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رییس جمهور و رییس اجرایی
جهت رای اعتماد به نامزد وزیران،

به نمایندگان مجلس تماس نگیرند
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عبدالرحمانرحیمی
جانشین جنرال ظاهر شد
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صفحه 2

حرف افغانستان در کنفرانس لندن چیست؟

صفحه3

اشرف غنی و عبداهلل
در جدال با دموکراسی

مردم افغانستان ،با بردباری شان در مقابل خود پسندیها و تمسخر سیاستمردان خویش ،دنیا را شگفت زده
کرده است .به دلیل گستردگی تقلب [در انتخابات] ،هر دو کاندیدای ریاست جمهوری ،قانون اساسی را به
میانی جانکری ،یک
باد هوا گرفتند ،به دموکراسی پشت پا زدند و سر انجام پس از گذشت پنج ماه ،با پا در ِ
توافقنامه را روی تشکیل دولت وحدت ملی به امضا رساندند.
در پایان ماه سپتامبر ،اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل ،به ترتیب یکی رییس جمهور و دیگری رییس اجرائیه
حکومت شدند .در آن هنگام آنها قادر نشدند که برای ساختار و تشکیل دولت وحدت ملی روی تقسیم
قدرت به توافق برسند .هیچکدام آنها نمیخواهند در مقابل فئوداالنی که با آنها کار کرده اند و آنها را
برای رسیدن به قدرت یاری رسانده اند ،از خود واکنش نشان دهند.
با این حال ،ادارهی حکومت افغانستان به ضعف ،گراییده است ،اقتصاد فلج شده است و خشونتهای طالبان
در مقابل مردم فوران کرده اند .در خصوص خشونت علیه زنان و کودکان به اندازهی که آنها مورد خشونت
قرار میگیرند ،این قلم جرأت نمیتواند در آن مورد چیزی بنویسد .با وجودیکه جامعه جهانی و ناظرین بین
المللی در افغانستان حضور دارند،اما این کشور به یک جهنم مبدل شده است و اکنون زندگی...

صفحه 4

پیامی برای قرن بیست و یکم

این "رهمنود کوتاه " را آیزایابرلین (چنانکه درنامهای به یکی از دوستانش به همین عنوان یاد کرده) بیست سال پیش از این ،در مراسم دریافت
دکتورای افتخاری حقوق از دانشگاه تورنتو -در 25نوامبرسال  -1994ایراد نموده است:
دیکنز رمان مشهورش " داستان دوشهر" را با عبارت " بهترین زمانهها و بد ترین زمانهها بود" آغاز میکند .متاسفانه ،این حرف در مورد قرن پر از
دهشتِ ما صادق نیست .انسانها برای هزاران سال یکدیگررا نابود کرده اند ،اما میزان مظالم ،شکنجه وکشتارهای را که رد پایش را می توان تا دروازه
های لنین ،استالین ،ماؤ و پلولپوت دنبال کرد و اطالعات نادرست سیستماتیکی که سالها مانع آگاهی از این دهشتها می گردید ،بسیار بیسابقه اند
که در مقایسه به آنها اعمال آتیالی هون ،چنگیزخان ،ناپلیون (کسی که عنصر کشتارجمعی را وارد جنگها کرد) ،حتی کشتار ارامنه ،پیش از انقالب
روسیه و پیامدهای بعدی آن ،اکنون رنگ باخته اند؛ این همه آفات طبیعی نه ،بلکه جنایات قابل پیشگیری انسانی بودند .حتی کسانی که به ارادهگرایی
تاریخی باور دارند نیز فکر میکنند که پیشگیری از آنها امکان پذیر بوده است.
به عنوان پیرمرد ی که تقریب ًا سراسر این قرن را زندگی کردهام ،با حس خاصی صحبت می کنم .زندگی راحت و امنی داشتهام و تقریب ًا شرمندهام
از آنچه بر سایرانسانها اتفاق افتاده است .من مورخ نیستم ،بنابرین نمی توانم با صالحیت در باره ی عوامل این دهشتها صحبت کنم .اما شاید
بتوانم کوشش کنم.
به نظرمن این همه دهشت ،بر اثر احساسات ساده و منفی انسانی،چنانکه سپینوزا آنرا  -ترس،حرس وآز ،دشمنیهای قبیلهای ،حسادت وعشق به
قدرت  -خوانده است ،واقع نشده اند .البته از سهم خرابکارانهی این عوامل نمی توان انکار کرد .ولی در عصرما ،این همه ،بر اثراندیشهها یا بهتراست
بگوییم اندیشهی خاصی اتفاق افتاده .پارادوکس قضیه در این جاست که همان مارکسی که نقش اندیشه را در مقایسه با نیروهای اجتماعی...
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استعفا
از روی ناگزیری؟


شهریارفرهمند

فرمانده امنیه کابل روز گذشته از مقامش استعفا داد و وزارت
امور داخله گفته که استعفای آقای ظاهر را پذیرفته است .گفته
میشود که استعفای جنرال ظاهر در پی تشدید ناامنیها در
کابل صورت گرفته است .هنوز علت اصلی کنار رفتن آقای
ظاهر روشن نیست؛ ولی زمزمههای مختلفی در این مورد
مطرح شده است.
کابل در یک ماه اخیر شاهد اوج گیری ناامنیها بوده است .در
یک هفتهی اخیر تقریبا همه روزه یک حمله انتحاری یا یورش
مسلحانه تروریستی در کابل اتفاق افتاده و به صورت عموم
در دو هفته گذشته بیش از ده حمله تروریستی در شهر کابل
روی داده که تمام آنها با تلفات ملکی و نظامی همراه بوده
است .میزان ناامنیهای دو هفته اخیر در شهر کابل شاید در
طول سیزده سال گذشته بیسابقه بوده باشد و در این مدت در
هیچ مقطعی حمالت تروریستی به این میزان در کابل صورت
نگرفته است.
اصوال وقوع این مقدار رویدادهای امنیتی در مدت دو هفته،
نشان از ناکارآمدی و ضعف نهادهای مسئول در این بخش
دارد .این امر نشان میدهد که فرماندهی امنیه کابل به عنوان
قلب امنیت پایتخت ضعیف عمل کرده و با سستی آنها،
تروریستان مجال حمله و دهشت افگنی را در کابل یافته اند.
اما در مورد ناامنیهای اخیر کابل ،این فرضیه صدق نمیکند
و قضیه فرق میکند .به گفته نهادهای امنیتی ،طالبان و دیگر
گروههای تروریستی پس از امضا و تصویب موافقتنامههای
امنیتی با آمریکا و ناتو ،حمالت خود را بر کابل و دیگر والیات
چندین برابر کرده است .طالبان و دیگر گروههای متحد آنها
در واکنش به امضای این موافقت نامهها ،تمام توان و تالش
خود را برای دهشتافگنی و ترور در کشور به کار گرفته اند.
از این رو ،به هیچ عنوان درست نیست که بگوییم به دلیل
ضعف یا ناکارآمدی نیروهای امنیتی و یا فرماندهی امنیه کابل،
حمالت تروریستی در کابل به این بلند رفته است .یا به عبارت
دیگر ،تشدید حمالت تروریستی در کابل به خاطر ضعف و
غفلت نهادهای امنیتی نیست؛ بلکه دلیل این امر چند برابر
شدن تحرکات و تالشهای تروریستان برای دهشتافگنی
در کشور است .نیروهای امنیتی در این مدت بهتر درخشیده
و دست آوردهای بیشتری نسبت به گذشتهها داشته است .در
طول چندماه گذشته خطرناک ترین باندهای جنایت کار و
سردسته های خطرناک مافیایی که سالها پولیس به دنبال
آنها بودند ،از سوی پولیس کابل دستگیر و به نهادهای عدلی
و قضایی سپرده شد و افزون برآن ،دهها و صدها عامل و
شبکههای ترویستی در کابل از سوی نیروهای امنیتی کشف
و تخریب گردیدند .دست آوردهای اخیر پولیس کابل ،امیدو
اعتماد مردم را به این نیروها در خصوص تامین امنیت
شهروندان قوی تر ساخته است.
اگرچه جنرال ظاهر از چهرههای خوشنام وموفق در فرماندهی
امنیه کابل میباشد؛ اما اگر استعفای وی به خاطر تشدید
ناامنیهای اخیر صورت گرفته باشد ،امری قابل ستایش است.
این امر نشان دهنده حس مسئولیت پذیری در مقامهای دولتی
است؛ امری که در افغانستان بسیار غریب است و مقامهای
دولتی به ندرت به ضعفهای خود اعتراف میکند و یا حاضر
به استعفا میشوند.
در طول سیزده سال گذشته همیشه شاهد ناکارآمدی ها و
اشتباهات مقام های دولتی بوده ایم؛ اما به ندرت موردی وجود
دارد که مقامی به اشتباه یا ناکارآمدی اش اعتراف کرده باشد
و از مقامش استعفا داده باشد.
موضوع مهم دیگر این است که در حال حاضر تمامی نهادها
مخصوصا نهادهای امنیتی با سرپرست اداره میشود و ایجاد
خالء ناگهانی در فرماندهی امنیه کابل در شرایط کنونی
میتواند خطرساز و چالشآفرین باشد .اداره شدن این نهادها
از سوی سرپرستان میتواند بر کل سیستم امنیتی کشور تاثیر
منفی بجا گذارد و کارآمدی نیروهای امنیتی را مختل کند.
بنابراین رهبران حکومت وحدت ملی باید این موضوع را جدی
گرفته و نگذارد خالء رهبری بر کل سیستم امنیتی کشور تاثیر
منفی گذارد.



رییس جمهور :وزیران جدید
بین دو تا چهار هفتهی آینده به مجلس معرفی میشوند

1اطالعات روز :محمد اشرف غنی رییس
جمهور کشور توافقنامههای همکاری با امریکا
و ناتو را شب گذشته توشیح کرد .اشرف غنی
شب گذشته در یک نشست خبری در کابل
با حضور معاونانش و عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که توشیح
این توافقنامهها ،برای تقویت و تجهیز نیروهای
امنیتی کشور ممد واقع میشود.
او در ادامه افزود ،در حال حاضر افغانستان و جهان
منافع مشترک دارد و روی همین دلیل تالش
خواهد شد تا در کشور ثبات برقرار شود و جهان
در این راستا ما را همکاری میکند .رییس جمهور
بار دیگر تأکید کرد که حکومت وحدت ملی صلح
را در کشور برقرار میکند و کسانیکه در تالش
راهاندزی جنگ نیابتی در کشور است ،بداند این
کار شدنی نیست.
او تأکید کرد که پیمان امنیتی با امریکا و ناتو
به نفع افغانستان است و مطابق آن ما حاکمیت
ملی خود را بدست میآوریم .به دنبال آن عبداهلل
عبداهلل رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز
گفت که توشیح توافقنامههای امنیتی با امریکا

و ناتو ،از سوی رییس جمهور اشرف غنی ،به
نفع افغانستان است .مجلس نمایندگان این
توافقنامهها را به تاریخ  2قوس تصویب کرد و
سپس آن را برای تأیید به مجلس سنا ارسال کرد.
مجلس سنا به روز پنجشبنه هفتهی گذشته در
نشست فوقالعاده ،توافقنامههای امنیتی با امریکا
و ناتو را با اکثریت آرا تأیید کرد .بر اساس قرارداد
همکاریهای امنیتی با امریکا،حدود  ۹۸۰۰سرباز
امریکایی پس از  ۲۰۱۴در کشور باقی خواهند
ماند .امریکا بر اساس همین قرارداد ،پس از 2014
در کابل ،بگرام ،مزار شریف ،هرات ،قندهار،
هلمند ،گردیز ،جاللآباد و هرات پایگاه نظامی
خواهند داشت .این توافقنامه تا سال  ۲۰۲۴اعتبار
دارد و پس از آن هم در صورت توافق دو کشور،
قابل تمدید است.
توشیح دو قانون
رییس جمهور غنی در نشست خبری مشترک،
شب گذشته دو قانون مهم ،یکی قانون ثبت
و احوال نفوس و دیگر قانون حق دستری به
اطالعات را نیز توشیح کرد .محمد اشرف غنی
گفت ،احصائیه دقیق اساس پالنگذاری یک جامعه

است با وجود تالشها ،متأسفانه هنوز در کشور
آمار دقیق از نفوس کشور وجود ندارد.
رییس جمهور تأکید کرد ،با نبود احصائیهی دقیق،
رشد متوازن در کشور با چالش مواجه میشود .او
تأکید کرد که با توشیح قانون ثبت و احوال نفوس
گام اساسی در این راستا برداشته شد .رییس
جمهور در اخیر اطمینان داد ،در قسمت عملی
شدن توزیع تذکرههای الکترونیکی در آینده اقدا م
الزم صورت میگیرد.
به دنبال آن ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی
قانون حق دسترسی به اطالعات را حق اساسی
شهروندان و رسانهها خواند .او گفت که توشیح
این قانون برای مبارزه با فساد و تأمین عدالت در
کشور مهم است .رییس اجرایی توشیح قانون ثبت
و احوال نفوس را نیز برای بهبود وضعیت کشور
در عرصههای مختلف مهم خواند.
معرفی کابینهی جدید
رییس جمهور در نشست خبری شب گذشته گفت
که کابینهی جدید دو تا چهار هفتهی آینده به
گونهی تدریجی برای دریافت رای اعتماد به
مجلس نمایندگان معرفی خواهند شد .او افزود

که در تشکیل کابینهی جدید کدام اختالف
وجود ندارد و دلیل تاخیر آن ،دقت در انتخاب
نامزدوزیران شایسته میباشد.
رییس جمهور گفت که در کابینه جدید ،چهرههای
نو و اشخاص شایسته معرفی میشوند .حدود دو
ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد ،اما
هنوز کابینهی جدید معرفی نشده است .اعضای
مجلس نمایندگان در هفته گذشته گفتند که
مطابق قانون اساسی ،ادامهی کار وزیران
سرپرست دیگر مشروعیت ندارند.
اما رییس جمهوردر این مورد گفت ،بعد از این
معینان وزارت خانهها به عنوان سرپرست تعیین
میشوند« :بعد از این وزیران حکومت قبلی
سرپرست نخواهند بود» .به دنبال آن عبداهلل
نیز پایان کار سرپرستان را گام مهم در راستای
حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت که اعضای
کابینهی جدید بر اساس شایستهساالری و
تخصص انتخاب میشوند .رییس جمهور غنی در
پایان نشست خبری شب گذشته افزود که فردا
(امروز) برای اشتراک در نشت وزرای کشورهای
عضو ناتو ،عازم بروکسل میشود.

