
حکومت افغانستان ارایه توضیحات در مورد برنامه های صد 
روز نخست فعالیت وزارت خانه ها را آغاز کرده است. این 
در حالی است که هشت ماه از شروع کار حکومت وحدت 

ملی می گذرد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان در نخستین روز 
آغاز این برنامه از مردم، نهادهای مدنی و رسانه ها خواست 
را  وزیران  روزه  برنامه های صد  تطبیق  روز   25 هر  در  تا 
نظارت کنند و موفقیت ها و ناکامی ها آن ها مشخص کنند. 
برنامه های  اصلی  هدف  گفت  افغانستان  جمهور  رییس 

وزارت خانه ها برآورده کردن خواست های مردم است.
هنوز دست آوردهای حکومت برای مردم محسوس نیست 
اما حاال با تکمیل شدن کابینه، مقام ها تصمیم گرفته اند تا به 
صورت جدی فعالیت های دولت داری را آغاز کنند. رهبران 
منتظر  نمی توانند  مردم  می گویند  ملی  وحدت  حکومت 
پالن های پنج ساله بنشینند بنابراین باید تعهدات مشخص 

باشد.
در  می(   26 جوزا/   5( شنبه  سه  روز  غنی  جمهور  رییس 
نخستین روز آغاز تشریح برنامه صد روزه نخست در ارگ 
ریاست جمهوری گفت: »پالن صد روزه تعهدات مشخصی 
ملت  برای  باید  وظیفه اش  قبال  در  وزارت  هر  که  است 

جامعه  ذیدخل  گروپ های  و  خود  مشخص  مخاطبان  و 
افغانستان ارائه کنند.«

و  ناکامی ها  حکومت  روز،  صد  هر  پایان  با  است  قرار 
کامیابی های برنامه وزیران را بررسی کند. هدف دیگر این 
برنامه، وادار کردن وزارت خانه ها برای انجام وظایفی است 

که به آن ها سپرده شده است.
اصالح نظام عدلی و قضایی

در صد روز آینده، حکومت تصمیم دارد اصالحاتی را در 
نظام عدلی و قضایی افغانستان آغاز کند. مقام های حکومت 
وحدت ملی وعده داده  اند که با فساد در ارگان های عدلی 
و قضایی مبارزه می کنند....                     ادامه صفحه 6
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خدا را شكر كنيـد كه نعمت ها و موهبت هايش به دليل بينِش 
محدوِد ما متوقف نمي شود.
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والی کندز در شمال شرق کشور از گسترش نفوذ داعش 
در شمال افغانستان هشدار داد. 

خبرگزاری  با  مصاحبه  در  صافی  عمر  محمد 
روستاها  برخی  در  که  است  گفته  اسوشیتدپرس 

بیرق  های سیاه داعش بلند شده است. 
این مقام محلی می گوید که گروه های سابق مجاهدین 
در کنار نیروهای امنیتی...                  ادامه صفحه 6

که هشدار  کرد  اعالم  افغانستان  امور خارجه  سخنگوی وزارت 
در  جنگ،  از  برداشتن  دست  منظور  به  طالبان  برای  پاکستان 

راستای تعهدات اسالم آباد در امر مبارزه با تروریسم است. 
شکیب مستغن روز سه شنبه در کنفرانس مطبوعاتی در کابل به 
برای  پاکستان  هشدار  این  گفت:  خارجی  و  داخلی  خبرنگاران 
طالبان مسلح افغان که باید عملیات بهاری شان را متوقف سازند 
بخشی از تعهدات اسالم آباد به منظور مبارزه مشترک با تروریسم 

است.
مستغنی افزود: سفر اخیر مقامات...                  ادامه صفحه 6

هارون مجيدی
معصوم استانکزی از تمام جهات یک  فرد مناسب و 

شایسته برای وزارت دفاع ملی نیست. 
مطلب  این  بیان  با  ملی  شورای  اعضای  از  شماری 
می گویند که رییس جمهوری با معرفی آقای استانکزی 
برخی  ساختن  خشنود  دنبال  به  دفاع،  وزارت  به 

کشورهای همسایه بوده است. 
عبدالودود پیمان از اعضای مجلس گفت که در وزارت 
مسلکی   چهره های  و  شخصیت ها  برخی  ملی  دفاع 
وجود دارند که با معرفی آن ها می شود افغانستان را از 
شرایط بحرانی امروز نجات داد و برای ارتش روحیه 

و انگیزه خلق کرد.
آقای پیمان باور دارد که معرفی معصوم استانکزی در 

پست وزارت دفاع سبب چند دسته گی در درون ارتش 
می شود و در نهایت ارتش فرو خواهد پاشید. 

در  که  می  گویند  مجلس  اعضای  از  دیگر  برخی  اما 
باید  دارد،  وجود  ستانکزی  بر  که  اتهاماتی  خصوص 

دادگاه فیصله کند و تا اکنون پروندۀ او دادگاهی نشده 
است. 

ستانکزی از سوی برخی اعضای جمعیت اسالمی متهم 
به قتل رهبر این حزب است. 

از  پس  کشور  رییس جمهور  غنی  اشرف  محمد 
به حیث  را  استانکزی  معصوم  اخیراً  زیاد  زدوبندهای 
معرفی  وزارت  این  نامزد  و  دفاع  وزارت  پرست  سر 

کرد.
دفاع  وزارت  کرسی  کسب  برای  ستانکزی  معصوم 
نیازمند رأی اعتماد مجلس نماینده گان است و تا اکنون 
مشخص نیست که مجلس چی زمانی به وی صندوق 

خواهد گذاشت.
عبدالودود پیمان عضو مجلس نماینده گان به روزنامۀ 

هشدار والی کندز
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»افغانستان به کدام مسیر روان است؟«
کنونی،  دشوار  وضعیت  در  که  را  پرسش  این 
قرار  خود  همِت  وجه  ملی«  آجندای  »نشست 
داده، بدون تردید می توان از پرسش های کلیـدی 
در  که  پرسش  این  آورد.  به حساب  کشور  در 
ابتکار  به  ملی«  »آجندای  دوشنبۀ  روز  نشسِت 
احمدشاه  شهید  بنیاد  رییس  مسعود  احمدولی 
مسعود و طراح برنامۀ آجندای ملی مطرح شد، 
پرسشی از سِر درد و مسوولیت می تواند باشد. 

زیر  دولتی  آزموِن  ماه  هشت  از  پس  افغانستان 
بازگشته  دوباره  این سوال  به  ملی،  نام وحدت 
گذشته  از  نابه سامان تر  وضعیتی  در  کشور  که 
روی  دست  همین گونه  نمی توان  و  دارد  قرار 
دست  از  و  فروپاشی  شاهد  و  گذاشت  دست 
رفتِن دستاوردهای بیشتر از یک دهه بود. آقای 
نشست،  این  در  خود  سخنرانی  در  مسعود 
از  نظام  تغییر  و  لویه جرگه  برگزاری  خواهان 
نیازهای  به  بتواند  که  شد  پارلمانی  به  ریاستی 
موجودِ کشور پاسخ دهد. آقای مسعود باور دارد 
که عمِر هشت ماهۀ دولت وحدت ملِی موجود 
نشان داد که این دولت هیچ دستاورد ملموسی 
مردم  خواست های  کردِن  برآورده  راستای  در 
نداشته است. آقای مسعود می گوید که دلیل این 
بل  نیست،  ملی  وحدِت  دولت  ماهیت  در  امر، 

ریشه در مدیریِت اوضاع دارد. 
در همین حال، آقای مسعود باور دارد که دولت 
فعلی به هیچ صورت مولفه های دولت وحدت 
ایتالفی  دولِت  یک  به  بیشتر  و  ندارد  را  ملی 
به  انتخاباتی  تیم  دو  میان  که  می برد  شباهت 
وجود آمده است. درست به همین دلیل، نشست 
ضمن  که  است  گرفته  تصمیم  ملی  آجندای 
افغانستان،  در  موجود  وضعیت  از  آگاهی دهی 
تعهد خود به مردم و کشور را نیز در چهارچوِب 
می تواند  تعهد  این  دهد.  انجام  موجود  قوانیِن 
شامل گزینه هایی باشد که برای اصالح نظام در 
قانون اساسی و دیگر قوانین نافذۀ کشور بازتاب 
یافته اند. قوانین موجود این اجازه را می دهند که 
اقدام هایی زد  به  به اوضاع کشور دست  نسبت 
که بتوان به اصالح وضعیِت موجود دست یازید 

و کشور را از بحران نجات داد. 
آن  از  فعلی  نظام  که  آن چه  حاضر،  حال  در 
که  تعهداتی ست  به  پای بندی  رنج می برد، عدم 
رهبران دولت در توافق نامۀ سیاسی در پای آن 
توافق کرده  فعلی  امضا کرده اند. رهبران دولت 

موجود،  چالش های  رفع  برای  باید  که  بودند 
دست به اقدام هایی بزنند که در توافق  نامۀ سیاسی 
انتخاباتی  نظام  اصالح  است.  رفته  تأکید  آن  بر 
نظام،  تغییر  هدف  به  جرگه  لویه  فراخواندِن  و 
بتواند  که  بود  دولت  سراِن  اصلِی  تعهدات  از 
فضای کشور را از رخوِت سیاسی نجات دهد و 
دوباره مشارکِت شهروندان را در تمام عرصه ها 
ماه  هشت  از  بیشتر  طول  در  اما  کند.  ضمانت 
نیافته،  کاهش  کشور  مشکالت  تنها  نه  گذشته، 
که ابعاد تازه تر و گسترده تری نسبت به گذشته 

یافته است. 
مهم ترین  از  اقتصادی،  رکود  و  ناامنی 
پرتگاه  لبۀ  به  را  افغانستان  که  چالش هایی ست 
نزدیک کرده است. دولت جدید در هشت ماه 
گذشته، عمدتًا به چانه زنی و تقسیم قدرت میان 
اعضای خود مصروف بود؛ روندی که با ُکندی 
انجام شد و هنوز هم سران دولت نتوانسته اند در 
تقسیم پست های دولتی موفقیِت چندانی از خود 
نشان دهند. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا 
کند، بدون شک بیم وخیم شدن و خارج شدِن 
اوضاع از کنترول بیشتر می شود. این نگرانی به 
گونۀ روشن در سخنان شرکت کننده گان نشست 
»افغانستان به کدام مسیر روان است؟«، بازتاب 

یافته بود.
است؟«  روان  مسیر  کدام  به  نشست«افغانستان 
بحران  از  بیرون رفت  برای  که  می ورزد  تأکید 
موجود، نمی توان تنها به نصحیت و مشوره دهی 
شنیدن  برای  زیرا  کرد؛  بسنده  فعلی  رهبران  به 
حرف های صواب، گوشی شنوا وجود ندارد. از 
سویی هم، به باور سخنرانان، بی تفاوتی در برابر 
وضعیت موجود می تواند پیامدهای خطرناکی در 
پی داشته باشد و یکی از این پیامدها، برگشت 

کشور به وضعیِت گذشته خواهد بود. 
حل مشکالت فعلی، به تعهد و اندیشه نیاز دارد 
داشت  عهده  به  را  کشور  مدیریِت  نمی توان  و 
و هم چنان به شعارهای دوراِن انتخابات بسنده 
کرد. دولت مردان فعلی هرچند زماِن کوتاهی در 
اختیار داشته اند، اما همین زمان کوتاه نیز می تواند 
کشور  اوضاع  از  آن ها  دقیِق  درک  عدمِ  گواه 
شکل گیری  نخسِت  روزهای  در  شاید  باشد. 
دولت فعلی، این امیدواری به وجود آمده بود که 
دولت فعلی با توجه به درک الزم از مشکالت 
کشور، بتواند از کِل نیروهای دل سوز و نخبه در 
جهت مدیریت سیاسِی کشور استفاده ببرد، ولی 

دولت  رهبران  که  داد  نشان  گذشته  ماه  هشت 
غوطه وراند  خود  سیاسی  زدوبندهای  در  چنان 
نیز  را  جامعه  اتفاق های  ساده ترین  حتا  که 
نمی توانند ببینند. اما پرسش مهم این جاست که 
برای حل مشکالت فعلی چه راهکاری را باید 
در نظر گرفت و به کدام شیوه ها توسل ورزید؟ 
شرکت کننده گان نشست آجندای ملی که بدون 
باور  این  به  جامعه اند،  نخبه گان  میان  از  شک 
نمی توان  موجود  چالش های  حل  برای  که  اند 
برابِر خود  در  را  زیادی  راهکارها و گزینه های 
قرار داد. گزینۀ مهم از نظر این آگاهان، برگزاری 
لویه جرگه است که بتواند با ایجاد تغییرات در 
نظامی  به  را  فعلی  نظام  کشور،  اساسی  قانون 
پاسخ گو و متعهد به آرمان های شهروندان تبدیل 

