
سرشت نامه های خیالی
وقتی آدم بچه است، آرزوهای بی شماری دارد. حتا اگر کل دنیا را دست مان قرار دهند، 
شاید باز هم کافی نباشد. و این گونه، یکی از ناب ترین آرزوهای من از آن زمان، اکنون 
همچون بارقه ای در ذهنم باقی مانده است: گمانم هفت یا هشت سالم بود. به گفته ی 
مادر، آن زمان نحیف تر و الغرتر از آن بودم که بتوانم از خودم در برابر هرچیز دفاع 
کنم. تخیلم بیکران بود و گویا این تخیالت و آرزوها، برابر نصف وجودم بودند، از وجودم 
تغذیه می کردند و فکر می کنم دیگر تعجبی نداشت که از خودم بپرسم، چرا نسبت به 

تمام هم سن و سال های خودم، ریزه تر و نحیف تر بودم. 
یادم است، زمانی که آن دهکده ی پرشور را ترک می کردید و می رفتید طرف کابل، به 
من قول دادید، از کابل یک اسپ چوبی برایم بیاورید. از زمانی که خانه را ترک کردید، 
نمی دانم چند ماه، نیمی از سال یا یک سال تمام گذشت. در این مدت و خیلی خوب 

4صفحهبه خاطر دارم، شب و روز مشتاقانه در انتظارت بودم. در واقع در انتظار ...
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در حال حاضر، اشرف غنی در رأس حکومت افغانستان قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که 
نگرانی جامعه ی جهانی را بار آورده بود، اکنون رهبری کشور را به دو کاندیدای پیش تاز انتخاباتی واگذار 
نموده است که هردوی شان در سطح رهبری دولت قرار گرفته اند. با این حال، چالش های زیادی فرا روی 

حکومت اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل قرار دارند.
دوشنبه، 29 سپتامبر، رییس جمهور اشرف غنی در یک فضای آرام مراسم تحلیف را انجام داد. آیا این به 

معنای برقراری ثبات سیاسی در افغانستان است؟
کریم پاکزاد: هنوز خیلی زود است که در این مورد قضاوت صورت گیرد. با این حال، این یک رویداد مهم در 
تاریخ افغانستان است، به خصوص آن که این کشور از زمان شکل گیری جغرافیای کنونی اش از سال 1747 به 
این سو، برای اولین بار شاهد انتقال مسالمت آمیز و صلح آمیز قدرت می باشد. در واقع، افغانستان حتا پس از 
روی کار آمدن نظام جمهوری پس از کودتای سال 1973، همواره با بحران انتقال قدرت سیاسی مواجه بوده 

است و حتا این مسئله به ریختاندن خون می انجامیده است.

مصطفی رضایی، مخترع جوان کشور در عرصه ی علمی، برای اولین بار در سطح جهان، سانتریفیوژ چند 
محوره را اختراع کرد و مدال نقره ی داو زدهمین  جشنواره ی مسابقات بین المللی اختراعات کرواشیا–زاگرب 

را از آن خود کرده است.
به همین خاطر، جمعی از نهادهای مدنی با همکاری شماری از نهادهای دولتی افغانستان، نخستین همایش 
بزرگ ملی را به هدف تقدیر و تجلیل از اختراعات این مخترع جوان کشور تدارک دیده بودند. این محفل که 
در تاالر همایش های دانشگاه طبی کابل برگزار شد . مقام های دولتی، نمایندگان پارلمان، فعاالن جامعه ی 
مدنی، دانشجویان، استادان دانشگاه ها و سایر مدال آوران کشور در عرصه های مختلف از او تقدیر کردند و 

در این محفل شرکت داشتند.
مفیدیت اختراع علمی مصطفی رضایی به همه ی انسان ها در سطح جهان می رسد. مهم ترین و اصلی ترین 
مزیت این اختراع او این است که در دستگاه مذکور، غنی سازی اورانیوم با سرعت و مقدار بیش تر صورت 

می گیرد. باید توجه شود که برای غنی سازی بیشتر اورانیوم، باید سرعت دوران سانتریفیوژ افزایش یاید.
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کشت کوکنار 7 درصد
 و تولید آن 17 درصد افزایش یافته  است

»30 تا 40 درصد جنگ افغانستان جنگ تریاک است«

وزارت داخله: 21 تن به اتهام دست داشتن 
در رویداهای جنایی بازداشت شدند
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سازمان ملل: زنان افغان برای دستیابی
 به حقوق شان، با موانع   جدی مواجه اند

اشرف غنی باید توانایی های
 خود را در افغانستان ثابت کند

نکوداشت از مدال آور و مخترع جوان، 
مصطفی رضایی

صفحه

صفحه
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صفحه 2

سینما و داعش؛ نگاه فیلم سازان
 به اسالم گرایی افراطی

به دنبال تهدید طالبان، 
28 مکتب در ننگرهار مسدود شده اند
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واران: تا مدت ها 
از زیدان خجالت مي کشیدم

7ص



ملل  سازمان  بشر  حقوق  دفتر  روز:  اطالعات 
برای  هنوز  افغان  زنان  که  کرد  اعالم  متحد 
دستیابی به حقوق شان، با موانع   جدی مواجه اند. 
این سازمان ابراز  امیدواری کرده است که حکوت 
وحدت ملی برای حل مشکالت زنان افغان اقدام 
را  کشور  این  در  زنان  علیه  خشونت  انوع  و  کند 

از بین ببرد.
و  اراده  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق  دفتر 
برای  را  ملی  وحدت  حکومت  حکومت  رویکرد 
خوانده؛  کننده  امیداور  کشور  زنان  حقوق  تأمین 
مسئولیت  حکومت  این  که  است  کرده  تأکید  اما 
دارد تا انواع خشونت ها علیه زنان را از بین ببرد ، 
و  تنبیه  را  خشونت ها  عامالن  و  حمایت  زنان  از 

مجازات نماید.
که  خواسته  ملی  وحدت  از حکومت  سازمان  این 

برای تأمین حقوق زنان، راه های مؤثر و دوام دار را 
در پیش گیرد. رشیده مانجو، گزارشگر ویژه ی دفتر 
در سفری هشت  متحد  ملل  سازمان  بشر  حقوق 
روزه به کشور، وضعیت 9 سال گذشته ی زنان و 
می گوید  او  است.  کرده  بررسی  را  افغان  دختران 
که به دالیل زیادی زنان هنوز در موارد زیادی به 
حقوق شان دسترسی ندارند و خشونت ها علیه زنان 

ادامه داشته است.
خانم مانجو روز گذشته در این نشست خبری در 
کابل گفت که امروزه مشکالت امنیتی و جو ترس 
افغان  دختران  و  زنان  وضعیت  بر  افغانستان  در 
اثر گذار است. او افزود، بر اساس یافته  هایش، هنوز 
انواع مختلف خشونت علیه زنان و دختران افغان 

در زندگی شخصی و اجتماعی آنان وجود دارد.
ازدواج های  زنان،  علیه  مردان  توسط  خشونت 

اجباری، بد دادن، بدل و قتل زنان به خاطر جرایم 
آنان  هدف مند  کشتار  زنان،  خودسوزی  اخالقی، 
محل  در  دختران  و  زنان  جنسی  اذیت  و  آزار  و 
به  که  اند  مشکالتی  جمله ی  از  خیابان ها  و  کار 
دختران  و  زنان  فراراه   هنوز  مانجو،  خانم  گفته ی 

افغان وجود دارند.
اقدام های  گذشته  سال  پانزده  در  افزود،  او  اما 
انجام  افغان  زنان  حقوق  تأمین  برای  قانونی 
ایجاد کمیسیون حقوق بشر،  از  شده که می توان 
قانون  ایجاد  و  امن  خانه های  وجود  زنان،  وزارت 
هنوز  ولی  برد؛  نام  زنان  علیه  خشونت  با  مبارزه 
به  این کشور  موانع   دیگری وجود دارند که زنان 

حقوق شان نمی رسند.
او، سیستم عدلی رسمی کامل نیست  به گفته ی 
ندارند.  اندازه ی کافی دسترسی  به  آن  به  زنان  و 

و  نیست  زنان  مشکالت  جواب گوی  سیستم  این 
به  زنان  و  است  فاسد  که  شده  گفته  مواردی  در 
آن اعتماد نمی کنند. روی همین دلیل، فشارهای 
خانواده و جامعه بر زنان سبب می شود که زنان به 
مانند  می آورند؛  رو   عدلی  غیر رسمی  سیستم های 

جرگه ها و شوراهای محلی.
جرگه ها  و  محلی  شوراهای  او،  گفته ی   به  اما 
مشکالت  آمدن  به وجود  باعث  و  اند  تبعیض آمیز 
شکایت ها،  ثبت  از  زنان  ترس  مانجو  می شوند. 
نداشتن  حقوق شان،  مورد  در  زنان  آگاهی  فقدان 
نبود  دادخواهی،  برای  مادی  و  اقتصادی  امکانات 
آزادی رفت و آمد برای زنان و دختران و فشارهای 
خشونت ها  ادامه ی  اصلی  عوامل  از  را  خانوادگی 

علیه زنان در کشور خواند.

بازداشت  از  داخله   امور  وزارت  روز:  اطالعات 
رویدادهای جنایی  داشتن  اتهام دست  به  تن   21
در کابل و شماری از والیت های کشور خبر داد. 
روزنامه ی  به  وزارت  این  ارسالی  خبرنامه ی  در 
اطالعات روز آمده است، چهار متهم یک رویداد 
جنایی پس از دیدار پدر مقتول با سرپرست وزارت 
کابل  پولیس  فرماندهی  سوی  از  داخله،  امور 

بازداشت شدند.
پدر مقتول در دیدار با محمد عمر داوودزی گفته 
است که مسعود، پسر 20 ساله اش به روز سه شنبه 

هوتل  در  عروسی  مراسم  یک  در  روان  هفته  ی 
از  کابل  شهر  سوم«  »پروان  در  واقع  استانبول 
سوی چهار تن با ضربات چاقو زخمی شده است 
و اکنون در یکی از شفانه های این والیت بستری 

است.
پولیس  به  داخله  امور  وزارت  سرپرست  سپس 
رویداد  این  عامالن  زودتر  هرچه  تا  داده  دستور 
دهد.  قرار  قانونی  پی گیرد  مورد  و  بازداشت  را 
آن  از  پس  داخله،  وزارت  خبرنامه ی  اساس  بر 
رویداد  این  عامل  چهار  کابل  پولیس  فرماندهی 

به  ابتدایی،  بررسی های  از  پس  و  بازداشت   را 
قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  فرصت  زودترین 

می سپارد.
به  داخله   وزارت  دیگر  ارسالی  خبرنامه ی  در 
روزنامه ی اطالعات روز آمده است، در 24 ساعت 
گذشته در چندین عملیات پولیس 17 تن به اتهام 
دست داشتن در رویداهای جنایی بازداشت شدند. 
قتل،  به  پیوند  در  تن   7 خبرنامه،  این  اساس  بر 
شش تن در پیوند به دزدی موتر و اموال منزل، 
یک تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر، دو تن در 

پیوند به  پیوند به مجروحیت و یک تن دیگر در 
تجاوز جنسی بازداشت شده اند.

تخار،  کابل،  والیت های  مربوطات  از  افراد  این 
پولیس  نیروهای  سوی  از  ننگرهار   و  هرات 
امور  وزارت  خبرنامه  ی  در  شده اند.  بازداشت 
در حال حاضر تحت  است، مظنونین  آمده  داخله 
بازداشت پولیس قرار دارند و تحقیقات بیش تر از 
پولیس  این خبرنامه،  اساس  بر  دارد.  آنان جریان 
در  جنایی  جرایم  کاهش  برای  خود  تالش های 

سراسر کشور را تشدید بخشیده است.

