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مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان به تاریخ 29 سپتامبر و 
تحت شرایط دشواری برگزار شد. او حکومتی را به ارث برد که با مشکل کسر بودجه 
مواجه است و عرصه را به نفع ستیزه جویی ترک می کند. توانایی او در رویارویی با این 
چالش ها، همزمان با خروج نیروهای خارجی، توسط پسایند رقابت های سیاسی ای که 
وی را به قدرت رساند، شکل داده خواهد شد. تشکیل یک حکومت وحدت ملی با رقیب 
انتخاباتی اش، عبداهلل عبداهلل، فرصت هایی را ارائه می کند تا ثبات گذار را تأمین کرده 
و از فرسایش بیش تر انسجام دولت جلوگیری کند. با این حال، این کار خطراتی را در 
قبال دارد، به ویژه خطر درگیری های جناحی در کابل، که می تواند مانع اصالحاتی شود 

که فورا به آن ها نیاز است.
با در نظرداشت نقش جامعه ی جهانی در توافق هایی که به شکل گیری همکاری جدید 
انجامیدند و فقدان سازوکارهایی که تفاوت های داخلی را حل کنند، جامعه ی جهانی 
باید نقش تضمین کننده ی نظم سیاسی جدید در کابل را ایفا کند و در صورتی که نیاز 

باشد، برای حل هرگونه نزاع جدی در آینده میانجی گری کند. 
گذار سیاسی در افغانستان همیشه با تنش همراه بوده است. انتقال قدرت در 2014، تا 

کنون صلح آمیزترین تحویل دهی رهبری در تاریخ این کشور بوده است،...
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شواری امنیت ملی:
تاپنجهفتهیدیگراستراتژیامنیتیکشورتهیهمیشود

انتقالسیاسیدرافغانستان

صفحه 2

طرح تازه ی امریکا 
برای افزایش فعالیت زنان افغان

آیامسکوازادامهیحضور
امریکادرافغانستاننگراناست؟

چرازنانمسلمانکشورهایغربی
بهگروهدولتاسالمیمیپیوندند؟
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نامهيسرگشادهبه
رییسجمهورجمهورياسالميافغانستان!

آقاي رییس  جمهور کشور!
این نامه را براي شما مي نویسم. نمي دانم، شاید مثِل آقاي رییس  جمهور کرزي، نخواهید نامه اي از شهروندان 
کشورتان را بخوانید، یا فرصتي براي خواندنش نیابید. مي دانم که شما خیلي متفاوت تر از کرزي عمل مي کنید؛ ولي 

باز هم اگر اندک فرصتی هم  یافتید، این نامه  را بخوانید!
آقاي رییس  جمهور!

سِر  بر  و کشمکش هاي خشونت آمیز   نزاع  که  درمي یابیم  مطالعه مي گیریم،  به  را  افغانستان  تاریخ سیاسي  وقتي 
به دست آوردن »قدرت« همواره عامل عمده ي بي ثباتي در کشور بوده است و پیامدهاي جز  حکومت  خودکامه و 
استبدادي، جنگ و ویراني در پي نداشته است. خودکامه های تاریخ کشورمان به حدي تشنه ي قدرت بوده اند که حتا 

از سِر جسدهاي مردم بي گناه عبور کردند، تا آن را به دست آورند. ولي هرگز قدرت  سیاسي را به...

امریکا و ناتو 
قوای هوایی افغانستان را تقویت کنند

2صفحه
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شروع پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 سر از تاریخ 28 میزان به روزهای دوشنبه انجام می شود و همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

شروعپرواز
28میزان

هفتهیکپرواز
روزدوشنبه
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اطالعات روز: در نشست شورای امنیت ملی به 
رهبری اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور، 
از امریکا و ناتو خواسته شده  تا تالش های شان را 
برای تقویت نیروهای هوایی افزایش دهند. در این 
نشست گزارش فرمانده   عمومی آیساف در راستای 
و  دفاعی  نیروهای  تقویت  و  امنیتی  وضع  بهبود 

امنیتی کشور نیز بررسی شده است.
با  گذشته  روز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
شورای  نشست  در  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای  نشر 
امنیت ملی با توجه به توقعات مردم و دولت بعد 
امنیتی  و  دفاعی  قرارداد همکاری های  امضای  از 
با امریکا و ناتو، از رهبری آیساف خواسته شد  تا 
نیروهای  تقویت  راستای  در  را  تالش های شان 

امنتی کشور، به یژه قوای هوایی، افزایش دهند.
از  ملی  امنیت  شورای  نشست  راستا،  این  در 
اظهار  کشور  امنیتی  و  دفاعی  قوای  پیشرفت 
رضایت نموده و از تالش های دوستان بین المللی، 
به ویژه قوای آیساف و ائتالف قدردانی کرده است. 
در حال حاضر مجموع نیروهای امنیتی کشور به 
بیش از 300 هزار تن می رسند؛ اما آنان در بخش 
تجهیز و قوای هوایی با چالش های جدی مواجه  

اند.
حاضر  حال  در  ارائه شده،  گزارش های  اساس  بر 
هواپیماهای  از  موارد  از  برخی  در  کشور  ارتش 
استفاده می کند که گنجایش  کوچک  سی 208  
برای  اصل  در  هواپیماها  این  دارد.  را  نفر  هشت 

ساخته  کوتاه   فاصله های  در  آموزشی  پروازهای 
شده اند؛ اما قوای هوایی به دلیل نبود هواپیماهای 
برای  هواپیماها  این  از  ناچاری  سر  از  بزرگ، 

مأموریت طوالنی استفاده می  کند.
و  امریکا  دارند  انتظار  افغانستان  دولت  و  مردم 
ناتو ارتش را با سالح های سنگین و هواپیما های 
افغانستان  جدید  دولت  زیرا  کنند؛  تجهیز  جنگی 
امضا رسانده  به  را  ناتو  و  امریکا  با  امنیتی  پیمان 
است. امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو، شرط 
و  زمینی  نیروهای  تجهیز  برای  امریکا  اساسی 

هوایی کشور عنوان شده بود.
امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای  از  پس  روز  چند 
که  کرد  اعالم  کشور  ملی  دفاع  وزارت  ناتو،  و 

امریکا تا پایان سال روان 62 بال هلی کوپتر را به 
افغانستان کمک خواهد کرد. این وزارت این تعداد 
هلی کوپتر  را ساخت امریکا خوانده و گفت که بر 
امریکا  است  قرار  توافق نامه،  یک  امضای  اساس 
تا پایان سال 2016 هواپیما های جنگی را نیز در 

اختیار ما قرار دهد.
بال  چند  با  که  دارند  باور  نظامی  آگاهان  اما 
چرخ بال قوای هوایی کشور تقویت نمی شود و باید 
امریکا  هواپیما های شکاری، هجومی و کشفی را 
در اختیار ارتش قرار دهد. این در حالی است که 
از چند سال بدین سو چرخ بال های ترانسپورتی در 
این  اختیار قوای هوایی کشور قرار داده شده که 

چرخ بال ها قابلیت انجام وظایف کالن را ندارند.

برنامه ی  اساس یک  بر  امریکا  اطالعات روز: 
افزایش  برای  را  میلیون   416 دارد  نظر  در  تازه، 
سیاسی،  بخش های  در  کشور  زنان  فعالیت 
برنامه  این  اقتصادی اختصاص دهد.  اجتماعی و 
آن  امریکا هزینه ی  و  به »تروموت« مسما شده 
را 416 میلیون دالر برآورد کرده و از این مجموع، 
بین المللی  انکشاف  اداره ی  را  آن  میلیون   216

امریکا می پردازد.
افغانستان،  دولت  با  هماهنگی  در  برنامه  این 

فعال  خصوصی  بخش های  و  مدنی  نهادهای 
زنان طرح ریزی شده است. هنوز مشخص نیست 
کار این برنامه عماًل چه زمانی آغاز می شود؛ اما 
طراحان برنامه ی »پروموت« گفته اند، در صورتی 
که این برنامه تطبیق شود، تا پنج سال آینده ۷۵ 
هزار زن در افغانستان رهبری بخش های مختلف 

را به دست می آوردند.
زن  فعاالن  از  شماری  که  است  حالی  در  این 
نیروهای  زمان خروج  نزدیک شدن  با  در کشور 

دادن  دست  از  نگران  آنان  گفته اند،  ناتو 
که  گفته  دولت  اما  اند.  ساله   13 دست آوردهای 
از  در قسمت حقوق زنان توجه جدی دارد. پس 
سقوط گروه طالبان و ایجاد حکومت جدید، زنان 
بخش های  در  خوبی  دست آوردهای  کشور  در 

داشته اند. مختلف 
سال   13 در  نیز  جهانی  جامعه ی  و  امریکا 
گذشته در خصوص افزایش زنان در فعالیت های 
جدی  توجه   اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی، 

داشته اند. اما در حال حاضر شماری از فعاالن زن 
در کشور خواستار افزایش بیش تر حضور زنان در 
کشور  در  سیاست  جمله  از  مختلف،  بخش های 

شده اند. 
)لورا غنی( چندی  بی بی  گل  بار،  برای نخستین 
حمایت  برای  متنوع  برنامه های  بود،  گفته  پیش 
و پیشرفت زنان در بخش های مختلف در کشور 
در نظر دارد. او اطمینان داده است، از برنامه های 

زنان در کشور حمایت می کند.

ملی  امنیت  ریاست  مقام های  روز:  اطالعات 
کشور اعالم کردند، مال شمس الدین، رهبر گروه 
والیت  در  هوایی  حمله ی  در  جنداهلل  تروریستی 
قاری  عملیات  این  در  است.  شده  کشته  تخار 
است.  در آمده  پا  از  نیز  گروه  این  فرمانده  اسد، 
در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه ی  روز  به  افراد  این 

کشور  شمال  در  تخار  والیت  در  هوایی  حمله ی 
سخن گوی  صیدیقی،  عبدالحسیب  شدند.  کشته 
ریاست امنیت ملی کشور دیروز در کابل گفت که 
مال شمس الدین مشهور به قاری زبیر، رهبر گروه 
ُجنداهلل در جریان  سال های گذشته در نا امنی های 
شمال کشور دست داشته است. صدیقی افزود که 

این فرد یکی از طراحان اصلی ترور عبدالرحمان 
قندور  والیت  پیشین  پولیس  فرمانده  سید خیلی، 

بوده است.
قومی  بزرگان  ترور  در  زبیر  قاری  او،  گفته ی  به 
و سیاسی در شمال کشور نیز دست داشته است. 
دو  این  قتل  با  که  افزود  ملی  امنیت  سخن گوی 

فرد، نا امنی در شمال کشور کاهش خواهد یافت. 
ازبکستان  در  تندرو  گروه  یک  جنداهلل  شبکه ی 
بدین سو  سال  چند  از  گروه   این  اعضای  و  است 
در کشور فعالیت دارند. قباًل نیز مقام های امنیتی  از 
بازداشت و کشته شدن برخی اعضای این گروه در 

شمال کشور خبر داده اند.

عامه ی  فواید  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
سال  چند  در  طالبان  گروه  که  می گویند  کشور 
اخیر بیش از 131 پل را در شاهراه کابل-قندهار 
تخریب کرده و برای بازسازی مجدد آن، به بیش 
از  آنان  است.  نیاز  امریکایی  دالر  میلیون   180 از 
دولت  با  زمینه  در  که  خواست  جهانی  جامعه ی 

افغانستان هم کاری کند.
به  عامه    فواید  وزارت  معاون  وحید،  احمد شاه 
اخیر در  بی بی سی گفت که طالبان در چند سال 

پل  و 14  پل کوچک  کابل-قندهار 11۷  شاهراه 
طالبان  او،  گفته ی  به  کرده اند.  تخریب  را  بزرگ 
این تعداد پل ها را بر اثر انفجار  ماین منهدم کرده 
مسیر  در  را  زیادی  مشکالت  طالبان،  کار  این  و 

کابل-قندهار به وجود آورده است.
برای  مسیرها  مهم ترین  از  کابل-قندهار  شاهراه 
روابط  و  والیت ها  بین  اقتصادی  روابط  تأمین 
کشورهای  از  برخی  و  افغانستان  بین  منطقه ای 
بیش  آمد  و  رفت  مسیر  می رود.  شمار  به  منطقه 

از هفت والیت جنوبی از این شاهراه است. با این 
پل های  مجدد  بازسازی  برای  گفت،  وحید  حال، 
تخریب شده، اقدام شده؛ اما باز هم با تهدیدهای 

طالبان روبه رو بوده اند.
چندی  طالبان  افزود،  عامه  فواید  وزارت  معاون 
پیش دو کارمند شرکتی را که مسئولیت بازسازی 
از این پل ها را به عهده داشت، ربودند و  بخشی 
موترهای آنان را نیز به آتش کشیدند. در برخی از 
موارد شورشیان طالب شماری از پل های بازسازی 

شده را نیز دوباره با انفجار ماین منهدم کرده اند؛ 
اما رقم دقیق آن معلوم نیست.

مسیر  در  طالبان  گذشته  سال های  جریان  در 
پل های  تخریب  بر عالوه ی  کابل-قندهار  شاهراه 
بزرگ و کوچک، شماری از کاروان های تانکرهای 
زده اند.  آتش  نیز  را  تیل  جمله  از  سوختی،  مواد 
صدها  روان  سال  سرطان   13 تاریخ  به  طالبان 
تانکر تیل در این میسر را آتش زدند و این مسئله 

مشکالت زیادی را در کشور به وجود آورد.

در  پیش  چندی  که  زن  چهار  روز:  اطالعات 
جسد های شان  بودند،  شده  مفقود  فراه  والیت 
افغان،  جواد  شده اند.  یافت  والیت  این  مرکز  از 
به  گذشته  روز  فراه  والیت  سرپرست  سخن گوی 
ولسوالی  از  زنان،  این  از  یکی  که  گفت  رسانه ها 
شیندند هرات و سه تن دیگر، باشندگان ولسوالی 

باالبلوک والیت فراه اند.
او گفت که جسد این چهار زن، حوالی ساعت ۷ 
پنج شنبه شب از منطقه ای موسوم »کرجی« مرکز 

والیت فراه یافت شده است. سخن گوی والی فراه 
مفقود  زنان  این  همرای  نیز  کودک   ۷ که  افزود 
آسیب  کودکان  به  زن،  چهار  قاتالن  اما  بودند؛ 
تحویل  خانواده های شان  به  را  آنان  و  نرسانده 
کسی  کنون  تا  قضیه  این  به  پیوند  در  داده اند. 

بازداشت نشده است.
انگیزه ی اصلی قتل این زنان نیز مشخص نیست؛ 
به  رابطه  در  تحقیقات  که  گفت  افغان  جواد  اما 
صدیقی،  لیلما  حال،  این  با  دارد.  جریان  رویداد 

تأیید  با  فراه  والیت  زنان  امور  ریاست  سرپرست 
این رویداد گفت، شوهران این زنان معتاد به مواد 
مخدر اند. او نیز در مورد چگونکی قتل این زنان 

اطالع نداشته است.
گزارش  منابع  از  نقل  به  رسانه ها  از  برخی  اما 
داده اند، این چهار زن قصد اشتراک در یک مراسم 
غیراخالقی را داشتند که پنج شنبه در مسیر راه در 
منطقه ای موسوم به »کرجی« در شهر فراه مورد 
حمله ی مردان مسلح ناشناس قرار گرفته اند. گفته 

شده که سه تن از قربانیان بین 2۵ تا 30 سال عمر 
داشتند و یکی دیگر آن ها سال خورده بوده است.