کند. 
به صورت  وقتی  شهروندان  سیاسی  مشارکت 
واقعی در نظام تمثیل شود، بدون شک می تواند 
تأمین  باشد.  داشته  پی  در  را  بزرگی  پیامدهای 
دستاوردهای  از  پایدار،  صلح  ایجاد  و  امنیت 
دولِت  که  چیزی  بود؛  خواهد  مشارکتی  چنین 
فعلی و دولِت پیشین در طول سیزده سال موفق 
و  کالن  تصمیم  یک  حاال  نشدند.  آن  تأمین  به 
یک پرسِش اساسی در برابر نخبه گاِن کشور قرار 
گرفته و آن: رسیدن به اجماع ملی برای ایجاد 
دولت  تشکیل  به  که  آن گونه  وسیع  تغییراِت 
وحدت ملی به معنای واقعِی کلمه بینجامد. زیرا 
در وضعیت فعلی، پرسش نشست آجندای ملی 
را به این صورت باید تغییر داد که »افغانستان به 

کدام مسیر روان نیست؟«
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نگاشته اند  بین المللی  رسانه های  و  پاکستانی  رسانه های 
که پاکستان از طالباِن افغان خواسته به حمالِت خود در 

افغانستان پایان دهند. 
گامی   نخستین  شاید  باشد،  داشته  خبر صحت  این  اگر 
باشد که پاکستان برای افغانستان برمی دارد. اما با تأسف، 
می دهد  نشان  که  دارند  وجود  زیادی  قرایِن  و  شواهد 
پاکستان عالقه یی به ایجاد فشار بر طالباِن افغانی ندارد و 

این خبر می تواند یک عمِل عوام فریبانه باشد. 
طالباِن  گروه  به  پاکستان  دولت  که  می رسانند  گزاش ها 
افغان هشدار داده است که اگر عملیاِت بهارِی خود در 
خاِک افغانستان را فوراً متوقف نسازد، باید منتظر عواقِب 
این  پاکستانی،  بنیاد گزارش های رسانه های  بر  باشد.  آن 
پیام از طریق واسطه هایی به رهبری طالباِن افغان منتقل 
قرار  جریان  این  در  افغانستان  ریاست جمهوری  و  شده 

دارد.
برحسب تأیید این خبر، هنوز معلوم نیست که پاکستان 
اما زمان  افغانی خواهد داشت،  با طالباِن  چه برخوردی 
و فرصِت نشِر این خبر نشان می دهد که پاکستان صرفًا 
از سِر ضرورت این خبر را اشاعه داده است. اکنون که 
با  کشور  دو  میاِن  استخباراتی  تفاهم نامۀ  امضای  بحث 
این  نشِر  مواجه شده،  افغانستان  در  های شدید  واکنش 
خبر می تواند چنین وانمود سازد که همکاری پاکستان در 
زمینۀ ایجاد ثبات در افغانستان صادقانه است و تفاهم  نامۀ 
نیز  افغانستان  منافِع  تأمین کنندۀ  پاکستان  با  استخباراتی 

می باشد.
روش های  با  پاکستان  می بایست  نیست،  چنین  اگر 
صدمه  را  طالبان  متفاوت،  فرصت های  در  و  گونه گون 
افشا  را  مالعمر  اختفای  محِل  دست کم  و  می زد 
می کرد. از طرف دیگر، نفِس این خبر نشان می دهد که 
گفت وگوهایی که زیر نامِ صلح با طالبان عنوان می شوند، 
به بار نشسته  و هشدارِ پاکستان عاملی است که طالبان را 
وادار به پذیرِش روند صلح می کند. از سوی دیگر، پروژۀ 
طالبان به ساِن پروژۀ حکمتیار در سال های حکومِت استاد 
ربانی در کابل پایان یافته و چنان که طالبان در آن زمان با 
رویکرد نو به جای حکمتیار و در امتدادِ همان پروژه وارد 
شدند، حاال طالبان نیز با عیِن سرنوشت مواجه می شوند 
و جاِی آن ها را داعشیان ـ به عنوان یک پروژۀ بزرگ تر و 

به روزتر ـ پُر می کنند. 
در عین حال، شدت گرفتِن حمالت انتحاری، انفجاری 
و جبهه یی طالبان در مناطق مختلِف کشور نشان می دهد 
که آن ها تالش دارند تا در این شب و روزها امتیازهای 
طرِف  یک  عنواِن  به  را  خود  و  آورند  به دست  بیشتری 
قدرت در افغانستان تعریف و تثبیت کنند و به نحوی وارد 

ساختار نظام شوند.
مسلمًا اشتراِک طالبان در قدرت سیاسی، از نیازهایی ست 
که آقای غنی مطرح کرده و پاکستان نیز می تواند با چنین 
نقشه یی به اهداف اساسِی خود در افغانستان دست یابد. 
اما آن چه برای پاکستان جای نگرانی دارد این است که 
نیز  را  پاکستان  افغانستان،  در  داعش  قوت گرفتِن گروه 
با  داعش  زیرا  می دهد.  قرار  آسیب  و  خطر  معرِض  در 
دایرۀ  از  خارج  و  طالبان  از  بزرگ تر  بسیار  رویکردی 
کنترل و اثرگذارِی پاکستان وارد بازی شده  و ممکن است 

در درازمدت این کشور را با بحران روبه رو کند.
بنابراین، نشر این خبر که پاکستان به طالبان هشدار داده 
تا عملیات بهاری شان را متوقف کنند، حتمًا در پشِت سِر 
خود حرِف دیگری برای گفتن دارد و می تواند یک مقدار 
ذهنیت های عامه را به بازی بگیرد. پاکستان شاید به خاطر 
حفِظ این تفاهم نامۀ استخباراتی و تطبیق مواد تعیین شده 
در آن، دست به هر اقدامِ نمایشی  بزند؛ اما مردم افغانستاِن 
را  جنوبی  همسایۀ  این  خطرناِک  نیاِت  به خوبی  امروز 
انتظار  نیز  ملی  وحدِت  دولت  مقام های  از  و  می فهمند 

دارند که فریِب این گونه حرف ها را نخورند.

هشـدار پاکسـتان به طالبان
 تلکی دیگر است

آقای مسعود باور دارد كه دولت 
فعلی به هيچ صورت مولفه های دولت 
وحدت ملی را ندارد و بيشتر به يک 
دولِت ايتالفی شباهت می برد كه 
ميان دو تيم انتخاباتی به وجود آمده 
است. درست به همين دليل، نشست 
آجندای ملی تصميم گرفته است كه 
ضمن آگاهی دهی از وضعيت موجود 
در افغانستان، تعهد خود به مردم 
و كشور را نيز در چهارچوِب قوانيِن 
موجود انجام دهد

وزرا برنامه های 
صدروزۀ

ACKU



"افغانستان به کدام مسیر روان است"، عنوان نشست 
وضعیت  پیرامون  کشور  نخبه گان  از  بزرگی  جمع 
نگران کنندۀ جاری بود که روز دوشنبۀ هفتۀ جاری از 
طرف کنفرانس آجندای ملی در کابل برگزار گردید.

 9 تحلیلگران،  و  سیاسی  نخبه  گان  نشست،  این  در 
بررسی  و  نقد  به  را  ملی  وحدت  دولت  ماهه گی 
بازی کالن  ناحیۀ  از  را  نگرانی های خود  و  گرفتند 
نوظهور  پدیدۀ  افراط گرایی،  موج  بزرگ،  پروژۀ  و 
داعش، نقش آی اس آی و موقعیت نامعلوم افغانستان 
در  کشور  نخبه گان  برجستۀ  نقش  داشتند.  ابراز 

معادالت جاری نیز مورد گفتمان قرار گرفت.
بر  تأکید  ضمن  کنفرانس  این  اشتراک کننده گان 
حکومت داری،  نحوۀ  در  تغییرات  اما  نظام  تقویت 
لویه جرگۀ  اما دعوِت  تفاهم نامه  به موی  مو  تطبیق 
تهیۀ یک  به ضرورِت  اضطراری در مدت شش ماه، 
ملی،  آجندای  چارچوب  در  ملی  مدوِن  استراتژی 
سرتاسری ساختِن کنفرانس های دایم الفعال آجندای 
ملی، تشخیص مشکالت و یافتن راه حل ها و سایر 

مسایل ملی پرداختند.
در  سخنران  نخستین  مسعود  احمدولی  آقای 
ادامه  در  را  وی  سخنرانِی  متن  بود.  نشست  این 

می خوانیـد.
***

بسم اهلل  الرحمن الرحیم
فرهیخته گان،  شما  تک تِک  از  فراوان  سپاِس  با 
اندیشه ورزان و نخبه گان که به دعوِت ما لبیک گفتید و 
تشریف آوردید تا بتوانیم نگرانی های مردمِ افغانستان را 
با شما در میان بگذاریم و روشن گِر بسا مسایلی باشیم 

که امروز دامن گیِر ما شده است.
را  مجالسی  چنین  ما  که  نیست  اول  بارِ  این  البته 
و  مسایل  که  است  چندین سال  بلکه  می کنیم،  برگزار 
بار  و هر  دنبال می کنیم  را  افغانستان  ملِی  نگرانی های 
که این مسایل و نگرانی ها بیشتر شده، از شما دوستان 
برای اشتراک در این گفتمان ها دعوت کرده ایم. یک بارِ 

دیگر از تشریف آوری شما سپاس گزاری می کنم.
باشیم که تقریبًا دوازده سال پیش، طرح  یاد داشته  به 
مختصری را زیر نام »آجندای ملی« پیشکِش حکومِت 
وقت کرده بودیم. در آن زمان زیر نام »بیایید با هم به 
صلح، ثباِت ماندگار و به مفاهمۀ ملی برسیم«، آجندای 
جملۀ  این  زمان  همان  در  داشتیم؛  ارایه  را  مختصری 
درشت را نیز اضافه کرده بودیم که صلح نسبی یی که 
در افغانستان آمده، مدیون حضورِ نیروهای خارجی در 
افغانستان  رهبراِن  و  شما  و  ما  اگر  و  است  افغانستان 
تالش نکنیم و دست به دسِت هم ندهیم و مسایل را 
در میاِن هم حل نکنیم، فردا به مشکالت دچار خواهیم 
تا حال دوازده سال می گذرد و  از آن روز  دقیقًا  شد. 

امروز شاهد مشکالِت فراوان هستیم. 
در  را  ملی  آجندای  طرح  همین  پیش،  سال  سه  حتا 
کنفرانس های  از طریق  بزرگان  از  بسیاری  با  مشورت 
فعال، رأی زنی ها و نشست های مشورتی، خواستیم به 
تا  کنیم  ارایه  افغانستان  به مردم و دولِت  شکل مدون 
بتوانیم از طریِق این طرح به وحدت و تعهد برسیم. اما 
انتخابات 2014 از راه رسید و هیأت کنفرانس آجندای 
ملی، بین خود نشستند و به این نتیجه رسیدند که از دل 
آجندای ملی، طرح دولت وحدت ملی را برای مردم 
ارایه کنند و به همین نسبت، با نامزدان محترمِ انتخابات 
در  را  محترم  نامزداِن  اکثر  توافق  و  شدیم  تماس  در 

تشکیل دولت وحدت ملی حاصل کردیم. 
طرحی  ما،  پیشنهادی  ملی  وحدت  دولت  طرح  البته 
موفقیت  به هدِف  و  بحران  از  جلوگیری  به خاطر  بود 
انتخابات، دموکراسی و به خاطِر این که بتوانیم در ابتدا 
برسیم  توافق  به  بیِن خود  در یک چهارچوِب اصولی 
بیاید و طرح دولت  برنده شد،  و سپس هر کسی که 
وحدت ملی را پیـاده سازد. این گونه هم انتخابات موفق 
دموکراسی  می آمد،  به دست  مشروعیت  هم  می شد، 
موفق می شد و هم مردم مأیوس نمی شدند. اگرچه اکثر 
نامزدان توافق کردند، اما زمانی که انتخابات به دورِ دوم 
رفت و میان دو نامزد میانجیگری کردیم، متأسفانه بنا 
به هر ملحوظی که بود، این ها قبول نکردند و یا تحویل 

نگرفتند تا این که کشور دچار بحران شد. 
زمانی که آقای جان کری آمد و نسخۀ دولت وحدِت 
رسیده  راه  از  بحران  کرد،  پیشنهاد  این ها  به  را  ملی 