اطالعات روز: مسئوالن ریاست معارف والیت 
دلیل  به  می گویند،  کشور  شرق  در  ننگرهار 
مکتب   28 دست کم  تروریست،  طالبان  تهدید 
شینواری،  آصف  شده اند.  مسدود  والیت  این  در 
گفت،  والیت  این  معارف  ریاست  سخنگوی 
و  دانش آموزان  طرف  این  به  روز  سه  از  طالبان 
والیت  ده باالی  ولسوالی  مکتب های  آموزگاران 

ننگرهار را تهدید می کنند که به مکتب نروند.
دانش آموزان  تهدید،  این  دلیل  به  او،  گفته ی  به 

انستیتوت  یک  و  مکتب   28 آموزگاران  و 
درس  به  معلم  تربیت  مرکز  و  فنی  آموزش های 
طالبان  گروه  گفت،  شینواری  نمی توانند.  رفته 
از  برخی  تغییر  خواهان  تهدید،  این  رفع  برای 
تعدادی  رهایی  این والیت،  در  امنیتی  مسئوالن 
خوراکی  مواد  و  دار و  تهیه ی  و  زندانیان شان  از 

برای طالبان  شده اند.
این  حل  برای  که  خواست  حکومت  از  او 
مشکالت اقدام های الزم را روی دست گیرد. در 

همین حال، فضل احمد شیرزاد، فرمانده   پولیس 
گروه  عضو  دو  بازداشت  به دنبال  گفت،  ننگرهار 
طالبان توسط نیروهای امنیت ملی، این گروه به 
مکتب ها  به  آموزگاران  رفتن  مانع  و  رفته  محل 

شده اند. 
تهدید  طالبان  گفت،  ننگرهار  پولیس  فرمانده 
کرده اند که اگر این افراد آزاد نشوند، به آموزگاران 
او  اما  نمی دهند.  را  مکتب ها  به  رفتن  اجازه ی 
بزرگان  و  ریش سفیدان  حاضر  حال  در  افزود، 

محل برای حل این مشکل وارد عمل شده اند و 
تالش می کنند این تهدید را رفع کنند.

رفتن  مانع  طالبان  که  نیست  بار  نخستین  این 
می شوند.  مکتب  به  آموزگاران  و  دانش آموزان 
والیت  شیندند  ولسوالی  در  طالبان  نیز  پیش تر 
مکتب ها،  دانش آموزان  کشور  غرب  در  هرات 
به ویژه دانش آموزان دختران را تهدید کرده بودند 
که دیگر به مکتب نروند. به دنبال آن نزدیک به 

صد مکتب در این ولسوالی مسدود شدند.

نمایندگان  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 
تعدیل  روی  مجلس  این  دیروز  نشست  در 
نرسیدند.  نتیجه ا ی  به  کشور،  معادن  قانون 
سوی  از  به تازگی  معادن  قانون  تعدیل  طرح 
حکومت به مجلس نمایندگان پیش نهاد شده 
است. کمیسیون منابع طبیعی و محیط زیست 
مجلس نمایندگان دیروز این طرح را به نشست 

عمومی این مجلس ارائه کرد.
عبیداهلل رامین، عضو این کمیسیون گفت که 
خواستار  خود  تازه ی  پیش نهاد  در  حکومت 

حذف ماده ی 48 قانون معادن از سوی مجلس 
اعضای  که  افزود  او  است.  شده  نمایندگان 
کمیسیون  مشترک مجلس نمایندگان در این 
زمنیه با هم بحث و رایزنی کردند، اما اختالف 
نظر وجود داشت و آنان به توافق نهایی دست 

نیافتند.
رامین افزود، حکومت حذف ماده ی 48 قانون 
قانون  و 42   9 ماده ی  به  استناد  با  را  معادن 
 48 ماده ی  در  است.  کرده  پیش نهاد  اساسی 
ایجاد  از طریق  قانون معادن، ۵ درصد عواید 

یک کد ویژه به والیتی اختصاص داده شده که 
معدن در آن والیت قرار دارد و منع واگذاری 

قرارداد به دست دوم گنجانیده شده است.
طرح  طرف دار  مجلس  نمایندگان  از  برخی 
دیگر  شمار  و  بودند  حکومت  پیش نهاد  
نشان  شدید  مخالفت  طرح  این  با  نمایندگان 
خواستار  مجلس  نمایندگان  از  شماری  دادند. 
بازنگری جدی قانون معادن شدند و گفتند که 
نفع شرکت ها  به  مالیات  بحث  قانون  این  در 
سنجیده شده و این جفای بزرگی در حق مردم 

است.
قرارداد  در  گفت،  کوهستانی  قربان  حاجی 
آن  درصد سود  بامیان، 9۵  حاجی گگ  معدن 
به شرکت و ۵ درصد سود به مردم می رسد که 
این جفا در حق مردم است. اعضای مجلس 
پس از رایزنی های زیاد روی طرح تعدیل این 
قانون به نتیجه  ای نرسیدند و این طرح دوباره 
به کمیسیون  مشترک مجلس ارجاع شد. قانون 
سال  اوایل  ماده  و 117  فصل  در 20  معادن 

روان از سوی مجلس تصویب شده بود.

کشت کوکنار 7 درصد و تولید آن 17 درصد افزایش یافته  است2
»30 تا 40 درصد جنگ افغانستان جنگ تریاک است«

از  تازه  آمار  ارائه ی  اساس  بر  روز:  1اطالعات 
در  ملل، کشت کوکنار  و سازمان  سوی حکومت 
افزایش  درصد   17 آن  تولید  و  درصد   7 کشور 
یافته است. وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره ی 
مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل دیروز 
اصلی  دلیل  کابل،  در  نشست خبری مشترک  در 
را  کشور  در  مخدر  مواد  تولید  و  کشت  افزایش 
امنیت  تأمین  در  امنیتی  نیروهای  بودن  مصروف 

انتخابات گذشته خواندند.
بر اساس این گزارش، 209 هزار هکتار زمین در 
این  و  شده  کشت  کوکنار  کشور  در   2013 سال 
رقم، در سال 2014 به بیش از 224 هزار هکتار 
را  کوکنار  کشت  درصدی   7 افزایش  که  رسیده 
هنوز  شده،  یاد  گزارش  اساس  بر  می دهد.  نشان 
افغانستان  در  جهان  مخدر  مواد  درصد   90 هم 

تولید می شود.
با مواد مخدر در نشست ذکر شده  وزارت مبارزه 
در  مخدر  مواد  تن   ۵۵00 افغانستان  کرد،  اعالم 
سال  در  رقم  این  و  بود  کرده  تولید   2013 سال 
مبارز  است.  یافته  افزایش  تن   6400 به   2014
حال  در  که  گفت  وزارت  این  سرپرست  راشدی، 
در 1۵ والیت کشور کوکنار کشت  حاضر صرف 

نمی شود.

کشت کوکنار در والیت بلخ در سال 2014 محو 
کشت  این  از  پیش  که  سرپل  والیت  اما  شده ، 
به  دیگر  بار  بود،  رسیده  صفر  به  آن  در  کوکنار 
کشت کوکنار روی آورده است. راشدی گفت که 
از  کشور،  والیت   9 در  کوکنار  کشت  درصد   89
جمله هلمند، قندهار، فراه، ننگرهار، نیمروز، زابل، 

لغمان، کنر و هرات کشت شده است.
هلمند با تولید 46 درصد تریاک، در صدر فهرست 
قرار  کشور  در  تریاک  کننده ی  تولید  والیت های 
بر هلمند،  تولیدی عالوه  تریاک  دارد. 69 درصد 
در والیت های قندهار، فراه و ننگرهار تولید شده 
است. راشدی گفت، تا زمانی  که اراده ی سیاسی 
جدی برای محو مزارع کشت کوکنار وجود نداشته 
رها  بدنام  پدیده ی  این  شر  از  افغانستان  باشد، 

نخواهد شد.
او افزود، شماری از والی ها، ولسوال ها، فرماندهان 
برخی  در  مواد مخدر  با  مبارزه  رییسان  و  پولیس 
از والیت ها نه تنها مانع کشت کوکنار نمی شوند، 
بلکه در این زمنیه با دهقانان همکاری دارند. اما 
نبرد،  نام  از کسی  این زمینه  راشدی مشخصًا در 
ولی گفت، بعضی از این مقام ها در افزایش کشت 

کوکنار نیز نقش اساسی دارند.
سرپرست وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت، بعضی 

مخدر  مواد  قاچاق  در  دولتی  مقام های  از  دیگر 
سهم دارند و شمار دیگری از مقا م های دولتی، از 
امر حکومت سرپیچی می کنند. راشدی به حکومت 
وحدت ملی پیش نهاد کرد که برای مبارزه با مواد 
مخدر، باید چنین افراد را از وظیفه های شان برکنار 

کند.
بر  مخدر،  مواد  با  مباره  وزارت  ادعای  اساس  بر 
اساس قانون، کشت کوکنار در کشور جرم است و 
قانونی قرار گیرد؛  باید مورد پی گرد  کشت کننده 
پدیده  ی  این  به کشت  پیوند  در  که  دهقانانی  اما 
خطرناک بازداشت می شوند، با همکاری والی ها و 
برخی از مقام های دولتی در والیت ها دوباره رها 

می شوند.
مواد  علیه  مبارزه  اداره ی  رییس  فیدوتوف،  یوری 
دیروز  نشست  در  ملل  سازمان  جرایم  و  مخدر 
است  این  دهنده ی  نشان  سروی  این  گفت، 
به  افغانستان،  در  مخدر  مواد  با  مبارزه  برای  که 
از  است. شماری  نیاز  جامع  و  رویکرد جدید  یک 
مبارزه ی  جدید  حکومت  دارند،  تأکید  کارشناسان 
آغاز  در کشور  برای محو کشت کوکنار  را  جدی 

کند.
جنگ تریاک

در نشست دیروز، باز محمد احمدی، معین مبارزه 

مواد  کشور،  داخله  ی  امور  وزارت  مخدر  مواد  با 
مخدر را منبع تمویل مهم طالبان تروریست خواند 
و گفت: »30 تا 40 درصد جنگ افغانستان، جنگ 
تولید  کشت،  درصد   90 افزود،  او  است«.  تریاک 
و قاچاق مواد مخدر در مناطق نا امن والیت های 
کشور صورت می گیرد: »80 درصد این مناطق زیر 

کنترول شورشیان مسلح است«.
احمدی با انتقاد از لغو قطعه ی ویژه ی پولیس در 
تأیید  داخله  امور  وزارت  مواد مخدر  با  مبارزه  امر 
انجام شده که در  افرادی  از سوی  این کار  کرد، 
کشت و تولید مواد مخدر دست دارند. او خواستار 
افزایش شمار پولیس مبارزه با مواد مخدر در کشور 
کشت  با  مبارزه  پولیس،  کنونی  تشکیل  »با  شد: 

کوکنار در کشور دشوار است«.
برای  امریکا  بازرسی  اداره  ی ویژه ی  چندی پیش 
با  بود،  کرده  اعالم  )سیگار(  افغانستان  بازسازی 
وجود مصرف 7.6 میلیارد دالر برای مبارزه با مواد 
در  مخدر  مواد  تولید  میزان  افغانستان،  در  مخدر 
کشور بیش تر از گذشته شده  است. به باور سیگار، 
دولت،  دستگاه  در  فساد  باعث  مخدر  مواد  تولید 
تقویت شبکه های تروریستی و فراهم سازی منابع 
مالی برای نیروهای مخالف دولت افغانستان شده 

است.

سازمان ملل: زنان افغان برای دستیابی به حقوق شان، با موانع   جدی مواجه اند

وزارت داخله: 21 تن به اتهام دست داشتن در رویداهای جنایی بازداشت شدند

به دنبال تهدید طالبان، 28 مکتب در شرق مسدود شده اند

بحث اعضای مجلس روی تعدیل قانون معادن، بی نتیجه پایان یافت

پنج قرض دار کابل بانک
 به دادستانی معرفی شدند

نشستی بین افغانستان، 
پاکستان و فرماندهان طالبان 

برگزار می شود

پنج  که  کرد  اعالم  کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
در  شده اند.  معرفی  دادستانی  به  رسمًا  بانک  کابل  قرض دار 
آمده  به روزنامه ی اطالعات روز  این وزارت  ارسالی  خبرنامه ی 
است، بر اساس حکم ریاست جمهوری، ۵ تن از مظنونان قضیه ی 
کابل بانک از سوی پولیس بازداشت و رسمًا به دادستانی ارتشا 

و فساد اداری معرفی شده اند.
بر اساس این خبرنامه، این افراد شامل عتیق اهلل، رییس شرکت 
صدیق یار، محب اهلل، معاون شرکت صدیق یار، عبدالمجید، رییس 
شرکت سایر مسعود لمیتد و کارمند فعلی کابل بانک نو، حاجی 
محمود، دکاندار ناحیه ی دوم شهر کابل و محب اهلل است. این 
اقدام پس از آن صورت گرفت که دادگاه استیناف به دادستانی 
را  بانک  کابل  قرض داران  نفری   227 لیست  که  داد  دستور 

پی گیری کند.
فهرست این افراد را شیرخان فرنود در اختیار دادگاه استنیاف قرار 
داده است. دستور مذکور به روز سه شنبه هفته ی روان در نشست 
فیصله ی نهایی دادگاه استنیاف کابل در مورد متهمان قضیه ی 
خلیل اهلل  و  فرنود  شیرخان  دادگاه  این  شد.  داده  بانک  کابل 
فیروزی، رییسان سابق این بانک را هرکدام به 10 سال زندان 
و پرداخت بیش از پنج صد میلیون دالر محکوم به مجازات کرد.

