
صفحه 2

کانون تحصیالت عالی آریانا یگانه مرکز تحصیلی خوشنام شما اینک امتحان کانکور بهاری 1394 

خویش را در کابل و جالل آباد در پوهنځی های:

1- طب معالجوی

2- انجینیری با بخشهای ) سیول و مهندسی(

)B.B.A 3- اقتصاد با بخشهای ) اداره و تشبثات مالی، بانک داری و

4- حقوق و علوم سیاسی با بخشهای )قضایی و څارنوالی، اداری و دیپلوماسی(

ثبت نام همه روزه از ساعت 7 صبح الی 7 شام در تعمیر مرکزی مؤسسه تحصیالت عالی آریانا جریان دارد. ثبت نام 

نمائید و تحصیالت عالی خویش را در کانون خوشنام خویش بلند ببرید.

آدرس: کابل، چهارراهی سرسبزی، جوار شفاخانه کیشا

آدرس: ننگرهار، جالل آباد، چکنوری جوار مسجد تبلیغی

شماره های تماس: 0786786430    0780174901     0772486990

در کابل بتاریخ 28 حمل 1394 و در جالل آباد بتاریخ 30 حمل 1394 اخذ می نماید

وزارت مالیه:
 2500 کیلومتر سرک در روستاها قیرریزی می شوند

پرستوهای مسافر قربانی نشوند

فصل بعدی تحوالت افغانستان
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رانندگی در امتداد جاده های افغانستان مانند رانندگی در دیگر کشورهای جنوب 
آسیا نیست. ممکن است شما ساعت ها در ترافیک گیر بمانید یا موترتان در باالی 
کوهی در یک دهکده ی دورافتاده از کار بیفتد. در والیت پرآشوب میدان وردک،  
 18 موتر  که  یافته اند  انفجار  آتش  و  دود  در  غرق  را  خود  رانندگان  از  بعضی 
چرخه  ی شان را کامال بلعیده  است. اغراق نیست اگر بگوییم که جاده های افغانستان 
به شکل وحشتناکی فرسوده و تخریب شده اند. روزنامه ی امریکایی واشنگتن پست 

اخیرا گزارش داد که از زمان ورود سربازان امریکایی در افغانستان...

کلید ثبات افغانستان،
 ساختن جاده هاست

صفحه5

سال چهارم

خوش خبری



اعالم  مالیه  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
چهال  در  جدید،  برنامه ی  یک  طبق  که  کردند 
در  سرک  کیلومتر   2500 حدود  آینده  سال 
می شوند.  قیریرزی  والیت   34 روستاهای 
دیروز  وزارت  این  معین  قاری زاده،  شفیق اهلل 
کابل گفت،  در  در یک نشست خبری مشترک 
عملی  کار  و  شده  تکمیل  سرک ها  این  سروی 

آن آغاز می شود.
و  مالی  معین  رفیعی،  عبدالهادی  آن،  دنبال  به 
 2٦00 ساختن  گفت،  عامه  فواید  وزارت  اداری 
این  مطابق  است.  برنامه  شامل  نیز  پل  متر 
برنامه، قرار است قریه های شامل پروژه، به مرکز 
ولسوالی ها و سپس به شهرها وصل شوند. رفیعی 
تکمیل   2018 سال  پایان  تا  برنامه  این  گفت، 

خواهد شد. هزینه ی این پروژه 332 میلیون دالر 
امریکایی در نظر گرفته شده که از سوی بانک 
جهانی، بانک توسعه ی آسیایی، اداره ی توسعه ی 
بین المللی  توسعه ی  اداره ی  و  امریکا  بین المللی 
بریتانیا پرداخته می شود. مطابق یک ارزیابی، در 
حال حاضر 40 هزار قریه در کشور به ٩0 هزار 

کیلومتر سرک پخته نیاز دارند.

دیروز  عامه  فواید  وزارت  اداری  و  مالی  معین 
برای  جدیدی  سروی  بعد  سال  چهار  گفت، 
می شود.  انجام  روستایی  سرک های  قیرریزی 
برنامه ی حکومت  از  در همین حال، شهروندان 
در زمینه ی سرک سازی ابراز خرسندی کرده؛ اما 
تأکید دارند، برنامه ی وسیع تری برای روستاها  در 

این بخش راه اندازی کند.

کرد  اعالم  ملی  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
که در عملیات نظامی در شماری از والیت های 
کشف  انفجاری  مواد  کیلوگرام   200 کشور، 
دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در  شدند.  خنثا  و 
اطالعات  روزنامه ی  به  وزارت  این  رسانه های 
این  در  ملی  اردوی  نیروهای  است،  آمده  روز 

خنثا  و  کشف  نیز  را  ماین  حلقه   1٩ عملیات 
کرده اند.

این عملیات در 24 ساعت گذشته در مربوطات 
پکتیکا  و  میدان وردک  غزنی،  والیت های 
این عملیات دست کم  در  است.  راه اندازی شده 
زخمی  آنان  دیگر  تن   7 و  کشته  شورشی   15

شده اند. در ادامه ی خبرنامه ی وزارت دفاع آمده 
است، در این عملیات یک میل دهشکه و یک  
عراده موتر مملو از مهمات جنگی نیز به دست 

نیروهای ارتش آمده اند.
سالح  انداخت  اثر  از  خبرنامه،  این  اساس  بر 
سنگین دشمن و انفجار ماین کنار جاده، 2 تن از 

منسوبان اردوی ملی در 24 ساعت گذشته کشته 
شده اند. نیروی 352 هزاری کشور به تنهایی با 
شورشیان طالب مبارزه می کنند. اما کارشناسان 
مسایل نظامی می گویند، نیروهای امنیتی برای 
به  نیاز  با شورشیان،  مبارزه  بیش تر در  موفقیت 

تجهیزات جنگی سنگین دارند.

اطالعات روز: قاتل عکاس خبری خبرگزاری اسوشیتدپرس 
آلمانی از سوی دادگاه نهایی کشور به 20 سال زندان محکوم 
شده است. دادگاه ابتدایی در کابل قاتل این عکاس خبری را 
پیش تر به اعدام محکوم کرد؛ اما او درخواست تجدید نظر داد. 
دادگاه عالی پس از بررسی پرونده های این فرد، به تازگی او 

را به 20 سال زندان محکوم کرده است.

بر  خوست  والیت  در  پولیس  فرمانده  نقیب اهلل،  گذشته  سال 
اسوشیتدپرس  خبرگزاری  آلمانی  عکاس  نیدرینگهاس،  آنیا 
تیراندازی  خبرگزاری  این  کانادایی  خبرنگار  گنون،  کتی  و 
زخمی  گنون  و  کشته  نیدرینگهاس  تیراندازی  این  در  کرد. 
دارد  قرار  تداوی  زیر  هنوز  تا  گنون  که  می شود  گفته  شد. 
برای  تن  دو  این  است.   نیافته  بهبود  صحی اش  وضعیت  و 

رفته  خو ست  والیت  به  جمهوری  ریاست  انتخابات  پوشش 
و  شد  بازداشت  رویداد  این  از  پس  ساله   2٦ نقیب اهلل   بودند. 
نیست.  نورمال  فردی  که  گفت  کابل  در  ابتدایی  دادگاه  در 
تصمیم  به  کرد،  اعالم  آلمان  خارجه ی  وزارت  همین حال،  در 

محاکم افغانستان در این باره احترام دارد.
000                             

اطالعات روز: محمدعثمان بابری، سرپرست 
اختصاصی  بودجه ی  عالی  تحصیالت  وزارت 
خواند  اندک  را  تحصیالت  برای  حکومت 
در  عالی  تحصیالت  بودجه  این  با  گفت،  و 
چهار  افزود،  او  نمی شود.  معیاری  کشور 
عالی  تحصیالت  برای  ملی  بودجه ی  درصد 
نمی شود  بودجه  این  با  که  یافته  اختصاص 

کار بنیادی کرد.
اما بابری افزود که وزارت تحصیالت از نگاه 
این  بر  تالش ها  و  دارد  برنامه  استراتژیک 
است تا دانشگاه ها استقالل مالی و آکادمیک 
را  اظهارات  این  او  کنند.  حاصل  را  خود 
دیروز در مجلس سنا که برای پاسخ دهی در 
بورسیه ها  توزیع  و  کانکور  نتایج  اعالم  مورد 

فراخوانده شده بود، بیان کرد.
 13٩3 سال  کانکور  امتحان  مورد  در  بابری 

گفت، این امتحان شفاف برگزار شد و اکنون 
مقام های  و  حکومت  ملی،  شورای  اعضای 
احترام  تحصیالت  وزارت  اصول  به  سیاسی 
بگذارند و در امور کاری ما مداخله نکنند. در 
امتحان کانکور سال گذشته 21٩145 شترک 
کردند و از این جمله، 10023٦ تن آنان ناکام 

ماند ند.
از سویی هم، 7٩85 دانش آموز دیگر به اتهام 
تخلف در جریان امتحان کانکور از این روند 
گفت،  بابری  حال،  همین  در  شده اند.  حذف 
و  کانکور  امتحان  برای  را  کمیسیون  یک 
استماع مشکالت مربوطه تشکیل داده و اگر 
کسی شکایت دارد، می تواند تا 15 ماه حمل 

سال جاری، به این کمیسیون مراجعه کند.
او در ادامه افزود که در بعضی موارد از طرف 
ما اشتباه صورت گرفته و در تالش رسیدگی 

دانشجویانی  مورد  در  بابری  هستیم.  آن  به 
که به دانشگاه های خصوصی معرفی شده اند، 
گفت که این دانشگاه ها نباید برای محصالن 
یک  آنان  با  ما  زیرا  کنند؛  ایجاد  مشکالت 
طرزالعمل را امضا کردیم و بر اساس آن، باید 
بدهند.  تخفیف  شده،  معرفی  محصالن  به 
دانشگاه های  به  دانش آموز  هزار   27 از  بیش 

خصوصی معرفی شده اند.
اما شماری از دانشجویان که به دانشگاه های 
با  که  می گویند  شده اند،  معرفی  خصوصی 
تخفیف اندک ادامه ی تحصیل نمی توانند. به 
دانشجویان  برای  گذشته  سال   در  آنان،  باور 
خصوصی،  دانشگاه های  به  معرفی شده 
بود.  شده  گرفته  نظر  در  ناچیزی  تخفیف 
حال تأکید بر این است که وزارت تحصیالت 
عالی برای کاهش بی نتیجه های کانکور، باید 

ظرفیت خود را بلند ببرد.
بورسیه های  توزیع  مورد  در  هم،  سویی  از 
اعضای  دارند.  وجود  انتقادهایی  تحصیلی 
بورسیه  های  توزیع  گفتند،  سنا  مجلس 
وزیر  سرپرست  نیست.  عادالنه  تحصیلی 
وزارت  این  گفت،  پاسخ  در  عالی  تحصیالت 
تالش دارد تا تعادل والیت ها در بخش توزیع 

بورسیه های تحصیلی در نظر گرفته شود.
از  شماری  که  گفت  ادامه  در  او  اما 
هند  و  پاکستان  شمول  به  سفارت خانه ها، 
به  شخصی  سلیقه های  اساس  بر  کابل،  در 
تحصیلی  بورسیه های  زورمندان  فرزندان 
عالی  تحصیالت  وزارت  افزود،  او  می دهند. 
کند؛  جلوگیری  کار  این  از  تا  کرد  تالش  
دنبال  به  را  مثبتی  نتایج  تالش ها  این  اما 

نداشتند.

اطالعات روز: شورای عالی صلح اعالم کرد، اظهارات اخیر 
نارضایتی  که  طالبانی  از  عذرخواهی  بر  مبنی  جمهور  رییس 
دارد.  مثبت  پیام  صلح  گفت وگوهای  برای  دارند،  مشروع 
جمهور  رییس  گفت،  دیروز  شورا  این  عضو  وقاد،  محمد امین 
با  ثابت کرد که گفت وگوهای صلح  این موضع گیری  با  غنی 

طالبان را در اولویت قرار می دهد.
او افزود، مطرح شدن این موضوع از سوی رییس جمهور، برای 
روند صلح پیام مثبت دارد و ما از آن استقبال می کنیم. اشرف 
]با  بدرفتاری  و  امریکا گفت، شکنجه  در  پیش  روز  غنی چند 
زندانیان طالب[ خشم شماری از اعضای این گروه را افزایش 
داده است: »زمان آن رسیده تا زخم ها التیام بخشیده شوند و 

از آنان معذرت بخواهیم«.
او گفته بود که شماری از اعضای طالبان از نارضایتی مشروع 

رنج می برند. با این حال، اعضای شورای عالی صلح باور دارند، 
طالبان  هنوز  ما  که  می دهد  نشان  جمهور  رییس  موقف  این 
آقای  نکرده ایم.  خارج  دوستی«  و  عواطف  »کمربند  از  را 
به  و  شوند  موضوع  این  متوجه  طالبان  امیدواریم  گفت،  وقاد 

مذاکرات صلح بپیوندند.
به روند صلح، دیگر  پیوستن  او هشدار داد که طالبان جز  اما 
راهی ندارند و فرصت به وجود آمده در این راستا را از دست 
واکنش  غنی  اشرف  اخیر  سخنان  به  هنوز  طالبان  ندهند. 
داشته  دنبال  به  را  انتقادهایی  مسئله  این  ولی  نداده،  نشان 
است. شماری از فعاالن مدنی می گویند، هیچ وقتی از طالبان 

معذرت خواسته نشود.
شماری از کارشناسان نیز می گویند، عذرخواهی از طالبان کار 
درستی نیست و به روند صلح کمک نمی کند؛ زیرا طالبان ابراز 

کشورهای منطقه، به ویژه پاکستان، است.
به  پاکستان  با  باید  صلح  روند  موفقیت  برای  می گویند،  آنان 
تفاهم رسید . حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور همواره 
تأکید دارد، طالبان از پاکستان علیه افغانستان تمویل و تجهیز 
پاکستان  پیشین  جمهور  رییس  مشرف،  پرویز  اخیراً  می شود. 
نیز اعتراف کرد که در زمان حکومتش از طالبان برای تضعیف 

حکومت افغانستان استفاده کرده است.
سیاست  این که  ملی،  وحدت  حکومت  کارآمدن  روی  با 
معلوم  هنوز  خیر،  یا  کرده  تغییر  افغانستان  قبال  در  پاکستان 
صداقت  از  صرف  زمینه  این  در  غنی  جمهور  رییس  نیست. 
پاکستان ابراز امیدواری کرده است. اما رییس اجرایی پیش تر 
در سفرش به هند گفت، صداقت پاکستان در قبال افغانستان 

با گذشت زمان معلوم می شود.

