
مأموریت رزمی خود  ناتو روز دوشنبه  نیروهای 
در افغانستان را رسمًا پایان دادند. ناتو از این به 
بعد مأموریت جدید خود به نام »حمایت قاطع« 
را آغاز می کند که شامل آموزش و مشوره دهی به 

نیروهای افغان است.
مأموریت رزمی ناتو در افغانستان پس از حمالت 
امریکا،  متحدۀ  ایاالت  بر   2001 سپتمبر  یازدهم 
با  امریکایی  نیروهای  زمان  آن  در  گردید.  آغاز 
حمله بر افغانستان، حاکمیت طالبان در این کشور 
تحت  را  جدیدی  حکومت  و  دادند  سقوط  را 
ایجاد و حمایت  ریاست جمهوری حامد کرزی 

کردند.
نواحی  در  گذشته  سال   13 در  ناتو  نیروهای 
آنها  دادند.  ادامه  را  طالبان  علیه  جنگ  مختلفی 
همزمان آموزش نیروهای امنیتی افغانستان را نیز 
جدید،  توافقات  اساس  به  اما  داشتند.  عهده  به 

اکنون مأموریت رزمی ناتو در افغانستان به پایان 
این  از  این کشور  در  نیروهای خارجی  و  رسید 
به بعد، زیر نام »حمایت قاطع«، نیروهای امنیتی 

افغان را آموزش و مشوره خواهند داد.
دسامبر/17   8( دوشنبه  روز  به  ناتو  فرماندهی 
کرده  پایین  را  افغانستان  در  خود  پرچم  قوس( 
را  خود  رزمی  مأموریت  پایان  ترتیب  این  به  و 
در کشور اعالم کرد ...           ادامه صفحه 6 
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حكومت مردم بر مردم و براي مردم هرگز محكوم به نابودي نخواهد بود.
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خطِر اعماِر مدارس دینی
 به سبِک پاکستانی

وحدت  دولت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
ملی با تأکید بر اینکه پشتیبانی هوایی همچنان 
است،  الزم  کشور  در  اقدامات  برخی  برای 

گفت: نیروهای غربی بسیار...   ادامه صفحه 6

مقابل دشمنان، جنگ  را در  مقاومت دیروز مجاهدین  اگر 
داخلی عنوان کنیم، پس مقاومت امروز نیروهای امنیتی را 

دقیقآ در مقابل همان دشمنان چه بنامیم؟ 
حمالت  طی  هم  یا  جبهه  مقدم  خطوط  در  که  مقاومتی 
انتحاری، هر روز قربانی بیشتر از دیروز می  تروریستی و 
گیرد. آیا این همه دفاع و مقاومت و ضایعات را مولود جنگ 

داخلی بنامیم یا دفاع از وطن و مبارزۀ برحق. 
از دیروز تا امروز چه فرقی کرده است، آیا ماهیت دشمن 

تغییر کرده است یا مردم افغانستان؟
آزادی بخش  جنگ های  و  مبارزات  ها،  انقالب  ها،  قیام 
ملت ها که هیچ کدام بدون ایثار و قربانی نبوده اند، در پایان 

خط پر خم و پیچ شان، اغلبًا باعث 
حفظ بقای ملی آنان گردیده  ...            ادامه صفحه  6           

برخی اعضای مجلس نماینده گان با اشاره به آزادی سه 
پاکستانی اعالم کردند مسووالن  ارشد طالبان  فرمانده 

امنیتی باید در این خصوص به مجلس پاسخ گویند.
نشست  در  مجلس  رییس  ابراهیمی  عبدالرووف    
عمومی روز دوشنبه این مجلس گفت: تمام مسووالن 
امنیتی در نشست عمومی این مجلس فراخوانده شده 
پاسخ  باید  طالبان  ارشد  فرمانده   3 آزادی  مورد  در  و 

گویند.
فرماندهان  این  افغان  امنیتی  نیروهای  افزود:  ابراهیمی 
دستگیر  زیاد  سختی های  تحمل  با  را  طالبان  ارشد 
کرده اند و اکنون بدون دالیل موجه به دولت اسالم آباد 

سپرده می شود.
برخی دیگر از اعضای مجلس نیز سپردن سه فرمانده 
ارشد طالبان از سوی امریکا به پاکستان را نقض پیمان 

امنیتی با آن کشور خواندند.

به گفته آنان،، امریکا با این کار عدم صداقت خود در 
ملی  امنیت  ریاست  و  اثبات کرد  را  کابل  قبال دولت 
افغانستان نیز باید در خصوص تسلیم این فرماندهان 

به پاکستان تحقیق کنند.

اسالم آباد  در  امریکا  سفارت  که  است  حالی  در  این 
اعالم کرده سه فرمانده ارشد طالبان را که گفته می شود 
لطیف اهلل محسود فرمانده ارشد این گروه نیز شامل آن 

است به دولت اسالم آباد سپرده است.
تسلیم  می گویند:  نمایندگان  مجلس  اعضای  برخی 
امتیازدهی  نوعی  پاکستان،  به  لطیف اهلل محسود  دهی 
صلح  روند  به  فایده یی  هیچ  و  است  آباد  اسالم  به 

افغانستان ندارد.
  نادرشاه بحر عضو مجلس گفت: »لطیف اهلل محسود، 
پس از سفر رییس جمهور غنی به پاکستان، به شکل 

پنهانی به این کشور تسلیم داده شده که سوال هایی را 
در اذهان مردم به وجود آورده است«.

روشن  را  مساله  این  باید  حکومت  افزود:  بحر  آقای 
سازد که این کار به خاطر حسن نیت و وادار ساختن 

پاکستان برای ایجاد صلح ...         ادامه صفحه   6
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رسانه های کشور  در  هنوز  که  حالی  در 
یکی  محسود  لطیف اهلل  رهایی  مورد  در 
وجود  ابهام  پاکستانی  طالبان  رهبران  از 
کرده  اعالم  ریاست جمهوری  کاخ  دارد، 
زندانیان  از  تن  سه  رهایی  مورد  در  که 

طالباِن پاکستانی تحقیق می کند. 
روز یک شنبه ناگهان این خبر در رسانه ها 
تن  دو  با  محسود   لطیف اهلل  که  پیچید 
رها  بگرام  بازداشتگاه  از  خود  یاراِن  از 
داده  تحویل  پاکستان  دولت  به  و  شده 
مستقر  امریکایی  نیروهای  است.  شده 
گفته اند  اعالمیه یی  نشر  با  افغانستان  در 
که سه زندانی پاکستانی را به این کشور 
سپرده اند. در اعالمیه هم چنین گفته شده 
که  داده اند  وعده  پاکستان  مقام های  که 
جهانی  قوانین  با  برابر  زندانیان  این  با 

برخورد خواهند کرد. 
رهایی  از  کشور  دولت مرداِن  بی اطالعی 
لطیف اهلل  است.  ابهام آمیز  زندانیان،  این 
محسود در سال 2013 در والیت لوگر 
بازداشت  امریکایی  نیروهای  به وسیلة 
از  شد.  آورده  بگرام  زندان  به  بعداً  و 
از  یکی  عنوان  به  محسود  لطیف اهلل 
رهبران مهِم طالبان پاکستانی یاد می شود 
که رابطة نزدیک با حلقة رهبری طالبان 
افغانستان دارد. این فرمانده ارشد طالبان 
پاکستان، پس از آن در لوگر دستگیر شد 
به  طالبان  گروه  به  کمک  هدِف  به  که 

افغانستان آمده بود. 
لطیف اهلل محسود کسی است که جنِگ 
دیگر  به  و  می داند  را مشروع  افغانستان 
می کند  توصیه  اسالمی  تندرِو  گروه های 
حاال  کنند.  شرکت  جنگ  این  در  که 
رهایی این فرمانده ارشد طالباِن پاکستانی 
چنین  در  چرا  است.  شده  سوال برانگیز 
مقطعی، لطیف اهلل محسود رها می شود؟ 
لطیف اهلل  رهایی  در  افغانستان  نقش 
با  امریکایی ها  است؟  بوده  چه  محسود 
را  چیزی  چه  محسود  لطیف اهلل  رهایی 

به دست می آورند؟
این دست پرسش ها بدون شک ذهن های 
اکثراً  و  می خواند  چالش  به  را  بسیاری 
پاسخ های  آن ها  برای  که  این اند  پِی  در 
پاسخ های  یافتِن  اما  بیابند.  قناعت بخش 
پرسش هایی  چنین  برای  قناعت بخش 
چندان ساده به نظر نمی رسند. زیرا نوع 
غافل گیرکننده  چنان  فرمانده  این  رهایی 
تناقض گویی  حتا  نمی توان  که  است 

دولت مرداِن  و  امریکایی  نیروهای  میان 
کشور را در این خصوص به آسانی حل 
که  این جاست  اساسی  ابهام  ولی  کرد. 
بدون  پاکستانی  طالباِن  فرمانده  این  چرا 
اطالع دولِت افغانستان به دولت پاکستان 
آن  دلیِل  شاید  است.  شده  داده  تحویل 
به حیطة اختیارات نیروهای امریکایی و 

دولت افغانستان مربوط باشد. 
نیروهای  این طرف  به  سال  سیزده  از 
امریکایی که مصروف مبارزه با تروریسم 
حیطة  خود  برای  استند،  افغانستان  در 
تعریف  را  صالحیت هایی  و  اختیارات 
کرده اند که کمتر دولت افغانستان در این 
اختیارات  است. حیطة  وارد شده  حیطه 
به  باعث  هرازگاهی  امریکایی  نیروهای 
رهبری  میان  جنجال هایی  آمدِن  وجود 
امریکایی  مقام های  و  افغانستان  پیشیِن 
شد و سرانجام به گرفتن برخی تصمیم ها 
انجامید. این تصمیم ها شامل عدم اجرای 
عملیاِت شبانه و تحویل دهی زندان بگرام 

به دولت افغانستان می شود. 
پیش  ماه  چند  همین  افغانستان  دولت 
بگرام  زندان  اختیار  کامل  صورت  به 
منظور  این  برای  و  گرفت  دست  به  را 
افغانستان  نیروهای  از  شماری  امریکا 
وقتی  اما حاال  داد.  آموزش های ویژه  را 
گفته می شود که رها شده گان در زندان 
بگرام بوده اند، به چه معناست؟ آیا هنوز 
بخشی از این زندان هم چنین در اختیار 
رهایی  دارد؟...  قرار  امریکایی  نیروهای 
این افراد می تواند این شایبه را نیز قوت 
بخشد که دولت افغانستان در هماهنگی 
با امریکایی ها در مورد تحویل دهی آن ها 
تصمیم گرفته است. حرکت های هفته های 
تأمین  راستای  در  رییس جمهوری  اخیر 
صلح و سفرهایش به عربستان سعودی، 
را  شایبه  این  می تواند  چین  و  پاکستان 
در ذهن ها به وجود آورد که آقای غنی 
گفت وگوهای  خصوص  در  می خواهد 

صلح حسِن نیت نشان دهد.
 موضوع دیگر در مورد رهایی این افراد، 
گرفتاری شان  هنگام  که  است  بحثی 
مقام های  و  امریکایی  نیروهای  میان 
آن  در  آمد.  وجود  به  کشور  پیشیِن 
چنگ  به  محسود  لطیف اهلل  وقتی  زمان 
شدید  واکنش  افتاد،  امریکایی  نیروهای 
رییس جمهوری پیشین را برانگیخت. در 
آن زمان گفته می شد که لطیف اهلل محسود 

به افغانستان آمده بود تا در راستای تأمین 
مسلح،  مخالفان  و  دولت  میان  صلح 
اقدام هایی را صورت دهد. دستگیری او 
متوجه  دولت مردان  که خشم  شد  سبب 
آن  از  تند  لحن  با  و  شود  حرکت  این 
انتقاد صورت گیرد. اما حاال بحث کاماًل 
ملی  نوپای وحدِت  دولت  می کند.  فرق 
در  را  مشخصی  راهکار  نتوانسته  هنوز 

زمینة صلح ارایه کند. 
اخیراً  کشور  رییس جمهوری  اشرف غنی 
نخست وزیری  مرکل  انگال  با  دیدار  در 
صلح  روند  در  که  کرد  اعالم  آلمان 
از  منظور  می خورد.  چشم  به  تناقضاتی 
تناقضات از دید رییس جمهوری، برنامة 
صلِح دولت قبلی خوانده شده که کمتر 
توجه صورت  قضیه  ملِی  به عرصه های 
و  رویکرد  داشتن  بدون  بود.  گرفته 
استراتژی دقیق در عرصة صلح، نمی توان 
انتظار پیامدهای عملی را داشت. دولت 
دولت مردان  رفتة  راه  به  متهم  افغانستان 

پیشین است. 
یک  پیشین،  داخلة  وزیر  عمرداوودزی 
روز پس از برکناری خود از این سمت 
در  پاکستان  از  همکاری  توقع  که  گفت 
توقع  افغانستان  در  صلح  تأمین  زمینه 
داوودزی گفت که  آقای  است.  بی مورد 
را  »آزمود  آزموده شده و  بارها  پاکستان 

آزمودن خطاست«. 
هدفی  هر  به  محسود  لطیف اهلل  رهایی 
خبر  نمی تواند  باشد،  گرفته  که صورت 
خوشی در عرصة تأمین امنیت افغانستان 
باشد. حداقل از نظر روانی، تحویل دهی 
او به پاکستان به نفع گروه های تندرو و 
مسلح تمام می شود. از جانب دیگر، هیچ 
محسود  آقای  که  ندارد  وجود  ضمانتی 
رابطة  پاکستان  نیروهای  نظارت  در  حتا 
تأمین  طرف دارش  گروه های  با  را  خود 
نکند. رهایی او در میان شهرونداِن کشور 
از  نگرانی هایی شود،  نیز می تواند سبب 
که  کرد  اشاره  تردیدهایی  به  باید  جمله 
با اقدام های دولت در راستای  در رابطه 

