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3صفحه

ظاهرا رویکرد کرزی اگر عاشق چیزی هستید، آزادش بگذارید
به قدرت سیاسی در افغانستان 

این گونه بوده و مؤثر واقع شده است
محوطه ای که حامد کرزی در آن دوران پس از ریاست جمهوری اش را 
می گذارند، با دیوارهای کاخ ریاست جمهوری مماس است؛ جایی که او 
هنگام رهبری افغانستان در سیزده سال گذشته در آن به سر برد. خانه ی 
جدید او، قرارگاه برنامه ی توسعه ای سازمان ملل متحد )UNDP( بود. 
کیسه های ریگ، موانع و جنراتورها برداشته شده اند، ساختمان مزین و 
رنگ آمیزی شده است و چمن آراسته به ویالی اصلی که وی در آن جا 
زندگی می کند، منتهی می شود. زیبایی آرام و لطیفی در حیاط وجود دارد که 
یادآور عکس های کابل قبل از جنگ است. دفتر کرزی در خانه ی کوچکی، 
مانند یک جزیره در وسط آن برپا شده است. داخل آن سلیقه وار مبلمان 
چیده شده است و کارکنان محتاط و حرفه ای در فضایی کار می کنند که به 
طور شگفت انگیزی آرام است.
پیش از این، کرزی را چندین بار دیده بودم؛ بیش تر زمانی که برای 
سازمان ملل متحد کار می کردم و در مالقات ها با او یادداشت برداری 
می کردم؛ اما این اولین باری بود که با او گفت و شنود داشتم...
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صفحه 2

سازمان بین المللی پناهندگان:
قاچاق انسان در افغانستان افزایش یافته است

صفحه5
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صفحه 6

هنرمندی که نقش می آفریند
 و رویای زندگی فارغ از جنگ دارد

سیاست زدگی نگرش سیاسی
 در فرهنگ سیاسی ما

تفکر مثبت، آغاز راه تحول است



با  مهاجرت  بین المللی  سازمان  روز:  اطالعات 
ابراز نگرانی از افزایش قاچاق انسان در افغانستان، 
اعالم کرده که  از سال 2002 تا کنون قاچاق حدود 
1300 تن از افغانستان به کشورهای دیگر را ثبت 
کرده ایم. مسئوالن این سازمان گفتند، در میان این 
تعداد زنان و کودکان نیز شامل بوده   و اکثر آنان به 

کشورهای اروپایی انتقال داده شده اند.
بین المللی  سازمان  رییس  دازینگر،  ریچارد 
یک  انسان  قاچاق  و  تجارت  که  گفت  پناهندگان 
از  جلوگیری  برای  و  است  افزایش  به  رو  پدیده ی 
گرفته  دست  روی  همه جانبه  اقدام های  باید  آن 

شوند. او این اظهارات را دیروز در کابل در گشایش 
گارگاه سه روزه ی افسران پولیس سرحدی کشور 

بیان کرد.
سازمان  و  داخله  وزارت  سوی  از  کارگاه  این 
سه  این  در  و  راه اندازی شد  پناهندگان  بین المللی 
روز، به افسران پولیس سرحدی مهارت جلوگیری 
رییس  می شود.  داده  آموزش  انسان  قاچاق  از 
در  که  کرد  تأکید  پناهندگان  بین المللی  سازمان 
والیت های  به  کارگاه ها  چنین  برگزار ی  آینده 

افغانستان گسترش داده می شود.
وزارت  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  آن  دنبال  به 

فعالیت  کشور  در  انسان  قاچاق بران  گفت،  داخله 
دارند و در سال های گذشته برای جلوگیری از آن 
سال  چند  در  افزود،  ادامه  در  او  است.  شده  اقدام 
از  خارجی  و  داخلی  قاچاق بران  از  تعداد ی  گذشته 
کابل و شماری از والیت های کشور بازداشت شده 

و تالش ها برای جلوگیری کامل آن جریان دارد.
فقر و بیکاری، مشکالت سرحدی و عدم کنترول 
دقیق سرحدات، نبود برنامه ی مشخص و محاکمه 
نکردن قاچاق بران انسان، از عوامل اساسی افزایش 
در کشور خوانده شده اند. همه ساله  انسان  قاچاق 
به  قاچاق بران  توسط  شهروندان  از  زیادی  تعداد  

برخی  و  می شوند  داده  انتقال  خارج  کشورهای 
دست  از  را  جان های شان  راه  مسیره  در  آنان  از 

می دهند.
با این حال، سخنگوی وزارت داخله گفت که تمام 
کشورهای شامل در چوکات سازمان ملل در تالش 
افزود  ادامه  در  او  اند.  انسان  قاچاق  از  جلوگیری 
قاچاق بر  بزرگ  گروه  چهار  گذشته  سال  در  که 
در  خارجی،  افراد  از  شماری  شمول  به  انسان، 
برای  به گفته ی صدیقی،  بازداشت شده اند.  کشور 
و  جدی  مبارزه ی  به  انسان،  قاچاق  از  جلوگیری 

همکاری کشورهای منطقه نیاز است.

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  روز:  اطالعات 
ملی  وحدت  حکومت  تالش های  از  کشور  پیشین 
اما گفت که  در روند مذاکرات صلح حمایت کرد؛ 
پاکستان در این روند باید صادقانه و شفاف عمل 
کند.  حامد کرزی در ادامه تأکید کرد که افراطیت 
از راه خشونت  نه  برود،  از بین  از راه سیاسی  باید 

و جنگ.
داد،  هشدار  پاکستان  به  پیشین  جمهور  رییس 
آن  آوردن  برای  ولی  می خواهد،  صلح  افغانستان 

تسلیم هیچ کسی نمی شود: »ما تسلیم امریکا نشدیم 
و به کشورهای دیگر به هیچ معنا و در هیچ شرایط 
نخواهیم شد«. حامد کرزی گفت که یک  تسلیم 
و صاحب عزت  به خود  متکی  افغانستان مستقل، 
می خواهد و از روند صلح صادقانه حمایت می کند. 
رییس جمهور پیشین در زمان حکومتش پاکستان 
دیروز  او  بود.  خوانده  ناامنی های کشور  را مسئول 
گفت وگوهای  به  که  خواست  طالبان  از  دیگر  بار 
نشوند.  بیگانگان  دست  ابزار  و  شوند  حاضر  صلح 

را در همایش  این اظهارات  رییس جمهور پیشین 
اندیشه های مهاتما گاندی و خان  از  یادبود  علمی 
عبدالغفورخان زیر عنوان »عنعنه ی عدم تشتت در 

منطقه« در کابل بیان کرد.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  نشست  این  در 
حکومت وحدت ملی، غالم احمدخان بلور، رییس 
اسپنتا، مشاور سابق  دادفر  پاکستان،  عوامی  حزب 
امینت ملی و سفیر هند حضور داشتند. کرزی در 
ابزار  از  تاکنون  پاکستان  که  گفت  نشست  این 

افراطیت به نفع اروپا و امریکا و  بر ضد افغانستان 
و هند استفاده می کند. به دنبال آن، رییس اجرایی 
که  گفت  نشست  این  در  ملی  وحدت  حکومت 
تالش های تازه برای برقراری صلح، شفاف و با در 
نظرداشت منافع ملی کشور پیش برده خواهد شد. 
عبداهلل افزود که سران سیاسی و مردم در جریان 
معنای  به  او گفت، صلح  قرار می گیرند.  روند  این 
عزت  با  معامله  بدل  در  گروهی  و  با کس  معامله 

مردم نیست.

اعالم  مرکزی  بانک  مسئوالن  روز:  اطالعات 
این  نمایندگی  افغانی  میلیون   76 دزد  که  کردند 
بانک در قندهار شناسایی شده و اکنون در پاکستان 
مرکزی  بانک  معاون  تراب،  عیسی  می برد.  به سر 
بانک  نمایندگی  مسئول  دزد  این  گفت،  دیروز 
قندهار  بولدک والیت  اسپین  ولسوالی  در  مرکزی 
بود و 76 میلیون افغانی را از خزانه ی این نمایندگی 

دزدی کرده است.
این دزدی چند روز پیش صورت گرفته و به دنبال 

این  در  تحقیق  برای  را  هیأتی  مرکزی  بانک  آن، 
اساس  بر  کرد .  اعزام  قندهار  والیت  به  زمینه 
تحقیقات ابتدایی این هیأت، سید احمد آغا، مسئول 
نمایندگی بانک مرکزی در ولسوالی اسپین بولدک 
به  را  خزانه  کلید  همکارش  دو  با  قندهار  والیت 

دست آورده و این مقدار پول را دزدیده اند.
و  بوده  نصب  مخفی  کمره های  نمایندگی  این  در 
با  شناسایی شده اند.  کمره ها  این  توسط  افراد  این 
آزاد ی  رادیو  به  مرکزی  بانک  معاون  حال،  این 

گفت، اکنون تحقیقات بیش تر در این زمینه جریان 
قرار  رسانه ها  اختیار  در  بعداً  دقیق  جزئیات  و  دارد 
داده می شود. او در ادامه از پولیس انترپول خواست 
با حکومت  آغا احمد  بازداشت سید  که در قسمت 

همکاری کند.
خبر  کارمندان شان  توسط  بانک ها  از  پول  دزدی 

تازه ای نیست. 
در  اتفاق هایی  چنین  گذشته  سال های  جریان  در 
در همین  است.  داده  رخ  نیز  بانک های خصوصی 

از  جلوگیری  برای  که  می گویند  کارشناسان  حال، 
دزدی پول از بانک ها، ضمانت استخدام کارمندان 

بانک ها در کشور بیش تر شود.
توسط  بانک ها  از  پول   دزدی  اگر  آنان،  باور  به 
بدی  عواقب  یابد،  افزایش  بانک ها  این  کارمندان  
برای نظام مالی کشور در پی خواهد داشت. در این 
صورت، بر بودجه ی مالی حکومت صدمه ی بزرگی 
وارد خواهد شد و از سوی دیگر، اعتماد مردم نسبت 

به بانک های خصوصی و دولتی کاهش می یابد.

تازگی  به  پاکستان  و  افغانستان  روز:  اطالعات 
توافق نامه ای جدید در بخش بورسیه های تحصیلی 
به امضا رسانده اند. بر اساس این توافق نامه، تا چند 
برای  افغانستان  دانشجویان  از  تعدادی  دیگر  ماه 
ادامه ی تحصیل به پاکستان فرستاده می شوند. این 
توافق نامه بین جانان موسی زی، سفیر افغانستان در 
پاکستان و مسئوالن دانشگاه علوم مدیریت الهور 

امضا شده است.
برجسته ی  دانشگاه های  از  مدریت الهور«  »علوم 

اساسی  اهداف  از  یکی  می رود.  شمار  به  پاکستان 
کابل  روابط  تقویت  یاد شده،  توافق نامه ی  امضای 
و اسالم آباد خوانده شده است. این در حالی است 
بار شش افسر  که چند هفته پیش برای نخستین 
به  نظامی  آموزش های  فراگیری  به منظور  نظامی 

پاکستان فرستاده شدند.
پاکستان  در  افغانستان  سفیر  موسی زی،  جانان 
با  روابط  گسترش  تالش  در  حکومت  که  گفت 
پاکستان در بخش های مختلف است. به گفته ی او، 

و  روابط  بورسیه های تحصیلی،  برنامه  ی  از طریق 
همکاری بین افغانستان و پاکستان بیش تر می شود. 
معنادار  نزدیکی  روابط،  چنین  که  گفت  موسی زی 

افغانستان و پاکستان را نشان می دهد.
برای همکاری در بخش تحصیالت عالی بین دو 
است.  گرفته شده  نظر  در  دالر  میلیون  کشور، سه 
پرداخته  حکومت  سوی  از  پول  این  میلیون  یک 
پاکستان  دولت  را  آن  دیگر  میلیون  دو  و  می شود 
تا 10   5 تعداد  به  است  قرار  کرد.  پرداخت خواهد 

پاکستان  به  ملکی  بخش  در  افغان  دانشجوی 
فرستاده شوند.

دانشجویان  که  گفت  پاکستان  در  کشور  سفیر 
به  آموزش  فراگیری  برای  مساویانه  دختر  و  پسر 
اسالم آباد  و  کابل  روابط  شوند.  فرستاده  پاکستان 
اخیراً وارد مرحله ی جدیدی شده است. گفت و گوها 
به طور  مقام های دو کشور  بین  زمینه ی صلح  در 
انتظار  غنی  جمهور  رییس  و  دارند  ادامه  دوام دار 

دارد، پاکستان طالبان را به میز مذاکره بنشاند.

اطالعات روز: وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد 
که عملیات ذوالفقار در والیت هلمند موفقانه پیش 
می رود و به تازگی نیروهای امنیتی 35 حلقه ماین 
را در این والیت کشف و خنثا کرده اند. با کشف و 
در  خونین  حمله ی  چند  از  ماین ها  این  خنثاسازی 

والیت هلمند جلوگیری شده است.
در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های وزارت دفاع 
به روزنامه ی اطالعات روز آمده است که بر اساس 
عملیات  در  امنیتی  نیروهای  اخیر،  گزارش های 
هلمند  در  طالبان  بر  را  سنگینی  تلفات  ذوالفقار 

گذشته  روز  خبرنامه،  این  اساس  بر  کرده اند.  وارد 
در نتیجه ی این عملیات 5 مخالف مسلح کشته و 5 

دیگر آنان زخمی شده اند.
در این عملیات مقدار زیادی سالح و مهمات جنگی 
نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. از سوی 

چهار  یاد شده  عملیات  در  امنیتی  نیروهای  دیگر، 
هزار متر مربع مواضع شورشیان را تخریب کرده اند. 
آمده است، در عملیات  در خبرنامه ی وزارت دفاع 
انفجاری نیز کشف و خنثا  ذوالفقار 2 دیپوی مواد 

شده اند.

والیت  در  محلی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
برف کوچ  اثر  بر  تن   12 شدن  کشته  از  بدخشان 
در این والیت خبر دادند. به گفته ی آنان، در این 
برف کوچ دو تن دیگر زخمی شده اند. برف کوچ در 
ولسوالی  مربوطات  در  کجلر  به  موسوم  منطقه ی 
تلفات  راغستان بدخشان فرود آمده و بر عالوه ی 

جانی، خسارات ملی نیز در پی داشته است.

