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چین، دنگ شیوپنگ را داشت، در هند منموهن سینگ، در امارات متحده ی عربی شیخ راشد، 
در سنگاپور لی کوان یو و ده ها کشور دیگر دولت مردانی را داشتند که توانستند ظرفیت های 
باالقوه ی اقتصادی کشورهای شان را به کار گیرند و زمینه را برای رشد و توسعه ی اقتصادی 
افسانه ای در کشورهای شان فراهم کنند. اکنون زمان آن است که برنامه ی توسعه ی اقتصادی 
در افغانستان مجددا تنظیم شود. افغان ها تحت قیادت یک تزار اقتصادی که برای اقتصاد 
افغانستان آینده  ای را ببیند و برنامه ی اصالحات اقتصادی در یک مدت زمان کوتاه را داشته 
موقعیت  و  طبیعی  منابع  را  آن  اساس  که  اقتصادی  رشد  پایدار  منبع  یک  می توانند  باشد، 

جغرافیایی در آسیا تشکیل دهند، پیدا کنند.
در طول سیزده سال گذشته، اقتصاد افغانستان رشد اقتصادی دو رقمه با رشد میانگین 9.5 
درصد در سال را تجربه کرده است؛ در حالی که نرخ تورم در این دوره ی زمانی یک رقمه بوده 
است. با این حال، بر اساس برآوردهای بانک جهانی و صندوق وجهی پول، از سال 2013 
بدین سو نرخ رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از 13.5 درصد به 3.2 درصد کاهش یافته 
است. دلیل این سقوط شدید در رشد تولید ناخالص داخلی، خروج نیروهای خارجی، انتخابات 

طوالنی، کاهش اعتماد به فعالیت های اقتصادی و فساد فراگیر در...
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اشرف غنی در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان:
اجازه نمی دهم افغانستان به النه ی تروریزم تبدیل شود

افغانستان به یک تزار اقتصادی نیاز دارد

صفحه 2
بر سر نجات یافتگان از ابوال چه 

می آید؟

کریس رونالدو
 رکورد 71 ساله را شکست

دشمن اشتباهی
نوبت کرزی

حامیان کرزی می گویند که او شخصا آلوده به فساد نیست. با این حال اما، او فساد را تحمل 
کرده و از معامله های آلوده به فساد سود برده است. برادران کرزی و در واقع وام های کابل  بانک 
بود که کارزار انتخاباتی او را تمویل کرد. او با اعضای اداره اش که متهم به فساد بودند،  با رفاقت 
و مالیمت برخورد کرد. او کسانی را از زندان آزاد کرد تا منافع سیاسی او را برآورده سازند.  در 
بعضی موارد، به نظر می رسید که کرزی این کارها را فساد نمی دانست. زمانی که مقام های 
ایاالت متحده به روزنامه ی نیویورک تایمز افشا کرد که رییس دفتر کرزی،  عمر داوودزی، از 
سوی ایران کیسه های پر از پول برای دفتر رییس جمهور دریافت می کند، کرزی آن را شیوه ی 
ضروری برای انجام معامالت در کشورش دانست که انتقال پول نقد در آن بسیار رایج است. 

او هم چنان افزود که ایاالت متحده نیز به او پول می پردازد. 

آمار اختطاف 
در کابل کاهش یافته است 

متن توافق نامه  ی امنیتی با امریکا 
برای تصویب به مجلس ارسال شد
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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

شروع پرواز
28 میزان

هفته یک پرواز
روز دوشنبه
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از  کابل  پولیس  فرماندهی  روز:  اطالعات 
تأکید  و  داده  کابل خبر  در  اختطاف  آمار  کاهش 
تدابیر  آن  مالحظه ی  قابل  کاهش  برای  دارد، 
فرمانده  ظاهر،  ظاهر  می شوند.  گرفته  جدی 
به  نسبت  اختطاف  »آمار  گفت:  کابل  پولیس 
هم  هنوز  اما  یافته؛  کاهش  گذشته  سال های 
قناعت نداریم. جرایم سازمان یافته و اختطاف ها 

را تا آخرین سطح کاهش خواهیم داد«.
او به سرمایه گذاران اطمینان داد که پولیس برای 
تأمین امنیت سرمایه گذاری های شان اقدام خواهد 
کرد. ظاهر تأکید کرد که در یک هفته ی گذشته 
۶1 عملیات برای بازداشت سارقان و مجرمان در 
کابل انجام شده  است. او این اظهارات را دیروز 
سخنگوی  با  مشترک  خبری  نشست  یک  در 
وزارت داخله و رییس مبارزه با جرایم این وزارت 

در کابل بیان کرد.

با  مبارزه  رییس  صاحب زاده،  عبدالغفار  سید 
نشست  این  در  داخله   امور  وزارت  تروریزم 
بزرگ ترین  گذشته  هفته ی  در  پولیس  که  گفت 
عملیات را برای بازداشت مجرمان انجام داده که 
است. پس  شده  انجام  کابل  در  آن  عملیات   ۶1
از ناامنی، سرقت مسلحانه، اختطاف شهروندان و 
از مشکالت عمده ی  آدم ربایان  از سوی  تاجران 

امنیتی در کشور محسوب می شوند.
چند  در  نمایندگان  مجلس  اعضای  و  شهروندان 
کرده اند،  تقاضا  جدید  حکومت  از  گذشته  روز 
برای جلوگیری از فعالیت اختطاف گران در کشور 
رییس  گیرد.  دست  روی  را  جدی  اقدام های 
جمهور جدید برای حل چنین چالش ها به مردم 
شدن  عملی  پاسخ گوی  اما  داده،  وعده  همواره 

وعده ها زمان خواهد بود.
تروریستی  حمالت  هفته  یک  جریان  در  زیرا 

والیت ها  از  برخی  و  کابل  در  اختطاف  و  شدید 
رخ می دهند. در یک هفته ی گذشته حدود 1۷۷ 
رییس  است.  داده  رخ  کشور  در  جنایی  واقعه ی 
در  گفت،  داخله  امور  وزارت  تروریزم  با  مبارزه 
هفت والیت کشور آمار واقعات جنایی بلند رفته 

است.
اما او تأکید کرد، در هفته ی گذشته در ده والیت 
والیت  ده  در  و  نداشته  وجود  جنایی  واقعه ی 
از  او  اما  است.  داده  رخ  واقعه  دو  یا  یک  دیگر 
افزایش آمار واقعات تروریستی خبر داد و گفت، 
در  تروریستی  واقعه ی   25۴ گذشته  هفته ی  در 
هفته،  این  از  پیش  است.  داده  رخ  کشور  سطح 
کشور  سراسر  در  تروریستی  واقعه ی   1۷5 حدود 

رخ داده بود.
تأکید  داخله  وزارت  تروریزم  با  مبارزه  رییس 
کشور  درسطح  گذشته  ساعت   2۴ در  که  کرد 

25 واقعه ی جنایی در 12 والیت کشور رخ داده 
واقعه ها  این  عامالن  اکثر  که  او گفت  اما  است. 
بازداشت شده اند. اما صدیق صدیقی، سخن گوی 
 ۴3 گذشته  هفته ی  یک  در  گفت،  وزارت  این 
راه اندازی  عملیات علیه طالبان در سراسر کشور 
شده است: »در این عملیات 1۸۴ مخالف مسلح 
از  دیگر  تن   5۴ و  تن مجروح   9۶ دولت کشته، 
سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت شده اند«. 
سرکوب  در  پولیس  خاص  قطعات  عملیات  او 
صدیقی  خواند.  مؤثر  را  دولت  مسلح  مخالفان 
در بخش دیگر سخنانش  گفت، عملیات پولیس 
سیاه  فیلم های  وجود  از  وسایط  پاک سازی  برای 
دارد.  ادامه  هنوز  اسناد  بدون  وسایط  توقف  و 
پیش  چندی  شیشه سیاه  موترهای  پاک سازی 
آغاز شد و تا کنون۷50 عراده واسطه ی نقلیه از 

وجود فیلم های سیاه پاک سازی شده اند.

متن  ملی  وحدت  حکومت  روز:  اطالعات 
توافق نامه ی امنیتی و هم کاری با امریکا و ناتو را 
برای تصویب به مجلس ارسال کرده است. سید 
اکرام اکرام، منشی مجلس نمایندگان دیروز گفت 
که متن این دو توافق نامه به این مجلس ارسال 
کمتیه ی  در  آن  بررسی  حاضر  حال  در  و  شده 

روابط بین المللی جریان دارد.
بررسی  از  بعد  توافق نامه   دو  این  که  افزود  او 
 1۷ از  نظرخواهی  و  بین المللی  روابط  کمیته  ی 
نهایی  بررسی  برای  مجلس،  دیگر  کمیته ی 

ارائه  نمایندگان  مجلس  عمومی  نشست  به 
یا  تأیید  قسمت  در  نظر  اظهار  از  اکرام  می شود. 
نمایندگان،  از سوی مجلس  توافق نامه ها  این  رد 
خودداری کرده است؛ اما برخی از کارشناسان باور 
خواهد  امضا  را  توافق نامه ها  این  مجلس  دارند، 

کرد.
قرار بود پیمان امنیتی و هم کاری با امریکا و ناتو 
در سال گذشته امضا شود؛ اما حامد کرزی، رییس 
نشدن  برآورده  دلیل  به  کشور  پیشین  جمهور 
اشرف  کرد.  خودداری  آن  امضای  از  شرایطش، 

غنی احمدزی، رییس جمهور جدید یک روز پس 
مشاور  اتمر،  حنیف  به  وفاداری  سوگند  ادای  از 
توافق نامه ها  این  که  داد  دستور  خود  ملی  امنیت 

را به امضا برساند.
توافق نامه ی  روان  سال  میزان  هشت  تاریخ  به 
مشاور  اتمر،  حنیف  میان  واشنگتن  با  امنیتی 
شد.  امضا  کابل  در  امریکا  سفیر  و  ملی  امنیت 
و  اتمر  توسط  نیز  ناتو  و  کابل  میان  توافق نامه     
موریس یوخمس، نماینده ی ویژه ی ناتو در کشور 
به امضار رسید. امضای این توافق نامه ها چگونگی 

پایان سال روان  از  نیروهای خارجی پس  حضور 
در کشور را مشخص می کند.

سرباز   9۸00 حدود  توافق نامه ها ،  این  اساس  بر 
مبارزه  برای  روان  سال  پایان  از  پس  امریکایی 
نیروهای  آموزش  و  مشوره دهی  تروریزم،  با 
دیگر،  سوی  از  می مانند.  باقی  کشور  در  امنیتی 
با  امریکا  امنیتی  توافق نامه ی  پیش نویس  در 
در  امریکایی  نیروهای  است،  آمده  افغانستان 
بگرام، کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، شیندند، 

گردیز و هلمند پایگاه خواهند داشت.

کمپاین  عامه   صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
در  را  زنان  پستان  سرطان  با  مبارزه  آگاهی دهی 
جهانی  جامعه ی  از  وزارت  این  کرد.  آغاز  کشور 
در  زمینه  این  در  را  الزم  بودجه ی  که  خواست 
دلیل،  ثریا  دهد.  قرار  عامه  وزارت صحت  اختیار 
سرپرست وزارت صحت عامه در مراسم آغاز این 
باید  برای تشخیص سرطان سینه  کمپاین گفت، 

تالش های جدی صورت گیرد.
مراسم  این  در  که  کشور  اول  بانوی  غنی،  روال 

حضور داشت، نیز گفت، برای مبارزه و تشخیص 
بیماری سرطان پستان باید اقدام های پیش گیرانه 
روی دست گرفته شوند. او ابراز  امیدواری کرد که 
با زنان در عرصه ی خدمات صحی هم کاری الزم 
انجام شود، تا از امراضی که صحت آنان را تهدید 

می کنند، به موقع جلوگیری شود.
که  است  بیماری هایی  از  یکی  پستان  سرطان 
می گیرد.  کشور  در  را  زیادی  قربانی های  ساالنه 
درصد  نیم  و  زنان  در  درصد   99.5 بیماری  این 

معلومات  اساس  بر  است.  شده  دیده  مردان  در 
از  پس  بیماری  این  کشور،  در  صحی  مرکزهای 
مرگ های هنگام زایمان، علت بیش ترین مرگ و 
میر زنان است. سرطان پستان از راه های مختلف، 
تشخیص  پستان  نسج  از  نمونه برداری  جمله  از 
می شود. اما در تداوی آن که به سه شکل انجام 
می شود؛ جراحی، شیمی درمانی )از طریق دارو( و 
تداوی  کامل  به طور  اشعه(  )از طریق  پرتودرمانی 
خود  تداوی  تکمیل  برای  باید  بیماران  نمی شود. 

جهت پرتودرمانی به خارج از کشور سفر کنند.
در نشست دیروز سه تن از زنان  مبتال به سرطان 
بودند،  شده  تداوی  کشور  از  خارج  در  که  سینه 
 ۶0 تدوای شان  برای  آنان  از  یکی  هر  که  گفتند 
هزار دالر امریکایی مصرف کرده اند. آنان از وزارت 
مرکز  چند  که  خواستند  کشور  عامه ی  صحت 
تداوی و تشخیص سرطان سینه را در کشور ایجاد 
کند؛ زیرا پرداخت این مبلغ برای بیماران سخت 

است.

اطالعات روز: ریاست امنیت ملی کشور اعالم 
کرد که در یک عملیات در ولسوالی نازیان والیت 
ننگرهار، فرمانده  ارشد شبکه ی القاعده به رهبری 
خبرنامه ی  در  است.  شده  کشته  الظواهری  ایمن 
روز   اطالعات  روزنامه ی  به  ریاست  این  ارسالی 
و  دارد  نام  »ابولبارا کویتی«  فرد  این  است،  آمده 
روابط بسیار نزدیک خانوادگی با ایمن الظواهری، 

رهبر القاعده داشته است.
بر اساس خبرنامه، این حمله به روز شنبه هفته ی 
یک تن  خنجیری«،  »عبدالصمد  منزل  بر  روان 

در  که  انجام شده  القاعده  فرماندهان شبکه ی  از 
القاعده  ارشد  فرمانده  الکویتی«،  »ابولبارا  نتیجه 
از  بعد  آمده،  خبرنامه  این  در  است.  شده  کشته 
پیکا، یک  میل  میل کالشینکوف، یک  دو  حمله 
پایه کمپیوتر لپ تاپ و اسناد مستندسازی فعالیت  

این افراد به دست امنیت ملی آمده اند.
اعالم  کشور  ملی  امنیت  ریاست  پیش  روز  چند 
کرد، مال شمس الدین مشهور به قاری زبیر، رهبر 
در  هوایی  حمله ی  در  جنداهلل  تروریستی  گروه 
والیت تخار کشته شده است. بر اساس معلومات 

این ریاست، مال شمس الدین در جریان  سال های 
داشته  دست  کشور  شمال  نا امنی های  در  گذشته 

است.
کشته  با  دارد،  تأکید  کشور  ملی  امنیت  ریاست 
وضعیت  تروریستی،  شبکه  های  رهبران  شدن 
ریاست  می یابد.  بهبود  حدی  تا  کشور  در  امنیتی 
دیگر  خبرنامه ی  یک  نشر  با  دیروز  ملی  امنیت 
فعالیت های  اتهام  به  تن  هفت  کرد،  اعالم 
کشور  شمال  در  مخدر  مواد  قاچاق  و  تروریستی 
این خبرنامه، در یک  بازداشت شده اند. بر اساس 

حمله ی  انجام  قصد  که  انتحاری  فرد   2 عملیات 
انتحاری در شهر میمنه ی فاریاب را داشتند، با یک 

واسکت انتحاری بازداشت شده اند.
ملی  امنیت  مأموران  است،  آمده  خبرنامه  این  در 
و  شریف  مزار  شهر  از  را  دیگر  تروریست  سه 
بازداشت کرده اند.  بلخ  نهرشاهی والیت  ولسوالی 
امنیت ملی، در یک  بر اساس خبرنامه ی ریاست 
 21 مقدار  با  مخدر  مواد  قاچاق بر  دو  دیگر  اقدام 
از  کیلوگرام تریاک از سوی مأموران این ریاست  

شهر تالقان، مرکز والیت تخار بازداشت شده اند.

