
تاریخ معاصر پرآشوب افغانستان،  برای ما نشان می دهد که این مردم یا درگیر سلسله ای 
از جنگ ها، ناآرامی های سیاسی و رسوایی های فساد بوده اند و یا در حال بهبود از آن. 
آمیختگی این دو حالت این کشور را فقیر نگهداشته است و آینده ی آن هم مطمئن نیست. 
دالر  ملیون ها  این کشور  به  ساالنه  که  است  جامعه ی جهانی  به  وابسته  افغانستان  اقتصاد 
می دهند تا از سقوط آن در هرج و مرج تمام عیار جلوگیری کنند...                    صفحه3

جنرال جان اف کمپبل، فرمانده ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، هم راه با متیو شرمن، 
مشاور سیاسی اش، گزارش بسیار آموزنده و نسبتا دلگرم کننده ای را از میدان نبرد در 4 ماه 
آگست، در موسسه بروکینگز، ارائه دادند. حتا باوجود گزارش های اخیر از مرگ مال عمر 
در سال 2013 و اختالفات متعاقب آن در گروه طالبان، هیچ حس پیروزی قریب الوقوع 
وجود نداشت. در واقع، من از این بحث جدا شدم...                                          صفحه4

در حال حاضر، جنبش های شبه القاعده، مناطق گسترده ای را در شمال 

و جنوب عراق، و شمال و شرق سوریه، کنترل می کنند. منطقه ای که 

صدها برابر گسترده تر از مناطقی است که اسامه بن الدن دراختیار داشته 

است. درواقع، گروه های وابسته به القاعده، به بزرگ ترین موفقیت های 

در  رقعه  آن جمله، تصرف  از  یافته اند.  بن الدن دست  از مرگ  خود پس 

منطقه ی شرقی سوریه است؛ تنها مرکز والیتی در آن کشور که در مارچ 

2013، به دست شورشیان افتاد. در جنوری 2014، داعش، شهر فلوجه 

را در چهل مایلی بغداد به تصرف درآورد؛ شهری ...
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 بازسازی افغانستان؛
 راه پیشرو 

اوضاع افغانستان
 آن قدر هم بد نیست

وزیر دفاع پاکستان: 
مال عمر در پاکستان نمرده است

سیاف: 
طالبان باید از مرگ مالعمر پند بگیرند

شمار کشته های حمله انتحاری در کابل
 به ۱۵ نفر رسید

چاِه جنگ، راِه صلح
صفحه 2 



نشان  که  دارد  موثقی  اطالعات  می گوید  افغانستان  دولت 
می دهد مال محمد عمر در شهر کراچی پاکستان درگذشته 

است.
مال  مرگ  درباره  شده  مطرح  ادعای  پاکستان  دفاع  وزیر 
محمد عمر، رهرب پیشین گروه طالبان، در این کشور را رد 

کرده است.
دولت افغانستان در زمان اعالم خرب مرگ مال عمر گفته بود 
شهر  در  بیامرستانی  در  او  موثق"  اطالعات  اساس  "بر  که 

کراچی درگذشته است.
روز  که  پاکستان،  دفاع  وزیر  آصف،  محمد  خواجه  اما 
جمعه، ۱۶ اسد، )مرداد( در مجلس ملی این کشور صحبت 
در  مال محمد عمر  که  را  این موضوع  »ما  می کرد، گفت: 
کویته یا کراچی زندگی می کرده، کامال رد می کنیم. ما این 
را هم منی دانیم که او به مرگ طبیعی از دنیا رفته یا کشته 

شده است.«
آقای آصف گفت: »با وجود همه ادعاهایی که در گذشته 
علیه پاکستان مطرح بوده اما واقعیت این است که این کشور 

کنرتلی بر طالبان ندارد.«
به  پناه دادن  به حامیت و  بارها پاکستان را  افغان  مقام های 
جنگ جویان مسلح مخالف دولت افغانستان متهم کرده اند.
هفته گذشته روزنامه آمریکایی واشنگنت پست نوشت که 
به اسناد دیپلامتیکی دست یافته که بر مبنای آن آقای پانتا، 
اوایل  در  آمریکا،  مرکزی  اطالعات  سازمان  پیشین  رییس 
سال ۲۰۱۱ به آصف علی زرداری، رییس جمهوری وقت 
پاکستان گفته که آن ها اطالعاتی در دست دارند که نشان 
می دهد مال محمد عمر در بیامرستان دانشگاه آغاخان در 

شهر کراچی، تحت درمان است.
این روزنامه بر مبنای سند دیگری نوشت که ژنرال داگالس 

لوته، معاون مشاور امنیت ملی آمریکا در امور افغانستان و 
عراق و دست یار رییس جمهوری آمریکا، در سال ۲۰۱۰ 
تالش های  پاکستان  که  آن  با  گفته  پاکستانی  مقام های  به 
در  "تروریست ها"  گرفنت  پناه   از  جلوگیری  برای  زیادی 
از جمله  اما رهربان ارشد شورای کویته،  خاک خود کرده 

مال عمر، در مناطق میان کویته و کراچی ساکن هستند.
هرچند گروه طالبان دلیل مرگ رهرب پیشین خود را بیامری 
یک  که  فدایی"  محاذ  اسالمی  "تحریک  اما  کرده  اعالم 
به  عمر  مال  که  کرده  ادعا  است،  طالبان  از  جداشده  گروه 
دستور مال اخرت محمد منصور، رهرب جدید این گروه و با 

خوراندن زهر کشته شده است.
ریاست  سخن گوی  صدیقی،  حسیب  جاری  هفته  اوایل 
امنیت ملی افغانستان نیز گفت که مال عمر در آوریل ۲۰۱۳ 

"به طرز مرموزی" به قتل رسیده است. )بی بی سی(

در  افغانستان،  جهادی  رهربان  از  سیاف،  الرسول  عبدرب 
یک نشست خربی از طالبان خواست که از مرگ مال عمر 

پند بگیرند.
در این نشست خربی که دیرروز، جمعه برگزار شد، آقای 
شده،  کشته  یا  مرده  یا  مالعمر  که  »زمانی  گفت:  سیاف 
فرماندهی طالبان را چه کسی داشته؟ آن ها تحت فرماندهی 
خاک  زیر  از  که  فرماندهی  می جنگیدند؟  کسی  چه 
طالبان  تحریک  کار  آغاز  از  که  است  معلوم  منی شود... 

تاکنون فرماندهی آن ها از سوی بیگانه ها بوده است.«
او تحریک طالبان را ساخته بیگانگان دانست و گفت این 

گروه تنها یک ابزار برای نابودی افغانستان است.
مومنین.  متام  بر  حاکمیت  یعنی  »امیراملومنین  افزود:  او 
کشور  امور  زمام  چرا  ساختند  را  امیراملومنین  که  آن ها 
برای  تنها  که  امیراملومنین  نسپردند.  او  به  را  خودشان 

افغانستان نیست.«
سیاسی  شخصیت های  و  مقامات  سوی  از  بارها  پاکستان 

افغانستان به ایجاد تحریک طالبان و حامیت از آن متهم 
شده است.

رهرب  مالعمر،  مشکوک  مرگ  به  اشاره  با  سیاف  آقای 
خواست  گروه  این  اعضای  از  پاکستان،  در  طالبان  پیشین 
سهیم  کشورشان  آینده  در  و  بپیوندند  افغانستان  دولت  به 
شوند. او گفت که تامین صلح در افغانستان خواست متام 
با دو رشط یعنی گفت وگو  باید  این روند  اما  افغآن هاست 
پایان کامل جنگ  با منایندگان متام گروه های مخالف و 

صورت بگیرد.
وی افزود که نباید تنها با یک گروه صلح شود و گروه های 
در  جنگ  به  "داعش"  چون  دیگری  های  نام  زیر  دیگر 

افغانستان ادامه دهند.
نخستین دور گفت وگوهای صلح رودررو میان منایندگان 
در  ژوئن  ماه  هشتم  در  افغانستان  دولت  هیئت  و  طالبان 
اسالم آباد برگزار شد، اما دور دوم این گفت وگوها که قرار 

بود هفته گذشته برگزار شود به تعویق افتاده است.

آقای سیاف هم چنین از برگزاری فاتحه برای مال عمر در 
افغانستان و ابراز تاسف شامری از مقامات در مورد مرگ 

او، شدیدا انتقاد کرد.
او گفت: »افسوس به حال این ها که فاتحه کسی را می گیرند 
که مردم را به خاک و خون می کشد. این قدر که مالعمر را 
دوست داشتید، می رفتید پهلویش و می جنگیدید. حاال که 
در پهلوی نظام هستید مردانگی و مروت و غیرت ایجاب 

می کند که دل سوزی تان به این سمت باشد.«
پیشین  اعضای  از  شامری  عمر،  مال  مرگ  اعالم  دنبال  به 
گروه طالبان در کابل مراسمی برای یادبود از او را برگزار 
کردند که گفته می شود تعدادی از مقام های دولتی هم در 

آن رشکت کرده بودند.
اما پس از آن دولت افغانستان رسام اعالم کرد که برگزاری 
تبلیغ  و  هم دردی  "هم سویی،  هدف  با  هامیش  نوع  هر 
مکتب مال عمر" در کشور ممنوع است و "هدف مرشوع 

نظامی" دانسته می شود. )بی بی سی(

ریاست جمهوری افغانستان از افزایش تعداد کشته شدگان 
این  پایتخت  کابل،  شهر  در  شب  پنج شنبه  انتحاری  حمله 

کشور خرب داد.
جمهوری  ریاست  سخن گوی  معاون  هاشمی،  ظفر 
کنفرانس  یک  در  )مرداد(  اسد   ۱۶ جمعه  روز  افغانستان 
خربی در کابل گفت که در این حمله ۱۵ نفر کشته و ۲۴۰ 

نفر دیگر زخمی شده اند.
آقای هاشمی گفت ۴۷ زن و ۳۳ کودک در میان زخمی های 

این حادثه هستند.
عامه  صحت  وزارت  سخن گوی  مایار،  وحیدالله  پیشرت 
که شامر زخمیان  بود  گفته  افغانستان  درمان(  و  )بهداشت 

این رویداد به چهارصد نفر رسیده است.
معاون سخن گوی ریاست جمهوری افغانستان هم چنین از 
برای  دولتی  بلندپایه  اعضای  از  متشکل  کمیسیونی  ایجاد 
تحقیق در مورد این انفجار و کمک به آسیب دیدگان خرب 

داد.
رویداد  محل  به  که  بی بی سی  خربنگار  نوری،  خلیل 
که  زمانی  درست  انفجار  شدت  که  می گوید  بود،  رفته 
شدن  شکسته  سبب  بودند،  خواب  در  محل  ساکنان  همه 

زخمیان  آمار  نتیجه  در  و  شده  مسکونی  منازل  شیشه های 
این رویداد باال رفته است.

خودروی  یک  توسط  گذشته  شب  نیمه  انفجار  این 
مبب گذاری شده در محله شاه شهید کابل رخ داد.

واکنش ها
حکومت  اجرایی  ریاست  افغانستان،  جمهوری  ریاست 
منایندگی  دفرت  و  کابل  در  آمریکا  سفارت  افغانستان، 
محکوم  را  گذشته  شب  انفجار  افغانستان  در  ملل  سازمان 

کردند.
در خربنامه ارگ افغانستان آمده که چنین رویدادهایی نشان 

دهنده شکست مخالفان است.
با  دیروز  افغانستان  جمهوری  رییس  غنی،  ارشف  محمد 
وزارت  مقامات  از  و  کرده  دیدار  حادثه  این  زخمی های 
مداوای  برای  شان  امکانات  متام  از  که  خواسته  بهداشت 

زخمیان استفاده کنند.
آقای غنی انفجار پنج شنبه شب را بی سابقه خوانده است.

