آیا بیرق سفید طالبان
با بیرق سیاه داعش تعویض میشود؟

به نظر میرسد که انگیزهی دولت اسالمی (داعش) برای گسترش قلمروش اکنون خیلی
فراتر از سوریه و عراق رفته است؛ چنان که گزارشهای اخیر نشان میدهند که آنان در
تالش جذب افراد در جنوب افغانستان -والیت هلمند -هستند .بر اساس گزارشهای
بزرگان قبیلهای و مقامهای ارشد امریکایی ،مال عبدالرووف خادم ،یکی از زندانیان قبلی
گوانتامو ،در منطقهی زمینداور ولسوالی کجکی برای خود یک پایگاه کوچکی ساخته
است .برعالوه ،دولت اسالمی که در افغانستان با مخفف نامش ،داعش ،شناخته میشود و
شهرت بینالمللی رهبرش ،ابوبکر البغدادی ،طالبان افغانی را که در دوران پس از کرزی در
جستوجوی راهی برای مصالحه بودند بر سر دو راهی قرار داده است .اکنون آنان...
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لذت زنده ماندن و جاذب یه سیاست
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مخابرات حق هر شهروند است
گفتوگوی روزنامهی اطالعات روز با برنا کریمی،
نامزدوزیر وزارت مخابرات

به عنوان عضو یک تیم کاری ،میتوانم بگویم که سه موفقیت بسیار بزرگ در عرصهی حکومتداری محلی در
افغانستان داشتیم :یک ،برای اولین بار پالیسی حکومتداری محلی تدوین شد .بر مبنای همین پالیسی،
قوانین تازه تدوین شدند که همین قوانین و پالیسی ،چارچوب حکومتداری در افغانستان را بهوجود
آوردند .حداقل یک بینش ،یک دیدگاه را برای حکومتداری در افغانستان بهوجود آورد .دو،
اصالحات گستردهای که از کابل گرفته تا ادارات محلی والیات ضرور بود ،تطبیق شد .مث ًال
قبل از ایجاد این اداره ،پستهای ولسوالیها و معاونان والی ،پستهای سیاسی بودند که به
اساس گرایشهای سیاسی توظیف میشدند و ما توانستیم تمام این پستها را رقابتی
بسازیم .رقابتی که به روی عموم مردم ،با توجه به معیارهای قانونی برای احراز این
پستها ،باز بود .سوم ،تدوین و تطبیق پنج برنامهی اساسی به خاطر حمایت از
حکومتداری محلی که تمام این برنامهها در داخل ادارهی ارگانهای محلی
طرح شدند ،از طرف جامعهی جهانی تمویل شدند و باالخره تطبیق هم شدند.
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لقمهها را که باال میبرد ،ناگهان یادش میآید که نکتهای از تحلیلش جامانده.
آنقدر سیاست میجود تا معدهاش لبریز میشود و لقمهاش یخ میکند .این،
حدیث نسل و عصر ماست در جزیرهی جدا افتادهای که نامش را «افغانستان»
میخوانیم .چه در کابل باشییا مزار ،هرات باشی یا قندهار ،خوست باشی یا
غور ،بامیان باشی یا بدخشان« ،سیاست» ساجق پیر و جوان و جلوهی سفرهها
و زینت رستورانهاستُ .مال و ُمالک ،عال ِم و جاهِل ،بقال و نقال ،شاعر و
شاطِ ر ،جنرال و جوالی ،عاشِ ق و عابِد همگی شیفتهی سیاست و اهل تحلیل
سیاسی اند.
قلمر ِو سیاست ،تمام خلوت خانهها و خاطرهی خویشاوندیها را درنوردیده است.
فکر کردن به سیاست ،پرجاذبهتر از نماز ،لذتبخشتر از هر پرواز و حساستر
از هر راز گردیده است .بیش از هفتاد کانال تلویزیونی و  100کانال رادیویی،
بیست و چهار ساعت یکسره تحلیل سیاسی تولید میکنند و تحلیلگر کیلویی
اشاعه میدهند.
سیاست در جوامع مدرن ،هنری است در اختیار دولتمردان و رهبران حرفهای،
و شاخص عمل و ارادهی سیاسی برای شهروندان اما ،سازوکاری است که
در فرایند رای دادن ،مظاهره ،نقد و تأثیرگذاری بر اصالح سیاستگران تبلور
مییابد .در این جوامع ،شهروندان عادی دغدغهی سیاسی چندانی ندارند تا
خوراک روزان هیشان اندیشیدن به سیاست باشد .زندگیشان را میکنند و
کیفشان را از سالمتی ،شغل ،خانواده و دلبستگیهای روزمر هیشان میبرند.
در افغانستان اما سیاست ،یک دغدغهی همگانی برای زندگی است .دغدغهای
برای مردن و زنده ماندن .دغدغهای نسبت به انتحار و انفجار .دغدغهای برای
رفتن به دانشگاه و زایشگاه .دغدغهی خوردن و آشامیدن .دغدغهی قومیت
و هویت .دغدعهای بهخاطر مذهب و مرجعیت .دغدغهی فرهنگ و هنر.
دغدغهای برای عشق ورزیدن و نفرت اندوختن.
سیاست در این دیار یک کاالی لوکس و ادای شیک روشنفکری نیست،
بهانهای برای چگونه زیستن و زمانی برای «کی» مردن است .نه پای گریز از
سیاست است و نه قدرت ستیز با تقدیر .سیاست برای هر شهروند افغانستان،
متن تقدیرشده است و نفسی برای زنده ماندن .خوراک شب
عین زندگیستِ .
است و پوشاک روز.
جاذبهی سیاست برای شهروندان عادی نه به خاطر چشیدن طعم شیرین
قدرت ،بلکه به خاطر لذت زنده ماندن است .بدینرو ،سیاست برای ما «چرا»
فکر کردن نیست« ،چگونه» باقی ماندن در زندگی و چسان فرار کردن از مرگ
است؛ مرگی که هر صبح به سراغمان میآید .هر شب مهمان اجاق سردمان
میشود و هر لحظه در کوچه و خیابان تعقیبمان میکند.
سیاست در زندگی ما ،هنری برای بهتر زیستن نیست؛ اعتیادی برای بدتر
زیستن است .راهی برای تنازع بقاست .تسکینی برای ترس از همنوع و برادر
است .چارهای برای فراموش نشدن در جهان و گریز ...ادامه در صفحه 3
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چرا دوتابعیتیها
نباید وزیر شوند؟


هادی صادقی

پس از فیصلهی اخیر مجلس نمایندگان در مورد نامزدوزیران
دوتابعیتی و رد صالحیت شماری از نامزدوزیران به دلیل
تابعیت دوگانه ،رییس جمهور محمد اشرف غنی گفته است که
به جای این افراد ،اشخاص جدیدی معرفی میکند.
تابعیت دوگانهی نامزدوزیران ،این روزها یکی از جدیترین
مباحث در مجلس نمایندگان است .با وجود مصوبهی این نهاد
مبنی بر عدم تأیید نامزدوزیران پیشنهادی و افزون بر صراحت
قانون اساسی در مورد تابعیت نامزدوزیران ،هنوز هم شماری
از اعضای مجلس نمایندگان در تالش اند تا نامزدوزیران
دوتابعیتی را دوباره به روند رای اعتماد بازگردانند.
تابعیت دوگانهی دیپلماتها و مقامهای بلندپایهی حکومت،
از بحثهای دیرینه و جدی در افغانستان است .این موضوع
هرازچندگاهی در فضای سیاسی و رسانهای کشور مطرح
و پس از چندی ،دوباره به فراموشی سپرده میشود .در دو
کابینهی گذشته ،وزیران دوتابعیتی زیادی اجرای وظیفه
کردند .هم اکنون نیز اشخاص زیادی در سطوح مختلف
دولت افغانستان دارای تابعیت دوگانه هستند و بخش عمدهی
دیپلماتها و مأموران کنسولی افغانستان در خارج از کشور
تابعیتهای دومی کسب کردهاند .تصور غالب از مقامهای دو
تابعیتی این است که آنها تعهد محکمی به افغانستان ندارند و
چون خودشان عزم و تصمیمی برای زندگی در داخل افغانستان
ندارند ،شهامت ایستادگی در روزهای سخت و دشوار افغانستان
را نیز ندارند.
بر اساس قانون اساسی ،وزیران باید تنها تابعیت افغانستان
را داشته باشند و در صورت داشتن تابعیت دوگانه ،نمایندگان
مردم در شورای ملی در مورد تأیید یا رد آنها تصمیم بگیرند.
نمایندگان هفتهی گذشته در جلسهی عمومی با اکثریت آرا
تصویب کردند که به وزیران با تابعیت دوگانه رای اعتماد
ندهند.
داشتن تابعیت دوگانهی وزیران شاید در جهان امر نادری باشد.
از آنجایی که شمار زیادی از مردم افغانستان سالهای گذشته
به خاطر نابهسامانیهای اقتصادی و سیاسی به کشورهای خارج
مهاجر گردیده و تابعیت همان جا را گرفته ،اکنون با برگشت
دوباره به وطن با موضوع «تابعیت دوگانه» مواجه گردیدهاند.
تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی که حضورشان در کشور
محسوس بوده و در کابینههای قبلی و کنونی در پستهای
کالن دولتی وظیفه اجرا کرده ،دارای تابعیت دوگانه اند که
اکثرا با انتقادهای زیادی از سوی مردم و نهادهای مدنی و
سیاسی مواجه میباشند.
تابعیت دوگانهی مقامهای بلندپایهی دولتی ،دارای ابعاد منفی
سیاسی و اداری میباشد .از نظر سیاسی ،کسانی که تابعیت
یک کشور دومی را کسب میکنند ،برای تعهد به منافع آن
کشور سوگند یاد میکنند .یعنی این افراد ابتدا باید برای تعهد
به منافع ملی آنان سوگند یاد کنند و تعهد نمایند که در هر
شرایط و در هرجا منافع ملی آنان را پاس داشته و نسبت به هر
امر دیگری ،به آن اولویت و تقدم قایل شود.
از طرف دیگر ،پهنهی سیاست ،پهنهی کشمکش و تضاد منافع
کشورها میباشد .در این عرصه منافع ملی کشورها همیشه
در تضاد و تعارض با منافع ملی سایرین تعریف شده که
دولتمردان و مقامهای دولتی باید منافع ملی کشورهایشان
را تأمین نمایند .بنابراین ،باید گفت که وزیرانی که تابعیت
دوگانه دارند و به پاسداری و ارجحیت منافع ملی کشور دومی
سوگند یاد کردهاند ،به این معناست که مصالح و منافع آن
کشور را مقدم بر منافع و مصالح ملی افغانستان میدانند و
برای منافع ملی کشور دومی کار و فعالیت خواهند کرد.
از نظر اداری ،این موضوع سبب فساد و آشفتگی مالی و
اداری در ادارههای تحت رهبری آنان میشود .این اشخاص
را نهادهای عدلی و قضایی نمیتوانند بهراحتی مورد بازپرسی
قرار دهند و در مورد داراییها و درآمدهایشان تحقیق نمایند.
بارها اتفاق افتاده که وزیران آغشته به فساد و دارای تابعیت
دوگانه ،پس از طرح دوسیههای فساد به کشورهای دیگر فرار
کرده که نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته آنان را محاکمه
نمایند.



 120نمایندهی مجلس:
در مصوبهی نامزدوزیران دوتابعیتی تجدید نظر شود

اطالعات روز :اختالف نظر و جنجالها در مورد
نامزدوزیران دوتابعیتی در چند روز گذشته افزایش
یافته و دیروز به همین دلیل ،بین دو عضو مجلس
درگیری فیزیکی رخ داد و خلیل صدیق ،نامزد
ریاست بانک مرکزی از سوی هیأت اداری مجلس
نمایندگان از تاالر اخراج شد .او از جملهی نامزدان
دوتابعیتی است.
پیش از معرفی اعضای کابینهی جدید ،نمایندگان
مجلس با اکثریت آرا مصوبهای را تصویب کردند
که بر اساس آن ،به نامزدوزیران دوتابعیتی باید
رای اعتماد داده نشود .اما اکنون بیش از  120عضو
مجلس خواستار لغو این مصوبه شده و گفتهاند ،در
این زمینه باید تجدید نظر شود .حال اعضای مجلس
به دو دسته تقسیم شده و در این زمینه باهم جنجال
دارند.
برخی از نمایندگان تأکید دارند ،نامزدوزیران
دوتابعیتی حق گرفتن رای اعتماد از مجلس را

دارند و تابعیت دوگانه نمیتواند مانع محرومیت
آنان از حقوق اساسیشان شود؛ اما نمایندگان
مخالف میگویند ،باید مصوبهی قبلی تطبیق شود.
شایعات در مورد رشوهدهی برای تغییر این مصوبه
بین نامزدوزیران دوتابعیتی و نمایندگان افزایش یافته
است.
شکیبا هاشمی ،نمایندهی قندهار در نشست دیروز
مجلس گفت ،با تغییر مصوبهی قبلی ،خانهی ملت و
نمایندگان مجلس بدنام میشوند .او در ادامه خواستار
افشاسازی نام نمایندگان طرفدار تغییر مصوبهی
دوتابیعتیها شد و افزود ،در حال حاضر مردم در
تماس تیلفونی با وی میگویند ،شما هم دو هزار دالر
[برای تغییر مصوبهی دوتابعیتیها] دریافت کردهاید.
پس از این اظهارات ،بین او و ليلما ولى حکيمى،
نمایندهی مردم ننگرهار در مجلس درگیری فیزیکی
رخ داد و بعد ،آنان به درخواست رییس مجلس از
نشست این مجلس اخراج شدند .به دنبال آن ،هیأت

اداری مجلس گفت ،هیچ تغییری در مصوبهی
قبلی نیامده و این تصمیم به حال خود باقی است.
عبدالرووف ابراهیمی ،رییس مجلس دیروز گفت،
هنوز سندی در مورد تغییر مصوبهی قبلی در اختیار
ما قرار نگرفته و بنابراین ،نامزدان دارای تابعیت
دوگانه نمیتوانند در مجلس حضور یابند.
معرفی نامزدوزیران جدید
مجلس چندی پیش نام هفت نامزدوزیر دوتابعیتی
را به ریاست جمهوری فرستاده و از اشرف غنی
خواسته است که آنان را برای گرفتن رای اعتماد
به این مجلس نفرستد .نظیفاهلل ساالرزی،
سخنگوی ریاست جمهوری دیروز در این مورد
گفت ،نامزدوزیران جدید به جای دوتابعیتیها
معرفی میشوند« :اشرف غنی به مصوبهی مجلس
نمایندگان احترام گذاشته و چهرههای جدید را به
جای نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه معرفی
میکند».

چند روز پیش بر اساس بررسیهای مجلس،
نورالحق علومی ،نامزدوزیر وزارت داخله ،صالحالدین
ربانی ،نامزدوزیر وزارت خارجه ،احمد سیر مهجور،
نامزدوزیر وزارت عدلیه ،سعادت نادری ،نامزدوزیر
وزارت کار و امور اجتماعی ،فیضاهلل کاکر ،نامزدوزیر
وزارت مبارزه با مواد مخدر ،آی سلطان خیری،
نامزدوزیر وزارت اطالعات و فرهنگ و شاه زمان
میوندی ،نامزدوزیر وزارت شهرسازی به دلیل تابعیت
دوگانه از فهرست حذف شدهاند.
خارجه دیروز اعالم کرد

اما مقامهای وزارت امور
که از جملهی هفت نامزدوزیر دوتابعیتی ،اسناد
لغو تابعیت دومی دو تن آنان از سوی سفارتهای
کشورهای انگلستان و هالند در کابل به آنان رسیده
است .احمد شکیب مستغنی ،سخنگوی این وزارت
گفت ،این اسنا د مربوط به نورالحق علومی ،نامزدوزیر
وزارت داخله و صالحالدین ربانی ،نامزدوزیر وزارت
خارجه اند.