از بحران  بود و آن ها دولِت فعلی را فقط برای گریز 
تشکیل دادند. در حالی که طرح ما، پیش بینی بحران و 

جلوگیری از آن بود. 
طرح ما، یک طرِح بومی و افغانی بود؛ طرحی که طی 
نشست ها، کنفرانس ها و سمینارها از نظریاِت نخبه گاِن 
با  را  نخبه گانی  توافِق  و یک  بود  برده  بهره  افغانستان 
خود حمل می کرد. اما زمانی که کشور به بحران رفت، 
از این طرح به صورِت ناقصـ  صرفًا برای گریِز مقطعی 
از بحران ـ برداشت صورت گرفت؛ چنان که امروز که 
تقریبًا 9 ماه از زماِن اعالمِ دولت وحدت ملی می گذرد، 
قطعًا  هستیم،  ملی  وحدت  دولت  طراح  که  ماهایی 
تشکیل دولت وحدت ملی را نمی بینیم. بنابراین، وقتی 
برخی از تحلیلگران قضاوت می کنند که دولت وحدت 
ملی در افغانستان کارایی دارد ویا خیر؛ تعجب می کنم، 
زیرا اصاًل دولت وحدت ملی به معنای حقیقی شکل 
نگرفته است. دولت وحدِت ملی ویژه گی هایی در هر 
سه قوه دارد که دولِت فعلی فاقِد آن هاست. حتا بخش 
اجرایی آن را ببینید که جدیداً یک نفر را به حیِث نامزد 
وزارت دفاع برای تکمیل کابینه معرفی کرده اند که تا 
هنوز  تا  ماه   9 از  یعنی پس  نگرفته.  اعتماد  رأی  حال 
یک پایۀ دولت وحدت ملی تکمیل نشده و قسمتی هم 
که تکمیل شده، نامتعادل است. بخش پارلمان و بخش 
قضا نیز در جای خود مانده. هر روز دعوا و تنش است 
که چه کسی در رأس کمیسیون اصالح انتخاباتی باشد. 
تصور کنید چه قدر زمان می برد که در این مورد توافق 
صورت  قانونی  اصالحاِت  و  بیاید  کمیسیون  و   شود 
نماینده گان  و  برویم  انتخابات  طرف  به  بعد  و  بگیرد 
جدید انتخاب شوند و دورۀ دیگر پارلمان آغاز گردد 
تا سرانجام یک پایۀ دیگِر دولت وحدت ملی تشکیل 
شود. به همین گونه بخش های دیگِر آن را تصور کنید.

نشده،  تشکیل  هنوز  ملی  وحدت  دولت  بنابراین، 
مشکالت امنیتی و قوِت دشمن افزایش یافته است و 
قناعت بخش  انتخابات،  و  دموکراسی  از  مردم  بررسی 
نیست. در عین حال در بُعد اقتصادی، در دوران کمپایِن 
انتخابات بارها گفته شده بود که ما سر دسترخواِن مردم 
دسترخوان  از  نان  ماه،   9 مدت  در  اما  می آوریم؛  نان 
و  است  کجا  در  مشکل  پس  رفت.  و  شد  گم  مردم 
چرا چنین شد؟ مردم فکر می کردند که از یک حالِت 
بد عبور کرده و به یک حالِت بهتر خواهند رسید که 
که  آن طور  متأسفانه  اما  می شود؛  نامیده  گذار  مرحلۀ 

شرایط را پیش بینی کرده بودیم، نشد.
یکی از مشکالت اساسی، مشکالت حکومِت گذشته 
است که به میراث مانده و پابرجاست و حکومِت فعلی 
چالش های  دیگر،  مسالۀ  می کند.  حمل  خود  با  را  آن 
رهبرِی  و  مدیریت  که  است  امنیتی  نوظهور  و  جدید 
ندارد.  وجود  آن ها  با  مقابله  برای  متحدانه  و  الزم 
انحصارطلبی ها و امتیازگیری ها، یکی دیگر از مشکالِت 
و  قانونی  مشکالت  و  است  فعلی  حکومِت  فراراه 
نیز  به آن اشاره داشته اند  بارها  حقوقی که تحلیلگران 

یکی دیگر از مشکالِت عمده است.
اما  باشد که ما هنوز وقت داریم،  این  بر  شاید تصور 
وقت  جهان  و  افغانستان  مردم  که  داشت  یاد  به  باید 
ندارند؛ زیرا دشمنان افغانستان از همۀ فرصت ها علیه 

ما استفاده می کنند و کار از کار می  گذرد.
موردی که نگرانی ها را شدیدتر ساخته است، "بازی 

بزرگ" است و این بازی کالن، مردم را نگران ساخته 
کدام  در  ما  و  می رود  کجا  به  و  می آید  کجا  از  که 
موقعیت قرار داریم. حتا اخیراً وزیر دفاع هند بعد از 
کرد،  عقب نشینی  حاجی گک  معدن  پروژۀ  از  این که 
این جمله را گفته که "اگر میان قدرت های دخیل در 
جنگ افغانستان توازن ایجاد نگردد، جنگ شمال بسیار 

خطرناک و مهیب خواهد بود".
درحالی که ما چنین مشکالتی را در داخِل دولت داریم 
و دولت این مشکالت را نمی تواند حل کند، پس این 

بازِی بزرگ و این پروژۀ کالن چیست؟ 
ما در داخل افغانستان چندپارچه هستیم و در کنار آن 
به سر  کامل  یک خالء  در  و  ندارد  وجود  ملی  اعتماد 
ماحوِل  در  و  افغانستان  در  حال،  عین  در  و  می بریم 
و  مشروع  منافِع  با  برنامه،  با  و  بزرگ  قدرت های  ما 
به  توجه  با  دارند.  کالن  بسیار  برنامه های  غیرمشروع، 
مردم  میان  در  و  داخل  در  که  مشکالتی  و  چالش ها 
ما  می تواند  نیز  افغانستان  در  قدرت ها  تقابل  داریم، 
بورد  در  حتا  که  می بینید  شما  امروز  سازد.  قربانی  را 
بیرون  صدا  چندین  دولت  دروِن  از  خارجی  سیاسِت 
می شود و در سوی دیگر طالبان، داعش و ناامنی وجود 
دارد. ما چه طور باید با این مسایل برخورد کنیم تا در 
پایان راه، تمام این مشکالت مهار شود و ما زیر پای 
نشویم، قربانی نشویم و کشور ما میداِن جنگ یا عقب 

جبهۀ دیگران نشود؟
مبدل  واقعیت  به  روزبه روز  که  داعش  نوظهورِ  پدیدۀ 
کجا  از  فزاینده،  افراط گرایِی  موج  این  و  می شود 
سرچشمه گرفته و این ها را کی ها و چه طور به شمال 

افغانستان آورده و امکانات شان را تأمین می کنند؟ 
ما  استند؛  نگران کننده  و  جدی  سواالتی  همه  این ها 
امروز وقت داریم که دربارۀ این ها فکر کنیم و تصمیم 

بگیریم، شاید فردا خیلی دیر باشد!
موقِف  چیست؛  کالن  مسایل  این  دربارۀ  ما  موقِف 
افغانستان  مردم  کِل  و  اندیشه ورزان  شما  و  حکومت 

چیست؟
نقش دیگران مشخص است؛ مثل نقش داعش، نقش 
طالب، نقش آی اس آی و نقش کشورهای منطقه و فرا 
منطقه. اما نقش افغانستان چیست و جایگاه افغانستان 
افغانستان در  از  در این معادالت کجاست؟ چه کسی 
قباِل این معادالت نماینده گی می کند و در نبود اعتماد 
ملی، چه طور می توان به این نماینده گی اطمینان کرد؟ 
افغانستان  دیگر  بارِ  یک  نشود  و  شویم  پا  زیر  مبادا 
پایمال جنگ های نیابتی منطقه یی و فرامنطقه یی شود! 

»چه باید کرد؟«
این را شما باید بگویید و باید تمامی اندیشه ورزان و 
تأثیرگذاران به یک تفاهم و یک توافق برسـند. کسانی 
را  ملت  و  می دهند  غلط  آدرس  و  می کنند  بازی  که 
فریب می دهند، مسوول و مقصر اند. پس باید متوجه 

باشیم!
گذشته  در  که  همان طور  ملی  وحدت  دولت  تشکیل 
از  چه  افغانستان  شرایط  نظرداشت  در  با  ـ  گفتیم 
نظر  از  چه  شدن،  ملت  دولت  روند  تقویت  دیدگاه 
یک  ـ  داریم  افغانستان  در  که  دموکراسی یی  مدل 
بدیِل دیگری  است، و هیچ  بوده و  تاریخی  ضرورِت 
هم ندارد. زمانی که قضاوت می کنیم، نباید مشکالت 
را در »دولت وحدت ملی« جست وجو کرد، بلکه نحوۀ 

داد.  قرار  قضاوت  مورد  باید  را  دولت مردان  کارکرد 
زیرا دولت وحدت ملی در معنای حقیقی آن یعنی از 
بهترین ها، نیک نام ترین ها و خوب ترین های یک کشورِ 
بحران زده استفاده کرد تا به تدریج با ایجاد یک دیدگاه 
واحد، از بحران به سمِت ثبات و پیشرفت رهنمون شد. 

آیا حکومت فعلی واجِد این تعریف است؟! 
نامتجانِس موجود  پاسخ من منفی است، در حکومِت 
زیر نام نیِک »وحدت ملی«، اعتماد الزم برای رسیدن 
به دیدگاه واحد ایجاد نشده، تیم ها با هم نیستند، دولت 
یک دست نیست و مردم همه نگران استند. پس دولت 
و  کارگردانی  نحوۀ  بل  ندارد،  تقصیری  ملی  وحدت 

حکومت داری مشکل دارد که باید اصالح گردد.
یک  دارید،  حضور  مجلس  این  در  که  بزرگانی  شما 
آن  و  دهید  ترتیب  راه  نقشۀ  یک  و  چهارچوِب کالن 
را عملی کنید. شما این توانایی را دارید، زیرا مسایل 
افغانستان را به خوبی می فهمید، پس نگذارید که دعوا 
تنها بر سِر قدرت باشد و امتیازطلبی ها وقت افغانستان 

را گرفته و فرصت ها از دست برود.
از  بیرون  در  هم  و  افغانستان  داخل  در  هم  باید  ما 
افغانستان در خصوص تأمین روابط، آماده گی الزم را 
اوضاعی  از  تحلیلی درست  باشیم و همین طور  داشته 
موقعیت  و  باشیم  داشته  گرفته،  نام  کالن«  »بازی  که 
استراتژیِک خود را بدانیم و بفهمیم که فقط یک دهلیز 
حاِل  به  کسی  چه  که  باشیم  منتظر  که  نیستیم  انتقال 
در  را  استراتژی ها  و  طرح ها  باید  ما  می کند.  رحم  ما 
راستای منافع ملی استفاده کنیم و نباید به پیمان ها تکیه 
کنیم و بگوییم که پیمان داریم و ان شاء اهلل هیچ اتفاقی 

نمی افتد.
زمانی که کشورهای دیگر میلیون ها دالر را به مصرف 
منافع  افغانستان  محور  در  می خواهند  و  می رسانند 
مشروع و غیرمشروع داشته باشند، پس یعنی افغانستان 
استراتژیک  موقعیِت  یک  ما  و  است  مهم  کشور  یک 
داریم. پس کی و چه گونه برنامه های ما را دسته بندی 
می کند و آیا یک آجندای ملی داریم که این کار را بکند 

یا آجندای های گروهی و شخصی؟
چند وقت می شود که از کشورهای دور و نزدیک فقط 
افراد استخباراتی شان می آیند و می روند، ملت افغانستان 
اصاًل خبر نیست، اما زمانی که یک سند بیرون می شود، 
تحلیلگران  و  می آید  میان  به  جنجال  دولت  میاِن  در 
تعجب می کنند که از کجا شد و کی امضا کرد. مگر این 
امضا کردن در پشت سِر یک ملت نیست، مگر پروسۀ 
ملی همین است و منافع ملی همین را ایجاب می کند؟ 
آیا مردمی که سالیان دراز زخم خورده اند، مستحِق این 
هستند که در پشت سرشان امضا شود و زمانی که افشا 