با  افغانستان  حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله 
خود،  فیسبوک  رسمی  صفحه  روی  بر  اعالمیه ای  انتشار 
از  که جلوگیری  است  گفته  و  کرده  را محکوم  این حادثه 

ممکن  کسانی  قاطعانه"  رسکوب  با  "تنها  حمالتی،  چنین 
است که "از یک سو از صلح و دست برداشنت از خشونت 
به  بار  بار  دیگر  سوی  از  و  می دهند  خرب  وحشی گری  و 
اعامل وحشیانه و دشمنانه در قبال مردم بی گناه و مسلامن 

افغانستان متوسل می شوند."
چه گونگی  و  صلح  روند  که  کرده  تاکید  عبدالله  آقای 
نیاز  افغانستان  مخالفان مسلح دولت  با  پیشربد گفت وگوها 

به بازنگری "جدی و بنیادی" دارد.
را  حمله  این  نیز  کابل  در  آمریکا  متحده  ایاالت  سفارت 

محکوم کرده است.
در پیام این سفارت آمده است که رخ دادن این انفجار در 
انسان ها  زندگی  که  می دهد  نشان  پرجمعیت،  منطقه  یک 

برای عامالن این رویداد هیچ اهمیتی ندارد.
انتشار  با  هم  افغانستان  در  ملل  سازمان  منایندگی  دفرت 
اعالمیه ای رویداد پنج شنبه شب در کابل را محکوم کرده و 
خواستار توقف فوری استفاده از سالح در مناطق مسکونی 

و حمله به این مناطق شده است.
عهده  بر  را  انفجار  این  مسئولیت  گروهی  هیچ  حال  به  تا 

نگرفته است. )بی بی سی(

جذب  و   جلب  مسئول  بازداشت  از  مىل  امنيت  رياست 
کابل  خرب  از هم کارانش در شهر  تن  پنج  با  گروه داعش 

می دهد.
به  ریاست  این  سوی  از  پنجشنبه  روز  که   درخربنامه ی 
دارد  نام  عبدالفتاح  فرد  این  که  آمده  شد  فرستاده  رسانه ها 

و با اسم مستعار محمد در شهر کابل  فعالیت داشته است.
جذب  و  جلب  مسئوليت  عبدالفتاح،   افزاید:  می  خربنامه 

مراکز  به  آن ها  معرفی  و  داعش  گروه  صفوف  به  جوانان 
آموزش نظامی این  گروه را به عهده داشته است.

افراد جذب  افزايد : وی هنگامی که می خواست  منبع مى 
شده را به گروه های مسلح داعش در والیت ننگرهار اعزام 

مناید بازداشت گردید.
از سوی هم این ریاست از بازداشت نورالحق، یک  تن از 
نورالهادی،   مصطفی،  سید  طالبان،  پیشین   گروپ های  رس 

به امیر صاحب عضو  محمد یونس و غوث الدین مشهور 
پیشین  گروه طالبان در والیت فراه خرب می دهد.

به گفته ی  ریاست عمومی امنیت ملی،  این افراد بر اساس 
اعرتافات عبدالفتاح مسئول جلب و جذب گروه داعش در 
شهر کابل، ابتدا این پنج فرد را از طریق فس بوک به گروه 
و  مالقات  مستقیامً  را  آن ها  بعداً  و  منوده  دعوت  داعش 

جذب منوده است. )کلید(
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مسئول جلب و جذب گروه داعش در شهر کابل
 بازداشت شد

چاِه جنگ، 
راِه صلح

قدرت مند  انفجاری  بود:  گذشته  بامداد  یک  از  ساعت 
از  که  صبح  لرزاند.  غرب  تا  شرق  از  را  کابل  بی سابقه،  و 
خواب برخاستیم، تصاویر جنازه های برجای مانده و خانه های 
تخریب شده را در شبکه های اجتماعی دیدیم. وزارت صحت 
عامه تأیید کرد که بیش از 400 تن زخمی شده   اند. منطقه ی 
شاه شهید و اطراف آن، خونین بود و در شوک. ویرانی این 
پنج  فاصله ی  تا  که  کردند  احساس  کسانی  تنها  را  انفجار 
کیلومتری با محل انفجار قرار داشتند، اما ترس و وحشت آن 
تمام کابل را لرزاند. قدرت انفجار در حدی بود که پارچه های 

شیشه، تا چند کیلومتری محل انفجار دیده می شد. 
جنگ  و  دولت  صلح  که  است  نتایجی  از  بخشی  ابن 
تروریستان، بر مردم تحمیل کرده است. دولت چه رجز صلح 
بخواند، چه آشوب جنگ راه بیندازد، مردم این چنین سالخی 
و تکه تکه می شوند. غم مردم، رنج مردم، شهدا و قربانیان 
مردم، فرمان روایان مملکت را وادار می کند تا به شفاخانه ها 
رویدادهای  زخمیان  پینه بسته ی  و  سوخته  تن  بر  و  بروند 
چاهی  بگیرند.  فسبوکی  عکس  و  کنند  افسوس  تروریستی، 
امید  به  که  راهی  و  می کند  حفر  وطن  این  در  جنگ  که 
زندگی  بر  چیزی  هیچ  می چرخاند،  سرمان  گرِد  را  ما  صلح، 
مردم نمی افزاید. این راه و آن چاه، قربانی می گیرد، زندگی 

می گیرد.
و  صلح  به  امیدی  هنوز  آیا  شرایطی،  چنین  وجود  با 
نه.  می گویند:  دست  یک  مردم  داریم؟  صلح  گفت وگوهای 
دولت مردان  هستند.  جنگ جو  و  مزدور  تروریست،  طالبان، 
هر  به  ما  و  دارد  گذشته  از  بهتر  رفتاری  پاکستان  می گویند 
بارها  ملی،  وحدت  دولت  رییس  آورد.  خواهیم  صلح  قیمتی 
و بارها این شعار را تکرار کرده است: او به هر قیمتی صلح 
آن چه  است.  گذشته  او  زمام داری  از  سال  یک  اما  می آورد. 
بود؛ تن های  در یک سال دیدیم، جنگ و ترور و تروریسم 
بود؛  بیوه  زنان  و  یتیم شده  کودکان  بریده،  سرهای  پاره، 
ساختمان های در خاک و خون فرورفته و خیابان های چقور 

شده بود.
اشرف  حکومت داری  سال  یک  از  نتیجه  ملموس ترین  این، 
غنی و عبداهلل عبداهلل است. مردم افغانستان، این نتیجه را با 
پوست و گوشت و خود تجربه کرده اند؛ اما مسئولین حکومت 
پایان  برای صلح و  امیدی  باور دارند که  وحدت ملی، هنوز 

این دهشت باقی مانده است. 
کرد  تالش  ارگ  و  آمد  دیگر  مالیی  است.  مرده  عمر  مال 
روزها  نخستین  در  او  بزند.  جا  صلح دوست  قهرمانی  را  او 
بر لشکر تروریستان طالب، دو  از اعالن فرماندهی اش  پس 
نخست،  انفجار  در  کرد.  منفجر  را  کابلیان  روان  و  کابل  بار 
بیش از 400 نفر کشته و زخمی شدند و رکورد آدم کشی در 
به  این حال، چشم مردم هنوز  با  آِن خود کرد.  از  را  انتحار 
به  است؛ و چشم دولت  امنیتی شان  نیروهای  اقدام  و  دولت 

سوی پاکستان.
انتظار مردم از دولت، تأمین امنیت است. انتظار دولت ما از 
ترک  طالبان،  از  ما  دولت  خواست  و  صلح  تأمین  پاکستان، 
جنگ؛ و این سریال بی پایان زیستن در افغانستان است که 
از  که  می پذیرد  دولت  نه  می گیرد.  قربانی  مردم  از  روز  هر 
عهده ی این جنگ برنمی آید و نه مردم می گویند که از وطن 
بیزارند. مردم، به امید خدا از خانه  بیرون می آیند و دولت به 

امید پاکستان، در پی یافتن صلح بر سر میز مذاکره است. 
دولتی  و  ملت  است، سرگردانی  روشن  آن چه  میان،  این  در 
دام  در  و  می شوند  شکار  طالبان  توسط  یک جا  که  است 
در  آینده ای  چه  می دانند  مردم  نه  اند.  افتاده  گیر  پاکستان 
انتظارشان است و نه دولت باور دارد که آینده ی این مردم 
اقدام دولت، دولت منتظر  آنان است. مردم منتظر  به دست 

اقدام پاکستان و طالبان.
صلح  راِه  را  جنگ  چاِه  رییس جمهور،  که  است  این چنین  و 
می بیند و چاره ای جز رفتن به این راه و افتادن به این چاه، 
برای مردم نمی بیند. آیا زمان دوباره اندیشیدن به سیاست های 
صلح طلبانه فرا نرسیده است؟ آیا هنوز امیدی به گفت وگوهای 
صلح و جلب رضایت طالبان برای گفت وگوهای صلح باقی 
از  را  مردم  طالبان،  به دست آوردن  امید  به  آیا  است؟  مانده 

دست نخواهیم داد؟
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روزیادداشت



تاریخ معاصر پرآشوب افغانستان،  برای ما نشان می دهد 
که این مردم یا درگیر سلسله ای از جنگ ها، ناآرامی های 
بهبود  یا در حال  بوده اند و  سیاسی و رسوایی های فساد 
فقیر  را  کشور  این  حالت  دو  این  آمیختگی  آن.  از 

نگهداشته است و آینده ی آن هم مطمئن نیست. 
که  است  جهانی  جامعه ی  به  وابسته  افغانستان  اقتصاد 
از سقوط  تا  می دهند  دالر  ملیون ها  این کشور  به  ساالنه 
با وجود  کنند.  عیار جلوگیری  تمام  و مرج  آن در هرج 
پایدار ساختن  برای  این تالش ها، سرازیرشدن کمک ها 
کمک های  بدون  بتواند  روزگاری  که  افغانستان  اقتصاد 
اندک  خیلی  تأثیر  بایستد،  خود  پای  روی  خارجی 

داشته است.  
برای  بین المللی  تالش های  راه  سر  بر  همیشگی  چالش 
بازسازی افغانستان این است که در فقدان حکومت داری/
مدیریت سیاسی در سطح حکومتی نظام مالی و اقتصاد 

پایدار در این کشور به وجود نیامده است. 
پس  پایدار  جوامع  بازسازی  مرکز  ماه،   این  اوایل  در 
 Center for rebuilding  ( حوادث  از 
 SuStainable CommunitieS after
diSaSter( در دانشگاه ماساچوست بوستون،  میزبان 
این  عنوان  بود.  افغانستان  درباره ی  بین المللی  کنفرانسی 
راه  افغانستان:  در  پایدار  جامعه ی  »بازسازی  کنفراس 
پیشرو« انتخاب شده بود. برای من فرصتی پیش آمد تا با 
بنیان گذار این مرکز و استاد برنامه ریزی شهری و مطالعات 

اجتماع، داکتر ادینرل اوتونا، صحبت کنم. 
او گفت که به زودی پس از پایان جنگ جهانی دوم، در 
متحده  ایاالت  نمایندگان  مارچ سال ۱9۴8، مجلس  ماه 
این طرح  در  کرد.  را تصویب  اقتصادی  طرح همکاری 
برای بازسازی شرق اروپا که بر اثر جنگ ویران شده بود، 
برنامه ی جامع  این  نظر گرفته شده بود.  در  دالر  بلیون   ۱۲
بازسازی اروپا به نام »پالن مارشال« مشهور شد. در سال 
۲۰۱۴ پس از بیشتر از یک دهه حضور ایاالت متحده و 
ناتو، حساب ها نشان می دهند که مبلغ مصرف شده برای 
»بازسازی« افغانستان بیشتر از مبلغ مصرف شده برای پالن 

مارشال است. 