نامزدوزیران وزارتهای مالیه و انرژی برنامههایشان را ارائه کردند

سومین روز نشست بررسی صالحیت نامزدوزیران
کابینهی دولت وحدت ملی با تنش آغاز شد.
اعتراضها به نحوهی بررسی مدارک تحصیلی و
تابعیت دوگانهی نامزدوزیران ،باعث آغاز تنشها
میان نمایندگان مجلس شد و در نهایت به درگیری
فیزیکی میان نمایندگان قندهار و ننگرهار انجامید.
بعد از اینکه خلیل صدیق ،نامزد ریاست بانک
مرکزی به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و دو
نمایندهی قندهار و ننگرهار از تاالر نشست عمومی
اخراج شدند ،وضعیت به حالت طبیعی برگشت و
دو نامزدوزیر وزارتهای مالیه و انرژی و آب
برنامههای کاریشان را ارائه کردند.
«به مردم برق میدهم و سد میسازم»
عبدالرحمان صالحی ،نامزدوزیر وزارت انرژی
و آب در سومین روز نشست بررسی صالحیت
نامزدوزیران از سوی مجلس نمایندگان اعالم کرد
که در صورت برنده شدن ،به مردم برق بیشتری

خواهد رساند و در پنج سال وزارتش ،در صورت
تأیید صالحیت ۱۵ ،تا  ۲۰سد تولید برق خواهد
ساخت .دو هزار طرح آبیاری را اجرا و در مناطق
مرزی شمالی به استحکامات ساحل رودخانهی آمو
خواهد پرداخت.
اکنون به دلیل آبخیری رودخانهها در شمال،
مناطق زراعتی والیتهای شمالی زیر آب رفته
و در سواحل رودخانهی آمو هر روز زمینهای
بیشتری زیر آب میروند .حل منازعات آب با
کشورهای همسایه و مدیریت منابع آبی از دیگر
برنامههای آقای صالحی عنوان شدند و گفت که
در نظر دارد میزان زمینهای زیر آبیاری را که به
گفتهی او اکنون دو میلیون است ،به  ۲.۸میلیون
هکتار افزایش دهد.
او بخشی از برنامهاش را فراهمسازی زمینهی
اشتغال  ۷۰۰هزار تن اعالم کرد و گفت ،به
میلیونها نفر که اکنون در در کشور به آب

آشامیدنی سالم دسترسی ندارند ،آب سالم آشامیدنی
فراهم میکند .صالحی گفت که افغانستان به دلیل
داشتن موقعیت ویژهی جغرافیایی ،ساالنه پتانسیل
تولید  ۲۳هزار مگاوات برق آبی ،آفتابی و بادی
را دارد و میتواند خط مناسب انتقال انرژی از
کشورهای آسیای میانه به کشورهای جنوبغرب
آسیا باشد .برنامهی دیگر او ،افزایش میزان تولید
برق از  ۱۳۸۵مگاوات به  ۲۷۰۰مگاوات بود و گفت
که در صورت کسب رای اعتماد ،میزان دسترسی به
برق در مناطق روستایی افغانستان را از از  ۹درصد
به  ۵۰درصد افزایش خواهد داد.
«پولیس اخذ مالیات ایجاد میکنم»
اغلب وزیرانی که برنامههای خود را اعالم میکنند،
وضعیت موجود را غیرقابل قبول میدانند و وانمود
میکنند که اصالحات بنیادی را بهوجود میآورند.
اکلیل حکیمى ،نامزدوزیر مالیه نیز وضعیت مالى و
اقتصادى را نامناسب دانست .او گفت که قرار است

کمکهای جامعهی جهانی سال به سال کاهش
یابند و دولت افغانستان نیاز دارد تا برای خودکفایی
اقتصادی ،به درآمدهای داخلی متکی شود که یکی
از این موارد،جمعآوری مالیات است.
او گفت که برای جمعآوری مالیات به دلیل اینکه
میان مالیهدهندگان و مأموران جمعآوری مالیه
یک نوع توافق صورت میگیرد ،پیشنهاد ایجاد
پولیس اخذ مالیات را خواهد کرد تا مردم از پرداخت
مالیه فرار نکنند .حکیمی گفت که نبود وجه نقد
و تأخیر در مصارف پروژههاى توسعهای باعث
رکود اقتصادى در کشور شده و در بودجهی ملى
سال  ١٣٩٣باالتر از  ٥٠میلیارد افغانى (حدود ۹۰۰
میلیون دالر) کسر دیده میشود که در صورت کسب
رای اعتماد ،بهصورت فوری به آن رسیدگی خواهد
کرد .به گفتهی او ،افزایش بودجهی توسعهای و
نجات بودجهی ملی افغانستان از وضعیت کنونی،
یکی از کارهای مهم او خواهد بود( .بیبیسی)

 18قریه در قندوز از وجود طالبان پاکسازی شدند

اطالعات روز :در عملیات مشترک تصفیهای
نیروهای اردوی ملی زیر نام «شاهین  »18در
منطقهی موسوم به تاشگذر در مربوطات
ولسوالی امام صاحب والیت قندوز ،هجده
قریه از وجود شورشیان پاکسازی شدهاند.
وزارت دفاع دیروز با نشر خبرنامهای اعالم
کرد که این عملیات برای برقراری صلح
و ثبات در مربوطات منطقهی تاشگذر
راهاندازی شده بود .بر اساس این خبرنامه،
در این عملیات  22شورشی طالب کشته و

 10تن دیگر آنان زخمی شدهاند .قندوز در
شمال کشور از والیتهای ناامن است که
گروه طالبان در مرکز و برخی از ولسوالیهای
این والیت فعالیت دارند .در تابستان سال روان
در این والیت درگیری شدیدی بین نیروهای
امنیتی و طالبان رخ داد.
در این درگیری دهها شورشی طالب کشته
و چندین سرباز نیروهای امنیتی نیز کشته و
زخمی شدند .در حال حاضر مسئولیت تمام
عملیاتها بر دوش نیروهای امنیتی است.

با گذشت  13سال از حضور ناتو در کشور،
درگیری در کشور هنوز پایان نیافته و نیروهای
امنیتی در شماری از والیتها ،از جمله ارزگان
و قندهار با طالبان در حال نبرد هستند.
در خبرنامهی وزارت دفاع ملی آمده است
که در عملیات تصفیهای اردوی ملی در
مربوطات ولسوالی دهراود والیت ارزگان 2
تن از مخالفان مسلح کشته شدهاند .در این
عملیات یک میل پیکا و  3میل کالشینکوف
نیز بهدست آمدهاند .در مربوطات ولسوالی

میانشین قندهار نیز در نتیجهی عملیات
تصفیهای اردوی ملی 2 ،تن مخالف مسلح
کشته و زخمی شدند .در خبرنامه آمده است،
در این عملیات یک تن با  9کیلوگرام چرس
بازداشت شده است .کارشناسان توانمندی
نیروهای امنیتی را در مبارزه با شورشیان طالب
امیدوارکننده خواندهاند؛ اما آنان کمبود تجهیز،
نداشتن سالحهای سنگین و قوی نبودن قوای
هوایی کشور را از مشکالت نهادهای امنیتی
عنوان کردهاند.

 755پناهجوی افغان در پاکستان زندانی شدهاند

اطالعات روز :برخی از رسانههای داخلی
و خارجی دیروز گزارش دادند که حدود 935
پناهجوی افغانستانی در پاکستان بازداشت
شدهاند که از این تعداد 755 ،تن آنان زندانی
شدهاند .بخدی گزارش داد که از میان 935
پناهجوی بازداشت شدهی افغانستان در
پاکستان ،صرف  180تن آنانبه ضمانت رها
شدهاند.
این پناهجویان افغان از مناطق «گجرنواال،
بهاولپور ،ملتان ،فیصلآباد ،راولپندی،

الهور و دیجی خان» ایالت پنجاب پاکستان
بازداشت شدهاند .از سوی دیگر ،گفته میشود
که در یک هفتهی اخیر تنها 1900مهاجر
افغان از ایالت خیبر پشتونخواه پاکستان به
دلیل نداشتن مدرک قانونی بازداشت شدهاند.
به باور کارشناسان ،پس از حملهی مردان
مسلح بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور
پاکستان ،حکومت این کشور به خروج اجباری
مهاجران افغان و آزار و اذیت آنان میپردازد.
پیشتر نیز رسانههای پاکستانی گزارش دادند

که حدود  137مهاجران افغان در این کشور
بازداشت شدهاند.
پیش از این ،حکومت ایالتی خیبر پشتونخواه
پاکستان دستور خروج اجباری مهاجران افغان
از این ایالت را صادر کرده بود .حکومت هنوز
در مورد اخراج اجباری مهاجران افغان از
پاکستان واکنش نشان نداده ،اما چندی پیش
سخنگوی وزارت مهاجران و عودت کنندگان
اخراج اجباری مهاجران افغان از این کشور را
خالف تعهدات دوجانبه خوانده بود.

به گفتهی او ،بر اساس توافق دوجانبه،
مهاجران افغان میتوانند تا پایان سال 2015
در پاکستان زندگی کنند .بر اساس آمارهای
ارائه شده ،اکنون  ١،۶میلیون مهاجر افغان
بهطور قانونى و یک میلیون تن دیگر بدون
داشتن مدرک قانونى در پاکستان زندگى
مىکنند .از جمع  ٢،۶میلیون مهاجر افغان،
یک میلیون تن آنان در ایالت خیبر پشتونخواه
بهسر میبرند.

 370بستهی کمکی به باغداران چهار والیت توزیع شد

اطالعات روز :وزارت زارعت و مالداری از
توزیع  370بستهی کمکی به باغداران چهار
والیت شمالشرقی خبر داد و اعالم کرد که
این بستههای کمکی شامل تانکر پنج هزار
لیترهی آب ،شصت متر پایپ و يک «پمپ
پايدلدار» است .به گفتهی مقامهای این
وزارت ،این بستههای کمکی به باغدارانی
داده شده که سطح زمینهایشان از سطح
آب بلندتر است.
محمد غالم مالخیل ،همآهنگکنندهی

پروژهی ملی باغداری و مالداری()NHLP
وزارت زارعت در زون شمالشرق دیروز به
رسانهها گفت ٤٥ ،بستهی کمکی در والیت
قندوز ١٥٠ ،بستهی کمکی در والیت تخار،
 ١٧٠بستهی کمکی در والیت بغالن و پنج
بستهی کمکی در والیت بدخشان توزیع
شدهاند .او آبيارى باغها توسط بستههای
کمکی یادشده را بدون مصرف خواند و
گفت که در آینده توزیع چنین بستههایی
برای باغداران افزایش داده میشود .بر

اساس معلومات ارائه شده،هر بستهی کمکی
آبیاری بیش از  25هزار افغانی هزینه
برداشته و صرف  ٢٥درصد بودجهی آن از
سوی باغداران پرداخته میشود .باغداران
پيش از توزيع این بستههای کمکی ،در
مورد چگونگى استفاده از آن آموزش دیدهاند.
باغداران از توزیع این کمکها استقبال کرده
و گفتهاند ،حاال بدون مصرف باغهایشان
را آبیاری میتوانند .آنان گفتهاند ،در فصل
تابستان قسمتهایی از باغ آنان به دلیل نبود

آب از بین میرفتند؛ اما حاال با استفاده از این
سيستم مشکل آنان حل میشود .با وجود
میلیونها دالر کمک جهانی در جریان 13
گذشته در بخش زارعت و مالداری ،اکنون
دهقانان در تمام والیتها در بخش کاریشان
با مشکالت جدی مواجه اند .حکومت در
جریان سالهای گذشته موفق به ایجاد بند
آبهای زیاد نشد و در فصل تابستان ،دهقانان
گندم ،نهال و کل باغهایشان را از طریق
ماشینهای تیلی آبیاری میکنند.

آیا بیرق سفید طالبان
با بیرق سیاه داعش تعویض میشود؟
نویسنده:متیودیرینگ
برگردان:جوادزاولستانی
منبع:فارینپالیسی

به نظر میرسد که انگیزهی دولت اسالمی (داعش) برای
گسترش قلمروش اکنون خیلی فراتر از سوریه و عراق رفته
است؛ چنان که گزارشهای اخیر نشان میدهند که آنان
در تالش جذب افراد در جنوب افغانستان -والیت هلمند-
هستند .بر اساس گزارشهای بزرگان قبیلهای و مقامهای
ارشد امریکایی ،مال عبدالرووف خادم ،یکی از زندانیان قبلی
گوانتامو ،در منطقهی زمینداور ولسوالی کجکی برای خود
یک پایگاه کوچکی ساخته است .برعالوه ،دولت اسالمی
که در افغانستان با مخفف نامش ،داعش ،شناخته میشود
و شهرت بینالمللی رهبرش ،ابوبکر البغدادی ،طالبان افغانی
را که در دوران پس از کرزی در جستوجوی راهی برای
مصالحه بودند بر سر دو راهی قرار داده است .اکنون آنان
در بارهی پیوستن به مصالحه و دوام جنگ علیه حکومت
ائتالفی غنی-عبداهلل دو دل شدهاند.
مال عبدالرووف خادم ،یکی از فرماندهان سطح میانهی
طالبان که ارتباطات عمیق با شبکههای غیرقانونی تولید و
قاچاق مواد مخدر دارد و از سال  2007تا  2009به حیث والی
نامنهاد طالبان در ارزگان کار کرده ،پایگاه عملیاتی جدیدی
برای داعش در والیت جنوبی هلمند تأسیس کرده است .در
این اواخر ،پیکارجویان او با افراد والی نامنهاد هلمند شمالی-
مال احمد شاه ،درگیر شده و در نتیجهی آن شش تن به
قتل رسیدهاند .اما گزارشهای دیگر حکایت از کشتهشدن
بیست تن دارند .یک فرمانده اردوی ملی افغانستان در والیت
هلمند ،گفته است که مال عبدالرووف در حال گسترش و
ایجاد هستههای داعش در تمام ولسوالیهای هلمند است.
جنرال دیگر تأکید میکند که آنان فعالیتهای خود را در
والیتهای فراه و هرات نیز گسترش دادهاند .در همین حال،
دو سناتور از شورای ملی افغانستان نیز تأیید میکنند که
داعش در والیت شمالی فاریاب و والیت غزنی نیز فعالیت
دارند .یکی از بزرگان قبیلهای به رسانهها گفته است که مال
عبدالرووف خادم ،بیرقهای سیاه داعش را جاگزین بیرقهای
سفید طالبان میکند و این برای باشندگان این مناطق،
نشاندهندهی شکلگیری سازوکار جدید قدرت است .بلند
شدن بیرق جدید مقاومت در برابر نیروهای امنیتی افغانستان
نه تنها وضعیت را برای آنان پیچیده میسازد بلکه طالبانی
را که میخواهند در دوران جدید و بدون حضور نیروهای
خارجی دولت افغانستان را به چالش بکشند ،نی ز سردرگم