شد، به گردن یکدیگر بیندازند؟ 
باید چهارچوب دولت وحدِت ملی را درست بسازیم، 
همان تفاهم نامه یی که است را مو به مو عملی کنیم و 
تشکیل دولت وحدت ملی را به شکل واقعی آن عملی 
آن  هم  که  باشد  داشته  حکمی  حالِت  یک  تا  بسازیم 
عده از دوستانی که خواهان حکومت موقت اند و هم 
استمرار  باید  از دوستانی که می گویند دولت  آن عده 
دولت  یک  و  شود  عملی  طرف  دو  هر  حرِف  یابد؛ 
وحدت ملِی واقعی با معیارهای اصلی را داشته باشیم 
و برویم به طرف لویه جرگه یی که در تفاهم نامه است 
و یک ونیم سال بعد برگزار می شود. اما من فکر می کنم 
مردم  روز  هر  و  است  ناوقت  بعد،  سال  یک ونیم  که 
ضربۀ این حالت را می بینند؛ از این رو باید در شش ماه 
آینده لویه جرگۀ اضطراری تشکیل شود که البته امکاِن 

آن نیز وجود دارد.
افغانستان  ملِی  مسایل  باید  اضطراری  جرگۀ  لویه  در 
جمعی  توافِق  یک  به  و  داده  قرار  گفتمان  یک  در  را 
برسیم و زمانی که نظام تثبیت شد، یک دولت وحدت 
شما  بنابراین  بیاوریم.  آرایِش جدید  با  را  واقعی  ملِی 
کنید  تهیه  را  مدون  استراتژی  یک  باید  فرهیخته گان 
یعنی  ایستاده شوید،  به قدم  آن، قدم  تطبیق  و هم در 
بزنید و  به عنوان یک گروه فشار حرف  نمی شود که 

سپس عقب بنشینید. 
با همکاری هم باید یک استراتژی تهیه کنیم و هم آنانی 
که در داخل نظام اند و هم آنانی که بیرون از نظام اند را 
با خود همنوا و این استراتژی و نقشۀ راه را  مو به مو 

تطبیق کنیم و دین تاریخِی خود را ادا سازیم.
دیگر نباید بی تفاوت بود. ما هیأِت آجندای ملی، 9 ماه 
انتظار کشیدیم که ان شاء اهلل اوضاع بهبود می یابد؛ اما 
چنین نشد. بنابراین باید دست به کار شویم. اگر بتوانیم 
نقشۀ  و  مدون  استراتژی  یک  ملی،  آجندای  چتر  زیر 
نیز به دست  تأیید بزرگاِن کشور را  راه ترتیب کنیم و 
افغانستان  به لطِف خدا موفق خواهیم شد که  آوریم، 
را یک پارچه حفظ کنیم و به مراحِل پیشرفت و آبادانی 

گذار دهیم.    
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به  نزدیک  که  پیچیده ای  و  خونین  بازی 
افغانستان  نام  به  جغرافیایی  در  قرن  نیم 
نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت،  جریان 
پایاِن  که  نیست  معنا  بدان  این  است. 
این بازی به زودی و بدون مانع و چالش 
اتفاق خواهد افتاد؛ ولی این نکته روشن 
گردیده  آغاز  بازی  این  پایان  که  شده 
و  می یابد  سرعت  و  شدت  رفته رفته،  و 

باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  با توجه  بلکه  باشد؛  استوار 
در  همه،  برای  دسترس  قابل  و  موجود 
وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف،  ابعاد 
در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و  کنونی 
پیوند به مناسبات داخلی، نقش آفرینی در 
خانوادۀ جهانی ست  در  و حضور  منطقه 
به  بلکه  به عنوان یک پیش گویی،  نه  که 
تفاوت  بر  تأکید  )با  پیش بینی  یک  مثابۀ 

پیش گویی و پیش بینی( مطرح می شود.
قابل ذکر است که در بخش هایی از این 
مخاطب  ذهن  در  پرسش هایی  نوشته، 
اشاراتی  با  عمدتًا  که  می شود  ایجاد 
شد  خواهد  تالش  دیگر  بخش های  به 
تصویر  یک  ولی  شوند؛  ارایه  پاسخ ها 
جامع، تنها در صورتی به دست می آید که 
از آغاز تا پایان، به این نوشته به عنواِن 

یک تحلیِل واحد نگریسته شود.

قباًل اشاره شد که به دالیل مختلف، کمک های 
نیز  عرب ها  یافته،  کاهش  پاکستان  به  غربی ها 
پاکستان  به  دیگر در موقعیتی نخواهند بود که 
کمک های فراواِن مالی اختصاص دهند و چین 
نیز به عنوان یک قدرِت بزرگ که دوراندیشِی 
اختیار  در  را  رایگان  مالی  منابع  دارد،  دقیقی 
هر  برابر  در  چین  گذاشت.  نخواهد  پاکستان 
در  سرمایه گذاری  یا  اقتصادی  کمک  گونه 
تحمیل  کشور  این  بر  را  شرایطش  پاکستان، 
مسایل  به  شرایط  این  از  بخشی  کرد.  خواهد 
مبارزه با افراط گرایی پیوند دارد و بخشی دیگر 
هم با رقابت چین و هند رابطه خواهد داشت؛ 
عنوان  به  پاکستان  از  چین  این،  از  پس  یعنی 
بیشتر  که  )رقابتی  هند  با  رقابتش  در  مهره ای 
جنبۀ اقتصادی - سیاسی دارد( استفاده خواهد 
برای  قرار گرفتن(  )مهره  موقعیت  این  و  کرد، 
با  می تواند  چون  است؛  خوشایند  نیز  پاکستان 
قرار  اختیارش  در  چین  که  منابعی  از  استفاده 
تقویت  هند  برابر  در  را  خود  موقِف  می دهد، 

کند. 
پاکستان  برای  بهترین راهی که  این ترتیب،  به 
نوعی  به  شرط  و  قید  بدون  تا  می ماند  باقی 
از طریق شریک شدن  اقتصادی برسد،  توسعۀ 
در اقتصاد منطقه یی است و راه این شراکت، از 

افغانستان می گذرد.
اقتصاد  شکوفایی  برای  دیگر  برندۀ  برگ  یک 
غربی اش  شرکای  حمایت  احیای  پاکستان، 
است؛ کشورهایی که حاال سودشان را در ثبات 
افغانستان و منطقۀ ما می بینند و از پاکستان به 
دلیل حمایت از تروریسم ناراض اند یا در ظاهر 
دلیل،  این  به  می دهند.  نشان  ناراض  را  خود 
حتا  و  گروه ها  این  از  پاکستان  حمایت  پایان 
می تواند  که  راهی ست  آنان،  مهار  برای  تالش 

به جلب دوبارۀ کمک های مالی غرب  حتا در 
میزان کوچک تری - به این کشور بینجامد. 

با این حال، امکان قد برافراشتن دوبارۀ پاکستان 
در برابر هندوستان وجود دارد؛ ولی این نکته 
نیز قابل ذکر است که حاال هندوستان در این 
میدان رقابت، بسیار از پاکستان پیشی گرفته و 
به نظر نمی رسد که از رشد اقتصادی پاکستان، 

نگران باشد.

- رابطه با افغانستان:
این دو کشور  اشاره هایی در مورد روابط  قباًل 
گوشه های  با  این جا  در  ولی  گرفت؛  صورت 

دیگری از این روابط، تماس گرفته می شود.
تالش  پاکستان  شد،  ذکر  قباًل  که  دالیلی  به 
داشت تا یک دولِت دست نشانده در افغانستان 
در  را  افغانستان  اقل  حد  یا  بیاورد،  به وجود 
از  که  دارد  نگه  بحران  و  بی ثباتی  از  حدی 
میان  مرزی  مسالۀ  در  نتواند  افغانستان  یک سو 
دو کشور، دنبال ادعاهایش را بگیرد و از سوی 
دیگر، عناصر وفادار به پاکستان، زمینۀ استفاده 
با  پاکستان  احتمالی  مقابلۀ  برای  افغانستان  از 

هند را فراهم کنند.
در  استراتژیک”  “عمق  عبارت  با  تالش ها  این 
می شد؛  شناخته  پاکستان  منطقه یی  استراتژی 
استراتژی  از  می رسد  نظر  به  حاال  که  عبارتی 
قبال  در  پاکستان  استراتژی  به ویژه  منطقه یی 

افغانستان حذف شده است.
در اواخر دورۀ ریاست جمهوری پرویز مشرف 
)2007( بود که نشانه هایی از تالش برای تغییر 
و  افغانستان  مسالۀ  قبال  در  پاکستان  استراتژی 
تروریستی  گروه های  با  برخورد  چگونه گی 

نمایان شد.
پاکستان  ارتشی های  همیشه،  مثل  هم  بار  این 
بودند که در این مورد باید تصمیم می گرفتند؛ 
که طرح جدید  ارتش، حلقاتی  درون  در  ولی 
برابر حلقاتی که هنوز  را مطرح می کردند، در 
گروه های  از  حمایت  و  افغانستان  بی ثباتی  به 
موقعیت  بودند،  مایل  تروریست  و  افراطی 

ضعیفی داشتند. 
چون  حقیقت هایی  درک  از  جدید  طرح  این 
پاکستان،  جهانی  اعتبار  شدید  آسیب دیده گی 
ضعف های اقتصادی، عقب ماندن در رقابت با 
هندوستان و مبدل شدن گروه های تروریستی به 
تهدیدهای جدی علیه پاکستان و در واقع بیرون 
شدن برخی از این گروه ها از کنترول پاکستان، 

ناشی می شد.
یکی دیگر از عوامل بسیار عمده در این تغییر 
استراتژیک، موقعیت جدید افغانستان در نوعی 
دولت  هرچند  بود.  پاکستان  با  بالمثل  مقابلۀ 
کرده  انکار  مسالۀ  این  از  پیوسته  افغانستان 

گروه های  از  برخی  حقیقت،  در  ولی  است؛ 
بخش هایی  در  پاکستان،  مخالف  تروریستی 
با  افغانستان  شرقی  )سرحدات  افغانستان  از 
پاکستان و همسایه گی های بلوچستان پاکستان( 
که  دارد  اطالعاتی هم وجود  و  یافته اند  پایگاه 
دولت های  تخنیکی  و  مالی  حمایت های  از 

افغانستان و هندوستان نیز برخوردارند.
در  هم  جدید  طرح  حامیان  بعد،  سال های  در 
بیرون  میان سیاسیوِن درون و  ارتش و هم در 
که  جایی  تا  شدند  بیشتر  پاکستان،  حکومت 
ارتش پاکستان با وجود تنش های بزرگ داخلی 
حکومت  امور  در  مداخله  به  حاضر  سیاسی، 
یک  به  کار  مداخله،  صورت  در  چون  نشد؛ 
پاکستان  انزوای  و  می انجامید  دیگر  کودتای 
بیشتر می شد و فشارهای حامیان غربی بر این 
کشور افزایش می یافت و تهدیدهای گروه های 
افراطی با استفاده از فرصِت تازه یی که به دست 

می آوردند نیز شدت می گرفت.
جدید  استراتژی  حامیان  می رسد  نظر  به  حاال 
پاکستان، از قدرت و موقعیِت برتری برای دنبال 

کردن این استراتژی، برخوردار شده اند.
پاکستان  ارتشی ها و سیاسیون  در حال حاضر، 
برای  را  جدیدشان  استراتژی  تا  دارند  تالش 
حامیان شان توضح داده، آنان را قناعت دهند که 
در این استراتژی خود صادق استند و باالخره 

به جلب حمایِت آنان در این زمینه بپردازند.
این که تغییر استراتژی پاکستان برای بهتر شدن 
درستی  تصورِ  است،  افغانستان  در  وضعیت 
نیست. پاکستان در واقع برای گریز از بحرانی که 
مشکالت اقتصادی و تهدیدهای امنیتی برایش 
از  تا حمایت  دارد  آورد، تالش  فراهم خواهد 
گروه های تروریستی را کنار بگذارد و به ثبات 
در افغانستان کمک کند. البته در درازمدت این 
افغانستان به  برخورد پاکستان، منافعی را برای 

بار خواهد آورد.
طی این مسیر برای پاکستان خالی از دشواری 
نیست؛ ولی با توجه به تحوالتی که قرار است 
در منطقۀ ما ایجاد شود، پاکستان راهی جز دنبال 
کردن این مسیر ندارد و تجربه نشان داده است 
پاکستان، در چنین زمینه هایی  پالیسی سازان  که 

با موفقیت عمل می توانند.
در  هنوز  این که  وجود  با  و  ترتیب  این  به 
افغانستان به عملکردهای پاکستان هیچ اعتمادی 
پاکستان همچنان  از سویی هم  و  ندارد  وجود 
این میان  در  را  منافعش  تا  کرد  خواهد  تالش 
در باالترین حد تأمین کند، روابط جدید میان 
پاکستان و افغانستان به ساده گی و به زودی شکل 
چنین  تردیدی،  بی هیچ  ولی  گرفت؛  نخواهد 
روابطی که مبتنی بر همکاری  و احترام دوجانبه 

میان دو کشور باشد، شکل گرفتنی است.