گفته اند،  فراه  باشندگان  از  برخی  در همین حال، 
مسلح  افراد  حضور  و  خانوادگی  خشونت های 
چنین  بروز  باعث  والیت  این  در  غیرمسئول 
خواسته اند،  دولت  از  آنان  می شوند.  رویدادهایی 
غیرمسئول،  افراد  نزد  از  سالح  جمع آوری  برای 
اقدام کند. شهروندان همواره از حضور افراد مسلح 

غیرمسئول در کشور شکایت داشته اند.

شواری امنیت ملی:2
تا پنج هفته ی دیگر استراتژی امنیتی کشور تهیه می شود

اطالعات روز: شورای امنیت ملی کشور اعالم 
تأمین  استراتژی  آینده  هفته ی  پنج  در  که  کرد 
در  اتمر  محمدحنیف  می شود.  تهیه  کشور  امنیت 
نشست شورای امنیت ملی در مورد پیشرفت کار 
روی اسناد ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی، پالیسی 
کمپاین  و  ملی  امنیت  استراتژی  ملی،  امنیت 
عملیاتی به اعضای این شورا معلومات داده است.

شده  یاد  اسناد  که  گفت  ملی  امنیت  مشارو 
با کمک فنی  توسط متخصصان نهادهای دولتی 
هم کاران بین المللی در پنچ هفته ی آینده تهیه و 
امنیت  شورای  نشست  به  منظوری  برای  سپس 
ملی ارائه می شود. با آغاز کار رییس جمهور جدید، 
افزایش ناامنی در شماری از والیت های کشور و 
دست کم وقوع هفت حمله ی انتحاری و انفجاری 

در کابل، مردم را نگران کرد.
چند روز پیش اعضای شورای ملی و شهروندان از 
امنیت در  تأمین  احمدزی خواستار  رییس جمهور 
کشور شدند. با این حال، دفتر رسانه های ریاست 
کرد،  اعالم  خبرنامه ا ی  نشر  با  دیروز  جمهوری 
در  تا  شد  فیصله  ملی  امنیت  شورای  نشست  در 
راستای هماهنگی میان نیروهای دفاعی و امنیتی، 
و  ارتش  اداری  ساختار  بهبود  و  رهبری  تقویت 

پولیس اقدام های الزم روی دست گرفته شود.
امور  و  دفاع  وزارت های  به  ملی  امنیت  شورای 
ریاست  با  هماهنگی  در  تا  داده  دستور  داخله 
را  مشخصی  طرح  محلی  ارگان های  مستقل 
تقویت  و  خوب  حکومت داری  بهبود  راستای  در 
کنند.  ترتیب  امنیتی  نیروهای  میان  هماهنگی 

امنیتی والیت های  این نشست روی وضعیت  در 
هلمند و قندوز نیز بحث شده و شورای امنیت ملی 
برای بهبود وضعیت امنیتی والیت های یاد شده به 

وزارت دفاع و داخه دستور داده است.
محل   ارگان های  و  داخله  ملی،  دفاع  وزارت های 
تا  شدند  موظف  ملی  امنیت  مشاور  نظر  تحت 
راستای  در  رهبری  واحد  مرکز  یک  ایجاد  در 
در  نظامی  و  ملکی  بخش های  میان  هماهنگی 
فیصله  نشست  این  در  کنند.  اقدام  هلمند  والیت 
سایر والیت های کشور  امنیتی  که وضعیت  شده  

در نشست بعدی مورد بررسی قرار بگیرد.
حکومت داری  بهبود  برای  ملی  امنیت  شورای 
خلع  و  امنیتی  نیرو های  میان  هماهنگی  خوب، 
نهادهای  به  غیرمسئول،  مسلح  افراد  سالح 

مربوط دستور داده تا اقدام های جدی را در زمینه 
مشکالت  برای حل  شورا  این  گیرد.  دست  روی 
اعاشه ی  موضوع  به شمول  معیشتی،  و  وظیفه ای 
داده  نهادهای مربوط دستور  به  امنیتی،  منسوبان 
و  اداری  مشکالت  روی  نشست  آخر  در  است. 
خدمات صحی شفاخانه ی سردار محمد داوود خان 
بحث شده و شورای امنیت فیصله کرده تا وزارت 
بررسی  برای  را  باصالحیت  کمیسیون  یک  دفاع 
اداری در این شفاخانه  مشکالت و تغییرات الزم 
موظف کند. شفاخانه ی سردار محمد داوود خان با 
حمایت مالی نیروهای امریکا بازسازی شده است؛ 
میلیو ن ها  که  می رسانند  گزارش ها  از  برخی  ولی 
دالر از این کمک ها توسط برخی از افراد حیف و 

میل شده است.

امریکا و ناتو قوای هوایی افغانستان را تقویت کنند

طرح تازه ی امریکا برای افزایش فعالیت زنان افغان

صدیقی: رهبر گروه جنداهلل در حمله ی هوایی به قتل رسید

وزارت فواید عامه: برای بازسازی پل ها 180 میلیون دالر نیاز است

جسد چهار زن در والیت فراه یافت شد

امنیت ملی
 و عبور از تجربه ی 

ناکام گذشته
نخستین جلسه ی شورای امنیت ملی حکومت جدید روز گذشته 
حضور  با  جلسه  این  شد.  برگزار  جمهوری  ریاست  ارگ  در 
معاونانش  و  اجرایی  رییس  معاونانش،  و  غنی  جمهور  رییس 
و بورد امنیتی کابینه با ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد. 
جلسه  این  در  جمهوری،  ریاست  ارگ  خبرنامه ی  اساس  بر 
بررسی  و  برآورد  والیت ها،  از  برخی  امنیتی  وضعیت  مورد  در 
جمهوری،  رییس  کاری  اولویت های  ملی،  امنیت  تهدیدهای 
چگونگی تحکیم همکاری ها با ناتو و امریکا و تجهیز و تقویت 
نیروهای امنیتی و برخی موضوعات دیگر صحبت شده است. 
قرار است  امنیت ملی اعالن کرده است که  هم چنان شورای 
تا پنج هفته ی آینده استراتژی امنیت ملی تدوین گردد. مشاور 
امنیت ملی ریاست جمهوری گفته است که کار روی ارزیابی 
تهدیدهای امنیت ملی، استراتژی امنیت ملی و کمپاین عملیاتی 
به اعضای شورای امنیت ملی جریان دارد و قرار است تا پنج 
هفته ی آینده تدوین و تکمیل شود. پس از شروع به کار رییس 
امنیت ملی است  این نخستین جلسه ی شورای  جمهور غنی، 

که دایر شده است.
اولویت های کاری  و  برنامه ها  تمام  رییس جمهور غنی ظاهرا 
نهاده  بنا  برنامه های جدید  و  تحلیل  برآورد،  اساس  بر  را  خود 
و قرار است مشی و مسیر متفاوت از گذشته را در پیش گیرد. 
رییس  دوره ی  با  آقای غنی  بیش تر عرصه های حکومت داری 
برنامه های  شده اند.  دگردیسی  و  تغییر  دچار  کرزی  جمهور 
ارائه ی  چگونگی  و  اداری  فساد  با  مبارزه  و  اصالحات  وسیع 
سیاست  و  امنیتی  استراتژی  و  شهروندان  به  عمومی  خدمات 
خارجی وی تغییر کرده است. به نظر می رسد که رییس جمهور 
روال گذشته حکومت داری  و  رویه  اساس  بر  نمی خواهد  غنی 
مسیر  برنامه های جدید، می خواهد  و  دورنما  دیدگاه،  با  و  کند 
ملی  امنیت  استراتژی  بپیماید.  افغانستان  برای  را  جدیدی 
کرزی،  آقای  در حکومت  البته  است.  از همان عرصه ها  یکی 
زمان  آن  در  بود.  ملی  امنیت  استراتژی مدون  فاقد  افغانستان 
برنامه ها و اولویت های امنیت ملی افغانستان بر اساس شرایط 
و مقتضیات سیاسی و اجتماعی روز افغانستان و منطقه تدوین 
می گردید. هرچند شورای امنیت ملی در زمان آقای کرزی یکی 
از مهم ترین و تأثیرگذار ترین نهادها در حکومت افغانستان بود و 
تمام مسایل و اولویت های امنیتی و سیاست خارجی افغانستان 
اما سیاست  گرفته می شدند؛  به مشوره  و  این شورا مطرح  در 
حساس،  زمینه های  برخی  در  افغانستان  حکومت  اعمالی 
و  شور  اساس  بر  طالبان،  با  صلح  و  جنگ  بحث  در  خصوصا 
مشورت جامع این نهاد تدوین نمی شد. با این که شورای امنیت 
ملی حلقه ی نزدیک به رییس جمهور بود؛ اما حلقه ی کوچک 
رییس جمهور  ملی  امنیت  از شورای  دیگر، خارج  نزدیک تر  و 
کرزی را احاطه کرده بود که سیاست های دولت، خصوصا در 
زمینه های جنگ و صلح با طالبان بر اساس مشوره های آن ها 
تدوین و اجرا می گردید. حلقه ای که شمارشان به چهار یا پنج 
لزوما عضو  آن ها  اعضای  و حتا همه ی  نمی رسید  بیش تر  تن 
شورای امنیت ملی نیز نبودند. به همین خاطر، حکومت قبلی 
با  ملی  امنیت  مدون  استراتژی  یک  روی  هیچ گاه  افغانستان 
خارجی  سیاست  و  داخلی  امنیت  زمینه ی  در  روشن  دورنمای 

فکر نکرد .
اکنون تدوین استراتژی امنیت ملی با جزئیاتی که ارائه گردیده، 
برای مردم افغانستان خبر خوش و امیدوار کننده است. این امر 
و  با درک درست  افغانستان  نشان می دهد که حکومت جدید 
منطقی از اهمیت این موضوع، می خواهد با استراتژی مشخص 
خارجی  سیاست  و  داخلی  امنیت  مسایل  روشن  دورنمای  و 

افغانستان را بررسی و مدیریت نماید.
حکومت جدید نباید تجربه ی حکومت گذشته را در این زمینه 
دوباره تکرار کند. باید به شورای امنیت ملی صالحیت دهد و 
برنامه ها و بحث ها را به صورت کارشناسانه و تخصصی بحث و 
بررسی نماید. رییس جمهور غنی نباید اجازه دهد که حلقه ی 
جدا از شورای امنیت ملی او را احاطه کند و طرح ها و ایده های 
خود را بر وی تحمیل کند. افغانستان نیاز جدی به یک برنامه ی 
مشخص و روشن در این زمینه دارد و باید به مشی یک روز 

جنگ و یک روز صلح یا سیاست های بی ثبات پایان دهد.

شنبه
26 میزان
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شماره  686

روزیادداشت

شهریار فرهمند
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خالصه و پیش نهادها
مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان 
او  برگزار شد.  دشواری  تحت شرایط  و  سپتامبر  تاریخ 29  به 
حکومتی را به ارث برد که با مشکل کسر بودجه مواجه است 
در  او  توانایی  می کند.  ترک  ستیزه جویی  نفع  به  را  عرصه  و 
رویارویی با این چالش ها، همزمان با خروج نیروهای خارجی، 
قدرت  به  را  وی  که  سیاسی ای  رقابت های  پسایند  توسط 
وحدت  حکومت  یک  تشکیل  شد.  خواهد  داده  شکل  رساند، 
را  فرصت هایی  عبداهلل،  عبداهلل  انتخاباتی اش،  رقیب  با  ملی 
ارائه می کند تا ثبات گذار را تأمین کرده و از فرسایش بیش تر 
انسجام دولت جلوگیری کند. با این حال، این کار خطراتی را 
در قبال دارد، به ویژه خطر درگیری های جناحی در کابل، که 

می تواند مانع اصالحاتی شود که فورا به آن ها نیاز است.
به  که  توافق هایی  در  جهانی  جامعه ی  نقش  نظرداشت  در  با 
سازوکارهایی  فقدان  و  انجامیدند  جدید  همکاری  شکل گیری 
که تفاوت های داخلی را حل کنند، جامعه ی جهانی باید نقش 
تضمین کننده ی نظم سیاسی جدید در کابل را ایفا کند و در 
آینده  نزاع جدی در  برای حل هرگونه  باشد،  نیاز  صورتی که 

میانجی گری کند. 
بوده است.  با تنش همراه  افغانستان همیشه  گذار سیاسی در 
تحویل دهی  صلح آمیزترین  کنون  تا   ،2014 در  قدرت  انتقال 
رهبری در تاریخ این کشور بوده است، هرچند در جریان این 
رهبر  تنها  کرزی  حامد  اکنون  آمدند.  به وجود  تنش ها  روند 
افغانستان است که قدرتش را به شکل داوطلب  تحویل داده 
موفقیت  برای  توجهش  قابل  نفوذ  از  که  صورتی  در  و  است 
رییس  کنترول  برای  تالش  از  و  کند  استفاده  آینده  حکومت 
تقویت  بیش تر  او  میراث  این  کند،  خودداری  جدید  جمهور 

خواهد شد. 
تاریخ عزیمت آقای کرزی توسط قانون اساسی تعیین شده بود؛ 
اما یک رقابت واقعی برای جاگزینی هرگز تضمین نشده بود. 
همتایان  غربی  دیپلمات های   ،2014 اوایل  و   2013 سال  در 
افغان شان را تحت فشار قرار دادند تا مطمئن شوند که انتخابات 
مطابق به برنامه ریزی ها پیش برود و نخبه های افغانستان روی 

قوانین و مقام های  حاکم بر این روند، شدیدا درگیر شدند.
انتخاباتی  مبارزات  به  حاکم،  نامزد  یک  موجودیت  عدم 
رنگارنگ پیش از دور نخست انتخابات در ۵ آپریل انجامید و 
تمام چهره های اصلی نامزدهایی را از اقوام، قبایل و دسته های 
نخست  دور  که  معنا  این  به  داشتند؛  خود  با  مختلف  سیاسی 
جامعه ی  سنتی  خطوط  بر  را  توجهی  قابل  فشار  انتخابات 
افغانستان تحمیل نکرد. پس از دور نخست انتخابات که ظاهرا 
لذت  از حالت جشنی  مناطق شهری  نظر می رسید،  به  موفق 
تا نشانه های تقلب را  ناظران را تشویق کرد  امر  این  بردند و 

نادیده بگیرند. 
دور دوم انتخابات با اختالف بیش تر همراه بود و تعداد زیادی 
عبدالرشید  و  پشتون  غنی  اشرف  دور  ازبک ها  و  پشتون ها  از 
دسته ی  در  که  حالی  در  کردند؛  تجمع  او  معاون  دوستم، 
انتخاباتی عبداهلل عبداهلل بیش تر تاجک ها و برخی از جناح های 
قدرت مند هزاره حضور داشتند. این اختالف توسط این درک در 
دسته ی انتخاباتی عبداهلل که کرزی قبل از دور دوم انتخابات 
کار  به  غنی  اشرف  از  حمایت  در  را  جمهوری  ریاست  منابع 
پیروزی  اولیه  نتایج  این که  از  پس  شد.  تشدید  است،  برده 
اشرف غنی را نشان داد، حامیان عبداهلل به روی دست گرفتن 
اقدامات خشونت آمیز تهدید کردند و این امر پادرمیانی فوری 
بین المللی و توافق 12 ماه جوالی در مورد تفتیش تمام آرا و 
باعث  را   ملی  بازنده در حکومت وحدت  به طرف  نقش  دادن 
شد. این امر بن بست طوالنی میان دسته های انتخاباتی اشرف 
مورد  در  طرف  هردو  چون  داشت؛  پی  در  را  عبداهلل  و  غنی 
این که  مورد  در  تقلبی و هم چنین  آرای  باطل سازی  چگونگی 
باشد، اختالف نظر  حکومت جدید چگونه هردو تیم را شامل 
داشتند. این بن بست به تاریخ 21 ماه سپتامبر زمانی شکست 
که اشرف غنی و عبداهلل یک توافق نامه ی چهار صفحه ای را 
امضا کردند و یک »همکاری واقعی و معنادار « را وعده دادند 
رییس  نقش  عبداهلل  به  و  ساخت  جمهور  رییس  را  غنی  که 
اجرایی را داد )رییس اجرایی پستی است که جدیدا ایجاد شده 
و به رییس جمهور گزارش می دهد؛ اما قدرت مشابه به قدرت 

