀ آن با عوامل منطقه یی پیوند دارد. با آن 
هم، از حدود دو دهه بدین سو، ما در خط مقدم 

جنگ با تروریزم ایستاده ایم.
صالح الدین ربانی افزوده...        ادامه صفحه 6
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دارایی آن نیست که داری، بلکه چیزی است که با آن خوش باشی.
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روزنامة صبح افغانستان
کابل - هرات    چاپ همزمان:

بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد

رییس جمهور پیشین افغانستان تفاهمنامه اطالعاتی میان 
پاکستان را خجالت آور خواند. وی گفت  افغانستان و 
باید  و  است  سند  این  امضای  سرسخت  مخالف  که 

تفاهم به میان آمده هرچه زودتر لغو شود.
ملی  وحدت  حکومت  سیاست  گفت:  کرزی  حامد 
تفاهم  که  افزود  وی  نیست.  پاکستان صحیح  قبال  در 
استخباراتی میان ریاست امنیت...           ادامه صفحه 6

رقیه رها ابراهیمی
رییس جمهور غنی، دیروز )15 جوزا/ خرداد 1394( 
زیبا  شهر  کمپاین  به  زیست  محیط  جهانی  روز  در 
جهانی  روز  از  کابل  در  تنظیف  کمپاین  این  پیوست. 
هفت  طی  کنون  تا   )1394 اردیبهشت  ثور/   2( زمین 
رنگین کمان  اجتماعی  شبکه  رضاکاران  از سوی  هفته 
شهر  مختلف  نقاط  زباله های  آن  در  که  داشته  ادامه 
کابل از سوی فعاالن محیط زیستی و رضاکاران مردمی 

جمع آوری و دفع شده است.
رضاکاران  از  تقدیر  با  نشست  این  در  رییس جمهور 
جوان ابراز امیدواری کرد که همه شهروندان کشور در 
راستای حفظ و بهبود محیط زیست شان تالش کنند. 
افزود که پاکی شهر وظیفه هر فرد کشور است و  او 
از نهادهای مدنی و رضاکاران محیط زیستی به منظور 

ترویج این فرهنگ ابراز امتنان و قدردانی کرد.
پل  و  پامیر  سینما  میان  مسافت  که  کمپاین  این  در 

آرتل پیموده شد، صدها تن از فعاالن مدنی، مسئوالن 
حکومتی، وکالی مردم و شهروندان کشور با پوشیدن 
جمع آوری  به  تنظیف،  ریاست  نارنجی  واسکت 
با  اشتراک کنندگان  کردند.  اقدام  پالستیکی  زباله های 
اشتراک در این کمپاین از حکومت و نهادهای مسئول 
زیست  محیط  خطیر  مساله  به  بیشتر  توجه  خواهان 
کشور  شهروندان  و  مردم  از  همچنان  آنها  شدند. 
به  مسئوالنه  توجه  و  فعاالنه  مشارکت  با  تا  خواستند 

محیط زیست، رسالت شهروندی خود را ادا کنند.
رنگین کمان  اجتماعی  شبکه  مسئول  پارسا،  علی 
هدف  که  گفت  مطلب  این  به  اشاره  با  سخنانش  در 
فرهنگ  ترویج  هفته ای،  هفت  کمپاین  این  برگزاری 
است.  بوده  پایتخت  شهروندان  میان  در  رضاکاری 
همه  که  وقتی  تا  که  یادآور شد  پارسا همچنین  آقای 
شهروندان کشور به گونه مسئوالنه دوشادوش نهادهای 
حکومتی فعالیت نکنند، نمی توان به داشتن یک محیط 

زیست سالم چندان امیدوار بود.
در  غزنی  والیت  نماینده  رحمانی،  عارف  محمد 
ابتکار  این  از  قدردانی  ضمن  هم  نمایندگان  مجلس 
شبکه اجتماعی رنگین کمان از حضور رییس جمهور 
غنی در این کمپاین ابراز خرسندی کرد. آقای رحمانی 
ایمان  از  جزئی  »پاکیزگی  شریف  به حدیث  اشاره  با 
است« گفت که تالش...                   ادامه صفحه 6

حامد کرزی:
دیگر به هیچ کرسی و منصبی 

دل نخواهم بست

چه گونه با هویت شهید مسعود 
شناخته شویم؟

وزیر خارجۀ افغانستان:

به تنهایی قادر به مبارزه با تروریسم نیستیم

کمیسیون نظارت 
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نگرشی بر 
اعتـدال 

و میـانه روی 
در اسالم

در برگ ها

پــایـان 
بــازی

رییس جمهور غنی در روز جهانی محیط زیست »نارنجی پوش« شد

صفحه 6
صفحه 6

امروز وقتی نامش را می بریم، تصویرش را 
می آویزیم، احترامش می گذاریم، بزرگداشت اش 
می کنیم، فقط به خاطر خود شهید مسعود نیست؛ 

وی دیگر با ما نیست، رسالتش را انجام داد و 
وداع گفت. این ماییم که نیازمندیم، نیازمند 

هویت بخشی اش، نیازمند بزرگ اندیشی و بزرگ 
منشی اش، از آزاده گی و استقاللش، از تدبیر 
و تعقل اش، خدا پرستی و خدمتگذاری اش، 

مردانگی و مقاومتش، صفا و صمیمیتش، غرور و 
غیرتش، ایثار و از خود گذشته گی اش، تمکین 

و تهذیبش، عدالت و حق طلبی اش، اخالق و 
انسانیتش....

ACKU



فواد پویـــا، دانشجوی کارشناسی ارشد 
حقوق بین الملل دانشگاه جنوب آسیا

قانون اساسی در جوامع مدرن نه تنها به عنوان 
و  تعیین کننده  قوۀ  حیث  به  بل که  برتر،  قانون 
قانون  می رود.  شمار  به  قانون گذاری  قوۀ  فوق 
رفتار دولت ها و شهروندان  بر  معموالً  اساسی، 

در جغرافیای معینی حاکمیت دارد.
یافته  توسعه  کشورهای  حقوقی  نظام  در  اصل 
قوانین  کلیه  که  است  این  دموکراتیک  و  
مصوب با قانون اساسی منطبق بوده و در درون 
اساسی،  قانون  در  شده  تعیین  چارچوب های 
برتری  اصل  منطقی  نتیجۀ  می شوند.  وضع 
قانون اساسی بر قوانین وضعی، در واقع، حفظ 
می باشد  کشور  سیاسی  ساختار  تداوم  و  ثبات 
بنیاد  بر  و  است  عمومی  ارادۀ  دست آورد  که 
تشریفات ویژه یی به مرحله بروز و ظهور رسیده 
عامه  ارادۀ  و  عمومی  افکار  که  آن گونه  است. 
قانون اساسی به حساب  اولیه و عمدۀ  پشتیبان 
می رود. افکار عمومی همچنان نیروی بازدارنده 
از هرگونه تجاوز و تخطی به حقوق مندرج در 
به  بالقوه مطرح است و  به طور  قانون اساسی، 
هر اندازه یی که درجه وابسته گی افکار عمومی 
اندازه،  همان  به  باشد،  بیشتر  اساسی  قانون  به 
بهتر  حقوقی  نظام  و  قانون  ثبات  و  استحکام 

تضمین می شود.
کشورهای مختلف روش های متفاوتی را غرض 
از  جلوگیری  و  عادی  قوانین  نظارت  و  کنترل 
تناقض قوانین با قانون اساسی به پیش گرفته اند 
که روش کنترل قضایی و سیاسی در این میان از 
اهمیت ویژه یی برخوردار است. ماده 121 قانون 
اساسی افغانستان، روش کنترل قضایی را همانند 
بر  که  است  گرفته  نظر  در  امریکا  قضایی  نظام 
بنیاد آن، بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، 
با  بین المللی  میثاق های  و  بین الدول  معاهدات 
قانون اساسی و تفسیر آن ها بر اساس تقاضای 
حکومت و یا محاکم از صالحیت دادگاه عالی 

دانسته شده است. 
رد روش کنترل قضایی توسط دکترین فرانسه، 
کنترل  روش  پایه گذاری  برای  را  الزم  زمینۀ 
مقام  آن  بنیاد  بر  که  است  کرده  فراهم  سیاسی 
بررسی کنندۀ انطباق قانون عادی با قانون اساسی 
از جایگاه برتری نسبت به قوه های دولت قرار 
قانون  مجری  و  تابع  خود  قاضی  چون  دارد. 
را  قانون  نفس  در  اظهارنظر  است و صالحیت 
ندارد. همچنان مداخلۀ دادگاه در این امر موجب 
می شود تا قوۀ قضاییه بر قوۀ مقننه برتری یابد 
نماینده گان  توسط  که  را  ملت  حاکم  ارادۀ  و 
با وضع قانون به مرحله بروز و ظهور  پارلمان 

رسیده است، نقض کند. 
که  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
برای  کشور  اساسی  قانون   157 ماده  بنیاد  بر 
نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی 
قانون اختصاصی  بر اساس  تشکیل شده است، 
این کمیسیون که توسط دو سوم آرای مجلس 
گردیده،  تصویب  مجدد  گونۀ  بۀ  نمایندگان 
که  می کند  دنبال  را  )فرانسوی(  اخیر  دیدگاه 
به گونۀ واضح  در برابر نص صریح ماده 121 
قانون اساسی کشور قرار گرفته وصالحیت های 
قوه قضائیه را به گونۀ ناقص آن تمثیل می کند. 
مواقع  در  صالحیت ها  این  از  بعضی  اِعمال 
مختلف منجر به ایجاد یک رشته دشواری های 
جدی شده است که حتا موجودیت این نهاد و 

ادامۀ کار آن را مورد پرسش قرار داده است.
چه  نظارت کننده  دستگاه های  آنجایی که  از 
قضایی باشند و چه سیاسی، ضمن رسیده گی به 
تعارض به تحلیل و تفسیر قانون نیز می پردازند 

و احکام مربوط را بر پایه سنجش مفاهیم قانون 
آرای  کنند.  می  صادر  عادی  قانون  و  اساسی 
منابعی  مهم ترین  از  دستگاه ها  این  صادره¬ی 
از خط  به آن، حقوقدان ها را  است که مراجعه 
مشی و نحوۀ تلقی این دستگاه ها از برد و دامنه 
قانون اساسی، آگاه می سازد.نهادنظارت کننده از 
طریق تفسیر قانون می تواند نزاع نهادهای اساسی 
دولت را حل، مغایرت و مطابقت قوانین عادی 
را باقانون اساسی معلوم و اجراآت خالف قانون 
قانون  تفسیر  کند. همچنان  را مشخص  اساسی 
سکوت  و  ابهام  مورد  حکم  تا  می کند  کمک 
ازنگاه قانون اساسی مشخص شود و سبب گردد 
تا این تفسیر، حاکمیت قانون راتداوموگسترش 
دهد و برای پرسش ها و وضعیت های جدید، 

پاسخ های قابل مالحظه¬یی فراهم شود.
به  اساسی  قانون  تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون 
عنوان نهاد نظارت کننده بر اعماِل دولت؛ فاقد 
بوده  حقوقی  و  مسلکی  شایسته¬ی  کادرهای 
و از بدو ایجاد تا حال؛ این کمیسیون نتوانسته 
است تاجایگاه خویش را به عنوان نهاد »نظارت 
کننده و تفسیرکننده« به گونۀ درست آن در میان 
از  هماره  و  کند  تثبیت  دیگر  حقوقی  نهادهای 
مدیریت  و  الزم  حقوقی  مشروعیت  بحران 
بر  نظارت  کمیسیون  است.  برده  رنج  شایسته 
تطبیق قانون اساسی بر اساس ماده )7 و 8( قانون 
اختصاصی خویش از وظایف و صالحیت هایی 
اساسی  قانون  تطبیق  رعایت   از  نظارت  چون 
ملی،  شورای  حکومت،  جمهور،  رییس  توسط 
قوه قضاییه، ادارات و موسسات و سازمان های 
حقوقی  مشوره های  ارایه  دولتی؛  غیر  و  دولتی 
در مورد مسایل ناشی از قانون اساسی به رییس 
قانون  احکام  تفسیر  ملی؛  شورای  و  جمهور 

اساسی و ابراز نظر حقوقی برخوردار است. 
اما این نهاد، بنابر نداشتن مشروعیت حقوقی الزم 
و مدیریت ناکارآمد و کم سواد، نتوانسته است تا 
صالحیت های قانونی اش را به گونۀ درست آن 
به انجام برساند. آن گونه که هویداست، نظریه ها 
تفسیر  همواره  نهاد  این  حقوقی  مشوره های  و 
بردار و دو پهلو بوده و احکام قانون اساسی که 

غرض تفسیر به این نهاد فرستاده شده است، در 
سیاسی  بیشتر  کمیسیون  این  تفسیرهای  پاسخ، 
بوی  بیشتر  و  تا حقوقی  است  بوده  و شخصی 
مشام  به  آن  از  سیاسی  و  شخصی  سلیقه های 
می رسد. متأسفانه، این رویکردِ محافظه کارانه و 
سیاسی سبب تقلیل جایگاه این نهاد نظارت کننده 
اساسی  قانون  ارزش های  از  پاسبانی  بر  و  شده 