فرمانده  ظاهر،  ظاهر  جنرال  روز:  اطالعات 
پولیس کابل اعالم کرد که بازداشت سایر متهمان 
پولیس  و صالحیت  توان  از  بانک  کابل  قضیه ی 
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  او  است.  خارج 
کابل به خبرنگاران گفت که پولیس تا کنون هفت 
بازداشت  را  بانک  کابل  قضیه ی  متهمان  از  تن 

مختلف  ضمانت های  با  متهمان  سایر  اما  کرده؛ 
موفق به فرار شده اند.

کابل  قضیه ی  متهمان  از  نفر  دو  که  گفت  ظاهر 
بانک شهروندان هندی بودند و به ضمانت سفارت 
حال  در  آنان  شده اند.  آزاد  کابل  در  کشور  این 
افراد  این  بازداشت  خواستار  او  اند.  فراری  حاضر 

از مجاری دیپلماتیک و پولیس انترپول شد. ظاهر 
در ادامه گفت، سه متهم دیگر قضیه ی کابل بانک 
نیز  آنان  و  بودند  شده  آزاد  نهاد  یک  ضمانت  به 

فراری اند.
پولیس  فرمانده  نکرد.  افشا  را  نهاد  این  نام  اما 
قضیه ی  دیگر  متهم  دو  که  گفت  ادامه  در  کابل 

تن  دو  و  کرده اند  فرار  پاکستان  به  بانک  کابل 
دیگر با ضمانت جعلی ناپدید شده اند. اشرف غنی 
آغازین  در  کشور  جدید  جمهور  رییس  احمدزی، 
قضیه ی  پرونده ی  بررسی  کاری اش،  روزهای 
کابل بانک را در اولویت قرار داد و دستور بازداشت 

متهمان این پرونده را صادر کرد.

2
اشرف غنی در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان:

اجازه نمی دهم افغانستان به النه ی تروریزم تبدیل شود
رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
جمهور در دیدار با سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر 
ثبات،  و  صلح  برقراری  برای  که  گفت  پاکستان 
زمینه  این  در  باید  و  نیست  کافی  گفت و گو  تنها 
دیدار  این  در  شوند.  برداشته  عملی  گام های 
امنیتی،  هردو جانب روی روابط دوجانبه، مسایل 
پاکستان در  اقتصادی، تجارتی، فرهنگی و نقش 

تأمین صلح در کشور تبادل نظر کرده اند.
برای  ثبات  و  صلح  تأمین  که  گفت  غنی  اشرف 
تا  داد  نخواهد  اجازه  و  دارد  اولویت  کشورش 

در  شود.  تبدیل  تروریزم  پناهگاه  به  افغانستان 
نمی کنم.  دریغ  جدی  اقدام  هر  از  زمینه  این 
نشر  با  دیروز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
»نباید  غنی گفت:  اشرف  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
تنها به صحبت کردن در مورد صلح اکتفا کنیم؛ 

حال زمان عمل فرارسیده است«.
مقام های حکومت همواره تأکید کرده اند، النه های 
انجام  برای  آن جا  از  و  اند  پاکستان  در  تروریزم 
سازمان دهی  کشور  علیه  تروریستی  حمالت 
تأکید  اتهام ها  چنین  رد  با  پاکستان  اما  می شوند. 

پاکستان  بر  افغانستان  خاک  از  تروریستان  دارد، 
حمله می کنند. با این حال، اشرف غنی در دیدار با 
مشاور نخست وزیر پاکستان تأکید کرد، باید از وارد 
کردن اتهام ها بر یک دیگر خودداری شود و فضای 

اعتماد بین افغانستان و پاکستان به وجود آید.
روابط  تحکیم  بر  تأکید  با  احمدزی  غنی  اشرف 
اقتصادی و تجارتی میان دو کشور گفت، تاجران و 
سرمایه گذاران پاکستانی باید در هر زمان احساس 
نمایند که فرصت های سرمایه گذاری برای شان در 
در  بعدی  اقدام  افزود،  او  است.  فراهم  افغانستان 

قسمت روابط اقتصادی و امنیتی میان دو کشور، 
هردو  هیأت های  بین  دوام دار  نشست  برگزاری 
جانب خواهد بود. به دنبال آن، سرتاج عزیز تشکیل 
برای  جدید  فرصت  یک  را  ملی  وحدت  حکومت 
تحکیم روابط میان دو کشور عنوان کرده است. او 
هم چنان دعوت نامه ی نخست وزیر پاکستان را به 
اشرف غنی برای سفرش به پاکستان تحویل داده 
است. در پایان هردو جانب توافق کردند، رهبران 
و  اقتصادی  مسایل  مورد  در  آینده  در  کشور  دو 

امنیتی نشست هایی را برگزار کنند.

آمار اختطاف در کابل کاهش یافته است 

متن توافق نامه  ی امنیتی با امریکا برای تصویب به مجلس ارسال شد

آغاز کمپاین مبارزه با سرطان پستان در کشور

امنیت ملی: فرمانده ارشد شبکه ی القاعده در ننگرهار کشته شد

پولیس کابل: بازداشت سایر متهمان کابل بانک در توان پولیس نیست

سیاست،
 نفی کاتب هزاره را 

نمی پذیرد

کشور  کمک  به  به تاز گی  که  کابل  سوخته-داراالامان  پل  جاده ی 
ترکیه بازسازی شده است، قبال به طور رسمی به نام تاریخ نگار مشهور 
با  آن  تابلوی  و  بود  نام گذاری شده  هزاره   کاتب  فیض محمد  کشور، 
آر م شهرداری )شاروالی کابل( به طور رسمی بر روی این جاده نصب 
گردیده بود. اما به روز شنبه، به مناسبت افتتاح و ختم پروژه ی باز سازی 
آن، نام این جاده از فیض محمد کاتب به جاده ی پل سوخته-دار االمان 
تغییر کرده است. در مورد برداشتن تابلوی این جاده که نام تاریخ نگار 
مشهور، فیض محمد کاتب بر آن نوشته شده بود، تا کنون اظهار نظر 
رسمی از جانب شهرداری کابل صورت نگرفته است. این مسئله که چرا 
نام رسمی این جاده یک باره تغییر یافته و تابلوی رسمی آن برداشته 
شده است، اعتراض گسترده ی مردم و به خصوص روشنفکران جامعه ی 
هزاره را به دنبال داشته است. به طور معمول، نام گذاری جاده ها و اماکن 
اجتماعی به نام اشخاص معروف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به خاطری 
صورت می گیرد که یاد آن ها جاویدان شود و نقش آفرینی های آن ها در 
خدمت گزاری و تعالی علمی و فرهنگی جامعه فراموش نشود و آیندگان 
و  جاده ها  نام گذاری  منطق،  این  اساس  بر  باشند.  آگاه  تاریخ شان  از 
کار  یک  برجسته،  شخصیت های  به نام  اجتماعی  تأسیسات  و  اماکن 
ارزشمند می باشد و به همین منظور، جاده ی داراالمان-پل سوخته به 
از  نام فیض محمد کاتب، نویسنده ی کتاب گران سنگ سراج التواریخ 
طرف شورای وزیران تأیید و نام گذاری گردیده بود. اما این که چرا در 
برابر این نام، حساسیت نشان داده شده است، نمی توان آن را یک عمل 
ساده تلقی کرد. گذشته ی افغانستان نشان می دهد که در این سرزمین 
این سرزمین  این که  و  مشترک  تاریخ  به  ارزش گذاری  و  انسانی  باور 
متعلق به همه ی ساکنان این سرزمین می باشد و همه در عزت و افتخار 
آن شریک هستند، نفی گردیده است. به جایش منطق برتری خواهی و 
منطق  همین  با  درست  عبدالرحمان  امیر  است.  بوده  حاکم  شئونیزم 
خواست که حکومت متمرکز قبیله محور خویش را با کشتن و سرکوب 
اقوام دیگر پایه گذاری کند و از هر نوع ظلم و بیداد گری بر مردم این 
سرزمین دریغ نورزید. دیری است که این منطق بر فرهنگ سیاسی 
افغانستان حاکم است. مخالفت در برابر نام فیض محمد کاتب هزاره، 
بر اساس همین منطق و سیاست نفی صورت گرفته است  و  درست 
و  تبعیض  محور  در  که  قومی  عنوان  به  هزاره  و شخصیت  نام  هنوز 
بی دادگری قرار داشته، در این سرزمین سنگینی دارد و نفی می گردد. 
نقش برجسته ی فیض محمد کاتب برای زنده کردن تاریخ واقعی این 
سرزمین، سزاوار بیش ترین تقدیر و ارج گذاری است. در واقع نام گذاری 
یک جاده به نام او، نمی تواند دین او را برای روایت واقعی تاریخ این 
سرزمین ادا کرد. مخالفت با او به خاطر هزاره بودنش می باشد. بدون 
علمی  شخصیت  این  به نام  جاده ای  نام گذاری  با  که  کسانی  تردید، 
مخالف هستند، نمی توانند شخصیت علمی او را انکار کنند. اثر تاریخی 
او )سراج التواریخ( گویای بخشی از تاریخ این سرزمین می باشد. کتمان 
بزرگی شخصیت کاتب، کتمان واقع نگری و رویکرد جعل سازی تاریخ 

و هویت در این سرزمین می باشد.
نمی خواهند،  سرزمین  این  جاده ی  روی  بر  را  کاتب  نام  که  کسانی 
عزت  و  نمی دانند  انسان  را  دیگران  که  هستند  کوری  فاشیست های 
و افتخار این سرزمین را به نابودی می کشانند. تاریخ نشان داده است 
که این رویکرد باطل بوده است و هرگز به نابودی هویت و واقعیت ها 
منجر نشده است و آن چه که از تاریخ به جا مانده است، حکایت نکبت 
و زشتی این رویکرد و طرز تفکر است. این رویکرد بیش تر از صد سال 
است که در افغانستان  علیه هزاره ها اعمال می شود؛ ولی نه هزاره نابود 
شده است و نه تاریخ حکایت باطل این رویکرد غیرانسانی را فراموش 
کرده است. آن چه از تاریخ می آموزیم، این است که این رویکرد باید از 

بین برود و جایش را هم دیگر پذیری بگیرد.
هویت  اثبات  برای  باید  این که  آن  و  ندارند  بیش تر  راه  یک  هزاره ها 
اثبات  برای  هزاره ها  مبارزه ی  کنند.  مبارزه  تاریخی شان  و  انسانی 
این سرزمین  در  داعیه ی حق خواهی  برحق ترین  تاریخ شان،  و  هویت 
می باشد. یادم هست، زمانی که جاده ی قبلی دشت برچی به نام شهید 
مزاری نام گذاری گردیده بود. برای نفی آن این بهانه آورده می شد که 
مزاری در جنگ های داخلی نقش داشته است و نباید جاده ی مذکور 
به نام او نام گذاری شود. اما اکنون مخالفت با نام کاتب با کدام توجیه 
تاریخ نگار برجسته ی  او که یک شخصیت علمی و  صورت می گیرد؟ 
این سرزمین می باشد. چرا نام او بر روی جاده ی این سرزمین پذیرفتی 
نیست؟ این مسئله این واقعیت را نشان می دهد که هنوز سیاست نفی 
در این سرزمین اعمال می شود و هزاره در محور اعمال این سیاست 

نا بخردانه قرار دارد. 
انتخاباتی اش   مبارزات  در  که  غنی  اشرف  جمهور  رییس  شعار  این 
می گفت: »سیاست حذف را حذف می سازم«، هنوز در گوش های مان 
طنین انداز است و در زمان انتخابات نویدی را به ما می داد که در زمان 
زمام داری اش  اعمال سیاست نفی و عمل کردهای تبغیض آمیز صورت 
روزهای  در  کاتب  محمد  فیض  جاده ی  نام  تغییر  اما  گرفت.  نخواهد 
آغازین ریاست جمهوری او، این امید را به چالش کشیده است. احیای 
این  برابر  در  جمهور  رییس  روشن  موضع گیری  به  بستگی  امید  این 

عمل تبعیض آمیز دارد.
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را داشت، در هند منموهن سینگ،  چین، دنگ شیوپنگ 
لی  سنگاپور  در  راشد،  شیخ  عربی  متحده ی  امارات  در 
که  داشتند  را  دولت مردانی  دیگر  کشور  ده ها  و  یو  کوان 
توانستند ظرفیت های باالقوه ی اقتصادی کشورهای شان را 
اقتصادی  برای رشد و توسعه ی  را  به کار گیرند و زمینه 
افسانه ای در کشورهای شان فراهم کنند. اکنون زمان آن 
است که برنامه ی توسعه ی اقتصادی در افغانستان مجددا 
اقتصادی  تزار  یک  قیادت  تحت  افغان ها  شود.  تنظیم 
برنامه ی  و  ببیند  را  آینده  ای  افغانستان  اقتصاد  برای  که 
داشته  را  کوتاه  زمان  مدت  یک  در  اقتصادی  اصالحات 
باشد، می توانند یک منبع پایدار رشد اقتصادی که اساس 
آن را منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی در آسیا تشکیل 

دهند، پیدا کنند.
رشد  افغانستان  اقتصاد  گذشته،  سال  سیزده  طول  در 
سال  در  درصد   9.5 میانگین  رشد  با  رقمه  دو  اقتصادی 
این  در  تورم  نرخ  که  حالی  در  است؛  کرده  تجربه  را 
دوره ی زمانی یک رقمه بوده است. با این حال، بر اساس 
سال  از  پول،  وجهی  و صندوق  جهانی  بانک  برآوردهای 
افغانستان  2013 بدین سو نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 
از 13.5 درصد به 3.2 درصد کاهش یافته است. دلیل این 
سقوط شدید در رشد تولید ناخالص داخلی، خروج نیروهای 
اعتماد به فعالیت های  انتخابات طوالنی، کاهش  خارجی، 

اقتصادی و فساد فراگیر در حکومت بوده اند.
دستورالعمل ها برای ایجاد یک اقتصاد پایدار در افغانستان، 
از احیای جاده ی ابریشم گرفته تا ایجاد یک اقتصاد مبتنی 
معدنی  منابع  کشور  این  چون  بر می گرند؛  در  را  منابع  بر 
گسترده دارد. در زمان ریاست رییس جمهور کرزی، این 
مدل ها یا کارگر واقع نشدند، یا این که اولویت های امنیتی 
بر آن،  داده شدند. عالوه  ترجیح  اقتصادی  برنامه های  بر 
توسعه ی  برنامه ی  یک  به  هرگز  کرزی  که  آن جایی  از 
اقتصادی عالقه نداشت، مسایل اقتصادی هرگز در صدر 
دستور کار او قرار نگرفت. فرض او بر این بود که جامعه ی 
جهانی به کمک خارجی میلیون ها دالری شان به افغانستان 
ادامه خواهند داد و کشورش را از لحاظ مالی تأمین خواهند 
کرد و ارز خارجی مورد نیاز کشورش تأمین خواهد شد و 

متوجه نبود که این حالت زیاد دوام نخواهد آورد. 
دستورالعمل های بیش از حد: تورم استراتژی ها و سیاست ها