یک نخست وزیر را دارد(.
بعدی،  جمهور  رییس  عنوان  به  غنی  اشرف  اعالم  با  عبداهلل 
که  آن جایی  از  اما  کرد؛  تقویت  را  جدید  حکومت  مشروعیت 
دیگر  و  والیان  کابینه،  وزیران  تعیین  مورد  در  هنوز  دو طرف 
توافق  آینده  ماه های  در  می کنند،  مذاکره  کلیدی  مقام های 
احتماال  بود.  خواهد  روبه رو  جدی ای  آزمایش های  با  آن ها 
از  را  نهایی  نتایج  که  می خواهند  نیز  سرخورده  رای دهندگان 
کمیسیون های انتخاباتی ببینند، نتایجی که هنوز از طرف این 

کمیسیون ها نشر نشده است.
را  حکومت  باید  آینده  هفته های  در  عبداهلل  و  غنی  هم چنین 
برآورده  اقتصادی فوری عبور دهد، به شمول  امور  از  از برخی 
پول شویی  با  مبارزه  بین المللی  سازمان  خواست های  ساختن 
از  تا  توکیو،  دوجانبه ی  مسئولیت های  چارچوب  و   )FATF(
مالی  مؤسسات  مالی  سیاه  فهرست  در  افغانستان  گرفتن  قرار 
ادامه ی حمایت کشورهای کمک  و هم چنین  کنند  جلوگیری 

روز  یک  جدید  حکومت  حال،  این  با  کنند.  تضمین  را  کننده 
با  امنیتی  دوجانبه ی  موافقت نامه ی  غنی،  تحلیف  از  پس 
این  کرد.  امضا  نیز  را  ناتو  با  امنیتی  پیمان  و  متحده  ایاالت 
به  مالی  و  فنی  ادامه ی کمک های  بر  موافقت نامه، عالوه  دو 
از  بیش  حضور  ادامه ی  به  افغانستان،  امنیتی  ملی  نیروهای 
اجازه  نیز  ماه دسامبر 2014،  از  نیروی خارجی، پس  ده هزار 

می دهد.
نیروهای  حفظ  برای  آینده  سال های  در  جدید  حکومت  هنوز 
ملی امنیتی افغانستان و دادن توانایی های فنی، مانند حمایت 
هوایی، به آن ها، باید کشورهای کمک کننده را متقاعد سازد تا 
میلیاردها دالر به این کشور کمک کنند. حتا با حضور تعدادی 
 201۵ جنگ  فصل  طول  در  کشور،  در  خارجی  نیروهای  از 
بی پیشینه ای  چالش های  با  احماال  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

روبه رو خواهند شد. 
پس از چنین فرایندی، برخی از آسیب ها به شهرت دموکراسی 
می توانند  که  درس هایی  شفاف  بررسی  یک  با  افغانستان   در 
ریاست  انتخابات  و   201۵ پارلمانی  انتخابات  تقویت  برای 
چنین  شد.  خواهند  ترمیم  روند،  کار  به   2019 جمهوری 
بررسی ای همراه با تجدید نظر باالقوه ی قوانین، مقررات و حتا 
قانون اساسی، زمینه را برای غیر متمرکزسازی سیستم ریاست 
خواهد  فراهم  نیاز  مورد  اصالحات  دیگر  و  متمرکز  جمهوری 
کرد. اگر غنی و عبداهلل راضی باشند  که با حامیان شان، که با 
آن ها منافع تثبیت شده دارند، روبه رو شوند، سازمان دهی مجدد 
با  مبارزه  امر  در  نادری  فرصت  کامل  به طور  کابل  نخبه های 

فساد در اختیار آن ها قرار خواهد داد.
فرماندهان طالبان  رفتار  افزایش،  به  رو  با وجود خشونت های 
رفتار سیاسی توسط شورشیان  انتخابات، ظرفیت  در دور دوم 
می تواند  زمان  مرور  به  و  باالقوه  به طور  که  می دهد  نشان  را 
به آغاز گفت وگوها در مورد این که سرانجام چگونه می توانیم 
و حزب  طالبان  به  غنی  تبدیل شود.  دهیم،  پایان  تضادها  به 
اسالمی گلبدین حکمت یار گفت وگوهای سیاسی را پیش نهاد 
توافق  برای  یک جانبه  تالش های  از  باید  او  اما  است؛  کرده 
فعال و حمایت  بدون مشارکت  اگر  اجتناب کند.  با شورشیان 
انجام دهد، چنین تالشی خطر چند پارچه  را  این کار  عبداهلل 

شدن حکومت وحدت ملی را به همراه خواهد داشت
 .

پیش نهادها
افغانستان و کشورهای کمک کننده باید همزمان با پیاده سازی 
انسجام  این کشور، روی  به  داده شده  سریع اصالحات وعده 
حکومت وحدت ملی متمرکز شوند. این امر به تداوم کمک های 
از  حمایت  به شمول  کننده،  کمک  کشورهای  مادی  و  مالی 
نیروهای امنیتی این کشور، ضرورت دارد. رییس جمهور اشرف 
به شمول  شده اش،  اعالن  برنامه های  با  به سرعت  باید  غنی 
اصالح  اساسی،  قانون  در  اصالحات  ضد پول شویی،  اقدامات 
سیستم انتخاباتی و تعامل سیاسی با شورشیان به پیش برود. در 
عین زمان، او باید از اقدامات یک جانبه که می توانند همکاران 

او در حکومت جدید را با او بیگانه سازند، خود داری کند. 
برای تضمین انسجام حکومت جدید

به حکومت جدید افغانستان
1. با اصالحاتی که در بیانیه های اشرف غنی تشریح شدند 
اختالل  و  فساد  کاهش  منظور  به  این که تالش ها  درک  با  و 
در کار مافیا در دستگاه دولت نباید فرصتی در اختیار شبکه ی 
جنایت کار جدید قرار دهد تا در حکومت جا بیافتند و با درک 
این که هرگونه اصالحات باید با منافع تمام گروه های ذی نفع 

توازن داشته باشد، با سرعت به پیش بروید. 
سپتامبر   21 موافقت نامه ی  به  که  را  زمانی ای  2. جدول 
اضافه شد و دیگر متون اضافی مربوط به موافقت نامه های 12 
درک  افغانستان  مردم  تا  کنید  نشر  را  سپتامبر   21 و  جوالی 
توافق نامه هایی که اساس  باشند،  توافق نامه ها داشته  از  کامل 

حکومت وحدت ملی را گذاشتند.
دیگر  و  متحده  ایاالت  متحد،  ملل  سازمان  به 

کشورهای کمک کننده:
برای  جهانی،  جامعه ی  اعضای  دیگر  با  همکاری  3. در 
حفاظت از توافق نامه های 12 جوالی و 21 سپتامبر کار کنید. 
این، سازمان ملل متحد و دیگر بازیگران تأثیرگذار بین المللی 
حل  منظور  به  خوب شان  دفترهای  از  که  می شود  شامل  را 
اختالفات و پادرمیانی برای حل نزاع های جدی ای که ممکن 
است میان امضا کنندگان توافق نامه یا حامیان آن ها به وجود 
تشویق  را  منطقه ای  قدرت های  هم چنین  کنند.  استفاده  آیند، 
کنند تا با اعمال فشار بر جناح های افغانی برای اختیار کردن 
موقف های معتدل و جلوگیری از خشونت، نقش سازنده بازی 

کنند. 
جهت آماده شدن برای انتخابات پارلمانی 2015 و 

انتخابات ریاست جمهوری 2019
به حکومت جدید افغانستان

کنید.  آغاز  را  آینده  انتخابات  برای  برنامه ریزی ها  4. فورا 
این، ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی را شامل می شود که 
نحوه ی  باید  و  است  شده  مشخص  سیاسی  توافق نامه ی  در 
کند،  بررسی  را  آرا  تفتیش  روند  و   2014 انتخابات  برگزاری 
یافته هایش را به مردم توضیح دهد، اقداماتی را برای کمک به 
درمان کاستی ها، به ویژه با اعتمادسازی در نهادهای انتخاباتی 
پیش نهاد کند، نتایج دور دوم انتخابات 14 جون را با جزئیات 

نشر کند و در راستای ثبت نام جدید رای دهندگان کار کند.
به سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده:

5. حکومت افغانستان را در زمینه ی بررسی انتخابات 2014 
ریاست  انتخابات  و   201۵ پارلمانی  انتخابات  برای  آمادگی  و 
جمهوری 2019، با یک دید حمایت دوام دار سیاسی بین المللی 
درازمدت،  در  کنید.  کمک  کوتاه مدت،  در  فنی  کمک های  و 
قوی بودن نهادهای افغانستان این کشور را از چنین کمک های 

خارجی بی نیاز خواهد ساخت.
برای ثبات دولت افغانستان در آینده

به حکومت جدید افغانستان:
6. برای جلوگیری از قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه 
کمک  کشورهای  حمایت  ادامه ی  تضمین  و  مالی  مؤسسات 
کننده، با برداشتن گام هایی چون برآورده کردن پیش شرط های 
سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی و چارچوب مسئولیت های 

دو جانبه ی توکیو، به بحران اقتصادی رسیدگی کنید.
لویه  در  حکومت  ساختار  بررسی  چون  اصالحاتی  7. با 
جرگه ی پیش نهاد شده ی قانون اساسی و کاهش تمرکز قدرت 
در کابل، از جمله واگذاری برخی از مسئولیت ها به مقام های 
فرصت  از  عالوه،  به  کنید.  تقویت  را  حکومت داری  محلی، 
و  فساد  بردن  بین  از  برای  رهبری  انتقال  توسط  پیش آمده 
برکناری چهره های استفاده جو از پست های حکومتی و امنیتی 

استفاده کنید.
به سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده:

8. برای نیروهای امنیتی افغانستان تا زمانی که ستیزه جویی 
به  آن،  بر  عالوه  کنید.  تعهد  مالی  کمک های  شود،  تضعیف 
مشکل  تا  کنید  کمک  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای 
هوایی،  پشتیبانی  چون  ساحاتی  در  ظرفیتی  خالی گاه های 
نبرد  میدان  در  پزشکی  تخلیه ی  و  تدارکات  تاکتیکی،  ترابری 

از میان برداشته شوند.
قدرِت  تضمین  زمینه ی  در  عاجل  گام های  برداشتن  9. با 
پرداخت َدین های حکومت جدید، به بحران اقتصادی رسیدگی 
کنید، بر تعهدات جاری تأکید کنید و از قابل پیش بینی بودن 
بررسی  باشد،  نیاز  که  صورتی  در  و  دهید  اطمینان  کمک ها 
به  بهار 201۵  تا  را  توکیو  دوجانبه ی  مسئولیت های  چارچوب 
تأخیر بیاندازید تا به حکومت جدید وقت اضافی برای آمادگی 

داده باشید.

شنبه
26 میزان
1393

سال سوم
شماره  686

منبع: گروه بین المللی بحران

برگران: حمید مهدوی

عزیزم! تقدیر االهی کار خودش را می کند. اگر یک روز در حالی  که سوار 
تو  و  نمود  پرش  کدام جوی  از  خر  و  برد  خوابت  و  پدرکالنت شدی  خر 
داخل جوی افتادی، حق نداری خر بیچاره را لت کنی، چرا؟ چون تقدیر 
االهی بوده که تو در همان ساعت و در همان جوی، در حالی  که به خواب 
آب  داخل  شده ا ی،  ملک  پادشاه  که  ببینی  خواب  است  ممکن  و  رفته ای 
به  بیفتی،  به جان خر  و  اعصابت خراب شود  مثل من  نیز  تو  اگر  بیفتی. 
یقین که ثابت می شود، هنوز خری! چرا؟ به دو دلیل: اول این که تو خواب 
بود،  گفته  خر  مگر  نیست.  مقصر  اصاًل  خر  قسمت  این  در  و  بودی  رفته 
هنگامی  که باالی من سوار می شوی، چرتت را خراب نکن! ریلکس باش! 
من تو را با اطمینان باال به منزل می رسانم؟ می بینی که خر هیچ تقصیری 
بیندازی. هر  به گردن خر  را  نباید تقصیرت  و  تو خود مقصری  نداشته و 
از روی جوی آب خیز می کند. دوم،  خری، ولو هرقدر هوشیار هم باشد، 
در افتادن تو داخل آب، حتمًا خیری نهفته است. مالها می گویند  که هیچ 
کار خدا بی حکمت نیست. ُخب، بی حکمت نیست دیگر. خر از جانب خدا 
خلق  خدا  را هم  آب  و  زمین  مقرر شده،  خدا  جانب  از  خواب  خلق شده، 
افتادن حتمًا حکمتی  بدون شک می توان گفت که در جوی  کرده است. 
دارد. پس به خاطر حکمت خدا هم که شده، خر را لت نکن! در ضمن، 
اگر ممکن است ، خر را ِمن بعد االغ صدا کن. آخر خر هم به احترام نیاز 
دارد. بلی عزیزم، تقدیر االهی کار خودش را می کند. هیچ شکی نیست که 
این تقدیر همین  روزهای نزدیک از خانه ی ما هم احوال بگیرد و مرا قدر 
فامیده«  از »عزیز  رفتم که حتمًا می روم،  اگر من  نماید. عزیزم!  و عزت 
پارسال برای عروسی خواهرت پول قرض کرده بودم و طال خریدم، پولش 
هنوز مانده. فعاًل که پول نداریم، پول ما را سهام داران کابل  بانک خوردند. 
اگر کدام وقت پول پیدا کردی، حتمًا آن را بپرداز! عزیز بسیار آدم خوب 
است. پارسال می گفت، بیا دوستی کنیم؛ اما من تازه ازش جواری قرض 

کرده بودم، رویم نشد که پای خود را پیش بمانم.
فرزند عزیزم! از قدیم گفته، دنیا دو روز است. این حرف بیش تر در مسجد 
گفته می شود. اما هوش کنی فریب این مردم را نخوری. من سال هاست 
نکرده ام.  سفر  که  جاها  کدام   به  پدرکالنت  خر  همرای  کرده ام.  زندگی  
است  روز  دو  دنیا  می گویند،  که  می شوند  پیدا  آدم ها  بعضی  همه جا  در 
به  کمی  باشید.  دنیا سرگردان  مال  دنبال  قدر  این  روز،  دو  برای  نباید  و 
فکر آخرت خود باشید. همه ی این ها دروغ می گویند. دنیا دو روز نیست. 
دنیا روزهای زیادی دارد. بعضی روزها دل آدم خوش است، بعضی  روزها 
ناخوش! بعضی روزها چانس با آدم یار است، بعضی روزها نیست. اما باید 
تا  بخور  را  دنیایت  نیست. غم  روز  دو  دنیا  باشی که  فکر  این  به  همیشه 
غم آخرتت را خورده باشی. همین حاجی نسیم را ببین! هر ماه ختم قرآن 
می گیرد. به ما کمک می کند، به پدر محمد حسین و خیلی آدم های دیگر 
است  خوب  دنیایش  هم  می بینی،  بدهد.  خیرش  خدا  می کند.  کمک  نیز 
هم آخرتش! ما را ببین که دنیا نداریم، از عزیز قرض داریم. خدا می داند 
قرضش را بدهیم یا نه؟ اگر بدهیم، خوب است، اگر ندهیم، در آخرت راه 
ما را می گیرد و قرضش را طلب می کند. آن وقت از کجا کنیم که بدهیم؟ 