ضربه محکمی وارد کرده است. 
اندر  گرداننده گان  و  مسووالن  هم،  سویی  از 
و  برده  سر  به  بی برنامه گی  و  محض  بیکاری 
که  ضروری  غیر  پروژه های  در  را  ملی  بودجه 
نداشته  پی  در  نیز  را  چشم گیری  دست آورد 

است، به مصرف می رسانند.
اساس  بر  ملی  وحدت  حکومت  فرجام،  در 
موثر  زمینۀ  در  تا  است  مکلف  اساسی  قانون 
وظایف  در  کمیسیون  این  فعالیت های  ساختن 
مطابق  یعنی  کند.  نظر  تجدید  آن  صالحیت  و 
ماده 29 قانون تشکیل و صالحیت محاکم قوه 
در  اساسی  قانون  دیوان  یا  و  دادگاه  قضاییه، 
کشور  همانند  کشور  عالی  دادگاه  چارچوب 
هندوستان ایجاد شود و صالحیت تفسیر قانون 
اساسی  قانون  توسط  قوانین  کنترول  اساسی، 
برابر  در  دعوی  اقامه  و  شکایت  درج  حق  و 
مقامات دولتی در صورت نقض حقوق اساسی 

شهروندان به آن سپرده شود.
تطبیق  بر  نظارت  کمیسیون  مدت،  کوتاه  در 
از  نظارت کننده  نهاد  عنوان  به  اساسی  قانون 
چه گونگی تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی 
مورد حمایت سیاسی و مالی قرار گیرد. اما در 
دراز مدت، این نهاد در صورت امکان، با اداره 
مبارزه با فساد اداری که از جایگاه حقوقی خیلی 
ویژه  به  افغانستان  حقوقی  نظام  در  واضحی 
گردیده  مدغم  نیست،  برخوردار  اساسی  قانون 
به  اداری  فساد  با  مبارزه  و  مالی  نظارت  به  و 
تورم  از  سو،  یک  از  تا  بپردازد.  اساسی  گونۀ 
تشکیالتی در نظام دولتی کشور جلوگیری شود. 
از سوی دیگر، نظارت مالی به گونۀ جدی در 
با  قوه  سه  هر  شمول  به  دولتی  نهادهای  تمام 
پیشتیبانی¬ قانون اساسی صورت گرفته بتواند. 
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کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی

در برزِخ زوال و دوام
 

کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در گزارش 
تازه خود از وضعیت تکان دهنده و وحشت ناک فساد در برخی 
این گزارش گفته شده  برداشته است. در  نهاد های دولتی پرده 
از حقوق معلوالن و  دالر ساالنه  میلیون  تا هشتاد  پنجاه  بین  که 
و  شهدا  وزارت  در  موجود  مافیای  جیب  به  شهدا  بازماندگان 
این وزارت یک  آمده که در  این گزارش  معلوالن می رود. در 
به خورد  یافته  مافیایی وجود دارد که به صورت سازمان  حلقه 
و برد های کالن می پردازند. این افراد از پول نیازمندترین افراد 
جامعه سرقت می کنند و هنوز هم شاید به این کار ننگین ادامه 
بدهند. زیرا معلوم نیست که وزیر جدید وزارت شهدا و معلوالن 
موفق شده باشد که ریشه های این پدیده را بخشکاند. در همین 
حال این کمیته در گزارش خود به فساد در وزارت خارجه کشور 

نیز توجه نشان داده است. 
گزارش کمیته مسقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد داری می 
تواند مشت نمونه خروار باشد. برخی گزارش ها از فساد گسترده 
در وزارت معارف کشور نیز خبر می دهند. گفته می شود که در 
این وزارت هم عده یی از پول و امکانات موجود در آن به سود 
خود استفاده می برند. گفته می شود در این وزارت هم یک حلقه 
مافیایی خطرناک وجود دارد که به صورت سیستماتیک در حال 
غارت امکانات آن اند. وقتی فساد مالی و اداری در وزارت های 
در  باشد،  چنین  معارف  حتا  و  خارجه  معلوالن،  و  شهدا  مثل 
بود؟  و.... چه گونه خواهد  مالیه، دفاع، داخله، تجارت  وزارت 
وقتی عده یی دزد و غاصب به معلول و خانواده شهید این کشور 

رحم نمی کنند، با دیگران چه خواهند کرد؟
 البته گزارش کمیته مسقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری 
افغانستان دستکم در ده  چیز تازه یی نیست. در مورد فساد در 
سال گذشته به صورت پیوسته سخن گفته می شود. جامعه جهانی 
در این مورد همواره دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و 
کرده  داری  فساد  با  مبارزه  به  مشروط  را  های خود  کمک  حتا 
است. به گفته مقام های این کشورها این بی انصافی خواهد بود 
که پول مالیه دهنده گان خود را به دست خود به باد دهند. در 
همین حال در داخل افغانستان هم در مورد فساد موجود مالی و 
اداری در نهادهای دولتی و غیر دولتی همواره واکنش های تندی 
رهبری حامد  به  پیشین  دولت  که  گونه  آن  است؛  داشته  وجود 
در  افکار عمومی  و  فشار جامعه جهانی  زیر  مجبور شد  کرزی 
داخل کشور به گونۀ نمایشی برخی اقدام ها را برای مبارزه با فساد 
اداری انجام دهد؛ زیرا دولت پیشین به گونه واضح دولت برآمده 
از فساد بود و به وسیله افراد فاسد اداره می شد. آقای کرزی به 
خوبی از وضعیت فساد اداری و مالی در کشور خبر داشت و حتا 
با نام می شناخت اما هرگز دست به اقدام جدی نزد. آقای کرزی 
به گونه قدرت و بقای خود را در فساد موجود در نهاد ها می دید 

و در سایه همین فساد می توانست قدرتمند باشد. 
اگر فساد موجود در نهادهای دولتی در افغانستان به گونه جدی 
و دقیق بررسی شود، آن وقت مقام شامخ آن به چشم می آید. در 
را صدرنشین  افغانستان  جهانی  نهادهای  برخی  که  حال حاضر 
فهرست کشورهای آلوده به فساد می دانند، تنها براساس مطالعات 
به  یافتن  اند. دست  نتیجه رسیده  این  به  بررسی های کوچک  و 
عمق فساد اداری و مالی در افغانستان اگر کاری ناممکن نباشد 

ولی بدون هیچ تردیدی کاری شوار و زمانبر خواهد بود. 
و  نهاد  چند  به  محدود  تنها  افغانستان  در  مالی  و  اداری  فساد 
سازمان نیست؛ بل کل فضای جامعه را آلوده کرده و حاال تقریبا 
به فرهنگ تبدیل شده است. قباحتی که در گذشته افراد فاسد در 
چشم جامعه داشت، حاال به دلیل عام شدن آن تقریبا خالی قبح 
شده شده است و حتا شماری آن را حسن می دانند. آنانی که 
دست به فساد می زنند، خود را یک سرو گردن از دیگران بلند 
تر می دانند و آن را مزیتی برای خود تعریف می کنند. اگر روزی 
دارایی ها و امکانات عده زیادی از اراکین و حتا افراد دست دوم 
دولتی مورد ارزیابی همه جانبه قرار گیرد آن گاه فهمیده می شود 
که دلیل گم شدن میلیاردها دالر کمک های جهانی به افغانستان 

چه بوده است. 
آقای کرزی به شکلی مافیای اقتصادی و مالی را حمایت می کرد 
سخنرانی های  از  یکی  در  او  نبود.  هم  پوشیده یی  چیز  این  و 
گفته بود که این افراد به جای این که پول های دزدی خود را در 
کشورهای دیگر به مصرف برسانند بهتر در داخل افغانستان کار 

کنند و ساختمان و ویال بسازند. 
این به گونه یی بومی کردن و اهلی کردن فساد در کشور می تواند 
پنداشته شود. وقتی نگاه افراد بلند پایه به مساله فساد چنین باشد، 
بدون شک نمی توان از نتایج مبارزه با آن سخن گفت. فساد مالی 
و اداری در افغانستان چنان گسترده است که حتا برای اجرای یک 
کار کوچک هم باید رشوه پرداخت و این یعنی سونامی خاموش 

و آرامی که می تواند روزی جامعه را از اساس متالشی کند.

سونامی فساد اداری و مالی 
در افغانستان
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دیدگاه نخبه گان 
در کنفـرانـس آجنـدای ملـی

بخش هفتم و پایانی
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(   4( گذشته  هفتۀ  دوشنبۀ 

آجندای ملی در کابل برگزار گردید.
تحلیل گران،  و  سیاسی  نخبه  گان  نشست،  این  در 
9 ماهه گی دولت وحدت ملی را به نقد و بررسی 
بازی کالن  ناحیۀ  از  را  نگرانی های خود  گرفتند و 
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 
تطبیق مو به موی تفاهم نامه اما دعوِت لویه جرگۀ 
اضطراری در مدت شش ماه، به ضرورِت تهیۀ یک 
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:
ولی  احمد  جناب  از  تشکری  ابراز  با  رافع:  استاد 
مسعود به خاطر برگزاری این کنفرانس، یک پشنهاد 
دارم که بررسی دست آوردها، مشکالت، جنجال ها و 
تمام کارکردهای که حکومت وحدت ملی در عمر9 
بررسی شود؛ حکومت  باید  داده،  انجام  ماهه خود 
وحدت ملی در 9 ماهِ عمر خود نه دست آوردی دارد 

و نه هم کدام سهولتی را برای مردم آورده است. 
از  ماندن  عاجز  و  شمال   سمت  به  جنگ  انتقال 
مدیریت جنگ در شمال، مثال خوبی از مشکالت 
باشد،  می تواند  ملی  حکومت وحدت  بی مدیریتی 
یک  نتوانست  9ماه  در  ملی  وحدت  حکومت 
کابینه تخصصی را معرفی کند. آنچه که در تشکیل 
تا  زمین  دارد،  قرار  فعلی  ملی  وحدت  حکومت 

آسمان فرق می کند. 
روی امضأ ی توافق نامۀ امنیتی با پاکستان باید یگویم 
که اگر ملت از این مسأله آگاه نمی شد در نزد سران 
حکومت یک دست آورد بود، وقتی مردم در مقابل 
یک دیگر  باالی  را  موضوع  این  ایستادندحاال  شان 

خود می   اندازند. 
امور  هرگاه  می فرماید:  اسالم  علمأی  از  یکی 
بی  منتظر  شود  سپرده  آن  اهل  غیر  به  کشور  یک 
مشکالت   این  امروز  و  باشید  کشور  آن  در  ثباتی 
عدم  دارد؛  وجود  ملی  وحدت  حکومت  در  که 
رهبران  بین  در  همآهنگی  نبود  اساسی،  مدیریت 
حکومت وحدت ملی و عدم هم دیگرپذیری،باعث 
چالش های فعلی در داخل نظام  حکومت وحدت 

ملی شده است.
مشکالت  حل  قسمت   در  که  است  این  حل  راه 
همکار  ملی  وحدت  حکومت  رهبر  دو  با  باید 
باشیمو در مهار ساختن مشکالت مردم هردو رهبر 
تطبیق  در  بسازیم،  متوجه  را  ملی  وحدت  دولت 
تفاهم نامه یی که به اساس آن حکومت وحدت ملی 

ایجاد شد.
داکتر عزیز: از محترم احمدولی مسود تشکر می کنم 
افغانستانی  دانشمندان  از  جمع  در  که  ُخرسندم  و 

امروز قرار دارم و مطالب را از ایشان می شنوم.
ما دو حقیقت را در پیش رو داریم، اول این که مردم 
افغانستان امروز در حالت فقر و بیکاری، بی عدالتی، 
بی ثباتی و گرسنگی زنده گی دارند. این می تواند در 
راه های حل  و  تحلیل شود  افغانستان   داخلی  بُعد 

برایش به وجود بیاید. 
حقیقت دوم این است که  حکومت وحدت ملی در 
درستی  کارهای  بعضی  خارجی  و  داخلی  سیاست 
انجام داده، اما ساختار حکومت وحدت ملی مورد 

سوال ما و مردم افغانستان قرار دارد. 
در تفاهم سیاسی یی که در بین دو کاندیدای ریاست 
جمهوری به میان آمد، عالوه از موضوعات گذشتۀ 
اول،   اصل  می گیرد.   بر  در  را  مهم  اصل  دو  شان، 

اصالح قانون انتخابات که تاهنوز هیچ کدام برنامۀ 
در این مورد راه اندازی نشده، اگر قانون انتخابات 
اصالح نشود پس جرگه بزرگ ملی هم دایر نخواهد 

