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مجلس نمایندگان قرارداد امنیتی با امریکا و ناتو را تصویب کرد

حمله ی انتحاری در پکتیکا،
 ۵۰ کشته و بیش از ۶۰ زخمی بر جا گذشت 
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2ص

و زارت کار و امور اجتماعی:
6.5 ميليون کودک در شرایط دشوار 

زندگی می کنند

پرونده های 
قتل خبرنگاران بررسی شوند

هم بستگی عليه طالبانصفحه 2

۵ص

گستره ی نفوذهای بیرونی بر بنیادگرایی/ شدن دانشجویان 
یافته های این پژوهش نشان می دهد که جناح های بیرونی از دسترسی شان به دانشگاه ها سود می برند و از 
به ویژه   استفاده می کنند.  منافع شان  پیشبرد  برای  وسیله ای  مثابه  به  دانشجویان  اعتراض های  بسیج  قدرت 
مناسبات  فراغت،  از  بعد  کار  وعده ی  و  آنان  انجمن های  تمویل  و  دانشجویان  از  حمایت  با  گروه ها  این 
حامی-مشتری ایجاد می کنند. در بدل آن، دانشجویان در تظاهرات ها و اعتراض ها به لقمه های دهان آنان 
تبدیل می شوند. در اغلب موارد، این مناسبات دانشجویان تحریک به تجزیه  شدن بر اساس قوم و مذهب 
می کنند که پرخاش گری در میان دانشجویان را ترغیب می کند. برعالوه، محیط های دانشگاهی که حس 
قوی تر اعتراض های بنیادگرایانه را از خود به نمایش می گذارند، در نزدیکی حوزه هایی قرار دارند که از نگاه 
تاریخی خیلی سیاسی بوده اند. در این مناطق احزاب سیاسی، جنگ ساالران و مدرسه ها تا حدودی به شکل 
محافظه کارانه بر آن مناطق حکم می رانند. یک قضیه ی این چنینی، در جالل آباد مشاهده شد که در آن 
مدرسه ی دارالعلوم مسئولیت بسیج دانشجویان برای اعتراض علیه حضور ایاالت متحده در افغانستان را به 
عهده داشت )صدای امریکا، 2013(. مورد دیگر در کابل گزارش داده شد که در آن جمعیت اصالح تظاهرات 

دانشجویی را علیه الیحه ی قانون منع خشونت علیه زنان سازمان دهی کرد  )عثمان، 2013(. 

گرایش های بنیادگرایانه در میان دانشجویان 
در محیط های دانشگاهی افغانستان
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شرکت سیاحتی و توریستی اخگر

آدرس: چهارراهی انصاری، پهلوی 
انصاف هوتل، کابل، افغانستان

Email:
akhgartravels@gmail.com

شماره های تماس: 0794196767
0202212285 /0700745419

نمایندگی:  سرای شمالی

تکت های داخلی و خارجی خویش را
 با نازلترین قیمت به دست بیاورید

فروش تکت های داخلی و خارجی
اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها

ترتیب پروگرام های تفریحی
خدمات اخذ ویزه زیارتی، سیاحتی و تجارتی

ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا
بیمه صحی و سفری )افغان گلوبل(

سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو
WESTERN UNION خدمات

خدمات حواله
خدمات صرافی

International and Domestic Flight 
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive 
Services
Money Order Services
Money Exchange












خدمات

استفاده نادرست از موبایل
 چه بالیی بر سر گردن می آورد؟

۶ص

رییس جمهور اوباما در هفته های اخیر تصمیم گرفت  نظر به چیزی که اصال برنامه ریزی شده بود، مأموریت 
ارتش این کشور در افغانستان در سال 2015 را گسترش دهد، گامی که اطمینان می دهد نیروهای امریکایی 

در جنگ این کشور جنگ زده برای حد اقل یک سال دیگر  نقش مستقیم خواهند داشت.
نظر به گفته های چندین مقام حکومتی، ارتش و کانگرس امریکا  از تصمیم آقای اوباما با خبرند. این دستور 
به نیروهای امریکایی اجازه می دهد تا علیه طالبان و دیگر گروه های شورشی که تهدیدی علیه نیروهای 
امریکایی یا حکومت افغانستان باشند، مأموریت   انجام دهند؛ مأموریتی که در مقایسه با آن یکی که رییس 
جمهور در اوایل سال جاری به مردم توضیح داد، گسترده تر است. این اختیار جدیدی که به نیروهای امریکایی 
داده شده است، به جیت ها، بمب افگن ها و هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی اجازه می دهد تا از نیروهای 

افغانستان در مأموریت های جنگی حمایت کنند.
آقای اوباما در ابالغیه ای در باغ رز کاخ سفید در ماه می  گفت که سال آینده ارتش امریکا در افغانستان نقش 
جنگی نخواهد داشت و مأموریت 9800 نیروی باقی مانده ی این کشور در افغانستان، به آموزش نیروهای این 

کشور و شکار »بقایای القاعده« محدود خواهد بود. 

تغییر موقف اوباما و گسترش
 نقش امریکا در جنگ افغانستان

3صفحه

مسي جاودانه شد!

7ص



پکتیکا  والیت  محلی  مقام های  روز:  اطالعات 
در شرق کشور اعالم کردند که بر اثر یک حمله ی 
انتحاری در این والیت، 50 تن کشته و بیش از 
معلومات  اساس  بر  شده اند.  زخمی  دیگر  تن   60
آنان، جسدهای کودکان، ورزشکاران و مو سفیدان 

نیز در بین قربانیان دیده می شوند.
دیروز  عصر  پکتیکا  والی  معاون  فضلی،  عطا اهلل 

به رسانه ها گفت که یک حمله کننده ی انتحاری 
سوار بر موتر سایکل، مواد انفجاری حاملش را در 
ولسوالی  مربوطات  در  پراو  به  موسوم  منطقه ی 
او،  گفته ی  به  داد.  انفحار  والیت  این  یحیی خیل 
در این رویداد تا ساعت ۷ شام، 50 جسد و بیش 
از 60 زخمی به یکی از شفاخانه های این ولسوالی 

انتقال داده شده اند.

امنیتی  مقام های  از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  اما 
پکیتکا، تعداد کشته شدگان این رویداد را 45 تن 
گزارش داده اند. این حادثه زمانی رخ داده که یک 
مسابقه ی والیبال بین ولسوالی های یوسف خیل و 
بوده  برگزاری  حال  در  پکتیکا  والیت  یحیی خیل 
است. در دور نهایی این مسابقه، برعالوه ی مردم 

عام، فرماندهان پولیس نیز حضور داشته اند.

در همین حال، برخی از رسانه ها به نقل از منابع 
گزارش داده اند،  سه فرمانده پولیس و هفت تن از 
محافظان آن ها نیز شامل کشته شدگان اند. محمد 
اشرف غنی، رییس جمهور کشور با نشر بیانیه  ای 
را محکوم کرد. جنرال دوستم، معاون  این حمله 
اول ریاست جمهوری نیز این حمله را محکوم  و 

قتل عام مردم بی گناه خوانده است.

امور  و  کار  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
نیم  و  شش  اکنون  که  کردند  اعالم  اجتماعی 
دارند.  وجود  کشور  در  آسیب پذیر  کودک  میلیون 
از  که  گفت  وزارت  این  سرپرست  افضلی،  آمنه 
این رقم، سه و نیم میلیون آن تحت حمایت قرار 
گرفته اند. او افزود، هنوز هم سه میلیون کودک در 
کشور روی سرک ها و فابریکه ها مصروف کارهای 
این  موارد  بعضی  در  گفت،  افضلی  بانو  شاقه اند. 
کودکان قاچاق می شوند و مورد تجاوزهای جنسی 
اقدام  باید  آن  جلوگیری  برای  که  می گیرند  قرار 
امور  و  کار  وزارت  که  کرد  تأکید  او  اما  شود. 
منابع  کمک  به  گذشته  سال های  در  اجتماعی 

تمویل کننده، استراتژی ها و قوانینی را برای بهبود 
مؤثر  قوانین  این  و  نموده  تهیه  کودکان  وضعیت 
بوده اند. ولی به گفته ی او، به دلیل کمبود امکانات 
نشده  رسیدگی  کودکان  به  تمام مشکالت  مالی، 
بانو افضلی از حکومت وحدت خواست که  است. 
بودجه ی  کشور  در  کودکان  وضعیت  بهبود  برای 
بیش تر  گذشته  در  دهد.  اختصاص  را  خاصی 
رسیده  به مصرف  امنیتی  در بخش های  هزینه ها 
و برای بهبود وضعیت کودکان توجه   خاصی نشده 
سالمت  با  را  جامعه  سالمت  افضلی  بانو  است. 
کودکان ارتباط داد و گفت که اگر در مورد تعلیم 
توجه  آزادی های کودکان  و  امور صحی  تربیه،  و 

او  شد.  خواهد  تضمین  نیز  جامعه  سالمت  شود، 
این اظهارات را دیروز در مراسم بیست و پنجمین 
بیان  سالگرد کنوانسیون حقوق کودکان در کابل 
اشرف  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  کرد. 
غنی در این مراسم از وزارت کار و امور اجتماعی 
خواست که به تجلیل از این روز اکتفا نکند، بلکه 
به تحلیل وضعیت کودکان بپردازد و راهکاری را 
از وزارت   او  پیدا کند.  آنان  برای بهبود  سرنوشت 
معارف و سایر اداره های مربوط  نیز خواست که در 
این زمینه با وزارت کار و امور اجتماعی همکاری 
در  کودکان  وضعیت  بهبود  برای  محمدی  کنند. 
کشور خواستار ایجاد یک استراتژی برای حمایت 

آن،  ساختن  با  که  کرد  تأکید  و  شد  کودکان  از 
به  مجبور  دانش  کسب  برای  بعدی  نسل های 
سفر به کشورهای خارج نخواهند شد. به باور او، 
تأمین عزت کودکان در کشور باعث رفع مشکل 

اقتصادی، فقر و سایر محرومیت ها می شود.
فقر، کار اجباری، محرومیت از تعلیم و تربیه، سوء 
از  قاچاق  و  اذیت  و  آزار  گوناگون،  استفاده های 
خوانده  در کشور  کودکان  فراراه  اصلی  مشکالت 
اعالم  هموار ه  مسئول  مقام های  هرچند  شده اند. 
کرده اند، در 13 سال گذشته برای بهبود وضعیت 
کودکان اقدام شده؛ اما هنوز هم کودکان در کشور 

با مشکالت جدی دست و پنجه نرم می کنند.

خبرنگاران  مرکز  مسئوالن  روز:  اطالعات 
قتل  پروند ه های  بررسی  خواستار  افغانستان 
قریشی،  احمد  شده اند.  کشور  در  خبرنگاران 
رییس این مرکز می گوید، تا کنون به پرونده های 
خبرنگاران و بازداشت عامالن این قتل ها رسیدگی 
مصئونیت  عدم  از  نگرانی  ابراز  با  او  است.  نشده 
خبرنگاران در کشور گفت، در دو دهه ی اخیر 46 

خبرنگار در کشور کشته شده اند. به گفته ی او، 29 
تن از این خبرنگاران مورد هدف قرار گرفته و 1۷ 
مسلحانه  درگیری های  و  انفجار  در  دیگرشان  تن 
در  گذشته  روز  را  اظهارات  این  او  شده اند.  کشته 
نشست کمپاین سراسری علیه معافیت از مجازات 

خبرنگاران و فعاالن رسانه ای در کابل بیان کرد.
دو  قتل  عامالن  تنها  کنون  تا  که  گفت  قریشی 

خبرنگاران  میان  »در  شده اند:  مجازات  خبرنگار 
خبرنگار  دو  و  افغان  شهروند   19 شده،  کشته 
پاکستانی شامل اند«. او افزود، 12 خبرنگار توسط 
تن  پنج  طالبان،  توسط  تن  شش  ناشناس،  افراد 
ناشناس،  افراد مسلح  توسط مردم، سه تن توسط 
یک تن توسط نیروهای امریکایی، یک تن توسط 
پولیس  توسط  تن  یک  و  بریتانیایی  نیروهای 

تأکید کرد که زندگی  او  افغانستان کشته شده اند. 
در  آنان  و  است  مواجه  خطر  با  خبرنگاران  کاری 
کشور مصئونیت کاری ندارند. در این نشست پیام 
عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی 
نیز خوانده شد. رییس اجرایی در این پیام از تعهد 
حکومت وحدت ملی در راستای بررسی پرونده های 
قتل خبرنگاران و بازداشت عامالن آن اطمینان داد.

اطالعات روز: مسئوالن سازمان جهانی مهاجرت 
یا »آی او ام« اعالم کردند که این سازمان نزدیک 
کشورهای  از  را  افغانستان  متخصص   1500 به 
برگشتانده  کشور  این  به  دوباره  جهان،  مختلف 
در  مختلف  بخش های  در  اکنون  افراد  این  است. 
اند.  فعالیت  مصروف  غیر دولتی  و  دولتی  ادار های 
مهاجرت  جهانی  سازمان  رییس  دینزیگر،  ریچارد 
که  گفت  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دیروز 

این تعداد افراد از سال 2001 میالدی تا کنون از 
برگشتانده شده اند.  افغانستان  به  31 کشور جهان 
مختصصان  تعداد  این  حاضر  حال  در  افزود،  او 
افغانستان  در  غیر دولتی  نهاد  و 96  وزارت  در 24 
جمله ی  از  او،  گفته ی  به  می کنند.  وظیفه  اجرای  
به کشورشان، 236  برگشته  افغان های متخصص 
در  دینزیگر  می دهند.  تشکیل  زنان  را  آن ها  تن 
ادامه گفت، برنامه ی برگرداندن مختصصان افغان 

مهاجرات  جهانی  سازمان  سوی  از  کشورشان  به 
معارف  وزارت های  نمایندگان  یافت.  خواهد  ادامه 
و شهرسازی کشور نیز در نشست یاد شده حضور 
داشتند. آنان از همکاری سازمان »آی او ام« در مورد 
برگرد  اندن افغان های متخصص به کشور، قدردانی 
کردند. امیرالدین سالک، معین وزارت شهرسازی در 
برگشته  متخصص  افغان های  گفت،  نشست  این 
انجام  وزارت  این  در  را  خوبی  کارهای  کشور،  به 

خواست  مهاجرت  جهانی  سازمان  از  او  داده اند. 
دهد.  ادامه  زمینه  این  در  همکاری هایش  به  که 
تعداد زیادی از متخصصان و دانشمندان کشور در 
بخش های مختلف، به دلیل ادامه ی جنگ ها، کشور 
در بخش های  ترک کرده اند. کمبود متخصص  را 
از  تا شماری  زیادی  باعث شده  مختلف در کشور 
بسیار  معاش  با  وزارت ها  در  خارجی  متخصصان 

گزاف به عنوان مشاور مقرر شوند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
امریکا در  از کانگرس  با هیأت شش نفری  کشور 
مورد تجهیز نیروهای امنیتی مذاکره کرده است. راب 
ویتمن، نماینده ی کمیته ی خدمات تسلیحاتی ایاالت 
متحده ی امریکا، ریاست هیأت کانگرس امریکا در 
کشور را به عهده داشته است. در خبرنامه ی ارسالی 

روزنامه ی  به  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
روز یک شنبه  دیدار  این  است،  آمده  روز  اطالعات 
هفته ی روان در ارگ انجام شد. در این دیدار هر دو 
جانب در مورد روابط میان دو کشور در عرصه های 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  تمویل  به ویژه  مختلف، 
افغان و ادامه ی کمک های ایاالت متحده ی امریکا 

نیروهای  تجهیز  کرده اند.  گفت وگو  افغانستان،  به 
امنیتی از سوی امریکا،  از خواست های عمده ی مردم 
و حکومت جدید اند. با امضای پیمان های امنیتی با 
امریکا و ناتو و هم چنان تصویب آن از سوی مجلس، 
انتظار می رود که آنان نیروهای امنیتی کشور را با 
تجهیز  جنگی  هواپیماهای  و  سنگین  سالح های 

با  دیدار  در  امریکا  کانگرس  هیأت  اعضای  کنند. 
رییس جمهور از ادامه ی حمایت های این کشور از 
حکومت و مردم اطمینان داده اند. به دنبال آن اشرف 
تقویت  راستای  در  کشور  آن  کمک های  از  غنی 
نیروهای امنیتی قدردانی کرده و بر گسترش بیش تر 

روابط میان دو کشور تأکید نموده است.