پسرم، قرض عزیز را حتمًا پرداخت کن!
فرزند عزیزم! ضمن این که مادرت را حتمًا احترام می کنی، باید بدانی که 

احترام دیگران بر تو واجب است. 
االغ هستی،  که سوار  هنگامی  اگر  گفتم،  باال  در  که  عزیزم! همان  طور 
زندگی  امور  تمام  در  بیافتی،  آب  جوی  داخل  است  ممکن  ببرد،  خوابت 
این مسئله صدق می کند. اگر در هر بخش زندگی خوابت گرفت، ممکن 
است بیافتی! حتا در احترام کردن مردم، سیل کن بیدارانه احترام نمایی؛ 
آدم  و  پادشاه شده اند  فکر می کنند  احترام می شوند،  وقتی  بعضی ها  چون 

را اذیت می کنند.
فرزند نازنین من! وقتی می گویم نازنین، عمق قلب مرا متوجه باش؛ چون 
از عمق قلب می گویم. بارها تو را به خاطر دزدی سیب از باغ ناصر علم دار 
دزدی  هیچ وقت  کن.  فراموش  مرا  سیلی کاری های  کرده ام.  سیلی کاری 
گرفتار  کابل  بانک،  دزدهای  همین  مثل  روزی  است  ممکن  چون  نکن! 
رسوایی شوی. حتا حق نداری در دزدی با کسی کمک کنی؛ چون باز هم 
را  بانک  کابل  دزدان  دزدی های  که  محترمی  وزیر  به  می شود.  بد  نامت 

ضمانت می کرد، توجه کن! این روزها رسوایی اش به کجا رسیده؟ 
عزیزم، قدر قوماندان را بدان! همیشه به او احترام کن، تا وقتی که حد اقل 
همین  خدا  از  بعد  که  فعاًل  بیاید.  بدش  قوماندان  از  تو  مثل  نفر  چندین 
قوماندان خیر و شر جامعه را رقم می زند. یادت است که پسرش سر دختر 
همسایه ی خود تجاوز کرد؟ باید پسرش را بندی می کرد؛ اما نکرد، بلکه 
پسرش را برد به شهر که فاکولته بخواند. اما چند روز قبل که شایعه شد، 
بندی  را  وی  برده  قوماندان  کرده،  دست اندازی  نظیفه  باالی  علی  قاسم  

کرده و می گوید که سر قاسم علی، آب به کوه باال می کند.
ادامه دارد...

خبرنگار ناراضی

وصیت نامه ی اول

هادی دریابی

انتقالسیاسیدرافغانستان

افغانستان و کشورهای کمک کننده باید همزمان با پیاده سازی سریع اصالحات وعده 
داده شده به این کشور، روی انسجام حکومت وحدت ملی متمرکز شوند. این امر به تداوم 
کمک های مالی و مادی کشورهای کمک کننده، به شمول حمایت از نیروهای امنیتی این 
کشور، ضرورت دارد. رییس جمهور اشرف غنی باید به سرعت با برنامه های اعالن شده اش، 
به شمول اقدامات ضد پول شویی، اصالحات در قانون اساسی، اصالح سیستم انتخاباتی و 
تعامل سیاسی با شورشیان به پیش برود. در عین زمان، او باید از اقدامات یک جانبه که 
می توانند همکاران او در حکومت جدید را با او بیگانه سازند، خود داری کند. 



بحث ها پیرامون عراق باعث غفلت امریکایی ها از پرداختن به موضوعی مهم تر 
شده اند. در حال حاضر هفته هاست که رسانه های امریکایی با خرسندی مشغول 
به تشریح مواضع لئون پانتا، وزیر دفاع پیشین امریکا هستند. لئون پانتا در رابطه 
با تصمیم باراک اوباما مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از عراق، اظهاراتی را 
بیان کرده است. »پانتا از قصر سفید به دلیل خارج کردن نیروهای امریکا از عراق 
ابراز نارضایتی کرد«. این یکی از تیترهای اخیر فاکس نیوز است. جنیفر روبین 
)Jennifer Rubin( نیز در روزنامه ی واشنگتن پست اظهار داشت: »لئون 

پانتا دست به افشای دروغ های گفته شده در باره ی عراق زده است«.
قابل قبول است. پانتا حق دارد که اوباما را به خاطر نادیده گرفتن مشوره ی وی و 
خروج سریع تعداد بسیار زیادی از نیروهای امریکایی[ از عراق] مورد انتقاد شدید 
قرار دهد. هم چنین با در نظر داشت این نکته که امروز عراق در فاجعه به سر 

می برد، کاماًل طبیعی خواهد بود که رسانه ها چنین اظهاراتی را گزارش کنند.
اما چیزی که عمومًا گزارشگران از پانتا نمی پرسند، این است که وی در مورد 
تصمیم اوباما مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چه دیدگاهی دارد. 
این مایه ی شرم است؛ زیرا اگر بحث نیروهای مستقر در عراق مربوط به مقصر 
دانستن تصمیم های فاجعه بار گذشته باشد، بحث نیروهای مستقر در افغانستان 
فاجعه بار  احتمااًل  باز هم تصمیم های   باید  آیا  این قضیه مربوط می شود که  به 
در آینده تکرار شوند یا خیر. به عبارت دیگر، در افغانستان، بحث خروج نیروها 
مطرح است که در حال حاضر موضوعی بسیار بااهمیت می باشد. با این حال، 

طرح چنین موضوعی در رسانه ها تقریبًا جایگاهی ندارد.
اگر این چنین می بود، )یعنی این موضوع برای رسانه ها اهمیت می داشت( امکان 
داشت امریکایی ها متوجه شوند که باز هم فاجعه ی دیگری در انتظارشان است. 
پانتا در کتاب جدید خود نوشته است که در سال 2013، طی آخرین روزهای 
کاری اش در پنتاگون، او »در حال وارد کردن فشار« بر قصر سفید بوده تا طرح 
ابقای هشت تا ده هزار عسکر امریکایی در افغانستان را پس از اتمام عملیات 
نظامی امریکا در سال 2014، مورد حمایت قرار دهد. سپس وی با رضایت خاطر 
بعد  اوباما سال  پنتاگون، »رییس جمهور  از  از خروجش  تأکید می کند که پس 
]2014[ اعالم کرد که او نیز با طرح ابقای 9800 نیروی امریکایی در افغانستان 

پس از اتمام عملیات نظامی موافقت دارد«.
این گفته باعث می شود این گونه به نظر برسد که گویا اوباما تعهد کرده است تا 
9800 نیرو را به طور دایمی در افغانستان باقی بگذارد )ابقا کند(؛ اما در حقیقت 
چیزی که اوباما گفته، این است که تعداد نیروهای امریکایی تا آخر سال 2014 
به 9800 نفر کاهش پیدا می کند و این مقدار تا آخر سال 201۵ به نیم خواهد 
رسید و »تا آخر سال 2016، حضور نظامی ما عادی و در حد سفارت در کابل 
تقلیل خواهد یافت، به عالوه ی تعدادی برای تأمین امنیت سفارت، همان گونه 
که در عراق این کار را کردیم«. در همین ماه اکتوبر، یکی از سخنگویان قصر 

سفید تأیید کرد که طرح [دولت امریکا] هنوز هم همان طرح است.
برای بسیاری از دنبال کنندگان تحوالت افغانستان هراسی به وجود آمده است 
پایان به گریه ختم شود )در آخر  این که طرح مذکور ممکن است در  بر  مبنی 
افرادی،  چنین  جمله ی  از  شود(.  چشمان  از  اشک  شدن  سرازیر  به  منجر  کار 
»توصیه  تایمز،  نیویورک  روزنامه ی  گفته ی  که طبق  اوباما هستند  جنرال های 
کرده بودند که حداقل ده هزار عسکر برای چندین سال )فونت ایتالیک از خود 
)بر  بمانند«  باقی  افغانستان  پایان رسمی مأموریت نظامی در  از  نویسنده( پس 
از جنرال ها پشتیبانی کرده یا خیر.  پانتا، مشخص نیست که وی  اساس کتاب 
]»نویسنده«[ (. هم چنین در این زمینه می توان به ارتش افغانستان اشاره کرد، که 

یکی از افراد ارتش به واشنگتن پست گفته بود، »خروج در سال 2016 مسئوالنه 
نیست«. نارندرا مودی، نخست  وزیر هند نیز از همین دسته افراد است که طی 
سفر اخیرش به ایاالت متحده، گفته بود که وی »از امریکا در رابطه با موضوع 
خروج نظامی درخواست کرده- لطفًا اشتباهی را که در عراق انجام دادید، دوباره 
تکرار نکنید... روند خروج از افغانستان باید بسیار آهسته باشد. فقط در این صورت 
قادریم تا از جان گرفتن طالبان جلوگیری کنیم«. هم چنین می توان احمد رشید، 
در اظهار نظری طرح خروج  روزنامه نگار معروف پاکستانی را نام برد که اخیراً 
امریکا ]از افغانستان[ را »به طرز فاجعه آمیزی اشتباه« توصیف نموده و پیش بینی 
کرده است که چنین کاری »تقریبًا به طور حتم به معنای بازگشت به جنگ داخلی 
و ظهور گروه هایی به مراتب افراطی تر از طالبان است، همان گونه که در عراق و 

سوریه رخ داده است«.
چیزی که این افراد ]به گفته ی نویسنده[ بد تلقی می کنند، این است که افغانستان 
به اندازه ی عراق  یا حتا بدتر از آن، از لحاظ سیاسی و نظامی کارایی الزم را ندارد. 
نویسنده در ادامه می افزاید دولت تازه تأسیس وحدت ملی با ساجق جان کری به 
هم چسپانده شد، آن هم بعد از این که نزدیک بود دو رقیب انتخاباتی دست به 
سالح ببرند. طبق گفته ی رشید، طالبان در حال حاضر در بسیاری از والیت های 
افغانستان فعال اند و »در بسیاری از مناطق، عسکران افغان به سختی قادر اند 
امنیت پایگاه های خود را تأمین کنند«. ماه گذشته واشنگتن پست گزارش داد 
که »بودجه ی دولت مرکزی افغانستان تقریبًا به اتمام رسیده است و در ظرف 
»پنج یا شش روز« نیاز به کمک مالی ۵3۷ میلیون دالری ایاالت متحده و دیگر 

کمک کنندگان بین المللی دارد تا بتواند به پرداخت حسابات خود ادامه دهد«.
با در نظرداشت گستردگی مشکالت  در حال حاضر بحثی در جریان است که 
برای چند سال  تنها  این کشور  در  امریکایی  نیروی  هزار  ده  ابقای  افغانستان، 
آینده، تأثیر چندانی نخواهد داشت. گذشته از این، بسیاری از افغان ها در رابطه 
با حضور نیروهای خارجی در کشورشان آشفته نیستند. طبق نظرسنجی صورت 
گرفته توسط بنیاد آسیا )Asia Foundation(، بیش از سه-چهارم افغان ها 
در  با  نشان می دهند«.  از خود هراس  بین المللی،  نیروهای  با  مواجهه  »هنگام 
پیامدهای  داخلی،  جنگ  دوران  به  افغانستان  کامل  بازگشت  این که  نظرداشت 
آیا  باقی است که  به همراه خواهد داشت، جای بحث آن  را  اخالقی هولناکی 
چنین سناریویی واقعًا تهدیدی برای امنیت امریکا محسوب می شود یا خیر. در 
حال حاضر سال هاست که جو بایدن، معاون رییس جمهور امریکا از این بحث 
بودن- جنبشی ملی ای است که می خواهد  می کند که طالبان-در عین خبیث 
از طریق  القاعده  با ظهور مجدد  است  قادر  امریکا  این که  و  باشد  فرامنطقه ای 

هوایی مقابله کند.
نیست.  به تصمیم گیری  قادر  رابطه  این  در  ادامه می گوید که وی  در  نویسنده 
چیزی که واضح است، این است که با در نظرداشت گرایش های موجود کنونی ، 
ممکن است سیاست امریکا نزول افغانستان را به دهشت مبدل سازد. نویسنده 
امنیتی و  پانتا و دیگر مقام های برجسته ی  باید  ادامه می افزاید که رسانه ها  در 
سیاست مداران را وادار بسازند تا از هم اکنون این دهشت بالقوه را هدف قرار 

دهند و به آن بپردازند.
فاجعه ای  چنین  شما  که  جهانیان  به  نکته  این  گفتن  فاجعه،  یک  وقوع  از  بعد 
اما چیزی که واقعا خرد و شهامت  را پیش بینی کرده بودید، قابل قبول است. 
فاجعه ای  چنین  وقوع  از  چگونه  شما  اول  درجه ی  در  که  است  این  می طلبد، 

جلوگیری خواهید نمود.
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خروجازافغانستان:
فاجعهایبالقوهدرآستانهیوقوع

تا آخر سال  افغانستان  از  بین المللی  نیروهای  از خروج  امریکایی پس  از سربازان  تعدادی  ادامه ی حضور 
جاری میالدی در چارچوب یک توافق نامه ی امنیتی، یکی از مهم ترین موضوعاتی بود که به خصوص از 
یک سال به این سو، اذهان دولت و مردم افغانستان را درگیر کرده بود. لویه جرگه امسال با رای عموم به 
امضای این پیمان موافقت کرد؛ اما این پیمان تا زمان تشکیل دولت وحدت ملی، از سوی کرزی بالتکلیف 
باقی ماند. در دو دور انتخابات ریاست جمهوری امسال، وعده ی امضای این پیمان امنیتی از سوی هریک 
از کاندیداها، یکی از شعارهای اصلی بود. زیرا در نظرسنجی های غیررسمی، اکثریت قریب به کل مردم 
افغانستان، خواهان امضای این سند بودند. با این حال، سرانجام تیم انتخاباتی اشرف غنی مطابق وعده ای 
که داده بود، چند روز بعد از مراسم ادای سوگند وفاداری، این پیمان امنیتی را در 30 ام سپتامبر میان دولت 
جدید و ایاالت متحده ی امریکا امضا کرد که طبق این پیمان، پس از خروج نیروهای بین المللی، در حدود 
دوازده هزار و پنج صد سرباز خارجی در افغانستان باقی خواهند ماند و عالوه بر آن، این سند ایجاد چندین 

پایگاه نظامی امریکا را در مناطق ناامن کشور، ضمانت می کند. 
تعیین جدول خروج نیروهای نظامی بین المللی و از جمله امریکا از افغانستان، در میان کشورهای همسایه ی 
افغانستان و دورتر از آن- روسیه- با انعکاس و اظهار نظرهای گسترده همراه بود. اما طرح یک پیمان دیگر 
که ادامه ی حضور بخشی از سربازان خارجی که بیش ترشان امریکایی هستند، از سوی امریکا، آن هم در 
زمان حساس دو دور انتخابات، تب حساسیت ها را به شدت باال برد. این امر، تا حدی قابل انتظار و طبیعی به 
نظر می رسد؛ زیرا دور و بر افغانستان متحد با امریکا را )به جز پاکستان( همه کشورهایی تشکیل می دهند که 
روابط سیاسی شان با امریکا یا به شدت سرد و تنش آلود بوده است، یا این که عده ای دست کم نقش غیرفعال 
را داشته اند؛ در کنار این که مناسبات سیاسی شان بیش تر متمایل و متأثر از سیاست دو ابرقدرت آسیایی- 
روسیه و چین- بوده است. به این ترتیب، ایران- همسایه ی غربی افغانستان- نسبت به این موافقت نامه 
همواره با بدبینی نگاه کرده و در مقابِل موضع غیرمشخص چین، روسیه تا حال موضع خاص خود را داشته 
است. و پس از امضای این موافقت نامه، چند روز بعد از تشکیل دولت وحدت ملی، خبرگزاری های روسیه 