باشد.  پول  نمی رسد که مشکل  نظر  به  نگاه نخست،   در 
قانونی،  و  مالی  تنظیم کننده،  ساختار های  نبود  و  فساد 
سبب توزیع نابرابر ثروت در این کشور شده اند. تمام این 
یا ۲۰ درصد جمعیت ریخته شده اند  به جیب ۱۵  پول ها 
که به منابع و قدرت دسترسی داشته اند. نابرابری اقتصادی 
همین  و  بود  آشنا  پدیده ی  نیز یک  قبال  افغانستان  برای 
در  کمونیستی  انقالب  پیروزی  عوامل  از  یکی  نابرابری 
رقیب  سیاسی  ایدیولوژی های  امروز،  بود.    ۱9۷8 سال 
هم چنان یک مشکل است. این ایدیولوژی ها بیشتر رنگ 
مذهبی دارند و هنوز هم در کشور تفرقه می افگنند و با هر 

گونه حکومت داری خوب دشمنی بنیادی دارند. 
چالش از سر راه بازسازی افغانستان زمانی برداشته می شود 
که مشکل ناپایداری رفع گردد. استراتژی جامعه ی جهانی 
پایداری  ضرورت  بر  تأکیدی  افغانستان  بازسازی  برای 
نداشته است. بخش عمده ی صدها میلیون دالر که برای 
برای ساختن جاده ها،  سرازیر شده اند  افغانستان  ساختن 
اما  رسیده اند.  مصرف  به  مکتب ها  و  شفاخانه ها  بندها، 
مردم افغانستان قادر نیستند که بدون ادامه ی کمک های 
به  کنند.  حفظ  را  زیربناها  این  جهانی  جامعه ی  مالی 

این  گردد،  قطع  پول  جریان  که  زمانی  دیگر،  عبارت 
زیربناها زیاد دوام نخواهند آورد. 

احتماال استراتژی بهتر برای بازسازی افغانستان این است 
که تالش ها بر موارد زیر متمرکز گردند: 

و  بر  مبتنی  که  قوی  اساسی  قانون  یک  ساختن   ).۱
بازتاب دهنده ی تاریخ،  فرهنگ و باور این سرزمین باشد 
مدنی  وحقوق  بشر  حقوق  از  مدرن  درک  به  عمیقا  و 

متعهد باشد. 
۲.( تقویت حاکمیت قانون- نه از طریق نظامی سازی بلکه 
دست یافتن به این توانایی که قوانین تطبیق گردند، آرامی 
حفظ شود و کسانی که قانون شکنی می کنند مورد پیگرد 
جدی  آن،  کنترل  و  فساد  از  جلوگیری  برای  قرارگیرند. 
گرفتن این نکته برای افغانستان بسیار حیاتی است. به دلیل 
ناتوانی در پیگرد قانون شکنان، فساد در این کشور فراگیر 

شده است. 
نظام  و  تنظیم کننده  چارچوب  یک  ایجاد   ).۳

مالی قوی برای تسهیل و حراست از سرمایه گذاری ها. 
یکی از راه حل های حیاتی برای توسعه ی افغانستان و رفع 
خصوصی ست.  بخش  به  وابسته  آن،  اقتصادی  مشکل 
در  می تواند  بین المللی  خصوصی  سرمایه گذاری های 
شوند.  واقع  مؤثر  کوچک  پرسود  تجارت های  ایجاد 
بیشتر  اقتصادی  توسعه ی  سبب  کوچک   تجارت های 
بازسازی  برای  الزم  درآمدهای  و  می شوند  کشور  در 

افغانستان را تولید می کنند. 
مانع  امنیتی  تهدیدهای  که  است  این  اکنون  ترس 
ساختن  مساعد  می گردند.  افغانستان  در  سرمایه گذاری 
شرایط برای رشد بخش خصوصی نیاز به اداره ی سیاسی 
جامعه ی  آن،  کنار  در  دارد.  محلی  و  ملی  سطح  در 
برای  راه  ساختن  هموار  بر  را  تالش هایش  بین المللی 
رشد  برای  مساعد  شرایط  کردن  فراهم  و  سرمایه گذاری 
بخش خصوصی متمرکز سازد. این تالش های جامعه ی 
جهانی باید هم متمرکز بر ساختن زیربناها باشند و هم، 
قابل  و  قوی  تنظیم کننده ی  و  قانونی  ساختار  یک  باید 
تطبیق را ایجاد کند تا امنیت سرمایه گذاری ها تأمین شود 

و از آنها حمایت گردد. 
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لطفًا به چشم و چال هر دو نگاه نکنید. کوری مراد از نقص جسمانی نه، بل نشانی از ایده 
و فکر هردوست. البته با ذکر این نکته که عمر جور، دنیا و زندگی های متفاوت را دید، اما 

بازهم کور و ناقص ماند. 
دو  سن  به  باآلخره  و  فرمود  تخریب  کرد،  قتل  عمر  یک  می شناسیم.  همه  را  کور  عمر 
سال پیش ُمرد. وی عالقه مندان فراوانی داشت و هنوز هم دارد. یک عده مثل خودش 
دستار می پوشد و پیراهن تنبان، عده یی هم توانسته اند سال ها کت شلوار بپوشند. عمر کور 

تروریست بود و کشور را عماًل به تباهی کشاند. 
عمر جور را نیز همه می شناسیم. یک عمر دزدی کرد، رشوه گرفت و میلیون ها دالر را بُرد. 
وی نیز عالقه مندان فروانی دارد. وی بر خالف عمر کور، دست از دستار و پیراهن-ایزار 
شسته بود و میان کت شلوار سنگر گرفته است. وقتی امنیت ملی برگزاری مراسم سوگواری 
عمر کور را ممنوع اعالم کرد، عمر جور برآشفت. آن را خالف عرف و سنت جامعه خواند 

و هشدار صادر کرد. 
عمر کور رهبر گروه تروریستی طالبان شد و عمر جور، در تمام این سال ها، از پشت پرده 
عمر کور را حمایت کرد. کسی حتی اعتراضی بر او روا نداشت. عمر کور تشنه ی ریختاندن 

خون ملت بود و عمر جور، کمری از کمرهایش را برای توجیه او بست. 
مراسم  ارگ  در  کور  عمر  مرگ  از  گرچه  است.  زنده  جور  عمر  اما  است  ُمرده  کور  عمر 
سوگواری برگزار نشد، اما اگر عمر جور بمیرد، ارگ سه روز چه که سه سال مکمل در حالت 
نیمه افراشته باقی خواهد ماند. عمر کور را آی اس آی حمایت کرد و عمر جور را آی آر ای. 
این که عمر کور چه دانه های از خرمن عمر جور برداشته بود، افشا نشد و شاید هرگز هم 
معلوم نشود. اما این که عمر جور در کانادا تحصیل یافت و از مکتب عمر کور، سنت و عرف 

را به میراث گرفت، معلوم و آشکار شد. 
عمر کور نبض ترور و رهبر تروریستان بود، اما عمر جور نبض فساد و رهبر تبهکاران! هر 
دو می تپید تا افغانستان به آبادی نرسد. هر دو موفق بود. عمر جور به نحوی مرگ عمر کور 
را برای ما تسلیت گفت اما این که اگر عمر جور قبل از عمر کور می ُمرد؛ آیا عمر کور مرگ 

وی را به جامعه ی افغانستان تسلیت می گفت یا خیر؟! تردید وجود دارد. 
عمر کور شب جمعه کابل را به خاک و خون کشید، اما عمر جور روز جمعه به دیدار زخمیان 
را  معنای صبر  اجر خواست. عمر کور  و  برای شان صبر  قلب  از صمیم  و  حادثه شتافت 

نمی فهمید و عمر جور، معنای اجر را نمی فهمد. 
از منظر دین و شریعت؛ عمر کور دنیا را فدای آخرت کرد، ضمن این که آخرتش را هم 
خراب کرد. عمر جور، آخرت را فدای دنیا کرد. دنیایش را ساخت، اما آخرتش معلوم نیست. 
را همه دیده و  اما عمر جور  نداشت  ندیده، شاید هرگز حضور فزیکی  را مردم  عمر کور 

حضور فزیکی دارد. 
عمر کور هرگز فرصت نیافت از مردم معذرت بخواهد اما عمر جور، این فرصت را دارد و 

می تواند چند صبایی همسو با زندگی و قانون نفس بکشد. 
عمر کور با کل نظام افغانستان دشمنی داشت و از همه هم می ترسید، اما عمر جور فقط 
از نهادهای قضایی سالم می ترسد. عمر کور از حساب آن دنیا وهم داشت و عمر جور، از 

حساب این دنیا! عمر کور حاکِم مذموم بود اما عمر جور، مذموِم حاکم است. 
عمر کور زنان را با واسکت انتحاری به افغانستان می فرستاد، عمر جور بعضی از زنان را به 

سفرهای افتخاری به اروپا سوق می داد. 
عمر کور دشمن دولت و همیشه در حال فرار بود اما عمر جور، خود دولت دار و برقرار بود. 

شاید ربطی به میزان چشم هر دو داشت که عمر کور، یکی کم داشت.
عمر جور نمای لشم و ظاهر مرتب دارد اما عمر کور، گنجینه ی از پشم بود و همیشه پیام 

غذب داشت. 
تخت  تا  خواب  بستر  از  جلسه،  تا  مهمانی  از  داشت،  یک سان  باطن  و  ظاهر  کور  عمر 
حکومت! عمر جور اما سریالی از تفاوت بود. با تغییر عقربه ی ساعت، ژست و ظاهر او نیز 

تغییر می کرد. 
عمر کور بارها طرح حمله بر پارلمان را ریخت اما موفق نشد. عمر جور بارها آماج حمالت 

پارلمانی قرار گرفت اما موفقانه دور زد. 
عمر کور استندرد را فحش می فرستاد، فکر می کرد کدام رییس جمهور کافر است. عمر جور 

اما بسا استندردها را دید و فهمید، خود را رساند و برای دیگران نخواست. 
در نهایت، عمر کور در پاکستان مرد، دو سال از مرگش گذشت و اکثریت مردم از مرگ 
او خوش حال شد. عمر جور شاید در امریکا بمیرد. مرگ او شاید دو دقیقه هم پنهان نماند. 
این که چه کسی یا کسانی از مرگ او اندوهگین و چه کسانی خوشحال خواهند شد، معلوم 

نیست.

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

 بازسازی افغانستان؛ راه پیشرو 

چالش از سر راه بازسازی افغانستان زمانی 
ناپایداری رفع  برداشته می شود که مشکل 
برای  جهانی  جامعه ی  استراتژی  گردد. 
ضرورت  بر  تأکیدی  افغانستان  بازسازی 
پایداری نداشته است. بخش عمده ی صدها 
افغانستان  ساختن  برای  که  دالر  میلیون 
جاده ها،  ساختن  برای  شده اند  سرازیر 
مصرف  به  مکتب ها  و  شفاخانه ها  بندها، 
رسیده اند. اما مردم افغانستان قادر نیستند 
جامعه ی  مالی  کمک های  ادامه ی  بدون  که 
جهانی این زیربناها را حفظ کنند. به عبارت 
دیگر، زمانی که جریان پول قطع گردد، این 

زیربناها زیاد دوام نخواهند آورد. 

برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: ایلی رستم  منبع: فارن پالیسی 



بود، چرا که صحبت های  کارول، سزاوار مالمت 

بیان  فصاحت  دلیل  به  هم  و  محتوا  در  –هم  او 

او  از قاعده، و برای کسی )زنی( مانند  او- خارج 

نامناسب دانسته می شد.

واکنش و پاسخ تماشاچیان به این نمایش به این 

دلیل بود که آن ها شخصیت ها و طرح داستان را 

غیرمناسب و غیرموجه می دانستند. نویسنده، تحت 

فشار انتقادها، در نهایت پاسخ داد که این نمایش 

یک افسانه است و نباید جدی گرفته شود. با این 

حال، این نمایش تأثیر قدرت مندی داشت زیرا که 

تماشاگران باور داشتند وحشتی که کارول در جان 

ایجاد کرده بود می توانست در واقعیت نیز، در یک 

دانشگاه بزرگ در آمریکا اتفاق بیفتد: عجوزه های 

که  می اندازند  راه  به  سروصدا  آن قدر  بدخلق، 

می تواند شغل یک مرد بی گناه و الیق و باکفایت 

نابود کند. کسانی که حتا مدتی کوتاه در این  را 

نهادها گذرانده  باشد می دانند که این می تواند به 

باشد:  افسانه  یک  یونان،  اسطوره های  اندازه ی 

براساس  نه  و غیرمشهود است که  مبهم  اتهامی 

از  برداشت هایی  براساس  بلکه  واقعی،  رفتاری 

رخ دادن  بر  دلیلی  نمی تواند  که  است  رفتارهایی 

عملی باشد. اما نمایش اولینا تحلیلی بیش از حد 

ساده از زندگی در آن زمان نشان داده است.