شد. 
خارجی،  سیاست  بُعد  در  که  است  این  دوم  اصل 
ایاالت  با  را  امنیتی  پیمان  ملی  وحدت  حکومت 
متحده امریکا امضا کرد. یک اقدام خوببود و من از 
این اقدام پشتیبانی می کنم، اما با تأسف باید گفت 
که حکومت وحدت ملی در سیاست منطقه یی در 
قرار  منطقه  کشورهای  با  متوازن  سیاست  فقر  یک 
با  مشوره  بدون  که  است  این  من  تاکید  بنًا  دارد. 
در  نمی توانیم  ما  افغانستان  نخبه گان  و  دانشمندان  

سیاست خارجی و داخلی مان مؤفق باشیم.
مختصر  شکل  به  موضوع  چند  به  من  خواه:  خیر 
انتقال  پردۀ  پشت  اهداف  کنم؛  اشاره  می خواهم 
و  چیست؟  هدف  این  افغانستان؛  شمال  با  جنگ 
طالبان  آیا  است؟  کی  دست  هدف  این  عقب  در 
در پشت این پرده قرار دارد؟ یا دنیایی که حمایت 
کننده ما است به نحوی درپشت این ناامنی ها قرار 
دارد. باید این مسأله روشن شود که هدف از انتقال 
این جنگ از یک طرف به طرف دیگر چیست؟طبعًا 
جنگ  وقتی به شمال انتقال می یابد، مردم افغانستان 

پایمال جنگ می شوند.
متأسفانه مشکالتی را که ما در گذشته هم داشتیم و 
حال نیز با آن سر دچار استیم؛ ضعف در مدیریت 
که  شدند  حاضر  مردم  است.  حکومت  سیاسی 
همین  در  حتا  شود،  روان  قربانگاه  به  فرزندانشان 
پای  به  اما  شد،  قطع  شان  انگشتان  انتخابات 
صندوق های رأی حاضر شدند و به کاندیدای مورد 

نظر خود رای دادند.
 چه کسی از حضور مردم استقبال کرد، آیا رهبری 
از بحران کنونی  این رشد رسیده که  به  ما  سیاسی 
خود را بیرون کند. یا خیر؟ پس دیده شد که رهبران 
حکومت  وحدت ملی در داخل بحران دست وپنجه 

می زنند. 
موضوع سوم ادامۀ جنگ است که در حال حاضر 
در اکثری والیات افغانستان جریان دارد و همچنان 
ما  آیا  است،  افغانستان  در  صلح  و  جنگ  موضوع 
باید  می کنیم  صلح  اگر  صلح؟  یا  می کنیم.  جنگ 

تعریف کنیم که چگونه با کی صلح داریم.
حبیب حکیمی: چالش بزرگی که امروز در بین مردم 
نگران کننده است، چالش امنیت است. چون حاال 
وقت کم است، در جلسات بعدی روی فکتورها و 
افغانستان که فکتورهای مذهبی،  عوامل بدامنی در 
اقتصادی و فرهنگی را در بر دارد،  بحث و گفت وگو 

شود و راه بیرون رفت از این معضل اتخاذ شود. 
 به نظر من، تا زمانی که ما مرزهای مداخله بیرونی 
را با عوامل و مشکالت داخلی تفکیک نکنیم، این 

بدامنی ادامه خواهد داشت.
ملی  وحدت  دولت  در  کننده:  اشتراک  یک 
خود  از  و  اند  شده  جمع  بزرگی  شخصیت های 
برنامه های شخصی دارند. اگر ما برای آنها مشوره 
بدهیم شاید به مشورۀ ما عملنکنند؛ ما باید به حیث 
یک نیروی فشار باالی رهبران دولت وحدت ملی 
آن ها را از کارهای خود سرانۀ شان منصرف کنیم، 
تا برنامه های شخصی شان تبدیل به یک برنامه ملی 

شود.

جمع بندی برنامه
از  ابراز سپاس  با  اول  احمد ولی مسعود: در قدم 

تشریف آوری شما عزیزان.
به  را  مجالس  این  که  گفتند  هاشمی  شکیبا  بانو 
روستاها ببرید، این کار ما یک مدت انجام دادیم و 
بخاطر انتخابات ما  برنامه ها خودرا متوقف ساختیم 
آغاز  دوباره  را  برنامه ها  این  که  باشید  مطمین  و 
خواهیم داد، این آغاز یک پروسه کالن است و ما 
بخاطری این اینجا جمع  نشده ایم  که باالی یک 
را  نکته  فقط سه  کنیم؛  نظر  تبادل  موردی راصرف 

می خواهم یاد کنم. 
اول،  اگر برادرانی که در طرف دولت قرار دارند به 
این فکر باشند که دولت در پیش ما است و هرچه 
که این ها می کنند بی فاید است؛ فکر می کنم، اشتباه 

می کنند.
بعضی  صاحب  کرزی  به  زمانی  یک  دوم،  مسأله 
صاحب!این  سفیر  می گفت:  می گفتم،  را   برنامه ها 
افغانستان به همین قسم آمده و همین قسم می رود، 

خودرا چرا زجر  و جور  می دهی!
 به نظر من باالی چند گپ باید توافق کنیم. نظام 
در جایش باشد؛ ولی در نحو حکومت داری تغییر 
باید ایجاد شود، مطمین باشید حکومت وحدت ملی 
تفاهم در حالت اضطرار  آمدنامریکایی ها و یک  با 
صورت گرفت که مبنای قانونی ندارد، در حالی که 
جرگه بزرگ اضطراری مبنای قانونی دارد که همه 

دوستان می دانند.
رهبر  دو  بین  در  قباًل   که  تفاهم نامه یی  تطبیق 

حکومت وحدت ملی صورت گرفته است.
ملی،ادامۀ  آجندای  کنفرانس  شدن  سرتاسری 
اولویت های   حل،  راه  و  تشخیص  و  کنفرانس ها 
مشکالت مردم، استراتیژی ونقشه راه؛ تعیین کردن 

اهداف که چه می خواهیم.

دانشجویان دانشگاه کابل:

جزوه های درسی استادان 
کاپی پیست و شیوۀ 

تدریس شان کهنه است

عتیق اهلل آریامهر 
جزوه های درسی کهنه، نداشتن البراتوارهای مجهز و استندرد، نبود 
کتاب خانۀ معیاریبرای تحقیق کتاب خانه یی وعدم دسترسی به انترنت، 

از عمده ترین مشکالت دانشجویان دانشگاه کابل است. 
دانشجویان اکثریت دانشکده های دانشگاه کابل می گویند که در کنار 
درسی  استادان جزوه های  اکثریت  قدیمی،  و  کهنه  تدریسی  سیستم 
را از کتاب های ایرانی و یا هم از انترنت کاپی نموده و برای آن  ها 

توزیع می نمایند. 
بازنگری  نیازمند  کابل  دانشگاه  تدریسی  سیستم  که  می گویند  آنان 
توجه  این خصوص  در  باید  ملی  وحدت  دولت  و  می باشد  جدی 

نماید. 
افغانستان  دانشگاه  معتبرترین  کابل،  دانشگاه  که  است  درحالی  این 

محسوب می شود.
به  دانشگاه  این  در  کالسیک  آموزشی  سیستم  پسین،  سال های  در 
درروش  هم  هنوز  اما  است؛  شده  جدیِد«کریدت«عوض  سیستم 
تدریساستادان و مواد درسی آن ها تغییرات چندانی به وجود نیامده 

است وسیستم جدید در این دانشگاه به درستی تطبیق نشده است. 
فاطمه دانشجوی سال چهارم دانشکدۀروانشناسی از کریکولم درسی 
موثر  اصاًل  درسی  )چپترها(ی  جزوه های  می گوید  و  است  ناراض 
وجود  دانشگاه  کتاب خانه  داخل  در  هم  تازه یی  وکتاب های  نیست 

ندارد.
او گفت: »از این که سیستم درسی استادان به شکل لکچر است واین 

باعث می شود که انگیزۀ درس خوانی از بین برود.« 
جزوه های  از  هم  ادبیات  دانشکدۀ  دانشجوی  مهران  قاسم  سید 
دانشکده  این  پیش  دهه  تدریسیچند  فرسودۀ  وسیستم   کهنه  درسی 
کتاب های  هم  کابل  دانشگاه  کتاب خانۀ  در  که  اوگفت  شکاکیاست. 

جدید، موثر وقابل استفاده وجود ندارد.
از  اقتصاد  دانشکده  سوم  سال  دانشجوی  حکیمی  ریحانه  همچنان، 
تطبیق نشدن سیستم کریدت و کریکولم درسی تازه در این دانشکده 
شکایت کرده و می گوید چپترهای درسی به طور میخانیک است و 
مجبور هستیم به خاطر امتحان آنرا حفظ کنیم.او گفت: »در سیستم 
استاد »محوری حاکم  این جا  اما در  کریدت، شاگرد محوری است؛ 

است.«            
کریکولم  از  نیز  زراعت  دانشکدۀ  دوم  سال  سالکدانشجوی  صادق 
درسی این دانشکدهراضی نیست. او گفت: »چپترهای استادان جدید 
وجود  البراتوارهایی که  در  ندارد؛  وجود  مجهزنیز  البراتوار  نیست؛ 

دارند، از مواد بی کیفیت و تاریخ گذشته استفاده می شود.«
یک  را  چپتر  کردن  زراعت،میخانیک  دانشکدۀ  دانشجوی  این 

اذیت کننده و بی هوده می خواند.
فیض محمد دانشجوی دانشکدۀ اداره عامه از جزوه های درسی این 
از  ندارد ومی گوید: »چپرهای )جزوه ها(ی درسی  دانشکده رضایت 
انترنت وکتاب های ایرانی »کاپی پیست« می شود که قابل فهم ودرک 

برای آن ها نیست.«
 او گفت: »دسترسی به انترنت هم در این جا )دانشگاه( آسان نیست؛ 
باید حد اقل بیشتر از یک ساعت انتظار بکشی، تا نیم ساعت وقت 

برایت بدهند.«
درسی  کریکولم  و  تدریسی  وضعیت  از  دانشجویان  از  برخی  اما 

دانشگاه کابل رضایت دارند. 
صدف عثمانی،دانشجوی سال سوم دانشکدۀ ژورنالیزم یکی از این 

دانشجویان است. 
او می گوید که کارهای عملی ما زیاد است و ما زیاد مقید به چپترهای 

درسی نیستیم؛ چون آن را به شکل عملی یاد می گریم. 
اکنون  است.  بوده  تغییراتی  شاهد  پسین  سال های  در  کابل  دانشگاه 
اکثریت دانشکده های هفده گانۀ این دانشگاه تعمیر و ساختمان دارند؛ 
و  تدریسی  وضعیت  می گویند:  دانشگاه  این  دانشجویان  چناچه  اما 

علمی همچنان در این دانشگاه دست ناخورده باقی مانده است. 
اکثریت استادان دانشگاه کابل، همزمان در چندین دانشگاه خصوصی 
درس می دهند و مصروفیت بیش از حد آنها از یک سو و خسته گی 
زیادشان از سوی دیگر، سبب شده که این استادان نتوانند به درستی 

به مسوولیت های شان در دانشگاه دولتی بپردازند. 
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  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  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

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

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

با سرنگونی طالبان و حضور جامعۀ جهانی 
نقِش  می خواست  روسیه  افغانستان،  در 
ولی  باشد؛  داشته  افغانستان  در  بارزتری 
متحدین  هم  و  افغانستان  حکومت  هم 
امریکایی و اروپایی آن، عالقه ای به حضورِ 
افغانستان  معادالت  در  روسیه  دوبارۀ 
نداشتند. به همین دلیل هم بود که با وجود 
اعالم آماده گِی روس ها برای ارایۀ کمک به 
افغانستان، به ویژه در بخش نظامی، فقط به 
دریافت یک مقدار جنگ افزار و پرزه جات 
هوایی  نیروی  هلیکوپترهای  و  هواپیماها 
افغانستان بسنده شد و به روسیه اجازه داده 

نشد در دیگر بخش ها ـ از جمله بازسازی 
از  قبل  دهه  چند  که  زیربنایی  پروژه های 
سوی روسیه ساخته شده بود و حاال نیاز به 
اسلحۀ  ترمیم  ترمیم داشت وحتا در زمینۀ 
سنگین و توپخانۀ باقی مانده از ارتش سرخ 
افغانستان  ارتش  سود  به  می توانست  که 

باشد ـ کمک بکند.
در  کرزی  حامد  روابط  که  زمانی  تنها 
به  امریکا  با  حکومتش  اخیر  سال های 
سوی  از  تالش هایی  گرایید،  تیره گی 
حمایت  جلب  برای  افغانستان  حکومت 
دلیل  به  که  شد  انجام  روسیه  نظامی 
آیندۀ  در  ابهام  و  حکومت  آن  عمر  پایان 
قرار  روس ها  عالقۀ  مورد  زیاد  افغانستان، 

نگرفت.
وجود  با  روس ها  هم  حاضر  حال  در 
در  حضورشان  احیای  به  که  عالقه ای 
افغانستان دارند، با مشکالت جدی مواجه 

