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پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام می شود. همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

هفته یک 
پرواز

روز 
دو شنبه

نام گذاری جاده ای به نام فیض محمد کاتب هزاره، تاریخ نویس نام دار کشور، پس از آن جنجالی شد که وزارت 
اطالعات و فرهنگ و شهرداری کابل از اجرای دستور شورای وزیران سر باز زدند و به دالیل نامعلوم، تابلوی 
کاتب را از این جاده برداشتند. اکنون شماری از فعاالن مدنی می گویند، اجازه نمی دهیم نام فیض محمد 
کاتب هزاره از روی جاده  ای که قبال به نام او شده بود، برداشته شود، مگر این که حکومت در این زمینه پاسخ 

منطقی و قانع کننده بدهد.
صدها نفر از فعاالن مدنی دیروز صبح در اعتراض به حذف نام کاتب از جاده ی چهارراهی شهید مزاری- 
داراالمان از سوی شهرداری کابل و وزارت اطالعات و فرهنگ، با حمل برگه هایی که روی آن »جاده ی 
از  را  پیاده گردی شان  آنان  پرداختند.  پیاده گردی  به  جاده  این  در  بودند،  نوشته  هزاره«  کاتب  محمد  فیض 

چهارراهی شهید مزاری به سمت داراالمان آغاز کردند و در آخر این جاده، داراالمان، پایان دادند.
اسد کوشا، یکی از شرکت کنندگان این پیاده گردی اعتراضی می گوید، نام گذاری یک جاده به نام کاتب، حق 

کاتب است. کاتب متعلق به هیچ  قومی نیست و کسی که برای تمام مردم افغانستان نوشت،...
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مقاومت در برابر انزوای سیاسی

نارضایتی اویغورهای چین، 
فرصتی برای افغان ها

دبیرکل جدید ناتو:
پس از سال 2014، در نقش متفاوت در افغانستان باقی خواهیم ماند

پوتین: پس از خروج نیروهای خارجی،
 با افغانستان همکاری می کنیم 
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شرکت سیاحتی و توریستی اخگر

آدرس: چهارراهی انصاری، پهلوی 
انصاف هوتل، کابل، افغانستان

Email:
akhgartravels@gmail.com

شماره های تماس: 0794196767
0202212285 /0700745419

نمایندگی:  سرای شمالی

تکت های داخلی و خارجی خویش را
 با نازلترین قیمت به دست بیاورید

فروش تکت های داخلی و خارجی
اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها

ترتیب پروگرام های تفریحی
خدمات اخذ ویزه زیارتی، سیاحتی و تجارتی

ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا
بیمه صحی و سفری )افغان گلوبل(

سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو
WESTERN UNION خدمات

خدمات حواله
خدمات صرافی

International and Domestic Flight 
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive 
Services
Money Order Services
Money Exchange












خدمات

عبداهلل: پرونده های 
قتل های زنجیره  ای بازگشایی می شوند

فعاالن مدنی: اجازه نمی دهیم
 نام کاتب از جاده اش برداشته شود

3صفحه

صفحه 2



اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
پرونده های  که  کرد  اعالم  ملی  وحدت  حکومت 
در  زنجیره  ای  قتل های  و  دولتی  مقام های  ترور 
مقام های  گفت،  او  می شوند.  بازگشایی  کشور، 
دولتی که در زمان حکومت قبلی به قتل رسیده 
و  نشده  بررسی  هنوز  آنان  پرونده های  بودند، 
حکومت وحدت ملی، بررسی این پرونده ها را آغاز 
ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  کرد.  خواهد 
این اظهارات را روز گذشته در مراسم ترور شش 

 15 تاریخ  به  کرد.  بیان  نمایندگان  مجلس  عضو 
عقرب سال 1386 شش عضو مجلس نمایندگان، 
به شمول سید مصطفی کاظمی و شماری از افراد 
والیت  قند  فابریکه ی  افتتاح  مراسم  در  ملکی 

بعالن بر اثر انفجار کشته شدند.
مورد  در  تا کنون  دیروز گفت که  عبداهلل عبداهلل 
قتل های  پرونده  ی  و  افراد  این  قتل  پرونده های 
او  است.  نشده  تحقیقات  کشور،  در  دیگر  مشابه   
بررسی این پرونده ها را وظیفه ی اساسی حکومت 

پرونده های  که  کرد  تأکید  و  خواند  ملی  وحدت 
قتل های زنجیره  ای در کشور بازگشایی و در مورد 

آن تحقیقات جدی خواهد شد.
رییس اجرایی در ادامه به مخالفان مسلح هشدار 
داد که از طریق قتل افراد بي گناه، انتحار و انفجار 
و  انتحار  افرادی   که  افزود،  او  نمی رسید.  به جایی 
و  اند  افغانستان  مردم  دشمنان  می کنند،  انفجار 
خواهد  قانونی  و  جدی  برخورد  آنان  با  حکومت 
کرد. عبداهلل گفت، حکومت جدید برای برقراری 

صلح و ثبات پایدار در کشور، به تالش های خود 
ادامه خواهد داد.

با این حال، شماری از فعاالن مدنی تأکید دارند، با 
شعار، صلح و ثبات دایمی در کشور برقرار نخواهد 
شد. حکومت وحدت ملی باید در این زمنیه تدابیر 
یک  در  پیش تر  گیرد.  دست  روی  را  اساسی 
نظرسنجی 45 درصد مردم از حکومت وحدت ملی 
خواسته بودند، برقراری صلح و ثبات در کشور را 

در اولویت کاری خود قرار دهد.

رزمی  مأموریت  است  قرار  روز:  اطالعات 
آینده  ماه  دو  تا  کشور  در  خارجی  نیروهای 
آغاز شود. حال  ناتو  یابد و مأموریت جدید  پایان 
می گوید  روسیه  جمهور  رییس  پوتین،  والدیمیر 
بین المللی  نیروهای  خروج  از  پس  کشورش  که 
از افغانستان، در سخت ترین وضعیت با این کشور 

همکاری خواهد کرد.
که  است  کرده  تأکید  روسیه  جمهور  رییس 
افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی، باید به 

کمک کشورش حساب کند؛ زیرا آمادگی الزم در 
داده  احتمال  پوتین  است.  روی دست  زمنیه  این 
که افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی، با 

برخی از چالش های جدید مواجه می شود.
او این اظهارات را به روز پنج شنبه هفته ی گذشته 
در دیدار با اعضای مجلس نمایندگان کشورهای 
  )CSTO(جمعی امنیت  پیمان  سازمان  عضو 
افغانی  هیأت  نشست  این  در  است.  کرده  بیان 
نشست  این  در  پوتین  است.  داشته   حضور  نیز 

برای  تنها  نه  افغانستان  غیرثابت  وضعیت  گفته، 
کشورهای  توجه    مورد  بلکه  جهان،  کشورهای 

عضو این سازمان نیز قرار گرفته است.
رییس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرده است که 
مردم افغانستان ثبات در کشورشان را تأمین کنند. 
در صورت  که کشورش  داده  اطمینان  پوتین  اما 
نیاز آماده است که افغانستان را در برقراری صلح 
و ثبات کمک کند. او در ادامه گفته است، سازمان 
تروریزم  با  مبارزه  در بخش  امنیت جمعی  پیمان 

و مواد مخدر در افغانستان تجربه ی خوبی دارد.
)سی اس تی او(  امنیت  جمعی  پیمان  سازمان 
کرد.  آغاز   1٩٩4 درسال  را  خود  رسمی  فعالیت 
هم اکنون روسیه، ارمنستان، بالروس، قزاقستان، 
این  اصلی  عضویت  تاجیکستان  و  قرغیزستان 
عضویت  سربیا  و  افغانستان  دارند.  را  سازمان 
دو  نمایندگان  و  دارند  را  سازمان  این  نظارتی 
کشور همه ساله در نشست سازمان پیمان امنیت 

جمعی اشتراک می کنند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کابینه ی جدید،  برای تشکیل  کشور می گوید که 
ریاست  رسانه های  دفتر  نمی گیرند.  کار  عجله  از 
کرد،  اعالم  خبرنامه  ای  نشر  با  دیروز  جمهوری 
نماز  ادای  از  بعد  را  اظهارات  این  جمهور  رییس 
سرپرستان  علما،  از  شماری  با  دیدار  در  جمعه 
وزارت ها، نمایندگان شورای ملی و بزرگان قومی 

بیان کرد.
کابینه ی  تشکیل  در  که  می گوید  جمهور  رییس 

از دقت و تدبیر کار گرفته شود. گفته  باید  جدید 
مشترک  کمیته ی  حاضر  حال  در  که  می شود 
متشکل از تیم محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
اجرایی حکومت وحدت  و عبداهلل عبداهلل، رییس 
ملی روی نهایی کردن فهرست اعضای کابینه ی 

جدید کار می کند.
پیش تر مجیب الرحمان رحیمی، سخن گوی عبداهلل 
نهایی  برای  دوطرف  مذاکرات  بود،  گفته  عبداهلل 
کردن فهرست کابینه ی جدید جریان دارد و این 

فهرست پیش از نشست لندن نهایی می شود.  قرار 
است پنجمین نشست لندن به تاریخ 24 ماه نوامبر 

سال روان در لندن برگزار شود.
عبدالعلی  جدید،  حکومت  به کار  آغاز  از  پس 
محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور گفته بود، 
تا 45 روز تکمیل  نهایی کابینه ی جدید  فهرست 
آغاز  از  روز   40 حدود  گذشت  با  اما  شد.  خواهد 
کار حکومت وحدت ملی، هنوز به طور دقیق معلوم 
نیست، فهرست کابینه  ی جدید چه زمانی تکمیل 

و اعالم خواهد شد.
اشاره  با  مردم  و  مدنی  فعاالن  مجلس،  اعضای 
فساد  به  آلوده  افراد  جدید  کابینه  ی  در  این که  به 
دارند، فهرست  تأکید  نشوند،  مقرر  قبلی  حکومت 
کابینه ی جدید به زودی اعالم شود. به باور آنان، 
سرپرستان وزار ت ها و والیت های کشور احساس 
مسئولیت نمی کنند و این مسئله باعث بروز برخی 
از مشکالت، از جمله افزایش ناامنی در کشور شده 

است.

ملی  دفاع  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
رییس  غنی،  اشرف  محمد  که  کردند  اعالم 
کشور  مسلح  نیروهای  تمام  به  کشور  جمهور 
برابر  در  امکانات  و  قوا  تمام  از  که  داده  دستور 
عظیمی،  ظاهر  جنرال  کنند.  استفاده  شورشیان 
گفت،  وله  دویچه   به  وزارت  این  سخنگوی 
باعث  غنی،  اشرف  دستور  و  عمل کرد  این 
با  جنگ  در  امنیتی  نیروهای  روحیه گیری 

شورشیان شده است.
تا  شده  باعث  دستور  این  افزود،  هم چنان  او 
شورشیان  با  جنگ  در  کشور  امنیتی  نیروهای 
دوران  در  یابند.  دست  بیش تر  موفقیت های  به 
پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  حکومت 
راه اندازی  برای  محدودیت ها  از  برخی  کشور، 
از  هوایی  حمایت  درخواست  شبانه،  عملیات  
نیروهای خارجی و استفاده از سالح های سنگین 

علیه شورشیان وضع شده بود.
حال مقام های وزارت دفاع ملی کشور می گویند، 
ملی،  وحدت  حکومت  آمدن  کار  روی  زمان  از 
شده  کمتر  شورشیان  با  جنگ  در  محدودیت ها 
و نیروهای امنیتی کشور می توانند از تمام قوا و 
سخنگوی  کنند.  استفاده  آنان  برابر  در  امکانات 
این وزارت دیروز گفت، در حال حاضر محدویت 
شده  رفع  نیز  شورشیان  علیه  شبانه  عملیات 

که  داده  دستور  جمهور  رییس  افزود،  او  است. 
از تمام امکانات برای تأمین امنیت، آوردن صلح 
و حفظ جان منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی 
استفاده شود. اما عظیمی افزود، نیروهای امنیتی 
نظامی  آموزش های  و  تجهیزات جنگی  به  هنوز 
با  امنیتی  پیمان  امضای  با  دارند.  نیاز  بیش تری 
امریکا و ناتو، انتظار می رو د که نیروهای امنیتی 

از سوی آنان تجهیز و تقویت شود.

رییس  شریف،  راحیل  جنرال  روز:  اطالعات 
که  می گوید  پاکستان  ارتش  مشترک  ستاد 
روابط،  از  جدید  صفحه ی  دارد  قصد  کشورش 
ملی  وحدت  حکومت  با  را  دوستی  و  همکاری 
افغانستان  باز کند. او تروریزم را دشمن مشترک 
برای  کشورش  که  افزود  و  خواند  پاکستان  و 
حکومت  با  افغانستان،  در  ثبات  و  صلح  برقراری 

این کشور همکاری خواهد کرد.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، جنرال راحیل 
شریف برای نخستین بار به روز پنج شنبه هفته ی 
رییس جمهور  با  و سپس  کابل شد  وارد  گذشته 
گفت و گو  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  و 
کرد. مبارزه با تروریزم محور اصلی گفت و گو های 

رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان با مقام های 
حکومت وحدت ملی بود.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در دیدار 
وحدت  حکومت  آمادگی  از  شریف،  راحیل  با 
مبارزه  امر  در  پاکستان  با  همکاری  برای  ملی 
در  کشور  دو  افزود،  او  داد.  اطمینان  تروریزم  با 
برابر دشمن مشترک صادقانه مبارزه کنند و برای 
آوردن صلح و ثبات دایمی و توسعه ی  اقتصادی، 

همکاری های مشترک انجام دهند.
رییس جمهور غنی داشتن روابط نیک با پاکستان 
خارجی  سیاست  و  استراتژی  اولویت های  از  را 
حکومت وحدت ملی خواند. به باور او، تأمین صلح 
و ثبات دایمی در منطقه به تالش های صادقانه ی 

دو کشور وابسته است. این در حالی است که به 
امریکا  دفاع  وزارت  گذشته  هفته ی  سه شنبه  روز 
در ارائه ی گزارش شش ماهه ی خود به کانگرس 
این کشور، اعالم کرد که اسالم آباد جنگ نیابتی 

را علیه افغانستان ادامه می دهد.
از  مملو  کشور  دو  روابط  شده،  یاد  گزارش  در 
دوران  در  بود.  شده  خوانده  شکننده  و  بی باوری 
حکومت حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور، 
روابط کابل و اسالم آباد به اوج تیرگی رسید؛ زیرا 
حامی  را  پاکستان  همواره  حکومتی  مقام های 
اصلی طالبان و پیکارجویان افراطی خوانده و گفته 

بودند، النه های تروریزم نیز در این کشور اند.
حکومت  سوی  از  همواره  ادعاها  چنین  اما 

وحدت  حکومت  تشکیل  با  شده اند.  رد  پاکستان 
به  را  غنی  اشرف  پاکستان  حکومت  ملی، 
اسالم آباد دعوت کرد؛ ولی به دلیل تیر گی روابط، 
این دعوت بی پاسخ ماند و اشرف غنی برخالف، 
تأثیرگذار  کشور  دو  از  را  خود  خارجی  سفرهای 
چین(  و  )عربستان سعودی  پاکستان  بر حکومت 

آغاز کرد.
قرار است اشرف غنی در آینده ی نزدیک به هند 
کارشناسان  از  برخی  حال،  این  با  کند.  سفر  نیز 
تازه ی  میدان  به خاطر  دارند،  باور  مسایل سیاسی 
سیاسی ای که در منطقه باز شده، پاکستان هراس 
دارد که به انزوا کشانده نشود؛ به همین دلیل، در 

نظر دارد  روابط خود با افغانستان را تقویت کند.