پر بودند از نقد و نظر سیاست مداران و کارشناسان روسیه.
وزارت خارجه ی روسیه یک روز پس از امضای این سند، در بیانیه ی رسمی خود نوشت که »انتظار دارند با 
اجرای این توافق نامه، کشور سومی تهدید نشود.« این نهاد مهم دولت روسیه با تصریح این که »افغانستان 
کشوری مستقل است، هر تصمیمی را که بخواهد بگیرد، مربوط به دولت مردان خود این کشور است و با 
شریکان خارجی خود هر موافقت نامه ای را هم که الزم بداند، امضا کند«؛ اما در عین حال تأکید کرد که 
انتظار می رود »افغانستان در اجرای مفاد توافق نامه های امضا  شده آگاهی کامل داشته باشد، تا کشور سومی 
از آن احساس خطر نکند.« به این ترتیب، میخاییل کروناووسکی، دیپلمات سابقه دار روس که مدتی سفیر 
روسیه در کابل بوده است، با موضع تندتری اظهار نظر کرد که »پیمان امنیتی افغانستان با امریکا تضمین 
ثبات نیست.« او ضمن »نمادین« خواندن این توافق نامه، افزود که »امنیت افغانستان را فقط مردم خود 

این کشور می توانند تضمین کنند.« 
انتقاد مسکو بر سر چیست؟

جالب تر از همه این جاست که از یک سال به این سو و همزمان با تغییرات و تبدالت اخیر در کشور، مقام های 
روسی همیشه از یک موضع دوگانه، مسئله ی خروج یا ادامه ی همکاری امریکا با افغانستان را مورد بحث 
قرار داده اند. بسیاری از صاحب نظران و سیاست مداران روس تا قبل از امضای این توافق نامه، در نوشته ها 
امریکایی و قطع  نیروهای  این نکته انگشت می گذاشتند که خروج کامل  بر  و مصاحبه های شان همواره 
همکاری از سوی امریکا، ممکن است دولت نوپای افغانستان را متزلزل کند و خطر نفوذ و گسترش طالبان 
و تمام گروه های تروریستی و افراط گرایان دینی را بیش از پیش جدی تر کند. اما در عین حال، این مقام ها 
همواره مخالفت و بدبینی شان را نسبت به حضور امریکا در افغانستان، در سطوح مختلف ابراز داشته اند؛ در 

حالی که این انتقادها جز تکرار چند واقعیت، چیِز نوی در خود نداشته اند. 
میخاییل کروناووسکی برای دفاع از حقانیت اظهار نظرش گفته است که »امریکا وعده ی تأمین امنیت 
در افغانستان را داده، اما 13 سال گذشته نشان داد که نه امریکا، بلکه مردم خود افغاستان فقط می توانند 
ابزار تأمین امنیت باشند.« واضح است که ناکامی دولت کرزی در 13 سال گذشته، نه تنها به امریکا ربطی 
نمی گیرد، که این کشور را نیز مورد پرسش های جدی قرار می دهد. این که چرا طی سیزده سال امنیت 
تأمین نشد، چرا طالبان روز به روز قدرت مندتر شدند، چرا گراف تولید و قاچاق مواد مخدر پایین نیامد، و 
ده ها چرای دیگر، همه سوال هایی اند که قبل از این که دولت کرزی را به باد انتقاد بگیرند، متوجه دولت 
امریکا به عنوان نزدیک ترین متحد دولت افغانستان است. عالوه بر این، مسایلی چون قاچاق مواد مخدر 
به کشورهای روسیه و آسیای میانه و همین طور، گسترش افراط گرایی اسالمی و خطر تازه از نفوذ دولت 
اسالمی )داعش(، از مهم ترین نگرانی های روسیه اند که نقش فعال رهبری کشورهای عضو سابق شوروی 

را اکنون دارد و خود را قوی ترین مسئول و مبتکر حفظ ثبات و امنیت این منطقه از آسیا می داند.
عوامل استراتژیک

دیپلمات  را مسئله ی مهم تری تشکیل می دهد. م. کروناووسکی  انتقادها  این  اما پس منظر  این،  با وجود 
کشورهای  در  خارجی  نیروهای  حضور  کنونی،  ژیوپولیتیک  وضعیت  در  »اما  که  گفت  روسیه  باسابقه ی 
همسایه ی روسیه موجب افزایش نگرانی ها می شود .« و هم چنین اذعان داشت که »در حال حاضر روابط 
میان امریکا و روسیه متشنج است و حضور نیروهای امریکایی در هر منطقه، به ویژه در مرزهای نزدیک 
روسیه وضعیت را جدی تر می کند.« چندی قبل نیز معاون نخست مرکز تکنولوژی های سیاسی روسیه- 
افغانستان و  انتخابات جدید در  ارتباط به مسایلی چون  الکسی ماکارکین- در مقاله ی اختصاصی اش در 
مسایل حاشیه ای آن، خاطرنشان کرد که یکی از مهم ترین اولویت هایی که دولت غنی باید به آن توجه 
کند، حفظ و تأمین روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقه ای و »بازیگران جهانی و از جمله روسیه« است. 
با این حال، می توان گفت که تمام انتقادهای مقام های روسیه، از نگرانی این کشور در ارتباط به مسئله ی 
متحدان  و  امریکا  سیاست های  به  نسبت  بدبینانه تری  پیش فرض  با  مسکو  می شوند.  ناشی  افغانستان 
غربی اش در مسایل کشورهای آسیایی و از جمله افغانستان و حتا مسئله ی اوکراین، اعتمادش را نسبت 
از  نزدیک، یکی  آینده های  افغانستان در  ثبات  از دست داده است. بحث روی  از پیش  به غربی ها بیش 
مهم ترین موضوعات رهبران سازمان همکاری شانگهای بود. این مسئله خود نشان داد که مسکو تقریبًا به 
هیچ همکار غربی جز خودش، باور و اعتماد ندارد و به این ترتیب، خود در تالش است تا به مرور زمان، 

موضعش را عماًل تثیبت کند.

آیامسکوازادامهیحضورامریکا
درافغانستاننگراناست؟

نویسنده: Peter Beinartافغانستان در نگاه
برگردان: قدرت اهلل رجوی

منبع: مجله ی آتالنتیک 



آقاي رییس  جمهور کشور!
این نامه را براي شما مي نویسم. نمي دانم، شاید مثِل آقاي رییس  جمهور کرزي، نخواهید 
نامه اي از شهروندان کشورتان را بخوانید، یا فرصتي براي خواندنش نیابید. مي دانم که شما 
خیلي متفاوت تر از کرزي عمل مي کنید؛ ولي باز هم اگر اندک فرصتی هم  یافتید، این نامه  

را بخوانید!
آقاي رییس  جمهور!

وقتي تاریخ سیاسي افغانستان را به مطالعه مي گیریم، درمي یابیم که نزاع و کشمکش هاي 
خشونت آمیز  بر سِر به دست آوردن »قدرت« همواره عامل عمده ي بي ثباتي در کشور بوده 
است و پیامدهاي جز  حکومت  خودکامه و استبدادي، جنگ و ویراني در پي نداشته است. 
خودکامه های تاریخ کشورمان به حدي تشنه ي قدرت بوده اند که حتا از سِر جسدهاي مردم 
بي گناه عبور کردند، تا آن را به دست آورند. ولي هرگز قدرت  سیاسي را به عنوان ابرازي 
براي خدمت نپنداشتند. اما بعد از سقوط طالبان، دوره ی گذاري به وجود آمد تا ما بتوانیم با 

استفاده از این ُپل، از بي ثباتي به ثبات  سیاسي برسیم.
سیاسي  تاریخ  در  عطفي  نقطه ي  مشکالتش،  تمام  با  جمهوري،  ریاست  سوم  انتخابات 
رییس  جمهور  یک  از  مسالمت آمیز  و  قانوني  به صورت  قدرت  که  است  افغانستان  معاصر 
به رییس  جمهور دیگر انتقال یافت. اما در این دوره ي انتقال، رییس  جمهور کرزي میراث  
زیادي را براي شما برجا گذاشته است. دست آوردهاي مثبت وي قابل قدر اند و در تاریخ 
سیاسي کشور با نقِش زرین حک خواهند شد؛ اما در این دوره مشکالت زیاد  دیگري نیز 
به وجود آمده اند که حل آن را تاریخ بر دوش شما گذاشته است. فساد اداري، ناامني، اقتصاد  
نبود  غیرقانوني،  آبدات  باستاني، صادرات  و  جنگالت  قاچاق  مخدر،  مواد  قاچاق    مصرفي، 
ساختار منظم حکومت داري  خوب، گسترش افراطیت و تروریزم، نهادهاي  دولتي سمبولیک 
و ناکارا، خرید و فروش پست هاي  دولتي، بي اعتمادي و شکاف هاي عمیق میان دولت و 
ملت، فقر و بیکاري و... میراث های دیگري اند که حاکمیت سیزده  ساله ی حامد کرزي  به 

شما واگذارشان کرده  است. 
رییس  جمهور گرامي!

در این دو هفته اي که از حکومت شما مي گذ رد، من و جوانان دیگر امید و شادابي تازه اي 
بر چهره هاي مردم این دیار مي بینیم و خوشحالیم از این که شما عماًل به سوي عملي  کردن 
شعارتان که »حق باید به حقدار برسد و اصل حاکمیت ضوابط بر روابط به طور همه جانبه 
عملي گردد«، گام برمي دارید. شما مي دانید که در حکومت کرزي، بعضي پست هاي دولتي 
خریداري  یا به فروش مي رسیدند، یا هم براي مقرر شدن فرد در یک بست  بسیار پایین، نیاز 
به ده ها امضاي رییس  حزب، وزیر و وکیل بود. اما شما براي مبارزه با این همه آفت ها، نه  

تنها به مردم افغانستان وعده سپرده اید، بلکه با آن ها پیمان بسته اید.
جناب رییس  جمهور! 

کشور  اقتصادي-اجتماعي  حاِد  بسیار  مسئله ي  یک  »بیکاري«،  معضل  که  مي دانید  شما 
ماست  که امروز گریبان گیر تمام اقشار جامعه شده است. من به  عنوان یک شهروند جوان 
کشور، مي خواهم درد جوانان بیکار را براي شما به  تصویر بکشم. جوانان، سرگردان به دنبال 
کار مي گردند- از این کارخانه به کارخانه ی دیگر، از این شرکت به شرکتِ  دیگر، از این 

مؤسسه به موسسه ی  دیگر و از این وزارت خانه به وزارت خانه ی دیگر.
جوانان  ِتحصیل کرده وقتي براي ثبت  نام به وزارتي مي روند، با روند بسیار طوالني استخدام 
روبه رو مي شوند، حتا براي امتحان گرفتن یک بسِت دولتي، دو تا چهار ماه طول مي کشد. 
دارند،  که  دردي  با  جوانان  ولي   است.  واسطه دار  که  مي شود  استخدام  کسي  هم  آخرش 
آگاهانه در 16 حمل و 24 جوزا به شما راي دادند و من نیز یکي از آن ها بودم. ما راي دادیم، 
نه  به خاطر این که به  مقامي دست  یابیم، بلکه مي خواهیم همه ي مشکالتي که دامن گیِر 

و  سیاسي  اقتصادي،  توسعه  ی  براي  و  کنیم  حل  هم  یاريِ   به  را  شده اند  افغانستان 
اجتماعي کشورمان گام برداریم.

آقاي رییس  جمهور!
شما با ما جوانان پیمان بستید و در منشور انتخاباتي تان به صراحت اعالم نمودید که 
»از این شعار که جوان رهبِر فرداست، به شعاري خواهیم  رسید که جوان مدیر امروز و 
زعیم فرداست «. »اصالحات در نظام اداري و کادري تنها وسیله ی دفع فساد نیست، 
پروسه ی  باید  است.  نیز  جوان  قشر  مشارکت  با  وحدت  ملي  تأمین  وسیله ی  بلکه 
اصالحات در نظام اداري و کادري کشور به  گونه اي عملي شود که هر فرد افغان خود 
را به حیث یک فرد در آن شامل ببیند و مطمئن شود که بر اساس معیارهاي روشن و 
شفاف رقابت کرده و فارغ از هرگونه تبعیض و امتیاز غیردموکراتیک، وارد بدنه ی  نظام 
باید مسئله ی هویتي  بودن نظام کادري  ما  کادري دولت گردد. فرهنگ دولت داري 
را ازمیان  بردارد و اصل حاکمیت ضوابط بر روابط را به طور دقیق و همه جانبه عملي 
سازد.« شما نه  تنها در زمینه ي اصالحات نظام اداري و کادري براي ما وعده سپرده  
بودید، بلکه دادن نقش  جوانان در دولت سازي و حکومت داري  خوب، تأمین صلح و 
ثبات، ارتقاي  ظرفیت علمي و مسلکي، ایجاد روابط  گسترده ی  جوانان با جهان و جذب 
استعدادهاي  هنري و فرهنگي از طریق وزارت  اطالعات و فرهنگ را نیز تعهد کرده اید.

آقاي رییس  جمهور افغانستان!
از میزان سال  گذشته تا به حال قضایاي امضاي  پیمان  امنیتي با ایالت  متحده  ی امریکا 
که  از کشور شده،  فرار سرمایه ها  و  مالي-اقتصادي  بحران  ایجاد  باعث  انتخابات  و 
با در  اما   بیکاري دوره اي، فصلي و ساختاري در کشور گردیده است.  زمینه ساز  این 
نظرداشت همه ي این مسایل، امیدوارم مسئله ي بیکاري در میان جوانان تحصیل کرده 
از سوي حکومت  وحدت  ملي جدي گرفته شود و براي حل آن  و غیرتحصیل کرده 
هرچه عاجل تر اقدام صورت  گیرد. در اخیر، مي خواهم بگویم  که آرزومندم  در حکومتي 
که شما رهبریت و مدیریت آن را به عهده دارید، براي استخدام فردي، نیازي به آوردن 
ماه  تا سه-چهار  نیز  استخدام  پروسه ي  و  نباشد  وکیلي  و  وزیر  احزاب،  مهر  و  امضا 
به طول نیانجامد و اصل حاکمیت ضوابط بر روابط و شایسته ساالري رعایت  شود. به 
 گفته ی خودتان، با مشارکت جوانان نه  تنها دامنه ي فساد برچیده شود، بلکه مشارکت 
جوانان و حضور آنان در نظام کادري، آیینه ي تمام نماي وحدت  ملي در کشور نیز باشد. 
و هر جواني بتواند از یک سو استعدادش را به نمایش بگذارد و ظرفیت هاي علمي و 
کادري اش را ارتقا بخشد، از سوي  دیگر، بتواند در توسعه ی همه جانبه و ایجاد صلح  

پایدار در کشورش نیز سهم داشته باشد.
به  امید موفقیت هاي هرچه بیش تر تان!
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

 شنبه26 میزان، 1393سال سوم شماره 686  

یادداشت های سخیداد هاتف
 از شنبه تا پنجشنبه در هفته

نامهيسرگشاده
بهرییسجمهورجمهورياسالميافغانستان!

