جهاد،
دستآویزی برای حفظ قدرت

شماری از رهبران جهادی ،عبدالرب رسول سیاف ،محمداسماعیل خان ،عبدالهادی ارغندیوال،
بسماهلل محمدی و ...در مراسمی که به روز دوشنبه به مناسبت  26دلو ،سالروز خروج نیروهای
افغانستان در تاالر خیمهی لویه جرگه برگزار شده بود ،سخنرانی کردند و

ارتش شوروی از
هریک از آنها در سخنرانیهایشان از دستآورهای جهاد یادآوری کردند و گفتند که نقش
مجاهدین در دولت نادیده گرفته میشود .عبدالرب رسول سیاف گفت به مجاهدین در حکومت
سهم داده نمیشود و به جای آنها کسانی را که در دوران جهاد به خارج فرار کرده بودند،
ترجیج میدهند و مجاهدین را که از عزت و ناموس مردم دفاع کردند و از تحصیل و زندگی
خویش گذشتند ،نامتعهد تلقی میکنند .هریک از این رهبران جهادی از رهبران دولت وحدت
ملی خواستند که از تجارب مجاهدین برای آوردن صلح در کشور و ...
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دو معلول ارتش افغانستان
در آرزوی بازگشت به خط مقدم جنگ
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ساخت رباتهای دانشجو توسط دارپا

صفحه 2

افغانستان جدید :نیازی به استفاده از مجاهدین نیست؟
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افغانها برای تعیین جانشینان نخبههای پیشین و فراتر رفتن از حکومتداری قرون وسطایی رای دادند

عبدالرب رسول سیاف ،یکی از رهبران پیشین جهادی ،روز یکشنبه
در یک گردهمآیی در کابل که به مناسبت بیستوششمین سالروز
خروج ارتش شوروی از افغانستان برگزار شده بود ،تهدید کرد« :حذف
مجاهدین از صحنهی سیاسی ،به ما ضرر نمیرساند ،بلکه به کشور ضرر
میرساند» و افزود« :ما وارثان این کشوریم».
در چهارده سال گذشته ،این امریکاییها بودند که بیشتر از افغانها
چنین تهدیدها و اظهارات را جدی گرفتند .تأمین ثبات به هر قیمت،
محوری بود که از آغاز مداخلهی نظامی آنها در ماه اکتوبر سال ،2001
تمام سیاستهای امریکا در مورد افغانستان ،دور آن شکل گرفتند.
با اینحال ،با تکیه زدن باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری امریکا،
گذار افغانستان به خودمدیریتی و خوداتکایی ،اساس رویکرد ایاالت
متحده نسبت به این کشور جنگزده قرار گرفت.
افغانها به استراتژی اولیهی ثبات جهانی و همچنین به سیاست متارکهی
اخیر ،رضایت دادند .آنها در هردو صورت انتخابی نداشتند ،هرچند آنها
صادقانه ،خردمندانه بودن هردو مورد را زیر سوال بردند...

صفحه6
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 طرح جدید همکاریهای کابل و تهران آماده میشود

ایران ،پاکستان و
چالشهای ترانزیتی
افغانستان


دیدار اشرف غنی با معاون رییس جمهور ایران

هادی صادقی

روز گذشته رییس جمهور غنی با معاون رییس جمهور ایران دیدار
و هردو جانب از طرح نقشهی راه برای حل مشکالت دو کشور خبر
دادند .قرار است یک کمیسیون مشترک همکاریهای افغانستان
و ایران ایجاد شود که در مورد حل مشکالت ترانزیتی ،تهدیدهای
امنیتی و گسترش همکاریهای دو کشور کار کند .در عین زمان،
روز گذشته در نمایشگاه مشترک افغانستان و ایران که در کابل
برگزار شده بود ،مقامهای دولت افغانستان و هیأت ایرانی بر
تسهیالت ترانزیتی و گسترش روابط تجاری دو کشور تأیید کردند.
یکی از مهمترین مشکالت افغانستان با کشورهای همسایهاش،
خصوصا ایران و پاکستان ،مسایل ترانزیتی است .افغانستان به
دلیل عدم دسترسی به دریا ،از نظر ترانزیتی وابسته به دو کشور
ایران و پاکستان است و تمام کاالهای تجارتی افغانستان در
کشورهای بیرونی در دو بندرگاه «بندر عباس» ایران و «کراچی»
پاکستان بارگیری میشود و از خاک این دو کشور به افغانستان
منتقل میشوند .انتقال این کاالها هیچگاه بدون دردسر و راحت
نبوده است .عبور و مرور الریها و انتقال کاالهای وارداتی تاجران
افغان از این دو مسیر ،به نگاه اسالمآباد و تهران به کابل بستگی
دارد .وقتی دولتمردان این دو کشور دلشان خوش بود ،کاالهای
تاجران افغانستان بهراحتی و بدون مزاحمت و ممانعت به کشور
منتقل میشود؛ اما در ناراحتی آنها نسبت به کابل یا متحدان
افغانستان ،این مسیرها بسته میشوند و برای هفتهها و ماهها
کاالهای تاجران افغان در خاک این دو کشور متوقف میماند.
این دو کشور از وابستگی ترانزیتی افغانستان به عنوان ابزار فشار بر
دولت افغانستان استفاده میکنند .هرازچند گاهی در پی بروز تنش
میان افغانستان با این کشورها یا مطالبات سیاسی از سوی آنها،
شاهد بسته شدن مسیرهای ترانزیتی و توقف کاالهای تجارتی
بازرگانان افغانستان بودهایم .دیپلماسی دستگاه سیاست خارجی
کشور در خصوص این مسئله بسیار ناکارآمد بوده است.
در این مدت فرصتهای زیادی برای رفع این چالش یا حداقل
ایجاد سهولتهای معتبر و الزامی برای ترانزیت وجود داشته؛ اما از
هیچیک از این فرصتها استفادهی مناسب صورت نگرفته است.
هنوز هم مسیرهای ترانزیتی افغانستان ناامن و غیرقابل اعتماد
اند و تجارت افغانستان از این نظر با چالش جدی مواجه است.
هرچند افغانستان با پاکستان موافقتنامهی همکاریهای تجارتی
و ترانزیتی امضا کرده که بر بنیاد آن بایستی مشکالت ترانزیتی
حل شده باشند؛ اما متأسفانه اینگونه نشده است .پاکستان تا کنون
به صورت کامل به تعهدات خود در این خصوص عمل نکرده و
دستگاه دیپلماسی افغانستان نیز ضعیفتر از آن بوده که بتواند
پاکستان را ملزم به این تعهداتش کند.
امکانات و فرصتهای منطقهای و بینالمللی زیادی برای حل
این مسئله وجود دارند .استفاده از حق ترانزیت کشورهای محاط
به خشکه از نظر حقوق بینالملل و حقوق دریاها در خصوص
کشورهای محاط به خشکی ،سازمانهای همکاریهای سیاسی
و اقتصادی منطقهای که افغانستان عضو آن میباشد ،نظیر ایکو
و سارک و روندهای جاری همگرایی منطقهای ،همه ابزارها و
فرصتهایی اند که دستگاه دیپلماسی افغانستان میتواند از آنها
برای حل چالش ترانزیتی خود بهره ببرد.
سازمانهای منطقهای نظیر سارک و ایکو که افغانستان ،ایران
و پاکستان هرسه عضو آن میباشند ،برای ایجاد همگرایی
منطقهای و همکاریهای اقتصادی تشکیل شدهاند .اساسا از میان
برداشتن چالشهای ترانزیتی میان کشورها در کوتاهمدت و ایجاد
همگرایی منطقهای در بلندمدت ،از اهداف و برنامههای اصلی
آن میباشد .جدا از آن ،افغانستان میتوانست به شکل جداگانه
وارد گفتوگوهای دوجانبه برای حل مشکالت ترانزیتی با این
دو کشور شود .البته با پاکستان توافقنامهای 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 اولویتهای
اصلی آن ،مسایل ترانزیتی خواهند بود .مقامهای افغانستان باید
تالش کنند این مشکالت را طرح کنند و آن را در قالب این
کمیسیون و پیمان استراتژیکی که با این کشور امضا خواهد شد،
حل کنند.

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور دیروز با محمد شریعتمداری،
معاون رییس جمهور ایران در ارگ دیدار کرد.
در این دیدار دو طرف روی یک طرح جدید
برای حل مشکالت افغانستان و ایران بحث
کردند و بر اساس آن ،دو طرف در بخشهای
مختلف باهم همکاری خواهند کرد.
شریعتمداری ،معاون رییس جمهور ایران
گفت ،وزیر داخلهی کشور برای کمیسیون
همکاریهای مشترک برگزیده شده و این
کمیسیون نقشهی راه را برای همکاریهای
بیشتر میان دو کشور آماده میکند .او در
ادامه تأکید کرد ،مطمئنیم افغانستان به سوی
استقرار در حرکت است.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر

خبرنامهای اعالم کرد ،رییس جمهور غنی در
این دیدار گفت که از جانب افغانستان یکی از
وزیران کابینه برای کمیسیون همکاریهای
مشترک معرفی خواهد شد .به گفتهی او ،این
کمیسیون برای تهیهی نقشهی راه کار خواهد
کرد.
رییس جمهور گفت که این نقشه باید یک
بستهی کامل را برای تحکیم روابط میان دو
کشور در عرصههای مبارزه با تروریسم ،مبارزه
با قاچاق مواد مخدر ،همکاریهای اقتصادی
و ترانزیتی ،گسترش تجارت قانونی ،حل
مشکالت مهاجران و همکاری در مورد آب،
به طور بنیادی احتوا کند.
در این دیدار دو طرف روی حل مشکالت
مهاجران افغان در ایران نیز بحث کردهاند.

اشرف غنی گفت ،برای حل مشکالت
مهاجرین افغان در ایران ،به طور اساسی داخل
یک بحث سازنده میشویم .اکنون بیش از دو
میلیون مهاجر افغان در این زندگی میکنند و
در برخی از موارد مهاجران داری اسناد قانونی
از سوی ایران اخراج شدهاند.
چند ماه پیش محمد محقق ،معاون ریاست
اجرایی برای حل مشکالت مهاجران افغان به
ایران سفر کرد و روی تمدید اقامت مهاجران
برای شش ماه با مقامهای ایران توافق نمود.
اما محقق پس از بازگشت از ایران در کابل
گفت که برای جلوگیری از مهاجرت ،باید در
قدم نخست عوامل مهاجرتها در کشور از بین
برده شوند.
محقق فقر ،نبود مسکن ،مشکالت امنیتی و

اجتماعی را از عوامل اساسی مهاجرت عنوان
کرد و گفت ،جوانان افغان به دلیل نبود
زمینههای اشتغال و امنیت ،به مهاجرتهاى
غیرقانونى رو آوردهاند .قرار است اشرف غنی
به زودی به ایران سفر کند و در این سفر روی
حل مشکالت مهاجران با مقامهای این کشور
گفتوگو خواهد کرد.
رییس جمهور در دیدار دیروزش با معاون
رییس جمهور ایران گفت ،بنابر دعوت
رسمی حسن روحانی ،بهزودی به آن کشور
سفر خواهد کرد .او در ادامه افزود ،افغانستان
منحیث یک عضو فعال جامعهی بینالمللی،
خواهان روابط نیک با کشورهای شامل در
پنج حلقهی سیاست خارجیاش ،بهخصوص
کشورهای همسایه است.

هشت تن به اتهام قتل از کابل بازداشت شدند

اطالعات روز :وزارت داخله اعالم کرد که
پولیس  ۱۳تن را به اتهام قتل ،فروش مواد
مخدر و دزدی از مربوطات مختلف کابل
بازداشت کرده است .در خبرنامهی ارسالی دفتر
رسانههای این وزارت به روزنامهی اطالعات
رو ز آمده است 8 ،مرد به اتهام قتل از مربوطات

حوزهی شانزدهم امنیتی شهر کابل بازداشت
شدهاند .بر اساس این خبرنامه ،به اتهام دزدی
چهار مرد از مربوطات حوزههای پنجم و هفتم
امنیتی شهر کابل بازداشت شدهاند.
از سوی دیگر ،یک مرد به اتهام فروش مواد
مخدر از مربوطات حوزهی یازدهم امنیتی شهر

کابل همراه با  ۳۸۰گرام چرس بازداشت شده
است.
در خبرنامه آمده است ،پولیس کابل به گونهی
شبانهروزی مشغول مبارزه با جرایم گوناگون
است .دزدان مسلح و آدمربایان در مناطق
مختلف فعالیت دارند.