استند.
روس ها از قاچاق مواد مخدر تولید شده در 
افغانستان از طریق خاک شان ناراض استند، 
از حضور پُررنِگ امریکا در افغانستان بیم 
دارند و فکر می کنند که ممکن است هدف 
حمالت رقیبان غربی شان زیر نام حمالت 
از  مهم تر  و  گیرند  قرار  طالبان  تروریستی 
غرب  با  شان  روابط  تیره گی  با  این که  آن 
با  شدن  مشغول  و  اوکراین  مسالۀ  سِر  بر 
منابع  خاورمیانه،  در  بحران  از  بخش هایی 
کافی برای رقابت با حریفان غربی شان در 

افغانستان را ندارند.
می تواند  افغانستان  در  ثبات  حال،  این  با 
کند،  رفع  را  نگرانی های روسیه  از  بخشی 
برای  را  نگرانی های جدیدی  در حالی که 

آن کشور به بار خواهد آورد.
این دلیل  به  افغانستان  از بی ثباتی  روس ها 
که ممکن است این بی ثباتی به میاِن مردمان 
ناراِض همسایه گان شمالِی افغانستان راه باز 
کند و آنان با استفاده از حضور گروه های 
نارضایتِی  ابراز  به  افغانستان،  در  افراطی 
حکومت های شان  برابر  در  خشونت آمیز 

اقدام کنند، نگران استند.
نیز  افغانستان  در  ثبات  حال،  این  با 
روسیه  نفوذ  کاهِش  زمینه ساز  می تواند 
که  شوروری  اسبق  جمهوریت های  در 
دورتر  کمی  یا  همسایه  افغانستان  با 
این  قرن،  یک  به  نزدیک  از  باشد.  استند، 
جمهوریت ها یا مستقیمًا زیر کنترول روسیه 
بوده اند یا هم به نحوی از اقمار آن کشور 
به شمار می رفته اند. در حال حاضر، روسیه 
مسیر اصلی ارتباط این کشورها با دنیاست. 
با  کشور  این  اقتصادی  تبادالت  ویژه  به 
از مسیر روسیه می گذرد و در کنار  اروپا، 

نیازمندی شماری از این کشورها به  با  آن 
میزان  هنوز  روسیه،  نظامی  حمایت  نوعی 

وابسته گی آنان به روسیه باالست.
افغانستان، اول  ثبات در  تأمین  در صورت 
کشورها  این  امنیتی  نگرانی های  این که 
آن  تناسب  به  و  یافت  خواهد  کاهش 
افت  روسیه  به  آنان  نظامی  وابسته گی 
و  مسیرها  دیگر،  سوی  از  و  کرد  خواهد 
بازارهای تازۀ تجارتی برای آنان باز خواهد 
بر  آنان  تکیۀ  میزان  این نظر هم،  از  شد و 

روسیه، پایین خواهد آمد.
 به این ترتیب، زمینۀ بیرون شدِن تدریجی 
این کشورها از محور وابسته گی به روسیه 
در  روسیه  برای  این  و  آمد  خواهد  فراهم 
عقب مانی  نوعی  جهانی،  کالن  معادالت 

تلقی شده می تواند.
روابط  تیره گی  به  توجه  با  و  حال  این  با 
اوکراین  در  مشکالت  غربی ها،  با  روسیه 
کشمکش های  در  روسیه  مشغولیِت  و 
گسترش  و  افغانستان  بی ثباتی  خاورمیانه، 
هزینه های  میانه،  آسیای  به  بی ثباتی  این 
و  داشت  خواهد  روسیه  برای  بیشتری 
روسیه را عماًل در چند جبهۀ داغ مشغول 
افغانستان،  ثبات  خواهد کرد، در حالی که 
حداقل از دید امنیتی می تواند خاطر روسیه 
را از حیاط خلوِت جنوبی اش راحت سازد.
بیشتر  روسیه  نیازهای  اقتصادی،  لحاظ  از 
به مواد  باشد،  منابع مواد خام  به  این که  از 
منطقۀ  در  اقتصادی  توسعۀ  است.  مصرفی 
این  شدن  فراهم  زمینه ساز  می تواند  ما، 
وابسته گی  و  باشد  روسیه  نیازمندی های 
اروپا  از  مصرفی  مواد  واردات  به  روسیه 
را کاهش خواهد داد و به این ترتیب، در 
به  انرژی  )صدور  اروپا  با  دوطرفه  معاملۀ 
روسیه  پلۀ  مصرفی(  مواد  واردات  و  اروپا 
همچنان  اروپا  چون  کرد؛  خواهد  سنگینی 
خواهد  نیازمند  روسیه  صادراتی  انرژی  به 
)به  اروپا  از  واردات  به  روسیه  ولی  بود؛ 
چندانی  وابسته گی  لوکس(،  کاالهای  جز 

نخواهد داشت.
توسعۀ  و  افغانستان  ثبات  این،  کنار  در 
اقتصادی منطقۀ ما، زمینه های شریک شدِن 
روسیه در طرح های اقتصادی این منطقه را 

نیز فراهم خواهد آورد.
ثبات  از  روسیه  که  بپذیریم  اگر  حتا 
برد،  نخواهد  زیادی  نفع  افغانستان  در 
نتیجۀ  در  که  مشکالتی  به  تناسب  در 
به  آن  شدِن  کشانده  و  افغانستان  بی ثباتی 
جمهوری های آسیای میانه برای این قدرِت 
جهانی به میان خواهد آمد، ثباِت افغانستان 
به سودِ روسیه است و یقینًا این نکته از دید 

پالیسی سازاِن روس به دور نخواهد ماند.

شما را به خانواده اش معرفی نمی کند؟
اگر او بعد از گذشت چند ماه از رابطۀتان و شناخت نسبی از هم، دربارۀ 
شما به خانواده اش اطالع نمی دهد، بدانید که قصد ازدواج با شما را ندارد. 
شاید او در ماه های اول به شما پیشنهاد ازدواج ندهد و در انتظار شناخت 
دقیق تر و واقعی تری باشد؛ اما اگر در ذهن خود احتمال چنین اتفاقی را 
مورد صحبت  این  در  خانواده اش  و  دوستان  با  بدون شک  کند،  بررسی 

می کند.
اگر او شما را از جمع های دوستانه پنهان می کند و معتقد است هیچ کس 
در اطراف شما و او نباید از این ارتباط باخبر شود، باید با احتیاط بیشتری 

انگیزه و هدِف او را بررسی کنید.
 

می ترسید دیگر عاشق نشوید؟
هنگامی که شما درگیر یک رابطۀ عاطفی باشید، احساس تعهد می کنید و 
در نتیجه به خواستگاران تان جواب رد می دهید؛ زیرا مدام لحظات عاشقانه 

با طرف مقابل را با زنده گی معمولی با خواستگارتان مقایسه می کنید.
مرحلۀ  به  که  مردی  است؛ چون  مقایسه غلط  این  که  است  این  واقعیت 
ازدواج رسیده و به خواستگاری شما آمده است، اعالم مسوولیت پذیری 
کرده و حداقل چیزی که بیشتر از فرد مورد عالقۀ شما دارد، این است که 

تصمیم جدی به داشتن یک زنده گی جدید دارد.
اوقات  بتوان  او  با  که  نیست  مردی  لزومًا  ایده آل  مرد  بدانید،  است  بهتر 
خوشی داشت! بسیاری از مردان گرچه جذاب، خوش مشرب و سرشار از 
قابلیت هستند، اما مناسب ازدواج نیستند. تنها به درد تفریح، وقت گذرانی 

و هیجانات زودگذر می خورند.
ندارند و در زنده گی پشتیبان و قوت  آنها مسوولیت پذیری طوالنی مدت 
قلبی برای شما نخواهند بود. پس زمانی که به تصمیمی فکر می کنید که 
نظر  در  را  ماجرا  جوانِب  همۀ  باشد،  همراه تان  عمر  پایان  تا  است  قرار 

بگیرید و تسلیم احساسات و هیجانان تان نشوید. 
قبل از آن که به احساسات تان اجازه بدهید بر شما غلبه کند، این نکته ها 

یادتان باشد:
خواستگار شما در چه شرایط سنی، شغلی، تحصیلی و اجتماعی قرار دارد؟ 
در حال حاضر پسرها در سن 2۰ تا 25 ساله گی اغلب آماده گی ازدواج 

را ندارند.
پسری که شاغل نبوده و هیچ برنامه ریزی شغلی برای خود ندارد، نمی تواند 

از پِس مسوولیت ها و دشواری های این راه بربیاید.
مهم ترین ویژه گی کسی که به شما پیشنهاد ازدواج می دهد، داشتن شرایط 
ازدواج است. مردی که آماده گی و موقعیِت ازدواج ندارد، حتا اگر برای 

تشکیل زنده گی به شما اصرار هم بکند، باید به صالحیِت او شک کنید.
 

منبع: برترین ها
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مولوی کمال الدین حامد
بخش سوم و پایانی

روابط قبیله یی
هم  روی  و  دارد  را  قبیله یی  نظام  بسته ترین  عرب،  جهان 
تمامیت خواهی های  اصلِی  خاستگاه  قبیله یی  اندیشۀ  رفته، 
خشونت بار است. فراموش نکنیم که میان رفاه اقتصادی و 
اساسات عام شهروندی، یک رابطۀ منطقی برقرار نمی باشد 
زادۀ  رفاه  این  که  به خصوص  آورد،  بار  آزادی  رفاه  هر  که 

تجارت و نفت باشد، نه صنعتی شدن. 
آبشخور  و  گرفت  شکل  فضایی  چنین  یک  در  خوارج 
آن هم اساسات قبیله یی بود که به نوعی اصول اسالمی را به 
گروگان گرفته بود و از آن در جهت تعمیل خواسته هایش 

استفاده می کرد.
می شود،  شناخته  عقل گرا  کالمی  جریان  یک  که  اعتزال 
و  گذاشت  نمایش  به  را  عقاید  تفتیش  نمونۀ  بدترین  خود 
افراطی ترین نمونه از تندروی مبتنی بر اساسات دینی را به 
اجرا درآورد، درحالی که توجه عقل گرایانۀ این جریان در آن 

عصر یک نوآوری بود و قابل توجه. 
محرومیت

این یک عامل اقتصادی است و غالبًا این طبقه، سربازان و 
اعمال گران خشونت گروه های افراطی می باشد و جای شکی 
نیست که این امر در تمام دنیا معمول است و طبقۀ محروم 
به لحاظ محرومیت از مزایای یک زنده گی مرفه، دست به 
این گروه ها  در  می برد. جوانان جذب شده  افراط  و  بغاوت 

غالبًا از طبقات محروم جوامِع خودشان اند.
ناکامی در حل مشکالت و سواالت زنده گی

یادتان باشد که جمع کثیری از سربازان داعش و امثال آن، 
کشورهای  سایر  و  عربی  مرفه  خانواده های  از  و  اروپایی 
اسالمی اند و نمی توان به صورت یک جانبه بر محرومیت به 

عنوان یک عامل تکیه نمود.
این جا مشکل دیگری است و آن، وجود یک خالی اخالقی 
را جز  راهی  این ها  برای  که  میان جامعه است  اجتماعی  و 

پیوستن به این گروه ها باقی نمی گذارد.
جوامع غربی نه تنها که آخرت را نمی شناسند، بلکه گرفتار 
برای  که  افراطی اند  امانیسم  و  مادی گرایی  از  شدیدی  نوع 
درحالی که  می کشند،  پیش  را  پوچی  نوع  یک  دین داران 
تحمل  را  آن  و  ندارند  سازگاری  سِر  پوچی  با  ادیان  تمام 
اعتراض  شاهد  تنها  ما  ملحوظ،  همین  روی  نمی توانند. 
مسلمانان به این وضعیت نیستیم، بلکه مسیحیان راست کیش 
مادی گرایی  این  و  نموده اند  نگرانی  اظهار  امر  این  از   نیز 
بی رویه را به زیان اخالق انسانی دانسته اند. اما از آن جایی که 
مسیحیت و بودیسم از اصول عملی اجتماعی تحت عنوان 
شریعت برخوردار نیست، ظرفیت بالقوۀ راه اندازی گروه ها 
نصیحت  قالب  در  تنها  و  ندارد  را  افراطی  سازمان های  و 
اصول  از  که  اسالم  و  می ماند  باقی  دین  تسهیل شناخت  و 
قاطع و روشن اجتماعی برخوردار است، خود زمینه می شود 
برای شکل گیری یا پیوستن افراد رنجیده از این وضعیت به 

گروه های تندرو.