میسازد.
دالیلی وجود دارند که احتماال شورشیان تغییر جهت دهند.
یکی از دالیل این است که رووف برای جنگجویانی که
طالبان را ترک کنند ،ماهانه  500دالر امریکایی پیشنهاد
میکند .این مبلغ خیلی بیشتر از ده دالر در روز است که
سربازان عادی طالبان دریافت میکنند و با توجه به ذخایر
نقدی داعش ،اگر پیکارجویان رووف مؤثر ثابت شوند ،احتمال
دارد این معاش ماهانه افزایش یابد .دوم ،طالبان با یک غول
تبلیغاتی مواجه است .داعش کارزار تبلیغات ی انقالبیای به راه
انداخته است که غرب هرگز شاهد نبوده است .سر برآوردن
تروریستهای انفرادی از استرالیا ،کانادا و فرانسه شاید تا
حدودی به دلیل کیفیت و گستردگی تبلیغات داعش در
انترنت بوده باشد .در یک میزان محدود اما خیلی خطرناک،
در تابستان گذشته برگههای تبلیغاتی داعش به زبان دری
و پشتو در پاکستان و در اردوگاههای مهاجران در امتداد
مرز پخش گردیده بود و گزارشهای اخیر میرسانند که
شبنامههای داعش به صورت گسترده توزیع میشود .قدرت
و جهش واقعی داعش بستگی به نفوذ آن در مسجدهای
جنوب افغانستان دارد .هر سازمان جهادی در افغانستان نیاز
به حمایت علما و رهبران مذهبی دارد و از مدتها بدینسو،
به آنان به حیث نیرویی برای ظهور ‹طالبان جدید› نگریسته
میشود .بعضی از تبلیغگران و آوازهسازان اسالمگرا در
والیتهای کنر و ننگرهار ،بدون کدام ارتباط با طالبان،
پیش از این خود را آمادهی پذیرش داعش اعالم کردهاند.
این مناطق از نگاه تاریخی جاهایی بوده است که گروههای
بنیادگرای خارجی همواره در آن فرصت و پناهگاههای امن
یافتهاند .در کنار این واقعیت ،ظهور یک شبهی بغدادی به
حیث ‹امیر› خالفت اسالمی و کسی که غرب در مقابل او
ایستاده است ،احتمال قدرت گرفتن داعش را در این مناطق
باال میبرد .اما به این نیز بستگی دارد که داعش در جنوب
افغانستان چقدر جای پا باز میکند.
با این حال ،سوال این است که داعش با فلسفهی مرگ
آیینی اش در میان فرهنگ دینی پشتون که به تواضع،
غیرت و سنت افتخار میکند ،چطور میتواند جای پا باز
کند؟ یا اینکه همهی اینها نشاندهندهی افغانستانی است
که از مدتها بدینسو ،توسط موجهای خشن امپراتوریها
و جنگهای ایدیولوژیکی رنگ باخته است؟ اگر ملت یا

لذت زنده ماندن و جاذبهی...

از قتل عام نشدن به دست هموطن است.
کابل ،پایتخت ماست؛ تختهی خیز بزرگان برای
رسیدن به قدرت و ثروت و منزلت .و چنین است که
سیاست در این شهر مانند دریای کابل ،گاهی جاری و
توفانی و گاهی راکد و متعفن است .گاهی با خود سیل
میآورد و گاهی مسیل «بدرفت»های شهر میگردد.
 ...و چنین است که زیادتر از درختان کابل،
تحلیلگران سیاسی روییده است .عنوان «تحلیلگر»
برای گروهی ،الزاما نه به عنوان یک تخصص علمی-
فرهنگی ،بلکه به مثابه یک حرفه و هنر سیاسی تلقی
میشود .بدین رو ،گروهی تحلیلگر حرفهای میشوند.
تحلیلگران حرفهای ،بازاریابهای ماه ِر سیاسی هم
هستند .لقبشان را «آگاه سیاسی» گذاشتهاند؛ از
این مدرک برای خویشتن خویش شهرت میخرند،

به بینندگان و شنوندگان خود «آگهی» میفروشند و
برای جناح و مرجع سیاسی خود اعتبار ذخیره میکنند.
تحلیلگران ،ترازوی تحوالت سیاسی نیز میباشند.
هرچه اوضاع مِلک و َملِک بحرانیتر گردد ،ترافیک
تحلیلگران سنگینتر ،متاع تحلیلهایشان بیشتر
و جوهر سخنهایشان پریشانتر میگردد .از اینرو،
طول و عرض تحلیلها را میتوان نشانهی جزر و مد
اوضاع سیاسی دانست.
تحلیل کردن مسایل سیاسی برای بسیاریها مانند
ساجق جویدن است .هم برای هضم معده خوب
است و هم فک را تمرین میدهد .هم دندانها را
سفید میکند و هم بوی بد دهان را میپوشاند .برخی
از تحلیلگران اما بوی دهانشان با هیچ ساجقی
فرونمینشیند و زردی دندانشان با هیچ جویدنی

گفته میشود ،بهتازگی بغدادی ،مال
ن را «جنگساالر
عمر ،رهبر طالبا 
جاهل و بیسواد و کسی که ارزش
احترام معنوی یا سیاسی را ندارد»
خوانده و شخصیت او را به تمسخر
گرفته است .اگر راست باشد ،این
گفتهها واقعا تند اند و برای گسترش
داعش در افغانستان گران تمام خواهند
شد .بخشی از استراتژی بغدادی برای
به استهزا گرفتن «امیرالمؤمنین»
میتواند بحث و مناظرهی داغیمیان
بنیادگرایان اسالمی در رابطه به هویت
واقعی «امیرالمؤمنین» ایجاد کند.
طالبان و گروههای جداشده از آن ،این
بحث و جدلها را باید در میدان نبرد با
هم تصفیه کنند.
فرهنگی را آمادهی انقالب ایدیولوژیکی بدانیم ،این مردم
یا فرهنگ پشتونهاست .از خیلی وقت ،آنان توسط مرزها،
دولتها و درگیریهای داخلی پارچه پارچه شدهاند و هویت
آنان زیر سوال رفته است .عوامل مشابه در میان سنیهای
عراق که با موانع اقتصادی مواجه شدند ،دولتشان سرنگون
گردید و در ادارات دولتی به حاشیه رفتند ،نارضایتی را فراگیر
ساخت .زمانی که اعضای سنی ارتش عراق جنبش وحشیانه
اما ناپایداری را شکل دادند ،داعش بر موج این نارضایتیها
و خشم سوار شد .پشتونهای جنوب افغانستان نسبت به
دولت افغانستان بیاعتماداند و به آن با شک برخورد میکند.
اما چقدر احتمال دارد که آنان فراخوان خشن بغدادی برای
رویارو شدن با جنگ تمام عیار را بپذیرند؟
حتا رهبر طالبان ،مال عمر ،در ارتکاب خشونت
محدودیتهایی دارد و برای واحدهای پیکارجویان طالب
در میدان جنگ ،اصولی تعیین کرده تا وحشت حملهها را
محدود و از روگردان شدن مردم از طالبان جلوگیری کند.
در سالهای  2012و  2013ظهور یک گروه طالبان خارجی،
جوان و خشنتر در روستاهای معین شرق و جنوب افغانستان
آزار و آسیب به غیرنظامیان را باال برد ،مکاتب را مسدود
ساخت و چهرههای سرشناس محلی را به شکل وحشیانهای
از بین برد .روستاییان در ولسوالیهای اندر ،پنجوایی و
چغچران ،در مقابل جنایتهای تندوران ایستادند و روستاهای
شان را موفقانه از کنترل آنان بیرون کردند .در این روستاها
و مناطق زیادی در روستاهای افغانستان ،مردم از خشونت و
قوانین خودسرانهی بنیادگرایان به تنگ آمده بودند .شوراهای
علما و روستاها از این حرکت هوشیارانه مردم پشتیبانی کردند
و از مقامهای حکومت کمک خواستند .به جای ایجاد شگاف
در جامعه ،ثابت شده است که بنیادگرایی شعار جذابی در
مقابل کسانی بوده است که هف نفاقافگنی را داشته اند.
گفته میشود ،بهتازگی بغدادی ،مال عمر ،رهبر طالبا ن را
«جنگساالر جاهل و بیسواد و کسی که ارزش احترام
معنوی یا سیاسی را ندارد» خوانده و شخصیت او را به تمسخر
گرفته است .اگر راست باشد ،این گفتهها واقعا تند اند و برای
گسترش داعش در افغانستان گران تمام خواهند شد .بخشی
از استراتژی بغدادی برای به استهزا گرفتن «امیرالمؤمنین»
میتواند بحث و مناظرهی داغیمیان بنیادگرایان اسالمی در
رابطه به هویت واقعی «امیرالمؤمنین» ایجاد کند .طالبان و
گروههای جداشده از آن ،این بحث و جدلها را باید در میدان
نبرد با هم تصفیه کنند.
آشکار است که طالبان از پراگندگیهای داخلی عمیق رنج
میبرد و استراتژی جامعی برای حرکت کردن به پیش ندارند.
در چنین حالتی ،برای کسانی که میخواهند به اکثر عظیم
مردم افغانستان که از صلح پشتیبانی میکنند و خواستار
افغانستان سعادتمند هستند ،پیوستن به جریان اصلی در
اولویت برنامههای شان قرار دارد .اکنون ،بیشتر از هر زمانی،
مذاکره و مصالحه میان حکومت جدید افغانستان و طالبان
‹میانهرو› ،میتواند میان کسانی که به ادامهی خشونت متعهد
اند و میخواهند به داعش بپیوندند و جناحهای عملگرا که
میخواهند همگام با کشور شان پیش بروند ،خط فاصلی
ایجاد کند.
روشن نمیگردد!
بسیاری از تحلیلگران ،با نکتاییهای رنگین و
عینکهای سنگین ،برحریفان خود چون شاهین
میپرند .برخی با چهرههای خندان ،سخنهای ارزان
میپراکنند .گروهی هم هستند که با بالهای دانش
آفاقی خویش ،فراتر از افقها پرواز میکنند؛ از شاخ
آفریقا تا دیوار چین ،از تنگهی هرمز تا دماغهی
آتالنتیک و از انتهای سایبریا تا ابتدای آمازون در
حوزهی تخصص و در حیطهی دانششان میگنجد.
عدهای هم هستند که در هیبت عالمههای دهر فضل
میفروشند و در ردای مفتیهای شهر ،فتوای سیاسی
صادر میکنند!
القصه ،کابل شهر قصهگویان قساوت ،قصیدهسرایان
قدرت ،قصابهای ثروت ،قافیهسازان شهرت،
تحلیلگران عاشقمنزلت و شهروندان شهی ِد سیاست
است.

3

یکشنبه
 5دلو
1393
سال چهارم
شماره  763

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

خیاالت اضطراری

جنجال وکال روی تابعیت نامزدوزیران وارد فاز جدید شد .حاال که مسئلهی
تابعیت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته ،حرف و حدیثهای تازهی درون
این خانهی منسوب به ملت شکل گرفته و انشااهلل که بیشتر هم شکل گرفت.
ما مردم که نه از معامالت سیاسی خبر داریم و نه هم خبر خواهیم شد ،در
برابر حرفها و اتفاقاتی که درون این خانه شکل میگیرند ،چار های نداریم جز
اینکه به خیاالت اضطراری خود پناه ببریم .اگر همین رییس مجلس که خود
از جنجالها و یخنکشکهای درون پارلمان به ریاست این خانه رسیده ،اجازه
بدهد که هر روز از شروع تا ختم مجلس ،خبرنگاران در آنجا حضور داشته باشند
و بهصورت مستقیم ،جریان کار و گالب بهرو فعالیتهای سیاسی این مجلس
را پخش و نشر بکنند ،باور کنید که بنده میتوانم روز یک مجموعه شعر سفید
بیرون بدهم و در تاالر دانشگاه ابن سینا ،آن را رونمایی کنم.
دیروز یکی از وکیالن پارلمان میگفت ،خانمی که به شوهر خود خیانت میکند،
چطور میتواند به مملکت خدمت بکند؟ ظاهراً منظور این خانم این بود که
بعضی از دولتخانمان این کشور که قرار است مصدر خدمت برای کشور باشند
یا شوند ،به شوهر خود خیانت کرده و نباید به آنها اعتماد شود و فرصت داده
شود که به کشور خدمت کنند؛ چون آنها به جای خدمت ،خیانت خواهند کرد.
من که کنترولی بر خیاالت اضطراری خود ندارم ،در این خیال غرق شدم که
ال این خانم (خانم هاشمی) از کجا میفهمد که آن خانم ( )............به شوهرش
او ً
خیانت کرده؟ وقتی پای خیانت به شوهر پیش بیاید ،همه میدانیم منظور خیانت
ی این قدر از حق دسترسی به اطالعات برخوردار
چیست .حاال ،آیا خانم هاشم 
است که از همه کارهای دیگران خبر دارد؟ فکر نکنم آن خانم دیگر که متهم
به خیانت به شوهرش شد ،آمده باشد و به خانم هاشمی گفته باشد که من فالن
روز ،این کار را کردم .دوم ًا ،احتمال دارد که مردی یا خانم دیگری اطالعات
خیانت آن خانم را به خانم هاشمی داده باشد .در این صورت ،سندی هم در میان
بوده؟ سوال سومی که در ذهن سرشار از بیکاری آدم خلق میشود ،این است که
آن خانم به کدام شوهرش خیانت کرده؟
در حالی که هنوز تفت تهمت خیانت به شوهر بلند بود ،عبدالرووف ابراهیمی،
آن رییس نستوه و آن وکیل ارشد از خانم هاشمی تقاضا میکند که حداقل
این حرفها را در مجلس نگوید ،مجلس خانهی ملت است .حاال خیالی که
اضطراراً متوجه این رییس گرامی میشود ،این است که خانم هاشمی در کجا
بگوید که فالنی خانم به شوهرش خیانت میکند و مسلم ًا در حق مملکت هم
خیانت خواهد کرد؟ در کجا بگوید؟ میخواهی از طریق تلویزیون بگوید؟ مگر
خبر نداری که اگر از طریق تلویزیون بگوید ،مجری برنامه فوراً سند میخواهد؟
آن وقت آیا الزم است که فلم خیانت آن خانم در حق شوهرش را نشر کنند؟
یعنی آقای ابراهیمی از این ممانعت کردنهایش چه میخواهد؟ میخواهد تفهیم
ن پاره کردن نیست؟ بابا اینکه
کند که پارلمان جای جنگ و مویکشک و یخ 
نیاز به تفهیم ندارد .ما که شما را قبول داریم .پس مشکل چیست؟ بگذار یک
نفر که به اطالعات باکره دست یافته ،آن را محض رضای خدا و ادای دین به
ن که تو را رییس تعیین نکرده تا به
موکالن خویش ،به سمع همه برساند .وکیال 
آنها تربیت آموزش بدهی .آنها مملو از تربیت اند .بعد در قانون اساسی آمده
که حقوق زن و مرد مساوی است .این تساوی اگر در هیچ جای کشور رعایت
نمیشود ،حداقل در پارلمان که باید رعایت شود .چرا یک نمایندهی مذکر حق
دارد هرچه دلش خواست بگوید و یک نمایندهی مونث حق نداشته باشد .مگر
خود رییس پارلمان هرچه دلش خواست نمیگوید؟
اگر این جنجالهای درون پارلمان را به حساب بیتربیتی بعضی از وکال بگذاریم،
باید قبول کنیم که چیزی شبیه کتلست وجود دارد که رگ بیتربیتی را به
جوش میآورد .این کتلست ممکن است دالر باشد .تجربه ثابت کرده که میزان
مقاومت در برابر دالر ،بسیار پایین است .بهخصوص که در کنار دالر ،مث ً
ال وعده
بدهد که ساالنه شما را  5بورسیه به کشورهای خارج میدهیم تا ارجمندان
خود و خویشاوندان خویش را برای تحصیل به خارج بفرستید یا هم وعدهی
تصدی چوکیهای حکومتهای محلی را به آنها بدهند .آنچه مهم است،
همین کتلستهاست ،نه آن بیتربیتی شامخ در خانهی ملت.
از آنجایی که این کشور چیزی بهنام پارک یا تفریحگاه ندارد و اگر دارد ،خیلی
کم و قیمت است ،این نوع فعالیتهای سیاسی برای شادی دل ملت ضروری
است .مطمئنم هیچکسی از جنگ در پارلمان ناراحت نمیشوند و به آن شبیه
به چیزی بهنام سرگرمی نگاه میکنند .پس عاجزانه از ریاست پارلمان و هیئت
اداری این مجلس تقاضا میکنم که ملت را از این سرگرمیها محروم نسازند .اگر
هیچ کا ر دیگری برای ملت نکردهاید ،اشکال ندارد .معاش حالل و گوارایتان
باد .حداقل بگذارید مردم روزانه یک سرگرمی داشته باشند و فعالیتهای
سیاسیتان را مشاهده بکنند.
اگر نکنید ،ما هم دست به دعا میشویم که وکالی غزنی ریاست و هیئت اداری
پارلمان را به عهده بگیرند! آنها بهتر بلد اند از کنار جنجالها و اتهام خیانت
و در کل از کنار همهی مسایل ،بیخیال و راحت عبور کنند! دلتان دیگه ...یا
اجازهی پخش مستقیم را میدهید ،یا ما دست به دعا میشویم که یازده وکیل
والیت غزنی ،به مقام مدیریت امور داخلی پارلمان برسند ،آن وقت حق شکایت
را نخواهید داشت.
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گفتوگوی روزنامهی اطالعات روز
با برنا کریمی ،نامزدوزیر
وزارت مخابرات