دیروز گزارش شد که سارقان مسلح در سر
کوه افشار کابل ،از مردم دزدی میکنند .از
سوی دیگر ،حدود دو ماه پیش امنیت ملی از
فعالیت بیش از  100گروه مسلح غیرمسئول
در کابل خبر داد .شهروندان انتظار دارند که
حکومت جلو فعالیتهای این گروهها را بگیرد.

حملهی خونین مهاجمان مسلح به فرماندهی پولیس لوگر

اطالعات روز :در حملهی مهاجمان مسلح
بر ساختمان فرماندهی پولیس والیت لوگر،
 20پولیس کشته و هشت تن دیگر آنان زخمی
شدند .در حملهی 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 انفجاریاش را در سالن
غذاخوری این فرماندهی منفجر کرد.
دین محمد درویش ،سخنگوی والی لوگر
گفت که دو مهاجم دیگر در فرماندهی پولیس
این والیت جابهجا 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 داشتهاند .طالبان مسئولیت حمله به
فرماندهی پولیس لوگر را به عهده گرفته است.
در چند هفتهی اخیر این خونینترین حملهی
طالبان در کشور خوانده شده است .لوگر از

والیتهای ناامن است که جنگجویان طالب
در این والیت فعالیت دارند.
حمالت شورشیان طالب در هفتههای 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.

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

اطالعات روز :شماری از نهادهای مدافع
حقوق زن از افزایش خشونت علیه زنان در
شماری از والیتهای کشور ابراز نگرانی
کردند و از سران حکومت وحدت ملی خواستند
تا برای رفع این مشکل ،بدون بهانهجویی،
اقدام عملی کنند .به باور آنان ،تنها با تقبیح،
خشونت علیه زنان در کشور کاهش نخواهد
یافت.
این نهادها دیروز در یک نشست خبری در
کابل از حکومت وحدت ملی خواستند تا برای

کاهش خشونت علیه زنان ،قانون را به طور
ی مردم را باال
درست تطبیق کند و سطح آگاه 
ببرد .تهمینه شجاع ،یکی از اشتراککنندگان
این نشست گفت ،تنها با تقبیح قضایای
خشونت علیه زنان ،این مشکل حل نخواهد
شد.
آنان در اخیر قطعنامهای را نیز صادر کردند
و در آن آمده است ،حکومت وحدت ملی با
استفاده از امکانات همهجانبه عم ًال برای
کاهش خشونت علیه زنان در کشور اقدام

کند و در این زمینه کوتاهی نکند .در ادامهی
این قطعنامه آمده است ،روند رسیدگی به
پروندههای خشونت علیه زنان باید کوتاه و
آسانتر شود.
نگرانی نهادهای مدافع حقوق زن در کشور
در حالی مطرح شد که در چند هفتهی اخیر
خشونت علیه زنان در شماری از والیتهای
کشور ،از جمله هرات و قندوز ،بیشتر شده
است .در چند هفتهی اخیر گزارشهایی از سر
بریدن زنان و تجاوز گروهی بر آنان به نشر

رسیدند.
بر اساس معلومات ارائه شده ،در سال روان
حدود چهار هزار قضیهی خشونت علیه زنان
در کشور ثبت شدهاند.
عدم تطبیق قانون و نظارت نکردن از آن،
فساد اداری و عدم آگاهی مردم از حقوق زن،
از عوامل خشونت علیه زنان خوانده شدهاند.
رییس جمهور پس از رسیدن به قدرت برای
حل این مشکالت وعده داد؛ اما هنوز اقدام
عملی نکرده است.

دانش :چارچوب روابط درازمدت با ایران مشخص میشود

اطالعات روز :با سفر اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور به ایران ،موافقتنامهی
استراتژیک میان دو کشور امضا میشود و
با امضای آن ،چارچوب سیاسی و حقوقی
روابط درازمدت بین کابل و تهران مشخص
خواهد شد .سرور دانش ،معاون دوم ریاست
جمهوری دیروز با بیان این مطلب گفت ،ایران
در حلقهی اول سیاست خارجی افغانستان قرار
دارد.
او افزود ،در شرایط کنونی روابط میان دو

کشور وارد مرحلهی تاز شده؛ زیرا بر اساس
اصول سیاست خارجی حکومت وحدت ملی،
ایران در حلقهی اول این سیاست قرار دارد.
دانش گفت ،مبنای اصلی روابط در این مرحله،
درک دقیق واقعیتهای عینی دو کشور ،منافع
متقابل و احترام متقابل دو دولت خواهد بود.
او افزود ،رشد روزافزون روابط اقتصادی یکی
از عرصههای اصلی برای همکاری میان دو
کشور بوده و افغانستان برای همکاریهای
جدی در این زمینه آمادگی دارد و از دولت

ایران نیز توقع دارد تا تسهیالت الزم را در
زمینهی فعالیت آزا ِد تاجران افغانستان در ایران
و نیز از مسیر خاک آن کشور فراهم سازد.
دانش این اظهارات را دیروز در دومین
نمایشگاه مشترک افغانستان-ایران در کابل
بیان کرد .در افتتاح این نمایشگاه محمد
شریعتمداری ،معاون رییس جمهور ایران نیز
حضور داشت.
دانش ابراز امیدواری کرد که چنین نمایشگاهها
بتوانند زمینهی آشنایی ،تبادل نظر و توسعهی

همکاریهای اقتصادی و تجاری بین دوکشور
را فراهم سازند.
معاون رییس جمهور ایران در این نمایشگاه
بر گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو
کشور تأکید کرد و از آمادگی کشورش برای
همکاری در زمینههای صنعت ،معدن ،تجارت
و علوم با دولت خبر داد .او گفت ،ایران برای
همکاری در زمینههای حملونقل ،ارتباطات،
توریزم ،طبابت ،ترانزیت و تولید انرژی با
افغانستان آمادگی دارد.

گشایش انستیتوت جامعهی مدنی افغانستان در کابل

اطالعات روز :انستیتوت جامعهی مدنی
افغانستان دیروز با حضور رییس اجرایی و
شماری از مسئوالن نهادهای خارجی در
کابل رسم ًا گشایش یافت .عبداهلل ایجاد این
انستیتوت را برای رشد نهادهای مدنی در
کشور مهم خواند .او ابراز امیدواری کرد که
این انستیتوت با حکومت وحدت ملی برای
حل مشکالت موجود همکاری کند.

به دنبال آن ویلیام هامینک ،رییس دفتر
ادارهی انکشاف بینالمللی امریکا در کابل
گفت« :برای تمام نهادهای جامعهی مدنی
افغانستان ،بهویژه برای این نهاد نوتأسیس که
یک گام بزرگ برای جامعهی مدنی افغانستان
در سطح ملی و بینالمللی است ،آرزوی
موفقیت میکنم».
این انستیتوت از سوی شبکهی انکشافی

آغاخان و ادارهی کمکهای بینالمللی
امریکا حمایت میشود .در اعالمیهی ارسالی
انستیتوت یادشده به روزنامهی اطالعات روز
آمده است ،انستیتوت جامعهی مدنی افغانستان
به منظور انکشاف سازمانهای جامعهی مدنی
در کشور ایجاد شده است .باال بردن کیفیت و
توانایی نهادهای مدنی ،هدف دیگر این نهاد
خوانده شده است.

میوند رهیاب ،رییس اجرایی انستیتوت
جامعهی مدنی افغانستان دیروز از فعالیت
نهادهای مدنی در سالهای گذشته ستایش
کرد و گفت ،این نهادها سهم قابل توجهی در
پیشرفت کشور داشتهاند .او افزود« :انستیتوت
جامعهی مدنی افغانستان به تقویت اعتبار
نهادهای جامعهی مدنی افغانستان این
دستآوردهای را مستحکمتر خواهد ساخت».

افغانستانجدید:

نیازی به استفاده از مجاهدین نیست؟
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افغانها برای تعیین جانشینان نخبههای پیشین
و فراتر رفتن از حکومتداری قرون وسطایی رای دادند

منبع :الجزیره
نویسنده :هیلینا ملکیار
برگردان :حمید مهدوی

عبدالرب رسول سیاف ،یکی از رهبران پیشین جهادی،
روز یکشنبه در یک گردهمآیی در کاب ل که به مناسبت
توششمین سالروز خروج ارتش شوروی از افغانستان
بیس 
برگزار شده بود ،تهدید کرد« :حذف مجاهدین از صحنهی
سیاسی ،به ما ضرر نمیرساند ،بلکه به کشور ضرر میرساند»
و افزود« :ما وارثان این کشوریم».
در چهارده سال گذشته ،این امریکاییها بودند که بیشتر از
افغانها چنین تهدیدها و اظهارات را جدی گرفتند .تأمین ثبات
به هر قیمت ،محوری بود که از آغاز مداخلهی نظامی آنها
در ماه اکتوبر سال  ،2001تمام سیاستهای امریکا در مورد
افغانستان ،دور آن شکل گرفتند.
با اینحال ،با تکیه زدن باراک اوباما بر مسند ریاست جمهوری
امریکا ،گذار افغانستان به خودمدیریتی و خوداتکایی ،اساس
رویکرد ایاالت متحده نسبت به این کشور جنگزده قرار
گرفت.
افغانها به استراتژی اولیهی ثبات جهانی و همچنین به
سیاست متارکهی اخیر ،رضایت دادند .آنها در هردو صورت
انتخابی نداشتند ،هرچند آنها صادقانه ،خردمندانه بودن هردو
مورد را زیر سوال بردند .مهمتر از همه اینکه در این بخشی
از جهان ،در طول تاریخ ،دولت از نظر عدالت تعریف شده
است .بنابراین ،افغانها باور داشتند که این حاکمیت قانون
است که میتواند از ثبات پایدار و در نهایت یک وضع عادی
اطمینان دهد.
وحدت ملی ناقص
سپس جان کری ،وزیر خارجهی ایاالت متحد ه در تابستان
سال گذشته به کابل آمد تا افغانستان را از تهدید بیثباتی
ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ناقص« ،نجات دهد» .این
مداخله به تحمیل یک دستورالعمل تقسیم قدرت منجر شد.
با این وجود ،افغانها که کامال از پیامهای مختلط امریکا
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 اینکه 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)،
مراسم تحلیفشان را برگزار کردند ،واشنگتن و متحدانش
برای خودشان کف زدند که از هر جومرج در افغانستان
جلوگیری کردهاند .عجیب اینک ه اندکی پس از مراسم تحلیف،
هلهلهها و دلخوشیها جایشان را به اختالفات پنهانی و
بدبینی دادند .نمیتوان اظهارات اخیر در مجامع دیپلماتیک در
هلل را
کاب ل در مورد رفتار «نامنظم» غنی و «بیکارگی» عبدا 
بیضرر خواند و رد کرد .برخی از روزنامههای پیشتاز ایاالت
متحده به طور مداوم مقاالتی را با انتقاد یا حتا تمسخر رییس
جمهور افغانستان نشر میکنند .با این حال ،ما اغلب فراموش
میکنیم که دوتایی [غنی و عبداهلل] زمانی زمام را به دست
گرفتهاند که اقتصاد افغانستان متزلزل است ،امنیت بیش از هر
زمان دیگری خراب است ،فساد و دیگر جرایم در اوجشان
قرار دارند و همسایههای یغماگر کشور بیباکانه به مشکالت