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
نمایندگان دیروز از حضور داعش در شماری 
و  کردند  نگرانی  ابراز  کشور  والیت های  از 
گفتند، حکومت تهدید این گروه را باید جدی 
مجلس  این  عضو  فایق،  نقیب اهلل  بگیرد. 
در  خارجی  خانواده ی   100 از  بیش  گفت، 
حمله ی  برای  و  جابه جا  فاریاب  والیت 

آمادگی می گیرند. جبهه ای داعشی 
از  برخی  در  خانواده ها  این  که  افزود  او 
مناطق ولسوالی های قیصار، المار و گرزیوان 

گفت،  فایق  شده اند.  جابه جا  فاریاب  والیت 
و  است  دقیق  کاماًل  او  اطالعات  این 
آنان  با  مبارزه  برای  کشور  امنیتی  نیروهای 
عضو  یک  حال،  همین  در  کنند.  اقدام  باید 
دیگر مجلس از حضور داعش در والیت غور 

در مرکز کشور خبر داد.
این  مردم  نماینده ی  بحر،  نادرشاه  سید 
به  وابسته  افراد  گفت،  مجلس  در  والیت 
پسابند  و  چهارسده  ولسوالی های  در  داعش 
این والیت جابه جا شده اند. او در ادامه افزود، 

اکنون طالبان در والیت غور با داعش بیعت 
می کنند. بر اساس گزارش ها، در حال حاضر 
افراد وابسته به داعش در والیت های غزنی، 

هلمند، زابل و سرپل نیز حضور دارند.
سفرشان  در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
ابراز  کشور  در  داعش  حضور  از  امریکا  به 
نگرانی کردند. رییس جمهور گفت که برای 
مبارزه با داعش باید همکاری های منطقه ای 
در  داعش  تروریستی  گروه  یابند.  افزایش 
عراق و سوریه ظهور کرد و این گروه در قتل 

بی پیشینه  بشر  حقوق  نقض  و  ملکی  افراد 
خوانده شده است.

در  داعش  فرمانده  دو  پیش  چندی 
امنیتی  نیروهای  جداگانه ی  عملیات های 
هم چنان  شدند.  کشته  هلمند  والیت  در 
امنیت  سوی  از  کشور  در  داعش  سخنگوی 
شماری  حال،  همین  در  شد.  بازداشت  ملی 
از اعضای مجلس نگران اند که افراد وابسته 
کشور  در  را  خونینی  عملیات  داعش  به 

راه اندازی کنند.

2
وزارت مالیه:

 2500 کیلومتر سرک در روستاها قیرریزی می شوند

200 کیلوگرام مواد انفجاری کشف و خنثا شدند

قاتل عکاس خبری آلمان به 20 سال زندان محکوم شد

بابری: با بودجه ی کنونی، تحصیالت عالی معیاری نمی شود

شورای صلح: عذرخواهی از طالبان، پیام مثبت دارد

مجلس نمایندگان: داعش برای حمله آمادگی می گیرد

آدم ربایی؛
 تهدیدی نوظهور

 در افغانستان
شهریار فرهمند

مسافر  سی و یک  ربوده شدن  از  یک ماه  از  بیش  گذشت  با 
نیست.  دست  در  آن ها  از  سرنخی  هیچ  هم  هنوز  هزاره، 
نه دولت، نه بستگان آن ها و نه هیچ کس دیگری نمی داند 
که آن ها کجا هستند و از سوی چه کسانی ربوده شده اند. 
هر از چند گاهی گزارش ها و خبرهایی در مورد سرنوشت این 
هنوز  تا  و  شده  تکذیب  به زودی  اما  می شوند؛  منتشر  افراد 

کسی از سرنوشت آن ها چیزی نمی داند.
افراد  این  رهایی  برای  ملکی  و  نظامی  راه های  از  حکومت 
والیت  های  از  قوم  بزرگ  و  ریش  سفید  ده ها  کرد.  تالش 
مختلف برای برقراری تماس با ربایندگان پادرمیانی کردند 
و برای نجات ربوده شده ها عملیات نظامی پر هزینه ای به راه 
پاسخی  هیچ  مسئوالن حکومتی  هنوز هم  اما  شد؛  انداخته 

برای خانواده  های منتظر این افراد ندارند.
اعالم  طالبان  که  است  این  است،  روشن  که  چیزی  تنها 
کرده، در این آدم ربایی دست ندارند. این تنها اطالع روشن 

و دقیق در مورد این پرونده است.
مردم افغانستان، نهادهای جامعه ی مدنی و سیاسیون همواره 
بر رهایی این افراد تأکید کرده و از حکومت می خواهند که 
برای رهایی آن ها تالش نماید؛ اما تا کنون هیچ یک از این 
صداها و نداها پژواکی نیافته و روزنه  ی امیدی برای رهایی 

این افراد گشوده نشده است.
افراد  سرنوشت  از  نگرانی ها  روز  هر  گذشت  با  اکنون 
رویداد  این  پیچیدگی های  بر  و  می  شوند  بیش  تر  ربوده  شده 
گروگان گیری های  از  جدیدی  باب  و  می شود  افزوده 
زنجیره ای در کشور باز می شود. پس از مورد اول آدم ربایی، 
چندین مورد دیگر گروگان گیری گروهی در مناطق مختلف 
افغانستان از سوی افراد مسلح ناشناس صورت گرفته است. 
رها  دوباره  روزی  چند  از  پس  افراد  این  موارد،  برخی  در 

شده اند.
از  آدم ربایی  موارد  این  که  دارند  وجود  زیادی  نشانه های 
تفکیک  است.  گرفته  داعش صورت  به  وابسته  افراد  سوی 
مسافران بر اساس هویت های قومی و مذهبی آن ها و هدف 
آدم ربایی  موارد  با  زیادی  شباهت های  شیعه ها،  قراردادن 

افراد وابسته به داعش در عراق و سوریه دارد.
گروه داعش در خاور میانه تجربه  ی آدم  ربایی را بسیار دارد. 
خاطر  به  را  ربوده شده ها  تمام  شقاوت  و  بی  رحمی  با  آن ها 
با  را  تعلقات مذهبی و دینی  شان سر می  برند و جنایت  شان 

افتخار در رسانه های اجتماعی و جمعی تبلیغ می کنند.
با  زیادی  شباهت  های  هزاره  مسافر  سی و یک  ربودن 
و  سوریه  در  اسالمی  دولت  گروه  که  دارد  آدم  ربایی هایی 
عراق انجام می دهد. تمام ربوده شده ها متعلق به مردم هزاره 
بس  دو  از  را  افراد  این  ربایندگان  هستند.  شیعه  مذهب  و 
با  و  کرده  جدا  دیگر  سنی  مسافر  ده ها  میان  از  مسافر بری 
خود برده  اند؛ کاری را که در عراق و سوریه انجام می دهند.
امنیتی  نیروهای  از جریان عملیات نظامی  واقعیت  هایی که 
برای رهایی این افراد به رسانه ها مخابره شده نیز نشانه  های 
داعش را برجسته  تر کرده  اند. با توجه به این نشانه  ها، هیچ 
به  افراد وابسته  از سوی  افراد  این  ندارد که  تردیدی وجود 
گروه دولت اسالمی یا داعش ربوده شده اند. به این معنا که 
اکنون جنگ  جویان دولت اسالمی به افغانستان رخنه کرده 

و شاید این نخستین عمل دهشت  افگنانه  ی آن ها باشد.
و  جدیت  با  آدم  ربایی  مورد  این  با  باید  افغانستان  دولت 
قاطعیت برخورد کند. باید عوامل این آدم  ربایی را شناسایی 
عمل  نخستین  در  داعش  گروه  به  باید  دولت  کند.  نابود  و 
دهد  نشان  به  و  داده  درسی محکم  آن  ها  دهشت  افگنانه  ی 
که افغانستان نمی  تواند النه و جوالنگاه دهشت  افگنی، ترور 
گروه  این  آدم  ربایان،  با  ضعیف  برخورد  شود.  افراطیت  و 
جسور تر  را  تروریستی  و  دهشت  افگن  گروه  های  دیگر  و 
می  سازد. برای نابودی عوامل این آدم  ربایی، تنها راه  انداختن 
یک یا چند عملیات نظامی کافی نیست، بلکه حکومت باید 
سناریوی  و  پنهان  محکم، دست های  اراده  ی  و  قاطعیت  با 

خطرناک عقب این ماجرا را شناسایی و نقش برآب کند.
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به  که  کرد  متقاعد کننده ای  استدالل  می شود، 
از  امریکایی  ]نیروهای  خروج  تأخیرانداختن 
افغانستان[ برای او پشتیبانی امنیتی است که بتواند 

اهداف اقتصادی، سیاسی و نظامی را دنبال کند. 
امریکایی  سربازان  از  او  سپاس گزاری  به ویژه  
مالیه دهندگان  و  کردند  خدمت  کشورش  در  که 
پرداخت  را  سنگینی  هزینه ی  هنوز  که  امریکایی 
کانگرس  در  سخنرانی اش  جریان  در  می کنند، 
امریکا، با استقبال گرم مواجه شد. وی در جریان 
از  دیدارش  نتیجه ی  که  گفت  )تایمز(  از  دیدار 
واشنگتن این است که »به ما فضا و زمان داده شد 
تا اظهار کنیم آنچه را که می گوییم می تواند واقعا 

عملی شود«.
یکی  باشند.  اغراق آمیز  نمی توانند  چالش ها  این 
اگر  که  است  افغانستان  ارتش  چالش ها[  این  ]از 
خدمت،  ترک  طریق  از  را  پرسونلش  هم چنان 
دست  از  جنگی  تلفات  ناپایدار  میزان  و  اخراج 
بدهد، قادر به دفاع از کشور نخواهد بود. هرچند 
 17 دارد،  وجود  تن  هزار   195 استخدام  اجازه ی 
]وزارت  ملکی  کارمندان  و  سربازان  از  تن  هزار 

دفاع[ در سال گذشته کشته شدند.
چالش دیگر، فساد فراگیر است. ایاالت متحده ی 
در  را  میلیاردها  سال  چندین  جریان  در  امریکا 
ارتش  حکومت،  تا  است  کرده  سرازیر  افغانستان 
حالی  در  کند،  مالی  تامین  را  برنامه ها  دیگر  و 
افغان ها  توسط  دیگر  حساب  بی  دالر  میلیون ها 
و  شده اند  خریداری  خانه  دبی  در  و  شده  چپاول 
میلیون ها دالر دیگر ضایع شده اند. برای رسیدگی 
برکنار  را  62 جنرال  این مشکالت، آقای غنی  به 
کرده است و میلیاردها دالر در معامالت تدارکاتی 
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به طبع  بعد، شاید  ماه  باشید. خبرهای چند  آمادگی داشته  اندکی صبر و مقداری 
دل مان نباشند. مثاًل ممکن است همین چند ماه بعد، روی موج رادیو آزادی اف ام 
قرار بگیریم و یک نفر در حالی که زبان فارسی را مردار می کند، برای ما این خبر 
را پخش کند: صدها تن از وابستگان مال رحمت اهلل، فرمانده سابق طالبان که حاال 
طبق وعده ی قبلی رییس جمهور، والی والیت غزنی شده، در شاهراه کابل-قندهار 
که از گوشه ی شهر غزنی می گذرد، گردهم آمدند و علیه وکیالن غزنی تظاهرات 
بودند،  مسلح  برچه  و  کالشینکوف  با  همگی  که  تظاهرات کننده گان  این  کردند. 
سر  خبرنگاران  دوربین های  پیش چشم  را  رانند  گان  از  نفر  چند  بستند.  را  شاهراه 
غزنی  مردم  میاشت وکالی  یوه  تا  اگر  که  دادند  غنی هشدار  اشرف  به  و  بریدند 
خواهند  را  رانند  گان  تنها  نه  بعد  به  این  از  ندهد،  آن ها  چنگال  به  را  پارلمان  در 
در  انداخت.  خواهند  غزنی  دریای  به  و  پاره  نیز  را  آرد شان  بوجی های  که  کشت، 
همین حال، شماری از کارمندان سفارت پاکستان این تظاهرات را در نوع خودش 
بی نظیر خوانده و گفته اند که اگر طالباِن به سهم رسیده همین گونه مدنیت شان را 
به نمایش بگذارند و دست از کشتار دسته جمعی بکشند، دولت و مردم پاکستان نه 
افغانستان  به  بیش تری  که کمک های  می بینند،  روشن  را  افغانستان  آینده ی  تنها 
خواهند کرد. در بیانیه  ی این سفارت آمده که دولت پاکستان صدها عراده از همان 
مینی بوس های مسافربری را که در بغلش نوشته است »افغانستان-پاکستان دوستی 
زنده باد«، به افغانستان خواهند آورد تا بقیه  ی طالبانی که در والیت های دیگر به 
غنی  اشرف  علیه  با هم  و همه  بکشانند  تظاهرات  به محل  را  رسیده اند  حکومت 