به  را  ما نمی توانیم غول چراغ جادو  اکنون دیگر 

داخل بطری برگردانیم تا شرایط، به دوران پیش 

از فمنیسم بازگردد، اما می توانیم از کتک خوردن 

کارول از جان خوش شویم!

سیاست عملی و تجربی: زنان به عنوان موجودات 

سیاسی

آن  خاص تر  معنای  به  »سیاست«  از  درنهایت، 

صحبت می کنیم: چه گونه در مورد زنان، به عنوان 

رای دهندگان، توسط کارشناسان و سیاست مداران 

سرشناس  زنان  به  نگاه  می شود؛  گفته  سخن 

و  است  چه گونه  برجسته  جایگاه های  دارای  و 

چه گونه مورد گفت وگو قرار می گیرند؛ و سرانجام، 

درمورد یک نمونه ی قابل توجه بحث خواهد شد: 

بانوی  کلینتون،  هیالری  از  رسانه ها  گفت وگوی 

اول سابق ایاالت متحده و سپس سناتور نیویورک.

ممکن است این امید وجود داشته باشد که بیش 

از هشتاد سال پس از به دست آوردن حق رأی در 

رسمیت  به  رای دهندگان،  به عنوان  زنان  آمریکا، 

ایراد  از  شناخته شده و این امری معمول، خالی 

با  اما وسواس ذهنی کارشناسان  باشد؛  یا صدمه 

قوی تر  تنها  اخیر  سال های  در  رأی دهنده،  زنان 

نگاهی  با  می توان  دیگر،  طرف  از  است.  شده 

خوشبینانه این امر را تشویق کننده دانست: کسانی 

کرده اند  باور  درنهایت  دارد،  اهمیت  نظرشان  که 

که زنان دارای قدرت هستند و نمی توان آن ها را 

بااین حال، شیوه ای که زنان مورد  نادیده گرفت. 

نگران کننده  اغلب  می گیرند،  قرار  آن ها  توجه 

است.

زمانی که یک گروه، به عنوان گروهی دارای قدرت 

از  می شوند،  شناخته  مشخص  خواسته های  و 

سیاست مداران آگاه و روشن فکر انتظار می رود که 

درمورد آن گروه و نیازهایش صحبت کنند. گاهی 

آمریکا،  در  پیش می آید.  زنان  درمورد  اتفاق  این 

حزب دموکرات، همواره »حق زنان برای انتخاب« 

انتخابات  دوران  در  )سپس  می کنند  تکریم  را 

در  این مورد، خودداری می کنند(.  در  از صحبت 

در  بخصوص  آموزش،  متحده،  ایاالت  سیاست 

یک  عنوان  به  سنتی  طور  به  نخستین،  مراحل 

»مسئله ی زنانه« در نظر گرفته شده بود؛ اگرچه 

به  آغاز  جمهوری  ریاست  مرد  کاندیدان  اخیرا 

شناسایی و مطرح کردن خود به عنوان شخصی که 

تحصیالت برای او در اولویت قرار دارد، کرده اند. 

اوقات  اغلب  تبلیغات،  در  زنان  به  توجه  و  توسل 

به  می شود.  انجام  توهین آمیز  آشکارا  شکلی  به 

مجری  تلویزیونی،  برنامه ی  یک  در  نمونه،  طور 

که  کرد  سوال  بوش  دبلیو  جرج  از  برنامه  »زن« 

پاسخ  بوش  چیست.  عالقه اش  مورد  ساندویچ 

داد: کره ی بادام زمینی و ژله روی نان سفید. به 

این پاسخ فکر کنید: این تنها می تواند ساندویچ 

باشد.  پیش دبستانی  کودک  یک  عالقه ی  مورد 

افراد گروه تبلیغاتی بوش باور داشتند که کودکانه 

رفتارکردن همان چیزی است که زنان می خواهند.

دارد  وجود  گروه ها  دیگر  درمورد  که  کلیشه ای 

ممکن  که  است  این  آن ها  به  پرداختن  دلیل  و 

است یک مانع باشند اما تنها زنان هستند که به 

به هیچ  عنوان کودکانی سبک سر، که عالقه مند 

موضوعی غیر از لباس و مسایل کودکانه نیستند، 

به آن ها پرداخته می شود.

تایمز،  نیویورک  نشریه ی  در  منتقدین،  از  یکی 

در طول کمپیاین در سال 2000، چندین ستون 

مطلب درمورد این موضوع نوشته بود که هرکدام 

از دو طرف چه کار هایی را برای جلب رضایت زنان 

درمورد  و قضاوت سیاست مداران  انجام می دهند 

مثال،  عنوان  به  چیست.  می خواهند  زنان  آن چه 

یکی از مباحث جدی و شدید درمورد مادرانی است 

که در حومه های شهر زندگی می کنند و اکثریت 

وقت آن ها به انتقال فرزندان شان به محیط های 

اولویت های  این که  و  آموزشی و ورزشی می گذرد 

انتخاباتی آن ها چیست.

برای  مشاوران  از  یکی  که  استریش  سوزان 

از  بود،  دموکراتیک  حزب  سیاست مداران 

دشواری هایش برای این که به تیم انتخاباتی اش 

زن  یک  به عنوان  که  آن چه  حداقِل  که  بفهماند 

زنان  می کند: حضور  می خواهد چیست، صحبت 

تصمیمات  که  جایی  »میز«،  سر  در  )جمع(، 

از  یکی  است.  می شده  گرفته  بحث  به  کمپاین 

)انتقاد( استریش پاسخ  به  اعضای مرد درنهایت 

داد که در میان تعداد زیادی از مردان، او تنها زنی 

بوده که در گروه حضور داشته است، و همین باید 

برای او قناعت بخش باشد.

بنابراین، باعث تعجب نیست که درک عمومی از 

زنان برجسته و قدرت مند دارای ابهام است. زنان 

قدرت مند به شیوه های متعددی مورد قضاوت هایی 

مربوط به جنس خود قرار گرفته اند، مانند شیء با 

آن ها رفتار شده است یا مورد استهزا قرار گرفته  اند. 

کرونکیل  نشریه ی  در  متنی  نمونه ها،  از  یکی 

درنظرگرفتن  بدون  که  است  سانفرانسیسکو 

عواقبش، می توانست متن جالبی باشد. گارشیک 

کوریای  وزیرخارجه ی  گفته ی  درمورد  گزارشی 

از دیدارش  بینس )مرد( پس  جنوبی، لی جونگ 

مادلین  آمریکا،  متحده ی  ایاالت  دولت  وزیر  با 

آلبرایت )زن(، ارائه می دهد. لی می گوید: »من و 

آلبرات تقریبا هم سن هستیم. بنابراین ما دو نفر، با 

هم احساس صمیمیت داریم... )زمانی که او را در 

آغوش گرفتم( به نظرم آمد اندام خوبی دارد...«. 

جنرال جان اف کمپبل، فرمانده ماموریت حمایت قاطع 
با متیو شرمن، مشاور سیاسی اش،  افغانستان، هم راه  در 
از  را  کننده ای  دلگرم  نسبتا  و  آموزنده  بسیار  گزارش 
میدان نبرد در ۴ ماه آگست، در موسسه بروکینگز، ارائه 
دادند. حتا باوجود گزارش های اخیر از مرگ مال عمر 
در سال ۲۰۱۳ و اختالفات متعاقب آن در گروه طالبان، 
در  نداشت.  وجود  الوقوع  قریب  پیروزی  حس  هیچ 
واقع، من از این بحث جدا شدم که ایاالت متحده و هم 
چنین دیگر کشورهای عضو ناتو باید میزان نسبتا کمی 
از نیروهای ارتش را پس از سال ۲۰۱۶ به منظور کمک 
با  امر مبارزه  در جنگ و پیش برد اهداف خود ما در 
برنامه  به  نظر  نگهدارند-هرچند  افغانستان  در  تروریزم 
کنونی حکومت اوباما تمام نیروهای عملیاتی ارتش تا 

اواخر سال آینده از این کشور خارج خواهند شد.
اما در روزی که جریان اصلی رسانه ها بر گزارش جدید 
سازمان ملل، که تلفات بی سابقه را در افغانستان مستند 
می سازد، تاکید کردند؛ پیام کمپبل سزاوار توجه بیشتر 
است. از زمانی که نیروهای آمریکایی از اوج ماموریت 
تاکنون 9۰ درصد کاهش یافته است و بسیاری از امور 
گزارش دهی به حکومت افغانستان واگذار شده است، 
در  نبرد  میدان  از  را  زیادی  مستقیم  اطالعات  دیگر  ما 
افغانستان دریافت نمی کنیم. به این ترتیب، اطالعاتی از 
این قبیل که از یک جلسه عمومی نسبتا نادر به دست 
از  زیادی  بخش های  است.  مطالعه  درخور  می آید، 
آن  از  کننده تر  امیدوار  و  کننده  دلگرم  اطالعات  این 
چیزی است که عقل متعارف کنونی در مورد جنگ در 

افغانستان می گوید.
نخست، شایان ذکر است که گزارش سازمان ملل متحد 
به  است،  کننده  نگران  که  حالی  در  تلفات،  مورد  در 
تفسیر نیاز دارد تا به درستی فهمیده شود. افغانستان در 
مرحله ای است که در سال جاری میزان تلفات ملکی در 
آن حدود ۱۰ هزار تن ثبت شده است که احتماال ۳ تا ۴ 
هزار آن را کشته شده ها تشکیل می دهد. از آن جایی که 
مطالعه بخش های دورافتاده ی کشور مشکل است، آمار 
واقعی مطمئنا تا حدودی باالتر است. اما بیایید بگوییم 
میلیون   ۳۰ که  کشوری  در  نظامیان،  غیر  تلفات  که 
جمعیت دارد، مجموعا ۵ هزار تن یا چیزی در حدود 
آنست. این یک آمار باال است؛ اما با استندردهای یک 
جامعه در حال جنگ نجومی نیست )حتا برخی ها این 

کشور را کشوری »در صلح« در نظر گرفته اند(.
به عنوان یک نقطه مرجع، این ارقام با اوضاع در کلمبیا، 
که به درستی و به طور گسترده نمونه  موفقی از جنگ 
در برابر شورش خوانده شده است و با جمعیت حدود 
از  ناشی  مرگ  مورد  هزار  ساالنه ۱۵  هنوز  میلیون،   ۵۰
خشونت را تجربه می کند، به خوبی قابل مقایسه است. 
از نگاه آمار، این رقم دو برابر کم تر از آمار مرگ و میر 
از  اما  باالست؛  بسیار  شک  است-بدون  آمریکایی ها 
آن چه که افغانستان در دهه ۱98۰ و ۱99۰ متحمل شد 
یا از آن چه که چندین منطقه جنگی در شرق میانه امروز 

تحمل می کنند، کامال متفاوت است.
جنرال  اما  می کنم.  مطرح  من  که  اند  نقاطی  باال  نقاط 
او، حدود 9۰ درصد  برآورد  در  که  کرد  اظهار  کمپبل 
این تلفات توسط طالبان تحمیل شده است. این آرامش 

کمی برای قربانیان است؛ اما قابل یادآوری است که چه 
کسانی جنگ و کشتار را تحریک می کنند.