دامن میزنند.
کشکمش بر سر قدرت
تنشها بین گروههای دو رهبر واضح اند؛ حکومت وحدت ملی
هیچ نشانهای از وحدت تبارز نمیدهد .با این حال ،اختالف
بین هردو طرف ،میتواند با سازش عادالنه و حسن نیت هردو
طرف اصالح شود.
افتضاح معرفی کابینه ،نشانهای از ناکامی حکومت جدید
خوانده شده است .بر مشکالت ناشی از بررسی ضعیف و
انتصابهای اشتباه میتوان فایق آمد .آنچه که در موفقیت یا
ناکامی این حکومت حیاتیتر است ،این است که چگونه این
حکومت با خشم گروههای صاحب اعتبار قدیم [مجاهدین]،
برای اولین بار پس از سال  ،2001مقابله خواهد کرد .آنها
احساس میکنند ،در حکومت شامل نیستند.
در واقع ،این تنش بین مجاهدین خودخوانده و به اصطالح
تکنوکراتها است که ریشهی مشکالت حکومت وحدت ملی
را تشکیل میدهد .تالشی در جریان است که تفاوت را از نظر
روایتهای ایدیولوژیکی مخالف مشخص کند .با این حال،
یک کشمکش ساده بر سر قدرت ،علت اصلی این اختالف
است.
سیاف ،احتماال با اشاره به بیانیهی چند هفته پیش سخنگوی
عبداهلل در مورد اینکه حرفهای 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 افغانهای بازگشته
از تبعید در حکومت جدید ،هشدار داد.
برگشت به گذشته
به اکتوبر سال  ،2001آغاز حملهی نظامی ایاالت متحده
به افغانستا ن برگردیم؛ زمانی که رهبران پیشین مجاهدین
ناگهان به مطمئینترین متحدان واشنگتن در «جنگ علیه
تروریسم» تبدیل شدند .به دنبال آن ،توافقات سیاسیای
که در بن ،آلمان ،با میزبانی سازمان ملل متحد و به رهبری
ایاالت متحدهی امریکا صورت گرفت ،ترکیبی را ایجاد کرد
که تعداد اندکی از اعضای آن را تکنوکراتهای تحصیلکرده
در غرب؛ اما اکثریت اعضای آن را مجاهدین پیشین تشکیل
میدادند.
رهبران پیشین مجاهدین که جیبهایشان از دالرهای
سازمان استخبارات امریکا (سی.آی.ای) پر شده بودند و دوباره
به صحنه برگشته بودند ،به سرعت شبکههای حمایتیشان را
که اکثرا اساس آن را روابط قبیلهای ،قومی و فرقهای تشکیل
میدهد ،دوباره سازماندهی کردند.
از آنجایی که سیاستهای امریکا از کاروبارهای غیرقانونی
آنها که نتیجهی آن جمعآوری سرمایهی بیحد و حصر بود،
چشمپوشی کرد .یک دههی گذشته برای این گروه بیش از
حد فرخنده و مبارک بود .عالوه بر آن ،آنها بیشترین سهم
را از قراردادهای خارجی چندین میلیون دالری به دست آوردند.
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین ،در طول ریاست
جمهوریاش ،به ناچار با راضی ساختن این گروه ،با
حمایتهای سیاسی و معافیت آنها از حاکمیت قانون ،دوستی
این گروه را به دست آورد .در انتخابات ریاست جمهوری اخیر،

این دسته از نخبههای سیاسی بین دو گروه انتخاباتی اشرف
هلل تقسیم شدند و اکثریت آنها دور دومی
غنی و عبداهلل عبدا 
[عبداهلل عبداهلل] جمع شدند.
پس از انتخابات ،این گروه که نشانههای به حاشیه رفتنشان
توسط حکومت غنی و عبداهلل را دیدند ،دلواپس شدهاند.
امروزه ،اکثریت نخبههای ناراضی پیشین به اپوزیسیونی
پیوستهاند که دور کرزی در حال شکلگیری است .سیاف
اعالن کرد که «بهزودی خبر خوش وحدت مجاهدین را
خواهید شنید ...و اگر خدا بخواهد ،ما یکصدا پیروزی خود
را اعالم خواهیم کرد».
آگاه شدن مردم افغانستان
جالب است که در دور اول انتخابات ،یک تعداد از این
شخصیتها نامزد بودند .هیچ یک از آنها ،از چند هزار
محدود ،بیشتر رای نیاوردند .آنهایی که به تیمهای دیگر
پیوسته بودند ،نیز نتوانستند رای قابل توجه بیاورند و این
نشانهی واضحی است که هرچند مبالغ هنگفتی را مصرف
کرده بودند ،نفوذ سیاسی آنها رو به افول است .مردم برای
تعیین جانشین نخبههای پیشین رای دادند.
با این حال ،به نظر میرسد که جامعهی جهانی به رهبری
ایاالت متحده ،نتوانسته است به سرعت به تغییر در آگاهی
مردم برسد [آن را درک کند] .از پایان حاکمیت طالبان
بوجوش جوان ،که تقریبا هفتاد
بدینسو ،یک نسل پرجن 
درصد کل جمعیت را تشکیل میدهد و گروه فزایندهای از
زنان فعال ،ظهور کردهاند (به گونهی مثال ،س یوهشت درصد
زنان در انتخابات  2014شرکت کردند).
مسلم است که بسیاری از تغییرات مثبت و نگرش روشن
در مراکز شهری و در بخشهای نسبتا امن کشور به چشم
میخورند؛ اما این نشانهها قابل توجه اند .با این حال ،غرب
همچنان این ملت را یک جامعهی قبیلهای عقبمانده
میداند که در آن صرف سیاستهای ماکیاولی و حکومت
قرون وسطایی میتواند کارگر واقع شود .غرب به طور مداوم
به گروهی توجه کرده است که خواهان تسلط سیاسی و
اقتصادی است که به عنوان یک بازپرداخت بیانتها ،نقش
سربازان پیاده برای تهاجم به رهبری سی.آی.ای در سال
 2001را بازی میکند.
مسئولیت اصال متوجه غنی و عبداهلل است تا بر تفاوتهای
حلشدنیشان فایق آیند و واقعا یک جبههی متحد را تشکیل
دهند و افغانستان را به پیش ببرند .آنها باید بیشتر به مردم
اتکا کنند و اعتماد مردم را جلب کنند و از استراتژی تالش برای
خوشحال کردن قدرتمندان ،اجتناب کنند .تاکتیکهایی که
کرزی موفقانه برای آرام کردن جنگساالران استفاده کرد،
دیگر کارگر نیستند .آنچه که افغانستان مدیون آنهاست،
احترام است ،نه آیندهی افغانستان.
با این حال ،غنی و عبداهلل نمیتوانند به این هدف دست یابند،
مگر اینکه حمایت کامل متحدان افغانستان را با خود داشته
باشند ،بهویژ ه ثبات پایدار ایاالت متحده بدون حاکمیت قانون،
حکومتداری خوب و دید آیندهنگر ،تأمین شده نمیتواند .اتکا
به خود هم نمیتواند این کار را انجام دهد .مجاهدین پیشین
نیز نمیتوانند این کار را انجام دهند.

ِ
سرنوشتدشت

دشت شاید سرنوشتش این بوده ،شاید تقدیرش را کوههای اطراف اینگونه کوتاه
و مختصر رقم زده باشد .دشت شاید دستش به خون کسی آلوده باشد که اینگونه
آرزوی زندگیِ آرام در گلویش گیر کرده است .شاید اصال دشت دروازهی بازی باشد
که روزی کسی یادش رفته پشت سر خود ببندد .شاید حتا دشت دلش خواسته که
همینطوری در وسط بیابا ِن خدا خطوط چهرهاش کامال نمایان باشند .شاید دلش
خواسته که صریح و ساده زندگی کند و در برابر هر در و دیواری ،دیوانهوار نه بگوید.
هرکسی که از دروازهی هستی وارد میشود ،اولین چیزی را که میبیند ،هویت برهنه و
شکل و شکم دشت است .شاید اصال خود دشت ،دست به توطئهای زده باشد .شاید
این نوعی خودنمایی باشد ،نوعی برهنه کردن خود در میان کوه و جنگل .دشت حتما
دلش از غصههای روزگار پر بوده و هیچ راهی جز برهنه شدن نداشته است.
هیچکس عزیز!
شاید درد دوری و غریبی دشت را وادار کرده تا هستیاش را اینچنین عریان کند .در
میان اینهمه کوه ،حضور داشتن در میان اینهمه جنگل ،زندگی کردن همیشه دشوار
است .اصال وقتی که کوه نباشی و مجبور باشی که در کنار کوه زندگی کنی ،چارهای
جز عریان شدن نداری .وقتی که جنگل تا همهی هستیات نفوذ کند و شاخ و برگ
درختانش دروازههای سکوت و سادگیات را به ستوه در بیاورد ،چارهای جز هموار
شدن نیست .باید دشت باشی تا بتوانی از زبان برگ سخن بگویی ،از زبان الله و بزغاله.
با همهی این حرفها ،دشت جایی است که همهی دروازهها و دیوارهای جهان به
پایان میرسند .دشت جایی است که هرکسی میتواند 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 میپروراند .دشت میخواهد که قد بکشد
و بزرگتر شود .اما کوه شدن کار سادهای که نیست .بادهای تشنه و تندخو همیشه با
کوهها درد دل میکنند .باد خاک دشت را بر سر و روی کوه میریزد و بعد با صدای
بلند راز سرگردانی خویش را به گوش کوه میگوید .دل کوه باید از سنگ باشد که
بتواند در برابر درد سرگردانی باد طاقت بیاورد .باد هم دلش میخواهد که آوارهی کوه
و بیابان نباشد .باد دلش میخواهد که در نقطهای از این خاک خانهای بسازد و دست
بادهای را بگیرد و زندگی زناشویی تشکیل بدهد .فرزندان باد و باده باید هم باد باشند و
هم باده .اما باد تا یادش میآید ،فقط باد بوده و هیچوقت نتوانسته که صورت مقشوقهی
زیباروی خود را ببیند .کسی هم نمیداند که باده کجا زندگی میکند و سرگرم چه
کاری است .اصال کسی نمیداند 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 میکند که خداوند فقط یک تصویر را با دستان مبارک خویش کشیده است و
آنهم تصویر باده بوده است .باد میگوید که حتا سعدی ،حافظ و موالنا نیز باده را
دیدهاند و در ستایش آن شاهبانوی باد ،سخنها گفتهاند .باد البته که راست میگوید.
باده در شعر شکوه ویژهای دارد.
هیچکس عزیز!
سخن اصال در مورد دشت بود؛ اما به درد دربدری باد کشیده شد .بگذارید باد را
همانجا ،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 میرنجاند .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 اینقدر سرد و ساده آفریده است؟ چرا همهی ارزشهای کوه بودن را
از دشت گرفته و بعد آن را درست بغل گوش کوه نشانده است؟ دشت شاید دلیل
اصلی سرگردانی باد باشد .وقتی در دل دشت قدم میزنی ،ب ه درستی نمیدانی که
شمال جهان کجاست و جنوب آن خوبتر است یا شرق آن .به هر طرف که بروی،
دشت است و هرچقدر هم بروی ،دشت است .دشت هیچ وقت دست از دشت بودن
نمیکشد و هرچه هم که قدم بزنی و گامهایت را تندتر برداری ،باز هم بردباری دشت
به پایان نمیرسد.
هیچکس عزیز!
دشت بهشدت از یکنواختی زندگیاش ناراحت است .دلش میخواهد که کسی بیاید
و دروازهای را برای همیشه پشت سر خود ببندد .اگر کسی بتواند دروازهی سرنوشت
را پشت سر دشت ببندد ،در آن صورت دروازهای در یک سمت دشت بسته خواهد
شد .دشت اصال دلش به همین آرزوی محال خوش است .خیال میکند که سرانجام
کسی پیدا خواهد شد که بتواند برخالف مصلحت باد ،دشت را برای همیشه از درد
یکنواختی نجات بدهد .اما چه کسی میتواند برخالف منافع باد حرکت کند و به فکر
بستن دروازهی هستی در قملرو باد باشد؟ به نظر میرسد که دشت دچار خیالپردازی
شده باشد .دشت باید درد دشت بودن را با آغوش باز بپذیرید و بعد در سایهی
حمایتهای بیدریغ کوه ،بخشی از همواری و یکنواختی خود را درمان کند .کوه
اگر بخواهد ،میتواند کمی از قامت بلند خود را در دل دشت بریزد .از آنهمه کوه ،از
آنهمه قلههای بلند و قدرتمند ،چیزی کم نمیشود .اگر دشتها در عطش قد کشیدن
هستند و عمیقا از دشت بودنشان رنج میبرند ،کوه میتواند دست به کمر ببرد و کمی
از کسوت و هیبت خود را به نمایش بگذارد.
هیچکس عزیز!
اصال بگذارید که دشت همچنان دشت باشد .کوه حتا روحش از اندوه دشت بیخبر
است .باد و باده اگر قرار باشد روزی هم به هم برسند ،در دل ساده و صبور دشت
میتوانند دست در گردن یکدیگر بیاندازند و با کوهها عکس یادگاری بگیرند.
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افغانستاندرنگاه
ده سال جنگ