Monique Valcour :نويسنده
مترجم: مينا افروزی

اصل پیتر را به یاد آورید. این عبارت برمی گردد به فرآیندی که در آن کارمندان 
به خاطر صالحیت در شغل فعلی شان به عنوان پاداش، ترفیع می گیرند و به ترتیب 
شروع به رشد در شرکت می کنند تا جایی که دیگر قابلیت شایسته گی بیشتر را 
ندارند. عواقب پیش بینی شدۀ این طرح این است که با گذر زمان شرکت انباشته 
ندارند. مطمئنًا شرکت شما  ناالیقی که در کارشان صالحیت  از مدیران  می شود 

نمی تواند از عهدۀ این اتقاق بربیاید.
برای پرورش کارکنان، الزم است کانون توجه خود را از »چه گونه می توانم کارآیی 
عالی را از هر یک از اعضای تیم به دست بیاورم؟« به »چه گونه می توانم کارآیی 
عالی را از هر یک از اعضای تیم به دست بیاورم؛ در حالی که به رشد آن ها هم 
کردن روی  کار  با  که  می دانند  به خوبی  باهوش  مدیراِن  دهید.  تغییر  کنم«  کمک 

قسمت دومِ سوال اخیر، می توانند به قسمت اول آن نیز پاسخ دهند.
و  عالقه مندی ها  قدرت ها،  »چه گونه  که  می پرسد  را  سوال  این  خوب  مدیر 
کنترل  تحت  شرکت  برای  بیشتر  بهای  ایجاد  در جهت  را  کارمندان  اشتیاق های 
توسعۀ  اهداف  و  سازمانی  عمل کرد  بین  سیستماتیک  ارتباط  ایجاد  درآوریم؟« 
نشانۀ  کردن،  کار  برای  بهتر  راه های  و  یادگیری  فرصت های  یافتن  برای  فردی 
سازمان هایی ست که شغل های پایدار در آن ها ایجاد می شود و این سوالی نیست 
که مدیران سعی کنند به تنهایی به آن پاسخ دهند، بلکه در مورد آن به صورت 

پیوسته با اعضای گروه بحث می کنند.
چند روش برای برانگیختن انگیزۀ یادگیری و رشد

جزییات اخبار مربوط به عمل کرد فعلی در سراسر شرکت را با اعضای تیم تقسیم 
دادن  تغییر  شامل  امر  این  باشید؛  شفاف  شرکت  مسیر  و  چالش ها  دربارۀ  کنید. 
انتظارات مشتری، رابطه های جدید فروشنده، نقشه های استراتژیک اولیه و تفکر 
نیز  اقتصادی  وضعیت  و  صنعتی  گرایش های  احتمالی  تأثیر  دربارۀ  برتر  رهبران 
می شود. از آن ها بخواهید تا پرسش ها، افکار و نظریات شان را دربارۀ این مسایل 

با شما در میان بگذارند.
از شبکه های داخلی اجتماعی که محدودۀ وظایف را مشخص و تقسیم می کند، در 
جهت معین کردن مرزهای درک کارکنان از سازمان و کمک به آن ها برای یافتن 

فرصت ها و یادگیری، پشتیبانی کنید تا به آن ها ارزش بدهند.
بازبینی عمل کرد  اهداف شغل هنگام  بار گفت وگو در سال دربارۀ  به جای یک 
ساالنۀ کارمندان، گفت وگوهای کوتاه متناوبی در سرتاسر سال دربارۀ هدف های 
شغلی و عالقه مندی ها داشته باشید. گفت وگوهای کاری پیوسته به کارمندان کمک 
هدف های  از  بهتری  فهم  با  کنند.  تصحیح  را  خود  شغلی  هدف های  که  می کند 
آوردن  به دست  برای  بهتری  وضعیت  در  کارمندان تان  و  شما  خود،  یادگیری 

فرصت های پرورش دهنده هستید.
دربارۀ  هم  را  کارکنان تان  نظر  می کنید،  طرح ریزی  را  کاری تان  تیم  برنامۀ  وقتی 
این  بپرسید.  یاد بگیرند،  مایلند  چه گونه گی همکاری شان و هم دربارۀ آن چه که 
عمل، مسوولیت اولیه را برای روشن کردِن آن چه که کارمند مایل است یاد بگیرد 
و نیز ترکیب کردِن آن ها با یادگیری های در حین انجام کار، به او می دهد. همچنین 
به جلوگیری از داوطلب شدِن کارمندان برای وظایفی که در آن ها مهارت باالیی 

ندارند، کمک می کند.
از کارمندان بخواهید که به صورت متناوب شما و اعضای تیم کاری را در جریان 

آن چه که آموخته اند و طریقۀ استفاده از دانش و مهارت های جدیدشان بگذارند.
به خاطر داشته باشید که عالوه بر کمک به رشد کارمندان و دنبال کردن هدف های 
یادگیری معنادار، گفت وگوهای معمول کاری به پیشرفت در رشد و توسعه کمک 
می کند. این گفت وگوها همچنین یادآور تعهد سازمان به یادگیری کارمندان هستند 

که البته به نوبۀ خود تعهد کارمندان را هم باال می برند.
HBR :منبع
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شاهپور عظيمی

سینما هیچ گاه معادِن طالیش را دور نمی  اندازد و تا آن جا که توانش 
را داشته باشد، ته وتوِی این معادن را می کاود تا مگر طالیی دستش 
را بگیرد. یکی از این معادِن طال که عیارش باال نیست، سری فلم های 
موسوم به جیمزباندی است. در واقع اگر به سبک وسیاِق »دایی جان 
ناپلیون« اعتقاد داشته باشیم که کار کارِ انگلیس است، مأمور مخفی 
مجموعۀ   یک  از  توانست  سال ها  تا  جیمزباند  به  موسوم  انگلیس 
بلندی بسازد تا مگر در برابِر سی آی ای قد علم کند.  نامِ  اطالعاتی 
یان فلمینگ این شخصیت را آفرید و سینما با حضور شان کانری در 

1962 و با فلم »دکتر نو« به او جان داد. 
آب نمک  دروِن  انگار  کنند،  صدایش  این که  از  پیش  تا  جیمزباند 
از  و  بیفتد  خارق العاده یی  اتفاق  که  است  گوش به زنگ  و  خوابیده 
از  عجیب وغریب،  اسباب بازی های  انواع  با  و  بیاید  بیرون  جلدش 
خودکاری که اسلحه است تا ماشینی که در آب هم حرکت می کند، 
از راه برسد و مهار اوضاع را در دست بگیرد و با آدم بدهایی بجنگد 
که بوی روسی بودن ازشان می آید. در واقع، جیمزباند به نوعی منادی 
نیز  آن ها  با  غرب  سردِ  جنگ  و  روس ها  برابِر  در  غربی ها  توانایِی 

هست. 
شان کانری از بازی در نقش باند بازنشسته شد، اما خود جیمزباند 
نه. نقش دست به دست شد و راجر مور انگلیسی حتا جیمزباند را 
باور کرد و آن را طوری بازی کرد که کم کم باورمان شد که جیمزباند 
جیمزباند  دالتن  تیموتی  است.  اینتلیجنت سرویس  دست پروردۀ  
دندان گیری از آب درنیامد و ما را امیدوار کرد که باألخره جیمزباند 
دست از سِر سینما برداشته است. اما شوربختانه یک جیمزباند دیگر 
وارد شد که سعی کرده کمتر قالبی باشد. دانیل کریگ سعی دارد 
گاف های جیمزباند را بپوشاند اما دم خروس همچنان از زیر لباسش 

پیداست.
شاید بدترین چیزی که در شخصیت جیمزباند بشود یافت، این است 
که او همیشه برنده است. انواع و اقسام دام های ریزودرشت بر سِر 
راهش کاشته می شود اما او جان سالم به در می برد. به شکلی ناباورانه 
جیمزباند در انتهای هر فلمش، مانند مخلوق سر آنتون کنان دویل 
او  گفت  می توان  هلمز  شرلوک  مورد  در  می شود.  موفق  دیگر  بار 
حتا می  میرد اما دوباره زنده می شود. دانیل کریگ در نقش تازه ترین 

جیمزباند سینما اما در پی سرپوش گذاشتن بر این نقیصه است. 
تازه ترین جیمزباند البته حرف های مهمی برای گفتن دارد که تنها و 
تنها سازنده گانش قبول دارند که مهم است. در اسکای فال کارگردان 
و نویسنده وانمود می کنند که کریگ در سومین نقش باندش خیلی 
بلندی  از  و  می خورد  تیر  باند  فلم  ابتدای  همان  در  است.  واقعی 
بهترین و  تیتراژ فلم آغاز می شود که  این لحظه  سقوط می کند. در 
باور پذیر ترین بخش فلم است. ناگهان در این میان پای جودی دنچ 
و  می کند  پیدا  تازه یی  و جیمزباند بازی شکل  می شود  باز  ماجرا  به 
کار به این می کشد که بی مادری بزرگ ترین درد گنگستر شدن است 
و معلوم نیست تکلیف جیمز کاگنی که در التهاب اثر رائول والش 
با وجود داشتن مادر گنگستر شده، چیست. نویسندۀ  این فلم برای 
رائول سیلوا  تا  ترتیبی می دهد  بگذارد،  را کاله  این که سِر مخاطب 

)خاویر باردم( دستگیر شود. حتمًا او خیال کرده ما باورمان خواهد 
شد که آدم بد را دستگیر کرده اند و حاال او چه گونه می خواهد فرار 
کشیده  قدیمی  خانۀ   به  ماجرا  نیاورم.  درد  را  سرتان  خالصه  کند. 
می شود و پسر بد ماجرا یعنی سیلوا قصد انتقام دارد و جیمزباند هم 
کار مهمی از دستش برنمی آید و باألخره از طریق زیرزمین از مهلکه 

می گریزد و باقی ماجرا ها.
 اصاًل مشخص نیست چرا سازنده گان این جیمزبانِد تازه اعتقاد دارند 

ماجرا که یک مخلوق تازه روانۀ  بازار کرده اند. آیا  کردِن  پیچیده 
در  هفت تیرکشی  مقادیری  و  اسطوره ها  روان شناسانۀ  پرداخت  و 
شب هنگام می تواند جیمزباند دیگری خلق کند؟ اصوالً به یاد داشته 
باشیم که مخلوق های اسطوره یی سینما )یعنی آن هایی که بعد ها در 
چشم مخاطب به اسطوره بدل می شوند( نمی توانند باورپذیر باشند. 
کامیک استریپ ها  جهان  به  دیگران  و  جیمزباند  اسپایدرمن،  بتمن، 
انجام  که  است  خارق العاده یی  اعمال  دلیل  به  نه  این  دارند.  تعلق 
می دهند، بلکه به این دلیل است که منطق کارتونی آن ها گنجایش 
روی  نباید  چنین شخصیت هایی  دیگر،  عبارت  به  ندارد.  تصویری 

پرده جان بگیرند، چون مشکل شان از همین جا شروع می شود. 
جیمز باند اصطالحًا مرد عمل است؛ باید از روی پل ها بپرد، به یک 
هلی کوپتر آویزان بشود و هزار و یک کارِ آکروباتیک انجام دهد اما 
حرف نزند، تحلیل نکند، مادر نداشته باشد، دچار غلیان عاطفی نشود 
و... . جیمزباند های قبلی تا حد زیادی این فرموِل نانوشته را رعایت 
می کردند. یک جیمز باند مقوایی پذیرفتنی تر از جیمزباندی است که 
داعیۀ  روشن فکرانه دارد. یک جیمزباند روشن فکر در دنیای واقعی 
مانند فیلسوفی مثل نیچه است که ناگهان چشم باز می کند و خود را 
در جهان کامیک استریپ ها می بیند و باید هر لحظه به یک هلی کوپتر 
آویزان بشود یا دختری زیباروی را از دست تبهکاران نجات بدهد و 