با تأسیس حکومت موقت به رهبری حامد کرزی در سال 
2002، اشرف غنی که بعدا در حکومت کرزی هماهنگ 
استراتژی  نخستین  بود،  افغانستان  به  کمک ها  کننده ی 
کرد.  فورمول بندی  را  طالبان  از  پس  اقتصادی  توسعه ی 
کاهش  و  اقتصادی  توسعه ی  اولویت های  استراتژی  این 
فقر در افغانستان را به چهار ستون دسته بندی کرد و بعدا 
به  ساله  هفت  پالن  یک  عنوان  به  برلین  کنفرانس  در 

کشورهای کمک کننده ارائه شد.
پس از این که اشرف غنی وزارت مالیه را ترک کرد و یک 
مجموعه  یک  آن ها  آمدند،  کار  روی  دیگر  وزیران  تعداد 
استراتژی  چون  دیگری  انکشافی  استراتژی های  از 
مربوط  ملی  اولویت  برنامه های  افغانستان،  ملی  انکشاف 
اسنادی که در کنفرانس دوم توکیو  به کنفرانس کابل و 

ارائه  به خود«  متکی  افغانستان  عنوان »به سوی یک  با 
شدند  را دنبال کردند. متأسفانه هیچ یک از این برنامه ها 
به طور کامل عملی نشدند. اولویت های این استراتژی ها به 
انتخاب هر وزیر مالیه ای وابسته بود  سلیقه ی شخصی و 
که هرکدام برای افغانستان برنامه های توسعه ی اقتصادی 
خود را ساختند و به عنوان اولویت های توسعه ی اقتصادی 
در کنفرانس های جدید کشورهای کمک کننده در سطح 

بین المللی ارائه کردند. 
ستم کارشناسان: تعداد زیای از آشپزها در آشپزخانه

کمک  دالر  میلیون ها  ساالنه  بدین سو،   2001 سال  از 
و  مشوره دهی  پروژه های  فنی،  مشاوران  برای  خارجی 
شده اند؛  سرازیر  افغانستان  در  ظرفیت سازی  برنامه های 
امر  این  نداشتند.  توجهی  قابل  دست آورد  هیچ کدام  اما 
حال  در  دروازه ی  خارجی،  و  داخلی  مشاوره ی  صنعت  از 
بسیار  که  مشاورانی  آن  در  که  است  ساخته  چرخشی 
که  می آیند  کوتاه  مشاوره دهی های  برای  اند،  بی کفایت 
تولید  را  سندی  ده ها  مشاوران  این  اند.  غیرمؤثر  بسیار 
در  این که  جز  نمی برند،  پیش  از  کاری  هیچ  که  کرده اند 
تاقچه های وزارت خانه ها بمانند و گرد و خاک جمع کنند، 
در حالی که امکان اجرایی شدن آن ها بسیار کم است و با 

واقعیت های موجود ارتباط اندکی دارند.
و  چارچوب  یک  باید  مشاروان  این  خروج  و  ورود  برای 
هم چنین برای بهره وری و شایستگی این صنعت سایه باید 

معیارهایی تعیین شود.
شکست سیاست مالی: کسر بودجه و بیماری  هالندی

افغانستان هنوز یک چارچوب اساسی سیاست مالی ندارد تا 
اهداف هزینه و درآمد کوتاه مدت، میان مدت و درازمدتش 
را از قبل مشخص کند و در زمینه ی سازگاری با نوسانات 
اقتصاد کمک شود.  داخلی  ناخالص  تولید  و  تقاضای کل 
سیاست مالی توسط بودجه ی ملی افغانستان محدود شده 
است، بودجه  ای که برآورد می شود، ساالنه ۷ میلیارد دالر 
باشد. این در حالی است که ۴0 درصد بودجه ی عملیاتی 
و  می شود  تمویل  جهانی  جامعه ی  توسط  افغانستان 
بودجه ی انکشافی، که کامال به کمک های خارجی وابسته 

است  را نیز در بر دارد. 
اما وابستگی شدید اقتصاد افغانستان به کمک های خارجی 
مشکالت بزرگی را ایجاد کرد است. بیماری  هالندی ، که 
در آن افزایش بی رویه ی بهره برداری از منابع طبیعی، رکود 
در بخش صنعت را به همراه دارد ، و اعتیاد به کمک باعث 
شده اند تا تعداد اندکی از سیاست گذاران افغانستان زمان و 
پایدار درآمد و  یافتن منابع داخلی و  انرژی شان را صرف 

رشد اقتصادی کنند.
تقویت  مالی:  بازارهای  و  مرکزی  بانک  پولی،  سیاست 

سکتورهای بانکی و مالی
و  است  نظارتی  اصلی  نهاد  افغانستان ،  مرکزی  بانک 
را  افغانستان  اقتصاد  مالی  و  بانکی  بخش های  مسئولیت 
برعهده دارد. این نهاد یک نهاد کارآمد است؛ اما پختگی، 
را  مدرن  مرکزی  بانک  یک  استقالل  و  مهارت  ظرفیت، 
بانک های  بسیاری  مانند  افغانستان  مرکزی  بانک  ندارد. 
مرکزی دیگر، تا همین اواخر بخشی از وزارت مالیه بود؛ 

نهاد مستقل  به یک  را  آن  اساسی جدید  قانون  اخیرا  اما 
تبدیل کرد. 

این  و  است  جدید  پدیده ی  یک  مرکزی  بانک  استقالل 
نهاد، حتا تا به امروز، مهارت های اولیه و ظرفیت الزم برای 
ایجاد و عملی ساختن یک سیاست پولی مستقل را ندارد. 
عالوه بر آن، سقوط کابل بانک در سال 2010 و منتشر 
و  مالی  سیستم  در  خطرناک  و  مسری  دارایی های  شدن 
بانکی افغانستان، اعتبار بین المللی مؤسسات مالی و بانکی 
این که  دلیل  به  است. هم چنین  برده  بین  از  را  افغانستان 
و  ضد پول شویی  مقررات  تصویب  در  افغانستان  حکومت 
بود،  ناکام مانده  بانکی  بین المللی  انجمن  تمویل تروریزم 
بخش مالی و بانکی افغانستان در آستانه ی شامل شدن در 
فهرست سیاه قرار گرفته بود. خوش بختانه، این قانون در 
آخرین دقیقه و تحت فشار شدید ملی و بین المللی توسط 

پارلمان افغانستان تصویب شد. 
بانک  به یک  پرتحرک،  بانکی  و  مالی  ایجاد یک بخش 
مرکزی توانا، شایسته و مستقل نیاز دارد که سیاست های 
بانک  رییس  کند.  دنبال  را  پیش بینی  قابل  و  معتبر  پولی 
تأیید  پیش نویس،  تهیه ی  مسئولیت  افغانستان  مرکزی 
با  که  دارد  برعهده  را  تازه  پولی  سیاست  یک  اجرای  و 

واقعیت های اقتصادی افغانستان سازگار باشد.
نعمت جغرافیا: افغانستان، پل زمینی آسیا

افغانستان  جغرافیایی  موقعیت  طوالنی،  مدت  یک  برای 
جلب توجه می کرد و افغانستان را به طعمه ی امپراتوری های 
شرق و غرب یا یک منطقه ی حایل میان اتحاد جماهیر 
امروزه،  بود.  تبدیل کرده  ایاالت متحده  و  شوروی سابق 
این محاسبه با یک رهبری هوش مندانه تغییر خواهد کرد. 
افغانستان  اقتصاد بزرگ در حال ظهور، همسایه های  سه 
این کشورها یک  از  یکی  هیچ  روسیه.  و  هند  چین،  اند: 
باالقوه  به طور  که  نمی خواهند  بی ثبات  و  ناامن  افغانستان 
مانع رشد اقتصادی این کشورها خواهد شد. با وجودی که 
امروزه از اهمیت تجارتی جاده ی ابریشم کاسته شده؛ اما 
هنوز افغانستان توانایی آن را دارد تا به عنوان یک کانال 

فرا منطقه ای عمل کند.
آب باالدست و لیتیم و نفت افغانستان

افغانستان در منطقه ی آسیای مرکزی و جنوب آسیا یک 
موافقت نامه ی  استثنای  به  دارد.  ساحلی  بلند  موقعیت 
دهه ی  اواخر  در  ایران  و  افغانستان  میان  که  آب  تقسیم 
بین  معاهده ای  هیچ  دیگر  است،  شده  امضا   1950
افغانستان و همسایگانش در مورد حقوق تقسیم آب وجود 
تعداد  آب،  تقسیم  موافقت نامه های  فقدان  دلیل  به  ندارد. 
زیادی از پروژه های کوچک و متوسط بانک جهانی و بانک 
در  آبیاری  و  آبی  برق  تولید  زمینه ی  در  آسیای  انکشاف 
حال انتظار باقی مانده و اجرا نشده اند. افغانستان می تواند 
تقسیم  معاهدات  مورد  در  و  استفاده کرده  فرصت  این  از 
آب با کشورهای همسایه اش گفت وگو کند و آب هایش را 
بفروشد یا این که در بدل آن مشوق های دیگری بخواهد.

با  لیتیم  رسوبات  از  جیولوژیکی  کمربند  چهار  هم چنین 
کیفیت باال که ۶0 تا ۷0 درصد خالص است، در سراسر 
این کشور وجود دارند.                 ... ادامه در صفحه 4
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منبع: فارین پالیسی

عزیزم! دو وصیت نامه ی قبلی کافیست. به سومش نیاز نیست. از همین رو، 
وصیت نامه  این  اسم  بدهم.  نام  تغییر  را  سوم  وصیت نامه ی  دارم   تصمیم 
در  موجودات  گرفتن  قرار  از  عبارت  وضعیت  وضعیت نامه!  می گذارم  را 
این  باشد و هم چنان شامل حرکات  باید  است که  آدم  اربعه ی هر  حدود 
از  خیلی  که  است  طوری  روزها  این  وضعیت  مثاًل  می شود.  موجودات 
جوانان و متفکران که در هنگام کمپاین های انتخاباتی برای اشرف غنی 
و  رفتند کت   اشرف غنی،  ریاست جمهوری  اعالم  از  قبل  کار می کردند، 
همه چیز  خریدند.  بوت  و  متعال  شیشه ی  خریدند.  نکتایی  خریدند،  شلوار 
را برای رفتن به ریاست های دولتی آماده کردند. تا جایی که من معلومات 
خیرات  و  نذر  سخی  زیارت  رفتند  حتا  سرسپرده ها،  این  از  خیلی  دارم، 
از سخی جان خواستند که  و  انجام وظیفه  شکست نخورند  تا در  نمودند 
توفیق خدمت به مردم را به آن ها به میزان باالیی اعطا نماید. اما حاال و 
بعد از گذشت چند هفته از ریاست جمهوری محترم احمدزی، متفکر دوم 
جهان، این بر و بچه های مهربان تازه وارخطا شده اند. کمیته ی برداشتن 
جوانان  این  نصف  از  بیش تر  که  کرده  اعالم  نیز  محمد  فیض  لوحه ی 
کاتب  محمد  فیض  لوحه ی  برداشتن  علیه  اعتراض  در  نام  ثبت  خواهان 
علیه  اعتراض ها  در  را  رنگارنگ  شلوار های  و  کت  آن  است  قرار  و  شده 
عرض  گلم  فرزند  خدمت  البته  بگیرند.  مصرف  به  دولت  غنی سازی های 
این کمیته دیروز  این کمیته گاهی دروغ هم می زند. سخنگوی  شود که 
اعالم کرد که شهدای پارلمان از آن دنیا تماس گرفته بودند و هی فشار 
می آوردند که باید به جای نام فیض محمد کاتب، نوشته شود که »شهدای 
گفت،  و  گفت  بسیار جدی سخن  آن ها  از  یکی  می گفت  وات« !  پارلمان 
یک  حاال  شما  و  شویم  پارلمان  شهدای  تا  کردیم  پاره  را  خود  چیز  ما 
سرک را به نام ما نمی کنید؟ مگر این فیض محمد کاتب چه کاری برای 
افغانستان کرده که باید سرک به نام او شود؟ مگر همین کاتب نبوده که 
این کمیته  بد کرده؟ سخنگوی  تمام جهان  در  را  مملکت  این  اجداد  نام 
نام دشت اشرف  غنی  به  را  برچی  انشا اهلل دشت  به زودی  عالوه کرد که 
نام گذاری می کنیم و کارته ی چهار را به نام کارته ی بی بی  گل! از وی در 
مورد شهرک امید سبز که به نام شهرک حاجی نبی معروف است، سوال 
کردیم، گفت: این شهرک عشق حشمت غنی باشد. اگر اهلل جل شأنوهو 
نام  این شهرک را به »د حشمت  خان شهرک زی« تغییر  اجازه فرمایود، 
می دهیم تا هر سال دو برابر بیش تر باران ببارد. وقتی سوال شد که میزان 
باریدن باران مگر با تغییر اسم، تغییر می کند؟ فرمود که حضرت صاحب 
باران  تا  شود  کار  این  عاجل  هرچه  که  کرده  تأکید  و  دیده  خواب  چنین 
دو برابر بیش تر ببارد. اما باور کنید این کمیته یک سخنگوی دروغگو را 
استخدام نموده تا نام اشرف غنی را بد کند. واقعیت این است که اشرف 
غنی بسیار یک انسان مودب است. او بارها گفت که هیچ افغان از افغان 
دیگر برتر نیست و هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست. او سر حرفش 
یا  برتری  به هم  افغان ها نسبت  آیا  امتحان کند که  ایستاده و می خواهد 
کمتری دارند یا خیر؟ او عمداً نام فیض محمد کاتب را برداشته و به جایش 
شهدای پارلمان گذاشته تا معلوم شود که وضعیت  برتری و کمتری میان 
افغان ها چگونه است. البته او قباًل نیز این کار را کرده بود. میدان هوایی 
را به اسم کرزی مسما کرد تا دیده شود که کرزی از دیگران برتر است 
به جان فیض محمد  یا کمتر. آن جا خوب مشخص نشد. مجبوراً چسبید 
و  نیست  زنده  این که فیض محمد کاتب سال ها قبل مرده و  اول  کاتب. 
اصاًل در هیچ جای دنیا رسم نیست که جاده ها و اماکن عمومی را به اسم 
را  دیده اید که سرک  دنیا شما  بگذارند. در کجای  نام  یک شخص مرده 
خیلی  باشد،  کرده  را  کار  این  کشوری  کدام  اگر  نمایند؟  مرده ها  اسم  به 
کشور  بی متفکر است. ثانیًا، این کار جزئی از پروسه ی غنی سازی است که 
سیاست مداران آن  را تحول و تداوم می خوانند. تحولی که از اداره ی امور 
شروع شد، باید تداوم پیدا کند. آقای احمدزی حتا هم رنگ های کاتب را 
امور بیرون کرد، چطور می توان توقع داشت که خود کاتب را  اداره ی  از 
به زودی  پروسه ی غنی سازی  البته گفته می شود که  باشد.  نداشته  غرض 
در وزارت خانه ها هم شروع می شود تا کشور در چارچوب بنیادین به سوی 
در  او  از  وقتی  جمهور  رییس  خود  گرچند  بیافتد.  حرکت  در  ُملی  وحدت 
مورد کابینه سوال شد، هیچ پاسخی نگفت؛ اما یکی از یاران موی کلفت 
کابینه  تشکیل  مورد  در  مدت دار  و  شدید  فعالیت های  از  سالنگ  در  وی 
تونل  این  به  را  تونل سالنگ قول داده که یک وزارت  به  سخن گفته و 
بدهد. این اواخر هشدار های مدت دار زیاد شده اند. می گویند انجنیر صاحب 
این  تا دو هفته، نفوس قوم سرک زی دوبرابر نشود،  اگر  هشدار داده که 
باید  قوم را در پل چرخی خواهید دید. دیگرش گفته وزارت صحت عامه 
مشخص کند که چند جوره پستان در افغانستان به سرطان پستان مبتال 
شده، ورنه دروازه ی این وزارت را بسته خواهد کرد و به جایش کلینیک بابا 

ولی را باز خواهد نمود. واهلل اعلم!