در این برف کوچ هشت خانه زیر برف شده و اکنون 
باشندگان محل تالش دارند برف را از باالی این 
 3 ساعت  برف کوچ  این  کنند.  پاک کاری  خانه ها 
شب رخ داده است. عبداهلل همایون، رییس مبارزه 
با حوادث طبیعی والیت بدخشان دیروز گفت، مردم 
محل و آسیب دیدگان این برف کوچ به کمک فوری 

نیاز دارند.

والیت های  از  کشور  شمال شرق  در  بدخشان 
شاهد  زمستان  فصل  در  که  است  کوهستانی 
است. چندی  برف کوچ ها  و  برف باری های سنگین 
یمگان  ولسوالی  در  برف کوچ  یک  اثر  بر  پیش 
والیت بدخشان، شش نفر جان دادند و نزدیک به 

20 خانه زیر برف شدند. 
گفته می شود که هنوز اجساد این افراد از زیر برف 

بیرون کشیده نشده اند.
دیروز  بدخشان  والیت  معاون  بیدار،  گل محمد 
تا   5 از  آسیب دیده  خانواده  های  اعضای  به  گفت، 
معاون  است.  شده  نقدی  کمک  افغانی  هزار   15
والی بدخشان افزود، در زمستان امسال تا کنون 27 
نفر در نتیجه ی برف کوچ در ولسوالی های مایمی، 

یمگان و شکی این والیت جان  داده اند.

از  اطالعات روز: دیده بان حقوق بشر به تازگی 
حکومت پاکستان خواسته است که اخراج اجباری 
زودتر  هرچی  را  کشور  این  در  افغان  مهاجران 
از وضعیت کنونی مهاجران  متوقف کند. این نهاد 
و  کرده  نگرانی  ابراز  شدت  به  پاکستان  در  افغان 
گفته است که دولت پاکستان باید خالف تعهداتش 
و  افغانستان  بین  توافق  اساس  بر  نکند.  عمل 
در  افغان  قانونی  اسناد  دارای  مهاجران  پاکستان، 

این  در  می توانند   2015 سال  پایان  تا  پاکستان 
کشور زندگی کنند؛ اما این توافق از سوی پاکستان 
آسیایی  مدیر  معاون  کین،  فلیم  است.  شده  نقص 
پاکستان  دولت  گفت،  دیروز  بشر  حقوق  دیده بان 
مهاجران دارای اسناد قانونی افغان را اخراج نکنند.

در  افغان  مهاجران  اذیت  و  آزار  و  اجباری  اخراج 
است.  یافته  افزایش  بدین سو  ماه  چند  از  پاکستان 
امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیسیاریای  پیش تر 

سال  جنوری  ماه  در  تنها  کرد،  اعالم  پناهندگان 
پاکستان  از  افغان  مهاجر  هزار   24 از  بیش   2015

به دلیل آزار و اذیت فرار کرده اند.
همچنان به روز شنبه هفته روان وزارت مهاجران 
در  مهاجران  وضعیت  از  کشور  کنندگان  عودت  و 
بیش  روزانه  گفت،  و  کرد  نگرانی  ابراز  پاکستان 
این کشور  از  افغان بگونه اجباری  از 300 خانواده 
مورد  این  در  پاکستان  حکومت  می شوند.  اخراج 

رسیدگی می کند؛ اما هنوز اقدام عملی نداشته است.
از سوی  آینده ی نزدیک یک هیأت  قرار است در 
افغان  مهاجران  مشکالت  حل  برای  حکومت 
اساس  بر  شود.  اعزام  آباد  اسالم  به  پاکستان  در 
 1.6 از  بیش  حاضر  حال  در  شده،  ارائه  معلومات 
میلیون مهاجر افغان به  طور قانونی و یک میلیون 
سر  به  پاکستان  در  غیرقانونی  صورت  به  دیگر 

می برند.

سازمان بین المللی پناهندگان:2
قاچاق انسان در افغانستان افزایش یافته است

حامد کرزی: افراطیت از راه سیاسی نابود شود

دزد 76 میلیون افغانی بانک مرکزی در پاکستان است

دانشجویان افغانستان به دانشگاه الهور پاکستان فرستاده می شوند

خنثاسازی 35 حلقه ماین در هلمند

12 تن بر اثر برف  کوچ در بدخشان جان دادند

دیده بان حقوق بشر: 
پاکستان اخراج اجباری مهاجران افغان را متوقف کند

دولت و بی کفایتی
 در مدیریت بحران های 

طبیعی

در دو هفته ی گذشته نزدیک به چهل تن در والیت بدخشان 
در نتیجه ی برف کوچ ها جان  داده اند. ده ها خانه زیر برف باقی 
زخمی  رویداد ها  این  نتیجه ی  در  نیز  دیگر  تن  ده ها  و  مانده 
شده اند. چند روز پیش در نتیجه ی برف کوچ ها در این والیت، 
بیست و چهار تن کشته شدند و روز گذشته نیز دوازده تن دیگر 
گزارش ها،  بنیاد  بر  شدند.  زخمی  دیگر  تن  چندین  و  کشته 
نرسیده  این مناطق  به مردم آسیب دیده در  هنوز کمک الزم 
باقی  برف کوچ ها  آوار  زیر  خانه های شان  در  افراد  هم  هنوز  و 
محلی  وحدت  حکومت  و  اضطرار  حاالت  کمیته ی  مانده اند. 
اجساد  خود  مردم  نرسیده اند.  مردم  داد  به  کنون  تا  هیچ کدام 
بیرون  آوار برف ها  از زیر  با دستان خالی  را  و جنازه های شان 
می کنند  و بدون دوا و درمان، در سرمای کشنده به خانه های 

سرد و خالی از امکانات شان می برند.
این در حالی است که امسال کم ترین بارندگی و برف باری در 
کشور صورت گرفته است. با توجه به وضعیت آب و هوا و عدم 
بارندگی، شنیدن چنین خبری از برف کوچ، اصال غیرقابل باور 
بارندگی  کشور  والیت های  دیگر  و  کابل  در  چون  می نماید؛ 

اندکی صورت گرفته است.
سرما،   خصوصا  طبیعی،  حوادث  برابر  در  افغانستان  مردم 
نبود  می باشند.  آسیب پذیر  به شدت  سیالب  و  برف باری 
نبود  و  سیالب ها  و  برف کوچ ها  برابر  در  محافظتی  تأسیسات 
راه های ترانسپورتی در مناطق کوهستانی و دور افتاده، احتمال 
بروز حوادث طبیعی و فجایع انسانی را همیشه قابل تصور و 
امری بدیهی ساخته است؛ اما متأسفانه دولت هیچ گاه مسئوالنه 
این  برابر  در  دولت  نمی اندیشد.  چالش ها  و  تهدیدها  این  به 
امر به شدت منفعل بوده و تدابیر پیش گیرانه هیچ گاه در ذهن 

دولت مردان و تصمیم گیرندگان خطور نمی کند.
از تشدید فاجعه و بروز بحران وارد عمل  دولت همیشه پس 
شده و زمانی می جنبد که فاجعه ای بروز کرده، بحرانی تشدید 
یافته و تعدادی تلف گردیده باشند. در حالی که اصوال، با توجه 
پیشاپیش  دولت  باید  بحران ها،  این  بودن  پیش بینی پذیر  به 
پیش گیرانه روی دست  تدابیر  بحران  بروز  از  برای جلوگیری 
نه کمک  باشد،  بحران ها  از  جلوگیری  برای  و تالشش  گیرد 
به قربانیان و آسیب دیدگان. شتافتن برای بیرون آوردن اجساد 
را  دردی  هیچ  فاجعه،  قعر  از  آن ها  کردن  بیرون  یا  قربانیان 
با شناسایی  است که  این  بلکه مسئولیت دولت  نمی کند،  دوا 

زمینه های بحران، از وقوع آن جلوگیری نماید.
از سوی دیگر، ماهیت اقدامات و برنامه های دولت برای مقابله 
می باشد.  غیرعقالنی  و  سطحی  بسیار  بحران ها،  این گونه  با 
غذایی،  مواد  توزیع  خصوص،  این  در  دولت  برنامه های  تمام 
انجام  برای  وسایل  یا  انسانی  نیروی  فرستادن  هم  یا  لباس 
عملیات نجات می باشد؛ در حالی که این گونه تدابیر صرفا اقدام 
اضطراری و آنی برای مقابله با اثرات و نتایج بحران می باشد، 
عملیات  هرچند  پیش بینی.  قابل  بحران های  از  جلوگیری  نه 
نجات از تشدید فاجعه جلوگیری می کند؛ اما حکومت باید به 

راه کارهای بنیادین و اساسی بیاندیشند.
با این روش هیچ گاه نمی توان مردم را از بروز چنین بحران ها 
از  بلکه آنچه مهم است، جلوگیری  و فجایع مصئون ساخت، 
بروز بحران و مصئون ساختن دایمی مردم از چنین بحران ها 
قابل  دیگر  بحران  هر  مانند  طبیعی  بحران های  می باشد. 
مدیریت اند یا حداقل می شود دامنه ی خسارت ها و آسیب های 
انسانی آن را کاهش داد. استراتژی های بنیادین برای مدیریت 
بحران یا جلوگیری از بروز فاجعه نیز روشن و مشخص است.

احداث سرک و وصل کردن مناطق دوردست به مرکز از طریق 
راه های مواصالتی و نیز ساخت تأسیسات محافظتی در مسیر 
چنین  از  جلوگیری  راه های  مهم ترین  سیالب،  و  برف کوچ ها 
بحران ها می باشد. بنابراین، توقع می رود که پس از این دولت، 
جلوگیری از چنین بحران ها را در دستور کار خود قرار دهد  و 
به صورت بنیادین با این گونه مشکالت و بحران ها مبارزه کند.
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ریاست  از  پس  دوران  آن  در  کرزی  حامد  که  محوطه ای 
جمهوری اش را می گذارند، با دیوارهای کاخ ریاست جمهوری 
مماس است؛ جایی که او هنگام رهبری افغانستان در سیزده 
سال گذشته در آن به سر برد. خانه ی جدید او، قرارگاه برنامه ی 
کیسه های  بود.   )UNDP( متحد  ملل  سازمان  توسعه ای 
ریگ، موانع و جنراتورها برداشته شده اند، ساختمان مزین و 
رنگ آمیزی شده است و چمن آراسته به ویالی اصلی که وی 
در آن جا زندگی می کند، منتهی می شود. زیبایی آرام و لطیفی 
در حیاط وجود دارد که یادآور عکس های کابل قبل از جنگ 
است. دفتر کرزی در خانه ی کوچکی، مانند یک جزیره در 
وسط آن برپا شده است. داخل آن سلیقه وار مبلمان چیده شده 
است و کارکنان محتاط و حرفه ای در فضایی کار می کنند که 

به طور شگفت انگیزی آرام است.
پیش از این، کرزی را چندین بار دیده بودم؛ بیش تر زمانی 
که برای سازمان ملل متحد کار می کردم و در مالقات ها با 
او یادداشت برداری می کردم؛ اما این اولین باری بود که با او 

گفت و شنود داشتم.
وقتی نشستیم، کرزی گفت: »خوب، امریکایی ها با برف چه 
کرده اند؟«  زمستان امسال کابل، زمستان خشک و گرمی بوده 
است. این امر باعث می شود، این روزها، روزهای دل پذیری 
باشند؛ اما در مورد فصل کشت خشک و تیره بخت سال آینده، 
نگرانی ایجاد می کند. من پاسخ دادم: »همان طور که می بینید، 

بسیاری از آن ها به امریکا برگشته اند«. 
جریان  در  او  است.  توطئه ساز  کرزی  که  است  شده  گفته 
اقرار کرد. »امریکا وضعیتی  گفت و شنود ما به درستی به آن 
خاطر  به  افغان ها  ما  که  کشوری  داشت:  انگلیس  که  دارد 
هرچیزی سرزنشش می کنیم«. او یک داستان قدیمی در مورد 
یک صحاف )کتاب ساز( در افغانستان را بازگو کرد. زمانی، یک 
صحاف روی چرمی که از آن استفاده می کرد، خراشی می یابد 

و می گوید: »لعنت بر انگلیس!«
کرزی قبال ادعا کرده بود که ایاالت متحده از طالبان برای 
بی ثبات کردن افغانستان و توجیه حضور نظامی اش استفاده 
متحده  ایاالت  منافع  که  گفت  من  به  او  اکنون  می کند. 
گسترده تر است و طالبان که یک جنبش ملی افغانستان بوده 
است، گروه مناسبی ]برای رساندن ایاالت متحده به منافعش[ 
نیست. گزارش هایی از ظهور ناگهانی داعش، گروه بنیادگرایی 
که در حال حاضر بخش های وسیعی از خاک عراق و سوریه 
را اشغال کرده و ادعا می کند که خالفت را دوباره تأسیس 
کرده است، در خاک افغانستان به نشر رسیده اند. امریکایی ها 
و دیگر سیاست گذاران تالش کرده اند کرزی را متقاعد سازند 
که بسیاری از سرخوردگی های او با سیاست آمریکا، نتیجه ی 
یک دسیسه ی پیچیده نیست، بلکه نتیجه ی سیاست گذاری 
سفیران،  متفاوت  نفس  قبیل  از  است:  دیگر  عوامل  و  خام 
جنراالن و نمایندگان ویژه که در جریان یک دهه ی گذشته 

به افغانستان آمده اند و رفته اند. من به او می گویم که اناتولی 
مدت  یک  برای  سرد  جنگ  جریان  در  که  کسی  دوبرینن، 
طوالنی سفیر شوروی در واشنگتن بود، زمانی گفت، وظیفه ی 
اصلی او متقاعد کردن مسکو بود که هرچیزی که آن ها فکر 
می کردند، یک دسیسه ی امریکایی ها است، در واقع ]دسیسه 

نه[، بلکه بی کفایتی امریکایی ها بود.
»دسیسه باشد یا بی کفایتی، در نهایت برای من فرقی ندارد. 
بسیار مشکل می کند. هرچند در  را  امریکا  با  هردویش کار 
پایان من می خواهم با یک دسیسه سروکار داشته باشم؛ چون 

حد اقل چیزی برای فهمیدن وجود دارد«. 
وی اضافه کرد: »اگر یک بار مرا با سیلی بزنی و بعد بگویی 
که این سیاست تو نیست، من درک خواهم کرد. اما اگر دوباره 
مرا با سیلی بزنی و بگویی که سیاستت نیست، من به تو شک 
خواهم کرد. و اگر مرا بارها و بارها مرا با سیلی بزنی و باز 
بگویی که این سیاست تو نیست، سرانجام من نگران می شوم 