وعده خالف شعار بدهند. 
نه، نه، به دل نگیرید. این قدر هم نباید خود را ُملی فکر کنیم. ما افغان هستیم، افغان 
در هیچ لغت نامه ای به معنای ُملی نیست. ما با اعتراض علیه متجاوزان پغمان، علیه 
قاتالن فرخنده، علیه آن وکیلی که راننده ی تاکسی را به قتل رساند و فعاًل بای بای 
می گردد و کسی مرد نیست راهش را بگیرد، علیه ربایند  گان 31 مسافر هزاره که 
هیچ معلوم نیست زنده اند یا مرده- البته یکی از مقام های محترم گفته که تمام آن  
معلوماتی که تا حاال در مورد آن 31 مسافر ربوده شده به خورد رسانه ها و مردم داده 
شده، فقط برای فریب بوده و هیچ کدامش واقعیت ندارد- بر حکومت فشار آوردیم 
تا متوجه کار خود باشد. سابق که به اداره های دولتی می رفتیم، می دیدیم که رییس 
خواب است، کنارش یک ترموس چای سبز ماندگی است و پشت دروازه اش یک 
خاله نشسته و به احدی اجازه نمی دهد که دست به دروازه بزند؛ اما حاال به برکت 
ما افغان ها که هر آن حاضریم اعتراض کنیم، حال و روز این رییس ها مثل سابق 
خوش و خرم نیست. قضیه ی برکناری های گله ای هرات و فراه و اداره  ی امور را 

که شنیده اید؟
از اعتراض علیه ربوده شدن آن 31 مسافر گفتم، از نتیجه اش هم بگویم. نتیجه  ی 
اعتراض های ما تا کنون این بوده که الحاج اشرف غنی، رییس جمهور منتخب)!( 
شیک پوشی  کمال  در  عبداهلل  عبداهلل  است.  جمهور  رییس  هم چنان  افغانستان، 
باقی  امنیت ملی و  اجرایی است. وزیر داخله و دفاع، رییس  خویش، هنوز رییس 
نیفتاده. 31 مسافر، 31 انسان،  اتفاقی  اند و هیچ  مقام های مسئول، سر جای شان 
هم چنان در بند اند. هرچند در اوایل شایعه شد که این مسافران را داعش برده و 
یکی از مقام های والیت زابل هم گفته بود که شرط رهایی این مسافران، رهایی 
همکاران  شان از سوی دولت است؛ اما حاال ثابت است که داعش نیست، طالبان 
دارد.  دست  روی  را  آن ها  از  معذرت خواهی  طرح  غنی  اشرف  که  طالبانی  است. 
افغانستان برق صادر خواهد کرد، چه وقت  نیست چه وقت  همان گونه که معلوم 
زندان جغرافیایی مناطق مرکزی خواهد شکست، این طرح هم معلوم نیست کی 
عملی خواهد شد. واقعًا این اشرف غنی کیست؟ واکنش عبداهلل عبداهلل به عنوان 

رییس اجرایی در برابر طرح معذرت خواهی اشرف غنی از طالبان چیست؟
دارم  چه  نمی فهمم  خودم  حتا  شده ام!  گرفتار  خفنی  بیماری  به  عجب  هم  من 
می گویم. کاًل اگر یک بررسی بنیادیک بکنم، این حالت آشفته، این رمق شکسته، 
ساکت  الحاج  حکومت  قلمرو  در  که  اوضاعی ست  محصول  گسسته،  نفس  این 
استراتژیک شکل گرفته و می گیرد. او که به ارگ نرسیده، پیمان امنیتی با امریکا 
را به خاطر جلوگیری از گسترده شدن ترور و خشونت امضا  کرد، با چه توجیهی در 
صدد معذرت خواهی از طالبان برآمده؟ آیا نبوغ در همه جای دنیا چنین نمایشی خلق 
می کند؟ آیا محصول تفکر در همه ی عصرها چنین بوده؟ آیا او هنوز هم نگاهش 
به قدرت، سیاست، جامعه، مردم، فرهنگ، بازار و زندگی، کن فیکون نیست؟ اگر 

راستش را بخواهید، من هم نمی دانم. 
گفتم که اندکی صبر، اندکی آماد  گی داشته باشیم، بد نیست. هرچند ما خود صبریم 
باشیم؟  آماده  آماد  گی، ما چه گونه می توانیم  اما در قسمت  ندارد؛  به توصیه  نیاز  و 
خیلی راحت. فرخنده را دیدید؟ جماعتی را که فرخنده را کشتند هم می بینید؟ مولوی 
را  پولیس  فرماندهی  زابلی، سیمین غزل حسن زاده و آن سخنگوی  زلمی  نیازی، 
هم دیدید؟ تظاهرات جماعتی که خود را علمای دینی می خوانند را چطور؟ دیدید؟ 
عزم اشرف غنی را هم ببینید. این ها همه گواه روزهای بحرانی تر و سیاه تر اند. من 
این که حساب رسی  دارد؛  این  کارها پیش حکومت وجود  تمام  معتقدم که حساب 
نمی کند، خودش حرف است. راستی نزدیک بود یادم برود که ما چه گونه می توانیم 
آماده باشیم؟ خیلی راحت. همان گونه که بیکاری هر روز بیش تر و بیش تر می شود 
و این بدون شک طرحی است برای آماده کردن مردم در جهت پذیرفتن روزهای 
بحرانی تر! ما هم می توانیم تمام این بازی ها را مشاهده کنیم، که چه کسانی، تا چه 

زمانی و چه گونه با ما بازی می کنند؟!

خبرنگار ناراضی

الحاج ساکت استراتژیک؛
 من از طرز خرامت می شناسم

هادی دریابی

فصل بعدی تحوالت افغانستان

گرفته  تصمیم  اوباما  جمهور  رییس  که  اکنون 
کند،  آهسته  را  افغانستان  از  نیروها  خروج  روند 
او و اشرف غنی، رییس جمهور جدید افغانستان، 
ارزش  کار  این  که  کنند  ثابت  تا  دارند  التزامی 
دارد.  را  امریکایی ها  بیش تر  سرمایه گذاری 
نیز  ممکن  احتماال  و  بود  نخواهد  آسان  کار  این 
دهه، حکومت  از یک  بیش تر  برای  بود.  نخواهد 
از  بسیاری  برداشتن  برابر  در  سرسختانه  افغانستان 
برای  که  نظامی ای  و  اقتصادی  سیاسی،  گام های 
مستحکم  موقعیت  یک  در  افغانستان  قراردادن 

ضروری بودند، مقاومت کرد. 
در  نیرو   9800 حفظ  بر  مبنی  اوباما  آقای  تصمیم 
افغانستان حداقل تا آخر سال 2015، تغییری است 
در برنامه ی قبلی اش که مطابق آن قرار بود تعداد 
این نیروها تا آخر سال جاری به نیم کاهش یابد. 
پاسخی  اقدام  این  که  گفتند  حکومتی  مقام های 
بود به بازخیز منتظره ی طالبان در فصل جنگ در 
به  کمک  و  آموزش  به  نیاز  تداوم  و  آینده  بهار 
حفظ  زمینه ی  ]در  که  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

امنیت در کشور[ دست و پا می زند.
ارتش  پایگاه  دو  که  معناست  بدان  تصمیم  این 
جالل آباد،  در  و  کشور،  جنوب  در  قندهار،  در 
استخبارات  اداره ی  آن ها  از  که  در شرق کشور، 
ارتش  ویژه ی  نیروهای  و  )سی.آی.ای(  مرکزی 
و  محرمانه  حمالت  سرنشین  بدون  هواپیماهای  با 
دیگر عملیات ها را پیش خواهند برد، باز خواهند 

ماند. 
به  جمهور  رییس  دو  مالقات  نخستین  از  پس 
اوباما در یک  روز سه شنبه در کاخ سفید، آقای 
به  دارد  قصد  هنوز  او  که  خبری گفت  کنفرانس 
تعهدش در زمینه ی کاهش نیروها به حدود 1000 
ترک  را  قدرت   2017 سال  در  که  هنگامی  تن، 
ایاالت  که  حالی  در  بگذارد.  احترام  می کند، 
انتخابات  مبارزات  سمت  به  امریکا  متحده ی 
جمهوری خواهان  آن  در  که  جمهوری،  ریاست 
موضع  عموم  صورت  به  امنیتی  مسایل  روی  قبال 
جدی گرفته اند، می رود، تصمیم آقای اوباما مبنی 
امریکایی  ]نیروهای  خروج  روند  آهسته کردن  بر 
نیروهای  حفظ  برای  بهانه ای  نباید  افغانستان[،  از 

برای یک مدت نامشخص در افغانستان باشد.
پیشین  مقام  و  امریکا  تحصیل کرده ی  غنی،  آقای 
بانک جهانی که در مقایسه با حامد کرزی، رییس 
به  افغانستان،  پیش بینی  غیرقابل  و  پیشین  جمهور 
دانسته  پاسخ گوتر  و  جدی تر  گسترده ای  طور 

را در چشم رس خودش متمرکز ساخته است؛ اما 
با  هنوز  داری  حکومت  پاک سازی  زمینه ی  در 

موانع کالن مواجه است.
اقدام  که  بود  واضح  جنگ  سال های  طول  در 
بیاورد.  صلح  نمی تواند  هرگز  تنهایی  به  نظامی 
برای  بتواند  که  دارد  نیاز  حکومتی  به  افغانستان 
مراقبت های  پرورش،  و  آموزش  شغل،  مردمش 
حکومت  و  بیاورد  ارمغان  به  عدالت  و  بهداشتی 
آقای  با  مقایسه  در  سازد.  کن  ریشه  را  طالبان 
منسجم تری  و  جدی تر  تالش  غنی  آقای  کرزی، 
با  سیاسی  مصالحه ی  کردن  دنبال  زمینه ی  در 
حتا  که  مصالحه ای  است،  داده  خرچ  به  طالبان 
دادن  پایان  راه  تنها  موافقند  امریکایی  جنرال های 

به خشونت است. 
که  دارند  وجود  اندکی  نشانه های  هرچند 
به  زودی  به  بتوانند  ملیشه ها  با  گفت وگوها 
در  تالش  با  غنی  آقای  یابند،  دست  پیشرفتی 
مهمی  گام  پاکستان  با  روابط  بهبود  راستای 
بی  مرزی  مناطق  که  پاکستانی  است؛  برداشته 
ملیشه هایی  پناهگاه  بدین سو  دیروقت  از  قانونش 
بوده است که نیروهای افغان و امریکایی را هدف 

قرار داده اند.
آقای غنی دیدگاه های کالنی دارد. او به کانگرس 
مستقل  و  دارد کشورش خودکفا  قصد  گفت که 
که  کمک هایی  باشد؛  بین المللی  کمک های  از 
اکنون برای اقتصاد این کشور محوری است. او از 
افغانستانی صحبت کرد که چهارراه خطوط لوله، 
مدرن  بانکی  و  تیلفونی  خدمات  و  آهن  خطوط 
هنوز  اما  اند؛  ارزش مندی  اهداف  این ها  است. 

اساس بسیاری از این اهداف، امیدواری ها اند.

هیأت نویسندگان، نیویورک تایمز
برگردان: حمید مهدوی

ی  قا آ
در  که  بانک جهانی  پیشین  مقام  و  امریکا  غنی، تحصیل کرده ی 

مقایسه با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین و غیرقابل پیش بینی 
افغانستان، به طور گسترده ای جدی تر و پاسخ گوتر دانسته می شود، 

]نیروهای  خروج  تأخیرانداختن  به  که  کرد  متقاعد کننده ای  استدالل 
اهداف  بتواند  که  است  امنیتی  پشتیبانی  او  برای  افغانستان[  از  امریکایی 

اقتصادی، سیاسی و نظامی را دنبال کند. 
و  کردند  خدمت  کشورش  در  که  امریکایی  سربازان  از  او  سپاس گزاری  به ویژه  
در  می کنند،  پرداخت  را  سنگینی  هزینه ی  هنوز  که  امریکایی  مالیه دهندگان 
جریان سخنرانی اش در کانگرس امریکا، با استقبال گرم مواجه شد. وی در 
است  این  واشنگتن  از  دیدارش  نتیجه ی  که  گفت  )تایمز(  از  دیدار  جریان 
که می گوییم  را  آنچه  کنیم  اظهار  تا  داده شد  زمان  و  ما فضا  »به  که 
می تواند واقعا عملی شود«.