خبرنگار ناراضی

وضعیت نامه

افغانستان به یک تزار اقتصادی نیاز دارد
هادی دریابی



اعتراض به برداشته شدن لوحه ی »جاده ی فیض محمد کاتب« عالی است  و نشان 
می دهد که هنوز بیداریم. یاد کاتب گرامی باد که در بیدار نگه داشتن ما سهم بزرگ 
از جهان،  به نظر می رسد که سهم چشم ما مردم در درک ما  اما  و فوق العاده دارد. 

بیش تر از آن است که باید باشد. می خواهم بگویم که »عقل مردم ده چیم شیه«.
فرض کنید همین فردا تابلو را برگردانند. دو تابلوی دیگر هم در دو سرک دیگر نصب 
کنند. کار خوب و خوشایندی خواهد بود؛ اما پروسه ی حذف با پایین کردن تابلو شروع 
آرام، خزنده  به صورت  پروسه ی حذف،  متوقف شود.  آن  باالکردن  با  که  است  نشده 
و ماهرانه، جلوی چشم نخبگان، چیزفهمان و صاحب ادعاهای مان به پیش می رود. 
نه توجه خلق  نمونه ی خوب است، که  از قومای کاتب یک  امور  اداره ی  پاک سازی 
چشم دار را جلب کرد و نه اعتراض شان را برانگیخت. چند سال دیگر نیاز است تا چهار 

ریاست در یک نهاد کلیدی به دست آید؟
افراد منسوب به یک قوم، یکی پس از دیگری به پست های مهم حکومتی گماشته 
توجه  هیچ  بدون  طالبان،  عدلیه ی  معین  برادر  نمی بر آید.  کسی  از  صدایی  می شوند، 
آیا  خاموشیم.  همه  می شود،  گماشته  سارنوالی  به  عدالت  و  شایسته ساالری  به 
پست های  در  مکانیسمی  هیچ  بدون  را  هم قبلیه هایت  که  است  آن  شایسته ساالری 
کلیدی جا به جا کنی؟ چینی ها به عنوان خالقان ایده ی شایسته ساالری، دو و نیم هزار 
سال قبل، برای پست های دولتی، امتحان سراسری ورودی وضع کردند. فقط با سخن 

گفتن و خاک زدن در چشم مردم که نمی شود به شایسته ساالری رسید.
ما را مصروف »تابلو« کرده اند. تازه، هنوز هم بعضی از روشنفکران محترم ما، زوایای 
نادیده و ناشنیده ی شخصیت پربار اشرف غنی را در قالب گزارش هایی از ارگ، برای 

ما روشن می نمایند. همین که گذاشته اند به ارگ بروند و دعا و سالم و احترام شان 
را به غنی پیش کش کنند، غرق سرور شده اند و پیش بینی های اغوا کننده از آینده ی 

درخشان، پیش کش مان می کنند.
و  شایسته ساالری  فساد،  با  مبارزه  از  نشانی  است،  داده  انجام  کنون  تا  غنی  آن چه 
هشداری  ایشان،  هفته ای  چند  عمل کرد  ندارد.  قانون  پیشگاه  در  شهروندان  برابری 
است به آنانی که هنوز به سخنان فریبنده  ی این مرد، دل بسته اند. من هنوز هم باور 
دارم که کاتب نیازی به تابلو ندارد. ما نیاز به او و سخنان بسیارش داریم. افغانستان 
نیاز به کاتب دارد. اما همین که نام کاتب و لوحه ی نام کاتب، تکانی در ما ایجاد کرده 
است، مهم است و جای شکرگزاری؛ اما برآیند این تکان نباید محدود به برگرداندن 
یک لوحه باشد. برآیند این تکان، باید نگاه عمیق تر به آدم ها و اهداف شان  و بیرون 
افراطی ما، فرصتی به نگاه  شدن از الک خوش بینی کشنده  ی مان باشد. خوش بینی 
انتقادی نمی دهد. در کشوری مثل افغانستان، به جای نمک، باید بر هر لقمه، اندکی 

تردید پاشید.
برای غنی و پیروزی اش، بیش از همه، ما قلم زده ایم، استدالل کرده ایم و توجیه خلق 
کرده ایم. حاال که این مرد، کم کم، خویشتن واقعی اش را نشان می دهد، نگذاریم که 
خوش بینی بی پایه و افراطی  یا طمع و خواست شخصی و گروهی، جلوی چشمان مان 
را بگیرد. همان طور که بی باکانه حمایتش کردیم، بی باکانه نقدش کنیم و خواست ها 
و آرزوهای خود را به یادش آوریم. درد آور و جبران ناپذیر خواهد بود اگر خوش بینی 
ما، غفلت ما  یا طمع ما، زمینه ی تصفیه و حذف مان را فراهم کند. یاد کاتب گرامی 
باد؛ اما آیا ما به ته و عمق سخن این مرد بزرگ رسیده ایم؟ آیا او از ما راضی است؟

 زمین شناسان افغانستان و اداره ی بررسی های جیولوژیکی ایاالت متحده، افغانستان را 
عربستان سعودی لیتیم نامیده اند. در حالی حاضر، چین با داشتن بیش از 90 درصد سهم 
در بازار جهانی لیتیم، انحصار بازار جهانی لیتیم را در اختیار دارد. افغانستان با همکاری 
غرب می تواند از این فرصت برای ایجاد یک منبع پایدار رشد اقتصادی برای افغانستان و 

هم چنین عرضه ی لیتیم مورد نیاز در بازارهای جهانی لوازم برقی، استفاده کند.
زراعت و آبیاری: امنیت غذایی و توسعه ی زراعت

افغانستان زمین، آب و اقلیمی را دارد که می تواند به سبد نان »گندم« منطقه تبدیل شود. 
افغانستان در صورتی که فضای مناسبی برای سرمایه گذاری ایجاد کند، تمام ظرفیت های 
صنعت  و  زراعت  در  داخلی  و  خارجی  سرمایه گذاری  دالر  میلیون ها  جذب  برای  باالقوه 
پردازش مواد غذایی اش دارد. زمین های وسیع قابل زرع در این کشور وجود دارند و منابع 

بزرگ آبی در شمال و جنوب افغانستان چراغ امید این کشور است. 
رییس جمهور جدید افغانستان باید روی سه اولویت متمرکز شود: امنیت غذایی، توسعه ی 
در  برای صادرات  معیاری سازی محصوالت کشاورزی  و  تجارت محصوالت کشاورزی 
بازارهای منطقه ای و بین المللی. اعطای قرضه به کشاورزان از طریق بانک انکشاف زراعتی 
افغانستان و مدرن سازی بخش زراعت باید در صدر اولویت های حکومت جدید افغانستان 

قرار داشته باشند.
کمک در مقابل تجارت: مزیت نسبی در افغانستان

امروزه فعالیت های اقتصادی افغان ها در سراسر آسیای مرکزی و جنوب آسیا، شرق میانه، 
اروپا و شمال امریکا پراکنده اند؛ اما آینده ی بخش تجارت افغانستان به منطقه ی جنوب 
آسیا وابسته است. آسیا در آینده ماشین رشد اقتصاد جهانی خواهد بود. اقتصاد افغانستان 
با یک پارچگی منطقه ای می تواند از بابت اجرت ترانزیت، مالیات، درآمدهای ناشی از خط 
لوله ی نفت و گاز و مهم تر از همه انتقال تکنولوژی و دانش، میلیون ها دالر درآمد داشته 

باشد. 
منابع معدنی: یک شمشیر دولبه

ارزش ثروت های معدنی افغانستان یک تریلیون دالر برآورد شده است. این برآورد صرف 
30 درصد زمین های بررسی شده ی افغانستان را در بر دارد و ۷0 درصد جغرافیای باقی 
مانده ی افغانستان کاوش نشده است. بخش های کشف شده ی اراضی فلزات،  هایدروکاربن 
و عناصر »ِری« شامل است که در آینده ستون فقرات اقتصاد افغانستان را تشکیل خواهند 

داد. 
در همین حال، ثروت منابع مانند یک شمشیر دولبه است. این منابع اگر به دقت مدیریت 
نشوند، افغانستان را مانند بسیاری از کشورهای آفریقایی در دایره ی باطل خشونت و بالی 

منابع خواهد کشاند.
اقتصاد فساد: اقتصادی در اقتصاد

افغانستان را در رده ی  سازمان شفافیت بین المللی در رده بندی کشورهای فاسد جهان، 
سوم قرار داده است و یکی از فاسدترین کشورهای جهان معرفی کرده است. فساد در 

ساحاتی که معموال مشکوک اند، گسترده است: قراردادهای دولتی، تدارکات، ساخت و 
ساز و سکتور ارائه ی خدمات. 

نظر به بررسی سازمان ملل متحد، افغان ها تقریبا ۴ میلیارد دالر را به عنوان رشوه پرداخته اند 
افغانستان  است.  برآورد شده  دالر  افغانستان، 1۶0  در  پرداخت شده  رشوه ی  میانگین  و 
کشوری است که درآمد سرانه ی آن حدود ۶۷0 دالر است. معنای آن این است که 20 

درصد درآمد سرانه برای دست رسی به خدمات همگانی به عنوان رشوه پرداخت می شود.
فساد به اندازه  ای گسترده و فراگیر است که خود، اقتصادی در اقتصاد افغانستان پنداشته 
می شود. رییس جمهور غنی، به عنوان وزیر مالیه ی پیشین و مأمور بانک جهانی، به خوبی 
از این چالش ها آگاه است و از اراده اش برای مبارزه با فساد در باالترین سطح ممکن خبر 

داده است. 
چالش های سازمانی: اصالح اختیاراتی که با هم تداخل دارند

افغانستان نهادهای متعدد مالی و مدیریت اقتصادی، ده ها اداره ی توسعه ی سرمایه گذاری 
و تعداد بی شماری از نهادهای پالیسی ساز دارد که همه اختیارات متداخل و الیحه های 
وظایف نامشخص دارند. این امر باعث سردرگمی وعدم رضایت سرمایه گذاران و کشورهای 
کمک کننده شده است. امروزه، وزارت مالیه بر سر نقش پالیسی سازی و اختیارات خود با 
وزارت اقتصاد، اداره ی حمایت از سرمایه گذاری های افغانستان که به صورت آشکارا فاسد 
است و اداره ی انکشاف صادرات افغانستان نزاع دارد. دفتر مشاور ارشد اقتصادی افغانستان 
نقش تشریفاتی دارد. بانک مرکزی افغانستان مؤثریت ندارد و فاقد مجموعه ی ظرفیت و 
مهارت الزم برای نظارت از بخش های مالی و بانکی نوپای افغانستان است. حتا شورای 
عالی امور اقتصادی، که به تازگی ایجاد شده است، غیرمؤثر است و ساختار مناسب سازمانی 

ندارد.
تاریخ به ندرت از رهبران ملی ای گواهی می دهد که فرصتی برای باال کشیدن چالش های 
فراوان ملی را داشته بوده باشند، تا سرنوشت ملت های شان را به طور اساسی تغییر دهند. 
تا برنامه ی  افغانستان، زمان برای رییس جمهور جدید این کشور فرارسیده است  برای 

توسعه ی اقتصادی این کشور را دوباره تنظیم کند. 
با وجود میلیون ها دالر کمک انکشافی خارجی، اقتصاد افغانستان بدون مداخله ی بین المللی 
و حمایت کمک کنندگان به شکل مؤثر، سقوط خواهد کرد. افغانستان به یک تزار اقتصادی 
درست؛ مانند دنگ شیوپنگ چین، منموهن سینگ هند یا لی کوان یوی سنگاپور ضرورت 
دارد؛ رهبرانی که با داشتن یک دید نسبت به آینده، برای ساخت یک اقتصاد بومی و متکی 
به خود در کشورهای شان، شجاعانه تصمیم گرفتند. رییس جمهور جدید افغانستان نیز 
می تواند با سرمایه گذاری در ظرفیت های باالقوه ی اقتصادی افغانستان و بهره برداری از 
ثروت عظیم منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی افغانستان، همین کار را انجام دهد و منابع 
طبیعی را به سرمایه و ثروت برای تمام افغان ها و نسل های آینده تبدیل کند. این یک 
فرصت تاریخی برای رییس جمهور غنی و تیم اقتصادی او است تا سرنوشت افغانستان را 

به طور اساسی تغییر دهد.
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تشکر کاتب! ما تازه متوجه حذف شده ایم

افغانستان به یک تزار اقتصادی...

چه چشم اندازی را می توانید از آینده ی دولت وحدت ملی در افغانستان 
ارائه دهید؟

دولتی  باشد-  موفق  و  باثبات  دولت  ملی، یک  دولت وحدت  که  ما خیلی می خواهیم 
که بتواند کار کند و همین طور، برنامه های دقیق برای سال های پیشرو داشته باشد. 

به صورت  دولت  برنامه های  و  کار  انجام  برای  توانایی  گفته ام،  حال  تا  که  همان طور 
مؤثر، بستگی به تیم عبداهلل عبداهلل نیز دارد. نباید از نظر انداخت که احمدزی به عنوان 
یکی از چهره های طرفدار امریکا، به قدرت رسید و در حال حاضر نیز به این حمایت 
رویکرد  با چرخش  را می توان  این مسئله  معنا،  است. فکر می کنم که در یک  متکی 
نخبگان، توجیه کرد: امریکایی ها به این عقیده اند که الزم است برای آزادی افغانستان 
در  که  تکنوکرات هایی  و  آموزش دیده  افراد  طالبان،  همین طور  و  مجاهدین  چنگ  از 
غرب تحصیل کرده اند را به قدرت برسانند. اما در این جا، این سوال پیش می آید که  
آیا جامعه ی افغانستان برای چنین تغییری، آماده است؟ که من فکر می کنم، جامعه ی 

افغانستان کاماًل آماده نیست.
داشت  خواهد  این  به  بستگی  ملی،  وحدت  دولت  موفقیت  که  است  دلیل  همین  به 
که اشرف غنی و تیم عبداهلل عبداهلل، زبان مشترک پیدا کنند. هنگامی که در کشور 
از طریق اصالحات،  راه حل های مختلف سیاسی و مدیریتی روی دست گرفته شوند: 
و  همه پذیر  راه حل ها،  و  تصمیم ها  این  است  الزم  البته  که  غیره  و  منابع  تخصیص 
مشمول همه ی جناح ها باشد. الزم است که در راه اصالحات و انجام برنامه ها، خواست 
همه ی مردم افغانستان در نظر گرفته شود و نه گروه یا چند سیاست مدار. به خصوص 
تصمیم گیری های  و  شود  انداخته  دور  نظرها  از  منطقه ای  برتری  است  الزم  این که 
دولت در سطح ملی، در جهت تأمین منافع مردم باشد و مناطقی از افغانستان که در 
طول سال ها از برخی امتیازات و کمک های دولت  محروم بوده اند، این بار جداً در نظر 

گرفته شوند.
دومین مسئله ی مهم، مسئله ی ادامه ی کمک های اقتصادی برای افغانستان از سوی 
جامعه ی بین المللی به هدف احیای اقتصاد کشور و اهداف نظامی است. این به فرایند 
نیروهای  پایان سال جاری،  در  ارتش ملی حکومت بستگی خواهد داشت.  تشکیالت 
ناتو خاک افغانستان را ترک می کنند که از آن پس، مسئولیت تأمین امنیت و حفاظت از 
مرزهای افغانستان، به نیروهای این کشور واگذار خواهد شد. پس از پایان سال جاری، 
فقط بخشی از نیروهای امریکایی و ناتو )حدود 12 هزار و پنج صد سرباز( در افغانستان 
باقی خواهند ماند. در این جا، پرسش مهم این است که  ارتش افغانستان تا چه اندازه 