اطالعات روز: پس از تصویب قراردادهای امنیتی 
با امریکا و ناتو از سوی مجلس نمایندگان، اعضای 
مجلس سنا اعالم کردند که در تأیید این قراردادها 
عجله نخواهند کرد. اعضای این مجلس تأکید دارند 
که در قسمت تأیید قراردادهای امنیتی با امریکا و 
ناتو از دقت کامل کار می گیرند. محمد علم ایزدیار، 
معاون مجلس سنا دیروز گفت که متن قراردادهای 
برای  نمایندگان  مجلس  سوی  از  امروز  امنیتی 

تأیید به مجلس سنا ارسال خواهد شد. ما پس از 
گفت وگوهای زیاد، در مورد آن تصمیم می گیریم. 
اعضای مجلس سنا می  گویند، مجلس نمایندگان 
در تصویب قراردادهای  امنیتی عجله کرده است. 
رفیع اهلل گل افغان، معاون دوم مجلس سنا گفت که 
ما پس از مطالعه ی دقیق و بررسی همه جانبه در 
مورد قراردادهای امنیتی تصمیم می گیریم. او افزود، 
یک کاپی متن این قراردادها برای خوانش باید به 

عضو  این  شود.  داده  سنا  مجلس  کمیسیون های 
مجلس سنا تأکید کرد که در تأیید این قراردادها 
ملی  مسئله ی  این جا  در  چون  نمی کنیم؛  علجه 
دارند که  تأکید  سنا  اعضای مجلس  است.  مطرح 
در حال حاضر افغانستان در آتش نا امنی می سوزد 
و امریکا مطابق قرارداد امنیتی، باید امنیت  کشور 
بنیاد  بر  امریکا  می گویند،  آنان  کند.  تأمین  را 
قراردادهای امنیتی تنها حق تأمین امنیت، تجهیز 

نیروهای امنیتی و جلوگیری از مداخله ی پاکستان 
قرارداد  براساس  دارد.  را  افغانستان  داخلی  امور  در 
با امریکا، در حدود 9800 سرباز امریکایی  امنیتی 
پس از 2014 در کشور  باقی خواهند ماند. بر اساس 
همین قرارداد، امریکا پس از سال یاد شده در کابل، 
بگرام، مزار شریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، 
جالل آباد و شیندند هرات نیز پایگاه نظامی خواهد 

داشت.

مجلس نمایندگان قرارداد امنيتی با امریکا و ناتو را تصویب کرد2
قرارداد  نمایندگان  مجلس  روز:  1اطالعات 
نشست  یک  در  دیروز  را  ناتو  و  امریکا  با  امنیتی 
آرا تصویب کرد. قراردادهای  اکثریت  با  فوق العاده 
امنیتی با امریکا و ناتو به تاریخ 8 ماه عقرب در کابل 
به امضا رسیدند و پس از آن متن این قراردادها به 
تاریخ 19 اکتبر برای تصویب به مجلس نمایندگان 

فرستاده شد.
و  معاهدات  رد  یا  تأیید  اساسی،  قانون  مطابق 
از  خارج،  کشورهای  با  بین المللی  میثاق های 
صالحیت های شورای ملی است. در نشست دیروز 
این  در  حاضر  عضو   15۷ از  نمایندگان  مجلس 
مجلس، به »قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی 
میان افغانستان و امریکا« پنج  رای مخالف و سه 

 رای ممتنع و متباقی رای مثبت دادند.
در  حاضر  نماینده ی   152 جمله ی  از  هم چنان 
مجلس نمایندگان به »قرارداد وضعیت نیروها بین 

افغانستان و ناتو« تنها 5 تن آنان رای مخالف دادند. 
باید گفت که شماری از نمایندگان در آغاز نشست 
دیروز مخالفت شدیدی به تصویب دو سند یاد شده 
این  موافقان  واکنش جدی  باعث  که  دادند  نشان 

قراردادها  شد.
شماری از مخالفان امضای پیمان امنیتی با امریکا 
و ناتو، تعدادی از همکاران شان را متهم کردند که 
برای تصویب این قراردادها، قباًل در سفارت امریکا 
موافقان  از  شماری  اما  داشته اند.  برنامه  کابل  در 
امضای قراردادهای همکاری با امریکا و ناتو را برای 

ثبات و امنیت کشور مهم خواندند.
امریکا،  با  امنیتی  همکاری های  قرارداد  اساس  بر 
 حدود 9800 سرباز امریکایی پس از 2014 در کشور 
قرارداد،  همین  اساس  بر  امریکا  می مانند.  باقی 
پس از 2014 در کابل، بگرام، مزار شریف، هرات، 
هرات  شیندند  و  گردیز، جالل آباد  هلمند،  قندهار، 

پایگاه نظامی خواهند داشت.
این توافق نامه تا سال 2024 اعتبار دارد و پس از آن 
هم در صورت توافق دو کشور، قابل تمدید است. 
قرار است مأموریت رزمی نیروهای امریکایی و ناتو 
در کشور در آخر سال روان پایان یابد، پس از آن 
مأموریت جدید آن ها در راستای حمایت و آموزش 

نیروهای امنیتی کشور آغاز می شود.
مطابق قرارداد همکاری با امریکا و ناتو، نیروهای 
امنیتی را در بخش های آموزش  خارجی نیروهای 
این  از  بخشی  در  می کنند.  کمک  مشوره دهی  و 
سال  از  پس  خارجی  نیروهای  آمده،  توافق نامه ها 
زمینه های  در  را  کشور  امنیتی  نیروهای   2014
سیستم  ارتقای  گوناگون،  بمب های  خنثا سازی 
تدارکاتی و حمل و نقل، اطالعاتی و تقویت نیروهای 

هوایی هم کمک می کنند.

استقبال رییس جمهور
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور از تصویب 
ناتو  و  امریکا  افغانستان،  میان  امنیتی  قراردادهای 
سنا  مجلس  از  و  کرده  استقبال  مجلس  توسط 
قراردادهای  تأیید  مورد  در  اقدام مشابه  تا  خواسته 
مذکور انجام دهد. در خبرنامه ی ریاست جمهوری 
تأیید قراردادهای یاد  از اشرف غنی آمده،  به نقل 
شده توسط مجلس اقدام خوبی در راستای تحکیم 

حاکمیت ملی کشور است.
قراردادها،  این  اساس  بر  است،  آمده  خبرنامه  در 
امور  کامل  مسئولیت  کشور  امنیتی  نیروهای 
نیروها  این  و  داشت  خواهند  به دوش  را  امنیتی 
همین  در  شد.  خواهند  تجهیز  و  تقویت  بیش تر 
حال، شماری از اعضای مجلس سنا گفته اند که در 
دقت  از  ناتو  و  امریکا  با  امنیتی  قراردادهای  تأیید 

کار می گیرند.

حمله ی انتحاری در پکتيکا، 5۰ کشته و بيش از 6۰ زخمی بر جا گذشت 

و زارت کار و امور اجتماعی: 6.5 ميليون کودک در شرایط دشوار زندگی می کنند

پرونده های قتل خبرنگاران بررسی شوند

15۰۰ متخصص افغان دوباره به کشور برگشته  اند

گفت وگوی اشرف غنی با اعضای کانگرس امریکا روی تجهيز ارتش 

مجلس سنا: در تأیيد قراردادهای امنيتی عجله نمی  کنيم

موافقت نامه هایی
 که آینده ی افغانستان را 

تضمين می کنند

موافقت نامه ی همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و 
از سوی  آرا  اکثریت  با  نیروها  موافقت نامه ی وضعیت  و  امریکا 
مجلس نمایندگان تصویب شد. این دو موافقت نامه بیش از سه 
سال بحث غالب بر فضای سیاسی کشور بود و حکومت قبلی 
در  بود.  درگیر  موضوع  دو  این  با  سال  دو  از  بیش  افغانستان 
از  موافقت نامه  دو  این  ملی،  روزهای حکومت وحدت  نخستین 
متحده ی  ایاالت  و  ناتو  ملی،  وحدت  دولت  نماینده های  سوی 
امریکا امضا شد و اکنون با تصویب آن ها در مجلس نمایندگان، 

حیثیت یک سند حقوقی الزام آور را پیدا کرده است. 
این دو موافقت نامه  ، چارچوب همکاری های امنیتی و دفاعی میان 
افغانستان، ناتو و ایاالت متحده ی امریکا در چشم انداز ده سال 
آینده را ایجاد کرده است. تمامی همکاری های امنیتی، سیاسی و 
کمک های اقتصادی ایاالت متحده ی امریکا در چارچوب همین 
سند تعریف و تضمین گردیده و سرنوشت سربازان امریکایی در 

افغانستان را همین سند مشخص می سازد. 
این دو سند از حمایت قاطع در داخل افغانستان برخوردار بودند. 
افغانستان  کننده ی  تضمین  را  سند  دو  این  افغانستان  حکومت 
می خواند.  داخلی  تهدید های  و  خارجی  مداخالت  برابر  در 
و  ثبات  دوام  و  بقا  تفکرات –  و  نحله ها  تمام  از  سیاسی -  قشر 
دموکراسی افغانستان را مرتبط به آن می داند و مردم به تعهدات 
تعریف  سند  این  پرتو  در  که  امنیتی  و  اقتصادی  کمک های 
پیمان  طرح  نخست  روزهای  همان  از  بسته اند.  دل  گردیده، 
تا  امنیتی،  موافقت نامه ی  آن   تعقیب  به  و  امریکا  با  استراتژیک 
این  با  مخالفت  در  قوی  منطق  و  جدی  مخالفت  هیچ  کنون 
همسایه  کشورهای  برخی  این که  با  است.  نشده  مشاهده  سند 
تبلیغات  موج  کشور  داخل  در  وابسته  و  مشخص  حلقه های  و 
منفی علیه آن ایجاد کردند؛ اما با آن هم لویه جرگه ی مشورتی 
و  اقشار  تمام  از  افغانستان  مردم  و  کرد  تصویب  را  سند ها  این 
نحله های فکری و سیاسی خواهان امضای این سند و تصویب 
این سندها  امر نشان می دهد که  این  پارلمان گردیدند.  آن در 

مایه ی امید و اطمینان مردم افغانستان در آینده ی نامعلوم اند. 
رییس جمهور غنی در نخستین روزهای شروع به کار حکومتش، 
با امضای این سند، مسیر تعامل سازنده و همکاری های نزدیک 
متحده ی  ایاالت  و  )ناتو  متحدانش  عمده ترین  با  افغانستان 
امریکا( را هموار کرد و اکنون با تصویب این سند در پارلمان، 
آینده ی همکاری های امنیتی و اقتصادی آن ها مستحکم تر شده 

است. 
هردو کشور منافع و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت زیادی را در 
برای  این سند  را در  افغانستان منافع فوری  این سند می بینند. 
خود تصور می کند که تأمین کننده ی نیاز های فوری اش می باشد؛ 
دریافت  فنی،  و  اقتصادی  کمک های  تداوم  مثل  نیازهایی 
برابر  در  افغانستان  از  حمایت  تسلیحاتی،  و  نظامی  کمک های 
ارتقای  و  فرصت طلب  و تک تازی های همسایگان  خودسری ها 
منزلت بین المللی افغانستان در منطقه. پرسش از مأموریت ناتمام 
مبارزه با تروریسم در افغانستان، آینده ی ثبات و امنیت، چگونگی 
در سال های  افغانستان  اقتصادی حکومت  و  مالی  منابع  تأمین 
آینده و زمینه های خطر و تهدیدات باالقوه برای ایاالت متحده ی 
امریکا و افغانستان و مسایل دیگر با امضا و تصویب این سندها 
از  افغانستان  مردم  پرسش های  و  نگرانی ها  و  می یابند  پاسخ 

آینده ی شان را این دو سند رفع می کنند. 
ایاالت  دارد.  سند  این  از  زیادی  توقعات  و  اهداف  نیز   امریکا 
متحده توقع دارد که با امضای موافقت نامه ی امنیتی، پایگاه های 
نظامی در افغانستان بگشاید و با تسهیالتی که این موافقت نامه 
برای سربازان آن  در افغانستان فراهم می کند، بتواند راحت تر و 
خوب تر مأموریت مبارزه با ترور یسم و تجهیز و آموزش نیروهای 
متحده  ایاالت  برآن،  افزون  دهد.  انجام  را  افغانستان  امنیتی 
می خواهد از این طریق حضور مؤثر خود را در یکی از مهم ترین 
مؤثر  نظامی  حضور  نماید.  تأمین  جهان  نقاط  خطرساز ترین  و 
امریکا در افغانستان نه تنها به این کشور را به نظارت بر اعمال 
و برنامه های پنهان و آشکار رقبای منطقه ای اش قادر می سازد، 
بلکه این کشور را در مهار تروریسم و بنیاد گرایی  به عنوان یکی 
می سازد.  نیز  قادر  منافعش  و  امنیت  تهدید  منابع  مهم ترین  از 
بنابراین، این دو سند برای منافع افغانستان و ایاالت متحده ی 
امریکا فوق العاده حیاتی اند و انتظار می رود که مجلس سنا نیز 

