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3صفحه

افغانستان جدید: نیازی به استفاده از مجاهدین نیست؟
افغان ها برای تعیین جانشینان نخبه های پیشین و فراتر رفتن از حکومت داری قرون وسطایی رای دادند

عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، روز یک شنبه 
در یک گردهم آیی در کابل  که به مناسبت بیست و ششمین سالروز 
خروج ارتش شوروی از افغانستان برگزار شده بود، تهدید کرد: »حذف 
مجاهدین از صحنه ی سیاسی، به ما ضرر نمی رساند، بلکه به کشور ضرر 
می رساند«  و افزود: »ما وارثان این کشوریم«.
در چهارده سال گذشته، این امریکایی ها بودند که بیش تر از افغان ها 
چنین تهدیدها و اظهارات را جدی گرفتند. تأمین ثبات به هر قیمت، 
محوری بود که از آغاز مداخله ی نظامی آن ها در ماه اکتوبر سال 2001، 
تمام سیاست های امریکا در مورد افغانستان، دور آن شکل گرفتند.
با این حال، با تکیه زدن باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری امریکا، 
گذار افغانستان به خودمدیریتی و خوداتکایی، اساس رویکرد ایاالت 
متحده نسبت به این کشور جنگ زده قرار گرفت.

افغان ها به استراتژی اولیه ی ثبات جهانی و هم چنین به سیاست متارکه ی 
اخیر، رضایت دادند. آن ها در هردو صورت انتخابی نداشتند، هرچند آن ها 
صادقانه، خردمندانه بودن هردو مورد را زیر سوال بردند...
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صفحه 2

دیدار اشرف غنی با معاون رییس جمهور ایران 
طرح جدید همکاری های کابل و تهران آماده می شود 

ساخت ربات های دانشجو توسط دارپا
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صفحه 6

پیرلو: سال 2005 می خواستم
  از فوتبال  خداحافظی  کنم

صفحه7

شماری از رهبران جهادی، عبدالرب رسول سیاف، محمد اسماعیل خان، عبدالهادی ارغندیوال، 
بسم اهلل محمدی و... در مراسمی که به روز دوشنبه به مناسبت 26 دلو، سالروز خروج نیروهای 
ارتش شوروی از افغانستان   در تاالر خیمه ی لویه جرگه برگزار شده بود، سخنرانی کردند و 
هریک از آن ها در سخنرانی های شان از دست آورهای جهاد یاد آوری کردند و گفتند که نقش 
مجاهدین در دولت نادیده گرفته می شود. عبدالرب رسول سیاف گفت به مجاهدین در حکومت 
سهم داده نمی شو د و به جای آن ها کسانی را که در دوران جهاد به خارج فرار کرده  بودند، 
ترجیج می دهند و مجاهدین را که از عزت و ناموس مردم دفاع کردند و از تحصیل و زندگی 
خویش گذشتند، نامتعهد تلقی می کنند. هریک از این رهبران جهادی از رهبران دولت وحدت 

4ملی خواستند که از تجارب مجاهدین برای آوردن صلح در کشور و ...

جهاد، 
دست آویزی برای حفظ قدرت

دو معلول ارتش افغانستان
 در آرزوی بازگشت به خط مقدم جنگ



رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
شریعت مداری،  محمد  با  دیروز  کشور  جمهور 
معاون رییس جمهور ایران در ارگ دیدار کرد. 
این دیدار دو طرف روی یک طرح جدید  در 
بحث  ایران  و  افغانستان  مشکالت  برای حل 
کردند و بر اساس آن، دو طرف در بخش های 

مختلف باهم همکاری خواهند کرد.
ایران  جمهور  رییس  معاون  شریعت مداری، 
کمیسیون  برای  کشور  داخله ی  وزیر  گفت، 
این  و  شده  برگزیده  مشترک  همکاری های 
همکاری های  برای  را  راه  نقشه ی  کمیسیون 
در  او  می کند.  آماده  کشور  دو  میان  بیش تر 
ادامه تأکید کرد، مطمئنیم افغانستان به سوی 

استقرار در حرکت است.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری دیروز با نشر 

خبرنامه  ای اعالم کرد، رییس جمهور غنی در 
این دیدار گفت که از جانب افغانستان یکی از 
همکاری های  کمیسیون  برای  کابینه  وزیران 
مشترک معرفی خواهد شد. به گفته ی او، این 
کمیسیون برای تهیه ی نقشه ی راه کار خواهد 

کرد.
یک  باید  نقشه  این  که  گفت  جمهور  رییس 
بسته ی کامل را برای تحکیم روابط میان دو 
کشور در عرصه های مبارزه با تروریسم ، مبارزه 
اقتصادی  مواد مخدر، همکاری های  قاچاق  با 
حل  قانونی،  تجارت  گسترش  ترانزیتی،  و 
آب،  مورد  در  همکاری  و  مهاجران  مشکالت 

به طور بنیادی احتوا کند.
مشکالت  حل  روی  طرف  دو  دیدار  این  در 
کرده اند.  بحث  نیز  ایران  در  افغان  مهاجران 

مشکالت  حل  برای  گفت،  غنی  اشرف 
مهاجرین افغان در ایران، به طور اساسی داخل 
یک بحث سازنده می شویم. اکنون بیش از دو 
میلیون مهاجر افغان در این زندگی می کنند و 
در برخی از موارد مهاجران داری اسناد قانونی 

از سوی ایران اخراج شده اند. 
ریاست  معاون  محقق،  محمد  پیش  ماه  چند 
اجرایی برای حل مشکالت مهاجران افغان به 
ایران سفر کرد و روی تمدید اقامت مهاجران 
برای شش ماه با مقام های ایران توافق نمود. 
کابل  در  ایران  از  بازگشت  از  پس  محقق  اما 
گفت که برای جلوگیری از مهاجرت، باید در 
قدم نخست عوامل مهاجرت ها در کشور از بین 

برده شوند. 
و  امنیتی  نبود مسکن، مشکالت  فقر،  محقق 

اجتماعی را از عوامل اساسی مهاجرت عنوان 
نبود  دلیل  به  افغان  جوانان  گفت،  و  کرد 
مهاجرت های  به  امنیت،  و  اشتغال  زمینه های 
غیرقانونی رو آورده اند. قرار است اشرف غنی 
به زودی به ایران سفر کند و در این سفر روی 
حل مشکالت مهاجران با مقام های این کشور 

گفت و گو خواهد کرد. 
معاون  با  دیروزش  دیدار  در  جمهور  رییس 
دعوت  بنابر  گفت،  ایران  جمهور  رییس 
کشور  آن  به  به زودی  روحانی،  حسن  رسمی 
سفر خواهد کرد. او در ادامه افزود، افغانستان 
بین المللی،  جامعه ی  فعال  عضو  یک  منحیث 
در  شامل  کشورهای  با  نیک  روابط  خواهان 
به خصوص  خارجی اش،  سیاست  حلقه ی  پنج 

کشورهای همسایه است.

اطالعات روز: وزارت داخله اعالم کرد که 
مواد  فروش  قتل،  اتهام  به  را  تن   ۱۳ پولیس 
کابل  مختلف  مربوطات  از  دزدی  و  مخدر 
بازداشت کرده است. در خبرنامه ی ارسالی دفتر 
رسانه های این وزارت به روزنامه ی اطالعات 
روز  آمده است، 8 مرد به اتهام قتل از مربوطات 

بازداشت  کابل  امنیتی شهر  حوزه ی شانزدهم 
شده اند. بر اساس این خبرنامه، به اتهام دزدی 
چهار مرد از مربوطات حوزه های پنجم و هفتم 

امنیتی شهر کابل بازداشت شده اند. 
از سوی دیگر، یک مرد به اتهام فروش مواد 
مخدر از مربوطات حوزه ی یازدهم امنیتی شهر 

کابل همراه با ۳8۰ گرام چرس بازداشت شده 
است. 

در خبرنامه آمده است، پولیس کابل به گونه ی 
گوناگون  با جرایم  مبارزه  شبانه روزی مشغول 
مناطق  در  آدم ربایان  و  مسلح  دزدان  است. 

مختلف فعالیت دارند. 

سر  در  مسلح  سارقان  که  شد  گزارش  دیروز 
از  می کنند.  دزدی  مردم  از  کابل،  افشار  کوه 
سوی دیگر، حدود دو ماه پیش امنیت ملی از 
غیرمسئول  مسلح  گروه  از ۱۰۰  بیش  فعالیت 
که  دارند  انتظار  داد. شهروندان  خبر  کابل  در 
حکومت جلو فعالیت های این گروه ها را بگیرد.

مهاجمان مسلح  در حمله ی  اطالعات روز: 
لوگر،  والیت  پولیس  فرماندهی  ساختمان  بر 
2۰ پولیس کشته و هشت تن دیگر آنان زخمی 
شدند. در حمله ی دیروز، از میان چهار مهاجم، 
یک تن آنان مواد انفجاری حاملش را در برابر 
در ورودی فرماندهی پولیس لوگر انفجار داد  و 

یک مهاجم دیگر مواد انفجاری اش را در سالن 
غذاخوری این فرماندهی منفجر کرد .

لوگر  والی  سخنگوی  درویش،  محمد  دین 
گفت که دو مهاجم دیگر در فرماندهی پولیس 
این والیت جابه جا شدند و پس از دو ساعت 

درگیری با پولیس، از پا درآمدند.

 این حمله حوالی ساعت یک ظهر دیروز رخ 
داد و مهاجمان یونیفورم نیروهای پولیس ملی 
را به تن داشته اند. طالبان مسئولیت حمله به 
فرماندهی پولیس لوگر را به عهده گرفته است.
در چند هفته ی اخیر این خونین ترین حمله ی 
از  لوگر  است.  شده  خوانده  کشور  در  طالبان 

والیت های ناامن است که جنگ جویان طالب 
در این والیت فعالیت دارند. 

حمالت شورشیان طالب در هفته های اخیر در 
شماری از شهرهای کشور افزایش یافته است. 
صبح دیروز یک انفجار در شهر کابل رخ داد و 

بر اثر آن یک تن زخمی شد.

مدافع  نهادهای  از  شماری  روز:  اطالعات 
در  زنان  علیه  خشونت  افزایش  از  زن  حقوق 
نگرانی  ابراز  کشور  والیت های  از  شماری 
کردند و از سران حکومت وحدت ملی خواستند 
بهانه جویی،  بدون  مشکل،  این  رفع  برای  تا 
اقدام عملی کنند. به باور آنان، تنها با تقبیح، 
نخواهد  کاهش  کشور  در  زنان  علیه  خشونت 

یافت.
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  نهادها  این 
کابل از حکومت وحدت ملی خواستند تا برای 

طور  به  را  قانون  زنان،  علیه  کاهش خشونت 
درست تطبیق کند و سطح آگاهی  مردم را باال 
ببرد . تهمینه شجاع، یکی از اشتراک کنندگان 
قضایای  تقبیح  با  تنها  گفت،  نشست  این 
نخواهد  حل  مشکل  این  زنان،  علیه  خشونت 

شد.
کردند  صادر  نیز  را  قطع نامه  ای  اخیر  در  آنان 
با  ملی  وحدت  حکومت  است،  آمده  آن  در  و 
برای  عماًل  همه جانبه  امکانات  از  استفاده 
اقدام  کشور  در  زنان  علیه  خشونت  کاهش 

کند و در این زمینه کوتاهی نکند. در ادامه ی 
به  رسیدگی  روند  است،  آمده  قطع نامه  این 
و  کوتاه  باید  زنان  علیه  خشونت  پرونده های 

آسان تر شود.
کشور  در  زن  حقوق  مدافع  نهادهای  نگرانی 
اخیر  در چند هفته ی  که  حالی مطرح شد  در 
از والیت های  در شماری  زنان  علیه  خشونت 
شده  بیش تر  قندوز،  و  هرات  جمله  از  کشور، 
است. در چند هفته ی اخیر گزارش هایی از سر 
نشر  به  آنان  بر  تجاوز گروهی  و  زنان  بریدن 

رسیدند.
روان  سال  در  شده،  ارائه  معلومات  اساس  بر 
زنان  حدود چهار هزار قضیه ی خشونت علیه 

در کشور ثبت شده اند. 
آن،  از  نکردن  نظارت  و  قانون  تطبیق  عدم 
فساد اداری و عدم آگاهی مردم از حقوق زن، 

از عوامل خشونت علیه زنان خوانده شده اند. 
برای  به قدرت  از رسیدن  رییس جمهور پس 
اقدام  هنوز  اما  داد؛  وعده  مشکالت  این  حل 

عملی نکرده است.

رییس  غنی،  اشرف  سفر  با  روز:  اطالعات 
موافقت نامه ی  ایران،  به  کشور  جمهور 
و  می شود  امضا  کشور  دو  میان  استراتژیک 
حقوقی  و  سیاسی  چارچوب  آن،  امضای  با 
مشخص  تهران  و  کابل  بین  درازمدت  روابط 
ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور  شد.  خواهد 
جمهوری دیروز با بیان این مطلب گفت، ایران 
در حلقه ی اول سیاست خارجی افغانستان قرار 

دارد.
دو  میان  روابط  کنونی  شرایط  در  افزود،  او 

اساس  بر  زیرا  شده؛  تاز  مرحله ی  وارد  کشور 
ملی،  وحدت  خارجی حکومت  سیاست  اصول 
دارد.  قرار  سیاست  این  اول  حلقه ی  در  ایران 
دانش گفت، مبنای اصلی روابط در این مرحله، 
درک دقیق واقعیت های عینی دو کشور، منافع 

متقابل و احترام متقابل دو دولت خواهد بود.
او افزود، رشد روز افزون روابط اقتصادی یکی 
دو  میان  همکاری  برای  اصلی  عرصه های  از 
همکاری های  برای  افغانستان  و  بوده  کشور 
دولت  از  و  دارد  آمادگی  زمینه  این  در  جدی 

در  را  الزم  تسهیالت  تا  دارد  توقع  نیز  ایران 
زمینه ی فعالیت آزاِد تاجران افغانستان در ایران 

و نیز از مسیر خاک آن کشور فراهم سازد.
دومین  در  دیروز  را  اظهارات  این  دانش 
کابل  در  افغانستان-ایران  مشترک  نمایشگاه 
محمد  نمایشگاه  این  افتتاح  در  کرد.  بیان 
شریعت مداری، معاون رییس جمهور ایران نیز 

حضور داشت. 
دانش ابراز امید واری کرد که چنین نمایشگاه ها 
بتوانند زمینه ی آشنایی، تبادل نظر و توسعه ی 

همکاری های اقتصادی و تجاری بین دوکشور 
را فراهم سازند.