به رییس مؤنِث خودش حساب پس بدهد. 
فدای  اکشن هایش  و  می شود  ظاهر  انتظار  از  فراتر  که  جیمزباندی 
کهن الگوهایی مانند مادر می شود، دیگر نه این است و نه آن. ترکیِب 
اگر جیمزباند  این جیمزبانِد روشن فکر.  است  و خنده داری  غریب 
به هیچ سالح مدرن  درگیر پرسش های هستی شناسانه بشود، دیگر 
از این منظر، به مراتب راجر مور و  و فرامدرنی دست نخواهد زد. 
به جهاِن  آن ها دست کم  معقولی هستند!  کانری جیمزباند های  شان 
خودشان قانع اند و به درون جهانی از سنخ جیمزباند جدیِد ما سرک 
نمی کشند. آن ها ناباور بودن جهان پوشالِی جیمزباند را »باورانه« بازی 
می کنند و به هر حال لنگ لنگان بارشان را به مقصد می رسانند. اما با 
این رویکرد تازه، باید منتظر جیمزباندی باشیم که با یک فیلسوف 
تازه در مورد »جهانی شدن« و داعش و  ایده هایی  بحث می کند و 
آیندۀ جهان مطرح می کند و در همان لحظه خودکاری در جیب دارد 
که با فشار تکمه اش ممکن است بحث جهانی شدن به همراه خودِ 

جهان دود بشود و برود هوا. 
دارد؟  عیبی  چه  ُخب  بگویند...  شاید  البته  باند  جیمز  طرف داران 

جیمزباند پست مدرن تا به حال ندیده ای؟
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داغ 
الله

بیداد رفت اللۀ بر باد رفته را
یا رب خزان چه بود بهار شکفته را

هر الله ای که از دل این خاکدان دمید
نو کرد داغ ماتِم یاران رفته را

جز در صفای اشک دلم وا نمی شود
باران به دامن است هوای گرفته را

وای ای مه دو هفته چه جای محاق بود
آخر محاق نیست که ماه دو هفته را

برخیز الله بند گلوبند خود بتاب
آورده ام به دیده گهرهای سفته را

ای کاش ناله های چو من بلبلی حزین
بیدار کردی آن گِل در خاک خفته را

گر سوزد استخوان جوانان شگفت نیست
تب موم سازد آهن و پوالد تفته را

یارب چها به سینۀ این خاکدان در است
کس نیست واقف این همه راز نهفته را
راه عدم نرفت کس از رهروان خاک

چون رفت خواهی این همه راه نرفته را
لب دوخت هر کرا که بدو راز گفت دهر

تا باز نشنود ز کس این راز گفته را
لعلی نسفت کلک درافشان شهریار

در رشته چون کشم در و لعل نسفته را

استاد شهریار 

ACKU
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هشدار والی کندز از گسترش...
با طالبان در این والیت در حال نبرد هستند. 

او گفت: در حال حاضر ۳000 نیروی امنیتی کشور 
مسلح  جنگجوی   2000 حدود  علیه  مبارزه  مشغول 
در  را  عملیات شان  ماه گذشته،  اواخر  در  که  هستند 

کندز آغاز کردند.
مواد  کمبود  لوژیستیکی،  مشکالت  گفت:  صافی 
روز  چندین  امنیتی  نیروهای  که  مهمات  و  سوخت 
با آن مواجه بودند، حاال حل شده است، ولی طالبان 
دور  می رسد  نظر  به  و  داده  نشان  خود جسارت  از 

ساختن آنها از محل، کار ساده یی نیست.
وی در مورد باشنده گان محل که علیه این جنگجویان 

در کنار نیروهای امنیتی می جنگند گفت: آنها مجاهدین 
سابق هستند که برای تأمین امنیت مناطق شان دست 

به کار شده اند.
همکاری شان  به  که  دلیل  این  به  »آنها  گفت:  او 
ضرورت بود، به شکل داوطلبانه آماده شده اند؛ آنها 
خانواده های  اعضای  دیگر  یا  برادران  که  اند  کسانی 
امنیت  تأمین  برای  اند،  شامل  ملی  اردوی  در  شان 
مناطق شان و حمایت از نیروهای اردو و پولیس ملی 

آماده شده اند که علیه مخالفین مبارزه کنند.«
والی کندز همچنان گفت: دشمن را در هرجا محاصره 

کرده اند و به آنها اجازه پیشروی نخواهند داد.
با گذشت زمان ضعیف شوند،  آنها  او گفت: »شاید 

این  کنند،  نشینی  عقب  و  یابد  خاتمه  شان  اسلحۀ 
جنگ یک روزه، دو روزه، یک ماه و دو ماه نیست.«

صافی گفت: در صفوف طالبان جنگجویان خارجی 
ازبکستان  اسالمی  نهضت  جنبش  اعضای  شمول  به 
هم شامل اند. این نهضت روابط طوالنی با طالبان و 

القاعده دارد و به داعش بیعت کرده است.
افزایش  از  دهنده یی  هشدار  نشانه های  گفت:  صافی 
و  است  موجود  افغانستان  شمال  در  داعش  حضور 
جنگجویان بیرق های سیاه داعش را در بعضی قریه ها 
بلند کرده اند و در بین جنگجویان کشته شده اجساد 
ازبکستان، تاجکستان  از ترکیه، چیچن،  جنگجویانی 

و قرغزستان دیده شده اند.

گروه  با  مقابله  برای  می گوید  افغانستان  داخله  وزارت 
طالبان از خیزش های مردمی حمایت می کند، اما در بین 

افراد غیرنظامی سالح توزیع نمی کند.
پیشتر برخی رسانه های خارجی گزارش داده بودند که 
دولت افغانستان برای مبارزه با شورشیان طالبان در شمال 
کشور، خواستار همکاری فرماندهان پیشین جهادی شده 

است.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت داخله به خبرنگاران 
برابر دهشت افگنان و  اکثر والیات مردم در  گفت: »در 
دشمن خود ایستاده اند و مبارزه می کنند. این مبارزه اگر 
مسلحانه است و غیرمسلحانه، ]بیانگر آن است که[ اراده 

مبارزه در بین مردم افغانستان وجود دارد.«
او افزود سالح هایی که در این خیزش ها استفاده می  شود، 
از گذشته نزد مردم باقی مانده و دولت این سالح ها را در 

اختیار آنها قرار نداده است.
سیزده  در  که  گفت  همچنین  داخله  وزارت  سخنگوی 
سال گذشته برنامه هایی در زمینه خلع سالح افراد و جمع 

آوری سالح های »غیرقانونی« اجرا شده که تا حال هم 
ادامه دارد.

با وجود این، آقای صدیقی تاکید کرد: »همین که زمینه 
و فضا برای فعالیت یک تروریست در یک ولسوالی یا 
یک قریه از سوی مردم افغانستان محدود می شود، این 
خیزش مردمی است و ما از آن کامال حمایت می کنیم.«

به گفته او وزارت داخله روی این موضوع کار می کند تا 
از ظرفیت های مردمی در چارچوب پلیس محلی استفاده 

شود.
در حال حاضر افراد وفادار به فرماندهان سابق جهادی 
در برخی از والیت های شمالی به ویژه قندوز و تخار در 

برابر طالبان سالح برداشته اند.
همایشی  در  بدخشان  والیت  ساکنان  هم  گذشته  هفته 
گفته بودند که آماده اند علیه طالبان یک گروه هزار نفری 

تشکیل بدهند.

رییس جمهور غنی در دیدار با شماری از بزرگان والیت های 
و  پایدار  عزت،  با  صلح  خواهان  که  است  گفته  مشرقی 

شرافتمندانه هستند. 
براساس خبرنامۀ ارگ، در این دیدار که روز گذشته در ارگ 
انجام شد، بزرگان والیت های مشرقی خواهان تامین امنیت، 
عملی شدن قرارداد های ترانزیتی با پاکستان، احداث سرک 
حلقوی مشرقی، اعمار پل ها و میدان هوایی، احداث خط 
قطع  و  معادن  قانونی  غیر  استخراج  از  جلوگیری  ریل، 
جنگالت، اعمار بند های آبگردان و بند های برق، بازسازی 
کانال ننگرهار، بازسازی باغ سراج العماره و مقبره امان اهلل 
و  دانشگاه ها  ظرفیت  بردن  بلند  و  معارف  به  توجه  خان، 

همچنان سهم بیشتر به جوانان والیات مشرقی در نهاد های 
ملکی و نظامی کشور گردیدند.

رییس جمهور غنی پس از شنیدن خواست ها و پیشنهادهای 
تغییرات  به  ادارات کشور  که  مردم والیات مشرقی گفت 
اساسی نیاز دارند و در پالن صد روز نخست تمرکز بیشتر 
تمرکز  بود و در صد روز دوم  به وزارت خانه ها خواهد 

بیشتر به والیات کشور صورت خواهد گرفت.
اشرف غنی گفت که کار روی پروژه های عمرانی والیات 
مشرقی به زودی آغاز می شود و حکومت خیبر پشتونخوا 

وعده همکاری را در عرصه های مختلف داده است.
رییس جمهور کشور گفت که صلح هدف اساسی ماست، 
اما جنگ باالی ما تحمیل شده است، ما در حالیکه به خاطر 
برقراری صلح در کشور تالش می نماییم، برای جنگ نیز 
عزت  و  قوت  به  وطن  ناموس  از  باید  و  داریم  آماده گی 

حراست کنیم.
شرافتمندانه،  باید  کشور  در  صلح  برقراری  که  افزود  او 

باعزت و پایدار باشد.
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وزرا برنامه های صدروزۀ...
ترتیب  ما  آینده  روز  صد  »در  گفت:  افغانستان  جمهور  رییس 
بررسی اساسی ارگان های عدلی و قضایی خود را تکمیل خواهیم 
کرد. این بررسی را سرتاسری می سازیم تا هم کابل و هم بخش 
سارنوالی )در والیات( به صورت اساسی زیر بررسی قرار گیرند.«
است  قرار  گفت  افغانستان  جمهور  رییس  بازسازی،  بخش  در 
بودند،  مانده  متوقف  تاکنون  که  بزرگی  پروژه های  از  شماری 
دوباره به فعالیت آغاز کنند. آقای غنی گفت که مشوره با سکتور 
خصوصی را در روزهای آینده آغاز خواهد کرد تا منجر به تغییر 

وضعیت ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی شود.
نزدیکی مسجد و ارگ

نخستین وزیری که برنامه صد روز نخستش را تشریح کرد، فیض 
محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف بود. رییس جمهور افغانستان 
تاکید کرد که قصد دارد فاصله بین »مسجد و ارگ« را از بین ببرد. 
غنی گفت: »یکی از اهداف عمده ما کم کردن فاصله بین مسجد 
و ارگ، بین دولت و مدرسه، بین علمای کرام و قشر سیاسی و 

اقتصادی افغانستان است.«
وزیر حج و اوقاف افغانستان گفت پس از این عناوین خطابه های 
مالامامان، از طریق پیام های تیلفونی به آن ها فرستاده خواهد شد. 
تبلیغ علیه دولت در مساجد بخشی از چالشی است که حکومت 
تعیین  با  که  دارد  انتظار  است. حکومت  مواجه  آن  با  افغانستان 

موضوعات خطابه ها از اظهارات ضد دولتی در مساجد بکاهد.
علما  به  اوقاف گفت خدمت  و  وزیر حج  عثمانی  فیض محمد 
از  وزارت  این  در  اصالحات  حج،  پروسه  تسهیل  مساجد،  و 
بست   700 که  افزود  عثمانی  بود.  خواهد  او  اصلی  برنامه های 

جدید برای استخدام مال امامان ایجاد شده است.
به والیات سفر  تبلیغ  برای  هیات هایی  است  قرار  عثمانی گفت 
می کنند: »برای جبران بعضی از نقایصی که اگر وجود داشته باشد، 
ما کمیته های سیار مبلغین را توظیف می کنیم تا بگردند و تبلیغ 

کنند.«

خرسندی کابل از هشدار...
پاکستانی و سیاست تازه آن کشور در قبال افغانستان نشان 
می دهد که پاکستان در تأمین صلح با کابل همکاری می کند.

سخنگوی وزارت خارجه ابراز خرسندی کرد که اسالم آباد 
به تعهداتش در قبال مبارزه با تروریسم عمل می کند.

این اظهارات کابل درحالی صورت می  گیرد که نبرد طالبان 
با نیروهای امنیتی افغانستان شدت گرفته است. 

گروه تروریستی طالبان جبهات جدیدی را در سراسر کشور 
باز کرده است. 

پاکستان به تازه گی برای طالبان هشدار داده است تا هر چه 
زودتر به حمالت بهاری شان در افغانستان پایان بدهد.