رییس جمهور و رییس اجرایی جهت رای اعتماد به نامزد وزیران،
اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
نمایندگان از رییس جمهور و رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی خواستند که در ارتباط به
معرفی نامزدوزیران برای کسب رای اعتماد به
این مجلس ،به نمایندگان تماس نگیرند .آنان
تأکید دارند ،نامزد وزیران باید بنابر تخصص،
اهلیت ،شایستگی و شخصیت ،از مجلس رای
اعتماد بگیرند.
این درحالی است که اشرف غنی و عبداهلل پس
از حدود دو ماه ،روی تشکیل کابینهی جدید به
توافق رسیدهاند .منابعی در ارگ ریاست جمهوری
دیروز اعالم کرد ،بر اساس این توافق ،وزیران

اطالعات روز :پس از استعفای جنرال ظاهر
ظاهر ،یک منبع به آریانا نیوز گفت ،عبدالرحمان
رحیمی به عنوان فرماندهی پولیس کابل تعیین
شده است .جنرال رحیمی در گذشته به عنوان
فرماندهی پولیس بلخ اجرای وظیفه کرده است.
حشمت استانکزی ،سخنگوی فرماندهی پولیس
کابل دیروز خبر استعفای جنرال ظاهر را تایید
کرد ،امادر مورد دلیل آن جزئیات نداد.
او میگوید ،جنرال ظاهر یک هفته قبل،

به نمایندگان مجلس تماس نگیرند

حکومت قبلی شامل کابینهی جدید نیستند .بر
اساس معلومات ارائه شده ،چهارزن نیز شامل
کابینهی جدید می باشند.
با این حال ،عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس
نمایندگان تأکید کرد که حکومت به زودی
اعضای کابینهی جدید را برای دریافت رای اعتماد
به مجلس نمایندگان معرفی کند و رییس جمهور
و رییس اجرایی در این ارتباط با نمایندگان تماس
شخصی برقرار نکنند.
او از اعضای مجلس خواست که مقام و حرمت
خود را حفظ کنند و با توجه به شخصیت ،اهلیت
و شایستگی به نامزدوزیران رای دهند .به دنبال

آن،عبدالحفیظ منصور عضو مجلس گفت ،نامزد
وزیران مزاحم نمایندگان نشوند .این عضو مجلس
تأکید کرد همانطوری که رییس جمهور در این
مورد اشاراتی داشت ،باید به آن متعهد بود.
رییس جمهور در روزهای اول کاریاش از اعضای
مجلس خواسته بود که از مالقات شخصی با
وزیران در مورد تقرری و درخواستهای شخصی
خوداری کنند .در زمان حکومت حامد کرزی
رییس جمهور سابق کشور بین وزیران و شماری
از نمایندگان زدوبندهای شخصی وجود داشت
که یکبار مجتبی پتنگ وزیر داخلهی سابق در
این مورد اسنادی را ارائه کرد .به باور شماری

عبدالرحمان رحیمی جانشین جنرال ظاهر شد
استعفا نامهاش را به وزارت داخله سپرده بود.
این درحالی است که در دوازده روز گذشته 11
حمله انتحاری و انفجاری در کابل رخ داد که
باعث افزایش نگرانی شهروندان گردیده است .نا
امنی روزهای اخیر در کابل ،در چند سال گذشته
بیسابقه بوده است.
جنرال ظاهر روز گذشته در آخرین نشست
خبریاش گفت ،بعد از امضا توافقنامههای
امنیتی با امریکا و ناتو حمالت انتحاری در

شهرهای بزرگ افزایش یافته است .اما او
افزود ،پولیس برای مقابله با این نوع حمالت
آمادگی دارد« :در جریان حمالت انتحاری اخیر،
نیروهای پولیس در ظرف  ۳دقیقه خود را به
محل رساندند که نشان از آمادگی آنهاست».
ظاهر گفت ،نیروهای پولیس برای مبارزه با
حمالت انتحاری از روحیهی باال برخودارند ،اما
در عین حال باید مردم با آنان همکاری کنند.
جنرال ظاهر در سال  ۱۳۶۶در ریاست جنایی

از کارشناسان مسایل سیاسی ،این مسئله باعث
افزایش فساد اداری در کشور شده بود .با این
حال برخی از اعضای مجلس از حکومت جدید
خواستند که افراد دوتابعیتی را به عنوان نامزدوزیر
به مجلس معرفی نکنند ،زیرا آنان پس از افشای
فسادشان ،به بسیار آسانی میتوانند از کشور
فرارکنند .غالم فاروق مجروح عضو مجلس گفت:
«بسیاری از نامزد وزیران حکومت قبلی ،دارای دو
تابعیت بودند و از این مجلس رای اعتماد دریافت
کردند ،اما زمانی که فساد اداری شان افشا شد به
آسانی از کشور فرار کردند و سرمایههای مردم را
به غارت بردند».

وزارت امور داخله مقرر شد و در سال ۱۳۶۸به
نیروهای مجاهدین پیوست.
او ازسال  ۱۳۷۱الی  ۱۳۷۵به عنوان مسئول
تعقیب و مراقبت اجرائی در کابل وظیفه داشت
و در سال  ۱۳۸۶به حیث مدیر عمومی بررسی
جرایم جنایی و معاون ریاست تحقیقات جنایی
پولیس کابل کار کرده است .جنرال ظاهر در
سال  ۱۳۹۲به عنوان فرمانده پولیس کابل
معرفی شد.

برای جلوگیری از حمالت انتحاری ،کمپاین ارتباط با مردم آغاز شد

اطالعات روز :به دنبال افزایش احمالت انتحاری
در کابل و شماری از والیتهای کشور ،وزارت امور
داخله ،کمپاینی را جهت همکاری مردم با نیروهای
امنیتی در خصوص شناسایی و ردیابی مخالفان
مسلح راهاندازی کرد .این کمپاین دیروز رسم ًا زیر
نام «تروريستان را بشناسيد» از شهر کابل آغاز شد.
دراين کمپاين براى شهروندان بروشور توزیع
میشود که در آن از مردم در مورد شناسايى و
ردیابی مخالفان مسلح کمک خواسته شده است .در
اين بروشور نوشته شده است ،در شناسايى مخربين
و افراد انتحارى باپوليس همکارى کنيد؛ هوشيار و
بيدار باشيد و افراد مشکوکى را که در محيط تان
مىبينيد ،به شماره  ١١٩پوليس در تماس شوید.

اطالعات روز :اعضای مجلس سنا خواستار
تغییر استراتژی حکومت در مقابل پاکستان
شد و اعالم کرد ،جنگ استخباراتی این کشور
در  13سال گذشته تلفات زیاد رابرجا گذشته
است .فضل هادی مسلمیار رییس این مجلس
گفت ،با ادامهی جنگ استخباراتی پاکستان،
باید با این کشور علنی میجنگیدیم« :یا ما به
اتک میرسیدیم یا آنان تا به کابل میرسیدند».
پل اتک آخرین محل سکونت پشتونها در خاک
پاکستان است .رییس مجلس سنا تأکید کرد،
دشمنان خواستار برقراری صلح و ثبات در کشور
نیستند؛ بن ًا مردم باید در کنار ارتش ایستاده شوند

همچنان در این بروشور نوشته شده ،معلومات شما
(مردم) باعث تأمین امنیت کشور ،نجات کودکان
و افراد بیگناه میشود .در اخیر این بروشور آمده
است ،همکارى مردم با نيروهاى امنيتى ،تهديدات
امنيتى را در کشور کاهش میدهد و همچنان
مجرمان رديابى مىشوند.
صديق صديقى سخنگوى وزارت داخله دیروز در
یک نشست خبرى در کابل ،هدف اساسی راهاندازی
این کمپاين را شناسایی تروریستان خواند و گفت،
یک شهروند با شناسايى تروریستی ،با یک تماس
تيليفونی به ()119؛ از بدترین حمل ه جلوگیری
ی کند :او از تمامی شهروندان خواست در مورد
م
وسايط بدون نمبر پليت و افراد مشکوک و ناشناس

درمحل ،به نيروهاى امنيتى معلومات دهد .صدیقی
افزود که اين کمپاين در واليتها نيز گسترش
داده میشود .اعضای طالبان در برخی از موارد با
لباسهای زنانه ،مردم عادى و حتا نيروهاى امنيتى
وارد شهرها میشوند که شناساسی آنها دشوار اند.
انتظار میرود که وزارت امور داخله در این بخش
توجهی الزم را به خرح دهد.
جنگ استخباراتی
سخنگوى وزارت امور داخله میگوید که جنگ
درکشور يک جنگ پيچيده و مبتنی بر تصادم منافع
حلقات استخباراتى منطقه ی است .او افزود ،برخیها
منافع شخصی شان را در کشور دنبال میکنند ،به
همين خاطر جنگ در افغانستان پيچيده است .او

رییس مجلس سنا :با پاکستان باید میجنگیدیم
و در مقابل غالمان بیرونی مبارزه کنند .او در ادامه
از نیروهای امنیتی به عنوان پاسداران منافع مردم
یاد کرد و گفت که لباس آنان ،نشانهی عزت ملی
ما است .مسلمیار خواهان برطرفی فاصله میان
دولت و مردم شد .این درحالی است که پس از
به قدرت رسیدن اشرف غنی ،حمالت انتحاری
در کابل و شماری از والیتهای کشور افزایش
یافته است .در دوازده روز گذشته در حدود 11
حملهی انتحاری و انفجاری در کابل رخ داد
که تلفانی جانی زیادی به دنبال داشت .این
مسئله ،نگرانی شهروندان ،نهادهای مدنی و
اعضای شورای ملی را افزایش داده است .با این

حال ،اعضای مجلس سنا ضمن ابراز نگرانی از
افزایش نا امنیها در کابل گفتند ،پشت سر تمام
چالشهای امنیتی دست استخبارات بیرونی دخیل
است .علی اکبر جمشیدی عضو این مجلس گفت
که طالبان وسیلهی استخبارات بیرونی اند .او در
ادامه افزود که حکومت باید بخشهای عقیدتی و
تبلیغاتی را از طریق وزارت حج و اوقاف و شورای
علما فعال کند .گفته میشود که طالبان به هر
حمله کنندهی انتحاری یک کلید داده و وانمود
میکنند که این کلید بهشت است و با انجام
حملهی انتحاری مستقیم وارد بهشت میشود.
شماری از اعضای مجلس سنا تأکید دارند ،اگر

در ادامه افزود ،مخالفان مسلح دولت ،میخواهند
حکومت را با گسترش حمالت شان ضعيف بسازند
و به اعتماد مردم نسبت به آينده و حکومت جديد،
صدمه بزنند .صدیقی گفت ،امضای پیمان امنیتی با
امریکا و ناتو پيام واضح براى مخالفان مسلح داشت
و آن اينکه افغانستان هيچگاه تنها گذاشته نشده
وهمکارى جامعه جهانى را با خود خواهد داشت.
او در اخیر گفت ،تروريستان منطقهی به شمول
طالبان افغان و پاکستانى ،شبکهی حقانى ،القاعده
و لشکر طيبه در حمالت اخیر در کشور دخیل اند.
اخیراً حمالت انتحاری در کشور افزایش یافته و در
این مدت ،تنها در کابل حدود  11حمله انتحاری و
انفجاری به وقوع پیوسته است.

حکومت جلوی این تبلیغات را نگیرند ،دچار
سرنوشت حکومت «اماناهلل خان» میشود.
اعضای مجلس سنا از حکومت خواستند که از
طریق مسجدها ،تکیه خانهها و منبرها جلوی
چنین تبلیغات طالبان و دشمنان مردم را بگیرد.
نثار حارث عضو مجلس سنا گفت ،دشمنان ،در
بدنه حکومت به ویژه در صفوف نیروهای امنیتی
رخنه کرده اند و تروریستان را با موترهای زرهی
از لوگر و میدان وردک به کابل انتقال میدهند .او
در ادامه افزود ،اگر چنین نباشد چطور انتحار کننده
به دور از چشمهای نیروهای امنیتی وارد مناطق
مهم کابل میشوند.