دبیرکل جدید ناتو: پس از سال 2،2014
 در نقش متفاوت در افغانستان باقی خواهیم ماند

اطالعات روز: ینس  استولتنبرگ، دبیرکل جدید 
تا  ناتو  نیروهای  جنگی  مأموریت  کرد،  اعالم  ناتو 
پایان می یابد.  افغانستان  در  دیگر  ماه  دو  از  کم تر 
اما او افزود که ناتو پس از سال 2014 در افغانستان 
در نقش متفاوتی باقی می ماند و پس از این سال، 
همکاری ما از طریق آموزش، مشوره  دهی و حمایت 

مالی با نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهد داشت.
استولتنبرگ دیروز به رسانه ها گفت، پایان مأموریت 
جنگی ناتو در افغانستان انعکاس دهنده ی توان مند 
افزود،  او  است.  کشور  این  امنیتی  نیروهای  شدن 
ناتو در نظر دارد حدود 12 هزار سرباز را در چوکات 
مأموریت جدید ناتو در افغانستان نگه دارد. پس از 
ناتو  جدید  دبیرکل  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل 
برای نخستین بار به روز پنج شنبه هفته ی گذشته 

وارد کابل شد.

او با اشرف غنی، رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل، 
رییس اجرایی حکومت وحدت ملی کشور گفت و  گو 
خبری  نشست  در  آن  از  پس  استولتنبرگ  کرد. 
مشترک با رییس جمهور کشور گفت، سال آینده 
آینده ی  آغاز خواهد شد که در آن  فصل جدیدی 

افغانستان به دست خودشان خواهد بود.
افغان  امنیتی  نیروهای  که  مطمئنیم  ما  افزود،  او 
اند:  کشورشان  سراسر  در  امنیت  تأمین  آماده ی 
»اکنون افغانستان، به کشوری نیرومند تبدیل شده 
قرار  نیست«.  تروریسم  برای  امن  پایگاه  دیگر  و 
است مأموریت جنگی 13 ساله ی نیروهای ناتو در 

کشور به تاریخ 31 دسامبر سال 2014 پایان یابد.
ملی  وحدت  دولت  تشکیل  ناتو  جدید  دیبرکل 
متعهد  و  باثبات  افغانستان  ایجاد  برای  کلیدی  را 
کشور  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  از  و  خواند 

دعوت کرد که در نشست وزیران کشورهای عضو 
ابراز امیدواری کرد  ادامه  او در  ناتو اشتراک کنند. 
از سوی  ناتو  نیروهای  موافقت نامه ی وضعیت  که 
مجلس نمایندگان افغانستان طی مراحل و کارش 

تکمیل شود.
حکومت وحدت ملی یک روز پس از آغاز کارش، 
سند موافقت نامه ی وضعیت نیروهای ناتو را با ناتو 
و پیمان امنیتی را با امریکا را امضا کرد. بر اساس 
این موافقت نامه ها، شماری از نیروهای خارجی پس 
از سال 2014 برای آموزش، مشوره دهی و حمایت 
از نیروهای نظامی و امنیتی در کشور باقی خواهند 

ماند.
اشرف غنی در نشست خبری مشترک با دبیرکل 
جدید ناتو گفت، در سه سال گذشته برنامه ی انتقال 
و  شد  انجام  مرحله  پنج  در  امنیتی  مسئولیت های 

نیروهای امنیتی ما اکنون مسئولیت دفاع از خاک 
و حاکمیت کشورشان را به عهده دارند. او افزود، بعد 
از 31 دسامبر تنها و تنها نیروهای افغان مسئولیت 
استعمال )استفاده( سالح در کشور را خواهند داشت.

اما او تأکید کرد، این به معنای پایان همکاری ما 
ناتو نیست؛ زیرا مرحله ی جدیدی آغاز می شود  با 
که در آن ناتو در بخش آموزش و تجهیز نیروهای 
بودجه ی  اکنون  بود.  خواهد  همکار  کشور  امنیتی 
نیروهای امنیتی از سوی خارجی ها پرداخته می شود. 
اشرف غنی گفت، در آینده با قوی ساختن اقتصاد، 
داخلی  منابع  از  کشور  امنیتی  نیروهای  بودجه ی  
تأمین می شود. او در ادامه افزود، افغانستان اکنون 
با چالش های زیادی مواجه است؛ اما ما بر اساس 
یک برنامه ی منسجم، نه تنها امنیت، بلکه باید رشد 

اقتصادی و صلح را در افغانستان بیاوریم.

عبداهلل: پرونده های قتل های زنجیره  ای بازگشایی می شوند

پوتین: پس از خروج نیروهای خارجی، با افغانستان همکاری می کنیم 

رییس جمهور: برای تشکیل کابینه ی جدید، عجله نمی کنیم 

وزارت دفاع:
 اشرف غنی دستور داده از تمام قوا علیه شورشیان استفاده کنیم

رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان: با افغانستان روابط جدید برقرار می کنیم

فصل جدید 
همکاری های ناتو

 و افغانستان

روز پنج شنبه دبیرکل ناتو به کابل آمد با رییس جمهور غنی دیدار 
و مذاکره داشت. سرمنشی ناتو در کنفرانس مشترک خبری اش 
با رییس جمهور غنی، اعالن کرد که مأموریت نظامی ناتو تا 
جدیدی  فصل  آن  از  پس  و  می یابد  خاتمه  دسامبر  ماه  پایان 
او  افغانستان به وجود خواهد آمد.  با  در همکاری این سازمان 
گفت که از اول ماه جنوری سال 2015 مأموریت جدید ناتو که 
آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان است، آغاز خواهد 
شد. دبیرکل جدید ناتو تأکید کرد که این سازمان به تعهدات 
است  پابند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  بر کمک  مبنی  خود 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  به  سازمان  این  کمک های  و 
رییس  شد.  خواهند  اجرا  شده  امضا  موافقت نامه های  چارچوب 
تقدیر کرد  در چند سال گذشته  ناتو  نقش  از  نیز  جمهور غنی 
افغانستان  میان  دوجانبه  موافقت نامه ی  اساس  بر  که  گفت  و 
از  آینده  سال  ده  در  که  اند  مکلف  متحدانش  و  ناتو  ناتو،  و 
استراتژی  اساس  بر  کنند.  حمایت  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
جدید ناتو، در 21 دسامبر سال 2014 مأموریت نظامی نظامیان 
ناتو در افغانستان خاتمه می یابد و از اول جنوری سال 2015 
مأموریت جدید این نیروها در قالب حمایت، مشوره و آموزش 
به نیروهای امنیتی افغانستان آغاز می شود. ناتو تعهد کرده که 
می شود،  یاد  تحول  دهه ی  به نام  آن  از  که  آینده  سال  ده  در 
ساالنه چهار میلیارد و یک صد میلیون دالر به دولت افغانستان 
کمک کند. هم چنان این سازمان وعده داده که نیازمندی های 
برای  و  رفع  را  زمینه ها  تمام  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای 

آموزش و مشوره به نیروهای امنیتی افغانستان، تالش  کند. 
مأموریت جدید نیروهای ناتو، برای دولت وحدت ملی افغانستان 
بسیار بااهمیت است. در حال حاضر جنگ و مبارزه با تروریسم 
دغدغه ی اصلی و اولویت نخست نیست؛ چون دولت افغانستان 
به اندازه ی کافی توان دارد تا حاکمیت دولت را در حد کنونی 
آن حفظ و تضمین کند. از سوی دیگر، توان طالبان و مخالفان 
مسلح دولت در حدی نیست که بقای دولت را تهدید کند، یا 
حال  در  گیرد.  چالش  به  جدی  به گونه ی  را  دولت  حاکمیت 
نیز  ناتو  کمک های  بدون  افغانستان  امنیتی  نیروهای  حاضر 
اما  می باشند؛  کشور  در  جاری  امنیتی  وضعیت  حفظ  به  قادر 
است،  مهم  افغانستان  مردم  و  ملی  وحدت  دولت  برای  آن چه 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  فعالیت  و  تجهیز  چگونگی 
که  است  این  اصلی  مسئله ی  اکنون  می باشد.  آینده  سال های 
کمک های  به  افغانستان  مطلق  و  مفرط  وابستگی  به  توجه  با 
نیروهای  رقم  این  می توانیم  چگونه  جهانی،  جامعه ی  مالی 
امنیتی را حفظ کنیم؟ چطور می توانیم تجهیزات و مهارت های 
ببریم.  باال  تهدیدها  افزایش  و  گسترش  به  متناسب  را  آن ها 
افغانستان که جز متحدانش، هیچ منبع  دیگری برای برآوردن 
نیازهای کالنش ندارد. بنابراین، چشم و گوش همه به تدابیر 
و همکاری های متحدان افغانستان در ناتو و خارج از ناتو بسته 

شده که آن ها چه وعده هایی را به افغانستان می دهند. 
مسئولیت های  انتقال  روند  افغانستان  امنیتی  نیروهای  هرچند 
یک  از  بیش  اکنون  و  رساندند  انجام  به  موفقانه  را  امنیتی 
به  را  نظامی  عملیات های  و  جنگ  رهبری  که  است  سال 
عهده گرفته اند؛ اما از سوی دیگر، این نیروها به شدت نیازمند 
سالح های  دیگر  و  تانک  و  توپ  فاقد  افغانستان  ارتش  اند. 
و  دار  تمام  و  نداریم  اصال  که  هوایی  نیروی  است.  سنگین 
ندار افغانستان در بخش هوایی، چند بال هلی کوپتر و شماری 
با  افغانستان  که  حالی  در  می باشد؛  ترانسپورتی  هواپیماهای 
بزرگ ترین و خطرناک ترین گروه تروریستی در دنیا در جنگ 
است و در یکی از خطرناک ترین و حساس ترین نقاط منطقه، 
تسلیحات  اکنون  هم  می جنگد.  منطقه  دشمن  با  تنهایی  به 
متعارف  و  سبک  سالح های  فقط  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
برای نظم عامه است، نه تجهیزات و تسلیحات جنگی متناسب 
تمام  با  ناتو  که  بین الملل  تروریسم  با  تمام عیار  جنگ  یک  با 
قدرتش در طول سیزده سال نابود نتوانست. بنابراین، مأموریت 
است  بااهمیت  فوق العاده  ملی  وحدت  دولت  برای  ناتو  جدید 
نزدیک  از  ناتو  نقش  این  ایفای  بر  باید  حکومت  مسئوالن  و 
اولویت های  و  نیازها  باید  ملی  وحدت  حکومت  نماید.  نظارت 
نیروهای امنیتی را واقع بینانه و عاقالنه بررسی کند و آینده ی 

امنیت و ثبات کشور را تضمین کند.
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نام گذاری جاده ای به نام فیض محمد کاتب هزاره، تاریخ نویس 
نام دار کشور، پس از آن جنجالی شد که وزارت اطالعات و 
فرهنگ و شهرداری کابل از اجرای دستور شورای وزیران 
سر باز زدند و به دالیل نامعلوم، تابلوی کاتب را از این جاده 
اجازه  فعاالن مدنی می گویند،  از  اکنون شماری  برداشتند. 
نمی دهیم نام فیض محمد کاتب هزاره از روی جاده  ای که 
قبال به نام او شده بود، برداشته شود، مگر این که حکومت در 

این زمینه پاسخ منطقی و قانع کننده بدهد.
صدها نفر از فعاالن مدنی دیروز صبح در اعتراض به حذف 
داراالمان  مزاری-  شهید  چهارراهی  جاده ی  از  کاتب  نام 
با  از سوی شهرداری کابل و وزارت اطالعات و فرهنگ، 
حمل برگه هایی که روی آن »جاده ی فیض محمد کاتب 
هزاره« نوشته بودند، در این جاده به پیاده گردی پرداختند. 
آنان پیاده گردی شان را از چهارراهی شهید مزاری به سمت 
داراالمان آغاز کردند و در آخر این جاده، داراالمان، پایان 

دادند.
اسد کوشا، یکی از شرکت کنندگان این پیاده گردی اعتراضی 
می گوید، نام گذاری یک جاده به نام کاتب، حق کاتب است. 
کاتب متعلق به هیچ  قومی نیست و کسی که برای تمام 
برخورد  نامش  با  نیست  حقش  نوشت،  افغانستان  مردم 

سیاسی کنیم.
پیشین  رییس جمهور  دوران حامد کرزی،  وزیراِن  شورای 
آرا تصویب کرد  قاطع  اکثریت  با  دلو 13٩2  کشور در 14 
که جاده   ی چهارراهی شهید مزاری-داراالمان به نام فیض 

روز پنج شنبه، 16 عقرب دبیرکل جدید ناتو )ینس استولتنبرگ( 
به کابل آمد و با رهبران سیاسی کشور، محمد اشرف غنی، 
رییس جمهور کشور و داکتر عبداهلل، رییس اجرایی حکومت 
دیدار کرد. وی در مالقاتش با رییس جمهور گفته است که 
بود؛  خواهد  متفاوت  سال  یک  افغانستان  برای  آینده  سال 
نیروی های امنیتی افغانستان وظیفه ی کامل تأمین امنیت را 
به عهده خواهند گرفت و مسئولیت رزمی نیروهای ناتو تمام 
می شود و بخشی از نیروهای ناتو که در افغانستان می مانند، در 
بخش آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان همکاری 
می کنند و فصل جدید از همکاری های ناتو با افغانستان شروع 