صلح ممکن است ذهن ها را بیازارد. 
است  ابهام آمیز  زندانی،  سه  این  رهایی 
برداشت  سوء  ایجاد  هرگونه  از  پیش  و 
باید  افغانستان  این خصوص، دولت  در 

موضِع روشِن خود را تبارز دهد.
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احمــد عمران

رهایی ابهام آمیِز یک فرمانده ارشِد طالباِن پاکستانی  

یافت.  پایان  افغانستان  در  ناتو  مأموریت جنگِی  میعاد  دیروز 
تغییر  افغانستان  در  ناتو  کارِ  روش  این،  از  پس  قرار،  طبق 
خواهد کرد. به این معنا که از این به بعد، مأموریت ناتو دیگر 
تربیتی  و  آموزشی  بیشتر  بل  بود،  نخواهد  و جنگی  عملیاتی 
تأکید کرده است که  امریکا  می باشد. چاک هاگل وزیر دفاع 
افغانستان را  ایاالت متحده به قیمت خون سربازانش، ارتش 
آموزش داده است و این امر به هیچ وجه برگشت پذیر نیست. 
اجرایِی حکومت  داکتر عبداهلل عبداهلل رییس  در همین حال، 
امر  یک  ناتو،  مأموریت  تغییر  که  است  گفته  ملی  وحدت 
عجوالنه و شتاب زده است و افغانستان هنوز در کنار آموزش 
نیاز  ناتو  عملیاتِی  و  جنگی  همکاری  به  امنیتی اش،  نیروهای 

مبرم دارد.
از این خبر به بسیار ساده گی می شود اعتراِف مقاماِت دولت 
افغانستان  امنیتِی  نیروهای  ناتوانی  بر  دلیلی  را  ملی  وحدت 
این  اما  ناتو خوش بین شد؛  فعالیت جنگی  ادامة  به  خواند و 
به  کسی  کمتر  چون  بود،  خواهد  ساده انگارانه  بسیار  سخن 
و  است  خوش بین  افغانستان  در  ناتو  جنگی  فعالیت  ادامة 
تقریبًا می توان گفت که همه گی خواهان پایان یافتِن مأموریت 
نیروهای ناتو و ایاالت متحده در کشور اند. زیرا با حضور ناتو 
در کشور، گویا ادامة جنگ حتمی ست و هم چنان ده ها نگرانی 
و چالِش دیگر نظیر گسترش بدگمانِی همسایه ها و قدرت های 

منطقه یی نسبت به افغانستان نیز حتمی خواهد بود. 
اما از سوی دیگر این نکته نیز قابل توجه است که به راستی 
نیروهای امنیتِی کشور توانایی مبارزۀ قاطعانه در برابر تروریسم 

را ندارند، به چند دلیل:
یکی آن که همه شاهد گسترش حمالت خشونت بار طالبان در 
سراسر کشور هستند. این مسأله نه تنها که با روی کار آمدِن 
دور  دو  زماِن  در  بل  است،  مکث  قابل  ملی  وحدت  دولت 
تصدِی آقای کرزی نیز به خوبی مشهود بود. حاال بماند که چرا 
و چه گونه؛ اما در هر صورت، ناتوانی نیروهای امنیتی را نشان 
می دهد و نیز این نکته را که ناتو و ایاالت متحده هم در انجام 

موفقانة مأموریت شان در افغانستان ناکام بودند.
نکتة دوم، عدم موجودیت یک استراتژی مدون در امر مبارزه 
افغانستان آن را داشته و  تا کنون نه  علیه تروریسم است که 
نه هم کشورهای عضو ناتو بر تدویِن آن پافشاری کرده اند. به 
همین دلیل بود که دولِت گذشته یک روز تروریستان را برادر 
سوگ مندانه  کرد.  قلم داد  دشمن  را  آنان  دیگر  روز  و  خواند 
کرزی  آقای  پای  جای  پا  امر،  همین  در  نیز  کنونی  دولِت 
می کند.  پافشاری  سیاستی  چنین  تطبیق  بر  هنوز  و  گذاشته 
بنابراین، می توان گفت که چنین مسأله یی امر مبارزۀ قاطعانه 

در برابر تروریسم را با چالش مواجه ساخته است.
امنیتی  نیروهای  درسِت  آموزِش  و  تجهیز  عدم  سوم،  مسالة 
هنوز  که  داشته  وجود  زیادی  گزارش های  است.  افغانستان 
نظامی  تجهیزات  و  اسلحه  کمبود  افغانستان  امنیتِی  نیروهای 
کیفی  لحاظ  به  هم  و  کمی  لحاظ  به  هم  کمبود  این  دارند. 
گزارش شده است. به عنوان مثال، هنوز واحد هوایی ارتش از 
ناحیة کمبود هواپیماهای جنگنده رنج می برد و یا سالح های 
سبک سربازان ارتش، از کیفیِت باالیی برخوردار نیستند. حاال 
اگر یک بررسی دقیق در این امر صورت بگیرد، مطمینًا ضعف 
کیفی و کمِی نیروهای امنیتی چه در ارتش چه در پولیس و 

امنیت به ساده گی آشکار می گردد.
امنیتی است.  نیروهای  ناحیة نفوذ دشمن در  از  مشکل دیگر 
در  که  کرد  اعالم  پیشین  داخلة  وزیر  پیش  روز  چند  همین 
رخنه  منطقه  استخباراتِ   جاسوسان  کشور،  امنیتی  نهادهای 
آن،  از  پیش  است.  نبوده  اعتراف هم  یگانه  این  البته  و  کرده 
بر  بارها  امنیتی کشور  مقامات  و سایر  پیشین  رییس جمهورِ 
این امر اعتراف کرده اند. از این رو، این مشکل را می توان دلیِل 
دیگری بر ناتوانی نیروهای امنیتی در امر مبارزه با تروریسم 

دانست.
در نهایت می توان این نتیجه را گرفت که شاید نگرانی مقامات 
دولت وحدِت ملی زیاد بی جا نباشد، چون طرح پایان یافتِن 
مأموریت جنگِی نیروهای ناتو و ایاالت متحده در افغانستان، 
در پی یک سیاسِت لجوجانه و شتاب زده از سوی کرزی مطرح 
شد. حاال در حوصلة این مقال نیست که روی چندی و چونِی 
آن بحث شود اما در هر صورت، باید نگرانی دولت وحدت 
ملی در نظر گرفته شود و پایان یافتِن مأموریت جنگی ناتو در 
افغانستان نیز الجرم بر منطِق مشخِص خودش استوار می باشد. 

پایان مأموریت جنگِی ناتو 
در چه شرایطی؟
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بر اساس یک نظرسنجی جدید مشخص شد اکثریت آلمانی ها 
و  باشد  صدراعظم  چهارم  بار  برای  مرکل  آنگال  می خواهند 
قریب به سه چهارم آنها معتقدند که این زن تمایل دارد تا پس 
قدرت  در  می شود،  تمام  که مدت صدراعظمی اش  از 2017 

بماند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سال گذشته میالدی برخی از 
مفسران پیشروی آلمانی به این گمانه زنی پرداختند که آنگال 
احتماال  صدراعظمی اش  سوم  دوره  میانه  در  ساله   60 مرکل 
کناره گیری کرده و پیش از انتخابات آتی فدرال، جای خود را 

به جانشین اش بدهد.
از  پایان دور سوم صدراعظمی، مرکل  به  مانده  اما یک سال 
پیشینیانش  که  شده  برخوردار  محبوبیتی  باالی  سطح  آنچنان 
حال،  همین  در  و  کنند  کسب  را  محبوبیت  این  نتوانستند 
کاندیدای پیشرویی که می تواند جانشین مرکل 60 ساله شود، 
کار  محافظه  حزب  از  دفاع  وزیر  الین«،  در  فون  »اورسوال 

دموکرات مسیحی است.
این نظرسنجی چند روز پیش از حضور مرکل در کنگره ساالنه 

حزب در کلن آلمان صورت گرفت.
در این نظرسنجی که توسط گروه Emnid و برای روزنامه 
تمایل  کنندگان  از شرکت  انجام شد 56 درصد  یکشنبه  بیلد 
خود را بابت نامزدی مرکل برای چهارمین بار با هدف کسب 
مخالفت  هم  درصد   37 و  کرده  اعالم  صدراعظمی  سمت 
کردند. 74درصد هم گفتند که معتقدند مرکل می خواهد برای 

بار چهارم نامزد شود.
پدر  کهل،  تنها هلموت  دوم،  از جنگ جهانی  آلمان پس  در 

اتحاد مجدد آلمان توانسته بود چهار دوره صدر اعظم باشد.
 67 نیز   ARD توسط شبکه خبری  نظر سنجی جداگانه  در 
درصد از شرکت کنندگان تایید کردند که مرکل کار خود را به 

خوبی انجام می دهد.
همچنین 39 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی نیز 

فون درالین را مورد تایید قرار دادند.

جورج بوش :

 برادرم در انتخابات 2016 هیالری کلینتون را شکست می دهد
اگر  است  معتقد  امریکا  سابق  جمهوری  رییس 
ریاست  انتخابات  نامزد  بوش  جب  برادرش 
هیالری  با  رقابت  در  شود   2016 جمهوری 
کلینتون، به طور قطع وی را شسکت خواهد داد.

به گزارش پایگاه خبری هافینگتون پست، جورج 
در  امریکا  سابق  جمهوری  رییس  پسر،  بوش 
جریان مصاحبه ای با شبکه خبری سی ان ان گفت: 
جب بوش، برادرم می داند که من می خواهم تا او 
امریکا  جمهوری  ریاست   2016 انتخابات  نامزد 
شود. من فکر می کنم که او رییس جمهور خوبی 

می شود.
هیالری  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  وی 
او  بله  گفت:  می داند؟  بزرگ  رقیبی  را  کلینتون 
جب  که  می کنم  فکر  اما  است.  بزرگی  رقیب 
دهد  را شکست  کلینتون  هیالری  می تواند  بوش 
فرماندار سابق  بوش،  کلینتون و جب  هنوز  البته 
انتخابات  برای  را  خود  کاندیداتوری  فلوریدا 
نکرده اند  اعالم  امریکا  جمهوری  ریاست   2016
اگرچه کلینتون به صورت گسترده به عنوان برگ 

برنده دموکرات ها دیده می شود.
جب بوش در نظر سنجی صورت گرفته تاکنون 
کاندیدای پیشروی جمهوری خواهان بوده است.

جورج بوش گفت: سیاستمدارانی که می خواهند 
برای این انتخابات نامزد شوند، باید از خودشان 
بپرسند: آیا از موفقیت یا از شکست واهمه دارند؟
از  نه  و  موفقیت  از  نه  بوش  جب  افزود:  وی 
شکست نمی هراسد و یکی از دالیل آن این است 
بود.  توانمند  فلوریدا  ایالت  فرمانداری  در  او  که 
مساله نهایی که کاندیداها باید به آن توجه داشته 
باشند، خانواده است. او پسر یک رییس جمهور 

و برادر یک رییس جمهور است.
در این مصاحبه همچنین از جورج بوش درباره 
رییس  کلینتون،  بیل  با  ذهن اش  از  دور  دوستی 

شد  پرسیده  سواالتی  امریکا  پیشین  جمهوری 
شوخی  به  را  وی  اخیرا  پسر  بوش  که  شخصی 
»برادری از مادری دیگر« خوانده بود. بوش این 
کلینتون هم زن  به شوخی گفت:هیالری  نیز  باز 

برادرم است!
تبرئه  حکم  درباره  امریکا  سابق  جمهور  رییس 
مرد  یک  شدن  خفه  باعث  دست  با  که  پلیسی 
این  گفت:  بود  شده  نیویورک  در  سیاهپوست 
مساله بسیار ناراحت کننده است و من این حکم 
را درک نمی کنم اما مساله ای که ناراحت کننده تر 
من  ماست.  زندگی  در  پرستی  نژاد  تداوم  است 

سال های دهه 70 میالدی را به یاد می آورم؛ زمانی 
که کودک بودم و خشونت های نژادی در شهرهای 

مختلف امریکا به وقوع می پیوست.
شبکه  توسط  گرفته  صورت  نظرسنجی  براساس 
حدود   ،marist موسسه  و  سی  بی  ان  خبری 
بر  پلیس  می گویند  امریکا  سیاهان  از  درصد   82
مبنای مالحظات نژادی با سیاهان برخورد می کند 
و تنها 43 درصد از سیاهان ایاالت متحده گفتند 
از حد علیه مظنونان  از خشونت بیش  پلیس  که 

استفاده نمی کند.
اکثریت آلمانی ها می خواهند مرکل 

برای چهارمین بار صدراعظم شود

یونیسف:
2014 سال بنیان کن به کودکان بود

اوباما:واکنش شدید فرانسه و ایتالیا به اظهارات مرکل
امریکا با تعصب و نژادپرستی مواجه است

به  نسبت  ناراحتی  ابراز  با  فرانسه  و  ایتالیا 
مرکل  از  آلمان  صدراعظم  اخیر  سخنان 
خواستند تا بر اقتصاد کشور خود تمرکز کرده 

و کسی را نصیحت نکند.
مرکل،   آنگال  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
کشورهای  از  اظهاراتی  در  آلمان  صدراعظم 
انجام  با  تا  بود  خواسته  فرانسه  و  ایتالیا 
اقدامات بیشتر، پیش از ماه مارچ بودجه شان 

را به معیارهای اتحادیه اروپا برسانند.
تا ماه مارچ اگر اقدامی از جانب این کشورها 
صورت نگیرد کمیسیون اروپا می تواند فرانسه 
را برای اقدامات ناکافی جهت کاهش بودجه 
بدهی هایش  دلیل  به  را  ایتالیا  و  کند  جریمه 

تحت یکسری روند قانونی قرار دهد.
در مقابل یکی از مقامات ارشد ایتالیایی شدیدا 
به اظهارات مرکل واکنش نشان داد و گفت: 
اصالحات  مرکل  که  است  آور  تاسف  این 

نخست وزیر ایتالیا را یک ناکامی می داند.
اتحادیه  امور  ایتالیایی  معاون  گازی،  ساندرو 
ایتالیا  دولت  کرد:  اعالم  بیانیه ای  در  اروپا 

هرگز به خود اجازه نداده است تا اظهاراتی 
اتحادیه  اعضای  از  یکی  درباره  را  نامناسب 
از  را  احترام  همین  ما  و  کند  بیان  اروپا 

آلمانی ها توقع داریم.
مرکل  شاید  گفت:  اظهاراتش  ادامه  در  او 
باید بیشتر برخواسته های داخلی آلمان مانند 
تعادل  عدم  یا  آن  در  سرمایه گذاری  کمبود 

پرداخت هایش تمرکز کند.
به  نیز  فرانسه  اقتصاد  وزیر  ساپین،  میشل 
اظهارات مرکل واکنش نشان داد و اظهار کرد: 
ما در تالش برای انجام اصالحات در فرانسه 
اتحادیه  سران  داشتن  نگه  راضی  نه  هستیم 

اروپا یا سایرین.
در  ولد  و  زاد  پایین  نرخ  به  اشاره  با  ساپین 
آلمان متذکر شد آلمان هم مشکالت خودش 

را دارد.
سال گذشته کمیسیون اتحادیه اروپا به قدرتی 
دست یافت که طی آن می توند به پیش نویس 
با  آن  تطبیق  تایید  برای  کشور  هر  بودجه 

توافقات اتحادیه اروپا نظارت داشته باشد.