اشرف غنی و عبداهلل
در جدال با دموکراسی
نویسنده:حبیبحیدر
ترجمه از فرانسوی :نسیم ابراهیمی
منبع :لومیدیاپارت

مردم افغانستان ،با بردباری شان در مقابل خود
پسندیها و تمسخر سیاستمردان خویش ،دنیا را
شگفت زده کرده است .به دلیل گستردگی تقلب [در
انتخابات] ،هر دو کاندیدای ریاست جمهوری ،قانون
اساسی را به باد هوا گرفتند ،به دموکراسی پشت پا
زدند و سر انجام پس از گذشت پنج ماه ،با پا در
میانی جانکری ،یک توافقنامه را روی تشکیل دولت
ِ
وحدت ملی به امضا رساندند.
در پایان ماه سپتامبر ،اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل،
به ترتیب یکی رییس جمهور و دیگری رییس اجرائیه
حکومت شدند .در آن هنگام آنها قادر نشدند که
برای ساختار و تشکیل دولت وحدت ملی روی تقسیم
قدرت به توافق برسند .هیچکدام آنها نمیخواهند
در مقابل فئوداالنی که با آنها کار کرده اند و آنها
را برای رسیدن به قدرت یاری رسانده اند ،از خود
واکنش نشان دهند.
با این حال ،ادارهی حکومت افغانستان به ضعف،
گراییده است ،اقتصاد فلج شده است و خشونتهای
طالبان در مقابل مردم فوران کرده اند .در خصوص
خشونت علیه زنان و کودکان به اندازهی که آنها
مورد خشونت قرار میگیرند ،این قلم جرأت نمیتواند
در آن مورد چیزی بنویسد .با وجودیکه جامعه
جهانی و ناظرین بین المللی در افغانستان حضور
دارند،اما این کشور به یک جهنم مبدل شده است و
اکنون زندگی کردن در اینجا دشوار میباشد.
در سالهای دهه  ،80مایک باری (،)Mike Barry
پژوهشگر بزرگ در امور افغانستان در کتاب خویش
که جنگهای مردم افغانستان را برای بهدست
آوردن آزادیشان شرح داده است،این کشور را بهنام
«سرزمین بی شرمی» توصیف کرده است .در این
زمان ،ساختارهای زندگی دهقانان روستایی در هم
شکستند ،سردمداران فئودالها بهسوی خارج از کشور
رهسپار شدند ،زمینها و جایدادهای خویش را به
فرماندهان جنگی و سردمداران مقاومت جا گذاشتند.
مردم ،همه دستخوش حادثات جنگ شدند ،زندگی
فئودالی در افغانستان شیوهی دیگری به خود گرفت.
فرماندهان جنگی و سردمداران مقاومت ،زمینها
را در قبضهی خود در آوردند ،فئودالهای جدیدی

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

صاحبان وزیر

اکنون بیش از پنجاه روز از
تشکیل دولت وحدت ملی
میگذرد ،جر و بحثهای
بیهودهی این دو امضا کنندهی
[دولت] وحدت ملی روی
ساختار [کابینه] ادامه دارد.
اما در اصل این یک عقبگرد
و برگشت به گذشته میباشد
و گواه یک ناکامی نوسازی از
سال  2002به این سو است.
آیا در پنجسال آینده ،مردم
آروزی آن را خواهند داشت
که دوباره به پای صندوقهای
رای بروند؟ این یک پرسش
قابل تامل است.
به میان آمدند ،این فئوداالن ،مسیر کمکهای
بینالمللی را به سوی دیگر سوق دادند ،دست به
اختالس و سرقت زدند و از آن برای سربازگیری از
میان دهقانان روستایی بهره برداری نمودند.
اکنون باید مفهومی به وجود آید که تعریفی از این نا
امیدی و دلسردی مردم نسبت به دولت را ارائه نماید
و همچنان به نالهها و فریادهای مادری که در کابل
در کنار پیکر بیجان کودک اش سر داده است که
به اثر حملهی انتحاری ،در زیر سایهی ناتوانی دولت
جدید از بین رفته است ،پاسخ داده شود.
امروز ،مردم به چه اندازه به خاطر خشونتهای روز
افزون زجر میکشند ،بیعدالتی در تمام امور وجود
دارد ،آدم ربایی ،اخاذی ،باج دادن و فساد مردم را
به ستوه آورده است .آیا به وعدههای که رهبران
حکومت داده اند ،باور میشود؟ آنها با امضای
قرارداد همرای چین ،وعدهی صلح با طالبان را داده
اند یا توسعه [اقتصادی] را و یا بازهم مبارزه با فساد
و فقر را وعده داده اند.
اشرف غنی ،یک اقتصاد دان برجسته ،بشر شناس ،با
داشتن پیشینهی کار در بانک جهانی و آگاه در مسایل
خشونت در کشورهای در حال جنگ و عبداهلل عبداهلل
پزشک ،هر دوی شان از خانوادههای فئودال هستند،
آنها با امضای توافقنامه زمینهی اشتراک در دولت
وحدت ملی را برای خود فراهم ساختند .در واقع،
[دولت] وحدت ملی ،سازش سردمداران فئودالها
با قدرت مرکزی میباشد .امروز ،واژهی فئودال در
گفتمانهای سیاسی به یک تابو مبدل گشته است،
در حالیکه فئودالیزم تاریخ سیاسی افغانستان را از
زمان شکل گیری آن در سال  ،1747رقم میزند،
فئودالیزم ،اساس جامعهی افغانستان را تشکیل
میداد .سردمداران فئودال با نامهای گوناگون چون
شاه و رییس جمهور همواره در راس قدرت بوده
اند و بر این اساس ،قدرت را ملکیت مطلق خود
میخواندند.
فئودالیزم ،در اصل ،یک فئودالیزم زمینداری بود.
در سال  ،1880در زمان حکمرانی عبدالرحمن ،به
گونهی دیگر تغییر یافت .در میان سالهای 1901
تا  ،1919حبیب اهلل ،در زمان حکمرانی خود ،به
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خاطر مهار و تضعیف فئودالیزم ،برده داری را لغو
کرد .در این زمان ،مالکیتهای فردی به میان آمد
اما رعیتها و بردههای پیشین نتوانستند که شهروند
شوند .اما حالت گنگ و ابهام تا به امروز تداوم یافته
است .از سال  1933به اینسو ،حاکمان و حکمرانان
با ساختارهای گوناگون،از دموکراسی برای دادن
حقوق شهروندان افغانستان ،منحیث یک وسیله و
ابزار استفاده کرده اند اما تمام اینها آنچه که در
انتخابات ماه اپریل  ،2014شاهد آن بودیم ،نمایشی
بیش نبوده است.
اکنون بیش از پنجاه روز از تشکیل دولت وحدت
ملی میگذرد ،جر و بحثهای بیهودهی این دو امضا
کنندهی [دولت] وحدت ملی روی ساختار [کابینه]
ادامه دارد .اما در اصل این یک عقبگرد و برگشت
به گذشته میباشد و گواه یک ناکامی نوسازی از
سال  2002به این سو است .آیا در پنجسال آینده،
مردم آروزی آن را خواهند داشت که دوباره به پای
صندوقهای رای بروند؟ این یک پرسش قابل تامل
است.
ما منتظر هستیم ،زمان میگذرد ،این حکم بیش از
پنجسال دوام نمیکند .این دو شخصیت که در راس
حکومت قرار دارند و زمان را به وعده سپری میکنند
و می خواهند مردم را با نمایش دادنها آرام سازد،
این امکان دارد؟
این یک مسالهی واضح است ،مردم افغانستان به
وقت اهمیت نمیدهند ،چون بهجای آنکه زمان را
با عقربهی ساعت حساب کنند ،با دستهی بیل و نور
آفتاب اندازه گیری میکنند .اما باید پرسید که آیا
این صبر و بردباری مردم ،ره به جایی خواهد رساند؟
خشونتهای طالبان به اوج خود رسیده است ،آنها
حمالت شان را افزایش داده است ،در یک حملهی
انتحاری در یک ورزشگاه در والیت پکتیکا ،بیش
از  50جوان از مردم افغانستان را از بین بردند .از
زمان شکل گیری دولت جدید بیش از شصت کودک
مورد خشونت قرار گرفته اند .صدها مکتب به خاطر
تهدید طالبان مسدود شده اند و هزاران جوان دیگر
راه مهاجرت را در پیش گرفته اند ،چون برای آنها در
اینجا ،محلی برای زندگی کردن باقی نمانده است.

همیشه شنیدهایم که وزیر صاحب فالن ،وزیر صاحب بیمدان ،وزیر
صاحب الحاج چطور و چهکار .همیشه شنیدهایم .مدتیست سرپرست
صاحب میشنویم ،این سرپرستان الیقالقدر ،مدتیست نامشروع اند .نه
اینکه خدای ناکرده خود سرپرستان در این نامشروعیت دست داشته باشد،
بلکه این صاحبان وزیر اند که باعث نامشروعیت سرپرستان شده اند .گفته
میشود که دو تن از وزیرداران مملکت به توافق رسیده که به زودی
(طی چند هفته یا شاید چند ماه دیگر) ،تعدادی از وزیران خویش را به
مجلس نمایندگان جهت قبولی یا عدم قبولی ارایه نمایند که در این میان
گفته میشود چهار زن نیز حضور خواهد داشت .این مشخص کردن تعداد
زنان در مجموع وزرای آینده ،به خوبی میرساند که وزیرداران عزیز ما
از همین حاال نشان میدهند که نگاه جنسیتی دارند و هرازگاهی اگر از
برابری زن و مرد سخن گفتند ،دروغ میگویند .البته این نگاه اگر از هر
عینکی تشعشع کند ،نشان دهندهی نگاه مریض صاحب عینک میباشد؛
حاال چه فعال مدنی باشد ،چه سیاستمدار یا هر هیوالی دیگر! حاال شما
به جان من نچسبید که چرا این قدر پرخاش میکنم ،بجایش بنشینید
روی حدود اربعهی یک بیست و چهار ساعت خویش فکر کنید .بیست و
چهار ساعتهای ما این روزها ،از طرف صبح با انفجار و انتحار همسرحد
که چه ،بیخی دسترخوان شریک اند .از طرف ظهر ،با پارلمانی که انتظار
وزرای جدید را میکشند و یک تن از این وکال هم از رییس جمهور و هم
از رییس اجراییه خواهش کرده که به وکال زنگ نزنند ،آنها را شخص ًا
نزد خویش نخواهند ،تطمیع نکنند ،وعدههای قدرت یا فریب صالحیت در
ساختار اداری مملکت را ندهند ،بهجای آن زود کنند وزرای پیشنهادی
خویش را به مجلس معرفی نمایند تا امتحانی پارلمانی از آنها گرفته
شود .از طرف شب ،با بیبرقی ،سردی و اخبار ورزشی-سیاسی همسرحد
و همآغوش هستیم .از طرف نیمه شب ،بنده هرشب خواب میبینم که
مالعمر رییس جمهور شده و هی از من میخواهد که یک چشمم را کور
کنم .یک رقم در خواب فشار میآورد که من مجبور میشوم در خواب
خویش اول بترسم ،بعد بیدار شوم ،بیدار که میشوم ،میبینم برق آمده.
این از حدود اربعه ،اما داستان وزیر صاحب و صاحب وزیر ،تازه شروع
میشود .از همین حاال سعی کنید ده مرتبه ،وزیر صاحب ،صاحب وزیر را با
صدای نیمهبلند قرائت کنید .اگر بتوانید صدای خویش را ضبط کنید ،بعید
از لطف شما نخواهد بود.
ماجرا از این قرار است که قرار است هیچ یکی از وزیر صاحبان قبلی،
در کابینهی بعدی وجود نداشته باشد (ما میتوانیم فکر کنیم که هیچ
یک از این عالیجنابان ،لیاقت وزارت را نداشته و سر ما این همه مدت
کاله گذاشته بوده ،عجب کلکهای بوده اینها) .این را من نمیگویم،
صاحبان وزیر چنین فرموده اند .در جای دیگر میفرمایند که صاحبان
وزیر ،این بار مصمم است آدمهای شایسته را به پارلمان معرفی کنند
تا اگر پارلمان خواست ،آنها وزیر شوند و بروند از خود شایستگی نشان
بدهند .اما خوشبختانه روال یا بهتر است بگویم مورال کار در افغانستان
طوری است که ،آن عده از دانشمندان و متخصصان ما شایسته است که
در انتخابات شایستگی خویش را نشان داده باشند ،متباقی دانشمندان با
پوپنکزدهگی شایستگی مواجه اند .آنها لطف کنند منتظر نباشند .اما
جای نگرانی نیست ،چون گفته میشود در «ناامیدیها ،بسی امید است».
مث ً
ال همین دیروز که ما منتظر صحبتها و کنفرانس خبری رییس جمهور
و رییس اجراییه در مورد کابینه و چگونگی توافق روی تشکیل کابینه
بودیم ،به یک بارهگی متوجه شدیم که هر دو داکتر صاحب آمدند روی
صفحهی تلویزیون نشستند و چند قانون مهم را توشیح کردند و بعدش
گفتند که دو تا چهار هفته ،معرفی نامزد وزیران به پارلمان طول خواهد
کشید .میبینید که نگرانی و ناامیدی عبث است .ما باید امیدوار باشیم.
درست همانگونه که هر دو داکتر صاحب برای به قدرت رسیدن امیدوار
بود و تالش کرد و باآلخره به قدرت رسید ،ما نیز میتوانیم امیدوار باشیم.
حاال شما میتوانید به دالیل نامعلومی میتوانید امیدوار باشید .یکی از
این دالیل نامعلوم ،قانون دسترسی به اطالعات میباشد که قب ً
ال وجود
نداشت .مث ً
ال نظر به این قانون ما میتوانیم از وزارت اطالعات و فرهنگ
بپرسیم که چرا برگرخانههای کابل ،همیشه آهنگ پشاوری نشر میکنند؟
به محض اینکه این سوال را از وزارت اطالعات و فرهنگ بپرسیم ،چند
ورق را خدمت ما تقدیم میکند و در آن از عالیق مردم برای ما حرفهای
خواهد گفت.
از بس که نمیدانم این روزها چه رقم زندگی است ،باور کنید خودم هم
نمیفهمم چه نوشتهام .حاال شما اگر فهمیدید که من چه نوشتهام ،به
خودم زنگ بزنید و بامن شریک کنید .این شماره تماس من است :صفر
هفتصد و هشتاد و شش ،سی و هفت ،چهل و هفت ،پنجاه و نه! اجر تان با
پیامبر آخرالزمان! الهی اگر مجردید متاهل شوید و اگر متاهلید ،هیچ دیگه،
شما متاهلید و من دوست ندارم بازهم متاهل شوید! با خانهی اولی شاد و
سالم باشید! اگر فهمیدید چه نوشتهام ،نامردی نکنید .زنگ بزنید و خودم
را هم در جریان بگذارید.
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آیا اشرف غنی
می تواند تغییر بیاورد؟
ویکتورکاسپروک
منبع :رادیو روسیه آزاد
بخش دوم و پایانی