نمایشگاه  این  در  ایران  جمهور  رییس  معاون 
دو  تجاری  و  اقتصادی  روابط  گسترش  بر 
برای  آمادگی کشورش  از  تأکید کرد و  کشور 
همکاری در زمینه های صنعت، معدن، تجارت 
و علوم با دولت خبر داد. او گفت، ایران برای 
ارتباطات،  زمینه های حمل و نقل،  در  همکاری 
با  انرژی  تولید  و  ترانزیت  طبابت،  توریزم، 

افغانستان آمادگی دارد.

مدنی  جامعه ی  انستیتوت  روز:  اطالعات 
و  اجرایی  رییس  حضور  با  دیروز  افغانستان 
در  خارجی  نهادهای  مسئوالن  از  شماری 
این  ایجاد  عبداهلل  یافت.  رسمًا گشایش  کابل 
در  مدنی  نهادهای  رشد  برای  را  انستیتوت 
که  کرد  امیدواری  ابراز  او  خواند.  مهم  کشور 
برای  ملی  وحدت  حکومت  با  انستیتوت  این 

حل مشکالت موجود همکاری کند.

دفتر  رییس  هامینک،  ویلیام  آن  دنبال  به 
کابل   در  امریکا  بین المللی  انکشاف  اداره ی 
مدنی  جامعه ی  نهادهای  تمام  »برای  گفت: 
افغانستان، به ویژه برای این نهاد نو تأسیس که 
یک گام بزرگ برای جامعه ی مدنی افغانستان 
آرزوی  است،  بین المللی  و  ملی  سطح  در 

موفقیت می کنم«.
انکشافی  شبکه ی  سوی  از  انستیتوت  این 

بین المللی  کمک های  اداره ی  و  آغاخان 
ارسالی  اعالمیه ی  در  امریکا حمایت می شود. 
روز  روزنامه ی اطالعات  به  یاد شده  انستیتوت 
آمده است، انستیتوت جامعه ی مدنی افغانستان 
به منظور انکشاف سازمان های جامعه ی مدنی 
در کشور ایجاد شده است. باال بردن کیفیت و 
نهاد  این  نهادهای مدنی، هدف دیگر  توانایی 

خوانده شده  است.

انستیتوت  اجرایی  رییس  رهیاب،  میوند 
فعالیت  از  دیروز  افغانستان  مدنی  جامعه ی 
ستایش  گذشته  سال های  در  مدنی  نهادهای 
کرد و گفت، این نهادها سهم قابل توجهی در 
پیشرفت کشور داشته اند. او افزود: »انستیتوت 
اعتبار  تقویت  به  افغانستان  مدنی  جامعه ی 
این  افغانستان  مدنی  جامعه ی  نهادهای 
دست آوردهای را مستحکم تر خواهد ساخت«.

دیدار اشرف غنی با معاون رییس جمهور ایران 2
طرح جدید همکاری های کابل و تهران آماده می شود

هشت تن به اتهام قتل از کابل بازداشت شدند

حمله ی خونین مهاجمان مسلح به فرماندهی پولیس لوگر

نهادهای مدافع حقوق زن:
رییس جمهور برای کاهش خشونت علیه زنان، عماًل اقدام کند

دانش: چارچوب روابط درازمدت با ایران مشخص می شود

گشایش انستیتوت جامعه ی مدنی افغانستان در کابل

ایران، پاکستان و 
چالش های ترانزیتی 

افغانستان
روز گذشته رییس جمهور غنی با معاون رییس جمهور ایران دیدار 
و هردو جانب از طرح نقشه ی راه برای حل مشکالت دو کشور خبر 
دادند. قرار است یک کمیسیون مشترک همکاری های افغانستان 
و ایران ایجاد شود که در مورد حل مشکالت ترانزیتی، تهدیدهای 
امنیتی و گسترش همکاری های دو کشور کار کند. در عین زمان، 
ایران که در کابل  افغانستان و  روز گذشته در نمایشگاه مشترک 
بر  ایرانی  هیأت  و  افغانستان  دولت  مقام های  بود،  شده  برگزار 
تسهیالت ترانزیتی و گسترش روابط تجاری دو کشور تأیید کردند. 
با کشورهای همسایه اش،  افغانستان  از مهم ترین مشکالت  یکی 
به  افغانستان  است.  ترانزیتی  مسایل  پاکستان،  و  ایران  خصوصا 
دلیل عدم دسترسی به دریا، از نظر ترانزیتی وابسته به دو کشور 
در  افغانستان  تجارتی  کاالهای  تمام  و  است  پاکستان  و  ایران 
کشورهای بیرونی در دو بندرگاه »بندر عباس« ایران و »کراچی« 
افغانستان  پاکستان بارگیری می شود و از خاک این دو کشور به 
منتقل می شوند. انتقال این کاال ها هیچ گاه بدون دردسر و راحت 
نبوده است. عبور و مرور الری ها و انتقال کاالهای وارداتی تاجران 
افغان از این دو مسیر، به نگاه اسالم آباد و تهران به کابل بستگی 
دارد. وقتی دولت مردان این دو کشور دل شان خوش بود، کاالهای 
به کشور  به راحتی و بدون مزاحمت و ممانعت  افغانستان  تاجران 
متحدان  یا  کابل  به  نسبت  آن ها  ناراحتی  در  اما  می شود؛  منتقل 
ماه ها  و  هفته ها  برای  و  می شوند  بسته  مسیر ها  این  افغانستان، 

کاالهای تاجران افغان در خاک این دو کشور متوقف می ماند.
این دو کشور از وابستگی ترانزیتی افغانستان به عنوان ابزار فشار بر 
دولت افغانستان استفاده می کنند. هرازچند گاهی در پی بروز تنش 
میان افغانستان با این کشور ها یا مطالبات سیاسی از سوی آن ها، 
تجارتی  کاالهای  توقف  و  ترانزیتی  مسیرهای  بسته شدن  شاهد 
خارجی  سیاست  دستگاه  دیپلماسی  بوده ایم.  افغانستان  بازرگانان 

کشور در خصوص این مسئله بسیار ناکارآمد بوده است. 
یا حداقل  این چالش  برای رفع  زیادی  این مدت فرصت های  در 
ایجاد سهولت های معتبر و الزامی برای ترانزیت وجود داشته؛ اما از 
هیچ یک از این فرصت ها استفاده ی مناسب صورت نگرفته است. 
اعتماد  غیرقابل  و  ناامن  افغانستان  ترانزیتی  مسیر های  هم  هنوز 
است.  مواجه  با چالش جدی  نظر  این  از  افغانستان  تجارت  و  اند 
هرچند افغانستان با پاکستان موافقت نامه ی همکاری های تجارتی 
و ترانزیتی امضا کرده که بر بنیاد آن  بایستی مشکالت ترانزیتی 
حل شده باشند؛ اما متأسفانه این گونه نشده است. پاکستان تا کنون 
به صورت کامل به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده و 
بتواند  که  بوده  آن  از  ضعیف تر  نیز  افغانستان  دیپلماسی  دستگاه 

پاکستان را ملزم به این تعهداتش کند.
حل  برای  زیادی  بین المللی  و  منطقه ای  فرصت های  و  امکانات 
این مسئله وجود دارند. استفاده از حق ترانزیت کشورهای محاط 
خصوص  در  دریاها  حقوق  و  بین الملل  حقوق  نظر  از  خشکه  به 
به خشکی، سازمان های همکاری های سیاسی  کشورهای محاط 
و اقتصادی منطقه ای که افغانستان عضو آن می باشد، نظیر ایکو 
و  ابزار ها  همه  منطقه ای،  هم گرایی  جاری  روندهای  و  سارک  و 
فرصت هایی اند که دستگاه دیپلماسی افغانستان می تواند از آن ها 

برای حل چالش ترانزیتی خود بهره ببرد.
ایران  افغانستان،  که  ایکو  و  سارک  نظیر  منطقه ای  سازمان های 
هم گرایی  ایجاد  برای  می باشند،  آن  عضو  هرسه  پاکستان  و 
منطقه ای و همکاری های اقتصادی تشکیل شده اند. اساسا از میان 
برداشتن چالش های ترانزیتی میان کشورها در کوتاه مدت و ایجاد 
اصلی  برنامه های  و  اهداف  از  بلندمدت،  در  منطقه ای  هم گرایی 
جداگانه  به شکل  می توانست  افغانستان  آن،  از  جدا  می باشد.  آن 
این  با  ترانزیتی  مشکالت  حل  برای  دوجانبه  گفت وگوهای  وارد 
دو کشور شود. البته با پاکستان توافق نامه ای در این خصوص به 
امضا رسیده؛ اما با جمهوری اسالمی ایران تا کنون در این مورد 

اقدامی نشده است.
در کمیسیون مشترکی که قرار است ایجاد شود، یکی از اولویت های 
باید  افغانستان  بود. مقام های  ترانزیتی خواهند  اصلی آن، مسایل 
این  قالب  در  را  آن  و  کنند   طرح  را  مشکالت  این  کنند  تالش 
کمیسیون و پیمان استراتژیکی که با این کشور امضا خواهد شد، 

حل کنند.
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جهادی،  پیشین  رهبران  از  یکی  سیاف،  رسول  عبدالرب 
مناسبت  به  که  کابل   در  گردهم آیی  یک  در  یک شنبه  روز 
افغانستان  از  شوروی  ارتش  خروج  سالروز  بیست و ششمین 
برگزار شده بود، تهدید کرد: »حذف مجاهدین از صحنه ی 
سیاسی، به ما ضرر نمی رساند، بلکه به کشور ضرر می رساند«  

و افزود: »ما وارثان این کشوریم«.
در چهارده سال گذشته، این امریکایی ها بودند که بیش تر از 
افغان ها چنین تهدیدها و اظهارات را جدی گرفتند. تأمین ثبات 
به هر قیمت، محوری بود که از آغاز مداخله ی نظامی آن ها 
در ماه اکتوبر سال 2۰۰۱، تمام سیاست های امریکا در مورد 

افغانستان، دور آن شکل گرفتند.
با این حال، با تکیه زدن باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری 
امریکا، گذار افغانستان به خودمدیریتی و خوداتکایی، اساس 
قرار  جنگ زده  کشور  این  به  نسبت  متحده  ایاالت  رویکرد 

گرفت.
به  هم چنین  و  جهانی  ثبات  اولیه ی  استراتژی  به  افغان ها 
سیاست متارکه ی اخیر، رضایت دادند. آن ها در هردو صورت 
انتخابی نداشتند، هرچند آن ها صادقانه، خردمندانه بودن هردو 
مورد را زیر سوال بردند. مهم تر از همه این که در این بخشی 
تعریف شده  از نظر عدالت  تاریخ، دولت  از جهان، در طول 
است. بنابراین، افغان ها باور داشتند که این حاکمیت قانون 
است که می تواند از ثبات پایدار و در نهایت یک وضع عادی 

اطمینان دهد.
وحدت ملی ناقص

سپس جان کری، وزیر خارجه ی ایاالت متحده  در تابستان 
از تهدید بی ثباتی  افغانستان را  تا  سال گذشته به کابل آمد 
ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ناقص، »نجات دهد«. این 
مداخله به تحمیل یک دستورالعمل تقسیم قدرت منجر شد. 
امریکا  مختلط  پیام های  از  کامال  که  افغان ها  وجود،  این  با 

سرگشته شده بودند، به آن رضایت دادند.
فورمول حکومت وحدت ملی جان کری که دو نامزد رقیب، 
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل را با هم نزدیک کرد، از لحاظ 

قانونی، سیاسی و در اصل عمیقا ناقص بود.
اما همزمان با این که اشرف غنی به عنوان رییس جمهور و 
عبداهلل عبداهلل به عنوان رییس اجرایی )پست خارج از قانون 
اساسی که برای جادادن عبداهلل در تقسیم قدرت ایجاد شد(، 
متحدانش  و  واشنگتن  کردند،  برگزار  را  تحلیف شان  مراسم 
افغانستان  در  هرج و مرج  از  که  زدند  کف  خودشان  برای 
جلوگیری کرده اند. عجیب این که  اندکی پس از مراسم تحلیف، 
پنهانی و  اختالفات  به  را  هلهله ها و دل خوشی ها جای شان 
بدبینی دادند. نمی توان اظهارات اخیر در مجامع دیپلماتیک در 
کابل  در مورد رفتار »نامنظم« غنی و »بی کارگی« عبداهلل  را 
بی ضرر خواند و رد کرد. برخی از روزنامه های پیش تاز ایاالت 
متحده به طور مداوم مقاالتی را با انتقاد یا حتا تمسخر رییس 
جمهور افغانستان نشر می کنند. با این حال، ما اغلب فراموش 
می کنیم که دوتایی ]غنی و عبداهلل[ زمانی زمام را به دست 
گرفته اند که اقتصاد افغانستان متزلزل است، امنیت بیش از هر 
اوج شان  زمان دیگری خراب است، فساد و دیگر جرایم در 
قرار دارند و همسایه های یغماگر کشور بی باکانه به مشکالت 

دامن می زنند.
کشکمش بر سر قدرت

تنش ها بین گروه های دو رهبر واضح اند؛ حکومت وحدت ملی 
هیچ نشانه ای از وحدت تبارز نمی دهد. با این حال، اختالف 
بین هردو طرف، می تواند با سازش عادالنه و حسن نیت هردو 