که این سیاست توست«.
از آقای کرزی پرسیدم که امروز به سیاست گذاران امریکایی 
در  بخواهند  که  هرکاری  »امریکایی ها  می کند.  توصیه  چه 
افغانستان انجام داده می توانند. ما به اندازه کافی قدرت نداریم 
که شما را متوقف سازیم. اگر شما پایگاه می خواهید، می توانید 
ما یک کشور  نرسانید.  افغانستان ضرر  به  اما  باشید.  داشته 
متحد هستیم، سعی نکنید ما را چند پارچه کنید و تالش نکنید 

ما را به پاکستان بفروشید«. 
من تالش کردم او را روی موضوعات مشخص تحت فشار 
قرار دهم: باید امریکا پایگاه هایش در افغانستان را باز نگهدارد؟ 

نیروهای امنیتی افغانستان هنوز به کمک هایش نیاز ندارد؟  
وی گفت که در هر صورت پایگاه ها برایش مهم نیست و او 
هرگز فکر نکرده است که افغان ها برای آموختن چگونگی 
جنگیدن به کمک امریکا ضرورت دارد. واضح بود که کرزی 
متمایل نبود به جزئیات این پرسش بپردازد. او دوباره به نقطه 
نظر عمومی ترش برگشت که ایاالت متحده می توانست برای 
بزرگترش هر کاری که می خواست  عملی کردن طرح های 

انجام دهد، به شرطی به افغانستان »ضرر« نمی رساند. 
نقطه نظر او در مورد تالش ]امریکا[ برای ایجاد اختالف میان 
افغان ها، برایم دلچسب بود. حکومت فعلی، یک »حکومت 
وحدت ملی« است – وصلت اجباری اشرف غنی و عبداهلل، دو 
نامزد انتخابات ریاست جمهوری، که در تابستان سال گذشته، 
زمانی که ادعاهای تقلب گسترده نظام سیاسی افغانستان را 
خارجه  وزیر  کرزی،  جان  توسط  کشاند،  فروپاشی  آستانه  تا 

امریکا، تحقق یافت.
 آنچه که من در کابل می شیندم این بود که دوام اختالفات 
پس از انتخابات میان غنی و عبداهلل زمینه را برای دخالت 
کرزی بیش تر فراهم می کند. چنان که افغان ها پیشرفت های 
به  این که  و  یاد می آوردند  به  را  او  ریاست جمهوری  دوران 

تدریج مشکالت را فراموش می کردند، محبوبیت او بیش تر 
می شد. آن ها، تسلط استادانه ی کرزی بر سیاست افغانستان 
را با حکومت فعلی مقایسه می کنند که تقریبا شش ماه پس 
کابینه  حتا یک  است  نتوانسته  رهبرانش،  تحلیف  مراسم  از 

تشکیل بدهد.
گفته می شود که نفوذ سیاسی کرزی در حکومت نیز در حال 
رشد است. نه تنها دو تیم انتخاباتی از او التماس کرده اند، بلکه 
تعدادی از شخصیت های سیاسی که توسط حکومت کنونی 
به حاشیه رفته اند، نیز به دنبال کمک کرزی بوده اند. من 
این حدس و گمان ها را با او مطرح کردم که اختالفات در 
به  این پرسش  تقویت می کند.  را  او  نفوذ سیاسی  حکومت، 
طور واضح او را رنجاند و پاسخ او مستحکم بود: »برای من، 
بهره برداری از اختالف میان افغان ها خیانت است. من از این 
حکومت حمایت می کنم و برای کامیابی اش هرکاری می کنم. 
من از این حکومت در تمام مسایل، به جز سیاستش در قبال 
پاکستان، حمایت می کنم«. او به قمار سیاست خارجی غنی 
اشاره می کرد: سازش با پاکستان به امید این که پاکستان، 
که خودش با شورش فزاینده ی داخلی مواجه است، در ریشه 
کن ساختن شورش در افغانستان همکاری خواهد کرد. غنی 
امیدوار است که پاکستان، طالبان را به پای میز مذاکره خواهد 
کشاند یا حتا پناهگاه هایی را که برای طالبان فراهم می کند، 
طور  به  پاکستان،  به  سفرش  اولین  در  غنی،  کند.  مسدود 
بی سابقه ای از فرماندهی مرکزی ارتش پاکستان در راولپندی 
دیدار کرد که به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفت. امتیاز 
دیگر، لغو معامله اسلحه با هند است. حتا چیزهایی که ظاهرا 
شش  فرستادن  مانند  است،  نمادین  کوچک  حرکت  یک 
دانشجوی ارتش به پاکستان برای شرکت در کورس آموزشی 
هجده ماهه، جنجال های بزرگی در افغانستان ایجاد کرد و 

کرزی نیز از آن انتقاد کرد.
بخاطر  او  از  من  کرد؛  همراهی  دروازه  تا  مرا  او  که  همین 
نوسازی دفترش تعریف کردم. او یادآوری کرد که یک دفتر 
از ریاست جمهوری در محوطه کاخ ریاست جمهوری  پس 
او این دفتر را به عبداهلل عبداهلل  اما  برایش آماده شده بود؛ 
واگذار کرد. توافق تقسیم قدرت و پست جدید ریاست اجرایی، 
با  کرزی  بود.  کرده  ایجاد  اداری  فضای  مشکل  کاخ،  در 

واگذاری این فضا، به حل این مشکل کمک کرده بود.
با وجود اعتراض های او، سخت است فکر کنیم که اختالفات 
در حکومت کابل، به نفع کرزی نیست. همین که محوطه را 
ترک کردم، یادم آمد که سال گذشته، کنجکاو بودیم که آیا 
کرزی اجازه خواهد داد انتخابات برگزار شود و واقعا ریاست 
جمهوری را ترک خواهد کرد، یا او راهی برای ماندن در قدرت 
خواهد یافت. حاال در ذهنم خطور کرده است که او موفق به 
در  ماندن  و  انتخابات  برگزاری  به  دادن  ]اجازه  هردو  انجام 

قدرت[ شده است.
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از وقتی گند انتخابات باال زد و شایعه شد که رییس جمهور از قبل تعیین شده و 
هیچ مانعی نمی تواند سد راه وی شود، من به این شایعه می خندیدم. می گفتم این 
آدم هایی که همیشه شایعه پخش می کنند، حتمًا مریض اند. بعدش با خود کلنجار 
می رفتم که نه! ممکن است این طیف مردم، از طریق شایعه سازی و شایعه پراکنی، 
نان و خرج عیال خویش را به دست می آورند. فکرهای رنگارنگی در این مورد 
می کردم و هیچ گاهی نمی توانستم خودم را قناعت بدهم که کار شایعه سازان و 
شایعه پراکنان درست است یا غلط؟ اما حاال به این باور نیستم. من معتقدم، هر 
شایعه ای که در بازار، خریدار پیدا کرد، آدم هوشیار باید با آن صلح کند. الزام صلح 

را همه درک می کنیم، شما نمی کنید؟! 
از وقتی داعش سر بلند کرده و گفته می شود که در افغانستان هم نمایندگی باز 
کرده، شایعه شده که قصه ی طالبان روز به روز مفت می شود. طالبان متأسفانه از دو 
جهت روزگار بدی را سپری می کنند. یکی این که هر روز بر فرماندهی های پولیس 
این کشور حمله می کنند و 20 نفر را به شهادت می رسانند، یا در سرک ها ماین 
می کارند و جان مردم را می گیرند. از طرف دیگر، با حکومت وحدت ملی مواجه 
حکومت  این  سر  یک  دارد.  سر  دو  خوشبختانه  که  ملی  وحدت  حکومت  است. 
می ترسم  من  که  است  پاکستانی  مقام های  با  چانه زنی  گرم  چنان  ملی،  وحدت 
را  جمهوری  ریاست  ارگ  شریف،  راحیل  جنرال  که  شود  گزارش  بعد،  یک ماه 
به داکتر محمد اشرف غنی برای چهار سال دیگر به اجاره داد. متن قرارداد این 
جامعه ی  از  ارگ  نظر  مورد  فعال  نمایندگان  در حضورداشت  اجاره ای،  معامله ی 
مدنی، فعاالن رسانه ای مورد نظر ارگ، شخصیت ها و نمایندگانی از شورای ملی، 
بازمانده های  از  شماری  و  بی طرف   مولوی های  سیاسی،  احزاب  از  نمایندگانی 
حمالت انتحاری نوشته و به امضا  رسید. در اخیر جنرال راحیل شریف دعای ختم 
را خواند و از بارگاه خداوند برای حکومت آقای محمد اشرف غنی، برکت خواست 
و از خود اشرف غنی خواست که ارگ را خراب نکند و چهار سال بعد دوباره آن 
را صحیح و سالم به آن ها پس بدهد )حاال که ضرور نیست شما این ترس مرا 
جدی بگیرید و مثل من بترسید. یک دفعه دیدیم که این اتفاق نیفتاد، پس بهتر 
است یک چند نفر بی خیال این مسئله هم باشیم(. نزدیک بود حرف اصلی یادم 
برود. حرف اصلی این است که تالش برای شکست دادن طالبان و شبکه های 
و  شده  داغ  اسالم آباد،  و  کابل  مقام های  میان  حقانی   شبکه ی  شبیه  تروریستی 

امیدوارم ترس من بی جا باشد. 
سر دیگر حکومت وحدت ملی، به خیالم که دیروز آخرین ضربه ی فنی را بر گرده 
و عضالت انقباضی قبرغه ی طالبان وارد کرد. این سر حکومت وحدت ملی، در 
محترم  جاللت مآب  یعنی  تاریخ تیر شده،  جمهور  رییس  فروند  یک  حضورداشت 
حامد کرزی که در طول عمرش حتا یک بار حاضر نشد طالبان را دشمن جان مردم 
بخواند و همیشه آن ها را برادران ناراضی خطاب کرد و از بند نیروهای امنیتی آزاد 
کرد، دو کبوتر را به هوا پرتاب کردند و عماًل ثابت کردند که قصه ی طالبان مفت 
است. هرچند که یک جمع خوش شلوار دیگر نیز در این برنامه حضور داشتند؛ اما 
من نفهمیدم که آن ها از شدت بیکاری آن جا بودند یا نه، شدت ضربه  ای که قرار 
بود بر گرده ی طالبان وارد شود و اتحاد عضالت انقباضی قبرغه های طالبان را 
برهم بزند، ایجاب می کرد که آنجا باشند؟ به هر روی، طالب باز هم طالب است 
و هنوز هم هیچ فرماندهی پولیسی در این کشور وجود ندارد که از ترس طالبان 
خاطر آرام داشته باشد. یعنی اگر خالصه عرض کنم، طالبان عزیز ما هر روز حمله 
کنند و می کشند، به آتش می کشند، منفجر می کنند؛ اما حکومت وحدت ملی، از 
یک سر مصروف گفت وگو برای مبارزه علیه طالبان است، از سر دیگر، کبوتر آزاد 
می کند تا به مردم نشان بدهد که این طرف حکومت وحدت ملی  اگر حق گفت وگو 
با مقام های پاکستانی را ندارد، حق پراندن صلح به هوا را دارد و این کار را می کند! 
آن  دوباره  حاال  کنم.  خراب  را  فکر تان  لحظه  یک  تا  گفتم  را  چیزها  این  ُخب 
آدم های  از  جمعی  روز  یک  کنید  تصور  می کنم.  ترمیم  را  شده  خراب  فکرهای 
بانفوذ به ارگ ریاست جمهوری خواسته می شوند. از طرف دیگر، شایعه می شود 
که همین آدم ها، با رییس جمهور جنگ نموده اند. جنگ به معنای کشتن نیست، 
خر   گاو،  بی غیرت، سگ،  بی شرف،  چون  القابی  کردن  حواله  حد  در  که  همین 
اگر  است. مخصوصًا  نامش جنگ  برسد،  به سوی هم دیگر هم  و... صفات چیز 
جلسه ا ی که قرار بود یک نتیجه داشته باشد، شروع ناشده ختم شود. ُخب! حاال 
تکلیف ما چیست؟ صلح با این شایعه! یعنی به این معنا که به جهنم که در ارگ 
جنگ می کنند یا در هوتل سیرینا کابل! بگذار جنگ بکنند. حتمًا هردو طرف یا 
که  چیزی هستند  دادن  از دست  نگران  حد اقل  یا  دارند  چیزی  همه ی طرف ها 

جنگ می کنند. 
یا اگر شایعه شد که یک سر حکومت وحدت ملی آن قدر از نعمت تفکر برخوردار 
با  از آب بسازد،  از بهار 1394 دریای کابل را سرشار  است که تصمیم دار د سر 
این شایعه هم صلح کنید. چرا که همه می دانیم، خود این شایعه نوعی از تجلی 
همان تفکری ست که از آن نام گرفته شد. اگر صلح نکنیم، هر روز که چشم مان 
به دریای کابل بیفتد، یا از کنار آن رد شویم، این شایعه به یاد ما خواهد آمد و 
آن وقت واقعًا حسرت روزی را خواهیم خورد که دریای کابل، واقعًا سرشار از آب 
گردد. آن هم آب زالل و تمیز! البته این به این معنا نیست که بعضی ها خیلی توقع 
بی جا از حکومت و رییس جمهور یا رییس اجرایی دارند، بلکه به این معنا است 
که  حاال که وضعیت کلی خراب و امنیت از زندگی ما فراری است. دست مقام ها 
این  با اکشن های فیلمی شان! ما واقعًا به  بلندمرتبت های کشور هم درد نکند  و 
باد مقام هایی که جز تمسخر کار دیگری  نیاز داریم! خوش  اکشن های مسخره 

بلد نیستند!

خبرنگار ناراضی

با شایعات صلح کنید!

هادی دریابی

از آقای کرزی پرسیدم که 
امروز به سیاست گذاران 
امریکایی چه توصیه می کند. 
»امریکایی ها هرکاری که 
بخواهند در افغانستان انجام 
داده می توانند. ما به اندازه 
کافی قدرت نداریم که شما را 
متوقف سازیم. اگر شما پایگاه 
می خواهید، می توانید داشته 
باشید. اما به افغانستان ضرر 
نرسانید. ما یک کشور متحد 
هستیم، سعی نکنید ما را چند 
پارچه کنید و تالش نکنید ما را 
به پاکستان بفروشید«.