در نهایت ،این امکان وجود دارد که پس از خروج نیروهای ائتالف ،گروه طالبان
از سود قاچاق مواد مخدر و گرفتن اسلحه از پاکستان ،برای کنترل افغانستان
اقدامات جدیتری روی دست گیرد.
مشکل اینجاست که افغانها مردمی هستند اغلب کم سواد و یا هم بیسواد و
همین مسأله خود به خود تبدیل روندی شده است که مردم به راحتی برگشت
به ارزشهای قرون وسطایی را بپذیرند .چنین گرایشهای در جامعه افغانستان
کام ًال عام است و حتا فرقی نمی کند نیروهای ائتالف هم حضور داشته باشند.
طالبان فقط منتظر فرصت اند و به مجرد اینکه کوچکترین خالیی را احساس
کنند ،به سرعت به موقعیت استراتیژیک خود حرکت خواهند کرد و با فروکش
کردن موتور تکنیک نیروهای غربی ،به موقعیتی که می خواهند ،استقرار
خواهند یافت.
هدف استراتیژیک به منظور کمک به مردم افغانستان و همین طور عزم تغییر
در زندگی میان افغانها -بهطور مداوم با بی میلیهای زیادی روبرو است و این
مسأله بیشتر به دلیل حضور جنگجویان طالب در شمار بیشتر مناطق افغانستان
است .و به همین خاطر ،پارادوکس جنگ در افغانستان ناشی از واقعیتهای
پیچیدهای است که به گوشهای از آن اشاره کردیم؛ در حالیکه طالبان سخت
در تالش اند تا جامعه را با ایدهی اسالمگرایی به قرون وسطا برگردانند و اما
در عین حال ،مداخالت در مقابل آنها ،به این گروه فرصت برآوردن آرزوهای
شان را نمی دهد.
در این بازی دوامدار ،عقاید و سنتهای قبیلهای باعث می شود که دخالت
دولت و قدرت های دموکراتیک در مدت زمان محدود و کوتاه ،هیچ تغییری را
نتواند به میان بیاورد .تالش به هدف تحمیل سازی ساختار فرهنگ غربی برای
افراد و گروههای اجتماعی مبتال به آداب و رسوم سنتی و قبیلهای که روی همه
چیز ریشه عمیقی دوانده ،پایان ناخوشایندی دارد.
در واقع ،رئیس جمهور اشرف غنی می خواهد که با آوردن اصالحات و تغییر
در زندگی مردم افغانستان ،بهطور داوطلبانه خود را متعهد قلمداد کند .انتظارات
عمومی از وعدههای رئیس جمهور در حال حاضر خیلی باال است .در مقطع
زمانی حاضر،همه چیز بستگی به تشکیل کامل دولت وحدت ملی دارد که
بتواند کشور را در راه اصالحات هارمونیک سوق دهد.
بدیهی است که یکی از مهم ترین اولویتهای رئیس جمهور جدید مبارزه با
فساد است .اما معلوم است که بر سر این راه ،موانع بسیاری وجود دارد؛ زیرا که
بسیاری از مقامات موجود در دستگاه دولت بوروکراتیک ،به وضع آماسیدهی
دولت قبلی ،راضی هستند .بنابراین ،حتا در میان همکاران اشرف غنی برای
اصالحات و آوردن تغییر ،بهطور کلی انگیزه کافی وجود ندارد و نگرانیها حاکی
از آناست که آنچه در آینده ممکن است اتفاق بیافتد،ممکن است مانع بزرگ بر
سر راه پروژه تغییر و اصالحات باشد.
در حال حاضر ،چنین به نظر می رسد که رئیس جمهور و متحدان غربیاش
مجبور اند در راستای همبستگی دولت وحدت ملی تالش کنند و از اتحاد به
عنوان عامل مهم در اجرای سریع اصالحات وعده داده شده ،استفاده کنند .البته
این کار به نوبهی خود ،نیازمند ادامه همکاریها و کمکهای مالی و اقتصادی
کمک کنندگان خارجی با حمایت از سوی نیروهای امنیتی افغان است.
رئیس جمهور اشرف غنی به سرعت در حال اجرای برنامههای اعالم شده اش
قرار دارد که این برنامهها شامل :مبارزه با فساد ،اصالح قانون اساسی و بهبود
نظام انتخاباتی است .در عین حال ،الزم است که او از تصمیم گیریهای یک
جانبه که می تواند شرکای او در دولت وحدت ملی را بیگانه قلمداد کند ،به
شدت پرهیز نماید.
این را نیز باید در نظر داشت که سیاست و اقتصاد در افغانستان در دوره گذار،
خیلی به هم نزدیک و مرتبط هستند .اقتصاد به طور قطع با ثبات سیاسی،
امنیت و مسأله تقویت نهادهای دولتی ،مرتبط است .همانطور که اقتصاد
ضعیف که در آن فقر فزاینده است ،نمی تواند به ثبات یک کشور کمک کند.
با این حال ،رشد اقتصادی زمینهی ایجاد شغلهای جدید و امنیت غذایی را
فراهم می سازد که در واقع ،نوعی تبدیل اقتصاد جنگی به اقتصاد بازار است.
اکنون آیا اشرف غنی می تواند افغانستان را تغییر دهد؟ ممکن است پاسخ این
سوال «بله» باشد؛ اما در صورتیکه او بتواند انتظارات مردم را برآورده کند.
زیرا او به عنوان یک سیاست مدار افغان در یکی از سخنرانیهای خود تأکید
کرد «مردم ما از ناامنی و فقر رنج می برند و من امیدوارم که بتوانیم صلح و
حاکمیت قانون را به میان آوریم».

پیامیبرای
قرن بیست و یکم
آیزایا برلین  /میراث ادبی 2014

برگردان :غفار صفا
استاد پیشین تاریخ در دانشگاه کابل

این "رهمنود کوتاه " را آیزایابرلین (چنانکه درنامهای به
یکی از دوستانش به همین عنوان یاد کرده) بیست سال
پیش از این ،در مراسم دریافت دکتورای افتخاری حقوق
از دانشگاه تورنتو -در 25نوامبرسال  -1994ایراد نموده
است:
دیکنز رمان مشهورش " داستان دوشهر" را با عبارت
" بهترین زمانهها و بد ترین زمانهها بود" آغاز میکند.
متاسفانه ،این حرف در مورد قرن پر از دهشتِ ما صادق
نیست.انسانها برای هزاران سال یکدیگررا نابود کرده اند،
اما میزان مظالم ،شکنجه وکشتارهای را که رد پایش را
می توان تا دروازه های لنین ،استالین ،ماؤ و پلولپوت دنبال
کرد و اطالعات نادرست سیستماتیکی که سالها مانع
آگاهی از این دهشتها می گردید ،بسیار بیسابقه اند که
در مقایسه به آنها اعمال آتیالی هون ،چنگیزخان ،ناپلیون
(کسی که عنصر کشتارجمعی را وارد جنگها کرد) ،حتی
کشتار ارامنه ،پیش از انقالب روسیه و پیامدهای بعدی
آن ،اکنون رنگ باخته اند؛ این همه آفات طبیعی نه،
بلکه جنایات قابل پیشگیری انسانی بودند.حتی کسانی
که به ارادهگرایی تاریخی باور دارند نیز فکر میکنند که
پیشگیری از آنها امکان پذیر بوده است.
به عنوان پیرمرد ی که تقریب ًا سراسر این قرن را زندگی
کردهام ،با حس خاصی صحبت می کنم.زندگی راحت و
امنی داشتهام و تقریب ًا شرمندهام از آنچه بر سایرانسانها
اتفاق افتاده است.من مورخ نیستم ،بنابرین نمی توانم با
صالحیت در باره ی عوامل این دهشتها صحبت کنم.اما
شاید بتوانم کوشش کنم.
به نظرمن این همه دهشت ،بر اثر احساسات ساده و
منفی انسانی،چنانکه سپینوزا آنرا  -ترس،حرس وآز،
دشمنیهای قبیلهای ،حسادت وعشق به قدرت  -خوانده
است ،واقع نشده اند.البته از سهم خرابکارانهی این
عوامل نمی توان انکار کرد.ولی در عصرما ،این همه ،بر
اثراندیشهها یا بهتراست بگوییم اندیشهی خاصی اتفاق
افتاده.پارادوکس قضیه در این جاست که همان مارکسی
که نقش اندیشه را در مقایسه با نیروهای اجتماعی و
اقتصادی نقش کم اهمیتی میدانست ،با نیروی اندیشهی
خود ،و واکنش های فکریای که برانگیخت ،در شکل
دادن سمت و سوی قرن بیستم نقشی اساسی بازی کرد.
هاینه شاعر آلمانی در یکی از سروده های مشهور خود
گفته ،فلیسوفی را که آرام نشسته ومطالعه می کند ،نباید
دست کم بگیریم؛ او خاطرنشان می سازد که اگر کانت
الهیات را ناتمام نمی گذاشت ،روبسپیرشاید شاه فرانسه را
گردن نمی زد.
او پیش بینی می کرد که روزی یادگارهای باشکوه تاریخی
اروپای غربی با یک حرکت تعصبآمیز نیروهای متاثر از
فالسفهی آلمان چون فیخته ،شیلینگ و سایر ایجادگران
ناسیونالیسم آلمانی ،برباد خواهند رفت.تا آنجا که انقالب
کبیر فرانسه در مقایسه با آن یک بازی کودکانه به نظر
خواهد رسید.شاید این امر در بارهی متافزیسینهای آلمانی
منصفانه نباشد ،اما دیدگاه اصلی هاینه به نظر من درخور
توجه است :ایدیولوژی نازی در گونهی ذلیل آن ،ریشه در
افکار ضد روشنگری آلمان دارد.انسان هایی وجود دارند
که تحت تاثیر سخنان و آثار آنهایی که باورمند اند می
توان به کمال رسید ،با وجدان آرام دست به کشتار و
شکنجه بزنند.
بگذارید توضیح بدهم.وقتی شما واقع ًا متقاعد شوید که
راههایی برای حل تمام مشکالت بشری وجود دارد و یکی
از این راهها شما را به جامعهی ایده آل می رساند.آنهم

در صورتیکه جهت دستیابی به آن به هر اقدامی که
ممکن است دست بزنید.در واقع شما و پیروان تان به این
باور رسیده اید که از هیچ هزینهی بزرگی برای گشودن
دروازه های یک چنین بهشتی دریغ نکنید.به نظر شما
تنها انسانهای احمق و بدنیت در برابر یک حقیقت ساده
و مسلم مقاومت خواهند کرد.آنهایی که مقاومت میکنند
باید متقاعد ساخته شوند؛ اگرمتقاعد نشدند ،قوانینی را باید
وضع کرد تا کنترول شوند؛ اگر این شیوهها کار نکرد ،از
اجبار و خشونت نباید خودداری کرد – در صورت ضرورت،
ترور و قتل عام.لنین پس از مطالعهی کاپیتال به همین
باور رسیده بود و مدام فکر میکرد ،در صورتیکه یک
جامعهی صلح آمیز،خوشبخت ،آزاد و دارای خوبیها به آن
مفهومی که او مطرح میکند ،ساخته شود ،سپس همهی
روش هایی که برای رسیدن به آن بهکاربرده شده ،به تمام
معنا قابل توجه خواهند بود.
بر مبنای یک چنین باور ،پرسشهای اساسی زندگی
انسانی ،چه فردی و چه اجتماعی ،فقط یک پاسخ درست
دارد که می توان آن را کشف کرد وبهکارگرفت.کسانی که
این پاسخها را کشف کرده اند رهبرانیاند که حرفشان
قانون است.این نظریه که همهی پرسشهای واقعی یک
پاسخ واقعی دارند ،مفهومی فلسفی و بسیار قدیمی است.
فالسفهی بزرگ آتن ،یهود و مسیحی ،متفکرین رنسانس
ولویی چهاردهم فرانسه،اصالح طلبان رادیکال فرانسوی
قرن هژدهم ،انقالبیهای قرن نزدهم  -با آنکه بسیاری
شان در این امر که پاسخ واقعی چیست و چگونه باید
آنراکشف کرد ،اختالفنظر دارند.به علت همین اختالف
ها جنگ های خونینی راه افتاده بود  -همه باور داشتند که
پاسخ را میدانند.تنها منگنه و حماقت انسانها می تواند
مانع از تشخیص آن شود
محور سخنرانی من پیرامون همین نظریه است ،و
آنچه را که می خواهم برایتان بگویم ایناست که،این
طرزفکر اشتباه است.نه تنها بهخاطر اینکه ،راه حلهای
ارایه شده توسط مکاتب مختلف اندیشههای اجتماعی از
همدیگرمتمایز اند ،و هیچ کدام نه توانسته اند این راه
حلها را با روش های عقالنی توضیح کنند ،بلکه یک
دلیل حتی ژرف تر از اینها نیز دارد وآن ایناست،ارزش
های اساسیای که اکثر انسانها با آنها زندگی کردهاند ،در
بسیاری از سرزمینهای بزرگ و لحظههای مهم تاریخی،
تقریب ًا اکثریت شان جهانی هستند  -همیشه باهم در
هماهنگی و مطابقت کامل نبودهاند.شماری از این ارزشها
باهم مطابقت دارند و شماری هم ندارند.انسان همیشه در
اشتیاق آزادی ،امنیت ،برابری،خوشبختی ،عدالت،معرفت
وغیره هست.اما آزادی کامل با برابری کامل یکسان
نیست.اگر انسانها به طور کامل آزاد باشند مثل ایناست
که گرگها آزاد باشند که برهها را بدرند.برابری کامل در
محدودیت آزادی انسانی معنا پیدا میکند تا آنهایی که
امکانات و تواناییهایی بیشتر دارند در صورتی که پای
رقابتی در میان باشد ،امکان سبقت جستن از کسانیکه
بگونهی اجتناب ناپذیری خواهند باخت ،را نداشته باشند.
بودن آزادیای که قراراست امنیت و در
در صورت مجاز ِ
واقع همهی آزادیها را بر اندازد ،امنیت و آزادی نمی تواند
مصوون باشد.در واقع همه در جستجوی صلح و امنیت
نیستند ،ورنه شماری از انسان ها به دنبال عظمت طلبی
در جنگ ها یا ورزشهای خطرناک نخواهند بود.
عدالت همیشه یک آرمان بشری بوده ،اما این امر نمی
تواند به طور کامل با همدردی تامین شود.داشتن ذهن
خالق ،خود انگیختهگی و شایستهگی نمیتواند برای

