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دلیل  به  که  می گوید  کشور  داخله  وزیر 
امنیتی،  خصوصی  شرکت های  خالف ورزی های 
جریمه ی  شرکت ها  این  افغانی  میلیارد  دو  حدود 

نقدی شده اند. 
به  متعلق  امنیتی  شرکت های  که  گفته  همچنان  او 

مقام های ارشد دولتی را منحل کرده است.
از سوی  که روز گذشته  اهلل محمدی  بسم  جنرال 
انحالل  روند  چگونگی  توضیح  برای  سنا  مجلس 
امنیتی خصوصی فراخوانده شده بود،  شرکت های 
شده  منحل  امنیتی  شرکت   ۵۴ حال  تا  که  گفت 

است.
امنیتی  شرکت   ۵۰ از  بیش  هم  هنوز  که  افزود  او 
منحل  برای  کار  و  هستند  فعال  دیگر  خصوصی 

کردن آنها هم ادامه دارد.
این  انحالل  کار  در  که  کرد  تأکید  محمدی  آقای 
شرکت ها هیچ استثنایی در کار نیست و همه این 

شرکت ها منحل خواهند شد.
یک  خصوصی  امنیتی  شرکت های  انحالل  طرح 
سال پیش و در پی طرح ادعای دست داشتن این 
فساد، روی دست گرفته  و  ناامنی ها  در  شرکت ها 

شد.
سال گذشته...     ادامه صفحه 6

سفیر افغانستان در اسالم آباد می گوید که او همواره 
خواهان دوستی افغانستان مستقل و آزاد با ایاالت 

متحده ی امریکا بوده، نه افغانستان اشغال شده.
او  حرف های  که  است  گفته  داوودزی  عمر 
اقتباس  غلط  پاکستان،  »ده نیشن«  روزنامه ی  در 
گردیده و امریکا متحد هردو کشور ما )پاکستان و 

افغانستان( است.
متحده ی  ایاالت  او  که  می گوید  داوودزی  آقای 
امریکا را دشمن مشترک...    ادامه صفحه 6

عمر داوود زی:
من خواهان دوستی 

افغانستان آزاد با 
امريکا هستم، نه 

افغانستان اشغال شده

بارک اوباما، رییس جمهور ایاالت متحده امریکا بر 
ادامه استراتژی کشورش در افغانستان تأکید کرد. او 
گفته است که مأموریت کشورش در افغانستان موفق 

می شود.
 در این حال، سخنگوی کاخ سفید در مورد سقوط 
امریکایی در وردک گفته است  نیروهای  هواپیمایی 

که این واقعه سیر وقایع را نشان نمی دهد.
داوی لیپن، گفت: »این حادثه به تنهایی نقطه عطف 
که  را  ما تحرکی  نمی دهد....  نشان  را  یا سیر وقایع 
هنوز  آن ها  اما  ایم.  شکسته  درهم  داشتند  طالبان 
که  است  چیزی  این  کنند.  وارد  تلفاتی  می خواهند 

آن ها انجام می دهند«.
همزمان وزارت دفاع امریکا در تالش است هراس ها 
یک  سقوط  پی  در  طالبان  فعالیت های  تجدید  از 

هلیکوپتر ناتو را برطرف کند.
گذاشت،  جا  به  کشته   38 که  ناتو  هلیکوپتر  سقوط 

خونبارترین حادثه برای سربازان امریکایی از شروع 
جنگ علیه طالبان در افغانستان بوده است. این حادثه 
جنگ  در  پیشرفت  مورد  در  را  تردیدهایی  و  شک 
دفاع اش،  وزیر  و  اوباما  اما  کرد،  ایجاد  افغانستان 
لیون پنیتا هر دو گفتند که برای پیش بردن ماموریت 

افغانستان متعهد هستند.
اوباما روز دو شنبه، گفت که...        ادامه صفحه 6

دستگاه ریاست جمهوری و برخی از 
مشاورانی که متأسفانه کمتر مشوره خوب 
به رییس جمهور می دهند، خیال می کردند 

که مجلس گرفتار پراکندگی های قومی است 
و نمایندگان نمی توانند به نتیجه برسند 
و منسجم شوند. و اینکه آقای کرزی و 

مشاورانش خیال نمی کردند که هیچ گاهی 
من )لطیف پدرام( با آقای حمیدزی از قندهار 

در یک سنگر واقع شویم و این اشتباه 
بسیار کالن آقای کرزی بود.