پاسخ گویی  برای  را  اوقاف  و  وزیر حج  نمایندگان  مجلس 
و  مساجد  وضعیت  نیز  و  فرخنده  قتل  رویداد  مورد  در 
قتل  از  بعد  اوقاف  و  حج  وزارت  فراخواند.  تکیه خانه ها 
فرخنده هیأتی تشکیل داد تا فعالیت تعویذنویسان را از اماکن 
تا  کند.  مسدود  را  آن ها  دکان های  و  سازد  متوقف  مذهبی 
کنون به گفته ی وزیر حج و اوقاف، بساط تعویذنویسان از 
و  شده  جمع  کابل  ابوالفضل  و  دو شمشیره  شاه  زیارت های 
اعالم  این وزارت  است.  فعالیت های آن ها گرفته شده  جلو 
مسدود  کشور  سراسر  در  را  تعویذ نویسی  مراکز  که  کرده 
می دهد  فعالیت  اجازه ی  تعویذنویسانی  به  تنها  و  می سازد 
تعویذنویسی  از  که  باشد  داده  تشخیص  وزارت  این  که 
و  حج  وزیر  عثمانی،  فیض محمد  نمی کنند.  سوء استفاده 
با  فرخنده  مرگ  که  گفت  نمایندگان  مجلس  در  اوقاف 
توطئه ی مالهای تغویذنویس، نقطه ی عطف شد و ما را بیدار 

کرد که نسبت به فعالیت تعویذ نویسان اقدام کنیم.
فعالیت  منع  به  اقدام  خاطری  به  اوقاف  و  حج  وزارت 
تعویذنویسان کرده که فرخنده دو هفته ی پیش از سوی یک 
مالی تعویذنویس متهم به سوزاندن قرآن شد و سپس توسط 
مردان خشمگین، به گونه ی بی رحمانه به قتل رسید و پیکرش 

به آتش کشیده شد.

اقدام وزارت حج و اوقاف در این مورد واکنشی بوده و به 
نوع  این  از  دیگری  حادثه ی  که  گرفته  صورت  منظور  این 
و  فال بینی  نام  به  که  افرادی  فعالیت  جلو  نیز  و  نیفتد  اتفاق 
غیب گویی دکان زده اند و به فریب  مردم می پردازند، گرفته 
اما  است.  و ستودنی  توجیه  قابل  این حد  تا  اقدام  این  شود. 
تعویذنویسی  تنها  شد،  فرخنده  قتل  فاجعه ی  باعث  آن چه 
ریشه های  به  همه  از  بیش تر  باید  نبود.  تعویذنویس  مالی  و 

تالش  در  و  شود  توجه  فاجعه  این  خلق  فکری  و  اجتماعی 
پایین  سطح  و  فقر  آن  اجتماعی  عامل  باشیم.  آن  شناسایی 
این زمینه توجه  باید دولت در  بیکاری می باشد که  سواد و 
کند و عامل مهم دیگر آن، باورهای افراط گرایانه ی مذهبی 
اند که به گونه  ی مرموز در زیر پوست جامعه نفوذ کرده و 
ترویج  ترویج می شود.  افراط گرایان مذهبی  توسط  هر روز 
نهاد های  و  آموزشی  مراکز  در  بیش تر  مذهبی  افراط گرایی 

مذهبی صورت می گیرد و بیش تر جوانانی که سطح دانش 
یکی  می گردند.  آن  اسیر  می باشد،  پایین  آگاهی شان  و 
ترویج  زمینه های  دولت  که  است  این  مهم  راهکارهای  از 
تحصیلی  آموزشی،  نهادهای  در  را  مذهبی  افراط گرایی 
و  برنامه ها  آن  بردن  بین  از  برای  و  کرده  شناسایی  دینی  و 
باید تمامی مدارس  اقدام های اساسی را روی دست بگیرد. 
مذهبی زیر نظام معارف کشور قرار بگیرند و متون درسی شان 
بررسی شده و آموزه هایی که باعث ترویج باورهای تند روانه 
از مذهب می شوند، از متون درسی برداشته شوند. مساجد و 
مال امام  ها توسط وزارت حج و اوقاف ثبت شوند و مالهایی 
که اندیشه های متحجرانه و افراطی دارند، به عنوان خطیب و 

مالامام اجازه ی فعالیت نداشته باشند.
باید  نیست.  نهایی  راهکار  تعویذنویسان  بساط  برچیدن  تنها 
با  ستیز  و  خشونت ورزی  باعث  که  روایت هایی  و  نگرش 
ارزش ها و هنجارهای زندگی مدنی می شوند، به نقد گرفته 
دین،  از  عقالنی  و  انسانی  دیدگاه های  خلق  برای  و  شوند 
اقدام  تنها  نشود،  توجه  مهم  موارد  این  به  اگر  شود.  تالش 
و  نگرش  نمی تواند  گرفته،  صورت  کنون  تا  که  نمادینی 
می شوند،  دین  نام  به  باعث خشونت ورزی  که  را  باورهایی 

تضعیف کند.

ربوده شده  مسافران  سرنوشت  از  که  می شود  روز  سی و هفت 
افراد  توسط  مسافران  این  از همان روزهایی که  نیست.  خبری 
وابسته  ربایندگان  که  می شد  گفته  شدند،  ربوده  نقاب پوش 
اما  ندارند.  دست  گروگان گیری  در  طالبان  و  اند  داعش  به 
آخرین اطالعات می رسانند که ربایندگان طالبان هستند. طالبان 
آن ها  که  گرفته اند  گروگان  دلیل  این  به  را  مسافر  سی ویک 
اسالمی  حرکت  گروه  زندانی  افراد  با  که  گرفته اند  گروگان 
کنند.  تبادله  سینکیانگ چین  ایالت  به  مربوط  ترکستان شرقی 
این گروه علیه دولت چین مبارزه می کند و تعدادی از اعضایش 
دولت  کنون  تا  که  می شود  گفته  هستند.  زندانی  افغانستان  در 
طالبان  را که در صفوف  این گروه  از  افراد دیگری  افغانستان 

بوده و باز داشت شده اند، به دولت چین سپرده است.
گروگان گیری،  این  از  روز  چند  گذشت  از  پس  دولت 
زابل  والیت  در  را  نظامی ای  عملیات  مسافران  آزادی  برای 
سازمان دهی کرد و گفتند که در این حمله نزدیک به پنجاه تن 
از افراد وابسته به داعش را کشته اند. این عملیات بعد از گذشت 
دو روز متوقف شد. اما از سرنوشت مسافران ربوده شده خبری 
متوقف  را  عملیات  دولت چرا یک باره  نشد که  معلوم  و  نشد 
غیر نظامی ای  و  نظامی  اقدام  و  تالش  هیچ  آن،  از  بعد  و  کرد 
برای رهایی مسافران نکرد و رهبران حکومت نیز نسبت به این 

موضوع، سکوت کردند. 
عمل  یک  باشد،  هرچه  طالبان  از سوی  گروگان گیری  هدف 
غیرانسانی بوده و هیچ گونه توجیهی برای به گروگان گرفتن این 
اند که از مسافرت  افراد عادی  مسافران وجود ندارد. مسافران 
به وطن بازگشته اند و در مسیر بازگشت به خانه های شان ربوده 
شده اند. این که چرا طالبان مسافران هزاره را گروگان گرفته اند، 

می تواند دو دلیل داشته باشد:
دلیل  این  به  گروه  این  که  باشد  این  می تواند  نخست   دلیل 
برای  انتخاب کرده که  برای گروگان گیری  مسافران هزاره را 
بوده  توجیه پذیر  هواداران شان  و  افراد  بین  در  عمل  این  آن ها 
بند  در  آن ها  می توانند  هدف شان،  به  رسیدن  زمان  تا  و  است 
بتوانند  به سادگی  نرسیدند،  هم  هدف شان  به  اگر  و  نگه دارند 

طالبان  این،  از  پیش  که  همان گونه  برسانند؛  قتل  به  را  آن ها 
در زمان حاکمیت شان هزاران مسافر هزاره را در والیت زابل 
هیچ گونه  بدون  والیت،  آن  شاه جوی  ولسوالی  کنده پشت  در 
را  کار  این  مواردی  در  سال  سیزده  طول  در  و  کشتند  دلیلی، 

تکرار کرده اند.
گروگان  به  دیگری  قوم  از  را  دیگری  کسان   طالبان  اگر 
از  فشارهایی  با  که  داشت  وجود  این  امکان  می گرفتند، 
و  شوند  مواجه  گروگان ها  رهایی  برای  هواداران شان   طرف 

نمی توانستند آن ها را نگه دارند.
عمل،  این  با  می خواهند  طالبان  که  است  این  دیگرش  دلیل 
هم بتوانند برای رهایی افراد مطلوب شان از زندان بهره برند و 
هم از آب گل آلود ماهی بگیرند. اگر به خواست شان نرسند، 
علیه  را  نارضایتی ها  و  اعتراض ها  و  نکرده  رها  را  گروگان ها 

از  برای حمایت  را  اجتماعی  بر می انگیزند و فضای  حکومت 
دولت مکدر می سازند. 

واکنش  این گروگان گیری   به  نسبت  قوم  هر  مردمان  تا کنون 
سر اسر  در  را  گسترده ای  اعتراض های  و  داده اند  نشان  شدید 
زمینه سکوت کرده  این  در  اما دولت  است.  بر انگیخته  کشور 
اقدام  زابل،  والیت  در  نظامی  عملیات  راه اندازی  از  جز  به  و 
دیگری نکرده است. اما چیزی که دولت و رهبران سیاسی باید 
مد نظر بگیرند، این است که رهایی این مسافران ربوده شده از 
مسئولیت های مهم آن هاست و باید نسبت به رهایی آن ها غفلت 

و سهل انگاری نکنند.
گرچند دولت گیرمانده که اگر به این خواست طالبان تمکین 
کند، سنت گروگان گیری افراد ملکی پا می گیرد می گیرد؛ اما 
اگر گزینه   تنها این باشد که برای رهایی مسافران فکر نشود و تا 

آخرین مرحله این مسافران در اختیار طالبان باقی بمانند و خطر 
این شهروندان  نیست  که جان  منطقی  جان آن ها حتمی شود، 
گروگان ها  آزادی  و  سرنوشت  به  باید  دولت  شود.  قربانی 
بیاندیشد و اگر راه دیگری برای رهایی این مسافران نتیجه بخش 
و  بشمارد  مهم  را  شهروندانش  آزادی  و  سرنوشت  نیست، 

گزینه ی آزادی و حفظ جان آن ها را ترجیح دهد.
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برچیدن دکان تعویذنویسان، 
راهکار بنیادی نیست

پرستوهای مسافر قربانی نشوند
بشیر یاوری

فرهاد خراسانی





هدف گروگان گیری از سوی طالبان 
هرچه باشد، یک عمل غیرانسانی بوده 
و هیچ گونه توجیهی برای به گروگان 

گرفتن این مسافران وجود ندارد. مسافران 
افراد عادی اند که از مسافرت به وطن 

بازگشته اند و در مسیر بازگشت به 
خانه های شان ربوده شده اند. این که 

چرا طالبان مسافران هزاره را گروگان 
گرفته اند، می تواند دو دلیل داشته باشد:

دلیل نخست  می تواند این باشد که این 
گروه به این دلیل مسافران هزاره را برای 
گروگان گیری انتخاب کرده که برای آن ها 

این عمل در بین افراد و هواداران شان 
توجیه پذیر بوده است و تا زمان رسیدن 

به هدف شان، می توانند آن ها در بند 
نگه دارند و اگر به هدف شان هم نرسیدند، 

به سادگی بتوانند آن ها را به قتل برسانند؛ 
همان گونه که پیش از این، طالبان در 

زمان حاکمیت شان هزاران مسافر هزاره 
را در والیت زابل در کنده پشت ولسوالی 

شاه جوی آن والیت، بدون هیچ گونه 
دلیلی، کشتند و در طول سیزده سال در 

مواردی این کار را تکرار کرده اند.