طرف اصالح شود.
جدید  حکومت  ناکامی  از  نشانه ای  کابینه،  معرفی  افتضاح 
و  ضعیف  بررسی  از  ناشی  مشکالت  بر  است.  شده  خوانده 
انتصاب های اشتباه می توان فایق آمد. آنچه که در موفقیت یا 
ناکامی این حکومت حیاتی تر است، این است که چگونه این 
حکومت با خشم گروه های صاحب اعتبار قدیم ]مجاهدین[، 
برای اولین بار پس از سال 2۰۰۱، مقابله خواهد کرد. آن ها 

احساس می کنند، در حکومت شامل نیستند.
در واقع، این تنش بین مجاهدین خودخوانده و به اصطالح 
تکنوکرات ها است که ریشه ی مشکالت حکومت وحدت ملی 
را تشکیل می دهد. تالشی در جریان است که تفاوت را از نظر 
روایت های ایدیولوژیکی مخالف مشخص کند. با این حال، 
یک کشمکش ساده بر سر قدرت، علت اصلی این اختالف 

است.
سیاف، احتماال با اشاره به بیانیه ی چند هفته پیش سخنگوی 
عبداهلل در مورد این که حرفه ای بودن معیار انتصاب حکومت 
جدید است، نه جهاد، با انتقاد گفت: »اگر جهاد معیار نیست، آیا 
فروش کشورتان معیار است؟« این رهبر پیشین قویا در مورد 
شمولیت عناصر رژیم کمونیست پیشین و افغان های بازگشته 

از تبعید در حکومت جدید، هشدار داد. 
برگشت به گذشته

متحده  ایاالت  نظامی  حمله ی  آغاز   ،2۰۰۱ سال  اکتوبر  به 
پیشین مجاهدین  زمانی که رهبران  برگردیم؛  افغانستان   به 
ناگهان به مطمئین ترین متحدان واشنگتن در »جنگ علیه 
سیاسی ای  توافقات  آن،  دنبال  به  شدند.  تبدیل  تروریسم« 
که در بن، آلمان، با میزبانی سازمان ملل متحد و به رهبری 
ایاالت متحده ی امریکا صورت گرفت، ترکیبی را ایجاد کرد 
که تعداد اندکی از اعضای آن را تکنوکرات های تحصیل کرده 
در غرب؛ اما اکثریت اعضای آن را مجاهدین پیشین تشکیل 

می دادند.
دالرهای  از  جیب های شان  که  مجاهدین  پیشین  رهبران 
سازمان استخبارات امریکا )سی.آی.ای( پر شده بودند و دوباره 
به صحنه برگشته بودند، به سرعت شبکه های حمایتی شان را 
که اکثرا اساس آن را روابط قبیله ای، قومی و فرقه ای تشکیل 

می دهد، دوباره سازماندهی کردند.
از آن جایی که سیاست های امریکا از کاروبارهای غیرقانونی 
آن ها  که نتیجه ی آن جمع آوری سرمایه ی بی حد و حصر بود، 
چشم پوشی کرد. یک دهه ی گذشته برای این گروه بیش از 
حد فرخنده و مبارک بود. عالوه بر آن، آن ها بیش ترین سهم 
را از قراردادهای خارجی چندین میلیون دالری به دست آوردند.

ریاست  طول  در  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
با  گروه،  این  ساختن  راضی  با  ناچار  به  جمهوری اش، 
حمایت های سیاسی و معافیت آن ها از حاکمیت قانون، دوستی 
این گروه را به دست آورد. در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، 

این دسته از نخبه های سیاسی بین دو گروه انتخاباتی اشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل  تقسیم شدند و اکثریت آن ها دور دومی 

]عبداهلل عبداهلل[ جمع شدند.
پس از انتخابات، این گروه که نشانه های به حاشیه رفتن شان 
شده اند.  دلواپس  دیدند،  را  عبداهلل  و  غنی  حکومت  توسط 
اپوزیسیونی  به  پیشین  ناراضی  نخبه های  اکثریت  امروزه، 
سیاف  است.  حال شکل گیری  در  کرزی  دور  که  پیوسته اند 
را  مجاهدین  وحدت  خوش  خبر  »به زودی  که  کرد  اعالن 
خواهید شنید... و اگر خدا بخواهد، ما یک صدا پیروزی خود 

را اعالم خواهیم کرد«.
آگاه شدن مردم افغانستان

این  از  تعداد  یک  انتخابات،  اول  دور  در  که  است  جالب 
هزار  چند  از  آن ها،  از  یک  هیچ  بودند.  نامزد  شخصیت ها 
محدود، بیش تر رای نیاوردند. آن هایی که به تیم های دیگر 
این  و  بیاورند  توجه  قابل  رای  نتوانستند  نیز  بودند،  پیوسته 
نشانه ی واضحی است که هرچند مبالغ هنگفتی را مصرف 
کرده بودند، نفوذ سیاسی آن ها رو به افول است. مردم برای 

تعیین جانشین نخبه های پیشین رای دادند.
با این حال، به نظر می رسد که جامعه ی جهانی به رهبری 
ایاالت متحده، نتوانسته است به سرعت به تغییر در آگاهی 
طالبان  حاکمیت  پایان  از  کند[.  درک  را  ]آن  برسد  مردم 
هفتاد  تقریبا  که  جوان،  پرجنب و جوش  نسل  یک  بدین سو، 
از  درصد کل جمعیت را تشکیل می دهد و گروه فزاینده ای 
زنان فعال، ظهور کرده اند )به گونه ی مثال، سی و هشت درصد 

زنان در انتخابات 2۰۱4 شرکت کردند(.
روشن  نگرش  و  مثبت  تغییرات  از  بسیاری  که  است  مسلم 
در مراکز شهری و در بخش های نسبتا امن کشور به چشم 
می خورند؛ اما این نشانه ها قابل توجه اند. با این حال، غرب 
عقب مانده  قبیله ای  جامعه ی  یک  را  ملت  این  هم چنان 
و حکومت  ماکیاولی  آن صرف سیاست های  در  می داند که 
قرون وسطایی می تواند کارگر واقع شود. غرب به طور مداوم 
و  سیاسی  تسلط  خواهان  که  است  کرده  توجه  گروهی  به 
بازپرداخت بی انتها، نقش  اقتصادی است که به عنوان یک 
سال  در  سی.آی.ای  رهبری  به  تهاجم  برای  پیاده  سربازان 

2۰۰۱ را بازی می کند.
مسئولیت اصال متوجه غنی و عبداهلل است تا بر تفاوت های 
حل شدنی شان فایق آیند و واقعا یک جبهه ی متحد را تشکیل 
دهند و افغانستان را به پیش ببرند. آن ها باید بیش تر به مردم 
اتکا کنند و اعتماد مردم را جلب کنند و از استراتژی تالش برای 
خوش حال کردن قدرت مندان، اجتناب کنند. تاکتیک هایی که 
کرزی موفقانه برای آرام کردن جنگ ساالران استفاده کرد، 
آن هاست،  مدیون  افغانستان  که  آنچه  نیستند.  کارگر  دیگر 

احترام است، نه آینده ی افغانستان.
با این حال، غنی و عبداهلل نمی توانند به این هدف دست یابند، 
مگر این که حمایت کامل متحدان افغانستان را با خود داشته 
باشند، به ویژه  ثبات پایدار ایاالت متحده بدون حاکمیت قانون، 
حکومت داری خوب و دید آینده نگر، تأمین شده نمی تواند. اتکا 
به خود هم نمی تواند این کار را انجام دهد. مجاهدین پیشین 

نیز نمی توانند این کار را انجام دهند.
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نیازی به استفاده از مجاهدین نیست؟
افغان ها برای تعیین جانشینان نخبه های پیشین

 و فراتر رفتن از حکومت داری قرون وسطایی رای دادند
منبع: الجزیره
نویسنده: هیلینا ملکیار
سرنوشِت دشتبرگردان: حمید مهدوی

این گونه کوتاه  اطراف  را کوه های  تقدیرش  بوده، شاید  این  دشت شاید سرنوشتش 
و مختصر رقم زده باشد. دشت شاید دستش به خون کسی آلوده باشد که این گونه 
آرزوی زندگِی آرام در گلویش گیر کرده است. شاید اصال دشت دروازه ی بازی باشد 
که روزی کسی یادش رفته پشت سر خود ببندد. شاید حتا دشت دلش خواسته که 
دلش  شاید  باشند.  نمایان  کامال  بیاباِن خدا خطوط چهره اش  در وسط  همین طوری 
خواسته که صریح و ساده زندگی کند و در برابر هر در و دیواری، دیوانه وار نه بگوید. 
هرکسی که از دروازه ی هستی وارد می شود، اولین چیزی را که می بیند، هویت برهنه و 
شکل و شکم دشت است. شاید اصال خود دشت، دست به توطئه ای زده باشد. شاید 
این نوعی خودنمایی باشد، نوعی برهنه کردن خود در میان کوه و جنگل. دشت حتما 

دلش از غصه های روزگار پر بوده و هیچ راهی جز برهنه شدن نداشته است.
هیچ کس عزیز!

شاید درد دوری و غریبی دشت را وادار کرده تا هستی اش را این چنین عریان کند. در 
میان این همه کوه، حضور داشتن در میان این همه جنگل، زندگی کردن همیشه دشوار 
است. اصال وقتی که کوه نباشی و مجبور باشی که در کنار کوه زندگی کنی، چاره ای 
جز عریان شدن نداری. وقتی که جنگل تا همه ی هستی ات نفوذ کند و شاخ و برگ 
درختانش دروازه های سکوت و سادگی ات را به ستوه در بیاورد، چاره ای جز هموار 
شدن نیست. باید دشت باشی تا بتوانی از زبان برگ سخن بگویی، از زبان الله و بزغاله.
با همه ی این حرف ها، دشت جایی است که همه ی دروازه ها و دیوارهای جهان به 
پایان می رسند. دشت جایی است که هرکسی می تواند از هر طرف که دلش خواست 
برود و به هر طرف که دلش خواست برود. دشت البته که از درک این مسئله عاجز 
است و همیشه آرزوی کوه شدن را در دلش می پروراند. دشت می خواهد که قد بکشد 
و بزرگ تر شود. اما کوه شدن کار ساده ای که نیست. باد های تشنه و تندخو همیشه با 
کوه ها درد دل می کنند. باد خاک دشت را بر سر و روی کوه می ریزد و بعد با صدای 
بلند راز سرگردانی خویش را به گوش کوه می گوید. دل کوه باید از سنگ باشد که 
بتواند در برابر درد سرگردانی باد طاقت بیاورد. باد هم دلش می خواهد که آواره ی کوه 
و بیابان نباشد. باد دلش می خواهد که در نقطه ای از این خاک خانه ای بسازد و دست 
باده ای را بگیرد و زندگی زناشویی تشکیل بدهد. فرزندان باد و باده باید هم باد باشند و 
هم باده. اما باد تا یادش می آید، فقط باد بوده و هیچ وقت نتوانسته که صورت مقشوقه ی 
زیباروی خود را ببیند. کسی هم نمی داند که باده کجا زندگی می کند و سرگرم چه 
کاری است. اصال کسی نمی داند که خداوند جنس مخالف باد را که همان باده باشد، 
آفریده است یا خیر؛ اما باد اصرار دارد که خداوند دست به چنین کاری زده است. باد 
تصور می کند که خداوند فقط یک تصویر را با دستان مبارک خویش کشیده است و 
آن هم تصویر باده بوده است. باد می گوید که حتا سعدی، حافظ و موالنا نیز باده را 
دیده اند و در ستایش آن شاه بانوی باد، سخن ها گفته اند. باد البته که راست می گوید. 

باده در شعر شکوه ویژه ای دارد.

هیچ کس عزیز!
باد را  باد کشیده شد. بگذارید  اما به درد دربدری  سخن اصال در مورد دشت بود؛ 
همان جا، درست در میان دشت رها کنیم و به دشت برگردیم. شاید عشق باد و باده 
اصال به ما ربطی نداشته باشد؛ اما همواری و بیکاری دشت چیزی است که عمیقا ما 
را می رنجاند. چرا خداوند دشت را مثل یک خط فاصله آفریده است؟ اصال یکی باید 
جرأت کند و برای یک ثانیه هم که شده، خدا را از خواب بیدار کند و بپرسد که چرا. 
چرا دشت را این قدر سرد و ساده آفریده است؟ چرا همه ی ارزش های کوه بودن را 
از دشت گرفته و بعد آن را درست بغل گوش کوه نشانده است؟ دشت شاید دلیل 
به  درستی نمی دانی که  باد باشد. وقتی در دل دشت قدم می زنی،  اصلی سرگردانی 
شمال جهان کجاست و جنوب آن خوب تر است یا شرق آن. به هر طرف که بروی، 
دشت است و هرچقدر هم بروی، دشت است. دشت هیچ وقت دست از دشت بودن 
نمی کشد و هرچه هم که قدم بزنی و گام هایت را تندتر برداری، باز هم بردباری دشت 

به پایان نمی رسد.

هیچ کس عزیز!
دشت به شدت از یک نواختی زندگی اش ناراحت است. دلش می خواهد که کسی بیاید 
و دروازه ای را برای همیشه پشت سر خود ببندد. اگر کسی بتواند دروازه ی سرنوشت 
را پشت سر دشت ببندد، در آن صورت دروازه ای در یک سمت دشت بسته خواهد 
شد. دشت اصال دلش به همین آرزوی محال خوش است. خیال می کند که سرانجام 
کسی پیدا خواهد شد که بتواند برخالف مصلحت باد، دشت را برای همیشه از درد 
یک نواختی نجات بدهد. اما چه کسی می تواند برخالف منافع باد حرکت کند و به فکر 
بستن دروازه ی هستی در قملرو باد باشد؟ به نظر می رسد که دشت دچار خیال پردازی 
سایه ی  در  بعد  و  بپذیرید  باز  آغوش  با  را  بودن  دشت  درد  باید  دشت  باشد.  شده 
حمایت های بی دریغ کوه، بخشی از همواری و یک نواختی خود را درمان کند. کوه 
اگر بخواهد، می تواند کمی از قامت بلند خود را در دل دشت بریزد. از آن همه کوه، از 
آن همه قله های بلند و قدرت مند، چیزی کم نمی شود. اگر دشت ها در عطش قد کشیدن 
هستند و عمیقا از دشت بودن شان رنج می برند، کوه می تواند دست به کمر ببرد و کمی 

از کسوت و هیبت خود را به نمایش بگذارد.