وزارت داخله:

از خیزش های مردمی در برابر طالبان حمایت می کنیم

رییس جمهور غنی:

صلح باید شرافتمندانه، باعزت و پایدار باشد

ماندگار می گوید: »آقای ستانکزی یک چهرۀ جنجالی 
است. در بارۀ او چندین اتهام وارد است، در پیوند به 
به شهادت  پاکستان و حادثه یی که منجر  با  ارتباطش 
قضیه  طرف  یک  او  شد،  ربانی  الدین  برهان  استاد 

است.«
وزارت  پیشنهادی  نامزد  که  گفت  پیمان  آقای 
برد  پیش  به  قادر  و  است  علیل  آدم  یک  ملی  دفاع 

مأموریت هایش نیست.
او تصریح کرد: »من به سخنان خود آقای ستانکزی 
باالی  در حادثه یی که  که گفت: من  استشهاد می کنم 
استاد ربانی صورت گرفت، حواس خود را از دست 
داده ام؛ زخم شدید دارم و از این ناحیه سخت آسیب 
دیده ام. او این موضوع را بار بار در گفت وگوهایش 

گفته است.«
نهادهای  شرایطی که  در  می کند:  تأکید  پیمان  آقای 
امنیتی نیازمند مدیران توانا است، آقای غنی با معرفی 
این جای  و  برخورد کرده  چنین چهره یی، سلیقه یی 

بسیار تأسف است.
شرایط  در  چرا  که  »نمی دانم  می افزاید:  پیمان  آقای 
چهره های  رییس جمهور  روز  هر  کشور  بحرانی 
جنجالی را به نهادهای مهم معرفی می کند که در همین 
پست وزارت دفاع پیشتر افضل لودین را معرفی کرد 

که بعد از سروصداهای زیاد منصرف شد.«
این عضو مجلس از رییس جمهور غنی می خواهد در 
قبال مسایل ملی افغانستان عقده مندانه برخورد نکند.

این عضو مجلس خاطرنشان کرد که اگر معرفی آقای 
ستانکزی به  خاطر ُخرسند نگه داشتن پاکستان صورت 
را  پاکستانی  یک  کشور  این  باید  پس  باشد،  گرفته 

معرفی می کرد.

در  را  افغانستان  مردم  باید  دولت مردان  می گوید:  او 
روز  هر  که  ندهند  انجام  کاری  و  باشند  داشته  نظر 
ملت و مردم از حمایت دولت دور شده بروند و تنها 

همسایه ها خرسند نگه داشته شوند. 
در این حال، غالم فاروق مجروح عضو دیگر مجلس 
معصوم  بر  اتهاماتی که  »اگر  می گوید:  نماینده گان 
ستانکزی وارد است، به اثبات برسد؛ مردم افغانستان 
نخواهند  آرام  افغانستان  اسالمی  جمعیت  حزب  و 

نشست.«
آقای مجروح به این باور است که ادعای مطرح شده 
روحیۀ نظامیان ارتش را ضعیف خواهد ساخت و اگر 
این ادعاها به اثبات برسد، سبب فروپاشی ارتش نیز 

خواهد شد.
مجلس  دیگر  عضو  منصور  عبدالحفیظ  هم چنان، 
اسنادی  روشنایی  در  پارلمان  می گوید:  نماینده گان 
اگر  بگیرد و  باشد می تواند تصمیم  داشته  که وجود 
آقای استانکزی از طرف دادگاهی مجرم شناخته شده 
باشد، پیش از گذاشتن صندوق مجلس تصمیم خود 

را خواهد گرفت.
زمینۀ  در  اگر  که  می گوید  هم چنان  منصور  آقای 
روابط آقای ستانکزی با کشورهای بیرونی نیز اسناد 
و شواهدی بیرون داده شود، مجلس تصمیم خواهد 

گرفت.
می گویند  نیز  سناتوران  از  شماری  حال،  این  در 

معصوم استانکزی شایسته وزارت دفاع نیست.
آقای   « گفت:  سنا  مجلس  منشی  قرالق  عبداهلل 
شایستگی  دفاع  وزارت  مهم  پست  برای  استانکزی 
ندارد و حکومت باید یک جنرال با تجربه و درست 

را به وزارت دفاع معرفی می کرد«.

محمدداوود غفاری عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: 
» دیروز جناب استانکزی در شورای عالی صلح کار 
جنگ  وزیر  آمده  امروز  و  نداد  نتایجی  که  می کرد 

تعیین شده است«.
باالی  افغانستان چطور  مردم  که  افزود  غفاری  آقای 

آقای استانکزی اعتماد کنند؟
صفی اهلل هاشمی دیگر عضو سنا نیز خاطرنشان کرد: 
زدوبندهای  بر  بنا  ملی  وحدت  حکومت  »رهبران 
سیاسی خود تصمیم می گیرند؛ این واقعًا برای مردم 
افغانستان  در  است.  هشدار  و  خطرناک  افغانستان 

قحط الرجال نیست«.
آقای  که  می گویند  سناتوران  برخی  حال،  همین  در 
استانکزی در قتل استاد ربانی دست دارد و به جای 
این که به محاکمه کشانده شود، به پست وزارت دفاع 

معرفی می شود.
آقای  قتل  در  استانکزی  »آقای  افزود:  اکبری  گاللی 
ربانی رییس سابق شورای عالی صلح متهم است و 
معرفی وی به حیث نامزد وزارت دفاع ملی قابل قبول 

نیست«.
بلخ  والیت  سرپرست  نور،  عطامحمد  این،  از  پیش 
اعالم  افغانستان  اسالمی  جمعیت  اجرایی  رییس  و 
کرده بود، در صورتی که دولت وحدت ملی، معصوم 
ستانکزی را به وزارت دفاع ملی معرفی کند، با خون 

استاد برهان الدین ربانی بازی کرده است.
به باور آقای نور، دولت وحدت ملی با معرفی آقای 
ستانکزی به وزارت دفاع ملی، خطای بزرِگ تاریخی 

را مرتکب خواهد شد.

سرتاج عزیز: 
برای تأمین امنیت در افغانستان از هیچ 

تالشی دریغ نمی کنیم

مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی و امنیت ملی در 
دیدار نمایندۀ ویژه سازمان ملل در امور افغانستان گفت: مصمم به 

ادامه روابط خوب و سازنده با افغانستان هستیم.
براساس خبرنامۀ وزارت امور خارجه پاکستان، سرتاج عزیز روز 
سه شنبه در دیدار با نیکالس هیسام، با وی درباره روابط دوجانبه 
پاکستان و افغانستان و تالش های اسالم آباد برای کمک به امنیت 

منطقه یی و کمک به امنیت افغانستان به گفت وگو پرداخت.
سرتاج عزیز در این دیدار گفت: پاکستان مصمم به ادامه روابط 
سازنده خود با افغانستان است و برای برقراری امنیت در منطقه به 

ویژه در افغانستان از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
همکاری های  ضرورت  بر  دیدار،  این  در  نیز  هیسام  نیکالس 
که  گفت  و  کرد  تاکید  افغانستان  صلح  به  کمک  برای  منطقه یی 
افغانستان  پاکستان در کمک به صلح  از تالش های  سازمان ملل 

قدردانی می  کند.
افتتاحیه  مراسم  در  در سخنرانی خود  سرتاج عزیز روز دوشنبه 
نشستی با موضوع افغانستان با عنوان شست ›قلب آسیا‹ که در 
اسالم آباد برگزار شد، با اشاره به ضرورت همکاری های منطقه یی 
برای کمک به صلح در افغانستان، تاکید کرد که پاکستان دشمنان 

افغانستان را دشمنان خود می داند.
از زمان روی کار آمده دولت کنونی افغانستان به ریاست محمد 
دولت  دو  روابط  بهبود  در جهت  بزرگی  تحوالت  غنی،  اشرف 

رخ داده است. 

ACKU
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ورزش
رئال مادرید، 
قتلگاه مربیان

ماندگار: تیم ملی فوتبال افغانستان با یک ترکیب تازه برای بازی های مقدماتی 
جام ملت های آسیا آماده می شود. 

این تیم تحت رهبری مربی آلمانی خود از تاریخ 2۳ ماه می تمرینات خود را در 
بحرین آغاز کرده است.

در این اردوگاه تمرینی، 28 بازیکن را آقای اسکلیزیچ سرمربی تیم ملی فوتبال 
کشور دعوت کرده است. 

در کنار برخی بازیکنان داخلی، شماری از بازیکنان تازه نیز از کشورهای اروپایی 
و امریکایی به تیم ملی پیوسته اند. 

ابراز  کشور  ملی  تیم  جدید  ترکیب  از  افغانستان  فوتبال  فدراسیون  مسووالن 

خشنودی می  کنند و باور دارند که این تیم در مسابقات آسیایی نتیجه خواهد 
گرفت. 

علی عسکر لعلی معاون مربی تیم ملی فوتبال گفته است که پیوستن بازیکنان 
جدیدی مانند شبیر یوسفی، سباوون قیومی، عصمت شنواری، انوش دستگیر، 
سید محمد، فردین حکیمی، انور، نوید ندیم، نوراهلل امیری و مدثر ذکریا در جمع 
بازیکنان سابق تیم ملی و همچنان آماده شدن منصور فقیر یار امیدواری های ما را 

در ساختن یک تیم هماهنگ، پر قدرت و با انگیزه زیاد ساخته است. 
تیم ملی فوتبال کشور عصر جمعه در یک بازی دوستانه به مصاف تیم الئوس 
می رود. این بازی به صورت زنده از شبکه های طلوع و لمر پخش خواهد شد. 

سران  رفتار  از  انتقاد  به  او  شکست.  را  خود  سکوت  بارسلونا  برزیلی  ستاره 
آبی-اناریها با او پرداخت و تاکید کرد که ماندن یا جدایی او از آبی-اناریها در 

هاله یی از ابهام است.
ابهام  از  هاله یی  در  بارسلونا  در  او  که وضعیت  است  بازیکنانی  از  آلوس  دنی 
با  اینکه  یا  می خواهند  را  او  آبی-اناریها  آیا  که  نیست  معلوم  هنوز  است. 
جدایی اش موافقت خواهند کرد. سیاست نامعلوم سران آبی-اناریها در برخورد 

با این بازیکن برزیلی باعث ناراحتی او شده است.
آلوس سرانجام سکوت خود را شکست و به انتقاد از سران بارسلونا پرداخت و 

آنها را به بی احترامی به او متهم کرد.
این بازیکن برزیلی که بیشترین تعداد بازی را با پیراهن آبی-اناریها دارد، گفت: 

در سال جاری چیزهای بسیاری را تحمل کردم. یاوه گویی های زیادی شنیدم. 
بی  من  به  که  می کنم  احساس  چون  ندارم  کردن  صحبت  جز  چاره یی  دیگر 

احترامی می شود. هر چیزی حد و مرزی دارد و نباید از آن فراتر رفت.
او ادامه داد: وقتی من می گویم مورد بی احترامی قرار گرفته ام منظور سخنانی 
است که هیأت مدیره درباره ام بر زبان می آورند. آنها می گویند که من آدم پول 
پرست و به دنبال پول بیشتری هستم اما باید بگویم که اصاًل اینگونه نیست. تنها 
چیزی که من به دنبال آن هستم احترام و قدردانی است. اگر قرار است که آنها 
از من قدردانی نکنند پس باید بگویم که اینجا باشگاه مناسبی برای من نیست. 

باشگاه بارسلونا آن گونه که شایسته و بایسته است با من برخورد نمی کند.
او ادامه داد: رییس باشگاه به خوبی می داند که چگونه باید با من برخورد بکند 
از  پاهای من خارج  و  عقل  که  کنم  اعتراف  باید  االن  نمی کند.  را  کار  این  اما 
باشگاه بارسلونا است با این حال با این تیم قرارداد دارم و باید به آن پایبند باشم. 
باشگاه بارسلونا تنها سه، چهار ماه آن هم به خاطر بهتر شدن بازی من تالش 
کرد تا قراردادم را تمدید کند. من 7 فصل است که در بارسلونا بازی می کنم و 
باید نگاهی عادالنه به من داشته باشند. در شرایط کنونی تنها به قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا فکر می کنم. امیدوارم که بتوانم با بارسلونا تاریخ ساز شوم بعد از 

آن تصمیم نهایی خود را اعالم خواهم کرد.
من  عملکرد  از  تیم  انریکه گفت: سرمربی  لوئیس  با  رابطه خود  درباره  آلوس 
راضی است. اگر انریکه به من اعتماد نداشت االن همه چیز به هم ریخته بود. 
درباره آینده ام با انریکه صحبت نکرده ام. هنوز زمان کافی برای این کار را دارم.