منبع: فارن پالیسی
نویسنده: اسکات اسمیت
برگردان: حمید مهدوی

اگر عاشق چیزی هستید، آزادش بگذارید
ظاهرا رویکرد کرزی به قدرت سیاسی در افغانستان

 این گونه بوده و مؤثر واقع شده است
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همزاد با تاریخ بشر، سیاست نیز در روابط انسان ها مطرح بوده است. سیاست 
و  قدرت  کسب  پی  در  همواره  سیاست  که  گونه ای  به  دارد؛  پیوند  قدرت  با 
سازمان دهی آن است. قدرت نیز چیزی نیست که روابط افراد بدون آن ممکن 
باشد. هر دوره ای از تاریخ بشر را که مطالعه کنیم، می بینیم که روابط نابرابر 
وجود داشته اند. صاحبان قدرت به عنوان باالدستان و زیردست ها که بیش تر 
می دهند.  شکل  را  نابرابر  رابطه ی  این  می شود،  معنادار  توده ها  موجودیت  با 
هرچه به گذشته برگردیم، سیاست  در محدوده ی کوچک  تری مطرح می شود 
و قدرت نیز که جوهر آن را شکل می دهد، بیش تر در الگوهای ارباب-رعیتی، 
یافته   تجلی  مشروعیت  اصل  رعایت  بدون  پایین،  به  باال  از  و  آمرانه  روابط 
دموکراتیک،  اساسی  قانون  و  مدرن  دولت   شکل گیری  با  آن که  حال  است؛ 
نوعیت سیاست و چگونگی قدرت نیز دچار تغییرات اساسی شده است. امروز 
در قلمرو حاکمیت های مردمی، نه سیاست تعبیر کلیشه ای می شود که بیش تر 
با ترفند فریب و نیرنگ برچسب بخورد و نه قدرت برهنه و عریان است، بلکه 
با قانون اساسی مدرن و دموکراتیک که بیش تر بازتاب دهنده ی خواسته های 
مردم است، مهار می شود و در راستای منافع عمومی جهت می خورد. درست 
است که سیاست و قدرت در زمان ما،  حتا در در دولت های دموکراتیک نیز به 
تمام معنا انسانی و مردمی نیست و پایه های مشروعیت آن دچار لغزش است و 
هنوز هم به دور از چشم ناظر مردم و افکار عمومی، دچار پنهان کاری می شود؛ 
اما روند عمومی به گونه ای است که رضایت مردم و جلب افکار عمومی هرگز 
به حاشیه و قلمرو فراموشی نمی خزد. دغدغه ی مشروعیت چیزی نیست که 
سیاست گران به سادگی از کنار آن بگذرند؛ چون ثبات و حفظ قدرت، مستلزم 

مشروعیت است.
این تغییر شگرف را می توانیم دوسویه ریشه یابی کنیم؛ هم در قاعده ی جامعه 
و هم رأس آن. قاعده  به مردم ارتباط می گیرد و منظور از رأس، همانا حکومت 
و دستگاه فرمان روایی است. تغییر در نگرش مردم، ظرفیت عمومی را می سازد 
و توان و قدرت اجتماعی خلق می کند. تغییر در رأس هرم، الگوهای مدیریتی 

و نوع عملکرد نظام را متحول می سازد.
برای این که بدانیم فالن حکومت چه گونه عمل می کند، الزم است بدانیم که 
سیاست گران آن نسبت به حکومت داری و جامعه چگونه نگرش دارند. برای 
این که نگرش سیاست مداران را درک کنیم، الزم است بدانیم که آنان در چه 
بسترها و فرهنگی به سر می برند و زیست می کنند و مردم آن جامعه از چه نوع 

نگرش سیاسی برخوردار اند.
را در فرهنگ  اگر سیاست و نگرش های سیاسی سیاست گران  این وجود،  با 
سیاسی مان مورد بازخوانی قرار دهیم، به خوبی قابل درک است که در جامعه ی 
ما، نگرش ها بافت روزمرگی دارند. سیاست در ادبیات عامه، بیش تر به معنای 

روش و ترفندهای رسیدن به قدرت است؛ اما با هر وسیله  و ابزار ممکن.
با محوریت این نوع نگرش سیاسی، ترفند، فریب و نیرنگ، بازی با احساسات 

عملکرد های  نوع  می شوند.  تلقی  بومی  سیاست  ویژگی های  از  جزئی  مردم 
سیاسی بازیگران بیش تر در خط سیاست ماکیاولی معنادار می شود.

به نظر می رسد هر هدفی را که برای سیاست در نظر بگیریم، قدرت هیچ گاهی 
اگر  اما  از دایره بیرون نمی ماند، بلکه جوهر اصلی سیاست پنداشته می شود؛ 
مدار  از  نیز  آن  استفاده ی  نوع  نباشد،  قانون مند  و  روش مند  قدرت  کسب 
نسبت  عمومی  برداشت  افغانستان  در  می شود.  خارج  انسانی  اصول  و  قانون 
به سیاست خیلی کالسیک و عوام زده است. گفته می توانیم که نگرش سیاسی 
سیاست گران نیز با یک نوع سیاست زدگی رو به رو است. سیاست گران آن گونه 
همین  برای  باشند.  داشته  جامعه  در  را  بقا  و  ماندن  توان  که  می کنند  عمل  
است که وقتی یک وکیل پارلمان دیگری را با بوتل آب یا کفش خود می زند، 
تند  شعار  اگر  دیگری  کس  شود.  محبوب  مردم  توده های  میان  در  می تواند 
قومی سر بدهد، نیز در اذهان گروهی از مردم جا باز می کند. این گونه است که 
اصل کارکرد و کارایی به فراموشی سپرده می شود؛ چون در سنجش مردم نیز 
ارزیابی سیاست گران در سنجش مردم،  نیست. معیارهای  قابل توجه  مهم و 
تعلق  های قومی،  از  بافت هایی  با  اند. بیش ترین مردم  کمتر عینی و عقالنی  
سیاسی  بازیگران  و  سیاست مداران  مورد  در  گرایش های شان  سایر  و  زبانی 
قضاوت می کنند. در خیلی از موارد این بافت ها به سادگی، ناکارایی و اشتباهات 
آنان را خاک پوشی می کنند. در چنین بسترهای اجتماعی، نگرش سیاست گران 
آن جا مطابق  تا  را  آنان سیاست شان  گونه ای که  به  نیز سیاست  زده  می شود؛ 
خواست مردم تنظیم می کنند که حمایت های احساسات محور مردم را از دست 

ندهند.
مشروعیت  اصل  و  مردم  برابر  در  پاسخ  گویی  و  کارایی  اصل  وجود،  این  با 
نکرده است. همین مسأله است که  باز  ما جا  قانون مند، در فرهنگ سیاسی 
سیاست و کارنامه های سیاسی سیاست گران برای زندگی عملی مردم تا اکنون 

به صورت قابل توجه گره گشا نبوده است.
نمی شود،  شمرده  اصل  ما  بومی  سیاست  در  پاسخ گویی  و  کارایی  هنوز 
مردم  احساسات  با  تعامل  است،  مهم  سیاست مداران  برای  بیش تر  که  آنچه 
تا  پیدا کنند  را  این که چگونه به لحاظ احساسات نقطه ی ضعف مردم  است؛ 
موضوعاتی مطرح شوند که برای آنان احساسات برانگیز باشند. بر بنیاد قانون 
و کارکردهایی که برای نظام سیاسی در نظر گرفته می شوند، در سیاست های 
مدرن امروزی، آنچه که اصل شمرده می شود، کارایی و پاسخ منطقی به نیازها 
و خواسته های مردم است. به لحاظ منطق عمل گرایی، سیاست و کارنامه ی 
سیاست مداران زمانی قابل ارزش می شود که بیش ترین کارایی و پاسخ گویی 
را در حوزه ی عمل داشته باشد. با این وجود، مهم نیست که سیاست مداران 
در زبان و شعارهای شان چه نقشه ای را برای مردم می کشند؛ بی آن که تعهد، 
این  باشند.  داشته  ذهنی شان  طرح های  اجرای  برای  استراتژی ای  و  ضمانت 

آسیب پذیری در سیاست  بومی ما به خوبی قابل درک است.

 )ИГИЛ( سال 2014 برای خاور میانه، یک سال طوفانی بود. دولت اسالمی عراق و شام
که قباًل اسم و نشانش در تصور کس نمی گنجید، یک باره همچون طوفانی ویرانگر عرض 
ماه  اعالم کرد . در طول چند  را  بسیار، خالفت اسالمی اش  مناطق  با تصرف  و  وجود کرد 
بسیاری  مقابل  در  عراق،  در  )داعش(  اسالمی  دولت  تروریستی  گروه  محدود، جنگ جویان 
از کشورها قد علم کردند و با غارت های بی سابقه، روزانه تا یک میلیون دالر  به جیب زدند. 
این  با  نداد.  قرار  تأثیر  تحت  را  افغانستان  مستقیم  طور  به  داعش،  اسالمی  دولت  اقدامات 
حال، یک خطر واقعی ناشی از نفوذ اسالم گرایان رادیکال در کشور وجود دارد؛ موضوعی که 
شماری از کارشناسان، بارها و به کرات، هشدار داده اند. این به نوبه ی خود می تواند مسبب 
بسیاری از بی ثباتی ها شود. تا زمان وقوع اقدامات جنگ جویانه در شماری از مناطق ناامن، 

آن ها تالش می کنند تا شماری از مردم را با خود همراه کنند و بعد، شهرها را تصرف کنند.
آن گونه که مسلم است، میان دو گروه »دولت اسالمی« و »طالبان« رابطه ی چندان خوبی 
برقرار نیست. این احتمال وجود دارد که دولت اسالمی در افغانستان، به سایر سازمان های 

رادیکال و تروریستی فرصت بیش تر ندهد.
در  اسالمی  دولت  گروه  عوامل  فعالیت های  مورد  در  معلومات  و  اطالعات  تمام  تا به حال  
افغانستان، ضمن این که کافی نیست، متناقض هم است. نخستین گروه از فرستادگان دولت 
اسالمی به افغانستان، در پایان سال گذشته مشاهده شد. در ماه جنور ی سال روان، مقام های 
امنیتی این کشور گزارش دادند که جهادیست ها هم اکنون در نقطه های جنوبی افغانستان ، 
هواپیماهای  عملیات  نتیجه ی  در  فبروری  نهم  تاریخ  به  فعالیت های خود هستند.  مصروف 
بدون سرنشین، یک فرمانده سابق گروه »طالبان« مشهور به مال عبدالرؤف خادم  که یکی از 

عوامل نزدیک به گروه دولت اسالمی بود، کشته شد. 
ارتباط میان گروه طالبان و دولت اسالمی قبل از این، در حد گمانه و حدس بود. »طالبان« و 
گروه دولت اسالمی داعش از سوی یک عده اسالم گراهای شدیداً رادیکال، کنترول می شوند. 
در  گرفت.  لقب  مؤمنان(  )رهبر  »امیرالمؤمنین«  طالبان،  مذهبی  رهبر  سال 1999  آغاز  در 
ماه جون سال 2014، گروه دولت اسالمی داعش با استقرار خود در موصل، احیای خالفت 
خلیفه ی  را  خود  البغدادی-  ابوبکر  اسالمی-  دولت  رهبر  همزمان،  کرد.  اعالم  را  اسالمی 
مسلمانان اعالم کرد و لقب »امیرالمؤمنین« را برای خودش برگزید. در همین حال، برخی از 
ناظران و کارشناسان امکان برقراری ارتباط میان دو گروه »طالبان« و »دولت اسالمی عراق 
و شام« را رد نمی کنند. ایده ی برپایی حکومت و خالفت اسالمی بدون مرز تا حدود زیادی 

مطابق میل هردو گروه است.
نمی تواند؛  تکرار  را  خود  اولی  موفقیت های  دیگر  اسالمی«  »دولت  تروریستی  گروه  گرچه 
دارند و  و کنترول  از خاک عراق و سوریه دسترسی  بزرگی  به بخش های  آن ها  اکنون  اما 
همین طور، کسب فتوحات ارضی در مقیاس بزرگ تر در دیگر کشورهای خاور میانه، به آن ها 
امکان این را می دهد که تأثیرگذاری خود را داشته باشند و رشد خود را ادامه دهند. اکنون 
سنگر و آشیانه ی گروه دولت اسالمی در کشورهای پاکستان، لیبیا، اردن، عربستان سعودی، 
یمن و لبنان برپا شده و به چشم می خورد. این در حالی است که جهادیست ها و اسلحه به 

دوشان افغانستان، برای به دست آوردن جای پایی در این کشور، شکست خورده اند. 
در  مصر  امنیتی  نیروهای  کردند.  آغاز  سینا  در  را  خود  فعالیت های  رادیکال،  اسالم گراهای 
بازداشت  را  اسالمی  دولت  گروه  به  مربوط  تروریست های  گذشته،  سال  ماه جون  پانزدهم 
کردند. پس از چند روز، جنگ جویان »دولت اسالمی« یک بار دیگر حضور شان را به رخ همه 
کشیدند. آن ها اخیراً ویدیویی را در صفحات انترنت به نشر سپردند که در آن به طور بی رحمانه 

یک مسیحی را در لیبی  مجازات می کنند.
تأیید نمی کند. حتا مخالفان مسلح ضددولتی  را  هیچ دولت اسالمی وجود خالفت اسالمی 
آمریکا  سوی  از  که  بین المللی  ضدتروریسم  ائتالف  برخواسته اند.  داعش  مقابل  در  سوریه، 
تشکیل شد، اکنون چهل کشور عضو آن هستند. ایجاد خالفت اسالمی، یک چالش جدی 
تضادها  تمام  میانه  خاور  کشورهای  از  بسیاری  است.  بین المللی  روابط  سیستم  کل  برای 
میان خود را کنار گذاشته و تمایل خود را برای پیوستن به جنگ علیه این معضل جهانی 
]خالفت اسالمی[ ابراز کرده اند. با این حال، یادآوی این نکته مهم است که مشکل تروریسم 
با بمب گذاری و بمباردمان مواضع اسالم گرایان حل نمی شود. این ستیزه جویان اغلب در میان 
مردمان ملکی پنهان می شوند و به طور فعال از تاکتیک های جنگ چریکی، استفاده می کنند.
به خاطر داشته باشیم که در پایان دسامبر 2014، مأموریت جنگی ناتو در افغانستان به پایان 
خود رسید. نیروهای امنیتی محلی این کشور، مأموریت سنگین جنگ با تروریسم را به عهده 
در والیت هلمند،  مواضع طالبان  بر  را  افغانستان حمالتش  ارتش  این هفته ها،  در  گرفتند. 
از ختم مأموریت  افغانستان، پس  امنیتی  شروع کرده  است. این نخستین عملیات نیروهای 
نظامی ناتو در این کشور است. با وجود این که نیروهای افغانسان به همراهی نیروهای ناتو 
توانایی  هم  هنوز  »طالبان«  گروه  اما  جنگیدند؛  سال  سال های  ثبات  و  صلح  تأمین  برای 

مبارزات خود را حفظ کرده اند و اکنون حمالت آن ها کابل را تهدید می کنند.
رهبری خالفت اسالمی اعالم کرد که قصد دارد نفوذ و دامنه ی دولت اسالمی را فراتر از 
مرزهای عراق و سوریه، گسترش دهد. ارگان های امنیتی افغانستان هنوز هم در تالش اند 

تا از نفوذ فرستادگان به اصطالح »دولت اسالمی« در مناطق افغانستان، جلوگیری کنند.