از آیینهی خاطرات سربازان
شوروی در افغانستان

جهاد،
دستآویزی برای حفظ قدرت

بشیر یاوری

منبع :پارکوف میدیا

بخش دوم

قانون جنگ ،خیلی سختگیرانه بود .خطر تکتیراندازانی که در خفا کمین
میکردند ،هر لحظه گوش ما را میخاراند .در صفوف «ارواح» مزدوران
بیرحمی قرار داشتند و به این خاطر ،ما همه تصمیم گرفته بودیم ،مردن
بهتر از این است که به دست آنها اسیر شویم .این موضوع اعصاب همهی
ما را ناآرام کرده بود .عالوه براین ،بچهها مدام در معرض کشته شدن قرار
داشتند و ما فقط سعی میکردیم از دوستیهایمان بیشتر حرف بزنیم.
عملیات ،وجوهات مختلفی داشت .در طول اجرای یکی از عملیات مهم،
که مأموریت آن به عهدهی من بود ،به من مدال «شجاعت» اهدا کردند.
در یکی از بزرگترین والیتهای جنوبی افغانستان ،یک انبار بزرگ سالح
وجود داشت .در این پایگاه مجاهدین انواع سالحها ،از جمله خمپارهها،
نارنجک و ...به مجاهدین عرضه میشدند تا آنها از این سالحها علیه ما
استفاده کنند .ما برای تصرف این پایگاه ،منتظر دستور از سوی فرماندهمان
بودیم .مشکل اینجا بود که این پایگاه در امتداد کوههای مرتفع قرار
داشت .تصرف این پایگاه در اوقات بعدازظهر ،غیرممکن بود و ما منتظر
بودیم تا شب فرابرسد و بعداً با استفاده از تاریکی ،تالشمان را انجام
دهیم .دوربینهای شببین به ما اجازه میدادند تا در تاریکی شب به
عملیاتمان ادامه دهیم .ما با سالحهای خوبی مجهز بودیم و همینطور
تجهیزات دیگری نیز همراه خود داشتیم .اما یافتن مسیر در شب ،آنهم
در کوههای بلند شرقی ،بسیار دشوار بود .حتا اگر شما مختصات دقیقی
هم داشته باشید.
ما سرگردان دور و بر میچرخیدیم که متوجه شدیم ارواح ،آتش روشن
کردهاند و بوی دود آن به اطراف میپیچد .آن وقت بود که ما به کمک
هوا ،پیش رفتیم .ماشینهای جنگیمان 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 پاورچین پاورچین به داخل پایگاه پیشروی کردیم .احتمال شکست
وجود داشت .ما سه سرباز دستوری دریافت کردیم تا پایگاه را گلولهباران
کنیم .اما وضعیت پیچیده شد :اطراف ما را موجی از سروصدا پر کرده بود
و نارنجکها مدام میترکیدند و در همین زمان ،من ،ایگور و رومان با
سرزنش یکدیگر ،خود را پوشش میدادیم .ارواح جایی در پشت سنگها
نشسته و از خفا تیراندازی میکردند .در هر صورت ،پایگاه ویران شد و
ما سخت در تالش بودیم موقعیت دشمنان را پیدا کنیم .به خاطر اجرای
همین مأموریت بود که همهی ما مستحق جایزه شدیم.
پس از پایان این مأموریت در سال  ،1986من مرخص شدم .در خانه،
همهی دوستانم منتظرم بودند و همزمان من ،ایگور کروگلوف و بوریس
سولتانوف ،فراخوانده شدیم .آنها صبح زود مرا همراهشان به سرک
بردند .ما دیدارهای دوستانهای داشتیم و همه خوشحال بودیم که زنده
به خانه برگشتهایم .پدر و مادرم منتظرم بودند .آنها در مورد افغانستان،
هیچ چیزی نمیدانستند .ولی ما اجازه نداشتیم که اطالعات مربوط به
حضورمان در جنگ را برای کسی تعریف کنیم.
پس از گذشت یک مدت زما ن و زمانی که سرنوشت جنگ به تدریج در
حال تغییر بود ،ایدهی سازماندهی عمومی جانبازان جنگ معلوم شد.
ایدههای کسانی که در نقطهی گرم جنگ قرار داشتند ،یکسان شدند.
به تاریخ پانزدهم می همین سال [ ]1986من از طرف فرمانده پادگان
برای انجام یک دیدار ،رسما به بالروس دعوت شدم .فکر میکنم ،دیدارها
و یادی از زمان جنگ فقط برای این است که بفهمیم کیها کشته شدند
و کیها زنده ماندند .در مارینا گورکی [ ]Марьиной Горкеدر
نزدیکی یک کلیسای کوچک ،مادران و پدرانی که کشته داده بودند ،یک
قبرستان آماده میکردند .در این کلیسای کوچک میتوان برای شادی روح
و گرامیداشت نام کشتهشدگان جنگ افغانستان ،دعا کرد .برای آنانی که
در راه انجام وظیفه ،جانهایشان را از دست دادند.
***
ایگور نیکالیوویچ سنیژکوف در سالهای  1979تا  1981در جنگ
افغانستان وارد خدمت سربازی شد .او خاطراتش را اینگونه نقل میکند:
من در سال  1979به خدمت سربازی در و.گ .پارکوف فراخوانده شدم.
جایی که خانوادهام از سال  1965بدینسو در آن زندگی میکنند .دورهی
خدمت ما در واحد تخصص نظامی برای پیشآهنگی توپخانهها که نقطه
به نقطه را شامل میشد ،شروع شد .پس از یک دوره خدمت در کوروف،
این بار در توور ادامه دادیم .از آنجایی که من به این منطقه نزدیک بودم،
خوشحال بودم و فکر میکردم عم ًال در خانه هستم.

با وجود امتیازهایی که نصیب این رهبران جهادی شدهاند و به نام جهاد و خدا از خون و امکانات
جامعه به موقف و سرمایههای بزرگ دست یافتهاند ،هرباری که منافع و موقفشان کمرنگ شده،
با طرح این موضوع که مجاهدین احترام نمیشوند و از حوزهی تصمیمگیری سیاسی کشور به
حاشیه رانده میشوند ،میخواهند در همهی عرصههای مدیریتی کشور به آنها سهم بیشتر
داده شود.
شماری از رهبران جهادی ،عبدالرب رسول سیاف،
محمداسماعیل خان ،عبدالهادی ارغندیوال ،بسماهلل
محمدی و ...در مراسمی که به روز دوشنبه به مناسبت
 26دلو ،سالروز خروج نیروهای ارتش شوروی از
افغانستان در تاالر خیمهی لویه جرگه برگزار شده بود،
سخنرانی کردند و هریک از آنها در سخنرانیهایشان
از دستآورهای جهاد یادآوری کردند و گفتند که نقش
مجاهدین در دولت نادیده گرفته میشود .عبدالرب رسول
سیاف گفت به مجاهدین در حکومت سهم داده نمیشود
و به جای آنها کسانی را که در دوران جهاد به خارج
فرار کرده بودند ،ترجیج میدهند و مجاهدین را که از
عزت و ناموس مردم دفاع کردند و از تحصیل و زندگی
خویش گذشتند ،نامتعهد تلقی میکنند .هریک از این
رهبران جهادی از رهبران دولت وحدت ملی خواستند
که از تجارب مجاهدین برای آوردن صلح در کشور و
حکومتداری استفاده کنند .عبدالرب رسول سیاف
در این مراسم گفت که مجاهدین بعد از ای ن زیر یک
چتر واحد جمع خواهند شد و هماهنگ تصمیم خواهند
گرفت .صالحالدین ربانی ،وزیر خارجه و رییس حزب
جمعیت اسالمی گفت که در هیچ معاملهای در افغانستان،
مجاهدین نباید نادیده گرفته شوند.
این نگرانیها در حالی از جانب این چهرههای جهادی
مطرح میشوند که تعدادی از آنها ،از جمله عبدالرب
رسول سیاف ،در انتخابات ریاست جمهوری نامزد
ریاست جمهوری بود و نتوانست در انتخابات رای قابل
مالحظهای را از مردم بگیرد و نتیجهی انتخابات نشان
داد که رهبران تندرو جهادی چنان که توقع دارند ،از
اعتبار سیاسی نزد مردم برخوردار نیستند.
در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ،عبدالرب رسول
سیاف به تیم انتخاباتی عبداهلل که بیشترین چهرههای
جهادی شامل آن بودند ،پیوست و از او حمایت کرد.

در ترکیب رهبری حکومت جدید ،عبدالرب رسول سیاف
و محمداسماعیل خان که هرکدام ادعای نمایندگی از
مجاهدین را میکنند ،به طور مستقیم نقش ندارند و به
خاطری که از متن حاکمیت به دور ماندهاند ،ناراض اند.
اسماعیل خان پیش از این دو دور به عنوان وزیر انرژی
و آب و والی هرات در دورهی حکومت حامد کرزی
ایفای وظیفه نموده است .عبدالرب رسول سیاف در طول
سیزده سال گذشته نزد رهبری نظام از احترام خاصی
برخوردار بوده است .این دو چهرهی جهادی اکنون به
خاطر محروم بودنشان از مقامهای بلند سیاسی شکایت
دارند .آنان از اینکه به طور مستقیم در قدرت سهیم
نیستند ،میگویند که مجاهدین از تصمیمگیریهای
سیاسی و دولتی کنار زده شدهاند .این در حالی است
که در سطح رهبری دولت ،رییس اجرایی و معاونانش و
معاونان رییس جمهور ،هرکدام از رهبران مطرح جهادی
میباشند .در جمع وزیرانی که از پارلمان رای اعتماد
گرفتهاند ،صالحالدین ربانی و سید حسین عالمی بلخی
از چهرههای جهادی هستند .اگر نفوذ مجاهدین را در
بدنهی حاکمیت بررسی کنیم ،هنوز هم نقش مجاهدین
در رهبری و ساختار دولت قابل توجه است.
بر عالوهی اینها ،در طول سیزده سال گذشته رهبران
جهادی ،فرزندان و افراد وابستهیشان از بیشترین امتیاز
سیاسی برخورددار بودهاند و بیکارهترین آنها به عنوان
مشاور رییس جمهور در بدنهی نظام نقش داشتهاند و از
امتیازهای سیاسی و مادی قابل توجهی برخوردار بودهاند.
همچنین فرزندان آنها توانستهاند در ردههای باالی
حکومتی وظیفه بگیرند و اکثرا برای تحصیل به خارج
از کشور فرستاده شدهاند.
پیش از دورهی جدید ،این رهبران جهادی بودند که به
نام دین و جهاد سرمایههای هنگفتی اندوختند و اکنون
هریک از آنها دارای شبکهی تلویزیونی ،دانشگاه،

شهرکها و ساختمانهای مجلل هستند.
با وجود امتیازهایی که نصیب این رهبران جهادی شدهاند
و به نام جهاد و خدا از خون و امکانات جامعه به موقف
و سرمایههای بزرگ دست یافتهاند ،هرباری که منافع
و موقفشان کمرنگ شده ،با طرح این موضوع که
مجاهدین احترام نمیشوند و از حوزهی تصمیمگیری
سیاسی کشور به حاشیه رانده میشوند ،میخواهند در
همهی عرصههای مدیریتی کشور به آنها سهم بیشتر
داده شود.
آنچه که این رهبران جهادی از آن دم میزنند و آن را
تجرب ه تلقی میکنند ،چیست؟
آنها در دورهی قدرتشان بعد از سقوط حکومت داکتر
نجیباهلل ،نتوانستند کشور را مدیریت کنند و کسانی
بودند که باعث جنگهای قومی و مذهبی شدند و
شیرازهی نظام سیاسی و اجتماعی کشور را بههم ریختند.
مجاهدین با این کارشان زمینهی ظهور طالبان را به
عنوان یک جریان ضدمدنیت در جامعهی افغانستان آماده
کردند.
اگر حدود و زمان اقتدار رهبران جهادی را بررسی
کنیم ،آنها بیشتر از هر جریان و طیفهای سیاسی و
اجتماعی دیگر ،برای رهبری جامعه فرصت داشتند و اما
از مدیریت جامعه و دولت ناتوان بودهاند و تا توانستهاند از
امکانات جامعه و دولت بهره بردهاند و به نام جهاد و خدا،
به سرمایههای هنگفتی دست یافتهاند .هم اکنون آنها
بیشتر از تکنوکراتها و تحصیلکردگان ،از امتیازهای
مادی و سیاسی قابل مالحظهای برخوردار میباشند.
اگر هدف این باشد که کشور ترقی کند ،اکنون زمان
آنست ،کسانی که توانمندی مدیریت بهتر جامعه را دارند
و از دانش و تجربهی الزم برخورددار میباشند ،در موقف
اداری و رهبری کشور قرار بگیرند.
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دو معلول ارتش افغانستان
در آرزوی بازگشت به خط مقدم جنگ
منبع :شبکهی خبری سیبیاس
اطالعات روز