برنامه ریزی ،سازمان دهی و محاسبهی محتاطانه و
مسووالنه کافی باشد.دانش و جستجوی حقیقت و اصالت
اهداف نمی تواند به طور کامل خوشبختی یا آزادای را که
انسان شایستهی آناست در پی داشته باشد.حتی برای
من دانستن این حقیقت که دچار مریضی عالج ناپذیری
هستم ،خوشحالتر و آزادتر نمیسازد.من باید همیشه
انتخاب کنم :بین صلح ،هیجان ،معرفت و جهل آمیخته
با سعادت و...
پس برای مهار کردن این قهرمانها که گاهی به خاطر
یک یا چند تای این ارزشها،تعصب بیش از حد نشان
میدهند و درصدد حذف دیگران هستند و هرکدامشان
به مثابهی بزرگترین مستبد های قرن بیستم ،به دلیل
اینکه نگاه شان فقط به سوی آیندهی درخشان توجه
شده ،زندگی،آزادی و حقوق ملیونها انسان را پایمال کرده
اند ،چه باید کرد؟
پاسخ دراماتیکی به این پرسش نمی توانم ارایه کنم واز
این امر نگرانم؛ اگر می خواهیم با این ارزشهایی که به
آنها باور داریم زندگی کنیم ،پس برای جلوگیری از بدترین
وضعیت ،بایستی راه تعامل و سازش را در پیش گرفته و
تصمیم بگیریم که چه مقدار از آزادی برای دستیابی به
برابری و امنیت بگذاریم و بدانیم که همدردی بیش از حد
به تامین عدالت کامل کمک نمیکند.نظر من ایناست که
برخی از ارزشها باهم در تقابل اند :انسان به طورطبیعی
در پی ارزشهای خود است ،اما پیگیری این ارزشها باید تا
حدودی کنترول شود روشن باید کرد که آزادی و پیگیری
خوشبختی کام ًال باهم مطابق نیستند.
بنااً ،ارزشها را باید نقد کنیم ،راههای تعامل و سازش آنها
را در یابیم و از نابودی یکی توسط دیگری جلوگیری کنیم.
می دانم این پیشنهاد ،برای جوانان آرمانگرا مطلوب نه
خواهد بود.اما باید دانست که یک ارزش نمی تواند همه
چیز را در خود داشته باشد ،نه در تیوری و نه در عمل.
اگرشما با این نظرموافق نیستید و درجستجوی دنیای
کاملی هستید که در آن فقط یک ارزش هست و آن
ارزش هم یگانه حقیقت برای بشریت است ،این امر ،شما
را به سوی تحمیل آن ارزش می کشاند و سپس نابودی
و خون ریزی.زندگی انسانها شبه به تخم هایی می شود
که برای ساختن آملت ،آنرا می شکنند.در پایان کار ،آرمان
گراهای پرشور آملت را فراموش می کنند و آنچه را که
می دانند شکستاندن تخم هاست.
با مسرت می خواهم یاد آوری کنم که در اواخر عم ر
طوالنی من زوال برخی از این باورها آغاز شده است.
عقالنیت و مدارا در تاریخ بشری به حد کافی وجود ندارد
اما از جمله ارزشهای منفور نیستند.لیبرال دموکراسی
به هر رو ،با وجود تحمل بزرگترین تازیانههای عصبیت
مدرن و بنیادگرایی نایسونالیستی ،در حال توسعه است.
استبداد کبیر رو به زوال است ،و یا حتی در چین ،آن
روز زیاد دور نیست که این زوال آغاز شود.خوشحالم از
اینکه با شما که قرن بیست و یکم را خواهید دید ،صحبت
می کنم.مطمین هستم که نسبت به قرن وحشتناکی که
من پشت سر گذاشته ام روزگار بهتری خواهید داشت.
این شانس خوب را برای تان تبریک می گویم؛ متاسفم
از اینکه من این آینددهی درخشان را که باور دارم آمدنی
است ،نه خواهم دید.با همه ماللتی که من پخش کرده
ام ،خوشحالم که آنرا با یک تذکر خوشبینانه پایان می
بخشم.دالیل خوبی وجود دارد ،فکر کنیم این امر قابل
توجه است.
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حرفافغانستان
در کنفرانس لندن
چیست؟

در چهارم دسامبر ،لندن میزبان مقا م های افغان و حدود  ۷۰کشور و سازمان بین المللی خواهد
بود .بحث اصلی در این کنفرانس ،آینده همکاری جامعه بین المللی و افغانستان است.
عمر زاخیلوال سرپرست وزارت دارایی افغانستان و مشاور اقتصادی رئیس جمهور غنی این
مطلب را برای بیبیسی فرستاده و در آن دیدگاه دولت افغانستان در کنفرانس لندن را توضیح
داده است.
در  ۱۳سال اخیر افغانستان در عرصههای مختلفی چون حکومتداری ،رشد منابع بشری ،توسعه
اقتصادی و تحکیم دموکراسی دستآوردهای فراوانی داشته است .با وجود آن نارضایتیهایی
هم بوده که گاهگاهی دستآوردهای این دوره را کمرنگ جلوه میدهد.
عوامل این ناکامیها متعدد اند؛ از اوضاع بد امنیتی گرفته تا نبود ظرفیت ،حکومتداری ناکارا،
فساد اداری و مالی تا بیعالقگی جامعه جهانی به رشد دوامدار اقتصاد افغانستان و عوامل دیگر.
اما در کنار همه این عوامل ،آنچه نمیشود از آن چشم پوشید نبود میکانیسمی برای تقویت
اقتصاد پایدار ،متکی به پایههای اقتصاد ملی است.
کنفرانس کابل که در تابستان  ۲۰۱۰برگزار شد و اصل پاسخدهی متقابل را در روابط بین جامعۀ
جهانی و دولت افغانستان به حیث اصل مهم تعریف کرد ،نقطۀ عطف در دیدگاه اقتصادی
درازمدت افغانستان بود و کنفرانس توکیو اساس پیشنهاد شده در کنفرانس کابل را مورد تایید
و تاکید قرار داد.
پیشرفت هایی که بعد از کنفرانس توکیو صورت گرفت ،تا حدی تحت شعاع تحوالت سیاسی
داخلی و خارجی و مشکالت بودجهای که افغانستان با آن مواجه شد ،قرار گرفت.
در آستانۀ کنفرانس لندن ،که در چند روز آینده برگزار خواهد شد ،افغانستان بنیانهایی را که
میخواهد این کشور را به سوی خودکفایی اقتصادی رهبری کند ،مشخص خواهد کرد.
اول نقطه تالقی منطقه و جهان
بزرگترین منبع اقتصادی افغانستان که میتوان به آسانی از آن استفاده کرد ،موقعیت جغرافیایی
آن است .افغانستان در طول تاریخ چهار راه تجاری بین شمال و جنوب آسیا و بین شرق دور و
کشورهای اروپایی و خاور میانه بوده است.
همین چهار راه ،امروز باز هم ،به حیث دهلیز های منابع ،در اقتصاد بزرگ جهانی اهمیت خویشرا
بازیافته است .یکی از اولویت های اقتصادی افغانستان ،که میتواند سنگ بنای پیشرفتهای
آینده تلقی شود ،همانا وصل شدن این کشور به کشورهای همسایه است.
در ربع اول قرن  ۲۱افغانستان باید حیثیت نقطۀ تالقی خطوط مواصالتی (Connectivity
 )Hubکشور های منطقه را در زمینه مواصالت زمینی ،هوایی و الکترونیکی حاصل کند.
استفادهکردن از این منبع اقتصادی از یک سو نیازمند زیربناهاست ،که در سفر اخیر رییس
جمهور محمد اشرف غنی به چین گام های عملی در این زمینه برداشته شد.
اعمار جاده حلقهای افغانستان ،اعمار دهلیزهای شرق به غرب و شمال به جنوب افغانستان،
وصل کردن خطوط جدید آهن ،وصل افغانستان به شبکه راههای کشورهای همسایه (توسعۀ
شبکۀ موجود به سوی تاجیکستان و ترکمنستان ،تکمیل خط آهن تا هرات ،ایجاد خطوط جدید
پشاور-جالل اباد ،چمن-سپین بولدک) ،توسعۀ فرودگاههای بین المللی و خطوط انتقال انرژی
(برق و گاز) از آسیای میانه به آسیای جنوبی اجزای یک برنامۀ بزرگ ملی است که برای تحقق
آن نیاز به کمک های جامعۀ جهانی و سرمایه گذاری های خارجی وجود دارد.
جنبه دیگر رشد خطوط مواصالتی افغانستان رفع موانع سیاسی و حقوقی است که بعض
کشورهای همسایه در راه تجارت افغانستان ایجاد کرده اند و یا میتوانند ایجاد کنندSoft( .
.)Issues
افغانستان درین راستا گامهای مهمی برداشته که یک نمونۀ آن پیوستن کشور به سازمان حمل
و نقل جادهای ( )TIRاست .سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان و تعهد آن کشور در
ایجاد تسهیالت برای تاجران افغانستان از طریق بندر واگه یک دستاورد مهم شمرده میشود.
در لندن افغانستان خواهان کمک جامعۀ جهانی در هردو بخش یعنی رفع موانع عملی و موانع
حقوقی،خواهد شد.
دوم تمرکز بر صادرات
دسترسی به بازار های جهانی در دیدگاه نو اقتصادی افغانستان حیثیت مرکزی دارد .امروز تناسب
واردات و صادرات افغانستان یک مقابل  ۲۲به سود واردات است .افغانستان انتظار دارد تا پنج
سال آینده این تناسب را به حالت تعادل و در بهترین فرضیه ،مازاد صادرات بر واردات برساند.
برای تحقق این خواسته ،افغانستان باید بتوانند تولیدات داخلی خود را به آسانی به کشورهای
منطقه و جهان برساند.
ی است که از طریق رشد و توسعۀ
موانعی که درین راستا وجود دارد از یکسو موانع مواصالت 
شبکههای ترانسپورتی حل خواهد شد و از سوی دیگر توافقات تجاری دوجانبه و چند جانبه با
کشورهای دیگر است.
موضوع تطبیق نرمها و معیارها نیز یکی از چالشهای این بخش سیاست اقتصادی کشور است.
افغانستان در چند سال اخیر ،به طور مشخص بعد از کنفرانس توکیو ،شماری از قوانین و مقررات
خویش را بازنگریکرده که در این زمینه مفید واقع خواهد شد .پیوستن افغانستان به سازمان
تجارت جهانی یک گام مهم برای دسترسی افغانستان به بازار های دنیا است.
رشد صادرات افغانستان به شکل طبیعی بر "زنجیره ارزش" اثر خواهد گذاشت و راه را برای
صنعتی شدن افغانستان باز خواهد کرد.
توسعه صادرات افغانستان ایجاب میکند که سرمایهگذاری های بزرگی در عرصههای کشاورزی،
صنایع غذایی ،کنترل علمی و منطقی منابع آبی و تولید انرژی صورت گیرد.
حکومت افغانستان در این زمینه نه تنها به کمک حامیان مالی نیاز دارد بلکه درعین حال نیاز دارد
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یادداشتهایسخیدادهاتف

که از طریق براه انداختن مشارکت انتفاعی ( )Joint Venturesبا کشورهای همسایه و
دیگر کشورهای جهان سرمایه های خصوصی را نیز جذب کند.
سوم دسترسی به بازارهای منطقه
توجه به روابط اقتصادی منطقهای نیز یکی از راهها موثر رشد پایدار اقتصاد کشور است.
بهترین بازار برای تولیدات افغانستان کشورهای منطقه و کشورهای خاور میانه است.
افغانستان باید روابط تجاری خود را با این کشورها توسعه بخشد .از سوی دیگر کشورهای
اسالمی ،به خصوص کشورهای عربی ،میتوانند زمینه های خوب سرمایه گذاری در
افغانستان را به دست آورند.
چهارم نیروی انسانی
افغانستان یکی از جوانترین کشورهای جهان است .در حالیکه میانگین سن جمعیت در
سطح جهانی  ۲۸.۴سال است ،میانگین سن جمعیت در افغانستان فقط  ۱۸سال است.
نیروی بشری افغانستان یکی از مهمترین منابع ثروت اقتصادی این کشور به شمار میرود.
افغانستان باید از یک سو برای رفع نیازمندیهای داخلی ،نیروی بشری تخصصی خود
را مطابق بازار کار آموزش دهد و از سوی دیگر از جامعه جهانی بخواهد که در چارچوب
قانونمند توافقهای دوجانبه و چند جانبه ،جوانان این کشور در بازار کار کشورهای منطقه و
جهان جذب شوند.
دیدگاه افغانستان در این مورد این است که تا پنج سال آینده نه تنها نیروی بشری آموزش
دیده برای نیازهای داخلی داشته باشد ،بلکه در عین زمان از جامعۀ جهانی تقاضا میکند که
در حدود یک میلیون نیروی بشری افغانستان را در بازارهای کار خویش جذب کند.
حضور قانونمند افغانها در بازار کار کشورهای پیشرفته از یک طرف از مهاجرت های غیر
قانونی جلوگیری خواهد کرد و از سوی دیگر ساالنه مبالغ هنگفتی را به طور قانونی وارد
اقتصاد افغانستان خواهد کرد .تا پنج سال ،اگر هدف استخدام یک میلیون کارگر افغان در
بازار کار جهان  -بر اساس توافقات قانونمند  -برآورده شود ،میتوان انتظار داشت که در
حدود پنج تا شش میلیارد دالر ساالنه به افغانستان خواهد آمد.
پنجم معادن
معادن افغانستان ،که ارزش ابتدایی آن در حدود سه هزار میلیارد دالر تخمین شده ،یکی
از منابع مهم برای آینده این کشور تلقی میشود و امیدهای فراوانی در میان مردم ایجاد
کرده است.
تجربه جهانی نشان میدهد که کشورهای فقیر اگر منابع معدنی خویش را بدون دقت و
زمینه سازی قبلی – تنها بر اساس تقاضای بازار مواد خام – استخراج کنند ،مصاب به آنچه
"آفت منابع" خوانده میشود ،خواهند شد که در نتیجه آن هم نابرابری در داخل کشور توسعه
مییابد ،هم وابستگی به منابع خارجی بیشتر میشود و هم استقالل اقتصادی (و در نتیجه،
استقالل سیاسی) به مخاطره میافتد.
افغانستان بر اهمیت استخراج و استفاده از منابع زیر زمینی اصرار دارد ولی در عین حال حفظ
منافع نسل های آینده را هم در صدر اولویت های خویش قرار میدهد .تاکید بر استخراج
منابع زیر زمینی و احیانا صدور آن به بازارهای جهانی زمانی مثمر خواهد بود که زیربناهای
مواصالتی ،نیروی بشری الزم و بازاریابی های مناسب صورت گرفته باشد.
پروژه های معادن در عین حالیکه ایجاب سرمایه گذاری های هنگفت را دارد ،زمانگیر
نیز هست.
برای جلوگیری از آفت منابع ،افغانستان در سالهای گذشته ،گامهای ابتدایی را برداشته است.
پیوستن به ابتکار جهانی شفافیت در صنایع استخراجی ( )EITIکه جامعۀ مدنی ،بخش
خصوصی و افکار عامه را در جریان عقد قراردادها دخیل میسازد ،اولین قدم درین راه بود.
تصویب قانون جدید معادن – که یکی از شاخص های کنفرانس توکیو نیز هست – گام
مهم دیگری است .حکومت افغانستان ،با درک اهمیت موضوع ،آینده منابع طبیعی کشور
را با رو آوردن به استخراج بی رویه و بدون ارزیابی های دقیق قبلی به خطر مواجه نخواهد
کرد و درین زمینه از احتیاط الزم کار خواهد گرفت.
در کنفرانس لندن افغانستان کوشش خواهد کرد تا جامعه جهانی را قانع کند که نه تنها
تعهدات سپرده شده در توکیو را تأیید کند بلکه با توجه به شرایط فعلی آنرا توسعه بخشد ولی
در عین حال بر مؤثریت کمک ها که باعث تقویت اقتصاد پایدار و خود کفا برای افغانستان
باشد ،نیز تمرکز کنند.
(بی بی سی)