داعش و طالبان؛ 
دشمنان برحال

 یا متحدان بعدی؟

سیاست زدگی نگرش سیاسی

 در فرهنگ سیاسی ما
نویسنده: یوری سوسینسکی، پژوهشگر تاریخ

منبع: افغانستان.رو

افغانستان در نگاه

آصف مهاجر 



مواد کار: پنسل و رنگ روغنی

علی حسینی، قلم و رنگ و پنسلش را برمی دارد و 
به روی بوم سفید، نقش می آفریند؛ نقشی که با آن 
به خود و مردمش آرامش هدیه می دهد. او می گوید، 
مردمم از جنگ خسته اند و هنر یگانه وسیله ای ست 
برای  حسینی  دهد.  آرامش  مردم  به  می تواند  که 
مردمش زندگی فارغ از جنگ، نفرت، انفجار و انتحار 

آرزو دارد.
ولسوالی  در  خورشیدی   1369 سال  در  حسینی  علی 
کنار  در  او  است.  آمده  دنیا  به  غزنی  والیت  مالستان 
نیز  خطاطی  و  نقاشی  تمرین  به  مکتب،  درس های 
هنر  ابتدایی  مراحل  مکتب،  از  فراغت  از  پس  و  پرداخته 
نزد  یک ماه  مدت  به  معیاری  و  تخصصی  صورت  به  را 
هنرهای  دانشکده ی  دانشجویان  از  یکی  رحیمی،  جعفر 
زیبای دانشگاه کابل آموخته است. مدت دو سال در یکی 
از آموزش گاه های خصوصی در شهر غزنی، هنر رسامی و 
خطاطی را به دانش آموزان این بخش ها آموزش داده است.

عالقه ی زیاد او به هنر رسامی و نقاشی باعث شده که در 
آزمون کانکور، دانشکده ی هنرهای زیبای دانشگاه کابل 
انتخاب کند. اما او بار اول موفق نمی شود به دانشکده ی 
نمی دهد  دست  از  را  امیدش  اما  یابد.  راه  زیبا  هنر های 
رشته ی  به  و  می کند  شرکت  آزمون  این  در  دوباره  و 
دل خواهش کامیاب می شود. او حاال دانشجوی سال چهارم 

دانشکده ی هنرهای دانشگاه هرات است.

این هنرمند جوان از آوان کودکی تا کنون، گفتنی هایش را 
در قالب تابلوهای رسامی و نقاشی بیان می کند. او از همان 
ابتدا عالقه  ی زیادی به هنر رسامی و نقاشی داشته است. 
علی می گوید، نقاشی و رسامی یگانه زبانی ست که همه ی 

مردم جهان آن را می داند.
از او در مورد هنر و فعالیت هایش پرسیدم.

را  نقاشی  و  رسامی  وقت  چه  روز:  اطالعات 
شروع کردید؟

و  نقاشی  به  زیادی  عالقه ی  کودکی  آوان  از  حسینی: 
رسامی داشتم. از همان زمان پیش خودم تمرین می کردم؛ 
اما بعد از فراغت از مکتب، در سال 13۸۸ به مدت یک ماه 
نزد جعفر رحیمی، دانشجوی هنرهای زیبای دانشگاه کابل 

آموزش دیدم.
اطالعات روز: انگیزه  ای که باعث شد به این هنر 

رو بیاورید، چیست؟
حسینی: عالقه مندی به هنر نقاشی و پی بردن به استعدادم 
در این رشته  و تشویق دوستان و همکارانم باعث شد تا به 

این هنر رو آورم و موفق شوم.
اطاعات روز: با هنرتان برای مردم چه می گویید؟
جامعه  فرهنگ  از  بخشی  هنر  که  همان طوری  حسینی: 
است، من هم به عنوان یک هنرمند، می خواهم در بخش 
فرهنگی برای مردم کشورم و مردمان جهان این پیام را 

بدهم که دیگر جنگ بس است. بیایید زیبا زندگی کنیم.
هنر یک پدیده ی معنوی و زیباست. لذا برای من، هنر یعنی 
عشق و آرامش. هنر یعنی بروز یک حس قشنگ در روی 
هنر  تشنه ی  هنرمندان  سایر  همانند  بوم سفید. من  یک 
هستم؛ می خواهم دامنه ی هنر در کشورم گسترش یابد و 
مردم با ارتباط گرفتن با هنر، روح و روان کسل شده ی شان 

را نوازش دهند.
این  به  رسیدن  برای  هنوز  تا  روز:  اطالعات 

هدف تان چه کره اید؟
در جامعه  ای که ما زندگی می کنیم، وقتی نام از هنر گرفته 
می شود، مردم تصور می کنند که هنر یک عمل غیراخالقی 
است. تا هنوز عالوه  بر آموزش،  تالش کرده ام نمایش گاهی 
از نقاشی هایم برگزار کنم. با این کار، می خواهم هنر را در 

جامعه تقویت کنم.
بخش عمده ی فعالیت هایی که تا کنون انجام داده ام، این 
است که یک گروه هنری تشکیل داده ام و هدف ما این 
است که نمایش گاهی از بخش های میناتوری،  خطاطی و 
نقاشی برگزار کنیم، تا مردم به هنر بیش تر عالقه مند شوند 

و ذهنیت های نادرست از هنر در ذهن شان از بین بروند.
اطالعات روز: چه برنامه هایی برای رشد هنرت 

در آینده داری؟
و  ظرفیت  نخست  که  است  این  آینده  در  برنامه ام 
توان مندی ام را بیش تر از این باال ببرم و بعد در عرصه ی 
هنر نقاشی، کارکرد های ارزش مند و ماندگاری را در جامعه 

داشته باشم و هنرم را بیش تر از این بارور سازم.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

چند روز پیش در گوالیی دواخانه سه صد تا چهار صد یا 
هفت صد یا هزار نفر جمع شده بودند و هلهله ی شان به 
آسمان رفته بود. من هم کنجکاو شدم. رفتم و دیدم که 
مثل همه ی  مرد جوان، که  است. یک  عجب محشری 
مردان جوان کابل صافی به گردن خود آویخته بود، در 
وسط ایستاده بود و دیگران هم گرد او جمع شده بودند. 
شده  مجذوب  چنان  مردم  اما  می کردند؛  بوقس  موترها 
بودند که فراموش کرده بودند که اگر تعداد زیادی آدم سر 
سرک جمع شوند، سرک مسدود می شود. جوان دستمال 
بین آن  از  پتلون خود می کشید و  از جیب  را  بینی خود 
خرگوش ظهور می کرد. چوب آتش زده را در دهان خود 
می کرد و خوب می دیدی که آتش را می جود. ریسمانی 

پر از گره را با یک پف باز می کرد.
از  را  انگشت حیرت  بار که فرصت می کردند،  مردم هر 
دهان خود بیرون بیاورند و با آن در بینی خود نیز کاری 
نداشته باشند، شروع می کردند به تبصره در مورد هنرهای 
آن جوان. من از پیرمردی پرسیدم که این جوان ها این 
و  شد  عصبانی  پیرمرد  می گیرند.  یاد  کجا  در  را  هنرها 

گفت:
»تو فکر می کنی این هنر است؟ این قوت خداوند است. 
توفیق الهی است. اگر هنر است، تو برو قوغ را در دهان 

خود ببر که از شش جایت فوش فوش برآید. گم شو!«
دیگر،  یکی  شد.  این قدر عصبانی  چرا  مرد  پیر  نمی دانم 

که دریشی داشت و جوان تر بود، رو به من کرد و گفت:
هزار  سیزده  شب  هر  که  کسی  می گوید.  راست  »بابه 
دفعه صم صم صم کهیعص لطططططافروا بگوید، قفل 
توانایی هایش باز می شود و از این کارها می تواند بکند«.

با خودم گفتم که قبال از این خبرها در شهر نبود. حاال 
چرا این کارها این قدر زیاد شده؟ هرچه فکر کردم، عقلم 
به جایی نرسید. شب که به خانه آمدم، رفتم به انترنت که 
ببینم در جهان چه خبر است. چشمم به خبر بی بی سی 
افتاد که گفته بود، نثار علی خان، وزیر داخله ی پاکستان، 
گفته که رابطه ی پاکستان با افغانستان معجزه می کند. آن 
وقت، فهمیدم که آن جوان پیش از بهتر شدن رابطه ی 
پاکستان و افغانستان احتماال جان می کنده تا یک لقمه 
نان پیدا کند. اما در این فاز جدید، خودش را در مسیر باِد 
معجزه قرار داده و حاال کارهایی می کند که عیسی مسیح 
پیشش خط بینی بکشد. البته معجزه فقط این نیست که 
از بین تربوز بزغاله بکشی. این هم معجزه است که یک 
نخود بمب را در لگن خود بگذاری و بعد بروی با یک 
مقام دولتی بغل کشی کنی و کمی خودت را بفشاری و آن 
بمب نخودی بترکد و شما و تمام حضار محترم مجلس را 

به باد فنا بدهد. این معجزه نیست، چیست؟

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 

قیمت: 10 افغانی
شماره تماس:07۸9645160

مسئول توزیع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

علی شیر شهیر

هنرمندی که نقش می آفریند
 و رویای زندگی فارغ از جنگ دارد

معجزه ی عاشقی

مواد کار: قلم خودکار
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بگو مگو از

با هر  و  باشد  كه  قومي  و هر  گروه  از هر  اطفال،  ازدواج 
اساس  بر  است.  ممنوع  بگيرد،  صورت  كه  تباري  و  تيره 
خمس  جاي  به  ساله  هشت  دختركي  اعطاي  شنيده ها، 
پيغمبر  نوادگان  برابر  در  از وظايف مذهبي شيعه ها  ) يكي 
اسالم ( در واليت دايكندي، در روزهاي اخير، نوعي عالمت تأييد بر باورهاي خرافي و 
غيراسالمي است كه با بي شرمي مي گويند، زن شي است، زن بخشي از اموال محسوب 
سنت  اين  از  كردن  ممانعت  ندارد.  نقشي  خويش  سرنوشت  تعيين  در  زن  و  شود  مي 
ديرينه و غلط كه از هر پنج دختر يكي را مانند اموال به نوادگان پيامبر اسالم مي بخشند، 
از مبارزات مشترك سادات محترم و ساير مردم اهل تشيع در  مي تواند بخش مهمي 

قريه هاي دور افتاده باشد.

رسیدن کفر به دایکندی
می كند،  باور  را  آزادی  شعار  می خورد،  فريب  ملت  وقتی 
به دروغی به نام دموكراسی لبيک می گويد، زنجير حقوق 
بشر را به گردن می اندازد  و با شيطان های كوچک و بزرگ 
دوستی می كند، كار به جايی می رسد كه آدم نمی تواند حتا دختر دم بخت خود را خمس 

بدهد!
آزادی مطبوعات درست كرده اند، انترنت راه انداخته اند، فيس بوك جور كرده اند، بالی 
موبايل را به جان امت انداخته اند و ... تا فقط به يک هدف برسند  و آن چيزی نيست جز 
خالی كردن دل ها از عشق اهل بيت. امروز اگر از خمس دادن دختراِن دم بخت هشت 
فاطمه الزهرا،  اوالد  احترام  اصال  كه  فردا می گويند  كنند،  جلوگيری  بتوانند  ساله ی مان 
واجب نيست. پس فردا می گويند، جهاد واجب نيست  و در فردايی ادعا خواهند كرد كه 
هيچ تفاوتی ميان اوالد علی و انسان های ديگر نيست  و در رگ های همه ی آدم ها، خون 

سرخ جريان دارد. اين ها نشانه های روشن گمراهی اند.
خدايا، تو را به آبروی خاندان عصمت و طهارت قسم، نگذار كه در گمراهی هالك شويم!

جهادِ تنانه
صف  به  خانه،  از  فرار  با  بريتانيايی  نوجوان  دختر  سه 
»عروسان جهادی« پيوستند. اميره عباس 15 ساله، شميمه 
بيگم 15 ساله و خديجه سلطان 16 ساله روز سه شنبه از 
روزنامه ی  به  اطالعاتی  منبع  يک  كردند.  پرواز  استانبول  مقصد  به  انگليس  گتويک 
گاردين گفته است كه اين سه دختر به محض ورود به تركيه، با يک منبع جلب و جذب 
نيروهای خارجی برای داعش مالقات كرده و آن فرد زمينه ی خروج آنان از تركيه و 
ورود به سوريه را فراهم كرده است. اين سه دختر جوان روز جمعه وارد تركيه شده و 

رسما به جمع نيروهای داعش پيوستند.
اين دختران جوان نه با هدف جنگيدن و شركت مستقيم در جنگ، بلكه با هدف كمک 
به جنگ جويان به صفوف داعش می پيوندند. به عبارت ديگر، آنان از بدن شان به عنوان 
با  نه  استفاده می كنند. جهاد  نيروهای مرد داعش  به  آرامش بخشيدن  برای  وسيله ای 
كشتن و كشته شدن، بلكه با به بستر كشيدن يک مرد خسته و احتماال مظطرب و كام 
دادن به او به معنای بهره جستن از جنسيت به عنوان ابزاری برای تداوم جنگ است. 
دخترانی كه دست به جهاد جنسی می زنند، نه به خاطر لذت جنسی بردن، بلكه به دليل 
لذت جنسی دادن، وارد اين مبارزه می شوند. اين دختران وارد بستر مردانی می شوند كه از 
نظر شخصی هيچ نوع حسی نسبت به آنان ندارند و اكثر اين مردان از نظر سنی بزرگ تر 

از پدران عروس های جهادی می باشند.
اين دختران جوان به خاطر خدا وارد بستر اين مردان بيگانه می شوند و به خاطر خدا 
تن شان را برهنه می كنند و به خاطر خدا از همه ی توان زنانگی شان استفاده می كنند تا 
بتوانند رابطه ی تنانه ی شان را با مردانی كه هيچ نسبت جنسی و شهوانی با آنان ندارند، 

برقرار كنند.
به  وقتی شب  می كشند،  آدم  نيمه های شب  تا  از گل صبح  خدا  خاطر  به  كه  مردانی 
خانه های شان می آيند، در آغوش اين ماهرويان جوان آرامش می يابند. چنين است كه 

عروسان جهادی با تن و اندام زنانه ی شان در كشتار شوهران شان شركت می جويند.
يک دختر نوجوان چقدر می تواند از خود بی خود شود كه شيطان را به جای خدا بنشاند و 
جوانی خود را فدای قاتالن هوس باز كند و بعد نام همه ی اين كارهای كثيف را نيز جهاد 
بگذارد و مسئوليت همه ی اين جنايت ها را به حساب خدا بنويسد. اين خدايی كه دختران 
جوان را به كام جنايت پيشه گان داعش می فرستد تا با تن تازه و جوان شان دستگاه های 

كشتار جمعی را آرامش ببخشند، كسی جز خود شيطان نيست.