رانندگی  مانند  افغانستان  جاده های  امتداد  در  رانندگی 
شما  است  ممکن  نیست.  آسیا  جنوب  کشورهای  دیگر  در 
ساعت ها در ترافیک گیر بمانید یا موترتان در باالی کوهی 
در یک دهکده ی دورافتاده از کار بیفتد. در والیت پرآشوب 
میدان وردک،  بعضی از رانندگان خود را غرق در دود و آتش 
بلعیده  کامال  را  چرخه  ی شان   18 موتر  که  یافته اند  انفجار 

 است.
شکل  به  افغانستان  جاده های  که  بگوییم  اگر  نیست  اغراق 
امریکایی  روزنامه ی  تخریب شده اند.  و  فرسوده  وحشتناکی 
از زمان ورود سربازان  واشنگتن پست اخیرا گزارش داد که 
نتوانسته   کشور  این  دولت  کنون،  تا  افغانستان  در  امریکایی 

است از اکثر جاده های خود مراقبت کند. 
بلندپروازانه ی  برنامه ی  برابر  در  که  مانعی  نخستین 
مرکز  به  افغانستان  کردن  تبدیل  برای  غنی  جمهور  رییس 
جاده های  دارد،  قرار  آسیا،  قلب  در  تجارتی  فعالیت های 
دشوارگذر و نیمه ویران آن است. برای رسیدن به این هدف، 
دولت افغانستان نیازمند همکاری درازمدت اقتصادی ایاالت 
متحده است. اما پیش عملی شدن دیدگاه بلندپروازانه ی غنی، 
نیاز  خود  تجارتی  کاالهای  انتقال  برای  افغانستان  بازرگانان 

به جاده های امن و سالم دارند. 
نمی تواند  گردیز-خوست،  شاهراه  اندازه ی  به  جایی  هیچ 
غنی  دیدگاه  آن  برابر  در  که  باشد  مشکالتی  نشان دهنده ی 
قرار دارند. این شاهراه 101 کیلومتری می تواند کابل، شرق 
افغانستان و پاکستان را با هم وصل کند. از همان آغاز کار، 

این پروژه همواره ناکام و مصیبت بار بوده است. 
ساختن  گردیز-خوست  شاهراه  برای  اولیه  برنامه های  هدف 
یک سیستم شاهراه ملی شبیه شاهراه های بین ایالتی امریکا 
بود. اداره ی توسعه ی بین المللی ایاالت متحده وظیفه گرفته 
بود که جاده های اصلی این کشور را بسازد که فاصله ی آن 

از دو سوم جمعیت این کشور، منطقی و مناسب باشد. اکنون 
نام  به  اصلی  شاهراه های  و  جاده ها  ساختن  برنامه ی  این 
از  یا »شاهراه یک« شناخته می شود. پس  »جاده حلقه ای« 
»جاده حلقه ای«، شاهراه های ملی مجموعه ای از والیت ها را 
به کابل وصل می کند. جاده  های جداشده از شاهراه های ملی 
را  قبایلی  دوردست  مناطق  که  درجه سوم هستند  جاده های 
به شاهراه های ملی وصل می کنند. ایاالت متحده و متحدان 
آن در ناتو، ضرورت ساختن جاده و حفظ آن را برای باثبات 
ساختن افغانستان درک کرد و در یک دهه ی گذشته، نزدیک 
آن  از  مراقبت  و  حفظ  و  ساختن  برای  را  دالر  بلیون   4 به 
بانک  این همه مصرف،  سال گذشته،   با وجود  مصرف کرد. 
جهانی دریافت که 85 درصد جاده های افغانستان، هم چنان، 

در »حالت خیلی بد«ی قرار دارند. 
این  از  رفتن  بیرون  برای  گردیز-خوست  شاهراه  تکمیل 
وضعیت کمک خواهد کرد. این جاده ی 101 کیلومتری کابل 
و شرق افغاستان را با شاهراه غالم خان در پاکستان وصل 
خواهد کرد. در حدود 320 ملیون دالر در ساختن این پروژه 
غرق شده است که بخش عمده ی آن به دست بزرگان قبایل 

افتاده که با طالبان روابط تنگاتنگ دارند. 
این جاده از سال 2003 تا کنون زیر کار/ساخت است. اداره ی 
پیش بینی   )USAID( متحده  ایاالت  بین الملل  توسعه ی 
می کند که تا ماه دسامبر امسال تکمیل خواهد شد. هر مایل 
ملیون   5 مجموعی  طور  به  جاده  این  متر(  مایل=1٦0٩   1(
دالر هزینه برداشته است. اراده ی سیاسی قاطع برای ساخت 
در  است.  نگردیده  متوقف  پروژه  که  داشته  وجود  جاده  این 
افغانستان  به  ایاالت متحده یک بار نسبت  این پروژه  جریان 
غافل شد،  بار دیگر به آن توجه کرده و اکنون،  می خواهد از 

این کشور بیرون شود.
خاطر  به  هزینه کردن  برای  برنامه ای  دیگر  متحده  ایاالت 

عارف  محمد  گفته ی  به  ندارد.  جاده ها  از  مراقبت  و  حفظ 
رییس خیل، رییس حفظ و مراقبت از جاده ها در وزارت فواید 
ایاالت  امنیت و تمویل از سوی  عامه، بدون حمایت،  تأمین 
است.  ناممکن  تقریبا  جاده ها  این  از  مراقبت  و  متحده حفظ 
نیست  ساده ای  کار  افغانستان  در  جاده ها  از  مراقبت  و  حفظ 
و فقط با فرستادن کارمندان حفظ و مراقبت به بیرون انجام 
اردوی  افغانستان،  ایاالت متحده در  نمی شود. در اوج جنگ 
برای  را  سربازان  کامل  واحد  یک  که  بود  مجبور  افغانستان 
تأمین امنیت کارمندان بفرستد. تنها در سال 2014، نیروهای 
مواد  دیگر  و  ماین  حلقه   200 به  نزدیک  افغانستان  امنیتی 
کشف  حلقه ای«  »جاده ی  مسیر  در  را  دست ساز  انفجاری 
کردند. شش ماه پیش، بانک جهانی پس از حمله های طالبان 
محل، مجبور شد که بازرسان خود را از ساحه بیرون بکشد و 

از بازرسی جاده های افغانستان دست بردارد. 
نبرد بر سر حفظ کنترول بر جاده های افغانستان، امتحانی ست 
منافع  افغانستان.  بر  حکومت کردن  برای  غنی  توانایی  برای 
در  کنترل  زیر  در  افغانستان  در  شورشیان  دیگر  و  طالبان 
گره  قبایلی  والیت های  در  حمل ونقل  شبکه های  آوردن 
خورده است. یکی از دالیل دیدار غنی از واشنگتن ناتوانی او 
در اعمال نفوذ و قدرت فراتر از شهر کابل بود. این مشکل 
به دلیل نبود منابع مالی و فساد گسترده، بزرگتر و پیچیده تر 

از پیش شده است. 
زمانی که شاهراه گردیز-خوست در ماه دسمبر تکمیل گردد، 
و  شد  خواهد  منتقل  دیگری  دستان  به  پول  هنگفت  مبالغ 
صدها تن در این راه جان خواهند داد و سرانجام، یک جنگ 
تمام عیار به پایانش خواهد رسید. سوال اما این است که آیا 
حکومت افغانستان توانایی حفظ این جاده را خواهد داشت؟ 
برای پشتیبانی از روستاهای آسیب پذیر در برابر طالبان، غنی 
و اداره اش باید هر کاری را که از دستش می آید، انجام دهد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

ماییم که  این  حاال که سرانجام روشن شد که 
باید از طالبان معذرت بخواهیم، خوب است که 
کمی مدنیت نشان بدهیم و برای معذرت خواهی 
این  تذکر  نرویم.  باال  و شانه ی هم دیگر  از سر 
نکته به خاطری الزم است که ما معموال عادت 
سر  از  دیدیم،  را  خوب  چیز  یک  وقتی  داریم 
بیرون  صف  از  و  کنیم  تیله بازی  بپریم،  نرده 
معذرت خواهی  برای  من،  نظر  به  حاال  بزنیم. 
از طالبان باید مردم را دسته بندی کنیم تا هر 
انسان در دسته و صف خود منتظر  کس مثل 
بماند و وقتی که اسمش را صدا زدند، برود و 

ببوسد.
زنان:

زنان  نوبت  باشد،  نوبتی  دفعه  این  من،  نظر  به 
معذرت  طالبان  از  همه    از  پیش تر  که  است 
زن  پای  صدای  که  می گفتند  طالبان  بخواهند. 
تحصیل  نباید  زن  می گفتند  شود.  شنیده  نباید 
برود.  بازار  به  و  کند  کار  نباید  می گفتند  کند. 
و  شد  شنیده  زنان  پای  صدای  طالبان  از  پس 
صدها هزار مأمور ملکوتی که مأمور منیجمنت 
آسمان  اعتراض  به  بودند،  باران  و  برف 
افغانستان را ترک کردند. نتیجه اش را دیدیم. 
این  در  بی سر  و  بی بند و بار  باران های  و  برف ها 
بغداد  در  خلیفه  که  کردند  کارهایی  سال  چند 
دیدیم  و  افتادند  تحصیل  پِی  در  زنان  نکند. 
از  روز  یک  داشت.  حاصلی  چه  تحصیل  که 
قندوز خبر می رسد که یک نفر از علمای جید 
دیگر  روزی  کرده.  تجاوز  نابالغ  دختری  بر 
می شنویم که باز همان مال باز تجاوز کرده. باز 
کار.  به  کردند  شروع  زنان  باز.  کنید  تحصیل 
شوهران شان  می گردند،  بر  خانه  به  که  حاال 
خانم  بگویید  شما  می ایستند.  نماز  به  ترس  از 
باالی چشمت هیچ ابرو نیست، از بس نازکش 
کرده ای، چنان پوستی از سرتان بکنند که دیگر 
نگذارید.  عین  سر  را  غین  نقطه ی  قیامت  تا 
خوب است دقت تان باال می رود؛ اما خوب لت 
هم می خورید و بی آب هم می شوید. این از کار 
بازار  به  باید  ما  گفتند  رفتند.  بازار  به  زنان. 
برویم و برای روز جمعه که مادِر یمای شان به 
خانه می آید، لباس های نو داشته باشیم. نتیجه؟ 
حتا  برآمدند.  آدم گری  از  ما  مردهای  همه ی 
همان مردهایی که سابق خواهر و مادر داشتند، 
آزارش  ببینند،  بازار  در  که  را  زنی  هر  حاال 
این  خوب  که  بگویید  است  ممکن  می دهند. 
مردهایند که مقصر اند، زن چه تقصیری دارد؟ 
قربان عقل تان. اگر خداوند زن را خلق نمی کرد، 
حاال که خلق کرده ، و اگر زن به بازار نمی رفت، 
چیز  یک  کنید.  صبر  آها،  چه طور...  مرد  یک 
که  متعال  خداوند  راستی،  آمد.  یادم  خوب 
می توانست جمعیت جهان را تنها مرد بیافریند، 

چرا زن را هم آفرید؟ راستی چرا؟
از  باید  را که  می خواهم دسته های دیگر مردم 
طالبان معذرت خواهی کنند، لیست کنم. اما این 
واقعا  چرا؟  کرده.  مشغول  را  ذهنم  فعال  فکر 

چرا؟

ای زن! 
مرگ بر شما!

رییس جمهور غنی باید ایاالت متحده را قناعت دهد که برای ساخنت جاده های 

در حال ویران شدن افغانستان، کمک های بیش تری اختصاص دهد. 

کلید ثبات افغانستان،
 ساختن جاده هاست

منبع: مجله ی دیپلمات 
نویسنده: ساگر انجیتی 

برگردان: جواد زاولستانی 

افغانستان، امتحانی ست برای توانایی غنی برای حکومت کردن بر  نبرد بر سر حفظ کنترول بر جاده های 
افغانستان. منافع طالبان و دیگر شورشیان در افغانستان در زیر کنترل در آوردن شبکه های حمل ونقل در 
والیت های قبایلی گره خورده است. یکی از دالیل دیدار غنی از واشنگتن ناتوانی او در اعمال نفوذ و قدرت 
فراتر از شهر کابل بود. این مشکل به دلیل نبود منابع مالی و فساد گسترده، بزرگتر و پیچیده تر از پیش 
شده است. 
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بگو مگو از

زبان دراز و خوش رنگ تبعیض در دنیای امروز
قلم  به  را  خواندنی  و  جالب  تحقیقی  گزارش  باز  جامعه ی 
عبدالکریم خلیلی در مورد ترکیب قومی در وزارت اقتصاد 
کشور نشر کرده است. در میان 52 کارمند ارشد این وزارت، 
نام سه ازبیک و یک هزاره هم به چشم می خورد. 48 تن دیگر همه پشتون یا تاجیک 

هستند.
ازبیک ها و هزاره ها هم بال می کنند. در سرود ملی نام چند قوم گرفته شده است؟ از میان 
آن همه قوم، فقط ازبیک و هزاره توانسته در این ترکیب سهم بگیرند. حاال من مانده ام که 

آن یک نفر هزاره چه گونه توانسته است خودش را به آن جا برساند!
منطق تبعیض در بسیاری از کشور ها در دنیای امروز تغییر کرده است. زبانش را طوری 
اصالح کرده که به درد جهان امروز بخورد  و با روحیه، خواست و اصول ارزشی بشر امروز 

هم خوانی داشته باشد.
زبان و منطق تبعیض در افغانستان هم تغییر کرده است. ظاهرا همه ی »افغان ها« برابر 
خوانده می شوند. همه دارای حق رای دهی و رای گیری نمایانده می شوند. همه از بدی 
تبعیض می گویند. همه قوم گرایی را محکوم می کنند و همه داد از شایسته ساالری می زنند.