سید صبغتاهلل دانههای تسبیحی را که با رنگ پرچم
افغانستان منقش است ،در دستان خود محکم فشار
میدهد و با زبان آرام و بیصدا به فکر بازگشت برای
خدمت به صفوف ارتش افغانستان دعا میکند .جوان 24
ساله که از حدود یکماه قبل در شفاخانهی نظامی کابل
به سر میبرد ،هر صبح بیدار میشود و آرزو میکند،
روزی دکتران موافقت کنند او به وظیفهاش در کنار
سربازان دیگر باز گردد و با شورشیان شرور طالب مبارزه
کنند.
صبغتاهلل یک طبیب نظامی است .او هردو پایش را
در انفجار بمب کنار جاده زمانی از دست داد که تالش
میکرد همکاران خود را در یک نقطهی دورافتاده در
والیت جنوبی قندهار کمک کند .او از دولت میخواهد تا
به او کمک کند یکبار دیگر ایستاد شود و برای کشور
خود خدمت کند.
او روی بستر شفاخانه به شبکهی خبری سیبیاس
گفت« :من از دولت میخواهم ،فکر نکند من ضعیفم؛
من بهتر از همیشه خدمت خواهم کرد و من آرزو دارم
تا آخرین قطرهی خونی که در بدن دارم ،برای کشورم
خدمت کنم».
صبغتاهلل در  18جنوری عضو یک تیم گشتزنی در
ولسوالی خاکریز والیت قندهار بود و زخمیان دیگر را
مداوا میکرد .او به سمت پاسگاه دیگر ،جایی که شمار
زیادی از زخمیان به او نیاز داشتند ،قدم میزد که بمب
جاسازی شده توسط طالبان در فاصلهی فقط چند اینچ
از صبغتاهلل منفجر شد.
او توضیح داد« :در ابتدا وقتی صدای انفجار را شنیدم،
فکر کردم که یک حملهی راکتی است؛ اما بعد از چند
ثانیه درک کردم که پا روی بمب کنار جاده گذاشتهام،
حتا خودم را غرق خون دیدم .در این موقع به فکر
سربازان دیگر بودم که توسط این بمب مجروح شده
بودند».
بمبهای کنار جاده ،دشمن درجه یک سربازان افغان

و مردم ملکی در چند سال اخیر بوده است .بر بنیاد
گفتههای ظاهر عظیمی ،سخنگوی وزارت دفاع
افغانستان در پایان یک دورهی  48ساعته 158 ،بمب در
سراسر کشور توسط ارتش کشف و خنثا شدهاند.
صبغتاهلل با قطع شدن دو پایش نمیتواند به شهر
خودش در والیت نورستان برود .طالبان میداند که او
پاهای خود را در خدمت به ارتش افغانستان از دست
داده است .او به شبکهی خبری سیبیاس گفت« :من
حاال نمیتوانم به قریهام برگردم و والدین و خانوادهام را
مالقات کنم .اگر طالبان بفهمند که من در ارتش ملی
بودهام ،به سادگی مرا خواهند کشت».
نصیباهلل ،سرباز  22سالهی افغانستان نیز دو پایش را
زمانی که واسطهی نقلیهاش به بمب کنار جاده اصابت
کرد ،از دست داد .او به شبکهی خبری سیبیاس گفت:
«موتر ما در یک نقطهی ماینگذاری 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 میباشم» .نصیباهلل نیز
مشتاقانه آرزوی بازگشت به وظیفهاش را پس از مرخص
از بستر بیماری دارد.
او گفت« :من هردو پایم را در راه افتخارات وطنم از
دست دادم و هرگز هم پشیمان نیستم .من خوشحالم که
زندهام و امیدوارم خداوند قدرت بیشتر به من بدهد تا
دوباره وظیفهام را از سر بگیرم».
تلفات نیروهای امنیتی افغان در سال  2014در مقایسه
با سال پیشین به دلیل خروج نیروهای ناتو به رهبری
ایاالت متحدهی امریکا و واگذاری مسئولیتهای امنیتی
به نیروهای داخلی ،افزایش یافته است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که از اول ماه جنوری
تا کنون  1250بمب کنار جاده کشف و خنثا شدهاند.
در همین دوره ،بر بنیاد گفتههای جنرال ظاهر عظیمی،
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان 98 ،سرباز از 101

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

نصیباهلل ،سرباز  22سالهی افغانستان نیز
دو پایش را زمانی که واسطهی نقلیهاش به
بمب کنار جاده اصابت کرد ،از دست داد .او
به شبکهی خبری سیبیاس گفت« :موتر
ما در یک نقطهی ماینگذاری 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
میباشم» .نصیباهلل نیز مشتاقانه آرزوی
بازگشت به وظیفهاش را پس از مرخص از
بستر بیماری دارد.

سرباز کشته شده ،قربانی همین ماینها بودهاند.
با رسیدن فصل بهار ،مقامهای وزارت دفاع افغانستان
حتا انتظار افزایش تلفات را در سال  2015دارند[ .دولت]
وزیری[ ،معاون سخنگوی وزارت دفاع] گفت« :البته که
ما توقع افزایش رقم تلفات در سال جاری را داریم؛ زیرا
بمبهایی که قبال نیروهای خارجی را هدف میگرفتند،
حاال سربازان ما را هدف میگیرند».
بر اساس مأموریت جدید غیررزمی ناتو ،نیروهای خارجی
تنها به شکل رسمی وظیفهی مشورهدهی ،آموزش و
کمک به نیروهای افغانستان را به عهده خواهند داشت.
ارتش افغانستان حاال هر سربازی را میتواند به خط
مقدم جبهه احضار کند؛ اما با وجود فداکاری آنها در
جنگ ،نه صبغتاهلل و نه نصیباهلل ،هیچکدام در این
صفوف نخواهند بود .بر اساس برنامهی وزارت دفاع
افغانستان ،سربازان معلول از حقوق مادامالعمر بهرهمند
خواهند بود؛ اما به صفوف جنگ باز نخواهند گشت.

یادداشتهایسخیدادهاتف

عاشق میهن شدم .آن وقتی
من هم مثل شما در سه ماهگی
ِ
بود که تازه یاد میگرفتم انگشتهای دیگرم را نیز با توکل
به خدا در دهان خود بگذارم .تا آن زمان فقط شست خود
را میمکیدم .اولین بار که انگشت سبابهی خود را مکیدم،
مزهی شوری داشت و این آغاز آشنایی من با نمک بود .البته
نمیدانم عرق بود ،چه بود .ولی هرچه بود ،همان روز احساس
نمک میهن من مزهی ایمان دارد و حسنش به
کردم که ِ
اتفاق مالحت جهان گرفت .وقتی که پنج ساله شدم (توضیح:
در افغانستان فاصلهی میان سه ماهگی و پنج سالگی را
برداشتهاند به دالیلی) ،با خودم تعهد کردم که به مدرسهی
آخوندی بروم و خودم را با سالح معرفت تجهیز کنم .این
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 حوزهی شطح
و طامات و مقامات عالیهی عرفانی میشود .این است که از
بچه سر به کوه
پدرم خواهش کردم که جلو مرا بگیرد ،وگرنه 
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 جانهای سوخته ،دلهای شیدا و ارواح
شانهنشده و نگاههای حیرتزده نیاز دارد .برو تا زیرش».
و من رفتم .حاال از آن روزها چهل سال میگذرد .خوب که
میبینم ،جانم سوخته .بوی دودش از زیر بغلم بیرون میزند
و انصافا جان که میسوزد ،بوی عجیبی میدهد .دلم شیدای
شیدا است .یک روز عشقم میکشد که آتش در سوختگان
عالم زنم (اما با خود میگویم که برادران این مکتب را قبال
آتش زدهاند ،من چرا زحمت دوباره بکشم)؛ گاه ،خونم به
جوش میآید که بروم و در یکی از شهرهای عزیز این میهن
بر ضد کارتونیستهای دنمارکی و فرانسوی خودم را پترولیزه
کنم و در یک گوگردیزیسیون ناگهانی شعله شوم؛ ولی این
هم نمیشود .آخر اگر من از جهان بروم ،این همه ویدیوی
سر بریدن و تیرباران کردن را چه کسی تماشا کند؟ گاه،
دست چپ
میخواهم بروم و یک بمب کوچک در آستین
ِ
خود هم بگذارم و از شر این دست خود نیز خالص شوم.
اما یک مراد و مرشد دارم به نام ابورحمان عسقالنی ،که
بهتازگی با خلیفهی مسلمین بیعت کرد ه و او مرا از این کار باز
میدارد .میگوید« :میدانم عاشقی ،اما گوساله! تو باید یک
لقمه نان هم به دهان خود بگذاری .وقتی که آن دستت هم
نابود شود ،نان را میچری؟» خوب که فکر میکنم ،میبینم
راست میگوید .نگاههای مرا ندیدهاید .سرشار از عشق اند به
مالک یوم والنتاین ،یعنی قادر متعال .هر روز که میگذرد ،این
روح شانهنشدهی من
عشق بیشتر در چشمانم عف میزندِ .
است این مو که بر سر شانهام میبینید .تو مو میبینی و من
پیچش مو .شامپو بزنم دیگر نمیپیچد .عشقش میرود .من
طالب کرامم.

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
Sakhidad Hatif

خدا خیر این دولت را پیش کند .میگویید چهگونه؟ خوب،
من که نمیتوانم به خدا توصیه کنم .هر طور که دل
خودش خواست دیگر.
این دولت به مجاهدین توجهی ندارد و سهمی نمیدهد .به
عالمان دینی هیچ التفاتی ندارد .به قوم محروم غلجایی بیاعتنایی میکند .سهم مشروع
مردم شریف پغمانستان از قدرت را نادیده میگیرد .آها ،ریشش هم سفید است .شما تا
حاال دیدهاید که این دولت به ریشسفیدان کشور احترام بگذارد؟ به نمایندگان ملت در
پارلمان ،و مخصوصا به نمایندهی ملت در پارلمان ،گوش نمیدهد .من میگویم ،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 میخواهند خاموش کنند؟
شاعر میفرماید:
چراغی را که ایزد برفروزد
هر آنکس پف کند ،ریشش بسوزد
اینقدر هست که در عصر هذا اکثر کسانی که عالقهی بیمارگونه به پف کردن چراغ
ایزدافروخته دارند ،معموال ریش خود را میتراشند .انتظاری جز این هم نمیتوان 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 میگیرد که ریش خود را بتراشد .البته جهاد اینطور نیست.
شما هر قدر جهاد کنید و هر بار نتیجهی بد بگیرید ،واجب است که باز جهاد کنید و باز
نتیجهی بد بگیرید .مرحوم شیخ شهابالدین سهروردی به این میگفت« ،عقل سرخ».