نیست که مجمعوعًا چه  به طور دقیق مشخص  با آن هم، هنوز 
تعداد افراد از کابل بانک قرض دار اند. این هم معلوم نیست که 
از میان قرض داران، چه تعداد آنان قرضه های شان را پرداخته و 
چه تعداد دیگر هنوز قرض دار باقی مانده اند. کابل بانک در سال 
2010 نسبت دادن حدود 900 میلیون دالر قرضه ی غیرقانونی 

ورشکست شد که قضیه ی آن هنوز حل نشده است.

اطالعات روز: خبرگزاری رویترز به تازگی بر اساس یک 
سند، گزارشی را منتشر کرده است که در آن، حکومت چین 
خواستار برگزاری نشستی موسوم به »آشتی و صلح« بین 
سران افغانستان، پاکستان و نمایندگان طالبان شده است. 
هدف این پیش نهاد چین، از سرگیری مذاکرات صلح بین 

حکومت افغانستان و طالبان تروریست خوانده شده است.
داوود سلطان زوی، از اعضای ارشد تیم اشرف غنی، رییس 
جمهور کشور نیز به رویترز گفته است، این پیش نهاد یک 
اقدام آغازین و خیلی مهم است و در این مورد در فرصت 
منابع  از  نقل  به  رویترز  شد.  خواهد  داده  اطالع  مناسبی 
رییس  غنی،  اشرف  حاضر  حال  در  که  است  داده  گزارش 

جمهور کشور این پیش نهاد چین را زیر بررسی دارد.
گفته می شود که به همین دلیل هنوز این پیش نهاد به طور 
رسمی اعالن نشده؛ زیرا رییس جمهور این مسئله را با دقت 
خواستار  پاکستان  و  طالبان  آیا  کرد.  خواهد  بررسی  کامل 
چین  اقدام  این  خیر.  یا  هستند،  نشستی  چنین  در  شرکت 
برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان در حالی صورت 
افراطی  پیکارجویان  تهدید  با  نیز  کشور  این  که  می گیرد 

مواجه است.
جریان  در  چین  پیش نهاد  این  رویترز،  گزارش  اساس  بر 
نشست روند استانبول مطرح شده است. اشرف غنی، رییس 
در  دولتی  بلند پایه ی  هیأت  یک  رأس  در  کشور  جمهور 
نشست روند استانبول در چین اشتراک کرد و از آن کشور 
خواست که افغانستان را در برقراری صلح و ثبات کمک کند. 

چین به این خواست اشرف غنی پاسخ مثبت داد.
با وجود مبارزه ی سیزده ساله ی نیروهای ناتو علیه تروریز م، 
هنوز هم حمالت مسلحانه ، انفجاری و انتحاری طالبان در 
انتظار می رود که حکومت  دارد.  ادامه  به طور منظم  کشور 
تأثیر گذار  با کشورهای  تازه  روابط  بر قراری  با  ملی  وحدت 
بر حکومت پاکستان، امنیت و صلح را در کشور بر قرار کند.

در  تروریز م  النه های  گفته اند،  حکومتی  مقام های  زیرا 
در  ناامنی  ایجاد  برای  را  آنان  کشور  این  و  اند  پاکستان 
افغانستان، تمویل و تجهیز می کند. اما این ادعاها از سوی 
پاکستان بارها رد شده است. این در حالی است که چندی 
با  پاکستان  که  کرد  اعالم  نیز  امریکا  دفاع  وزارت  پیش 
پیش  افغانستان  علیه  را  نیابتی  جنگ  طالبان،  از  استفاده 

می برد.
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افغانستان  حکومت  رأس  در  غنی  اشرف  حاضر،  حال  در 
قرار دارد. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که نگرانی 
جامعه ی جهانی را بار آورده بود، اکنون رهبری کشور را 
به دو کاندیدای پیش تاز انتخاباتی واگذار نموده است که 
هردوی شان در سطح رهبری دولت قرار گرفته اند. با این 
و  غنی  اشرف  حکومت  فرا روی  زیادی  چالش های  حال، 

عبداهلل عبداهلل قرار دارند.

اشرف  جمهور  رییس  سپتامبر،   29 دوشنبه، 
غنی در یک فضای آرام مراسم تحلیف را انجام 
داد. آیا این به معنای برقراری ثبات سیاسی در 

افغانستان است؟
کریم پاکزاد: هنوز خیلی زود است که در این مورد قضاوت 
صورت گیرد. با این حال، این یک رویداد مهم در تاریخ 
زمان  از  کشور  این  آن که  به خصوص  است،  افغانستان 
شکل گیری جغرافیای کنونی اش از سال 1747 به این سو، 
برای اولین بار شاهد انتقال مسالمت آمیز و صلح آمیز قدرت 
آمدن  کار  روی  از  پس  حتا  افغانستان  واقع،  در  می باشد. 
با  همواره   ،1973 سال  کودتای  از  پس  جمهوری  نظام 
این  انتقال قدرت سیاسی مواجه بوده است و حتا  بحران 

مسئله به ریختاندن خون می انجامیده است.
جمهوری  ریاست  انتخابات  که  گفت  باید  مورد  این  در 
افغانستان یک نا امیدی برای مردم این کشور  و بخشی از 
افکار عمومی جامعه ی جهانی بود. در حقیقت، در دور اول 
انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل بر گزار شد، بر 
اساس یک نظر سنجی، مردم افغانستان به شکل گسترده 
در انتخابات شرکت نموده بودند. همه به این باور بودند که 
شد  خواهد  جمهور  رییس  یک  دارای  به زودی  افغانستان 
در  می کند.  تصاحب  مسالمت آمیز  شکل  به  را  قدرت  که 
حالی که در دور دوم انتخابات به خاطر تقلب های گسترده 
در روند رای دهی، وضعیت به گونه ی دیگری رقم خورد. 
عبداهلل  عبداهلل  اعتراض  مورد  غنی،  اشرف  شدن  برنده 
واقع شکست عبداهلل عبداهلل در دور دوم  قرار گرفت. در 
چون  بود؛  تصور  از  دور  غنی،  اشرف  مقابل  در  انتخابات 
عبداهلل عبداهلل در دور اول انتخابات 4۵ درصد کل آرا را 
کاندیداهایی که  تمام  آن،  بر  و عالوه  بود  آورده  به دست 
پنجم  و  چهارم  سوم،  رده های  در  انتخابات  اول  دور  در 
قرار گرفته بودند و در انتخابات شکست خورده بودند، در 
دور دوم انتخابات از وی حمایت می نمودند؛ در حالی که 
خود  به  را  آرا  کل  درصد   31.6 اول  دور  در  غنی  اشرف 
انتخابات  دوم  دور  آرای  شمارش  بود.  داده  اختصاص 

مورد اعتراض عبداهلل عبداهلل قرار گرفت. طرف داران وی 
در  لذا   نمودند.  موازی  حکومت  یک  ایجاد  به  تهدید  حتا 
افغانستان وضعیتی پیش آمده بود که این کشور دارای دو 
رییس جمهور شده بود، وضعیتی که برای جامعه ی جهانی 
امریکا غیرقابل قبول بود.  ایاالت متحده ی  و به خصوص 
جان کری، وزیر امور خارجه ی ایاالت متحده ی امریکا سه 
بار به افغانستان سفر کرد  و سر انجام هر دو نامزد را قانع 
ساخت که انتخابات را کنار بگذارند، روی تقسیم قدرت به 

توافق برسند و یک حکومت وحدت ملی تشکیل دهند.

چه  بی عدالتی  این  مقابل  در  افغانستان  مردم 
واکنشی نشان دادند؟

نیامد  به حساب  افغانستان هیچ  مردم  آرای  پاکزاد:  کریم 
و  جوانان  بعضی  که  بود  دلیل  همین  روی  نشد.  شمار  و 
آن ها  آرای  به  آن  در  که  را  توافق  این  مدنی،  جامعه ی 
بی احترامی صورت گرفته بود، مورد اعتراض قرار دادند. در 
افغانستان این توافق را پذیرفتند؛  همین حال، اکثر مردم 
چون آن ها از به میان آمدن یک بحران دیگر می ترسیدند. 
در حال حاضر مردم افغانستان از این  که برای بار دوم به 

دام تنش های داخلی نیفتادند، راضی می باشند.

عبداهلل  و  غنی  اشرف  میان  قدرت  تقسیم  آیا 
عبداهلل، پایدار خواهد بود؟

کریم پاکزاد: هنوز بسیار زود است که در این مورد چیزی 
گفته شود. در واقع، تقسیم قدرت میان دو فردی که تفاوت 

کامل شخصیتی با هم دارند، صورت گرفته است.
در  وی  است.  برخاسته  کشور  داخل  از  عبداهلل  عبداهلل 
مقاومت ضد نیروهای اتحاد جماهیر شوروی تا جنگ علیه 
گروه طالبان در کنار فرمانده مسعود حضور داشته است. 
بر خالف آن، اشرف غنی از غرب برگشته است. وی یک 
او  اقصاد دان است و کارمند سابق بانک جهانی می باشد. 
است.  برگشته  افغانستان  به  طالبان  رژیم  سقوط  از  پس 
ملل  سازمان  دفتر  در  مشاور  عنوان  به  نخست،  در  وی 
ایفا کرد و سپس در کابینه ی حامد  متحد در کابل نقش 
کرزی به عنوان وزیر برگزیده شد. از نگاه سیاسی، اشرف 
ادامه دهنده ی سیاست های کرزی می باشد،  غنی بیش تر 
وقت  جمهور  رییس  مخالف  عبداهلل  عبداهلل  که  حالی  در 
بود، به خصوص به دلیل سیاست های وی در قبال طالبان. 
اشرف غنی بیش تر طرف دار مذاکره با شورشیان می باشد؛ 
نقطه ای  به حول  نمی خواهد  عبداهلل  عبداهلل  حالی که  در 
بچرخد که طی سال های اخیر هیچ نتیجه ای نداده است. 

از  قضاوت، پس  اولین  باشیم.  منتظر  باید  در حال حاضر 
معرفی وزیران کابینه صورت خواهد گرفت. هر دوی آن ها 
برای  را  توانا  جوانان  و  متخصص  افراد  که  داده اند  وعده 
به  آن ها  که  شود  دیده  می کنند.  معرفی  وزارت خانه ها 
وعده های شان عمل می کنند یا ما دوباره به تقسیم قدرت 

با فرماندهان جنگی برخواهیم خورد؟

دست دراز کردن به سوی طالبان چه نتیجه ای 
در پی خواهد داشت؟

مخفی  به طور  غنی  اشرف  شک،  بدون  پاکزاد:  کریم 
مأموران خویش را در میان طالبان خواهد فرستاد و یک 
دید  خواهیم  ما  گرفت.  خواهد  پیش  در  را  مخفی  روند 
به طور  داشت.  برخواهد  پرده  آن  از روی  که وی خودش 
می کنند.  رد  را  دولت  با  مذاکره  هرگونه  طالبان  رسمی، 
افغانستان حضور  در خاک  نیروهای خارجی  زمانی که  تا 

داشته باشند، موضع آن ها تغییر نخواهد کرد.