اطالعات روز :آقای کریمی ،تشکر از اینکه وقتتان
را برای گفتوگو به ما دادید .بعد از آنکه از سفارت
افغانستان در کانادا استعفا کردید ،تا حاال مصروف چه
کارها بودید؟
برنا کریمی :بسماهلل الرحمن الرحیم .تشکر از شما و از اینکه زحمت
کشیدید به منزل ما تشریف آوردید .بسیار محبت کردید .من قبل از
آنکه در سال  2005همکار حکومت افغانستان شوم ،یک تجارت
کوچک داشتم .سال  2005همکاری با حکومت را آغاز کردم و با
آغاز این همکاری ،تجارت کوچکی را که از قبل سروسامان داده بودم،
متأسفانه کام ًال بسته کردم؛ چون دو تربوز با یک دست گرفته نمیشوند.
بعد از آنکه از حکومت ،یعنی از سفارت افغانستان در کانادا که آخرین
وظیفهام بود ،سال گذشته استعفا کردم ،برای امرار معاش خود ،دوباره
به تجارت ر و آوردم و یک شرکت تجارتی را در شهر واشنگتن ایاالت
متحدهی امریکا ایجاد کردم و در این راستا توانستهام یک سلسله
کارهای تجارتی را میان ایاالت متحدهی امریکا و افغانستان که تا
اکنون هم جریان دارد ،رابط باشم .این شرکت یک شرکت مشورهدهی
تجارتی بود و هست که در قسمت ایجاد روابط تجارتی میان شرکتهای
امریکایی و شرکتهای افغانی کار کردیم و در عین حال ،به شرکتهای
بزرگ امریکایی در قسمت بازاریابی تجارتی در داخل افغانستان کمک
میکردیم .البته تا حاال هم مصروف همین تجارت هستم.
اطالعات روز :شما به عنوان نامزدوزیر وزارت مخابرات
افغانستان به پارلمان افغانستان معرفی شدید ،با توجه به
اینکه حکومت وحدت ملی به اساس یک توافق سیاسی
میان دو جناح انتخاباتی شکل گرفته و این دو جناح
انتخاباتی مشخصاً تعیین میکنند که چه کسانی نامزدوزیر
معرفی شوند ،شما در جریان مبارزات انتخاباتی ،آیا فعالیت
انتخاباتی برای یکی از این دو ستاد انتخاباتی داشتید؟
در دور اول انتخابات ،بلی! با یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری
همکاری کردم که آنهم صبغهی شخصی و دوستانه داشت .یکی
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ،از دوستان نزدیک من بود
و من صرف ًا بر اساس روابط بسیار نزدیک دوستانه ،در جریان مبارزات
انتخاباتی ،با ایشان همکاری کردم .در دور دوم انتخابات ریاست
جمهوری ،بنابر معاذیر شخص ی و کاریای که داشتم ،متأسفانه نتوانستم
بهصورت فعال با یکی از این دو ستاد انتخاباتی همکاری کنم .ولی
روابط دوستانه و بسیار نزدیک با دوستانی که در هردو ستاد انتخاباتی
بودند ،داشتم .در افغانستان چه که در هر کشور و هر نظامی که انتخابات
برگزار میشود ،معمو ًال دو یا سه جناح انتخاباتی حضور دارند که متشکل
از افراد اند و این افراد با همدیگ ر روابط تنیده دارند .سیاست هیچگاهی
باعث جدایی افراد و دوستان نمیشود .من هم همیشه روابطم را با
دوستانم حفظ کردهام؛ اما به شکل رسمی ،با هیچ یکی از دو جناح
مذکور همکاری نداشتم.
اطالعات روز :آقای کریمی ،در دور اول انتخابات ریاست
ی با کدام یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری
جمهور 
همکاری داشتید؟

با آقای قیوم کرزی .من در همان مدت کوتاهی که ایشان کاندیدای ریاست
جمهوری بود ،رییس کمپاین انتخاباتیاش بودم که بعداً آقای کرزی بنابر
معاذیر سیاسیای که داشت ،با داکتر صاحب زلمی رسول یکجا شد که بعد
از آن برای چند روزی با آنها هم همکار بودم .پیش از اینکه انتخابات دور
اول ریاست جمهوری دایر شود ،شخص ًا بنابر مصروفیتهایی که داشتم،
خارج رفتم .وقتی هم برگشتم ،دور دوم کمپاینهای انتخاباتی ریاست
جمهوری بود و من بهخاطر مصروفیتهایی که داشتم ،نتوانستم به شکل
رسمی با یکی از این دو جناح انتخابات ی فعالیت انتخاباتی بکنم.
اطالعات روز :آقای کریمی ،زمزمهها طوری اند که نامزدوزیر
وزارت مخابرات بر اساس تقسیمات درون تیمی ،مربوط به
آقای محقق میشود .شما به عنوان نامزدوزیر این پست ،آیا
سابقهی کارهای سیاسی یا حزبی مشترک با آقای محقق
داشتهاید؟ با توجه به اینکه یک زمینهی مشترک قومی هم با
محقق دارید ،میان هیتان با او چهگونه بوده است؟
جناب استاد محقق و جناب استاد خلیلی ،هردو از بزرگان سیاست افغانستان
اند که در طول سه دههی گذشته ،همیشه در صحنهی سیاست و تا جایی
هم در جنگهای نظامیای که در آن وقت جریان داشتند ،حضور بسیار
محسوس داشتند .من هیچگاه ی عضویت هیچ حزبی را نداشتهام .اما از
روزی که در سال  2005به افغانستان آمدم و در حکومت کار کردم ،همیشه
روابط کاری بسیار خوبی همراه تمام بزرگان افغانستان داشتم .از جمله با
جناب استاد محقق ،استاد خلیلی و دوستان دیگر .نظرم همیشه این بود که
بدون حضور در تشکیالت احزاب هم میتوان روابط حسنهی کاری ایجاد
کرد .فکر میکنم یکی از دالیلی که به عنوان نامزدوزیر وزارت مخابرات
انتخاب شدهام ،آشناییای است که آنها از من دارند .آنها از نحوهی کار،
شیوهی مدیریت و چگونگی ارتباط من با سایر بزرگان آگاه اند.

بازار مخابرات در افغانستان ،باید رقابتی باشد
که مردم افغانستان حق داشته باشند خدمات بهتر
را با قیمت مناسب بهدست بیاورند .ایجاد همچو
بازار ،از وظایف وزارت مخابرات است .وزارت
مخابرات باید بازار را طوری تنظیم بکند که هم
شرکتهای مخابراتی از حضور و رقابت در آن
منفعت بهدست بیاورند و هم مردم افغانستان
خدمات باکیفیت را با قیمت مناسب بهدست
بیاورند .یکی از عرصههایی که در دنیا بهسرعت
در حرکت است ،عرصهی مخابرات و تکنالوژی
معلوماتی است .ما هر روز شاهد یک نوآوری در
این عرصه در جهان هستیم .کالنترین شرکتها؛
مثل اپل ،مایکروسافت و دیگر شرکتها در این
زمینه مصروف اند و هر روز با یک فنآوری
جدید وارد بازار میشوند .منظور ما این است که
همین بازار را در افغانستان هم ب ه سود تجار و هم
بهسود مردم ،نظم و سوق بدهیم.

اطالعات روز :جناب کریمی ،اگر در دور دوم انتخابات برای
اید و اگر با محقق کار
یکی از ستادهای انتخاباتی کار نکرده 
حزبی نکردهاید و عضویت حزبش را ندارید ،چطوری شما را
به عنوان نامزدوزیر انتخاب کردند؟
در قدم اول ،من یک شهروند افغانستان هستم و این حق هر شهروند
افغانستان است که چه در حکومت ،چه در سکتور خصوصی ،در هر سطح
و سویهی ممکن ،باید شغلی داشته باشد .اینکه چرا من انتخاب شدم،
خدمتتان عرض کنم ک ه از سال  2005تا  ،2012در بخشهای مختلف
در حکومت افغانستان کار کردهام .دو سال معاون دفتر رییس جمهور بودم.
حدوداً پنج سال معین ادارهی مستقل ارگانهای محلی بودم و حدود یک
سال و نیم ،به حیث سفیر افغانستان در کانادا کار کردهام .پس ک ًال یک
چهرهی نو (ناشناخته) در سیاست افغانستان نیستم .آشناییای که از من
وجود دارد ،ناشی از دستآوردهای کاری من است که در طول این مدت
داشتهام .مشخص ًا یک سلسلهکارها را در دفتر ارگانهای محلی یا دفتر
رییس صاحب جمهور یا هم در سفارت افغانستان در کانادا ،انجام دادهام.
فکر میکنم شناختی که دوستان از من دارند و دستآوردهای کاریای
که شخص ًا داشتهام ،باعث شده که به عنوان نامزدوزیر وزارت مخابرات
ال گفتم ،شناختی که بزرگان سیاسی از
معرفی شوم .و همانطوری که قب ً
من دارند ،از گذشتهی کاری ،سوابق مدیریتی و حرفهای و نحوهی ارتباط
من با سیاسیون و بزرگان افغانستان ،دلیل دیگ ر انتخاب من به عنوان
نامزدوزیر است.
اطالعات روز :شما از کار کردن با دولت گفتید؛ در جریان این
مدت ،چه به عنوان معاون ریاست دفتر رییس جمهور ،چه به
عنوان معین ادارهی مستقل ارگانهای محلی و چه به عنوان
سفیر افغانستان در کانادا ،آیا حمایت سیاسی یک متنفذ
ت با خود داشتهاید؟
قومی یا سیاسی را برای کار کردن در دول 
مشخص ًا نمیتوانم از کسی نام بگیرم که مرا حمایت کرده باشد ،ولی
من انسان بسیار خوشبختی هستم که دوستان بسیار زیادی دارم .من از
کودکی تا به امروز ،یکی از خوشبختیهایم این بوده که همیشه دوستان
بسیار زیادی از هر قوم افغانستان در کنارم بوده و من در کنار آنها بودهام.
یقین ًا که حمایت و تشویق دوستان باعث شده که من نسبت به یک عدهی
به مراتب بهتر از من ،موفقتر باشم و زمینهی شناخت مرا فراهم کردهاند.
من هیچگاهی ادعا ندارم که در افغانستان بهترین هستم .ممکن است
میلیونها نفر دیگ ر بهتر از من وجود داشته باشند ،ولی شاید نتوانستهاند
خود را به جامعه معرفی بکنند .من معرفتی که از من وجود دارد را مدیون
دوستان و روابط دوستانهای که داشتیم ،میپندارم و همین باعث شده که
زمینهی رش د برای من بیشتر فراهم شود.
اطالعات روز :اگر از آخرین مورد فعالیت دولتیتان بپرسیم؛
شما سفیر افغانستان در کانادا بودید و از این مقام استعفا
کردید .میخواهم بدانم که چرا استعفا کردید؟
استعفا کردن من دو دلیل داشت .دلیل اول ،به محیط زندگیام در کانادا
مربوط میشود .کانادا و مخصوص ًا شهر اتاوا ،بسیار سرد است .در عین حالی
که بسیار سرد است ،اتاوا شهر کوچکی است .من همیشه در شهرهای
س آنجلس بودم و چه مدتی که در
بزرگ زندگی کردم .چه زمانی که در ل 