با درک مقتضیات و اهمیت این دو سند، آن ها را تصویب کند.
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رییس جمهور اوباما در هفته های اخیر تصمیم گرفت  نظر 
ارتش  بود، مأموریت  برنامه ریزی شده  به چیزی که اصال 
را گسترش دهد،  افغانستان در سال 2015  در  این کشور 
گامی که اطمینان می دهد نیروهای امریکایی در جنگ این 
کشور جنگ زده برای حد اقل یک سال دیگر  نقش مستقیم 

خواهند داشت.
نظر به گفته های چندین مقام حکومتی، ارتش و کانگرس 
امریکا  از تصمیم آقای اوباما با خبرند. این دستور به نیروهای 
تا علیه طالبان و دیگر گروه های  اجازه می دهد  امریکایی 
امریکایی یا حکومت  نیروهای  شورشی که تهدیدی علیه 
در  که  مأموریتی  دهند؛  انجام  مأموریت    باشند،  افغانستان 
مقایسه با آن یکی که رییس جمهور در اوایل سال جاری به 
مردم توضیح داد، گسترده تر است. این اختیار جدیدی که به 
نیروهای امریکایی داده شده است، به جیت ها، بمب افگن ها 
و هواپیماهای بدون سرنشین امریکایی اجازه می دهد تا از 

نیروهای افغانستان در مأموریت های جنگی حمایت کنند.
آقای اوباما در ابالغیه ای در باغ رز کاخ سفید در ماه می 
 گفت که سال آینده ارتش امریکا در افغانستان نقش جنگی 
نخواهد داشت و مأموریت 9800 نیروی باقی مانده ی این 
کشور در افغانستان، به آموزش نیروهای این کشور و شکار 

»بقایای القاعده« محدود خواهد بود. 
تصمیم تغییر این مأموریت، نتیجه ی  بحث طوالنی و داغی 
بود که تنش ها در درون حکومت اوباما بر سر دو مسئله ی 
مهم و اغلب رقیب را آشکار کرد: قولی که آقای اوباما برای 
پایان دادن به جنگ افغانستان داده بود، در مقابل تقاضاهای 
باشند  قادر  امریکایی  نیروهای  این که  بر  مبنی  پنتاگون 
موفقانه  را  افغانستان  در  باقی مانده ی شان   مأموریت های 

انجام دهند.
بحث های داخلی علیه پس زمینه ی سقوط نیروهای امنیتی 
عراق در برابر پیشرفت های دولت اسالمی در سال جاری 
از  که  سفید،  کاخ  و  پنتاگون  میان  موجود  بی اعتمادی  و 
زمان تصمیم آقای اوباما مبنی بر افزایش 30000 نیروی 
امریکایی در سال 2009 در افغانستان وجود دارد، صورت 
از مشاوران ملکی رییس جمهور می گویند  برخی  گرفتند. 
که این تصمیم صرف به دلیل فشار زیاد  پنتاگون اتخاذ شد 
و برخی از مقام های ارتش می گویند که این تصمیم ناقص 

بوده و با نگاه  به سیاست های داخلی اتخاذ شده بود.
تصمیم اوباما در جریان یک نشست کاخ سفید با مشاوران 
ارشد امنیت ملی آن در هفته های اخیر اتخاذ شد و اوباما 
موفق شد   بر انتقاد برخی از دستیاران ارشد ملکی اش فایق 
آید؛ مشاروانی که استدالل کردند، حیات امریکایی ها نباید 
در سال آینده در هیچ عملیاتی علیه طالبان به خطر انداخته 
شود و آن ها باید صرف یک مأموریت محدود مبارزه علیه 

تروریزم در برابر القاعده را به عهده داشته باشند.
اما ارتش باعث شد تا کاخ سفید عقب نشینی کند و جنرال ها 
این  تا  برانگیختند  را  اوباما  آقای  افغانستان  و  پنتاگون  در 
مأموریت را گسترده تر تعریف کند و به نیروهای امریکایی 
اجازه دهد تا در صورتی که نظر به استخبارات، بنیادگراها 
باشند،  تهدیدی  کشور  این  در  امریکایی  نیروهای  برای 
طالبان، شبکه ی حقانی و دیگر شورشیان را هدف قرار دهند.

این دستور اوباما، تحت شرایط مشخص، به حمالت هوایی 
افغانستان  ارتش  عملیات های  پشتیبانی  برای  امریکایی ها 
در این کشور و هم چنین همراهی گاهگاه نیروهای زمینی 

با نیروهای افغانستان در عملیات ها علیه طالبان نیز اجازه 
می دهد. یک مقام امریکایی گفت: »برخی ها می خواستند 
این مأموریت  محدود و تنها روی   القاعده متمرکز باشد«. اما 
این مقام گفت: »تا حدودی، ارتش چیزی را که می خواست، 

به دست آورد«. 
که  کرد  تأکید  جمعه  روز  شام  حکومتی  ارشد  مقام  یک 
نیروهای امریکایی گشت زنی های معمول را انجام نمی دهند 
و در سال آینده مأموریت های تهاجمی علیه طالبان را هدایت 
نمی کنند. این مقام گفت: »ما دیگر طرف متخاصم را صرف 
به خاطر این که اعضای طالبان اند، هدف قرار نمی دهیم«. 
»در صورتی که اعضای طالبان مستقیما نیروهای ایاالت 
به طور  یا  کنند،  تهدید  افغانستان  در  را  ائتالف  و  متحده 
برای  ما  این صورت،  القاعده حمایت کنند، در  از  مستقیم 
در امان نگه داشتن امریکایی ها، اقدام مناسبی روی دست 

می گیریم«. 
در واقع، تصمیم اوباما دامنه ی نقش نظامی فعلی امریکا را 
برای یک سال دیگر تا حد زیادی گسترده تر می کند. آقای 
اوباما و دستیارانش وادار شدند  تصمیمی اتخاذ کنند؛ چون 
قرار است مأموریت 13 ساله )عملیات بلند مدت آزادی( در 

31 ماه د سامبر پایان یابد. 
پالیسی  روی  اوباما  دوران حکومت  در  که  ویکرام سینگ 
کرده  کار  پنتاگون  و  خارجه  وزارت  در  افغانستان  سیاست 
واشنگتن  در  امریکا«  پیشرفت  »مرکز  در  اکنون  و  است 
است، گفت که مسئله ی نقش نظامی در افغانستان در سال 
حتا  است،  بوده  بحث برانگیز  واقعا  مسئله ی  »یک   2015

بحث برانگیزتر از تعداد نیروها«. 
مقام های امریکایی گفتند، در حالی که بحث روی ماهیت 
نقش نظامی امریکا که در 2015 آغاز می شود، سال های 
اما دو مسئله به صورت ویژه در ماه های  دوام کرده است؛ 
پیشرف  نخست،  بحث  است.  داده  تغییر  را  بحث  اخیر 
نیروهای دولت اسالمی در سرتاسر شمال عراق و فروپاشی 
اوباما  از تصمیم  انتقادها  به  است، چیزی که  ارتش عراق 
تنها گذاشتن  و  از عراق  این کشور  ارتش  بر خروج  مبنی 
نیروهای نا آماده ی عراقی در زمینه ی حفاظت از خاک شان، 

منجر شد.
را  افغانستان  قبال  در  اوباما  استراتژی  از  انتقاد  این مسئله 
از  برخی  حتا  و  جمهوری خواهان  و  است  کرده  تشدید 
زمانی  جدول  یک  به  پا بندی  از  دموکرات  قانون گذاران 
بیش از حد فشرده، که مانع تالش ها در راستای آموزش و 
مشاوره دهی به نیروهای امنیتی افغانستان می شود و به طور 
جنگ جویان  حمالت  برابر  در  آن ها  می شود  باعث  بالقوه 
طالبان و دیگر بنیادگراها آسیب پذیر باشند، سخن گفته اند. 

انتقادها بکاهد، هرچند  از  اقدام تازه می تواند تا حدی  این 
قانون گذاران  از  برخی  از طرف  دارد که  آن وجود  احتمال 
دموکرات مورد انتقاد قرار گیرد که خواهند گفت، آقای اوباما 
به ارتش اجازه داد تا شرایط فصل آخر جنگ در افغانستان 

را دیکته کند. 
غنی  اشرف  جمهور  رییس  به  قدرت  انتقال  دوم،  عامل 
به مراتب  سلفش،  کرزی،  حامد  با  مقایسه  در  که  است 
بیش تر پذیرای یک مأموریت نظامی گسترده ی امریکا در 
کشورش بوده است. نظر به گفته ی یک مقام ارشد پیشین 
افغانستان که با همکاران سابقه   اش روابط نزدیک دارد، در 
امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  و  غنی  اشرف  اخیر  هفته های 

جنگ  به  متحده  ایاالت  که  کرده اند  در خواست  ملی اش، 
علیه نیروهای طالبان در سال 2015 ادامه دهد؛ چیزی که 
مغایر عملیات هایی است که صرفا به عملیات ها علیه القاعده 
محدود بمانند. این مقام افغان گفت که آقای غنی هم چنین 
اخیرا محدودیت ها بر حمالت هوایی امریکا و عملیات های 

مشترک را که آقای کرزی وضع کرده بود، برداشته است.
اف  جان  جنرال  با  قبال  افغانستان  جدید  جمهور  رییس 
کمپبل، فرمانده نیروهای امریکایی و ائتالف در افغانستان، 
در  کمپبل  جنرال  است.  کرده  برقرار  نزدیک  کاری  روابط 
 ایمیلی در مورد تفاوت برخورد با آقای غنی و آقای کرزی 
گفت: »تفاوت، مثل شب و روز است«. »رییس جمهور غنی 
جامعه ی جهانی را در آغوش گرفته است. ما یک فرصت 
استراتژیکی داریم که قبال با رییس جمهور کرزی نداشتیم«.

حمالت  محدودیت های  برداشتن  امریکا  ارتش  مقام های 
هوایی که توسط آقای کرزی وضع شده بودند  را قابل توجه 
دیدند؛ هرچند این محدودیت ها همیشه رعایت نمی شدند. در 
تابستان سال جاری، جنرال های افغانستان گاه گاهی دستور 
آقای کرزی را نادیده گرفتند و زمانی که نیروهای شان با 
کمک  درخواست  امریکایی ها  از  می شدند،  روبه رو  مشکل 
هوایی می کردند. اکنون به نظر می رسد که نیاز نیست  از این 

به بعد، این درخواست ها پنهان نگه داشته شوند.
یک افسر ارشد ارتش امریکا گفت که در روشنی تصمیم 
 ،16-F اوباما، نیروهای هوایی انتظار دارند تا از جنگنده های
سرنشین  بدون  هواپیماهای  و   1B-B بمب افگن های 
»درنده« و »دروکننده« برای تعقیب طالبان در سال 2015 
هواپیماها،  استفاده ی  از  »هدف  گفت:  وی  کنند.  استفاده 
حفظ توانایی تهاجمی در افغانستان است«. این افسر گفت 
صدور  با  آینده  هفته ی  چند  در  پنتاگون  دارد  انتظار  که 
فرمانی، جزئیات نقش ارتش در سال 2015 در افغانستان 
را ارائه کند. پنتاگون قصد دارد  نقش رهبری مشاوره دهی 
و آموزش نیروهای افغانستان در مناطق جنوبی و شرقی را 
برعهده بگیرد، ایتالیا نیز در شرق، آلمان در شمال و ترکیه 

در کابل، عملیات خواهند کرد.
اما تا اواخر سال آینده، نیم 9800 سرباز امریکایی افغانستان 
را ترک خواهند کرد. نیروهای باقی مانده در کابل و بگرام با 
هم خواهند پیوست و سپس در اواخر سال 2016 افغانستان 
را ترک خواهند کرد و به آقای اوباما اجازه خواهند داد تا 
بگوید که قبل از ترک ریاست جمهوری، به جنگ افغانستان 

پایان داد.
تن  امریکا حدود 4000  ناتوی  متحدان  که  انتظار می رود 
از نیروهای شان را در سال 2015 در افغانستان نگه دارند و 
انتظار می رود که متحدان امریکا نیز رهبری این کشور در 

یکی کردن و خروج نیروهای شان را دنبال کنند. 
مشاوران  می تواند  متحده  ایاالت  نیز   2016 سال  از  پس 
نظامی در کابل داشته باشد که در اداره ی همکاری امنیتی 
حکومت  اما  کرد؛  خواهند  کار  متحده،  ایاالت  سفارت  در 
نگفته است که این گروه امنیتی چه اندازه بزرگ خواهد بود 
و مأموریت دقیق آن   چه خواهد بود.  این مسئله واضح نشده 
است که تداوم هرج و مرج در عراق و تصمیم اوباما مبنی بر 
ارسال نیرو به عراق، بر برنامه های حکومت برای خروج از 
افغانستان تأثیر می گذارد یا خیر. رییس جمهور در باغ رز کاخ 
سفید در ماه می  گفت، »فکر می کنم امریکایی ها آموخته اند 

که پایان دادن به جنگ ها سخت تر از آغاز آن هاست«.