رییس  جمهوری امریکا با اذعان به اینکه جامعه امریکا با 
تعصب و نژادپرستی مواجه است، گفت: باید با استفاده 

از زمان و هشیاری با آنها مقابله کنیم.
اوباما،  باراک  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
مقابله  برای  صبر  به  همچنین  امریکا  رییس جمهوری 
پیشرفت ها  گفت:  و  کرد  تاکید  نژادپرستی  و  تعصب  با 

معموال با گام های کوچک به دست می آیند.
با  مکالمه ای  بیان  به   bet با  در جریان مصاحبه ای  وی 
رهبر  جمله  از  مدنی  حقوق  جوان  فعاالن  از  گروهی 

معترضان در فرگوسن، میسوری پرداخت.
این  گفته  این گروه  به  که  امریکا گفت  رییس جمهوری 
مسائل در جامعه و تاریخ ما ریشه دارد اما ما توانستیم تا 
به پیشرفت هایی دست پیدا کنیم و همین امر به ما امید 

می دهد.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم آنچه را که در 50 سال قبل 
است،  دادن  رخ  حال  در  اکنون  که  آنچه  با  افتاد  اتفاق 
انجام  در  تا  می کنم  توصیه  جوانان  به  من  بدانیم.  برابر 
پیشرفت،  چون  باشند  استوار  و  سرسخت  اقداماتشان 
و  تعصب  با  مقابله  برای  می آید.  دست  به  گام  به  گام 
نژادپرستی در هر جامعه ای باید هشیار بود، باید فهمید 
که مقابله با این موارد زمان بر هستند و همانقدر که پایدار 

و ثابت قدم هستید نباید دست از تالش بردارید.
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گرفتار شدن 15 میلیون کودک در درگیری های جمهوری آفریقای 
اوکراین و سرزمین های  مرکزی، عراق، سودان جنوبی، سوریه، 
فلسطینی، سال 2014 را سال بنیان کنی برای کودکان توصیف کرد.
به گزارش رویترز، آنتونی لیک مدیریونیسف گفت که موارد باالی 
بحران به مثابه این است که بسیاری از این کودکان در کشورهایی 
پاکستان،  نیجریه،  کنگو،  دمکراتیک  جمهوری  افغانستان،  چون 
سومالی، سودان و یمن یا به سرعت فراموش شده اند یا از سطح 

توجهات بین المللی غافل مانده اند. 
یونیسف اعالم کرد که حدود 230 میلیون کودک در سراسر جهان 
در کشورها و مناطق متاثر از درگیری های مسلحانه زندگی می 

کنند.
لیک ادامه داد: کودکان سر کالس درس و در حال خواب کشته 
شده اند؛ یتیم شده اند، ربوده و شکنجه و به کار گرفته شده اند، 
مورد تجاوز قرار گرفته اند و حتی به عنوان برده فروخته شده اند. 
تعداد  این  که  آورد  یاد  به  اخیر  دوره  در  توان  نمی  افزود:  وی 
قرار  دست  این  از  ناپذیریی  وصف  قساوت  معرض  در  کودک 

گرفته باشند. 
در همین حال، رویدادهای قابل توجهی چون شیوع مرگبار ابوال 
در کشورهای غرب آفریقا، سالمت و تندرستی کودکان را تهدید 

کرده است. 
براساس اعالم یونیسف، در جمهوری آفریقای مرکزی که درگیری 
های فرقه ای یک پنجم از جمعیت این کشور را بی خانمان کرده، 
حدود 2 میلیون و 300 هزار کودک تحت تاثیر جنگ قرار گرفته 
اند، به طوری که گمان می رود 10 هزار کودک در سال گذشته در 
این جمهوری توسط گروه های مسلح به کار گرفته شده و بیش 
از 430 کودک نیز کشته یا اعضای بدنشان را از دست داده باشند.
یونیسف ادامه داد: حدود 538 کودک در جریان جنگ 50 روزه 

غزه کشته و 3 هزار و 370 کودک زخمی شدند.
یونیسف یادآورشد که در سوریه بیش از 7 میلیون و 300 هزار 
کودک تحت تاثیر جنگ داخلی این کشور قرار گرفته اند و یک 

میلیون و 700 هزار از این تعداد از سوریه نقل مکان کرده اند.
صندوق کودکان سازمان ملل ادامه داد: در عراق 2 میلیون و 700 
هزار کودک در معرض درگیری ها قرار گرفته اند و گمان می رود 
دستکم 700 کودک در سال جاری در این کشور کشته یا دچار 

نقص عضو شده باشند. 
یونیسف افزود: حدود 750 هزار کودک نیز در سودان جنوبی بی 
خانمان شده اند و 320 هزار کودک به عنوان آواره روزگار می 

گذرانند



بخش سوم و پایانی

پوشش  در  دست راستي،  اصالح طلبان   
گورباچف  برنامه هاي  به  شیمي،  معلم  مقالة 
بدون  چپي  اصالح طلبان  کردند.  حمله 
ولي  ترسیدند،  و  ماندند  جا  گورباچف 
یوگسالوي،  از  بازگشت  از  پس  روز  چند 
شدیداً  پولیت بورو  نشست  در  گورباچف 
نوشته  »این  کرد:  اعتراض  نامه  این  به 
و  است   )Perestroika(ضّدپروسترویکا
به  به ویژه  و  کمونیست  حزب  خط مشي  به 
این  نیست  معلوم  کرده؛  حمله  پولیت بورو 
نامه چه طور منتشر شده و چه کسي در کمیتة 
مرکزي )نهاد ناظر بر رسانه ها( آن را خوانده! 

این دیگر چه وضعي است؟!«
لیگاچف پاسخ داد: »سردبیر »روسیة شوروي« 
پرسید  لیگاچف(  )یعني  رهبری  نهاد  از 
می توانیم نامه را منتشر کنیم یا نه؟« من هم 
به پیروي از روح گالسنوست به او گفتم که 
تا  آغاز  از  واقع  در  بگیرد.  تصمیم  خودش 
لیگاچف در آن جریان دست داشت.  پایان، 

به  را  نامه  نه تنها  او 
روزنامه ها  از  یکي 
داد، بلکه براي انتشار 
کل  با  سراسري اش 
کشور  رسانه هاي 
بود.  کرده  هماهنگ 
لیگاچف تأکید داشت 
که  است  درست  که 
و  اصالح طلبم  من 
استالین  آدم کشي هاي 
مي کنم،  محکوم  را 
نمي دهم  اجازه  اما 
سیاسي  گروه هاي  که 
با  روشن فکران  و 
و  استالین  به  حمله 
چنین  تاریخ شوروي 
پدرم  که  کنند  القا 
گذشته  نسل هاي  و 
بی دلیل  و  بیهوده 
کرده  کار  و  مبارزه 
بعضي ها  حتا  بودندـ 
من  شدند.  کشته 

جلوه  سیاه  را  آن ها  خاطرات  نمي توانم 
از  مدام  بورو،  پولیت  بحث هاي  در  دهم«. 
تاریخ  لکه دارشدن  یعني  ایدیولوژیک،  مسیر 
واکنش  در  مي شد.  انتقاد  به شدت  شوروي، 
نامة  انتشار  به  گورباچف  پیگیر  اعتراض  به 
 vitally(وارتنیکوف ویتالي  معلم،  خانم 
پیش  »چندوقت  گفت:   )vorotnikov
جمعًا تصمیم گرفتیم به رسانه ها آزادي اعطا 
کنیم«؛ به نظر وي، محکوم کردن نامة کذایي با 
روح گالسنوست تناقض داشت. گورباچف 
و  آتش افروز  نامه،  که  مي گفت  عصبانیت  با 
ضّداصالحات است. او نشان داد که حاضر 
در  و  بپذیرد  تغییر  گالسنوست  در  نیست 
و  کردند  عقب نشیني  محافظه کاران  نتیجه 
وحدت ظاهري حفظ شد. بعد از چند هفته، 
رسانه ها  بر  نظارت  مسوولیت  گورباچف 
 ،1989 اواسط  تا  گرفت.  لیگاچف  از  را 
هرچه  رسانه ها  آزادي  یعني  گالسنوست، 
از  بود.  جریان  در  گورباچف  به ضرر  بیشتر 
یک طرف رسانه ها به گورباچف دربارۀ رکود 
اقتصادي و کمبود برخی مواد غذایي ُخرده 
در  هم  اصالح طلبان  حالي که  در  مي گرفتند، 
رسانه ها فشار مي آوردند که گورباچف باید 
اقتصادي،  سیاسي  و  اصالحات  اجرای  در 
مردم ساالري  و  سرمایه داري  به  گذار  یعني 
اصالح طلبان  هم زمان  کند.  تسریع  لیبرال، 
به  تازه انتشار  روزنامه هاي  در  دست راستي 
گورباچف اتهام می زدند که میراث گرانبهاي 
لنین و انقالب را به باد مي دهد. تابستان 1989 
پولیت بورو دربارۀ آزادي رسانه ها بحث هاي 
تندي داشت. اکثر اعضا به گورباچف فشار 
آوردند که تا حدي آزادي ها را محدود کند.

اصالح طلبان  رهبر  به عنوان  لیگاچف، 
اکنون  »رسانه ها  می گفت:  دست راستي، 
و  تاریخ  بعضي ها  اما  دارند  مثبتي  کارنامة 
اکنوِن ما را تحقیر و رشته هاي انقالب را پنبه 
مي کنند. نتیجتًا در جامعه تنش پدید مي آید. 
پیشرفت هاي  به  حتا  رسانه ها  از  دسته  این 
با  آن ها  بي توجه اند.  هم  اصالحات 
و  مردم ساالري  شعارهاي  از  سوء استفاده 
گالسنوست، پایه هاي ایدیولوژیک و اخالقي 
جامعه را سست مي کنند. باعث تأسف است 
که خراب کاري هاي داخلي با اقدامات دشمن 
که  این است   هدف   شده.  هم زمان  خارجي 
نابود  شوروي  در  را  سوسیالیسم  و  انقالب 
کنند و کشور را در مسیر سرمایه داري قرار 

دهند«.
چرخ زمان به عقب...؟

فاصلة  در  گورباچف  شرایط،  این  به رغم 
1989-1990 تالش نداشت آزادي رسانه ها 
در  اختالف  نتیجه،  در  و  کند  محدود  را 
اوایل  از  می شد.  عمیق تر  و  بیشتر  حاکمیت 

1990، محافظه کاران نه تنها در قالب نهادها، 
بودند،  درافتاده  گورباچف  سیاست هاي  با 
بازی  و  آزاد  سیاسي  فضاي  همان  از  بلکه 
استفاده  بود،  دیده  تدارک  گورباچف  که 
مبارزه  افراطي  اصالح طلبان  با  تا  مي کردند 
کنند. سرانجام در تابستان 1991، گورباچف 
برگرداند،  به عقب  کوشید چرخ سانسور را 
گروه  دو  به  نبود. حاکمیت  دیگر شدني  اما 
افراطي،  اصالح طلبان  یکي  بود:  تقسیم شده 
مانند یلتسین و گروه دوم، هواداران وحدت 
قدرت مند  حزب  و  مرکزي  دولت  کشور، 
رکود  و  اصالحات  لزوم  بر  تأکید  بودند. 
استالین  مرده ریگ  که  سیاسي  و  اقتصادي 
نتیجه مي رساند  این  به  تلویحًا مردم را  بود، 
بي دلیل  و  بیهوده  ملت شوروي  که 70سال، 
رنج بردند و حتا جان شان را از دست دادند. 
مسأله  این  عاطفِي  اهمیت  گورباچف  حتا 
»چه طور  نوشت:  و  فهمید   1987 در  را 
و  بود  اشتباه  انقالب  که  بپذیریم  مي توانیم 
کل  یعني  نبرد،  و  تالش  زحمت،  70سال 
به  را  ما  که  بود  بزرگي  اشتباه  ما،  زنده گي 
بن بست رساند؟« به رغم این اعتراف عاطفي، 
را  مسأله  این  سیاسي  اهمیت  گورباچف 
شکاف هاي  ظهور  از  پس  تنها  و  دیر  خیلي 
اختالف  دالیل  دیگر  کرد.  درک  رفونشدني 
سرچشمه  مسأله  همین  از  هم  حاکمیت  در 
آغاز  در  که  محافظه کاران  اما  مي گرفت. 
حاال  بودند،  اصالح طلب  گورباچف  دورۀ 
کارش،  نتیجة  و  گورباچف  از  نمي توانستند 
یعني فروپاشي شوروي جلوگیري کنند. فقط 
انتهای تابستان 1991 بود که آن ها سعي  در 
کردند گورباچف را به زور کنار بگذارند، تا 