بعضی وقتها ،منافع ملی کشوری که در کشور دیگری
سرمایهگذاری میکند،با منافع ملی کشور میزبان در
تضاد قرار میگیرد که این تضاد باعث بروز تنش
میشود .ما تعریف مشخص و جداگانه از منافع ملی خود
داریم ،کشورهای غربی تعریف دیگری دارند ،کشورهای
همسایه هم تعریف خود را دارند .تمام اینها میتوانند
عوامل بروز تنشهایی باشند که ما دیدیم .فعالً در یک
وضعیت بحرانی روابط با جامعهی جهانی قرار نداریم.
به همان اندازه که ما به جامعهی جهانی نیاز داریم که در
افغانستان بمانند و همکاری و کمک کنند ،به همان اندازه
جامعهی جهانی هم نیاز دارد که افغانستان باثبات باشد و
به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود و کشور یا کشورهای
دیگر از افغانستان تهدید نشوند .دلیل حضور جامعهی
جهانی در افغانستان هم این بود که افغانستان به النهی
تروریستان تبدیل شده بود .از خاک افغانستان برای
انجام حمالت تروریستی علیه آنها استفاده میشد .اگر
جامعهی جهانی میخواهد افغانستان همچو جایی نباشد،
باید به مردم افغانستان کمک کنند.
کابل زندگی میکنم .لسآنجلس و کابل هردو شهرهای بزرگی هستند.
کوچکی شهر اتاوا ،باعث شد که تا اندازهای افسرده شوم.
دوم ،هرچند از لحاظ سهولت ،زندگی آرام و مرفهای داشتم ،ولی فکر
میکردم که کم کم به تنبلی عادت میکنم؛ یعنی زمینهی فعالیت بسیار
زیاد برای من وجود نداشت .من انسانی نیستم که بتوانم در گوشهای
آرام بگیرم .من باید همیشه در تالطم باشم .در پویش باشم .بنابر همین
ملحوظات ،خودم خواستم که تجربههای جدیدی را در زندگی خود داشته
س
باشم ،حتا اگر تجربههای حکومتی نباشند .بنا ًء خواهش کردم که ک 
دیگری را به جای من بگمارند و من استعفا کردم.
اطالعات روز :آیا این به این معناست که سفارت افغانستان
در کانادا کار نداشت؟
به اندازهی یک سفارت کار داشت .کار سفارت کم نیست؛ چون تمام
روابط دو کشور ،از طریق سفارت ایجاد میشود .کانادا با افغانستا ن روابط
گسترد های دارد ،مخصوص ًا که تا آن زمان ،سربازان کانادایی در افغانستان
حضور داشتند .کمکهایی که کانادا به افغانستان میکند و روابط سیاسی
هردو کشور ،همه از طریق سفارت انجام میشوند .با تمام اینها ،برای من
کافی نبود .من دوست دارم که روزانه  12تا  14ساعت کار کنم و این کار
در سفارت میسر نبود.
اطالعات روز :از دستآوردهای دوران سفارتتان در کانادا،
چند مورد را مشخصاً نام ببرید.
اولین کاری را که در سفارت روی دست گرفتم ،معرفی کردن چهرهی
جدید و مثبتی از افغانستان برای کاناداییها بود .متأسفانه چهرهای که
از افغانستان نزد دنیای خارج وجود دارد ،همیشه جنگ ،همیشه طالبان
و همیشه تروریزم است؛ در حالی که افغانستان خوشبختانه خوبیهای
فراوانی دارد که باید به جهان معرفی شوند .من کوشش کردم که
خوبیهای افغانستان را از طریق یک سلسله مصاحبهها با رسانهها و نوشتن
در رسانهها ،به مردم کانادا معرفی بکنم و فکر میکنم که در این زمینه
موفق بودهام .دوستان میتوانند ثبوت این مدعا را در انترنت دنبال کنند.
دوم ،چون رشتهی تحصیلی من تجارت است ،همیشه در پی بهبودی
روابط تجاری افغانستان و کانادا بودم .کمک کردم که یک اتشهی تجارتی
در کانادا داشته باشیم .اساس صحبت روی یک قرارداد تجارتی میان
افغانستان و کانادا را گذاشتم که تا حال هم کار روی آن جریان دارد .هرچند
که متأسفانه تا هنوز هم امضا نشده است.
سوم ،کار روی تفاهمنامهی استراتژیک میان افغانستان و کانادارا شروع
کردم که فکر میکنم تا هنوز هم کار آن جریان دارد و امضا نشده که
ت امضا شود.
امیدوارم به زودترین فرص 
در بخش دیگر ،روی ایجاد رابطهی بسیار نزدیک افغانهای مقیم کانادا
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به عنوان عضو یک تیم کاری ،میتوانم بگویم که سه موفقیت
بسیار بزرگ در عرصهی حکومتداری محلی در افغانستان
داشتیم :یک ،برای اولین بار پالیسی حکومتداری محلی تدوین
شد .بر مبنای همین پالیسی ،قوانین تازه تدوین شدند که همین
قوانین و پالیسی ،چارچوب حکومتداری در افغانستان را بهوجود
آوردند .حداقل یک بینش ،یک دیدگاه را برای حکومتداری
در افغانستان بهوجود آورد .دو ،اصالحات گستردهای که از کابل
گرفته تا ادارات محلی والیات ضرور بود ،تطبیق شد .مثالً قبل از
ایجاد این اداره ،پستهای ولسوالیها و معاونان والی ،پستهای
سیاسی بودند که به اساس گرایشهای سیاسی توظیف میشدند و
ما توانستیم تمام این پستها را رقابتی بسازیم .رقابتی که به روی
عموم مردم ،با توجه به معیارهای قانونی برای احراز این پستها،
باز بود .سوم ،تدوین و تطبیق پنج برنامهی اساسی به خاطر حمایت
از حکومتداری محلی که تمام این برنامهها در داخل ادارهی
ارگانهای محلی طرح شدند ،از طرف جامعهی جهانی تمویل شدند
و باالخره تطبیق هم شدند.
با سفارت کار کردم .این ارتباط را از طریق صحبت با آنها ،اشتراک در کنفرانسها ،برنامهها و مجالس
افغانها و همچنان دعوت آنها به سفارت افغانستان تا احساس کنند که سفارت افغانستان خانهی
خودشان است ،ایجاد کردم.
اطالعات روز :آقای کریمی ،شما به عنوان یکی از مسئوالن سیاست خارجی افغانستان
که برای مدتی مسئولیت یک سفارت را به عهده داشتید ،شاهد بودید که در سالهای
اخیر حکومت آقای کرزی ،روابط افغانستان با کشورهای غربی ،بهویژه آمریکا ،نسبت
به سالهای اول بدتر شد و ما شاهد تنش در این روابط بودیم .از دید و برداشت شما،
چرا ما دچار چنین تنشی شدیم و پیامدهای این تنش برای افغانستان چه بود؟ آیا
تنشی که آن زمان بهوجود آمد ،روی روابط حکومت جدید (حکومت وحدت ملی) با
کشورهای غربی و بهخصوص امریکا در دههی تحول تأثیر میگذارد؟
پرسش عمیقی است .افغانستان در سیزده سال گذشته راه طوالنیای را در رابطه به روابطش با جهان
طی کرد .اینکه چرا ما دچار تنش با جامعهی جهانی شدیم ،باید یک سلسله بررسیها صورت بگیرند که
عوامل آن چه بود .آیا عوامل آن داخلی (از افغانستان) بود یا خارجیها هم نقش داشتند؟ فکر میکنم که
ت بسیار برجستهای برای این بررسیها وجود دارند که باعث بروز این تنشها شدهاند.
در هردو طرف نکا 
ش را
مث ًال هر کشور خارجیای که به افغانستان سرباز فرستاد ،یا کمکی کرد ،یقین ًا پالیسی مشخص خود 
ی هم که به افغانستان
داشت .هیچ کسی به خاطر ثواب اخروی به افغانستان کمک نمیکند و کشورها 
کمک میکنند ،به اساس منافع ملی خود ،کمک میکنند .بعضی وقتها ،منافع ملی کشوری که در کشور
دیگری سرمایهگذاری میکند،با منافع ملی کشور میزبان در تضاد قرار میگیرد که این تضاد باعث بروز
تنش میشود .ما تعریف مشخص و جداگانه از منافع ملی خود داریم ،کشورهای غربی تعریف دیگری
دارند ،کشورهای همسایه هم تعریف خود را دارند .تمام اینها میتوانند عوامل بروز تنشهایی باشند
که ما دیدیم .فع ًال در یک وضعیت بحرانی روابط با جامعهی جهانی قرار نداریم .به همان اندازه که ما
به جامعهی جهانی نیاز داریم که در افغانستان بمانند و همکاری و کمک کنند ،به همان اندازه جامعهی
جهانی هم نیاز دارد که افغانستان باثبات باشد و به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود و کشور یا کشورهای
دیگر از افغانستان تهدید نشوند .دلیل حضور جامعهی جهانی در افغانستان هم این بود که افغانستان به
النهی تروریستان تبدیل شده بود .از خاک افغانستان برای انجام حمالت تروریستی علیه آنها استفاده
میشد .اگر جامعهی جهانی میخواهد افغانستان همچو جایی نباشد ،باید به مردم افغانستان کمک کنند.
نوعیت کمکشان و چگونگی تطبیق برنامههایشان ،باید برمبنای منافع ملی دوطرف باشد .در اینجا
تضادها بهوجود میآیند .من امیدوارم که با روی کار آمدن حکومت جدید،مقداری از این موضوعات حل
شوند و تا جایی که مشاهده میکنیم ،در طول چند ماه گذشته ،روابط افغانستان کم کم بهتر شده میرود.
امضای قراردادها ،سفرهایی که صورت گرفته و آمادگیهایی که وجود دارند ،انشااهلل که افغانستان را از
این حالت بیرون میکنند.
اطالعات روز :قبل از اینک ه شما به عنوان سفیر افغانستان به کانادا بروید ،معین
پالیسی ادارهی مستقل ارگانهای محلی بودید و این اداره ،نوتأسیس و تازهکار بود.
کارهایی که شما به عنوان معین پالیسی این ادار ه برای این اداره و در کل برای
حکومت افغانستان انجام دادید ،مشخصاً چه بودند؟
زمانی که ادارهی مستقل ارگانهای محلی در سال  2007ایجاد شد ،من یکی از اولین کارمندان آن بودم.
راهی را که این اداره پیمود ،راه بسیار دشواری بود .موفقیتهای زیادی بهدست آمدند که نتیجهی کار
تیمی بودند .تیمی که از رییس محترم این اداره گرفته تا تمام کارمندان این اداره را شامل میشود .من
جزو آن تیم بودم .به عنوان عضو یک تیم کاری ،میتوانم بگویم که سه موفقیت بسیار بزرگ در عرصهی
حکومتداری محلی در افغانستان داشتیم :یک ،برای اولین بار پالیسی حکومتداری محلی تدوین شد.
بر مبنای همین پالیسی ،قوانین تازه تدوین شدند که همین قوانین و پالیسی ،چارچوب حکومتداری در
افغانستان را بهوجود آوردند .حداقل یک بینش ،یک دیدگاه را برای حکومتداری در افغانستان بهوجود
آورد .دو ،اصالحات گسترد های که از کابل گرفته تا ادارات محلی والیات ضرور بود ،تطبیق شد .مث ًال قبل
از ایجاد این اداره ،پستهای ولسوالیها و معاونان والی ،پستهای سیاسی بودند که به اساس گرایشهای
سیاسی توظیف میشدند و ما توانستیم تمام این پستها را رقابتی بسازیم .رقابتی که به روی عموم مردم،
با توجه به معیارهای قانونی برای احراز این پستها ،باز بود .سوم ،تدوین و تطبیق پنج برنامهی اساسی
به خاطر حمایت از حکومتداری محلی که تمام این برنامهها در داخل ادارهی ارگانهای محلی طرح
شدند ،از طرف جامعهی جهانی تمویل شدند و باالخره تطبیق هم شدند .اینها کارهای بسیار بزرگی بودند
که طی چند سال در چوکات ادارهی ارگانهای محلی صورت گرفتند و اگر به همین منوال پیش برود،
مطمئن ًا که وضع از امروز به مراتب بهتر خواهد شد؛ هرچند که حاال هم نسبت به گذشته تفاوت فاحشی
به میان آمده است .ما با ایجاد این دیدگاه و با پشتیبانی آن ،توانستیم حکومت وقت را قناعت بدهیم که
تصمیمگیریها و منابع ،باید بیشتر از کابل ،به طرف والیات ،ولسوالیها و قریهها بروند .ای ن حرکتها
هم باید به اساس پالیسی و چارچوب کاری باشند ،نه به شکل پراگنده که بر اساس احکام و دیدگاههای
اشخاص اجرا میشود .خوشبختانه که حکومت وحدت ملی هم تا جاییکه من مالحظه میکنم ،به
همین عقیده و باور است.
اطالعات روز :اگر شما از پارلمان کشور رای مثبت یا رای اعتماد بگیرید ،برنامههای
کوتاهمدت و درازمدتتان برای بهبود خدمات مخابراتی افغانستان چیست؟
من شناخت خوبی از ادارات محلی یا بهتر است بگویم که از والیات ،ولسوالیها و قریههای افغانستان
دارم و در این راستا کار کردهام .همچنان ،بنا به تخصصی که در مدیریت و اقتصاد دارم ،اول ،دیدگاه من
نسبت به وزارت مخابرات ،صرفا دیدگاه تخنیکی نیست .دیدگاه من نسبت به وزارت مخابرات این است

که سیستم مخابرات یا در کل کارهای وزارت مخابرات را با استراتژی عمومی توسعهای
هماهنگ کرده و از این منفذ ،توسعهی مخابرات را در افغانستان ،هماهنگ با توسعهی
منطقه به پیش ببریم.
دوم ،بازار مخابرات در افغانستان ،باید رقابتی باشد که مردم افغانستان حق داشته باشند
خدمات بهتر را با قیمت مناسب بهدست بیاورند .ایجاد همچو بازار ،از وظایف وزارت مخابرات
است .وزارت مخابرات باید بازار را طوری تنظیم بکند که هم شرکتهای مخابراتی از
حضور و رقابت در آ ن منفعت بهدست بیاورند و هم مردم افغانستان خدمات باکیفیت را با
قیمت مناسب بهدست بیاورند .یکی از عرصههایی که در دنیا بهسرعت در حرکت است،
عرصهی مخابرات و تکنالوژی معلوماتی است .ما هر روز شاهد یک نوآوری در این عرصه
در جهان هستیم .کالنترین شرکتها؛ مثل اپل ،مایکروسافت و دیگر شرکتها در این
زمینه مصروف اند و هر روز با یک فنآوری جدید وارد بازار میشوند .منظور ما این است
که همین بازار را در افغانستان هم ب ه سود تجار و هم بهسود مردم ،نظم و سوق بدهیم.
در بخش تخنیکی یک سلسل ه کارها صورت گرفته که ما نمیتوانیم آن را نادیده بگیریم.
حلقهی فایبر نوری باید هرچه زودتر تکمیل شود .بخش اساسی آن که دهلیز وسطی
افغانستان ،یعنی انتقال فایبر نوری از شرق به غرب یا از غرب به شرق که از طریق مناطق
مرکزی افغانستان ممکن است ،باید هرچه عاجل تمام شود تا افغانستان به یک چهارراه
مکالمات و ارتباطدهی بین کشورهای منطقه تبدیل شود که ملت افغانستان از آن سود ببرند.
تجربههایی در کشورهای دیگ ر وجود دارند؛ مث ًال عراق از لحاظ سوقالجیشی کشوری نیست
که مثل افغانستان در چهارراه قرار داشته باشد .معلوماتی وجود دارند که عراق ساالنه بیشتر
از صد میلیون دالر تنها از راه ترانزیت مکالمات کشورهای همسایهی خو د بهدست میآورد.
این رقم در افغانستان شاید چند برابر شود ،اگر ما تسهیالت را بهوجود بیاوریم .در نهایت،
ی مخابرات را بر مبنای همین دیدگاه اساسی در حکومت افغانستان
ما باید استراتژی توسع ه 
ت و بایستی این حقق را برای
داشته باشیم .در کنار اینها ،مخابرات حق هر شهروند اس 
تمامی شهروندان افغانستان در سراسر کشور تأمین کنیم.
اطالعات روز :بهطور مشخص ،اگر قرار باشد که شما یک استراتژی برای
وزارت مخابرات تدوین کنید که همسو با استراتژی توسعهی حکومت به
کار گرفته شود و وزارت مخابرات را به یک وزارت درآمدزا تبدیل کند ،آیا
این استراتژی در گذشته در وزارت مخابرات وجود نداشته؟
تا هنوز که هیچ بررسیای از وزارت مخابرات نکردهام؛ چون آنجا نیستم .بر اساس معلومات
و آماری که من در اختیار دارم ،با استراتژیای که همسو با استراتژی عمومی توسعهی کشور
و منطقه باشد ،برنخوردهام .امیدوارم که همچو استراتژیای وجود داشته باشد .اگر باشد،
روی آن کار خواهم کرد و اگر نبود ،آن را ایجاد خواهم کرد.
اطالعات روز :حاال که به پارلمان افغانستان معرفی شدهاید ،انتظارتان
چیست؟ فکر میکنید پارلمان به شما رای اعتماد میدهد؟
وقتی که به پیشگاه نمایندگان ملت بروم ،با برنامه خواهم رفت .وعده میدهم که در 90
روز اول کار در وزارت مخابرات ،برنامهی کاری پنج سالهی خود را زمانبندی و مشخص
خواهم کرد که چهکارها را میتوانم بکنم و همین برنامه را دوباره به پارلمان و از طریق
پارلمان به ملت ارائه خواهم کرد تا ملت هر آن مقایسه بکنند که کارهای من مطابق به
وعده و زمانبندیای که صورت گرفته ،پیش میرود یا خیر؟ یک چیز را به شما و از طریق
شما به مردم اطمینان میدهم که پیش از آنکه نمایندگان پارلمان یا مقامهای باالتر از
من در حکومت ،مرا محک بزنند ،من خودم ،هرازچندگاهی و بیشتر از دیگران ،خودم را
تفتیش میکنم .میزان مؤثریت خودم را محک میزنم .هر آن لحظهای که بفهمم برای
کشور و مردم کشورم مؤثر نیستم ،خودم کنار میروم .این کار را در گذشتهها بارها کردهام.
تا وقتی که مؤثریت داشتم ،کار کردم و هر وقتی که دیدم مؤثریت ندارم ،خودم معذرت
خواستم و کنار رفتم.
اطالعات روز :حاال انتظار دارید که پارلمان به شما رای مثبت بدهد؟
امیدوارم .با توجه به درایتی که نمایندگان ملت دارند ،برنامههای مرا به بررسی خواهند گرفت
و به من رای مثبت خواهند داد.
اطالعات روز :آخرین سوال اینک ه اگر از پارلمان رای مثبت نگیرید ،چه
کار میکنید؟
من درس خواندهام ،کار کردهام و تجربه کسب کردهام .بر اساس تخصصی که دارم ،در
گوشهای از این مملکت ،کاری پیدا خواهد شد که آ ن را انجام بدهم .اگر از مجرای حکومت
نشد ،از مجراهای دیگر در حد توان به مردم کشورم خدمت خواهم کرد.
آقای کریمی ،تشکر از شما!