در قدم نخست خودم را در غم پکتیا شریک می دانم. امید که دیگر شاهد 
انفجار و انتحاری نباشیم. دیروز والیت پکتیکا شاهد یکی از خونین ترین 
رویدادهای امسال بود. انتحاری دیروز در پکتیکا، صدها خانواده را به ماتم 

نشاند و دل میلیون ها انسان را شکست. خدا به همه صبر بدهد.
می گویند که آقای رییس جمهور وقتی این خبر را شنید، به خود لرزید. 
انفجار،  از  بعد  دقیقه  چند  و  جداگانه  اقدام  یک  طی  هم  اجرایی  رییس 
همین طور،  می شود.  حل  مشکل  این  تعالی  انشا اهلل  که  گفته  اما  لرزیده، 
شاید سرپرست وزارت های دفاع و داخله و ریاست امنیت ملی نیز به خود 
لرزیده باشند، شاید هم نه. این که مقام ها می لرزند یا نه، مهم نیست؛ مهم 
زندگی بیش از چهل نفر بود که فنا شد و سالمتی ده ها تن دیگر، که با 
خطر مواجه شده است. مهم زندگی بقیه ی هم وطنان مان است که در خطر 
اند. اما من شک دارم که رییس جمهور و رییس اجرایی  حتا خمی به ابرو 
آورده باشند و بزرگان دیگر، حتا پیشانی ترش کرده باشند. مثل همیشه 
لبان شان با خنده های تصنعی آراسته بوده اند. نه این که من بخواهم آن ها 
مدام  و  واقعی  آن ها  لبخند  می خواهم  نه،  باشند،  خشن  و  ترش  همیشه 
اما  تبادله کنند.  لبخند  و  بزنند  لبخند  باشند  داشته  نیز حق  باشد و مردم 
می بینیم که مردم، عذاب می بینند. در پکتیکا اگر انتحاری می شود، صدای 
ناله ی مردم از هرات و غزنی و لوگر و سایر والیت ها بلند می شود؛ اما از 
ارگ، تقبیح نامه  صادر می شود. نمی دانم چند بار دیگر، در کدام والیت ها 
انتحار شود و چند هزار نفر دیگر قربانی این تاکتیک دشمن شود که آقای 
رییس جمهور ما، این مسئله را جدی بگیرد؟ مگر این آقای محمد اشرف 
غنی فعلی و احمدزی قبلی نبود که می گفت ما جدی هستیم و جدی کار 
می کنیم؟ پس کو آن جدیت؟ نکند حتا روی این مسئله هم میان ریاست 
جمهوری و ریاست اجرایی  کشمکش وجود دارد و توافق نشده است؟ نکند 
دشمن معنای دیگری هم دارد که آقایان می دانند و ما نه؟ نکند انتحار و 
نابودی جزو الینفک  صلح است؟ نکند که شما هم عجب بی کار هستید 
این قدر نکند نکند می خوانید، انگار که هیچ نکند نخوانده باشید. بابا بروید 
 کمی بکند هم بخوانید. مثاًل بخوانید که اشرف غنی رفته بود پاکستان که 
پاکستانی ها  اگر  بکنند. ُخب!  ثابت  را  بگوید، صداقت شان  پاکستانی ها  به 
ضرورت ندیدند صداقت شان را ثابت بکنند، چه می شود؟ گزارش می رساند 
که در آن صورت دولت افغانستان مایل است که رویه ی باالمثل بکند. با 

چه؟ من نمی دانم. 
وجود  زودی هایی  واقعًا  می خواهم  خدا  از  )که  زودی ها  همین  در  اگر  یا 
داشته باشند و تا آن موقع، تار مویی از هم وطنان مان کم نشود( بشنوید که 
رییس جمهور تصمیم گرفته بر مواضع و پناه گاه های طالبان در والیت های 
افغانستان حمله بکند و از تمام نیروهای امنیتی و مردم خواسته که در این 
راستا با او همکاری بکند، واقعًا از ته دل خوش حال نمی شوید؟ اما نمی کند. 
یعنی قرار نیست بکند. رییس جمهور شدیداً بر این عقیده  است که طالبان، 
مخالفان سیاسی اند و باید با آن ها سیاسی برخورد نمود. طبق این تعریف، 
هیچ یکی از نیروهای امنیتی ما حق برخورد مسلحانه یا نظامی با طالبان 
را ندارند؛ چون هیچ دولتی با مخالفان سیاسی خود  چنین نمی کند. یکی 
به رییس جمهور بگوید که گاهی تغییر عقیده الزم است، مخصوصًا که 
هر روز جان هم وطنانت در خطر باشند. البته این بکندها که همیشه خوب 
نیستند، گاهی جنبه ی نمایشی دارند؛ مثاًل حاال که پکتیکا در خون شناور 
است، شاید رییس جمهور این حمله را شدیداً تقبیح بکند. شاید با ریاست 
اجرایی  یک جا شدیدترین تقبیحات خویش را به جانب تروریستان ارسال 
نوع  این  که  می بینید  مرتبط!  ریاست های  و  وزارت ها  همین طور  بدارد. 
بکند ها هیچ فایده ای ندارند. کاش می شد شاهد این بکند های بی فایده در 
جناح طالبان باشیم، یعنی دولت ما باالی مواضع طالبان حمله بکند و هر 
روز تلفات سنگینی بر طالبان وارد بکند و رهبران طالبان از روی ناچاری و 

درماندگی، حمالت دولت را شدیداً تقبیح بکنند.
می دانم شما نیز مثل من با سر مغموم و دل درد دیده دچار شده اید. حاال 
ما باید چه کار بکنیم؟ بیایید به قدر توان، از هر راه ممکن، بر دولت فشار 
بیاوریم که فکر مصالحه با طالبان را از سر بیرون کند. از هر دری که باز 
است، وارد شویم و از عالی جنابان بخواهیم که تنها تالش سیاسی برای 
جلوگیری از ترور و کشتار کافی نیست؛ باید از راه های نظامی و مسلحانه 
نیز وارد شوند. طالبان دشمن انسانیت اند، دشمن شریعت اند. مگر یکی 
از تفسیر های شریعت، صلح نیست؟ اگر هست، معلوم می شود که طالبان 
بدان باور ندارند. حمله ی دیروز آن ها، نشان می دهد که طالبان با هرچه 
ارزش و پدیده ی نیکوست، مخالف اند. هرچند طالبان بارها ادعا کرده اند 
که کاری به مردم عادی ندارند و تنها با هم کاران خارجی ها و دولت مردان 
مخالفت دارند؛ اما حمله بر بازار ارگون پکتیا و میدان ورزشی در پکتیکا 
نشان می دهد که نه، طالبان با همه دشمن اند. پس از هر راه ممکن، به 
رییس  به  نیست.  اهل مصالحه  بفهمانید که دشمن  رییس جمهور  آقای 

بگوییم، بی جا تالش نکند! 

خبرنگار ناراضی

به رییس بگوییم، 
بی جا تالش نکند!

هادی دریابی

تغيير موقف اوباما 
و گسترش نقش امریکا در جنگ افغانستان

منبع: نیویارک تایمز
نویسندگان: مارک مازیتی و ایریک اشمیت 
برگردان: حمید مهدوی
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 ،80 دهه ی  در  که  است  این  از  عبارت  مقایسه  این  نادرستی  بر  دوم  دلیل 
در  از جمله  جنگیدند،  افغانستان  در  کامل«  »برنامه ی  با  ارتش  از  درصد   40
در  که  به خاطری  کردند.  فرار  جنگ  از  ائتالف ضد طالبان  زمینی.  جنگ های 
ائتالف  اروپایی  نیروهای  نداشت.  وجود  چیزی  هیچ  آن ها  مهمات  ذخیره گاه 
فوراً  نیاز،  صورت  در  تا  بودند  سوراخی  دنبال  خود  پایگاه های  در  بین المللی، 
و  کانادایی  انگلیسی،  )امریکایی،  آنگلو-ساکسون ها  کنند.  ترک  را  پایگاه شان 
استرالیایی( فعاالنه جنگیدند؛ اما نه در مقایسه با آن چه که آن ها ]در افغانستان[ 

در مقام انتی شوروی ]ضد شوروی[ در مقابل ارتش اتحاد شوروی جنگیدند. 
به  هرحال، پدیده های مشکل ساز محیطی همچون کوه، کویر و عدم راه های 
مواصالتی، عاملی است که می تواند در حالجی مشکالت  تعیین کننده باشد. 
ارتش اتحاد شوروی به قوت خود در فرایند عملیات و حفاظت از ستون ها و 
همین طور در حفظ ارتباطات موفقانه عمل کرد و البته بخش قابل توجهی از 
تلفات نیروهای اتحاد جماهیر شوروی نیز ناشی از همین عملکرد بود. ائتالف 
غربی ظاهراً کل مسئله را در نمایش عملیات نظا می  خالصه کرده است. حفظ 
 یا سرکوب طالبان در مناطق پاکستان  یا در داخل افغانستان تنها به بهانه ی 
مشکالت اقتصاد نظا می  به نتیجه ای نرسید. در حالی که از نقطه نظر دیگر، 

ضرر و زیان مناطق دیگر، به طور کلی نادیده گرفته می شود. 
در نهایت، از تذکر این واقعیت نباید چشم پوشی کرد که ائتالف غربی برای 
به طور  باشند،  نکرده  را عصبانی  افغان  زارعین محلی و جنگ ساالران  این که 
کل از محو و مبارزه علیه مواد مخدر طفره رفتند. چنین خوی ساده نمایی از 

طرفی، تلفات نیروهای ائتالف را کاهش می دهد. 
تا اواسط سال 2006 )از شروع جنگ( تعداد تلفات نیروهای ائتالف بین المللی 
سرباز   32 انگلیسی،  سرباز   40 امریکایی،  سرباز   335 است:  قرار  این  از 
کانادایی، 19 سرباز اسپانیایی، 18 سرباز آلمانی، 9 سرباز فرانسوی، 6 سرباز 
ایتالیایی و به تعداد دو هزار سرباز افغانستانی در جنگ با طالبان  کشته شدند. 
است.  شده  زده  تضمین  نفر   6500 حدود  در  ]طالبان[  مخالفان  تلفان  میزان 
از  این قرار بود: 20 هزار سرباز  از  در مدت زمان مذکور، شمار کل سربازان 
امریکا، 5400 سرباز از انگلیس، 2500 سرباز از کانادا و آلمان، 2300 سرباز 
از اسپانیا،  از فرانسه، 650 سرباز  ایتالیا، هزار سرباز  از  از هالند، 1250 سرباز 
580 سرباز از ترکیه، 560 سرباز از رومانی و 380 سرباز از ناروی. تا این مدت 
]از 2001 تا اواسط 2006[ اوضاع در حالت متوسط قرار داشت؛ اما بعد از آن، 
اوضاع به صورت ملموس رو به وخامت گذاشت. بی اعتمادی افغان ها نسبت به 
ائتالف بین المللی بیش تر شد و در عین حال، نفوذ و قدرت طالبان روز به روز 

بیش تر شده رفت. 
بر این اساس، حتا تلفات حد اقلی کشورهایی که هزینه های بزرگی را به این 
عملیات نظا می  اختصاص داده بودند، باعث شد تا تمام جوامع غربی عصبانی 
شوند. با این حال، این تلفات مرد می  به آرامی، به طور پیوسته از ده ها کشته در 
سال، به صدها کشته در سال رسید. در سال 2008 تلفات ماهانه )تا 50 نفر( 

رسید، درست به میزان آن چه در ابتدای جنگ بود. 
نیروهای  نظامیان  تلفات   2008 سال  نوامبر  ماه  تا   )2001( جنگ  شروع  از 
ائتالف بین المللی در افغانستان قرار ذیل است: ایاالت متحده ی امریکا 62۷ 
نفر،  هالند   25 فرانسه  نفر،   28 اسپانیا  نفر،   98 کانادا  نفر،   128 بریتانیا  نفر، 
نفر، استرالیا ۷  نفر، لهستان و رومانیا 8  ایتالیا 13  نفر،  نفر، دانمارک 16   1۷
نفر، ناروی و جمهوری چک و استونی 3 نفر، مجارستان، پرتگال و سویدن- 
هریک- 2 نفر، جمهوری کره، لتونی، لیتوانی و فنلند- هر یک- یک نفر را در 
جنگ افغانستان از دست دادند. بنابراین، چهار کشور آنگلوساکسون در مجموع 
84,56% تلفات را تشکیل می دادند )860 نفر/ سرباز از مجموع 101۷ سرباز(. 
زمینی  ماین های  افغانستان،  در  نظامیان خارجی  تلفات  این  از  بسیاری  عامل 

کارگزاری شده و همین طور خودکشی بوده است.
در سال های 2009 تا 2010 جنگ و همین طور عملیات شدت یافت. نیروهای 
نظا می  ایاالت متحده و بریتانیا بیش ترین عملیات شان در والیت هلمند جریان 
داشت و متمرکز بود. در این بخش از خاک افغانستان، جمعًا چهار هزار نظا می 
 شرکت داشتند. با این حال، طالبان طبیعتًا از رویارویی و جنگ مستقیم با این 
نیروها، خودداری کردند که در نتیجه، نتیجه ی عملیات چندان چشم گیر نبود.
ادامه دارد...

افغانستان در نگاه
اتحاد جماهیر شوروی و امریکا

 در جنگ افغانستان

بخش سوم

نویسنده: الکساندر خرامچیخین، 
)ИПВА( معاون انستیتوت تحلیل سیاسی و نظامی روسیه

)Русская планета )http://rusplt.ru منبع: نشریه ی

گستره ی نفوذهای بیرونی بر بنیادگرایی/ شدن 
دانشجویان 

یافته های این پژوهش نشان می دهد که جناح های بیرونی 
قدرت  از  و  می برند  سود  دانشگاه ها  به  دسترسی شان  از 
برای  وسیله ای  مثابه  به  دانشجویان  اعتراض های  بسیج 
گروه ها  این  به ویژه   می کنند.  استفاده  منافع شان  پیشبرد 
و  آنان  انجمن های  تمویل  و  دانشجویان  از  حمایت  با 
حامی-مشتری  مناسبات  فراغت،  از  بعد  کار  وعده ی 
تظاهرات ها  در  دانشجویان  آن،  بدل  در  می کنند.  ایجاد 
و اعتراض ها به لقمه های دهان آنان تبدیل می شوند. در 
اغلب موارد، این مناسبات دانشجویان تحریک به تجزیه 
 شدن بر اساس قوم و مذهب می کنند که پرخاش گری در 
میان دانشجویان را ترغیب می کند. برعالوه، محیط های 
دانشگاهی که حس قوی تر اعتراض های بنیادگرایانه را از 
خود به نمایش می گذارند، در نزدیکی حوزه هایی قرار دارند 
که از نگاه تاریخی خیلی سیاسی بوده اند. در این مناطق 
به  حدودی  تا  مدرسه ها  و  جنگ ساالران  سیاسی،  احزاب 
یک  می رانند.  حکم  مناطق  آن  بر  محافظه کارانه  شکل 
در  که  شد  مشاهده  جالل آباد  در  چنینی،  این  قضیه ی 
برای  دانشجویان  بسیج  مسئولیت  دارالعلوم  مدرسه ی  آن 
به  را  افغانستان  در  متحده  ایاالت  حضور  علیه  اعتراض 
عهده داشت )صدای امریکا، 2013(. مورد دیگر در کابل 
تظاهرات  اصالح  جمعیت  آن  در  که  شد  داده  گزارش 
دانشجویی را علیه الیحه ی قانون منع خشونت علیه زنان 

سازمان دهی کرد  )عثمان، 2013(. 
از  استفاده  با  اصالح  جمعیت  گزارش ها،  اساس  بر 
در  مستقیم  شدن  وارد  هم  و  تکنیکی  فنی/  امکانات 
بسیج دانشجویان، بیش تر از سه صد دانشجو را در صف 
تظاهرات علیه این الیحه حاضر کرده بود. جمعیت اصالح 
اصالح  جنبش  و   )2013 )حبیبی،  خیریه  نهاد  یک  که 
اجتماعی )هاشمی، 2012( دانسته می شود و شباهت خیلی 
 )2009 )الرسن،  اخوان المسلمین  ایدیولوژی  با  نزدیکی 
است.  اسالمی  قوی تر  حکومت  برقراری  صدد  در  دارد، 

میالدی  دهه ی 1980  به  این جنبش  پیشینه ی  آن که  با 
عدلیه  وزارت  در  که  بود   2003 سال  در  فقط  می رسد، 
افغانستان  سراسر  در  تقریبا  گروه  این  آن که  با  شد.  ثبت 
حضور دارد، اکثر اعضای آن از کابل و ننگرهار هستند. بر 
اساس گزارش ها، گرفتن عضویت در این گروه، یک روند 
زمان گیر و دشوار است که شامل سپری کردن کالس های 
هفته وار برای سال ها زیر نظر دیگر اعضای گروه می شود. 
اما در تظاهرات های آنان هر کس می تواند اشتراک کند. در 
مورد تظاهرات سال 2013 در دانشگاه کابل و در بعضی 
مرسی،  محمد  زدن  کنار  به  اعتراض  در  دیگر  جاهای 
همین گونه  قضیه  مصر،  اخوان المسلمینی  جمهور  رییس 
از کلیدی ترین استدالل های  بود )عثمان، 2013(. بعضی 
تفرقه افگنانه ی آنان،  شامل حذف زنان از حوزه ی عمومی 
حقوق  کردن  رد  و  سنتی  نقش های  به  آنان  بازگشتن  و 
بشر و ارزش هایی می شوند که آنان الهام گرفته از غرب 
سنتی  ارزش های  طرف دار  آن ها  آن،  به جای  می پندارند. 