را  ملي  وحدت  و  انقالب  خودشان،  به قول 
کودتای  بعد،  روز  چهار  ولي  دهند،  نجات 

آن ها درهم شکست.
جمع بندی

زمینه ها،  دربارۀ  بود  کوتاه  متني  آمد،  آن چه 
اختالف در حاکمیت  ابعاد ظهور  و  ریشه ها 
مطابق  شوروي.  ایدیولوژیک  و  سیاسي 
سطوح  در  اختالف  خواندیم،  آن چه 
شوروي،  رهبري  هیأت  و  قدرت  فوقاني 
نظر  مّد  اصالحاِت  محتواي  و  روش  سر  بر 
اشکال  سر  بر  به ویژه  و  گورباچف)ازجمله 
مختلف آزادي بیان  و رسانه ها( نقش خاصي 
شوروي  یک پارچة  حاکمیت  فروپاشي  در 
نیست.  و  نبود  داستان  تمام  این  اما  داشت، 
این اختالفات و شکاف ها میان اصالح طلبان 
راست کیش از یک سو و اصالح طلبان افراطي 
از سوي دیگر، نمي توانست به تنهایي تومار 
کوشش  آن چه  بپیچد.  را  ساله   70 نظام  آن 
تأثیر  شود،  برجسته  نوشتار  این  در  تا  شد 
سیاسي  استبداد  از  مردم  توده هاي  نارضایتي 
نابه ساماني اوضاع زنده گي  نیز   و فرهنگي و 
بود. نارضایتي مزبور، تنها پس از آن فرصِت 
راهبري  به  دولت  که  یافت  تأثیر  و  کارایي 
چون  اصالحي  روش هاي  گورباچف، 
گرفت.  پیش  را  پروسترویکا  و  گالسنوست 
مسبب  جمله،  از  اصالحي،  روش های  این 
هم  حاکمیت  باالي  سطح  در  اختالف  بروز 
و  مردم  نارضایتي  میان  زبان،  دیگر  به  بود؛ 
مجموعه واکنش هاي شان به این نارضایتي ها 
راه اندازی  )مثل  مختلف  قالب هاي  در 
مستقل(  گروه هاي  یا  جدید  رسانه هاي 
تباني  حاکمیت،  پُرناشدني  شکاف هاي  و 
این جاست،  نکته  داشت.  وجود  نانوشته یي 
شکاف،  از  آکنده  رهبري  سطح  اگرچه 
اختالف و رقابت هاي ایدیولوژیک بود، ولي 
چنان چه از فضای وقت، ناخشنودي مردم و 
کسر  اوضاع  بهبود  براي  را  فعالیت هاي شان 
پیش گیري  قابل  شوروي  فروپاشي  کنیم، 
که  است  این  مي ماند،  که  پرسشي  تنها  بود. 
با ستم  چه زمان مردم شوروي که 70 سال 
فرهنگي  و سیاسي سر کرده بودند، توانستند 
براي  کارآمد  مؤلفه یي  به  را  نارضایتي شان 

انداختن کمونیسم روسی بدل کنند؟
که  باشد  این  شاید  پرسش  این  پاسخ 
سیاست  ابعاد  دیگر  و  گالسنوست  وقتي 
مردم  مي شد،  پیاده  گورباچف  رفرمیستي 
که  دیگري  واسطه هاي  و  رسانه ها  طریق  از 
نقد  در  تا  یافتند  مجال  بودند،  آزادتر  اندکي 
تاریخي  و  ایدیولوژیک  ابعاد  نفي  حتا  و 
بزنند و تحلیل بدهند.  عصر شوروي حرف 
از  بخشي  و  مردم  از  بخشي  این طریق،  به 
خصایل  با  کمونیستي،  نظام  دست اندرکاران 
تصفیه حساب  نظام  این  ناخواستنِی  خاص 
توجیهات  از  که  این معنا  به  کردند؛  عاطفي 
شوروي  نظام  ایدیولوژیک  و  مشروعیت زا 
انتقادي  قضاوت هاي  به  و  گرفتند  فاصله 
عاطفي،  تصفیه حساب   این  زدند.  دست 
زماني دیوار کمونیسم را سست تر کرد که با 
نابه ساماني هاي اقتصادي و رفاهي گره خورد. 
توجیهات  با  وداع  بر  عالوه  این بار،  مردم 
ایدیولوژیِک مشروعیِت حاکمیت، از اوضاع 
آخر،  بودند. دست  آمده  تنگ  به  هم  واقعي 
این گورباچف بود که پس از آن که با تعجب 
برداشت،  مقابل  از  را   91 تابستان  کودتاي 
شوروي،  کمونیست  حزب  که  کرد  درک 
آن چه  میان  باید  و  است  اصالح ناشدني 
ملي  و  عمومي  منعفت/مصلحت  به عنوان 
براي کشور در نظر دارد و مصالح حزبي که 
اصالح ناپذیر است، تفاوت بگذارد. از این رو 
بود که از حزب کمونیست استعفا داد، ولي 

هنوز رییس جمهور شوروي بود.

بخش دوم و پایانی

5ـ من برای انجام این کار و ... کارِ باالتر از این ساخته شده ام. 
اگر تمام روز را به این فکر کنید که برای انجام آن کاری که مسوولیتش را 
گرفته اید ساخته نشده اید، کارایی تان به شدت پایین خواهد آمد. ممکن است 
رفتار  موفق طوری  کارمنداِن  اما  نباشد،  با شما سازگار  کامل  به طور  کارتان 
می کنند که انگار کارِ رویاهای خود را دارند، مهم نیست که کارشان چه باشد.

مهم  می شناسم هم  را  کسانی  این که چه  نیست،  کافی  می دانم  این که چه  6ـ 
است.

کارمندان موفق از اهمیِت ارتباطات چه داخل و چه خارج از شرکت باخبرند. 
را  کنید. همکارتان  فراهم  برای خود  ارتباطاتی تخصصی  فعاالنه  بتوانید  باید 
با چند نفر از همکاران تان  از کار  بیرون دعوت کنید. بعد  برای خوردِن غذا 
به رستورانت یا کافه بروید. عضو انجمن تخصصی تان شوید. برای آیندۀتان 

ارتباط سازی کنید.

7ـ چه کار دیگری می توانم انجام دهم؟ 
از آن جا که سرنوشت تان دست خودتان است، برای پیدا کردن راه های ارتقا 
و پیشرفت در کارتان، باید به خودِ کارتان توجه کنید. برای گرفتن یک پروژه 
اضافی داوطلب شوید. یک مهارِت تازه یاد بگیرید که توجه باالدستی ها را به 
شما بیشتر کند. برای کمک به همکاران تان تا دیروقت سر کار بمانید. کارمندان 
موفق کسانی نیستند که فقط کارشان را انجام دهند و بعد محل کار را ترک 

کنند. آن ها دنبال راه های دیگری برای جلب توجه دیگران هستند.

8ـ شکست راه را برای موفقیت باز می کنـد.

به نظر می رسد که بعضی ها اصاًل در هیچ کاری با شکست مواجه نشده باشـند، 
واقعیت این است که شکست برای همه اتفاق می افتد. تفاوت بین افراد موفق و 
ناموفق در طریقة برخورد آن ها با شکست های شان است. آن ها که به موفقیت 

می رسند، کسانی هستند که از اشتباهات شان درس گرفته و جلو می روند. 

9ـ من بزرگ ترین طرف دار خودم هستم.
منتظر این هستید که یک نفر در شرکت استعدادها و تالش های شما را کشف 
بزنید.  را خودتان  باشد که شیپور تشویق تان  دیگر وقتش رسیده  کند؟ شاید 
در مورد دستاوردهای تان و کارهایی که برای شرکت کرده اید، حرف بزنید. 
کارمندان موفق می دانند چه طور دستاوردها و موفقیت های شان را بدون این که 

پُرادعا به نظر برسند، به گوش همه برسانند.

10ـ دستگاه فرصت سنِج من هیچ وقت خاموش نمی شود.
شاید فقط بخواهید با وضعیِت موجود شاد باشید، اما یادتان باشد که کارمنداِن 
موفق همیشه دنبال فرصت های پیشرفت هستند. همیشه چشم ها، گوش ها و 
ذهن تان را برای یافتِن فرصت های خوب باز نگه دارید، چون نمی دانید که چه 

وقت فرصتی پیش می آید که روند کارتان را تغییر دهید.
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با این 10 رفتار یک کارمند 
موفق باشید چرا در حاکمیِت شوروی شکاف افتاد؟



برگردان: بيژن قدیمی
از  یکی  که  دیداری  در  محترم!  حضار     
دولت مردان سویدن از جمهوری فدرال آلمان به 
عمل آورد، به نظارۀ فضا و مکان میرا و گذرایی 
آمده ایم و در آن زنده گی  از آن  ما  پرداخت که 
نخورده  دست  و  بکر  چندان  پهنه  این  می کنیم. 
به  هرگز  و  نیست  آلوده گی  بدون  چندان  یا  و 
آرامش و سکون دست نیافته است. این سرزمین 
دوست  مردمی  که  راین  رود  کنارۀ  خواستنِی 
داشتنی در آن زنده گی می کنند، حاکمان بسیاری 
خود  به  بی شماری  جنگ های  همین طور  داشته، 
منطقه یی،  ملی،  استعماری،  جنگ های  دیده، 

این جا  در  جهانی.  جنگ های  و  مذهبی  محلی، 
می شدند؛  شورانده  اقلیتی  علیه  اکثریتی  همیشه 
و  می راندند  خود  کاشانة  و  خانه  از  را  کسانی 
در  و  می آمدند  جایی  از  رانده شده گانی  همیشه 
این سرزمین مستقر می شدند و بعد آنان، دیگران 
را به جایی دیگر می راندند و بسیار بدیهی به نظر 
می آمد که در این سرزمین به آلمانی سخن بگویند، 
شخص مجبور می شد این را، چه از درون و چه 
کسانی  را  کار  این  بگذارد.  نمایش  به  برون،  از 
می کردند که برایشان یک d طیف بسنده نبوده و 
در پی یک  t خشن بودند تا بتوانند آلمانی را به 
آهنگی  با  یعنی   ehcstued,ehcstuet جای 

کوبنده تر ادا کنند.
سر راه کسانی که از فضای فانی گذشته به زمان و 
مکان میرای عصر حاضر پا می گذارند، خشونت 
فراوانی  سوءتفاهماِت  و  رنج  و  درد  نابودی،   ،
قرار دارد. حکم رانان گذشته خرابی و دربه دری 
و  شرق  اختالط  آنان  آوردند،  بار  به  ویرانی  و 
دراز  بسیار  بسیار  سالیان  از  پس  که  را  غرب 
نبخشیدند،  تحقق  می رفت،  انتظارش  تاریخی 
امکان  زیرا  نیاوردند.  ارمغان  به  آرامش  و  صبر 
به وجود آمدن چنین موقعیتی را ندادند چرا که 
به زعِم آنان یکی خیلی غربی است، دیگری نه 
چندان غربی، یکی خیلی مادی است، دیگری نه 
چندان مادی. مانند گذشته بین کسانی که خود را 
آلمانی ناب به شمار می آورند، بی اعتمادی وجود 
دارد؛ انگار که ترکیب غربی و آلمانی برای ملتی 
تنها  از دست داده،  این میان قداستش را  که در 
فریبی بیش نبوده است. امری که باید واضح بوده 
باشد: اگر این کشور چیزی شبیه قلب می داشت، 
محل آن باید در جایی می بود که اکنون رود راین 
جریان دارد؛ ُخب، راه دوری را در کشور آلمان 

فدرال پشت سر گذاشتیم.
در جوانی هم در مدرسه می شنیدم که به عنوان 
تمام  پدر  جنگ  که  می گفتند  ورزشی  شعار 
و  مدرسه  در  زمان،  همان  در  و  چیزهاست، 
کلیسا می شنیدم که صلح طلبان و مسالمت جویان 
صاحب  انگار  خشونت،  و  زور  مخالفان  یعنی 
مانده  پایدار  میثاق  با  تنها  که  هستنند  کشوری 

این  از  زنده گی  لحظة  واپسین  تا  است. شخص 
به  چرا  که  آسود  نخواهد  ُکشنده  نقیض  و  ضد 
یکی بهشت و زمین را، اما به دیگران تنها بهشت 
این در شرایطی است که  را حوالت می دهند و 
کلیسا تا همین ساعت حاکمیت را قبول و تأیید 

کرده، به آن دست یافته و آن را اعمال می کند.
بسی  کرده ام،  طی  این جا  به  تا  من  که  راهی 
از  تن  میلیون ها  که  راهی  است.  بوده  طوالنی 
جنگ بازگشته که دیگر هیچ چیز مهمی در بساط 
نداشتند جز دست های شان در جیب های خالی و 
تنها فرق شان با یکدیگر این بود که کسانی شور 
بنویسند.  می خواستند  و  داشتند  نوشتن  و شوق 

اجازه  است.  کشانده  بدین جا  تا  مرا  نوشتن 
فرمایید این حقیقت را ذکر کنم که هنوز هم که 
در این جا ایستاده ام، باورم نمی شود. زیرا هنگامی 
که به عنوان مردی جوان به گذشته رجوع می کنم، 
و سردرگمی های  بسیار  تبعید شدن های  از  پس 
طوالنی به وطنی بازگشتم که خود تبعیدی بود، 
نیز  اشتیاق مردن  از  بلکه  از چنگ مرگ  تنها  نه 
گریخته بودم، آزاد و زنده وبازمانده ـ من متولد 
7191 هستمـ  و صلح کلمه یی بیش نبود که نه به 
خاطرکسی خطور می کرد و نه آن وضعیت الزم 
بلکه  نبود،  بیگانه  لغتی  وجود داشت. جمهوری 
این جا  بود. من در  فقط خاطره یی شکسته بسته 
باید از خیلی ها تشکر کنم، مؤلفین و نویسنده گان 
خارجی که به ناجی ما تبدیل شدند، بدین نحو 
که بیگانه گی و بیگانه را از گوشة انزوا رهانیدند، 
ویژه گی اش  بر  بنا  که  بیگانه شدنی  و  بیگانه گی 
انزوا کشانیده شده بود. آن چه  به گوشه گیری و 
انزوا به وسیلة زبان بود،  این  باقی ماند، تسخیر 
گرد و غبار زیادی جلوی در انباشته شده بود. اما 
و  دشوار  چه قدر  کاری  چنین  به  یازیدن  دست 