جنگنیابتی
مزه نمیدهد

رئیس جمهور ما رسما اعالم کرد که اجازه نخواهد در افغانستان
جنگ نیابتی در بگیرد .برای کسانی که نمیدانند جنگ نیابتی
چگونه جنگی است ،همینقدر توضیح بدهم که در جنگ ِ نیابتی
من به سر شما میزنم و شما به سر من و نفر سوم به سر هر دوی
ِ ما .مثل هر جنگ دیگر .منتها فرق اش این است که در جنگ
نیابتی خود کسانیکه باید بجنگند ،به میدان نمیآیند .هر کدام از
آنها یک نفر افغان را پیدا میکند و به میدان نبرد میفرستد تا
برایش جانفشانی کند.
حاال اهمیت سخن رئیس جمهور در این است که از این پس،
با توقف جنگ نیابتی ،با یکی از این دو حالت رو به رو خواهیم
بود :یکی اینکه افغانها صرفا به خاطر مشکالت درون خود
افغانستان با همدیگر خواهند جنگید و به نیابت از هیچ کشور
دیگری یکدیگر را نخواهند کشت .دیگری اینکه کشورهایی که
میخواهند در افغانستان جنگ باشد ،خودشان بیایند در این جا با
همدیگر بجنگند.
مورد اول
اگر با مورد اول سر و کار داشته باشیم طبعا جنگ نیابتی متوقف
میشود و خود ما مرد میشویم و جنگ وطنی میکنیم .در این
صورت ،عدهای از برادران که به هر دلیلی ناراضی هستند شروع
میکنند به مخالفت سیاسی .مخالفت سیاسی هم که در نسخهی
افغانی اش همان به اهتزاز در آمدن روده از شاخ درخت است.
فرض کنید شما از جایی عبور میکنید و میبینید که یک نفر
افغان اصیل یک نفر افغان اصیل دیگر را خوابانده و کارد را بر
گلوی او میمالد .نزدیک میروید و فریاد میزنید که "ما جنگ
نیابتی نمیخواهیم" و مردمی که به تماشای آن صحنه ایستاده
اند با تبسمی سرشار از کلتور و ثقافت میهنی به شما میگویند:
"برادر ،چرا فریاد میزنی .اینها خودشان با همدیگر مشکل دارند
و به نیابت از هیچ کشور دیگری به این وضع نیفتاده اند" .آن وقت
خاطر شما جمع میشود .میدانید که همین که جنگ نیابتی نباشد
اصل ماجرا است؛ غیر نیابتیاش که همان زندهگی افغانی است.
مورد دوم
اگر مورد دوم را داشته باشیم ،باز جنگ نیابتی متوقف میشود.
در این صورت ،کسی برای چچن و پاکستان و عربستان سعودی
و امریکا و فرانسه و انگلستان نمیجنگد .خود شهروندان این
کشورها میآیند و در افغانستان با هم میجنگند .البته تا کنون
نمونهای از اینگونه جنگ در افغانستان دیده نشده .اما مردم
افغانستان باید به هر حال بیدار باشند و امکان وقوع چنین جنگی
را در نظر داشته باشند .یک وقت نشود که مثال امریکاییها به
افغانستان بیایند و با عربها بجنگند و ما خیال کنیم جنگ نیابتی
است .خودشان برای خودشان میجنگند .خوب ،تا قیامت بجنگند.
میدان اش از ما ،جنگ اش از آنها.
به هر حال ،جوهر کالم جناب رئیس جمهور این است که اگر بنا
باشد ما افغانها شکمهای همدیگر را بدریم ،چرا باید این کار را
به نیابت از یک کشور دیگر بکنیم؟ خود مان را چه شده؟ مگر ما
آدم نیستیم که همدیگر را پاره پاره کنیم؟

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
یعقوب یسنا

انگلیسها از ایرانیها شاه را گرفت و به ایرانیها امام را
هدیه کردند (هویت مقتدرتر از شاه) .انسان ایرانی مانده
گرفتار در اقتدار امام. ...
روسها از ما شاه را گرفت و نور محمد ترکی (خلق و
پرچم) را به ما داد .انگلیسها خلق و پرچم را کنار زد
تا که طالب را آورد .امریکا طالب را کنار زد و کرزی را آورد؛ما ماندیم گرفتار طالب و
دموکراسی نیم بند و چند مقام حکومتی که فقط برای پول جمع کردن حکومت می
کنند.
شکایت ما ایناست که ما را غربیها آرام نمی مانند ،غربیها که تقصیر ندارند؛ برای
اینکه هیچ وقت ما به خود مان ،به همزیستی مان ،به حکومت داری مان ،به زندگی
مان فکر نکرده ایم و برای زندگی باهمی و برای ساختن حکومت تفاهم نداشته ایم و
همیشه در پی این بوده ایم که همدیگر مان را حذف کنیم و کنار بزنیم. ...
جغرافیای ما جغرافیای وضعیت دشوار انسانی و زندگی عبور از کجا به کجا!

«کارنگی» فقیری که

ثروتمندترین مرد زمین شد



Asad Buda

ن ناراضی
باب برادرا ِ
در ِ
مرگ
برادرخواندنِ طالبان از سوی کرزی دقیق ًا پس از ِ
جنگ قدرت در
ِ
بابای ملت اتفاق افتاد .مطابق فرمول
ال
جامعه مبتنی بر نظام خویشاوندی چنین چیزی کام ً
جنگ برادرانِ ناراضی بر سر تقسیمِ میراثِ پدر .مسئله اما این است که به
درست استِ :
جز بردران ،دیگر مدعیانِ قدرت نيز در اين جامعه وجود دارند .تکلیف کرزی مشخص
است و منطقاش روشن ،این مدعیان بیرون از نظا ِم برادراناند که فاقد منطقِ روشن
دریافت امتیا ِز شخصی ،از سوی
ِ
سیاسی هستند و روابطِ شان را بر اساس دریافت و عد ِم
برداران تنظیم میکنند.


Hadi Miraan

کابل در این روزها گذرگاه مرگ و سوگواری شهروندان
کابلی گردیده است .در هفتههای اخیر کمتر صبحی به
شام پیوسته است که صدای انفجار و شلیک گلوله آرامش
ساکنان این شهر هزار چهره را پریشان نکرده باشند ،قامتی
نقش زمین نگردیده باشد و صدای گریههای بیوقفه آرامش و سکون همسایه را
برهم نزده باشد .کابل در این روزها مملو از ترس و نگرانی است .اما با طلوع خورشید
زندگی در شهر جریان مییابد ،نفسهای شهر به تپش می افتد ،جادههای شهر برای
فرسودهترین و لوکس ترین ماشینهای جهان جا کم میآورند.
گاهی صدای انفجار با صدای پیالههای شراب ودود باروت با دود قلیان قهوه خانههای
شهر درهم میآمیزند و شهر این گونه با نیم رخی مرگ و زندگی نفس میکشد .پیش
از اینکه تکه پارههای جان قربانیان انفجار از روی جاده برداشته شوند ،آهنپارههای
ماشین با سرعت باد جمع میشوند و به فروش میرسند و این گونه زندگی و مرگ در
این شهر به هم گره میخورند .کابل نیم رخی از بهشت و جهنم است .زندگی در این
شهر با بیم و امید ورق میخورد .شبها که شهر در سیاهی فرو میرود ،بر شادیها و
غمهای مردم چادر می کشد اما صبحها با طلوع خورشید میلونها امید و اندوه روشن
میشوند.


م .خلیل اسیر

تصور می کنم که روابط عاشقانهی دیجیتالی (معاشقه
ی متداول) نسبت به روابط عاشقانهی عشاق گذشته ،به
مراتب بی روح و بی مزه شده است .از روزی که پای
انترنت و تلفن در زندگی ما باز شده ،هیجانهای دیدارهای
عاشقانه هم کم رنگ و کم رنگ تر شده است .در عصر زندگی دیجیتالی ،عشق آدمی
زاد فقط با یک پیامک و یا دیدار الکترونیکی (اسکایپی) آغاز می شود و به همین سادگی،
دلبستگیها و وابستگیهای عاشقانه شکل می گیرد .با ورود انترنت و تلفن در زندگی،
دیگر از چشم به راه بودن برای کوچک ترین نشان دلبر و دلدار و خلوت های گاه و
بیگاه عشاق خبری نیست و حتی دلباخته ترین آدم عصر دیجیتال حاضر نیست منتظر
پیغام معشوق از پشت روزها و فاصلههای دور باشد .عشق که در واقع با همین چشم به
راه بودنها ،بیدارنشینیها و تالش بالوقفه برای وصال دست نارسترین محبوب آدمی
معنی پیدا می کند ،امروز بسیار ساده و تأسفبار شده است .شاید به همین دلیل ،بیشتر
رابطههای عاشقانه ی دیجیتالی ماندگار نیست و پس از رد و بدل شدن چند پیام وسوسه
برانگیز و دیدارهای نامتعارف دیجیتالی به فراموشی سپرده می شود .این وضعیت اما
برای عشق و زندگی عشاق و همچنین داستان پردازان خیالباف بسیار خطرناک است
و دست مایهی چندانی در اختیار یاوه نویسیهای داستان پردازان قرار نمی دهد .ولی
در عین حال ،می شود امیدوار بود که عشق دیجیتالی ،شروع تازهای از یک نوع زندگی
متفاوت باشد که در سایهی تکنالوژی در حال تولد شدن است؛ زندگی که سطح کیفی
ال قابل سنجش نیست و شاید سالها زمان نیاز است به چند و چون آن پیبرد.
آن فع ً


Mohammad QasimWafayezada

کابینه جدید و چهره های جدید؟
قرار است کابینهی جدید با تقسیم میان تیمی به زودی
اعالن و به شورای ملی معرفی شود .از جمله خصوصیات
کابینه جدید ،جدیدبودن چهره ها و احتماال حضور چهرههای
جوان است .با اینکه جدید بودن یا نبودن پیش شرط مهمی برای کارآیی نیست ،اما
فرصت به میدان آمدن چهرههای متخصص و جوان را فراهم می سازد.
اگر در گزینش و گمارش چهرههای جدید دقت صورت نهگیرد ،باز تجربه کردن تجربتهای
گذشته خواهد بود .باید دید ،بزرگان سیاسی کشور کدام چهرهها را برای رهبری ادارات
سکتوری کشور برمی گزینند؟ آنچه روشن است ،افغانستان برای عبور سالم از دههی
تحول ( )2024-2015نیازمند کادرهای موثر و کارا است ،تا پس از دههای دیگر توانایی
ایستاد شدن روی پاهای خود را داشته باشد و این حلق ه اشفته وابستگی و اتکا به کمک
های خارجی جز الینفک حیات جمعی ما نهشود و همچنان شکننده نمانیم.