عوامل آماده کننـده
ایدۀ امت جهانی اسالم

قرآن خطاب خود به هر فرد مسلمان را به »یا ایهاالذین آمنوا« 
مصدر نموده و خطاب خود به غیرمسلمانان را در قالب »یا 
اهل الکتاب و یا ایها الکفرون« بیان کرده است؛ ولی خطاب 
عام قرآن به همۀ بشریت در قالب »یا ایها الناس« ارایه شده 
را  بشریت  همۀ  به  برابر  و  عام  لقب دهی  نوعی  که  است 
نشان می دهد. اما یک خطاب دیگر است که به صورت »انما 
المؤمنون« بیان شده و به نوعی خطاب به یک جامعۀ اسالمی 
می باشد صرف نظر از این که تمام افراد آن مسلمان باشد یا 

بعضًا غیرمسلمان.
جامعۀ اسالمی که روابط حاکم بر آن شریعت اسالمی باشد، 
شکل نمی گیرد جز در سایۀ یک چارچوب عام اسالمی که 
همان ایدۀ امت اسالمی را می سازد. این جاست که مرزهای 
فعلی میان کشورهای اسالمی به صورت ذهنی رنگ می بازد 

و برای یک مسلمان مرز اعتقادی ایجاد می کند. 
شما می دانید هیچ سازمانی از سازمان های اسالمی با وجود 
پذیرفتن فعالیت در داخل مرزهای کشور شان، در نهایت و 
همان  یا  اسالمی  منکر ضرورت خالفت  نظری،  به صورت 
این که  برای  است؛  نتوانسته  شده  اسالم  جهانی  حکومت 
ارزش های اجتماعی اسالم که در تمام کشورهای مسلمان 
ولو به صورت غیررسمی، حاکم می باشد، ایدۀ امت اسالمی 

را یک ضرورت می نمایاند.
ما در صدد بحث روی این موضوع نیستیم، ولی می خواهیم 

بگوییم که این ایده به نوعی کمک کرده است به این که هر 
در  منهای  را  فعالیت هایش  که  دهد  اجازه  به خود  مسلمان 
نظر گرفتن مرزهای موجود مشروع بداند و به گروه هایی که 

ادعای فرامرزی دارند، بپیوندد.
تهاجم غربی

بوکوحرام به معنی »تحصیل به سبک غربی حرام« می باشد.
چرا حتا شیوۀ تحصیل را باید غربی و شرقی پنداشت؟

فرهنگ  این  بلکه  نیست،  کار  در  لجاجت  نوع  یک  این جا 
غربی است که به صورت خزنده در سایۀ هر ارزش انسانی 
بر  مبتنی  بر ملت های دیگر هجوم می برد و  و جهانی دارد 
ادعای فوکویاما، یک ارزش نهایی و منحصر به فرد هم است.

این تحقیر است و توهین!
اسالم که خود را وارث یکی از بزرگ ترین تمدن های جهانی 
می داند، نمی تواند به سان بومیان افریقایی این تحقیر را تحمل 
کند و به صورت عام از جانب اسالم گرایاِن معتدل تالش در 
جهت بیدارسازی مسلمانان صورت می گیرد و افراطیون هم 

به کشتار دست می یازند. 
مراکز فتوا

شدن  چاق  به  جهان  سطح  در  دموکراسی  لیبرال  تعمیم 
و  سوق  اختیار  که  است  گردیده  منجر  غیردولتی  نهادهای 
جهت دهی جامعه را از دولت ها سلب کرده است. در سایۀ 
این نظام و در کنار سر برآوردِن نهاد های مختلف تعلیمی 
نیز  دینی  نظردهِی  و  دینی  نهادهای  تحصیلی خصوصی،  و 

به وجود آمده است. 
گسترده گی این نهادها از یک جانب و تالش دولت ها برای 
داراإلفتاهای  نمودن  ابزاری  با  رفتارشان  مشروعیت دهی 
رفته رفته  مردم  که  است  باعث شده  دیگر  از طرف  رسمی 
فتواهای  به  و  کنند  توجه  کمتر  رسمی  نهادهای  فتوای  به 
ظرفیت  لحاظ  به  نهادها  این  و  بیشتر.  خصوصی  نهادهای 
از  اهداف سیاسی شان  لحاظ  به  و  از یک طرف  محدودشان 
جانب دیگر، به اصدار فتواهای متفاوت با دیدگاه دولت ها 
علیه  دولتی،  نهادهای  ریش  زیر  در  گاهی  و  بزنند  دست 

دولت ها فتوای جهاد بدهند.
برخی دولت ها برای جلوگیری از این بحران، هرچه بیشتر 
به درباری سازی علما و نهادهای دینی دست برده اند، مانند 
نتیجه  کار  این  ولی  معاصرش.  تاریخ  در طول  دولت مصر 
نمی دهد برای این که این تنوع نهادها پیامد وضعیت مدرن 

است نه یک انقالب جبری. 
کالمی شدن ارزش های اجتماعی

ارزش های  شدِن  کالمی  تند  روند  یک  شاهد  ما  امروز 
خبری  اسالمی  کالم  از  دیگر  هستیم.  اسالم  در  اجتماعی 
نیست، بلکه اسالم کالمی جلودار است و تمام ارزش های 
اجتماعی اسالم باید با میزان کالم یا عقاید بررسی و سنجیده 

شود.
در عقاید هر دین و از جمله اسالم، انسان ها یا مومن اند و 

عقیده  در  که  سفیدبینی  سیاه  این  اگر  غیرمؤمن.  و  کافر  یا 
یک الزام است، معیاری برای تعامل اجتماعی قرار گیرد، در 
آن وقت تمام جهان را باید صرف سیاه و سفید دید)یعنی 
دوست ودشمن(. در حالی که اسالم در عین حال داشتِن یک 
چارچوب اعتقادی به خصوِص خود در تعامل اجتماعی، بر 
ایمان  به  باورها. و  نه  تأکید می کند  معیار ارزشی قراردادها 
افراد هم زمانی ارج می گزارد که توأم با عمل صالح باشد و 
در قرآن همیشه ایمان با عمل صالح مورد دستور قرار گرفته 
است و مسلمانان هم موظف به رعایت قراردادهای شان در 
بر  را  اجتماعی  تعامل  همه  این که  نه  می باشند  عهود  قالب 
نمایند. روی همن ملحوظ  راه اندازی  مردم  باورهای  مبنای 
و کالمی  گروه های سلفی  افراطی شدن  ما شاهد  که  است 

درجهان اسالم هستیم، نه گروه های فقهی و تصوفی.  
گروه های سلفی که دنیا را همشه دو رنگه می بینند و جز سیاه 
و سفید، چیزی دیگری را نمی شناسند، تمام مردم را تقسیم 
می کنند به مشرک و مؤمن و مباح الدم و قابل حمایت. در 
کشورهایی که نظام های استبدادی دارند، این سلفی گری به 
مبتدع  صورت نظری حاکم است و غیر خود را مشرک و 
میداند ولی نه واجب القتل. و سلفیت نظری یک قدم پیش 

گذاشته و هر مشرک و مبتدع را واجب القتل نیز می داند. 
این گروه ها به نوعی گفتماِن تکفیری را بر جهان اسالم حاکم 

گردانیده اند که این بحث تحقیقی دیگر می طلبد.
یک پرسش:

آیا افراطیت به اندازه یی که توجه ها را به خود جلب کرده 
است، فراگیر است؟

دست کم من به این باور نیستم. به لحاظ شرایط ویژۀ شرق 
میانه و نقش رسانه ها، افراطیت بزرگتر از آن چه هست، نشان 
داده شده است. قطعًا افراطیت یک جریان فراگیر در سطح 
خاِص  وضعیت  نشانگر  نمی تواند  و  نیست  اسالم  جهان 

جهان اسالم یا در کل دین اسالم باشد. 
بر  پیش آمده  وضعیِت  شبیه  را  وضعیت  این  برخی ها   
اسالم  دین  برای  اروپا  در  فرانسه  انقالب  از  قبل  مسیحیت 
می داند، ولی من به این باور نیستم. در آن شرایط، ما شاهد 
اروپا  در  مسیحیت  وضعیت  و  بودیم  مسیحی  اروپای  تنها 
نمایانگِر کل مسیحیت می توانست شود. اما فراموش نکنیم 
را  جهان  مسلمانان  درصد  دوازده  تا  ده  حدود  اعراب  که 
تشکیل می دهند و و ضعیت خاِص شرق میانه و کم وبیش 
آسیای جنوبی، نماینده گی از وضعیت عموم مسلمانان و دین 
این مقایسه غلط  اسالم نمی کند و اساسًا نمی تواند باشد و 

است.
به لحاظ نظری

اسالم به عنوان یک کل متشکل از عقیده، شریعت و اخالق 
در داخل خود قابل انعطاف بوده و به صورت یک دین سفت 
باب عقاید  نبوده است. در  پیروانش مطرح  برای  و سخت 
برای  رفت،  افراطی  یا  اعتدالی  عقیدۀ  یک  سراغ  نمی توان 

این که عقیده یک امر ذهنی است و صرف می توان به لحاظ 
گسترۀ اصول اعتقادی، باب عقیده را سخت یا ساده انگاشت 
که به این ترتیب اصول اعتقادی اسالم خالصه می گردد به 
توحید، نبوت و معاد که اولی امر مشترک میان ادیان الاقل 
ادیان سماوی، دومی در اسالم خیلی پلورال تر مطرح شده 
است و در اسالم در مقایسه با تمام ادیان دیگر، برای این که 
به  این ترتیب،  به  انبیا را به رسمیت شناخته و  اسالم تمام 
گذاشته  صحه  انبیای شان  به  نسبت  دیگران  باورهای  تمام 
است، و سومی نیز یک امر مشترک میان ادیان سماوی است 
و همۀ این ادیان به معاد یا حساب پس دادن در روز قیامت 

باور دارند.
از  و  است  دانسته  مردود  را  مادی گرایی  و  رهبانیت  اسالم 
یک جانب، رهبانیت را برای یک مسلمان در مبارزه کردن 
می داند نه در ترک دنیا، و از جانب دیگر، مادی گرایی افراطی 

را رأس تمام خطاها و گناهان قلمداد می کند.
در باب اخالق که نمی توان اساسًا الزامیت اجرا یا عدم اجرا 
را قایل شد تا بحث افراطیت پیش آید و در نتیجه اسالم در 
داخل خود یک چارچوب قابل هضم و قابل تحمل انسانی 

است.
به لحاظ تجربۀ زنده گی با دیگران 

در طول تاریخ تمدن اسالمی، ما شاهد تعامل و همزیستی 
مسالمت آمیِز گسترده میان مسلمانان و دیگران هستیم و این 
تجربه هم به صورت تعامل اسالم با دیگران در داخل جوامع 
اسالمی نمایان شده است و هم به صورت مراودات جهانی.                                     
حیات  به  لبنان  اخیراً  و  مصر  در  اسالم  کنار  در  مسیحیت 
بوده  برابری برخوردار  از وضعیت  ادامه داده است و  خود 
است. البته این برابری در اوج شکوفایی تمدن اسالمی دورۀ 

عباسیان و عثمانی ها بوده نه صرف در قرن بیست.
همین طور هندوییسم در هند دورۀ اسالمی و مالزی امروز، از 

حقوق مساوی با مسلمانان برخوردار بوده است. 
و  ایران  در  زردشتی ها  با  و  سریالنکا  در  بودیسم  با  اسالم 
سندی  هیچ  که  نمود  برخورد  مدارا  به  ترکیه  در  یهودی ها 
مبنی بر تجاوز آشکار و غصب حقوق آن ها به دست نیامده 

است.
این امر نشان می دهد که امروز تجربۀ اصطکاک میان اسالم 
و دیگران در شرق میانه و آفریقا، یک تجربۀ گروهی است 
تا عمومی میان مسلمانان، و وضعیت اقلیت های غیرمسلمان 
است  بوده  بهتر  مشخصی  موارد  در  اسالمی  جوامع  میان 

نسبت به اقلیت مسلمان میان غیرمسلمانان.
و  چین  فیلیپین،  در  مسلمان  اقلیِت  وضعیت  می دانید  شما 
و  پاکستان  مسیحیان  درحالی که  است،  رقت بار  خیلی  برمه 
هندوهای اندونیزی از حقوق برابر با مسلمانان برخوردارند. 
در  را  مسیحیان  وضع  مسیحی،  مبلغان  این که  وجود  با 
در  بازهم  است،  کرده  آشفته  حدی  تا  اسالمی  کشورهای 
بمباران عراق، هیچ مسلمانی در عراق بر مسیحی  جنگ و 
بر  یازده سپتمبر ده ها مورد حمله  از  بعد  نکرد. ولی  حمله 

مسلمانان در کشورهای غربی ثبت شد.
خالصۀ بحث

میانه روی  و  اعتدال  دربارۀ  روشنی  بسیار  مبانی  اسالم  1ـ 
تجربۀ  نیز  مسلمانان  و  نمود  انکار  را  آن  نمی توان  که  دارد 
تاریخی کامِل زنده گی با دیگران را در تاریِخ خود ثبت دارند 

و افراط گرایی یک تجربۀ گروهی است نه عمومی.
2ـ عدم پذیرش برخی از اصول پلورالیسم فلسفی از جانب 
این  بلکه  باشد،  نمی تواند  افراطیت  تشویق  بر  دلیلی  اسالم 
و  اسالم  میان  اعتقادی  و  اصولی  تفاوِت  باب  از  تفاوت 

دیگران است، نه بستری برای تعامل با دیگران.
را  آن ها  سِر  بر  معامله  اسالم  که  دارند  وجود  مواردی  3ـ 