درک ضرورت آن چه قدر مشکل بود.
مایلم از کسانی نیز با سپاس یاد کنم که از طریق 
دوستان آلمانی و منتقدان آلمانی به ما کمک های 
به ما شجاعت الزم را دادند.  فراوانی نمودند و 
همین طور سپاس از کوشش های بسیاری که در 
انجام  ما  ساختِن  نومید  و  کردن  دلسرد  جهت 
گرفت. زیرا بسیاری کارها بدون جنگ صورت 
می گیرد، اما به نظر می رسد که هیچ کاری بدون 

مقاومت انجام پذیر نخواهد بود.
جهانی  از جنگ  )پس  سال  هفت  و  بیست  این 
راهپیمایی  یک  مانند  فاشیسم(  سقوط  و  دوم 
طوالنی بود، نه تنها برای من نویسنده، بلکه برای 
شهروندانی که از میان جنگل انبوهی از انگشتانی 
تهدید  را  آنان  و  رفته  نشانه  سوی شان  به  که 
و  واقعی  ابعادی  با  تهدیدی  بود؛  می کرد، چنین 
توأم با قلب حقایق ـ جنگ هایی که به شکست 
قلمداد می کردند ـ حتا  بودند، ظفرمند  انجامیده 
برخی از این انگشتان آمادۀ شلیک بودند و عامل 
تهدید و ارعاب را بالقوه و گاه بالفعل در خود 

داشتند.
می نگرم  خود  پیشینیان  به  اضطراب  و  دلهره  با 
نمی بایستی  دیگر  لعنتی،  واقعًا  این وضع  در  که 
سلما  طریق  از  که  ساکس1  نلی  باشند.  آلمانی 
الگرلف2 نجات یافته بود و تنها ذره یی با مرگ 
فاصله داشت. توماس مان3 که از آلمان تبعید شد 
او گرفتند. هرمان هسه4  از  آلمانی را  تابعیت  و 
که در حقیقت از روی اصولی شخصی از آلمان 
مهاجرت کرد و هنگامی که در این جا به افتخار 
نایل شد، دیگر مدت ها بود که تبعة آلمان نبود. 
پنج سال پیش از تولد من، یعنی در شصت سال 
بود  آلمانی  پیش گرهارت هاپتمن5 آخرین فرد 

که در این جا ایستاد و به افتخار این جایزۀ ادبی 
نایل آمد و در وطنش آلمان ُمرد. آخرین سال های 
زنده گی اش را در آلمانی گذراند که با وجود سوء 
تفاهماِت بسیار، به آن آلمان تعلقی نداشت. من 
نه  و  باشم  آلمانی  یک  اصولی  بر  بنا  این که  نه 
آن که بنا بر اصولی نباشم، من یک آلمانی ام زیرا 
تنها شناس نامة معتبری که الزم نیست کسی آن 
با آن  یا تمدید کند، زبانی است که  را صادر و 
از  آلمانی  عنوان یک  به  معنا،  این  به  می نویسم. 
این افتخار بزرگ خرسندم. با سپاس از آکادمی 
سویدن که این افتخار را نصیب من کرد؛ افتخاری 
که نه تنها به شخص من، بلکه به زبانی که من 
خواست های خود را توسط آن بیان می دارم و به 

کشوری که من شهروند آنم تعلق دارد.

ازاهدای  پس  که  ضیافتی  در  سخن رانی  *این 
شهر  در   2791 دسمبر   01 در  نوبل  جایزۀ 
استکهلم برگزار گردید، ایراد شده است. از آن جا 
که عنوانی نداشت، مترجم عنوان باال را برگزیده 

است.
پی نوشت:

شاعر  )1970ـ1891(،   Nelly Sachs 1ـ   
فرار  آلمان  از  نازی ها  زمان  در  که  آلمانی االصل 
کرد و تابعیت سویدن را پذیرفت و برنده جایزۀ 

ادبی نوبل سال 6691 شد.
 ،)1858 )1940ـ     Selma Legerlof 2ـ  

بانوی نویسندۀ سویدنی.
 )1875-1955(   Thomas Mann 3ـ 
ادبی  جایزۀ  برندۀ  و  آلمانی  مشهور  رمان نویس 
نوبل سال 1929 که در سال 1940 تابعیت امریکا 

را پذیرفت.
 ،)1962  -1877(  Hermann Hesse 4ـ   
نویسندۀ نامدار آلمانی االصل و برندۀ جایزۀ ادبی 

نوبل 1946 که تابعیت سوییس را پدیرفت.
-1946(  Gerhart Hauptmann 5ـ  
1862(، نمایش نامه نویس و شاعر آلمانی و برندۀ 

جایزۀ ادبی نوبل 2191.
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راه پیمایی طوالنی
خطابۀ هانریش بل به مناسبِت دریافت جایزۀ نوبل
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دو شـعر از فریـبا یوسفی

مخواه بشکنم آن عهد را به این غزل، اما 
سکوت می شکند می رسم همین که به دریا
سکون به مرگ می انجامد و رکود به برکه
مرا به زنده گی آورده است، عشق، به دنیا

نه، مرزهای زمین را نمی شناسم از این پس
خوشم که رودم و پایین، خوشم که ابرم و باال
خوشم ـ اگرچه در این دره سنگالخ بریدم ـ

به رنج ِ کندن امروز و گنج وصل تو فردا
خودم به موج بدل می شوم، به آب، به ماهی

قدم قدم که به امواج می دهم تِن خود را
مرا ببر، ببر آن سو که بی کراِن دو آبی
رسیده اند به هم، مثل واقعیت و رویا

اگر آسمان آن است که آن ها می گویند
و هوا آن که اخبار،

پس بارانی که سیل شد
و این همه باد سرد سیلی زن 

                       این سوی پنجره
                      که بر خواب های پریشان وزید...!؟

پس این برف سنگین
و کوالک 

        که به ویرانی این اتاق کور، کمر بست...؟
این سوز سرد

این آه 
که مثل "ها" روی شیشة سرد نشست

                                              تنها، 
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 خروج نیروهای خارجی ...

زود افغانستان را ترک می کنند.
با روزنامه ساندی  در مصاحبه  عبداهلل  داکتر 
ناتو  حمایت  تحت  نیروهای  گفت،  تایمز 
بسیار عجوالنه در حال خروج هستند و قرا 
ر...       است تمام نیروها رزمی تا پایان ماه 

جاری افغانستان را ترک کنند.
سال  در  را  زیادی  زمان  ما  کرد:  تاکید  وی 
اختالف  آن  دلیل  که  دادیم  دست  از  جاری 
سابق  جمهوری  رییس  کرزی،  حامد  نظر 

افغانستان با رهبران غربی بود. خروج نیروهای 
پیش  دو سال  است.  ناگهانی  بسیار  خارجی 
150 هزار نیروی بین المللی و چندین جت 
و  داشتند  افغانستان حضور  کوپتردر  هلی  و 
به 12 هزار تن  قرار است طی دو ماه آن ها 
پشتیبانی هوایی  به  ما همچنان  یابند.  کاهش 
برای انتقال مجروحان، اطالعات و جت های 

سریع نیاز داریم.
از  نقل  به  ادامه  در  تایمز  ساندی  نشریه 
نیرو  که  داد  گزارش  انگلیسی  جنرال  یک 
به  میالدی  آیندۀ  سال  در  بیشتر  و جت های 

نیروی هوایی  ارسال شود و رشد  افغانستان 
افغانستان سه سال زمان می برد.

وزیر  نخست  کامرون،  دیوید  حال  این  با 
کشورها  سایر  که  است  کرده  تاکید  انگلیس 
پوشش هوایی برای افغانستان فراهم می کنند. 
اظهارات عبداهلل در حالی مطرح می شود که 
رییس جمهوری افغانستان در جریان نشست 
خروج  از  لندن  کنفرانس  شنبه  پنج  روز 
سال   13 از  پس  خارجی  رزمی  نیروهای 

استقبال کرد.

نظری پریانی
گزارش هایی  والیت ها  برخی  از  تازه گی ها  به   
می رسد که کسانی به ساخت وسازِ مدرسه های دینی 
با پول های میلیون دالری پرداخته اند. گفته شده است 
که هزینة اعمارِ این مدارس را عربستان سعودی و 

پاکستان می پردازند.
و  کابل  در  مدارس،  این  مهم ترین  و  عمده ترین   
ابتکار عربستان  به  که  بنا می شوند  مرنجان  تپة  در 
سعودی راه انداخته شده  و کار اعمارِ آن نیز آغاز 

شده است.
ساخت مدارس دینی در افغانستان، در نگاهِ نخست 
باید  و  است  خوشحال کننده  و  مثبت  امر  یک 
در  دینی  مدارس  وجود  زیرا  کرد؛  استقبال  آن  از 
که  جوانانی  و  نوجوانان  که  می شود  کشور، سبب 
تشنة آموزِش علوم دینی هستند، به جای این که به 
کشور پاکستان به هدِف تحصیل علومِ دینی بروند و 
سرانجام به ابزار دست پاکستان تبدیل شده برگردند، 
در کشورِ خویش و در مدارس منظم دینِی داخلی 
درس بخوانند. اما در کنار این استقبال، یک ترس 
نیز وجود دارد که نمی شود آن را نادیده گرفت و 
که  است  این  به ساده گی گذشت. ترس  کنارش  از 
سازمان استخبارت پاکستان با حمایت کشورهایی 
خاص، تالش دارد افغانستان را به مرکز افراطیت و 
در نهایت تروریسم تبدیل سازند. زیرا پروژۀ طالبان 
که برای پاکستان اهمیت زیادی داشت، طی سال ها 
جنگ و مقاومت در برابر آن، با شکست مواجه شده 
و حاال پاکستان تالش دارد که با هزار فتنه و نیرنِگ 
این سرزمین  از  امروز،  از  بعد  برای ده سال  دیگر 
سربازگیری کند و در برابر آسیای میانه و کشورهای 
دیگر، آن را مورد استفاده قرار دهد. از این رو، این 
کشور می خواهد که در سراسر افغانستان نزدیک به 

سه هزار مدرسه بسازد.
مختلف،  افراد  پوشش  در  را  کار  این  پاکستان 
به  کمک  پوشش  در  و  دین دوستانه  حرکت های 
اعمارِ افغانستان به طور مستقیم و غیرمستقیم انجام 

که  بسازد  مراکزی  درازمدت  در  بتواند  تا  می دهد 
برای افغانستان و جهان به یک دردسر تبدیل شود 

اما منافع آن کشور را تأمین کند.
در  را  کار  این  که  دارد  نظر  در  پاکستان  حاال 
برابر  در  گذشته  در  که  دهد  انجام  والیت هایی 
والیت ها،  این  بیشتر  است.  داشته  قرار  طالبان 
شامل والیت های شمالی و غربِی کشور اند. تالش 
پاکستان این است که با ساخت مدارسی به ظاهر 
دینی در این والیت ها، زمینه را برای توسعة افکار 

طالبانی و تروریستی در افغانستان مساعد سازد.
طالبانی  افکار  اگر  که  است  باور  این  به  پاکستان 
از طریق  را در والیت هایی که ضد طالب بوده اند 
یک  در  می  تواند  به آسانی  دهد،  گسترش  آموزش 
موقعیِت خاص و فرصت مناسب، این کشور را به 
صوبة پنجم تبدیل کند و از این موقعیت، هم هند 
را با مشکل مواجه سازد و هم برای نفوذ به آسیای 
عنوان  به  افغانستان  از  و  اقدام  چین،  حتا  و  میانه 
کند؛  استفاده  میداِن جنگ  به  نیرو  اعزامِ  ذخیره گاه 
چنان که پاکستان سال ها روی مدارس دینی در خاِک 
خودش سرمایه گذاری کرد و یک نسل از جواناِن 
افغان را به عنوان ابزار تطبیِق سیاست خارجِی خود 
تربیه نمود و در کنار سربازاِن پنجابی و وزیرستانِی 
کارزار ساخت  وارد  را  آن ها  طالب  نامِ  به  خویش 
که تا به امروز یک دردسِر بزرگ برای افغانستان و 

منطقه به حساب می آیند.
افغانستان  والیِت  هر  فردا  که  می خواهد  پاکستان 
و  تروریست  تربیة  و  باشد  شمالی  وزیرستاِن  یک 
این  نباشد.  و دشوار  کاری سخت  دیگر  انتحاری، 
و  افغانستان  آیندۀ  برای  که  است  روشن  وضع 
منطقه زیان بار است. از این رو، پیشنهاد ما به دولت 
وحدِت ملی این است که از همین اکنون دقت کنند 
و اجازه ندهند که از آدرِس دین و مراکز آموزش 
و  تروریستی  حرکت های  هدف  به  دینی،  علوم 

استخباراتی و نظامی استفاده شود.
امنیت ملی کشور باید متوجه این نکته باشد و اجازه 

ندهد که به بهانه های مختلف، زمینه برای ساخِت 
پایگاه های تروریستی در کشور مساعد گردد.