مشاور
هر سو روی، رها شده ده ها مشاور است
اين جا مشاور است و در آن جا مشاور است
بنگر، چه گدودی شده در خاك پاك ما
نزد وزير خارجه، مال مشاور است
در شهر، مرده را به سر شانه می برند
ليكن ميان بنز و كروال مشاور است
ماما قدوس من كه زمانی پياده بود
حاال ببين به دبدبه، ماما مشاور است
دانی كه روز و شب همه اين جا چه می كنند؟
در روز كيسه مالی و شب ها مشاور است
ديشب دو خاله را به شفاخانه برده اند
مسئول بارداری آن جا مشاور است
گويی كه در حكومت وحدت ز روی ناز 
مجنون وزير گشته و ليال مشاور است
اين جا به غير حضرت ماما قدوس من
فضلو مشاور است و گل آغا مشاور است
لندن، ۲۲ فبروری ۲۰15

Munera Yousufzada

Abdullah Watandar

Mir Hussain Mahdavi 

Haroon Yousofi







تفکر مثبت، 
آغاز راه تحول است

كه  بيابيد  را  افرادی  و  بنگريد  خوب  را  اطراف تان 
اين  چرا  می دانيد  آيا  داشته اند.  چشم گيری  موفقيت 
افراد را موفق می دانيم؟ تفاوت چنين افرادی با ديگران 
در چيست؟ آيا آن ها موفق به دنيا آمده اند يا اين كه 

خودشان عامل اين موفقيت بوده اند؟
آن ها  چون  دارند؛  فرق  ديگران  با  كمی  موفق،  افراد 
زندگی  معمولی  پيش آمدهای  به  متفاوتی  نگرش 

داشته اند.
همه ی انسان ها در چرخه ای از اعتقادات و نتايج زندگی 
می كنند؛ اعتقادات و نتايجی كه به هم ربط دارند. در 
آن  به  كه  آنچه هستيد  گفت، شما  می توان  نتيجه 
اعتقاد داريد. حاال بايد ديد كه چه عاملی باعث ايجاد 
اعتقادات شما شده است؟ درس حدس زديد؛ اين افكار 

شما هستند كه اعتقادات شما را تشكيل می دهند.
- باورهای شما، احساسات شما را در هر موقعيتی 
مشخص می كنند؛ زيرا باورهای شما برخوردتان نسبت 

به موقعيت ايجاد شده را تعيين می كنند. 
- احساسات به وجود آمده ی متأثر از نوع باور، به 
عملكرد شما منجر خواهند شد؛ خواه اين عملكرد و 

نتيجه مثبت باشد و خواه منفی.
موفقيت  به  شما،  ناموفق  يا  موفق  - عملكرد 
منجر  شد،  گفته  كه  ای  نتيجه  همان  شكست  يا 

می شوند.
باورها،  اصلی  منشای  ما  افكار  چرخه،  اين  - در 

احساسات، عملكرد و نتيجه هستند.
- عامل اصلی موفقيت فردی چيست؟ اعتقاد فرد 
به موفقيت؟ احساساتی كه در مسير موفقيت ايجاد 

می شوند يا عملكرد فرد؟
باعث  كه  هستند  باورها  اين  اند،  معتقد  افراد  برخی 
موفقيت يا شكست ما می شوند. اگر فقط باور داشته 
بود؛  موفقی هستيم پس موفق خواهيم  فرد  باشيم 
چون اعتقادی راسخ داريم. عده ای تصور می كنند، فقط 
احساسات بايد تحريک شوند و ما بايد بر اساس آن ها 
گام به گام پيش برويم تا به موفقيت برسيم. برخی 
باعث  درست،  عملكرد  جز  چيزی  دارند،  باور  ديگر 

پيروزی نخواهد شد.
به موفقیت  به راستی عامل اصلی رسیدن 
چیست؟ باور ما به پیروزی؟ عملکرد ما برای 

پیروز شدن؟ یا احساسات ما؟
به طور كلی، نگرش يا همان افكار ما، موجب پيروزی 
يا شكست ما می شوند. داشتن تفكری مثبت يا منفی، 
به نتايج دلخواه يا ناخوش آيند منجر می شود. اين ما 
زندگی مان تصميم  نتايج  و  اهداف  برای  هستيم كه 
محكوم  باشيم،  داشته  مثبت  تفكری  اگر  می گيريم. 
به پيروزی هستيم و اگر تفكری منفی داشته باشيم، 

محكوم به شكست!
بنابراين، افكارمان را درست انتخاب كنيم تا جزو همان 
افراد موفق باشيم. اين افكار ما هستند كه آينده ی ما 

را رقم می زنند!
كليد موفقيت، داشتن تفكر مثبت است!

آنگلو می گويد: »اگر نتوانستيد چيزی را عوض كنيد، 
مهم نيست؛ طرز تفكرتان را عوض كنيد!«

بيدار می شويم، برای ۲4  از خواب  هر روز صبح كه 
در  می كنيم.  برنامه ريزی  داريم،  پيش رو  كه  ساعتی 
واقع تصميم می گيريم چه كاری را انجام دهيم و چه 
ما هستيم كه می توانيم  اين  ندهيم.  انجام  را  كاری 
كنيم.  تبديل  موفقيت  به  را  آمده  پيش  فرصت های 
ميان  از  را  زندگی مان  موانع  چگونه  نمی دانيم  پس 

برداريم يا از آن ها عبور كنيم.
اگر قرار باشد با هر تصميمی به موفقيت برسيم، يعنی 
اين كه قدر تک تک فرصت های مان را می دانيم و با 
تفكری مثبت تصميم می گيريم و گام برمی داريم. آيا 
می دانيد چگونه می توان با افكاری مثبت، فرد موفقی 
بود؟ در اين جا شما را با ويژگی های افكار مثبتی كه به 

موفقيت منجر می شوند، آشنا خواهيم كرد:
1- تفکر مثبت و اهداف

برای رسيدن به موفقيت الزم است اهداف تان را تنظيم 
كنيد، چه اهداف بلندمدت و چه اهداف كوتاه مدتی كه 
ذهن شما را درگير كرده اند. هنگامی كه اين اهداف 
وجود دارند، بايد كاری كنيد تا به آن ها برسيد و چيزی 
كه باعث عملی شدن آن ها می شود، تفكر مثبت شما 

به اهداف تان است.
تفكر مثبت در مراحلی كه برای رسيدن به هدف خود 
طی می كنيد، مهم است. كوشش و تالش شما، بايد 
با نگاه و نگرشی مثبت همراه باشد. در چنين حالتی، 
نگرش و باور مثبت شما »برانگيزاننده« و »موتوری 

محرك« برای رساندن شما به اهداف تان می شود.
وقتی به كمک تفكر مثبت موفقيت خود را در ذهن تان 
شبيه سازی و تصويرسازی می كنيد، »احساس« خوبی 
در شما ايجاد می شود. كيفيت اين احساس خوب، به 
قدرت و تجربه شما از حواس پنگانه بازمی گردد. هر 
به  رسيدن  لذت  مثبت،  تفكر  با  در تجسم خود  چه 
موفقيت شما  ميزان  بر  كنيد،  احساس  را  اهداف تان 
اهداف  ندهيد عظمت  اجازه  بنابراين  افزوده می شود؛ 
و سختی های رسيدن به هدف های تان جلوی شما را 

بگيرد و سرعت شما را كاهش دهد.
سعی كنيد با هر قدمی كه برمی داريد، به نتيجه ی 
به هدف است، فكر كنيد؛  نهايی كه همان رسيدن 
نزديک تر  و  نزديک  خود  هدف  به  كه  حالی  در 
می شويد. گام برداشتن با تفكری مثبت، ناهمواری ها 

و كاستی های راه را برای تان آسان و آسان تر می كند.
2- تفکر مثبت و سالمتی

مخرب  عاملی  باشيد،  داشته  مثبت  تفكری  اگر  حتا 
به نامضطراب می تواند مانع رسيدن شما به موفقيت 
ياد  و  پيش رو  مشكل  به  كردن  نگاه  جای  به  شود. 
كردن آن به عنوان عاملی نااميدكننده و ترس از آن، 
عبارت  بی شک  بطلبيد.  مبارزه  به  را  آن  می توانيد 
معروِف »بترس و اقدام كن!« را شنيده ايد. تفكر منفی 
موفقيت،  به  رساندن شما  دير  يا  ترساندن  بر  عالوه 
باعث بروز بيماری های جسمانی در شما هم می شود. 
در  آن  حضور  كه  است  ُمسری  عاملی  منفی  تفكر 
ذهن تان شما را از مسير موفقيت دور می كند. تفكر 
موفقيت،  به  رسيدن  برای  كليدی  می تواند  مثبت 
غافل  آن  از  پس،  باشد؛  شما  عمر  طول  و  سالمت 

نشويد.
3- تفکر مثبت و تأثیر آن بر دیگران

است.  ُمسری  مثبت  تفكر  شد،  گفته  كه  همان طور 
فرض كنيد كه شما يک فروشنده، معلم، مهندس يا 
مدير هستيد. اطرافيان شما با فردی روبرو می شوند كه 
می دانند در كار خودش انسانی موفق است؛ بنابراين 
برابر می شود.  به شما چند  آن ها  احساس »اعتماد« 
می دانند با فردی صحبت می كنند كه به كار خودش 

اعتماد دارد و به خواسته های آن ها گوش می دهد.
مخاطبان شما تعامل و تأثير موفقيت آميزی را تجربه 
شما  خلق و خوی  و  تفكر  با  مردم  واقع  در  می كنند. 
ارتباطی مستقيم دارند و اين فرمولی برای موفق بودن 

محسوب می شود.
4- تفکر مثبت و کار گروهی

افكار و  از  بايد  انسان موفقی باشيد،  اگر قصد داريد 
رفتارهای منفی ديگران دور بمانيد؛ اما چگونه می توان 
اين كار را انجام داد؟ اول اين كه ديگران را به خاطر 
مسايلی كه رخ داده اند، سرزنش نكنيد، بلكه مانند يک 
راهنما به آن ها كمک كنيد تا مشكالت خود را از ميان 

بردارند و به موفقيت برسند.
متوجه  كنيد،  نگاه  به موضوع  بيش تری  با دقت  اگر 
می شويد كه شما هم به موفقيت رسيده ايد؛ چون به 
افرادی كمک كرده ايد كه عامل موفقيت شما شده اند. 
همكاری با فردی كه سعی دارد موفق شود، بزرگ ترين 
موفقيت شما هم محسوب می شود. تفكر مثبت، به 
اجتماعی  و  خانوادگی  كاری،  گروه های  در  موفقيت 
منجر شده و چه بسا قدمی در راستای صلح جهانی 

باشد!
همرازم، با نيروی مثبت، زندگی سرشار از شادی برای 

خود بساز!
 )برترين ها(
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فالکائو بار دیگر
 در لیست خرید ریال

گریزمان: بازی کردن
 کنار مانژوکیچ آسان است

ژکو: سیلوا بهترین 
بازیکن لیگ برتر است

زانتی: اوسوالدو
 به مانچینی حمله ور شد

 ۰-3 پيروزي  از  پس  اتلتيكومادريد  هافبک  گريزمان،  آنتوان 
ماريو  كنار  كردن  بازي  كه  كرد  عنوان  آلمريا  مقابل  تيمش 
اولين  مانژوكيچ بسيار آسان است. مهاجم كروات موفق شد 
گول بازی را به ثمر برساند و سپس دو پاس گول به آنتوان 

گريزمان در ادامه ارسال كرد.
خيلی  امتياز   3 »از  گفت:   AS با  مصاحبه  در  گريزمان 
خوش حاليم. بار ديگر نشان داديم كه در خانه خيلی قدرت مند 
هستيم. به يک پيروزی ديگر پس از شكست مقابل سلتا نياز 
داشتيم. در حقيقت، بازی كردن كنار مانژوكيچ كار آسانی است؛ 
زيرا او مهاجم خيلی خوبی است. مثل تورس و رائول گارسيا«.

اتلتيكو در چمپيونزليگ به مصاف لوركوزن می رود و گريزمان 
در اين رابطه گفت: »بايد استراحت كنيم و به فكر ديدارمان در 
چيونزليگ باشيم. بايد در بهترين فرم مان به مصاف لوركوزن 

برويم«.

سيلوا،  ديويد  از  تمجيد  به  منچسترسيتي  مهاجم  ژكو،  ادين 
هم تيمي اش پرداخت. شنبه شب سيلوا موفق شد يک پاس 
گول به ادين ژكو بدهد و پس يک گول نيز به ثمر برساند. 
ژكو در مصاحبه با اسكای اسپورتس گفت: »پاس ديويد سيلوا 
درجه يک بود و به نظر من، او بهترين بازيكن ليگ برتر است. 
حضور او اينجا در كنار ما فوق العاده است زيرا با ديويد می توان 

هميشه گول زد«.
پيرزوزی 5-۰ شنبه شب پس از پيروزی 4-1 مقابل استوك 
حاصل شد و ژكو معتقد است كه تيمش می تواند اختالف را با 
صدر كاهش دهد. او گفت: »مسلما می توانيم. شايد مردم فكر 
كنند كه آن ها 5 امتياز از ما باالتر اند، ولی اگر به همين سبک 
از بازی كردن ادامه دهيم، مسلما می توانيم به چلسی ربرسيم. 
عملكرد خيلی خوبی داشتيم. كم كم بر بازی مسلط شديم و 

وموفق شديم اختالف را كاهش دهيم«.