ساخت رباتهای دانشجو توسط دارپا



Abdullah Watandar

هولوکاست ،افشار و پیامدهای ناخواستهی
اغراق
در چند نوشته از دوستان ،کشتار ساکنین افشار با
هولوکاست مقایسه شده است .این دوستان با تکیه بر
نوع رویارویی غربیها با هولوکاست و برخوردشان با قربانیان و عاملین آن ،در
مورد قتل عام افشار سخن میگویند .دو نکته در این مورد:
 .1با تمام وحشت و دردی که در فاجعهی افشار دیده و حس میشود ،مقایسهی
آن با هولوکاست هم نادرست و دور از واقعیت است و هم نفس این کار،
به جای نزدیک کردن بازماندگان به عدالت و دادخواهی ،آن را در نگاه
هموطنان غیرهزاره/شیعه ،به «پیراهن عثمان» تبدیل میکند .وسعت و وحشت
هولوکاست ،آنچنان عظیم و غیرقابل تصور است که واقعا نمیتوان هر فاجعه،
قتل عام ،نسلکشی ،ستم و سرکوب را با آن مقایسه کرد .یازده میلیون قربانی
ال یک هزار قربانی مقایسه کرد ،گرچند سنگینی گرفتن جان
را نمیتوان با مث 
یک نفر و یک خانواده هم فوقالعاده است .نابودی صنعتی یازده میلیون انسان
را نمیتوان 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 اغراقآمیز
و در نتیجه ،بیاهمیت میکند.
 .2نگاه ما نسبت به رویارویی انسان غربی با هولوکاست ،خیلی رومانتیک و
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
دارد .چگونگی این رفتار و برخورد را هم تا حدودی زیادی قدرت بازماندگان
قربانیان تعیین کرده است و میکند .تقریبا تمام غرامتها به بازماندگان قربانیان
ت و اصال در روایت معمول هولوکاست تا حدود بسیار
یهودی پرداخت شده اس 
زیادی نشانی از قربانیان ضعیف ،به چشم نمیخورد .روماها یا همان کوچیهای
هندیتبار اروپایی ،بخش مهم و قابل توجهی از قربانیان هولوکاست را تشکیل
میدادند؛ اما جای پایشان را بهسختی میتوان در روایتهای معمول هولوکاست
یافت .آلمان فقط سه-چهار سال قبل ،یکی از نمایندگان روماها را به برنامهی
ساالنهی 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 گروههای مدافع حقوق بشر نشان میداد که مهاجرین
روما با تبعیض نهادمند و علنی در ایرلند روبهرو هستند .این در حالی است که
روماهای ساکن ایرلند ،در وضعیت بسیار بهتری قرار دارند .من شکی ندارم که
اگر قدرت جامعهی جهانی پشت یهودیها نمیبود ،هولوکاست هم مثل دهها
و صدها نسلکشی و کشتار جمعی دیگر در تاریخ بشر ،به تاریخ میپیوست و
اهمیت فراتر از یک رویداد دردناک تاریخی نمییافت .به نسلکشی وحشتناک
ارمنیها به دست ترکهای مسلمان نگاه کنید .این نسلکشی دردناک ،چه
خمی به ابروی ترکها یا مسلمانان منطقه میآورد؟ برو قوی باش...


Mohammad Juma Paiman

کاش یک جهادی میبودم!
حداقل تا حاال صاحب سه چهار تا زن ،چندین
بلندمنزل و شهرک و وظیفه در پارلمان میبودم.
پسرانم هم وزیر و معین و دیپلمات و حداقل رییس
میبودند .زندگی نسل بعد از خودم که تضمین بود ،حاال میتوانستم حق
نواسههایم را نیز از گلوی دولت بگیرم تا آنها هم بعد از مرگم مطابق میلشان
زندگی کنند.
اما من درس خواندم ،حداقل  18-17سال 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 جهادیها از من
جوانتر اند .این همه تحصیل و خون دل خوردن ،به اندازهی یکدهم 12-10
سال جهاد یک جهادی ارزش ندارد .من گلو پاره کنم کسی صدایم را نمیشنود؛
اما یک جهادی ریش بجنباند ،دولت تکان خورده است.
....
جدی نگیرید ،فقط یک درد دل بود!

مرکز تحقیقات پیشرفتهی پنتاگون/دارپا با همکاری
محققان دانشگاه مریلند موفق به ساخت رباتهایی
شدهاند که قدرت یادگیری دارند ،آنهم نه از انسان،
بلکه از یوتیوب! این کار بدون ب رنامهنویسی خاصی
انجامشده و با پخش ویدیوهای یوتیوب ب رای
ربات آموزش و مهارتآموزی با موفقیت انجام شده
است .سرمایهگذار اصلی پروژهی سازمان پروژههای
تحقیقاتی پیشرفتهی دفاعی DARPA/است که با
تکنی کهای ریاضی سنجش از راه دور (سنجش از راه

دور بر اساس مدلهای ریاضی) و ترکیب با ب رنامهی
(MSEEب رنامهای که فقط محدود به جمعآوری
اطالعات توسط سیستم نیست ،بلکه نوع واکنش به
اطالعات دریافتی را نیز تعریف م یکند) پروژه را توسعه
داده است.
بر این اساس ،محققان سیستمی را ط راحی کردهاند
که اجازه م یدهد رباتها آموزش ببینند و نحوهی
پخت غذا از روی ب رنامههای آشپزی را یاد بگی رند.
در آزمایش اولی ه ،رباتها توانستند کارهای دیده شده

در ویدیو را بهطور محدود انجام دهند .عالوه بر این،
سیستم تعریف شده ،به رباتها توانایی ذخیرهی آنچه
از روی ویدیوها یاد م یگی رند را داده تا با ساخت دانش
از طریق ابزارهای معین ،وظایف محوله را پیادهسازی
و اجرا کنند.
محققان دارپا معتقدند ،رباتها زودتر از آنچه تصور
م یشود ،قادر به یادگیری در کسری از ثانیه هستند
تا دانش ذخیرهسازی را به اشتراک بگذارند.
(جام جم آنالین)

 ۱۰مهارتی که همهی رهبران بزرگ دارند

بهتازگی دو تن از محققان و مشاوران تربیت رهب ران
اجرایی با نامهای «جک زینگر» و «جوزف فولکمن»،
نتایج مطالعات خود را در زمینهی مهارتهایی که
منجر به پیروزی رهب ران م یشود ،منتشر کردند.
آنها سوالهایی را از بیش از  ۳۳۰هزار مدیر ،مسئوالن
رده باال و کارمندان تحت امر آنها مطرح کردند و از
 ۱۶مهارت کلیدی رهبری ۴ ،مهارت برتر را انتخاب
و پس از بررسی بی شتر نتایج و مطالعات ،مهمترین
مهارتهای الزم در زمینهی رهبری اجرایی را در قالب
 ۱۰نکته دستهبندی و منتشر کردند.
رهبران بزرگ دیگران را تشویق م یکنند و به
آنها انگیزه م یدهند
رهب ران بزرگ چشماندازی روشن و قانعکننده نسبت
به آینده دارند که همین نگاه مدب رانه باعث افزایش
انگیزهی کارمندانشان م یشود و به آنها انگیزه
م یدهد تا در راستای اهداف سازمان عمل کنند.
ایدهآل همهی افراد این است که عملکرد آنها در
سازمان تأثیری در حد جهانی داشته باشد .به عنوان
یک رهبر ،شما بهترین فردی هستید که م یتوانید
بر ارتباط اعضای تیم کاری خود با مشتری و جامعه
تأثیر داشته باشید.
عملکرد رهبران بزرگ ،صادقانه و پیوسته
است
رهب ران بزرگ صادق ،شفاف و یکپارچه عمل م یکنند.
آنها به آنچه م یگویند ،عمل م یکنند و پای حرف
خود م یایستند .همانطور که «ری دیویس»،
مدیرعامل بانک اومپکوا در کتاب خود با عنوان
«عدم قطعیت در رهبری» نوشته است« :من همیشه
به کارمندان خود م یگویم که این حق را دارند که به
پرسشهای آنها پاسخ داده شود .هرچند لزوما پاسخی
که دریافت م یکنند ،مطابق میل آنها نباشد؛ اما مهم
این است که با حقیقت مواجه شوند .این امر م یتواند
باعث مطرح شدن پرسشهای بی شتری شود؛ اما ما
پاسخگوی تمام آنها هستیم و خواهیم بود».
رهبران بزرگ مسایل را حل و مشکالت را
تحلیل م یکنند

رهبر اجرایی یک سازمان از بین افراد آموزشدیدهای
انتخاب م یشود که توانایی سازماندهی مسایل و
مشکالت را دارد .وی م یتواند سودآوری سازمان را
از طریق کشف فرصتهای بازار فراهم سازد که این
قابلیت نه تنها نیازمند یک قدرت تحلیل فوقالعاده،
بلکه مهارتی فراتر از متوسط عموم مردم است.
رهبران بزرگ برای به نتیجه رسیدن تالش
م یکنند
بعضی از افراد خوشحال م یشوند که خود به کناری
بنشینند و هیاهوی جهان را تماشا کنند .همین که
در سازمان آنها کارها طبق یک روال عادی انجام
شوند ،ب رای آنها کاف یست .در حالی که رهب ران بزرگ
پشتکار و سرسختی زیادی ب رای ربودن گوی سبقت از
رقیبان خود دارند و در به ثمر نشاندن کارها ،م یتوان
روی آنها حساب کرد.
رهبران بزرگ ارتباطات قوی و مؤثر ایجاد
م یکنند
رهب ران بزرگ با کارمندان خود از طریقهای مختلف
ارتباط برقرار م یکنند .این ارتباط م یتواند به صورت
مکالمات حضوری ،مالقاتهای گروهی ،پس تهای
وبالگی ،ارسال ایمیل و گفتوگو از طریق اسکایپ،
تیلفون یا هر شکل دیگری از وسایل ارتباطی باشد.
این رهب ران تنها در بارهی ارتباطات صحبت نم یکنند،
بلکه بدان عمل م یکنند.
رهبران بزرگ روابط محک متر ایجاد م یکنند
بوکار بر پایهی روابط و صداقت شکل
یک کس 
م یگیرد .بدون این دو عامل ،شما نم یتوانید به یک
تجارت موفق دست پیدا کنید .از هر فرصتی ب رای
ایجاد رابطه با اعضای تیم خود ،مشتریان ،فروشندگان،
رییس ،رییس رییس خود یا دیگر اعضای سازمان خود،
استفاده کنید .روابط محکمتر ،از شما رهبر کارآمدتری
خواهد ساخت.
رهبران بزرگ تخصصهای خود را به کار
م یگیرند
اکثر رهب ران اجرایی ،کار خود را از یک مهارت
خاص؛ مانند فروش ،حسابداری یا ط راحی نرمافزار

شروع کردهاند .بهترین رهب ران ،وقت زیادی را صرف
مهارتهای فنی و تخصصی خود نمودهاند و به
متخصصان ارزشمندی در حوزهی کاری خود تبدیل
شدهاند .بناب راین ،ب رای رهبری یک تیم کاری ،دارای
صالحیت هستند.
رهبران بزرگ نگاه بلندمدت و استراتژیک
دارند
رهب ران قوی نگاهی بلندمدت به آینده دارند و به شرایط
موجود در زمان حال بسنده نم یکنند .آنها ضمن به
کارگیری تاکتی کهای الزم در مواقع مورد نیاز ،دیدگاه
استراتژیک خود را حفظ کرده و در راستای رسیدن به
بهترین آیندهی ممکن ،پیش م یروند.
رهبران بزرگ توسعه و پیشرفت
کارمندانشان را م یخواهند
رهب ران بزرگ در حین توجه به توسعه و پیشرفت
مهارتهای فنی و تخصصی خود ،به نیروی کار تحت
امر خود نیز توجه م یکنند و با صرف بودجه ،به توسعه
و پیشرفت مهارتهای آنها نیز کمک م یکنند .آنها
با نگاهی امیدوار ،به دنبال تربیت و آمادهسازی نسل
جدید رهب ران بعدی سازمان هستند.
رهبران بزرگ به دنبال نوآوری هستند
«نوآوری اهرم اصلی ب رای ایجاد یک اقتصاد رقابتی
است».
این نظریه با موافقت بیش از  ۹۲درصد از  ۲۸۰۰مدیر
اجرایی حاضر در Global Innovation
 Barometerدر سال  ۱۳۹۱زیر نظر جنرال
الکتریک مواجه شد .توانایی در ایجاد نوآوری یک
مهارت کلیدی ب رای یک رهبر حرفهای است.
نکتهی اضافه :رهب ران بزرگ م یدانند که قهرمانان خود
را با تغیی رات وفق م یدهند.
این روزها ،شرکتها تغیی رات ناشی از گذر زمان را بسیار
سریعتر از گذشته احساس م یکنند و طبیعی است
که سازمانها و کارکنان آنها خود را با این تغیی رات
هماهنگ سازند .رهب ران موفق با مشاهدهی تغیی رات
شرایط ،انعطاف نشان داده و ب رنامههای سازمان خود
را در راستای اوضاع جدید هدایت م یکنند( .برترینها)
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ویا :سیتی نقاط ضعف بارسا را
میشناسد

داويد ويا ،مهاجم سابق بارسلونا معتقد است که مانویل
پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي ،بهخوبي نقاط ضعف
بارسلونا را م يشناسد .کاتاالنها که در چند هفتهی اخیر
عملکرد بسیار خوبی داشته اند ،هفته آینده باید به مصاف
منچسترسیتی در چمپیونزلیگ بروند و ویا معتقد است که
سیتی نقاط ضعف بارسا را م یشناسد.
او در مصاحبه با وبسایت باشگاه منچسترسیتی گفت:
«فکر م یکنم بازی خیلی نزدیکی خواهد بود .سیتی و بارسا
از باشگاههای برتر جهان هستند و بازیکنان خیلی بزرگی
در دو تیم بازی م یکنند و فکر م یکنم بازی جذابی پیش
روست .مطمئنم که پیگرینی و دستیارانش بارسا را به خوبی
م یشناسند .وقتی مقابل چنین تیمهایی قرار م یگیرید،
باید مطمئن باشید که کار را ب رایشان سخت خواهید کرد
و از نقاط ضعفشان استفاده م یکنید .بارسا در فرم خیلی
خوبی قرار دارد .آنها روی نوار پیروزی هستند و فاصله
را با ریال مادرید کم کردند .فکر م یکنم پی شتر هم خبو
بازی م یکردند ،ولی نتیجه نم یگرفتند .همیشه وقتی پیروز
م یشوید ،اعتماد به نفس بی شتری دارید».