سخنگوی کاخ سفید:

طالبان را درهم شکسته ايم 
»مأموریت ما موفق می شود«

عبداللطیف پدرام:

كرزی خيال نمی كرد من و آقای 
حميدزی در يک سنگر قرار گيريم

آموزگاران در را باز می کنند، اما اين تو هستی که بايد وارد شوی.

حالِت 
»فوق العاده« 

چرا؟!
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انعطاف پذیری؛
 حربه یی 

دیگر برای 
قانون گریزی؟!

شاعری در 
مثلث عشق، 

دیوانگی و 
شاعرانگی 

فلسفی

هشدار امریکا 
به شهروندان 

خود براي 
سفر به 
پاکستان

در برگ ها

»رییس جمهور به من ]نجفي[ 
چندین بار گفته است که 

داکتر صاحب نجفي چنان با 
تقلب خود به من منت گذاشته 

است]اي[ که هیچ جبران 
نمي توانم؛ هرچه که برایت 

خدمت کنم!«
»رشوه خواري نجفي و 

غالم علي راسخ ]معین وزارت 
ترانسپورت[ به حدي رسیده 

که منجر به قتل پیمان ـ 
رییس ترانسپورت هرات ـ 

گردید که به خاطر هفتاد هزار 
دالر ]او را[ که شخصیت با 

نفوذ شندند]شین دند[ بوده را 
به قتل رساندند.«

صفحه 6

صفحه 7

گاليله



طالبان را درهم شکسته ايم...
 کشورش به مأموریت افغانستان ادامه می دهد و در 
»سربازان  افزود:  او  می شود«.  »موفق  مأموریت  این 

حکومت  یک  به  مسوولیت ها  انتقال  سخت  کار  ما 
مطمین  و  می دهند  ادامه  را  افغانستان  در  نیرومندتر 
برای  امنی  پناهگاه  افغانستان  که  ساخت  خواهند 

تروریست ها نیست«.

لیون پنیتا، وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا گفت که 
هلیکوپتر  سقوط  در  کشورش  سربازان  شدن  کشته 
در  ملتی  ما  که  کرد  یادآوری  امریکا  مردم  »به  ناتو، 

حال جنگ باقی مانده ایم«.

وزیر دفاع ایاالت متحده امریکا گفت تراژیدی بزرگتر 
این خواهد بود که اجازه داده شود تالش های ایاالت 

متحده امریکا برای شکست القاعده متوقف گرد. 

در یک سند که به تازگي از ریاست جمهوري به بیرون 
داوودعلي  رسیده،  ماندگار  روزنامه ي  به  و  کرده  درز 
نجفي - از مسووالن کمیسیون مستقل انتخابات ریاست 
جمهوري - گفته است که کرزي را من رییس جمهور 

ساختم، ورنه داکتر عبداهلل رییس جمهور مي شد.
سمع  ریاست  تحریرات  دفتر  از  که  سند  این  در 
شکایات و عرایض ریاست جمهوري عنواني کمیته ي 
عالي نظارت بر راهبرد استراتژي ارتشا و فساد اداري 
در  انسان  قاچاق  و  گسترده  فساد  از  شده،  نگاشته 

وزارت ترانسپورت نیز سخن رفته است.
در این مکتوب رسمي که اعترافات داوودعلي نجفي 
رییس  سابق  و  ترانسپورت  وزارت  سرپرست  ـ 
انتخابات  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  داراالنشای 
آمده  وی  قول  از  یافته،  بازتاب  ـ  ریاست جمهوري 
است: »...6۰ درصد تقلب را من)نجفي( همراه با تیم 
عبداهلل  اگرنه  دادم،  انجام  کرزي صاحب  نفع  به  خود 
رییس جمهور مي شد. پس هر آنچه که من در وزارت 
دفاع  من  از  صاحب  کرزي  دهم،  انجام  ترانسپورت 

مي کند.«
در این سند که به رییس جمهور نیز ارایه شده، به نقل 
از داوودعلي نجفي آمده است که »رییس جمهور به من 
)نجفي( چندین بار گفته است که داکتر صاحب نجفي 
چنان با تقلب خود به من منت گذاشته است)اي( که 
هیچ جبران نمي توانم؛ هرچه که برایت خدمت کنم. »