خواهد شد. 
رییس جمهور در این نشست گفت، »روند انتقال مسئولیت 
از نیروهای بین المللی به نیروهای افغانستان سه سال است 
که انجام شده است و در سال جدید تنها نیروهای امنیتی 

افغانستان حق استفاده از سالح را خواهند داشت«.
این در حالی است که تا پایان زمان خروج نیروهای کمک 
سوالی  است.  نمانده  بیش  ماه  نیم  و  ناتو یک  و  امنیت  به 
که در این خصوص مطرح است، این است که آیا با خروج 
نیروهای خارجی از افغانستان، وضعیت امنیتی افغانستان با 
مشکل مواجه نخواهد شد؟ پاسخ به این سوال از این نظر 
دشوار است که هنوز تهدید های امنیتی کشور از جانب طالبان 
و سایر گروه های تروریستی به قوت خود باقی می باشند و 
این گروه ها هم اکنون که هزاران نیروی آیساف در افغانستان 
تالش  تهاجمی خویش  و  تروریستی  با حمالت  می باشند، 
می کنند که نفوذ و قدرت خویش را افزایش دهند. پس از 

محمد کاتب هزاره شود. پس از آن شهرداری کابل تابلویی 
را به نام فیض محمد کاتب در این جاده نصب کرد. اما چهار 
کابل  شهرداری  مسئوالن  جاده،  این  افتتاح  به  مانده  روز 

تابلوی کاتب را از این جاده برداشتند.
این جاده در 26 میزان 13٩3 از سوی محمد محقق، معاون 
ریاست اجرایی و یونس نواندیش، شهردار کابل، هم زمان با 
سفر رییس جمهور ترکیه به کابل، به نام جاده ی پل سوخته-

داراالمان افتتاح شد. نواندیش در مراسم افتتاح این جاده در 
مورد برداشتن نام کاتب از این جاده گفت، این کار از عهده ی 
من برنمی آید و باشندگان این منطقه باید آن را از کمیسیون 

نام گذاری جاده های شهر بپرسند.
در  را  زیادی  واکنش های  این جاده،  از  نام کاتب  برداشتن 
از  شماری  برانگیخت.  اجتماعی  رسانه های  و  مردم  میان 
دوشنبه، 28  روز  مسئله،  این  به  واکنش  در  مدنی  فعاالن 
میزان تابلوی فیض محمد کاتب را دوباره بر این جاده نصب 

کردند. 
حضور  با   13٩3 عقرب   7 در  که  جلسه ای  در  سپس 
کمیسیون  رییس  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  سرپرست 
باشندگان  از  شماری  و  کابل  شهردار  جاده ها،  نام گذاری 
محل در شهرداری کابل برگزار شد، تصمیم بر این شد که 
این جاده به نام جاده ی پل سوخته-داراالمان باقی بماند و 
جاده ی دیگری در روبه روی مطابع آزادی، از منار مقاومت تا 
چهارراهی عبدالحق، به نام کاتب نام گذاری شود. اکنون اما 
معترضان می گویند، اجازه نمی دهیم نام کاتب از این جاده 

خروج نیرو های خارجی، تنها نیرویی که در مقابل آن ها خواهند 
جنگید، نیروهای امنیتی کشور می باشند و مکلف اند که ضمن 
مقابله در برابر حمالت تهاجمی طالبان، امنیت کشور را نیز 
تأمین کنند. هرچند که تا هنوز نیروهای امنیتی  توانسته اند که 
بر بخش هایی که مسئولیت دارند، از خویش لیاقت و ظرفیت 
تأمین امنیت و مقابله با طالبان را نشان دهند؛ اما با وجود 
از خروج  بعد  امیدواری، گرفتن مسئولیت کامل کشور  این 
نیروهای خارجی برای نیروهای امنیتی کشور می تواند یک 
مسئولیت بسیار حساس و پرمخاطره باشد. پرمخاطره از این 
جهت که از نظر سیاسی موقف دولت در برابر طالبان همانند 
دوره ی حکومت قبلی، محافظه کارانه است و محمد اشرف 
غنی، رییس جمهور کشور به طور واضع طالبان را یک گروه 
مخالف سیاسی تعریف کرده است. رویکرد مقابله ی نظامی و 
سرکوب گرایانه   ی این گروه، با این موضع گیری محافظ کارانه 
را  پیامد  می تواند همان  امر  این  داده می شود.  مثبت  پاسخ 
به دنبال داشته باشد که در سیزده سال دوره ی حکومت آقای 
روزافزون  شدن  قدرت مند  آن،  نتیجه ی  و  داشته ایم  کرزی 
طالبان و سایر گروه های مخالف نظامی می باشد. در چنین 
یک وضعیت، نیروهای نظامی کشور بدون حمایت سیاسی 
می مانند و باید با تمام تسامح ورزی ها و نادیده انگاری هایی 
مقابله  گرفت،  خواهند  صورت  طالبان  تهدید  مورد  در  که 
کنند و مسئولیت دارند که کشور را در برابر این گروه های 
جنگی پاسداری کنند. مشکل دیگر این است که بعد از خروج 
نیروهای خارجی، طالبان  تالش خواهند کرد که از طریق نفوذ 
در میان نیروهای ارتش و پولیس، توان مندی نیروهای امنیتی 

به نام  را  فرعی  جاده ی  یک  نام گذاری  آنان  شود.  برداشته 
کاتب، توهین به شخصیت کاتب می دانند.

شهردار کابل و سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ
در همین حال، منیره یوسف زاده، یکی دیگر از معترضانی 
که دیروز در این جاده پیاده گردی کردند، می گوید، شهردار 
کابل در آستانه ی رفتنش می خواهد با قومی کردن مسئله ی 
هزاره،  کاتب  محمد  فیض  به نام  جاده  این  نام گذاری 
جنجال های  پشت  را  شهرداری اش  دوره ی  کم کاری های 

قومی پنهان کند.
به صورت  برخی ها  می گویند،  هم چنان  معترضان  این 
مقام های  می کنند.  دخالت  مسئله  این  در  غیرمستقیم 
محافظه کاری  با  مسئله  این  با  نیز  ملی  وحدت  حکومت 
چه  دست  نیست  معلوم  دقیق  به طور  و  می کنند  برخورد 
کسانی پشت این ماجرا قرار دارد؛ اما بدون شک، شهردار 
کابل یکی از کسانی است که در جنجالی کردن این مسئله 

دست دارد.
هم چنان گفته می شود، سید مخدوم رهین، سرپرست وزارت 
اطالعات و فرهنگ در جلسه ی اخیر شورای وزیران گفته 
است، من در جلسه ای که نام گذاری این جاده را به نام کاتب 
آقای  که  می گویند  دیگر  وزیران  اما  نبودم؛  کرد،  تصویب 

رهین در آن جلسه حضور داشته است.
فیصله ی  می خواهند،  ملی  وحدت  حکومت  از  معترضان 
حکومت قبلی را عملی کند و نگذارد عده ای با نام فیض 

محمد کاتب هزاره، برخورد قومی و سیاسی کنند.

کشور را برای تأمین امنیت به چالش بکشند. این مشکل از 
این جهت قابل تأمل است که بر مبنای تجربه های قبلی، 
طالبان نفوذی های زیادی را در میان نیروهای امنیتی کشور 
پرورانده اند و زمینه هایی از نظر فرهنگی و باورهای تاریک 
مذهبی وجود دارند که بتوانند نفوذ خویش در میان سربازان 
را بیش تر بسازند و با استفاده از این تاکتیک، توان نیروهای 

امنیتی را برای تأمین امنیت دچار مشکل سازد.
با توجه به نارسایی ای که مطرح گردید، نیروهای امنیتی کشور 
بعد از خروج نیروهای خارجی در یک آزمون سخت قرار خواهد 
گرفت. الزم است که رهبری دولت و ارگان های نظامی کشور 
از نظر روحی نیروهای دفاعی کشور را تجهیز کنند و تمامی 
زمینه هایی که باعث می شوند به واسطه ی آن طالبان نیروهای 

نظامی کشور را تضعیف کنند، شناسایی کنند و از بین ببرند.
کرزی،  حامد  حاکمیت  سال  سیزده  جریان  در  که  آن چه 
ساخت،  متأثر  را  کشور  امنیتی  نیروهای  مقاومت  روحیه ی 
مدارای غیرمنطقی در برابر طالبان زندانی بود و دولت بدون 
محاکمه   این زندانیان را آزاد کرد و آن ها دوباره با روحیه ی 
قساوت بیش تر  علیه دولت در جبهه ی طالبان قرار گرفتند. 
اگر این مشکل در دوره ی حکومت جدید حل نشود، می تواند 
روحیه ی نیروهای امنیتی کشور را برای تأمین امینت و دفاع در 
برابر مخالفان مسلح متأثر سازد. در برابر تمامی این چالش ها، 
نیروهای امنیتی کشور نیاز به حمایت سیاسی دارند. رهبران 
سیاسی حکومت جدید باید از اشتباهات گذشته تجربه بگیرند 
و با تدابیر  جدید و جدی، نیروهای دفاعی را حمایت همه جانبه 

نمایند.

باران که می بارد، من دلم مغ مغ می شود. کفش هایم که پارسال نو بود، 
وقتی باران می بارید، دلم زیاد مغ مغ نمی شد. اما پارسال من هرجا کار 
اعالن می شد، می رفتم که مرا شارت لیست کنند و از من امتحان بگیرند. 
اگر قبول شدم، بنشینم مثل آدم کار کنم، اگر هم نشدم، باز هم بگردم. 
شارت  یک بار  فقط  نشدم.  لیست  شارت  حتا  و  گشتم  همیشه  من  اما 
لیست شدم و از وزارت... زنگ زد که فردا ساعت هشت صبح امتحان 
داری. باور کنید شب از خوشحالی خواب سراغم نیامد. تا نزدیکی های 
صبح بیدار ماندم. کار در بخش خرید بود. فکر می کردم فردا که وزارت 
می روم، شاید از من بپرسد که کچالو سیر چند است؟ سبزی را از کدام 
بازار تهیه می کنی؟ اگر کچالو یافت نشد و یک روز مجبور شدی زردک 
بیاوری، بقیه ی کارمندان وزارت را که بعضی های شان تا گلو از پیری پر 
شده را چگونه قناعت می دهی؟ خوب از این سوال ها در ذهنم می گشت. 
به یک رفیقم که از پیشش کچالو زیاد قرض آورده بودم و شماره اش را 
هم گرفته بودم، زنگ زدم. دفعه ی اول جواب نداد و من فکر کردم که 
شاید این وقت شب دست شویی رفته باشد )یعنی خدا می داند این شب 
چه خورده که حاال دست شویی رفته(. دفعه ی دوم زنگ زدم و گوشی 
را جواب داد. بعد از سالم علیک، قیمت کچالو را پرسیدم؛ چرا که یک 
ناراحت شد  بی ادب  بودم.  نگرفته  او کچالو قرض  از  هفته می شد من 
و گفت برو گمشو تو هم بی کاری. ساعت دو بجه ی شب است و این 
از  و شاید  دارم  امتحان  فردا  را چه می کنی؟ گفتم  قیمت کچالو  وقت 
بنده  خدا جواب داد و خدا عمرش بدهد. نمی دانم چه  من سوال کند. 
ساعتی خواب رفتم. فردا که از خواب بیدار شدم، ساعت ده و نیم بود. 
به همان شماره که از وزارت زنگ زده بود، تماس گرفتم و گفتم من 
خواب مانده بودم، اگر امکان داشته باشد، حاال بیایم امتحان بدهم. یک 
خانم گوشی را ورداشته بود. خنده کرد و گفت، خوش به  حالت که در 
این آشفته  اوضاع، خواب های شیرین می بینی و صبح ها مثل خلقی ها 
و پرچمی ها ناوقت از خواب بیدار می شوی. گفت، امکان ندارد، این جا 
وزارت است؛ از خود قانون دارد. شهر کابل نیست که سرک و پچکش 
بی قانونی باشد. گوشی را قطع کرد. دلم دیغ دیغ شد و سرم بنگ بنگ 
با فشار مواجه شد. با خود می گفتم، عجب بدشانسی هستم من! خران 
ماه ها  بعد  آن هم  من،  نوبت  شدند،  )سیر(   Sir و  رفتند  بی قانونی  از 
انتظار و سرگردانی که رسید، این قانون بی ناموس راهم را می گیرد. از 
اما حاال کفش هایم کهنه شده  است.  از قانون متنفر شدم.  همان روز، 
باران که می بارد، داخل کفش هایم آب غلیظی ره باز می کند. پاهایم با 
کفش هایم هیج هیج می کند. گاهی صدای روده را می کشد. هربار هم 
که باران می بارد، دلم مغ مغ می شود. در این چند روز  هم که گاه گاهی 
باران می بارد، من که حال و روزم مشخص است، مغ مغم این روزها! 
از بس  که پریروز مغ مغ شده بودم، دیروز از پیاده  قدم زدن در جاده ی 
کاتب، محروم شدم. البته علت محرومیت من مریضی خفیفی بود که 
البته من هنوز  بود.  برابر کرده  با نکیر و منکر  را  نزدیک حساب کارم 
لیست نشده ام. هنوز هم می گردم که کار  اداره  ای شارت  هم در هیچ 
پیدا شود و خیلی فکر می کنم که چه وقت این کابینه ی لعنتی برقرار 
می شود و حساب عزل و استخدام دوباره در وزارت ها آغاز می شود که 
بزنم! قول می دهم در هر  باز سری به وزارت هاهاهاهاهاهاهاها ها  من 
بار خواب  این  لیست شدم،  ماه شارت  از هشت  بعد  وزارت خانه  ای که 
نمانم. خودم را به امتحان برسانم. به نظر من که جوان بی کاری هستم 
و خیلی از آدم خوبان این شهر، باید به نیروی جوان فرصت داده شود؛ 
جوانان انرژی دارند. در هر حالت، از پیره مردان و زنان پیچه سفید بهتر 
است، ولو اگر آن ها روز یک کارتن جینسینگ هم نوش جان بفرمایند، 
باز جوانان بهتر اند، حتا اگر کچالوی آب جوش بخورند یا خرمای تازه! 
کالن  و الف  بگیرد  شکل  کابینه  که  می کنیم  دعا  ما  هر صورت،  به 
به  سامان  اوضاع  تا  بگیرد  عملی  زده شده، شکل  بارها  که  اصالحات 
برسد. شاید در مسیر اصالحات کدام آدم به مقام رفیع شهرداری برسد 
و به حال دل هایی که هرازگاهی مغ مغ می شوند، توجه بکند. نمی گویم 
شهردار فعلی بی کار شود، این آدم در پاریس سازی شهرها دست باالیی 
دارد. از ایشان هم تقاضا شود که خانه های خویش را پاریس بسازد و سر 
دولت به قیمت باال بفروشد. البته خدا کند و خدا خیلی بکند که رییس 
نزده  ما، الف اللهب  پاریس ساز  شهردار  شبیه  اجرایی  رییس  و  جمهور 
باشند. چون اگر فقط الف اللهب زده باشند، نه تنها اصالحات نمی آید 
و جوانان به کار گماشته نمی شوند، که وضع از حاال هم هیش هیش تر 

می شود.
برای فهمیدن معانی اصطالحاتی چون مغ مغ، جوخ جوخ و هیش هیش 
و امثالهم، به هیچ جایی مراجعه نکنید. از کشفیات و اختراعات خودم 
اند. این ها را عرضه کردم که دولت جدید قانون حق مالکیت معنوی را 

پاس و نافذ کند تا ما به فیوضات زحمت خویش برسیم!