اقتصاد، سیاست... کدام یک از این ها در آینده ی 
نزدیک برای حکومت چالش آفرین خواهد شد؟

کریم پاکزاد: پرسش امنیت تنها متوجه گروه طالبان نیست. 
گاهی، بخش بزرگی از نا امنی ها از سوی باندهای مافیایی 
مردم  می زند.  سر  دارند،  حضور  کشور  نقاط  تمام  در  که 

افغانستان برای تأمین امنیت، تا این سطح توقع دارند.
جمهور  رییس  که  است  دیگری  چالش  فساد  هم چنان، 
اشرف غنی با آن مواجه می باشد. دستگاه قضایی آن قدر به 
فساد آغشته است که حتا مردم افغانستان مجبور می شوند 
برای حل منازعات شان، به گروه طالبان مراجعه کنند. در 
دستگاه حکومتی، در تمام بخش های آن فساد وجود دارد. 
ما منتظریم که وضعیت تغییر کند و رییس جمهور اشرف 
غنی یک اداره ی سالم  را به میان آورد. از نگاه اقتصادی، 
است.  وابسته  خارجی  کمک های  و  تجارت  به  افغانستان 
کمک های  توسط  افغانستان  بودجه ی  بزرگ  بخش  یک 
پیشرفت  به  قادر  باید  افغانستان  می شود.  تأمین  خارجی 
فرا روی  که  را  موانعی  باید  جدید  دولت  شود.  ]اقتصادی[ 
بردارد.  راه  از  دارند،  قرار  افغانستان  اقتصادی  پیشرفت 
هم چنان اقتصاد افغانستان به دلیل این که راه مستقیم به 
می باشد.  پاکستان  دولت  با  روابط  به  وابسته  ندارد،  بحر 
پاکستانی چندان خوب  با مقام های  در حال حاضر روابط 
انتظارات  نیست. اکنون افغانستان در زمینه های گوناگون 

بزرگی از دولت دارد.

گزارش های نشر شده از سوی وزارت مبارزه با مواد مخد و اداره ی مبارزه 
با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد نشان می دهد که تولید تریاک در 
سال 1393 نسبت به سال 1392 هفده درصد افزایش داشته است. مقام های 
وزارت مبارزه با مواد مخدر می گویند که چون نیروهای امنیتی امسال مصروف 
تأمین امنیت انتخابات بودند و کمتر به کشت و تولید مواد مخدر توجه نشده، 
کشت و تولید این پدیده ی خانمان سوز افزایش یافته است. این به این معنا 
است که افزایش هفده  درصدی تولید مواد مخدر در کشور، یکی از هزینه های 
انتخابات روشن و شفاف می باشد که در آن حتا به حریم خصوصی گوسفندان 
نیز تجاوز شد. از سوی دیگر، می توان به عالقه ی مردم به کشت و تولید 
مواد مخدر توجه نمود. مردمی که هم نماز می خوانند، هم مسجد می روند، 
هم از عاید مواد مخدر به حج می روند و شیطان را با سنگچل می زنند و 
بر می گردند، قربانی ها می کنند و از سوی بقیه ی مردم، احترام و نکوداشت 
هم می شوند. باری از زبان یکی از هلمندیان شنیده بودم که آن ها نزد مراجع 
فتوا برای استفتا  رفته و جواز کشت تریاک را مستقیماً اخذ نموده اند. به خیالم 
استدالل شان این بود که »کشت تریاک معمول است. اگر ما به کشت آن 
مبادرت نورزیم و به جای آن گندم بکاریم، ضرر می کنیم؛ چون عاید گندم 
نسبت به تریاک کم است. بناًء، از لحاظ شرعی جواز دارد که تریاک بکاریم؛ 
چون شرع شریف با ضرر مردم سازگار نیست«. تولید تریاک حتا در باورهای 
دینی مردم ریشه دوانده و نباید توقع داشت که به این زودی، کشت و تولید 
مواد مخدر، ریشه کن شود. اما خدا خیر بدهد وزارت مبارزه با مواد مخدر را 
ارائه داده  انداخته و راه حلی برای حکومت جدید  که در این زمینه روشنی 
است. وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید که متأسفانه مقام های بلندپایه ی 
حکومت در افزایش کشت و تولید مواد مخدر دست دارند و از حکومت جدید 
می  خواهد که دست های مقام ها را از تشویق کشت و تولید مواد مخدر کوتاه 
کند. آقای وزیر مبارزه با مواد مخدر عرض می نماید که باید مقام های محلی، 
مثل والی ها، ولسوال ها، نهادهای مبارزه با مواد مخدر هر والیت و به حکومت 
فعالیت های  باید خواسته شود که گزارش  از آن ها  پاسخ گو شوند.  مرکزی 
مبارزه با مواد مخدر خویش را ساالنه یا در هر بازه ی زمانی که الزم است، 
به حکومت ارائه کنند. حکومت هم گزارش ها را بررسی نموده و فعالیت های 
آن ها را با توجه به امکانات و شرایط موجوده، سنجش نموده و تصمیم های 
بعدی را بگیر د. این به این معنا که به طور مثال، از والی هلمند بپرسد که 
چرا 2۵ درصد کل مواد مخدر در والیت هلمند کشت و تولید می شود؟ البته 
قبل از آن الزم است که از دشمنان مردم و بشریت تعریف دقیقی شود و 
در برخورد  با آن ها از هیچ مالحظه  ای کار گرفته نشود. آن که تریاک کشت 
می کند، آن که تریاک را تولید می کند و آن که تریاک را قاچاق می کند، همه و 
همه جزو دشمنان مردم اند. نه برادران ناراضی  اند و نه مخالفان سیاسی. این 
را از آن جهت گفتم که نقش طالبان در افزایش کشت و تولید مواد مخدر، 
بارز است و مواد مخدر یکی از راه های تمویل طالبان می باشد. من شخصًا 
حد اقل یک چیز را از طالبان یاد گرفته ام. برای فلج کردن یک جامعه یا یک 
گروه، راه های تغذیه ی آن ها را باید قطع کرد؛ در صورتی  که توان مقابله و 

برخورد مستقیم با آن ها وجود نداشته باشد. 
فکر می کنید که مرا چه شده که چنین شده ام؟ توضیح می دهم. ما  حتماً 
سال هاست افتخار بزرگ ترین تولید  کننده  ی مواد مخدر را داریم. برای مبارزه 
خشکاندن  وزارت،  این  کار  کرده ایم.  ایجاد  وزارت  یک  مخدر،  مواد  علیه 
ریشه های تولید مواد مخدر می باشد. هر قدر برای مردم استدالل کنیم که 
تریاک نکارند، مردم گوش نمی کنند. آن ها به مراتب بهتر از ما می فهمند که 
کشت تریاک خوب نیست؛ اما آن ها بدی آن را با عاید حاصله از کشت و تولید 
آن مقایسه می کنند. پله ی عایدات مواد مخدر سنگینی می کند. خاطر شان از 
طرف دولت جمع است که خطری برای آن ها ایجاد نمی کند؛ چون اگر دولت 
به  را  تولیدات آن ها  و  نابود  را  تریاک  نهایت مزارع  برخورد کند، در  جدی 
آتش می کشد. به خودشان که کاری ندارد. در کنار حکومت، دم و دستگاهی 
چون طالبان وجود دارد که اگر آن ها تریاک نکارند و به طالبان عشر  ندهند، 
نه تنها تریاک را از دست می دهند، که زندگی خود و خانواده ی شان نیز به 
خطر می افتد. پس کشت می کنند و تولید می کنند و به مافیا یی می فروشند 
که سمت خوبی در حکومت دارد. یا بهتر است بگویم، حکومت ما، حکومت 
تریاک پرور است! ُخوب، با یک چنین حکومت، شما توقع دارید من حالم خوب 
باشد و حرف حساب بگویم؟ از من توقع نداشته باشید. راه حل همان است که 
وزارت مبارزه علیه مواد مخدر گفته است. اگر اراده ی مبارزه علیه مواد مخدر 
وجود دارد، بهانه و دایر کردن ورکشاپ های مبارزه با مواد مخدر، ره به جایی 
نمی برد. مردم هم نمی خواهند بفهمند که کشت و تولید مواد مخدر از منظر 
قانون، اخالق، شرع و هر ارزش  دیگری که شما سراغ دارید، حرام است. فقط 
باید زور گفت و مقتدرانه علیه مواد مخدر شامل شد. مالحظه های خانوادگی 
هم باید کنار گذاشته شود، یعنی نشود که مثل قضیه ی کابل بانک، یک دزد 
را در زندان بیاندازد و از دزد دیگر برای حکومت داری خوب، خواهان مشاوره 

شود. باید هرچه قاچاق بر است، در لیست سیاه حکومت قرار بگیرند. 
این یک بررسی تازه بود که خدمت شما چیز شد!

خبرنگار ناراضی

بررسی جدید

هادی دریابی

اشرف غنی باید 
توانایی های خود را در افغانستان ثابت کند

گفت وگو با کریم پاکزاد، پژوهشگر در انستیتیوت روابط بین الملل و استراتژیک )IRIS( و کارشناس مسایل افغانستان
ترجمه از فرانسوی: نسیم ابراهیمی
منبع: روزنامه ی آنالین ژول پرس

در این مورد باید گفت که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یک 
نا امیدی برای مردم این کشور  و بخشی از افکار عمومی جامعه ی جهانی 
بود. در حقیقت، در دور اول انتخابات ریاست جمهوری که در ماه اپریل 
بر گزار شد، بر اساس یک نظر سنجی، مردم افغانستان به شکل گسترده 
در انتخابات شرکت نموده بودند. همه به این باور بودند که افغانستان 
به زودی دارای یک رییس جمهور خواهد شد که قدرت را به شکل 
مسالمت آمیز تصاحب می کند. در حالی که در دور دوم انتخابات 
به خاطر تقلب های گسترده در روند رای دهی، وضعیت به گونه ی 
دیگری رقم خورد. برنده شدن اشرف غنی، مورد اعتراض عبداهلل 
عبداهلل قرار گرفت. در واقع شکست عبداهلل عبداهلل در دور دوم 
انتخابات در مقابل اشرف غنی، دور از تصور بود؛ چون عبداهلل 
عبداهلل در دور اول انتخابات 45 درصد کل آرا را به دست آورده بود 
و عالوه بر آن، تمام کاندیداهایی که در دور اول انتخابات در رده های 
سوم، چهارم و پنجم قرار گرفته بودند و در انتخابات شکست خورده بودند، 
در دور دوم انتخابات از وی حمایت می نمودند؛ در حالی که اشرف غنی 
در دور اول 31.6 درصد کل آرا را به خود اختصاص داده بود. شمارش 
آرای دور دوم انتخابات مورد اعتراض عبداهلل عبداهلل قرار 
گرفت. طرف داران وی حتا تهدید به ایجاد یک 
حکومت موازی نمودند.
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مصطفی رضایی، مخترع جوان کشور در عرصه ی علمی، 
برای اولین بار در سطح جهان، سانتریفیوژ چند محوره 
جشنواره ی  داو زدهمین   نقره ی  مدال  و  کرد  اختراع  را 
مسابقات بین المللی اختراعات کرواشیا–زاگرب را از آن 

خود کرده است.
به همین خاطر، جمعی از نهادهای مدنی با همکاری 
شماری از نهادهای دولتی افغانستان، نخستین همایش 
بزرگ ملی را به هدف تقدیر و تجلیل از اختراعات این 
مخترع جوان کشور تدارک دیده بودند. این محفل که 
برگزار شد .  کابل  دانشگاه طبی  تاالر همایش های  در 
جامعه ی  فعاالن  پارلمان،  نمایندگان  دولتی،  مقام های 
مدنی، دانشجویان، استادان دانشگاه ها و سایر مدال آوران 
کشور در عرصه های مختلف از او تقدیر کردند و در این 

محفل شرکت داشتند.
همه ی  به  رضایی  مصطفی  علمی  اختراع  مفیدیت 
انسان ها در سطح جهان می رسد. مهم ترین و اصلی ترین 
او این است که در دستگاه مذکور،  مزیت این اختراع 
بیش تر صورت  مقدار  و  با سرعت  اورانیوم  غنی سازی 
بیشتر  غنی سازی  برای  که  شود  توجه  باید  می گیرد. 
اورانیوم، باید سرعت دوران سانتریفیوژ افزایش یاید. این 
کار  مشکل و نیازمند سرعت بیش تر می باشد. با استفاده 
با  رضایی،  مصطفی  توسط  شده  اختراع  دستگاه  از 
سرعت دوران کم، می توان عملیه ی غنی سازی صورت 
می گیرد. عالوه بر این، در سایر امور آزمایشگاهی نیز 

عمل جداسازی را باسرعت بیش تر انجام می دهد.
سخنرانان این همایش ضمن تقدیر و تشویق این جوان 
فرهیخته، از دولت خواستند که به جوانان و نیروی آنان 

اهمیت بیش تر داده شود.
تیمور شاه اسحاق زی، معین جوانان وزارت اطالعات و 
افتخاری که مصطفی  فرهنگ در این همایش گفت: 