وقتی که به پیشگاه نمایندگان ملت بروم،
با برنامه خواهم رفت .وعده میدهم که
در  90روز اول کار در وزارت مخابرات،
برنامهی کاری پنج سالهی خود را
زمانبندی و مشخص خواهم کرد که
چهکارها را میتوانم بکنم و همین برنامه
را دوباره به پارلمان و از طریق پارلمان
به ملت ارائه خواهم کرد تا ملت هر آن
مقایسه بکنند که کارهای من مطابق به
وعده و زمانبندیای که صورت گرفته،
پیش میرود یا خیر؟
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مرگ بر
شاغلیعبدول

چند روز از غصه میمردیم که غیرت افغانها کجا رفته.
هفتهنامهی «شارلی ابدو» (همان شاغلی عبدول خود ما)
در پاریس چند تا کاریکاتور منتشر کرده بود و طبعا انتظار
میرفت که در اثر این رویداد غمانگیز ،حدود  34نفر
در افغانستان کشته شوند .اما هیچ خبری نبود .شارلی
ابدو یک میلیون نسخه فروخت ،دو میلیون فروخت،
سه میلیون فروخت و آخر به شش میلیون رسید .اما از
افغانستان صدایی برنخاست .از آگاهان که میپرسیدیم،
اظهار بیاطالعی میکردند و میگفتند چه؟ تا که امروز
شنیدیم تظاهرات عظیم مردمی در سرتاسر افغانستان
برگزار شده .باور نکردیم .چون سخت است آدم باور کند
که از خاکستر شعله ترشح کند .اما فیلمش را که دیدیم،
دلمان جمع شد .افغانستان چه قدر جمعیت داشته ،خبر
نداشتیم .اینکه میگویند جمعیت افغانستان اقلیت است،
دروغ محض بوده .در فیلمهایی که از تظاهرات مردم بر
علیه کفار منتشر شده ،بهروشنی دیده میشود که جمعیت
افغانستان به صد درصد میرسد .یک خانم موسفید که
ریش نداشت تا سفید شود ،گفت:
«من آمدهام که چوب به آستین فرانسویها بزنم .این
دفعهی آخرشان باشد .یکبار دیگر کارتون او علیه
السالم را منتشر کنند ،خودم میروم این بیدینها را
شفتور میکنم».
مرد خوشلباسی که جاکت چرمی سرخی بر تن داشت
و کنار سرک ایستاده بود ،با فردی که در کنارش ایستاد
بود ،میگفت:
«هوا سرد است ،برادران هم از جای خود تکان نمیخورند.
ناوقت میشود .بیایند که این کراچیها را چپه کنیم و
شیشههای چند دکان را بشکنیم و برویم .مزاحم مردم
هم نشویم ،بیچارهها از کاروبار ماندند».
در خبری دیگر ،گفته میشود محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور افغانستان ،آتش زدن تایر موتر در تظاهرات را
ممنوع کرده .وی در مجلسی گفته که تصمیم دارد تا سال
 1398شمسی تمام تایرهای کهنه را از سراسر افغانستان
جمع کرده و روغنشان را استخراج کرده و رابرشان را
برای تقویت زیربنای معادن افغانستان به کار بیندازد.
رییس جمهور گفته است که تایر کهنه افتخار ماست و ما
آن را پارهای از هویت ملی افغانستان میدانیم .از ایشان
نقل شده که در حقیقت مالک موتر خداست ،تایرهایش
چند روزی نزد ماست .کارشناسان میگویند که اگرچه
تایر کهنه چیز خوبی است ،ولی رییس جمهور ما هم
عادت دارد که حرفهای دور از ذهن و عجیب-غریب
بزند و بنابراین ،جای آن است که از این پس تا چهار سال
دیگر زیاد حرفهای ایشان را جدی نگیریم.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
محمدنسیم جعفری

برخورد تبعيضآميز و دوگانه در پارلمان!
امروز که دو تن از نمايندگان در پارلمان اقدام به درگيري
فيزيکي نمودند ،ریيس پارلمان به نيروهاي امنيتي پارلمان
دستور داد که هردو نمايندهی اخاللکننده را از جلسه
اخراج کنند؛ اما بعد از گذشت هفت دقيقه از دستور ریيس ،درگيري همچنان ادامه داشت
و از نيروهاي امنيتي خبري نشد.
اما هرگاه جناب بشردوست حرف حق را باصالبت و قاطعيت و با آواز بلند بيان ميکند،
به مجرد دستور ریيس پارلمان ،هنوز سخنان ریيس تمام نشده ،امنيتيها مانند برق به
اخراج بشردوست از پارلمان اقدام ميکنند.
عجيب اينکه امروز وقتي يکي از نمايندگان اعتراض نمود و کمي بيشتر و بلندتر از
حد معمول صحبت نمود ،ریيس (عثماني) تذکر داد که آقاي فالني ساکت باش ،وگرنه
دستور ميدهم که با شما همانند بشردوست برخورد شود!
اين سخن ریيس نشان ميدهد که ايشان و هيئت ریيسهی پارلمان ،براي بشردوست
هيچگونه حرمتي قایل نيستند؛ در حالي که بشردوست از جملهی نمايندگاني است که با
بيشترين و پاکترين آراي مردم انتخاب شده است.

راههای افزایش اعتماد بهنفس و خودباوری



Abdullah Watandar

تشیع مرز دارد ،مرز دیوار دارد
آیتاهلل سید یحیی جعفری ،نمایندهی ولی فقیه در کرمان
گرفته است:
من با حضور اتباع افغانی در کشور بهشدت مخالف بوده و
هستم؛ زیراامنیت و سالمت کشور را به خطر انداختهاند؛ اما تاکنون دولتها هیچکدام
اقدام اساسی نکردهاند.
وی افزود« :چندین هزار شغل در اختیار افغانیهاست و اگر این افراد نباشند ،خو ِد
ایرانیها کارها را انجام میدهند».
وقتی نمایندهی رهبر جمهوری اسالمی ایران که آیتاهلل هم است ،مشکالت اقتصادی
و امنیتی ایران را به گردن مهاجرین افغانی میاندازد ،تعدادی از ایرانیها حق دارند به
خون افغانی تشنه شوند و در صورت دست یافتن به افغانی و فرصت ،تمبانش را بکشند
و خرد و خمیرش بکنند ،آنطور که در ویدیوها میبینیم.
من مدتی را در امارات متحد عربی زندگی کردهام .یک جمعیت قابل توجه افغانی در
امارات زندگی میکنند .گذشته از مشکالت عمومی و جهانی مهاجرت و سختگیریهای
قوانین مهاجرت امارات ،مهاجر افغانی صرفا به دلیل افغانی بودن با هیچ تبعیضی روبهرو
نیست .تازه ،من بارها متوجه شدم که عربها احترام خاصی به افغانی جماعت دارند.
در امارات متحد عربی ،نزدیک به هشت میلیون خارجی زندگی میکنند؛ اما نفوس
امارات حدود یک و نیم ملیون نفر است .در ایران نزدیک به هفتاد میلیون نفر زندگی
میکنن د و تعداد مهاجرین افغانی حدود یک و نیم ملیون است .امارات ،نه ادعای رهبری
مسلمانان را دارد و ادعای بردن مردم به بهشت را.
افغانی شیعه و سنی در امارات ،آزادانه کار میکنند ،تجارت میکنند ،ملک میخرند،
سرمایهگذاری میکنند و با استفاده از بنادر تجارتی امارات ،از کشورهای شرقی و غربی،
کاال وارد میکنند .در جمهوری اسالمی اما ،اکثر افغانیهای شیعهی فارسیزبان از
تحصیل ،خرید ملک ،ازدواج با ایرانی ،خرید موتر و رانندگی و فرصت تجارت بینالمللی
محروم اند .داستان افغانی سنی که اصال مفت است.
با این همه ،آیا باید از جمهوری اسالمی ایران شاکی بود؟ نه .بر ما است بدانیم که
اسالم مرز دارد ،تشیع هم مرز دارد ،کشورها منافع دارند و در بعضی موارد ،فرهنگ،
زبان و مذهب مشترک فقط میتواند میزان ضربهپذیری و فریب خوردن را بیشتر کند.


جعفر عطایی

هزارههاى سنى جمعيت كثيرى هستند كه از بادغيس،
هرات ،غور تا باميان ،بلخ ،بغالن ،قندوز ،تخار ،پروان،
لغمان و پنجشير پراكنده هستند .در گذشتهی افغانستان،
آنان بيشتر از هر كتلهی فرهنگى و قومى ديگر كتمان
هويت شدهاند .تعمدى در برابرشان يا سكوت شده استيا اينكه براىشان هويتهاى
نو ساخته و تعريف شده است .حاال كم كم از گوشه و كنار شنيده مىشود كه اين كتلهی
قومى و فرهنگى از كتمان هويت خود به ستوه آمدهاند و مىخواهند به افتخار بگويند كه
ما هم هزاره هستيم ،هم سنى هستيم و هم بلخى ،بغالنى ،قندوزى ،غورى ،بادغيسى،
پنجشيرى و غيره و هم افغانستانى.
اين رستاخيز فرهنگى تهديدی براى هيچكس و گروهى نيست ،بلكه بخشى از روند
خودآگاهى ملى مردم افغانستان است .اين دسته در كنار ديگران حق دارند كه با هويت
تاريخى ،قومى و فرهنگى خود زندگى كنند.
عدهاى به غلط و بدون هيچ سند تاريخى ادعا مىكنند كه هزارههاى سنى بعد از دوران
سياه عبدالرحمان از تشيع به تسنن گرويدهاند .ممكن اين تغيير مذهب در مواردى
همينگونه باشد .اما هزارههاى بادغيس ،بغالن ،داىميرك بلخ ،تاله و برفك ،پنجشير
و غيره قدمت سنى بودنشان بسيار پيشتر از دوران سياه عبدالرحمان است .هزارههاى
شيعه هم كم كم بايد به اين مسئله عادت كنند كه هزاره برابر با شيعه نيست و
هزارههاى بسيارى هستند كه بهصورت طبيعى و بومى سنىمذهب بودهاند و هستند.
به نظر من ،اينكه هزارههاى سنى خود را يك كتلهی مستقل هويتى تعريف مىكنند
و در صدد هماهنگى و انسجام بر همين اساس هستند ،يك عمل خير و عاقالنه است.
واقعيت هم همين است كه چوكات سياسى ،فرهنگى ،هويتى و تشكيالتى هزارههاى
شيعهی دوازده امامى ،توان و ظرفيت هضم و حل آنها را ندارد .اينكه در آيندهها اين
شعبههاى مختلف هزاره چه روند تكاملى را طى خواهند كرد ،بايد به آينده واگذار شود.
فعال همينگونه واقعى و واقعبينانه است.


Hussain Negah

هرجا که گپ از ناکارآمدی شود ،رییس جمهور آماده است
که برکناری را شروع کند .این کار از نظر من به دو دلیل
باعث ناکارآمدی بیشتر میشود.
 -1مشکل ناکارآمدی در ادارات حکومتی بهصورت کل با
افراد ،نه بلکه با سیستم رابطه دارد.
 -2افرا د برکنا ر شده خود مانع جدید و عامل کاهش کارآیی خواهند شد.
تطبیق الگوی کاری وزارت خارجه ،ادارهی آیسا و ریاست پاسپورت ،کا ر سختی نیست و در
شرایط موجود مردم کارآیی بیشتر از این را نمیخواهند.

ب راي اينکه ديگران تواناي يهايتان را باور کنند ،قبل
از ه رچيز بايد خودتان به مهارتهاي وجوديتان
ايمان داشته باشيد .ب راي اينکه همهی اط رافيان و
آدمهاي اط رافتان روي حرف شما حساب کنند و به
عبارت سادهتر ،جدي فرضتان کنند ،بايد مجهز به
اعتماد بهنفس باشيد؛ اما رسيدن به اعتماد بهنفس
هم يکشبه ممکن نيست .دکتر مريم رسوليان
ب رايتان از تکني کهاي باورپذيري و افزايش اعتماد
بهنفس م يگويد که م يخوانيد.
اول خودتان را جدي بگيريد
ب راي اينکه ديگران شما را جدي بگيرند ،ابتدا بايد
خودتان شخصيت وجوديتان را جدي بگيريد و
خودتان را باور داشته باشيد .ب راي رسيدن به اين
هدف ،از  2وجه بيروني و دروني م يتوان اين موضوع
را تحت بررسي قرار داد که در اين مورد وجه دروني
آن از اهميت بي شتري برخوردار است .اگر بخواهيم
از بعد دروني به اين موضوع نگاه کنيم ،بايد روند
افکار و احساساتمان را تغيير دهيم .فردي موفق
است که واقعبين باشد و مسئوليت رفتارهاي خود
را بپذيرد .ب راي مثال ،اگر در جايي مرتکب اشتباه
شد ،آن را قبول کند و در جهت اصالح آن برآيد.
چنين شخصي خود را باور دارد و اين دليل موفقيت
او است.
فرار از رنج رواني
فردي که تواناي يهاي خود را باور نداشته باشد ،به
دستآوردهايي که آرزويش را دارد ،نم يرسد .چنين
شخصي واقعبين نيست و به همين دليل ،مسئوليت

خطاهاي خود را نم يپذيرد؛ چون فکر م يکند اگر
اشتباهات را گردن بگيرد ،باعث بروز نوعي درد و رنج
ذهني و رواني در خود م يشود .به همين دليل ،اين
گروه از افراد ترجيح م يدهند ب راي فرار از واقعيت،
ديگران و شرايط بيروني را تنها دليل اشتباهاتشان
معرفي و با اين کار خود را از فشار رواني خالص
کنند.
در اين شرايط اينطور ب راي خودشان توجيه م يکنند
که چون ديگران آنها را باور نکردهاند ،آنها هم
به موفقيت دست پيدا نکردهاند .اما بهتر است اين
سوال را بپرسيم« :آيا شما توانستهايد خودتان و
تواناي يهايتان را باور کنيد که انتظار آن را از ديگران
داريد؟»
تکني کهاي باورپذيري
تکني کهايي وجود دارند که از طريق آن م يتوان
اعتماد بهنفس را در افراد تقويت کرد و خودباوري
را در آنها افزايش داد .يکي از اين تکني کها اين
است که افراد کار خود را جدي بگيرند .ب راي مثال،
به کوچکترين کاري که انجام م يدهند ،اهميت
دهند و آن را جدي در نظر بگيرند .وقتي درون
ذهنمان اينگونه فکر م يکنيم که کارهايي که
انجام م يدهيم چندان مهم نيستند و جزو کارهاي
ارزشمند به حساب نم يآيند ،تأثير زيادي در عدم
باورپذيريمان دارد و در واقع باعث ايجاد حلقهی
معيوبي م يشود؛ يعني در فرد اين حس بهوجود
م يآيد که نه خود ارزشمند است و نه کاري که انجام
م يدهد ،اهميت دارد.