خبرنگار ناراضی

َمغ َمغم این روزها!

هادی دریابی

فعاالن مدنی: 
اجازه نمی دهیم نام کاتب از جاده اش برداشته شود

دشواری های فراراه نیروهای امنیتی
 بعد از خروج نیروهای خارجی 

گزارش از: بسم اهلل محبت

ریشب حیدری
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اگر امروز ما خواهان »عدالت« نشویم و مثل 
اشرف غنی که گاهی کاتب را شخصی دانسته 
بود که به »این سرزمین هویت سیاسی« 
داده است، سکوت کنیم، بدون شک در برابر 
بی عدالتی ها و مصلحت های چندتا مغرض، 
سکوت کرده ایم. اگر فیصله ی پیشین شورای 
وزیران را نمی پذیرند و آن را »غیرقانونی« 
می انگارند، چگونه است که فیصله ی شورای 
وزیران »سرپرست« ، »قانونی« باشد؟ نام گذاری 
یک جاده ی »فرعی« به نام کاتب و تغییر نام 
جاده ی اصلی منتسب به کاتب، توهین به کاتب 
و بی عدالتی نسبت به دست آوردهای کاتب 
است. نیروهای پرقدرت و دارای نفوذ سیاسی، 
همواره در حالت تغییر هستند. قدرت نمایی 
هنگام کمپاین های انتخاباتی پس از چندی به 
انزوا می رود و وعده هایی که به مردم داده اند، 
فراموش شان می شود. رهبران سیاسی همه 
عمل گرای تام و تمام بوده اند و پس از رسیدن 
به قدرت، دست از شعارهای شان برداشته اند و 
مردم شان را فراموش کرده اند. 

مقاومت در برابر انزوای سیاسی
عبدالرحمان رحمانی

برای  عطفی  نقطه ی   13٩2 سال  دلو   14 دوشنبه، 
تاریخ دوستان است. در این روز، شورای وزیران حکومت 
کرزی جاده  ای را در غرب کابل به نام »عالمه فیض محمد 
کاتب هزاره« نام گذاری کرد. نام جاده برخالف مصوبه ی 
شورای وزیران، از »عالمه فیض محمد کاتب هزاره« به 
بود  این گونه  و  یافت  تقلیل  وات«  کاتب  محمد  »فیض 
نام گذاری  کمیسیون  و  را شهرداری  کاتب  که شخصیت 
بردند  تحلیل  به  فرهنگ،  و  اطالعات  وزارت  جاده های 
می کشید  دقیقه طول  که چهل  جاده  ای  بر  را  نام  این  و 
از  بعد  و  می پیمودیم  موتر  با  انتهایش  به  از شروعش  تا 
نام گذاری جاده به »فیض محمد کاتب« فاصله ی چهل 
کردند.  تحمیل  می کنیم،  طی  دقیقه  پنج  در  را  دقیقه ای 
به  کاتب«  محمد  »فیض  از  بعدها  جاده  چرا  این که 
نوشته   این  در  نام  یافت،  تغییر  »پل سوخته-داراالمان« 
برای  به دادخواهی  تنها  نگاشته،  این  دنبال نمی شود. در 
پرداخته  بود،  شده  مسما  وی  به نام  که  جاده  ای  و  کاتب 

خواهد شد. 
مردم مشکالت فراوانی دارند که برای رسید  گی به آن ها 
با حکومت وحدت ملی درگیر شوند و برای دادخواهی از 
واقعًا  تا  سازند  وادار  را  ملی  وحدت  حکومت  حقوق شان، 
حکومت  داریم  انتظار  ما  کند.  عمل  و  بیاندیشد  »ملی« 
را  »قانون«  کاری ،  نخست  روزهای  در  ملی  وحدت 
را  »ملی«  موضوعات  و  نکند  »صالح دید«شان  فدای 
برای فیض محمد  دادخواهی  نسازد.  قربانی »مصلحت« 
یا  قبیله  قوم،  مذهب،  قشر،  یک  برای  دادخواهی  کاتب، 
با  که  است  برای »عدالت«  دادخواهی  بلکه  نیست،  نژاد 
تغییر نام جاده از »فیض محمد کاتب« به »پل سوخته-

به ظلم و  زیرا گرایش  داراالمان« زیر سوال رفته است. 
ستم، عدالت را نفی می کند و تغییر نام جاده، ظلم و ستم 
بر کاتب و دست آوردهای کاتب است. کاتب منحصر به 
یک قوم خاص نبود و دادخواهی برای کاتب هم منحصر 
به یک قوم خاص نمی شود. از همین رو، خطاب به تمام 
که  می زنم  صدا  فرهنگیان  و  نویسند  گان  روشنفکران، 

بیایند و نگذارند »عدالت« فدای »مصلحت« شود.
را تنها در سایه ی نفی هرگونه ظلم  خداوند )ج(، عدالت 
و ستم گری تعریف می کند. هرگونه گرایش به ظلم، ولو 
»اندک«، را قبیح می داند؛ یعنی انسان ها، نه تنها که خود 
اهل ظلم و ستم نباشند، بلکه نباید گرایش به ستم گران و 
ظالمان داشته باشند و سکوت در برابر »بی عدالتی«، نوعی 
گرایش به ظلم و ستم است، آن جا که می فرماید: »و به 
کسانی  که ستم کرده اند، متمایل مشوید که آتش دوزخ 
به شما می رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد 
بود و سرانجام یاری نخواهید شد.« )هود، آیه ی 113(. اگر 
گرایش به ظالم، هرچند اندک باشد، حرام است و خداوند 
با  وعده ی آتش دوزخ داده است، پس هرگونه همکاری 
ظالم، وضعیت بدتری دارد و خشم و انتقام الهی را نسبت 
نام  تغییر  من،  برای  می کند.  تشدید  همکاری  چنین  به 
کسانی  که  و  است  »ظلم«  کاتب  محمد  فیض  جاده ی 
در  و سکوت  دادند، »ظالمان« هستند  نام  تغییر  را  جاده 

برابر ظلم و ظالم، همکاری با ظالمان و به همان اندازه 
»بی عدالتی« است که خود عمل ظالم بر مظلوم. کاتب، 
این جا در این مقطع از تاریخ به سان زمانه  ای که می زیسته 
است، مظلوم واقع شده است. در آن زمان، او را را چوب 
می زدند و در این زمان به آدرس و شخصیت تاریخی اش 
اهانت و توهین می کنند. در آن هنگام نسبت به خود کاتب 
»بی عدالتی« صورت می گرفت، در این هنگام، نسبت به 
صورت  »بی عدالتی«  کاتب  دست آوردهای  و  کارکردها 
کاتب  با  را  خودتان  که  فرهنگیان  شما  برای  می گیرد. 
به  نسبت  »بی عدالتی«  برابر  در  و  نمی شمارید  همگون 
کاتب سکوت کرده اید، عدالت هم معنا نمی دهد؛ زیرا خدا 
برمی شمارد: »ای  به دشمنان الزم  نسبت  حتا  را  عدالت 
کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به دادگری برخیزید 
نباید دشمنی گروهی  البته  و به عدالت شهادت دهید، و 
شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به 
تقوا نزدیک تر است  و از خدا پروا دارید که خدا به آن چه 
انجام می دهید، آگاه است.« )مائده، آیه ی 8(. فرهنگیان 
و  بیایید  دهید،  گواهی  »عدالت«  به  و  بیایید  فرهیخته ، 
برای فیض محمد کاتب، دادخواهی کنید. زیر سوال بردن 
شخصیت کاتب به همان اندازه که به کاتب برمی گردد، 
به شما نیز برمی گردد که به نحوی ادعای روشنفکری و 

روشنگری دارید. 
اشرف  مثل  و  نشویم  »عدالت«  خواهان  ما  امروز  اگر 
غنی که گاهی کاتب را شخصی دانسته بود که به »این 
سرزمین هویت سیاسی« داده است، سکوت کنیم، بدون 
شک در برابر بی عدالتی ها و مصلحت های چندتا مغرض، 
را  وزیران  پیشین شورای  فیصله ی  اگر  کرده ایم.  سکوت 
نمی پذیرند و آن را »غیرقانونی« می انگارند، چگونه است 
»قانونی«  »سرپرست« ،  وزیران  شورای  فیصله ی  که 
باشد؟ نام گذاری یک جاده ی »فرعی« به نام کاتب و تغییر 
و  کاتب  به  توهین  کاتب،  به  منتسب  اصلی  جاده ی  نام 
بی عدالتی نسبت به دست آوردهای کاتب است. نیروهای 
تغییر  حالت  در  همواره  سیاسی،  نفوذ  دارای  و  پرقدرت 
هستند. قدرت نمایی هنگام کمپاین های انتخاباتی پس از 
انزوا می رود و وعده هایی که به مردم داده اند،  چندی به 
عمل گرای  همه  سیاسی  رهبران  می شود.  فراموش شان 
از  قدرت، دست  به  از رسیدن  و پس  بوده اند  تمام  و  تام 
شعارهای شان برداشته اند و مردم شان را فراموش کرده اند. 
برای  متفاوت  شیوه های  به  همواره  مردم  رسالت  اما 
دادخواهی  برای  است.  کرده  ظهور  حق شان  به  رسیدن 
و  نویسند  گان  روشنفکران،  که  همان گونه  کاتب،  به 
اما  مسئول هستند.  نیز  مردم  دارند،  مسئولیت  فرهنگیان 
آگاهی دهی برای مردم، رسالت روشنفکران است. مردمی 
که با قبول زحمت های زیاد پای صندوق های رای رفتند، 
که  بدانند  دارند  حق  دادند،  رای  سیاسی شان  بزرگان  به 
بزرگان سیاسی در قبال خواسته های مردمی چه دارند؟ با 
از جاده ی »پل سوخته-دارالمان«، دولت  نام کاتب  حذف 
در حقیقت مردم را می خواهد به امتحان بگیرد. مردمی  که 
با رای شان بزرگواران، آقای »غنی«، »عبداهلل، »محقق« 

ارگ ریاست جمهوری همراهی کردند،  تا  را  و »دانش« 
کم کم نسبت به آن ها بی باور می شوند و آماد گی می گیرند 
مقاومت  خاص«  قوم  یک  سیاسی  »انزوای  برابر  در  که 
»خشم آگین«  وعده ی  دانش،  و  محقق  نامه های  کنند. 
به  وزیران  شورای  پی در پی  جلسه های  و  غنی  اشرف 
رهبری عبداهلل، نسبت به »جاده  ی فیض محمد کاتب« از 
طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی به خورد مردم داده 
امتحان  نخستین  در  بزرگواران   این  این که  و  است  شده 
حد  تا  مردم  برای  نیز  شدند،  ناکام  قدرت  »زورآزمایی« 
که  می دانند  حاال  مردم  است.  شده  آگاهی دهی  امکان 
»کاتب« را دولت »سیاسی« ساخته است و از نام پرافتخار 
کاتب، استفاده ی سو کرده است. دولت سه قوم را با تغییر 
نام »جاده ی فیض محمد کاتب«، رو در روی  هم قرار داده 
است. نواندیش از آدرس ازبیک ها »قمار سیاسی« جنرال 
دوستم را بازی می کند، شورای وزیران از آدرس عبداهلل 
می دهد  پیوند  کاتب  قضیه ی  با  را  تاجیک ها  عبداهلل، 
و  نویسند  گان  فرهنگیان،  تنها  که  است  میان  این  در  و 
شدن  قومی  از  را  کاتب  می کوشند،  هزاره  روشنفکران 
نجات بدهند. اما در حقیقت صدای خفه شده و شخصیت 
به انزوا رفته ی اشرف غنی، عبداهلل عبداهلل، سرور دانش 
و محمد محقق نسبت به جاده ی »فیض محمد کاتب«، 
اندازه  ای خفقان ایجاد کرده است که هرچه بکوشیم،  به 
قضیه روزبه روز قومی می شود و تنها هزاره ها هستند که 
یک جا با رهبران شان به »انزوای سیاسی« می روند. رهین، 
سیاسی  »انزوای  کرزی،  دولت  اصلی  کارگذار  عنوان  به 
تقویت می کند و می خواهد  پیش  از  بیش تر  را  هزاره ها« 
نیاز  که  است  این جا  بکند.  سیاسی  بهره برداری  قضیه  از 
جدی می رود تا از رو در رو شدن سه قوم بزرگ نسبت به 
جاده ی »فیض محمد کاتب« جلوگیری شود. بیایید کاتب 
را همان گونه که در گذشته »ملی« بود، هم چنان با بسیج 
همگانی برای دادخواهی به وی، »ملی« نگه داریم. برای 
این که بتوانیم هزاره ها را از »انزوای سیاسی« نجات دهیم 
شدن  قومی  از  هم چنان  را  کاتب  بتوانیم  این که  برای  و 
برهانیم و برای این که بتوانیم در برابر »بی عدالتی« نسبت 
به کاتب ایستاده شویم و برای این که بتوانیم از »عدالت« 
با  را  قضیه  و  شویم  بسیج  تا  داریم  نیاز  ما  کنیم،  دفاع 
دادخواهی  و  شمع افروزی ها  راه پیمایی ها،  گردهمایی ها، 
با »سراج التواریخ«  نفع کاتب و مردمی   که  به  »عدالت« 
جاده ی »فیض  قضیه ی  دهیم.  تغییر  است،  گرده خورده 
است،  گشته  مبدل  مردمی  حیثیت  به  کاتب«  محمد 
شخصیت کاری و سیاسی چهار مرد رده ی اول حکومت 
این ها  اگر  و  است  خورده  گره  جاده  این  با  ملی  وحدت 
در این قضیه جدی عمل نکنند، حد اقل محبوبیت شان را 
نزد روشنفکران از دست می دهند و مردم نسبت به آن ها 
بی باور خواهند شد. هم چنان است رسالت روشنفکران و 
مردمی  که جاده و فیض محمد کاتب، هردو، با آن ها پیوند 
برای شخصیت  دادخواهی  کاتب،  برای  دادخواهی  دارند. 
حیثیت  برای  و  بیایید  است.  مردمی  حیثیت  و  کاتب 

خودمان و برای شخصیت کاتب، بسیج شویم.