بلکه  نیست،  افغانستان  مربوط  تنها  است،  کرده  خلق 
مربوط تمام جهان می شود. ما در افغانستان مخترعان 
گم نام زیادی داریم؛ اما به دلیل توجه نشدن به استعداد و 
نیروی آن ها، این مغز ها به بیرون از کشور فرار کرده اند. 
دکتر سردار محمد رحیمی در این نشست پیام تبریکی 
معاون دوم ریاست اجرایی  را خواند. محمد محقق، معاون 
دوم اجرایی در پیام خویش گفته است، افغانستان به یک 

نیروی تازه نیازمند است این نیرو باید تقویت شود.
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی رییس جمهور اختراع 
آقای رضایی را یک افتخار بزرگ در جامعه ی بشریت 
دانست و گفت که دولت وحدت ملی افغانستان جوانان 
را به دیده ی قدر دیده و آن ها را مورد حمایت قرار خواهد 
داد. حمیرا نعمتی، عضو  مجلس سنا پیام تبریکی مجلس 
تقدیر نامه ی  و  خواند  افتخار  این  مناسبت  به  را  سنا 

مجلس بزرگان را به آقای رضایی اهدا کرد.
در اخیر مصطفی رضایی صحبت کرد و گفت، خوشحالم 
با  را  او حرف هایش  باعث خوشحالی شما شده ام.  که 
طرح این سوال که »اختراع چیست؟« آغاز کرد. وی 
در پاسخ به این سوال گفت : »اختراع راه حل تخنیکی در 
مورد پیش برد زندگی است. علم و دانش برای پیش برد 
زندگی کمک می کند. جامعه باید هم صدای علم باشد. 
رضایی  آقای  باشند.  داشته  دوست  را  علم  باید  مردم 
افزود، در کشور باید برای پرورش علم بستر سازی شود. 
این کشور مخترع پرور باشد و مسئوالن کشور باید به 
مخترعان کشور اعتماد کنند و آنان را مورد توجه قرار 
افزود، در مسابقات  او در آخرین سخنان خود  دهند«. 
کوریای جنوبی، سویس و امریکا شرکت خواهد کرد و 
مدال های دیگری را نیز برای کشورش به ارمغان خواهد 

آورد.
زندگی و کارنامه ی مصطفی رضایی

 مصطفی رضایی، فرزند حاجی قاسم علی در سال 1368 
در مشهد ایران به دنیا آمده است و دوران کودکی خویش 
را در مشهد ایران سپری کرده است. تحصیل دوره ی 
مکتب خویش را در مدرسه های قایم و جمال آن شهر 

به انجام رسانده است.
مصطفی رضایی بعد از سپری کردن آزمون کانکور در 
دانشگاه فردوسی مشهد در رشته ی مهندسی میکانیک 
شایستگی های  و  خالق  ذهن  است.  خوانده  درس 
مسئولین  توجه  مورد  دانشگاه  دوره ی  در  مصطفی 
کانون مخترعان ایران قرار می گیرد و عضویت کانون 

مخترعان ایران را حاصل می کند. 
کارگری  با  دانشگاه ،  در  تحصیل  دوره ی  در  مصطفی 
پدرش را در تأمین معشیت خانواده و هزینه ی تحصیلش 
یاری می کند و برعالوه ، دانش آموزان مهاجر هم نوطنش 

را هم آموزش داده است.
خالصه ای از کارنامه و افتخارات مصطفی

دانشگاهیان  اسالمی  اتحادیه ی  در  1- عضویت 
افغانستان در مشهد

2- برگزار کننده ی چندین دوره  کارگاه کار آفرینی در 
دانشگاه فردوسی

3- تدریس برای دانش آموزان محروم
مکانیک  مهندسی  علمی،  انجمن  فعال  4- عضو 

دانشگاه فردوسی مشهد
۵- انتخاب به عنوان ستاره ی هجرت سال 1389

6- انتخاب به عنوان چهره ی ماندگار سال 1391 از 
طرف سازمان ملل 

7- شرکت در چهل و یک ومین مسابقات بین المللی 
اختراعات سویس- ژنو

جشنواره ی  داوازدهمین  نقره ی  مدال  8- دارنده ی 
مسابقات بین المللی اختراعات کرواشی- زاگرب

وقتی آدم بچه است، آرزوهای بی شماری دارد. حتا اگر کل دنیا را دست مان قرار دهند، 
شاید باز هم کافی نباشد. و این گونه، یکی از ناب ترین آرزوهای من از آن زمان، اکنون 
همچون بارقه ای در ذهنم باقی مانده است: گمانم هفت یا هشت سالم بود. به گفته ی 
مادر، آن زمان نحیف تر و الغرتر از آن بودم که بتوانم از خودم در برابر هرچیز دفاع کنم. 
تخیلم بیکران بود و گویا این تخیالت و آرزوها، برابر نصف وجودم بودند، از وجودم تغذیه 
تمام  به  نسبت  چرا  بپرسم،  خودم  از  که  نداشت  تعجبی  دیگر  می کنم  فکر  و  می کردند 

هم سن و سال های خودم، ریزه تر و نحیف تر بودم. 
یادم است، زمانی که آن دهکده ی پرشور را ترک می کردید و می رفتید طرف کابل، به 
من قول دادید، از کابل یک اسپ چوبی برایم بیاورید. از زمانی که خانه را ترک کردید، 
این مدت و خیلی خوب  یا یک سال تمام گذشت. در  از سال  نیمی  نمی دانم چند ماه، 
به خاطر دارم، شب و روز مشتاقانه در انتظارت بودم. در واقع در انتظار آن اسپک چوبی 
که خدا می داند چه آرزوهای قشنگی و چه تصوری از آن، در ذهنم نقش بسته بود . دلم 
می خواست با آن اسباب بازی کوچک، کل دنیا را بگردم. البته که تصور داشتن همچون 
بازیچه ای، مرا سرتا پا غرق شادی و امید می کرد. در دلم گفته بودم، با آن حیوان کوچولو 
و دوست داشتنی، بروم گرد مزرعه ی گندم بگردم، بروم کنار جوی، کنار رودخانه و الی 
آکنده می کردند، خیال پردازی  را  تاریک جنگل ها و گل های خودرویی که زمین  اشیای 
می کردم که زین اسپم را با گل های قاصدک بیارایم، سرش را با تاجی از گل های شبدر 
بیارایم و... به هرحال، در آن زمان، هیچ امیدی که بتواند مرا بیش تر از پیش به زندگی 
نبود. آن هم وقتی کالم های مهربانانه ی مادر،  امیدوار کند، جز داشتن یک اسپ چوبی 
توصیفات شگرف و دوست داشتنی اش از صفات زاینده ی آن، زیر سقف خانه می پیچید. به 
هرحال، به رغم آن همه زمان درازی که گذشت، اما من نه تنها که به آرزوی خود نرسیدم، 

بلکه شاهد اولین اتفاق ناگوار زندگی ام بودم:
از آمدنت نگذشته بود، من دیگر نه اسپ چوبی داشتم و نه هیچ  هنوز یک ماه و نیمی 
اسباب بازی که بتواند دل یک بچه ی خیاالتی و زودرنج را خوش کند، روزی که دقیق 
به خاطر ندارم، به کدام مناسبت جمعی از مردان دهکده جلو خانه تجمع کرده بودند، من 
به جرم نافرمانی از دستور شما، مجبور شدم راه درازی را با پای لخت، بدوم. ولی با آن هم، 
راه )وسط های  نیمه ی  برای همین، در  از سوی شما مواخذه شوم.  باورم نمی شد  هرگز 
دهکده، روی سرک خاکی( سرانجام از نفس افتادم. ایستادم و دیدم که شما با سماجت، 
هم چنان مرا تعقیب می کنید. آخر این خیلی مسخره بود. تصور کن وقتی یک مردی در 
سن 4۵ سالگی با پیجامه ی آهارزده و صورت خشم آلود، دنبال یک پسر بچه ی هشت ساله 
با سماجت تمام خیز می زند. ولی آن چه بعداً اتفاق افتاد، انگار همچون سیل ویرانگر بود 
باورها، حس لذت جویی و تمام گرایشاتم را نسبت به همه چیز عوض  تعلقات،  که تمام 
کرد: من ایستاده بودم، بدنم می لرزید و پاهای باریکم دیگر توان خیززدن و فرار نداشتند. 
صدای قلبم را به خوبی می شنیدم که مثل ُپتک کوبیده می شد. جلو چشمانم را غباری از 
سیاهی و ترس و وحشت فرا گرفته بود. ولی عجب قلبی داشتم که هرگز باور نمی کرد. 
وقتی اولین سیلی را به صورتم نواختی، دنیا همه جلو چشمانم تاریک شد، دومین و سومین 
سیلی و از بس یادآوری این اتفاق بر من سنگینی می کند،  بیش تر از این چیزی به خاطر 
نمی آورم. ولی می دانید پدر! وقتی داشتم جیغ می زدم و فریاد می کشیدم، حقیقتًا به خاطر 
دردی نبود که از کوبیدن پنجه های شما به صورتم احساس می کردم. نه نه، هرگز؛ گریه ام 
با  اکنون  که  بود  باورم  برای  گریه ام  بود.  شکسته  اکنون  که  بود  غروری  به خاطر  فقط 
بی رحمی ُخرد و نابود شده بود و آن همه بی قراری از پِس نگاه های یک مرد منفور دهکده 
که شاهد این ماجرا بود و با آن دهان گنده و سبیل مسخره اش از بلندای راه می خندید، 
با آن  همه شراره ی سوزنده ای بودند که تا مغز استخوان دردم می داد. ولی مطمئنم تو 
غرور، هیبت و تصور مردانه ای که داشتی، فکر نمی کردی ممکن است یک پسربچه ی 
هشت ساله هم ممکن است غروری از خودش داشته باشد که به خاطر شکستنش، بخواهد 
گریه کند. اما غروری که در من بود، با آن غرور هیبت ناک تو، خیلی تفاوت داشت پدر! 
آن چه در من بود، یک غرور انسانی بود: می دانی پدر! در همان سنین کوچکی، با انگیزه و 
اعقتاد کامل فکر می کردم، من فقط یک انسانم و هیچ انسان دیگر، از من باالتر نیست. 
ولی با آن سیلی هایی که تقدیمم کردی، دیگر فهمیدم، چیزی باالتر از انسان بودن من 
هم وجود دارد و آن خشم و غضب و کتک است که به من این نکته را بازگو می کند، باید 
تحت امر کسی باشم که پسر او هستم. این دردناک ترین حادثه ی زندگی من بود و اکنون 

جزئیات آن را مثل اتفاق دیروزم، به خاطر دارم. 
احساس می کنم، از آن پس جرئت کافی نداشتم که بخواهم از شما چیزی را طلب کنم. 
دیگر آرزوی داشتن آن اسپک چوبی با نگاره ها و دسته گل های قاصدک که می بایست 
آرایشش می کردم، مرده بود، رفته بود جایی که هرگز آرزوی داشتنش را نمی کردم. و تا 
جایی که به خاطر می آورم، از آن حادثه به بعد، هرگز چیزی را از شما طلب نکردم. از آن 
پس، آن چه بود، آن چه در ذهنم نقش می بست، آن چه در موردش خیال پردازی می کردم، 
تنها و تنها مال خودم بود و مربوط به خودم که در گوشه ای، در خلوت یک روز آفتابی یا 
در نیمه شب برفی یا هم زیر لحافی که رویم می کشیدم، با جزئیات آن را طراحی می کردم. 
اکنون نتیجه می گیرم، اولین حادثه ی زندگی مان که میان من و تو فاصله انداخت، همین 
اتفاق به ظاهر کوچک بود. ولی شاید شما تا حاال این مسأله را درک نکنید و اگر بخواهم 
جلو شما آن خاطره ی تلخ را بازگو کنم، شاید اصاًل به خاطر نیاورید. هنوز شاید نمی دانید 
چرا از بوی کچالوی خام، بدم می آید؟ چون ظهر همان روز وقتی با چشمان اشک آلود و 
با آرزوهای کاماًل فرو ریخته به خانه برگشتم، مادر عزیزم داشت کچالو های درون سینی 

را پوست می کرد.
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سرشت نامه های
آقای خیالباف 

خیالی
نکوداشت از مدال آور 

و مخترع جوان، 
گزارش: علی شیر شهیر
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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