ارجاع  و  ارسال  واقع  در  که  مکتوب رسمي  این  در   
به  رییس جمهور  عنواني  شاکیان  از  تن  دو  عریضه ي 
کمیته ي عالي نظارت بر راهبرد استراتژي ارتشا و فساد 
اداري است، از حد بلند رشوه خواري داکتر نجفي در 
وزارت ترانسپورت گفته شده و در قسمتي از آن آمده 

است:
این  راسخ)معین  غالم علي  و  نجفي  »رشوه خواري 
وزارت( به حدي رسیده که منجر به قتل پیمانـ  رییس 
ترانسپورت هرات ـ گردید که به خاطر هفتاد هزار دالر 
)او را( که شخصیت با نفوذ شندند)شین دند( بوده را 

به قتل رساندند.«
و در این سند خطاب به رییس جمهور گفته شده است: 
 1۰ روزانه  که  ارگان هایي  از  یکبار  ندارید  باور  »اگر 
را محبوس  ترانسپورت  کارمندان وزارت  از  نفر   ۵ تا 

مي سازد، پرسیده شود.«
در  اداري  فساد  بودن  بلند  به  اشاره  ضمن  سند،  در 
نیز  وزارت  این  شدن  قومي  از  ترانسپورت،  وزارت 

گزارش شده است.
این  )در  که  »غارتگري  است:  آمده  مکتوب  این  در 
وزارت( جریان دارد، بین چهار نفر تقسیم مي شود و 
بر خالف فیصله ي شوراي وزیران، تعداد زیاد افراد را 
بدون امتحان اصالحات اداري به بنادر تعیین و مقرر 

کرده است«. 
بر بنیاد این سند در وزارت ترانسپورت در بدل سه صد 
تعلق  مشخص  افراد  به  پست ها  امریکایي،  دالر  هزار 

گرفته اند. 
مشاور  وزیر  وفا  اسداهلل  امضاي  که  مکتوب  پایان  در 
و رییس عمومي سمع شکایات و عرایض ریاست ج 
از ۴1 ورق کاپي تکت هاي کمیشن  ا.ا دیده مي شود، 
ترانسپورت که به طور جعلي ساخته و بدون راجستر 
مورد استفاده قرار گرفته است نیز ذکر شده تا در مورد 

آن غور صورت گیرد.
یادآوري

انتخابات پر سروصداي  از  بعد  زماني که حامدکرزي 
ریاست جمهوري - که سرانجام به نحو غیر قانوني به 
نفع او رقم خورد - عزیز لودین و نجفي از مسوالن 
و  اعتراض ها  انتقادها،  آنکه  با  را  انتخابات  کمیسیون 
اتهام هایي که در سطح ملي و بین المللي نسبت به آن ها 

وجود  ریاست جمهوري  انتخابات  در  تقلب  انجام  در 
ریاست  و  ترانسپورت  وزارت  مقام هاي  به  داشت، 
ماندگار  روزنامه ي  گماشت،  اداري  فساد  با  مبارزه 
فرداي آن نگاشته بود که »لودین و نجفي مزدشان را 

به دست آوردند«. 
با افشاي این سند، به نظر مي رسد که این مزد،  حاال 

خیلي هم براي نجفي گوارا و شیرین بوده است.
 در زمان برگزاري انتخابات گذشته ي ریاست جمهوري، 
بارها مطرح شد که داوود نجفي و عزیز لودین مسووالن 
انتخابات، به نفع آقاي کرزي تقلب  کمیسیون مستقل 
و  ملي  مراجع  انتقاد  مورد  حتا  که  کرده اند  فاحش 

بین المللي  نیز قرار گرفتند.

 متن کامل سند را بخوانید.
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شركت های امنيتی خصوصی...
ماه  این شرکتها چهار  لغو  برای   رییس جمهور کرزی، 
وقت تعیین کرد، اما این فرمان هنوز به طور کامل به اجرا 

گذاشته نشده است.
این  دلیل خالف ورزی  به  حال  تا  که  گفته  داخله  وزیر 
عنوان  به  آنها  از  افغانی  میلیارد  دو  حدود  شرکت ها، 
قبضه  هزاران  و  شده  دولت  خزانه  وارد  نقدی  جریمه 

سالح متعلق به این این شرکت ها هم ضبط شده است.
گفته شده است که شماری از بزرگترین شرکت های امنیتی 
خصوصی وابسته به افراد نزدیک به برخی مقام های ارشد 