پودولسکی:
شاید به آرسنال بازگشتم

آندرهآ پي رلو ،هافبک ميالن عنوان کرد که
پس از فينال چمپيونزليگ سال  2005در
استانبول ،قصد داشته از ميادين فوتبال
خداحافظي کند .فاینل استانبول بین میالن
و لیورپول برگزار شد ،جایی که میالن در
نیمهی اول  0-3پیش افتاده بود ،ولی
لیورپول در عرض  7دقیقه موفق شد  3گول
به میالن بزند و بازی را به تساوی بکشاند.
سپس در ضربات پنالتی با درخشش دودک،
موفق شد قهرمان چمپیونزلیگ شود.
پی رلو در مصاحبه با  ABCگفت« :آن شب
متوجه شدم که سرنوشت در فوتبال م یتواند
چقدر عجیب باشد .نه فقط اینکه نتیجه
 0-3برده را در عرض  7دقیقه با تساوی
عوض کردیم ،بلکه دودک موفق شد یک
ضربهی مرگبار را از آندری شوچنکو در

محوطه  6قدم با چشمانی بسته بگیرد.
گاهی در فوتبال اتفاقاتی رخ م یدهد
که نم یتوان با آنها جنگید .بعد از بازی
م یخواستم از فوتبال خداحافظی کنم.
خوشبختانه ،دو سال بعد موفق شدیم در
آتن مقابل آنها قرار بگیریم و آن چیزی که
در استانبول مستحقش بودیم پس بگیریم.
بردن دومین چمپیونزلیگم خیلی ویژه بود.
بعضی م یگفتند که توپ طالی سال 2007
کاکا متعلق به من بود ،ولی او آن را با تالش
خودش کسب کرد .این جایزه همیشه به
بازیکنانی م یرسد که خوب گول م یزنند و
تفاوتها را رقم م یزنند .کاکا در آن دوران
آنطور بود و حاال رونالدو و مسی اینگونه
اند .اگر ژاوی و اینیستا آن را کسب نکردهاند،
پس من هم مستحقش نبودهام».



جواب منفی آبیدال به باشگاه بارسلونا

اريک آبيدال در مصاحبه با فرانس فوتبال
فاش ساخت که به پي شنهاد بارسلونا ب راي
مديريت مدارس فوتبال اين باشگاه ،پاسخ
منفي داده است .آبیدال در ادامهی این
مصاحبه عنوان کرد که به جای بارسلونا،
در باشگاه المپیاکوس مشغول به کار خواهد
شد .باشگاهی که چند ماته پیش در آن
از فوتبال بصورت رسمی خداحافظی کرد.
آبیدال که با بارسلونا به افتخارات زیادی
نائل گشته بود ،از سوی جوزپ بارتومئو ب رای
پذیرفتن مدیریت مدارس فوتبال و تیمهای
پایهای این باشگاه دعوت به همکاری شده

بود.
آبیدال به فرانس فوتبال گفت« :در
المپیاکوس به من وقت آزاد بی شتری
م یدهند و همچنین فرصت بی شتری
ب رای پیاده کردن اهدافم خواهم داشت.
چند روز پیش در سویس با یکی از مدی ران
المپیاکوس مذاکراتی داشتم و آنها از من
خواستند که  4روز در ماه به آتن بیایم و در
باشگاه مشغول شوم .اینگونه بود که پس
از بررسی همه جوانب تصمیم گرفتم که به
المپیاکوس پاسخ مثبت بدهم .کار من در
این باشگاه  24ساعته نیست».



مورینیو :بدون فابرگاس
بر بازی کنترول نداریم

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد
که غيبت فابرگاس م يتواند تعادل تيمش
در خط مياني را بههم بزند .فابرگاس که در
دیدار مقابل لیورپول از ناحیه همسترینگ
دچار مصدومیت شده بود ،حال با مشکل
سرماخوردگی دست و پنجه نرم م یکند.
مورینیو در این باره در جمع خبرنگاران گفت:
«ما تنها یک مشکل کوچک داریم ،هیچ
تیمی کامل نیست.
اسکار کمی مشکل دارد ،فابرگاس مریض
است و ویلیان همچنان از بازی لیورپول
احساس مصدومیت م یکند ،ولی همه

شانس بازی کردن دارند به جز میکل که به
کلی از لیست تیم خط خورده است .ما بدون
فابرگاس تیم متفاوتی هستیم .نم یگویم
بهتر یا بدتر ،م یگویم متفاوت .تیم از پیش
فصل پیشرفت خوبی به همراه او داشته و
یک سبک خاص پیدا کرده است.
بدون او ،کنترول بازی از دست ما خارج شده
و نم یتوانیم حفظ توپ کنیم .البته تیم
همان تیم است ،منظم و سریع در انتقال
توپ ،ولی با حضور او ،کنترول بهتری بر
بازی داریم .توپ در اختیار ماست و این به
خاطر سبک بازی اوست».

لوکاس پودولسکي ،مهاجم اينتر عنوان کرد که در بهار،
تکليف آيندهاش توسط آرسنال و اينتر مشخص خواهد
شد .مهاجم تیم ملی آلمان یکی از خریدهای نراتزوریها
در زمستان بود ،ولی نتوانسته تا به اینجا عملکرد خوبی در
اینتر داشته باشد .او د مصاحبه با مجلهی کیکر گفت که از
شرایط فعل یاش در اینتر راضی نیست.
او گفت« :طوری که اوضاع پیش رفته ،تابستان باید به لندن
بازگردم .در ماه مارچ یا آپریل در بارهی آن بحث خواهیم
کرد .در هر صورت ،هیچگاه با آرسن ونگر یا هواداران تیم
مشکلی نداشتهام .بسیاری گفتهاند که من یک بازندهام؛ زی را
در لیست اینتر ب رای یورولیگ حضور نداشتم ،ولی در بارهی
این موضوع هنگام امضا قرارداد بحث کرده بودیم .م یدانم
همیشه انتقاداتی خواهد شد ،ولی اینکه تشخیص دهید چه
چیز درست است و چه چیز غلط ،موضوع بسیار مهمی است.

بن عطیه :در بایرن زود
هماهنگ شدم

مهدي بن عطيه ،مدافع بايرن مونيخ عنوان کرد که سخت
در تالش است تا هرچه بي شتر با همتيم يهايش هماهنگ
شود .بن عطیه در تابستان از رم به بایرن مونیخ پیوست و
هماهنگی نسبتا خوبی با دیگر همتیم یهایش پیدا کرده
است .او در مصاحبه با سایت یوفا عنوان کرد که تمام
تالشش را انجام م یدهد که بی شتر با تیمش هماهنگ شود
و به سطح انتظارات برسد.
او گفت« :من کارم را انجام م یدهم .خوب هماهنگ شده
ام .مسلما اوضاع با ذهنیتی که قبال داشتم متفات است.
اینجا در بایرن ،هر شنبه باید پیروز باشی و در بازیهای
چمپیونزلیگ هم همی نطور؛ زی را این هدف باشگاه است.
باید سخت تالش کنم و وقتی مربی از من م یخواهد که
بازی کنم ،باید بهترین بازیام را به نمایش بگذارم .تابهحال
همهچیز خوب پیش رفته است .م یدانم انتظارات از من
باالست؛ زی را من از رم خریداری شدهام و مبلغ زیادی ب رایم
پرداخت شده و به همین علت ،صحبت راجع به من زیاد
است ،ولی ب رایم مهم نیست .م یدانم چه کارهایی م یتوانم
انجام دهم و به تیم کمک کنم .همیشه سعی م یکنم
بهترین بازیام را انجام دهم و در پایان فصل ،باید ببینیم که
چه تأثیری در عملکرد تیم داشتهام».

کاسیاس :حق همیشه با
هواداران است

ايکر کاسياس ،کاپيتان ریال مادريد عنوان کرد که هواداران
هميشه حق دارند به تيم اعتراض کنند .دروازهبان اسپانیایی
در شکست  0-4مقابل اتلتیکو ،روی گولها بسیار ضعیف
عمل کرد و مقصر بود .او در دیدار مقابل دپورتیوو ،توسط
هواداران در برنابئو هو شد و حاال کاپیتان تیم ملی اسپانیا
و ریال ،مدعی شد که از واکنش هواداران ناراحت نشده و
تمرکزش روی بهتر بازی کردن است .او گفت« :هرکسی
م یتواند هر طور که م یخواهد فکر کند .هواداران ،راجع به
هر چیزی حق دارند .من فقط باید تمرکزم را باال ببرم و
بهترین عملکردم را به نمایش بگذارم».

فانخال:
روحیهی یونایتد فوقالعاده بود

لوییس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد به
تمجيد از روحيه تيمش پس از پيروزي 1-3
مقابل پرستون پرداخت .در حالی که یونایتد
در اوایل نیمهی دوم 0-1 ،عقب افتاد ،موفق
شد در  3گول به تیم حریف بزند و به بازی
برگردد .سرمربی سابق تیم ملی هالند ،بازی
دوشنبه شب را یک امتحان سخت دانست،
ولی از واکنش بازیکنانش به گول خوردن
تمجید کرد.
او گفت« :در نیمهی اول ،با دالیل مشخص
از عملکرد تیم خیلی راضی بودم زی را ما
هیچ اشتباهی نکردیم .در نیمهی دوم ،کمی
بد شانس بودیم و گول بدی خوردیم ،ولی

بار دیگر روحی هی خوبی نشان دادیم که
باورکردنی نبود .ترکیب را عوض کردیم
که راهحل پیروزیمان همین بود .گولهای
فوقالعادهای زدیم ،البته کمی خوش شانس
هم بودیم ،ولی خوب بود .مخصوصا در
نیمهی دوم پاس والنسیا ب رای فلین ی ،خیلی
روی این حرکات کار کرده بودیم و ب رای
والنسیا خیلی خوشحالم».
فانخال در بارهی فالکائو گفت« :م یتوانیم
فشار را از او برداریم و او شروع به گولزنی کند،
ولی در نیمهی اول در پستی که م یخواست
به او بازی دادم ،ولی همیشه ب رایش پست
خالی ندارم و مشکل همی نجاست».