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

پنج شنبه22 عقرب، 1393سال سوم شماره 708  

وضعیت اسفبار موسیقی در افغانستان
هنر موسیقی باید مسلکی باشد، نه آماتوری

هنر  رفتن  حاشیه  به  افغانستان،  در  داخلی  جنگ    دهه  سه  پیامد های  از  یکی 
فراموشی  به  باعث شد که هنر موسیقی  بود. وقوع جنگ های داخلی  موسیقی 
سپرده شود و تمام هنرمندانی که در این بخش فعالیت داشتند، مجبور به فرار 

و ترک وطن شدند. 
گرچه این هنرمندان در دنیای غرب و عالم مهاجرت، از فعالیت های هنری فاصله 
نگرفتند و کم و بیش به فعالیت های هنری شان ادامه دادند؛ اما این فعالیت ها 
امر،  این  البته  کرد.  باز  را  آن  روی  پرونده  ای  بشود  که  نبود  چشم گیر  آن قدر 
زاده ی برخی علت ها بود؛ از جمله این که اوضاع نابه سامان اقتصادی  گریبان گیر  
هنرمندان، روی تمام فعالیت های آن ها تأثیر گذاشت و در نتیجه آن ها هرگز به 

چنان فرصتی دست نیافتند که دل شان می خواستند. 
این  از سقوط طالبان، یک بار دیگر فرصتی پیش آمد و در  این حال و پس  با 
دوره بود که فضای نسبتًا بازتری برای فعالیت هنری و ادبی به وجود آمد. در کنار 
این، ایجاد رسانه های خصوصی باعث شد چیزی را که مردم در این سه دهه ی 
آخر گم کرده بودند، دوباره پیدا کنند و این مایه ی یک سری عالقه مندی ها شد. 
رسانه ها )رسانه های تصویری و صوتی( تالش کردند که برای سرگرمی و ایجاد 
عالقه برای مخاطبان شان، دست به یک سری تولیدات هنری بزنند و آن را نشر 
نمایند. در همین راستا، تعداد زیادی از جوانان که سال ها گم نام و دور از نظر 
بودند، از این فرصت و فضا استفاده کردند و انگار جمعیت کثیری با انگیزه های 
از علت ها  البته می توان گفت که یکی  آوردند.  به هنر موسیقی روی  مختلف، 
این بود که این جوانان از فرصت ها و امکانات کاری و شغلی چندانی بهره مند 
آورند. در خالل  انگیزه ای شد که آن ها به هنر موسیقی رو  این خود  نشدند و 
چنین اوضاعی، عدم فعالیت های هنرمندان مسلکی، فضای مناسب را در اختیار 
با مبانی هنر موسیقی آشنایی نداشتند، گذاشت و از سویی،  مبتدی ها که اکثراً 

این کار زمینه ی خوبی شد برای تجارت هنری بعضی از رسانه های خصوصی.
ایجاد برنامه ی »ستاره ی افغان« توسط یکی از رسانه های خصوصی، بازار گرم 
تجارت هنر و جلب و جذب بسیاری از جوانان عالقه مند به  هنر موسیقی شد. 
این برنامه چندین سال است که هنرمند تولید می کند و در ظاهر، معرف خوبی 
برای جوانان شده است. اما سوال این جاست که چقدر باید توقع داشت که این 
برنامه خالی گاه هنر موسیقی را در افغانستان پر کند و کاری کند که باعث رشد 
این  از  ما  مطالعات  و  مشاهدات  است.  روشن  کاماًل  پاسخ  موسیقی شود؟  هنر 
برنامه، هیچ نویدی برای رشد هنر موسیقی نمی دهند؛ زیرا حقیقتًا این برنامه یک 

برنامه ی کاماًل تجارتی است که هنر موسیقی را وسیله قرار داده تا از طریق 
جذب تبلیغات، اهداف تجارتی خویش را پیش ببرد. 

بنابراین، اگر وضعیت به همین روال ادامه پیدا کند، شاهد یک آشفتگی در 
هنر موسیقی خواهیم بود. آشفتگی ای که رگه هایی از آن را اکنون نیز می توان 
به درستی مشاهده کرد. نکات منفی این برنامه ها یکی این است که ذهنیت ها 
تعدادی  اذهان  در  کاذبانه  باعث می شود یک خودباوری  و  تغییر می دهد  را 
شکل بگیرد و این خود باعث می شود که هنرجویان هنر موسیقی را به طور 
این  ختم  از  بعد  می شوند،  هنرمند  یک شبه  که  جوانانی  فرانگیرند.  مسلکی 
روند، در یک سردرگمی کامل به سر می برند و ناگزیر برای ثبت یک آهنگ، 

مبلغ زیادی را پرداخت می کنند.
فعالیت  موسیقی  هنر  توسعه ی  بخش  در  که  رسانه هایی  از  هرحال،  به 
می کنند، توقع می رود گام های مثبت، حساب شده و ارزنده را در این راستا 
بردارند. قدم هایی که به رشد و بالندگی هنر اصیل موسیقی منجر شوند، نه 
صرفًا تبلیغات و یا استفاده ی ابزاری از موسیقی. کشور ما سابقه ی خوبی در 
عرصه ی موسیقی دارد و فکر می کنم، جامعه ی ما باید این ظرفیت را داشته 
باشد که با احیای یک دوره ی طالیی هنر موسیقی، قدم های بزرگ و مهمی 

را در راستای پویایی هنر موسیقی بردارد.
در همین راستا، توقع می رود که دولت با ایجاد مراکز بزرگ تر آموزش هنر 
موسیقی، افراد و استعدادهای جوان را در آن مراکز آموزشی جلب و جذب کند. 

هنرمندان آماتور، نمی توانند تحولی بنیادی را در هنر موسیقی ایجاد کنند.

ایجاد برنامه ی »ستاره ی افغان« توسط یکی از رسانه های خصوصی، بازار گرم تجارت هنر و جلب و جذب بسیاری از جوانان عالقه مند 
به  هنر موسیقی شد. این برنامه چندین سال است که هنرمند تولید می کند و در ظاهر، معرف خوبی برای جوانان شده است. اما سوال 
این جاست که چقدر باید توقع داشت که این برنامه خالی گاه هنر موسیقی را در افغانستان پر کند و کاری کند که باعث رشد هنر موسیقی 
شود؟ پاسخ کامالً روشن است. مشاهدات و مطالعات ما از این برنامه، هیچ نویدی برای رشد هنر موسیقی نمی دهند؛ زیرا حقیقتاً این 
برنامه یک برنامه ی کامالً تجارتی است که هنر موسیقی را وسیله قرار داده تا از طریق جذب تبلیغات، اهداف تجارتی خویش را پیش ببرد.

یادداشت های سخیداد هاتف

نمی دانم نظر دولِت جدید در باره ی انباشته شدن این همه 
درخواست که از زمین به آسمان می رود، چیست. قول می دهم 
که متوجه نشدید چه گفتم. ببینید، هر شب و روز میلیون ها 
انسان دست خود را به درگاه خداوند متعال باال می کنند و برای 
چیزهای مختلف درخواست می دهند. ما افغان ها مخصوصا 
در این کار زیاده روی می کنیم. حتا در یک میهمانی ساده، 
وقتی که میهمانان غذا را تمام کردند، اولین چیزی که به 
یاد مردم می آید، این است که یکی درخواست های حاضرین 
مجلس را به آسمان بفرستد. این است که رو به این و آن 
می کنند و می گویند، »یک دعا بگویید آقای فالنی«. در این 
درخواست ها هم چیزهایی مطرح می شوند که حتا مسئوالن 
کابل بانک هم از اجرای شان ناتوان اند، چه رسد به خداوند 
متعال که تمام دارایی اش چند تا قاره و اوقیانوس و کهکشان 
بی حاصل است. تصور کنید که از خدا حتا »فرزند نرینه ی 
صالح« می خواهند. یکی ختم گرفته بود، چون زانویش درد 
می کرد. دعاخوان، یا همان درخواست نویس درگاِه عالم باال، 

به تکرار از خداوند می خواست که زانوی او را جور کند.
فرستادن  درخواست  همه  این  از  حاال  تا  که  هم  نتیجه ای 
میلیاردها  و  میلیون ها  که  است  این  گرفته ایم،  آسمان  به 
درخواست بر روی هم انباشته شده اند و مسئوالن نمی توانند 
به آن ها رسید گی کنند. شما چه انتظار داشتید؟ انصافا امکان 
ندارد که یک نفر، هر چند که خیلی توانا باشد، به این همه 
مردم  بعضی  که  باشید  دیده  گاه  کند.  رسید گی  درخواست 
به آن ها می گویند،  از بعضی دیگر کار می کشند و در آخر 
»اجِر شما با خدا«. یعنی چه؟ یک چیزی بده که آن بدبخت 
روزگار خود را با آن بچالند. از سر صبح تا حاال به عشق 
دین و امامت زده سینه ی خود را شرحه شرحه کرده و حاال 
تو می گویی اجرت با خدا؟ به مالیی که سر منبر رفته و به 
هدایت خلق اهلل پرداخته بگو »اجرت با خدا« که پوست از 

سرت بکند.
 اما خوب، تمام ماجرا این هم نیست. یعنی نباید خیلی بدبین 
بود. تا آن جا که من اطالع دارم، بعضی از مردم نمی پسندند 
که همه ی درخواست ها را به آسمان حواله کنیم و همه چیز را 
از آن جا بخواهیم. حاال بسیاری از مردم یاد گرفته اند که مثال 
به مأمور دولت بگویند، »تو این کار را بکن، اجرت با من!« 
طرف هم این زبان را خوب می فهمد و مشکل هر دو جانب 

بدون مزاحمت به عرش اعلی حل می شود.
اول  دانشجوی سال  عبدالحق ساحل،  عزیزم  شما، دوست 
زراعت، هم دفعه ی دیگر ننشینید و نگویید، »خدایا! مرا  در 
این امتحان کامیاب کن«. همین حاال یک استاد می خواهد 
در حد وسع بشری خود شانه ی خداوند را سبک کند. اجِر او 

با شما. کامیابی شما با او. باید گذاره کنیم دیگر.

اجِر شما با من 

عزیز سیرت، آهنگ ساز و آوازخوان
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از خالل گفت وگو با فیلم سازان عرب که در جشنواره ی 
سینمایی ابوظبی شرکت کرده بودند، می توان دریافت 
که با وجود ارعاب و تهدیدها، آن ها احساس می کنند 
که سینمای جهان عرب باید با موضوع حساسی مثل 
قدرت گرفتن گروه دولت اسالمی )داعش( برخورد کند.

حقیقت این است که سینما نتوانسته است با سرعت 
پرشتاب حوادثی که اخیرا در خاور میانه اتفاق می افتند، 
فیلم مستند  نمونه، یک  به عنوان  را وفق دهد.  خود 
که  حمص«  به  »بازگشت  عنوان  با  سوریه  محصول 
در جشنواره ی سینمایی ساندانس سال گذشته جایزه 
از  تاریخ  درس  مثل  و  کهنه شده  امروزه  کرد،  دریافت 

رویدادهای گذشته های دور است.
حتا خود طالل دیرکی، کارگردان این متسند که اهل 
اعتراف  واقعیت  این  به  تأسف  اظهار  با  است،  دمشق 
از  استفاده  با  حمص«  به  »بازگشت  فیلم  می کند. 
نگاه  از  و  شده  ساخته  گزارش گونه  و  خام  فیلم های 
عبدالباسط ساروت، دروازده بان تیم ملی فوتبال جوانان 
سوریه، به حوادث این کشور در فاصله ی سال های ۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۳ می پردازد و نشان می دهد که چگونه احساس 
امیدواری در آغاز جنبش اعتراضی مردم علیه حکومت 

به آشوب و خشونت های جنگ داخلی منتهی شد.
سیاست  صحنه ی  که  می رسید  نظر  به  زمان  آن  در 
سوریه بسیار ساده است و مخالفان زیر پرچم گروه ارتش 
آزاد سوریه با نیروهای رژیم بشار اسد می جنگیدند. اما 
گروه  قدرت گیری  و  ظهور  که  می گوید  دیرکی  طالل 
داعش، »شرایط را بدتر کرده و اکنون ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
نفر از جمعیت سوریه بین گروه داعش و رژیم سوریه 

گرفتار شده و نمی توانند زندگی کنند«.
از  گسترده ای  بخش های  بر  داعش  گروه  کنترول 
خاک سوریه و عراق از نظر عملی نیز تهیه گزارش و 
بازگویی حوادث و رویدادها را بسیار دشوار کرده و برای 
فیلم سازان مصالح و مواد خامی فراهم کرده که آن ها 
هیچ گاه آرزوی پرداختن به آن را نداشتند. چند سال پیش 
حوادث سیاسی موسوم به بهار عربی و وعده های آن 
جنبش برای آزادی و دموکراسی بسیاری از فیلم سازان را 
به وجد آورده بود و به موفقیت آثار سینمایی مثل فیلم 
»میدان« به کارگردانی جیهان نجیم، کارگردان مصری-

امریکایی انجامید.
مراکز  از  یکی  به  اخیر  سال های  در  که  ابوظبی  در 
سینمایی جهان عرب بدل شده، همه به گروه داعش 
فکر می کنند؛ ولی کمتر کسی آن را به زبان می آورد. 
در  که  کارگردانانی  عربی،  بهار  سال های  برخالف 
ممکن  کردند،  شرکت  ابوظبی  سینمایی  جشنواره ی 
است به طور خصوصی بگویند که به ساخت فیلم در 
مورد گروه داعش فکر می کنند؛ ولی حاضر نیستند نام 
خود را فاش کنند. برخی از آن ها می گویند که به مرگ 

تهدید شده اند.
برخی از دست اندرکاران سینمای عرب ترجیح می دهند 
به خاطر مسایل امنیتی، اصال در مورد این مسئله اظهار 
کارگردان  حامد،  مروان  نمونه،  عنوان  به  نکنند.  نظر 
عنوان  با  بسازد  فیلمی  دارد  قصد  مصری  مشهور 
»حشاشین« که موضوع آن پیروان حسن صباح هستند 
که در قرن پنجم هجری مخالفان خود را ترور می کردند.