دولتی افغانستان هستند.
برنامه  راه  سر  بر  عمده  چالشی  را  موضوع  این  برخی 
محمدی  آقای  حاال  اما  اند،  دانسته  شرکتها  این  انحالل 
گفته است: »تمام شرکت هایی که مربوط اراکین بلندپایه 

دولتی بودند را ما لغو کرده ایم.«
اما وزیر داخله در باره این که چرا پس از اتمام مدت تعیین 
شرکت های  لغو  برای  جمهوری  رییس  فرمان  در  شده 
فعال  شرکت   ۵۰ از  بیش  هم  هنوز  خصوصی،  امنیتی 

هستند، توضیحی نداده است.
ها  شرکت  این  انحالل  مسوولیت  که  داخله  وزارت 
در  امنیتی  شرکت  ده ها  بود  گفته  این  از  پیش  دارد،  را 

افغانستان بدون مجوز رسمی فعالیت داشته اند.
مسوولیت  افغانستان  در  امنیتی  خصوصی  شرکت های 
خارجی،  نیروهای  تدارکاتی  کاروانهای  امنیت  تأمین 
بین المللی  نظامی، سفارتخانه ها و سازمانهای  پایگاه های 

را به عهده دارند.
از  شرکت ها  این  موارد  برخی  در  مقامات،  گفته  به  اما 

محدوده فعالیت های قانونی خود پا فراتر گذاشته اند.
بحث انحالل این شرکت ها تا حدی داغ شد که یک مقام 
برنامه،  این  اجرای  که در صورت  داد  امریکایی هشدار 
متوقف  را  خود  توسعه ای  برنامه های  از  شماری  امریکا 

خواهد کرد.

داوود علی نجفی:

كرزی را من رييس جمهور ساختم، ورنه 
عبداهلل رييس جمهور می شد!

من خواهان دوستی افغانستان...
 پاکستان و افغانستان نگفته، بلکه گروپ های جنگیی را 
که در مناطق سرحدی دو کشور وجود دارند و کوشش 
دو  سرحدی  قوه های  میان  تفاهم  سوء  باعث  می کنند، 
مشترک  دشمن  گردند،  پاکستان(  و  کشور)افغانستان 

خطاب کرده است.
این که این گروپ ها کی ها هستند، گفته  به  او در پاسخ 
است که آنها ممکن طالبان پاکستانی و یا افغانی باشند و 

یاهم کسانی که خود را به نام طالب یاد می کنند.
او در مصاحبه  یی گفته که حلقات و افرادی هستند که در 
و  بزنند  را صدمه  پاکستان  و  افغانستان  تالش اند دوستی 
او،  به گفته ی  اما  میان دو کشور هستند.  مخالف دوستی 

دوستی میان این دو دولت، به خیر هر دو کشور است.
بود،  کرزی  آقای  دفتر  رییس  این  از  پیش  که  داوودزی 
آزاد  افغانستان  »دوستی  خواهان  همواره  او  که  می گوید 
افغانستان  دوستی  نه  بوده،  امریکا  متحده ی  ایاالت  با 

اشغال شده با ایاالت متحده ی امریکا.«
سیاست های  از  دفاع  خاطر  به  همواره  داوودزی  عمر  از 

پاکستان و مخالفت با امریکا، انتقاد شده است. 

جامعه جهانی بين پاكستان...
 مسأله بحث خط دیورند است که متأسفانه یک نوع فقر 
اطالعاتی وحشتناکی در این مورد وجود دارد و عده ی 
زیادی از ما سند خط دیورند را مطالعه نکرده اند، پس 
ایجاب می کند که یک گفتگوی بین االفغانی را در میان 
افغان ها در مورد خط دیورند داشته باشیم و مسأله سوم 

یا آخر جایگاه دین در دولت و جامعه است.
او همچنان اضافه کرد، موضوع دین بسیار مهم است و 
نیاز به گفتگو میان نخبگان افغانستان و روابط بین االفغانی 
دارد که آیا ما چه نگاهی به این رابطه داریم؟ و مسأله 
مهم دیگر اینکه هنوز در افغانستان بحث قوم برتر و قوم 
به صورت  باید  این موضوعات  مهاجر مطرح است که 

شفاف مطرح و روی آن بحث صورت گیرد.
داکتر مرادیان در ادامه گفت، آیا نظام سیاسی افغانستان 
با توجه به تنوعی که در افغانستان وجود دارد، برآورده 