برخی از نقاط برجسته این بحث شامل حقایق کلیدی 
زیر اند:

سال  در  امریکا  ارتش  عضو  یک  صرف   -
جاری در افغانستان کشته شده است، یک ملکی مربوط 
به وزارت دفاع و سه پیمان کار نیز جان های شان را از 
دست داده اند. این تلفات غم انگیز است؛ اما در مقایسه 
با سال هایی که ساالنه ۵۰۰ امریکایی را در جنگ در 
آن جا ]افغانستان[ از دست می دادیم، به صورت واضح 

بهبودی قابل توجهی را نشان می دهد. 
-  نیروهای افغانستان، به نوبت خود، تلفات 
بدون  می کنند.  تحمل  جاری  سال  در  را  پیشینه ای  بی 
تالش های  و  است  سنگینی  بسیار  بهای  این  شک، 
است  گرفته  صورت  آن  کاهش  منظور  به  گسترده ای 
)از قبیل آموختاندن به سربازان که همیشه باید با خود 
اگر  بپوشند حتا  ایمینی  باشند، زره و کاله  بنداژ داشته 
درگیری مستقیم نداشته باشند، بیشتر گشت زنی کنند تا 
کم تر هدف نرم و قابل پیش بینی دشمن قرار بگیرند، 
از  استفاده  با  را  نبرد  میدان  از  مجروح  سربازان  انتقال 

هواپیماهای محدود شان سریع تر سازند(.
اقدام  یک  نتیجه  تاحدی  باال  ارقام  اما   -
تهاجی نیز است -  واحدهای ارتش افغانستان چندین 
عملیات را در سال جاری برنامه ریزی و راه اندازی کرده 
اند که چندین هزار سرباز ارتش در آن شرکت داشته 
اند و ارتش و پولیس افغانستان در حالی حاضر احتماال 
پیش  را  ائتالف  نیروهای  حدود 98 درصد کل جنگ 
جاری  سال  در  افغانستان  نیروهای  نتیجه،  در  می برند. 
شاید سه تا چهار برابر تلفات بیشتر از تلفات سال گذشته 

را به نیروهای طالبان وارد کرده باشند.
شهرهای عمده کشور و شاهراه های کالن   -
آن، به ویژه سرک های حلقوی، باوجودی که در سال 
در  هنوز  است،  شده  خراب  کمی  آن ها  امنیت  جاری 
حالت نسبتا خوبی قرار دارند و به صورت عموم برای 
با این که 9۰ درصد  استفاده ملکی ها امن هستند )حتا 
از  درصد   ۵۴ و  بدین سو   ۲۰۱۱ سال  از  ناتو  نیروهای 

اوایل سال ۲۰۱۴ بدین سو کاهش یافته است(.
مثل  جاهایی  مناطق؛  برخی  در  طالبان   -
والیت بدخشان در شمال شرق و مناطق اطراف شهر 
شمالی و مهم قندوز که قبال حضور چندانی نداشتند، 
باعث دردسر شده اند. اما حتا در جاهایی که آن ها مراکز 
نیروهای  اند،  درآورده  شان  کنترول  تحت  ولسوالی ها 
افغانستان به صورت عمومی کنترول این ولسوالی ها را 

در یک یا دو روز دوباره بدست آورده اند.
افغانستان  مردم  میان  در  طالبان  محبوبیت   -
در بسیاری از نظرسنجی ها کم تر از ۵ درصد باقی مانده 

است.
نیروهای ارتش افغانستان هم چنان از ترک   -
جنگی  توانایی  حفظ  که  چیزی  می برند؛  رنج  خدمت 
آن ها در نزدیکی سطح مجاز را دشوار می سازد )قرار 
است تعداد مجموعی پرسونل ارتش و پولیس افغانستان  
۳۵۰ هزار تن باشند؛ اما در حال حاضر نزدیک به ۳۳۰ 
هزار تن است(. اما اقداماتی برای حل این چالش روی 

پاداش ها  از  استفاده  از جمله  است،  گرفته شده  دست 
اقدام  و  می کنند  نام  ثبت  دوباره  که  سربازانی  برای 
اقدام  جای  )به  سال  طول  در  سربازگیری  جهت  در 
معمولی گذشته که صرف در جریان زمستان سربازگیری 

می شد(.
در جریان سال های گذشته، ایاالت متحده   -
ایجاد  زمینه ی  در  افغان ها  به  کمک  در  گاهی  ناتو  و 
نیروی هوایی و هم چنین ایجاد مدیریت سطح میانی 
کُند بودند؛ این ها نمونه هایی اند که چرا هنوز کارهایی 
ماه آینده  انجام بدهیم که در ۱۷  باید آن ها  داریم که 

شاید دست یافتنی باشند یا نباشند.
و  گسترده تر  جنگ  در  پاکستان  نقش   -
سال  جریان  در  کشور  این  اما  است؛  مانده  پیچیده 
گذشته، تاحدودی در پاسخ به بمب گذاری یک مکتب 
در اواخر سال ۲۰۱۴ توسط نیروهای بنیادگرا، در مناطق 
است. در کوتاه  اختیار کرده  تهاجمی تر  قبایلی حالت 
مدت، این امر خشونت را از طریق مرزها به افغانستان 
ادامه  حالت  این  اگر  درازمدت،  در  است،  داده  انتقال 
یابد، احتماال بر هم کاری نویدبخش میان اسالم آباد و 

کابل در مبارزه گسترده تر علیه بنیادگرایی داللت دارد.
شاید  افغانستان  جنگ  و  بگذارید  هم  روی  را  همه 
کامال  اما  باشد.  واضح  آن  برنده ی  که  نباشد  جنگی 
واضح است که ناتو باخته است. حکومت افغانستان و 
نیروهای امنیتی در سال جاری به شدت آزمایش شده 
اند و بخش بزرگ جنگ را بدون کمک ناتو انجام داده 
است در حالی که حکومت جدید در کابل هنوز برای 
حفظ تعادل تالش می کند. تاکنون، حکومت افغانستان 

و نیروهای امنیتی این آزمایش را سپری می کنند.
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زبان، جنسیت و سیاست: 
قراردادن واژه های »زنان« و 

»سیاست« در یک جمله
نویسنده: رابین الکوف
مترجم: معصومه عرفانی

نیروهای افغانستان، به نوبت 
خود، تلفات بی پیشینه ای را 

در سال جاری تحمل می کنند. 
بدون شک، این بهای بسیار 
سنگینی است و تالش های 

گسترده ای به منظور کاهش 
آن صورت گرفته است )از 

قبیل آموختاندن به سربازان 
که همیشه باید با خود بنداژ 

داشته باشند، زره و کاله 
ایمینی بپوشند حتا اگر 

درگیری مستقیم نداشته 
باشند، بیشتر گشت زنی 

کنند تا کم تر هدف نرم و قابل 
پیش بینی دشمن قرار بگیرند، 

انتقال سربازان مجروح از 
میدان نبرد را با استفاده از 

هواپیماهای محدود شان 
سریع تر سازند(.

بخش پنجم

اوضاع افغانستان 
آن قدر هم بد نیست

  شنبه17 اسد، 1394سال چهارم شماره 889

منبع: نشنل انرتست

نویسنده: میکایل اوهالن

برگردان: حمید مهدوی



یکم
ظهوِر داعش

در حال حاضر، جنبش های شبه القاعده، مناطق گسترده ای 
را در شمال و جنوب عراق، و شمال و شرق سوریه، کنترل 
مناطقی  از  گسترده تر  برابر  صدها  که  منطقه ای  می کنند. 
درواقع،  است.  داشته  دراختیار  اسامه بن الدن  که  است 
موفقیت های  بزرگ ترین  به  القاعده،  به  وابسته  گروه های 
آن جمله،  از  یافته اند.  دست  بن الدن  مرگ  از  پس  خود 
مرکز  تنها  است؛  سوریه  شرقی  منطقه ی  در  رقعه  تصرف 
والیتی در آن کشور که در مارچ ۲۰۱۳، به دست شورشیان 
را در چهل  فلوجه  داعش، شهر  افتاد. در جنوری ۲۰۱۴، 
پیش،  سال  ده  که  درآورد؛ شهری  تصرف  به  بغداد  مایلی 
تفنگ داران دریایی آمریکا آن را تصرف کرده بودند. در 
تصرف  نیز  را  تکریت  و  موصل  آن ها  ماه،  چند  از  کم تر 
اما  کند،  تغییر  است  ممکن  نبرد  خطوط  هرچند  کردند. 
است.  دشوار  آن ها  قدرت  کلی  گسترش  از  جلوگیری 
شمال  و  مرکز  در  چندجانبه  و  سریع  حمالتی  با  داعش، 
عراق در جون ۲۰۱۴، به عنوان مؤثرترین و قدرت مندترین 

گروه جهانی جهان، از القاعده پیشی گرفت. 
غرب  در  بسیاری  افراد  حیرت  باعث  تحوالت،  این 
که  غربی  سیاست مداران  و  کارشناسان  بخصوص  شد، 
منطقه  آن  در  که  اتفاقاتی  سرعت  از  عموما  عقایدشان 
این عقب ماندگی،  دلیل  است. یک  رخ می دهد، عقب تر 
مناطق  از  خبرنگاران  و  ناظرین  بازدید  مخاطره آمیزبودن 
ربوده شدن  جدی  خطر  زیرا  است.  داعش  نفوذ  تحت 
چرا  این که  توضیح  در  خبرنگار،  یک  دارد.  وجود  قتل  و 
بازگردد،  شورشیان  اشغال  تحت  سوریه ی  به  بود  نخواسته 
خبرنگاران  حافظ  بود  قرار  زمانی  که  »آن ها  گفت:  من  به 
خودشان  جاِن  از  نمی توانند  حتا  دیگر  باشند،  خارجی 

محافظت کنند«.
دیگر  و  آمریکا  نفع  به  خبری،  پوشش  فقدان  این 
تا  کرد  کمک  آن ها  به  زیرا  شد،  تمام  غربی  دولت های 
از  بعد  سال های  در  تروریسم«  با  »جنگ  اسفبار  شکست 

۱۱ سپتامبر را بپوشانند. این شکست، هم چنین به واسطه ی 
شده  پوشانده  نیز  منطقه  دولت های  خودفریبی  و  نیرنگ 
است. رییس جمهور اوباما، در یک سخن رانی در آکادمی 
ارتش آمریکا در »وست پوینت« در ۲8 می ۲۰۱۴، درمورد 
نقش آمریکا در جهان، چنین گفت: خطر اصلی که متوجه 
نمی آید،  القاعده  مرکزیت  سوی  از  دیگر  است،  آمریکا 
بلکه از گروه های نامتمرکز وابسته به القاعده ناشی می شود 
است  به همان کشوری  معطوف  برنامه های شان  که عموما 
که  حالی  »در  کرد  عالوه  او  می کنند.  فعالیت  آن  در  که 
جنگ داخلی سوریه، به بیرون از مرزهای این کشور کشیده 
ما  پی  در  که  تندرویی  گروه های  می شود، ظرفیت جنگی 
هستند نیز افزایش می یابد«. این حرف ها البته تا حد زیادی 
چنان چه  خطر،  این  برای  اوباما  راه حل  اما  بودند،  درست 
اپوزیسیون در  بود که »گروه های  این  او عنوان کرد،  خود 
هستند،  تروریست ها  برای  جایگزین  بهترین  که  سوریه، 
تجهیز  و  آموزش  برای  او  جون،  ماه  در  شوند«.  حمایت 
اعضای کارآمد در اپوزیسیون سوریه، ۵۰۰ میلیون دالر از 
کنگره ی آمریکا تقاضا کرد. فریب واقعی در همین است، 
پنج  رییس جمهور،  معاون  بایدن،  که جو  همان گونه  زیرا 
کامال  سوریه  نظامی  اپوزیسیون  کرد،  یادآوری  بعد  ماه 
رسمی  –نماینده ی  النصره  جبهه ی  و  داعش  تسلط  تحت 
القاعده- و به عالوه، دیگر گروه های تندروی جهادی قرار 
دارد. درواقع، هیچ دیواری آن ها را از متحدین به اصطالح 

میانه روی آمریکا جدا نمی کند. 
یک افسر اطالعاتی، از یکی از کشورهای هم جوار سوریه 
»می گویند  داعش  اعضای  که  من گفت  به  در خاورمیانه، 
بشار  ضد  گروه های  برای  پیچیده ای  تسلیحات  این که  از 
می توانند  همیشه  زیرا  خشنودند،  می شود  فرستاده  اسد 
بیاورند«.  به دست  را  آن ها  پول،  مقداری  دادن  یا  زور  با 
این ها ادعاهای پوچی نیستند. مهماتی که از سوی آمریکا 
نیروهای  به  قطر-،  و  عربستان سعودی  -مانند  متحدانش  و 
دست  به  عموما  می شود،  فرستاده  سوریه  در  اسد  ضد 
شورشیان می افتد. من، با نمونه ی کوچکی از سرازیرشدن 