خاوير زانتي، اسطوره ی اينترميالن عنوان كرد كه كه دني 
ور  حمله  مانچيني  روبرتو  به  اينتر  سابق  مهاجم  اوسوالدو، 
هواداران  به  كه  داده  هشدار  ايكاردي  به  هم چنين  و  شده 
از  نراتزوری كه فصل گذشته  احترام بگذارد. كاپيتان سابق 
ميادين خداحافظی كرد، حاال در پشت صحنه كار می كند. 
بر  مبنی  شايعات  اسپورت،  دلو  گاتزتا  با  مصاحبه  در  او 
اين  قرضی  حضور  باعث  كه  اسوالدو  با  مانچينی  درگيری 

مهاجم در بوكا جونيروز شد را تأييد كرد.
او گفت: »از كار اوسوالدو بيشتر عصبانی بودم يا ناراحت؟ 
خودش  دست  از  هم  خودش  او  ولی  عصبانی،  بيشتر 
عصبانی بود. متوجه شد كه هل دادن مربی اشتباه بزرگی 
بوده است. او يک فرصت خيلی خوب را در دوران فوتبالش 
يووه،  مقابل   1-1 تساوی  از  داد«. هم چنين پس  از دست 
اوسوالدو كه داخل زمين هم با ايكاردی درگير شده بود، در 
رختكن هم سعی كرده به او حمله كند. دليل عصبانيت او 
از ايكاردی، بی احترامی ايكاردی به هواداران با خوش حالی 
اين  در  زانتی  و  شده  اعالم  گول هايش  از  پس  نكردن 
در  دهيم  ياد  او  به  كه  بازمی گردد  ما  به  »اين  گفت:  باره 
به  كه  چيزی  كند.اولين  رفتار  چطور  بزرگ  باشگاه های 
بازيكنان می گوييم اين است كه به هواداران احترام بگذارند.

زمين  روی  بر  پيراهن  انداختن  بود،  بد  خيلی  كه  چيزی 
توسط بالوتلی بود. حاال ايكاردی پس از گولش خوش حالی 
نكرده، كدام حركت زشت تر بوده؟ مسلما حركت ماريو، ولی 

هر دو اتفاق ناخوش آيند بوده اند«.

ريال مادريد قصد دارد براي خريد رادامل فالكائو، پيش نهادي 
به باشگاه موناكو ارائه كند. فالكائو در منچستريونايتد عملكرد 
خوبی نداشته و شياطين سرخ قصد ندارد قرارداد او را دايمی 

كند. 
روزنامه ی ديلی ميل گزارش داد كه فالكائو كه پيش از پيوستن 
به يوناتيد نيز از اهداف اصلی ريال بوده، حال دوباره در ليست 
خريد اين باشگاه قرار گرفته است. فالكائو پيش تر هم به حضور 
در مادريد ابراز عالقه كرده بود و در حالی كه انتظار می رفت 
در تابستان گذشته به ريال بپيوندد، سپيدپوشان قيد خريد او را 

زدند و او در روز پايانی نقل و انتقاالت راهی منچستر شد.

سیمئونه: در حال مذاکره برای تمدید هستم

پودولسکی: شاید دو سال  دیگر
 از فوتبال  خدا حافظی  کنم

مدیر  برنامه های  توره: 
یحیی  همیشه  در  سیتی  می ماند

پیکه: بازی با سیتی 
مهم ترین دیدار سال است

پیگرینی: مقابل بارسا هم تهاجمی بازی 
می کنیم

واکنش رسانه های کاتالونیا 
به شکست بارسا

بارسلونا، مسی و طلسم بازی در ساعت 4

فیگو: قهرمان اللیگا روز آخر مشخص می شود

فان خال و رد کردن
 فرصت خرید کریس رونالدو

اتلتيكومادريد  سرمربي  سيمئونه،  ديگو 
تمديد  براي  مذاكرات  در حال  كه  كرد  تأييد 
قراردادش با اين تيم است. شنبه شب اتلتيكو 
موفق شد 3-۰ آلمريا را شكست دهد و به سه 
امتيازی بارسا در رده ی سوم بازگرد. گزارش ها 
سيمئونه  كه  است  آن  از  حاكی  اسپانيا  در 
اتلتيكو دريافت  پيش نهادی 7 ساله از سوی 
كرده كه در حال حاضر در حال مذاكره است. 

او گفت: »واضح است كه از حضور در باشگاه 
دارم.  دوست  را  اتلتيكومادريد  و  خوش حالم 
سعی می كنيم اين پروژه را كه سه سال است 
فعلی  قرارداد  دهيم«.  ادامه  كرده ايم،  شروع 
سيمئونه تا پايان ۲۰17 اعتبار دارد. اتلتيكو به 
همراه سيمئونه موفق شد برای اولين بار پس 
از سال 1996 به فاينل ليگ قهرمانان برسد و 

هم چنين قهرمان الليگا شود.

اينتر عنوان كرد  لوكاس پودولسكي، مهاجم 
از ميادين  تا دو سال ديگر  كه ممكن است 
ساله   ۲9 مهاجم  كند.  خداحافظي  فوتبال 
فصل  پايان  تا  قرضی  صورت  به  را  آرسنال 
به مقصد اينتر ترك كرد ولی هنوز در اينتر 
هم نتوانسته عملكرد خوبی از خود به جای 
اينتر خط  اروپا ی  ليگ  ليست  از  او  بگذارد. 
خورد ولی ژردان شقيری، ديگر خريد زمستانی 
اينتر در اين ليست قرار گرفت. پودولسكی در 
مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت گفت: »چه چيز 

به من انگيزه می دهد؟ اين كه با فوتبال در 
ارتباط باشم. ممكن است اين ارتباط تا دوسال 
بعد به پايان برسد و نمی خواهم حتی يک روز 
از آن را از دست بدهم. من برای پول فوتبال 
اختالف  باره ی  در  پولدی  نمی كنم«.  بازی 
فرهنگی بين ايتاليا و آلمان گفت: " در ايتاليا 
راحت تر  و  ريلكس تر  مردم  آلمان،  به  نسبت 
هستند. من ساعت 7 شب به رستورانت رفتم 
و خالی بود. وقتی ساعت 1۰ رستوران را ترك 

كردم، جمعيت تازه در حال آمدن بود«.

ديميتري سلوك، مديربرنامه هاي يحيي توره 
قصد  عاجي  ساحل  هافبک  كه  كرد  عنوان 
بماند.  منچسترسيتي  در  هميشه  براي  دارد 
سال گذشته يحيی توره با مسئولين سيتی 
به مشكل برخورد و شايعات زيادی مبنی بر 
جدايی او از اين تيم شنيده می شد. حال مدير 
او عنوان كرد كه هافبک ساحل  برنامه های 
عاجی قصد دارد برای هميشه سيتيزن باقی 

بماند.
او گفت: »يحيی عاشق منچسترسيتی است 
باشگاه  در  حضور  از  كه  گفته  هم  گاهی  و 
خوش حال است. در واقع، او می خواهد برای 
هميشه در سيتی بماند. او هيچ چيز را بيش 
و  تيم  اين  در  فوتبالش  رساندن  پايان  به  از 
كار كردن در باشگاه پس از آن دوست ندارد. 
می خواهم  سيتی  از  كه  است  همين  برای 
پيش نهاد تمديد قرارداد جديدی به يحيی ارائه 

كند كه به او ثابت كند بخشی از برنامه های 
آينده ی باشگاه است. قضيه فقط پول نيست، 
تا زمانی  باشگاه  بلكه ماندن يحيی در يک 
اينكه  و  برسد  پايان  به  فوتبالش  دوران  كه 
باشگاه به بهترين بازيكنش ثابت كند كه او را 
دوست دارد و برايش احترام قايل است. وقتی 
فوتبال يحيی تموم شد، می خواهد به عنوان 
يكی از مديران باشگاه فعاليت كند، احتماال 
او  كنيد،  فكر  موضوع  اين  به  ورزشی.  مدير 
اوكراين، يونان، فرانسه، اسپانيا و  بلژيک،  در 
المپياكوس،  با  او  است.  كرده  بازی  انگليس 
بارسا و سيتی قهرمانی به دست آورده است 
و هم چنين در جام ملت های آسيا موفق به 
را  همه چيز  او  است.  شده  مدال طال  كسب 
راجع به جهان فوتبال می داند. تنها بازاری كه 
سيتی در حال حاضر خواهان خريد بازيكن از 

آن جاست، اسپانياست«.

جرارد پيكه، مدافع بارسلونا به هم تيمي هايش 
و  كرده  فراموش  را  باخت  كه  داد  هشدار 
جمع  سيتي  مقابل  ديدار  براي  را  تمركزشان 
با  كنند. 11 پيروزی پياپی بارسا، شنبه شب 
پايان  به  ماالگا  مقابل  نوكمپ  در  شكست 
به  باخت  يک  با  اناری ها  آبی  حاال  و  رسيد 
استقبال منچسترسيتی خواهند رفت. پيكه، 
هم  كه  است  معتقد  نيز  تيم  اين  مدافع 
تيمی هايش بايد به فكر ديدار مقابل سيتی 

باشند.
كه  بود  بازی هايی  دسته  آن  »از  گفت:  او 

نمی شد راهی برای گولزنی پيدا كرد، ولی بايد 
ورق را برگردانيم؛ زيرا سه شنبه، مهم ترين بازی 
سال را برگزار خواهيم كرد. تيم ما در مسير 
خوبی قرار دارد و نمی گذاريم اين شكست ما 
دست  از  امتياز  تيم ها  همه ی  بزند.  زمين  را 
می دهند. بايد ببينيم كه چطور می توانيم رو 

به جلو حركت كنيم«.
نيوكاسل  سيتی شنبه شب موفق شد ۰-5 
را در هم بكوبد و پيكه در اين رابطه گفت: 
»سيتی تيمی هجومی است و ما  می توانيم 

از اين موضوع استفاده كنيم«.

مانويل پيگريني، سرمربي منچسترسيتي، پس 
هواداران  به  نيوكاسل،  مقابل   ۰-5 پيروزي  از 
تيمش قول داد  كه در ديدار مقابل بارسلونا هم 
همين طور هجومي بازي كنند. منچسترسيتی 
از لغزش چلسی مقابل برنلی استفاده كرد و با 
يک پيروزی پرگول  برابر نيوكاسل، اختالف در 
داد. سيتی  امتياز كاهش  به 5  را  صدر جدول 
بايد سه شنبه شب در چمپيونزليگ  مقابل بارسا 
قرار بگيرد و پيگرينی تاكيد كرد كه قصد ندارند 
ارائه  دفاعی  نمايشی  اسپانيايی  حريف  مقابل 
 بدهند. او به خبرنگاران گفت: »ما در ديدار مقابل 
بارسا، مانند ديدار امشب، از ابتدا تهاجمی بازی 
خواهيم كرد و  تالش می كنيم به گول برسيم 

نباشد  اين ديدار طبيعی  زيرا مهم است. شايد 
زيرا 18۰ دقيقه است؛ بنابراين  بايد تالش كنيد تا 
به گول برسيد و از طرف ديگر، بايد تالش كنيد 
تا گول نخوريد زيرا گول خارج از خانه  اهميت 
شب  سه شنبه  ديدار  در  مطمئنم  دارد.  زيادی 
خواهيد ديد كه تيم ما مانند ديدار امشب بازی 
خواهد  كرد«. سيتی سال گذشته در مجموع دو 
ديدار رفت و برگشت،    4-1 مغلوب بارسا شده بود 
اما پيگرينی معتقد است  كه تيمش اين بار در 
شرايط بهتری مقابل حريف قرار خواهد گرفت.  
 »اين بار شرايط بهتر است زيرا ما سال گذشته 
در حالی در فبروری مقابل بارسا قرار گرفتيم كه 
در دسامبر  و ژانويه، 18 بازی انجام داده بوديم. 

شكست بارسلونا مقابل ماالگا كه روز شنبه 
دردناك  و  غيرمنتظره  شكستي  شد،  حاصل 
براي هواداران بارسا و اهالي رسانه اي كاتالونيا 
با  می توانست  كه  شرايطی  در  بارسا  بود. 
كسب سه امتياز بازی با ماالگا، بصورت موقت 
به صدر جدول صعود كند، بر اثر اشتباه مسلم 
شكست  ماالگا  از  گول  يک  با  آلوس،  دنی 
داد  ريالی ها  به  باورنكردنی  هديه ای  و  خورد 
كه امشب با برتری بر الچه می توانند فاصله 
در صدر را به 4 امتياز افرايش دهند. واكنش 
مطابق  شكست  اين  به  كاتالونيا  مطبوعات 

انتظار تند بود.
»خواب  تيتر  با  نشريه   اين  دپورتيوو:  موندو 
نيم روز كشنده«، به اين باخت واكنش نشان 
روند  ادامه ی  به  اشاره  تيتر  اين  است.  داده 
ناكامی های بارسا در بازی هايی دارد كه ساعت 
4 بعدازظهر برگزار می شوند. بارسا در يک سال 
داده  از دست  بازی ها  اين  امتياز در  اخير، 11 
است كه آخرينش روز شنبه مقابل ماالگا بود. 
موندودپورتيوو به تأثير پاس اشتباه آلوس در 
صحنه به ثمر رسيدن گول ماالگا و نيز نظم 

و سازماندهی عالی ماالگا در زمين اشاره كرده 
است.

بزرگ«،  »توقف  تيتر  با  نشريه  اين  اسپورت: 
در  است.  داده  نشان  واكنش  باخت  اين  به 
بخشی ديگر می خوانيم: »بارسا يک بار ديگر 
ايده ی  فاقد  و  بی برنامه  تيمی  نوكمپ  در 
مشخص نشان داد. پس از اشتباه آلوس و به 
ثمر رسيدن گول ماالگا، بارسا در 83 دقيقه ای 
كه فرصت داشت، تيمی فاقد تمركز و سردرگم 
نشان می داد. روزی كه مسی خوش ندرخشد، 

بارسا نيز پيروز نمی شود«.
الونگوارديا : »درس تواضع«؛ اين تيتر يک اين 
نشريه است كه به تمجيد از قدرت جوانی و 
اتحاد بازيكنان ماالگا پرداخته است.تيمی كه 
هيچكس برايش شانسی در مقابل بارسا قايل 
نبود؛ اما در عمل اتفاق ديگری در زمين بازی 
رخ داد. الونگوارديا به اين نكته اشاره كرده كه 
نبايد هيچ تيمی را دست كم گرفت و بايد به 

همه حريفان احترام گذاشت.
بارسا  4؛  ساعت  در  نااميدی  پريوديكو :  ال 

شانس صدرنشينی موقت را از دست داد.