مورینیو :هیچ تیمی مدعی اصلی فتح  CLنیست

ي تأکيد کرد
ژوزه مورينيو ،سرمربي چلس 
که ریال مادريد و بايرن مونيخ ،مدعيان
اصلي قهرماني در رقابتهاي اين فصل
چمپيونزليگ نيستند .آب یهای لندن امشب
در دیدار رفت مرحلهی یکهشتم نهایی
لیگ قهرمانان،میهمان پاریس سنت جرمن
خواهند بود .بسیاری از ریال و بایرن ،قهرمانان
دو فصل اخیر اروپا ،به عنوانمدعیان اصلی
قهرمانی این فصل نام م یب رند اما مورینیو
معتقد است از حاال نم یتوان شانس هیچ
تیمیرا بیش از بقیه دانست.
او به خب رنگاران گفت« :با اینکه شانس
یکی دو تیم بیش از بقیه است ،موافق
نیستم؛ زی را در چمپیونزلیگهمیشه جا ب رای
شگفت یسازی وجود دارد.در همین یکدههی
گذشته ،تیمهایی به قهرمانی رسیدند که
انتظارش را داشتید؛ اما تیمهایی هم قهرمان
شدند که کسی انتظارش را نداشتید .م یتوان
این تعادل را -50 50دانست.
سه-چهار تیم هستند که کسی انتظار
قهرمان یشان را ندارد .وقتی به مرحلهی
حذفی م یرسیم ،من واقعا نمیدانم کدام
تیمها مدعی هستند .به نظر من ،در حال
حاضر  16کاندیدا وجود دارند».

دیگو کاستا ،مهاجم چلسی ،به دلیل
محرومی ت ،در سه دیدار اخیر تیمش حضور
نخواهد داشت و به همین دلیل ،مورینیو
نگران آمادگی اوست« :بلی ،او از ابتدا بازی
خواهد کرد؛ اما فکر نم یکنم ب رای بازیکنی که
در سه دیدار اخیر بازی نکرده ،شرایط چندان
خوب باشد .فکر نم یکنم او در بهترین شرایط
باشد .در مقابل ،لوییک رمی و دیدیه دروگبا در
سه دیدار اخیر بازی کردهاند و م یدانم ب رای
آنها مهم است کهدر این دیدار فرصت بازی
پیدا کنند .م یدانم هر دو آنها آماده هستند».
پتر چک در دیدار این هفتهی چلسی مقابل
اورتون نمایش درخشانی ارائه داد و مورینیو
هم فاش نکرد که در دیدار امشب ،از کدام
دروازهبان تیمش استفاده خواهد کرد« :کورتوا
نم یداند بازی خواهد کرد یا نه؛ به شما هم
نم یتوانم بگویم .او باید این را از من بشنود،
نه از رسانهها اما بار دیگر تکرار م یکنم که
چلسیدو نفر از بهترین دروازهبانان لیگ برتر
را در اختیار دارد و انتخاب از بین آنها ب رای من
آسان است .مناز هردو بسیار راضی هستم.
هر بار که هر یک از آنها بازی م یکنند ،تیم
کامال اعتماد به نفس دارند؛زی را م یدانند که
دروازه بان بزرگی درون دروازه است».



رائول:
ریال نمیتواند دوباره شالکه را  1-6ببرد

رائول گونزالس ،اسطورهی باشگاه ریال مادريد
معتقد است که شاگردان کارلو آنچلوتي نسبت
به فصلگذشته ،کار دشوارتري مقابل شالکه
در پيش خواهند داشت .ریال یها در حالی این
هفته در دیدار رفت مرحلهی یکهشتم نهایی
لیگ قهرمانان میهمان شالکه خواهند بود
که سال گذشت ه این تیم را در خانهاش 1-6
شکست دادند.
رائول که بعد از جدایی از ریال ،دو فصل در
شالکه بازی کرد ،معتقد است ،ریال یها این بار
نباید انتظار کسب نتیجهی مشابهی داشته
باشند.او به  ASگفت« :روی کاغذ این دیدار

راحتی ب رای ریال است؛ اما پیروزی را باید در
زمین به دست آورد .شالکه هر کاری بتواند
انجام م یدهد تا مهمانی ریال را خ راب کند
اما کسب نتیجهی سال قبل آساننیست».
رائول که اکنون عضو نیویورک کاسموس
است ،همچنین در مورد دوران حضورش در
بوندس لیگاگفت« :از اولین روز تا آخرین روز،
من رابطهی ویژهای با هواداران داشتم .شرایط
در نیویورک هم همینطور است؟ انتظار دارم
تجربهی فوقالعادهای باشد ،اما متفاوت از
شالکه؛ زی را تجربهی حضور در بوندس لیگا
تکرارنشدنی است».



داوید لوییز:
کاستا بازیکن فوقالعادهای است

داويد لویيز ،مدافع پاريس سنت جرمن
مدعي شد که همتيم يهايش بايد مراقب
ديگو کاستا ،مهاجم چلسي در ديدار دو تيم
در ليگ قهرمانان باشند.
دو تیم دیشب در پاریس به مصاف یکدیگر
رفتند و کاستا که پس از سه جلسه
محرومیت به میادین بازگشته ،انگیزهی
بسیار باالیی خواهد داشت.
او در جمع خبرنگاران گفت« :او مهاجم
خیلی خوبی است و با اعتماد به نفس
باال ،گولزنی را شروع کرده است .بازیکن
فوقالعادهای است».
لوییز در بارهی اهمیت کسب نتیجه در خانه
و همچنین قدرت چلسی در فصل جدید
گفت« :ب رای این که در دیدار رفت نتیجهی

خوبی بگیریم و نیمی از راه صعود را بهخوبی
طی کنیم ،باید قدرتمند ظاهر شویم.
بازیکنان چلسی حاال پیام مورینیو را بهتر
دریافت م یکنند.
سال دوم ،مورینیو معموال بهتر با تیمش
هماهنگ م یشود.
حاال آنها دو یا سه بازیکن بسیار خوب به
تیم اضافه کرده اند مثل کاستا و فابرگاس.
آنها امسال قویتر هستند.
فکر نم یکنم اختالف کیفیتی زیادی بین
دو تیم باشد.
دو تیم خیلی خوب به میدان م یروند ،با
بازیکنانی خوب و مربیانی فوقالعاده .باید
ثابت کنیم که چقدر خوب م یتوانیم در
زمین ظاهر شویم».

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

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

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.
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نگرانی از ناهماهنگی
سخنگویان دولتی در پیامرسانی

اطالعات روز :در سومین نشست سخنگویان دولتی در
کابل ،از افزایش ناهماهنگی میان آنان در پیامرسانی به
مردم و رسانهها ابراز نگرانی شد .در این نشست سخنگویان
ادارههای مختلف دولتی حضور داشتند و برخی از آنان اعتراف
کردند که بینشان هماهنگی درست برای پیامرسانی در مورد
مواضع حکومتی وجود ندارد.
این نشست در ادامهی نشستهای قبلی سخنگویان حکومت
توسط ریاست مرکز رسانههای حکومت برگزار شد .صفتاهلل
صافی ،رییس این مرکز هدف از برگزاری این نشست را
افزایش هماهنگی میان سخنگویان دولتی برای اطالعرسانی
شفاف به مردم خواند و گفت ،باید از پراکندگی در پیامرسانی
جلوگیری شود.
در برخی از موارد شماری از سخنگویان دولتی همواره از
اطالعرسانی شفاف به رسانهها خودداری میکنند .در گذشته
در بعضی موارد دیگر حتا سخنگو و معاونش اطالعات
متناقض ارائه کردهاند .مجیبالرحمان رحیمی ،سخنگوی
ریاست اجرایی در نشست دیروز گفت ،سخنگویان دولتی باید
در مورد مسایل و مواضع دولتی هماهنگی کامل داشته باشند.
او افزود که ناهماهنگی سخنگویان دولتی در پیامرسانی
بیشتر شده و باید هماهنگی در سطوح مختلف ادارهها به
وجود آید .رحیمی از تمام سخنگویان دولتی خواست که
در بیان حقایق صداقت را در نظر بگیرند .ظاهر عظیمی،
سخنگوی وزارت دفاع در نشست دیرو ز ارائهی معلومات
شفاف را حق مردم خواند.
او گفت که دادن اطالعات نادرست ،اعتماد مردم را نسبت به
حکومت وحدت ملی کاهش میدهد .عظیمی از سخنگویان
ارگانهای امنیتی خواست که صرف اطالعاتی را محرم
کنند که در آن جان نیروهای امنیتی در خطر باشد .سیمین
حسنزاده ،معین نشراتی وزارت اطالعات و فرهنگ در این
نشست از رشد  ۶درصدی آزادی بیان در کشور خبر داد.

کابل-مشهد
کابل-تهران
مشهد-کابل
تهران-کابل

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel
آدرس :کارتهسه-پلسرخ ،پهلوی باختربانک ،کابل افغانستان

web: www.etilaatroz.com
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دیدار رییس جمهور با راحیل شریف:

نتایج اقدامات پاکستان در زمینهی صلح واضح میشود

اطالعات روز :جنرال راحل شریف ،رییس ستاد
مشترک ارتش پاکستان در رأس یک هیأت بلندپایه
دیروز وارد کابل شد .محمداشرف غنی ،رییس جمهور
کشور عصر دیروز با راحیل شریف در ارگ مالقات
کرد .در این دیدار هیأت پاکستانی از تعهد این کشور
در به تأمین صلح در افغانستان اطمینان داده است .هیأت
نظامی پاکستانی گفته از اقدامهای پاکستان برای آوردن
صلح در افغانستان خبر داده است .دفتر رسانههای ریاست
جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،پیامهای
هیأت پاکستانی مثبت و نشان دهندهی تعهدشان بود .بر
اساس این خبرنامه ،نتایج اقدامهای پاکستان برای صلح
در افغانستان در هفتههای آینده واضح میشود.
دولت افغانستان انتظار دارد تا تعهدات و اقدامات پاکستان
و همچنان همکاریهای دوجانبه نتیجهی مثبتی برای
تأمین صلح در هردو کشور داشته باشد .از سویی هم،
سخنگوی ارتش پاکستان دیروز گفت ،شریف با مقا مهای

توگو میکند .پس از
نظامی و سیاسی افغانستان نیز گف 
تشکیل حکومت وحدت ملی ،تنش  13سالهی کابل و
اسالمآباد ظاهراً کاهش یافته است.
سفر و دیدار سران کابل و اسالمآباد به طور مداوم ادامه
دارد .این دومین سفر شریف به کابل در سه ماه گذشته
است .رییس ستاد ارتش پاکستان در سفر قبلیاش نیز
با رییس جمهور دیدار کرد و در این دیدار ،دو طرف در
مورد تقویت مبارزهی مشترک با تروریسم و افراطگرایی
در افغانستان ،پاکستان و منطقه تأکید کردند.
رییس جمهور پس از رسیدن به قدرت به پاکستان سفر
کرد و با مقامهای این کشور در زمینههای مختلف ،از
جمله مبارزه با تروریزم به توافقهایی دست یافت .با این
همه ،هنوز وضعیت امنیتی در کشور بهبود نیافته و دیروز
در یک حملهی طالبان در لوگر 20 ،مأمور پولیس کشته
شدند .مقامهای حکومتی همواره گفتهاند ،النههای
تروریسم در پاکستان اند.
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جنرال کمپبل:
فصل جنگ
نیروهای امنیتی افغان برای
ِ
آماده باشند

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 میشود و نیروهای امنیتی در این کشور در آزمون
بزرگی قرار دارند.
گر وههای تروریستی هر سال در فصل بهار حمالتشان را در کشور افزایش
میدهند و حال کمتر از دو ماه دیگر به شروع این فصل مانده است .اما
نورالحق علومی ،وزیر داخله دیروز به طالبان ،شبکهی 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 والیتها ،مسلکیسازی و ارتقای ظرفیت پولیس را در
اولولیت کاریاش قرار میدهد .علومی این اظهارات را دیروز در سمینار سه
روزهی 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.
رییس اجرایی برگزاری این سمینار را برای یافتن راههای حل مشکالت
امنیتی مهم خواند و گفت ،تمام فرماندهان پولیس در سطح کشور ،مشکالت
را همانگونه 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
موفقیتتان است .او در بخش دیگر سخنانش گفت ،سیاست جلب همکاری
جامعهی جهانی ادامه دارد؛ اما به هیچ کشوری حق وتو در سیاستهای خارجی
داده نمیشود .عبداهلل افزود ،منافع ملی در برابر هیچچیز معامله نمیشود و جل و
هر حرکتی که منافع ملی را به خطر اندازد ،گرفته میشود .او از مردم و شورای
ملی خواست که از نیروهای امنیتی حمایت کنند .به دنبال آن ،عنایتاهلل
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 ریشهکن ساختن آن ،نیاز به حمایت جامعهی جهانی است .او در
ادامه هماهنگی میان نیروهای امنیتی را کلید موفقیت در برابر دشمنان خواند.