گرفتن  هنگام  موصل،  سقوط  از  قبل  حتا  مهمات،  این 
تیکت خطوط هوایی اروپایی به مقصد بغداد مواجه شدم. 
شده اند،  قطع  بغداد  مقصد  به  پروازها  که  شد  گفته  من  به 
سالح های  به  شورشیان  که  دارد  وجود  خطر  این  زیرا 
ضدموشکی که روی بازو حمل می شود دست یافته باشند 
و از آن ها برای سرنگونی هواپیماهای تجاری که به مقصد 
فرودگاه بین المللی بغداد در حرکت هستند، استفاده شود. 
همان گونه که سیاست مداران عراقی پیش بینی کرده بودند، 
است  نتوانسته  هرچند  سوری،  مخالفین  از  غرب  حمایت 
بشار اسد را سرنگون کند، اما در بی ثبات کردن عراق موفق 

بوده است. 
با  القاعده،  تجدیدحیات  و  تروریسم«  با  »جنگ  ناکامی 
پدیده ای که ساعاتی پس از حمالت یازده سپتامبر پدیدار 
واشنگتن- اقدامات  اولین  است.  توضیح  قابل  گشت، 

جنگ  که  ساخت  روشن  سپتامبر-،  یازده  حادثه ی  از  بعد 
سعودی  عربستان  با  رویارویی  بدون  تروریسم،  علیه 
انداخته  راه  به  آمریکا،  نزدیک  متحد  دو  پاکستان،  یا 
دخالت  بدون  که  حقیقت  این  به  آگاهی  –با  شد  خواهد 
نمی افتاد.  اتفاق  اصال  سپتامبر  یازده  احتماال  این کشورها، 
از  آن ها  از  تن  پانزده  قضیه،  آن  در  هواپیماربا  نوزده  از 
عربستان سعودی بودند. بن الدن از میان نخبگان حاکم بر 
سعودی برخاسته بود. اسنادی که پِی هم به دست مقامات 
مالی  حمایت  که  می گفتند  تکرار  به  می رسید،  آمریکایی 
و  سعودی  عربستان  از  جهادی،  گروه های  و  القاعده 
پادشاهی های خلیج می رسد. در پاکستان، ارتش و نظامیان 
این کشور، از اوایل ۱99۰، نقش اصلی را در سرکارآوردن 
گروه طالبان در افغانستان داشتند که بعدها میزبان القاعده 
و بن الدن شد. پس از وقفه ای کوتاه بعد از یازده سپتامبر، 
پاکستان حمایت خود را از طالبان از سر گرفت. در رابطه 
ریچارد  طالبان،  از  حمایت  در  پاکستان  مرکزی  نقش  با 
و  افغانستان  در  آمریکا  ویژه ی  نماینده ی  هالبروک، 
پاکستان، گفته بود: »احتماال ما با دشمن اشتباه، در کشور 

اشتباه، می جنگیم«. 
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این تحوالت، باعث حیرت افراد 
بسیاری در غرب شد، بخصوص 

کارشناسان و سیاست مداران 
غربی که عقایدشان عموما از 

سرعت اتفاقاتی که در آن منطقه 
رخ می دهد، عقب تر است. یک دلیل 

این عقب ماندگی، مخاطره آمیزبودن 
بازدید ناظرین و خبرنگاران از 
مناطق تحت نفوذ داعش است. 
زیرا خطر جدی ربوده شدن و 
قتل وجود دارد. یک خبرنگار، 

در توضیح این که چرا نخواسته 
بود به سوریه ی تحت اشغال 

شورشیان بازگردد، به من گفت: 
»آن ها که زمانی قرار بود حافظ 
خبرنگاران خارجی باشند، دیگر 
حتا نمی توانند از جاِن خودشان 

محافظت کنند«.

پاتریک کاکبرن                                                                               ترجمه ی حکمت مانا
یادداشت های سخیداد هاتف

تلویزیون  با  گفت وگویی  در  وردک  فاروق  پیش،  سال  چند 

اصال  طالبان«  »گروه  نام  به  چیزی  که  کرد  ادعا  سی  بی  بی 

وجود ندارد. آن وقت همه تعجب کردند. مگر می شد وجود 

چنان گروهی را انکار کرد؟ طالبان هر روز با نیروهای دولت 

می جنگیدند و هر روز آدم می کشتند و مکتب می سوزاندند و 

فاجعه می آفریدند. چه گونه ممکن بود یک مقام مهم حکومتی 

حق  بود.  آور  شگفتی  ندارند؟  وجود  هیچ  طالبان  بگوید 

داشتیم تعجب کنیم. چرا که در آن زمان هنوز نمی دانستیم که 

این »انکار« موضعِ نامعقول یک نفر نیست. نمی دانستیم که 

طالبان حکومتی با هم نشسته اند و قرار گذاشته اند که این 

روند »انکار« را به  قلِب سیاست دولت تبدیل کنند.

از آن زمان تا کنون هر روز که گذشته، آن انکاری که فاروق 

بسی  مصداق های  و  روشن تر  بیان های  کرد،  بیان اش  وردک 

پایه ی حکومتی  بلند  مقامات  اکنون،   یافته است.  شرم آورتر 

طرفدار طالبان با وقاحتی عریان تر و بی باکی بیشتر از طالبان 

حمایت می کنند. هر بار که طالبان به جنایت هولناکی دست 

می زنند، این حامیان حکومتی تروریزم به جای محکوم کردن 

را  طالبان  دامن  چه گونه  که  می افتند  تاب  و  تب  به  تروریزم 

پدیده ی  به  را  آن جنایت  کنند و  پاک  اند  از جنایتی که کرده 

گویی  بدهند.  نسبت  افغانستان«  »دشمنان  نام  به  موهومی 

افغانستان دشمن دیگری جز طالبان هم دارد.

وقاحت تا به آن جا رسیده که وقتی امنیت ملی کشور برگزار 

کردن مراسم سوگواری برای پلیدترین رهبر تروریستان، یعنی 

شاکی  جمهور  رییس  مشاور  می کند،  ممنوع  را  مالعمر، 

افغانی خود را به جا  می شود که چرا نمی گذارند مردم رسم 

بیاورند.

انکار  اند.  اینک گرداننده ی دولت  نیروهای تباهی و سیاهی 

سیاهی شب حاال قاعده است و نه استثنا.

انکاِر سیاهِی 
شب
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کسانی که در حوزه ی بازاریابی و فروش فعالیت 

برای  موثری  فرد  که  دارند  دوست  می کنند، 

خود  توان  متام  و  باشند  خود  مدیر  و  هم کاران 

را برای کمک به آن ها به کار گیرند اما بعضی 

مواقع فرد احساس می کند که کارهایی که انجام 

می دهد خارج از حوزه ی وظایفش است و آن قدر 

تعداد این کارها زیاد شده که منی توان اسم لطف 

و کمک را روی آن گذاشت. اگر یک یا چند مورد 

از این عالئم را دارید، به احتامل زیاد شام هم از 

افرادی هستید که بیش از حد به دیگران لطف 

می کنید و در بین هم کاران خود به فردی مشهور 

هستید که هرکاری را از شام بخواهند، بی قید و 

رشط انجام می دهید:

پیدا  کردن  صحبت  فرصت  جلسه ها  در   -1

منی کنید و فرد دیگری نظر شام را می گوید.

به  زیرا  می کنید  رسزنش  را  خود  هم کاران    -2

از  خارج  کلمه ای  که  منی دهند  فرصت  شام 

خواسته های آن ها به زبان بیاورید.

به  مختلف  درخواست های  و  ایمیل  آن قدر   -3

سمت شام هجوم می آورند که منی فهمید در چه 

جهتی حرکت می کنید.

4-  تقویم کاری تان پر از جلسه و کارهای گوناگون 

است و فرصتی برای رسیدن به اولویت های خود 

ندارید.

ارتقا  شام  از  زودتر  خیلی  شام  هم کاران    -5

می گیرند ولی شام درجا می زنید.

شام  از  که  را  کارهایی  متام  این که  وجود  با 

انجام  چرا  و  چون  بدون  می شود،  درخواست 

می دهید، اما نکته ی جالب این است که مدیریت 

معموال  منی کند.  حساب  شام  روی  خیلی  ارشد 

مدیران در چنین رشایطی می گویند: به این نیرو 

اما خیلی مطمنئ نیستم که  اعتامد کامل دارم 

توان مدیریت رشایط سخت را داشته باشد. اگر 

به سمت  نیروهایم،  بین  از  را  فردی  باشد  قرار 

رشایط  واجد  فردی  چنین  دهم،  ارتقا  مدیریت 

نیست.

محل  در  که  می شود  آیا  چیست؟  کار  چاره ی 

تاثیر  تحت  و خیلی رسیع  باشیم  کار، خودمان 

چطور  نگیریم؟  قرار  دیگران  خواسته های 

در  هم  و  باشیم  مفیدی  کارمند  هم  می شود 

به  نباشیم؟  مقابل درخواست ها تسلیم مطلق 

پیشنهادات زیر توجه کنید:

• خود را مالک کاری که انجام می دهید، نشان 

دهید. به جای این که دامئا در حال تغییر کردن 

باشید، مسئولیت پذیری بیشرتی نسبت به کار 

و افراد دور و برتان نشان دهید. معموال تصور 

ارزیابی  را  اوضاع  باید  دیگری  فرد  که  می کنید 

مالک  را  خود  بگیرد.  کلیدی  تصمیامت  و  کند 

که  می شوید  متوجه  این گونه  و  بدانید  کارتان 

بودن  مقید  و  نظردادن  برای  زیادی  فرصت های 

می تواند  نباشد.  گیر  سفارش  فقط  دارد.  وجود 

بگویند چکار  به شام  دیگران  تا  مبانید  منتظر 

اما با چنین روشی هیچ  بکنید و چکار نکنید 

وقت مهارت های رهربی و توسعه ی تیم را پیدا 

منی کنید. طبیعی است مدیران عالی رتبه ی یک 

سازمان، فردی را شایسته ی ارتفا یافنت می دانند 

که در کنار اطاعت از دستوران مافوق، هرجا الزم 

است خودش هم نظر بدهد.

• آماده سازی برای شام بیشرت از دیگران اهمیت 

دارد. از آن جا که شام خیلی آسان جهت حرکت 

خود را به خاطر نظرات دیگران عوض می کنید، 

از  و  بگذارید  زمان  قدری  مهم  جلسات  از  قبل 

سه  جلسه،  بحث  درباره ی  بپرسید:  خودتان 

نظر مهمی که می خواهم عنوان کنم، چیست؟ 

نظرات خود را بنویسید تا کامال بدانید که قرار 

است چه بگویید. فکر کنید یک کشوی ذهنی 

دارید.

با این کار قبل از رفنت به جلسه کشوی خود را 

جست وجو کنید و فایل های مورد نظرتان را از 

با  نیست  الزم  دیگر  می آورید.  بیرون  آن  درون 

عجله دنبال فایل های ذهنی تان بگردید زیرا یا 

آن ها را پیدا منی کنید و یا این که زمانی آن ها را 

پیدا می کنید که دیگر نیازی به وجودشان ندارید. 

در جلسات در عین حال که انعطاف پذیری نشان 

می دهید خیلی زود از مواضع خود کوتاه نیایید و 

فقط در صورتی این کار را بکنید که فرد مقابل با 

دلیل و منطق نظر شام را رد کند.

• برای خودتان هم بازاریابی کنید. بازاریابی فقط 

هم  شام  نیست.  محصوالت  و  خدمات  خاص 

باید برای خودتان و نظراتی که ارائه می دهید، 

برای  ارتباطی که  از مهارت های  بازاریابی کنید. 

فروش محصوالت خود استفاده می کنید، این بار 

برای بازاریابی خودتان استفاده کنید.

• به راحتی میدان را ترک نکنید. اگر فردی حرف 

شام را قطع می کند و سعی می کند بر جلسه 

مسلط باشد، با رعایت احرتام به او بگویید که 

هنوز حرف تان متام نشده و مایل هستید، ادامه 

دهید. حتا می توانید از زبان بدن خود استفاده 

کنید تا فرد مقابل متوجه شود که نوبت به او 

نرسیده است. قبل از رشوع شدن جلسه، داخل 

اتاق بروید و جایی را برای نشسنت انتخاب کنید 

قرار  مکامله  و جریان  دید  در معرض  بیشرت  که 

داشته باشید.

• یاد بگیرید که هرنمندانه »نه« بگویید. زمانی 

که با درخواستی مواجه می شوید، در هامن لحظه 

پاسخ مثبت یا منفی ندهید. برای خودتان زمان 

بخرید تا بهرتین و عاقالنه ترین تصمیم را بگیرید. 