خادم فایز 

در انترنت ویدیویی هست که نشان می دهد، جسد یکی از سرداران 
مرده ی  یک  می گوییم،  که  جسد  شده.  پیدا  یمن  در  اسالم  صدر 
این سردار شهید  از جسد  که  چرا  کنید.  تصور  را  یخچالی  تازه ی 
خون می چکد و بعضی از برادران هی خون را از سر و روی او پاک 

می کنند.
می شدم.  خوش حال  خیلی  می دیدم،  را  چیزها  این  که  سابق  من 
تر و  نخواسته مخالِف  این که خدای  نه  اما حاال غمگین می شوم. 
تازه ماندن اجساد این عزیزان به خون خفته باشم. بیش تر از این 
جهت غمگین می شوم که چرا خداوندی که به عدالت مشهور است، 
می خواهد به اصطالح ما را با پلو بکشد. آخر این چیزی که در طرف 
چپ سینه ی ما می تپد، قلب است، آهن که نیست. مگر این قلب 
لطف  شما  دارد؟  را  هیجان  و  تحمل خوشی  چه قدر  ما  بی چاره ی 
می کنید که بر ما منت می گذارید و هر روز ما را با خبرهای خوش 
کشنده  می تواند  هم  حد  از  بیش  خوشی  کنید  باور  اما  می نوازید؛ 

باشد.
)به کسر کاف(  در خانه ی خود نشسته ایم و کشته  آرام  روز،  یک 
می خوریم و نوعی رضایت ساده و روستایی سراسر دهن و پیشانی 
و رشته های عصبی اطراف چشم ما را در می نوردد. ناگهان کسی 
با هیجان وارد می شود و خبر می دهد که بیرق امام حسین از عراق 
رسیده. می گوییم: »سرخ است؟ ای قربانش شویم«. قاصد عصبانی 
می شود و جواب می دهد: »امام حسین کمونیست بود که بیرقش 
به سوی کاهدان می دویم.  باشد؟« فرصت شرمیدن نیست.  سرخ 
قاصد فریاد می زند: »به کاهدان کجا می روید؟ وای! بیرق در مسجد 
از  به مسجد می رسیم، عرق  تا  به سوی مسجد می دویم.  است«. 
سر و روی ما اظهار ریزش می کند. خیال می کنیم که تنها کاری 
که باید بکنیم، این است که کفش های خود را بکشیم و به داخل 
مسجد هجوم ببریم و خود را سر بیرق بیندازیم و بزنیم زیر گریه یا 
روی گریه یا در کمر گریه و خالصه بوغ بکشیم و دل مان را خالی 
کنیم تا بیرق بی نهایت مسرور گردد. اما دِم در مسجد نفر ایستاده 

و می گوید:
»هفت صد افغانی می شود«.

آن لحظه جان مان گرم است و هفت صد افغانی که هیچ، هفت صد 
دالر هم می دهیم و وارد مسجد می شویم. یکی از بی دین های فاسد 

دستی بر بیرق می کشد و می گوید:
»واه واه! این جا در تکه ی بیرق نوشته: سراج الدین منتاج اور برادرز 

کی خوب صورت منسوجات فابریکی لمتد«.
اما خوش بختانه کسی متوجه نمی شود. کسی متوجه شود هم عیبی 
ندارد. مهم این است که این بیرق بیرق امام حسین است. گور پدر 
سراج الدین منتاج اور برادرز هایش. از خوش حالی نزدیک است که 

قلب مان از حلقوم مان بیرون بپرد.
این یک نمونه بود. صدها نمونه ی دیگر نیز داریم. هر بار هم از 
خوشی و هیجان قریب است بمیریم. اگر عدالت است، چرا بخشی 
از این خوشی ها را به غربی های فاسد و افسرده نمی دهند که کمی 

سرحال شوند؟

از خوش بختی 
می ترکیم 



چرا زنان مسلامن کشورهای غربی
 به گروه دولت اسالمی می پیوندند؟

خبرهای اخیر مربوط به مفقود شدن یسرا حسین، 
و  دانشجو  محمود،  اقصی  دانش آموز،  دختر 
خواهران دوقلو به نام سلما و زهرا حلین، نگرانی ها 
افکار  به  بریتانیایی  زنان مسلمان  مورد گرایش  در 

و گروه های اسالم گرای تندرو را افزایش داده است.
زن   ۶۰ تا   ۵۰ بین  که  می دهند  نشان  ارزیابی ها 
مسلمان بریتانیایی از طریق خاک ترکیه به سوریه 
رفته تا به گروه تندرو دولت اسالمی بپیوندند. عالوه 
بر بریتانیا، زنان مسلمان دیگری هم از کشورهای 
و  ناروی  کانادا،  هالند،  فرانسه،  اتریش،  امریکا، 

سویدن به این گروه پیوسته اند.
اما چرا زنان مسلمان اهل کشورهای غربی به 
گروه تندروی مثل دولت اسالمی می پیوندند؟ 
در مورد یسرا حسین، پیوستن او به گروه های تندرو 
و سفر او به سوریه کامال قطعی نیست؛ ولی پولیس 
بریتانیا احتمال می دهد که او به سوریه رفته باشد. 
اما در مورد دیگران می توان اخبار و جزئیات سفر به 
سوریه و پیوستن آن ها به گروه دولت اسالمی را در 

شبکه های اجتماعی دید.
از این نمونه ها می توان به خوبی دید که شبکه های 
اجتماعی بر پیوستن زنان مسلمان کشورهای غربی 
این  دارند.  زیادی  بسیار  تأثیر  تندرو  گروه های  به 
مسافرت  برای  الزم  کمک های  و  راهنمایی  ابزارها 
را در اختیار داوطلبان قرار می دهند و در عین حال، 
یک منبع تبلیغاتی مهم برای گروه دولت اسالمی 
هستند که تصویر ایده آلی را از زندگی و جهاد زیر 

پرچم این گروه ارائه می دهند.
هدف  با  می رفتند،  سوریه  به  که  زنانی  اکثر  ابتدا 
جزو  که  می کردند  سفر  شوهران شان  به  پیوستن 
پیکارجویان گروه دولت اسالمی هستند. به عنوان 
مثال، خدیجه، زن مسلمان اهل جنوب لندن  که در 
کمال بی رحمی در یکی از پیامک های تویتری خود 
که  باشد  جهادی  زن  اولین  می خواهد  بود،  نوشته 
یک گروگان غربی را می کشد، پس از توافق بر سر 
ازدواج با یک پیکارجوی سویدنی عضو گروه دولت 

اسالمی به نام ابوبکر، به سوریه رفت.
»عروسان جهادی«

در چنین مواردی، پیوند خانوادگی در تسهیل سفر 
موارد  در سایر  اما  ایفا می کند.  نقش مهمی  آن ها 
سفر  به  مربوط  مسایل  آنالین  شبکه های  مطالب 
که  می کند  کمک  آن ها  به  و  کرده  حل  را  آن ها 
پس از رسیدن به قلمرو گروه دولت اسالمی، با افراد 
بین المللی  سفر  کنند.  برقرار  تماس  خود  هموطن 
نه چندان گران و نه چندان دشوار است و با کمک 
راهنمایی ها و برنامه ریزی هایی که از طریق انترنت 

صورت می گیرند، ساده تر هم می شود.

ماجراهای مربوط به سفر این زنان به سوریه برای 
که  اسالمی  دولت  گروه  پیکارجویان  با  ازدواج 
هفته های  در  گرفته اند،  لقب  جهادی«  »عروسان 
است.  کرده  جلب  خود  به  را  رسانه ها  توجه  اخیر 
با  اسالمی  دولت  گروه  پیکارجویان  مورد  چند  در 
سوریه  به  فرانسه  از  که  مسلمانی  زنان  خانواده ی 
با  ازدواج  برای  و  گرفته  تیلفونی  تماس  رفته اند، 

دخترشان از آن ها اجازه گرفته اند.
صفحات شخصی پیکارجویان گروه دولت اسالمی 
به شدت محبوب شده و  اجتماعی  روی شبکه های 
تعداد زیادی از دختران مسلمان از کشورهای غربی 
به آن ها پیام فرستاده و تقاضای ازدواج می کنند. میا 
بلوم، از اساتید مرکز پژوهش های امنیتی و تروریسم 
به  امریکا معتقد است که  دانشگاه ماساچوست  در 
زنان به عنوان »کارخانه ی تولید بچه« برای افزایش 
جمعیت دولت »بنیادگرای« اسالمی نگاه می شود.

اما آن چه که ذکر شد، به این معنا نیست که تنها 
دولت  گروه  به  پیوستن  برای  زنان  این  انگیزه ی 
که  مفهومی  است.  شوهر  کردن  پیدا  اسالمی، 
»عروسان جهادی« نام گرفته، فقط بخشی از یک 
به  برای رفتن  بزرگ تر است. تصمیم آن ها  تصویر 
بُعد دیگر هم  این گروه یک  به  پیوستن  و  سوریه 
دارد. این زنان به این خاطر به گروه دولت اسالمی 
را  جدیدی  سیاسی  اتوپیای  یک  چون  می پیوندند؛ 
تبلیغ می کنند که مشارکت در جهاد و تأسیس یک 

حکومت اسالمی جدید است.
خشونت و زندگی خانوادگی

رهبر گروه دولت اسالمی سعی کرده که این گروه 
را چیزی فراتر و متفاوت از یک گروه مسلح جلوه 
از پزشکان، مهندسان و متخصصان بخش  دهد و 
ساختمان خواسته است تا برای ایجاد یک حکومت 
که  مطالبی  در  بپیوندند.  آن ها  به  خالص  اسالمی 
می کنند،  منتشر  انترنت  شبکه ی  روی  زنان  این 
عناصر آرمانی و ایده آل گرایانه ی زیادی وجود دارند 
که نشان می دهند، آن ها می خواهند جزئی از یک 
طرح سیاسی باشند که از نگاه آن ها هدفش بنای 
اساس  بر  خوب  زندگی  یک  و  جدید  نظم  یک 

شریعت است.
در تصویری که آن ها از این »خالفت« جدید ارائه 
را  وظایف  و  مشاغل  اقسام  و  انواع  زنان  می دهند، 
برعهده دارند. به عنوان مثال، در شهر رقه ی سوریه 
بپیوندند  الخنسا  نام  به  واحدی  به  می توانند  زنان 
منکر  از  نهی  پولیس  اصطالح  به  نیروی  یک  که 
است و از قرار معلوم، زنان مسلمان بریتانیایی آن را 

تأسیس کرده اند.
تصاویری توسط این افراد منتشر شده که در آن ها 

که  زنانی  کالشینکوف،  به  مسلح  زنان  می توان 
جلیقه ی مخصوص بمب گذاری انتحاری پوشیده اند 
را در  بریده  را دید که یک سر  زنان دیگری  و حتا 
دست گرفته اند. ولی در عین حال، این زنان آشپزی 
برای  مشغولند،  خانه داری  کارهای  به  می کنند، 
وظایف  و  می شوند  جمع  هم  دور  قهوه  نوشیدن 

مادرانه را هم انجام می دهند.
این ترکیب از خشونت و زندگی خانوادگی است که 
بسیاری از این زنان را به خود جذب کرده است. یک 
پزشک زن اهل مالزی در پیامک تویتر خود در ماه 
و  گردنم  دور  پزشکی  »گوشی  بود:  نوشته  جنوری 
کالشینکوف روی شانه ام. شهادت بزرگ ترین آرزوی 

من است«.
هستند  سیاسی ای  عوامل  گفتیم،  کنون  تا  آن چه 
که این افراد را به خود جذب می کنند؛ ولی در عین 
زندگی  مسیر  تغییر  در  نیز  دافعه ای  عوامل  حال، 
اسالم گرایی  به سوی  آن ها  دادن  و هول  زنان  این 

افراطی دخیل اند.
مجذوبیت ساده لوحانه

شبکه های  روی  که  زنان  این  نوشته های  تمام  در 
اعتقاد  به  که  دید  می توان  شده،  منتشر  اجتماعی 
آن ها، جوامع غربی نتوانسته اند زنان جوان مسلمان 
این  عنوان شهروندان  به  و  کرده  خود جذب  در  را 
جوامع در آن ها احساس تعلق و ارزش را ایجاد کنند. 
به عنوان مثال، یک زن مسلمان اهل هالند به نام 
خدیجه در گفت وگو با وب سایت المونیتور که مرکز 
آن در امریکاست، گفت: »من همیشه می خواستم 
اروپا  در  این  کنم.  زندگی  شریعت  قوانین  تحت 
مورد  در  زن  این  شد«.  نخواهد  عملی  هیچ گاه 
این  سخت گیری های  و  غربی  جوامع  ناکامی های 
)از  مسلمانان  مذهبی  مناسک  اجرای  برای  جوامع 
جمله ممنوعیت پوشیدن برقع در فرانسه( صحبت 
کشورهای  بر  حاکم  سیاسی  سیستم  از  و  کرده 

غربی نیز انتقاد می کند.
اما تناقض در این است که این افراد گذشته از نقل 
خود  شخصی  صفحات  در  که  قرآن  از  قول هایی 
مورد  در  می کنند،  منتشر  اجتماعی  شبکه های  در 
جنگی که در منطقه اتفاق افتاده  یا در مورد شریعت 

و بنیان های دین اسالم اطالعات ناچیزی دارند.
سوریه  به  غربی  کشورهای  از  که  زنانی  ماجرای 
ترکیبی  بپیوندند،  اسالمی  دولت  گروه  به  تا  رفته 
از انگیزه های سیاسی و شخصی آن ها را به شکل 
برجسته ای نشان می دهد. ولی در عین حال، نشان 
از  آن ها  شناخت  هم  و  انگیزه ها  هم  که  می دهد 
مجذوبیت  یک  محصول  گرفته اند،  که  تصمیمی 

ساده لوحانه است. )بی بی سی(
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بگو مگو از

نقد بر تاریخ
را  شما  رژیمی  دارد.  واقعیت  ولی  است؛  مشکل  تصورش 
از رسیدن به درجات بلند نظامی به دلیل قومی مانع شود؛ 
علوم  و  حقوق  دانشکده ی  در  تحصیل  حق  فرزندان تان 
سیاسی را نداشته باشند؛ از دهقانان تان بیش از ده نوع مالیه با زور سرنیزه بگیرند و شما 
صبح از خواب بیدار شوید که گلیم این رژیم برچیده شده است. شما خوش می شوید 

یا ناراحت؟
به دست  گردید؛  سرنگون  نادری  دودمان  نشدند.  خوش  ه.ش   13۵7 در  پدران تان  اما 
واقعه حمایت  این  از  سیاسی(  محاسبه ی  منطق  )بر  باید  هزاره  مردم  اردو.  در  جوانان 
استثنا  بدون  تقریبًا  همه،  بلکه  منطقه،  یک  و  قریه  یک  نه  نکردند.  ولی  می کردند؛ 
) به شمول خودم که جوان بودم و کمتر از بیست سال عمر داشتم( قیام کردند. برای چه؟ 

هیچ کس نمی دانست. به امر که؟ همه می دانستند.
 inner directed and other directed اصطالحی است در امریکا
که  هستند  مردمانی  که  است  این  معنایش  اما  نمی دانم؛  را  دقیقش  ترجمه ی  که 
در  می گردند؛  ناشی  خودشان  خواست های  از  و  درون شان  از  خودشان  از  حرکت شان 
مقابل، مردمانی هم هستند که حرکت آن ها را عوامل بیرونی باعث می گردند. دیگران ، 
اغوا، تحریک، الهام و غیره که سرچشمه در بیرون از وجود او دارند، به حرکت می آورند.