اشاره: به تاریخ سوم آپریل سال گذشته، مرکز تحقیقات استراتژیک روسیه، کنفرانس 
بین المللی ای را تحت عنوان »افغانستان بعد از 2014: سناریوهای احتمالی از وضعیت 
منطقه ای و استراتژی روسیه« با حضور جمع بزرگی از کارشناسان سیاسی و نظامی 
روسی برگزار کرد. به گزارش از این سایت، مهم ترین موضوعی که در این کنفرانس 
مورد نقد و نظر قرار گرفت، بررسی امنیت منطقه ای، تهدیدهای کنونی برای روسیه، 
راه حل های اوضاع افغانستان، جنبه های همکاری های بین المللی در این زمینه و برخی 

مسایل دیگر  بود.
از  یکی  و  است  رسیده  خود  پایان  به  نگرانی هایش   تمام  با   2014 سال  که  اکنون 
مهم ترین آزمون های این دور ه- انتخابات ریاست جمهوری- علی رغم تمام مشکالت 
و سناریوهای احتمالی، موفقانه و بدون جنگ و درگیری ها  به پایان رسید و در نتیجه 
این  نتایج و حواشی  این مرکز،  از کارشناسان  دولت وحدت ملی تشکیل شد، یکی 
کنفرانس را به بحث و بررسی گرفته است. نتایج این کنفرانس، جالب و قابل توجه 
نکات  حاوی  است،  واقع بینانه  اندازه  چه  این که  از  گذشته  احتماالت،  تمام  و  است 

بسیاری است که جالب توجه به نظر می رسند.
***

وضعیت  از  احتمالی  سناریوهای   :2014 از  پس  »افغانستان  بین المللی  کنفرانس 
منطقه ای و استراتژی روسیه« در مرکز بین المللی تحقیقات استراتژیک، با حضور سی  

و  دو تن از کارشناسان برگزار شد. 
هدف اصلی این کنفرانس را، تعیین و تعریف موقف از سوی کارشناسان در ارتباط به 
مسایل حیاتی چون تأمین امنیت و ثبات در افغانستان و مناطق آسیای مرکزی بعد از 
2014 تشکیل می داد که در آن مسایلی چون  مبارزه با مواد مخدر، مشکالت احتمالی 
ناشی از خروج قریب الوقوع نیروهای ایاالت متحده و ناتو از افغانستان و شاخصه ها و 
چشم انداز روابط میان روسیه و افغانستان، به بحث و بررسی گرفته شدند. مواردی که 

در زیر می آیند، گزیده   ی مهم ترین نتایج این کنفرانس بود.
توسعه ی  امکان  مشکل  کنونی-  افغانستان  در  عمده  مشکالت  مهم ترین  از  یکی 
وضعیت در منطقه ، پس از سال 2014 است که ظاهراً سخت ترین بخش از مباحث 
کارشناسان در این کنفرانس را تشکیل می داد. از 32 کارشناس تنها 13 کارشناس به 
این سوال پاسخ ارائه کردند؛ در حالی که توافق نظر آن ها در ارتباط به این مشکل، 

حقیقتًا خیلی قناعت بخش نیست.
افغانستان  احتمالی  ارتباط به سناریوی  این کارشناسان، در  توافق نظر  به طور نسبی 
پس از 2014 شامل پیش بینی های ذیل بود: »فروپاشی عملی افغانستان به دو ساختار 
شبه دولتی« و برعکس، بیش تر احتمال به »شروع جنگ های داخلی«  )نتایج آن را 

در نمودار 1 مالحضه می کنیم(.
بنابراین، کارشناسان بر این باور اند که پس از خروج نیروهای آیساف از افغانستان، در 
این کشور جنگ های داخلی )مجدداً( آغاز می شود )تعدادی از این کارشناسان هم به 
این باور اند که این جنگ دفعتًا اتفاق نمی افتد، بلکه احتمااًل یک یا دو سال بعدتر(. 
در این ارتباط، وقوع جنگ به فروپاشی کشور منجر نخواهد شد، با این حال، در مورد 
این که چه پیش می آید و »نتایج« آن چه خواهد بود، در حال حاضر نمی توان چیز 
مشخصی گفت. تعداد بیش تر کارشناسان )در مقایسه با دیگران( بر این باور اند که 
»رییس جمهور جدید، نماینده ی دیگری از پشتون ها خواهد بود و نه از قبیله ی حامد 
کرزی« و احتمال دیگر، عبارت از »بازگشت مجدد طالبان به قدرت« می تواند باشد. 
همان طور که یکی از پاسخ گویان اشاره کرد، »به احتمال زیاد، وضعیت به روالی که 
حاال است، باقی خواهد ماند، بن بست  یا انتقال کنترول تدریجی این کشور به طالبان«. 
با  از سناریوی محتمل، و هم چنین مالحظات دیگر  برآورد کارشناسان  این حال،  با 
از  آن ها  اطمینان  قطعی،  نتیجه گیری  برای  بنابراین،  و  بود  منطبق  کاماًل   ،1 نمودار 

همه ی پیش بینی ها و احتماالت، به نظر کافی نیست. 
نمودار 1

افغانستان در نگاه
افغانستاِن پس از 2014
 و سناریوهای احتمالی

نتایج یک نظرسنجی
منبع: وب سایت رسمی

)РИСИ( انستیتوت تحقیقات استراتژیک روسیه 
نویسنده: 

لئون ِچرِمنُویچ آباُیف، دکترای علوم تکنولوژیک

برخی از کارشناسان این مسئله را نیز گوشزد کردند که »نتیجه ی نهایی این سناریو، 
به مواضع روسیه و قدرت های منطقه ای بستگی دارد«.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی
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نارضایتی اویغورهای چین،

فرصتی برای افغان ها

از زمانی که نخست بریتانیا در قرن نوزدهم میالدی تالش کرد افغانستان را تحت کنترول 
خویش درآورد و ناکام ماند، به نظر می رسد که تلولو خوردن در یک جنگ پرهزینه ی افغانستان 
به یک مرحله ی اجباری برای بازیگران جهانی قدرت تبدیل شده است. اتحاد جماهیر شوروی 
این کار را در دهه ی 1٩80 میالدی انجام داد و از جنگ امریکا در این جا سیزده سال گذشته 

است.
اکنون به نظر می رسد که نوبت چین فرارسیده است تا به خاطر امنیت ملی اش در افغانستان 
نقش ایفا کند. انتظار نمی رود که چین به این زودی ها به افغانستان نیرو بفرستد، حتا اگر ایاالت 
متحده و ناتو نیروهای جنگی شان را در اواخر سال جاری از افغانستان بیرون بکشند. اما چین در 
راستای رسمی سازی رابطه ی نزدیک تر با حکومت افغانستان گام بزرگی برداشته است: هفته ی 
امنیتی در  اقتصادی و  این کشور اعالن کرد که قصد دارد میلیاردها دالر کمک های  گذشته 

اختیار افغانستان قرار دهد. 
مقام های امریکایی که به دنبال تشویق چین بودند، تا فراتر از تالش صرف در راستای انکشاف 
ثروت معدنی افغانستان، نقش بزرگ تری در این کشور ایفا کند؛ این یک خبر خوش بوده است. 
و مقام های افغانستان، که اقتصاد شان در وضع وخیم قرار دارد و حکومت شان برای پرداخت 

هزینه هایش تقال می کند، مشتاقند تا منبع جدید کمک و سرمایه گذاری بیابند. 
تحلیل گران می گویند که عامل اصلی تشدید درگیری های چین در افغانستان، افزایش هشدارها 
در مورد ستیزه جویی اسالمی در میان اویغورها )گروه قومی مسلمان در شمال غرب چین(، در 
پکن است. از سال 2001 بدین سو، تعداد  اندکی از ستیزه جویان اویغور در افغانستان و سایر جاها 
جنگیده اند. مقام های چینی، جنبش اسالمی ترکستان شرق- یک گروه جدایی طلب اویغور- را 
عامل موجی از حمالتی می دانند که صدها تن را در جریان دو سال گذشته در چین کشته اند. 

انگیزه ی جدایی طلبان  از کارشناسان می گویند که نگرانی های چین در مورد گسترش  برخی 
اویغور در میان سایر گروه های ستیزه جو، اضافی اند. اما در حالی که برخی ها این نگرانی ها را 
بی اساس می دانند، افغان ها آن را فرصتی برای دست یافتن به یک منبع جدید و غنی کمک 

احساس کرده اند. 
عالوه بر آن، مصاحبه ها با مقام های افغانستان نشان می دهند که آن ها هم چنین امیدوارند تا از 
حضور ستیزه جویان اویغور در این جا، به عنوان خط فاصل میان چین و پاکستان استفاده کنند، 
پاکستانی که در گذشته به طالبان کمک کرده و به آن ها پناه داده است و در عین حال، متحد 

دیرینه ی پکن است. 
ده ها  از  مورد هریک  در  مداوم  به طور  افغانستان  ملی  امنیت  ریاست  در جریان سال گذشته، 
تن اویغوری که به گفته ی این ریاست توسط نیروهای افغانستان حین جنگ در داخل کشور 
این تالش ها  از  که  غربی ای  و  افغانی  مقام های  است.  داده  اطالع  پکن  به  دستگیر شده اند، 
ردیابی  بر  مبنی  شواهد  دادن  نشان  با  استخباراتی  سازمان  این  که  می گویند  دارند،  آگاهی 
زیاد  و تالش  با دقت  پاکستان،  داخل  در  اسالم گرایان  آموزشی  اردوگاه های  به  ستیزه جویان 

برای مقام های چینی دوسیه آماده کرده اند. 
مقام ها می گویند که این موضوع در صدر آجندای دیدار بی سروصدای ماه گذشته ی رحمت اهلل 
نبیل، سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان، پیش از اولین سفر رسمی رییس جمهور اشرف 
غنی به چین، از پکن قرار داشت. پس از آن و بعد از مالقات رییس جمهور اشرف غنی و رییس 
جمهور شی جین پینگ در هفته ی گذشته، مقام های چینی گفتند که آن ها در مورد پیش برد 
مبارزه ی مشترک با ستیزه جویان اویغور، به توافق رسیدند. نظر به گزارش رویترز، کنگ ژوانیو، 
یک مقام وزارت خارجه ی چین، پس از این دیدار به خبرنگاران گفت: »در زمینه ی امنیت و 
حمایت جدی افغانستان از مبارزه ی چین علیه نیروهای تروریستی جنبش اسالمی ترکستان 

شرق، رییس جمهور غنی اعالن آمادگی کرد«.  
اویغورها که  نبیل گفت: »این یک دست آورد کالن است« که حکومت چین در مورد  آقای 
در پاکستان آموزش دیده بودند، به افغان ها گوش فرامی دهد. وی در مصاحبه ای قبل از سفر 
اخیرش به چین گفت: »تعداد زیادی از اویغورها دستگیر شده اند و در جریان تحقیقات، آن ها 
در مورد جا  و چگونگی آموزش شان، صحبت کرده اند«. »ما فکر می کنیم که آن ها خودشان را 
آماده می کنند و این برای چینی ها مسئله ی کالنی است«. وی اضافه کرد که حکومت جدید 
افغانستان تالش می کرد تا این مسئله را »مدیریت کند« و این دقیقا چیزی است که به نظر 
می رسد اشرف غنی در جریان دیدارش از پکن انجام داده است. در این دیدار چین تعهد کرد تا 
سال 2017، 330 میلیون دالر به افغانستان کمک کند و این در مقایسه با 250 میلیون دالری 

که این کشور در سیزده سال گذشته به افغانستان کمک کرده بود، یک افزایش زیاد را نشان 
می دهد.