در نتيجهی اين افکار ،حس باورپذيريمان کم
م يشود و سطح خود و تواناي يهايمان را پايين
م يآوريم .در حالي که اگر هر شخصي وظيفه و
مسئوليتي که برعهده م يگيرد را جدي و مهم تلقي
کند ،جايگاه اجتماع ياش افزايش پيدا م يکند.
وانمود کنيد اعتماد بهنفس داريد
نحوهی صحبت کردن و حرکات بدن يکي ديگر از
راههايي است که م يتوان از طريق آن در ديگران
تأثير گذاشت و به اصطالح کاري کرد که اط رافيان
شما را جدي در نظر آورند .تحقيقاتي که در اين
زمینه انجام شده ،نشان داده افرادي که اعتماد
بهنفس بااليي دارند ،معموال سرشان را بلند م يکنند،
نگاه چشمي متداومتري با ديگران برقرار و با صداي
بلند صحبت م يکنند .دقيقا حاالت اين گروه از افراد
شبيه ورزشکاري است که گولي را به ثمر رساند.
حتا نتايج نشان داد ،با انجام تقليدي اين حرکات
هورمونهاي تستسترون (ترشح اين هورمون هنگام
قدرت افزايش م ييابد) و کورتيزول (هنگام استرس
افزايش پيدا م يکند) در بدن انسان با تغيي راتي
همراه خواهد شد .يعني تغيي رات هورموني اين
گروه از افراد که به تقليد يا تظاهر اعتماد بهنفس
م يپردازند ،شبيه کسي بوده که در واقعيت اعتماد
بهنفس بااليي داشته است .بناب راين ،با بهکارگيري
اين تکني کها ،يعني بلند صحبت کردن و با اعتماد
بهنفس رفتار کردن ،م يتوانيم حس باورپذيري را
در خودمان ايجاد و تقويت کنيم و با اين راهحل
اط رافيان نيز ما را جدي خواهند گرفت( .برترینها)

پژوهشگران نور را کند کردند

گروهی از پژوهشگران در اسکاتلند توانستهاند در
جریان یک آزمایش ،سرعت نور را به کمتر از می زان
معمول آن برسانند .آنها در آزمایش خود ،فوتونها-
ذرات تشکی لدهندهی نور -را از یک دستگاه ویژه
عبور دادند .این دستگاه به گونهای ط راحی شده است
که باعث تغییر شکل فوتونها م یشود و سرعت
آنها را به کمتر از سرعت پذیرفتهشده و ثابت نور
م یرساند .فوتونهایی که سرعتشان در این آزمایش
کاهش یافته بود ،حتا بعد از عبور از دستگاه و وقتی
به فضای آزاد وارد شدند ،همچنان با سرعت (کند)
جدید حرکت کردهاند .گفته م یشود که نتایج این
پژوهش م یتواند دید پژوهشگران نسبت به نور را

تغییر دهد.
حفظ سرعت جدید
گروهی از پژوهشگران از دانشگاههای گالسکو و
هریوت-وات این آزمایش را بهطور مشترک انجام
دادند و نتیجهی آن در نشریهی علمی ساینس
اکسپرس منتشر شده است .سرعت نور در خال
می زانی ثابت و نزدیک به  ۳۰۰هزار کیلومتر بر ثانیه
است .این سرعت هنگام عبور از موادی مثل آب یا
شیشه کند م یشود ،ولی به محض خروج از این مواد،
دوباره ب ه سرعت اصلی خود بازم یگردد .یا دستکم،
تا قبل از این آزمایش ،چنین رفتاری داشت .دو سال و
نیم پیش ،پژوهشگران در پی آن برآمدند که بررسی

کنند آیا م یشود نور را کند کرد و سرعت انتشار آن
را در همان سطح کم نگهداشت یا نه .دکتر ژاکلین
رومرو ،دکتر دنیل جیووانی و همکارانشان در یک
آزمایشگاه در دانشگاه گالسکو وسیلهای را ساختند
که م یتواند بر سرعت فوتون ها تأثیر بگذارد .در این
آزمایش ،آنها فوتونها را بهصورت جفت و در کنار
هم شتاب دادند :یکی از فوتونها در شرایط معمولی
و دیگری ،از مسیر دستگاه ویژهای که ساخته شده
بود .در مرحلهی بعد و با بررسی نتیجهی آزمایش،
مشخص شد ،فوتونی که از دستگاه ویژه عبور داده
شده بود ،تغییر شکل داده و با سرعتی کمتر از
سرعت معمول نور حرکت کرده است( .ب یب یسی)
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مویس خواهان
بازگرداندن ایارامندی به سوسیداد

ديويد مويس ،سرمربي ریال سوسيداد قصد
دارد آسير ايارامندي ،هافبک ریال مادريد را
به سوسيداد بازگرداند .هافبک  24سالهی
سال  2013با  39میلیون یورو از سوسیداد
به ریال پیوست ،ولی هنوز نتوانسته در
تیم اصلی جایگاهی ب رای خود پیدا کند.
او که همچنان نیمکتنشین سپیدپوشان
است ،با حضور لوکاس سیلوا شانس بسیار
کمی ب رای بازی کردن پیدا خواهد کرد و به
همین دلیل ،یکی از گزینههای جدایی ریال
محسوب م یشود.

مویس در بارهی او گفت« :کیفیت او را
بهخوبی م یشناسم .وقتی در اورتون بودم،
او را زیر نظر داشتم .به نظر م یرسد ریال
مادرید نم یخواهد ا ز او استفاده کند و ما از
حضورش در اینجا خوشحال خواهیم شد.
باید به ریال مادرید اطالع دهیم که خواهان
جذب او هستیم».
ایارامندی تنها در  3بازی از  18بازی ریال
در اللیگا به میدان رفته ،ولی با این وجود،
آنچلوتی چندین بار عنوان کرده که قصد
فروش او را ندارد.



مندس :فالکائو
ی بهجز ریال میرود
بهتیم بزرگ 

خورخه مندس ،مدير ب رنامههاي فالکائو
عنوان کرد که مقصد بعدي رادامل ،يکي
از بزرگترين باشگاههاي جهان ،بهجز ریال
مادريد ،خواهد بود .فالکائو بهصورت قرضی از
موناکو به منچستریونایتد پیوسته و بند دایمی
شدن قرارداد هم در این انتقال وجود داشته،
ولی عملکرد ضعیف ال تایگر در یونایتد
باعث شده تا او احتماال در پایان فصل از
این تیم جدا شود .مندس که از نیمکتنشین
شدن او توسط لوییس فانخال اب راز ناراحتی
کرد ،عنوان کرد که او به تیم بزرگ دیگری

خواهد رفت .او گفت« :دوست داشتم فالکائو
در زمان سر الکس فرگوسن در یونایتد بود.
او بازیکنی است که  90دقیقه بازی کند و
من متوجه نیمکتنشین شدنش نم یشوم.
او به یکی از بهترین تیمهای جهان ،بهجز
ریال ،خواهد رفت؛ زی را آنها بنزما را در اختیار
دارند» .مندس در بارهی وضعیت پهپه در
ریال گفت« :پهپه چندین سال دیگر در
ریال خواهد ماند؛ زی را سال گذشته آنها این
فرصت را داشتند که با رقمی قابل توجه او را
به سیتی بفروشند ،ولی این کار را نکردند».



مندس :آرسنالبه خاط ر امیریتس،
رونالدو را نخرید

خورخه مندس ،مدير ب رنامههاي کريستيانو
رونالدو عنوان کرد که دليل عدم توانايي
آرسنال ب راي خريد رونالدو ،ساخت ورزشگاه
اميريتس بوده است .سال  2003منچستریونایتد
و آرسنال در رقابت با یکدیگر بودند تا رونالدو
را از اسپورتینگ لیسبون به خدمت بگی رند و
آرسن ونگر نیز پی شتر عنوان کرده بود که
بزرگترین حسرت دوران حضورش در فوتبال،
از دست دادن رونالدو بوده است.
مندس در این رابطه گفت« :در آن دوران
واقعا فکر م یکردم به آرسنال برود .دیوید دین

(نایب رییس سابق آرسنال) شخصیت جالبی
بود ،ولی آنها در حال ساخت استدیوم بودند و
پول کمی ب رای خرید بازیکن داشتند» .مندس
سپس عنوان کرد که انگیزههای فرگی ب رای
استفاده از رونالدو در ترکیب اصلی تیمش ،از
اصل یترین دالیل این انتقال بوده است .او
گفت« :تنها شخصی که کلید همهچیز بود،
فرگوسن بود .او به من گفت که رونالدو حداقل
در  50درصد بازیهای منچستر بازی خواهد
کرد و این چیزی بود که م یخواستم بشنوم.
ب رای همین بود که رونالدو به یونایتد رفت».



رایوال :پوگبا
گرانترین بازیکنتاریخ خواهد شد

مينو رايوال ،مدير ب رنامههاي پل پوگبا عنوان
کرد که احتمال دارد موکل او به گرانترين
بازيکن تاريخ تبديل شود .هافبک  21ساله به
عنوان یکی از بهترین بازیکنان جوان جهان
شناخته م یشود و باشگاههای بزرگی مثل
چلسی ،ریال و پاریس سنت جرمن خواهان
به خدمت گرفتن او هستند .رایوال معتقد است
که اگر یکی از این تیمها پی شنهادی ب رای
جذب او ارائه دهند ،احتماال هافبک فرانسوی
به گرانترین بازیکن تاریخ تبدیل خواهد شد.
او گفت« :آنقدری در فوتبال بودهام که
بگویم نم یتوان در بارهی آینده پی شبینی

لوانتقالی انجام شود ،پوگبا
انجام داد .اگر نق 
گرانترین بازیکن جهان م یشد .طبیعی
است؛ زی را باشگاههای معدودی م یتوانند او
را به خدمت بگی رند .بگذارید بگویم که من
از پی شنهادهای او آگاهی کامل دارم و بدون
نام بردن باشگاه خاصی ،م یگویم که تنها 8
باشگاه هستند که توانایی خرید او را دارند.
پل قراردادش را با یووه تمدید کرد .حال باید
دید که در تابستان چه پی شنهادی از سوی
باشگاه ارائه خواهد شد .او در زمستان از یوه
جدا نخواهد شد و باید احتماالت آینده را
بررسی کنیم».



دو برابر شدن ارزش
تونی کروس در ریال مادرید

سال  2014ب راي توني کروس فراموششدني
نيست .او با تيم ملي آلمان در جام جهاني
ب رازيل قهرمان شد؛ از بايرن مونيخ به ریال
مادريد پيوست و در کنار لیو مسي و کريس
رونالدو در جمع يازده مرد تيم برتر  2014که از
سوي فيفا معرفي شد ،قرار گرفت.
پیشرفت کروس در ارزش یورویی این بازیکن
هم هویداست .وی که با مبلغ  30میلیون
یورو راهی مادرید شد ،اینک در وبسایت
 ;transfermarkt.deبین  45تا 50
میلیون یورو ارزشگذاری شده است .به این
ترتیب ،وی ارزشی ب رابر با توماس مولر (از بایرن)

ی دیگر،
و مارکو رویس (از دورتموند) دارد و از سو 
گرانترین بازیکن آلمانی شاغل در اللیگاست.
وی در فصل جاری لیگ اسپانیا ،سی و یک بار
توسط کارلو آنچلوتی به بازی گرفته شده که
نتیجهی آن ،یک گول و دوازده پاس گول بوده
است .سامی خدی را ،هموطن کروس که او هم
در باشگاه کهکشان یها عضویت دارد ،در فصل
جاری تنها دوازده بار به میدان رفته و ارزشش از
 30میلیون یورو به  25میلیون یورو تنزل پیدا
کرده است .تعجبی ندارد که گرانترین بازیکنان
ی با ارزش
اللیگا کریستیانو رونالدو و لیونل مس 
تقریبی  120میلیون یورو هستند.

کاگاوا و بیشترین آمار پاس

شينجي کاگاوا ،هافبک تيم فوتبال جاپان با  298پاس باالترين
آمار پاس در تورنمنت را دارد .کاگاوا باالتر از هاسبه ،دیگر
هافبک تیم جاپان و کی سونگ یئونگ ،بازیکن تیم کوریا در
ردهی اول قرار دارد .جالب اینکه در جمع بهترین پاسورهای
جام 3 ،بازیکن از جاپان قرار دارند که مجموع پاسهایشان از
 800پاس عبور کرده است.

مدیریت ورزشی بارسلونا
به اریک آبیدال پیشنهاد شد

اریک آبیدال که  35روز قبل در سن  35سالگی کفشهایش را
ب رای همیشه آویخت و با دنیای ورزش خداحافظی کرد ،شاید تا
چندی دیگر پست مدیریت ورزشی نزد کاتاالنها را از آن خود
کند .بر اساس گزارش چند نشریه ،از جمله روزنامهی اکیپ
فرانسه ،مسئوالن بارسلونا گویا پست مدیر فنی تیم اصلی را
به وی پی شنهاد کردهاند.
این در حالی است که آبی دال که  2سال قبل بیماری سرطان
را دریبل کرد ،در پایان بازی خداحافظ یاش اظهار داشت،
عالقهمند به بازگشت به بارسا و همکاری با کاتاالنها در
نقشی متفاوت است.

مولر :گواردیوال و سامر،
عوامل موفقیت بایرن هستند

توماس مولر معتقد است ،عالوه بر نبودن رقيب جدي ب راي
بايرن در فصل جاري بوندسليگا ،رقابتي که درون اين تيم
وجود دارد و حضور مرداني چون پپ گوارديوال و ماتياس
سامر باوارياي يها را اين چنين پي شتاز کرده است .این بازیکن
مل یپوش در گفتوگو با شبکهی تلویزیونی «اشپورت وان»
گفت« :مبارزه ب رای قرار گرفتن در ترکیب اصلی موجب شده
که هر بازیکنی در حد توانش درخشان ظاهر شود .پپ گواردیوال
هم از عناصر اصلی موفقیت تیم ما محسوب م یشود؛ چرا که
هیچوقت راضی نم یشود و ب رنم یگردد راحت روی صندل یاش
بنشیند ،بلکه کماکان دنبال بهتر شدن است .ما ماتیاس سامر
را هم داریم که او هم لحظهای از پا نم ینشیند».
بایرن مونیخ در نخستین دیدار دور برگشت بوندسلیگای
امسال ،روز س یام جنوری به مصاف ولفسبورگ خواهد رفت.
احتماال قبل از شروع این بازی ،مراسم خاصی ب رای یادبود
جونیور ماالندا ،بازیکن جوان ولفسبورگ که هفتهی گذشته در
یک سانحهی رانندگی جان خود را از دست داد ،برگزار خواهد
شد.
مولر در این باره افزود« :دلم نم یخوهاد جای ولفسبورگ یها
باشم تا حس کنم از دست دادن یک همبازیام به این شیوه،
چه حالی دارد .ولی م یتوانم تصور کنم که این شرایط چقدر
سخت و جانکاه است».