ابوظبی  سینمایی  جشنواره ی  جریان  در  حامد  مروان 
دولت  گروه  مورد  در  می خواهد  که  هرکسی  گفت 
باید در مورد  بیش تری کسب کند،  اسالمی اطالعات 
زندگی و فعالیت حسن صباح مطالعه کند که پیشرو و 

سرمشق افراطی های خشونت طلب امروزی بوده است.
می کند،  زندگی  برلین  در  تبعید  در  که  دیرکی  طالل 
ولی هنوز هم به شکل مخفیانه به سوریه سفر می کند، 
مورد  در  تحقیق  او  بعدی،  سینمایی  طرح  می گوید 
»روان شناسی نسلی است که فقط با میراث یک جنگ 
بزرگ می شود. مثل یک نوع بیماری است، مثل ابوال 

است«.
دستگاه پروپاگاندا

سعودی  عربستان  اهل  کننده ی  تهیه  ترکی،  محمد 
به  خانه«   ۹۹« عنوان  با  او  گذشته ی  سال  فیلم  که 
توجه  گارفیلد،  اندرو  بازی  و  بحرانی  رامین  کارگردانی 
منتقدان را به خود جلب کرد، می گوید، سینمای عرب 
گروه  موضوع  با  محلی  و  ویژه  کامال  شکلی  به  باید 
به  »هالیوود  می گوید:  او  کند.  برخورد  اسالمی  دولت 
شیوه ی خاص و مرسوم خودش و مسلما با کلیشه های 
همیشگی از اوضاع منطقه با این موضوع برخورد خواهد 
ویژه ی  تحلیل  و  نگاه، درک  باید  کرد. سینمای عرب 

خود را داشته باشد«.
اما چگونه می توان به شکلی مؤثر و کارآمد با دستگاه 
پروپاگاندای این گروه روی شبکه یوتیوب مقابله کرد؟ 
گروه دولت اسالمی در تبلیغات تصویری خود از تمام 
بازی های  و  فیلم های  هالیوودی  تازه ترین  شگردهای 
کامپیوتری بهره گرفته و حتا برخی از مفسران می گویند 

که  هالیوود را در زمین بازی اش شکست داده است.
بود:  نوشته  پیش  چندی  گاردین  بریتانیایی  روزنامه ی 
خود  کنترول  تحت  مناطق  در  اسالمی  دولت  »گروه 
موسیقی، مشروب و سیگار را ممنوع کرده است؛ ولی 
برای  را  فیلم سازی  شگردهای  تمام  نحوه،  بهترین  به 

تبلیغات به خدمت می گیرد«. 
نادین کیرش، مجری برنامه ی سینمایی شبکه ی عربی 
جهان  »سینمای  می گوید:  العربیه  انگلیسی زبان  و 
عرب باید با استفاده از همان ابزار با تبلیغات این گروه 
مقابله کند. امروزه در عالم رسانه تصویر عامل بسیار 
مهمی است و فیلم سازان عرب به جای فیلم های بلند 
و داستانی که بودجه و وقت زیادی می طلبد، باید روی 
فیلم های کوتاه و نافذ تمرکز کنند. حوادث موسوم به 
بهار عربی نشان داد که این روش سریع و ارزان قیمت از 
فیلم سازی  امکان پذیر است و امروزه ساختن فیلم از نگاه 

شاهدان عینی، بسیار فراگیر شده است«.
تبلیغات  به  امریکا  خارجه ی  وزارت  رسانه ای  واکنش 
به نام  بود  کوتاه  فیلم  یک  داعش،  گروه  تصویری 
»هشدار: به قلمرو دولت اسالمی خوش آمدید« که به 
تبلیغاتی ساخته  فیلم های  نافذ  و  همان سبک سریع 
دولتی  محصول  یک  این که  به خاطر  اما  است.  شده 
برخورد  آن  با  نظرش سوء ظن  مورد  مخاطبان  است، 

کردند.
از دهه ی چهل میالدی و گرماگرم حوادث جنگ جهانی 
دوم که هریک از کشورهای بزرگ درگیر در جنگ آثار 
سینمایی و تبلیغاتی بزرگ خود را می ساختند، مدت های 
طوالنی گذشته و ساخت فیلم با مضامین سیاسی و 
تبلیغاتی دستخوش تغییرات بزرگی شده است. مایکل 
گارین، مدیر بزرگ ترین شرکت فیلم سازی ابوظبی، به نام 
را  فیلم  نمی توان  دیگر  که  می گوید  »ایمیج نیشن« 
به سادگی به یک ابزار تبلیغات سیاسی بدل کرد، حتا 

اگر نیت اصلی تهیه ی چنین فیلمی واقعا خیر باشد.
او می افزاید: »باید فیلمی ساخت که مردم می خواهند 
تماشا کنند و نه فیلمی که ما می خواهیم مردم آن را 

تماشا کنند. صرفا با اتکا به یک نوع پیام سیاسی یا 
اجتماعی خاص نمی توان فیلم ساخت.  هالیوود بعد از 
جنگ عراق این روش را در پیش گرفت، ولی فیلم هایی 
که ساخته شدند، کسالت آور بودند و کسی به تماشای 

آن ها عالقه نداشت«.
ابوظبی  سینمایی  جشنواره ی  مالی  بخش  مسئول 
از  مالی  حمایت  برای  بنیاد  این  تصمیم  که  می گوید 
پروژه های سینمایی فقط به ارزش هنری این پروژه ها 
بستگی دارد و نه انگیزه های سیاسی این آثار. انتیشال 
تمیمی، مدیر بنیاد مالی این جشنواره می گوید: »حوادث 
آثار  به  آن که  از  قبل  میانه  خاور  در  امروزه  سیاسی 
سینمایی تبدیل شوند، باید روند خود را طی کرده و به 

حدی از قطعیت برسند«.
او می افزاید: »تهیه ی یک فیلم از زمانی که طرح کلی 
آن ریخته می شود، به طور متوسط حدود سه سال طول 
می کشد. فیلم های مربوط به حوادث بهار عربی که سه 
سال پیش ما از آن ها حمایت مالی کردیم، تازه تولید 
ما  سال ۲۰۱۷  تا  که  است  بعید  من،  نظر  به  شده اند. 
فیلمی ببینیم که به طور جدی و عمیق بحران اخیر را 
بررسی کرده باشد. تا آن زمان مسلما شرایط و حوادث 

منطقه باز هم دگرگون خواهد شد«.
جنبه ی انسانی

عبدالرحمان سیساکو، کارگردان اهل موریتانی که فیلم 
او به نام تیمبوکتو امسال در جشنواره ی سینمایی کن 
توجه منتقدان را به خود جلب کرد، می گوید: »فیلم ساز 
برای خلق تصویر و برداشت خود از هر مسئله ای، حتا 
تروریسم، باید آزاد باشد«. فیلم او که در کن به نمایش 
درآمد، حوادث در چند روستای واقع در شمال آفریقا پس 

از تسلط گروه های تندرو اسالم گرا را بررسی می کند.
عبدالرحمان سیساکو می افزاید: »ما نباید از نشان دادن 
جنبه های انسانی، حتا در تروریسم، غفلت کنیم. به نظر 
من، مرد جوانی که مرتکب این نوع جنایات می شود، 
حتما بعدا در خلوت خود به اعمالش فکر می کند«. عامر 
شمالی، فیلم ساز جوان فلسطینی نیز که اولین اثر بلند 
او یک فیلم نیمه  انیمیشن نیمه مستند به نام »۱۸ تحت 
تعقیب« و موضوع آن گله ی گاوی است که در سال 
انتفاضه ی فلسطینیان بدل شد،  اولین  نماد  به   ۱۹۸۹
از  بسیاری  در  انسانی  مشترک  جنبه ی  این  فقدان  بر 

فیلم های امروزی تأکید می کند.
افراد  او می افزاید: »فیلم ها روی رفتار و تصمیم گیری 
تأثیر می گذارند. شکستن کلیشه ها در سطح بین المللی 
مهم است، ولی شکستن کلیشه ها در جهان عرب نیز 
به همان اندازه اهمیت دارد. با جلوه دادن تمام اعراب در 
قالب قربانی یا تروریست، ما به زندگی طیف گسترده ای 
که بین این دو قطب قرار دارند، بی توجهی می کنیم و 
به زبانی دیگر، به آن چه که معنا و مفهوم انسان بودن 

است، نمی پردازیم«.
این کارگردان ۳۳ ساله فلسطینی می گوید: »بسیاری از 
ما اعراب از تاریخ خود بیگانه شده ایم و جوانان امروزی 
فکر می کنند که فقط دو گزینه دارند: یا قربانی شدن و 
شهادت، یا پیوستن به گروه دولت اسالمی و آدم کشی. 
سینما می تواند گزینه ي سوم را به مردم نشان دهد که 
در  مسئولیت  احساس  و  و کشور  جامعه  برای  تالش 
قبال حال و آینده ی آن است. ما باید وجود این گزینه را 
برای مخاطبان جوان احیا کنیم و از واکنش لحظه ای 
به شرایط و پیوستن آن ها به گروه اسالمی جلوگیری 

کنیم«.
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بگو مگو از

غرور سیاسی، فرهنگی ناگوار در الیه های قدرت 
در افغانستان

اکثر  وجود  در  دیگران،  کم بینی  و  سیاسی  غرور 
سیاست مداران افغانستان، چنان آزاردهنده است که روی کرد انسان را نسبت به سیاست 
تغییر می دهد. برخی ها به این باور اند که همین سیاست مداران مغرور اند که »سیاست« 

می کنند. مگر آیا همین سیاست مداران، مفهوم سیاست را می دانند؟
سیاست علم سازمان  دهی قدرت است. قدرت زمانی سازمان دهی می شود که فرهنگ 
سیاسی، به پیش زمینه ی هر برنامه ی آن مبدل گردد. در علوم سیاسی، فرهنگ سیاسی 
اندوخته ها، تجارب و رفتارهای سیاسی را در برمی  گیرد. رفتار سیاسی،  از  مجموعه  ای 

قدرت را با اخالق سیاسی عجین می گرداند.
در کشور ما، عده ی زیادی از سیاست گذاران، تهی از اخالق سیاسی  اند. آنان حاکمیت 
سیاسی را اریکه ی خودنمایی و خودبزرگ بینی می پندارند. انگار حضور آن ها در قدرت 
با  می گرداند.  متمایز  دیگران  به  نسبت  را  اجتماعی شان  و  سیاسی  سیاسی، شخصیت 
افراد عادی جامعه تماس شان را قطع می کنند، خود را منوط و وابسته به رهبران خویش 

می شمارند و این فرهنگ غرور سیاسی را پذیرفته اند.
این روی کرد، جای گاه سیاست در افغانستان را تنزیل می دهد و نقش برنامه های سیاسی 
را به »سیاست بازی ها« مشهور می گرداند. این در حالی است که در جوامع پیش رفته ی 
تا  این مسئولیت، سبب می گردد  سیاسی، قدرت سیاسی یک مسئولیت بزرگ است و 
سیاست مداران، بیش تر از دیگران، اخالق سیاسی را رعایت کرده و مشروعیت سیاسی 
کسب کنند. به این آقایان و خانم ها باید گفت که اجرای برنامه های سیاسی در چهارچوب 
قدرت، یک مأموریت است، یک مسئولیت است و باالخره یک وظیفه است، نه چیزی 

بیش تر از آن که معنویت شما را نسبت به دیگران، متمایز گرداند.