اگر می خواهید جواب »نه« بدهید، دنبال کلامت 

و عباراتی باشید که بار منفی نداشته باشند و در 

عین حال به فرد مقابل بفهامنند که شام مایل 

نیستید کاری را به کارهای تان اضافه کنید.

مهامن  از  مجری  تلویزیونی،  برنامه ی  یک  در 

به  بعدی  قسمت های  در  که  خواست  برنامه 

به آن ها  برنامه  اجرای  بپیوندد و در  تیم آن ها 

کمک کند. مهامن برنامه مایل به این کار نبود 

نه، گفت  بگوید  این که مستقیام  به جای  ولی 

کار شام واقعا سخت است و من در خودم این 

توان را منی بینم. سپس از حارضین درخواست کرد 

برای تیم اجرا دست بزنند و بدین طریق خیلی 

محرتمانه به درخواست مجری برنامه پاسخ منفی 

داد.

6

بگو مگو از

نيست،  كابل  در  آفتاب  تصوير شكار شاعرانه غروب  اين 
است  نفري  صد  چهار  از  بيش  زندگي  انگيز  غم  غروب 
كباب  مي سوزند،  سياست  آتش  در  شب،  نيمه هاي  كه 

مي شوند، جان مي دهند.
از  نه  جمهوري  رياست  ارگ  اما  ساعت  دوازده  از  پس 
فرو  اعامق وحشت  به  را  غني همه  لنگ  پاي  به خاطر  با نرش خربنامه اي  بلكه  انفجار 

مي برد. پاي لنگ غني مهم است يا جان ٤٠٠ نفر؟ 
همه مي دانند غني به آملان رفته بود و به خاطر پاي لنگ اش ارگ و دستگاه متمركز 
صالحيت را با خود در بسرت بيامري برده بود و براي يك هفته بروكرايس دولت و اداره 
اما  نشينان لنگ است و دچار درد يب درمان.  بود. همه مي دانند ارگ  را تعطيل كرده 

عقل سليم حكم مي كند جان ٤٠٠ نفر اهميت بيشرت دارد.
مشكل ارگ پاي لنگ نيست، درد از جاي ديگري است. سخن از پروستات است و در 
رس چوك مردم از 'سامان' و آلت تناسيل متفكر حرف مي زنند. اما اين كه ارگ حارض 
نيست مردم را در جريان اصل واقعيت قرار بدهد و ملت را از نگراين و تشويش برهاند، 

صداقت اراكني با مردم را نشان مي دهد.
نابود  زدن  بهم  چشم  يك  در  را  شهر  يك  انفجاري  مواد  از  مملو  كاميون  ترييل/  يك 
خويش  پروستات  از  نه  متفكرانه اش  تزوير  با  منتخب'  جمهور  'رييس  آن گاه  مي كند 

بلكه به دروغ اداي درد پا در مي آورد و مي نالد و منت آن را بر مردم مي گذارد.
اين گونه  نه.  است.  غني  پاي  نگران  مردم  است  كرده  فكر  و  كرده  نرش  خربنامه  ارگ 

نيست. مردم در غم زخم و درد خويش گري افتاده و از درد به خود مي پيچند.
به اشرتاك بگذاريد تا همه بدانند سخن از پروستات بود و غني با دروغ پايش را بهانه 
خاطر  به  ارگ  اما  مي سوزد  آتش  در  كابل  بدانند  همه  تا  بكنيد  رساين  اطالع  گرفت. 

تصادف قطار در هند، غمگني است.

و  دفاعی  نیرو های  از  حامیت  افگن  دهشت  از  انتقام  راه 

امنیتی افغانستان است :

اگر در سنگر نیستیم پس سنگردار را حرمت کنیم.

کنیم.  و سالم  کنیم  احرتام  برایش  می بینیم  را  وقتی رسباز 

من این کار را همیشه می کنم.

شان  وظیفه  به  و  آن ها  به  کنند  بازرسی  را  محموله ها  و  موتر  خواستند  جاده ها  در  وقتی 

حرمت بگذاریم. من همیشه این کار را می کنم.

فاجعه  از  جلوگیری  بخاطر  و  کرده  مسئولیت  احساس  شدیم  دشمن  متوجه حضور  وقتی 

رسباز رضا کار شویم و در خنثا سازی آن با نیرو های ما همکار شویم. من با افتخار این 

کار را می کنم.

از مدافعین شهید شد به فاتحه و جنازه اش اشرتاک کنیم – من این کار را  وقتی کسی 

همیشه انجام می دهم.

وقتی مادر شهید را دیدیم برایش بگوییم "فرزند تنی ات را از دست داده یی و من فرزند 

قرآنی ات استم" . پیام من به هر مادر شهید این است.

وقتی فرزند شهید را دیدیم برایش بگوییم که پدرت بخاطر دفاع از من جانش را از دست 

داد و تو فرزند ملتی. برایش روحیه و اعتامد به نفس ایجاد مناییم. من همیشه این کار 

را انجام می دهم.

و  از حیثیت  دفاع  بخاطر  " خواهر همرست  بگوییم  برایش  دیدیم  را  وقتی همرس شهید 

وقار ملیون ها زن این خاک شهید شد. پس احساس تنهایی نکن. حس تنهایی را از او 

دور سازیم.

به خانواده هایی که اعضای شان در نهاد های دفاعی خدمت می کنند حرمت قایل شویم. 

در هر مجلس جویای احوال عزیزان شان شویم. من همیشه این کار را می کنم.

وقتی با مدافعین وطن در جایی رس می خوریم از فداکاری های شان تقدیر مناییم. عالقه 

کار  این  اند. من همیشه  دیگران  از  بهرت  آن ها  نشان دهیم.  و مسئولیت شان  آن ها  به 

را می کنم.

تبارز هر نوع توجه و حرمت گذاشنت بصورت مادی و معنوی نوعی از حامیت و تشویق 

جامعه  در  بلند  روحیه  و  جایگاه خاص  را  مدافعین  و  منزوی می سازد  را  که دشمن  است 

می دهد. ملت های با عزت از نیرو های خود عزت و قدردانی می کنند و در استحکام کشور 

خویش سهم می گیرند.

خداوندا ....

ما را از رش شیطان رانده شده پناه بده. شیطان کدام مخلوق تخیلی و مبهم نیست بلکه 

هامن هایی اند که امروز در کابل ماتم ایجاد کردند.

Kabul Taxi

Amrullah Saleh



کارمند هستید یا برده؟!
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په په هم شروع اللیگا را 
از دست داد

عذرخواهی دی ماریا
 از هواداران یونایتد

بوفون: با مشکالت روبرو 
خواهیم شد

مدیرفنی بارسا: 
پدرو در بارسلونا می ماند

بحران مصدومیت بازی کنان رئال مادرید در حالیکه هنوز فصل 

2015-2016 رشوع نشده، گریبان این تیم را گرفته است.

پس از این که دیروز مشخص شد کریم بنزما به مدت سه هفته 

قادر به همراهی رئال مادرید نخواهد بود، نتیجه آزمایشات په 

په نیز مشخص کرد که این مدافع پرتگالی از ناحیه پای راست 

دچار مصدومیت عضالنی شده و به همین دلیل قادر نیست 

رئال مادرید را در اولین بازی اللیگا برابر اسپورتینگ لیسبون )1 

سنبله( همراهی کند. 

هنوز مشخص نیست که په په به بازی دوم رئال خواهد رسید 

یا خیر. په په ششمین بازی کن رئال است که در اردوی پیش 

فصل این تیم، دچار مصدومیت شده است. پیش از او کوئنرتائو، 

مصدومیت های  دچار  بیل  گرت  و  ایارامندی  رونالدو،  بنزما، 

مختلفی شده بودند. از این بازی کنان، تنها په په و بنزما رشوع 

اللیگا را از دست خواهند داد.

از  پنج شنبه  روز  که  ژرمن  سن  پاری  هافبک  دی ماریا،  آنخل 

منچسرتیونایتد به این تیم پیوست، از هواداران شیاطین رسخ 

عذرخواهی کرد.

منچسرت دو فصل پیش ، 60 میلیون پوند برای به خدمت گرفنت 

دی ماریا به رئال مادرید پرداخت کرد ولی آنخلیتو نتوانست 

نیمکت نشین  به  فصل  اواخر  در  و  کند  برآورده  را  انتظارات 

عمل کرد  برای  یونایتد  هواداران  از  او  حال  بود.  شده  تبدیل 

ضعیفش در این تیم عذرخواهی کرد.

او گفت: می دانم که یونایتدی ها از من انتظارات زیادی داشتند 

و من از این بابت متاسفم. به هر حال در فوتبال گاهی اتفاقات 

غیرمنتظره که مطابق میل شام نیست رخ می دهد. به آن ها 

تضمین می دهم که تالشم را کردم. من متام تالشم را انجام دادم 

ولی فوتبال مثل ریاضی نیست. گاهی خیلی چیزها در دست 

بازی کن نیست. متاسفم که نتوانستم عمل کرد خوبی داشته 

باشم و برای باشگاه فوق العاده شان، آرزوی موفقیت دارم. 

جیانلوئیجی بوفون، کاپیتان یوونتوس عنوان کرد که ممکن 

است جدایی بازی کنان بزرگ از این تیم، باعث ایجاد مشکالتی 

در طول فصل شود.

آندره آ پیرلو، آرتورو ویدال و کارلوس ته وز، در تابستان یوونتوس 

را به مقاصد دیگر ترک کردند. یووه برای پر کردن جای خالی 

آن ها، ماریو مانژوکیچ از یووه و سامی خدیرا از رئال مادرید را 

به خدمت گرفت. با این حال، بوفون معتقد است که ممکن 

است مشکالتی ایجاد شود.

را  آن  تا  ایم  داده  تغییر  را  تیم  نصف  تقریبا  ما  گفت:  او 

جوان و رسحال کنیم. این موضوع برای مان بهانه نیست ولی 

منی توانیم تکذیب کنیم که از این موضوع مشکلی برای مان 

باالیی  بسیار  رفتند سطح  که  بازی کنانی  آمد.  نخواهد  پیش 

داشتند و دستاورد های بزرگی در طول 10 سال اخیر داشتند. 

شکلی  بهرتین  به  را  فوتبال شان  مسیر  که  دادند  نشان  آن ها 

هدایت می کنند. 

مدیر فنی بارسلونا، روبرتو معتقد است که پدرو رودریگز و 

آدریانو در این باشگاه خواهند ماند.

انتقال  بر  مبنی  زیادی  شایعات  اخیر  روز  چند  طول  در 

احتاملی پدرو و آدریانو از بارسلونا به منچسرت و رم منترش 

را  موضوع  این  باشگاه  فنی  مدیر  حال،  این  با  است.  شده 

رد کرد و گفت که هر دو بازی کن در بارسا خواهند ماند.

با هردو بازی کن صحبت  او گفت: من در سن فرانسیسکو 

فکر  بود.  حاال  مثل  موقع  آن  در  احساسات شان  و  کردم 

می کنم که هر دو می مانند. رقم فسخ پدرو 30 میلیون یورو 

است. باید صرب کنیم و ببینیم تیمی حارض به پرداخت رقم 

فسخ خواهد شد یا نه. منی خواهیم که از تیم جدا شود. اگر 

از بارسا برود، ما یک بازی کن بزرگ را از دست خواهیم داد 

که جایگزین کردنش خیلی سخت خواهد بود. 

روبرتو درباره آدریان وگفت: رشایط آدریانو مثل پدرو است. 

خواهد  او  ولی  شده  منترش  اخیر  ساعت  چند  در  اخباری 

ماند. 

آلگری: 
پوگبا باید بار دیگر خودش را ثابت کند

دفاع تمام قد مربی سابق رئال از مسی

دی یونگ: 
مشکلی با گواردیوال ندارم

هانری:
آرسنال با بنزما مدعی قهرمانی cl می شود

فن خال: از دست دادن دی ماریا ضرر 
بزرگی است

دیپای؛ وارث پیراهن شماره 7 رونالدو 
در منچستر

حریف رئال در جام سانتیاگو برنابئو
 مشخص شد

مانوئل پیگرینی با منچسترسیتی
 تمدید کرد

عنوان  یوونتوس  آلگری، رسمربی  ماسیمیانو 

کرد که فشار بر روی پوگبا برای اثبات خود 

بسیار باالست.