آماده است این مسئولیت سنگین را به عهده بگیرد؟
افغانستان  نیاز اصلی، اصالحات سیاسی در  در نهایت، در یک چشم انداز می بینیم که 
است. فورمول توزیع و تقسیم قدرت بین رییس جمهور و رییس اجرایی دولت وحدت 
ملی نهایتًا برای اصالح قانون اساسی از طریق لویه جرگه بایستی راه حلی را پیدا کند. 
به ویژه غرب و  باشند-  تأثیرگذار  اند در روند سیاسی  قادر  از همه، کسانی که  مهم تر 
هم چنین روسیه- در صورت اتخاذ یک موضع فعال در منطقه، وحدت و یگانگی دولت 
نیازمند است؛ چون  برنامه ی توسعه ی ملی  افغانستان به یک  جدید را مد نظر گیرند. 
در هر صورت، بازگشت به گذشته، منطقه گرایی و انحصار، غیرممکن است. همین طور 
می پرورانند،  خود  فکر  در  امریکایی  نیومحافظه کاران  که  افغانستان  جدایی  مسئله ی 
باید از ذهن دور انداخته شود. جمهوری تاجیکستان و فدراسیون روسیه می خواهند که 

افغانستان یک کشور متحد و منسجم باشد. 
توافق نامه ی امنیتی میان امریکا و افغانستان دفعتاً پس از ادای سوگند 
ریاست جمهوری امضا شد. دورنمای این همکاری ها چگونه خواهد بود؟

اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل- هردو- با طرفداری از امضای این قرارداد، آن را یک 
نزدیک  پایان خود  به  امریکایی ها می دانند. سال 201۴  و  افغانستان  برای  نیاز حیاتی 
است؛ در حالی که سرنوشت نیروهای امریکایی تا هنوز بالتکلیف مانده بود. عالوتًا، دو 
کاندیدای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری امسال، وعده داده بودند که در صورت 
تنها  قرارداد،  این  امضای  زیرا که  امضا می کنند.  را  قرارداد  این  تأخیر  بدون  پیروزی، 
امضا  شده، حضور  امنیتی  امریکاست. قرارداد  ادامه ی کمک های مالی و نظامی  دلیل 
افغانستان را مبنای حقوقی می دهد و  نظامی امریکا- هرچند در مقیاس کوچک- در 
برای افغانستان امضای این سند، ضمانت برای حفظ حداقل امنیت و ادامه ی کمک ها 

از سوی امریکاست.
که  است  کرده  روشن  راه،  این  در  گذاشتن  گام  با  افغانستان  رهبری  حال،  این  با 
توسط  قرارداد،  بود.  نخواهند  میزبان  افغانستان  خاک  در  این،  از  بیش تر  امریکایی ها 
مشاور رییس جمهور امضا  شد و نه خود رییس جمهور و این کار، خیلی زودتر از آن چه 
امریکا انتظار داشت، اتفاق افتاد. عملی ساختن این توافق نامه، بستگی دارد به این که 
رهبر  هردو  منافع  توافق نامه   این  آیا  این که  و  می کند  کار  چگونه  ملی  وحدت  دولت 

دولت- اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل- تأمین می کند. 
ادامه دارد...

افغانستان: 
جدایی به منظور اتحاد؟

منبع: سایت رسمی مرکز »توسعه ی آسیایی«

بخش دوم

افغانستان در نگاه
عبداهلل وطندار
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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.

 دو شنبه28 میزان، 1393سال سوم شماره 688  

یادداشت های سخیداد هاتف
 از شنبه تا پنجشنبه در هفته

حامیان کرزی می گویند که او شخصا آلوده به فساد نیست. با این حال اما، او فساد را تحمل 
کرده و از معامله های آلوده به فساد سود برده است. برادران کرزی و در واقع وام های کابل  
بانک بود که کارزار انتخاباتی او را تمویل کرد. او با اعضای اداره اش که متهم به فساد 
بودند،  با رفاقت و مالیمت برخورد کرد. او کسانی را از زندان آزاد کرد تا منافع سیاسی او را 
برآورده سازند.1  در بعضی موارد، به نظر می رسید که کرزی این کارها را فساد نمی دانست. 
زمانی که مقام های ایاالت متحده به روزنامه ی نیویورک تایمز افشا کرد که رییس دفتر 
کرزی،  عمر داوودزی، از سوی ایران کیسه های پر از پول برای دفتر رییس جمهور دریافت 
می کند، کرزی آن را شیوه ی ضروری برای انجام معامالت در کشورش دانست که انتقال 
پول  او  به  نیز  متحده  ایاالت  که  افزود  هم چنان  او  است.  رایج  بسیار  آن  در  نقد  پول 
می پردازد. سه سال بعد از این، او پذیرفت که از جانب سازمان استخبارات مرکزی ایاالت 
متحده )CIA(، در جریان یک دهه  کیسه های پر از پول نقد دریافت می کرده است. این 
پول های غیرقانونی رییس جمهور که به ملیون ها دالر می رسید،  برای نگه داشتن پشتیبانی 
سیاسی گروه ها و جناح های مختلف و تضمین برنده شدن کرزی در هردو انتخابات استفاده 

می شدند. 
مسئله ای که بیش از هر موضوعی کرزی را در دور دومش به خود مصروف کرد، طالبان 
بود. او از واژه ی »شورش« نفرت داشت. در اول حتا از »طالبان« گفتن شورشیان پرهیز 
از  آن،  به جای  دنباله ی جنبش طالبان هستند.  آنان  باور کند که  نمی خواست  او  می کرد. 
تروریزم و کسانی که توسط آی اس آی و القاعده از بیرون برای حمله بر کشورش فرستاده 

شده اند، سخن می گفت. 
افغانستان  از اعضای پیشین طالبان می خواست که به خانه برگردند.  او همیشه  حکومت 
خانه ی آنان اند و آن ها حق دارند که در آن با صلح زندگی کنند. رییس جمهور پیشین، 
صبغت اهلل مجددی برای زمینه سازی بازگشت آنان،  یک کمیسیون مصالحه ایجاد کرد. اما 
تعداد انگشت شماری از اعضای بلندپایه ی طالبان درخواست این کمیسیون را پذیرفتند. 
کرزی با تعدادی از چهره ها و حامیان طالبان، تماس هایش را حفظ کرد. در سال 200۸، 
او تالش های جدی تری به خرچ داد تا با طالبان صلح کند. دو عامل بر او نفوذ کرده بود. 
با  و  داشت  نزدیک  روابط  آی اس آی  با  که  مجاهدین  شورشی  رهبر  حکمت یار،  گلبدین 
طالبان متحد شده بود، دو نامه به کرزی فرستاده و پیش نهاد صلح کرده بود. رییس جمهور 
پیشین و دشمن حکمت یار، برهان الدین ربانی، به کرزی مشوره داده بود که پیش نهاد او را 
تعقیب کند. با آن که حکمت یار در فهرست تروریست های تحت تعقیب ایاالت متحده قرار 
داشت، امریکایی ها نیز کرزی را به پیش برد مذاکرات تشویق کردند. نیروهای حکمت یار 
اما  داشتند.  نفوذ  کاپیسا  و  بغالن  لغمان،  کنر،  در والیت های شمال شرقی  و  بود  کوچک 

می توانستند مزاحمت کافی خلق کنند تا پیش نهاد شان ارزش پی گیری را داشته باشد. 
در ماه جوالی 200۸، جت های امریکایی به صورت غیرمترقبه یک محفل عروسی را در 
شرق افغانستان بمباران کردند. این رویداد یکی از تکان دهنده ترین بمباران های این جنگ 
بود. این روستای دورافتاده و دارای نفوس پراگنده در کوه های نزدیک به مرز پاکستان قرار 
دارد. تمام باشندگان روستا که اعضای یک خانواده ی گسترده بودند، پیاده در حال سفر 
بودند و عروس را از خانه ی پدرش به روستای داماد می بردند. زمانی که جت های امریکایی 
بمباران را شروع کردند، آنان باالی یک تپه ی سراشیبی برای تازه کردن نفس توقف کرده 
بودند. هواپیماهای ایاالت متحده نخست کودکانی را هدف قرار دادند که از باقی مسافران 
پیش شده بودند. بعد هواپیماها دور خوردند و گروه اصلی را که اکثرشان زنان و کودکان 
بودند و عروس در میان آنان بود، زیر بمباران قرار دادند. عروس در این حمله  زخمی شد 
رهبری  به  ائتالف  نیروهای  را کشت.  او  و  آمد  پایین  بمب سومی  اما  نهاد.  فرار  به  پا  و 
امریکا، اصرار داشتند که آنان بر گروهی از شورشیان حمله کرده اند؛ اما تحقیقات حکومت 
افغانستان نشان داد که ۴۷ تن ملکی در این بمباران ها کشته شده اند و همه اعضای یک 

خانواده ی بزرگ بوده اند. 
کرزی به ندرت به والیت ها سفر می کرد؛ اما این بار او به روستای دِه  باال پرواز کرد و دو 
قربانیان آن رویداد،   ماتم زده ی  وابستگان  بزرگان و  را در میان جمعیت صدنفری  ساعت 
سپری کرد. در این جا بود که یک مال در پیش روی کرزی بی پرده سخن گفت و به کرزی 
یاد آوری کرد که وظیفه ی یک خلیفه یا حاکم، حفاظت از مردمش است. سپس یکی از 
بزرگان قبیله، ایستاد و خطاب به کرزی گفت: » تا چه وقت تو در مراسم تدفین و سوگواری 

اشتراک می کنی؟ تو رییس جمهور هستی. اوضاع را تغییر بده.«2  
عمر داوودزی، رییس دفتر کرزی، آن روز با کرزی بود و گفت که تذکر مردم بر کرزی 
تأثیر کرد. از همان لحظه به بعد،  کرزی در رابطه به تلفات غیرنظامیان بر ایاالت متحده 
فشار وارد کرد. اعتراض او هر روز، بیش تر از پیش صریح شد. به تدریج او خواستار کنترول 
نظامیان افغانستان بر بازداشتی ها، حمله های شبانه و شرکت های امنیتی مسلح گردید. در 
سال 2013، او نیروهای افغانستان را از خواستن کمک هوایی ناتو در هنگام عملیات منع 

کرد. 

کرزی به این باور رسیده بود که ایاالت متحده در جنگ علیه طالبان برنده نخواهد شد. 
او از خیلی وقت به این نتیجه رسیده بود که هیچ اداره ای در ایاالت متحده پاکستان 
را مجبور نخواهد کرد که دست از حمایت از طالبان بردارد. پاکستان به نادیده گرفتن 
ادامه داده بود و معلوم  با شبه نظامیان در خاکش،  درخواست های امریکا برای مبارزه 
بود که ایاالت متحده برای وارد کردن فشار بیش تر بر پاکستان آمادگی ندارد. گذشته 
از همه چیز، پاکستان کشوری مسلح به بمب هسته ای است که در آن بیش تر از 1۸0 
میلیون مسلمان زندگی می کنند و از همه مهم تر، افغانستان را تضعیف کرده بود. در 
سال 200۶، یک دیپلمات غربی به من گفت که از این که اداره ی بوش وعده داده بود 
که پاکستان را کنترول می کند؛ اما نکرده بود، کرزی حس خیلی بدی داشت. او به من 
گفت: »کرزی نادیده گرفته شد. دو-سه سال پیش به او گفته شده بود که طالبان را سر 
جای شان خواهیم نشاند و ایاالت متحده تضمین خواهد کرد که نفوذ شورشیان از مرز و 
شورش گری حل خواهد شد و جامعه ی بین المللی اطمینان خواهد داد که وضعیت بدتر 

نشود. دو سال بعد از آن،  وضعیت خیلی بدتر شده است.« 
در سال 2009، کرزی به این نتیجه رسیده بود که صلح یگانه راه حل است، صلح با 

طالبان و صلح با پاکستان. 

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 
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کرزی به ندرت به والیت ها سفر می کرد؛ اما این بار او به روستای دِه  باال 
پرواز کرد و دو ساعت را در میان جمعیت صدنفری بزرگان و وابستگان 
ماتم زده ی قربانیان آن رویداد،  سپری کرد. در این جا بود که یک مال در 
پیش روی کرزی بی پرده سخن گفت و به کرزی یاد آوری کرد که وظیفه ی 
یک خلیفه یا حاکم، حفاظت از مردمش است. سپس یکی از بزرگان 
قبیله، ایستاد و خطاب به کرزی گفت: » تا چه وقت تو در مراسم تدفین 
و سوگواری اشتراک می کنی؟ تو رییس جمهور هستی. اوضاع را تغییر 
بده.«  
عمر داوودزی، رییس دفتر کرزی، آن روز با کرزی بود و گفت که تذکر 
مردم بر کرزی تأثیر کرد. از همان لحظه به بعد،  کرزی در رابطه به تلفات 
غیرنظامیان بر ایاالت متحده فشار وارد کرد. اعتراض او هر روز، بیش تر 
از پیش صریح شد. به تدریج او خواستار کنترول نظامیان افغانستان بر 
بازداشتی ها، حمله های شبانه و شرکت های امنیتی مسلح گردید. در 
سال 2013، او نیروهای افغانستان را از خواستن کمک هوایی ناتو در 
هنگام عملیات منع کرد.

با  را  ماتیو روزنبرگ  با بحران کابل  بانک، گزارش  برخورد کرزی  دانستن چگونگی  1  برای 

عنوان »میانجی گری سیاسی، تحقیق در باره ی رسوایی کابل  بانک را مختل کرده است.« نیویارک 
تایمز، 2۸ نوامبر، 2012.

1  مصاحبه با عمر داوودزی،  ویر داخله، سفیر پیشین افغانستان در پاکستان و پیش تر از آن، 

رییس دفتر رییس جمهور، اسالم آباد، 29 جنوری، 2013.

Matthew Rosenberg, “Political Meddling Hampers Inquiry into Ka-
bul Bank Debacle,” New York Times,November 28, 2012, http://
www.nytimes.com/2012/11/28/world/asia/inquiry-into-kabul-
bank-fraudhits- snags.html.