هیچ کس عزیز!
اصال بگذارید که دشت هم چنان دشت باشد. کوه حتا روحش از اندوه دشت بی خبر 
است. باد و باده اگر قرار باشد روزی هم به هم برسند، در دل ساده و صبور دشت 

می توانند دست در گردن یک دیگر بیاندازند و با کوه ها عکس یادگاری بگیرند.
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سیاف،  رسول  عبدالرب  جهادی،  رهبران  از  شماری 
بسم اهلل  ارغندیوال،  عبدالهادی  خان،  محمد اسماعیل 
محمدی و... در مراسمی که به روز دوشنبه به مناسبت 
از  شوروی  ارتش  نیروهای  خروج  سالروز  دلو،   26
بود،  لویه جرگه برگزار شده  افغانستان   در تاالر خیمه ی 
سخنرانی کردند و هریک از آن ها در سخنرانی های شان 
از دست آورهای جهاد یاد آوری کردند و گفتند که نقش 
مجاهدین در دولت نادیده گرفته می شود. عبدالرب رسول 
سیاف گفت به مجاهدین در حکومت سهم داده نمی شو د 
و به جای آن ها کسانی را که در دوران جهاد به خارج 
از  که  را  و مجاهدین  ترجیج می دهند  بودند،  کرده   فرار 
عزت و ناموس مردم دفاع کردند و از تحصیل و زندگی 
این  از  هریک  می کنند.  تلقی  نامتعهد  گذشتند،  خویش 
خواستند  ملی  وحدت  دولت  رهبران  از  جهادی  رهبران 
و  در کشور  آوردن صلح  برای  مجاهدین  تجارب  از  که 
سیاف  رسول  عبدالرب  کنند.  استفاده  حکومت داری 
زیر یک  این   از  بعد  مجاهدین  که  مراسم گفت  این  در 
چتر واحد جمع خواهند شد و هماهنگ تصمیم خواهند 
حزب  رییس  و  خارجه  وزیر  ربانی،  صالح الدین  گرفت. 
جمعیت اسالمی گفت که در هیچ معامله ای در افغانستان، 

مجاهدین نباید نادیده گرفته شوند.
این چهره های جهادی  از جانب  این نگرانی ها در حالی 
عبدالرب  جمله  از  آن ها،  از  تعدادی  که  می شوند  مطرح 
نامزد  جمهوری  ریاست  انتخابات  در  سیاف،  رسول 
ریاست جمهوری بود و نتوانست در انتخابات رای قابل 
مالحظه ای را از مردم بگیر د و نتیجه ی انتخابات نشان 
از  دارند،  توقع  که  چنان  جهادی  تندرو  رهبران  که  داد 

اعتبار سیاسی نزد مردم برخوردار نیستند.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، عبدالرب رسول 
سیاف به تیم انتخاباتی عبداهلل که بیش ترین چهره های 

جهادی شامل آن بودند، پیوست و از او حمایت کرد.

در ترکیب رهبری حکومت جدید، عبدالرب رسول سیاف 
از  نمایندگی  ادعای  هرکدام  که  خان  محمد اسماعیل  و 
مجاهدین را می کنند، به طور مستقیم نقش ندارند و به 
خاطری که از متن حاکمیت به دور مانده اند، ناراض اند. 
اسماعیل خان پیش از این دو دور به عنوان وزیر انرژی 
کرزی  حامد  حکومت  دوره ی  در  هرات  والی  و  آب  و 
ایفای وظیفه نموده است. عبدالرب رسول سیاف در طول 
خاصی  احترام  از  نظام  رهبری  نزد  گذشته  سال  سیزده 
به  اکنون  دو چهره ی جهادی  این  است.  بوده  برخوردار 
خاطر محروم بودن  شان از مقام های بلند سیاسی  شکایت 
سهیم  قدرت  در  مستقیم  طور  به  این که  از  آنان  دارند. 
تصمیم گیری های  از  مجاهدین  که  می گویند  نیستند، 
است  حالی  در  این  شده اند.  زده  کنار  دولتی  و  سیاسی 
که در سطح رهبری دولت، رییس اجرایی و معاونانش و 
معاونان رییس جمهور، هرکدام از رهبران مطرح جهادی 
اعتماد  رای  پارلمان  از  که  وزیرانی  جمع  در  می باشند. 
گرفته اند، صالح الدین ربانی و سید  حسین عالمی بلخی 
در  را  مجاهدین  نفوذ  اگر  هستند.  جهادی  چهره های  از 
بدنه ی حاکمیت بررسی کنیم، هنوز هم نقش مجاهدین 

در رهبری و ساختار دولت قابل توجه است.
بر عالوه ی این ها، در طول سیزده سال گذشته رهبران 
جهادی، فرزندان و افراد وابسته ی شان از بیش ترین امتیاز 
سیاسی برخورددار بوده اند و بی کاره ترین آن ها به عنوان 
مشاور رییس جمهور در بدنه ی نظام نقش داشته اند و از 
امتیازهای سیاسی و مادی قابل توجهی برخوردار بوده اند. 
باالی  رده های  در  توانسته اند  آن ها  فرزندان  هم چنین 
خارج  به  تحصیل  برای  اکثرا  و  بگیرند  وظیفه  حکومتی 

از کشور فرستاده شده اند.
پیش از دوره ی جدید، این رهبران جهادی بودند که به 
نام دین و جهاد سرمایه های هنگفتی اندوختند و اکنون 
دانشگاه،  تلویزیونی،  شبکه ی  دارای  آن ها  از  هریک 

شهرک ها و ساختمان های مجلل هستند.
با وجود امتیازهایی که نصیب این رهبران جهادی شده اند 
و به نام جهاد و خدا از خون و امکانات جامعه به موقف 
منافع  که  هرباری  یافته اند،  دست  بزرگ  سرمایه های  و 
که  موضوع  این  طرح  با  شده،  کم رنگ  موقف شان  و 
تصمیم گیری  حوزه ی  از  و  نمی شوند  احترام  مجاهدین 
در  می خواهند  می شوند،  رانده  حاشیه  به  کشور  سیاسی 
همه ی عرصه های مدیریتی کشور به آن ها سهم بیشتر 

داده شود.
آنچه که این رهبران جهادی از آن دم می زنند و آن را 

تجربه  تلقی می کنند، چیست؟
آن ها در دوره ی قدرت شان بعد از سقوط حکومت داکتر 
کسانی  و  کنند  مدیریت  را  کشور  نتوانستند  نجیب اهلل، 
و  شدند  مذهبی  و  قومی  جنگ های  باعث  که  بودند 
شیرازه ی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را به هم ریختند. 
به  را  طالبان  ظهور  زمینه ی  کارشان  این  با  مجاهدین 
عنوان یک جریان ضد مدنیت در جامعه ی افغانستان آماده 

کردند.
بررسی  را  جهادی  رهبران  اقتدار  زمان  و  حدود  اگر 
کنیم، آن ها بیش تر از هر جریان و طیف های سیاسی و 
اجتماعی دیگر، برای رهبری جامعه فرصت داشتند و اما 
از مدیریت جامعه و دولت ناتوان بوده اند و تا توانسته اند از 
امکانات جامعه و دولت بهره برد ه اند و به نام جهاد و خدا، 
به سرمایه های هنگفتی دست یافته اند. هم اکنون آن ها 
امتیاز های  از  از تکنوکرات ها و تحصیل کردگان،  بیش تر 

مادی و سیاسی قابل مالحظه ای برخوردار می باشند. 
زمان  اکنون  کند،  ترقی  کشور  که  باشد  این  هدف  اگر 
آنست، کسانی که توان مندی مدیریت بهتر جامعه را دارند 
و از دانش و تجربه ی الزم برخورددار می باشند، در موقف 

اداری و رهبری کشور قرار بگیرند.

با وجود امتیازهایی که نصیب این رهبران جهادی شده اند و به نام جهاد و خدا از خون و امکانات 
جامعه به موقف و سرمایه های بزرگ دست یافته اند، هرباری که منافع و موقف شان کم رنگ شده، 
با طرح این موضوع که مجاهدین احترام نمی شوند و از حوزه ی تصمیم گیری سیاسی کشور به 
حاشیه رانده می شوند، می خواهند در همه ی عرصه های مدیریتی کشور به آن ها سهم بیشتر 
داده شود.

قانون جنگ، خیلی سخت گیرانه بود. خطر تک تیراندازانی که در خفا کمین 
می کردند، هر لحظه گوش ما را می خاراند. در صفوف »ارواح« مزدوران 
بی رحمی قرار داشتند و به این خاطر، ما همه تصمیم گرفته بودیم، مردن 
بهتر از این است که به دست آن ها اسیر شویم. این موضوع اعصاب همه ی 
ما را ناآرام کرده بود. عالوه براین، بچه ها مدام در معرض کشته شدن قرار 

داشتند و ما فقط سعی می کردیم از دوستی های مان بیش تر حرف بزنیم.
عملیات، وجوهات مختلفی داشت. در طول اجرای یکی از عملیات مهم، 
که مأموریت آن به عهده ی من بود، به من مدال »شجاعت« اهدا کردند. 
در یکی از بزرگ ترین والیت های جنوبی افغانستان، یک انبار بزرگ سالح 
وجود داشت. در این پایگاه مجاهدین انواع سالح ها، از جمله خمپاره ها، 
نارنجک و... به مجاهدین عرضه می شدند تا آن ها از این سالح ها علیه ما 
استفاده کنند. ما برای تصرف این پایگاه، منتظر دستور از سوی فرمانده مان 
قرار  مرتفع  کوه های  امتداد  در  پایگاه  این  که  بود  این جا  مشکل  بودیم. 
داشت. تصرف این پایگاه در اوقات بعدازظهر، غیرممکن بود و ما منتظر 
انجام  را  تاریکی، تالش مان  از  استفاده  با  بعداً  و  فرابرسد  تا شب  بودیم 
به  تاریکی شب  در  تا  می دادند  اجازه  ما  به  دوربین های شب بین  دهیم. 
عملیات مان ادامه دهیم. ما با سالح های خوبی مجهز بودیم و همین طور 
تجهیزات دیگری نیز همراه خود داشتیم. اما یافتن مسیر در شب، آن هم 
در کوه های بلند شرقی، بسیار دشوار بود. حتا اگر شما مختصات دقیقی 

هم داشته باشید.
ما سرگردان دور و بر می چرخیدیم که متوجه شدیم ارواح، آتش روشن 
کرده اند و بوی دود آن به اطراف می پیچد. آن وقت بود که ما به کمک 
هوا، پیش رفتیم. ماشین های جنگی مان را به کار انداختیم و اندکی پس از 
بمباران پایگاه، گرد و غبار در هوا بلند شد. به لطف همین گرد و غبار بود 
که ما پاور چین پاورچین به داخل پایگاه پیشروی کردیم. احتمال شکست 
وجود داشت. ما سه سرباز دستوری دریافت کردیم تا پایگاه را گلوله باران 
کنیم. اما وضعیت پیچیده شد: اطراف ما را موجی از سروصدا پر کرده بود 
با  ایگور و رومان  نارنجک ها مدام می ترکیدند و در همین زمان، من،  و 
سرزنش یک دیگر، خود را پوشش می دادیم. ارواح جایی در پشت سنگ ها 
نشسته و از خفا تیراندازی می کردند. در هر صورت، پایگاه ویران شد و 
ما سخت در تالش بودیم موقعیت دشمنان را پیدا کنیم. به خاطر اجرای 

همین مأموریت بود که همه ی ما مستحق جایزه شدیم.
مأموریت در سال ۱986، من مرخص شدم. در خانه،  این  پایان  از  پس 
همه ی دوستانم منتظرم بودند و همزمان من، ایگور کروگلوف و بوریس 
سرک  به  همراه شان  مرا  زود  صبح  آن ها  شدیم.  فراخوانده  سولتانوف، 
بردند. ما دیدارهای دوستانه ای داشتیم و همه خوشحال بودیم که زنده 
به خانه برگشته ایم. پدر و مادرم منتظرم بودند. آن ها در مورد افغانستان، 
به  مربوط  اطالعات  که  نداشتیم  اجازه  ما  ولی  نمی دانستند.  چیزی  هیچ 

حضورمان در جنگ را برای کسی تعریف کنیم.
پس از گذشت یک مدت زمان   و زمانی که سرنوشت جنگ به تدریج در 
معلوم شد.  ایده ی سازمان دهی عمومی جان بازان جنگ  بود،  تغییر  حال 

ایده های کسانی که در نقطه ی گرم جنگ قرار داشتند، یک سان شدند. 
پادگان  از طرف فرمانده  پانزدهم می  همین سال ]۱986[ من  تاریخ  به 
برای انجام یک دیدار، رسما به بالروس دعوت شدم. فکر می کنم، دیدارها 
و یادی از زمان جنگ فقط برای این است که بفهمیم کی ها کشته شدند 
در   ]Марьиной Горке[ گورکی  مارینا  در  ماندند.  زنده  و کی ها 
نزدیکی یک کلیسای کوچک، مادران و پدرانی که کشته داده بودند، یک 
قبرستان آماده می کردند. در این کلیسای کوچک می توان برای شادی روح 
و گرامی داشت نام کشته شدگان جنگ افغانستان، دعا کرد. برای آنانی که 

در راه انجام وظیفه، جان های شان را از دست دادند.
***

جنگ  در   ۱98۱ تا   ۱979 سال های  در  سنیژکوف  نیکالیوویچ  ایگور 
افغانستان وارد خدمت سربازی شد. او خاطراتش را این گونه نقل می کند: 
من در سال ۱979 به خدمت سربازی در و.گ. پارکوف فراخوانده شدم. 
جایی که خانواده ام از سال ۱965 بدین سو در آن زندگی می کنند. دوره ی 
خدمت ما در واحد تخصص نظامی برای پیش آهنگی توپخانه ها که نقطه 
به نقطه را شامل می شد، شروع شد. پس از یک دوره خدمت در کوروف، 
این بار در توور ادامه دادیم. از آن جایی که من به این منطقه نزدیک بودم، 

خوشحال بودم و فکر می کردم عماًل در خانه هستم.