آیا روزی خواهد رسید که ما هم inner direct باشیم؟

Jafar Rasouli

دکتر کاترین براون، استاد مطالعات دفاعی در دانشگاه لندن

داستان نامه  ی عیسی مسیح به روال غنی!
کابل  در  فامیلش  به  نامه ای  دوستانم  از  یکی  روزی 
می فرستاد. روی پاکِت بزرِگ نامه، آدرس گیرنده را چنین 

نوشت:
به چاه آب  نارسیده  از کوچه ی حلبی سازها،  تیر شده  برچی،  »افغانستان، کابل، دشت 
چهار بمبه ای، دست راست، بعد از کلچه فروشی الحاج خلیل اهلل خان و برادران، روبه روی 
خیاطی صفدر لنگ، حویلی حاجی جان علی معروف به حاجی گدام دار، به دست حاجی 

اسماعیل ترکمو، معروف به آته خلیفه غالم رضا برسد«.
بعد از دو هفته شنیدم که پوست چی، نامه را به جای آدرس آته خلیفه غالم رضا، به دفتر 
»کمیسیون تهیه، چاب و نشر نقشه های شهری افغانستان« تحویل داده است. اعضای 
این کمیسیون بعد از خواندن آدرس روشن پشت پاکت دو ساعت انگشت حیرت شان را 
مکیده، سپس پوستچی را که آدرس روشن آته خلیفه غالم رضا را با آدرس کمیسیون 
به  شخصا  کمیسیون  رییس  بعدا  می کنند.  معرفی  ملی  امنیت  به  بوده،  گرفته  اشتباه 
خانه ی آته خلیفه غالم رضا رفته، نامه را همراه یا یک نشان میرمسجدی خان برای 

پسر مهاجرش، به ایشان تقدیم می کند.
نامه  این  به روال غنی فرستاده است. ظاهرا  نامه ای  اواخر  این  حضرت عیسی هم در 
به دست کسی غیر از خانم غنی رسیده است. شخص دریافت کننده ی نامه ی مسیح، 
سرخط و مهر و امضای نامه را کپی کرده، چندین نامه از دل خود نوشته است و در 
اختیار دوستان گذاشته است. من تا کنون دو نسخه ی متفاوت این نامه را در صفحات 

فیس بوک دوستان خوانده ام.
شاید بپرسید، حاال که انترنت، ما را از شر آدرس های پوستی افغانستان خالص کرده 
است؛ چرا حضرت عیسی این نامه را به خانم غنی ایمیل نکرده است. آگاهان امور، دو 
دلیل را برای این کار حضرت مسیح مهم می دانند: 1. احترام به عنعنات پسندیده و ملی 
مردم افغانستان. 2. ترس از خواندن ایمیل شان توسط کارمندان وزارت دفاع آلمان، سیا، 
ایمیل های رییس جمهور، خانم اول،  آی اس آی و ام آی سیکس که وظیفه ی خواندن 
وزیران و اشخاص بلندپایه ی دولت افغانستان را به عهده دارند. گفته می شود که عیسی 
مسیح قطع نامه ی سازمان ملل برای اشغال افغانستان را قبول ندارد؛ چون باور دارد که 

وقتی آدم ها پدر زنده در آسمان ها دارند، بان کی مون را چه کار به سرنوشت آن ها.

معلم
معلم نه پدر معنوی است، نه مادر معنوی. معاش مناسب 
میان  در  او خواسته شود.  از  کار خوب  و  داده  معلم  برای 
معلمان هم مثل دیگران فراوان کم سواد، بی کاره، بدکاره، 
کارگریز و بی مسئولیت پیدا می شود. با معلمی باید مثل پیشه برخورد شود، نه مثل مقام 

معنوی.
از طرف دیگر، معلمان برای خود اتحادیه بسازند و به عنوان یک صنف خواسته های شان 
را با پشتوانه ی استدالل و فشار مطرح کنند. معلمان باید دست یکی کرده بگویند، نه پدر 
معنوی استیم، نه مادر معنوی. مثل گل کار، نجار، خیاط، انجینر و سرباز صاحب کسب و 
هنریم. از نجار و گل کار ماهر مقام معنوی باالتر نداریم و انتظار داریم حداقل امتیازات 

مادی آنان را نیز )8۰۰ تا 1۰۰۰ افغانی در روز( داشته باشیم.

تا هستیم، با خود مي بریم
خاموش  است.  تاریک  دیگر،  شب  هر  چون  امشب 
فریاد  صداي  من  تاریکي،  سکوت  میان  است. 
می  شنوم،  دیگر  شِب  هر  از  بلندتر  را  »پرسش ها« 
آزاردهنده است. پنجره ي اتاقم را باز می کنم. نگاهم یک راست به کوه می خورد. 
کوه هم تاریک است. ناگزیر، چون هر شب، پشت پرسش هاي بلند می خوابم؛ 
پرسش هایی که هم قد یک زندگي اند. فرداي همین تاریکي و همین امشب، 
اما  زیاد دور، همین گوشه هاي مملکت؛  نه  از کابل دور می شوم؛  براي مدتي 
پرسش هایم را پشت خواهم کرد و »چون سنگ مزارم«،  با خودم خواهم برد. 
پرسش ها، تاریخ و سرگذشت آدم اند، آرزو اند، »زندگي« اند. پرسش ها همین 

دیروز، امروز و فرداي ما اند. تا هستیم، با خود مي بریم.

Abdullah Watandar

Younus Negah

Ehsan Shayegan









حضور ده ساله ی لیونل مسی
 در بارسا و تأثیر آن بر فوتبال

رومینیگه: بايرن مجبور است به رويس فکر کند

کلوپ: فیفا بايد بیماري ابوال را جدي بگیرد

کاسیاس: جاودانه نیستم

بالوتلي: پراندلي مرد واقعي نیست

فصل براي دورتموند تازه شروع شده  است

وارد  بار  اولین  برای  لیونل مسی  ده سال پیش 
صحنه فوتبال دنیا شد. پسر خجالتی الماسیا که 
این روزها به ابر ستاره ای در دنیای فوتبال تبدیل 
شده است با وجود دستیابی به عناوین گوناگون 
هنوز سال های درخشانی در پیش روی خود دارد.

ریکارد  فرانک   2۰۰4 سال  اکتبر  هفدهم  روز 
دربی  از  پیش  بارسلونا  باشگاه  وقت  سرمربی 
کاتاالن به دلیل وجود مصدومان فراوان در کادر 
خود چهار بازیکن جدید به نام های کریستین، پنا، 
دامیا و لئو مسی که همگی از پرورش یافتگان 
مکتب الماسیا بودند را به تیم خود برای اولین 
گول  با  بارسا  بازی  این  پایان  در  خواند.  فرا  بار 
دیدار  این  در  پیروزی  به  موفق  پرتگالی  دکوی 
شد و لیونل مسی در اواخر بازی جایگزین زننده 
تک گول بازی شد تا اولین بازی رسمی خود را 

برای بارسلونا انجام دهد.
پائولو  از  بعد  این دیدار  بازی در  با  لیونل مسی 
آلکانتارا که در سال 1912 در سن پانزده سالگی 
برای بارسا به میدان رفته بود، به دومین بازیکن 
جوان تاریخ آبی اناری ها تبدیل شد. اما بی تردید 
در آن زمان هیچ کس نمی توانست تصور داشته 
باشد که چه آینده درخشانی در پیش روی این 
از  پر  آینده ای  دارد.  قرار  آرژانتینی  پسر خجالتی 
عناوین، رکوردها و جوایز انفرادی و البته او هنوز 

هم سال های درخشانی را پیش روی خود دارد.
پپ گواردیوال سرمربی بعدی بارسلونا در حقیقت 
در شکل گیری و فرم دادن استعداد بی نظیری 
همانند لوینل مسی نقش بسبار پررنگی را داشته 
است. او در اولین اقدام خود که سبب جلب اعتماد 
به همراه  او  اجازه داد که  لئو مسی شد،  فراوان 
 2۰۰8 المپیک  بازی های  در  آرژانتین  ملی  تیم 
زمین  در  مسی  به  گواردیوال  پپ  نماید.  شرکت 
آزادی کامل داد و توانست نبوع او را پرورش دهد 
و به بهترین بازیکن دنیای فوتبال تبدیل نماید 
و بی تردید استعداد مسی به تنهایی برای رسیدن 
به چنین افتخاراتی کافی نبوده است، گواردیوال 
در این زمینه می گوید: »موفقیت همواره همراه 
مسی خواهد بود، چون او باتکنیک ترین بازیکن 

دنیا است«.
بی  تاثیر  گواردیوال  پپ  که  کرد  ادعا  می توان 
اندازه ای در شکل گیری مسی داشته است، این 
زیر  نیز  را  مسی  تغذیه  حتا  اسپانیایی  سرمربی 
نابغه  این  از  استفاده  با  توانسته  و  داشته  نظر 
بار تئوری مهاجم کاذب را  اولین  آرژانتینی برای 
در دنیای فوتبال مطرح نماید، نقشی که لیونل 

مسی در ماه می سال 2۰۰9 برای اولین مرتبه در 
الکالسیکو آن را به نمایش گذاشت، مسی در آن 
دیدار با بازی غیر قابل پیش بینی و با استفاده از 
سرعت و تکنیک خود تعریفی جدید از نقش یک 
مهاجم فوتبال را ارائه داد و در حقیقت این بازی 
اتمام  به  گواردیوال  پپ  شاگردان   ۶:2 برد  با  که 
رسید آغاز دورانی تاریخی در بارسا و حتا فوتبال 

جهان بوده است.
لیونل مسی در سال های حضور خود در بارسلونا 
به عناوین متعدد و کم نظیر تیمی از جمله سه 
شش  اروپا،  قهرمانان  لیگ  در  قهرمانی  عنوان 
قهرمانی در اللیگا، دو قهرمانی در جام حذفی 
در  قهرمانی  دو  اسپانیا،  کاپ  سوپر  دو  اسپانیا، 
جام باشگاه های جهان و شش سوپر کاپ اسپانیا 
جوائز  مسی  مدت  این  در  است.  یافته  دست 
است که  نموده  آن خود  از  نیز  فراوانی  انفرادی 
سال  مرد  برتربن  عنوان  به  انتخاب  مرتبه  چهار 
فوتبال جهان در سال های 2۰۰9، 2۰1۰، 2۰11 و 
در  یوفا  مرتبه کفش طالی  و کسب سه   2۰12
سال های 2۰1۰، 2۰12 و 2۰13 از جمله معروفترین 
 434 انجام  با  مسی  واقع  در  است.  بوده  آن ها 
بازی برای بارسا موفق به کسب 21 عنوان و به 

ثمر رساندن 3۶1 گول شده است.
اما شاید فصل گذشته سخت ترین فصل حضور 
مسی در بارسلونا بوده است، به خاطر مصدومیت 
طوالنی او بسیاری از دیدارهای تیم محبوبش را 
از دست داد و شاید به همین دلیل بعد از چهار 
سال متوالی جایزه توپ طالی فوتبال جهان را 
به کریس رونالدوی پرتگالی، بزرگترین رقیب خود 

واگذار نمود.
در  مسی  لیونل  فراوان  افتخارات  این  کسب  با 
حال حاضر تنها 27 سال سن دارد و هنوز دوران 
نظر  زیر  است.  مانده  باقی  او  فوتبال  از  زیادی 
در  جدیدی  انقالب  فصل  این  در  انریکه  لوئیز 
مسی  بازی  و  است  پیوسته  وقوع  به  نیوکمپ 
با تکامل بیشتری همراه بوده است و او بیشتر 
نقش بازی سازی باهوش در فاز تهاجمی تیم را 
سوارز  لوئیز  و  نیمار  با  او  است.  شده  دار  عهده 
تشکیل  را  بارسا  حمله  خط  در  رویای  مثلثی 
خواهد داد و بی تردید همچنان جام های متعددی 
را باالی سر خواهد برد. صرف نظر از افتخارات و 
عناوین احتمالی آتی لیونل مسی، او تا کنون نیز 
تاثیرات بی نظیری در دنیای فوتبال داشته است، 
به طوری که تاریخ دنیای فوتبال را می توان به 
دوران قبل از مسی و بعد از مسی تقسیم نمود.

کارل  هاینز رومینیگه، نایب رییس بایرن مونیخ 
عنوان کرد که بایرن مونیخ »مجبور« است به 
خرید مارکو رویس از دورتموند فکر کند. پس از 
این که دورتموند عنوان کرد که در پایان فصل 
جاری، مبلغ فسخ قرارداد رویس از 3۵ میلیون یورو 
به 2۵ میلیون یورو کاهش پیدا خواهد کرد، بایرن 
تمام سعی خود را برای جذب هافبک 2۵ ساله 
انجام داده است. پیش تر، لواندوفسکی و ماریو 
گوتزه نیز از دورتموند خریداری شده اند و رومینیگه 
بار دیگر تایید کرد که آن ها خواهان جذب رویس 
هستند. او گفت: »اگر قرارداد یک بازیکن آلمانی 
رو به پایان است و رقم فسخش هم کم می شود، 

بایرن مجبور است که به او فکر کند. مثل رویس 
که رقم فسخ قراردادش مشخص است. به هر 
حال  در  نمی توانم  من  کنیم،  بررسی  نحوی 
حاضر پیش بینی انجام دهم. با هم کارانم در 
این مورد صحبت خاصی نداشتیم. باشگاه های 
رویس  جذب  خواهان  کشورها  دیگر  از  بزرگی 
می کند  تالش  دورتموند  که  البته  بود.  خواهند 
او را تمدید کند ولی در پایان این خود  قرارداد 
اوست که تصمیم می گیرد«. رویس 3 سال دیگر 
با دورتموند قرارداد دارد و یورگن کلوپ، سرمربی 
دورتموند مطمئن است که او قراردادش با این تیم 

را تمدید می کند.

فیفا  به  دورتموند  سرمربي  کلوپ،  یورگن 
که  داد  هشدار  آفریقا  فوتبال  کفدراسیون  و 
بگیرند.  جدي  را  ابوال  بیماري  شیوع  موضوع 
شیوع ابوال در اروپا و آفریقا گسترش پیدا کرده 
ملت های  جام  میزبان  مراکش،  که  طوری  به 
آفریقا در سال 2۰1۵، خواستار به تعویق افتادن 
این بازی ها شده است. با این حال، کنفدراسیون 
فوتبال آفریقا با این درخواست مخالفت کرده 
است. کلوپ که آوبامیانگ را در معرض مبتال 
در  او  حضور  از  پس  بیماری  این  به  شدن 
فاسو  بورکینا  در  مسابقات  این  مقدماتی  دور 
در  مردم  جان  وقتی  که  کرد  عنوان  می بیند، 
موضوع  بیشتری  جدیت  با  باید  است،  خطر 

بررسی شود.
به مبتال  بازیکنان  آیا  او گفت: »نمی دانم که 
شدن به ابوال فکر کرده اند یا نه ولی من زیاد 
به این موضوع فکر کرده ام. با آوبا )اوبامیانگ( 
در این رابطه صحبت کرده ام وسعی کردم او 
را متوجه این موضوع کنم. جوان ها خام هستند 
و به این جور مسائل فکر نمی کنند. نمی دانم 
که  دیگری  کمیته ی  هر  یا  فیفا  چگونه 
قبول  دارد، می تواند  زمینه  این  مسئولیتی در 
و  است  امن  آفریقا  در  بازی ها  انجام  که  کند 
فرد یا مسافری در این کشورها به این بیماری 
اروپا هم نمی توان  مبتال نخواهد شد. حتا در 

چنین تضمینی داد«.