نمی پذیرد، ولی این موجب اصطکاک نمی گردد. 
طیف  یک  که  دارد  وجود  روشنی  بیرونِی  عوامل  4ـ 
دادِن  نشان  به  وادار  واکنشی  به صورت  را  مسلمانان  از 
داخلی  شرایط  آن،  کنار  در  و  می کند  افراطی  عکس العمل 
هم وجود دارد مضاف بر علت که به این عکس العمل کمک 

می کند. 
5ـ اسالم از یک گسترده گی افقی در جهان برخوردار است، 
درحالی که افراطیت موجود میان مسلمانان به صورت عمودی 

بوده و از اکثریت مسلمانان نماینده گی نمی تواند.
6ـ با وجود این که این عملکردها به ضرر بشریت و به ویژه 
اسالم تمام می شود، ولی مسوولیت زمینه سازی آن را اسالم 
به دوش ندارد، بلکه مهاجم نمایی غرب این روند را دامن 
زده است و تا زمانی که درک متقابلی میان غرب و مسلمانان 
به وجود نیاید، نمی توان انتظار از میان رفتِن این نوع تفکر را 

به این زودی ها داشت.
7ـ گروه های افراطی به صورت نظری به شکستن روش شناسی 
شریعت اسالمی در استفاده از نصوص می پردازند و این امر 
نمایانگر این است که شریعت اسالمی به صورت اصلی اش 

تأییدکنندۀ این اعمال نمی باشد. 
8ـ برای گروه های افراطی، اسالم به حیث وسیله مورد استفاده 
تفکیک  سربازان شان  و  رهبران  میان  باید  و  می گیرد  قرار 
درحالی که  می کنند،  ابزاری  استفادۀ  اسالم  از  اولی ها  نمود؛ 
سربازان به افراطیت باور دارند و به صورت تلقینی این باور 

به آن ها القا شده است. 
9ـ دانشمندان و سیاست مداراِن مسلمان می توانند این معضل 
را تا حدی حل نمایند، مشروط بر این که تالش کنند چهرۀ 
از اسالم برای مسلمانان و بشریت  قبولی  واقعی و درخورِ 
این  کیِن  آتِش  بیرون،  از  مبارزه  آن،  غیر  در  دهندـ  نشان 

گروه ها را مشتعل تر خواهد ساخت. 
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نگرشی بر اعتـدال 
و میـانه روی در اسالم
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دیگر به هیچ کرسی و منصبی...
به  پاکستان  نظامی  اطالعاتی  اداره  و  افغانستان  ملی 
»نابودی«   سند  و  افغان ها  ملی  منافع  و خالف  زیان 

افغانستان است.
حکومت افغانستان پس از امضای تفاهمنامۀ اطالعاتی 
با پاکستان گفت که چنین سندی در سال های گذشته 
نیز با پاکستان امضا شده بود، اما رییس جمهور پیشین 
چنین  هرگز  وی  حکومت  که  می گوید  افغانستان 

سندی را با پاکستان امضا نکرده است.
رییس جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با صدای 
اپوزیسیون  تشکیل  صدد  در  هرگز  گفت:  امریکا 
سیاسی نبوده و فقط در موارد مهم ملی صدای خود 
فقط  آینده  در  که  افزود  وی  کرد.  خواهد  بلند  را 
رییس جمهور بازنشسته افغانستان باقی خواهد ماند و 

به هیچ کرسی و منصبی دل نخواهد بست.
پاکستان و  با  ادامه داد: براساس روابط  حامد کرزی 
از طریق  این کشورها می خواهند  برد که  امریکا پی 

یک فریب پاکستان را بر امور افغانستان حاکم سازد. 
توافقنامۀ  امضای  به  حاضر  این رو  از  که  افزود  وی 

امنیتی میان کابل و واشنگتن نشد.
هرگونه  از  گفت:  افغانستان  پیشین  رییس جمهور 
می کند.  افغانستان حمایت  برای صلح  واقعی  تالش 
تالش های  که  کرد  امیدواری  ابراز  کرزی  آقای 
جایی  به  صلح  تامین  برای  ملی  وحدت  حکومت 

برسد.

سازمان  فرهنگی  مرکز  عنوان  به  رسماً  بامیان 
همکاری های منطقه یی جنوب آسیا )سارک( در سال 

2۰15 برگزیده شد.  
در جشنواره یی که به همین مناسبت دیروز در بامیان 
ارشد  مقام های  از  شماری  آن  در  بود،  شده  برگزار 
سازمان  مسووالن  و  ملی  شورای  اعضای  دولتی، 
سازمان  این  عضو  کشورهای  نماینده گان  و  سارک 

حضور داشتند.
سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری از سازمان 
سارک و کشورهای عضو آن خواست که در »تغییر 

سیمای بامیان« به این والیت کمک اقتصادی کنند.
فرهنگ  از  بخشی  زایش  را محل  بامیان  دانش  آقای 
جهانی خواند و گفت اماکنی مانند شهر غلغله، شهر 
ضحاک، شهر شاهی، باالحصار و چهل برج و به ویژه 
بامیان  مردم  تمدن  و  بیانگر خالقیت  بودا  پیکره های 

هستند.
او افزود: »دشمنان صلح و آبادانی این سرزمین در 2۰ 
حوت 1379 بدترین و تلخ ترین جنایت فرهنگی را در 
بامیان مرتکب شدند و مجسمه های تاریخی و بی نظیر 
فرهنگی  هویت  از  بخشی  و  کردند  تخریب  را  بودا 

افغانستان را زیر آوارها دفن کردند.«
آقای دانش اما تاکید کرد: »هویت فرهنگی و تاریخی 
تنها در  نه  آنجا عمیق و ریشه دار است که  تا  بامیان 
افغانستان بلکه امروز در منطقه و جهان از آن تجلیل 

می شود.«
او گفت که به دلیل »حجم وسیع محرومیت« بامیان 
کم تر شاهد پیشرفت و توسعه بوده است. او از روند 
برنامه های  گفت  و  کرد  انتقاد  بامیان  در  توسعه  کند 
اجرا  »متوازن«  صورت  به  باید  کشور  در  توسعه یی 

شود.
سرور دانش گفت که حکومت وحدت ملی تصمیم 

دارد که به این وضعیت پایان دهد. 
اجرایی  ریاست  معاون  محقق  محمد  حال،  این  در 
حکومت وحدت ملی طی سخنانی در محفل افتتاحیه 
بامیان  گفت:  سارک  فرهنگی  مرکز  عنوان  به  بامیان 
مرکز تالقی تمدن های مشرق زمین بوده و ما شاهد 
تالقی تمدن های زرتشتی، بودایی و تمدن اسالمی در 

آن بوده ایم.
وی مجسمه های بودا را از شاهکارهای تمدن بشری 
دانست که در دورانی از شاهکارهای جهانی به شمار 
از  تر  جاهل  که  عصر،  جهال  توسط  اما  می رفته، 

جاهلین صدر اسالم هستند، منفجر شدند.
وی افزود: کسانی که دیروز شاهکارهای تمدن بامیان 
را نابود کردند، امروز این ارزش های فرهنگی را در 
سازمان های  از  ما  می برند.  بین  از  جهان  نقاط  سایر 
بین المللی مخصوصاً از سازمان ملل متحد می خواهیم 
که جلو رشد افراطی گری را بگیرند تا هر روز شاهد 

فجایع فرهنگی نباشیم.
معاون ریاست اجرایی حکومت افزود: استفاده ابزاری 
افراطیت  از  زورمند  و  ثروتمند  کشورهای  از  بعضی 
دهد  قرار  خطر  در  را  فرهنگی  ارزش های  می تواند 
شود؛  استفاده  جهانی  امنیت  زدن  برهم  برای  هم  و 
برابر  در  تا  بدهند  به دست هم  همۀ کشورها دست 

تروریسم یکدست و یکپارچه مبارزه کنند.
وی با اشاره به دوره های بحران معاصر در افغانستان 
توجهات  از  نتوانستیم  ما  بن،  اجالس  از  گفت: پس 
کنیم  استفاده  امنیت خود  برای  نظامی جهان  و  مالی 
اما امروز، کشورهای جهان، اولویت های دیگری پیدا 

جاهای  به  ناحق  یا  حق  ناتو  کشورهای  و  اند  کرده 
دیگری مصروف شده اند. افغانستان درحال فراموش 
ما  می شود.  زیاد  افغانستان  مشکالت  و  است  شدن 
امنیت  تا  هستیم  همسویی  و  همدلی  نیازمند  اکنون 
تامین شود. وی با اشاره به نیاز کشور به همکاری با 
کشورهای منطقه و همسایه، از پاکستان خواست تا در 
راستای گفتگوهای صلح و مبارزه با تروریسم جدی 

تر عمل کند.
به  اواخر گروه مشکوکی  این  افزود: در  آقای محقق 
تامین  کجا  از  را  سرمایه خود  اینها  آمده؛  داعش  نام 
می کنند؟ نفت تحت تسلط خود را کجا می فروشند؟ 
تروریسم  از  کشورها  برخی  که  می دهد  نشان  این 
استفاده ابزاری می کنند، من از این کشورها نام نمی برم 
اما وجدان بیدار جهانیان می دانند که تروریسم از کجا 

آب می خورد و تقویت می شود.
برای  جدی  عزم  از  سخنانش  پایان  در  محقق  آقای 
تالش ها  گفت:  و  کرد  یاد  کشور  در  اصالحات 
کمیسیون  روی  اکنون  دارد،  جریان  اصالحات  برای 
انتخابات کمترین اعتمادی نمانده است، اگر بخواهیم 
اعتماد مردم را جلب کنیم باید قوانین انتخابات و هم 
افرادی که در تقلب ها دست داشتند از کمیسیون دور 

کنیم.
میالدی  جاری  سال  آغاز  در  این جشنواره  بود  قرار 
در بامیان برگزار شود، اما به دلیل سردی هوا و آماده 
 15( روز  به  آن  برگزاری  افغانستان،  دولت  نبودن 

جوزا( به تعویق افتاد.
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به تنهایی قادر به مبارزه...
تعداد  با  مقابله  در  ما،  کشور  امنیتی  نیروهای  است: 
انگیزه های  دارای  تروریستی  گروه های  از  زیادی 
طالبان  تحریک  حقانی،  شبکه  طالبان،  چون  گوناگون 
تحریک  شرقی،  ترکستان  اسالمی  تحریک  پاکستان، 
قربانی های  داعش،  و  القاعده  ازبکستان،  اسالمی 

عظیمی را متحمل می گردند.
مقاصد  و  اهداف  گروه ها  این  اکثریت  او،  گفتۀ  به   
قطعًا مقصد  افغانستان  و  داشته  بین المللی  و  منطقه یی 

نهایی آن ها نیست.
شجاع  نیروهای  که  است  گفته  کشور  خارجۀ  وزیر 
تنها  نه  با تروریزم،  با پرداخت بهای جنگ  امنیتی ما، 
از تمامیت ارضی کشور ما دفاع می کنند، بلکه به حفظ 

امنیت و ثبات در منطقه و جهان کمک می نمایند.
تنهایی  به  افغانستان  ربانی،  آقای  گفتۀ  به  این حال  با 
قدرت بردوش کشیدن تمام این بار را ندارد. منافع و 
مسوولیت های همۀ ما ایجاب می کند که برای مبارزه 
مشترک و همآهنگ با تروریزم اراده قوی داشته باشید.

عالقه مندی  از  افغانستان  خارجه  امور  وزیر  همچنان، 
افغانستان برای عضویت کامل در سازمان همکاری های 
شانگهای یادآوری نموده، خواهان حمایت کشورهای 

عضو گردید.
ناظر  و  عضو  کشورهای  نگرانی  کنفرانس،  این  در 
و  تروریزم  ناحیه  از  شانگهای  همکاری های  سازمان 
منطقه  در  امنیتی  نوظهور  تهدیدهای  و  افراط گرایی 
مورد بحث قرار گرفته، بر ضرورت مبارزه مشترک و 

همآهنگ با آن تأکید به عمل آمد.

رییس جمهور غنی در روز...
و  انسانی  وظیفه  سالم  زیست  محیط  حفظ  برای 

اسالمی هر شهروند کشور است.
این کمپاین محیط زیستی پس از راهپیمایی مسافت 
متعدد  برنامه های  با  آرتل،  پل  و  پامیر  سینما  میان 
و  بازیافت  مسابقه  هنری،  نمایش  جمله  از  دیگری 

سخنرانی های محیط زیستی پی گرفته شد. مسئوالن 
برگزارکننده این برنامه ابراز امیدواری کردند که پس 
از این حکومت و مردم در تالشی دوجانبه به مساله 

محیط زیست توجه جدی تری مبذول کنند.
پیش  روز  دو  غنی  رییس جمهور  راستا،  همین  در 
در پاسخ به تقاضای نهادهای سبز، طی فرمانی روز 

به هفته ملی محیط زیست  را  جهانی محیط زیست 
از  شبکه ای  که  است  حالی  در  این  بخشید.  ارتقاء 
سو،  بدین  هفته  یک  از  زیستی  محیط  نهادهای 
برنامه های متعدد محیط زیستی را دایر نموده اند که 
کمپاین تنظیف رنگین کمان هم بخشی از این فعالیت 

جمعی بوده است.