به عالوه، چین گفت که برای سرمایه گذاری های جدید تجاری همراه با یک مبلغ نامشخص 
از افزایش کمک های امنیتی، برنامه ریزی می کند. مقام های افغان می گویند که کمک چین 
به افغانستان بسیار فراتر از کمک های محدودی خواهد بود که پکن در گذشته به این کشور 

کرده است و بیش تر روی تالش های مبارزه با مواد مخدر متمرکز بوده اند. 
اما در انجام این کار، چین ریسک های بزرگی را نیز خواهد پذیرفت. تا کنون، حکومت چین 
صرف با سرمایه گذاری محدود این کشور در افغانستان، با مشکل برخورده است. مهم ترین 
سرمایه گذاری تا به امروز، امتیاز 3 میلیارد دالری بوده است که به گروه متالورژی چین داده 
شده است تا معدن غنی مس در منطقه ای در جنوب کابل، که طالبان در آن حضور دارند، 

را استخراج کند. 
این امر مربوط به هفت سال پیش است و در این سال ها، چینی ها در زمینه ی استخراج این 
معدن کار اندکی انجام داده اند و کار آن ها به دلیل تهدید ناشی از حمالت طالبان و هرج و مرج 

کلی در انجام فعالیت های اقتصادی در افغانستان، به تأخیر انداخته شده است. 
تعهدات ساخت مسکن برای روستانشینانی که در نتیجه ی استخراج این معدن بی جا خواهند 
شد، اعمار یک خط آهن و یک نیروگاه برق 400 میگاواتی هنوز عملی نشده اند. مقام های 

افغان در سال گذشته از احتمال مذاکره ی مجدد در مورد این قرارداد سخن گفته اند.
با این حال، آقای غنی پس از بازگشت به کشور در اواخر هفته ی گذشته، نکات مثبتی را در 
مورد تمایل جدید چین به کمک به افغانستان گفت که جای تعجب ندارد. وی به خبرنگاران 
گفت که یک رابطه ی نزدیک تر ]با  چین[، به افغانستان کمک می کند تا »مانند دوران جاده ی 

ابریشم، به چهارراه آسیا« تبدیل شود.
این در حالی است که پس از کشف قطب نما توسط پرتگالی ها و در نتیجه ی آن، بازشدن 
شبکه های  اهمیت  از  می کنند،  وصل  آسیا  با  را  اروپا  دور  گوشه های  که  دریایی ای  خطوط 
باستانی خط سیرها کاسته شد. سپس به سرعت مشخص شد که در مقایسه با راه زنان و قبایل 
غیراعتمادی که منبع اصلی ثروت آن ها غارت کاروان ها هنگام عبور از کوه ها و بیابان های 
آسیای مرکزی بود، خطر دزدان دریایی بیش تر قابل مدیریت است. مدت ها پیش کامیون ها 
افزایش ستیزه جویی طالبان،  راه زنی هنوز وجود دارد و  اما  جاگزین کاروان های شتر شدند؛ 

جاده ی ابریشم را به همان اندازه خطرناک ساخته است که همیشه بوده است. 
پروژه های امریکایی با هدف ایجاد آن چه که مقام ها دوست دارند آن را جاده ی ابریشم جدید 
بنامند، در سیزده سال گذشته فراتر از گفت وگوها و سوء مصرف پول، دست آورد اندکی داشته 
است. آقای غنی در اظهار نظرش به خبرنگاران اذعان کرد که برای هرگونه توسعه ی پایدار 
اقتصادی در افغانستان، صلح ضروری است؛ اما با رنمینبی چین یا دالر امریکایی این روند 

تسریع می شود. 
آقای غنی در پاسخ به این پرسش مستقیم که آیا از چین خواسته است تا در اعمال فشار 
بیاورد تا در زمینه ی وادار کردن  بیش تر بر طالبان سهم بگیرد و بر پاکستان بیش تر فشار 
ارائه ی جزئیات  از  احتیاط  با  از  انجام دهد؟ وی  به گفت وگو، کار بیش تری  رهبری طالبان 
خودداری کرد. در عوض، او از بدبختی های ناشی از جنگ صحبت کرد و گفت: »ما از خون 
خسته ایم«. سپس اضافه کرد: »تنها کسی که می تواند در تأمین صلح مؤثر واقع شود، کسی 

است که با تمام طرف ها رابطه ی خوب داشته باشد«.

یادداشت های سخیداد هاتف

از افغانستان آن قدر خبر خوب ساطع می شود که آدم حیران 
می ماند اول در معرض کدام شان قرار بگیرد. نیروهای پولیس 
در والیت ننگرهار بر شورشیان حمله کردند و تا این لحظه 
پنج شورشی کشته شده و صد نفر شان به اسارت درآمده اند. 
صد  نمی کشند  خجالت  قدیمی هایش.  همان  هم  شورشی 
نفری تسلیم دولت می شوند. البته با بعضی محاسبه ها، این 
کارشان خیلی بد هم نیست. قضیه از این قرار است که این 
صد نفر شورشی در موترهای مخصوص کنوانسیون حقوق 
شورشیان سازمان ملل به کابل منتقل می شوند. در کابل، 
از آن ها خواهش می شود که جانماز ها و کاله های سفید و 
کیسه ی خواب خود را برداشته و در محبس بگرام تشریف 
ببرند. در محبس، به هرکدام از آنان یک جلد قرآن مجید داده 
می شود. دلیل این کار این است که یک شورشی معموال چو 
بید بر سر ایمان خویش می لرزد و هوا هم سرد است. این است 
که به آن ها قرآن می دهند که خود را با آن گرم کنند و مثل 
بید نلرزند. بعد، رییس جمهور یک شب خواب می بیند که بر 
لب دره ای نشسته و هر لحظه به پرتگاه نزدیک تر می شود. از 
خواب می پرد، می بیند که تخت خوابش کج بوده. خوابش 
نمی برد. همه چیز در این مملکت کج است. ناگهان در ذهنش 
می گردد که خدا می داند در محابس مملکت چه عدام توازنی 
برقرار است. گوشی را برمی دارد و به رییس محافظان خود 
خبر می دهد که همین لحظه می خواهد از تمام زندان های 

افغانستان دیدن کند.
رییس جمهور حاال در بگرام است. ساعت 1 بعد از نیمه  شب. 
از شورشی های محبوس معذرت می خواهد. یکی یکی. به آن ها 
قول می دهد که دیگر هرگز بازداشت نخواهند شد. از آنان 
می پرسد که تروریست اند یا مخالفان سیاسی و آن ها با صدای 
بلند و هم آهنگ جواب می دهند: تروریست. رییس جمهور 
جواب آنان را قبول نمی کند و تباشیر و تخته ی سیاه می طلبد. 
یک ساعت بعد، رییس جمهور اثبات می کند که هر تروریستی 
در واقع یک مخالف سیاسی است و اگر تروریست هم شده، 
به خاطر آن است که به او مجال داده نشده از راه های سیاسی 
مخالفت خود را ابراز کند. بعد، رییس جمهور از شورشیان 
محبوس می پرسد که حاال چه هستند؟ تروریست یا مخالفان 
سیاسی؟ و شورشیان یک صدا جواب می دهند: تروریست. 

رییس جمهور عصبانی می شود و می گوید:
»این ها را همین لحظه آزاد می کنید. هیچ انسانی بدون دلیل 
کردید  جمع  ننگرهار  از  را  بی چاره ها  نمی شود.  تروریست 
آوردید به زندان بگرام و انتظار دارید که هنوز مخالف سیاسی 

باشند؟ بدیهی است که تروریست می شوند«.
فردا، صد نفر شورشی که با هزینه ی دولت به کابل آمده اند، 
به عنوان مخالفان بسیار جدی دولت در کابل پخش می شوند 
و خبرها حاکی از آن می شود که هنوز از تعداد دقیق تلفات 
خبری در دست نیست و همکار ما از محل انفجار این گزارش 

را فرستاده:

مخالف سیاسی 

منبع: نیویورک تایمز

برگردان: حمید مهدوی
نویسنده: متیو روزنبرگ
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انجام  جدیدا  که  تحقیقاتی  اساس  بر  پژوهشگران 
شده، هشدار می دهند که کار در شب و شیفت های 
تضعیف  و  مغز  زودرس  پیری  باعث  نامتعارف 
آن  نتایج  که  پژوهش  این  ذهنی می شود.  فعالیت 
در مجله ی پزشکی محیط و اشتغال منتشر شده، 
که  کارهایی  به  اشتغال  سال  ده  که  است  مدعی 
اندازه ی  به  دارند،  نامتعارفی  شیفت های  و  ساعات 
شش سال بیش تر مغز را تحلیل برده و پیر می کند.

پس از این که افراد این نوع مشاغل را ترک می کنند، 
برای  ولی  می شوند؛  جبران  عوارض  این  از  حدی 
بازگشت مغز به حالت عادی، حداقل باید پنج سال 
تحقیقات  نتایج  که  می گویند  پژوهشگران  بگذرد. 
اختالل های  بهتر  درمان  و  شناخت  برای  می تواند 
مغزی نیز مفید واقع شود؛ چون اکثر افراد مبتال به 

این نوع عارضه ها، از بدخوابی رنج می برند.
و  ژنتیک  به صورت  انسان  بدن  طبیعی  ساعات 
غریزی طوری تنظیم شده که ما باید در طول روز 
باشیم.  استراحت  حال  در  ساعات شب  در  و  فعال 
از عوارض کارکردن برخالف ساعت طبیعی  برخی 
بدن، از تشدید خطر ابتال به سرطان سینه گرفته تا 

چاقی مفرط، در گذشته شناخته شده بودند.
سوانزی  دانشگاه  در  تحقیقاتی  گروه های  اکنون 
پژوهش های  با  فرانسه  تولوز  دانشگاه  و  بریتانیا 
جدید نشان داده اند که کار در طول شب می تواند 
تأثیر منفی  نیز  انسان  روی کارکرد و سالمت مغز 
داشته باشد. در این پژوهش حافظه، حضور ذهن و 
دیگر قابلیت های ذهنی سه هزار نفر بررسی شده 

است.
معموال با افزایش سن فعالیت مغز کاهش می یابد، 
که  کسانی  مورد  در  می گویند،  پژوهشگران  ولی 
می کنند،  کار  نامتعارف  شیفت های  و  ساعت ها  در 
این  نتایج  این روند سرعت بیش تری پیدا می کند. 

محققان موفق شده اند، دارویی بسازند که میکروب 
معروف به استافیلوکوک طالیی )اوریوس( مقاوم به 
)MRSA( را هدف قرار داده و آن را  متی سیلین 
از بین می برد. این دارو که »استاف  اِِفکت« نام دارد، 
در یک شرکت هالندی ابداع شده و با مکانیسمی 

متفاوت با انتی بیوتیک ها کار می کند.
محققان امیدوارند »استاف  افکت« تحولی در درمان 
عفونت های میکروبی ایجاد کند و راهی برای حل 
چون  کند؛  باز  انتی بیوتیک  به  مقاومت  مشکل 
کم  بسیار  دارو  این  به  میکروبی  مقاومت  احتمال 
است. در این روش از انزایم )اندو لیزین( ویروس هایی 
باکتری ها  به  طبیعی  به طور  که  می شود  استفاده 

حمله می کنند. 
به  برای حمله  که  است  انزایمی  دارو  این  واقع  در 
MRSA طراحی شده، دارو به سطح این باکتری 
می چسبد و آن را از بین می برد. انتی بیوتیک های 
قرار می دهند  را هدف  داخل سلول  اغلب  معمولی 
را  تأثیر خود  دلیل هم در طول زمان  به همین  و 
بر برخی از انواع میکروب مثل MRSA از دست 

افرادی  ذهنی  توانایی های  داد،  نشان  آزمایش ها 
که بیش از ۱۰ سال در ساعت های نامتعارف و یا 
است که شش  افرادی  مشابه  کرده اند،  کار  شب ها 

سال از آن ها مسن تر هستند.
نوع  این  ترک  از  پس  که  است  این  خوش  خبر 
بازگشت،  عادی  حالت  به  افراد  این  مغز  مشاغل، 

هرچند این بازیابی پنج سال طول کشید.
زوال چشم گیر

دکتر فیلیپ تاکر، یکی از اعضای هیئت پژوهشی 
»این  گفت:  بی بی سی  به  سوانزی  دانشگاه 
افراد  این  مغز  کارکرد  که  دادند  نشان  آزمایش ها 
است  بدیهی  می کند.  افت  چشم گیری  شکل  به 
که هنگام پاسخ دادن به سوال ها و حل تمرین و 
معماهای پیچیده، از هر صد نفر، یک نفر مرتکب 
ولی  دارد؛  پیامدهای جدی ای  که  می شد  اشتباهی 
این  روزمره  زندگی  در  که  گفت  نمی توان  دقیقا 

تفاوت در چه حدی است«.
دکتر فیلیپ افزود که خود او اگر بتواند از آن اجتناب 
کند، حاضر نیست در ساعت های شب کار کند؛ ولی 
»شب کاری یک اهریمن ضروری« در زندگی جوامع 
امروزی است و باالخره کسانی باید این نوع کارها را 
انجام دهند. او می افزاید: »برای کاستن از تأثیرات 
از  دارند،  وجود  مختلفی  راه های  شب کاری،  منفی 
یا  جمله تنظیم بهتر و متناسب تر ساعت های کار 
انجام مرتب آزمایش های پزشکی در مورد این افراد. 
در این آزمایش ها باید قابلیت های ذهنی و واکنش 
مغز این افراد سنجیده شود  تا اولین عالیم خطرناک 

برای سالمتی آن ها تشخیص داده شود«.
مرکز  کارشناسان  از  هیستینگ،  مایکل  دکتر 
به  بریتانیا  مالیکولی  زیست شناسی  آزمایش های 
فعالیت  بازسازی  و  احیا  »امکان  گفت:  بی بی سی 
مغز که در نتایج این تحقیقات منعکس شده، واقعا 

می دهند؛ چون این باکتری ها می توانند سطح خود 
را نفوذناپذیر کنند.

دیواره ی  دهنده ی  تشکیل  اجزای  اندولیزین  اما 
امکان  بنابراین،  می دهد.  قرار  هدف  را  باکتری 
آن  با  مقابله  راه  ژنتیکی  جهش  با  باکتری  این که 
اکنون  استاف  افکت  است.  کم  بسیار  بگیرد،  یاد  را 
به صورت کرم برای درمان عفونت پوستی ناشی از 
MRSA در دسترس است و در درمان نزدیک به 

۸۴ درصد بیماران موفق بوده است.
دارو  این  این که  برای  می زنند،  تخمین  محققان 
به صورت تابلیت یا پیچکاری وارد بازر شود، به پنج 
سال وقت نیاز است. در چند سال گذشته درباره ی 
انتی بیوتیک هشدارهای جدی  به  مقاومت  معضل 
داده شده و حتا خطر آن را از »تروریسم« بیش تر 

دانسته اند.
در  صنعتی  کشور  هشت  سران  هم  گذشته  سال 
تصمیم  و  پرداختند  موضوع  این  به  خود  اجالس 
برای  بین المللی،  و  هماهنگ  اقدامی  در  گرفتند 
هشدار  متخصصان  کنند.  اقدام  مشکل  این  حل 

جالب توجه است؛ چون این موضوع تاکنون در هیچ 
می دهد  نشان  این  بود.  نشده  داده  نشان  پژوهشی 
دچار  حد  چه  تا  فرد  یک  مغز  این که  از  فارغ  که 
کهولت شده باشد، هنوز می توان به احیا و بازپروری 

آن امیدوار بود«.
به گفته ی او، یافته های این پژوهش برای شناخت 
مؤثر  بسیار  می تواند  مغزی  اختالل های  درمان  و 
مثل  درست  نیز  بیماری ها  نوع  این  چون  باشد؛ 
شب کاری به الگوی خواب افراد لطمه می زنند. دکتر 
ساعت های  الگوی  بتوان  می افزاید»اگر  هیستینگ 
دایمی  و  منظم  ممکن  حد  در  را  بیداری  و  خواب 
حفظ کرد، ممکن است نتوان آسیب های ناشی از 
را جبران کرد؛  کهولت سلول های مغزی و عصبی 

ولی می توان عوارض آن را بهبود بخشید«.
»به عنوان مثال، در خانه های سال مندان می توان 
یک الگوی مشخص برای ۲۴ ساعت روز و کنترول 
فعالیت افراد در طول روز و شب را به اجرا گذاشت. 
این مستلزم نور زیاد در طول روز، خوابیدن در طول 
مثل مالتونین  مناسب  داروهای  از  استفاده  و  شب 

قبل از خواب است«.
یک  کارشناس  دیژک،  ژان  درک-  پروفیسور 
که  افرادی  می کند،  تأکید  خواب  پژوهشی  مرکز 
سنین  در  حتا  بوده اند،  شب کاری  مشغول  سال ها 
بازنشستگی نیز به نسبت سایرین وضعیت خواب 
بدتری دارند و بنابراین، برخی از این تأثیرات ممکن 

است به این سادگی برطرف نشوند.
او می افزاید: »ما پذیرفته ایم که کار در ساعت های 
سالمت  برای  شب کاری  به خصوص  و  نامتعارف 
جدید  پژوهش  این  ولی  است.  مضر  افراد  جسمی 
تأثیر  نیز  مغز  کارکرد  روی  حتا  که  می دهد  نشان 
پژوهش  این  نتایج  من،  اعتقاد  به  و  دارد  منفی 

بسیاری را متعجب خواهد کرد«.