در سال  ۱۸۳۵در اسکاتلند دیده به جهان گشود اما
طولی نگذشت که در در اوایل دوران نوجوانی و در
سال  ،1848پدرش خانواده را به امریکا برد تا زندگی
تازهای را از سر گیرند .در ابتدا کار خود را به عنوان
تلگرافچی و نیز کارمند شرکت راهآهن پنسیلوانیا
آغاز کرد و به پیشرفت شغلی قابل مالحظهای دست
یافت بگونهای که با شروع جنگها مدنی در آمریکا،
مسئولیت راهآهن و تلگراف امریکا را عهدهدار شد.
اندروی جوان در حالی وارد امریکا شد که تنها
چند پول سیاه در جیب داشت .اما نیم قرن بعد،
او به ثروتمندترین مرد روی کره خاکی تبدیل شد.
او بنیانگذار شرکت فوالد کارنگی بود که بعداً به
شرکت فوالد ایاالت متحده یا یو .اس .استیل تبدیل
شد .ناپلئون هیل ،نویسنده نامدار ،که در آن سالها
در کسوت خبرنگاری مشغول بهکار بود با شنیدن
آوازه موفقیت اندرو کارنگی و در اوج قدرت او ،نزد
این مرد ثروتمند و موفق رفت .در واقع دستمایه
بسیاری از پرفروشترین آثار ناپلئون هیل ،از جمله
کتاب تحسی نشده بیندیش و ثروتمند شو؛ مبتنی
بر آموزههای هیل از کارنگی است.
کارنگی بهعالوه انسانی وارسته و نیکوکار بود.
آنگونه که در دانشنامه ویک یپدیا م یخوانیم،
کارنگی بیشتر ثروت خود را صرف تأسیس
موسسات سودمند همگانی مانند کتابخانهها،
مدارس و دانشگاهها (همانند دانشگاه کارنگی ملون)
کرد .وی در مدت عمر خود  ۳۰۰۰کتابخانه عمومی
(همانند کتابخانه مرکزی سیاتل) تاسیس نمود،
و قریب  ۳۵۰میلیون دالر صرف ساخت اماکنی
همچون تاالر کارنگی و حمایت از برنامههای
فرهنگی نمود.
به گفته او" :مردی که ثروتمند بمیرد ،بی آبرو
مردهاست .اندوختههای مالی تان را هرگز به
بازماندگان تان نسپارید ،چون بر روی پای خویش
نخواهند توانست ایستاد .به هیئت و بنیاد نیز
وامگذارید ،چون عاقبت بر خالف خواستههایتان
عمل خواهند کرد .ثروتتان را خود وقف کنید،
نه بعنوان بخشش و صدقه ،بلکه بعنوان هدیه
به موسسات عمومی که در خدمت بشریت
م یکوشند".
چنانچه جامعه را به دو بخش ثروتآفرین و ثروتجو
تقسیم کنیم ،کارنگی به طور حتم جایگاهی
روشن در آن خواهد داشت .ثروتآفرینان برخالف

ثروتجویان انسانهایی باجسارت و با پشتکار،
خطرپذیر ،آیندهنگر ،خالق و دارای شم کسب و
کار هستند .ایشان دارای مجموعهای از مهارتها
هستند که به آنها کمک م یکند تا یک ثروت
مثبت ،مستمر ،و مطمئن ایجاد کنند.
اندرو کارنگی ،ثروتآفرینی توانمند بود که
درسهای بسیاری را به ما آموخت .در ادامه تعدادی
از آموزههای خود از کارنگی را مرور م یکنم:
با افرادی تماس بگیر و کار کن که
.1
آنچه را تو نداری دارند
«باور دارم که بهترین عامل جلوگیری از مجادلهها
و نامهربان یها ،شناخت انسانها و عالقه خاضعانه
به آنها و نیز خرسند کردن ایشان به وسیله نشان
دادن می زان ارادت و توجه خود به آنها و خوشحال
شدن از موفقی تهایشان است»  -اندرو کارنگی
غرب یها ضربالمثلی دارند با این مضمون که
مهم نیست چه م یدانی ،بلکه مهم این است
که چه کسانی را م یشناسی .کسب اعتبار به
واسطهی ارتباطات ،مهمترین مزیتی است که
به لطف روابط خود بدست خواهیم آورد .کارنگی
نیز از طریق روابط تجاری دوستانه خود توانست
اولین سرمایهگذاریهایش را انجام داده و دست آخر
شرکت خود را تاسیس کند .ارتباطات گسترده با
افراد مختلف و شناخت توانمندیهای ایشان بهویژه
در مواقع بروز فرصتهای تجاری ،بسیار موثر
خواهد بود .همانگونه که اندرو کارنگی م یگوید،
موفقیت نصیب انسانهای تنها نم یشود.
کارنگیعالوه بر شراکتها و روابط حسنه تجاری،
مناسبات کاری قابل توجهی با کارکنان زیرمجموعه
خود داشت .به همین سبب مجموعه تحت مدیریت
او هرگز گزندی از اعتصابهای پرتعداد کارگری در
آن سالها ندید ،چرا که کارنگی گوش شنوایی ب رای
شنیدن گالیههای کارمندانش داشت .تجارت یعنی
کارکردن با انسانها ،انسانهایی که گاه در لباس
مشتری ،و یا گاه در قامت یک شریک تجاری و یا
کارمند ظاهر م یشوند.
به هر ترتیب ،تنها راه توفیق در تجارت ،یادگیری
چگونگی برقراری ارتباط با انسان ِها است .تحقیقات
نشان م یدهد که مدی ران موفق بین  50درصد
تا  80درصد وقت خود را صرف برقراری ارتباط به
روشهای مختلف م یکنند ،لذا برقراری ارتباطات
سازنده عاملی ضروری در تولید ثروت مثبت و

مستمر است .بهعالوه ،درک نیازهای مشتریان بدون
وجود ارتباطات موثر ،امری ناممکن است .ضعف در
برقراری ارتباط به موقعیت تجاری شخص آسیب
رسانده و محدودکننده تاثی رات مهم است.
نگذار چیزی ذهنت را از مهمترین
.2
وظیفه و ماموریتی که در مقابل داری ،منحرف کند
«باور دارم که سرراستترین جاده به موفقیت پایدار
در هر زمینهای ،تمرکز و کسب مهارت در آن زمینه
است .به ندرت کسی را دیده ام – دست کم در
بخش تولید کسی را ندیدهام -که اهل این شاخه به
آن شاخه پریدن باشد و به توفیق مالی هم دست
یافته باشد .مردان موفق یک راه درست را انتخاب
م یکنند و بالفاصله در مسیر آن گام برم یدارند».
 اندرو کارنگیامروزه ،نه تنها عالمه دهر بودن ممکن نیست،
بلکه افتخارآفرین هم نیست .پ راکندهکاری ،عامل
جلوگیرنده رشد و پویایی است .کارنگی نیز همواره
به جوانترها توصیه م یکرد که تمام زمان و توجه
خود را جلب کاری سودمند کنند که عاشقانه آن را
دوست دارند و بلکه تمام سرمایه خود را نیز وقف آن
کنند .همانگونه که گراهام بل نیز م یگوید" :تمام
افکار خود را روی کاری که دارید انجام م یدهید
متمرکز کنید؛ پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند
نمی سوزانند" .لذا بسیج نیروها و و تمرکز در یک
رشته ،یکی از ریشه های مهم توسعه ،ترقی و
پیروزی شخصی و اجتماعی است.
تالش بیشتر از آنچه مجبور به آن
.3
هستی ،تنها چیزی است که ترفیع و ترقی را باعث
می شود و افراد را به تو متعهد م یکند.
«من ماشین بخار را اختراع نکردم ،اما با کوشش
خود سعی کردم تا ساختاری پیچیدهتر را درک کنم:
آدمی»  -اندرو کارنگی
یکی از اصل یترین مولفههای موفقیت کارنگی،
سختکوشی او بود .معنای زندگی در باور کارنگی،
سختکوشی ب رای رویایی بود که هیچکس جز او
قادر به نبود.
انسانهای سختکوش در ب رابر هر آنچه انجام
م یدهند احساس مسئولیت م یکنند و سر انجام
موفقترند .بهعالوه آنها خود را متعهد م یدانند تا
از موقعی تهای پرتنش ،شرایطی به وجود آورند که
منجر به رشد و بالندگی آنها شود.
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فان خال:
روني با چيزي که شنيدم ،فرق داشت

لوئيس فان خال ،سرمربي منچستريونايتد ،با
ستايش از وين روني ،کاپيتان تيمش ،تاکيد
کرد که اين بازیکن م يتواند هميشه از
حضورش در ترکيب اصلي شياطين سرخ
مطمئن باشد.
رونی در  16دیداری که این فصل ب رای
منچستریونایتد و تیم ملی انگلیس انجام داد،
 11گل به ثمر رساند و نقش مهمی در احیای
شیاطین سرخ ،بعد از فصل فاجعه بار قبل،
داشت .فان خال معتقد است که م یتواند به
رونی کمک کند تا نمایشهای بهتری هم
داشته باشد .او به خب رنگاران گفت" :قبل از
اینکه به اینجا بیایم ،چیزهایی در مورد رونی
شنیده بودم .اما از روزی که به اینجا آمدم ،او
رون یای نبود که بقیه م یگفتند.
به نظر من ،او یک الگوی کامل از نظر
تمرین کردن است .او به سطح مشخصی

رسیده است .فکر م یکنم او همیشه در تیم
من حضور خواهد داشت .البته اگر بد بازی
کند ،من م یتوانم او را تغییر بدهم .او اکنون
کاپیتان تیم من است .او کسی است که
م یتواند الگوی بقیه بازیکنان باشد.
من خیلی راضی هستم .احساس م یکنم
او با فوتبال زندگی م یکند و کاپیتان
منچستریونایتد بودن را دوست دارد .البته
کاپیتان انگلیس بودن هم به او کمک کرد
تا کاپیتان بهتری ب رای منچستریونایتد باشد.
او باتجربهتر شده است .باید به همه یادآوری
کنم که من بودم که او به عنوان کاپیتان اول
انتخاب کنم و روی هاجسون هم به توصیه
من عمل کرد .من م یتوانم هر بازیکنی را
به بازیکن بهتری تبدیل کنم .متاسفم که
مغرورانه صحبت م یکنم اما م یتوانم این کار
را بکنم".



پيگريني :امکان ندارد
سيتي آگوئرو را بفروشد

مانوئل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي،
تاکيد کرد که اين باشگاه سرخيو آگوئرو را
نخواهد فروخت.
این مهاجم آرژانتینی با سه گلی که دیدار
چهارشنبه شب مقابل بایرن مونیخ به ثمر
رساند ،امیدهای سیتی ب رای صعود به مرحله
بعد لیگ قهرمانان زنده نگه داشت .او در
چند فصل اخیر یکی از بهترین بازیکنان
سیتی بود و پیگرینی تاکید کرد که این
بازیکن را تا پایان قراردادش نم یفروشد.
او به خبرنگاران گفت" :در حال حاضر،
سرخیو نم یخواهد از سیتی برود و ما هم
نم یخواهیم او را بفروشیم .سیتی باشگاهی
نیست که بازیکنانش را بفروشد .ما
باشگاهی هستیم که م یخواهیم بهترین
بازیکنان را به خدمت بگیریم و هر سال

بهتر شویم.
سرخیو از بودن در اینجا کامال راضی است و
هنوز  5-6سال دیگر از قراردادش باقی مانده
است .فکر نم یکنم او برود اما نم یدانید در
آینده چه رخ خواهد داد.
از همان اولین روزهای حضور آگوئرو در
فوتبال حرفهای ،همه م یتوانستند بفهمند
که او چه بازیکن خوبی خواهد شد .طبیعی
نبود که بازیکنی به آن جوانی ،به آن خوبی
بازی کند .او درخشش اش را از ایندیپندینته
آغاز کرد و سپس در اتلتیکو مادرید ادامه
داد .بعد که به انگلیس آمد ،همچنان خوب
بازی م یکند .از نظر من ،مهمترین کاری که
سرخیو انجام داد ،زدن گل قهرمانی سیتی
در سال  2012بود اما مهمترین چیز این است
که او آینده بهتری در پیش دارد".



مورينيو :با غيبت کاستا کنار ميآييم

خوزه مورينيو ،سرمربي چلسي ،مطمئن
است که تيمش م يتواند در ديدار چهارشنبه
شب مقابل تاتنهام ،با غيبت ديگو کاستا
کنار بيايد.
کاستا در دیدار شنبه شب چلسی مقابل
ساندرلند ،با دریافت کارت زرد پنجم ،دیدار
حساس مقابل رقیب لندنی را از دست داد اما
مورینیو تاکید کرد که سایر مهاجمان تیمش
م یتوانند جای خالی این مهاجم اسپانیایی
را پر کنند.
او به خبرنگاران گفت" :ما به خاطر
مصدومیت یا محرومیت بازیکنانمان گریه
و زاری راه نم یاندازیم .اگر کاستا محروم
است ،خب محروم است .ما دروگبا و رمی را
داریم .ما در صدر جدول لیگ هستیم و یک
بازی دیگر روز چهارشنبه داریم".
آقای خاص همچنین در مورد اینکه آیا
کاستا بیش از حد عصبانی نیست و باید
بیشتر مراقب رفتارش باشد ،گفت" :چرا

همیشه در مورد دیگو صحبت م یکنید؟ من
اینطور فکر نم یکنم".
مورینیو تیم حریف را مورد ستایش قرار داد
و گفت" :بازی دشواری بود .آنها یک هفته
وقت داشتند تا ب رای این دیدار آماده شوند.
خیل یها بازیهای دفاعی را مورد انتقاد قرار
م یدهند اما من این کار را نمی کنم زی را باید
خوب کار کرد تا بتوان نتیجه گرفت و آنها
این کار را کردند.
ما همیشه تالش م یکنیم تا توپ را در
زمین به گردش دربیاوریم اما آنها خیلی
خیلی خوب دفاع کردند .من آنها را به
خاطر بسته نگه داشتن دروازه شان تحسین
م یکنم .البته نمی توانم حرف بدی در مورد
بازی بازیکنانم بزنم .آنها تمام تالش شان
را کردند اما موفق نشدند .تساوی عادالنه
بود .ما از یک امتیاز راضی نیستیم اما به
اندازه کافی باتجربه هستیم که بدانیم هر
بازی در این لیگ دشوار است".