ده سال جنگ
از آیینه ی خاطرات سربازان 

شوروی در افغانستان

جهاد، 
دست آویزی برای حفظ قدرت

منبع: پارکوف میدیا

بخش دوم

افغانستان در نگاه

بشیر یاوری



پرچم  رنگ  با  که  را  تسبیحی  دانه های  سید صبغت اهلل 
فشار  محکم  خود  دستان  در  است،  منقش  افغانستان 
با زبان آرام و بی صدا به فکر بازگشت برای  می دهد و 
خدمت به صفوف ارتش افغانستان دعا می کند. جوان 24 
ساله که از حدود یک ماه قبل در شفاخانه ی نظامی کابل 
می کند،  آرزو  و  می شود  بیدار  صبح  هر  می برد،  سر  به 
کنار  در  وظیفه اش  به  او  کنند  موافقت  دکتران  روزی 
سربازان دیگر باز گردد و با شورشیان شرور طالب مبارزه 

کنند.
را  پایش  هردو  او  است.  نظامی  طبیب  یک  صبغت اهلل 
در انفجار بمب کنار جاده زمانی از دست داد که تالش 
در  دورافتاده  نقطه ی  یک  در  را  خود  همکاران  می کرد 
والیت جنوبی قندهار کمک کند. او از دولت می خواهد تا 
به او کمک کند یک بار دیگر ایستاد شود و برای کشور 

خود خدمت کند.
سی بی اس  خبری  شبکه ی  به  شفاخانه  بستر  روی  او 
گفت: »من از دولت می خواهم، فکر نکند من ضعیفم؛ 
من بهتر از همیشه خدمت خواهم کرد و من آرزو دارم 
تا آخرین قطره ی خونی که در بدن دارم، برای کشورم 

خدمت کنم«.
در  گشت زنی  تیم  یک  عضو  جنوری   ۱8 در  صبغت اهلل 
را  دیگر  زخمیان  و  بود  قند هار  خاکریز والیت  ولسوالی 
مداوا می کرد. او به سمت پاسگاه دیگر، جایی که شمار 
زیادی از زخمیان به او نیاز داشتند، قدم می زد که بمب 
جاسازی شده توسط طالبان در فاصله ی فقط چند اینچ 

از صبغت اهلل منفجر شد.
ابتدا وقتی صدای انفجار را شنیدم،  او توضیح داد: »در 
فکر کردم که یک حمله ی راکتی است؛ اما بعد از چند 
ثانیه درک کردم که پا روی بمب کنار جاده گذاشته ام، 
فکر  به  موقع  این  در  دیدم.  خون  غرق  را  خودم  حتا 
شده  مجروح  بمب  این  توسط  که  بودم  دیگر  سربازان 

بودند«.
افغان  سربازان  یک  درجه  دشمن  جاده ،  کنار  بمب های 

بنیاد  بر  است.  بوده  اخیر  سال  چند  در  ملکی  مردم  و 
دفاع  وزارت  سخنگوی  عظیمی،  ظاهر  گفته های 
افغانستان در پایان یک دوره ی 48 ساعته، ۱58 بمب در 

سراسر کشور توسط ارتش کشف و خنثا شده اند. 
شهر  به  نمی تواند  پایش  دو  شدن  قطع  با  صبغت اهلل 
خودش در والیت نورستان برود. طالبان می داند که او 
دست  از  افغانستان  ارتش  به  خدمت  در  را  خود  پاهای 
داده است. او به شبکه ی خبری سی بی اس گفت : »من 
حاال نمی توانم به قریه ام برگردم و والدین و خانواده ام را 
مالقات کنم. اگر طالبان بفهمند که من در ارتش ملی 

بوده ام، به سادگی مرا خواهند کشت«.
نیز دو پایش را  افغانستان  نصیب اهلل، سرباز 22 ساله ی 
زمانی که واسطه ی نقلیه اش به بمب کنار جاده اصابت 
کرد، از دست داد . او به شبکه ی خبری سی بی اس گفت: 
»موتر ما در یک نقطه ی ماین گذاری شده پارک بود. من 
به عقب موتر باال شدم تا توسط مسلسل آن شلیک کنم. 
زمانی که راننده موتر را حرکت داد، من صدای بلندی 
را شنیدم و دو روز بعد، وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم 
نیز  نصیب اهلل  می باشم«.  شفاخانه  در  بریده  پای  دو  با 
مشتاقانه آرزوی بازگشت به وظیفه اش را پس از مرخص 

از بستر بیماری دارد.
از  وطنم  افتخارات  راه  در  را  پایم  هردو  »من  گفت:  او 
دست دادم و هرگز هم پشیمان نیستم. من خوشحالم که 
زنده ام و امیدوارم خداوند قدرت بیش تر به من بدهد تا 

دوباره وظیفه ام را از سر بگیرم«.
تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال 2۰۱4 در مقایسه 
ناتو به رهبری  نیروهای  به دلیل خروج  با سال پیشین 
ایاالت متحده ی امریکا و واگذاری مسئولیت های امنیتی 

به نیروهای داخلی، افزایش یافته است. 
جنوری  ماه  اول  از  که  می گوید  افغانستان  دفاع  وزارت 
شده اند.  خنثا  و  کشف  جاده  کنار  بمب   ۱25۰ کنون  تا 
در همین دوره، بر بنیاد گفته های جنرال ظاهر عظیمی، 
 ۱۰۱ از  سرباز   98 افغانستان،  دفاع  وزارت  سخنگوی 

سرباز کشته شده، قربانی همین ماین ها بوده اند. 
افغانستان  دفاع  وزارت  مقام های  بهار،  فصل  رسیدن  با 
حتا انتظار افزایش تلفات را در سال 2۰۱5 دارند. ]دولت[ 
وزیری، ]معاون سخنگوی وزارت دفاع[ گفت: »البته که 
ما توقع افزایش رقم تلفات در سال جاری را داریم؛ زیرا 
بمب هایی که قبال نیروهای خارجی را هدف می گرفتند، 

حاال سربازان ما را هدف می گیرند«.
بر اساس مأموریت جدید غیررزمی ناتو، نیروهای خارجی 
و  آموزش  مشوره دهی،  وظیفه ی  رسمی  شکل  به  تنها 
کمک به نیروهای افغانستان را به عهده خواهند داشت.

خط  به  می تواند  را  سربازی  هر  حاال  افغانستان  ارتش 
در  آن ها  فداکاری  با وجود  اما  کند؛  احضار  مقدم جبهه 
این  در  هیچ کدام  نصیب اهلل،  نه  و  صبغت اهلل  نه  جنگ، 
دفاع  وزارت  برنامه ی  اساس  بر  بود.  نخواهند  صفوف 
افغانستان، سربازان معلول از حقوق مادام العمر بهره مند 

خواهند بود؛ اما به صفوف جنگ باز نخواهند گشت.
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من هم مثل شما در سه ماهگی عاشِق میهن شدم. آن وقتی 
بود که تازه یاد می گرفتم انگشت های دیگرم را نیز با توکل 
خود  فقط شست  زمان  آن  تا  بگذارم.  خود  دهان  در  خدا  به 
مکیدم،  را  خود  سبابه ی  انگشت  که  بار  اولین  می مکیدم.  را 
مزه ی شوری داشت و این آغاز آشنایی من با نمک بود. البته 
نمی دانم عرق بود، چه بود. ولی هر چه بود، همان روز احساس 
به  حسنش  و  دارد  ایمان  مزه ی  من  میهن  نمِک  که  کردم 
اتفاق مالحت جهان گرفت. وقتی که پنج ساله شدم )توضیح: 
را  سالگی  پنج  و  ماهگی  سه  میان  فاصله ی  افغانستان  در 
به مدرسه ی  با خودم تعهد کردم که  به دالیلی(،  برداشته اند 
این  کنم.  تجهیز  معرفت  با سالح  را  خودم  و  بروم  آخوندی 
است که شروع کردم به آناکوم، باناکوم، تاناکوم، ثاناکوم. وقتی 
که در پنج سوره به ابجد، هوز، حطی، کلمن، سعفص رسیدم، 
متوجه شدم که عشقم به میهن کم کم وارد حوزه ی شطح 
و طامات و مقامات عالیه ی عرفانی می شود. این است که از 
پدرم خواهش کردم که جلو مرا بگیرد، وگرنه بچه   سر به کوه 
و بیابان خواهد گذاشت. اما پدر من که خود در عشق میهن 

موی خویش سپید کرده بود، تبسمی نمود و گفت:
»نه جانم، میهن به جان های سوخته، دل های شیدا و ارواح 

شانه نشده و نگاه های حیرت زده نیاز دارد. برو تا زیرش«.
و من رفتم. حاال از آن روزها چهل سال می گذرد. خوب که 
می بینم، جانم سوخته. بوی دودش از زیر بغلم بیرون می زند  
و انصافا جان که می سوزد، بوی عجیبی می دهد. دلم شیدای 
در سوختگان  آتش  روز عشقم می کشد که  است. یک  شیدا 
عالم زنم )اما با خود می گویم که برادران این مکتب را قبال 
به  خونم  گاه،  بکشم(؛  دوباره  زحمت  چرا  من  زده اند،  آتش 
جوش می آید که بروم و در یکی از شهرهای عزیز این میهن 
بر ضد کارتونیست های دنمارکی و فرانسوی خودم را پترولیزه 
کنم و در یک گوگردیزیسیون ناگهانی شعله شوم؛ ولی این 
از جهان بروم، این همه ویدیوی  هم نمی شود. آخر اگر من 
گاه،  کند؟  تماشا  کسی  چه  را  کردن  تیرباران  و  بریدن  سر 
چپ  دسِت  آستین  در  کوچک  بمب  یک  و  بروم  می خواهم 
شوم.  نیز خالص  خود  دست  این  شر  از  و  بگذارم  هم  خود 
که  عسقالنی،  ابورحمان  نام  به  دارم  مرشد  و  مراد  یک  اما 
به تازگی با خلیفه ی مسلمین بیعت کرده  و او مرا از این کار باز 
می دارد. می گوید: »می دانم عاشقی، اما گوساله! تو باید یک 
لقمه نان هم به دهان خود بگذاری. وقتی که آن دستت هم 
نابود شود، نان را می چری؟« خوب که فکر می کنم، می بینم 
راست می گوید. نگاه های مرا ندیده اید. سرشار از عشق اند به 
مالک یوم والنتاین، یعنی قادر متعال. هر روز که می گذرد، این 
عشق بیش تر در چشمانم عف می زند. روِح شانه نشده ی من 
است این مو که بر سر شانه ام می بینید. تو مو می بینی و من 
پیچش مو. شامپو بزنم دیگر نمی پیچد. عشقش می رود. من 

طالب کرامم.

نصیب اهلل، سرباز 22 ساله ی افغانستان نیز 
دو پایش را زمانی که واسطه ی نقلیه اش به 
بمب کنار جاده اصابت کرد، از دست داد . او 
به شبکه ی خبری سی بی اس گفت: »موتر 
ما در یک نقطه ی ماین گذاری شده پارک 
بود. من به عقب موتر باال شدم تا توسط 
مسلسل آن شلیک کنم. زمانی که راننده 
موتر را حرکت داد، من صدای بلندی را 
شنیدم و دو روز بعد، وقتی چشمانم را باز 
کردم، دیدم با دو پای بریده در شفاخانه 
می باشم«. نصیب اهلل نیز مشتاقانه آرزوی 
بازگشت به وظیفه اش را پس از مرخص از 
بستر بیماری دارد.
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بگو مگو از

خدا خیر این دولت را پیش کند. می گویید چه گونه؟ خوب، 
دل  که  طور  هر  کنم.  توصیه  خدا  به  نمی توانم  که  من 

خودش خواست دیگر.
این دولت به مجاهدین توجهی ندارد و سهمی نمی دهد. به 
عالمان دینی هیچ التفاتی ندارد. به قوم محروم غلجایی بی اعتنایی می کند. سهم مشروع 
مردم شریف پغمانستان از قدرت را نادیده می گیرد. آها، ریشش هم سفید است. شما تا 
حاال دیده اید که این دولت به ریش سفیدان کشور احترام بگذارد؟ به نمایند گان ملت در 
پارلمان، و مخصوصا به نماینده ی ملت در پارلمان، گوش نمی دهد. من می گویم، اگر 
این ظلم بر استاد سیاف ادامه بیابد، هر بالیی کز آسمان آید، گرچه بر دیگری قضا باشد، 

به زمین نارسیده خواهد گفت: »داکتر اشرف غنی کجا باشد؟«
چراغ جهاد را می خواهند خاموش کنند؟

شاعر می فرماید:
چراغی را که ایزد برفروزد

هر آن کس پف کند، ریشش بسوزد
این قدر هست که در عصر هذا اکثر کسانی که عالقه ی بیمارگونه به پف کردن چراغ 
ایزدافروخته دارند، معموال ریش خود را می تراشند. انتظاری جز این هم نمی توان داشت. 
خدا به آدمی عقل داده. آدم که چند بار چراغ برافروخته را در زیر ریش خود گرفت و پف 
کرد و ریشش سوخت، یاد می گیرد که ریش خود را بتراشد. البته جهاد این طور نیست. 
شما هر قدر جهاد کنید و هر بار نتیجه ی بد بگیرید، واجب است که باز جهاد کنید و باز 
نتیجه ی بد بگیرید. مرحوم شیخ شهاب الدین سهروردی به این می گفت، »عقل سرخ«.