چه گونه با هویت 
شهید مسعود شناخته شویم؟

قهرمانان اسطوره  یی به کشورها و ملت  ها هویت می بخشند؛ 
چون در سخت ترین روزگار از درون دل مردمان شان بیرون 
ملت ها می  قهرمان  می مانند،  زنده  تاریخ  دل  در  می شوند، 
الگوی های ملی و  به  از مرزها،  ازگاهی فراتر  شوند و هر 
اسطوره های جامعه انسانی مبدل می گردند و برای نسل ها 

ماندگار می شوند.
نامش  از رفتنش،  بعد  ما که سال ها  این گونه است قهرمان 
آزین دل حق پسند کودکی که تازه با محیط خویش آشنا 
می شود، تا نو جوان مشغول دنیای هیجانات و خیاالت و 
وسنجیده گی ها  خود  شناخت  به  قدم  که  برومندی  جوان 
و  می کنند  افتخار  و  غرور  احساس  می گردد.  می بردارند، 
خود را در وی و وی را در خود، می بیند، تالش دارند تا با 

ایجاد رابطۀ از خود شناختی بیرون دهند.
یا  معصومانه  کردن  پا  دست و  با  طریقی،  به  هریک 
الگوبرداری های جوانانه حرکاتی را به نمایش می گذارند و 

جایگاه خود را مشخص می سازند.
کردن،  غرور  احساس  قلبی،  دلبستگی  از  غیر  هویت  مگر 
خود را با کسی یا چیزی شناختن و خود را در وی دیدن، 

رابطه ایجاد کردن و ره یافتن است؟
نشأت  سالم،  وجدان های  پاک،  قلب های  اعماق  در  آنهم 
گرفته از ضمیر ناخود آگاه باطنی تا رسیدن به دل و دماغ 

و روان مردمان.
این گونه است که شخصیت های استثنایی، روح های بزرگ، 
به ملت ها و کشورها هویت می بخشند و روان و وجدان 
ملت ها می شوند، اسطوره هایی که هیچگاهی در قالب قوم، 

قبیله، خانواده، تبار و زبان نمی گنجند.
می آویزیم،  را  تصویرش  می بریم،  را  نامش  وقتی  امروز 
احترامش می گذاریم، بزرگداشت اش می کنیم، فقط به خاطر 
خود شهید مسعود نیست؛ وی دیگر با ما نیست، رسالتش 
را انجام داد و وداع گفت. این ماییم که نیازمندیم، نیازمند 
هویت بخشی اش، نیازمند بزرگ اندیشی و بزرگ منشی اش، 
از آزاده گی و استقاللش، از تدبیر و تعقل اش، خدا پرستی و 
خدمتگذاری اش، مردانگی و مقاومتش، صفا و صمیمیتش، 
غرور و غیرتش، ایثار و از خود گذشته گی اش، تمکین و 

تهذیبش، عدالت و حق طلبی اش، اخالق و انسانیتش....
پس بر ماست تا از این خرمن خرمن فرآورده های مسعود 
شهید چیزی هم برای خود دست و پا کنیم و هویت بخش 
خود شویم. این روح بزرگ و نیازمندی های هویتی ما قطعًا 
گروهی،  شخصی،  آجنداهای  و  اغراض  دستخوش  نباید 

خانواده گی، زبانی، تباری و مذهبی گردد.
بلی در راستای هویت سازی ملی، آرامش و عدالت همگانی 
مولفه های  این  از  باید  سرزمین  این  عزت  و  سربلندی  و 

هویت بخش مسعود شهید بهره گرفت.

برگرفته از صفحۀ فیسبوک احمدولی مسعود

بامیان پایتخت فرهنگی سارک شد

گفت وگوی غیررسمی با طالبان در مورد حقوق زنان در ناروی
کرده  تایید  ناروی  حکومت 
برای  طالبان  اعضای  که  است 
گفت وگوی غیررسمی با شماری 
از نماینده گان جامعه افغانستان در 
به سر می برند. گزارش  ها  ناروی 
اصلی  موضوع  که  است  حاکی 
این نشست حقوق زنان می  باشد. 
رسانه های ناروی گزارش داده اند 
که موضوع اصلی این گفت وگوی 

غیررسمی حقوق زنان است.
فرود اندرسن، سخنگوی وزارت 
پرس  فرانس  به  ناروی  خارجه 
کنیم  تایید  می توانیم  »ما  گفت: 
گفت وگوهای  میزبان  ناروی  که 

از  افغان  ها  از  شماری  غیررسمی 
این  کننده گان  اشتراک  است.  سیاسی  مختلف  اقشار 
اعضای  سیاستمداران،  از  شماری  شامل  گفت و گو 

جامعه مدنی به شمول زنان و اعضای طالبان اند.«
»اشتراک  افزود:  ناروی  خارجه  وزارت  سخنگوی 
کننده گان همه به شکل افراد )نه نمایندگان طرف های 
شان  شخصی  دیدگاه های  و  دارند  حضور  سیاسی( 
و  نیست  "مذاکره"  نشست  این  می  دارند.  بیان  را 

وضعیت رسمی ندارد.«
رادیو و تلویزیون عامه ناروی گزارش داده است که 
پایتخت آن کشور  این نشست در محله یی در اسلو 

برگزار شده است. 
افغانستان  حکومت  های  مقام   تکراری  تالش های 
نتیجه  حاال  تا  مذاکره  میز  به  طالبان  آوردن  برای 
چندانی نداشته است. اما در این اواخر گفت وگوهای 
غیررسمی میان افغان ها به شمول نماینده گان پارلمان 
صورت  طالبان  اعضای  با  مدنی  جامعه  اعضای  و 

گرفته است.
عدم  و  ستیزانه  زن  ایدیولوژی  دلیل  به  که  طالبان 
رعایت حقوق بشر محکوم شده اند، ماه گذشته در 
از  را  خود  حمایت  قطر  در  غیررسمی  نشست  یک 

آموزش زنان و حق کار آنها ابراز 
داشتند.

در  گونه  این  از  نشست  چندین 
در  جلسه  یک  به شمول  گذشته 
به  اما  است.  شده  برگزار  ناروی 
افغانستان،  های  رسانه   گزارش 
کنندگان  اشتراک  بیشتر  بار  این 

این نشست زنان اند.
تلویزیون 1 گزارش داده است که 
دو عضو زن شورای عالی صلح، 
صدیقه  و  نورستانی  علم  حوا 
نماینده  دو  با  همراه  بلخی، 
شکریه  و  کوفی  فوزیه  پارلمان، 
هیأت  این  اعضای  از  بارکزی 
اند. گزارش شده است که از جانب 
نشست  این  در  قطر  در  گروه  این  عضو  دو  طالبان 

شرکت می  کنند.
اما شورای عالی صلح از برگزاری این نشست ابراز 
بین  امور  مسئول  قاسمیار،  اسماعیل  کرد.  بی  خبری 
المللی این شورا گفت: »ما از هیچ نشستی در ناروی 

اطالع نداریم.«
در زمان حاکمیت گروه طالبان زنان افغان از تعلیم و 
کار در بیرون از خانه منع شده بودند. آن زمان زنان 
حتی بدون محرم و پوشیدن برقع به بیرون از خانه 

رفته نمی  توانستند.

ACKU
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ورزش
یوونتوس یا بارسلونا؟!

قرعه  مالزیزیا  در  دیروز  آسیا  نوجوانان  و  جوانان  مقدماتی  های  رقابت  برنامه 
کشی شد و تیم ها حریفان خود را شناختند.

در این میان افغانستان در ده رده سنی 9ا و 16 سال در گروه نسبتا ساده یی قرار 
گرفت.

افغانستان در زیر 19 سال با تیم های امارات متحده عربی، فلسطین )میزبان( و 
هند هم گروه شده است و در زیر 16 سال با تیم های سوریه، کویت )میزبان( و 

سریالنکا در یک گروه قرار گرفته است.
گروه ها به شرح زیر اند:

زیر 16 سال:
گروه A: ازبکستان، یمن، فلسطین )میزبان(، مالدیو

گروه B: نپال، عمان، قرقیزستان )میزبان(، اردن
گروه C: قطر )میزبان(، تاجیکستان، عراق، ترکمنستان

گروه D: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، پاکستان، بنگالدش )میزبان(
گروه E: ایران )میزبان(، بحرین، هند، لبنان

گروه F: سوریه، کویت )میزبان(، افغانستان، سریالنکا
گروه G: مالزی، الئوس، فیلیپین، جزایر شمالی ماریانا، تیمور لسته

گروه:H کره شمالی، تایلند، سنگاپور، کامبوج
گروه I: کره جنوبی، چین، چین تایپه، ماکائو

گروه J: استرالیا، ویتنام، میانمار، گوام
گروه:K جاپان، هنگ کنگ، برونئی، مغولستان

گروه های زیر 19 سال 
گروه A: ازبکستان، بنگالدش، پاکستان، سریالنکا )میزبان(، بوتان

گروه B: یمن، عربستان سعودی )میزبان(، ترکمنستان، سوریه
گروه C: امارات متحده عربی، فلسطین )میزبان(، هندستان، افغانستان

گروه D: قطر )میزبان(، عمان، لبنان، قرقیزستان
گروه E: ایران )میزبان(، کویت، اردن، نپال

گروه F: عراق، بحرین، مالدیو، تاجیکستان )میزبان(
گروه G: میانمار، ویتنام، هنگ کنگ، برونئی، تیمور لسته

گروه:H تایلند، کوریای جنوبی، سنگاپور، چین تایپه، جزایر شمالی ماریانا
گروه I: کره شمالی، چین، مالزی، ماکائو
گروه J: جاپان، استرالیا، فیلیپین، الئوس

اروپا  لیگ قهرمانان  درفینال  رئال مادرید  سابق  ستاره  و  فرانسه  فوتبال  اسطوره 
طرفدار یکی از تیم های سابقش است.

شنبه شب  درفینال  دنیا  فوتبال  دور  نه چندان  سال های  ستاره  زیدان،  زین الدین 
لیگ قهرمانان اروپا حامی یوونتوس خواهد بود.

هواداری  برای  مردسال جهان  عنوان  دو  از  بیش  برنده  بازیکن   4 تنها  از  یکی 
بازی  ایتالیایی  رقیبی  مقابل  بازی،  تک  فینالی  در  وقتی  دارد:»  دلیل  خودش 
می کنید، امکان وقوع هر اتفاقی وجود دارد.شاید در حال حاضر سطح تیم های 
اللیگا،  تیم های  مقابل  همیشه  ایتالیا  فوتبال  نمایندگان  اما  باالترباشد  اسپانیایی 
قدرتمند بوده اند.ما در حال حاضر از بیرون مشغول قضاوت درباره آن ها هستیم.«
زیزو طی نیم دهه حضور در تورین، حسابی نمک گیر شده است:» یوونتوس، 5 
سال از بهترین روزهای زندگی مرا ساخت و به همین دلیل امیدوارم پیروزی 
مرا  بقیه  از  بیش  پوگبا  یووه،  فعلی  تیم  باشد.در  لیگ قهرمانان  شنبه شب  فینال 
دارد. استعداد زیادی  نشان می دهد و  رئال  او عاشق  قرارداده است.  تحت تاثیر 
امیدوارم روزی این ستاره را در لباس سفید  مادرید ببینم. پل قابلیت های فراوانی 
سود  باالیی  بازی  شخصیتی  چه  از  داد  نشان  درحشان  ملی  بازی های  و  دارد 

می برد.«

از بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان در مشهد استقبال بسیار خوبی به عمل آمد.
تیم ملی فوتبال افغانستان که دیدارهای خانه گی خود در مسابقات مقدماتی جام 
برگزار  ایران  در  را  امارات   2۰19 آسیا  ملت های  جام  و  روسیه   2۰18 جهانی 

خواهد کرد، برای برگزاری نخستین دیدار خانگی خود به مشهد رفت.
بازیکنان افغانستان که برای برگزاری دیدار مقابل سوریه به مشهد سفر کرده اند، 
شب گذشته با استقبال خوب هموطنان ما مواجه شدند و در فرودگاه مشهد عده 

زیادی از هواداران این تیم حاضر شده بودند.

در  اصالحات  ایجاد  از  فوتبال  جهانی  فدراسیون  مستعفی  رییس  
باالترین نهاد فوتبالی جهان خبر داد.