اسالمی ریشه دار در سلفی گرایی اند. 
اساس  بر  دانشجویان،  میان  از  سربازگیری  برعالوه ی 
بستری  کردن  فراهم  تالش  در  گروه ها  این  گزارش ها، 
اند.  دانشگاهی  محیط های  در  دوام دار شان  حضور  برای 
دانشجویی  انجمن های  از  تعدادی  اخیر،  سال های  در 
در  استادان  گرفته اند.  شکل  افغانستان  دانشگاه های  در 
و  دانشجویی  مذهبی  انجمن های  تأسیس  بلخ  دانشگاه 
دیگر انجمن ها را مثابه یک حق دموکراتیک و گام مثبت 
به سوی آزادی بیان در محیط دانشگاه می دانند. با این حال، 
توسط  بنیادگرایانه  دیدگاه های  بذر  که  دارند  ترس  آنان 
تمویل  و  تشکیل  را  انجمن ها  این  که  بیرونی  جناح های 
آن جایی  از  شود.  کاشته  دانشجویان  میان  در  می کنند، 
انجمن های  برای  افغانستان  عالی  تحصیالت  وزارت  که 
دانشجویی حمایت مالی فراهم نمی کند، دانشگاه ها مجبور 
نتیجه،  در  بگردند.  پول  دنبال  دیگر  جاهای  در  می شوند 
جناح های بیرونی برای انجمن های دانشجویی خط مشی 
تعیین می کنند. در هرات و کابل، استادان ادعا می کنند که 

انجمن های دانشجویی بر اساس قوم تشکیل شده اند؛ در 
حالی که  بر اساس گزارش ها، انجمن های دانشجویی در 
تا زمانی  جوزجان توسط جنگ ساالران حمایت می شوند. 
که این گروه ها به حیث دروازه بان برای فرصت های شغلی 
بعد از فراغت حضور داشته باشند، دانشجویان مجبور اند 
برای  وسیله ای  مثابه   به  حامی-مشتری  مناسبات  به  که 
نتیجه ی  و  بدهند  تن  آینده ی شان،  به  بخشیدن  اطمینان 
آن  بنیادگرایانه ی  ایدیولوژی  پذیرفتن  شاید  روند،  این 

گروه ها باشد.
نتیجه

بنیادگرایانه/  گرایش های  بررسی  پژوهش،  این  هدف 
تندروانه در میان دانشجویان در هفت دانشگاه افغانستان 
بود. ما به این نتیجه رسیدیم که گرایش های بنیادگرایانه 
و  قندهار  کابل،  والیت های  در  که  دانشگاه هایی  در 
وجود،  این  با  است.  آشکارتر  دارند،  موقعیت  جالل آباد 
بنیادگرایی/  در  قوی  نقش  نهاد  یک  مثابه  به  دانشگاه 
بنیادگراشدن دانشجویان بازی نمی کند. اما بیش تر از آن، 
برای بسیج آسان  آماده  فضای سیاسی مشبوع و فرصت 
و سریع سبب می شود که دانشجویان خیلی زود در صف 
این  یافته های  هر حال،  به  بایستند.  اعتراض  و  تظاهرات 
تحقیق  نشان می دهند که همین بسیج آسان دانشجویان، 
گروه های بیرونی مانند طالبان، القاعده و شاخه ی نظامی 
تا در  آنان می کشد  را به طرف  حزب اسالمی حکمت یار 
با بیرق های سفید،  سیاه و سبز شان حضور  روز تظاهرات 
یابند. در کنار آن، به نظر می رسد که همین تظاهرات ها 
سبب قطب بندی و تفرقه در میان دانشجویان در محیط 
دانشگاه می شود که به طور روزافزونی شبیه دست  یازیدن 
این  نشود،  نظارت  این وضعیت  از  اگر  تکفیر می شود.  به 
تفکر تفرقه انگیز به بیرون از دانشگاه نیز سرایت می کند. 
از آن جایی که بیکاری در افغانستان در حال افزایش است، 
تا  داشت  خواهند  کافی  وقت  فراغت  از  بعد  دانشجویان 

جاده ها را با تظاهرات های تندروانه  ی شان بند بیندازند.

گرایش های بنیادگرایانه 
در میان دانشجویان در محیط های دانشگاهی افغانستان

رابرت زمان
عبداالحد محمدی 
انستیتوت مطالعات 
استراتژیک افغانستان 

یادداشت: این تحقیق که به تازگی توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به نشر رسیده است، در نوع خود، یگانه و تازه ترین پژوهش 
معیاری در رابطه به گرایش های بنیادگرایانه در میان دانشجویان افغانستان است. این پژوهش هم برای نهادهای علمی و مدنی و هم برای 
نهادهای حکومت و پالیسی سازی، درک بهتری از زمینه های رشد بنیادگرایی در محیط های دانشگاهی، دالیل گرایش دانشجویان به برداشت های 
بنیادگرایانه از اسالم و چگونگی نفوذ گروه های بنیادگرا؛ مانند حزب اسالمی حکمت یار، طالبان و القاعده در میان دانشجویان فراهم می کند. با توجه 
به این واقعیت که جوانان بخش بزرگ تر جمعیت افغانستان را تشکیل می دهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور در حال گسترش اند، 
ظرفیت  بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود دارد. اما اگر به خواست ها و نیازهای جوانان توجه نشود و بر مراکزی که آنان در آن جا آموزش 
و مهارت کسب می کنند، نظارتی وجود نداشته باشد، تهدیدهای تازه تری برای توسعه و امنیت کشور ایجاد می شوند. روزنامه ی اطالعات روز، با 

درک اهمیت موضوع و سرنوشت ساز دانستن مسئله ی جوانان و دانشجویان کشور، این تحقیق را ترجمه و نشر می کند. 

برگردان: جواد زاولستانی 

بخش ششم
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنيد

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمين و محصلين
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئوليت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

باشند و خیلی  باید  نیستند که  در مملکت ما خیلی چیزها 
چیزها هستند که نباید باشند؛ اما خوب می کنند که هستند؛ 
به  ما  نداری. مثال  را  بمیر که تحمل دیدن شان  برو  یعنی 
»گنجینه ی نهان«ی ضرورت داریم که تاریکی های تاریخ 
ما را روشن کند. این گنجینه هست؛ اما نهان است و اگر 
از  اما  این.  از  این  نمی گفتند.  نهان  را  آن  نمی بود،  نهان 
اما هستند، یکی همین  باشند،  نباید  جمله ی چیزهایی که 
موِی فراوان در دماغ آدم است. نه، نه، شوخی می کنم. موِی 
دماغ کارکرد صحی سایکالیجکال و فیزیالوجیکال دارد. آها، 
یادم آمد. این دو تا »کال« را که گفتم یادم آمد. از چیزهایی 
که نباید باشند و هستند، یکی همین مانع زبانی میان آدم ها 
و روشنفکران است. نگران نشوید. منظورم را شرح می دهم:
روشنفکران چراغ جامعه اند. در این نزاعی نیست. اما این 
به  می شوند  ناگزیر  روشنفکری  اقتضای  به  گاهی  چراغ ها 
به  البته  می کنند.  گیج  را  مردم  که  بگویند  سخن  زبانی 
اقتضای  بگویند.  سخن  چنان  که  نیست  خودشان  اختیار 
بی کاره ای هستم،  و  بی کار  آدم  که  است. من  روشنفکری 
معموال در این باره تشویش می کنم که آن خدمتی که تا 
کنون برای ملت خود کرده ام چیست و در کمال شرمند گی 
در می یابم که هنوز هیچ خدمتی نکرده ام. از این پس تصمیم 
گرفتم به حیث »مترجم« میان مردم و روشنفکران کار کنم 
و البته از این بابت از هیچ کسی توقع پاداش مالی )حتا در 
حد وام کابل بانک( هم ندارم. از همین حاال شروع می کنم:
»عامل«های  متنازعانه ی  اندرکنِش  در  روشنفکر:  سخن 
انسانی این »امکان« به روی هستی کنشگران باز است که 

به دایره ی خون-در-سیما-آشکاره فرو افتند.
و  سر  دارد  امکان  کنند،  جنگ  هم  با  آدم ها  اگر  ترجمه: 

روی شان خون آلود شود.
تقلیل  میان  اپیستمولوژیک،  منظر  از  روشنفکر:  سخن 
یافتِن وجودی من در مالل - در بازه ی زمانی هفته ای که 
در می نوردد،  مرا  انضمامی  هستِی  امروز  آن چه  و  گذشت- 

نوعی »این همانیِ« مشبوع برقرار است.
ترجمه: امروز هم مثل هفته ی گذشته خسته ام.

البته این دو مورد آسان تر بودند. می دانید که ترجمه از یک 
زبان به زبان دیگر کار سختی است و ترجمه از یک زبان 
به خود همان زبان، کاری به مراتب سخت تر است. امیدوارم 
این زمینه تجربه دارند، مرا کمک  دوستان عزیزی که در 

کنند.

هایدگر 
و مزه ی توت 

بیش از یک دهه روابط پر فراز  و  نشیب دولت های افغانستان و پاکستان، پشت سر گذاشته شد. 
افغانستان  با تشکیل دولت جدید ش، می خواهد روابطی را که در پایان اقتدار کرزی  با پاکستان  
به تیرگی گرایید ، به یک رابطه ی دوستانه مبدل کند. اکنون هر دو کشور در پی بهبود دوباره ی 

روابط سیاسی و اقتصادی شان اند.
31 دسامبر نزدیک شده است؛ تاریخی که نیروهای ناتو، بار سفرشان را از افغانستان می  بندند، 
به مأموریت جنگی شان در این کشور پایان می دهند و نیروهای امنیتی افغانستان را در میدان 
نبرد و مبارزه با طالبان تنها می گذارند. اشرف غنی، رییس جمهور جدید افغانستان که در آخر ماه 
سپتامبر قدرت را به دست گرفت،  هفته ی گذشته در یک سفر دو روزه  به پاکستان رفت. وی در 

این سفر  طی دیدار از مقام های ارتش و مقام های ملکی پاکستانی، دو هدف را دنبال می کرد:
بهبود بخشیدن روابط تجاری و اقتصادی که در سیزده  سال اخیر هرازگاهی  با   .1

مشکل مواجه بود.
بررسی راه های  مذاکره ی صلح با طالبان  .2

اکنون که بیش از شش هفته ی دیگر تا پایان مأموریت جنگی ناتو در افغانستان  باقی نمانده 
است، هدف دوم، برای اشرف غنی پر اهمیت و سرنوشت ساز می باشد. »ما، موانع سیزده  ساله را 
در دو روز از میان برداشتیم«؛  آقای غنی پس از دیدار ش با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، 
هنگامی  که وی گفت، برای استقرار امنیت و تأمین صلح در افغانستان تالش می کند، این سخن 
 را با شوق و رغبت بیان کرد. در واقع، ارتش پاکستان نقش مهم و کلیدی را در مبارزه علیه 
طالبان ایفا می کند. روی همین اساس، جنرال راحل شریف، رییس ستاد ارتش پاکستان که فرد 
توان مندی است  و نقش مهمی را در ارتش دارد، با رییس جمهور غنی در کابل دیدار نمود. به 
باور کارشناسان، اشرف غنی، باید فرصتی را فراهم نماید تا روابط تنش زای یک دهه ی اخیر 
پاکستان و افغانستان دوباره ترمیم شود و اعتماد  میان این دو کشور به میان آید. به باور این 

مجلس نمایندگان دیروز در جلسه ی عمومی خویش توافق نامه ی امنیتی با امریکا و ناتو )پیمان 
این  به  نماینده   5 حاضر،  نماینده ی   15۷ از  و  کرد  تصویب  آرا  اتفاق  به  را  شمالی(  اتالنتیک 
موافقت نامه رای رد دادند و سه نفر رای ممتنع، 152 نماینده به این موافقت نامه رای مثبت دادند. از 
دو سال قبل که بحث ها و رایزنی ها در مورد امضای توافق نامه با امریکا مطرح شد، تالش هایی از 
طرف طالبان و جریان های افراطی مذهبی و  کشورهای همسایه در مخالفت به امضای این پیمان 
صورت گرفتند و امضای پیمان را تسلط امریکا بر افغانستان و و مخالفت با اسالم تلقی کردند. 
حامد کرزی که امضای پیمان امنیتی با امریکا را مشروط به رای مردم کرده بود، لویه جرگه را  
برای نظرخواهی از مردم دایر کرد. نمایندگان مردم در لویه جرگه به امضای آن  توسط دولت رای 
مثبت دادند. بعد از آن حامد کرزی تا پایان دوره ی زمام داری خویش از امضای آن خود داری کرد 
و گفت، در صورتی با امضای پیمان امنیتی با امریکا موافقت دارد و آن را امضا می کند که امریکا 
تضمین کند که از برقراری صلح در افغانستان حمایت می کند. اما رییس جمهور محمد اشرف غنی 
آن گونه  که در جریان پیکارهای انتخاباتی خویش گفته بود که در اولین روزهای ریاست جمهوری 
خویش موافقت نامه ی امنیتی را امضا می کند، یک روز پس از تحلیفش این موافقت نامه به  امضا 
رساند. به تاریخ 5 عقرب متن موافقت نامه با امریکا به پارلمان فرستاده شد که  نمایندگان آن را 
بررسی نمایند. بعد از 25 روز، با وجود تالش ها برای به چالش کشیدن آن، اکثریت نمایندگان آن 

را مورد تأیید قرار دادند. 
بر اساس این موافقت نامه، بخشی از نیروهای نظامی امریکا در افغانستان می مانند و در زمینه های 
امریکا   و  افغانستان همکاری می کنند  نظامی  نیروی های  با  نظامی و مشاوره دهی  آموزش های 
اجازه دارد که از میدان های بگرام، کابل، قندهار، شیندند، مزار شریف و شوراب هلمند و از بنادر 
تورخم، اسپین بولدک، تورغندی، حیرتان و شیرخان برای ورود و خروج استفاده کند. مفاد مهم این 
موافقت نامه برای افغانستان این است که امریکا در مسایل امینتی با افغانستان همکاری می نماید و 

هرگاه با کدام تهدید امینتی مواجه شود، از متحدش )افغانستان( دفاع می کند.
مردم و اعضای مجلس به خاطری از توافق نامه ی امنیتی با امریکا حمایت کردند که این پیمان 
باعث می شود، همکاری امنیتی امریکا با افغانستان ادامه  یابد و امریکا مکلف است که بر اساس 
تعهداتی که می نماید، افغانستان را در برابر تهدیدهای امنیتی  یاری رساند و  از قدرت یابی طالبان 
و سایر گروه های تروریستی جلوگیری کند. این پیمان باعث می شود که افغانستان بعد از خروج 
نیروهای ائتالف مبارزه با تروریزم و ختم مأموریت جنگی امریکا،  تنها نماند و بار دیگر  به مکان 
امنی برای گروهای تروریستی مانند القاعده و طالبان مبدل نشود. دولت و مردم افغانستان با این 

کارشناسان، اعتماد و روابط دوستانه میان این دو کشور، کلید اصلی ثبات و صلح دوام دار در 
افغانستان پنداشته می شود.