هولوکاست، افشار و پیامدهای ناخواسته ی 
اغراق

با  افشار  ساکنین  کشتار  دوستان،  از  نوشته  چند  در 
هولوکاست مقایسه شده است. این دوستان با تکیه بر 
نوع رویارویی غربی ها با هولوکاست و برخورد شان با قربانیان و عاملین آن، در 

مورد قتل عام افشار سخن می گویند. دو نکته در این مورد:
1. با تمام وحشت و دردی که در فاجعه ی افشار دیده و حس می شود، مقایسه ی 
کار،  این  نفس  هم  و  است  واقعیت  از  دور  و  نادرست  هم  هولوکاست  با  آن 
نگاه  در  را  آن  دادخواهی،  و  عدالت  به  بازماندگان  کردن  نزدیک  جای  به 
هم وطنان غیرهزاره/شیعه، به »پیراهن عثمان« تبدیل می کند. وسعت و وحشت 
هولوکاست، آن چنان عظیم و غیرقابل تصور است که واقعا نمی توان هر فاجعه، 
قتل عام، نسل کشی، ستم و سرکوب را با آن مقایسه کرد. یازده میلیون قربانی 
را نمی توان با مثال  یک هزار قربانی مقایسه کرد، گرچند سنگینی گرفتن جان 
یک نفر و یک خانواده هم فوق العاده است. نابودی صنعتی یازده میلیون انسان 
را نمی توان و به خاطر احترام به قربانیان افشار و هولوکاست هم که شده، نباید 
در کنار هم قرار داد. این کار، نفس دادخواهی برای قربانیان افشار را اغراق آمیز 

و در نتیجه، بی اهمیت می کند.
و  رومانتیک  با هولوکاست، خیلی  انسان غربی  رویارویی  به  نسبت  ما  نگاه   .2
غیرواقعی است. واقعیت آن است که در اروپا، نسبت به قربانیان و بازماندگان 
هولوکاست، برخورد و رفتار کامال دوگانه وجود داشته است و هنوز هم وجود 
بازماندگان  این رفتار و برخورد را هم تا حدودی زیادی قدرت  دارد. چگونگی 
قربانیان تعیین کرده است و می کند. تقریبا تمام غرامت ها به بازماندگان قربانیان 
یهودی پرداخت شده است  و اصال در روایت معمول هولوکاست تا حدود بسیار 
زیادی نشانی از قربانیان ضعیف، به چشم نمی خورد. روماها یا همان کوچی های 
هندی تبار اروپایی، بخش مهم و قابل توجهی از قربانیان هولوکاست را تشکیل 
می دادند؛ اما جای پای شان را به سختی می توان در روایت های معمول هولوکاست 
یافت. آلمان فقط سه-چهار سال قبل، یکی از نمایندگان روماها را به برنامه  ی 
ساالنه ی یادبود قربانیان هولوکاست دعوت کرد. بدتر از آن، تبعیض سنگین و 
کمرشکن علیه این جماعت ضعیف، در سراسر اروپا هنوز هم وجود دارد. مثال 
سه سال قبل، تحقیقات گروه های مدافع حقوق بشر نشان می داد که مهاجرین 
روما با تبعیض نهادمند و علنی در ایرلند روبه رو هستند. این در حالی است که 
روماهای ساکن ایرلند، در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند. من شکی ندارم که 
اگر قدرت جامعه  ی جهانی پشت یهودی ها نمی بود، هولوکاست هم مثل ده ها 
و صدها نسل کشی و کشتار جمعی دیگر در تاریخ بشر، به تاریخ می پیوست و 
اهمیت فراتر از یک رویداد دردناک تاریخی نمی یافت. به نسل کشی وحشت ناک 
چه  دردناک،  نسل کشی  این  کنید.  نگاه  مسلمان  ترک های  دست  به  ارمنی ها 

خمی به ابروی ترک ها یا مسلمانان منطقه می آورد؟ برو قوی باش...

کاش یک جهادی می بودم!
چندین  زن،  تا  چهار  سه  صاحب  حاال  تا  حداقل 
می بودم.  پارلمان  در  وظیفه  و  شهرک  و  بلندمنزل 
پسرانم هم وزیر و معین و دیپلمات و حد اقل رییس 
حق  می توانستم  حاال  بود،  تضمین  که  خودم  از  بعد  نسل  زندگی  می بودند. 
نواسه هایم را نیز از گلوی دولت بگیرم تا آن ها هم بعد از مرگم مطابق میل شان 

زندگی کنند.
اما من درس خواندم، حد اقل 17-18 سال زحمت کشیدم و تا مقطع ماستری 
در معتبرترین کشور دنیا به تحصیالتم ادامه دادم. خاک بر سر این علم و دانش! 
به این سن و سال موی سر را سفید نمودم؛ در حالی که خیلی جهادی ها از من 
جوان تر اند. این همه تحصیل و خون دل خوردن، به اندازه ی یک دهم 12-10 
سال جهاد یک جهادی ارزش ندارد. من گلو پاره کنم کسی صدایم را نمی شنود؛ 

اما یک جهادی ریش بجنباند، دولت تکان خورده است.
....

جدی نگیرید، فقط یک درد دل بود!

Sakhidad Hatif

Abdullah Watandar

Mohammad Juma Paiman





ساخت ربات های دانشجو توسط دارپا

۱۰ مهارتی که همه ی رهبران بزرگ دارند

همکاری  با  پنتاگون/دارپا  پیشرفته ی  تحقیقات  مرکز 
به ساخت ربات هایی  محققان دانشگاه مریلند موفق 
انسان،  از  نه  یادگیری دارند، آن هم  شده اند که قدرت 
از یوتیوب! این کار بدون برنامه نویسی خاصی  بلکه 
برای  یوتیوب  ویدیوهای  پخش  با  و  انجام شده 
انجام  شده  موفقیت  با  مهارت آموزی  و  آموزش  ربات 
پروژه های  سازمان  پروژه ی  اصلی  سرمایه گذار  است. 
تحقیقاتی پیشرفته ی دفاعی/DARPA  است که با 
تکنیک های ریاضی سنجش از راه دور )سنجش از راه 

به تازگی دو تن از محققان و مشاوران تربیت رهبران 
اجرایی با نام های »جک زینگر« و »جوزف فولکمن«، 
که  مهارت هایی  زمینه ی  در  را  خود  مطالعات  نتایج 

منجر به پیروزی رهبران می شود، منتشر کردند. 
آن ها سوال هایی را از بیش از ۳۳0 هزار مدیر، مسئوالن 
رده باال و کارمندان تحت امر آن ها مطرح کردند و از 
انتخاب  را  برتر  1۶ مهارت کلیدی رهبری، ۴ مهارت 
و پس از بررسی بیش تر نتایج و مطالعات، مهم ترین 
مهارت های الزم در زمینه ی رهبری اجرایی را در قالب 

10 نکته دسته بندی و منتشر کردند.
رهبران بزرگ دیگران را تشویق می کنند و به 

آن ها انگیزه می دهند
قانع کننده نسبت  رهبران بزرگ چشم اندازی روشن و 
افزایش  باعث  نگاه مدبرانه  دارند که همین  آینده  به 
انگیزه  آن ها  به  و  می شود  کارمندان شان  انگیزه ی 
کنند.  عمل  سازمان  اهداف  راستای  در  تا  می دهد 
در  آن ها  عملکرد  که  است  این  افراد  همه ی  ایده آل 
سازمان تأثیری در حد جهانی داشته باشد. به عنوان 
فردی هستید که می توانید  بهترین  رهبر، شما  یک 
بر ارتباط اعضای تیم کاری خود با مشتری و جامعه 

تأثیر داشته باشید.
پیوسته  و  صادقانه  بزرگ،  رهبران  عملکرد 

است
رهبران بزرگ صادق، شفاف و یک پارچه عمل می کنند. 
آن ها به آنچه می گویند، عمل می کنند و پای حرف 
دیویس«،  »ری  که  همان طور  می ایستند.  خود 
عنوان  با  خود  کتاب  در  اومپ کوا  بانک  مدیرعامل 
»عدم قطعیت در رهبری« نوشته است: »من همیشه 
به کارمندان خود می گویم که این حق را دارند که به 
پرسش های آن ها پاسخ داده شود. هرچند لزوما پاسخی 
که دریافت می کنند، مطابق میل آن ها نباشد؛ اما مهم 
این است که با حقیقت مواجه شوند. این امر می تواند 
باعث مطرح شدن پرسش های بیش تری شود؛ اما ما 

پاسخ گوی تمام آن ها هستیم و خواهیم بود«.
را  مشکالت  و  حل  را  مسایل  بزرگ  رهبران 

تحلیل می کنند

دور بر اساس مدل های ریاضی( و ترکیب با برنامه ی  
جمع آوری  به  محدود  فقط  که  MSEE)برنامه ای 
اطالعات توسط سیستم نیست، بلکه نوع واکنش به 
اطالعات دریافتی را نیز تعریف می کند( پروژه را توسعه 

داده است. 
بر این اساس، محققان سیستمی را طراحی کرده اند 
نحوه ی  و  ببینند  آموزش  ربات ها  می دهد  اجازه  که 
بگیرند.  یاد  را  آشپزی  برنامه های  روی  از  غذا   پخت 
در آزمایش اولیه ، ربات ها توانستند کارهای دیده شده 

رهبر اجرایی یک سازمان از بین افراد آموزش دیده ای 
و  مسایل  سازمان دهی  توانایی  که  می شود  انتخاب 
را  سازمان  سودآوری  می تواند  وی  دارد.  را  مشکالت 
از طریق کشف فرصت های بازار فراهم سازد که این 
قابلیت نه تنها نیازمند یک قدرت تحلیل فوق العاده، 

بلکه مهارتی فراتر از متوسط عموم مردم است.
رهبران بزرگ برای به نتیجه رسیدن تالش 

می کنند
بعضی از افراد خوشحال می شوند که خود به کناری 
بنشینند و هیاهوی جهان را تماشا کنند. همین که 
انجام  عادی  روال  یک  کارها طبق  آن ها  سازمان  در 
شوند، برای آن ها کافی ست. در حالی که رهبران بزرگ 
پشتکار و سرسختی زیادی برای ربودن گوی سبقت از 
رقیبان خود دارند و در به ثمر نشاندن کارها، می توان 

روی آن ها حساب کرد.
ایجاد  مؤثر  و  قوی  ارتباطات  بزرگ  رهبران 

می کنند
رهبران بزرگ با کارمندان خود از طریق های مختلف 
ارتباط برقرار می کنند. این ارتباط می تواند به صورت 
پست های  گروهی،  مالقات های  حضوری،  مکالمات 
وبالگی، ارسال ایمیل و گفت وگو از طریق اسکایپ، 
تیلفون یا هر شکل دیگری از وسایل ارتباطی باشد. 
این رهبران تنها در باره ی ارتباطات صحبت نمی کنند، 

بلکه بدان عمل می کنند.
رهبران بزرگ روابط محکم تر ایجاد می کنند

شکل  صداقت  و  روابط  پایه ی  بر  کسب و کار  یک 
می گیرد. بدون این دو عامل، شما نمی توانید به یک 
برای  فرصتی  هر  از  کنید.  پیدا  دست  موفق  تجارت 
ایجاد رابطه با اعضای تیم خود، مشتریان، فروشندگان، 
رییس، رییس رییس خود یا دیگر اعضای سازمان خود، 
استفاده کنید. روابط محکم تر، از شما رهبر کارآمدتری 

خواهد ساخت.
کار  به  را  خود  تخصص های  بزرگ  رهبران 

می گیرند
مهارت  یک  از  را  خود  کار  اجرایی،  رهبران  اکثر 
نرم افزار  طراحی  یا  حساب داری  فروش،  مانند  خاص؛ 

در ویدیو را به طور محدود انجام دهند. عالوه بر این، 
سیستم تعریف شده، به ربات ها توانایی ذخیره ی آنچه 
از روی ویدیوها یاد می گیرند را داده تا با ساخت دانش 
از طریق ابزارهای معین، وظایف محوله را پیاده سازی 

و اجرا کنند. 
تصور  آنچه  از  زودتر  ربات ها  معتقدند،  دارپا  محققان 
می شود، قادر به یادگیری در کسری از ثانیه هستند 

تا دانش ذخیره سازی را به اشتراک بگذارند. 
)جام جم آنالین(

را صرف  زیادی  رهبران، وقت  بهترین  شروع کرده اند. 
به  و  نموده اند  خود  تخصصی  و  فنی  مهارت های 
متخصصان ارزش مندی در حوزه ی کاری خود تبدیل 
دارای  کاری،  تیم  رهبری یک  برای  بنابراین،  شده اند. 

صالحیت هستند.
استراتژیک  و  بلندمدت  نگاه  بزرگ  رهبران 

دارند
رهبران قوی نگاهی بلندمدت به آینده دارند و به شرایط 
موجود در زمان حال بسنده نمی کنند. آن ها ضمن به 
کارگیری تاکتیک های الزم در مواقع مورد نیاز، دیدگاه 
استراتژیک خود را حفظ کرده و در راستای رسیدن به 

بهترین آینده ی ممکن، پیش می روند.
پیشرفت  و  توسعه  بزرگ  رهبران 

کارمندان شان را می خواهند
پیشرفت  و  توسعه  به  توجه  حین  در  بزرگ  رهبران 
مهارت های فنی و تخصصی خود، به نیروی کار تحت 
امر خود نیز توجه می کنند و با صرف بودجه، به توسعه 
و پیشرفت مهارت های آن ها نیز کمک می کنند. آن ها 
با نگاهی امیدوار، به دنبال تربیت و آماده سازی نسل 

جدید رهبران بعدی سازمان هستند.
رهبران بزرگ به دنبال نوآوری هستند

رقابتی  اقتصاد  ایجاد یک  برای  اصلی  اهرم  »نوآوری 
است«.