می دانیم که سال هاست پاکستان به عملی شدِن عمق 
استراتیژیِک خود در این کشور می اندیشد و تالش 
دست  هدف  این  به  ممکن  شکل  هر  به  که  دارد 
داشته  کشور  این  در  نشانده  دست  دولتی  و  یابد 
در  اصلی  نقطة  عنوان  به  افغانستان  تاکنون،  باشد. 
اهداِف پاکستان شناخته می شود و هیچ تغییری در 
سیاست های آن کشور در قبال افغانستان دیده نشده 
است. پیشنهاد مردم افغانستان به پاکستان که از آن 
درد و رنِج فراوان دیده اند، این است که »مرا به خیر 

تو امید نیست، شر مرسان!« 
ساخت مدارس دینی توسط پاکستان در افغانستان 
توافق  حال،  عین  در  و  باشد  که  پوششی  هر  در 
پاکستان  در  افغانستان  نظامیان  باید  این که  روی 
آینده  در  بسیار کالن  از یک خطِر  ببینند،  آموزش 
به  اقل زیانی را که مدارسی  اما حد  خبر می دهد؛ 
سبِک مدارِس پاکستانی می تواند در افغانستان داشته 
باشد، این است که طالِب چنین مدارسی، دشمنی 
یک  قدم،  نخستین  در  و  می زنند  دامن  را  شیعه  با 
جنگ عمیِق مذهبی را در این کشور راه می اندازند 
و همین بدبختی کافی خواهد بود که این کشور به 
سوی تباهی و جنِگ دایمی برود و پاکستان در سایة 
این جنگ، راه های دیگری را برای اهداِف مخربانة 

خود در منطقه جست وجو کند.
افغانستان  در  پاکستان  جدیِد  برنامه های  خطر 
این  ولی  می شود.  تصور  که  است  آن  از  جدی تر 
که  دارد  وجود  خودش  جای  در  نیز  خوش بینی 
اعتماد  شناخته شده و غیرقابِل  پاکستان یک کشورِ 
کشور  آن  سوءِ  نیاِت  و  افغانستانی هاست  برای 
که هیچ حرکِت  به نحوی  آشکار شده؛  ما  قباِل  در 
مردم  به  را  خوبی  احساِس  جنوبی،  همسایة  این 
و  مواظب  به شدت  باید  آن هم،  با  اما  نمی کند.  القا 

هوشیار بود!
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. ناتو پرچمش را در ...
فرمانده  و  امریکایی  جنرال  بیل،  کمپ  اف  جان   
مأموریت  افغانستان گفت که هدف  در  ناتو  نیروهای 

جدید آموزش قوای افغان است.
جنوری  ماه  از  که  ساخت  واضح  بیل  کمپ  جنرال 
سال آیندۀ میالدی حدود 13 هزار عسکر خارجی در 
حالی  در  این  داد.  خواهند  انجام  مأموریت  افغانستان 
المللی در این کشور در  است که شمار سربازان بین 

سال 2011 میالدی به 140 هزار تن می رسید.
پایان  به  افغانستان  در  حالی  در  ناتو  رزمی  مأموریت 
می رسد که طالبان حمالت خود را به شدت افزایش 
تنها  ناتو  نیروهای  آیندۀ  مأموریت  هرچند  اند.  داده 
شده  گفته  افغان  نیروهای  به  دهی  مشوره  و  آموزش 
متحدۀ  ایاالت  رییس جمهور  اوباما  بارک  اما  است، 
امریکا قباًل فرمانی را به امضا رسانده است که به اساس 
آن نیروهای امریکایی در صورت لزوم از سال 2015 
سهم  جنگی  مأموریت های  در  توانند  می  هم  بعد  به 

بگیرند.

به آنانیکه تعصب شان نگذاشت ...
امریکا،  داخلی  جنگ های  فرانسه،  انقالب  اند. 

مبارزات هند....از نمونه های بارز آن می باشند. 
جهاد و مقاومت مردم افغانستان نیز از   

این قاعده مثتثنی نیست. 
جای تردید نیست که این پدیده ها در کشوری با 
شرایطی چون افغانستان، با مشکالت، اشتباهات 

که  بسا  چه  اند؛  بوده  همراه  ناگواری هایی  و 
رهبرانی هم پس از آن به انحراف کشانیده شده 
ادامه  به گونة مقاومت، مقاومت و  اما دفاع  اند. 
و  دشمنان  همان  مقابل  در  امروز  تا  مقاومت 
آنانیکه پردۀ تعصب نگذاشت تفکیک  اعترافات 
دوست از دشمن کنند، یک حقیقت راز آلود را 
روشن  پرده،  پشت  نقش های  شناخت  بر  مبنی 
می سازد؛ اینکه: ماهیت این جنگ ها چه بود؛ از 

کجا آب میخورد و افغانستان قربانی کدام نقشه ها 
و در گرو کدام بازی ها دور باطل می زند؟

اینجاست که بیشترین ضربات را بر پیکر ملت، 
تا  می زند  خودی  ناروای  تعصبات  و  نفهمی 

دشمن رو در رو!

برگرفته از صفحه فیسبوک احمدولی مسعود 

خطِر اعماِر مدارس دینی به سبِک پاکستانی

 امتیازدهی یک جانبه به پاکستان ...
در افغانستان است و یا به 

عنوان امتیاز یک جانبه که همیشه به پاکستان داده 
شده است، می باشد.

او تاکید کرد: دادن امتیاز یک جانبه به پاکستان به 
نفع مردم افغانستان نیست و حکومت هرکاری را 
که در راستای صلح انجام می دهد باید مردم را در 

روشنایی کامل قرار دهد.
در  کاری  پنهان  این  با  افغانستان  وی،  گفته  به 
مسیری حرکت می کند که »ره به ترکستان است و 

این ره بجایی نخواهد رسید«.
می گوید:  نیز  مجلس  دیگر  عضو  عبده  محمد 
تسلیم دهی لطیف اهلل محسود از مخفی کاری های 

حکومت افغانستان است.

و  مردم  انتقادهای  از  »یکی  گفت:  عبده  آقای 
سیاسیون افغانستان طی سال های اخیر در ارتباط به 
روند صلح این بوده که حکومت یک سری مخفی 
به  ارتباط  در  می خواهد  کرده؛  شروع  را  کاری ها 
صلح اقدام بکند؛ اما بدور از انظار مردم و به همین 

خاطر روند صلح تاهنوز نتیجه نداده است«.
تاکید  و  خواند  مشکوک  را  دهی  تسلیم  این  او 
از  افغانستان  حکومت  است،  معتقد  که  ورزید 
جریان تحویل دهی لطیف اهلل محسود به پاکستان 

باخبر بوده است.
این  با  »حکومت  کرد:  تصریح  عبده،  محمد 
پاکستان  به  بیشتر تالش می کند که  عملکردهایش 
باج دهد در حالی که طرف به هیچ عنوانی حاضر 
صادقانه  افغانستان  صلح  تامین  راستای  در  نیست 

همکاری کند«.
کابينه معرفی شود

در ادامه نشست دیروز مجلس برخی وکال خواستار 
این  پارلمان  به  ملی  وحدت  دولت  کابینه  معرفی 

کشور شدند.
کابینه  نشدن  اعالم  مجلس،  اعضای  این  گفته  به 
به  خانه ها  وزارت  سرپرست های  تا  شده  سبب 
ادارات  در  زیادی  مشکالت  و  نکرده  کار  درستی 

دولتی ایجاد شود.
ریاست  از  خصوص  این  در  مجلس  رییس 
ملی  وحدت  دولت  اجرایی  ریاست  و  جمهوری 
کابینه جدید  کردن  اعالم  با  تا  افغانستان خواست 
مشکالت و ناکارآیی ادارات دولتی را پایان بخشند.
رییس  و  جمهور  رییس  که  است  حالی  در  این 
در  برای شرکت  انگلیس  به  از سفر  پیش  اجرایی 
کابینه دولت وحدت  اعالم کردند:  لندن  کنفرانس 

ملی 2 تا 4 هفته دیگر اعالم خواهد شد.

5  کشته در حملۀ طالبان
پولیس  فرماندهی  مقر  به 

ولسوالی میوند قندهار

عامل  یک  پشتیبانی  با  طالبان  نظامی  شبه  چند 
ولسوالی  پولیس  مقر  به  دوشنبه  روز  انتحاری 
باعث کشته شدن  و  قندهار حمله کرده  میوند 

5 تن شدند.
شبه  حمله  رویترز،  خبرگزاری  گزارش  به 
از  یکی  که  قندهار  والیت  در  طالبان  نظامیان 
محسوب  طالبان  جنبش  پایگاه های  اصلی ترین 

می شود، رخ داد.
در جریان این حمله ابتدا یک عامل انتحاری که 
لباس پولیس را به تن داشت موتر خود را که 
مملو از مواد منفجره بود در ورودی اصلی مقر 
پولیس در ولسوالی میوند منفجر کرد و سپس 4 
فرد مسلح با آغاز حمله مسلحانه وارد مجموعه 

شدند.
به گفته صمیم خپالواک، سخنگوی والی قندهار 
در اثر این حمله یک مامور پولیس و 4 غیرنظامی 

کشته شدند.
ولسوالی  در  این درگیری  که  کرد  وی تصریح 
و  انجامید  طول  به  ساعت   2 بر  بالغ  میوند 
سرانجام نیروهای امنیتی عامالن حمله را کشتند.
یک سخنگوی طالبان مسوولیت این حمله را بر 
عهده گرفت. امسال خونین ترین سال از 2001 
و در طول جنگ 13 ساله افغانستان بوده است. 
حمالت  طالبان  نظامیان  شبه   2014 سال  در 
افغانستان  ارتش  و  پولیس  نیروهای  علیه  خود 

را تشدید کرده اند.
متولد  قندهار  در دهه 1990 در والیت  طالبان 
شد و با تصرف تدریجی کشور تا پیش از حمله 
مسند  بر  افغانستان  در   2001 سال  در  امریکا 

قدرت قرار داشت.
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ستاره ولزی رئال مادرید عنوان کرد 
فوتبالی  الگوی  رونالدو  کریستیانو 

اوست.
شبکه  با  گفت گو  در  بیل  گرت 
از  تمجید  به  فوت«  »تله  تلویزیونی 
هم تیمی پرتغالی اش پرداخت و او را 
شایسته توپ طال دانست. ستاره تیم 
فشاری  هیچ  من  مادرید گفت:  رئال 
هیچ  نمی کنم.  احساس  خودم  روی 
در  توانایی هایم  اثبات  برای  چیز 
بازی  می کنم  سعی  تنها  ندارم.  رئال 
بتوانم  بگذارم و  نمایش  به  را  خودم 
خوشبختانه  باشم.  موثر  تیم  برای 
رئال  بازیکنان  بین  خوبی  همکاری 
که  آمده  به وجود  قبل  بازی های  در 
کسب سوپرجام اروپا و بازی خوب 
ما در آن دیدار دلیلی بر این صحبت 

من است.
خیلی  داد:  ادامه  ولزی  ستاره 
خوشحالم که در فصل اول حضورم 
در رئال آرزوی بزرگ این باشگاه را 

به حقیقت تبدیل کردم. کسب دهمین 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بسیار 
وقت های  در  وقتی  بود.  لذت بخش 
اضافه گل دوم رئال را به ثمر رساندم، 
فکر نمی کردم چه اتفاقی افتاده است. 
تازه بعد از آن فهمیدم باشگاه به چه 
برای  این  و  رسیده  بزرگی  موفقیت 
پیوسته،  رئال  به  تازه  که  بازیکنی 
است.  بزرگ  و  لذت بخش  بسیار 
بهترین خاطره فوتبالی من هم همین 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپاست. 
آن  برای  سال   12 باشگاه  که  چیزی 

تالش کرد.
بیل درباره همکاری اش با کریستیانو 
رونالدو گفت: CR7 بازیکن قابل و 
شناخته  شده ای است و جایگاهی که 
دارد به خاطر تالش زیادی است که 
هر روز در تمرین ها می کند. رونالدو 
و  است  جایگاهی  چنین  شایسته 
در  او  کنار  در  که  خوشحالم  خیلی 
بازیکن  رونالدو  می کنم.  بازی  رئال 
برای  و  است  بزرگی  بسیار 
یک  رئال  بازیکنان  تمام 
الگوست چرا که هیچ وقت 
نمی کشد.  دست  تمرین  از 
پشت  خیلی خوبی  سال  او 
سر گذاشت و شایسته توپ 
طالی جهان است. رونالدو 
است.  من  فوتبالی  الگوی 
مثل  داشتم  دوست  همیشه 

کریس شوم.