برای  وسیله  بهترین  شعارها،  همین  خود  امروز،  جهان  در  که  باشیم  داشته  یاد  به  اما 
برابری خواهی، دموکراسی طلبی،  با  را  تعبیض  بتوانید  وقتی شما  تبعیض هستند.  اعمال 
شایسته ساالری خواهی و ... توجیه و نهادینه کنید، جامعه و جهان به حمایت از شما برخواهد 
خاست  و حتا خود کسی که مورد تبعیض قرار گرفته، دچار تردید خواهد شد و به اندیشه و 

احساس خودش شک خواهد کرد.
همین حاال شما از روشنفکران جامعه ی تاجیک بپرسید که چرا شما در یک وزارت این همه 
آدم دارید، اما ما یک نفر  و چرا شما در این مورد ساکت اید ) نه همه ی شان (. به احتمال زیاد 

) من تجربه کرده ام( اولین چیزی که به شما می گویند، چنین چیزی خواهد بود:
»پشت قوم و قوم پرستی نگرد. دنیا به کجا رسیده شما به چه فکر می کنید. روشنفکر ما این 

قدر قوم پرست است، از عوام چه گله«.
تغییر جایگاه در این منطق را می بینید؟ متوجه می شوید که در این منطق ظاهرا پسندیده و 
انسانی، شما به جای کسی قرار می گیرید که افکار غیرانسانی و ناپسند دارد  و آن ها به جای 
اصالح طلبان انسان دوست. پس این شما هستید که باید معذرت خواسته، کمی آدم شوید!

سی و یک هم وطن ما در زابل در چنگال کیست و چه 
می خواهند ؟

در  را  ما  هم وطنان  از  تن  سی و یک  این که  ادعای 
این  ندارد.  اساس  است،  ربوده  »داعش«  زابل  والیت 
انسان های بی گناه و بی چاره توسط طالبان ربوده شده اند. طالبان خواهان تبادله ی 
این انسان های بی گناه ، ملکی و بی چاره با چند تن از اتباع سینکیانگ چین استند 
که در قید دولت افغانستان به سر می برند. اتباع چینایی مربوط به فرقه ی »حرکت 
اسالمی ترکستان شرقی« اند که بر ضد دولت چین مبارزه می کنند و دولت چین 
آن ها را تروریست می خواند. تا کنون دولت افغانستان چندین تن از فعاالن این گروه 
را که در افغانستان دستگیر شده اند، به دولت چین سپرده است. دولت افغانستان باید 
مردم را در جریان مسایل عمده و بزرگی که با ثبات کشور و مصئونیت مردم رابطه 

دارند، بگذارد و با شفافیت عمل کند.

فرخنده، ژاندارک کوچه های کابل
که   )۱4۳۱  -  ۱4۱2( فقیر  دهقان  یک  دختر  ژاندارک 
به  جرم  آمد، در سن ۱9 سالگی  دنیا  به    فرانسه  لورن  در 
آتش  در  مسیحی  مالهای  توسط  به  مقدسات«  »اهانت 
سوزانده شد. ده هزار مؤمن جاهل مراسم سوختن او را تماشا کردند. کشیش ها خاکستر 
او را به دریای »سن« ریختند. بعد از 26 سال مادر و دو برادر ژاندارک در دادگاه خواهان 

تجدید نظر شدند. دادگاه ژاندارک را بی گناه شناخت.
ژاندارک چند لحظه پیش از سوختنش در آتش، خطاب به  شهر رآون گفت »روآن ، یعنی 
کنی«.  پرداخت  گران  مرا  تو خون بهای  که  روآن  می ترسم  آه  بمیرم؟  باید  این جا  من 
به راستی روآن و مالهای مسیحی خون بهای ژاندارک را گران پرداخت کردند. او بعد 
از مرگش تبدیل به  قهرمان ملی فرانسه شد. تنها ده  هزار کتاب در فرانسه در باره ی 
ژاندارک نوشته شدند. هزاران هنرمند تصویر او را نقاشی کردند و مجسمه اش را ساختند. 
نویسندگان بزرگ در سرتاسر جهان در باره ی زندگی و در آتش سوختن او نمایش نامه 
نوشتند و سینماگران آن را فیلم ساختند. در حقیقت، »دین فروشان« ژاندارک را در آتش 

نسوختاندند، بلکه ریشه های خودشان را آتش زدند.
کرد.  خواهند  پرداخت  گران  را  فرخنده  خون بهای  نیز  تغویذفروش  مالهای  و  نیازی 
کرد.  معرفی  به  جهان  را  جهل«  »لشکر  اصلی  ماهیت  فرخنده  پاک  خون  قطره های 
اقوام  از  را آشکار ساخت. ده ها هزار زن و مرد، دختر و پسر  ایازی ها  چهره  های سیاه 
و  افراطیت  جنایت،  جهالت،  علیه  تا  کشاند  به  سرک ها  هم دل  و  هم صدا  را  مختلف 
تعویذفروشی شعار بدهند. خون فرخنده باعث شد تا مردم ایازی، این امام جاهالن را با 

نفرت و انزجار از میان خلق بیرون بکشند.
از  بیش  علتش  اما  کرد.  معرفی  »قدیس«  را  ژاندارک  کاتولیک  کلیسای   ۱920 سال 
افکار عمومی  باشد، فشار  تغییر در االهیات مسیحی و نگاه و نگرش کشیشان  آن که 
بود. آنان می کوشیدند با این  کار کشیش و کلیسا را غسل برائت بدهند. ایاز نیازی نیز به  
خاطر فشار افکار عمومی به  خانه و خانواده ی فرخنده پناه برد تا »حیثیت برباد رفته  « اش 
تنها گذاشت و  را  این روزهای دشوار هم فکرانش  برگرداند. حتا مال عمر ترسید و در 

سخنگویش اعالم کرد، خواهان محاکمه ی قاتالن فرخنده  است.
ژاندارک و فرخنده به اتهام اهانت به »مقدسات« توسط لشکریان جهل به آتش کشیده 
شدند؛ سرانجام اولی را در دریای »سن« و دیگری را در  دریای کابل انداختند. اما خون 
پاک آنان تابوتی برای لشکریان جهل و جنایت شد. سپاهیان جهل با قدیس اعالم کردن 
ژاندارک و با دست به  دامن  شدن خانواده ی فرخنده نمی توانند این »لکه ی ننگ« را 
از دامان شان پاک کنند. »دکان داران دین فروش« این سوراخ را در قلب انسانیت مداوا 
نمی توانند. چند روز از سوختن فرخنده نمی گذرد که خانمی در والیت غور دخترش را 

فرخنده نامیده و یک گروه ورزشی نامش را فرخنده انتخاب کرده  است.
یاد ژاندارک و فرخنده گرامی باد!

Abdullah Watandar

Amrullah Saleh

عظیم بشرمل





1- رییسی که بهترین دوست است
سپرده  شما  به  افراد  از  گروهی  مسئولیت  که  زمانی 
می شود، به  طور طبیعی می خواهید که این افراد شما را 
دوست داشته باشند. می خواهید زمانی که سوالی دارند، 
با خیال راحت سراغ شما بیایند. از هشت ساعتی که 
با شما می گذرانند، لذت ببرند و شما را بهترین رییس 
دنیا بدانند. به همین دلیل، مدیر سعی می کند بهترین 
دوست کارمندان خود باشد، با آن ها بخندد، غذا بخورد 

و در باره ی مسایل غیرکاری صحبت کند.
را  کارها  این  تمام  موفق  مدیران  که  نیست  مشکلی 
انجام می دهند؛ اما مسئله زمانی است که می خواهید 
به کارمندتان بازخورد بدهید یا خبر بدی را به او انتقال 
دهید. با وجود رابطه ی دوستی ای که با کارمندان خود 
برقرار کرده اید، آیا باز هم قادر هستید که اخبار بد یا 

انتقاد خود را کاماًل جدی به آن ها بگویید؟
اگر نمی توانید، این سبک مدیریت برای شما مناسب 
نیست. قطعاً کارمندان تان شما را دوست خواهند داشت؛ 
اقتدار خود را  نتوانید راه نمایی و  اگر در زمان الزم  اما 
خواهد  سوال  زیر  شما  رهبری  کارآمدی  دهید،  نشان 

رفت.
2- رییسی که خبر بد می دهد

اندازه بد  البته نقطه ی مقابل مورِد قبل نیز به همان 
به  این که مطمئن شوند  برای  از مدیران  برخی  است. 
با مشت آهنی مدیریت  احترام گذاشته می شود،  آن ها 
می کنند و به محض این که کارمندشان کاری را اشتباه 
انجام دهد، مشت خود را به صورت او می کوبند. این 
به  فقط  و  ندارند  اعتقادی  تشویق  به  مدیران  از  دسته 

انتقادکردن تکیه می کنند.
اما همان طور که انتقاد سازنده الزم است، نتایج تحقیقی 

نشان داده است که برای ارتقای عمل کرد کارمندان به 
باالترین سطح، بهترین روش این است که در برابر هر 

نظر منفی، شش نظر مثبت به آن ها داده شود.
پس اگر از آن مدیرانی هستید که از هر فرصتی برای 
استفاده  کارمندان تان  پیش نهادات  با  مخالفت کردن 
بدانید  کنید،  ثابت  آن ها  به  را  خود  اقتدار  تا  می کنید 
که عمل کرد آن ها و هم چنین برداشت شان از توانایی 

رهبری خود را نابود کرده اید.
3- رییسی که ناآگاه است

فعالیت  مشاور  مقام  در  که  سازمان هایی  از  یکی  در 
قرار  یک سال  از  پس  که  داشتیم  مدیری  می کردم، 
داشتن در آن ِسمت، باز هم سوال های کاماًل ابتدایی از 

کارمندان خود می پرسید و بدتر این که، حافظه ی خوبی 
هم نداشت و یک سوال را چندین بار می پرسید.

و  احترام  کار،  بر  تسلط  برای  مدیر  این   تالش نکردن 
اعتماد کارمندان را نسبت به او از بین برده بود و حتا اگر 
تصمیم درستی هم می گرفت، کارمندانش به هیچ وجه 
اعتقادی به مدیریت او نداشتند. مسلماً کارمندان شما 
انتظار ندارند که شما همه چیز را در باره ی کار بدانید؛ 
بر  برای مسلط شدن  دارند که  انتظار  از شما  اما حتماً 
و  مقتدر  رهبری  تا  بگذارید  ارزشی  و  زمان  حداقل ها، 

قابل اتکا باشید.
4- رییسی که غایب است

مدیربودن، به ویژه در سطح ارشد یک سازمان، مترادف 
است با مالقات ها و جلسات متعدد و تقویمی که کمتر 
روز خالی در آن پیدا می شود. معمواًل مدیران ارشد باید 
به سرعت از جایی به جای دیگر بروند و وقت کمتری را 

در دفتر محل کار خود می گذرانند.
وظیفه ی  که  شوند  باعث  مصروفیت ها  این  اگر  اما 
مطمئن  کنید،  فراموش  را  نیروهای تان  بر  مدیریت  
که  می دهند  تشخیص  آن ها  زود  یا  دیر  که  باشید 
آموزش به آن ها در اولویت کارهای شما قرار ندارد. برای 
مثال، اگر کارمندتان گزارشی را برای شما بیاورد و شما 
هربار او را به فرد دیگری پاس دهید، بعد از مدتی این 
کارمند به این نتیجه می رسد که شما اهمیتی برای او 

و کارش قایل نیستید.
به عنوان یک مدیر، وظیفه ی شما این است که فرصتی 
کارمندان تان  به  ایده ها  بیان  و  سوال پرسیدن  برای  را 
اختصاص دهید و آن ها را از رهبری خود بهره مند کنید. 
مهم ترین  اما  دارید؛  زیادی  بسیار  جلسات  شما  قطعاً 

وظیفه ی شما، مدیریت کارمندان تان است.

در  که  اَپل  شرکت  مدیرعامل  کوک،  تیم 
حال حاضر موفق ترین شرکت سودآور جهان 
را  ثروتش  که  کرده  اعالم  می شود،  محسوب 
انجمن های  به  خیریه  امور  در  مصرف  برای 

انسان دوستانه خواهد بخشید. 
دالر  میلیون   800 معادل  کوک،  آقای  ثروت 
برآورد می شود. روز شنبه )28 مارچ( گزارش شد 
که تیم کوک در گفت وگو با مجله ی فورچون 
امور  صرف  را  خود  ثروت  دارد  بنا  که  گفته 
انسان دوستانه کند؛ اما ابتدا می خواهد خیالش 
 ۱0 برادرزاده ی  دانشگاه  هزینه های  تأمین  از 

ساله اش راحت شود.
)تولیدکننده ی  اپل  مدیرعامل  تصمیم  این 
آیفون و کامپیوترهای اپل( در ادامه ی پیوستن 

که  است  کارزاری  به  جهان  متمول  مدیران 
گیتس،  بیل  توسط  پیش  سال  پنج  حدود 
بافت،  وارن  و  مایکروسافت  سابق  مدیرعامل 
از  آن  طی  و  افتاد  راه  به  آمریکایی  میلیاردر 
از  نیمی  دست کم  شد،  خواسته  ثروت مندان 
دارایی خود را صرف فعالیت های خیریه کنند.

از آن هنگام بسیاری از چهره های برجسته ی 
جهان به این درخواست پاسخ مثبت داده اند، 
شبکه ی  بنیان گذار  زوکربرگ،  مارک  جمله  از 
اجتماعی فیس بوک و بیش از ۱00 ثروت مند 

سرشناس دیگر.
سال  اوایل  از  کوک،  آقای  ساالنه ی  حقوق 
20۱4 و پس از یک افزایش 4۳ درصدی، به 9 

میلیون و 200 هزار دالر رسیده است.