داده اند که در بیست و پنج سال گذشته هیچ رده ی 
مقاومت  موارد  و  نشده  تولید  انتی بیوتیک  جدید 
برای  که  یافته  افزایش  قدری  به  انتی بیوتیک  به 
 ،MRSA  جمله از  میکروب ها،  برخی  با  مقابله 
انتی بیوتیک  نوع  یک  به  مؤثر  انتی بیوتیک های 
بدون  موارد آن هم  برخی  در  یافته که حتا  تقلیل 

تأثیر است.
دکتر بیورن هرپرز، میکروب شناس بالینی می گوید: 
»نتایج نشان می دهند که این روش جدید قابلیت 
متحول  را  انتی بیوتیکی  درمان  که  دارد  را  آن 
به  دارویی  چند  مقاومت  موارد  افزایش  »با  کند«. 
درمان  برای  جدید  استراتژی  باید  انتی بیوتیک، 
اندولیزین فقط  عفونت های میکروبی طراحی کرد. 
با  و  می دهد  قرار  هدف  را  نظر  مورد  باکتری های 

باکتری های مفید کاری ندارد«.
شیوه،  همین  از  استفاده  با  تا  امیدوارند  محققان 
ای ُکالی  و  سوزاک  سل،  بر  غلبه  برای  داروهایی 
)E.Coli( مقاوم به درمان نیز بسازند. )بی بی سی(
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بگو مگو از

از  افراد زماني مطیع قانون مي شوند که رنج حاصل 
اصل  این  اگر  بچربد.  جرم  انجام  لذت  بر  مجازات، 
مهم را در نظر بگیریم، مي توان این گونه نتیجه گیري 
کرد که یک دلیل اصلي رشد جرم و جنایت، فساد و 
بي قانوني ها در کشور، مجازات نکردن یا تخفیف مجازات براي مجرمان است 

که در مقایسه با لذت حاصل از جرم شان، به شدت ناچیز بوده است.
ناقضان قانون در  سال هاي گذشته ماه عسل بزرگ ترین مجرمان، مفسدان و 
فساد  مجازات،  و  قانوني  پي گرد  از  ترس  بدون  افراد،  این  است.  بوده  کشور 
کردند، دست به تجاوز زدند و در مقابل قانون قرار گرفتند. امید مي رود در دولت 
جدید، این افراد از مصئونیت سیاسي و قانوني محروم شوند و دولت با قاطعیت 
با ناقضان قانون برخورد کند. در غیر آن، بعید است که بتوانیم حاکمیت قانون 

را تقویت بخشیم.

دارد،  دوست  را  خانه اش  دِم  کاج  درخت  که  آدمی 
برای شاد شدن می یابد. شادمان  بهانه  روز یک  هر 
زیستن شاید چیزی نیست جز فراهم آوردن تک تِک 
بهانه ها برای دوست داشتن؛ دوست داشتنی که گاه 
خودش اتفاق می افتد، ولی گاه باید یادش گرفت. باید یاد گرفت چگونه می شود 
دل  موسیقی  به  می شود  چگونه  گرفت  یاد  باید  داشت.  دوست  را  کاج  درخت 
چوبی   دیواِر  ماهی ها،  کشید...  نفس  رنگ ها  در  و  کرد  زندگی  شعر  با  باخت، 
چیز هایی  روز،  یک  گوناگوِن  ساعت های  در  آسمان  متفاوت  نقاشی های  و 
دوست داشتنی هستند. خوش بختی شاید چیزی نیست جز عشق ورزیدن به خود 

و طبیعت، ولی باید یاد گرفت چگونه می شود عاشق شد.
باور دارم.  باورشان دارم. چند چیز دیگر مثل این ها را هم  این ها را می دانم و 
اما ای کاش زندگی آن قدر ساده بود که می شد باورش کرد. آدِم درون ما بعضی 
اوقات در پارادوکسی از دانسته ها و باور های مان می زیید. گاه آن زمان که قرار 
است شادترین آدم دنیا باشیم، غریبانه در ته قلب خویش غمگینیم و غم انگیزتر 

این که حتا خودمان نمی دانیم چرا.

Reza Farzam

Homaira Sadeqyar





نوگرایی  مانع  قبیله ها،  و  ارتودوکس  رهبران 
افغانستان در 

مهمان خانه های کابل، شاهد رفت وآمد گروه های بزرگی 
از سران اقوام و قبایل هستند که به نام »ریش سفیدان«، 
به پایتخت می آیند و دیدگاه های شان را با رهبران سیاسی کشور، در میان می گذارند. 

جوهر این رفت  و آمد، خوب است؛ اّما پی آمد آن می تواند خیلی ناگوار باشد.
سران قومی نمی دانند که خود قربانی برنامه های مافیای مواد مخدر و جنگ ساالران 
هستند. آنان از جنگ ساالران مخارج دریافت می کنند و روی سفره های رنگین شان 
و  سر  به  و...  چپن  دستار،  پکول،  گذاشتن  با  و  می آیند  کابل  به  بعد،  می نشینند. 
ایشان  با  را  خویش  محالت  مافیای  رهبران  خواست های  عبداهلل،  و  غنی  شانه های 
روز  هر  بذله گویی ها،  و  مختلف  رنگ های  با  کاله برداری،  این  می گذارند.  میان  در 
تقویت  با  گروه ها،  این  خواست های  مهم ترین  می شود.  پخش  کشور  رسانه های  از 
رسانه های  نشانی  به  عمده  نقد  سپس،  می شوند.  آغاز  دینی  اصول  رعایت  و  دین 
سیستم  بر  شدید  نقد  با  و  می شود  مطرح  شهروندی  حقوق  فعال  گروه های  و  آزاد 
بانک داری، آزادی زنان و گسترش آزادی های فرهنگی ادامه می یابد. در پایان، این 
نقش  که  را  شخص  فالن  تا  می دهند  پیش نهاد  سیاسی،  رهبران  به  ریش سفیدان، 
مهمی در محله ی  شان داشته است، به سمت والی، فرمانده پولیس، شهردار، رییس 
گمرکات، رییس دادگاه ها و دادستانی های محلی و... برگزینند. ناگوارتر از همه این 
به  زنان  و  جوانان  جای گاه  می آیند،  کابل  به  که  گروه هایی  این  جمع  در  که  است 
تحقیر  دیده ی  با  را  جوانان  و  نمی دهند  ارزش  زنان  نقش  به  آنان  است.  خالی  کلی 

می نگرند.
رییس جمهور و رییس اجرایی که سخت به حمایت مردم نیازمند اند و کاله رنگین 
و چپن سنگین را بر سر و شانه ی  شان می بینند، وعده ی هرگونه حمایت و هم کاری 

را به این ریش سفیدان قومی می دهند.
ُپرهزینه. مشکل  خیلی  هم،  از سویی  و  اند  وقت گیر  خیلی  از یک سو  نشست ها  این 
دیگری که این نشست ها ایجاد می کنند، این است که روند اصالحات را که حکومت 
دوراهی  در  را  سیاسی  رهبران  و  می زنند  شدید  است، صدمه ی  متعهد  آن  به  جدید 

انتخاب قرار می دهند.
افغانستان، دو گونه نهاد مدنی شکل گرفته است. گونه ی سنتی جامعه ی مدنی،  در 
مدنی  خاست گاه  هرچند  گروه ها،  این  هستند.  قبیله  ای  اجتماعی  گروه های  همان 
که  هستند  شهروندی  گروه های  کننده ی  هماهنگ   تکنیکی،  لحاظ  از  اّما  ندارند، 
این  فیصله های  نامیده می شوند.  نهادهای مدنی  انسان شناختی،  دریافت های  به  نظر 
نهادها، الزامًا بر بنیاد اصول تجددخواهی شکل نمی گیرند. اّما از دید ساختاری، این 
نهادها، نهادهای مدنی هستند که می توانند بر دولت دادخواهی کنند و از گروه های 
مختلف اجتماعی نمایندگی کنند. از این رو، برآیند کارکردهای آ ن ها همیشه گوارا به 
نظر نمی رسد. گونه ی دیگر جامعه ی مدنی، جامعه ی مدنی شهروندباور است. جوهر 
فکری این نهادها را تجددخواهی شکل می دهد که از انقالب کبیر فرانسه بدین سو 
به تاز  گی در کشور ظهور کرده اند  نهادها،  این  رایج گردیده است.  در جوامع مختلف 
غرب  آن  رأس  در  که  است  بشری  مدرن  جامعه ی  آن ها  مالی  و  فکری  حامی  و 
فراوانی  درگیری های  هم  با  افغانستان،  در  مدنی  جامعه ی  کانون  دو  این  دارد.  قرار 
اّما هدف  دارند. یکی جامعه ی سنتی و دیگری جامعه ی مدرن را نمایند  گی می کند. 

مشترکی دارند که دادخواهی و تأثیرگذاری بر حاکمیت سیاسی است.
بهترین گزینه برای نشست های مشورتی با شهروندان کشور در والیت ها، این است 

که رهبران خود به والیت ها بروند و با نمایندگان واقعی مردم مشورت کنند.
دو  این  میان  در  سازنده  وساطت  با  تا  کنند  تالش  باید  افغانستان،  سیاسی  رهبران 
میان  سازنده  برای گفت وشنود  را  زمینه  و  آورند  به دست  اجتماعی، مشروعیت  گروه 

جامعه ی مدنی افغانسان )سنتی و مدرن( فراهم گردانند.

Malek Sitezجیمزگالگر،سردبیربخشبهزیستیبیبیسی

شب کاری و شیفت های نامتعارف مغز را تحلیل می برد

انزایم جای انتی بیوتیک،
 راهی تازه برای غلبه بر مقاومت میکروبی
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راکيتيچ: محکوم 
به پيروزي بر آلمريا هستيم

سامر: روبن 
در سطح مسي و رونالدو است

آالبا:
 اين مصدوميت خيلي تلخ بود

بارسلونا پنج شنبه شب توانست انتقام شکست سال گذشته خود 
را از آژاکس بگیرد و با نتیجه ی ۲-۰ این تیم را مغلوب کند. 
ایوان راکیتیچ، ستاره ی کروات بارسا یکی از خوب های این تیم 
در مقابل آژاکس بود. او در پایان بازی به خبرنگاران گفت: »سال 
گذشته این جا شکست خورده بودیم و می دانستیم که چه بازی 
دشواری پیش رو داریم. خوب بازی کردیم و شایسته ی پیروزی بر 
آژاکس بودیم. در هر بازی به قصد پیروزی وارد زمین می شویم. 
پس از یک هفته ی دردناک و تحمل دو شکست سخت، به این 
برد نیاز داشتیم. حاال به پیروزی بر آلمریا فکر می کنیم. در این 

بازی محکوم به پیروزی هستیم«.
راکیتیچ در مورد نیمکت نشینی در ال کالسیکو گفت: »مسلم 
است که هیچ بازیکنی از نیمکت نشینی خوشش نمی آید. با 
این حال، این تصمیم سرمربی بود و باید به آن احترام گذاشت. 
وظیفه ی من این است که در تمرینات سخت تالش کرده و 
آمادگی خودم را به لوییس انریکه اثبات کنم. هر زمان که در 
زمین حضور داشته باشم، همه ی توانم را برای موفقیت بارسا 

می گذارم«.

ماتیاس سامر، مدیر ورزشي بایرن مونیخ، معتقد است که آرین 
روبن، ستاره ی هالندي این باشگاه، در اندازه هاي کریس رونالدو 
ولیونل مسي است. روبن یکی از 6 بازیکن بایرن است که در 
فهرست ۲3 نفره ی توپ طال جای دارد و سامر معتقد است که 
این ملی پوش هالندی را باید در بین بهترین های جهان جای 

دارد.
او به بیلد گفت: »روبن بازیکنی در کالس جهانی است؛ در سطح 
مسی و رونالدو. او شایسته ی همه ی ستایش هایی است که از 
او می شود. نمی توان روی او قیمت گذاشت؛ نه به عنوان یک 
بازیکن و نه به عنوان یک انسان. او از امتیاز داشتن یک زندگی 
باثبات برخوردار بود. آرین به یک تعادل در زندگی اش رسیده 
است. نمی دانم او در بهترین دوران حرفه ای اش قرار دارد یا نه؛ اما 
ثباتی که او در نمایش هایش در باالترین سطح دارد و هم چنین 

تالش هایش در تمرینات، استثنایی است«.

داوید آالبا، مدافع بایرن مونیخ، تایید کرد که به دلیل مصدومیت 
از ناحیه ی همسترینگ، براي چند هفته از میادین دور خواهد بود. 
این ملی پوش اتریشی در دیدار پنج شنبه شب بایرن مقابل رم دچار 
آسیب دیدگی شد و معاینات دیروز نشان داد که نیاز به جراحی دارد. 
او به سایت اختصاصی باشگاه بایرن گفت: »این اتفاق واقعا برای 
من تلخ است. بعد از جراحی، در زودترین زمانی که پزشکان اجازه 
بدهند، ریکاوری را آغاز می کنم. امیدوارم به کمک تیم پزشکی مان 
هرچه زودتر به میادین برگردم«. پپ گواردیوال، سرمربی بایرن، هم 
با ابراز ناراحتی از مصدومیت آالبا  گفت: »این خبر بسیار بدی 
برای ماست. ما یک بازیکن خیلی خوب که می تواند در همه ی 

پست ها بازی کند  را از دست دادیم. واقعا حیف شد«.