نشریه فارین پاليسی- ساعت 24
آسیاي مرکزي وجهه ای نامناسب دارد. از خشونت به ظاهر 
شخصیت  کیش  تا  گرفته  پاکستان  و  افغانستان  در  بي پایان 
اطراف دیکتاتور ترکمنستان. هفت کشوري که پسوند »ستان« 
اما در کشور  آنها چسبیده است.  بر  نام تجاري  همانند یک 

قزاقستان و قرقیزستان به دنبال تغییر در این زمینه هستند.
در ابتدا رییس جمهور قزاقستان، نور سلطان نظربایف در دلو 
ارایه کرد. حزب کرامت  پارسال پیشنهاد تغییر نام کشور را 
کشور  این  احزاب  پرنفوذترین  از  یکي  که  نیز  قرقیزستان 
است ماه پیش پیشنهادي مشابه را ارایه کرد. فلیکس کولف 
این  بر  کرامت  رهبر حزب  و  قرقیزستان  سابق  نخست وزیر 
عقیده است که »ستان« منشأ فارسی دارد و کلمه قرقیزستان 
و  است  شده  ساخته  شوروي  جماهیر  اتحاد  دوران  در 

قرقیزستان مي تواند نامي بهتر از این داشته باشد.
دلیل اینکه چرا این کشورها به دنبال حذف واژه »ستان« از 
انتهاي نام خود هستند به نظر ساده و کافي است. اشتباهات 
زباني در مورد کشورهاي آسیانه میانه به وفور رخ مي دهد. 
با  مرکزي  آسیاي  از  غرب  عمومي  ناآگاهي   ،2006 سال  از 
»بورات«  فیلم  توسط  که  قزاقستان  از  بي اساس  کاریکاتوري 

ارائه شده مخلوط گردید.
شش سال پس از این فیلم، هنگامي که ماریا دمیترینکو مدال 
برد،  را  کویت  در  بین المللي  تیراندازي  رقابت هاي  طالي 
فیلم  اشتباه سرود  به  قزاقستان،  ملي  هنگام پخش سرور  در 
»بورات« پخش شد که داراي مضامین زننده جنسي بود و این 
تبدیل  به یک لحظه شرم آور  را  قزاقستان  افتخار ملي  لحظه 

کرد.
قرقیزستان نیز، با این که کشوري کوچک تر است، اما تمامي 
این مشکالت را شاید بیشتر دارا است. غربي ها اعتقاد دارند 
وسعت  تگزاس  برابر  چهار  که  است  کشوري  قزاقستان  که 
روسیه  موشکي  سیلوهاي  از  مالحظه اي  قابل  تعداد  و  دارد 
به چین است  نزدیک  تپه یي  در آن قرار دارند و قرقیزستان 
نظر  به  البته  مساله  این  دارد.  گوسفند  و  عشایر  اغلب  که 
درست مي آید چون نزدیک به یک سوم تولید ناخالص ملي 
کارگران  توسط  ارسال شده  حواله هاي  طریق  از  قرقیزستان 
تنها  تامین شد.)در سراسر جهان،  دیگر  از کشورهای  قرقیز 
از قرقیزستان جلوتر است و بیش  این زمینه  تاجیکستان در 
از نیمي از تولید ناخالص داخلي خود را از خارج از کشور 

مي گیرد(

همچنین نام قرقیزستان، در انگلیسي داراي 2 حرف بي صداي 
S و t است که در کنار هم قرار دارند و تلفظ این نام را به 
صداي  با  را  قرقیزستان  که  هنگامي  کرده اند.  مشکل  شدت 
بلند ادا کنید، نامي شبیه به کردستان به گوشتان مي رسد که 
در  کري  جان  مثال  عنوان  به  دارد.  فاصله  آن  با  کیلومترها 
فبروری 2013 از کشوري با نام قرزیقستان یا قرزاتستان نام 

برد.
چیست؟  کشور  دو  این  نام  براي  »ستان«  جایگزین هاي  اما 
نور سلطان نظربایف پیشنهاد داد تا نام قزاق یلي، جایگزین 
نام قبلي شود. تفاوت این دو نام تنها در حذف واژه فارسي 
»ستان« و افزودن واژه جدید »یلي« قزاقي به آن است و هر 
دو به معناي سرزمین قزاق ها مي باشد. در سال 2012، ارسالن 
بک مالیف، یکي از رهبران احزاب قرقیزستان نیز پیشنهاد نام 
»قرقیز جري« را داد که همانا سرزمین قرقیزها معني مي دهد. 

با این حال نام جمهوري مردم قرقیز نیز پیشنهاد شده است.
اگر چه این طرح ها بحث هاي قابل توجهي را برانگیخته اند، 
اما به احتمال زیاد زمان راي گیري براي چنین طرح هایي در 
آینده نزدیک نخواهد بود. چنانچه در قزاقستان، رییس جمهور 
نظربایف پس از بررسي هزینه سرسام آور تغییر گذرنامه ها و 
دیگر اسناد حاوي نام کشور و نیز ایجاد واحد پولي جدید، 
طرح خود را پس گرفت. در قرقیزستان نیز، منتقدان حزب 
کرامت بر این عقیده اند که این حزب مي خواهد از طریق این 
اساسي  قانون  در  اساسي  تغییرات  ایجاد  براي  را  راه  طرح، 
کشور باز کند. قانون اساسي فعلي قرقیزستان در سال 2010 و 
پس از یک کودتا طرح ریزي شده و اصالحات در آن تا سال 
ناظران حقوقي بر  اما  2020 تقریبًا ممنوع اعالم شده است. 
این عقیده اند که تنها راه حل این مشکل، برگزاري همه پرسی 
در این زمینه است. چون با برگزاري همه پرسی، هر نتیجه اي 

قانوني خواهد بود.

اکثر ناظران بر این عقیده اند که این طرح ها تنها نشان دهنده 
عالقه شدید این رهبران به تصویر کشور خود از نگاه سایر 
کشورها مي باشد. با این حال این کشورها مي بایست پیش از 
تغییر نام خود، دوباره به این طرح ها بیندیشند. مساله اول در 
این طرح ها، این است که چنین تغییر نامي لزومًا مورد قبول 
تمامي  در  قرقیزستان  حاضر،  حال  در  نگیرد.  قرار  استناد  و 
استفاده  قرقیزستان  جمهوري  نام  از  خود  رسمي  مکاتبات 
مي کند. اما این نام فراگیر نشده است و چنانچه نام جمهوري 

مردم قرقیز نیز انتخاب شود، احتمال دارد به علت طوالني تر 
بودن آن نسبت به قرقیزستان مورد توجه قرار نگیرد.

از همه مهم تر اینکه چنین تغییر نامي، سبب نخواهد شد تا 
جامعه جهاني احترام بیشتري نسبت به قبل برای رهبران این 
یادآور  در ذهن غربي ها  »ستان«  واژه  قائل شوند.  دو کشور 
نوعي عقب ماندگي خاص مي باشد، اما از سوي دیگر یادآور 
وجود تاریخي عظیم براي این مناطق نیز مي باشد. همچنین، 
نامي مانند »قزاق یلي« سبب ایجاد یک فضاي مناسب براي 
تولید جوک هاي جدید در رابطه با نام این کشور خواهد بود. 
اما  است.  اسپانیایي  نام  بیشتر شبیه یک  قرقیز  نام جمهوري 
از کشور  در خارج  ان ها  معاني  نام ها،  این  مهم ترین مشکل 
نیست بلکه مشکل اصلي مربوط به داخل این کشورها است. 
این یک واقعیت است که کشورهاي آسیاي مرکزي از به هم 
چنین  و  شده اند  تشکیل  گوناگون  نژادهاي  و  اقوام  پیوستن 
نژادي  و  قومي  اختالفات  آتش  است  ممکن  نام هایي  تغییر 
را روشن کند. به عنوان مثال قرقیزستان از اکثریت قرقیز و 
قابل  درگیري هاي  که  شده  تشکیل  ازبک  توجه  قابل  اقلیت 

توجهي نیز با یکدیگر داشته و دارند.
قزاقستان موفق شده تا با ایجاد گفتمان مدني، این تنش هاي 
قومي را کنترل کند. با این حال یک نظرسنجي در قزاقستان 
نشان داد که حدود یک سوم جمعیت این کشور بر این عقیده اند 
که نژاد قزاق ها مي بایست به عنوان نژاد تشکیل دهنده و اصلي 
این کشور در برابر سایر نژادها به حساب آید که نشان دهنده 

وجود اختالفات قومي و نژادي در این کشور است.
در هر دو این کشورها، نژاد تمامي افراد در پاسپورت آنها ذکر 
مي گردد که رسمي است که از زمان شوروي سابق در این 
کشورها همچنان ادامه دارد. افرادي که داراي دو نژاد هستند 
نیز مي بایست در 16 سالگي یکي از دو نژاد پدر یا مادر را 
انتخاب  این  اینجاست که  کنند و جالب  انتخاب  براي خود 
نام  تغییر  حال  این  با  مي باشد.  تغییر  غیرقابل  عمر  پایان  تا 
مي تواند یک اقدام تحریک آمیز براي اقلیت هاي ازبک، تاتار، 

روس و تاجیک باشد که در این دو کشور زندگي مي کنند.
به  واقع  در  نیز  مي شوند  ختم  »ستان«  به  که  نام هایي  اکثر 
استعمارگران  همانند  پاکستان(.  جز  )به  دارند  اشاره  قومیت 
مرزي  عمداً  نیز  اتحاد جماهیر شوروي  دنیا،  نقاط  سایر  در 
از  تا  کرد  ایجاد  مرکزي  آسیاي  در  پنج جمهوري خود  بین 
این  و  کند  جلوگیري  مسلمان  یکپارچه  جامعه  یک  تشکیل 
میراثي است که همچنان براي این کشورها باقي مانده است. 
مدت کوتاهي پس از شورش هاي 2010 قرقیزستان، ترانه اي 
از  که  ظرفي  »در  نام  به  شد  محبوب  قرقیز  جوانان  بین  در 
ازبک  اقلیت  به  آشکارا  ترانه  این  نکن«.  تف  مي نوشي  آن 
اشاره دارد و به آنها مي گوید که به ازبکستان کوچ کنید. برای 
ازبک هایي که تمام زندگي خود را در قرقیزستان گذرانده اند، 
این تغییر نام نیز مي تواند اشاره اي تحریک آمیز براي این قوم 

محسوب شود.

با  توره  یحیی 
استیون  از  تمجید 
کرد  عنوان  جرارد 
باید  بازیکن  این 
تمدید  را  قراردادش 
لیورپول  در  و  کند 

بماند.
ساحل عاجی  هافبک 
سیتی  منچستر
مسی  لیونل  از 
ترک  با  تا  خواست 
تیم  این  به  بارسلونا 
توره که در  بپیوندد. 
هم تیمی  بارسلونا 

امیدواری  ابراز  است،  بوده  مسی 
بارسلونا  ترک  با  مسی  لیونل  کرد 
کنار  در  تا  بپیوندد  منچسترسیتی  به 
سرخیو آگوئرو در نوک پیکان خط 

حمله این تیم قرار گیرد.
گذشته  هفته   چند  در  مسی  لیونل 
شایعات زیادی درباره خود و انتقال 
پیش  است.  دیده  منچسترسیتی  به 
اعالم  آرژانتینی  زابالتا  پابلو  این  از 
با  همیشه  مسی  لیونل  که  بود  کرده 
او درباره تیم منچسترسیتی صحبت 
جمع  به  که  دارد  دوست  و  می کند 

تیم انگلیسی اضافه شود.
من  گفت:  مسی  خرید  درباره  توره 
احتمال  درباره  صحبت هایی  هم 
و  شنیدم  را  بارسا  از  مسی  خروج 
طبیعی است که خیلی دوست داشته 
باشم با او هم تیمی شوم. من با او در 
بارسا هم تیمی بودم و برایم افتخار 
است که بار دیگر با او هم تیمی شوم.
معدود  جزو  منچسترسیتی 
رقم  می تواند  که  است  باشگاه هایی 
خدمت  به  برای  پوند  میلیون   150
باشگاه  به  مسی  لیونل  گرفتن 

بارسلونا بپردازد.
حضورش  احتمال  درباره  توره 
هر  گفت:  پاری سن ژرمن  در 
که  چرا  است؛  امکانپذیر  چیزی 
نمی دانید  هیچگاه  زندگی  در  نه؟ 
داد.  خواهد  رخ  اتفاقی  چه  که 

مثل  بزرگی  باشگاه های  که  هنگامی 
می خواهد،  را  شما  پاری سن ژرمن 
در  که  بزرگی  بازیکنان  به  توجه  با 
اختیار دارند، باعث جلب توجه شما 
بازیکنان بزرگی کار  با  می شود. من 
کرده ام. این همیشه هدف من بوده 
شما  که  شود  می  سبب  این  است. 
پیشرفت کنید و چیزهای فراوانی یاد 
هرگز  یادگیری  فوتبال  در  بگیرید. 
متوقف نخواهد شد. از نظر من پاری  

سن ژرمن یک باشگاه بزرگ است.
واکنش  در  همچنین  توره  یحیی 
از  جرارد  استیون  رفتن  احتمال  به 
لیورپول گفت: جرارد مرد روز های 
لیورپول  در  باید  و  است  سخت 
لیورپول  شنیدم  که  این  از  بماند. 
نمی خواهد قرارداد او را تمدید کند 
تعجب کردم. اقدام لیورپول شرم آور 
بازیکنان  برترین  از  یکی  او  است. 
فصل  بازیکن  بهترین  و  برتر  لیگ 
باشگاه  این  و  است  بوده  لیورپول 
نکردن  تمدید  برای  توجیهی  هیچ 
قرارداد با جرارد ندارد. لیورپول باید 

قرارداد جرارد را تمدید کند.
لیگ  در  چهارشنبه  سیتی  منچستر 
میدان  به  رم  برابر  اروپا  قهرمانان 
اهمیت  دیدار  این  که  رفت  خواهد 

زیادی برای دو تیم دارد.

سرمربی بارسلونا پس از پیروزی برابر اسپانیول به تمجید 
از مهاجمان تیمش پرداخت.

لیونل  با درخشش   A بارسلونا در هفته  چهاردهم سری 
مسی بار دیگر به پیروزی برسد. مسی شب گذشته یک 
بار دیگر هت تریک کرد تا بارسلونا با نتیجه  پر گل پنج 

بر یک از سد اسپانیول بگذرد.
بارسلونا چهارشنبه شب در آخرین دیدار مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان اروپا برابر پاری سن ژرمن به میدان خواهد 
رفت. بارسلونا تنها با کسب پیروزی در این دیدار می تواند 

به عنوان سرگروه راهی مرحله بعد شود.
سرمربی بارسلونا درباره تقابل با پاری سن ژرمن نیز گفت: 

موضوع  این  و  است  خطرناکی  بسیار  تیم  جی  اس  پی 
بسیار  بازی  یک  شب  چهارشنبه  بازی  می دانیم.  کامال 
ویژه برای ما محسوب می شود. این شانس را داریم که 
با برتری در این دیدار به عنوان سر گروه به مرحله بعد 
دنبال آن هستیم.  به  این همان چیزی است که  برویم و 
بازی های گذشته آنها را به دقت آنالیز کردیم و می دانیم 
امروز  از  داشت.  خواهیم  بازی  کیفیتی  با  تیم  چه  با  که 
تمرکزمان روی بازی با پاری سن ژرمن خواهد بود. کامال 
با آنها آشنایی داریم. حریف توانسته ابراهیموویچ را بار 
دیگر به ترکیب تیمش اضافه کند و این قدرت آنها را دو 
با آنها در  چندان می کند. این بازی نمونه دیگر بازی ما 
دیدار رفت است. امیدوارم که بر خالف رفت شانس با ما 

یار باشد و نتیجه  بهتری را کسب کنیم.