پس از تشکیل دولت جدید در افغانستان، مقام های پاکستانی به افغانستان سفر نمودند و رییس 
جمهور اشرف غنی را نیز به سفر به  اسالم آباد دعوت نمودند که از سوی وی نیز پذیرفته شد 
و به این کشور سفر نمود. هر دو کشور با این دید و بازدیدهای شان، در تالش اند که روابط 
تنش زای یک دهه ی اخیرشان را بهبود بخشند. افغانستان و پاکستان، هر دو  به بی ثبات سازی 
منطقه   متهم هستند. از سوی دیگر، کابل و اسالم آباد، با بی اعتمادی  هم دیگر شان را به حمایت 
از طالبان افغانستان در جنگ های مرزی میان هر دو کشور متهم می کنند.  هفته ی گذشته، 
پنتاگون  با انتشار گزارشی مبنی بر این که پاکستان به بی ثبات سازی افغانستان ادامه می دهد، 
آتش این اتهام زنی ها را بیش تر شعله ور کرد. اما نباید فراموش کرد که پاکستان، از جمله ی 
سه کشوری است که رژیم طالبان )1996-2001( را پیش از آن که در پایان سال 2001، با 
مداخله ی نظامی امریکا از قدرت کنار رود، به رسمیت شناخته بود. در زمان حکومت آقای 
کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، روابط میان کابل و اسالم آباد به تیرگی گراییده بود، 
از طالبان در خاک  مقام های هر دو کشور  هم دیگر شان را برای حفظ منافع شان به حمایت 
هم دیگر  متهم می کردند. اما ارتش پاکستان به طور واضح  به داشتن روابط نزدیک و به عنوان 
حامی گروه طالبان  شناخته می شود. آقای غنی، بر اساس همین واقعیت پس از آن که به قدرت 
دست یافت، به کشورهای عربستان سعودی و چین سفر نمود. او، بر میزان تأثیر گذاری و 
نفوذی که این دو کشور بر حکومت پاکستان دارند، تأکید کرد، تا بر اسالم آباد فشار بیاورند که 
طالبان را برای مذاکره ی صلح با دولت کابل ترغیب نماید. باید منتظر بود که این تالش ها 
برای از میان برداشتن مانع طالب چقدر فرصت را فراهم کرده می توانند. نیروهای ناتو در مدت 

سیزده  سال قادر نشدند خار طالبان را از سد راه افغانستان بردارند.

امیدواری و توجیه بر موافقت نامه ی امنیتی با امریکا  مهر تأیید گذاشتند. حاال نوبت  ایاالت متحده 
است که دولت افغانستان را از نظر سیاسی و نظامی برای مبارزه ی موفقانه و تضعیف طالبان و 
سایر گروه های تروریستی حمایت کند. در بعد سیاسی امریکا می تواند از نفوذ سیاسی خویش 
بر پاکستان استفاده کند و دولت پاکستان را وادار کند که حمایت های سیاسی و نظامی خویش 
را از طالبان قطع کند و پناه گاه ها و مراکز تربیه ی تروریستان را که در خاک پاکستان می باشند، 
از بین ببرد  و فعالیت آن ها را متوقف ساز د. در بعد نظامی نیروهای افغانستان را برای سرکوبی 
و حمالت تهدید کننده ی گروه های تروریستی حمایت کند. آن چه از کارکرد مأموریت نظامی 
ایاالت متحده در خصوص مبارزه با تروریزم در سیزده سال گذشته معلوم می شود، این واقعیت 
است که ایاالت متحده با در نظر گرفتن تحمل تحلفات و هزینه ی مالی ای که برای مبارزه 
با تروریزم نموده بود، در زمینه ی مبارزه با تروریزم در افغانستان موفق نبوده است و با رویکرد  
محافظه کارانه ای که اتخاذ کرد، نتوانست  طالبان و گروه های تروریستی دیگر را تضعیف کند و 
اکنون که امریکا و ائتالف مبارزه با تروریزم در پایان مأموریت خویش قرار دارند، خطر قدرت یابی 
دولت  و  امریکا  که  است  این  افغانستان  مردم  مردم  انتظار  است.  متصور  گروه ها  این  مجدد 
افغانستان با امضای موافقت نامه ی امنیتی صادقانه در زمینه ی مبارزه ی مشترک برای جلوگیری 
از قدرت گیری مجدد تروریسم در افغانستان عمل کند و حاصل پیمان امنیتی ده ساله ی امریکا 
با افغانستان، تقویت پایه های امنیت و نظام سیاسی و  شکست کامل طالبان و سایر گروه های 

تروریستی در افغانستان باشد.

هم بستگی علیه طالبان

انتظار مردم از پیامد توافق نامه ی امنیتی با امریکا

نویسنده: ماها الشربینی
منبع: هفته نامه ی فرانسوی زبان االهرام
ترجمه از فرانسوی: نسیم ابراهیمی

بشیر یاوری 
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نشان می دهد که سر خم  تازه  پژوهش   نتایج یک 
با  کردن  کار  برای  پایین  به  کردن  نگاه  و  کردن 
روی  کیلوگرامی   27 وزنه  ی  معادل  همراه،  تیلفون 
این  مشابه  نیرو  این  می کند.  وارد  نیرو  شما  گردن 
توپ  چهار  یا  غول پیکر  مورچه خوار  یک  که  است 
بزرگ بولینگ از گردن تان آویزان شده باشد؛ تازه شما 

چندین بار در روز دارید این کار را انجام می دهید.
ما انسان های امروزی به طور متوسط حدود 4 ساعت 
از شبانه روز را به پایین نگاه می کنیم تا موبایل خود 
این کار معادل  را بخوانیم.  یا چیزی  را چک کنیم 
1400 ساعت فشار اضافی در سال روی ستون فقرات 
شانه ها  باالی  درست  که  گردن  از  )بخشی  گردنی 
می دهد  نشان  جدید  پژوهش   یک  است.  دارد(  قرار 
که هر وقت این کار را انجام می دهیم، معادل وزن 
27 کیلوگرام نیرو به گردن های خود وارد می کنیم. 
این مقدار نیرو با وزن 4 توپ بولینگ یا یک کودک  
هشت  ساله برابری می کند. از همه بدتر این که هنوز 

نمی دانیم تأثیرات درازمدت این کار چه خواهد بود.
ارشد  جراح  هانسراج،  کنت  رهبری  به  پژوهش  این 
و  توان بخشی  مرکز  در  ارتوپیدی  و  فقرات  ستون 
جراحی نخاع نیویورک انجام شد که از مدل سه بعدی 

است،  مواد خوب  از  مادر سرشار  می دانیم که شیر 
بنیادی  سلول های  بردارنده ی   در  می تواند  آیا  ولی 
هم باشد و آن ها را به کودکان منتقل کند؟ شواهد 
اولیه ی یک تحقیق نشان می دهند که این موضوع 
در مورد موش ها صادق است و می توان حدس زد که 

در انسان ها هم به همین صورت باشد.
سلول های بنیادین توانایی غیرمعمولی برای بازتولید 
خودشان دارند و می توانند به خیلی از اندام ها تبدیل 
برای  بنیادی  سلول های  از  متعددی  منابع  شوند. 
استفاده ی درمانی تولید شده اند که رویان، خون بند 
به  هستند.  آن ها  زمره ی  در  بالغ  بافت های  و  ناف 
گزارش نیوساینتیست، هفت سال پیش کشف شده 
بود که شیر مادر در انسان هم حاوی نوعی سلول 
بنیادی است. سوال این است که آیا این سلول ها کار 
این که  یا  انجام می دهند،  نوزادان  برای  مفیدی هم 

به شکلی اجتناب ناپذیر در شیر مادر نشت کرده اند.
هم نشست  در  به تازگی  که  یافته ها  جدیدترین 
)سمپوزیوم( ملی شیر مادر در لندن ارائه شد، نشان 
می دهد که دست کم در موش ها، سلول های بنیادین 
شیر مادر از شکم فرزند به خون او راه پیدا می کنند 
و بعدها در زندگی آن ها نقشی کلیدی ایفا می کنند. 
و  استرالیا  وسترن  دانشگاه  از  هاسیوتو  فوتینی 
همکارانش، برای نشان دادن این امر، ابتدا یک موش 
سلول هایش  که  کردند  خلق  ژنتیکی  اصالح شده ی 
زیر  tdTomato هستند که  به نام  ژنی  حاوی 

نور فلورسنت به رنگ سرخ دیده می شود.
کرده  ژن، جفت گیری  این  حاوی  ماده ی  موش های 
و باردار می شدند؛ اما بعد از تولد فرزند، پژوهشگران 
موش های نوزاد را عوض کرده و نوزادان تغییرنیافته ی 
به آن ها می سپردند. در  دادن  برای شیر  را  ژنتیکی 
نتیجه هر نوع سلول سرخی که در نوزادان مشاهده 

ستون فقرات برای اندازه گیری تأثیرات کشش ثابت 
سر به سمت پایین برای چک کردن تیلفون همراه 
 5.5 وزن  با  سر  این که  دلیل  به  بود.  کرده  استفاده 
کیلوگرام بسیار سنگین است، وقتی  که برای مدت 
طوالنی به پایین نگاه می کنیم، گشتاور زیادی روی 
گردن اعمال می کنیم. گروه هانسراج برای نمایش 
شهودی اثر این گشتاور، آن را با آویزان کردن وزنه ای 
غیرمنتظره ای  نتایج  با  و  کرد  شبیه سازی  گردن  از 

روبه رو شد.
 Surgical ژورنال  در  هانسراج 
 Technology International
گزارش می دهد: »وقتی که سر به سمت جلو خم 
می شود، این نیروها برای 15 درجه شیب به اندازه ی 
12 کیلوگرام، برای 30 درجه به اندازه ی 18 کیلوگرام، 
در 45 درجه به اندازه ی 22 کیلوگرام و در 60 درجه، 
سر  زاویه ی  که  وقتی  بود.  خواهند  کیلوگرام   27
توسط  مشاهده  شده  وزن  می کند،  تغییر  روبه جلو 
ستون فقرات به میزان چشم گیری افزایش می یابد. 
این فشارها ممکن است منجر به سایش، پاره شدن 
و آسیب گردن شده و حتا شاید هم به جراحی ختم 

شود«.

شده باشد، باید از طریق شیر به آن منتقل شده باشد.
بلوغ رسیدند، سلول های  به سن  نوزادان  این  وقتی 
بدن  دیگر  بافت های  از  بسیاری  و  خون  در  سرخ 
آن ها یافت شده که مغز، غده ی تیموس، لوزالمعده، 
بودند. عالوه  آن جمله  از  گرده هم  و  کبد، طحال 
دیگر  روش های  از  استفاده  با  هاسیوتو  گروه  بر آن، 
بالغ  سلول های  در  بنیادین  سلول های  که  دریافتند 
هم مشاهده می شوند. برای مثال، سلول های بنیادین 
که  آن هایی  داشتند،  را  نیورون ها  خصوصیات  مغز 
در کبد بودند، پروتین آلبومین کبد را می ساختند و 
آن هایی که در پانقراس بودند، انسولین می ساختند. 
سلول های  این  که  می رسد  نظر  »به  می گوید:  او 
بنیادی ترکیب شده و به سلول های کاربردی اندام ها 
آیا می توان گفت که سلول های  تبدیل می شوند«. 
بنیادین فقط در رشد معمولی نقش دارند، یا این که 
بتوانند  که  می کنند  کمک  هم  فرزندان  به  مثاًل 
و  کنند  تحمل  را  مادرشان  پروتین های  و  سلول ها 
کاهش  را  مادر  شیر  به  حساسیت زا  واکنش  خطر 
دهند. هاسیوتو می گوید: »این جا به نظر می رسد که 

اما این بدان معنا نیست که تیلفون خود را به بیرون 
الکترونیکی  ابزارهای  از  استفاده  و  پرتاب  پنجره  از 
است  کافی  فقط  کنید،  فراموش  همیشه  برای  را 
نترسید و بر خود مسلط باشید. یک فیزیوتراپ اهل 
گردن  درد  که  می گوید  سابت  تیمر  به نام  سیدنی 
عالوه بر استفاده از تیلفون همراه، می تواند به خاطر 
مجموعه ای از عوامل، همچون سن، جنسیت، نوع 

کار و استرس ها هم باشد.
فیزیکی،  مطلقاً  چشم انداز  یک  »از  می گوید:  او 
یافته های پژوهش اخیر منطقی به نظر می رسند، ولی 
حال می دانیم که درد چندبعدی است. مجموعه ی رو 
از داده ها در مورد اختالل های ژنتیکی،  افزایشی  به 
هم چنین  و  شخصی  احوال  و  رفتاری  ویژگی های 
درد  با  ارتباط شان  که  دارند  وجود  فیزیکی  محیط 

گردن کشف شده است«.
انتظار  نیست  منطقی  که  می کند  اذعان  هانسراج 
کنار  را  گوشی های شان  مردم  همه ی  باشیم  داشته 
ولی  دهند،  نجات  را  فقرات شان  ستون  تا  بگذارند 
می گوید که صرف آگاهی از مشکل و تالش برای 
اصالح نحوه ی در دست گرفتن گوشی، می تواند در 