روني: رونالدو بدون شک
 برتر از مسي است

بنزما: آنچلوتي به من اعتماد دارد

برتري مسي بر رونالدو و رائول در چمپيونزليگ

اسکولز: انتظار عملکرد بهتري از يونايتد داشتم

ندود: باشگاه هاي ايتاليايي بايد بيدار شوند

يونايتد به دنبال بازگرداندن ناني

ريال مادريد،  شانس اول قهرماني چمپيونزليگ

اعتراض شديد يک هوادار بارسا به پيکه

کفش  سومین  پنج شنبه  رونالدو  کریستیانو 
اول  شانس  و  کرد  دریافت  را  خود  طالي 
توپ طالي سال ۲۰۱۴ نیز به حساب مي آید. 
وین  با  منچستریونایتد  در  سال ها  رونالدو 
خوبی  ارتباط  همواره  و  بود  هم بازی  رونی 
وین  است.  داشته  وجود  بازیکن  دو  این  بین 
اختصاصی  تلویزیون  با  مصاحبه  در  رونی 
منچستریونایتد به تمجید از کریس رونالدویی 
پرداخت که در این فصل تاکنون ۲۰ گول در 

ثمر  به  ریال  برای  قهرمانان  لیگ  و  اللیگا 
رسانده است.

وی گفت: »فکر می کنم رونالدو امسال هم 
توپ طال را خواهد برد. دشوار است که این 
یابد.  اختصاص  دیگری  بازیکن  به  عنوان 
فوق العاده  اخیر،  سال  سه  دو  این  در  رونالدو 
بوده و به روشنی خودش را از زیر سایه ی مسی 
خارج کرده است. شک ندارم که کریستیانو در 

حال حاضر برتر از مسی است«.

کرد  عنوان  مادرید  ریال  مهاجم  بنزما،  کریم 
که کارلو آنچلوتي، سرمربي این تیم از زمان 
حضورش در برنابئو، از او حمایت کرده است. 
مهاجم فرانسوی در چند هفته ی اخیر، عملکرد 
بسیار خوبی داشته و با گول زنی در دو دیدار 
مقابل لیورپول و بارسلونا، تمجیدهای فراوانی 
از او شده است. او آنچلوتی را یکی از دالیل 
موفقیت خود می داند و به تمجید از سرمربی 

خود پرداخت.
او گفت: »همیشه اطمینان آنچلوتی به خودم 
کردم.  حس  ریال  در  حضورش  زمان  از  را 
که  پرز  فلورنتینو  باشگاه،  رییس  همین طور 
که  سوت هایی  کرد.  حمایت  به شدت  من  از 

در پیراهن مادرید و فرانسه برای انتقاد از من 
زده می شدند را به خاطر دارم؛ ولی می دانم دلیل 
آن ها، انتظاری بود که از من داشتند. در فوتبال، 
همه چیز بسیار سریع رخ می دهد. تمام چیزی 
که می دانم، این است که هر کاری بتوانم انجام 

می دهم. امیدوارم به این روند ادامه دهم«.
بنزما سپس در تمجید از تیم فعلی ریال گفت: 
خیلی  و  داریم  قرار  خوبی  بسیار  دوران  »در 
بسیار  اتحاد  نباید  بازی می کنیم؛ ولی  خوب 
همه ی  کرد.  فراموش  را  بازیکنان  بین  خوب 
ما در یک مسیر قرار داریم و هر بازیکنی که 
به داخل زمین می آید، می تواند تفاوت ها را رقم 

بزند. می تواند بازی را به نفع ما بچرخاند«.

لیو مسي با دو گولي که پنج شنبه شب وارد 
دروازه ی تیم آژاکس کرد، موفق شد تا با رکورد 
قهرمانان  لیگ  در  گونزالس  رائول  گول   7۱
برابري کند. در حال حاضر رکورد گول زنی لیگ 
رائول قرار دارد و  اختیار مسی و  قهرمانان در 
کریس رونالدو با 7۰ گول زده، دوم است. مسی 
در حالی به این آمار گول زنی دست یافته که 
تنها ۲7 سال و ۴ ماه و ۱۰ روز دارد. از این لحاظ 

او برتری آشکاری بر رائول و رونالدو دارد. 
آمار گول زنی  به  بیندازیم  نگاهی  کافی است 
رائول و رونالدو، زمانی که هم سن حاالی لیو 

مسی بودند. رائول متولد ۲7 جون سال ۱977 
است. سن او در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۰۴ ، ۲7 سال 
از  و ۴ ماه و ۱۰ روز بود. رائول چند روز قبل 
این تاریخ، با زدن یک گول به دیناموکیف، آمار 
گول زنی خود در چمپیونزلیگ را به ۴۸ گول 
رساند. به عبارتی، او ۲3 گول کمتر از مسی زده 
بود.  اختالف مسی با رونالدو از این هم فاحش تر 
است. رونالدو متولد 5 فبروری  ۱9۸5 است. او در 
تاریخ 9 دسامبر ۲۰۱۲، ۲7 سال و ۴ ماه و ۱۰ روز 
داشت. آمار گول زنی رونالدو در آن تاریخ تنها 3۴ 

گول بود به عبارتی 37 گول پایین تر از مسی.

پل اسکولز، اسطوره ی باشگاه منچستریونایتد 
بهتري  انتظار منچستریونایتد  عنوان کرد که 
تحت هدایت فان خال را داشته است. یونایتد 
در حال حاضر در رده ی دهم لیگ برتر قرار 
دارد و از ۱۰ بازی خود، تنها ۱3 امتیاز به دست 
آورده است. این در حالی بود که تحت هدایت 
مویس در سال گذشته، در این مقطع، یونایتد 
5 امتیاز بیش تر کسب کرده بود. فان خال در 
حال حاضر، گران ترین ترکیب تاریخ لیگ برتر 
را با حضور خرید های جدیدی مثل دی ماریا، 
لوک شاو، فالکائو، اره را و... در اختیار دارد و انتظار 

می رفت که نتایج بهتری کسب کند.
 The با  مصاحبه  در  اسکولز 
»لوییس  گفت:   Independent
انتظار  من  است.  پیشرفت  حال  در  فان خال 
منچستریونایتد بهتری نسبت به سال گذشته 
و در این مقطع از فصل را داشتم. این که متوجه 
شد فان خال در جریان بازی به چه چیزی فکر 
می کند، سخت است. رفتار او تغییری نمی کند 
او  آرام است. مسلما  بازی کامال  و در جریان 
خیلی با کسی که در طول جام جهانی در کنار 

زمین ایستاده بود، تفاوت دارد«.

پاول ندود،  هافبک سابق یوونتوس عنوان کرد 
به  را  یوونتوس  باید  ایتالیایي  باشگاه هاي  که 
عنوان الگو قرار دهند تا فاصله ي فوتبال ایتالیا 
با بقیه ی لیگ ها کم شود. هافبک اهل چک 
که 3۸5 بازی برای یوونتوس و التزیو در سری 
آ انجام داده، در مصاحبه با تلویزیون ملی چک، 
عنوان کرد که باشگاه های ایتالیایی باید بیدار 

شوند و پیشرفت کنند.
او گفت: »فاصله بین بایرن مونیخ و تیم های 
ایتالیایی بسیار زیاد است. این را دو فصل پیش 
در یوونتوس دیدیم، با این حال، مثل شکست 

9-۱ رم دراماتیک نبود. فوتبال ایتالیا دیگر مثل 
گذشته نیست و این به وضوح مشخص است؛ 
ولی فکر می کنم می توانند به روزهای خوب 
بازگردند. ایتالیا در خواب فرورفته و باید بیدار 
شود. یوونتوس استدیوم اختصاصی دارد و در 
فروخته می شود.  کامل  بلیط هایش  بازی  هر 
خود  الگوی  را  یووه  باید  هم  باشگاه ها  باقی 
قرار دهند. ورزشگاه یوونتوس و موزیم یووه از 
زیباترین چیز هایی هستند که در طول دوران 
فوتبالم دیده ام. افتخار می کنم که بخشی از 

تاریخ یوونتوس بوده ام«.

ناني،  هافبک خود  منچستریونایتد قصد دارد 
در  قرضي  به صورت  حاضر  حال  در  که  را 
اسپورتینگ لیسبون بازي مي کند، در زمستان 
نانی که برای یک فصل به صورت  بازگرداند. 
پیوسته،  لیسبون  اسپورتینگ  به  قرضی 
عملکرد نسبتا خوبی به همراه این تیم در این 
مدت داشته است. بند خرید در پایان فصل در 
قرارداد او قرار دارد و رقم تعیین شده حدود ۲۰ 

میلیون یوروست. عملکرد ضعیف یونایتد در ۱۰ 
بازی لیگ برتر باعث شده تا فان خال و مدیران 
باشگاه، به فکر بازگرداندن  هافبک با تجربه ی 
یونایتد باشند. یونایتد از اوایل فصل با سیستم 
۲-5-3 بازی می کرد؛ ولی عملکرد خوب مقابل 
چلسی و منچسترسیتی با سیستم ۴-۱-۴-۱ 
و درخشش دی ماریا در پست خود، باعث شده 

تا فان خال به فکر بازگرداندن نانی باشد.

پس از اتمام دور چهارم مرحله ی گروهي لیگ 
قهرمانان، هم چنان تیم هاي ریال مادرید و بایرن 
به عنوان شانس هاي اصلي قهرماني در تمام 
بنگاه هاي شرط بندي اروپا محسوب مي شوند. 
ریال و بایرن، هردو صعودشان به مرحله ی بعد را 
قطعی کرده اند. کهکشانی ها در این فصل پس 
از شروعی ناامید کننده در اللیگا، با کسب ۱۲ 
برد پیاپی، از جمله برتری بر لیورپول  در آنفیلد 
با نتیجه ی 3-۰ و نیز پیروزی بر بارسا در ال 
کالسیکو با نتیجه ی 3-۱، خود را به عنوان 

آماده ترین تیم حال حاضر اروپا مطرح کردند.
بایرن پپ گواردیوال در این فصل نیز مدعی 
اول قهرمانی بوندسلیگا محسوب می شود و در 
لیگ قهرمانان نیز با ۴ برد متوالی، از جمله 
برتری 7-۱ در زمین رم، نشان داد که در این 
فصل نیز یک مدعی جدی قهرمانی محسوب 
می شود. در حال حاضر شانس قهرمانی ریال: 
۴.5 به ۱، شانس بایرن: ۴.75 به ۱، شانس بارسا: 
6.5 به ۱ و شانس چلسی: 7 به ۱ تخمین زده 

می شود.

فني  نقص  دلیل  به  که  بارسلونا  کاروان 
هواپیما، پنج شنبه شب را در آمستردام گذرانده 
بود، دیشب وارد فرودگاه ال پرات شهر بارسلون 
یک  سرگذاشتن  پشت  از  پس  بارسلونا  شد. 
برای  را  متوالی  باخت  دو  که  دشوار  هفته ی 
این تیم در پی داشت، پنج شنبه شب موفق 
به شکست دادن آژاکس و قطعی کردن صعود 

خود به مرحله ی یک هشتم شد.
با  که  بارسا  مرکزی  مدافع  پیکه«،  »جرارد 
اشتباه فاحش خود در ال کالسیکو، زمینه ساز 
بعد  به  بازی  آن  از  بود،  ریال شده  اول  گول 
دیگر فرصت حضور در ترکیب بارسلونا را پیدا 

نکرده است. در مقابل سلتا جزو ۱۸ نفر نبود و 
پنج شنبه شب نیز نیمکت نشین بارترای جوان 

بود.
دیروز و در هنگام خروج بازیکنان بارسلونا از 
فرودگاه ال پرات، یکی از هواداران بارسا رو به 
پیکه با صدای بلند فریاد زد و گفت: »پیکه! 
کمی عاقل تر باش. باید بیش تر بدوی«. این 
مسئله باعث شد تا پیکه با تعجب برگردد و 
به آن هوادار خشم گین خیره شود. در نهایت 
پیکه بدون هیچ واکنشی از فرودگاه خارج شد. 
دیگر بازیکنان بارسا با هیچ واکنش منفی از 

جانب هواداران روبه رو نشدند.
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رونالدو: مي خواهم 
بهترین بازیکن تاریخ شوم

کريستيانو رونالدو، ستاره ی ريال مادريد عنوان کرد که دوست دارد وقتي کفش هايش را آويزان مي کند، بهترين 
بازيکن تاريخ باشد. رونالدو که به تازگی کفش طال را برای بار سوم به دست آورده، در رقابتی ديگر با ستاره   های 
فوتبال جهان، مدعی اول کسب توپ طالست. رونالدو عنوان کرد که می خواهد پيشرفت کند و به بهترين 
بازيکن تاريخ تبديل شود.
او گفت: »هميشه سعی کردم خوب کار کنم و آمارم در چند فصل اخير خيلی خوب بوده است. دو فصل 
اخير بهتر از هميشه بوده، ولی بهترين بازيکن پرتگال بودن برايم کافی نيست. می خواهم بهترين بازيکن تاريخ 
شوم. وقتی فوتبالم تمام می شود، می خواهم خود را در کنار بهترين ها ببينم.
همه در باره ی بازيکنان ريال مادريد صحبت می کنند و در پايان فصل متوجه خواهيد شد که چه تيم خوبی 
تشکيل داده ايم. اگر چيزی نبريم، بهترين نيستيم. از لحاظ فردی، بسيار خوشحالم و خوب کار کرده ام. به 
عنوان يک تيم بايد اين روند را تا پايان فصل ادامه دهيم. شايد کمی روی تصاحب توپ کار کرده ايم که اتفاق 
مثبتی است و برای حريفان مشکل ساز شده ايم؛ زيرا موقعيت های فراوانی ايجاد می کنيم«.
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د ټولنې او  خلکو ساتنه د هر وګړي ايماني او وجداني دنده ده.

د شکمنو کړنو په اړه افغان ملي امنيتي ځواکونو ته معلومات ورکړئ او 

يا هم له سيمييزو پوليسو سره په  119 شمېرې اړيکه ونيسئ.

هر  وجدانی  و  ايمانی  وظيفۀ  جامعه  و  خانواده  از  محافظت 

افغان می باشد.

از فعاليت های مشکوک به نيروهاى امنيتی محل تان اطالع 

دهيد و يا با پوليس محل به شماره 119 تماس بگيريد.
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