چهار استراتژی مدیریت که باید از آن ها دوری کرد

مدیرعامل اپل ثروتش را به امور خیریه اختصاص می دهد

   دوشنبه10 حمل، 1394سال چهارم شماره 806   

برای رییس خوب بودن، هیچ فرمول جادویی ای وجود ندارد. رییس خوب بودن تلفیقی از نقد سازنده و تشویق، نظارت بر عملکرد بدون ریز بینی های غیرضروری 
و امید به محبت و احترام از طرف کارمندان است؛ به عالوه ی این که هر تیمی به لحاظ اندازه، شخصیت، وظایف و سطح مهارتی متفاوت است. بنابراین، اگر 
می خواهید مدیر بهتری شوید، باید بدانید که مدیری با تمام شرایط درست ، وجود ندارد. با این وجود، یکی از راه های تبدیل شدن به یک مدیر خوب، نگاه کردن به 

شیوه ی مدیریتی مدیران موفق است؛ مدیرانی که در مقاطع مختلف کاری خود سعی می کنند از این چهار استراتژی تا حد امکان دوری کنند.
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استرلینگ: باید برای دیدار 
آرسنال آماده باشم

آلوس: از اعماق قلب
 در بارسا خوشحالم

دلبوسکه: فان خال باید
 به والدس بازی دهد

بیل:
 ولز کیفیت خود را به رخ کشید

دنی آلوس، مدافع بارسلونا عنوان کرد که در بارسلونا از اعمقاش 
قلبش خوشحال است و حضور بلند مدتش در این تیم، تنها به 

خودش بستگی ندارد.
می رسد،  پایان  به  فصل  پایان  در  آلوس  قرارداد  که  حالی  در 
باشگاه های بزرگ اروپایی مثل منچستریونایتد، لیورپول و پاریس 
این حال، آلوس عنوان  با  او هستند.  سنت ژرمن خواهان جذب 
کرد که از حضور در بارسلونا خوشحال است و اگر بارسا پیشنهاد 

تمدید به او ارایه دهد، قبول خواهد کرد.
او گفت: قلب من در بارسا خوشحال است و من از پیراهنی که 
پوشیدم دفاع خواهم کرد. این که چه قدر در این تیم خواهم ماند، 
به من بستگی ندارد. من وظیفه ام را به خوبی انجام خواهم داد 
زیرا انگیزه من درست مثل وقتی است که به این تیم آمده ام. هنوز 
هیچ پیش قراردادی با دیگر باشگاه ها ندارم. تصمیم دارم در لحظه 
زندگی کنم و لحظه، حاال است. 3 رقابت در این فصل وجود دارد. 
می خواهم قراردادم را با جام به پایان برسانم و با طعمی خوب با 

تیم خداحافظی کنم. هر چه اتفاق بیفتد، قبول خواهم کرد.

فان  لوئیس  که  کرد  عنوان  اسپانیا  سرمربی  بوسکه،  دل  ویسنته 
خال باید به ویکتور والدس، بیشتر بازی دهد.

به  ماهه   18 قراردادی  با  زمستان  از  که  اسپانیایی  گولر 
منچستریونایتد پیوسته، هنوز در ترکیب تیم اصلی قرار نگرفته 

است و سرمربی او در تیم ملی، به حمایت از او پرداخت.
او گفت: می دانم که او خوب تمرین می کند. مرتبا در بازی های 
نیمکت  روی  یا  می کند  بازی  او  آیا  که  می کنم  بررسی  یونایتد 
است. امیدوارم که بازی کند زیرا او همیشه با اسپانیا عمل کرد 
خوبی داشته است. دوست دارم از فوتبال لذت ببرد تا اینکه روی 
نیمکت بنشیند زیرا در این سن ، فعال بودن خیلی اهمیت دارد. 

گرت بیل، هافبک تیم ملی ولز پس از پیروزی 3-0 تیم ملی 
کشورش عنوان کرد که ولز قدرت و کیفیت خود را نشان داد.

از سوی  به شدت  اخیر  هفته های  در طی  که  مادرید  ریال  ستاره 
عمل کرد  ملی  تیم  در  بوده،  فشار  تحت  اسپانیایی  مطبوعات 
بدهد  داشته و شنبه شب موفق شد یک پاس گول  خیلی خوبی 

و دو گول به ثمر برساند.
بازی  می دانستیم  گفت:  اسپورتس  اسکای  با  مصاحبه  در  بیل 
اول  نیمه  جدولی.  باالی  تقابل  یک  ماست.  روی  پیش  بزرگی 
متوقف  را  آن ها  داشتیم.  باالیی  خیلی  دوندگی  زیرا  بود  سخت 
کردیم و گول ها به ما اعتماد به نفس داد. نیمه ی دوم بهتر شروع 
کردیم. فوتبال خوبی به نمایش گذاشتیم و نشان دادیم که چقدر 
خوب هستیم. حاال خودمان را در موقعیتی بسیار خوب قرار دادیم 
ولی هنوز باید تالش زیادی انجام دهیم. تنها کاری که می توانیم 

انجام دهیم، تالش است. 

باید  که  کرد  عنوان  لیورپول  حمله  خط  ستاره  استرلینگ،  رحیم 
برای تقابل مقابل آرسنال، صد در صد آماده باشد.

طبق  داشت،  انگلیس حضور  ملی  تیم  اردوی  در  که  استرلینگ 
نظر راجرز و هاجسون، روی انگشت مصدوم پایش تزریقی انجام 
دیدار  در  او  شود.  رفع  کامل  طور  به  مصدومیت  مشکل  تا  داد 
دوستانه انگلیس مقابل ایتالیا حضور نخواهد داشت و به لیورپول 
بازگشته تا درمانش را تکمیل کند. با این حال، او مطمئن است 

که می تواند در دیدار مقابل آرسنال بازی کند.
او گفت: یک پیش توافقی با اتحادیه داشتیم که طبق آن پس از 
بازی در تیم ملی، مصدومیتم را درمان کنم. به باشگاه برگشتم تا 

دوره درمان شروع شود. 
خوشبختانه می توانم مقابل آرسنال بازی کنم. تزریق امروز انجام 
می شود و باید ببینیم در چند روز اینده اوضاع چگونه پیش خواهد 

رفت. امیدوارم برای دیدار آرسنال کامال آماده باشم. 

مارتینو: 
مسی آماده بازی کردن نبود

هیدینک:
 نمی دانم چطور هلند را درست کنم

کونته: تنها روی ایتالیا تمرکز خواهم داشت

دونگا: نیمار باید قهرمان جام جهانی بشود

یووتیچ: روسها به دنبال بهانه بودند

زالتان: من از فرانسه متنفر نیستم

فالکائو:
 دغدغه ام یونایتد است نه یوونتوس

بنزما:
 می توانم توپ طال را بدست آورم

انتقاد تونی کروس از مطبوعات اسپانیا

په په، در آستانه تمدید قرارداد با ریال مادرید

کرد  عنوان  آرژانتین  سرمربی  مارتینو،  جراردو 
بازی  آماده  تیم  این  ستاره  مسی،  لیونل  که 

کردن مقابل ال سالوادور نبوده است.
سالوادور  ال  مصاف  به  آرژانتین  شب  شنبه 
موفق  مارتینو  شاگردان  نهایت  در  که  رفت 
شدند 2-0 حریف خود را شکست دهند. با این 
کمی  مسی  مصدومیت  می رسد  نظر  به  حال، 
باشد  شد  مطرح  پیش تر  که  چیزی  از  جدی تر 

و لیونل فعال قادر به همراهی تیمش نیست.
تمرین  خوب  مسی  روز  اولین  گفت:  مارتینو 
کرد ولی از روز دوم احساس ناراحتی کرد و روز 
سوم مصدوم شد. ما همه از انگیزه ی بازی کنان 

بازی  نمی توانست  واقعا  ولی  هستیم  مطلع 
کند. باید مراقب باشیم. مردم می خواهند بازی 
واقعا  بدنی  لحاظ  از  ولی  ببینند  را  او  کردن 

امکان پذیر نبود. 
مارتینو سپس در تمجید از مانکوئلو گفت: با 
این که  و  استفاده  مورد  سیستم  درباره  فدریکو 
چطور و چه گونه می خواهیم از او بازی بگیریم 
باهوشی  و  خوب  پسر  او  کرده ام.  صحبت 
من  خیلی  او  گول زنی  و  بازی  دیدن  و  است 
خیلی  که  می دانستیم  زیرا  کرد  خوشحال  را 
خیلی  او  گول زنی  از  بود.  فرصت  این  منتظر 

خوشحالیم. 

تساوي  از  پس  هلند  سرمربي  هیدینک،  گاس 
1-1 شنبه شب تیمش مقابل ترکیه، عنوان کرد 

که نمي داند چطور مشکل این تیم را حل کند.
الله ها که با گول بورایک ییلماز تا دقایق پایانی 
گول زنی  با  نهایت  در  بودند،  عقب  خانه  در 
تساوی  به  را  بازی  شدند  موفق  اسنایدر  وسلی 
گروه  جدول  سوم  رده ی  در  حاال  هلند  بکشانند. 
فاصله  با صدرنشین  امتیاز  قرار گرفته و 6   A
دارد و هیدینک عنوان کرد که دلیل ضعف تیم 

را نمی داند.
او گفت: البته که می توانم تیم را به اوج بازگردانم 
ولی در حال حاضر، نمی دانم چطور. بازی خوبی 
از سوی ما نبود ولی از نتیجه راضی هستم. در 
ما  برای  مهم  تساوی  یک  می تواند  این  پایان، 
بزرگ  فکرهای  خودمان  ی  درباره  نباید  باشد. 
نیستیم.  اروپایی  برتر  تیم های  از  ما  زیرا  کنیم 
کسب رده ی سوم جام جهانی فوق العاده بود ولی 

به نتایج نگاه کند، به واقعیت نگاه کنید. 

تساوی  از  پس  ایتالیا  سرمربی  کونته،  آنتونیو 
که  کرد  عنوان  بلغارستان  مقابل  تیمش   2-2
می خواهد روی مربی گری در آتزوری تمرکزش 

را حفظ کند.
از  ادر  که  بود  تلخ  شکستی  آستانه  در  ایتالیا 
روی نیمکت به داخل زمین رفت و با گول زنی، 
موفق شد بازی را به تساوی بکشاند. با این حال، 
کونته از سوی هواداران یوونتوس تهدید به مرگ 
شده است و دلیل آن، مصدومیت بازی کنان یووه 

در تمرینات ایتالیا بوده است.
می کند،  اذیت  مارا  مسلما  چیز  یک  گفت:  او 

در  کردن  کار  می خواهم،  من  که  چیزی  تنها 
آرامش است. فقط می خواهم کارم را بهتر انجام 
این  در  نمی خواهم  بگیرم.  بهتری  نتایج  و  دهم 

رابطه صحبت کنم و حرفی نخواهم زد. 
صوفیه  در  بازی کنانش  عمل کرد  درباره  کونته 
گفت: یک تست خوب از همه جهت برای ما 
بود، قدرت، سرعت پاس کاری و ایجاد موقعیت. 
بسیاری  موقعیت های  زیرا  متاسفم  نتیجه  از 
تبدیل  گول  به  باید  البته  که  کردیم  ایجاد 
شایسته  ما  نیستم.  راضی  نتیجه  از  می شد. 

پیروزی بودیم. 

است  معتقد  برزیل،  سرمربی  دونگا،  کارلوس 
سلسائو  گول زنی  رکورد  می تواند  نیمار  که 
دوران  پایان  در  آنچه  تاکید  کرد  اما  بشکند  را 
تعداد  بود،  خواهد  مهم  بازی کن  این  حرفه ای 

قهرمانی هایش در جام جهانی است. 
بار  دومین  برای  دونگا  که  زمانی  از  نیمار 
هدایت برزیل را برعهده گرفته، در 7  دیدار، 8 
گول برای این تیم به ثمر رساند؛ با این وجود 

جوان  ستاره  که  است  معتقد  سلسائو  سرمربی 
جهانی  جام  در  قهرمانی  به  همه  بیش  از  باید 

فکر کند.  
او  که  امیدواریم  ما  گفت:  خبرنگاران  به  او 
بهترین گول زن تاریخ برزیل شود و به او کمک 
تعداد  اما  برسد.  هدف  به  این  تا  کرد  خواهیم 
مهم  نیست؛  مهم  می زند،  او  که  گول هایی 

تعداد قهرمانی های او در جام جهانی  است.  

استوان یووتیچ؛ مهاجم مونته نگرو، پس از اینکه 
دیدار تیمش مقابل روسیه در مقدماتی یورو 2016 
خواهان  ماند،  کاره  نیمه  هواداران  رفتار  به  دلیل 
بخشش از سوی یوفا شد.  هواداران مونته نگرو با 
پرتاب فشفشه دو بار باعث توقف بازی شدند و در 
 نهایت داور آلمانی بازی دستور به توقف مسابقه 
داد. با این وجود، یووتیچ معتقد است تیم میهمان 
به دنبال  بهانه ای برای توقف بازی بود و امیدوار 

است تیمش با جریمه سنگینی روبرو نشود. 

پیدا  اتفاق،  این  از  بعد  گفت:  خبرنگاران  به  او 
کردن کلمه مناسب برای من دشوار است. امیدوارم 
نظر  به  البته  نباشد.  زیادی  خیلی  جریمه  مان 
بهانه ای  کوچکترین  دنبال  به  روس ها  می رسید 
بودند تا به داور  اطالع بدهند.   دیدار بعدی مونته 
دانمارک  مقابل   2016 یورو  مقدماتی  در  نگرو 
خواهد بود. آن ها در حال حاضر با 5  امتیاز از 4 
 G بازی، هم امتیاز با روسیه، در رتبه چهارم گروه

قرار دارند. 