سپ بالتر که سه شنبه شب در پی بازداشت چند نفر از مقامات ارشد 
فیفا به دلیل فساد مالی و اداری کناره گیری خود را از این پست اعالم 
کرد، حاال به دنبال این است تا زمان برگزاری کنگره فوق العاده فیفا 
که رییس جدید این نهاد انتخاب می شود به اصالحات در باالترین 

نهاد فوتبال در جهان سرعت بدهد.
از  یکی  اسکاال،  دومنیکو  و  بالتر  که  کرد  تأیید  پنجشنبه  روز  فیفا 
روند  روی  بر  فوتبال  جهانی  فدراسیون  رییسه  هیئت  اعضای 

اصالحات معنی دار در سیاست و ساختار فیفا کار می کنند.
بالتر در این باره گفت: مالقات خوب و سازنده یی با اسکاال برای 
تهیه یک چارچوب عملی و زمان بندی داشتیم. توصیه های اسکاال در 
این باره رضایت بخش بود. به دنبال برنامه جامع اصالحات هستم و 
به خوبی به این موضوع واقفم که تنها کنگره فیفا است که می تواند 

از عهده این اصالحات برآید.
وی افزود: در کنار این کمیته اجرایی، فیفا وظیفه خاصی درخصوص 

عملی کردن این فرآیند اصالحات خواهد داشت.

دو تیم یوونتوس و بارسلونا در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر هم به 
میدان خواهند رفت.

یوونتوس و بارسلونا امشب باید در فینال لیگ قهرمانان اروپا برابر 
هم قرار گیرند تا قهرمان این فصل لیگ قهرمانان اروپا مشخص شود. 
یوونتوس  برلین گذاشته اند.  به  پای  بسیار خوبی  تیم در شرایط  دو 
توانسته قهرمانی در سری A و جام حذفی را کسب کند و از طرفی 
بارسلونا نیز توانسته لیگا را در یک فصل دشوار و کوپا دل ری را به 
ارمغان بیاورد تا هر دو تیم به دنبال کسب سه گانه فوتبال اروپا باشند. 
در واقع تیمی که بتواند شنبه پیروز از زمین خارج شود سه گانه این 

فصل فوتبال اروپا را کسب خواهد کرد.
آخرین باری که یک تیم موفق شد در فوتبال اروپا سه گانه کسب 
کند به سال 2۰13 برمی گردد جایی که بایرن با هاینکس توانست هر 
سه جام )لیگ، حذفی و لیگ قهرمانان( را کسب کند. از آن سال به 

بعد هیچ تیمی نتوانست به سه گانه برسد.
* یوونتوس

پایین تر  دسته  به  کالچوپولی  دلیل  به  یوونتوس   2۰۰6 سال  وقتی 
فرستاده شد کمتر کسی فکر می کرد کمتر از یک دهه بعد این تیم 
از سری  بیانکونری  ولی  باشد  اروپا حاضر  قهرمانان  لیگ  فینال  در 
امتیاز باشگاهی را نخرید، روی پای خودش ایستاد  B شروع کرد، 
و توانست پس از سه قهرمانی پیاپی در لیگ ایتالیا این فصل همراه 
ماسیمیلیانو آلگری به فینال برلین برسد. درست است که قرعه لیگ 
مدافع  مادرید  رئال  حذف  ولی  بود  مهربان  آن ها  با  کمی  قهرمانان 
عنوان قهرمانی نشان می دهد یوونتوس سزاوارانه به فینال اروپا رسید. 
آن ها حاال باید در برلین که همیشه برای ایتالیایی ها جای خوبی برای 
افتخارآفرینی بوده برابر بارسلونا به میدان بروند. همان سال 2۰۰6 
بود که ایتالیا با بازیکنانی چون پیرلو و بوفون فرانسه را شکست داد 

و قهرمان جام جهانی شد.
* بارسلونا

وقتی لوییس انریکه جوان و جاه طلب به جای تاتا مارتینو هدایت 
تیم به هم ریخته بارسلونا را قبول کرد فکر اینکه این تیم در همان 
فصل نخست در آستانه کسب سه گانه قرار گیرد کمی دشوار بود 
اروپا  فوتبال  فصل  در  آنکه شروع خوبی  وجود  با  بارسایی ها  ولی 
نداشتند رفته رفته هم به صدر جدول لیگا رسیدند و قهرمان شدند و 
هم با عبور از پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ در فینال لیگ قهرمانان 
بارسلونا  برابر  ناقص  تیمی  با  حریف  دو  این  هرچند  گرفتند  قرار 
قرارگرفتند و چند تن از بازیکنان اصلی خود را در اختیار نداشتند. 
فاتح جام حذفی  بیلبائو  بر  غلبه  با  بارسا  و  نشد  اینجا ختم  به  کار 

اسپانیا نیز شد.
تیم و کدام مربی جام  ماند و دید که امشب کدام  منتظر  باید  حاال 

قهرمانان اروپا را باالی سرخواهند برد.

حریـفان افغانستان در مسابقات مقدمـاتی
 زیر 19 و زیر 16 آسیا مشخص شد

زیدان:

 امیدوارم یوونتوس، بارسا را شکست دهد
استقبال از تیم ملی 

افغانستان در فرودگاه مشهد

بالتر خواهان اصالحات در فیفا شد

ACKU
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پارلمان  در  گفت وگو  در  پاکستان  جمهور  رییس 
که  کرد  اعالم  ارتش  رؤسای  با حضور  کشور  این 
ادامه  تروریست  آخرین  تا  پاکستان  نظامی  عملیات 
خواهد داشت و به مقامات این کشور هشدار داد تا 

در مورد تهدیداتی از سوی هند آماده باشند.
ممنون حسین رییس جمهور پاکستان در گفت وگو 
با  کشور  این  سنای  و  پارلمان  مشترک  اجالس  با 
حضور روسای ارتش در اسالم آباد گفت: پاکستان بر 
اساس برابری خواستار روابط دوستانه با هند است.

اجالس مشترک پارلمان و سنای پاکستان با حضور 
نخست وزیر، روسای نیروی هوایی، زمینی و دریایی 
ارتش پاکستان و سفیران کشورهای خارجی برگزار 
شد و رییس جمهور این کشور نیز پایان دومین سال 
و  دولتی  مقامات  همه  به  را  پاکستان  کنونی  دولت 

نظامی این کشور تبریک گفت.
وزیر  اظهارات  مورد  در  باید  پاکستان  افزود:  وی 
دفاع هند مبنی استفاده از تروریست ها در پاسخ به 

عملیات تروریستی، در حالت آماده باش باشد.
رییس جمهور پاکستان اظهار داشت: عملکرد پارلمان پاکستان نسبت به 
نخستین سال دولت کنونی فوق العاده بود و همچنین امیدوار است که 
همه مسایل این کشور در سال های آینده بیش از پیش بهبودی خواهد 

یافت.
ارتش  نظامی  عملیات  اسالم آباد  داشت:  اظهار  پاکستان  جمهور  رییس 
علیه تروریست ها را تا آخرین تروریست در این کشور ادامه خواهد داد.
وی گفت: دولت هند باید مسأله کشمیر را بر اساس قرارداد سازمان ملل 

حل کند.
رییس جمهور پاکستان در مورد »راهرو اقتصادی پکن- اسالم آباد« نیز 
راهرو  آغاز  مورد  در  پاکستان  سیاسی  احزاب  همه  آرای  اتفاق  گفت: 

اقتصادی پکن- اسالم آباد خوشایند است.
وی گفت: راهرو اقتصادی چین و پاکستان وضعیت اقتصادی منطقه را 

تغییر خواهد داد.
رییس جمهور پاکستان همچنین تاکید کرد: هیچ یک از مناطق پاکستان از 

راهرو اقتصادی پکن- اسالم آباد محروم نخواهد ماند.
بر اساس ماده 56 قانون اساسی پاکستان، سال کاری جدید پارلمان از 17 
مارچ آغاز می شود و سخنرانی رییس جمهور این کشور نیز الزمه ای از 

قانون اساسی پاکستان است.
مشترک  اجالس  در  نیز  گذشته  سال  جون   2 پاکستان  جمهور  رییس 

پارلمان این کشور به سخنرانی پرداخته بود.

صدر اعظم آلمان تاکید کرد که رهبران اتحادیه اروپا احتماال باید تغییراتی 
را در پیمان های اروپایی مد نظر قرار دهند تا اصالحات مورد نظر انگلیس 

را اجرا کنند.
با بی بی سی تصریح کرد که  آنگال مرکل صدر اعظم آلمان در مصاحبه 
رهبران اروپایی احتماال مجبور خواهند بود تا برخی تغییرات در پیمان های 
اروپا را مورد بررسی قرار دهند تا اصالحات مورد نظر انگلیس اجرا شود.

اظهارات مرکل در شرایطی است که دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس 
که به تازگی در انتخابات سراسری به پیروزی رسیده قول داده است که در 
صورت عدم توافق با اتحادیه اروپا برای تغییر برخی پیمان ها به خصوص 
در زمینه مهاجرت، همه پرسی عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را پیش 

از پایان 2۰17 میالدی برگزار خواهد کرد.
مرکل در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا پیمان های اروپایی برای تامین 
درخواست های مورد نظر انگلیس تغییر خواهد کرد، گفت: اگر واقعا الزم 
باشد آنگاه ما در خصوص تغییر برخی پیمان های اروپایی فکر خواهیم 

کرد. 
مرکل همچنین افزود: ممکن است وی از برخی تغییرات مورد نظر کامرون 
حمایت کند. من خوش بین هستم که به یک راهکار خوب دست خواهیم 

یافت.
نوربرت روتگن رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان آلمان )بوندس تاگ( 
که از متحدان نزدیک آنگال مرکل به شمار می رود، پیش از این تاکید کرده 
است که همه پرسی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا هر چه زودتر برگزار 

شود، بهتر خواهد بود.
انگلیس یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا به شمار می رود و کشورهای 

اروپایی نیز بارها در موقعیت های مختلف به این مساله اشاره کرده اند.
مردم  درصد   22 از  بیش  یوگاو،  موسسه  نظرسنجی  ترین  تازه  اساس  بر 
انگلیس هنوز نسبت به مساله عضویت این کشور در اتحادیه اروپا مردد 
در  کشور  این  عضویت  ادامه  خواستار  انگلیس  مردم  درصد   45 هستند، 
اتحادیه اروپا بوده و 33 درصد نیز اعالم کرده اند که خواستار ترک انگلیس 

از اتحادیه اروپا هستند.
کامرون تحت فشار زیادی است تا مهاجرت به انگلیس را کاهش دهد. تازه 
ترین آمارها نشان می دهد که در سال 2۰14 میالدی بیش از 318 مهاجر 
وارد انگلیس شده اند. کامرون قول داده است تا تعداد مهاجران اروپایی 
به انگلیس را به کمتر از 1۰۰ هزار نفر برساند.این مساله در تضاد با پیمان 

اتحادیه اروپا در خصوص آزادی جابجایی نیروی کار است.

رییس جمهور پاکستان به ارتش کشورش:

آمـادۀ واکنـش در بـرابـر هنـد باشیـد

احتـمال تغیـیر پیمـان هـای اتحـادیه اروپـا
 برای جلوگیری از خروج انگلیس

امریکا:

پرتاب ماهواره کوریای شمالی نقض 

قطعنامه های شورای امنیت است

امریکا در واکنش به گزارش مربوط به احتمال پرتاب یک ماهواره 
ماهواره ای  پرتاب هرگونه  تاکید کرد که  فضایی کوریای شمالی 
باشد، نقض  استفاده شده  بالستیک  فناوری موشک  از  که در آن 

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل است.
به گزارش رویترز، واکنش امریکا به پرتاب ماهواره جدید کوریای 
شمالی در شرایطی است که آسوشیتدپرس پیش از این به نقل از 
پائک چانگ هو معاون آژانس فضایی کوریای شمالی اعالم کرده 
بود که پیونگ یانگ در حال دستیابی به پیشرفت های بیشتری در 

زمینه پرتاب ماهواره به مدار زمین است.
وی در ادامه افزود: زمانی که این پیشرفت ها تکمیل شود، و پیش 
از پرتاب ماهواره ، آن را به اطالع سازمان های بین المللی و سایر 

کشورها خواهیم رساند.
تاکید کرد که  نیز  امریکا  ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه 
هرگونه پرتاب ماهواره به مدار زمین با استفاده از فناوری موشک 

های بالستیک، نقض قطعنامه های شورای امنیت خواهد بود.
فناوری موشک  از  با استفاده  افزود: هرگونه ماهواره یی که  وی 
شورای  متعدد  های  قطعنامه  نقش  شود،  پرتاب  بالستیک  های 
فعالیت  تا همه  امنیت است که کوریای شمالی را ملزم می کند 

های مربوط به برنامه موشک بالستیک را متوقف کند.
با  یی  هسته  و  موشکی  های  برنامه  خاطر  به  شمالی  کوریای 
تحریم های اقتصادی و سیاسی شورای امنیت سازمان ملل روبرو 
شده است.کوریای شمالی در آوریل 2۰۰3 میالدی از پیمان منع 
گسترش تسلیحات هسته ای خارج شد و اقدام به توسعه ذخایر 

هسته ای خود نموده است.
پیونگ یانگ در سال 2۰۰5 میالدی خود را یک قدرت هسته ای 
اعالم کرد. در سال 2۰۰6 پیونگ یانگ نخستین آزمایش هسته ای 
خود را انجام داد و در سال های 2۰۰9 و 2۰13 میالدی نیز دو بار 

دیگر اقدام به انجام آزمایش هسته ای کرده است.
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