درازمدت مفید باشد. )خبر آنالین(

برخی مزایای تکاملی وجود داشته باشند. این یافته 
که سلول های بنیادی شیر مادر می توانند بافت های 
متفاوت را بسازند، احتمااًل آن ها را برای کاربردهای 

درمانی مناسب می سازد«.
کریس میسون از یونیورسیتی کالج لندن می گوید: 
باشند،  هم  کاربردی  فریبنده  سلول های  این  »اگر 
روش های  آینده ی  برای  ناب  انتخابی  می توانند 
باشند«.  بنیادین  سلول های  از  استفاده  با  درمانی 
مادر،  شیر  بنیادین  سلول های  که  می رسد  نظر  به 
به  نسبت  سلولی  تقسیم  برای  کمتری  ظرفیت 
این  اما  باشند؛  داشته  جنینی  بنیادین  سلول های 
درواقع چیز خوبی است. برای مثال، زمانی که این 
سلول ها به موش ها تزریق می شوند، تومور تشکیل 
به کار  افراد  درمان  برای  اگر  نتیجه  در  و  نمی دهند 
برده شوند، احتمال کمتری دارد که منجر به سرطان 

شوند.
را  آزمایش  نوع  این  که  می کند  اشاره  هاسیوتو 
نمی توان در انسان ها انجام داد؛ اما او قصد دارد در 

میمون ها این کار را تکرار کند. )خبر آنالین(
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بگو مگو از

گذار از »سياست تفرقه بيانداز و حكومت كنِ« 
Divide and Rule

سیاست های  از  کن«  حکومت  و  بیانداز  »تفرقه  سیاست 
معروف جهـان مي باشد و بیش تر در عرف و سنت سیاسی 
انگلیس هـا متمایز مي شود؛ چنان چه با استفاده از هـمین پالیسی توا نستند سیطره ی خود 
را از یک جزیره ی کوچک تا به سرزمینی که آفتاب غروب نداشت، پهـن نمایند. گر چه 

تا هـنوز این یک سیاست مسلط در جهـان مي باشد، اما به شیوه های متفاوت.
این سیاست در افغانستان نیز از پالیسی های متداول و به ارث ما نده از استعمار بریتانیا، 
با سنت سیاسی قبیله ای هـم دست گردید  مورد استفاده ی حکام بوده است، که چون 
باعث  رفت،  به کار  شیوه  غیر انسانی ترین  با  و  رسید  اقوام  میان  داخلی  مصرف  به  و 

تلخ کامی های مردم و ناکامی های تاریخی کشور گردید.
رقابت میان نخبگانی از آغاز تأسیس افغانستان تا حکومت داری آقای کرزی، نمونه های 
و  انرژی  وقت،  که  است  بوده   کن«  حکومت  و  انداز  تفرقه  »سیاست  هـمین  بارز 
فرصت هـای کشور را به باد داد و هـیچ گاهـی هـم نه مملکت استقرار پیدا کرد و نه هـم 

آبی در دل مردم گرم شد.
اکنون محوری ترین مسئولیت و مأموریت تاریخی دولت وحدت ملی دقیقًا در هـمین 
نهـفته است که چگونه مرحله ی گذار را با عبور از این سیاست تباه کن به سیاست جدید 
انسانی، موفق مي گرداند. آغاز و انجام پیروزی این دولت به هـمین یک شعار سیاسی 
روابط  اقتصاد،  امنیت،  به  اولویت  نسبت  یعنی  مهـم ترین  این  دارد.  تام  و  بستگی عام 

خارجی و... که به آسانی مي تواند  کشور را بُکشد یا هـم بکشد.
این جاست که احساس ملی، تفکر ملی و عملکرد ملی، در راستای رسیدن به وحدت ملی 
واقعی  تولد مي شود و با هـم گرایی در هـمین مسیر، تحول رونما مي گردد. با درک چنین 
چشم انداز است که رسالت رهـبری دولت وحدت ملی در ترازوی قضاوت مردم و تاریخ 

مورد ارزیابی قرار خواهـد گرفت.
رهـبران دولت وحدت ملی قطعًا متوجه اند که اولین قربانی یک سیاست تفرقه انداز، 

خود شان خواهـند بود، بحران بر خواهـد گشت و امید مردم مهـر خواهـد خورد.
یک  در  را  مردم  نیازمندی های  اوج  انتخاباتی،  کمپاین های  در  مردم  چشم گیر  حضور 
برنامه هاي شان،  و  کاندیدان  خود  به  دل بستگی  تا  گذاشت  نمایش  به  خاص  شرایط 
چنان چه تفاوت فاحش میزان اشتراک مردم در دو دور کمپاین ها، گواه روشن مي باشد.

پس بر رهـبران دولت وحدت ملی است تا شرایط، فرصت و جایگاه خود شان را عمیقًا 
درک نمایند؛ چون مسئله ی 

بود و نبود وطن مي باشد.

حرف زدن از دین و چیستی آن دشوار است؛ چون دین بر 
مبنای تجربه ای استوار است که از تجارب دیگر می تواند 
چه  دین  که  می شود  مطرح  پرسش  این  باشد.  متفاوت 
ظرفیتی دارد که هر کس در ظرف آن قرار گرفت، برداشت 
آن  داشته های  و  دین  از  افراد  فهم  دیگر،  عبارت  به  می گیرد.  آن  از  خاصی  قرائت  و 
متفاوت و متکثر است. ایمان که اصل ذاتی دین باید شمرده شود، اگر محض باشد، یعنی 
بدون قوای عقالنی، فرد مؤمن را یک قسم بار می آورد، اگر ایمان پشتوانه ی عقالنی 
داشته باشد، تجربه ی دین داری به گونه ی دیگری رقم خواهد خورد. در این میان، اگر 
با گرایش های عرفانی باشند، دنیای دین دار و مؤمن کاماًل شکل  باورهای دینی توأم 

متفاوت را به خود می گیرد. واقعًا تجربه ی دینی چیست؟

Ahmad Wali Massoud

آصف مهاجر





و  جیو پولیتک  جیو اکونومیک،  شاخصه ی  الف: 
ازمنه ی  از  را  سرزمین  این  افغانستان،  جیو  استراتژیک 
است.  داده  قرار  جهان گشایان  توجه  کانون  در  دور 
سرد  جنگ  از  پس  اما  کشور  این  جیو استراتژیک  اهمیت 
کما کان از چشم قدرت بین المللی افتاده و در کانون توجه 
همسایه های هم کیش و دیگر کشور های منطقه قرار گرفت. اما پس از یازدهم سپتامبر 
و حضور سرمایه داری غرب به رهبری امریکا در این کشور، افغانستان بار  دیگر از اهمیت 
جیو استراتژیکی در منطقه برخوردار شد. حضور سرمایه داری غرب در افغانستاِن امروزی 
از این منظر، نوعی حضور نظامی، سیاسی و فرهنگی سرمایه داری در جغرافیایی است که 
در گذشته از اهمیت استراتژیکی چون »جاده ی ابریشم«، »کانون تقاطع«، »دروازه ی 

آسیای مرکزی«، »دروازه ی هند و آب های گرم« و »قلب آسیا« برخوردار بود.
ب: چنان چه امروزه حضور سیاسی و فرهنگی سرمایه داری غرب در افغانستان حضور 
حضور  تداوم  از  بیرون  نیز  همسایه  کشور های  سرمایه گذاری های  است،  استراتژیک 
استراتژیک و سیاسی در این سرزمین نیست. در این گیر و دار اما، آن چه  انگیزه ی اساسی 
و خواست تاریخی سرمایه داری را شکل می دهد، نوعی توجه و خواست استراتژیک و 

اکونومیکی است که خدایان سرمایه و قدرت در افغانستان دنبال می کنند.
ایران،  مدرسه سازی های  افغانستان،  استراتژیک  اهمیت  به  توجه  با  و  این رو   از  ج: 
نوعی  تاریخی  نگاه  یک  در  سعودی  عربستان  مدرسه سازی  و  امریکا  دانشگاه سازی 
مدرسه ی  که  ایده  این  است.  سرزمین  این  در  استراتژیکی  و  سیاسی  حضور  تداوم 
»خاتم النبین« محسنی بریده و از خواست جمهوری اسالمی ایران و والیت فقیه عمل 
می کند و در تدوین متون درسی نگاه ملی به وقایع تاریخی دارد، از بیخ غلط و بی اساس 
آگاهی ساز  دستگاه  نوعی  سرزمین  این  در  افغان-امریکایی  دانشگاه  چنان چه  است. 
نیز گونه ای  ایران  ایدیولوژیک سرمایه داری غرب است، مدرسه سازی های عربستان و 
سرمایه گذاری های سیاسی و استراتژیکی است که سیاست های خارجی و اقتصادی آن ها 

را در جغرافیایی به نام افغانستان دنبال می کند.
د: این توجیه که ایجاد مدرسه ها در افغانستان، ما را از زیر یوغ مدارس دیوبندی و ُقمی 
رها می کند، امری است بعید و شعارگونه. بر خالف این توجیه، مدرسه های کابلی، هراتی، 
مزاری به لحاظ ماهیت هیچ گونه تفاوت محتوایی با مدارس ایرانی و مصری ندارند. بر 
نیاز های  محور  بر  آن که  از  بیش تر  افغانستان  در  مدارس  فکری  تولیدات  اساس،  این 
مایه  دیوبند  و  االزهر  ُقم،  آبش خور های  از  گردند،  تولید  افغانستان  سیاسی  و  تاریخی 
می گیرند. و در نتیجه حضور چنین مدارس بیش از آن که مرکز زایش فکری مرکززدا 
)decentralize( باشد، نوعی تداوم حضور فرهنگی-سیاسی آن ها است. مدارس 
دینی به مثابه یک دستگاه کلی نوعی دستگاه آگاهی کاذب سازی و در کلیت محتوایی 
خود گونه ای »صنعت فرهنگ سازی«  است که تولیداتش را برای مصرِف مصرف گران و 

به منظور فریب ایدیولوژیک و کسب سود و تداوم حضور سیاسی تولید می کند.

Asad Koshaاستفاده نادرست از موبایل
 چه بالیی بر سر گردن می آورد؟

شیر مادر حتا سلول های بنیادی هم دارد
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ونگر: در 80 درصد زمان بازي، 
تيم برتر بوديم

روني: مي دانستيم 
چطور آرسنال را شکست بدهيم

تیمش   1-2 از شکست  پس  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
این دیدار  ادعا کرد که شاگردانش در  مقابل منچستریونایتد، 
توپچی ها  دیدار  این  در  بودند.  مسلط  بازي  بر  درصد   80
موقعیت های گولزنی زیادی را، به ویژه در نیمه ی اول، از دست 
دادند تا سرانجام یونایتدها با گول های کیه رون گیبس )گول به 
خودی( و وین رونی به پیروزی برسند. تک گول الیویه ژیرو هم 
نتوانست مانع از شکست میزبان بود. این بدترین شروع آرسنال 
نمایش  از  ونگر  اما  بود؛  اخیر  در 32 سال  انگلیس  لیگ  در 
شاگردانش چندان ناراضی نیست: »این دیداری بود که ما در آن 
80 درصد زمان بازی تیم برتر بودیم. ما مقابل منچستریونایتد 
یک سوم  در  اما  بودیم؛  برتر  اندازه  این  تا  دیداری  کمتر  در 
اشتباهاتی هم در  نبودیم و  اندازه ی کافی مؤثر  به  هجومی 
خط دفاعی داشتیم. دروازه بان آن ها )داوید دخیا( بهترین بازیکن 
میدان بود. ما موقعیت هایی زیادی داشتیم که می توانستیم کار 
تیم حریف را یک سره کنیم. وقتی بازی 1-0 بود، ما مالکیت 
توپ زیادی در یک سوم حریف داشتیم. موقعیت های زیادی را 
از دست دادیم؛ در حالی که در چنین دیدارهایی باید مؤثر کار 
کنید. ما خیلی ناراحتیم. این یک عدم تطابق بین مالکیت 

توپ، فرصت های مان و نتیجه است«.

وین روني، کاپیتان منچستریونایتد، پس از پیروزي 2-1 تیمش 
مقابل آرسنال، اعالم کرد که تیمش مي دانست بهترین راه براي 
شکست دادن توپچي ها، استفاده از ضد حمالت است. در دیدار 
مسلط  بازی  برای  زیادی  دقایق  برای  آرسنالی ها  شب،  شنبه 
بودند؛ اما این منچستریونایتد بود که با گول به خودی کیه رون 
گیبس پیش افتاد. وین رونی در فاصله 5 دقیقه به پایان، گول 
دوم یونایتدها را به ثمر رساند و گول ثانیه های پایانی ژیرو هم 
نتوانست مانع از شکست میزبان شود. رونی به اسکای اسپورتس 
گفت: »پیروزی مهمی بود. البته به ویژه در نیمه ی اول فشار 
زیادی را تحمل کردیم. دروازه بان ما فوق العاده بود و در نهایت 
با دو گول خوب آن ها شکست دادیم. بازی متفاوتی بود. آن ها 
مالکیت توپ را در اختیار داشتند و ما روی ضد حمالت به آن ها 
ضربه زدیم. این برنامه ی ما بود. فکر می کنم خوب کار کردیم 
رابین  سرعت  از  در ضد حمالت  می توانیم  که  می دانستیم  و 
فن پرسی، دی ماریا و خودم استفاده کنیم. تأثیر این برنامه را در 
نیمه ی دوم دیدیم. فکر می کنم این نتیجه ی فوق العاده ای برای 
ماست. دو بازیکن خیلی جوان ما، پدی مک نیر و تیلور بلکت، 
می توانستیم  اگر  داشتند.  خوبی  عملکرد  بزرگ،  بازی  این  در 
دروازه ی مان را بسته نگه داریم، دروازه بان و مدافعان مان خیلی 
خوشحال تر می شدند.  این نتیجه   اعتماد به نفس زیادی به ما 

می دهد؛ این پیروزی در زمان مناسبی به دست آمد«.

ته وز: در بهترين فصل دوران حرفه اي هستم

پوگبا: مي خواهم 
براي مدت  طوالني در يووه بمانم

گوندوگان: شرايط دورتموند
 بدتر از اين نمي شود

عذرخواهي مورينيو از هواداران چلسي

مسي جاودانه شد!