ایکر کاسیاس، کاپیتان اسپانیا عنوان کرد که او 
جاودانه نیست ولي مي تواند به صعود اسپانیا 
به یورو 2۰1۶ کمک کند. گولر 33 ساله پس از 
شکست مقابل اسلواکی روی اشتباه مسلم او، 
نیمکت نشین دیوید دخه آ در پیروزی الروخا 
معتقد  او  حال،  این  با  بود.  لوگزامورگ  مقابل 
در  خوبی  بازی های  می تواند  هنوز  که  است 
جاودانه  »من  گفت:  او  دهد.  انجام  ملی  تیم 
ولی  کرد  نخواهم  بازی  همیشه  تا  و  نیستم 
فکر  و  دارم  خوبی  احساس  حاضر،  حال  در 
می کنم می توانم به کشورم کمک کنم که به 
یورو صعود کند. وقتی نمی توانید یک بازی را 

ببرید، همه جور چیزی به ذهن شما می آید و 
احساس عصبانیت می کنید. مثل وقتی است 
که با برادرتان دعوا کرده اید و می گویید که او 
را  این کار  انجام  را می کشید ولی واقعا قصد 
ندارید. می خواهم تا موقعی که می شود برای 
تیم ملی بازی کنم«. کاسیاس سپس راجع به 
ارتباطش با دل بوسکه گفت: »رابطه ی بین ما 
فوق العاده است. من 33 ساله هستم و تا جایی 
کنم.  بازی  نمی توانم  باشم  داشته  دوست  که 
دخه آ و کیکو کاسیا عملکرد خوبی داشته اند 
و من هم از صحبت های او درباره دوره انتقال 

آرام ناراحت نشده ام«.

از  انتقاد  به  لیورپول  مهاجم  بالوتلي،  ماریو 
سرمربي سابق خود ، چزاره پراندلي پرداخت و 
گفت که او »یک مرد واقعي« نیست. پراندلی 
پس از جام جهانی و عملکرد ضعیف آتزوری، 
به شدت به انتقاد از بالوتلی پرداخت و به نوعی 

تقصیرها را بر گردن او انداخت.
گفت:   Sport با  مصاحبه  در  بالوتلی 
گفتن  برای  چیزی  اگر  واقعی،  »مردهای 
آدمی  من  می گویند.  رو  در  رو  باشند،  داشته 
هستم که رو در رو حرف می زنم، رک هستم. 
پراندلی حرف های بدی به من زد. آیا باید این 
حرف ها را به مطبوعات و روزنامه ها، دقیقا پس 
چیزی  چنین  انتظار  من  می گفت؟  بازی  از 
آن  در  هدفی  زیرا  ندادم  پاسخی  و  نداشتم 

نبود. باید صادق بود و من از حرف های مردم 
و این که من را مقصر ناکامی در جام جهانی 
می دانستند، ناراحت بودم. فکر می کنم در جام 
جهانی، دو یا سه موقعیت گول داشتم. همه 
می دانند که من مقابل انگلیس گول زدم ولی 

دیگر کاری از من بر نمی آمد«.
به  نشدنش  دعوت  به  راجع  سپس  بالوتلی 
در  چرا  که  می کنم  »درک  گفت:  ملی  تیم 
ولی  نکرده ام  گولزنی  زیرا  ندارم.  قرار  لیست 
مهاجمان  دیگر  و  پله  گرازیانو  مثل  بازیکانی 
تیم  در  حضور  شایسته ی  زیرا  شده اند  دعوت 
و  ایتالیا هستم  عاشق  ولی من  ملی هستند؛ 
من  به  ملی  تیم  درباره  نمی تواند  هیچ کس 

چیزی بگوید«.

بازگشت  به  دورتموند،  سرمربي  کلوپ،  یورگن 
هرچه سریعتر سه بازیکن کلیدي تیمش، مارکو 
ایلکاي گوندوگان و هنریک میختاریان  رویس، 
که مصدوم هستند، امید بسته است. این مربی 
برابر  بازی روز شنبه تیمش  از  47 ساله پیش 
خیلی  وضعیت  بازیکن  سه  »این  گفت:  کلن 
آمادگی  بزودی  می رسد  نظر  به  دارند.  بهتری 
ترکیب  در  گرفتن  قرار  برای  را  خود  کامل 
دورتموند پیدا می  کنند. فعال همه چیز خوب است 
و من در حال حاضر خوشبینم. البته امتیازاتی 
که تا این جای فصل کسب کرده ایم، بسیار کم 
است و نتایج قابل قبولی به دست نیاورده ایم. 

صاحب  بازیکن  سه  این  منتظرند  همه  حاال   
سبک به ترکیب دورتموند برگردند. اما نباید فکر 
کنیم که حاال همه بازی ها را اتوماتیک برنده 
می شویم. وقفه بوندسلیگا برای انجام مسابقات 
مقدماتی یورو فرصت خوبی بود تا بازیکنان ما 
این  بیشتر کار کنند،  بدنی روی خود  از لحاظ 

دید.  خواهید  کلن  مقابل  بازی  در  را  مسئله 
برای ما فصل تازه آغاز شده است. خوشبختانه 
ملی  تیم  بازی  در  کاگاوا  شینجی  مصدومیت 
آدریان  نیست.  جدی  هم  جاماییکا  برابر  ژاپن 
تمرینات  در  و  برگشته  کلمبیا  از  هم  راموس 

حضور فعالی دارد«.

ورزش7

آنچلوتي: رونالدو بي همتاست

لیپي: ته وز در سطح زيدان
 براي يووه است

تورس:  اينزاگي 
شبیه به آراگونس است

ونگر: جام جهاني دلیل 
مصدومیت هاست

از  رونالدو  که  کرد  عنوان  مادرید  ریال  سرمربي  آنچلوتي،  کارلو 
لحاظ حرفه اي گري در سطحي خاص و یکتا قرار دارد. مهاجم 
شناخته  تاریخ  بازیکنان  کامل ترین  از  یکی  عنوان  به  پرتگالی 
تعلق  میزان  که  می کند  احساس  ایتالیایی  سرمربی  و  می شود 

خاطر او به بازی و فوتبال، باعث شده که او ویژه و خاص شود.
او در مصاحبه با سایت ریال مادرید گفت: »چیزی که من را راجع 
به رونالدو متعجب نمی کند، کیفیت باالی اوست. چیزیست که 
همه ی ما از آن اطالع داریم. چیزی که من را متعجب می کند، 
انگیزه ی فوق العاده ی او برای جنگیدن برای تیم و گولزنی است.

سطح حرفه ای گری او در جهان فوتبال بی نظیر و بی همتاست. 
گولزن  یک  تنها  کریستیانو  زیرا  است  خوب  بسیار  تیم  برای 
نیست بلکه به خاطر سطح باالی فوتبالی اش، یک رهبر است. 
برای  و  می کند  تالش  سختی  به  ولی  نم کند،  زیاد صحبت  او 

همین است که یک الگوی مناسب برای همگان است«.
آنچلوتی سپس راجع به تاثیر بنزما و گرت بیل گفت: »گولزنی 
کار آسانی نیست؛ ولی این بازیکنان با کیفیت باالیی که دارند، 
و  می شوند  واقع  موثر  همیشه  می کنند.  کار  عالی  حمله  در 

کیفیت 3 مهاجم ما، خاص و بی همتاست«.

مارچلو لیپي، سرمربي سابق یووتتوس به تمجید از کارلوس ته وز 
پرداخت و گفت که او در حد زیدان براي یوونتوس خوب بوده 
است. ته وز فصل گذشته عملکرد بسیار خوبی برای یووه داشت 
و در فصل جاری نیز 8 گول در تمامی رقابت ها به ثمر رسانده 
دو  بخش  الهام  زیدان،  مثل  ته وز  که  است  معتقد  لیپی  است. 

قهرمانی سری آ برای یووه خواهد بود.
یوونتوس  در  ته وز  »بازی  گفت:  توتواسپورت  با  مصاحبه  در  او 
من را به یاد بهترین روزهای یووه می اندازد. او می تواند به سطح 
زیدان در یووه برسد. او حاال رهبر تیم است و قدم به قدم پیش 
رفته است. بازیکن خاصی است و هیچ بازیکنی مثل او در حال 
حاضر در سری آ نیست، حتا در رم. یووه تیم با تجربه ای دارد. ته 
وز برای یووه خیلی خوب کار کرده ولی یوونتوس هم برای ته 
وز عالی بوده است. به عنوان یک سرمربی سابق یووه که این 
تیم در قلب من جا دارد، تنها می توانم برایشان آرزو کنم که در 

چمپیونزلیگ قهرمان شوند«.

فرناندو تورس، مهاجم میالن معتقد است که پیپو اینزاگي شباهت 
مهاجم  دارد.  اسپانیا  فقید  سرمربي  آراگونس،  لوئیس  با  زیادي 
بازی می کند و  اینزاگی  ابتدای فصل تحت هدایت  از  اسپانیایی 

نشانه های مثبتی در پیشرفت او در مدت کوتاه دیده شده است.
برای  نظر من  »به  اسپورت گفت:  دلو  کوریره  با  در مصاحبه  او 
بازیکن  که  نیست  نیازی  باال،  مربی سطح  به یک  تبدیل شدن 
این  تکنیکی  و  تاکتیکی  لحاظ  از  باشید.  بوده  فوق العاده ای 
را  اینزاگی  بگویم، من  باید  ولی  بررسی کرد.  را می توان  موضوع 
درک می کنم. هر کسی که فوتبال بازی کرده، چیز بیشتری برای 
ارائه به بازیکنانش دارد.اینزاگی شباهت زیادی به لوئیس آراگونس 
دارد که با اتلتیکومادرید تاریخ سازی کرد سرمربی که فوتبالیست 
فوق العاده ای بود و به قهرمان تبدیل شد و چیزی برای ارائه به 
بازیکنانش داشت. تنها کسانی که در باالترین سطح بازی کرده اند 
می توانند متوجه این موضوع شوند. او تنها روی خط حمله تمرکز 

ندارد بلکه تمام تیم را رو به جلو هدایت می کند«.
تورس ادامه داد: »به اینجا آمده ام تا پیروز باشیم، تا برای مدتی 
گذاشته  اختیارم  در  میالن  فرصتی که  از  و  باشم  اینجا  طوالنی 

بیشترین استفاده را ببرم. هدف من کسب اسکودتو است«.

جام جهاني،  که  کرد  عنوان  آرسنال  ونگر، سرمربي  آرسن 
بوده  دلیل مصدومیت هاي متعدد تیمش در فصل جاري 
است. توپچی ها در حال حاضر 1۰ بازیکن اصلی خود را به 
دلیل مصدومیت در اختیار ندارند که مسوت اوزیل، آخرین 
آن ها بود که 3 ماه از میادین به دور خواهد بود. اولیویر ژیرو 
و متیو دبوشی نیز از مصدومین بلند مدت ونگر هستند و 

او، جام جهانی را دلیل اصلی این اتفاقات می داند.









کومان و پله، مربی و بازيکن ماه لیگ برتر انگلیس

کاپلو: يووه روحیه ی قهرماني دارد

و  کومان  رونالدو  انگلیس،  برتر  لیگ  سازمان 
گراتزیانو پله را به عنوان بهترین های ماه فوتبال 
جزیره انتخاب کرد. به گزارش وب سایت باشگاه 
در  دوشنبه شب  که  پله  گراتزیانو  ساوتهمپتون، 
اولین بازی ملی خود برای ایتالیا، اولین گول ملی 
را هم به ثمر رساند، پس از دریافت این جایزه به 

خبرنگار باشگاه گفت:
»بسیار خوشحالم. به طور کلی بابت آن چه که 
من  ام، خوشحالم.  داده  انجام  اخیر  سالهای  در 
اما  داشته ام؛  ورزشی ام  دوران  در  زیبایی  لحظات 
حاال در سطحی باالتر بازی می کنم و کارهایی 
آن  به  رسیدن  برای  مدتها  که  می دهم  انجام  را 
تالش کردم.  البته برای من، هنوز کافی نیست. 

خودم  با  ندارم  عالقه  است.  کار  شروع  تازه  این 
بگویم که به حد کافی خوب شده ام. دوست دارم 
ادامه  خود  مسیر  به  باید  ما  شوم.  بهتر  و  بهتر 
دهیم اما در حال حاضر، می توانیم از این لحظات 

لذت ببریم«.
رفتم،  ایتالیا  ملی  تیم  اردوی  به  که  »زمانی 
وضعیت خوبی نداشتم زیرا در ساوتهمپتون بازی 
را باخته بودیم و من به شکست عالقه ای ندارم. 
را  ببریم و من بهترین تالشم  را  بازی  باید  حاال 
برای تحقق این امر می کنم. در خانه به مصاف 
اما هیچ  ساندرلند می رویم که تیم خوبی است، 
بهانه ای وجود ندارد و باید همه امتیازات را مال 

خود کنیم«.

فابیو کاپلو، سرمربي سابق یوونتوس عنوان کرد 
یوونتوس- داوري  محور  حول  صحبت ها  از  که 

بین  تفاوت  که  است  معتقد  و  است  ناراحت  رم 
است.  بوده  پیروزي خواهي«  »روحیه ی  تیم،  دو 
بیانکونری ها در دیدار آخر خود مقابل رم، موفق 
شدند در تورین 3-2 این تیم را شکست دهند و 
این در حالیست که داور دو کارت قرمز و چندین 
زد. همچنین  را سوت  دیگر  صحنه ی مشکوک 
دلیل  به  ایتالیا  فدراسیون  توسط  مسابقه  داور 
عملکرد ضعیف با 2 جلسه محرومیت روبرو شد.

»یوونتوس-رم  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کاپلو 
مخصوصا  نبود،  زیبایی  بازی  لحاظ ها  خیلی  از 
درگیری های  بازی،  از  پس  و  جریان  در  این که 
این  زیرا  بودم،  ناراحت  من  داشت.  وجود  زیادی 
روزهای خوب  به  ایتالیا  بازگشت  نماد  باید  بازی 
برای  تفکرشان  طرز  در  آن ها  تفاوت  می بود. 
کسب پیروزی بود. بعضی باشگاه ها هستند که 

یوونتوس  و  شده اند  غرق  پیروزی  روحیه ی  در 
یکی از آن هاست«.

من  »وقتی  گفت:  ناپولی  به  راجع  سپس  کاپلو 
اسکودتو  برای  تیم   7 بودم،  میالن  سرمربی 
حال  در  مانده  باقی  تیم های  تنها  می جنگیدند. 
رقابت  بقیه  هستند.  ناپولی  و  یووه  رم،  حاضر، 
خاصی ندارند«. کاپلو ادامه داد: »سطح بازیکنان 
بازیکنان  با  اگر  است.  کرده  افت  نیز  آ  سری 
می کند.  پیشرفت  تیم  کنید،  تمرین  فوق العاده 
امروز، نبود بازیکنان درجه 1 در ترکیب ها، باعث 
که  باشگاه هایی  ایتالیا،  از  می شود.خارج  افت 
وضعیت مالی بهتری دارند،بازیکنان با استعدادی 
اقتصادی،  بحران  تحت  می خرند.خوش بختانه 
و  داشتند  خوبی  عملکرد  ایتالیایی  باشگاه های 
بازیکن  یک  تنها  خریده اند.  جوانی  خارجی های 
درجه 1 به تیم ها اضافه شده که او کارلوس ته وز 

است«.
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