زمینه ی  در  دارد  قصد  احمدزی  جمهور  رییس  می شود  گفته 
بدهد.  انجام  اصالحاتی  کابل  شهر  مشخصات  شدن  غیرقومی 
این کار خوبی است. اما از کجا باید شروع کند؟ به نظر من، یکی 
از موارد مهمی که می توان در آن اصالحات فراقومی انجام داد، 
پروژه ی  فعال  یعنی می گویم  است.  تشناب  استراتژیک  حوزه ی 
را  کاتب  محمد  فیض  نامبارک  وجود  لوث  از  کردن شهر  پاک 

بگذاریم برای یک زمان دیگر.
غالب  گفتمان  کابل  شهر  در  که  می دانند  همه  تشناب؟  چرا 
آدم ها  بعضی  که  است  درست  است.  تشناب  فقدان  هم شهری 
در  عرفانی  مسایل  به  حد  از  بیش  گرویدگی  و  اشتیاق  سر  از 
با  را  خود  دل  درد های  و  می نشینند  دیوار  به  رو  و  سرک  سِر 
جوس  بوتل های  و  خربزه  پوست های  و  پالستیک ها  و  زباله ها 
درهم شکسته می گویند. اما این طایفه از خلق در اقلیت اند. اکثر 
هوس  گاه گاهی  به سادگی  تنها  و  ندارند  دردهایی  چنین  مردم 
اکثریت در هنگام جست و جوی  این  به سرشان می زند.  تشناب 
تشناب عمیقا افغان اند. یعنی یادشان نمی آید که پشتون، هزاره، 
تاجیک، اوزبیک، ترکمن، بلوچ، هندو، عرب و... باشند. این قدر 
می دانند که از صمیم قلب تشناب می خواهند و از ته دل با تمام 
له  له  ملی  خواست  این  محوِر  حول  بر  که  دیگری  افغان های 

می زنند، احساس وحدت می کنند.
سه  کارته  طرف  به  خیرخانه  از  تکسی  یک  که  بیاورید  یاد  به 
می کنید  خیال  شما  که  است  زیاد  چنان  سرعتش  و  می رود 
مسایل  به خاطر  تنها  که  زرد  جنگنده ی  جت  این  که  حاالست 
به  و  شود  کنده  زمین  از  می نامندش،  تکسی  نظامی  رازآلود 
سوی آسمان زیبای میهن اوج بگیرد و نیم ساعت بعد دمار از 
روزگار عساکر پاکستانی درآورد. ولی حرف جای دیگری است. 
یا  کنند  پرواز  نتوانند  ما  تکسی های  نخواسته  خدای  این که  نه 
را  پاکستانی ها  کردن  بمباران  غیرت  و  تمایل  تکسی  رانندگان 
نداشته باشند. این ها هستند. اما واقعیت آن است که بیش تر این 
تکسی ها مسافرانی را حمل می کنند که در میانه ی خریِد پرده و 
پوش تشک از دکان های خیرخانه، به یک بارگی متوجه شده اند 
کارته  در  خانه،  در  هم  تشناب  شده.  کم  خون شان  تشناب  که 
سه. این است که تکسی گرفته اند و با سرعت ماورای کبود به 
طرف کارته سه می روند تا آن جا با تشناب دیداری به هم رسانند 
و دوباره برگردند به خیرخانه و پرده را بخرند. از نظر علم اخالق 
پارادوکسیکال  خیلی  قضیه  این  کنیم،  نگاه  مسئله  به  که  هم 
هست. یعنی نباید هدِف پرده خریدن از مسیر محتمل بی پرده 
وقتی  در  به پس تان.  بالیم  نفهمیدید؟  فهمیدید؟  بگذرد.  شدن 
که دانشگاه و پوهنتون کابل همزمان در اختیارتان بود و هیچ 
افغان از هیچ افغان دیگر نه کمتر بود و نه برتر، کجا بودید که 
درس می خواندید و حاال برای فهم مسئله ای به این سادگی دچار 

تکشُکش نمی شدید؟ 
از  را  آن  بدانیم  باید  اما  است،  خوب  اصالحات  این که  خالصه 

کجا شروع کنیم.

از کجا شروع کنیم؟



بررسنجاتیافتگانازابوالچهمیآید؟

کوچکترینجرناتوربرقجهانبهپهناییکاتم

هرچه دانش پژوهشگران در مورد کسانی که از ابوال 
)و هم چنین کسانی که در  برده اند  به در  جان سالم 
افراد  شود،  بیش تر  دارند(  طبیعی  ایمنی  آن  برابر 

بیش تری نجات خواهند یافت.
به رغم این که پوشش خبری همه گیری فعلی ویروس 
جان باختگان  افزایش  به  رو  تعداد  بر  عمدتًا  ابوال، 
و  امریکایی ها  اندک  تعداد  هم چنین  و  بیماری  این 
اروپایی های مبتال شده به آن متمرکز شده، گروه های 
مهم دیگری نیز وجود دارند هیچ بهره ای از نورافکن 
و  نجات یافتگان  را  افراد  این  نبرده اند:  رسانه ها  قوی 
کسانی تشکیل می دهند که به نظر می رسد در برابر 

ابوال ایمنی طبیعی داشته باشند.
به گزارش پاپ ساینس، انسان هایی که از ابوال جان 
سالم به در برده اند، می توانند پس از بهبودی زندگی 
طبیعی خود را از سر بگیرند، هرچند هرازگاهی دچار 
التهاب ناشی از عوارض جانبی بیماری خواهند شد. 
خروج  برای  الزم  زمان  و  بیماری  از  نقاهت  دوره ی 
متغیر  به شدت  فرد  بدن  سیستم  از  ویروس  کامل 
متوجه  جهانی  بهداشت  سازمان  کارشناسان  است. 
شده اند که ویروس ابوال می تواند تا حداکثر 7 هفته 
باقی  آن ها  اسپرم  در  مرد،  بیماران  بهبودی  از  پس 
بماند. عمومًا گمان بر این است که نجات یافتگان، 
مبتال  آن  به  که  بیماری  از  گونه ای  همان  برابر  در 
به  توانست  یافت و خواهند  ایمنی خواهند  شده اند، 
دیگر افرادی که به همان نوع خاص از ویروس ابوال 
مبتال شده اند، کمک کنند. اما هنوز مشخص نیست 
سویه های  دیگر  برابر  در  نجات یافتگان  این  آیا  که 
)انواع( ویروس ابوال هم ایمنی خواهند داشت و این که 

ایمنی آن ها تا چه مدت به طول خواهد انجامید.
نجات یافتگان  ویروسی،  بیماری های  اکثر  مشابه 
ابوال نیز پادتن های ضدابوال را در خون خود خواهند 
ارزشمند  انتخابی  به  آن ها  خون  این رو،  از  و  داشت 
مبتالیان  دیگر  درمان  در  مناقشه برانگیز(  )هرچند 
مشهورترین  از  یکی  برنتلی،  کنت  می شود.  بدل 
را  از خون خود  لیتر  از 4  ابوال، بیش  نجات یافتگان 
به دیگر بیماران اهدا کرده است. پالسمای خون او 
که حاوی پادتن این بیماری است، از گلبول های سرخ 
خون او جدا شده و چیزی را که »ِسُرم به گرا« نامیده 
دیگر  به  را  آن  می توان  که  می کند  تولید  می شود، 
بیماران تزریق کرد. امید می رود که پادتن های داخل 
ِسُرم، واکنش ایمنی بیمار را تقویت کرده و به ویروس 

حمله کنند و به بدن امکان بازیابی بدهند.
شیوه های  همه ی  مانند  درمانی،  شیوه ی  این  ولی 
دیگر درمان ابوال، مشکالت بسیاری دارد. اول این که 
دانشمندان حتا هنوز مطمئن نیستند که این شیوه 
به  تنها می توان  را  بر آن، سرم  بدهد. عالوه  جواب 
اهداکننده  اهدا کرد که گروه خونی مشابه  بیمارانی 
دارند و مشخص هم نیست که ایمنی حاصل از این 
این که  گیج کننده تر  یابد.  ادامه  زمانی  چه  تا  شیوه 
ابوال وجود دارند و هیچ  از  سویه های متعدد دیگری 
این  از  یکی  از  کسی  اگر  که  ندارد  وجود  تضمینی 

اثر  از  استفاده  با  شدند  موفق  پژوهشگران 
دای سلفید  از  فوق  نازک  الیه ای  از  پیزوالکتریک، 
مولیبدن با پهنای تنها یک اتم، برق تولید کنند. 
جنراتورهای برق تا چه حد می توانند نازک شوند؟ 
منتشر  نیچر  نشریه ی  در  به تازگی  که  مقاله ای 
که  حدی  کمترین  تا  می دهد:  پاسخ  چنین  شد، 
فکرش را بکنید. با استفاده از دای سلفید مولیبدن، 
انستیتوت صنعتی جورجیا و دانشگاه  پژوهشگران 
مهندسی کلمبیا، ثابت کردند که الیه ای به پهنای 

تنها یک اتم می تواند بار الکتریکی تولید کند.
در  دست آورد  این  راز  ساینس،  پاپ  گزارش  به 
تولیدشده  الکتریسیته ی  یا  پیزوالکتریک  خاصیت 
فشرده  یا  خم  از  معمواًل  که  است  نهفته  فشار  از 
با  پژوهشگران  می شود.  حاصل  ماده  یک  کردن 
این  که  دریافتند  مولیبدن  دای سلفید  آزمایش 
ماده الکتریسیته را در الیه هایی تولید می کند که 
که  است  اتم ها  از  فردی  تعداد  تنها  آن ها  پهنای 
شامل الیه ای به پهنای تنها یک اتم هم می شود.

جالب  توجه  اتم  یک  تنها  پهنای  با  موادی 
ساخت  مانند  جدیدی  احتماالت  که  چرا  هستند؛ 

نیز  سویه ها  دیگر  برابر  در  برد،  به در  جان  سویه ها 
ایمنی داشته باشد.

امریکایی  نجات یافتگان  از  یکی  رایتبول،  نانسی 
آتالنتا  به  از ویروس  از بهبودی  ابوال است که پس 
بازگردانده شد. وقتی از او پرسیدند که آیا به بازگشت 

به آن جا فکر می کند، چنین جواب داد:
»من مقداری در این مورد مطالعه کرده ام و با پزشکان 
نیز مشورت کرده ام. پزشکان من نمی دانند که ایمنی 
بدن من تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. این مسئله 
هنوز بررسی نشده است. من جایی خوانده ام که حتا 
اگر نجات یافته ای بخواهد و بتواند به دیگر بیماران 
از  زیادی  تعداد  این که  دلیل  به  کند،  کمک  ابوال 
سویه های بیماری وجود دارند، هنوز عاقالنه ترین کار 
این است که لباس و ماسک مخصوص بر تن کند و 
فکر نکند که دیگر در برابر بیماری ایمن شده است«.

برده اند،  به در  سالم  جان  بیماری  این  از  که  کسانی 
از  جمله  هستند،  پژوهش گران  خاص  توجه  مورد 
می کنند  کار   ZMapp داروی  روی  که  کسانی 
درمانی  پادتن ها،  ترکیب  با  بتوانند  که  امیدوارند  و 
نسبت  حتا  که  آن هایی  ولی  بیایند.  بیماری  برای 
به نجات یافتگان بیماری ابوال هم کمتر مورد توجه 
ابوال  ویروس  به  که  هستند  کسانی  گرفته اند،  قرار 
از بیماری را از خود  آلوده شده اند؛ ولی هیچ نشانی 
بروز نداده اند. پس از شیوع ابوال در اوگاندا در دهه ی 
که  را  زیادی  افراد  خون  دانشمندان   ،1370  /1990
آزمایش  بوده اند،  ابوال  با مبتالیان  نزدیک  در تماس 
ویروس  ناقل  آن ها  از  تعدادی  که  دریافتند  و  کردند 
ابوال هستند؛ ولی هیچ نشانی از بیماری نداشتند و 

مواد  علم  برای  را  کوچک  بسیار  ترانزیستورهای 
می گشایند. دای سلفید مولیبدن به خصوص بسیار 
این  قابلیت  آن هم  علت  و  دارد  قرار  توجه  مورد 
ماده به عنوان یک ترانزیستور ریز قرارگرفته در دل 
مواد دیگر است. حال که دانشمندان نشان داده اند، 
اتم  یک  تنها  پهنای  با  ماده  این  از  الیه هایی 
می تواند برق تولید کند، طراحان و مهندسان آینده 
ماشین های  تولید  برای  را  آن  توانست  خواهند 

در  ابوال  بیماری  از عالیم دهشت ناک  هیچ سهمی 
آن ها مشاهده نشده بود.

اعالم  گذشته  هفته ی  در  مقاله ای  در  پژوهشگران 
کردند، باید به دنبال چنین بیمارانی گشت؛ زیرا یافتن 
افرادی که ایمنی طبیعی در برابر ابوال دارند، می تواند 
به مهار همه گیری و یافتن درمانی برای این بیماری 
کمک کند. تحقیقی در سال 2010 / 1389 که توسط 
سازمان پژوهشی فرانسوی IRD منتشر شد، نشان 
داد که تقریبًا 15.3 درصد از جمعیت گابن در برابر 

ابوال ایمن هستند.
هفته ی  مقاله ی  نویسندگان  از  یکی  بالن،  استیو 
نهایت،  »در  گفت:  خبری  نشست  یک  در  گذشته، 
جمعیت  از  قابل  مالحظه ای  درصد  این که  دانستن 
مناطق آلوده، در برابر ابوال ایمنی دارند، می تواند به 
این  بتوانیم  ما  اگر  کند.  دیگران کمک  نجات جان 
افراد را به  شکل مطمئنی شناسایی کنیم، می توانیم 
از آن ها به  عنوان افرادی استفاده کنیم که اقدامات 
به  نیازی  انجام می دهند و دیگر  را  بیماری  کنترول 
در معرض خطر قرار دادن افراد دیگری که فاقد این 
برای کاهش گسترش  ایمنی هستند، نیست. شاید 
تولید یک واکسین صبر  تا  نباشد که  نیاز  بیماری، 
کنیم و به جای آن از افرادی که ایمنی طبیعی دارند، 

برای کنترول بیماران استفاده بکنیم«.
هنوز راه زیادی مانده تا بتوانیم افراد ایمن را به شکلی 
پژوهشگران  و  بالن  ولی  بکنیم؛  شناسایی  مطمئن 
همکارش امید دارند که با بررسی همه گیری کنونی 
و جست وجوی ناقالن غیرمبتال، بتوانند در آینده جان 

دیگر بیماران را نجات دهند. )خبر آنالین(

مصرفی  برق  تولید  قابلیت  با  و  کوچک  بسیار 
ماده  این  که  آن جا  از  بگیرند.  به کار  ماشین  خود 
شاید  دارد،  شدن  کشیده  به  نیاز  برق  تولید  برای 
نکند،  کار  به خوبی  تبلت  چون  دستگاه هایی  روی 
ولی می توانید کفشی را تصور کنید که این ماده 
نشان  برای  هم  نمایشگری  و  رفته  کار  به  آن  در 
برداشته اید،  روز  آن  در  که  گام هایی  تعداد  دادن 

دارد. )خبر آنالین(
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"هزاره" به هیچ وجه حاضر نیست از پناهگاه فرهنگ تقدس 
گرا و همواره سوگوارش که به او اجازه می دهد مدام ضجه 
بزند و تقصیر تمام بدبختی های خود را بر گردن موجودات 
نامرئی و مافوق انسانی بیندازد، بیرون بیاید. در فرهنگ او 
جهان و مقدراتش در چنگال نیروهای فراانسانی خوب و بد دست به دست می شود و از 
او به عنوان یک برده و یک موجود کهتر، انتظار اندیشیدن به سرنوشت و مبارزه برای 
تعیین مقدرات نمی رود. چشم او به آسمانی دوخته شده است که مدام بین یزید و حسین 

در حال معامله شدن است.
این بازی مهتر و کهتر اتفاقا برای او خیلی هم لذت بخش است. چرا که علی رغم اینکه 
برده بودن جسم او را در معرض شکنجه و آزار قرار می دهد ذهنش را تنبل، بی خاصیت و 
به تمام معنی منفعل می سازد و اینقدر این خلسه برای او لذت بخش است که ترجیح می 
دهد همیشه در همین معادله ی کهتر و مهتر باقی بماند و تغییری در روزگارش پیش نیاید!