به نظر مي رسد كه بازي در ساعت 4 بعدازظهر 
نيست.  خوش ُيمن  چندان  بارسلونا  براي 
برای  مناسبی  ساعت  بعدازظهر،   4 ساعت 
خواب نيمروزی است و گويا بازيكنان بارسا نيز 
برخی مواقع كه بازی های شان در اين ساعت 
برگزار می شود، به خواب فرو می روند. بارسلونا 
در اين فصل 5 بار مجبور شده تا در ساعت 
حاصل  و  برود  ميدان  به  محلی  وقت  به   4
كار اين تيم، سه برد مقابل بيلبائو، آلمريا و 
بازی مقابل  بوده و در عوض در دو  كوردوبا 
ختافه و ماالگا امتياز از دست داده است. بارسا 
در زمين ختافه ۰-۰ متوقف شده بود و روز 
تا  با يک گول مغلوب ماالگا شد  نيز  شنبه 

هديه ای غيرمنتظره به ريال مادريد بدهد. 
اما اين بداقبالی فقط مربوط به فصل جاری 
نيست چرا كه بارسای تاتا مارتينو در فصل 
گذشته نيز خاطره خوشی از بازی در ساعت 

4 ندارد. كاتاالن ها 6 بار در فصل گذشته در 
ساعت 4 بعدازظهر به ميدان رفتند كه حاصل 
كار، سه برد، يک تساوی و دو شكست برای 

كاتاالن ها بود. 
شد  مغلوب  وايادوليد  و  والنسيا  مقابل  بارسا 
و مقابل ختافه نيز ۲-۲ در نوكمپ مساوی 
كرد. 8 امتيازی كه بارسا در اين سه بازی از 
دست داد، باعث شد تا اين تيم، قهرمانی را 
به اتلتيكو تقديم كند. اما بازی در ساعت 4 
برای مسی هم چندان خوش آيند  بعدازظهر، 
را  بازی  دو  است. مسی فصل گذشته  نبوده 
به دليل مصدوميت از دست داد و در 4 بازی 
شد.  گول  تنها 3  زدن  به  موفق  بارسا  ديگر 
در اين فصل اما اوضاع بدتر است. مسی در 
5 ديداری كه بارسا ساعت 4 به ميدان رفته، 
تنها دو گول و آن هم مقابل كوردوبا به ثمر 

رسانده است.

لوييس فيگو كه به تازگي نامزدي خود براي 
رسايت فيفا را اعالم كرده، در بحبوحه انتقادات 
در  تولد  جشن  برگزاري  خاطر  به  رونالدو  از 
از  به حمايت  اتلتيكو،  از  شب شكست ريال 
از  حمايت  در  فيگو  بود.  پرداخته  هم وطنش 
رونالدو گفته بود كه او حق داشت تا جشن 
تولدش را برگزار كند و نبايد به زندگی شخصی 
هيچ كس ورود كرد. فيگو در مصاحبه با ماركا 
در  به شخصه  »من  گفت:  رابطه  همين  در 
موقعيت های دشوار زيادی در زندگی ورزشی 
خودم قرار گرفته ام و به همين دليل رونالدو را 
درك می كردم. من يک آدم مستقلم كه حق 
از  گرفتم  تصميم  بگويم.  را  خودم  نظر  دارم 
رونالدو حمايت كنم؛ اما من هم ممكن است 
روزی اشتباه كنم. هيچ كس كامل و بی عيب 

نيست«.
فيگو در مورد شرايط حال حاضر رونالدو گفت: 
»كريستيانو يک انسان است، نه يک ماشين. 
امكان ندارد بازيكنی بتواند در همه ی بازی ها 
گولزنی كند. اما او بار ديگر به گولزنی بازگشت 
و در ادامه نيز كمک بزرگی برای ريال مادريد 

خواهد بود«.
ستاره ی سابق ريال و بارسا در مورد شانس اول 
برای قهرمانی در الليگا گفت: »ريال شرايط 
بهتری دارد؛ اما مثل فصل گذشته، امسال هم 
قهرمان روز آخر مشخص خواهد شد. ريال يا 
بارسا يكی قهرمان می شود«. فيگو در مورد 
ليگ قهرمانان نيز اعتقاد داشت كه تيم های 
خواهند  يک چهارم  به  به راحتی  باتجربه تر 

رسيد.

لوييس  انگليس،  رسانه هاي  گزارش  به 
علي رغم  منچستريونايتد،  فان خال، سرمربي 
ترجيح  رونالدو،  خريد  كريس  فرصت  داشتن 
الدترافورد  به  را  پرتگالي  ستاره ی  اين  داد 

برنگرداند. 
انتقالی 9۲ ميليون  با  رونالدو در سال ۲۰۰9 
يورويی از منچستريونايتد به ريال  پيوست و 
در تابستان گذشته شايعاتی در مورد احتمال 
بازگشت او به الدترافورد به گوش می رسيد. 
خدمت  به  فرصت  يونايتد  شود  گفته  می 
گرفتند او را داشتند؛ اما از آن استفاده نكردند. 

برنامه های  مدير  مندس،  ژرژ  بنابرگزارش ها، 
برادر سرالكس  فرگوسن-  مارتين  با  رونالدو، 
و مدير  بازيكن يابی باشگاه منچستريونايتد، 
  CR7   ديدار و با او در مورد احتمال بازگشت
صحبت كرد. اما وقتی فرگوسن با فان خال 
مربی  كرد،  صحبت  انتقال  اين  مورد  در 
هالندی اعالم كرد؛ تمايلی برای خريد  رونالدو 

ندارد.  
بسيار خوبی  نمايش های  اين فصل  رونالدو 
داشت  پرتگال  ملی  تيم  و  ريال  تركيب  در 

و در 36 ديدار، 39  بار موفق به گولزنی شد. 

















سفیر  منتیسکی،  الکساندر  روز:  اطالعات 
روسیه در کابل دیروز با محمد محقق، معاون 
این  در  منتیسکی  کرد.  دیدار  اجرایی  ریاست 
دیدار گفت که کشورش خواستار امضای پیمان 
امنیتی با افغانستان است. سفیر روسیه در کابل 
ابراز امیداوری کرد که مقام های افغانستان به 

این خواست مسکو جواب مثبت بدهند.
پیمان  این  محتوای  و  چگونگی  مورد  در  او 
معاونت  رسانه های  دفتر  است.  نگفته  چیزی 
اعالم  خبرنامه ا ی  نشر  با  اجرایی  ریاست  دوم 
این دیدار سفیر روسیه گفت، روسیه  کرد، در 
 300 از  بیش  برای  کنون  تا   2010 سال  از 
زمینه ی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  از  تن 
را  آموزش های کوتاه مدت و تحصیالت عالی 

فراهم کرده است.
او در ادامه گفت که در آینده ی نزدیک گروهی 
از مأموران وزارت داخله برای آموزش به روسیه 
کابل  در  روسیه  سفیر  می شوند.  داده  انتقال 
افزود، بر بنیاد قرارداد امضا شده میان امریکا و 
روسیه، مسکو 63 بال هلی کوپتر ام آی 17 را به 
افغانستان سپرده و بر اساس صندوق ایجادشده 
میان مسکو و ناتو، پرزه های این هلی کوپترها را 

نیز تهیه می کند.
روسیه از جمله ی کشورهایی است که در چند 
سال گذشته در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر و 
آموزش نیروهای امنیتی با حکومت همکاری 
داشته است. از سوی دیگر، چندی پیش دولت 
روسیه از کار روی طرح یک توافق نامه  برای 
در  گفت،  و  داد  خبر  امنیتی  نیروهای  تجهیز 

تقویت ارتش افغانستان سهم می گیرد.

والدیمیر  ویژه ی  نماینده ی  کابلوف،  ضمیر 
خبرگزاری  به  روسیه  جمهور  رییس  پوتین، 
ایترتاس گفته بود که طرحی به منظور اکماالت 
آماده  آینده  در  افغانستان  نیروهای  تسلیحاتی 
می شود. اما به دنبال آن شماری از مقام های 
نیاز به تجهیز  امنیتی گفتند، نیروهای امنیتی 
دارند و هر کشوری در این زمنیه با ما همکاری 

کند، از آن استقبال می کنیم.
با این حال، سفیر در روسیه در کابل گفت که 
خلبان های  است  قرار  توافق،  یک  اساس  بر 
انتقال داده  افغانستان برای آموزش به مسکو 
میزان  سخنانش  دیگر  بخش  در  او  شوند. 
مبادالت تجاری میان کابل و مسکو را در سال 
گذشته 966 میلیون دالر تخمین کرد و گفت، 
این میزان نشان دهنده ی روابط خوب دو کشور 

است.

بعد  امیداری کرد که  ابراز  ادامه  در  منتیسکی 
از تکمیل شدن کابینه ی حکومت وحدت ملی، 
نشست بعدی کمیسیون مشترک کابل و مسکو 
شود.  برگزار  مسکو  در  تجارت  زمینه ی  در 
در  گذشته  سال  کمیسیون  این  قبلی  نشست 
کابل برگزار شد. هدف از ایجاد این کمیسیون، 
تقویت تجارت بین کابل و مسکو خوانده شده 

است.
محمد محقق در دیدار با منتیسکی از همکاری 
به  حوادث  گفت،  و  کرد  قدردانی  روسیه 
در  داعش  از جمله ظهور  دنیا،  در  آمده  وجود 
کشورهای عراق، سوریه، لیبی و خطرات نفوذ 
آن ها در پاکستان و افغانستان، سرنوشت تمام 
بشریت را تهدید می کند و مبارزه با این پدیده 
نیازمند همکاری و کمک کشورهای همسایه، 

منطقه و جهان است.
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که  اند  آن  از  حاکی  گزارش ها  روز:  اطالعات 
هیأت طالبان برای مذاکرات صلح  وارد اسالم آباد 
این گزارش ها هنوز  است.  پاکستان شده   پایتخت 
یکی  اما  نشده؛  تأیید  مقام های حکومتی  از سوی 
دیروز  ایکسپرس  نام  به  پاکستان  رسانه های  از 
دین  قاری  را  طالبان  هیأت  رهبری  داد،  گزارش 

محمد بر عهده دارد.
از یک عضو دفتر قطر طالبان  نقل  به  این رسانه 
گزارش داد، اعضای این هیأت در مورد روند صلح 
مذاکره خواهند کرد.  پاکستان  مقام های  با  کنونی 
از سوی دیگر، بی بی سی گزارش داد، شخصی به 
دفتر  در  طالبان  ارشد  اعضای  از  استانکزی،  نام 

قطر، روزهای آینده وارد اسالم آباد خواهد شد.
از  طالبان،  هیأت  که  گفته اند  بی بی سی  به  منابع 
سوی مال عمر، رهبر این گروه اجازه دارند تا باب 
اساس  بر  کنند.  باز  را  افغانستان  دولت  با  مذاکره 
بین  مستقیم  مذاکرات  است  قرار  گزارش،  این 
افغانستان و طالبان در ماه مارچ آغاز شود.  دولت 
از سوی دیگر، فرماندهان مهم طالبان در ماه های 
گذشته به دفتر طالبان در قطر رفت وآمد داشته اند.

دفتر قطر برای مذاکرات صلح در سال 2013 در 
زمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین 
کشور باز شد. پس از نصب بیرق امارات اسالمی 
بعد  و  داد  نشان  مخالفت  حکومت  دفتر،  این  در 
که  می شود  گفته  شد.  متوقف  دفتر  این  فعالیت 
دوباره  برای گفت و گوهای صلح  دفتر  این  فعالیت 
آغاز شده؛ اما مقام های حکومتی و طالبان این خبر 

را رد یا تأیید نکرده اند.
چندی پیش گزارش شد، هیأت طالبان به رهبری 

وارد چین  مذاکرات صلح  برای  محمد  دین  قاری 
شده است. با این حال، چین در جریان سفر هیأت 
طالبان به اسالم آباد قرار دارد. چین از کشورهای 
نزدیک به پاکستان است و نقش این کشور برای 
خوانده  مهم  افغانستان  در  ثبات  و  صلح  برقراری 

شده است.
پیش تر وزیر خارجه ی چین در سفرش به پاکستان 
افغانستان و  گفت، برای میانجی گری میان دولت 
طالبان آمادگی دارد. اخیراً روابط کابل و اسالم آباد 
و  دیدارها  سفرها،  است.  یافته  بهبود  ظاهراً 
مذاکرات مقام های حکومتی دو کشور در زمینه ی 
صلح به طور دوام دار ادامه دارند و هر دو طرف، از 

این مذاکرات اظهار خوش بینی می کنند. 
ارتش  مشترک  ستاد  رییس  شریف،  راحیل 
از  شماری  گفت،  کابل  به  سفرش  در  پاکستان 
حقانی  شبکه ی  جمله  از  تروریستی،  گروه های 
به گفته ی  برای مذاکرات صلح آمادگی گرفته اند. 
او، در این زمینه باید قناعت مال عمر گرفته شود 
دیگر  کند،  مخالفت  صلح  مذاکرات  با  وی  اگر  و 
نخواهند  جایی  پاکستان  در  تروریستی  النه های 

داشت. 
امریکا  در  گذشته  هفته ی  پاکستان  داخله ی  وزیر 
گفت که همکاری کابل و اسالم آباد برای مبارزه با 
تروریسم معجزه خواهد کرد. از سوی دیگر، رییس 
گفت،  روان  هفته ی  شنبه  روز  به  غنی  جمهور 
کشور،  در  صلح  مذاکرات  زمینه ی  شدن  فراهم 
و  نداد  جزئیات  زمینه  این  در  او  است.  بی یشینه 
مذاکرات  روند صلح،  مورد  در  قاطع  جواب  گفت، 

صلح را با خطر مواجه می کند.

سفر هیأت طالبان 
برای گفت وگوهای صلح به اسالم آباد

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   

سفارت روسیه در کابل:
کابل و مسکو پیمان امنیتی امضا کنند