کرده  انتخاب  را  خود  جدید  باشگاه  آیا  که  سوال  این  به  برزیلی  بازیکن  این 
است، اینگونه پاسخ داد: نه فعاًل به این موضوع فکر نمی کنم. هنوز نمی دانم که 
آیا در بارسلونا باقی می مانم یا از این تیم جدا می شوم. در هر حالت بارسلونا 
در قلب من باقی خواهد ماند. سال های فراموش نکردنی را در این تیم پشت 
سرگذاشته ام. من پیش از این با رئیس باشگاه صحبت کرده ام و به او گفتم که 

دوست دارم در بارسلونا باقی بمانم چرا که دوست ندارم به آینده فکر کنم.
آلوس در پایان سخنان خود به ستایش از ژاوی پرداخت و درباره او گفت: من 
افتخار می کنم که در کنار بازیکن بزرگی چون ژآوی بازی کرده ام. براین باورم 

که بازیکن دیگری چون او ظهور نخواهد کرد.

مربی گری در رئال مادرید یکی از پیچیده ترین شغل های جهان است 
و هیچ رحمی ندارد. فرقی ندارد بعد از بیشتر از یک دهه این تیم 
را به قهرمانی در لیگ قهرمانان و دسیما )دهمین قهرمانی در لیگ 
قهرمانان اروپا( رسانده باشی یا یک فصل در روزهای آخر از رسیدن 

به جام محروم شوی.
کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی که در یک سال و نیم اول حضورش 
در رئال کارنامه فوق العاده ای داشت، به لطف ناکامی هایی که علت 
آلترناتیوهای  نبود  تیم و  بستن  باشگاه در  اصلی آن ضعف مدیران 
مناسب برای مصدومان بود، با اعالم رسمی فلورنتینو پرس اخراج 

شد.
پرس از هفته گذشته تصمیم به اخراج آنچلوتی و استخدام بنیتس 
گرفته بود و فشار هواداران و بازیکنان نیز در تصمیم وی کارساز 
نشد و مربی سابق والنسیا با اتمام کارش در ناپولی در رئال مشغول 

به کار می شود.
آنچلوتی همیشه اوج دوران مربی گریش را کار در رئال می دانست. 
کارلتو حاضر شده بود که با وجود بیماری خطرناکش در یک سال 
به یک سال دیگر  را  قراردادش، عمل جراحی خود  از  مانده  باقی 
کاماچو،  کی روش،  دل بوسکه،  مثل  را  کارلو  پرس،  اما  کند  موکول 
تا  کرد  قربانی  پلگرینی  و  کارو  لوپس  لوکزامبورگو،  گارسیا رمون، 
فصل آینده با خریدهای پرطمطراق دهان هواداران را ببندد و البته 

نقش خود را در فصل بدون جام رئال بی تاثیر بداند.
آنچلوتی، مردی که رؤیای دوازده ساله مادریدیسموها را به تحقق 
رساند و دسیما را بدست آورد، همان مربی یی است که بایرن مونیخ 
مغرور را در خانه اش تحقیر کرد. آن هم در حالی که رئال در کل 
است  مربی یی  همان  کارلو  بود.  مانده  ناکام  مونیخ  در  خود  تاریخ 
خانه  در  را  و سرخ ها  کرد  را جبران  لیورپول  از   0-4 که شکست 
پیروزی ۳-0 تحقیر کرد. او همان مربی یی  با یک  آنفیلد  خودشان 

است که بدون پنج مهره کلیدیش اتلتیکو را از لیگ قهرمانان اروپا 
اوت کرد تا برای دو سال پیاپی حسرت را بر دل اتلتیکو بگذارد. 
کارلو مرد دسیما بود، مردی که قربانی امیال موجودی به نام پرس 
شد. کسی که به عشق تبلیغات، مهره های اصلی دسیما را فروخت و 

برایشان جایگزینی هم نخرید.
حاال چیزی که قابل پیش بینی است این است که احتماال پرس با چند 
خرید کهکشانی مثل پوگبا یا رویس، سر هواداران را گرم می کند تا 
کسی یاد زحمات کارلتو نیافتد. مردی که تا زمانی که تیم کاملش را 
داشت، رکورد جاودانه 22 برد پیاپی را ثبت کرد و حتی زمانی که 
تیم کاملش بدون مودریچ، بنزما و بیل را در اختیار داشت جانانه تا 

پایان اللیگا جنگید و فقط دو امتیاز تا قهرمانی کم آورد.
کارلتو قول بازی زیبا را داده بود و به قولش هم عمل کرد. زدن 118 
گل در یک فصل اللیگا فقط در دو فصل در تاریخ تکرار شده است. 
بازی هایی مثل بایرن و فینال کوپا در فصل قبل و بارسا و لیورپول در 
همین فصل به سختی از خاطر مادریدیسموها خواهد رفت. حمایت 
جانانه هواداران از آنچلوتی در روزهای اخیر هم نشان می دهد که 
هر چقدر هم مدیر رئال جاه طلب و زیاده خواه باشد، هواداران مزد 

زحمات هر شخص را می دهند.
راحت  با خیال  و  کند  استراحت  می تواند یک سال  آنچلوتی  حاال 
انجام  دیرتر  اگر  که  عملی  بدهد.  انجام  را  گردنش  جراحی  عمل 
کند. گزینه  را دچار خطر جدی  بود که سالمتی اش  می شد ممکن 
قبولی  قابل  کارنامه  لیورپول  از  که پس  است  بنیتسی  پرس،  اصلی 
نداشته اما انگیزه زیادی دارد تا در بازگشت به رئال پس از بیست 
از  نتوانست  بازیگری  سال خودی نشان بدهد. کسی که در دوران 
امیدوار است که خاطرات خوش  اما  اسپانیا فراتر برود  دسته سوم 

لیورپول و جام هایش در این تیم را در برنابئو تکرار کند.

آرایش جدید تیم ملی فوتبال افغانستان

انتقاد سخت آلوس از سران بارسا:

ACKUبارسـا باشگـاه مناسبـی برایـم نیست!
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رییس جمهوری ترکیه در نشست بین المللی حوزه انرژی از این فرصت استفاده 
کرد و انگیزه های داعش برای »عملیات مداوم نفتی« در منطقه را زیر سوال برد.
در  ترکیه  جمهوری  رییس  اردوغان،  طیب  رجب  حریت،  روزنامه  نوشته  به 
ششمین مجمع جهانی کنترل انرژی در استانبول گفت: اگر انسانیت نباشد، نفت 
هیچ ارزشی ندارد. اگر بشریت باشد، آب هم ارزشمند است. کل جهان باید 
بداند که این سیستم بی رحمانه نمی تواند در قرن بیست و یکم ادامه یابد. هم 

اکنون چاه های نفت در دست داعش است.
وی افزود: من متعجبم که داعش برای چه کسانی از این حلقه های چاه استفاده 
را  نکته  این  باید  دارند.  نفت  چاه های  این  از  درآمد چشمگیری  آنها  می کند. 
در نظر داشت که اقتصاد جهانی نمی تواند بدون احترام به شرافت بشریت و 
عدالت و بدون در نظر گرفتن اهمیت دادن به کشورها و مردم به رفاه دست 

یابد.
در اواسط ماه می و شش ماه پس از آنکه بغداد اعالم کرد که شبه نظامیان داعش 
را از بزرگترین پاالیشگاه نفت عراق عقب رانده است، این گروه افراطی بار 

دیگر تهدید کرد که این تاسیسات را اشغال می کند.

منابع سوری اعالم کردند که داعش بزرگترین معدن فسفات سوریه در پالمیرا 
را به اشغال خود درآورده و این معدن می تواند منبع درآمدزایی خوبی برای 

تروریست ها باشد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، منابع مذکور تصریح کردند که 
تروریست های داعش معدن »فسفات خنیفیس« را اشغال کردند که از نظر تولید 

فسفات در سوریه، بزرگترین معدن به شمار می آید.
استخراج از این معدن که در جنوب غرب شهر پالمیرا در منطقه بیابانی مرکز 

سوریه قرار دارد ساالنه به 850 هزار تن می رسد.
در همین راستا، دیده بان حقوق بشر سوریه اعالم کرد که داعش با کنترل بر این 
معدن، مساحت های جغرافیایی گسترده تری که دارای اهمیت اقتصادی زیادی 

است، اشغال کرد.
میراث  فهرست  در  که  کرد  اشغال  را  پالمیرا  پنجشنبه گذشته شهر  در  داعش 

جهانی قرار دارد.

پاپ فرانسیس اذعان کرد که وی 25 سال است حتی برای دیدن بازی فوتبال 
تیم محبوبش تلویزیون تماشا نکرده است.

به نوشته روزنامه دیلی تلگراف، پاپ فرانسیس آرژانتینی، رهبر کاتولیک های 
جهان می گوید آخرین باری که تلویزیون تماشا کرده است به سال 1990 بر 
می گردد و پس از آن تصمیم گرفته که »این کار من نیست« و تماشا کردن آن 

را کنار گذاشته است.
وی می گوید حتی برای فهمیدن نتیجه بازی فوتبال تیم محبوبش، سن لورنزو، 
از محافظان سویسی اش می پرسد؛ محافظانی که هر هفته از نتایج بازی های این 

تیم جدولی ترتیب داده و به او تحویل می دهند.
روزنامه  هم  آن  و  می خواند  روزنامه  یک  تنها  که  کرد  اعتراف  همچنین  پاپ 

ایتالیایی »ال ریپوبلیکا« است.
رهبر کاتولیک های جهان در پاسخ به سوالی درباره زندگی گذشته اش گفت: 
پیتزا فروشی تنگ  به  آزادانه در خیابان ها و رفتن  پیاده روی  برای  گاهی دلم 

می شود!
وی سپس درباره زندگی اش به عنوان یک پاپ اظهار کرد: من هر شب تقریبًا 
صبح  چهار  تا  مطالعه  ساعت  یک  از  بعد  و  می روم  رختخواب  به   9 ساعت 

می خوابم، این ساعت طبیعی بدن من شده است.

اردوغان:

 چاه های نفت در دست داعش است

اشغال بزرگترین معدن فسفات 
سوریه توسط داعش

پاپ 25 سال است
 تلـویزیون نـدیده است!

مودی ، سیاستمداری
 که از قدرت عکس و رسانه

 به خوبی آگاه است

به نظر می رسد نخست وزیر هندوستان کاماًل به قدرت و تاثیر 
عکس آگاهی دارد.

لی  با  سلفی  عکس  آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  به 
گرفتن  آغوش  در  از  عکسی  چین،  نخست وزیر  کچیانگ، 
باراک اوباما، رییس جمهور آمریکا تنها چند دقیقه پس از فرود 
هواپیمایش در فرودگاه دهلی نو و جارو زدن خیابان های دهلی  
برای برجسته کردن کمپین ملی پاکیزگی، بخشی از تصاویر و 
عکس هایی هستند که وی در یک سال دوران نخست وزیری اش 

گرفته است .
توجه  جلب  باعث  نیز  می پوشد  مودی  که  لباس هایی  انتخاب 
و  بلند  سنتی،  لباس  می شود.  بین المللی  دیپلماسی  مجامع  در 
به  می کند  تن  به  هندوستان  نخست وزیر  که  هندوها  رنگارنگ 
نوارهای  روی  بر  می شود.  جهانیان  توجه  جلب  باعث  شدت 
مراسم  در  که  سیاهرنگش  لباس  روی  بر  شده  دوخته  باریک 
چای با اوباما در دهلی به تن داشت نام خودش نوشته شده بود. 
تخمین زده می شود که دوخت آن لباس یک میلیون روپیه هزینه 
به قیمت 700  لباس  این  به حراج گذاشتن  با  اما مودی  داشته 
هزار دالر ذهنیت منفی عوام هندوستان را تغییر داد و این پول را 

برای پاکسازی رودخانه بسیار کثیف گنگ صرف کرد.
نخست وزیر هندوستان به قدرت رسانه پی برده و می داند برای 
از  پیش  انتخاب کند حتی  باید تصاویر خوبی  بیشتر  جلب نظر 
به  وی  می دانست.  را  این  هم  نخست وزیر  عنوان  به  انتخاب 
مبارزات  برای  ایالت گجرات هندوستان،  عنوان سروزیر سابق 
انتخاباتی یک تصویر بزرگ با نوشته های مرتبط از خودش را در 

تابلوهای انتخاباتی ده ها شهر و روستا نصب کرد.
بیشترین  که  است  هند  سیاستمداران  از  یکی  همچنین  مودی 
فیس بوک،  در  و  می کند  اجتماعی  رسانه های  از  را  استفاده 
فیلیکر  در  است. وی  اینستاگرام عضو  و  توییتر  پالس،  گوگل 
به  سفرش  از  پیش  و  می گذارد  عکس  و  تصویر  پینترست  و 
چین که قرار است ماه جاری میالدی صورت گیرد عضو سایت 

میکروبالگ چین »ویبو« شده است.
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