گوارديوال:نميدانستم
نيمکتنشينهاناراضياند

پ يير اميل هويبرگ و ژردان شقيري در هفتههاي اخير
نارضايتي خود را از به بازي گرفته نشدن در بايرن اب راز کردند.
اما به پپ گوارديوال حرفي نزدهاند.
سرمربی اسپانیایی بایرن در نشستی خبری گفت" :ارتباط ما
با هم خوب است .با این حال من نظرشان را م یدانم؛ البته در
روزنامهها خواندم .چون آنها شخصا پیش من نیامدند".
سورن ل ربی مدیر ب رنامههای هویبرگ روز پنجشنبه قرار
مالقاتی با ماتیاس سامر مدیر ورزشی بایرن گذاشته بود .اما
گواردیوال در این جلسه شرکت نکرد .وی در این باره افزود" :آن
روز تعطیل بودم و کاری نداشتم؛ اما مدیر ب رنامهها با ماتیاس
صحبت م یکنند نه با من .در هر حال من و باشگاه آمادهایم
ب رای این مشکل راهحلی پیدا کنیم".
وی سپس بار دیگر جمله پرسروصدای اخیرش را تکرار کرد
که او تنها بازیکنانی را حفظ م یکند که مایل باشند در بایرن
بمانند .با انکه به ادعای "دیلی میل" هویبرگ و شقیری با
دلخوری قصد خداحافظی با مونیخ را دارند و احتماال در فصل
زمستان به تیم دیگری خواهند رفت ،گواردیوال گفت ":از زمانی
که من به اینجا آمدهام حاال بهترین فضای ممکن بر تیم ما
حکمفرماست".

کاسياس :رکورد 16پيروزي پياپي
غيرقابلتصوربود

ايکر کاسياس ،دروازهبان ریال مادريد ،تاييد کرد که بعد از
شروع نه چندان خوب در رقابتهاي اين فصل ،رسيدن به 16
پيروزي پياپي ،غيرقابل تصور بود.
ریال یها در هفتههای ابتدایی این فصل اللیگا دو شکست
پیاپی مقابل اتلتیکو مادرید و ریال سوسیداد داشتند که
انتقادهای زیادی را از آنها به همراه داشت .با این وجود ،آنها
پس از آن در  16دیدار پیاپی در همه رقابتها به پیروزی
دست پیدا کردند.
کاسیاس بعد از پیروزی  1-2شنبه شب مقابل ماالگا ،به
خبرنگاران گفت" :ما از رسیدن به این رکورد بسیار خوشحال
هستیم .ما به  16پیروزی پیاپی رسیدیم .این تغییر غیرقابل
تصور بود که ب رای دو ماه بدون شکست بمانیم .تیم ما به
شکس تهای ابتدای فصل واکنش خوبی نشان داد".
رونالدو در دیدار شنب ه شب موفق به گلزنی نشد اما پاس هر
دو گل تیمش را به بنزما و گرت بیل داد .کاسیاس معتقد
است که نمایش ستاره پرتغالی در این دیدار نشان م یدهد
که چرا او باید برنده توپ طال شود.
" من ب رای توپ طال رای دادم و آن را رسانهای نمی کنم .اما
به نظر من کریس رونالدو بهترین است".

حملهریالمادريد
به رکورد تاريخي بارسا

ریال مادريد با هدايت آنچلوتي ،شنبه شب با پيروزي 1-2
مقابل ماالگا تاريخساز شد.
رکورد  15برد متوالی ریال مادرید که توسط نونیز در فصل
 61-60و مورینیو در فصل  2012-2011به ثبت رسیده بود،
شنبه شب شکسته شد و حاال این رکورد با  16پیروزی
متوالی در اختیار ریال کارلو آنچلوتی قرار دارد.
اما تیمی که رکورددار بیشترین برد متوالی در فوتبال
اسپانیاست ،ریال مادرید نیست .بارسلونا با هدایت "فرانک
رایکارد" ،در فصل  2006-2005با کسب  18برد متوالی ،یک
رکورد تاریخی و خیره کننده را به ثبت رساند .آنها از  22اکتبر
 2005تا  22جنوری  ،2006تمام بازیهای خود را بردند و در
نهایت ،مقابل ساراگوزا در کوپا دل ری  2-4شکست خوردند.
به نظر م یرسد که ریال م یتواند این رکورد را نیز بشکند.
کهکشان یها سه شنبه جاری مقابل کورنیا قرار م یگیرند.
بازی برگشت کوپا دل ری ،در حالیکه این تیم را در بازی
رفت  1-4شکست داده اند .پس از آن ،ریال هفته آینده در
اللیگا به مصاف سلتا در برنابئو خواهد رفت .سپس بازی با
لودوگورتس در لیگ قهرمانان در انتظار ریال است .این بازی
نیز در برنابئو برگزار م یشود .بدین ترتیب ریال یها با کسب
سه پیروزی در این دیدارهای نسبت ًا آسان ،م یتوانند رکورد
تاریخی بارسای فرانک رایکارد را جابجا کنند.
این روند بردها م یتواند حتی به عدد  22تا پایان سال نیز
برسد .ریال پس از بازی با لودوگورتس ،در زمین آلمریا با این
تیم دیدار خواهد کرد و سپس راهی مراکش م یشود تا در
مقابل کروز آزول در جام باشگاههای جهان قرار بگیرد .در
صورت برتری احتمالی ،این تیم راهی فینال شده و اگر در
آن بازی نیز به پیروزی برسد ،رکورد  22برد متوالی به نام این
تیم ثبت خواهد شد.

هوملس :کلوپ از دورتموند نميرود

متس هوملس ،کاپيتان بروسيا دورتموند،
شايعه جدايي يورگن کلوپ از اين باشگاه
را رد کرد.
کلوپ هفته گذشته تایید کرد که دوست
دارد در لیگ برتر مرب یگری کند تا با
توجه به شرایط فعلی دورتموند ،شایعاتی
در مورد احتمال جدایی این مربی از جمع
زردها منتشر شود اما هوملس تاکید کرد که
هیچ کسی در این تیم خواهان جدایی کلوپ
نیست.
او به خبرنگاران گفت ":فکر م یکنم ما

م یتوانیم مانع این اتفاق شویم زی را هیچ
کسی در تیم نمی خواهد این اتفاق رخ
بدهد".
" فکر م یکنم و امیدوارم این بحث ها در
مورد حضور ما در منطقه سقوط به زودی به
پایان برسد؛ تا همین پایان دسامبر".
این ملی پوش آلمانی همچنین در پاسخ
به اینکه آیا در صورت سقوط دورتموند ،باز
هم در این تیم بازی خواهد کرد ،گفت":
نم یدانم .احتماال بله اما در حال حاضر به
این موضوع فکر نم یکنم".



کاسياس:آشغالنبودم،پديدههمنيستم

ايکر کاسياس ،دروازهبان باتجربه ریال مادريد،
اعالم کرد نه در زمان نيمکتنشيني اش
دروازهبان خيلي بدي بوده و نه اکنون که
به ترکيب اصلي برگشته ،نمايشهاي بسيار
درخشاني ارائه م يدهد.
کاسیاس در دو فصل گذشته نیمکت نشین
دیگو لوپز شده بود اما با جدایی این دروازهبان،
جایگاهش در ترکیب اصلی ریال را به دست
آورد .اما خودش معتقد است که از نظر کیفی،
بازیهای تفاوت چندانی دراین دو دوره نداشته

است .کاسیاس به خب رنگاران گفت" :من قبال
یک دروازهبان آشغال نبودم و حاال هم یک
پدیده نیستم .این تصمیم مربی است که
به من بازی م یدهد .من به کیلور ناواس
احترام م یگذارم .او شایسته بازی کردن است
و شایسته این است که فرصت نشان دادن
توانای یهایش را پیدا کند .او یک حرفهای
تمام عیار است و یک همتیمی فوقالعاده.
ما پاچکو را هم داریم .اگر او فرصت بازی پیدا
کند ،به خوبی ما کار خواهد کرد".



احتمال حضور رايان گيگز روي نيمکت ويگان

نشريه ساندي پيپل ادعا کرد در صورتي که
باشگاه ويگان مجبور شود مالکي مکي را
اخ راج کند ،ممکن است رايان گيگز ،کمک
مربي فعلي شياطين سرخ را به خدمت
بگيرد.
اتحادیه فوتبال انگلیس در حال بررسی
پروندهای در مورد مالکی مکی است که
گفته م یشود مربوط به استفاده او از
الفاظ ناشایست و نژادپرستانه در یک پیام
خصوصی در زمان حضورش در کاردیف
سیتی است .اکنون باشگاه ویگان در انتظار
رای نهایی اتحادیه فوتبال انگلیس است تا

در مورد سرنوشت این مربی تصمیمگیری
کنند .نشریه ساندی پیپل ادعا کرد مدی ران
ویگان به دقت شرایط گیگز را زیر نظر دارند
تا در صورت قطع همکاری با مکی ،این
مربی جوان ولزی را به خدمت بگیرند.
گیگز که در پایان فصل گذشته از دنیای
فوتبال خداحافظی کرد ،این فصل دستیار
لوییز فان خال در الدترافورد است اما به
تازگی اعالم کرد در صورتی که شرایط
ب رای کار کردن به عنوان سرمربی یک تیم
ب رایش فراهم شود ،مشکلی ب رای جدایی از
منچستریونایتد ندارد.



اينزاگي:تورسيکمهاجمتمامشدهنيست

فيليپو اينزاگي ،سرمربي ميالن ،تاکيد
کرد که فرناندو تورس م يتواند بار ديگر
به روزهاي اوجش برگردد و ادعا کرد که
تمام تالشش را ب راي اوج گيري اين ستاره
اسپانيايي انجام م يدهد.
تورس که در اتلتیکو مادرید و لیورپول خود
را به عنوان یکی از بهترین مدافعان دنیا
معرفی کرد ،در چلسی نتوانست انتظارات را
برآورده کند و در تابستان گذشته با انتقالی
قرضی به میالن پیوست اما در سن سیرو
نیز هنوز نتوانسته نمایشهای درخشانی
داشته باشد.

با این وجود ،اینزاگی تردیدی ندارد که تورس
هنوز هم م یتواند مهاجمی تاثیرگذار ب رای
روسونری باشد .او به خبرنگاران گفت" :او
در سراشیب قرار ندارد .من بهترین سالهای
دوران حرفهای ام را بعد از  30سالگی سپری
کردم .او نیاز دارد اعتماد به نفسش را به
دست بیاورد و این موضوع به کار من
بستگی دارد .این وظیفه من است.
تورس یک مشکل ب رای میالن نیست.
من باید هر کاری م یتوانم بکنم تا بهترین
بازیها را از او بگیرم .تورس یک قهرمان
بزرگ است".



طعنه سرخيو راموس به خوزه مورينيو

سرخيو راموس ،مدافع ریال ،در ادامه جدال
لفظي اش با خوزه مورينيو ،سرمربي چلسي،
به کنايه او را رئيس باشگاه سلتاويگو
توصيف کرد.
بعد از اینکه دو بازیکن اسپانیایی چلسی،
سسک فابرگاس و دیگو کاستا ،در اردوی
اخیر ال روخا حضور پیدا نکردند ،راموس آنها
را مورد انتقاد قرار داد و در مقابل ،مورینیو
اعالم کرد که دو بازیکن تیمش واقعا
مصدوم بوده اند و راموس چون دکتر نیست،
نباید در این زمینه صحبت م یکرد.
در مقابل مدافع ریال بعد از پیروزی شنبه
شب تیمش مقابل ماالگا و رسیدن به رکورد
 16پیروزی پیاپی ،به عمد وانمود کرد که
مورینیو را با کارلوس مورینو ،رئیس باشگاه
سلتاویگو ،اشتباه گرفته و در پاسخ به سوال
خبرنگاران گفت" :من چیزی ب رای گفتن به
رئیس باشگاه سلتا ندارم.

امشب ،شبی تاریخی بود .ما به یک رکورد
مهم رسیدیم و به همین دلیل باید به
آنچلوتی و کادر فنی تبریک بگویم .ما در
مسیر صحیح قرار داریم .در رختکن جو
بسیار آرامش بخشی وجود دارد و این ب رای
تیم بسیار مهم است.
م یدانستیم که بازی در خانه ماالگا دشوار
است اما از دقیقه یک جنگیدیم و به پیروزی
رسیدیم .نتیجه نهایی عادالنه بود و ما با
خوشحالی به خانه بر م یگردیم".

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

zaki.daryabi2@gmail.com

دوشنبه  10 قوس  1393 ،سال سوم  شماره 722

توزيع :مؤسسه جلوه
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،کوچه حقوق بشر
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:

Monday  01 December  Year 03  Vol 722

اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻧ７ﻳﻮاﻟــ！ ３ﻮﻟﻨــ ３ﭘــﻪ ﻣﺮﺳــﺘﻪ ،د ﭘــﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘــ，

ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬﺎﻧــﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎی

د ＊ــﻮوﻧ ３او روزﻧــ ３او ﭘﺮﻣﺨﺘــ ，ﻟﭙــﺎره د زﻣﻴﻨــ ３ﺑﺮاﺑــﺮول د

و ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﻤــﻮدن زﻣﻴﻨــﻪ آﻣــﻮزش و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺜــﺎل ﻫــﺎی

ﮐــ７ی دی -د ﻳــﻮه ﭘﻴــﺎوړي اﻣﻨﻴﺘــﻲ ＄ــﻮاک راﻣﻨ％ﺘــﻪ ﮐــﻮل او

دې ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ ＊ﻪ ﺑ５ﻠ／ﻪ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻣﻠــﻲ ﻳﻮواﻟــﻲ ﺣﮑﻮﻣــﺖ د ﻫﻴــﻮاد د ﺛﺒــﺎت او د

＊ــ ３راﺗﻠﻮﻧﮑــ ３ﭘــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ د ﺧﭙــﻞ ﮐﺎر ﭘــﻪ ﻟﻮﻣــ７ۍ اووﻧــ ９ﮐــ３

دواﻣﺪاره ６－ون

ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮی ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ -اﻳﺠــﺎد ﻗــﻮه اﻣﻨﻴﺘــﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨــﺪ
ﺑﺎرز آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

دوﻟــﺖ وﺣــﺪت ﻣﻠــﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻣﻠــﺰم ﺑــﺮ ﺛﺒــﺎت و آﻳﻨــﺪه

ﻣﺮﻓــﻪ ﮐﺸــﻮر ،در اوﻟﻴــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐﺎری اش ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ

ﻫﻤﮑﺎری دواﻣﺪار