پيگريني:
 اميدوارم مقابل بايرن اشتباه نکنيم

آلگري: پوگبا قدرت مندترين
  هافبک دنيا مي شود

ثمر  به  از  یوونتوس، پس  مهاجم  وز،  ته  کارلوس 
رساندن یازدهمین گولش در رقابت هاي این فصل 
بهترین  سري A مقابل التزیو، اعالم کرد که در 
فرم دوران حرفه اي اش قرار دارد. یوونتوسی ها شنبه 
شب 3-0 التزیو را شکست دادند و ته وز در ابتدای 

نیمه ی دوم، گول دوم تیمش را به ثمر رساند.
او به خبرنگاران گفت: »من در باشگاه فوق العاده ای 
توپ می زنم. از بازی کردن لذت می برم و هه تالشم 
را در زمین می کنم. با آن هایی که می گویند این 
موافقم.  است،  من  حرفه ای  دوران  فصل  بهترین 

اگرچه  داشتم؛  تیم  از  را  بازی خوبی  انتظار چنین 
بود.  ملی  بازی های  از  بعد  ما  بازی  اولین  این 
نمی توانستیم اشتباه دفعه ی قبلی را تکرار کنیم«. 
یوونتوس در دیدار بعدی، باید در دیدار لیگ قهرمانان 
با مالمو بازی کند و ته وز امیدوار است که تیمش 
به نتیجه ی الزم دست پیدا کند: »ما ابتدا باید با 
مالمو بازی کنیم. بعد ببینیم که کجا قرار داریم. باید 
همان طور که با پارما و التزیو بازی کردیم، مقابل 
این تیم به میدان برویم. با این سطح بازی، امکان 

ندارد شکست بخوریم«.

با رد شایعات  پل پوگبا، ستاره ی جوان یوونتوس، 
انتقالش به ریال مادرید، تأکید کرد که مي خواهد 
در  پوگبا  بماند.  یوونتوس  در  طوالني  مدت   براي 
پیروزی 3-0 شنبه شب تیمش مقابل التزیو، دو 
با سه  بیانکونری هم چنان  تا  رساند  ثمر  به  گول 
 A امتیاز برتری نسبت به رم، در صدر جدول سری
قرار داشته باشد. او به خبرنگاران گفت: »این بهترین 
بازی این فصل من بود و امیدوارم به همین ترتیب 
ادامه پیدا کند. تنها می خواهم چیزهای بیش تری 
یاد بگیرم و بهتر شوم. به این ترتیب می توانم روزی 
بهترین بازیکن دنیا شوم«. پوگبا هم چنین در مورد 

شایعه ی پیوستن به باشگاه های دیگر  گفت: »ریال 
باشگاه بزرگی است؛ اما من از بودن در یوونتوس 
به  این جا  در  می خواهم  و  هستم  راضی  خیلی 
طوالنی  مدتی  برای  امیدوارم  بدهم.  ادامه  بازی ام 
زیادی  باشگاه های  می شنوم  این که  بمانم.  این جا 
به دنبال من هستند، بسیار خوشحال کنند است؛ اما 
من برای یوونتوس بازی می کنم و خوشحالم که 
پیراهن بیانکونری را می پوشم. چرا منچستریونایتد 
اجازه داد من بروم؟ باید این سوال را از آن ها پرسید. 
من قراردادی نداشتم و تصمیم گرفتم که به این جا 

بیایم. اکنون هم راضی هستم«.

ایلکاي گوندوگان،  هافبک بروسیا دورتموند، معتقد 
است که تیمش در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. 
لیگا جمعه  بوندس  اخیر  دو فصل  قهرمان  نایب 
مقابل پادربورن به تساوی 2-2 رسید تا اکنون با 11 
امتیاز از 12 بازی، در رتبه پانزدهم جدول قرار داشته 
باشند. دورتموند در دیدار دیروز با دو گول از حریفش 
پیش بود اما در نهایت به تساوی 2-2 رضایت داد؛ 
اتفاقی که انتقاد شدید گوندوگان از عملکرد تیمش 
را به همراه داشت. او به خبرنگاران گفت: »نمی دانم 
هیچ تیمی در بوندس لیگا، نیمه ی دومی بدتر از 
بازی ما مقابل پادربورن داشته یا نه. ما در نیمه ی 

اول خوب بودیم و کامال تیم برتر میدان. دو گول 
البته  افتادیم.  پیش   0-2 شایستگی  با  و  زدیم 
این  اما  بزنیم؛  بیش تری  گول های  می توانستیم 
دریافت  گولی  ما  دوم،  نیمه ی  در  نکردیم.  را  کار 
کردیم که شروعش، از ضربه ی کرنر خودمان بود. 
سپس مارکو رویس مصدم شد و بعد از آن، یک 
گول واقعا عجیب دیگر دریافت کردیم. واقعا شرایط 
برای ما بدتر از این نمی شود. مصدومیت رویس نه 
فقط برای خودش، که برای همه ی ما دشوار است. 
امیدوارم او در میان این همه بدشانسی، کمی هم با 

خوش شانسی روبه رو شود«.

هواداران  از  چلسي،  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
آن ها،  از  اخیرش  انتقاد  دلیل  به  تیمش 
عذرخواهي کرد. مربی پرتگالی بعد از پیروزی 
2-1 تیمش مقابل کویینزپارک رنجرز، با ابراز 
نارضایتی از جو ورزشگاه استمفوردبریج، اعالم 
در  تیمش  می کند  احساس  که  بود  کرده 

ورزشگاه خالی بازی می کند. 
بروم،  وست  مقابل  جمعه  روز  دیدار  در  اما 
هواداران چلسی جو خوبی در ورزشگاه ایجاد 

به خاطر  مورینیو  تا  شد  باعث  این  و  کردند 
قبلی اش عذرخواهی کند: »جو  صحبت های 
و  ندارم  مقایسه  قصد  داشتیم.  بهتری  خیلی 
صحبت  مورد  این  در  دیگر  بار  نمی خواهم 
در  که  می دهد  حقوق  من  به  باشگاه  کنم. 
دیدارهای مان به پیروزی برسیم؛ به خاطر این که 
مربی گری کنم؛ نه این که از هواداران انتقاد کنم. 
به خاطر صحبت های چند هفته قبلم، متأسفم. 

تفاوت جو دو دیدار واقعا فوق العاده بود«.

مسي با زدن سه گول در دیدار شنبه شب مقابل سویا، به 
بهترین گولزن تاریخ اللیگا تبدیل شد. 

نوکمپ، 22 نوامبر 2014. هفته ی دوازدهم اللیگا. بارسا 
سه یک از میهمان خود سویا پیش است. دقیقه ی 71 
مسابقه... کاپیتان ژاوی توپ را به مسی می رساند. حرکت 
او به قلب خط دفاعی حریف، آن ها را به هم می ریزد. لیو به 
سمت چپ خود پاس می دهد. نیمار با پاسی عرضی توپ 
را زمینی به دهانه ی دروازه ی سویا می فرستد. بیش تر از 
آن که سوارز برای زدن اولین گولش با لباس بارسا انگیزه 
داشته باشد، این مسی است که با تکلی بلند به همراه 
توپ وارد دروازه می شود تا سرانجام اعجوبه ی آرجانتینی 
این  برای  بازی اش  نهمین  و  هشتاد  و  دوصد  در  بارسا 
تیم، رکورد 59 ساله ی لیگا را بشکند و باالتر از مهاجم 
افسانه ای بیلبائو، برترین گولزن تاریخ بازی های باشگاهی 

اسپانیا لقب گیرد.
از 251 گولی است که  بیش تر  اعجوبه یکی  این گول 
تلمو زارا در 278 بازی برای بیلبائو به ثمر رسانده بود. در 
این لحظه ی به یاد ماندنی که معلوم نیست چند دهه ی 
دیگر مانندش خلق خواهد شد، هم تیمی های او در بارسا 

آقای گول تاریخ اللیگا را روی دست بلند کردند تا این گونه 
ساله  نابغه ی 27  این  برای  لحظه  در  مختصری  جشن 
بگیرند. با وجود عددی که سن رکورددار جدید گولزنی در 
لیگا را نشان می دهد، پس باید هم چنان تعداد گول های 
شماره 10 را بشماریم و هروقت خودش خسته شد و از 
گولزنی دست کشید، بنشینیم و مرور کنیم اتفاقات بزرگ 
و تاریخی را که آن قدر پشت سرهم و زیاد رقم زده که شاید 

به اندازه ی کافی فرصت لذت بردن برای مان نبوده.
رکورد شکنی لیو البته یک اتفاق ساده و معمول نیست. 
بارسا  بازی  در  و   2004-05 فصل  در  بار  اولین  مسی 
آبی اناری ها گولزنی کند  برای  آلباسته موفق شد  مقابل 
در  درخشش  و  حضور  استمرار  فصل  ده  یعنی  این  و 
ترکیب تیمی پرستاره ی به بزرگی بارسا. شاید آن موقع 
با وجود آن که مسی 17 سال و 10 ماه و 7 روز بیش تر  
لیو  گول های  تعداد  که  روزی  فرا رسیدن  تصور  نداشت، 
از 251 گول زده فراتر رود، غیر ممکن به نظر می رسید؛ 
چنین  خلق  برای  شده  زاده  او  چون  ستاره  ای  فوق  اما 
از پس هیچ فوتبالیست  لحظاتی. وقایعی که بی شک 
دیگری بر نمی آمد و به راستی که او برگزیده شده تا همه ی 

رکوردهای گولزنی را به نام خود ثبت کند. رکورد دار گولزنی 
در یک سال میالدی، در یک تیم 115 ساله، در یک لیگ 
بزرگ و از همه مهم تر، در بزرگ ترین بازی باشگاهی دنیا، 

در الکالسیکو.
نه تنها 78.283 نفر حاضر در نوکمپ و حتا گومز )داور 
دیدار(، بلکه همه ی آن ها که 22 نوامبر 2014 در قید حیات 

ابد در ذهن تاریخ خواهند ماند! چرا که نه...  تا  بوده اند، 
ممکن است تا 50 سال دیگر، 70 سال دیگر  یا حتا 100 
سال دیگر از عصری سخن بگویند و داستان نقل کنند و 
بنویسند که ما در آن زیسته ایم! و همه ی این ها مرهون 
است؛  مسی  به نام  اعجوبه ای  تاریخ سازی  و  هنرنمایی 

شازده کوچولوی قصه های واقعی.

منچسترسیتي،  سرمربي  پیگریني،  مانویل 
پس از پیروزي 2-1 تیمش مقابل سوانسي، 
عاجي  ساحل  ستاره ی  توره،  یحیي  نمایش 
تیمش را مورد ستایش قرار داد. در این دیدار 
پیش  بونی  ویلفرد  گول  با  سوانسی  ابتدا 
افتاد؛ اما استوان یووتیچ و یحیی توره با زدن 

دو گول، سه امتیاز را نصیب آبی ها کردند.
پیگرینی به خبرنگاران گفت: »او خسته بود؛ 
تا  که  داشت  را  تعهد  و  شخصیت  این  اما 
پایان بازی کند. فکر می کنم او خیلی خوب 
که  نیست  ممکن  یحیی  برای  کرد.  بازی 
مهم  اما  بزند؛  گول  قبل  فصل  اندازه ی  به 
است که او خیلی خوب بازی می کند. فکر 

می کنم او در این دیدار خیلی خوب بود. فکر 
می کنم گولزنی برای او همیشه مهم است؛ 
بازی  امروز خیلی خوب  او  اما فکر می کنم 
کرد. ما به او اعتماد داشتیم که می تواند تا 
خوب،  تیم  یک  مقابل  ما  کند.  بازی  پایان 

موقعیت های گولزنی زیادی ایجاد کردیم.
ما باید امتیازهای بیش تری به دست بیاوریم. 
تا پایان دسامبر، 21 امتیاز دیگر داریم و مهم 
است که هرچقدر که می توانیم، امتیاز کسب 
کنیم. با این پیروزی، بهتر به استقبال دیدار 
مقابل بایرن می رویم. ما هر روز در تمرینات 
امیدوارم  و  می کنیم  کار  کردن  دفاع  روی 

سه شنبه اشتباهات امروز را تکرار نکنیم«.

ماسیمیلیانو آلگري، سرمربي یوونتوس، پس از 
پیروزي 3-0 مقابل التزیو، عملکرد پل پوگبا، 
ستاره ی فرانسوي تیمش را مورد ستایش قرار 
داد. پوگبا در دیدار جمعه شب دو گول زد تا 
به یک  بیانکونری  تبس،  به همراه تک گول 
پیروزی باارزش دست پیدا کند. با این پیروزی، 
آمار دیدارهای بدون شکست یووه مقابل التزیو 

به 20 رسید.
بازی  »پوگبا  گفت:  خبرنگاران  به  آلگری 
این  او  اما  را پشت سر گذاشت؛  فوق العاده ای 
قدرت مندترین  شود؛  بهتر  که  دارد  را  کیفیت 
 هافبک دنیا. او در دفاع و حمله با ضرباهنگ 
مناسب حرکت می کرد. این بهترین نمایش او 
در این فصل بود. تیم هم خوب کار کرد. وقتی 
الزم بود، به خوبی دفاع کردیم و فکر می کنم 

به نمایش  با پاس های خوب، حرکات خوبی 
گذاشتیم.

و  خوردیم  مشکل  به  کمی  اول  نیمه ی  در 
پاس های اشتباه زیادی داشتیم اما توانستیم آن 
را جبران کنیم. پیروزی در این دیدار دشوار، در 
مقابل حریفی سرسخت مانند التزیو در ورزشگاه 
المپیکو، بسیار مهم بود؛ به ویژه این که رم هم  

بازی اش را با پیروزی پشت سر گذاشته بود«.
به  پیرلو  بازگشت  مورد  در  هم چنین  آلگری 
ترکیب اصلی  گفت: »پیرلو 10 روز با ما تمرین 
و  داشت  فوق العاده ای  نمایش  اما  بود؛  نکرده 
و  دفاعی  بین خط  اضافه  بازیکن  وقتی یک 
خط میانی داشتیم، طبیعی است که او فضای 
بیش تری داشت و می توانست پاس های بهتری 

بدهد«.
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همکاری دوامدار  دوامداره －６ون 

افغانســتان د ن７يوالــ３ ！ولنــ３ پــه مرســته، د پــام  وړ پرمختــ， 
کــ７ی دی- د يــوه پيــاوړي امنيتــي ＄ــواک رامن％تــه کــول  او 
د ＊ــوون３ او روزنــ３ او پرمختــ， لپــاره د زمينــ３ برابــرول د 

دې همکاريو ＊ه ب５ل／ه ده. 
د افغانســتان د ملــي يووالــي حکومــت د هيــواد د ثبــات او  د 
＊ــ３ راتلونکــ３ پــه موخــه د خپــل کار پــه لومــ７ۍ اوونــ９ کــ３ 

بــا همــکاری جامعــه جهانــی، افغانســتان پيشــرفت هــای 
چشــمگيری نمــوده اســت- ايجــاد قــوه امنيتــی نيرومنــد 
و فراهــم نمــودن زمينــه آمــوزش و پيشــرفت مثــال هــای 

بارز آن ميباشد. 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان ملــزم بــر ثبــات و آينــده 
توافقنامــه  اش  کاری  هفتــه  اوليــن  در  کشــور،  مرفــه 
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