روبن :پیروزی بر بوخوم،
نشانهی آمادگی ما بود

آرين روبن بعد از پيروزي پرگول تيمش در بازي دوستانهی
دیروز مقابل تيم بوخوم که مصادف با روز تولدش هم بود،
گفت ،نمايشي که امروز ارائه کردند ،نويد روزهاي خوبي را در
دور برگشت فصل جاري بوندسليگا م يدهد .بایرن مونیخ باید
در نخستین بازی دور برگشت بوندسلیگا ،جمع هی آینده ،یعنی
سی جنوری به مصاف ولفسبورگ ردهی دومی برود .به همین
منظور ،باواریای یها امروز در دیداری تدارکاتی با بوخوم روبهرو
شدند و موفق شدند این تیم را با حساب  5بر  1از پی شرو
بردارند .این مل یپوش هالندی به شبکهی «اشپورت وان»
گفت« :امیدوارم که به اندازهی کافی مجهز شده باشیم .اما
هفتهی آینده معلوم خواهد شد .تیم ما اردوی بسیار خوبی
در کشور قطر داشت و اینک م یخواهیم این روند خوب را رو
به جلو ادامه بدهیم .یک هفتهی دیگر هم باید تمرین کنیم
و بازی امروز محک خوبی بود .در تمرین همهچیز محک
زده نم یشود ،ولی در بازی بازیکنان روی ریتم قرار م یگی رند.
امروز مقابل تیمی قرار گرفتیم که آنها هم فوتبال خوبی
ارائه م یکنند .م یتوانیم راضی باشیم .بردن این بازی تجربهی
خوبی بود؛ اما ما در این فصل اهداف متعددی داریم .مسئله بر
سر بازی با ولفسبورگ نیست .موضوع کل دور برگشت است.
نباید بگذاریم بعد از پنج دقیقه سست شویم .چمپیونزلیگ
را هم داریم و م یتواند ب رای ما تورنمنت بسیار دشوار و
ف بسیار
نف سگیری باشد» .ماتیاس سامر هم گفت« :ما حری 
خوبی را انتخاب کردیم که توانمان را بیرون کشید .همهچیز
خوب پیش رفت و هیچکس هم مصدوم نشد .حاال ب یصب رانه
منتظر شروع دور برگشت هستیم».

لوکاس سیلوا
برای ریال یک الماس واقعی است

مارسلو اليوي را ،سرمربي کروزيروي ب رازيل دیروز
در مصاحبه با " "ASبه تمجيد از شاگرد
سابقش لوکاس سيلوا پرداخت که جمعه
شب بهصورت رسمي به ریال مادريد پيوست.
سیلوا با قراردادی  5ساله به ارزش  14میلیون
یورو به ریال مادرید پیوست و انتظار م یرود
که روزهای درخشانی را در ریال تجربه کند.
سیلوای  22ساله ،کیفیتی نزدیک به تونی
کروس دارد و با توجه به مصدومیت مودریچ،
ممکن است خیلی زودتر از انتظارها ب رای ریال
به می دان برود .مارسلو الیوی را که نقش زیادی
در شکوفایی سیلوا داشته ،در مصاحبه با AS

گفت« :لوکاس از اینکه به ریال پیوسته
بسیار خوشحال است .ب رای او پیوستن به
ریال رویایی بود که تحقق یافته و سر از پا
نم یشناسد .ریال حاال یک الماس واقعی در
اختیار دارد .او بازیکنی خوشتکنیک ،با دیدی
باالست که م یتواند پاسهای  30تا  40متری
دقیق بدهد و قدرت شوتزنی او هم فوقالعاده
است .البته او نیاز دارد تا خودش را با فضای
فوتبال ریال وفق دهد و چنانچه به این مهم
دست یابد ،بازیهای درخشانی از او خواهید
دید .لوکاس م یتواند یک مهرهی مؤثر در
ترکیب ریال مادرید باشد».



منچستریونایتد در پی جذب مدافع پیاسجی

منچستريونايتد نيز به صف مشتريان
مارکينيوس ،مدافع ب رازيلي باشگاه پاريس
سنت جرمن اضافه شده است .مارکینیوس
سال  2013با قیمت  31.4میلیون یورو ،از
آاس رم به پ یاسجی پیوست و البته با ورود
داوید لوییز ،جایگاه ثابت خود در تیم پاریسی
را از دست داد .وضعیت نه چندان خوب او
ی سبب شده تا باشگاههای بزرگ
در پ یاسج 
اروپایی در صدد جذب او باشند و پی شنهادهای
خود را به باشگاه پاریسی ارائه دهند.
برتولوچی ،مدیر ب رنامههای این بازیکن در
گفتوگو با «لوپاریزین» گفت« :حقیقت این
است که چندین باشگاه که منچستریونایتد

نیز جزو آنهاست ،ب رای به خدمت گرفتن
مارکینیوس اظهار عالقه کرده و پی شنهاد
دادهاند؛ اما فعال ترجیح م یدهیم به قرارداد
با پ یاسجی پایبند بمانیم و به تصمیمهای
لوران بالن احترام بگذاریم.
به اعفتاد من ،مارکینیوس به همان خوبی
تیاگو سیلوا و داوید لوییز است و در آینده
م یتواند بهترین مدافع دنیا شود .او قابلیت
بازی در دفاع راست و حتا هافبک دفاعی
را دارد ،همانطور که در رم نیز در این دو
پست بازی کرده بود .مارکینیوس م یخواهد
بازی کند و همانند هر بازیکن دیگری از
نیمکتنشینی راضی نیست».



آنتونیوکونته:
بازگشتم به یوونتوس غیرممکن نیست

آنتونیو کونته از بیان اینکه بازگشتش به
تیم فوتبال یوونتوس صد درصد منتفی
است ،خودداری کرد و گفت ،معلوم نیست
که در آینده چه چیزی در انتظار اوست.
کونته تابستان امسال پس از بروز یکسری
اختالفات میان او و مدی ران باشگاه بر سر
سیاستهای نقلوانتقاالت تیم ،از بانوی پیر
جدا شد و مدت کوتاهی بعد هدایت آتزوری را
ب رعهده گرفت .کونته اما م یگوید ،یوونتوس،
تیمی که زمانی در آن توپ م یزد ،در قلب وی
جای دارد و هرگز آن را از یاد نم یبرد.
کونته  45ساله که از سال  2011تا  2014سه
بار پیاپی یوونتوس را قهرمانی سری  Aکرد و
در دوران بازیگریاش هم  500بار پی راهن این
تیم را پوشید ،به نشریهی توتواسپورت گفت:
جدا شدنم از یوونتوس (درست یک روز پس
از آغاز اردوی پی شفصل تیم) اتفاقی نبود که
ناگهانی رخ دهد .من فکر م یکنم که ترک
یوونتوس تصمیمی بر اساس عقل و منطق

بود تا احساس؛ چون قلبم به من م یگفت که
با یوونتوس به کارت ادامه بده.
کونته ادامه داد :تصمیمی که گرفتم ،نتیجهی
سه سال کار فشرده بود که از من انرژی
جسمی و روحی زیادی گرفت .ما ب رای رسیدن
ف قدرتمندی مانند میالن
به آن جایگاه حری 
را شکست دادیم؛ تیمی که تیاگو سیلوا و
زالتان اب راهیموویچ را داشت ،ضمن اینکه از
گارد قدیم یاش بهره م یبرد.
سرمربی آتزوری در پاسخ به این سوال که آیا
امکان دارد او روزی به یوونتوس برگردد ،عنوان
کرد :باید دید چه م یشود .من هرگز نم یگویم
هرگز .من به تورین تعلق خاطر زیادی دارم16 .
سال از عمرم را در این شهر به عنوان بازیکن
و مربی سپری کردهام .شاگردان پیشین کونته
در حال حاضر با پنج امتیاز فاصله نسبت
به رم ،صدرنشین جدول ردهبندی سری A
هستند و شانس زیادی ب رای کسب چهارمین
قهرمانی متوالی خود در این رقابتها دارند.



فانخال:همهچیزعلیهمنچستریونایتدبود

لوییس فانخال پس از تماشای تساوی
بدون گول شاگردانش در خانهی تیم دسته
دومی کمبریج یونایتد در دور چهارم جام
حذفی انگلیس ،اعتراف کرد ،از عملکرد
شاگردانش ناراضی و از دست آنها عصبانی
است .شیاطین سرخ در خانهی می زبان دسته
دومی خود نه تنها نتیجه نگرفتند ،بلکه
یک نمایش نه چندان دلچسب ارائه کردند.
بالعکس حریفشان سزاوار کسب یک تساوی
و بهدست آوردن شانسی دیگر ب رای رسیدن
به مرحلهی یکهشتم نهایی بود .فانخال
در پایان بازی در پاسخ به این سوال که آیا
از نتیجهی بازی ناراضی است ،گفت :البته
که این نتیجه ناامیدکننده است .ما در بازی
ب رابر یئوویل تاون و کویینز پارک رنجرز هم
اشتباهاتی را که در بازی امشب مرتکب شدیم،
انجام داده بودیم و در نیمهی اول کم و بیش
با همان سبک بازی کردیم .فانخال ادامه داد:
من یکبار دیگر عصبانی شدم .در نیمهی
دوم به مراتب بهتر عمل کردیم؛ اما خوب،

هنوز در جام حذفی هستیم و حذف نشدهایم
که این مهمترین چیز است .با این حال ،جو
بازی و تماشاگران عالی بودند .شما همیشه
م یدانید که در دیداری مثل این ،همهچیز
علیه شما پیش م یرود .من یکبار دیگر
عصبانی شدم؛ اما این هم بخشی از شغل من
است .من م یخواهم بین دو نیمه خوشحال
باشم؛ اما همیشه این کار امکانپذیر نیست.
سرمربی هالندی شیاطین سرخ تصریح کرد:
من فقط م یتوانم به مربی و اعضای کادر
فنی حریف تبریک بگویم؛ اما همانطور که
گفتم ،در این بازی همهچیز علیه ما بود .زمین
بازی ،داور و هر چیزی که بتوانید فکرش را
بکنید ،ضد ما بودند .به اینها باید هواداران را
هم اضافه کنید؛ اما با اینحال ،فکر م یکنم
که این چیز جالبی است .جام حذفی ب رای
ما تورنمنت بسیار مهمی است .در واقع این
جام ب رای ما مهمترین جام است .قهرمانی در
لیگ برتر اکنون بسیار سختتر است ،پس
قهرمانی در جام حذفی هم هدف ماست.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت

zaki.daryabi2@gmail.com

صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
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وزارت اطالعات و فرهنگ:
طرح تعدیل قانون رسانههای
همگانی تکمیل شد

رییس جمهور غنی
وارد عربستان سعودی شد

اطالعات روز :سرانجام طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی دیروز از
سوی کمیسیون موظف تکمیل شده است .این قانون از پنج سال بدینسو
نافذ بود؛ اما مشکالت زیادی در آن وجود داشت .وزارت اطالعات و
فرهنگ برای رفع این مشکل پیشتر کمیسیونی را موظف کرد که در
حال حاضر این کمیسیون تعدیالتی رادر این قانونآورده است.
خبرگزاری باختر (دولتی) دیروز گزارش داد ،دالور نذیرزوی ،مشاور حقوقی
ت و فرهنگ در مورد تعدیل طرح قانون رسانههای همگانی
وزارت اطالعا 
گفت که در نتیجهی نشست روز شنبه در این وزارت ،طرح تعدیل قانون
رسانههای همگانی تکمیل و در آیندهی نزدیک برای تدقیق و طی مراحل
تقنینی به وزارت عدلیه ارسال میشود.
این طرح دارای چهار فصل و اضافهتر از  50ماده است .مشاور حقوقی
وزارت اطالعات و فرهنگ گفت که بر اساس لزومدید این وزارت ،در
بازنگری و طرح تعدیل قانون رسانههای همگانی ،نظریات نهادهای
رسانهای ،مسئوالن اتحادیههای خبرنگاران و ژورنالیستان نیز گرفته شده
است.
کمیسیون موظف متشکل از دالور نذیرزوی ،مشاور حقوقی وزارت
اطالعات و فرهنگ ،محمد زرین انزور ،رییس عمومی رادیو-تلویزیون
ملی ،صدیقاهلل توحیدی ،رییس دیدهبان رسانههای آزاد افغانستان ،فهیم
دشتی ،رییس اجرایی اتحادیهی ملی ژورنالیستان ،ضیا بومیا ،مسئول سفما
و فهیمه واحدی ،نمایندهی وزارت عدلیه در شورای عالی رسانهها است.

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور بعدازظهر
دیروز در رأس یک هیأت عالیرتبهی دولتی به منظور غمشریکی و ابراز
تسلیت به خاطر درگذشت ملک عبداهلل ،پادشاه عربستان سعودی ،عازم
آن کشور شد .در ترکیب این هیأت حامد کرزی ،شماری از سرپرستان
وزارتخانهها و برخی از مشاوران غنی حضور دارند.
ملک عبداهلل ،پادشاه عربستان سعودی پنجشنبه شب گذشته در سن
 ۹۰سالگی به دلیل بیماری عفونت ریه درگذشت .مراسم خاکسپاری
وی روز جمعهی گذشته در ریاض برگزار شد و مراسم فاتحهی او دیروز
در ریاض برگزار شد .با درگذشت ملک عبداهلل ،ملک سلمان به عنوان
پادشاه عربستان سعودی معرفی شده است.
پیشینهی روابط ملک سلمان ،پادشاه جدید عربستان سعودی با
افغانستان ،به دههی هشتاد میالدی برمیگردد .در آن زمان آقای سلمان
ابن عبدالعزیز ،در جمعآوری پول برای مجاهدان و جنگهای داخلی
کشور نقش اساسی داشت .رییس جمهور غنی پیشتر در سفرش به
عربستان سعودی ،با سلمان ابن عبدالعزیز دیدار و مالقات کرد.
گفته میشود که سلمان از وضعیت سیاسی افغانستان شناخت دقیق دارد.
روابط افغانستان و عربستان در زمان ملک عبداهلل خوب عنوان شده بود
و اشرف غنی پس از رسیدن به قدرت ،نخستین سفر خارجیاش را از
عربستان سعودی آغاز کرد .این دومین سفر رسمی رییس جمهور غنی
به عربستان سعودی است.
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ی اقتصادی
عرصه 

استرالیا :در
با افغانستان همکاری میکنیم

اطالعات روز :دولت استرالیا اعالم کرده
است که در عرصههای مختلف ،بهویژه رشد
اقتصادی ،با حکومت وحدت ملی افغانستان
همکاری میکند .ماتیو اندرسن ،سفیر جدید
استرالیا در کابل گفته است که کشورش در
راستای مبازره با تروریزم و تأمین صلح نیز با
افغانستانهمکاری میکند.
او این اظهارات را دیروز در دیدار با عتیقاهلل
عاطفمل ،سرپرست وزارت امور خارجه در
کابل بیان کرده است .عاطفمل در این
دیدار روابط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
میان افغانستان و استرالیا را بیش از هر
زمانی خوب توصیف کرده و گفته است
که این روابط در سیزده سال اخیر ،بیشتر
تقویت شده است.

عاطفمل از حمایت نیروهای استرالیایی،
همکاریهای بشردوستانه و تعهد استرالیا
در نشستهای شیکاگو و توکیو در راستای
تأمین امنیت ،صلح و ثبات و عرصهی تقویت
اقتصادی کشور قدردانی کرده و گفته است
که تروریزم و افراطگرایی پدیدهی شوم
بینالمللی است که برای نابودی آنان نیاز
به مبارزهی جدی جهانی میباشد.
سرپرست وزارت امور خارجه نقش استرالیا را
در برقراری صلح و ثبات ،تقویت اقتصادی
و فراهم ساختن بورسیههای تحصیلی برای
افغانها مهم خوانده است .او همچنان گفته
است که در آینده حکومت وحدت ملی روی
تقویت و توسعهی تجارت میان دو کشور
گامهای اساسیبرمیدارد.