بنابر این او مدام در حال تولید بت های تازه و زوزه کشیدن بر جنازه ی این بت هاست. 
حسین برای او بت است. مزاری بت است. کاتب بت است و او از نالیدن و بر سر و روی 
خود کوفتن در پای این بت ها سخت محظوظ! در این میان البته اندک اختالفاتی بر سر 
تعیین بت اعظم بین هزاره ی عامی و هزاره ی منورالفکر وجود دارد. اما بی استثنا فرهنگ 
بت سازی همان است که بود و رابطه ی بت ها و پرستندگان بت ها هم بی هیچ تغییری 

همان است که بود!
در حقیقت اما نه حسین بت است نه مزاری و نه کاتب. آنها پدیده هایی هستند تاثیر گذار 
و قابل شناخت در چهارچوب متن تاریخی زمان خود. به همین شکل نه کربال صاعقه ای 
از آسمان فرود آمده است و نه قتل عام دوره ی عبدالرحمانی! "اینها اتفاقات تاریخی" نام 
دارند و باز هم قابل مطالعه و شناخت . اما ما در برابر پدیده ها و قهرمان های خوب و بد 
تاریخ خود چه کرده ایم به جز نفرین و ناله؟ چرا امروز ما و فردای ما هیچ چشم انداز روشن 
تری از دیروز ما ندارد؟ آیا زمان روی آوردن ما مردم به خرد ورزی رسیدنی نیست هرگز؟ 
کاتب بت نبود اما او مرد خرد و اندیشه بود و با اینکه متعلق به قوم هزاره است اما تمام 
آن خاک مدیون او هستند. امروز ما چه می کنیم در برابر ستم جریان زنده ی حاکم در 
تالش برای محو ساختن نام این انسان تاثیرگذار خردورز؟ باز هم به محو خود گردن می 

گذاریم و ناله می کنیم؟

بعضی می گویند که فیض محمد کاتب ماندگار است و با 
حذف نام او نمی توان او را از فرهنگ و تاریخ افغانستان حذف 
کرد. درون مایه ی این اشاره این است که پس چرا به حذف 

نام او از روی یک جاده این قدر حساسیت نشان می دهیم؟
به نظر من، این دوستان یک جای قضیه را خوب نمی بینند: آن هایی که نام کاتب را حذف 
می کنند، چرا این کار را می کنند؟ پاسخش روشن است: در ذهن و نگاه آن ها نام کاتب 
نام نیست و داللت های بیش تری دارد و معناها و نمادهای دیگری را حمل  فقط یک 
می کند و می پروراند. آن ها وقتی که نام کاتب را حذف می کنند، در نظِر خود آن داللت ها 
و معناها و نمادهای بسط یافته را از جامعه ی افغانستان حذف می کنند. من- به عنوان یک 
شهروند- وقتی که به این حذف اعتراض می کنم، در واقع به طراحان و مجریان سیاست 
حذف کاتب می گویم که این نیت حذفی، این نگرش حذفی، این رویکرد حذفی، این کنش 
حذفی برای من پذیرفته نیست. من نمی پذیرم که تو در نام کاتب همه ی آن داللت ها و 
نمادها و معناهای بسط یافته را متمرکز کنی و با حذف نام کاتب، آن داللت ها و نمادها و 
معنا ها را هم حذف کنی. من نمی پذیرم که تو با پاک کردن این نام، تمامیت هستی سیاسی 
و تاریخی و فرهنگی و اجتماعی مرا هدف بگیری. من به حذف کننده می گویم: هم تو 
می دانی که چرا نام کاتب را پاک می کنی و هم من می دانم. اما من این حذف را نمی پذیرم.

Shukrea Erfani

Sakhidad Hatif

قصه ی مبهِم برداشتن تابلو از جاده ی فیض محمد 
کاتب

این تابلو یک روز قبل از افتتاح جاده ی فیض محمد کاتب، 
برداشته شده؛ اما هنوز معلوم نیست که این کار از سوی 
کدام شخص یا تیم صورت گرفته است. بعضی ها آن را کار حوزه ی ششم می دانند و 
برخی هم کار شخص شهردار و برخی بر این باور اند که به دستور رییس جمهور برداشته 
شده است. بعضی ها هم گفته اند که این تابلو را افراد اوباش و ناشناخته به منظور ایجاد 
تفرقه برداشته اند. به هر صورت، بهتر است در قدم اول معلوم شود که این اقدام از کجا 
صورت گرفته است و شهردار کابل در این زمینه پاسخ بدهد. این تابلو به دستور هرکسی 
که برداشته شده باشد، کار غیرقانونی محسوب می شود. امید می رود که مسئوالن  دوباره 

به نصب این تابلو اقدام نمایند.

Assadullah Pazhman



به   )1392 دلو/  )دوشنبه/14  وزیران  شورای  جلسۀ  در 
ریاست رییس جمهور پیشین حامد کرزی، در ارگ ریاست 
جمهوری با حضور اعضای کابینه جادۀ چوک شهید استاد 
عالمه  جاده  نام  به  داراالمان  قصر  الی  مزاری  عبدالعلی 
فیض محمد کاتب هزاره نام گذاری شد و همچنان پیشنهاد شورای قومی بابکرخیل در 
رابطه به نام گذاری چهارراهی جنوبی چمن حضوری به نام چهار راهی غازی محمد شاه 

خان بابکرخیل، پس از بررسی تایید شد.
نام گذاری جاده های  به کمیسیون موظف  این شورای وزیران  بر  در آن جلسه عالوه 
از  یکی  مورد  دو  این  بر  عالوه  تا  سپرد  وظیفه  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  و  کشور 

جاده های شهر کابل را بنام میرمسجدی خان نامگذاری کند.
وزارت اطالعات و فرهنگ با کمیسیون موظف موارد ذکر شده را اجرا کردند و جادۀ 
چوگ شهید مزاری تا قصر داراالمان بنام عالمه فیض محمد کاتب هزاره مسمی شد. 

تابلو نصب شد و خبرگذاری ها آن را نشر کردند.
حاال اگر آن تصمیم رییس جمهور قبلی و شورای وزیران اشتباه بوده است، پس تمامی 
آن  غیر  در  لغو شود  باید  و  است  اشتباه  ریاست جمهوری اش  دورۀ  اجراآت  و  اقدامات 

صورت باید تابلو به جایش برگردد و بیشتر از این عامل تشنج نشود.

حمید فیدل



هشدار فان خال به وین رونيکریس رونالدو رکورد 71 ساله را شکست

رونالدو به دنبال 71 گول تا پایان ليگ امسال

فرقي نمي کند مسي کجا رکوردشکني کند

ال کالسيکو و این نيمار مهارنشدني

فابرگاس: چلسي شکست ناپذیر نيست

کریستیانو رونالدو با دو گولي که دیروز در مقابل 
لوانته به ثمر رساند، تعداد گول هاي خود را در 8 
هفته ی ابتدایي اللیگا به 15 رساند. ریال مادرید 
خود  میزبان  بر   0-5 پرگول  نتیجه ی  با  دیروز 
را  خود  پیاپی  بردهای  روند  و  کرد  غلبه  لوانته 
ادامه داد. کریس رونالدو همچون هفته های اخیر 

باز هم برای ریال گولزنی کرد. 
از  تا رکورد گولزنی جدیدی  او دیروز دو گول زد 
گولزنی  آمار  بهترین  این  بگذارد.  جای  به  خود 
یک مهاجم در اللیگا در 71 سال گذشته است. 
کریستیانو در 8 هفته ابتدایی، موفق به زدن 15 
ثمر رساندن  به  با  او  است. هم چنین  گول شده 

ضربه پنالتی خود در این بازی، به بهترین پنالتی 
زن اللیگا بدل شد. او 40 پنالتی از مجموع 43 
پنالتی ای که بدست آورده را به گول تبدیل کرده 
است. به عبارتی، 93 درصد پنالتی های رونالدو به 
گول تبدیل شده است. آمار موفقیت پنالتی های 

مسی 89 درصد است. 
رونالدو پس از هوگو سانچز، رونالد کومان و پنف، 
است.  زده  اللیگا  در  را  پنالتی  تعداد  بیشترین 
گذاشتن  سر  پشت  فصل،  این  در  رونالدو  هدف 
 2012-2011 فصل  در  مسی  زده  گول   50 رکورد 
است. مسی در آن فصل تا پایان هفته 8، موفق 

به زدن 10 گول شده بود. 

لوییس فان خال، سرمربي منچستریونایتد، به 
داشته  انتظار  نباید  که  داد  هشدار  روني  وین 
بالفاصله  محرومیتش،  پایان  از  بعد  که  باشد 
به ترکیب شیاطین سرخ برگردد. رونی به دلیل 
در  نمی تواند  وستهم،  مقابل  دیدار  در  اخراج 
و چلسی  بروم  مقابل وست  تیمش  دیدارهای 
را  یونایتدها  می تواند  او  البته  برود.  میدان  به 
در دیدار مقابل منچسترسیتی همراهی کند اما 
به  او  بازگشت  شرط  که  کرد  تاکید  خال  فان 
ترکیب اصلی، عملکرد خوب در تمرینات است. 
به طور  »هیچ کسی  گفت:  خبرنگاران  به  او 
باید  بازیکنان  برنمی گردد.  ترکیب  به  خودکار 

بیاورند.  دست  به  تمرینات  در  را  جایگاه شان 
همیشه  می دانند.  را  این  بازیکنان  همه  ی 
آن ها  بازیکنان،  نام  دلیل  به  تنها  که  گفته ام 
به دنبال  همیشه  من  نمی دانم.  بهترین  را 
تک  از  و  تیم  از  هستم؛  باثبات  نمایش های 
تک بازیکنان. وین رونی، مایکل کریک و فیل 
کنید  باور  اما  هستند  بزرگی  بازیکنان  جونز 
گاهی اوقات سایر بازیکنان بهتر کار می کنند. 
بازی کردن تنها به نام نیست. برای مثال من 
بازیکنی مانند مک نیر را دیده ام. او در اولین 
بازی اش فوق العاده بود و این را می توانستید 

در واکنش هواداران هم ببینید«.

ریال مادرید موفق به گولزني 30 گول در 8 بازي 
و  است  شده  خود  آخر  بازي   5 در  گول   25 و 
در  گولزني 2. 14 گول  آمار  نرخ  با  نیز  رونالدو 
مي کند.  حرکت  جلو  به  رو  همچنان  بازي  هر 
اعداد  و  آمار  به  رسیدن  حال  در  کارلتو  مادرید 
نجومی است. آن ها با 5 گولی که به لوانته در 
ورزشگاه حریف زدند موفق به زدن 30 گول در 
8 بازی اخیر شده اند و اگر آن ها بتوانند این نرخ 
و آمار گولزنی را در طول فصل و تا آخر فصل 
ادامه دهند به آمار گول 142 خواهند رسید. آمار 
است  بازی  هر  در  گول   75  .3 تیمی  گولزنی 
البته حفظ و نگهداری این آمار تا پایان فصل 
دشوار خواهد بود اما یادمان نرود تیم در فصل 
12/2011 با مربیگری مورینیو موفق به زدن 121 
گول شد زمانیکه سلطه ی بارسلونا در اللیگا به 
پایان رسید. در آن زمان و همراه با مورینیو ریال 

مادرید با 100 امتیاز سلطه ی کامل بر اللیگا را 
محقق ساخت.

در این فصل ریال تا به حال دو بازی را از ریال 
سوسیه داد و اتلتیکو مادرید باخته است اما آن ها 
25 گول در 5 بازی گذشته زده اند. 8 گول برابر 
دیپورتیوو، 5 گول برابر الچه، اتلتیک و لوانته و 
2 گول به والنسیا. در فصل 12/2011 مادرید 121 
گول زد که رونالدو به تنهایی موفق به زدن 46 
گول شد اما جالب تر این که او باالترین وبهترین 
گولزن اللیگا نبود، بازیکن دیگری چون مسی 
در آن سال 50 گوله شد . در این فصل به نظر 
خواهد شکست،  را  رکورد  این  رونالدو  می رسد. 
رونالدو 50 درصد گول های مادرید را زده است و 
اگر بتواند آمار گولزنی خود را ادامه دهد، او با 71 
گول در مجموع در این فصل رکورد مسی را با 

21 گول بهبود می بخشد.

مدیر بارسلونا در پایان بازي تیمش مقابل ایبار 
به تمجید از مسي پرداخت و عنوان داشت که 
مهم، رکوردشکني مسي است نه اینکه در کدام 
بازي و کدام ورزشگاه این کار را انجام خواهد داد. 
پیروزی شیرینی در مقابل  بارسلونا شنبه شب 
میهمان سختکوش خود ایبار بدست آورد. سه 
گول ژاوی، مسی و نیمار، کمک کردند تا بارسا 
بگذارد.  پیروزی 3-0 پشت سر  با  را  بازی  این 
همچنین مسی موفق شد تا با زدن این گول، 
تعداد گول هایش در اللیگا را به عدد 250 برساند 
و در یک قدمی تلمو زارا قرار بگیرد. کسی که با 

251 گول، رکورددار گولزنی در اللیگاست. 
در  بارسلونا  باشگاه  مدیر  بارتومئو«،  »جوزپ 
پایان این دیدار گفت: »برای من فرقی نمی کند 

ورزشگاهی  چه  در  و  بازی  کدام  در  مسی  که 
را تصاحب می کند. مهم  گولزنی اللیگا  رکورد 
رکوردشکنی مسی است. او فصل فوق العاده ای 
را سپری می کند و اگر در مقابل ایبار نتوانست 
بخاطر  برساند،  ثمر  به  گول  یک  از  بیش 
درخشش استثنایی دروازه بان این تیم بود. او این 
رکورد را از آن خود خواهد کرد و شکستنش در 

آینده نیز کار بسیار دشواری خواهد بود«.
نکردن سوارز  یا  بازی کردن  مورد  در  باترتومئو 
به  مربوط  سوال  »این  گفت:  کالسیکو  ال  در 
من نیست. نمی دانم بازی خواهد کرد یا خیر؟ 
اما مهم این است که از چند روز دیگر او هم به 
جمع بازیکنانمان اضافه خواهد شد. این سوال را 

باید از سرمربی تیم بپرسید«.

براي  گول   8 بازي،   8 در  فصل  این  در  نیمار 
بارسا به ثمر رسانده است. شروعي طوفاني که 
-2014 اللیگاي  در  مهارنشدني  بازیکني  او  از 

ال  به  هفته  یک  از  کمتر  است.  ساخته   2015
باقیست  وقت  برنابئو  اکتبر   25 کالسیکوی 
این  به  ممکن  شرایط  بهترین  در  نیمار  و 
ال  در  همواره  که  نیماری  است.  رسیده  بازی 

کالسیکوها درخشیده است. 
این مهاجم برازیلی که فصل گذشته به بارسلونا 
پیوست، در هردو پیروزی رفت و برگشت بارسا 
ایفا کرد. در  نقشی کلیدی  ریال در اللیگا،  بر 
بازی رفت در نوکمپ او زننده گول اول بارسا بود 
و در بازی برگشت نیز با گرفتن پنالتی از سرخیو 
راموس، باعث اخراج این مدافع از زمین و ده نفره 

شدن ریال شد. 
از ریال در فینال کوپا  بارسا  نیمار در شکست 
دل ری هم بهترین بازیکن کاتاالن ها بود و اگر 
ضربه دقیقه 90 او به تیرک نمی خورد، آن بازی 
به وقت های اضافه کشیده می شد. اما نیمار این 

فصل را طوفانی تر از فصل گذشته شروع کرده 
است. او با زدن 8 گول در 8 بازی، به نوعی در 
هر مسابقه یک گول برای بارسا به ثمر رسانده 
خود  بازی  پنجاهمین  در  او  شب  شنبه  است. 
برای بارسا به دنبال زدن دویستمین گول دوران 

حرفه ای خود، آن هم در 22 سالگی بود. 
نیمار گول دوم بارسا را به ثمر رساند و پاس گول 
سوم را هم او به لیو مسی داد. نیمار تاکنون 200 
گول به ثمر رسانده است. 136 گول با پیراهن 
سانتوس، 40 گول برای تیم ملی برازیل و 26 
گول نیز برای بارسلونا. او همچنین تاکنون 100 
پاس گول نیز به هم تیمی های خود داده است. 
بازی  مورد  در  هنوز  که  شرایطی  در  انریکه 
تردیدهایی  کالسیکو  ال  در  سوارز  به  دادن 
دارد، به  شدت روی درخشش نیمار در این بازی 
نیماری که در  باز کرده است.  حساس حساب 
این فصل مهارنشدنی به نظر می رسد و بدون 
شک تهدیدی جدی برای مدافعین ریال مادرید 

خواهد بود. 