هافبک فرانسوی سال 2012 از منچسرتیونایتد 

به یووه پیوست و عمل کرد بسیار خوبی در 

این تیم داشت تا جایی که به عنوان بهرتین 

پوگبا  حال  شد.  انتخاب  اروپا  جوان  بازی کن 

را  یووه   10 شامره  پیراهن  بعد  فصل  برای 

نظیر  بزرگانی  تن  بر  که  کرد  تن خواهد  به 

دل پیرو و باجو بوده است.

خواست  پل  گفت:  رابطه  این  در  آلگری 

بزرگ ترین  او  حال  بپوشد.  را   10 شامره  که 

دارد.  یووه  بازی کنان  بین  در  را  مسئولیت 

نیست  آسانی  کار  پیراهنی  چنین  پوشیدن 

باشگاه  بزرگان  توسط  پیراهن  این  زیرا 

پوشیده شده است. 

خدیرا،  موراتا،  مصدومیت  درباره  آلگری 

کیه لینی و بارزاگلی در طول تابستان گفت: 

آرامش  ولی  متاسفم  مصدومیت ها  بابت  از 

خودمان را حفظ کرده ایم و امیدوارم که به 

مترینات  رشوع  شوند.  آماده  بازی کنان  زودی 

در  بازی کنی  بود.  مهم  خیلی  جوالی   20 از 

اسرتاحت  روز   15 تنها  که  داشتیم  اختیار 

داشت. 

آرژانتینی  مربی  و  بازی کن  والدانو،  خورخه 

سابق رئال مادرید، در مصاحبه ای نسبت به 

موج انتقادات رسانه ای از مسی در کشورش، 

واکنش نشان داد.

فینال  در  آرژانتین  ناکامی  از  لئو مسی پس 

انتقادات  مورد  شیلی،  برابر  آمریکا  کوپا 

 ،OLEشدیدی قرار گرفت. بطور مثال نرشیه

مسی را متهم به کم کاری در زمین کرده و 

بازوبند  تا  تیم ملی خواسته بود  از رسمربی 

کاپیتانی را از او بگیرد. 

در  و   TYC SPORT با  مصاحبه  در  والدنو 

این  علت  گفت:  انتقادات  این  به  واکنش 

همه انتقاد از مسی را منی فهمم. او بهرتین 

بهرتین  از  یکی  و  دنیا  حارض  حال  بازی کن 

بازی کنان تاریخ فوتبال است. همه جای دنیا 

او را تحسین می کنند؛ در عوض ما در کشور 

خودمان او را محکوم می کنیم. 

این وجود فکر می کنم تعداد کسانی که  با 

منی فهمند،  را  انتقادات  این  مفهوم  و  معنا 

انتقاد  مسی  به  که  باشد  کسانی  از  بیش 

این  از  که  بگویم  می توانم  تنها  می کنند. 

رشم  احساس  اساس،  و  بی پایه  انتقادات 

می کنم. 

اواخر دهه  الزم به ذکر است که والدانو در 

80 برای رئال مادرید بازی می کرد و دو سال 

داشت.  عهده  بر  را  باشگاه  این  هدایت  نیز 

به قهرمانی  را در سال 1995  رئال مادرید  او 

اللیگا رساند.

نایجل دی یونگ، هافبک هلندی میالن، اعالم 

کرد علی رغم درگیری لفظی با پپ گواردیوال، 

مشکلی با  رسمربی بایرن ندارد.  

دی یونگ در دیدار مقابل بایرن، در نیمه اول 

باعث مصدومیت جاشوا کیمیچ  شد؛ اتفاقی 

که عصبانیت پپ گواردیوال را به همراه داشت 

و به درگیری آن ها در تونل ورزشگاه منجر شد. 

با  را  او  بسیاری  که  باتجربه  هافبک  این 

جام  فینال  در  آلونسو  ژابی  به  که  رضبه ای 

داد  ترجیح  به  یاد می آورند،  زد،  جهانی 2010 

به طور مستقیم در مورد درگیری با گواردیوال 

صحبت نکند اما به طور تلویحی  از این اتفاق 

ابراز ناخشنودی کرد. 

او به ZDF گفت: واکنش گواردیوال؟ همه ما 

افرادی بالغ هستیم. من مشکلی با گواردیوال 

اتفاق  این  مورد  در  را  خودم  ولی  نظر  ندارم 

دارم.  

مصدومیت  که  کرده  اعالم  بایرن  باشگاه 

کیمیچ جدی نیست و تنها برای چند روز از 

میادین دور خواهد بود. 

تیری هانری، اسطوره باشگاه آرسنال، معتقد 

بنزما،  باشگاه کریم  این  است در صورتی که 

مهاجم رئال را به خدمت بگیرد، به یک مدعی 

تبدیل  چمپیونزلیگ  و  برتر  لیگ  در  جدی 

می شود.

به خدمت گرفنت  دنبال  به  توپچی ها سخت 

هم  هانری  و  هستند  رئال  فرانسوی  مهاجم 

خط  تقویت  برای  ایده آل  گزینه ای  را  بنزما 

حمله آرسنال می داند. 

که  ام  گفته  همیشه  گفت:  خربنگاران  به  او 

اگر  می کنم  فکر  است.  آرسنال  سال  امسال، 

بازی کنان تیم مصدوم نشوند، آن ها می توانند 

برای قهرمانی بجنگند. ژیرو تنها مهاجم تیم 

لیگ  قهرمانی  منی توان  رشایط  این  با  است. 

شد. آن ها به مهاجمی با ویژگی دیگر هم نیاز 

دارند. فکر می کنم واقعا خوب کار کرده است. 

او در 18 دیدار، 14 گول به مثر رسانده است. 

این فوق العاده است اما گاهی به مهاجمی با 

ویژگی های دیگر نیاز دارید. اگر آرسنال، بنزما 

را به خدمت بگیرد، بالفاصله به یک مدعی 

جدی در لیگ برتر و هم چنین چمپیونزلیگ 

تبدیل می شود. 

آنخل دی ماریا تنها پس از یک فصل حضور در 

گذشته  هفته  پنج شنبه  روز  منچسرتیونایتد، 

یورو،  میلیون   63 ارزش  به  ساله   4 قرارداد  با 

به صورت رسمی به پاری سن ژرمن پیوست.

دی ماریا که با رقم 75 میلیون یورو، تابستان 

گذشته از رئال به یونایتد پیوسته بود، با وجود 

رشوعی خوب، نتوانست درخشش همیشگی 

خود را تداوم ببخشد و در انتهای فصل گذشته 

به یک نیمکت نشین مبدل شد. او در 27 بازی 

تنها 3 گول برای شیاطین رسخ به مثر رساند. 

هلندی  رسمربی  خال،  فن  لوئیس 

منچسرتیونایتد، در نشست خربی دیروز خود 

در پاسخ به سوالی در مورد جدایی دی ماریا 

از  اما  شد  حل  هم  دی ماریا  مشکل  گفت: 

دست دادن او برای ما یک رضر بزرگ است. در 

نشست خربی قبلی به شام گفتم که به دنبال 

بازی کن خالق و رسعتی هستیم؛ دی ماریا یکی 

از همین دسته بازی کنان بود و حاال ما باید به 

دنبال گزینه جدیدی باشیم. 

دلیل  که  می داند  هرکسی  از  بهرت  او  خود 

خیلی  رشوع  ماریا  دی  بود.  چه  جدائیش 

خوبی داشت اما نتوانست خودش را با ریتم 

فوتبال انگلیس وفق دهد. از این اتفاقات برای 

برخی بازی کنان بزرگ می افتد و چیز عجیبی 

انگلیس متفاوت  نیست. فرهنگ فوتبال در 

با هر جای دیگری است و متاسفانه دی ماریا 

فلسفه  این  با  خوب  را  خودش  نتوانست 

فوتبالی مطابقت دهد. 

امروز رشوع  از  که  فصلی  در  دیپای  ممفیس 

خواهد شد، پیراهن شامره 7 شیاطین رسخ را 

به تن خواهد کرد.

پوند  میلیون  ارزش 23  به  قراردادی  با  دیپای 

حاال  و  پیوست  یونایتد  به  آیندهوون  از 

مسئولیت سنگینی را با قبول پیراهن شامره 

7 پذیرفته است. پیش از این پیراهن شامره 7 

یونایتد بر تن ستارگانی چون برایان رابسون، 

کانتونا، بکام و کریس رونالدو بوده است. 

فلینی نیز با برداشنت پیراهن شامره 27، شامره 

31 را در اختیار شواین اشتایگر قرار داد ضمن 

این که اشنایدرلین و دارمیان، دو خرید دیگر 

نیز شامره های 28 و 36 را  این فصل یونایتد 

تصاحب کرده اند.

مورد  در  زیاد  شایعات  وجود  با  دخیا  داوید 

فصول  هم چون  مادرید،  رئال  به  پیوستنش 

تن  بر  را  یونایتد   1 شامره  پیراهن  گذشته، 

دروازه بان  رومرو،  رسخیو  و  داشت  خواهد 

آرژانتینی جدید شیاطین رسخ نیز شامره 20 را 

انتخاب کرده است. 

منچسرت یونایتد فصل جدید را امروز و از بازی 

برابر تاتنهام در الدترافورد آغاز خواهد کرد.

که  کرد  اعالم  شب  جمعه  السستا  شبکه 

باشگاه گاالتارسای ترکیه، حریف رئال مادرید 

در جام سانتیاگو برنابئو خواهد بود.

از  بار  اولین  برای  این که سال گذشته  از  پس 

دلیل  به  برنابئو  سانتیاگو  جام   ،1979 سال 

برگزار  ماه آگست،  تیم در  این  تقویم شلوغ 

نشد، مدیریت رئال مادرید تصمیم گرفت که 

به این وقفه یک ساله خامته دهد. 

بر اساس اعالم شبکه السستا، گاالتارسای ترکیه 

روز سه شنبه آینده، 18 آگست )27 اسد( در 

جام سانتیاگو برنابئو رو در روی رئال مادرید 

خواهد ایستاد. این آخرین بازی تدارکاتی رئال 

پیش از رشوع فصل خواهد بود. 

گاالتارسای  و  مادرید  رئال  تیم  دو  بار  آخرین 

سال 2013 و در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 

به مصاف هم رفتند که رئال موفق شد هر دو 

بازی رفت و برگشت را با نتایج 6-1 و 4-1 به 

سود خود خامته دهد.

رسمربی شیلیایی منچسرتسیتی، قرارداد خود 

با این باشگاه را تا سال 2017 متدید کرد.

حضورش  فصل  سومین  امسال  که  پیگرینی 

متدید  پیشنهاد  می گذراند،  را  سیتی  در 

سال  دو  و  کرد  قبول  را  باشگاه  این  قرارداد 

این  شد.  ماندنی  تیم  این  در  نیز  دیگر 

پیوسنت  شایعات  به  جالبی  پاسخ  می تواند 

پپ گواردیوال به سیتی در فصل آینده باشد؛ 

هرچند که کسب نتایج ضعیف در فصل آتی 

نیز بشود و  پیگرینی  اخراج  می تواند سبب 

هنوز منی توان بصورت قاطعانه ادعا کرد که 

سیتی از جذب گواردیوال ناامید شده است. 

سیتی،  در  حضورش  اول  سال  در  پیگرینی 

این تیم را به قهرمانی لیگ برتر و نیز جام 

اتحادیه رساند. او پس از متدید قراردادش به 

خربنگاران گفت: از این که دو سال دیگر نیز 

در خدمت منچسرتسیتی خواهم بود بسیار 

تیمی  می کنم.  غرور  احساس  و  خوشحامل 

در  بازی کنان  کیفیت ترین  با  و  بهرتین  با 

متدید  پیشنهاد  که  خوشحامل  و  دارم  اختیار 

قرارداد باشگاه را قبول کردم. منچسرتسیتی 

چه  شخصیت ها  بهرتین  از  مجموعه ای 

خود  در  را  زمین  خارج  در  چه  و  داخل  در 

می بیند. 
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