این نظریه با موافقت بیش از ۹2 درصد از 2800 مدیر 
 Global Innovation در  حاضر  اجرایی 
جنرال  نظر  زیر   1۳۹1 سال  در   Barometer
یک  نوآوری  ایجاد  در  توانایی  شد.  مواجه  الکتریک 

مهارت کلیدی برای یک رهبر حرفه ای است.
نکته ی اضافه: رهبران بزرگ می دانند که قهرمانان خود 

را با تغییرات وفق می دهند.
این روزها، شرکت ها تغییرات ناشی از گذر زمان را بسیار 
است  و طبیعی  احساس می کنند  از گذشته  سریع تر 
که سازمان ها و کارکنان آن ها خود را با این تغییرات 
هماهنگ سازند. رهبران موفق با مشاهده ی تغییرات 
شرایط، انعطاف نشان داده و برنامه های سازمان خود 

را در راستای اوضاع جدید هدایت می کنند. )برترین ها(



چهار شنبه29 دلو، 1393سال چهارم شماره 780  7

ویا: سیتی نقاط ضعف بارسا را 
می شناسد

پودولسکی: 
شاید به آرسنال بازگشتم

بن عطیه: در بایرن زود 
هماهنگ شدم

کاسیاس: حق همیشه با 
هواداران است

بهار،  در  که  کرد  عنوان  اینتر  مهاجم  پودولسکي،  لوکاس 
خواهد  مشخص  اینتر  و  آرسنال  توسط  آینده اش  تکلیف 
نراتزوری ها  خرید های  از  یکی  آلمان  ملی  تیم  مهاجم  شد. 
در زمستان بود، ولی نتوانسته تا به این جا عملکرد خوبی در 
اینتر داشته باشد. او د مصاحبه با مجله ی کیکر گفت که از 

شرایط فعلی اش در اینتر راضی نیست. 
او گفت: »طوری که اوضاع پیش رفته، تابستان باید به لندن 
خواهیم  بحث  آن  باره ی  در  آپریل  یا  مارچ  ماه  در  بازگردم. 
با آرسن ونگر یا هواداران تیم  کرد. در هر صورت، هیچ گاه 
مشکلی نداشته ام. بسیاری گفته اند که من یک بازنده ام؛ زیرا 
در لیست اینتر برای یورولیگ حضور نداشتم، ولی در باره ی 
این موضوع هنگام امضا قرارداد بحث کرده بودیم. می دانم 
همیشه انتقاداتی خواهد شد، ولی این که تشخیص دهید چه 
چیز درست است و چه چیز غلط، موضوع بسیار مهمی است.

مهدي بن عطیه، مدافع بایرن مونیخ عنوان کرد که سخت 
در تالش است تا هرچه بیش تر با هم تیمي هایش هماهنگ 
شود. بن عطیه در تابستان از رم به بایرن مونیخ پیوست و 
کرده  پیدا  هم تیمی هایش  دیگر  با  خوبی  نسبتا  هماهنگی 
تمام  که  کرد  عنوان  یوفا  سایت  با  مصاحبه  در  او  است. 
تالشش را انجام می دهد که بیش تر با تیمش هماهنگ شود 

و به سطح انتظارات برسد.
انجام می دهم. خوب هماهنگ شده  او گفت: »من کارم را 
است.  متفات  داشتم  قبال  که  ذهنیتی  با  اوضاع  مسلما  ام. 
بازی های  در  و  باشی  پیروز  باید  شنبه  هر  بایرن،  در  این جا 
است.  باشگاه  هدف  این  زیرا  همین طور؛  هم  چمپیونزلیگ 
از من می خواهد که  باید سخت تالش کنم و وقتی مربی 
بازی کنم، باید بهترین بازی ام را به نمایش بگذارم. تا به حال 
من  از  انتظارات  می دانم  است.  رفته  پیش  خوب  همه چیز 
برایم  زیادی  از رم خریداری شده ام و مبلغ  زیرا من  باالست؛ 
زیاد  من  به  راجع  علت، صحبت  همین  به  و  شده  پرداخت 
است، ولی برایم مهم نیست. می دانم چه کارهایی می توانم 
می کنم  سعی  همیشه  کنم.  کمک  تیم  به  و  دهم  انجام 
بهترین بازی ام را انجام دهم و در پایان فصل، باید ببینیم که 

چه تأثیری در عملکرد تیم داشته ام«.

ایکر کاسیاس، کاپیتان ریال مادرید عنوان کرد که هواداران 
همیشه حق دارند به تیم اعتراض کنند. دروازه بان اسپانیایی 
در شکست ۴-0 مقابل اتلتیکو، روی گول ها بسیار ضعیف 
او در دیدار مقابل دپورتیوو، توسط  بود.  عمل کرد و مقصر 
هواداران در برنابئو هو شد و حاال کاپیتان تیم ملی اسپانیا 
و  نشده  ناراحت  هواداران  واکنش  از  که  شد  مدعی  ریال،  و 
»هرکسی  گفت:  او  است.  کردن  بازی  بهتر  روی  تمرکزش 
می تواند هر طور که می خواهد فکر کند. هواداران، راجع به 
و  ببرم  باال  را  تمرکزم  باید  فقط  من  دارند.  حق  چیزی  هر 

بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم«. 

مانویل  که  است  معتقد  بارسلونا  سابق  مهاجم  ویا،  داوید 
ضعف  نقاط  به خوبي  منچسترسیتي،  سرمربي  پیگریني، 
اخیر  هفته ی  چند  در  که  کاتاالن ها  مي شناسد.  را  بارسلونا 
باید به مصاف  آینده  اند، هفته  عملکرد بسیار خوبی داشته 
منچسترسیتی در چمپیونزلیگ بروند و ویا معتقد است که 

سیتی نقاط ضعف بارسا را می شناسد. 
گفت:  منچسترسیتی  باشگاه  وب سایت  با  مصاحبه  در  او 
»فکر می کنم بازی خیلی نزدیکی خواهد بود. سیتی و بارسا 
بزرگی  خیلی  بازیکنان  و  هستند  جهان  برتر  باشگاه های  از 
در دو تیم بازی می کنند و فکر می کنم بازی جذابی پیش 
روست. مطمئنم که پیگرینی و دستیارانش بارسا را به خوبی 
می گیرید،  قرار  تیم هایی  چنین  مقابل  وقتی  می شناسند. 
کرد  خواهید  برایشان سخت  را  کار  که  باشید  مطمئن  باید 
خیلی  فرم  در  بارسا  می کنید.  استفاده  ضعفشان  نقاط  از  و 
فاصله  و  هستند  پیروزی  نوار  روی  آن ها  دارد.  قرار  خوبی 
پیش تر هم خبو  مادرید کم کردند. فکر می کنم  ریال  با  را 
بازی می کردند، ولی نتیجه نمی گرفتند. همیشه وقتی پیروز 

می شوید، اعتماد به نفس بیش تری دارید«.

فان خال: 
روحیه ی یونایتد فوق العاده بود

مورینیو: هیچ تیمی مدعی اصلی فتح CL نیست

رائول: 
ریال نمی تواند دوباره شالکه را 6-1 ببرد

داوید لوییز: 
کاستا بازیکن فوق العاده ای است

پیرلو: سال 2005 
می خواستم  از فوتبال  خداحافظی  کنم

جواب منفی آبیدال به باشگاه بارسلونا

مورینیو: بدون فابرگاس 
بر بازی کنترول نداریم

لوییس فان خال، سرمربي منچستریونایتد به 
تمجید از روحیه تیمش پس از پیروزي 1-۳ 
مقابل پرستون پرداخت. در حالی که یونایتد 
در اوایل نیمه ی دوم، 1-0 عقب افتاد، موفق 
شد در ۳ گول به تیم حریف بزند و به بازی 
برگردد. سرمربی سابق تیم ملی هالند، بازی 
دوشنبه شب را یک امتحان سخت دانست، 
خوردن  گول  به  بازیکنانش  واکنش  از  ولی 

تمجید کرد.
او گفت: »در نیمه ی اول، با دالیل مشخص 
ما  زیرا  بودم  راضی  خیلی  تیم  عملکرد  از 
هیچ اشتباهی نکردیم. در نیمه ی دوم، کمی 
بدی خوردیم، ولی  بودیم و گول  بد شانس 

که  دادیم  نشان  خوبی  روحیه ی  دیگر  بار 
کردیم  عوض  را  ترکیب  نبود.  باورکردنی 
که راه حل پیروزی مان همین بود. گول های 
فوق العاده ای زدیم، البته کمی خوش شانس 
در  مخصوصا  بود.  خوب  ولی  بودیم،  هم 
نیمه ی دوم پاس والنسیا برای فلینی ، خیلی 
برای  و  بودیم  کرده  کار  حرکات  این  روی 

والنسیا خیلی خوش حالم«.
فان خال در باره ی فالکائو گفت: »می توانیم 
فشار را از او برداریم و او شروع به گولزنی کند، 
ولی در نیمه ی اول در پستی که می خواست 
او بازی دادم، ولی همیشه برایش پست  به 

خالی ندارم و مشکل همین جاست«.

کرد  تأکید  چلسي   سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
مدعیان  مونیخ،  بایرن  و  مادرید  ریال  که 
فصل  این  در  رقابت هاي  قهرماني  اصلي 
امشب  لندن  آبی های  نیستند.  چمپیونزلیگ 
نهایی  یک هشتم  مرحله ی  رفت  دیدار  در 
لیگ قهرمانان،  میهمان پاریس سنت جرمن 
خواهند بود. بسیاری از ریال و بایرن، قهرمانان 
دو فصل اخیر اروپا، به عنوان  مدعیان اصلی 
مورینیو  اما  می برند  نام  فصل  این  قهرمانی 
هیچ  شانس  نمی توان  حاال  از  است  معتقد 

تیمی  را بیش از بقیه دانست.
شانس  این که  »با  گفت:  خبرنگاران  به  او 
موافق  است،  بقیه  از  بیش  تیم  دو  یکی 
نیستم؛ زیرا در چمپیونزلیگ  همیشه جا برای 
شگفتی سازی وجود دارد.  در همین یک دهه ی 
که  رسیدند  قهرمانی  به  تیم هایی  گذشته، 
 انتظارش را داشتید؛ اما تیم هایی هم قهرمان 
شدند که کسی انتظارش را نداشتید. می توان 

این تعادل را 50-  50 دانست.  
انتظار  کسی  که  هستند  تیم  سه-چهار 
مرحله ی  به  وقتی  ندارد.  را  قهرمانی شان 
کدام  نمی  دانم  واقعا  من  می رسیم،  حذفی 
حال  در  من،  نظر  به  هستند.  مدعی  تیم ها 

حاضر 1۶ کاندیدا وجود دارند«.

دلیل  به  چلسی،  مهاجم  کاستا،  دیگو 
محرومیت ، در سه دیدار اخیر تیمش حضور 
مورینیو  همین  دلیل،  به  و  داشت  نخواهد 
بازی  ابتدا  از  او  اوست: »بلی،  آمادگی  نگران 
خواهد کرد؛ اما فکر نمی کنم برای بازیکنی که 
 در سه دیدار اخیر بازی نکرده، شرایط چندان 
خوب باشد. فکر نمی کنم او در بهترین شرایط 
باشد. در مقابل، لوییک رمی و دیدیه دروگبا در 
سه دیدار اخیر بازی کرده اند و می دانم برای 
آن ها مهم است که  در این دیدار فرصت بازی 
پیدا کنند. می دانم هر دو آن ها آماده هستند«.

پتر چک در دیدار این هفته ی چلسی مقابل 
مورینیو  و  داد  ارائه  درخشانی  نمایش  اورتون 
از کدام  امشب،  در  دیدار  نکرد که  فاش  هم 
دروازه بان تیمش استفاده خواهد کرد: »کورتوا 
نمی داند بازی خواهد کرد یا نه؛ به  شما هم 
نمی توانم بگویم. او باید این را از من بشنود، 
نه از رسانه ها اما بار دیگر تکرار می کنم که 
چلسی  دو نفر از بهترین دروازه بانان لیگ برتر 
را در اختیار دارد و انتخاب از بین آن ها برای من 
آسان است. من  از هردو بسیار راضی هستم. 
هر بار که هر یک از آن ها بازی می کنند، تیم 
کامال اعتماد به نفس دارند؛  زیرا می دانند که 

دروازه بان بزرگی درون دروازه است«.

رائول گونزالس، اسطوره ی باشگاه ریال مادرید  
معتقد است که شاگردان کارلو آنچلوتي نسبت 
به فصل  گذشته، کار دشوارتري مقابل شالکه 
در پیش خواهند داشت. ریالی ها در حالی این 
هفته در دیدار رفت مرحله ی یک هشتم نهایی 
بود  خواهند  شالکه  قهرمانان  میهمان  لیگ 
که سال گذشته  این تیم را در خانه اش 1-۶ 

شکست دادند.  
رائول که بعد از جدایی از ریال، دو فصل در 
شالکه بازی کرد، معتقد است، ریالی ها این بار 
انتظار  کسب نتیجه ی مشابهی داشته  نباید 
باشند.  او به AS گفت: »روی کاغذ این دیدار 

راحتی برای ریال است؛ اما پیروزی را باید در 
بتواند  به دست  آورد. شالکه هر کاری  زمین 
انجام می دهد تا مهمانی ریال را خراب کند 

اما کسب نتیجه ی سال قبل آسان  نیست«.
کاسموس  نیویورک  عضو  اکنون  که  رائول 
است، هم چنین در مورد دوران حضورش در 
بوندس لیگا   گفت: »از اولین روز تا آخرین روز، 
من رابطه ی ویژه ای با هواداران داشتم. شرایط 
در نیویورک هم همین  طور است؟ انتظار دارم 
از  متفاوت  اما  باشد،  فوق العاده ای  تجربه ی 
شالکه؛ زیرا تجربه ی حضور در بوندس لیگا 

 تکرارنشدنی است«.

جرمن  سنت  پاریس  مدافع  لوییز،  داوید 
مراقب  باید  هم تیمي هایش  که  شد  مدعي 
دیگو کاستا، مهاجم چلسي در دیدار دو تیم 

در لیگ قهرمانان باشند. 
دو تیم دیشب در پاریس به مصاف یک دیگر 
جلسه  سه  از  پس  که  کاستا  و  رفتند 
انگیزه ی  بازگشته،  میادین  به  محرومیت 

بسیار باالیی خواهد داشت.
مهاجم  »او  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او 
نفس  به  اعتماد  با  و  است  خوبی  خیلی 
بازیکن  است.  کرده  شروع  را  گولزنی  باال، 

فوق العاده ای است«.
لوییز در باره ی اهمیت کسب نتیجه در خانه 
جدید  فصل  در  چلسی  قدرت  هم چنین  و 
گفت: »برای این که در دیدار رفت نتیجه ی 

خوبی بگیریم و نیمی از راه صعود را به خوبی 
طی کنیم، باید قدرت مند ظاهر شویم. 