خواست توره از مسی:
بارسلونا را ترک کن! انریکه: از حاال به پاری سن ژرمن فکر 

می کنیم

ورزش
بیل: همیشه دوست داشتم مثل رونالدو شوم

تالش مقامات قرقیزستان و قزافستان برای حذف پسوند »ستان«
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ر           عنایت الله حبیب

هامبورگ  شهر  ساختمانی  انستیتیوت  در  زمانی  دارم  خاطر  به 
تا  داد  برایم  را  ساختمانی  مجله  همکارم  نمودم  می  تدریس 
بخوانم. در  بود  افغان تحریر شده  تاجران  مضمونی که درباره 
گزارشی نوشته شده بود که تّجار افغانی از هامبورگ یک دستگاه 
ساختمانی را به نرخ تقریبًا دوصد هزار یورو خریداری نموده و 
از بندر هامبورگ و سپس از راه بندر کراچی به افغانستان انتقال 
میدهد. این دستگاه ساختمانی بزرگ کار حمل و نقل مصالح 
اولین  هم  شاید  نموده،  آسان  عمارت،  روی  بر  را  ساختمانی 
شخصی  تصدی  یک  طرف  از  که  بود  دستگاهی  مدرنترین  و 
افغانی خریداری شده بود. زمانی این دستگاه ساختمانی به بندر 
کراچی رسید و مالک آن شدید انتظار انتقال آنرا به کابل داشت. 
اما قسمی که خوش شانسی نصیب ما افغانها نیست، مامورین 
افغانستان  به  ساختمانی  دستگاه  انتقال  مانع  پاکستان  گمرک 
دستگاه  گمرکی،  مشکالت  و  برهان  و  دلیل  صدها  به  شدند. 

گرانقیمت ساختمانی را پاکستانی ها ضبط نمودند. 
تاجر صدمه دیده افغانی چاره ای نداشت، ناچار دوباره به آلمان 
انتقال  برای  بار  این  نمود.  خریداری  جدیدی  دستگاه  و  آمد 
دستگاه بزرگ و سنگین تعمیراتی، مجبور به کرایه هواپیماهای 
آنتونوف روسی گردید ) این هواپیماها بزرگترین در جهان بوده 
هر  دارد(  بردوش  هم  را  افغانستان  به  آلمان  اسلحه  انتقال  و 
ساعت کرایه این هواپیماها بسیار باال بوده و برای تجار افغان 

بسیارگران تمام شد.
افغانستان بدبختانه کشور محاط به خشکه بوده، رابطه اقتصادی 
مان با جهان محدود بوده و بیشتر به حسن نیت همسایگان مان 
ربط دارد. از راه ایران انتقال اموال نسبت تحریمهای بین الملل 
مشکل است، و روسیه هم نسبت مسائل جنجال آمیز اوکراین 

هم شامل این تحریم هاست.
فعاًل یگانه راهی که افغانها به خارج اتصال دارند راه پاکستان 
است که گرگهای طالبی و امثالشان در سر راه انتظار طعمه را 

دارند.
حاال کشور دوست مان هند، با عالیق عنعنوی که با فغانستان 
دارد در نظر دارند تا به کمک مالی از راه ایران موازی به سرحد 

پاکستان به بحر هند راه تجارتی را بسازند و باز کنند.
البته به این حسن نیت هند، همسایه جنوبی مسلمان ما )پاکستان( 
هیچگاه خشنود نبوده و صدها مشکل را برای به سرنرسیدن این 

پروژه خلق نموده است.
در  افغانستان  و  هند  روابط حسنه  از  آلمان   TAZ در روزنامه 
ادوار تاریخ و لشکرکشی سلطان محمود غزنوی ۹۷۱_1030 
که چشم به غنایم هند داشت و بعداً امپراطوریهای شاهان هند 
انگلیسها عبدالرحمن خان را  اینکه در سال 1880  تا  افغان.  و 
انگلیسها اجازه داشتند مسایل  به سلطنت نشاندند و در مقابل 
خارجی افغانستان را کنترول کنند. در سال 1893 معاهده دیورند 
صورت گرفت که در سال 1947 با بوجود آمدن پاکستان سرحد 
 ( است.  آمیز  جنجال  امروز  تا  گردیدکه  پاکستان  و  افغانستان 
پاکستان خط دیورند را سرحد خود میداند که از جانب افغانها 

به رسمیت شناخته نشده است(
افغانستان  هندوستان ورود قوای اتحاد جماهیر شوروی را در 
به  آنها  توسط  و  پاکستان  به  امریکا  کمکهای  خواند.  نادرست 
به  نظامی  این کمکهای  که  بود  در ترس  هند  مجاهدین،کشور 
قدرت ضیاءالحق بیفزاید. با آمدن طالبان به قدرت1996روابط 

هند و افغانستان به کلی سرد گردید.
کمک های هند به افغانستان

هند بعد از سرنگونی رژیم طالبان به سال 2001 در کنفرانس 
ملل  کمکهای  گرفت  سهم  افغانستان  مجدد  احیای  برای  بن 
دوست از سال 2002 تا 2012 به صد میلیارد دالر تخمین شده 
آبادی  در  هند  است.  قدر  قابل  هم  ایران  و  هند  بود.کمکهای 
پروگرام  به  موادغدایی،کمک  های  افغانستان،کمک  پارلمان 
عالوه  است.  سهیم  دهات  انکشاف  های  صحی،کمک  های 

براین، بورس های محصالن در رشته 
)مانند  ها  رشته  دیگر  و  تخنیک  های 
مسایل  در  و  ها(  رسانه  و  اطالعات 
از  برق  های  الین  ساخت  و  انرژی 

ازبکستان به کابل را بدوش دارند.
کابل،  در  سفارتخانه  پهلوی  در 
هرات،  در  هم  هایی  کنسولگری 
مرازشریف، قندهار وجالل آباد دارند.

پاکستان ادعا می کند که این کنسولگری 
ضد  بر  را  آزادیخواه  بلوچ های  ها، 

اسالم آباد کمک میکنند.
هند  که  افغانستان  باالی  فشار  برای   
نباید در کنفرانس ایران در سال 2008 
در  اما  بودند  هم  موفق  بگیرند  سهم 
کنفرانس استانبول در سال 2011 بنالم 
افغانستان  و  منطقه  در  وصلح  )امنیت 
و  داشت  را  مهم  رول  هند   ) باثبات 
روابط کشورهای ذیدخل را در مسایل 
در  داشت.  عهده  به  اقتصاد  و  تجارت 
عنوان  تحت  کنفرانس  رهبری  دهلی  در   2012 سال  کنفرانس 

سرمایه گذاری در افغانستان را به عهده داشت.
هند از کشورهای ذی عالقه تقاضا نمود تا ساختار پایپ الین 
تصدی  بخشند.  سرعت  را  هند  و  افغانستان  ترکمنستان-  بین 
های هندی میخواهند در اسخراج معادن آهن حاجیگک سرمایه 
گذاری کنند، در عین زمان چین عالقمند معدن مس عینک در 
گرفته  تاخیر صورت  امنیتی  دالیل  به  که  هستند  کابل  جنوب 

است.
انجام  و  نموده  پیشبینی  را  دالر کمک  میلیارد   3.5 هند،  تاحال 

می دهند.
روزنامهtaz آلمان می نویسد که هند جاده می سازد و پاکستان 

به آتش میکشد.
الری  موترهای  توسط  ترانسپورتی  اموال  انتقال  پاکستان 
هند  از  گذارند  نمی  اما  دهند،  می  اجازه  هند  به  را  افغانستان 
اموال به افغانستان انتقال یابد. از این لحاظ هند در تالش است 
افغانستان  برای  مستقلی  تجارتی  بندر  و  بحری  راهی  ایران  با 
بازکنند که احتیاجی از راه پاکستان و بندر کراچی نباشد و از 
بندر تجارتی گوادر که چینی ها سرمایه گذاری و از آن فعاًل 

استفاده میکنند استفاده گردد.
 ring از این لحاظ، حکومت هند جاده را آباد و ترمیم نمودند
road که شهرهای بزرگ افغانستان را با سرحد ایران در شهر 
زرنج اتصال داده. عال وه براین سرمایه ساختار بندر چاه بهار 
ایران را به عهده گرفتند که با زرنج )سرحد افغانستان _ ایران( 

ارتباط خوب دارد.
طرف مقابل )پاکستان( از این پروژه ناراضی گردیده و به اعمال 
زشت تروریستی جواب دادند. تعمیر و ساختار جاده به نزدیک 
سرحد ایران چندین بار مورد تجاوز تروریستی صورت گرفت 
به سفارت هند  که  دارند، کسانی   ISI با  رابطه  آن  عاملین  که 
در سال 2008 و 2009 وکنسولگری های هند در جالل آباد را 
در سال 2013 ویران نمودند. آقای غنی رییس جمهور جدید 
افغانستان در زمانیکه در بانک جهانی وظیفه داشت با مقامات 

هندی آشنایی دارد که برای رابطه حسنه دوکشور مفید است. 
حکومت  که  بوده  افغانستان  در  امنیت  فعاًل  مشکل  بزرگترین 
هند و کشورهای ذی عالقه به آن تاکید دارند تا فضای صلح و 

آرامش برقرار گردد، آیا امکانپذیر است؟
هند بیشتر از گروه های تروریستی حقانی و طالبان پاکستانی در 
هراسند که رابطه تروریستی با جهادیست های لشکر طیبه در 

پنجاب دارند.
معلوم نیست چه اندازه حکومت پاکستان در این اعمال زشت 

دخیل هستند و رول دارند!
چون مناسبات افغانستان و پاکستان حسنه نبوده، از این لحاظ 
در قرارداد استراتیژی همکاری بین دهلی وکابل، کمک های دو 

جانبه سیاسی و نظامی هم عالوه گردید.
در پاراگراف 5 قرارداد میان افغانستان و هند، درج است که )هند 
تعهد میکند در ساختار و تربیت اشخاص فنی در مسایل امنیتی 
مالی درین مورد، همچنان در خرید تجهیزات و  وکمک های 

اسباب امنیتی از روسیه مصارف آنرا به عهده می گیرد(.
آموزگاران  ویا  نظامی  و  عسکری  افراد  نیست  عالقمند  هند 
هند  در  را  افغان  نظامی  اشخاص  اما  بفرستند،  کابل  به  نظامی 

تعلیم وتربیه میدهند.
با  سیاسی  رابطه  افغانستان،  با  هند  محتاطانه  روابط  باوجود 
این مشکالت سیاسی  دارد.  باخود  را  پاکستان هنوز مشکالت 

بغرنج با همسایگان بالخره باید انتها داشته باشد. 
البته هند میتواند از راه ایران و روسیه، محاصره پاکستان را تا 
اندازه ای پرچو یا خنثی سازد. عالوه براین، هند با عالقمندی 
کشور چین همنواست و حساب میکنند. چینایی ها نمی خواهند 
راه  از  چین  شرقی  ترکستان  یا  سنجان  به  تروریستی  اعمال 

پاکستان سرایت کند.

هاگل:کمک های هند و سنگ اندازی های پاکستان

 پیشرفت نیروهای افغان به قیمت خون 
سربازان ما تمام شده است

وزیر دفاع امریکا در جمع سربازان کشورش در 
افغانستان تاکید کرد که آموزش افغان ها در گام 

نهایی جنگ بسیار حایز اهمیت است.
چاک  اسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
اینکه  بر  تاکید  با  امریکا  دفاع  وزیر  هاگل، 
نیروهای پولیس و ارتش افغانستان پیشرفت های 
خون  ریختن  قیمت  به  این  اما  کرده اند  زیادی 
سربازان امریکایی از سال 2001 تمام شده است.
که  باشیم  این  شاهد  نمی خواهیم  ما  گفت:  وی 

دستاوردهای مان در سراشیبی سقوط بیفتد.
پایگاه  به  افغانستان  به  هاگل در جریان سفرش 
از  گزارشی  و  رفت   )Gamberi( گمبری 
این  سربازان  کرد.  دریافت  سربازان  عملکرد 
امنیتی  نیروهای  به  آموزش و مشاوره  به  پایگاه 
افغان تمرکز دارند. تدابیر مذکور عملیاتی است 
ناتو بر روی آن توافق کردند و نام  که متحدان 
آن را »حمایت قاطع« گذاشتند؛ با این حال این 
عملیات رزمی در اواخر دسمبر به پایان می رسد.

حامد کرزی رییس جمهور پیشین سه 
با  دیدار  برای  سفری  در  پیش  روز 
مقام های چین وارد پکن شد و قرار 

است پس از آن وارد تهران شود.
روز  کرزی  آقای  مطبوعاتی  دفتر 
اعالم  اطالعیه یی  انتشار  با  دوشنبه 
شی  دیدار  در  کرزی  حامد  کرد: 
جی پنگ رییس جمهور چین گفت: 
دوست  کابل  دولت  با  پکن  دولت 
فراموش  را  افغانستان  و هرگز  است 

نخواهد کرد.
پیش  روز  دو  پیشین  جمهور  رییس 
مقام های  با  دیدار  برای  سفری  در 
چین وارد آن کشور شد و قرار است 

پس از آن سفر وارد تهران شود.
کرزی  حامد  گزارش ها،  اساس  بر 
در سفر ایران خود با مقام های ارشد 
و  کرده  گفت وگو  کشور  این  دولتی 
گفت وگو  کشور  دو  روابط  روی 

خواهد کرد.
این در حالی است که کرزی پس از 
خود  جمهوری  ریاست  دوره  پایان 
مقام های  با  و  کرده  سفر  نیز  هند  به 

هندی گفت وگو کرده است.

کرزی  منطقه یی  گشت زنی 

کرزی به تهران می رود