پس از شکست پاریس سنت ژرمن مقابل بوردو، 
به  رسانه ها  با  مصاحبه  در  ابراهیموویچ  زالتان 
انتقاد  فرانسه  فوتبال  بر  حاکم  فضاي  از  شدت 

کرده بود.
کشوری  فرانسه  که  بود  گفته  صراحتا  زالتان 
لعنتی است که لیافت تیمی مثل پاریس سنت 
شدید  انتقاد  با  او  گفته های  این  ندارد.  را  ژرمن 
سیاسیون کشور فرانسه نیز همراه شد؛ هرچند که 
او ساعاتی بعد در صفحه اجتماعی خود نوشت 

که از صحبت های او بد برداشت شده و او منظور 
بدی از آن حرف ها نداشته است. 

در همین  تله فوت  با  در مصاحبه  دیروز  زالتان 
رابطه گفت: هر چیزی که در مورد آن موضوع 
نوشته شده و هر تعبیر منفی ای که از حرف های 
من شده اشتباه است. من هرگز از کشور فرانسه 
متنفر نیستم که اگر بودم، به این جا برای فوتبال 
نمی آمدم و حتی با پی اس جی قرارداد جدیدی 

هم امضا نمی کردم. 

احتمال  منچستریونایتد،  مهاجم  فالکائو،  رادامل 
که  گفت  و  کرد  رد  را  یوونتوس  به  پیوستنش 

تنها تمرکزش روي منچستریونایتد خواهد بود.
انتقال  گزاف  هزینه  وجود  با  ساله   29 مهاجم 
برتر  لیگ  در  یونایتد  به  موناکو  از  اش  قرضی 
 19 در  گول   4 تنها  و  نداشته  خوبی  عمل کرد 
بازی به ثمر رسانده است. با این حال، فالکائو با 
دو گولی که برای کلمبیا به ثمر رساند، دوباره 

امیدها را در اولترافورد زنده کرده و خودش نیز 
موفق  یونایتد  در  دارد  دوست  که  کرد  عنوان 

ظاهر شود.
آن ها  است؟  من  دنبال  به  یوونتوس  گفت:  او 
خیلی صحبت می کنند ولی تمرکز من صد در 
پایان  از  پیش  است.  منچستریونایتد  روی  صد 
من  که  داریم  رو  پیش  مهمی  بازی های  فصل، 
برای موفقیت و گول زنی در آن ها تالش می کنم.

که  کرد  عنوان  مادرید  ریال  مهاجم  بنزما،  کریم 
را  فیفا  طالی  توپ  می تواند  روزی  است  مطمئن 

به دست آورد.
دو توپ طالی اخیر را هم تیمی بنزما، کریستیانو 
به حال،  تا  از سال 2008  و  رونالدو کسب کرده 
این جایزه به دست رونالدو و مسی رسیده است. با 
وجود آمار استثنایی مسی و رونالدو، بنزما معتقد 
است که می تواند روزی توپ طال را به دست آورد.

روزی  دهم،  ادامه  بردن  جام  به  اگر  گفت:  او 
رونالدو  البته  کنم.  کسب  را  طال  توپ  می توانم 
و مسی هم حضور دارند، بهترین بازی کنان جهان. 
یک  در  گول   100 یا   80 به  من  که  می دانیم 

فصل نمی رسم ولی آن ها می توانند. به جز آن ها، 
آن  کسب  شایسته  که  هستند  زیادی  بازی کنان 
هستند. شاید فیفا می تواند من را جزء 5 بازی کن 

برتر قرار دهد، نمی دانم. 
را  ژرمن  سنت  پاریس  به  پیوستنش  شایعه  بنزما 
رد کرد ولی به بارسا درباره قهرمان فرانسه هشدار 
داد. او گفت: پی اس جی تیم فوق العاده ای است. 
بارسا کار سختی نسبت به همیشه خواهد داشت 
زیرا پاریس سنت ژرمن در چمپیونزلیگ، جایگاه 
بارسا  برای  بازی سختی  برده است.  باالتر  را  خود 
خواهد بود، پاریس سنت ژرمن شانس خوبی برای 

صعود خواهد داشت. 

از  انتقاد  به  مادرید  ریال  هافبک  کروس،  تونی 
سال  مادرید  ریال  پرداخت.  اسپانیا  مطبوعات 
جدید را خوب شروع نکرده و با شکست 2-1 در 
امتیاز   4 با  آنچلوتی  شاگردان  حاال  ال کالسیکو، 
دارند.  قرار  اللیگا  جدول  دوم  رده ی  در  اختالف 
چمپیونزلیگ  از  حذف  آستانه  در  ریال  هم چنین 
مقابل شالکه بود و همه این موارد، آینده آنچلوتی 
با این حال، کروس  در ریال را زیر سوال می برد. 
سریع  خیلی  اسپانیا  مطبوعات  که  است  معتقد 
رنگ عوض می کنند. او گفت: کسانی که من را 

باد  حزب  من  که  می دانند  می شناسند  نزدیک  از 
نیستم، مثل بیشتر مطبوعات اسپانیا. وقتی شما 
یک بازی را می برید، همه چیز خوب و عالی است 
و وقتی شکست می خورید، همه چیز منفی است. 
کروس درباره تساوی 2-2 تیم ملی آلمان مقابل 
استرالیا و نیمکت نشینی اش در این دیدار گفت: 
من امسال خیلی بازی کرده ام و حتی در زمستان 
تعطیلی نداشته ام. طبیعی است که کمی احساس 
مادرید  ریال  در  حضور  از  ولی  کنیم  خستگی 

خیلی خوشحالم. 

قرارداد مدافع پرتگالی ارزشمند ریال مادرید سال 
2016 به اتمام می رسد و دو طرف بر سر کلیات 
رسیده  توافق  به   2018 سال  تا  قراداد  تمدید 
ریال  با   2011 جون   11 بار،  آخرین  په  په  اند. 
بود؛  کرده  قرارداد  تمدید   2016 سال  تا  مادرید 
همان روزی که راموس نیز قراردادش را تا 2017 
بازی کن  این  حالی که  در  کرد.  تمدید  ریال  با 
در زمان مورینیو جایگاه ثابت خود را از دست 
داده و سال 2013 قصد داشت به منچسترسیتی 
از  پس  و  آنچلوتی  آمدن  کار  روی  با  بپیوندد، 
تصمیم  از  او  ایتالیایی،  مربی  این  با  صحبت 
ارکان  از  حاضر  حال  در  و  شد  منصرف  خود 
اصلی خط دفاع ریال و کاپیتان چهارم این تیم 

تاثیرگذارترین  از  یکی  او  می شود.  محسوب 
حساب  به  نیز  کهشکانی ها  رختکن  بازی کنان 

می آید. 
بر سر  ریال  مدیران  با  په  په   ،as ادعای  طبق 
به توافق رسیده و  تا سال 2018  تمدید قرارداد 
تنها بحث بر سر جزئیات باقی مانده است. بدین 
ترتیب این بازی کن می تواند به رویای خود که 
با ریال است جامه عمل  پایان دوران فوتبالش 
په  قرارداد  داشتند  قصد  ابتدا  ریالی ها  بپوشاند. 
او  به  سرانجام  اما  کنند  تمدید  یک ساله  را  په 
تمدید  با  په  په  دادند.  پشنهاد  دوساله  قراردادی 
قرارداد با ریال، به نوعی به جان تری این باشگاه 

تبدیل خواهد شد.
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پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
دوباره ی  آوردن  رو  امکان  کشور 
او  کرد.  رد  را  سیاست  به  خود 
مصاحبه  ای  در  را  اظهارات  این 
است.  داشته  ابراز  سی ان بی سی  با 
در  را  وقتش  او  گفت،  کرزی 
گفته ی  به  است.  گذشتانده  سیاست 
افغانستان  و  خودش  برای  این  او، 
اشتباه خواهد بود که یک بار دیگر به 

سیاست رو آورد.
نسل  افغانستان  در  »ما  گفت:  کرزی 
رییسان  باید  ما  داریم.  جدیدی 
داشته  میان آن ها  از  جمهور جدیدی 
باید  سیاسی  روند  افزود،  او  باشیم«. 
پیش  به خوبی  اساسی  قانون  طبق 
مواجه  رکود  با  این که  نه  شود،  برده 
به  من  »برگشت  گفت:  کرزی  شود. 
با  را  افغانستان  سیاست، روند سیاسی 
این کار  رکود مواجه خواهد کرد و 

برای افغانستان خوب نیست«.
مقام های  ادعاهای  کرزی   حامد 
این که  بر  مبنی  امریکایی  استخباراتی 
مریضی  نوع  یک  علت  به  او  گویا 

را  دارد  قرار  تداوی  تحت  روانی 
در  »امریکایی ها  گفت:  او  کرد.  رد 
کرد،  تأکید  کرزی  بوده اند«.  اشتباه 
یک  من  علیه  امریکایی ها  پروپاگند 
که  مي خواستند  آن ها  بود،  مثال 

موقفم را متضرر و ضعیف کنند.
تالش های  همچو  گفت،  کرزی  اما 
در  برعکسی  تأثیرات  امریکایی ها، 
افغانستان نیز داشته است. او گفت، با 
علیه  امریکایی ها  حمالت  و  تبلیغات 
بیش تر  من  به  نیز  مردم  محبت  من، 

می شد. حامد کرزی در این مصاحبه، 
تقسیم  در  تغییر  با  را  خود  مخالفت 
از  امریکایی  سربازان  خروج  اوقات 

افغانستان نیز ابراز داشته است.
او در مورد داعش نیز صحبت کرد و 
این گروه را در درازمدت، تهدیدی 
اما  کرزی  خواند.  افغانستان  برای 
افغانستان  در  داعش  فعاًل  گفت، 
جنگ  ادامه  در  او  ندارد.  وجود 
را  کشور  در  تروریسم  علیه  جاری 

ناکام خواند. )پژواک(

هند  در  افغانستان  سفارت  روز:  اطالعات 
اعالم کرد، در آینده ی نزدیک بین افغانستان، 
ایران و هند توافق نامه ی ترانزیتی امضا می شود. 
دیروز  سفارت  این  سفیر  ابدالی،  شیدامحمد 
توافق نامه،  این  عملی شدن  و  امضا  با  گفت، 
 700 از  افغانستان  بازرگانی  کاالهای  ارزش 
افزایش  دالر  تریلیون  یک  به  دالر  میلیون 

می یابد.
توافق نامه آماده  این  پیش نویس  افزود،  ابدالی 
شده و ما در انتظار نهایی شدن زمان امضای آن 
این  با امضای  او،  به گفته ی  در تهران هستیم. 
توافق نامه، افغانستان و هند مستقیماً به هم وصل 
توافق نامه ی  امضای  با  افزود،  ابدالی  می شوند. 
بخش  در  پاکستان  به  هند  وابستگی  یاد شده، 
ترانزیتی  مسیر  و  می یابد  کاهش  ترانزیت 

تجارت افغانستان نیز تغییر می کند.
دولت های افغانستان و هند در سال های گذشته 
به  ترانزیتی شان  وابستگی  تا  بودند  تالش  در 
پاکستان را کاهش دهند. پاکستان در بسیاری 
گرفته  سیاسی  بهره ی  ناحیه  این  از  موارد،  از 
مسیر  از  واردات  به  افغانستان  وابستگی  است. 
با مشکل  را همواره  بازرگانی  روند  پاکستان، 

مواجه کرده است.

و  ایران  افغانستان،  در سال گذشته دولت های 
چابهار  بندر  از  مشترک  استفاده ی  روی  هند 
به توافق رسیدند. بندر چابهار در شهر جنوبی 
والیت سیستان ایران است که در کنار دریای 
این  لنگرگاه  دارد.  قرار  هند  اقیانوس  و  عمان 
بزرگ  کشتی های  پهلوگیری  قابلیت  بندر 
تجاری جهان را دارد و از مناطق مهم تجاری 

ایران محسوب می شود.
آسیای  کشورهای  از  برخی  برای  بندر  این 
افغانستان،  جمله  از  خشکه،  به  محصور  میانه 
است.  شده  خوانده  مهم  تجارت  زمینه ی  در 
باور  اقتصادی  مسایل  کارشناسان  از  شماری 
برای  ایران  چابهار  بندر  از  استفاده  دارند، 
راه  می کند.  فراهم  سهولت  افغانستان  تجارت 
کوتاه تر  و  امن   مسیری  چابهار،  بندر  ترانزیتی 

برای تجارت به جای مسیر پاکستان است.
توسعه ی بندر چابهار، افغانستان را از وابستگی 
به بندرهای کراچی پاکستان نجات داده و این 
وصل  نیز  جهان  آزاد  دریاهای  به  را  کشور 
در  بود،  کرده  اعالم  قباًل  هند  دولت  می کند. 
مصرف  را  امریکایی  دالر  میلیون ها  بندر  این 
سال،  فصل های  تمام  در  آن  از  تا  می کند، 

به ویژه زمستان، استفاده شود.
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