بهتر  را  مورینیو  پیام  حاال  چلسی  بازیکنان 
دریافت می کنند. 

تیمش  با  بهتر  معموال  مورینیو  دوم،  سال 
هماهنگ می شود. 

حاال آن ها دو یا سه بازیکن بسیار خوب به 
اند مثل کاستا و فابرگاس.  تیم اضافه کرده 

آن ها امسال قوی تر هستند. 
بین  زیادی  کیفیتی  اختالف  نمی کنم  فکر 

دو تیم باشد. 
با  می روند،  میدان  به  خوب  خیلی  تیم  دو 
باید  فوق العاده.  مربیانی  و  خوب  بازیکنانی 
در  می توانیم  خوب  چقدر  که  کنیم  ثابت 

زمین ظاهر شویم«.

که  کرد  عنوان  میالن  هافبک  پیرلو،  آندره آ 
در   2005 سال  چمپیونزلیگ  فینال  از  پس 
فوتبال  میادین  از  داشته  قصد  استانبول، 
خداحافظي کند. فاینل استانبول بین میالن 
در  میالن  که  جایی  شد،  برگزار  لیورپول  و 
ولی  بود،  افتاده  پیش   0-۳ اول  نیمه ی 
لیورپول در عرض 7 دقیقه موفق شد ۳ گول 
به میالن بزند و بازی را به تساوی بکشاند. 
سپس در ضربات پنالتی با درخشش دودک، 

موفق شد قهرمان چمپیونزلیگ شود. 
پیرلو در مصاحبه با ABC گفت: »آن شب 
متوجه شدم که سرنوشت در فوتبال می تواند 
نتیجه  این که  فقط  نه  باشد.  عجیب  چقدر 
تساوی  با  دقیقه   7 عرض  در  را  برده   0-۳
یک  شد  موفق  دودک  بلکه  کردیم،  عوض 
در  شوچنکو  آندری  از  را  مرگ بار  ضربه ی 

بگیرد.  بسته  چشمانی  با  قدم   ۶ محوطه 
می دهد  رخ  اتفاقاتی  فوتبال  در  گاهی 
بازی  از  بعد  جنگید.  آن ها  با  نمی توان  که 
کنم.  خداحافظی  فوتبال  از  می خواستم 
در  شدیم  موفق  بعد  سال  دو  خوش بختانه، 
آتن مقابل آن ها قرار بگیریم و آن چیزی که 
در استانبول مستحقش بودیم پس بگیریم. 
بود.  ویژه  خیلی  چمپیونزلیگم  دومین  بردن 
بعضی می گفتند که توپ طالی سال 2007 
کاکا متعلق به من بود، ولی او آن را با تالش 
به  همیشه  جایزه  این  کرد.  کسب  خودش 
بازیکنانی می رسد که خوب گول می زنند و 
دوران  آن  در  کاکا  می زنند.  رقم  را  تفاوت ها 
این گونه  آن طور بود و حاال رونالدو و مسی 
اند. اگر ژاوی و اینیستا آن را کسب نکرده اند، 

پس من هم مستحقش نبوده ام«. 

فوتبال  فرانس  با  مصاحبه  در  آبیدال  اریک 
فاش ساخت که به پیش نهاد بارسلونا براي 
پاسخ  باشگاه،  این  فوتبال  مدارس  مدیریت 
این  ادامه ی  در  آبیدال  است.  داده  منفي 
بارسلونا،  جای  به  که  کرد  عنوان  مصاحبه 
در باشگاه المپیاکوس مشغول به کار خواهد 
آن  در  پیش  ماته  چند  که  باشگاهی  شد. 
کرد.  خداحافظی  رسمی  بصورت  فوتبال  از 
زیادی  افتخارات  به  بارسلونا  با  که  آبیدال 
نائل گشته بود، از سوی جوزپ بارتومئو برای 
پذیرفتن مدیریت مدارس فوتبال و تیم های 
باشگاه دعوت به همکاری شده  این  پایه ای 

بود. 
»در  گفت:  فوتبال  فرانس  به  آبیدال 
بیش تری  آزاد  وقت  من  به  المپیاکوس 
بیش تری  فرصت  هم چنین  و  می دهند 
داشت.  خواهم  اهدافم  کردن  پیاده  برای 
چند روز پیش در سویس با یکی از مدیران 
من  از  آن ها  و  داشتم  مذاکراتی  المپیاکوس 
خواستند که ۴ روز در ماه به آتن بیایم و در 
بود که پس  این گونه  باشگاه مشغول شوم. 
از بررسی همه جوانب تصمیم گرفتم که به 
در  من  کار  بدهم.  مثبت  پاسخ  المپیاکوس 

این باشگاه 2۴ ساعته نیست«.

کرد  عنوان  چلسي  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
تیمش  تعادل  مي تواند  فابرگاس  غیبت  که 
در خط میاني را به هم بزند. فابرگاس که در 
همسترینگ  ناحیه  از  لیورپول  مقابل  دیدار 
مشکل  با  حال  بود،  شده  مصدومیت  دچار 

سرماخوردگی دست و پنجه نرم می کند. 
مورینیو در این باره در جمع خبرنگاران گفت: 
هیچ  داریم،  کوچک  مشکل  یک  تنها  »ما 

تیمی کامل نیست. 
مریض  فابرگاس  دارد،  مشکل  کمی  اسکار 
لیورپول  بازی  از  هم چنان  ویلیان  و  است 
همه  ولی  می کند،  مصدومیت  احساس 

شانس بازی کردن دارند به جز میکل که به 
کلی از لیست تیم خط خورده است. ما بدون 
نمی گویم  هستیم.  متفاوتی  تیم  فابرگاس 
بهتر یا بدتر، می گویم متفاوت. تیم از پیش 
او داشته و  به همراه  فصل پیشرفت خوبی 

یک سبک خاص پیدا کرده است. 
بدون او، کنترول بازی از دست ما خارج شده 
تیم  البته  کنیم.  توپ  حفظ  نمی توانیم  و 
انتقال  در  سریع  و  منظم  است،  تیم  همان 
بر  بهتری  کنترول  او،  حضور  با  ولی  توپ، 
بازی داریم. توپ در اختیار ماست و این به 

خاطر سبک بازی اوست«. 
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در  دولتی  سخنگویان  نشست  سومین  در  روز:  اطالعات 
به  پیام رسانی  در  آنان  میان  ناهماهنگی  افزایش  از  کابل، 
مردم و رسانه ها ابراز نگرانی شد. در این نشست سخنگویان 
اداره های مختلف دولتی حضور داشتند و برخی از آنان اعتراف 
کردند که بین شان هماهنگی درست برای پیام رسانی در مورد 

مواضع حکومتی وجود ندارد.
این نشست در ادامه ی نشست های قبلی سخنگویان حکومت 
توسط ریاست مرکز رسانه های حکومت برگزار شد. صفت اهلل 
را  نشست  این  برگزاری  از  هدف  مرکز  این  رییس  صافی، 
افزایش هماهنگی میان سخنگویان دولتی برای اطالع رسانی 
شفاف به مردم خواند و گفت، باید از پراکندگی در پیام رسانی 

جلوگیری شود.
از  همواره  دولتی  سخنگویان  از  شماری  موارد  از  برخی  در 
اطالع رسانی شفاف به رسانه ها خودداری می کنند. در گذشته 
اطالعات  معاونش  و  سخنگو  حتا  دیگر  موارد  بعضی  در 
سخنگوی  رحیمی،  مجیب الرحمان  کرده اند.  ارائه  متناقض 
ریاست اجرایی در نشست دیروز گفت، سخنگویان دولتی باید 
در مورد مسایل و مواضع دولتی هماهنگی کامل داشته باشند.
پیام رسانی  در  دولتی  سخنگویان  ناهماهنگی  که  افزود  او 
بیش تر شده و باید هماهنگی در سطوح مختلف اداره ها به 
که  خواست  دولتی  سخنگویان  تمام  از  رحیمی  آید.  وجود 
عظیمی،  ظاهر  بگیرند.  نظر  در  را  صداقت  حقایق  بیان  در 
معلومات  ارائه ی  دیروز   نشست  در  دفاع  وزارت  سخنگوی 

شفاف را حق مردم خواند.
او گفت که دادن اطالعات نادرست، اعتماد مردم را نسبت به 
حکومت وحدت ملی کاهش می دهد. عظیمی از سخنگویان 
محرم  را  اطالعاتی  صرف  که  خواست  امنیتی  ارگان های 
کنند که در آن جان نیروهای امنیتی در خطر باشد. سیمین 
حسن زاده، معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ در این 

نشست از رشد 6 درصدی آزادی بیان در کشور خبر داد.

ستاد  رییس  شریف،  راحل  جنرال  روز:  اطالعات 
بلندپایه  هیأت  یک  رأس  در  پاکستان  ارتش  مشترک 
دیروز وارد کابل شد. محمداشرف غنی، رییس جمهور 
مالقات  ارگ  در  شریف  راحیل  با  دیروز  عصر  کشور 
این کشور  تعهد  از  پاکستانی  دیدار هیأت  این  در  کرد. 
در به تأمین صلح در افغانستان اطمینان داده است. هیأت 
نظامی پاکستانی گفته از اقدام های پاکستان برای آوردن 
صلح در افغانستان خبر داده است. دفتر رسانه های ریاست 
جمهوری دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، پیام های 
هیأت پاکستانی مثبت و نشان دهنده ی تعهد شان بود. بر 
اساس این خبرنامه، نتایج اقدام های پاکستان برای صلح 

در افغانستان در هفته های آینده واضح می شود.
دولت افغانستان انتظار دارد تا تعهدات و اقدامات پاکستان 
و هم چنان همکاری های دوجانبه نتیجه ی مثبتی برای 
تأمین صلح در هردو کشور داشته باشد. از سویی هم، 
سخنگوی ارتش پاکستان دیروز گفت، شریف با مقام  های 

نظامی و سیاسی افغانستان نیز گفت و گو می  کند. پس از 
تشکیل حکومت وحدت ملی، تنش ۱۳ ساله ی کابل و 

اسالم آباد ظاهراً کاهش یافته است.
سفر و دیدار سران کابل و اسالم آباد به طور مداوم ادامه 
دارد. این دومین سفر شریف به کابل در سه ماه گذشته 
است. رییس ستاد ارتش پاکستان در سفر قبلی اش نیز 
با رییس جمهور دیدار کرد و در این دیدار، دو طرف در 
مورد تقویت مبارزه ی مشترک با تروریسم و افراط گرایی 

در افغانستان، پاکستان و منطقه تأکید کردند.
رییس جمهور پس از رسیدن به قدرت به پاکستان سفر 
کرد و با مقام های این کشور در زمینه های مختلف، از 
جمله مبارزه با تروریزم به توافق هایی دست یافت. با این 
همه، هنوز وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیافته و دیروز 
در یک حمله ی طالبان در لوگر، 2۰ مأمور پولیس کشته 
النه های  گفته اند،  همواره  حکومتی  مقام های  شدند. 

تروریسم در پاکستان اند.

اطالعات روز: جنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای ناتو در کشور اعالم کرد، 
فصل جنگ در افغانستان نزدیک شده و نیروهای امنیتی این کشور خودشان 
را برای مقابله آماده کنند. او دیروز در کابل گفت، اولین فصل جنگ بدون 
حضور ناتو در افغانستان آغاز می شود و نیروهای امنیتی در این کشور در آزمو ن 

بزرگی قرار دارند.
گرو ه های تروریستی هر سال در فصل بهار حمالت شان را در کشور افزایش 
اما  است.  مانده  فصل  این  شروع  به  دیگر  ماه  دو  از  کم تر  حال  و  می دهند 
نورالحق علومی، وزیر داخله دیروز به طالبان، شبکه ی تروریستی حقانی و گروه 
داعش در کشور هشدار داد، نیروهای امنیتی اهداف شوم آنان را نقش برآب و 

ناکام خواهند کرد.
او گفت، تأمین امنیت والیت ها، مسلکی سازی و ارتقای ظرفیت پولیس را در 
اولولیت کاری اش قرار می دهد. علومی این اظهارات را دیروز در سمینار سه 
روزه  ی فرماندهان نیروهای امنیتی در وزارت داخله بیان کرد. در این مراسم 
سرپرست وزارت دفاع، رییس امنیت ملی و رییس اجرایی و فرمانده نیروهای 

ناتو در کشور حضور داشتند.
مشکالت  حل  راه های  یافتن  برای  را  سمینار  این  برگزاری  اجرایی  رییس 
امنیتی مهم خواند و گفت، تمام فرماندهان پولیس در سطح کشور، مشکالت 
را همان گونه که هستند، مطرح کنند تا برای حل آن اقدام شود. عبداهلل در 
ادامه خطاب به نیروهای امنیتی گفت که اعتماد و حمایت مردم از شما، کلید 
موفقیت تان است. او در بخش دیگر سخنانش گفت، سیاست جلب همکاری 
جامعه ی جهانی ادامه دارد؛ اما به هیچ کشوری حق وتو در سیاست های خارجی 
داده نمی شود. عبداهلل افزود، منافع ملی در برابر هیچ چیز معامله نمی شود و جلو  
هر حرکتی که منافع ملی را به خطر اندازد، گرفته می شود. او از مردم و شورا ی 
عنایت اهلل  آن،  دنبال  به  کنند.  حمایت  امنیتی  نیروهای  از  که  خواست  ملی 
نظری، سرپرست وزارت دفاع از واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای امنیتی 
ابراز خوشی کرد و گفت، جنگ کنونی ریشه در بیرون از مرزهای افغانستان 
دارد و برای ریشه کن ساختن آن، نیاز به حمایت جامعه ی جهانی است. او در 
ادامه هماهنگی میان نیروهای امنیتی را کلید موفقیت در برابر دشمنان خواند.

نگرانی از ناهماهنگی 
سخنگویان دولتی در پیام رسانی

جنرال کمپبل:
نیروهای امنیتی افغان برای فصِل جنگ 

آماده باشند

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       

1.
 
2. 
3. 
4.
5.
6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   

دیدار رییس جمهور با راحیل شریف:
نتایج اقدامات پاکستان در زمینه ی صلح واضح می شود