کننده ی خواست و نیازهای مردم افغانستان می باشد؟
میثاق دوم

اصل  خوب،  دولتداری  اصل  دوم،  میثاق  افزود:  او   

فاصله  زمانیکه  تا  اما  است؛  اجتماعی  مسوولیت پذیری 
مشکل  بسیار  باشد،  داشته  وجود  مردم  و  دولت  میان 
خواهد بود، تا ما بتوانیم به یک راه حل مناسب دست 

بیابیم.
میثاق سوم

این آگاه بین المللی همچنان گفت: موضوع سوم، میثاق 
بین افغانستان و جامعه جهانی است که ما باید به عنوان 
با جامعه جهانی  تعهد جدیدی  افغانستان  دولت و مردم 
برای تدوین  بن فرصتی است  کنفرانس  باشیم و  داشته 

چنین میثاقی با جامعه جهانی.
اجتماعی سه بخش  میثاق  مرادیان، هر  داکتر  به گفته ی 
مهم دارد که عبارت از اصول ارزشی، حوزه و موارد مهم 
میثاق و بخش سوم میکانیزم اجرایی این میثاق می باشد.

او افزود، میثاقی که ما با جامعه جهانی باید داشته باشیم، 
مبتنی بر چند اصل باید باشد: اصل اول مسوولیت پذیری 
مشترک و اینکه ما افغان ها باید در برابر مسایل مربوط 
به افغانستان مسوولیت داشته باشیم و همین طور ایجاب 
می کند که دوستان بین المللی ما مسوولیت خود را پذیرا 
باشند و اصل مسوولیت گریزی باید ختم شود؛ چرا که 

افغانستان(  ما)  و  را  افغانستان  جهانی  جامعه  همواره 
جامعه ی جهانی را در این باره مورد انتقاد قرار می دهیم، 

این اصل باید اصل مسوولیت پذیری مشترک باشد.
باید  دوم  اصل  افزود،  همچنان  ادامه  در  مرادیان  داکتر 
نسبت  جامعه جهانی  و  باشد  متقابل  حساب دهی  اصل 
به مالیه دهندگان خود مسوولیت دارد و این حق جامعه 
جهانی است که از ما افغان ها یک سلسله انتظاراتی داشته 

باشد.
او افزود، اصل سوم عبارت از تقسیم وظایف می باشد و 
باید مشخص شود که وظایف ما به عنوان یک افغان چه 
است؟ و وظایف جامعه جهانی چه است؟ یعنی وظایفی 
که مربوط به ما می شود را جامعه جهانی انجام دهد یا 
وظایف جامعه جهانی را ما انجام دهیم. پس بسیار مهم 
تنظیم  را  متقابل  وظایف  تقسیم  اصل  باید  ما  که  است 

کنیم. 
این آگاه بین الملل همچنان اضافه کرد، اصل دیگری که 
دوستان باید روی آن کار کنند، اصل حمایت و همبستگی 

و میانجگری میان افغانستان و پاکستان است.
او همچنان گفت، مساله که آن را از دوستان بین المللی 

خود پرسیدیم و همیشه برای ما سوال برانگیزه بوده، بین 
افغانستانی که قربانی تجاوز پاکستان است، با پاکستانی 
قایل  تفاوت  باید  است،  تروریزم  حامی  و  متجاوز  که 

شوند.
داکتر مرادیان گفت، این غیرممکن است که هم افغانستان 
شریک استراتیژیک امریکا باشد و هم پاکستانی که حامی 
تروریزم است. پس جامعه جهانی باید بین حامی تروریزم 
طور  همین  و  کند  انتخاب  را  یکی  تروریزم  قربانی  و 

میانجی باشد میان افغانستان و پاکستان.
داکتر مرادیان افزود، راه ها و میکانیزم هایی زیادی برای 
کمک به ما وجود دارد که بین افغانستان و پاکستان صلح 
به وجود بیاید و همین طور باید جامعه جهانی مشخص 
نماید که دوست ما است یا دوست پاکستان تروریست 
پرور.  او اضافه کرد، اصل مهم دیگر اصل یک نواختی 
است یعنی آنچه را که ما انجام می دهیم، سایر کشورها 
ما مهم است که هم  برای  مانند ما عمل کنند، پس  نیز 
یک  و  واحد  نگاه  یک  ما  بین المللی  دوستان  هم  و  ما 

استراتیژی واحد در مورد پدیده تروریزم داشته باشیم.