است  معتقد  چلسي،  ستاره  فابرگاس،  سسک 
ناپذیر  شکست  آرسنال  با  تیمش  مقایسه  که 
سال 2003 خنده دار است زیرا آبي ها نمي توانند 
تا پایان فصل جاري لیگ برتر بدون شکست 
بمانند. چلسی روز شنبه توانست در سلهرست 
پیروزی 1-2  به  پاالس  مقابل کریستال  پارک 
را  اولین گولش  این دیدار  برسد و فابرگاس در 
برای آبی ها در لیگ برتر به ثمر رساند. با این 
در  ناپذیری شان  روند شکست  آبی ها  پیروزی، 

این فصل را به 8 دیدار افزایش دادند. 
اما فابرگاس معتقد است نمی توان این تیم را با 
آرسنال فصل 04-2003 مقایسه کرد. او گفت: 
تیم  تنها یک  »این مقایسه یک جوک است. 
بود که می توانست در تمام فصل بدون شکست 
بود. من  تیم سال سال 2003  آن هم  و  بماند 
عضو کوچکی در آن تیم بودم؛ آن تیم کالس 
آن  در  هنوز  ما  نمی کنم  فکر  داشت.  متفاوتی 

سطح باشیم.

ورزش7

انریکه: به مادرید مي رویم 
تا پيروز شویم

ماسکرانو: فعال به دیدار با ریال فکر 
نمي کنيم

بارسلونا موفق شد تا با نتیجه 3-0 بر ایبار غلبه کرده و با 22 
امتیاز به صدرنشینی خود در اللیگا ادامه دهد. کاتاالن ها با این 
برد، اختالف 4 امتیازی خود با ریال را حفظ کردند و با این حاشیه 

امنیت به مصاف ریال در هفته آینده خواهند رفت. 
»لوییس انریکه«، سرمربی بارسا، در نشست خبری پس از بازی 

گفت: 
خوش شانسی بارسا در عدم دریافت گول در نیمه ی 

اول
طبیعی بود که آن ها روی دروازه ما خطر ایجاد کنند. یک سری 
اشتباهاتی داشتیم؛ اما در مجموع در سطح باالیی فوتبال بازی 
کردیم. در نیمه دوم فرصت های بیشتری داشتیم. نیمه اول هم 
خوب بازی کردیم و اگر در نیمه دوم به ریتم مناسبی رسیدیم، 

بخاطر نیمه اول خوبمان بود. 
استراحت دادن به مسی در ادامه ی فصل

در ادامه ی فصل طوالنی ای که در پیش داریم، به مسی استراحت 
برای  چه  داریم.  قرار  از فصل  ویژه ای  مقطع  در  اما  داد؛  خواهم 
مسی و چه برای تیم. روی همه بازیکنانم حساب می کنم. مسی 
برای ما فقط گولزنی نمی کند؛ او در طول هر بازی، موقعیت های 
با  او  که  کارهایی  فراهم می کند.  بازیکنان  دیگر  برای  را  زیادی 
چنین  با  کردن  کار  توصیفند.  قابل  غیر  می دهد،  انجام  توپ 

بازیکنانی، فوق العاده است. 
ژاوی

مشکل کم بازی کردن ژاوی یک مشکل دوست داشتنی برای 
کردن  انتخاب  که  دارم  تیمم  در  بازیکنانی  که  چرا  است.  من 
بود.  استثنایی  بازی  این  در  ژاوی  اند.  را مشکل کرده  برای من 
او چه بازی کند، چه نکند، برای تیم یک کمک بزرگ محسوب 
می شود. در این بازی هم گول اول بازی را برای ما زد. آنچه برای 
من مهم بود، تسلط کاملمان بر ایبار بود. حتی یک دقیقه هم 
اجازه برتری بر توپ و زمین را به آن ها ندادیم. اگر 10 دقیقه به 
آن ها اجازه خودنمایی می دادیم، کارمان مشکل می شد. حاال به 

بازی با آژاکس فکر می کنم. 
رسیدن به ال کالسیکو با فاصله 4 امتیازی

فکر نمی کنم این مسئله ی ایده آلی باشد. ایده آل آن بود که ما 
همین مقدار امتیاز را کسب می کردیم و ریال هیچ امتیازی کسب 
نمی کرد. این مسئله، تعیین کننده نیست. به برنابئو می رویم تا 
چند  در  بخصوص  بوده،  همین  ما  هدف  همیشه  شویم.  پیروز 
فصل اخیر که بر ریال برتری داشته ایم. همین قصد را در بازی 
بعدی خودمان در مقابل آژاکس نیز داریم. فعال روی این بازی 

تمرکز می کنیم. 
عملکرد ایبار

ایبار فوق العاده بود. موفقیت یک تیم، بازتاب اندیشه های مربی و 
عملکرد بازیکنانش درون زمین است. آن ها سختکوش و شجاع 
بودند. جایگاه کنونیشان در جدول اتفاقی نیست. آن ها در بهترین 

دوران تاریخشان قرار دارند و این فوق العاده است. 
تداوم گول نخوردن های بارسا

چه شگفت زده باشم چه نه، باید بگویم که از این مسئله به وجد 
آمده ام. گول نخوردن در بازی مهم است اما مهمتر از آن برای 

من، پیروز شدن در یک مسابقه فوتبال است. 

در حال  تیمش  که  کرد  اعالم  بارسا،  ماسکرانو،  هافبک  خاویر 
فکر مي کند؛  قهرمانان  لیگ  در  آژاکس  مقابل  دیدار  به  حاضر 
نه دیدار مقابل ریال مادرید. شاگردان انریکه توانستند با پیروزی 
ادامه بدهند و  را  ایبار، صدرنشینی شان در اللیگا  3-0 مقابل 
هفته آینده باید در دیداری حساس مقابل ریال قرار بگیرند اما 
دیدار  حاضر  حال  در  تیمش  اولویت  که  کرد  تأکید  ماسکرانو 

سه شنبه شب مقابل آژاکس است. 
همیشه  ریال  مقابل  دیدار  در  »فشار  گفت:  خبرنگاران  به  او 
نباید  اما  بگیریم.  قرار  رقیب مان  بزرگترین  مقابل  باید  باالست. 
ما فصل گذشته فکر می کردیم  فراموش کنیم.  را هم  اتلتیکو 
آن ها لغزش داشته باشند اما در نهایت توانستند قهرمان شوند. 
بنابراین، مهم ترین بازی همیشه بازی بعدی است زیرا اگر پیروز 
آژاکس  مقابل  باید  ما  می کند.  تغییر  هم  بازی  شرایط  شوید، 
قرار  آژاکس  مقابل  نفس  به  اعتماد  با  سپس  و  شویم  پیروز 

بگیریم«.
بازی کرد، در دیدار  بارسا  ماسکرانو که مدت ها در خط دفاعی 
شنبه شب بار دیگر به خط میانی برگشت. او با ابراز خشنودی 
از این اتفاق، گفت: »از این که در خط میانی بازی کردم، خیلی 
راضی ام. از این اتفاق لذت بردم. مدت ها بود برای بارسا در این 
بودم. همه در تیم نقش شان را می دانند و  بازی نکرده  پست 
من اینجا هستم تا به تیم کمک کنم و فرقی نمی کند در چه 

پستی بازی کنم«.









آنچلوتي: در بهترین وضعيت به ال کالسيکو رسيدیم

پيگریني: آگوئرو یکي از 4 مهاجم برتر دنياست

آنچلوتي: ریال به رحيم استرلينگ نيازي ندارد

گارسيا: نمي توانم براي بازي با بایرن صبر کنم

سرمربي ریال مادرید در نشست خبري پس از بازي 
با لوانته گفت که ریال از لحاظ ذهني و بدني در 
و  لیورپول  با  بازي  براي  و  دارد  قرار  فرم  بهترین 
مادرید  ریال  دارد.  قرار  کامل  آمادگي  در  بارسلونا 
موفق شد تا در هفته ی هشتم اللیگا با 5 گول 
تک گول  رونالدو،  گول  دو  کند.  غلبه  لوانته  بر 
چیچاریتو، خامس و ایسکو کمک کردند تا ریال 
به یک برد شیرین خارج از خانه دست یابد. کارلو 
آنچلوتی در نشست خبری پس از این بازی گفت:

جریان بازی
از شیوه ی بازی بازیکنانم و نتیجه ی نهایی بسبار 
راضی هستم. ما نشان دادیم که بازی به بازی در 
حال بهتر شدن هستیم. سوای 5 گولی که زدیم، 
جنگندگی و فداکاری بازیکنانم در زمین برای من 

بسیار مهم بود. 
استراحت دادن به برخی بازیکنان کلیدی

بازیکنان جایگزین نشان دادند که در تیم، رقابت 
اختیار  باالیی وجود دارد و مجموعه یکدستی در 
تیم  در  مشکلی  دیگر  بدنی  لحاظ  از  داریم. 
و  ایم  پیدا کرده  را  بازی خودمان  ریتم  نمی بینم. 

همه چیز به خوبی پیش می رود. 
ال کالسیکو

در شرایط خوبی به ال کالسیکو رسیدیم. بازی با 
لوانته بازی دشواری بود و نشان دادیم که به خوبی 
روی این بازی تمرکز کرده بودیم و بازیکنان، حریف 
را جدی گرفته بودند. از فردا خودمان را برای بازی 
مهم مقابل لیورپول آماده می کنیم و سپس به ال 

کالسیکو فکر خواهیم کرد. 
مقابل  شکست  از  پس  گول   30 زدن 

اتلتیکو
را طی  به رشدی  ما روند رو  همانطور که گفتم، 
تمرکز،  جنگندگی،  گول ها،  این  پشت  می کنیم. 
هیچ  دارد.  وجود  بازیکنانم  فداکاری  و  گذشت 
گولی بدون فداکاری یکی دو بازیکن دیگر بدست 
نمی آید. چه از لحاظ روحی و چه از لحاظ بدنی در 

شرایط بسیار خوبی قرار داریم. 
کریس رونالدو

است.  غیرممکن  دیگر  این  از  بهتر  عملکردی 
و  کند  را حفظ  فرم  می خواهد همین  کریستیانو 

همه برای این مهم به او کمک خواهیم کرد. 

آگوئرو دیروز با زدن 4 گول به تاتنهام باعث شد 
تا منچسترسیتي به یک برد ارزشمند در ورزشگاه 
در  را  خود  گول هاي  تعداد  و  یابد  دست  خانگي 
لیگ برتر به 9 رساند. منچسترسیتی با درخشش 
آگوئرو که 4 گول به ثمر رساند، موفق شد تا در 
ورزشگاه اتحاد، تاتنهام را شکست داده و فاصله 

خود با تیم صدرنشین چلسی را حفط کند. 
این  از  پس  خبری  نشست  در  پیگرینی  مانویل 
بازی، به تمجید از مهاجم آرژانتینی خود پرداخت 
و گفت: »آگوئرو در طول هفته بصورت نرمال به 
تمرین می پردازد و می توانم بگویم که او در حال 
حاضر یکی از سه یا چهار مهاجم برتر دنیاست. 
فصل گذشته وقتی او دچار مصدومیت شد، دیگر 
با  ارئه دهد.  را  دیروز  نمایش هایی مثل  توانست 
او  جاری  فصل  در  که  می کنم  فکر  حال  این 
خود  مصدومیت  و  داشته  فوق العاده ای  عملکرد 
را نیز به دست فراموشی سپرده است. او در حال 
بازی  در  را  این  و  است  آماده  درصد   100 حاضر 

دیروز به خوبی نشان داد. شاید او نتواند در هر 
بازی 4 گول به ثمر برساند اما دیروز نشان داد که 

چرا یکی از 4 مهاجم برتر دنیاست«.
پیگرینی ضمن اشاره به از دست دادن 4 امتیاز 
در مقابل چلسی و استوک سیتی در هفته های 
مقابل  در  بازیکنانش  خوب  بازگشت  از  گذشته، 
ویال و تاتنهام ستایش کرد و همچنین به تمجید 
از نقش هواداران سیتی در تهییج بازیکنانش در 

بازی دیروز پرداخت. 
سرمربی چیلیایی سیتی افزود : »ما در این بازی 
شانس های زیادی برای گولزنی داشتیم. 4 گول 
زدیم که برای هواداران بسیار مهم بود. همیشه 
ما  کردن  بازی  زیبا  هواداران،  برای  که  گفته ام 
بخاطر  که  وقفه ای  از  پس  دارد.  زیادی  اهمیت 
بازی های ملی بود، کسب این پیروزی دلچسب 
بود. بردن در شرایطی که بیشتر بازیکنانتان را در 
دشوار  بسیار  نداشته اید،  اختیار  در  گذشته  هفته 

است«.

تیم  زمین  در  هفته  این  چهارشنبه  مادرید  ریال 
رحیم  برود.  تیم  این  مصاف  به  باید  لیوپول 
استرلینگ به نوعي خطرناک ترین مهره لیورپول 
در این بازي محسوب مي شود. »کارلو آنچلوتی«، 
مادرید  ریال  که  دارد  اصرار  مادرید  ریال  سرمربی 
هیچ عالقه ای به خرید »رحیم استرلینگ«، مهاجم 
انگلستان  ملی  تیم  و  لیورپول  تیم  ساله ی   19
منچستر  عالقه ی  مورد  که  مهاجمی  ندارد. 
به  کارلتو  دارد.  قرار  بارسلونا  و  چلسی  سیتی، 
»استرلینگ  گفت:   »Sun on Sunday«

از  یکی  بدون شک  باالست.  کیفیت  با  بازیکنی 
در حاض  ریال  اما  اروپا.  بهترین های حال حاضر 
حاضر استعداد های فوق العاده ای در خط حمله خود 
دارد. شرایط به گونه ای است که مشکل بتوانم به 
خرید مهاجم جدیدی فکر کنم. با داشتن رونالدو و 
گرت بیل، واضح است که استرلینگ در برنامه های 
ما جایی ندارد«. استرلینگ تا بدین جای فصل، سه 
روز  او  است.  داده  نیز  گول  پاس  دو  و  زده  گول 
چهارشنبه یکی از مهره های خطرناک لیورپول در 

مقابل ریال مادرید، در چمپینزلیگ خواهد بود.

رودي گارسیا، سرمربي رم، اعالم کرد که نمي تواند 
بیش از این براي دیدار تیمش مقابل بایرن مونیخ 
گارسیا  شاگردان  کند.  صبر  چمپیونزلیگ،  در 
نتیجه  با  وو  کیه  مقابل  شب  شنبه  توانستند 
3-0 به پیروزی برسند و اکنون سرمربی فرانسوی 
در  باواریایی ها  حریف  مقابل  رو  پیش  دیدار  به 

چمپیونزلیگ فکر می کند. 
او به خبرنگاران گفت: »بایرن تیمی بسیار قدرتمند 

است و من واقعا نمی توانم برای دیدار مقابل آن ها 
دیدار  آن  برای  المپیکو  ورزشگاه  جو  کنم.  صبر 
بودم  از آن هایی  بود. من یکی  فوق العاده خواهد 
در  راحتی  چالش  گواردیوال  پپ  می دانستم  که 
بعضی ها  داشت. من شنیده ام که  نخواهد  بایرن 
می گویند، او در بازی های خوب بارسا چندان نقش 
نداشت؛ اما گواردیوال ثابت کرده که به خاطر اوست 

که تیم هایش خوب بازی می کنند«.
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