اما دین داری سادات هزاره
ولی  نیست؛  معتقد  چیزی  به  که  سیدی  باشد  شاید 
مشاهدات بیرونی نشان می دهند که اغلب باسودان این 
طایفه گرایشات شدید مذهبی دارند، یا حداقل از خود 
بروز می دهند. من در مبحث دین ستیزی روشنفکران هزاره نتیجه گیری کردم که 
اغلب این گرایش ها بیش از این که دلیل داشته باشند، علت دارد و به چند مورد از 
علت های آن نیز اشاره داشتم. حاال هم سوال این است که آیا دین داری سادات از 

چه قماش است؟
به گمان من، یکی از این علت ها، ارتزاق از مسیر دین داری است. در یک جامعه ی 
متدین، مانند جامعه ی هزاره، یک روحانی، روضه خوان و دعانویس سید، بیش تر از 
همتای عام خودش بُرد داشته و دارد و محل رجوع و اطمینان خلق است. این است 
که ناگزیر، کششی به این سمت در میان آن ها وجود دارد. کشش به سمت کاری که 
هم سعادت آخروی در آن است و هم حالوت دنیوی. این است که سادات روحانی 
بیش تر است و خانواده های سادات بیش تر مایلند بچه های شان را به کسب دانش 

دینی ترغیب کنند.
عامل دوم، وارثت است. یعنی سادات به طور طبیعی خودشان را میراث بران تبلیغ 
آیین جدشان می دانند و در این طریق بار تعهد بیش تری را بر شانه های شان احساس 
می کنند. این دو عامل البته ویژه ی جامعه ی هزاره نیست، در باقی بالد اسالمی هم 
دیده  می شود. کافیست یک روز در حوزه ی علمیه ی مشهد و قم باشید، تا تعداد آمار 

عمامه های سیاه و سفید به نسبت نفوس آنان دست تان بیاید.
ببینم،  دلیل مند  دین داری  این که  از  بیش  نیز،  را  سادات  دین داری  من  بنابراین، 
دین داری علت مند می دانم. البته انکار نباید کرد که درمیان هردو طایفه؛ سید و هزاه، 
هستند مردمانی که دین داری شان از قید علت ها رهاست و هستند روشنفکرانی که 
دین ستیزی شان نیز فرزند دلیل است؛ ولی باید قبول کنیم که این ها بسیار اندک اند.

Malek Sitez' Think-Tank on 
civic and political values

Abutaleb Mozaffari





یکی  این  می بیند،  خواب  دفاعیه  یکی  آن 
مشوره

دزدان  باشد،  قانون دوست  و  قاطع  جمهور،  رییس  وقتی 
رفته، حساب پس  به محکمه  مجبورند  می لرزند.  به خود 
بدهند. محکمه هم علنی. قبل از آن که ثابت شود که بی گناه اند یا گناهکار، ملت از 
طریق پرده های تلویزیون، به صورت شان تف می اندازند. رییس جمهور وقتی قاطع باشد، 
کار دزدیدن سخت می شود. فقط سخت می شود. دزدیدن اما ثابت کرده است که به این 

زودی ها با بشر خداحافظی نمی کند، مخصوصا با بشر افغانی.
اگر رییس جمهور قاطع باشد، دزد می باید که با هوش باشد. مثال دزد باید بتواند آینده را 
پیش بینی کند. بفهمد که اوضاع در دو، سه یا چهار سال آینده  چگونه انکشاف می کند. 
دزد اگر در کنار هوش دزدیدن، مهارت های دیگری هم داشته باشد، خطر رییس جمهور 
قاطع را برطرف می کند. مثال اگر دزدی قبل از انتخابات بتواند نتیجه را پیش بینی کند، 
یا اگر دزدی بتواند در جور کردن نتیجه برای انتخابات، کاری بکند، آن وقت دنیا به 

کامش خواهد شد.
همین است که ما با آمدن رییس جمهور قانون دوست و قاطع، می بینیم که بعضی از 
دزدان در محکمه دست و پا می زنند، و بدنامی شان به صورت الکترونیک، فاصله ها را 
درمی نوردد. اما در همین حال، دزدان دیگری داریم که مثل آدم، آبرومندانه در پست های 

جدید مشغول خدمت به ملت هستند. در پست های مهم.
همین جناب داکتر زاخیوال را در نظر بگیرید. فکر می کنید سند داکتری گرفتن، مفت 
است؟ ایشان، در اواخر حکومت کرزی، هم می فهمید که آینده به کدام سو می رود و هم 
در ساختن آینده سهم گرفت. از کله کار گرفت. از داکتری استفاده کرد. در کش و گیر 
فروبردن لقمه، از اطرافش غافل نشد. حاال که دیگران مجبورند شب ها، دفاعیه خواب 
اقتصادی رییس جمهور، مشوره خواب می بینند. یکی  ایشان در مقام مشاورت  ببینند، 
از میخ های خیمه  ی تحول و تداوم هستند. کسی بخواهد محکم تکانش بدهد، خیمه 
چپه می شود. کسی بگوید گفته می شود که فالن کار را کردی، می گوید برای تو کردم. 

تفاوت کیفی دزدان را می بینید؟

Abdullah Watandar

اما جونز، بی بی سی

سینما و داعش؛ نگاه فیلم سازان به اسالم گرایی افراطی
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مارتينو: مسي را
 در بال راست بازي مي دهم

مدير ماينز: 
بايرن به دنبال کلوپ بود

جراردو مارتینو، سرمربي تیم ملي آرجانتین  اعالم کرد ممکن است 
ممکن  بگیرد،  مهاجمانش  از  را  بازي  بهترین  بتواند  این که  براي 
دیشب  آرجانتین  کند.  منتقل  راست  بال  به  را  مسي  لیونل  است 
به تازگی  مارتینو  گرفت.  قرار  کرواسی  مقابل  دوستانه  دیداری  در 
کارلوس ته وز را به اردوی تیمش دعوت کرده؛ ضمن این که او در 
خط حمله بازیکنانی مانند سرخیو آگوئرو و گونزالو هیگواین را هم 
در اختیار دارد.  مارتینو به خبرنگاران گفت: »ما تصمیم گرفتیم که 
مسی باید در بال راست بازی کند؛ در این صورت، ما چهار شماره ۹ 
خواهیم داشت. من می دانم که هیگواین مانند آگوئرو یا ته وز بازی 
نمی کند. اما در نهایت، در سیستمی مانند سیستم تیم ما، همه 
این که همه هم  بازی کنند؛ ضمن  نمی توانند در پست شماره ۹ 
توانایی بازی در کناره ها را ندارند. همان طور که قبال گفتم، انتظار 
این که همه ی آن ها، حداقل از ابتدای بازی، در ترکیب اصلی باشند، 
در  دوستانه  دیدار  یک  در  آینده  هفته ی  آرجانتین  است«.  دشوار 
منچستر، مقابل پرتگال قرار خواهد گرفت و مارتینو اعالم کرد که 
قصد دارد از بازیکنانش به شکل چرخشی استفاده کند. »در واقع 
در این دیدار دوستانه، که ما دو بازی در پیش داریم، ما می خواهیم 
تعداد بیش تری بازیکن را آزمایش کنیم. فرقی نمی کند از ابتدا یا 
در میانه ی بازی، به هر حال از بیش تر بازیکنان استفاده می کنیم؛ 

مانند دیدارهای قبلی«.

کریستین هیدل، مدیر باشگاه ماینز، فاش کرد که یورگن کلوپ، 
سرمربي فعلي بورسیا دورتموند، در تابستان ۲۰۰۸ در آستانه ی 
پیوستن به بایرن قرار داشت. کلوپ که دوران خوبی را در ماینز 
سپری کرد، به عنوان یکی از گزینه های جانشینی اتمار هیتسفلد 
در بایرن مد نظر بود و حتا مدیران باشگاه بایرن در این مورد با 
خود او تیلفونی صحبت کردند؛ اما در نهایت باشگاه باواریایی 

یورگن کلینزمن را به عنوان سرمربی انتخاب کرد. 
هیدل به خبرنگاران گفت: »من دقیقا کنار کلوپ نشسته بودم 
که الی هوینس با او تماس گرفت. بایرن دو کاندیدا داشت که 
کلوپ یکی از آن ها بود. گزینه ی دیگر، کلینزمن بود که از نظر 
برای  زیادی  اشتیاق  کلوپ  البته  بود.  سرشناس تر  بین المللی 
برعهده گرفتن این پست داشت. وقتی باشگاه بایرن پیش نهادی 

به شما می دهد، همیشه به آن فکر می کنید«.

اريکسون: روني پخته ترين
 بازيکن نسل خودش بود

سيمئونه، گزينه ی سيتي
 براي جانشيني پيگريني

رونالدو: 
هيچ وقت لقب توهين آميز به مسي ندادم

ته وز: بازي کردن کنار مسي، 
بهترين لذت است

واران: تا مدت ها از زیدان 
خجالت مي کشیدم

سوارز: انگار از گوانتانامو آزاد شده بودم

فاش شدن جزئيات جديد انتقال رونالدو به ريال

اسون گوران اریکسون، سرمربي سابق تیم ملي 
انگلیس، خوشحال است که اولین مربي اي بود 
اردوي سه شیرها دعوت  به  را  روني  که وین 
کرد. رونی که در حال حاضر کاپیتان تیم ملی 
انگلیس است، چند روز دیگر برای صدمین بار 
پیراهن تیم ملی کشورش را به تن می کند. 
 ۲۰۰6 تا   ۲۰۰۰ سال های  بین  که  اریکسون 
معتقد  داشت،  برعهده  را  شیرها  سه  هدایت 
است، او بااستعداد ترین بازیکن نسل خود بود. 

بازیکنان جوان  میل گفت: »من  دیلی  به  او 
رونی  زمین،  در  اما  داشتم؛  اختیار  در  زیادی 
پخته ترین شان بود. وقتی می خواستی در مورد 
تاکتیک صحبت کنی، در مورد این که وقتی 
توپ را در اختیار داریم، کجا در زمین بایستد 
او  بگیرد،  قرار  کجا  می کنیم،  دفاع  وقتی  یا 
کامال همه چیز را درک می کرد. به عنوان یک 

فوتبالیست، او بسیار باهوش بود. 
به همین دلیل بود که در دوران حضور من در 
تیم ملی، او در جلو  زمین، کناره ها، به عنوان 
مهاجم اول یا دوم و حتا  هافبک بازی کرد. او 
می توانست در همه ی این پست ها بازی کند؛ 

زیرا باهوش بود«.
در جام جهانی  پرتگال  مقابل  دیدار  در  رونی 

حذف  شرایط  زمین،  از  شدن  اخراج  با   ،۲۰۰6
انگلیس را فراهم کرد و اریکسون از آن دیدار به 
عنوان بزرگ ترین حسرت دوران مربی گری اش 
دوران  حسرت  بزرگ ترین  بازی  »آن  برد.  نام 
حرفه ای من باقی ماند؛ سخت ترین شکستی 
که متحمل شدم. من واقعا فکر می کردم که 
ما در یورو ۲۰۰4 شانس خوبی برای قهرمانی 
داریم؛ اما در جام جهانی ۲۰۰6 باید به فاینل 

می رسیدیم. 
تیمی بهتر از خودمان در تورنمنت نمی دیدم 
و فکر نمی کنم تیمی بهتر از ما وجود داشت. 
آن ها  اما  شد؛  جهانی  جام  قهرمان  ایتالیا 
حذف  فاینل  از  قبل  مراحل  در  می توانستند 
شوند. قهرمانی در جام جهانی آسان نیست و 
ما بعد از سال ۲۰۰6، شاهد ظهور اسپانیا بودیم. 
آن ها بهتر از هر تیمی بودند. اما در سال ۲۰۰6 
هیچ تیمی در آن سطح نبود. در نهایت این 
جزئیات بود که تیم قهرمان را مشخص کرد. 
همان طور که قبال گفتم، باید یک روان شناس 
به تیم می آوردم تا به بازیکنان در زدن ضربات 
پنالتی کمک کند. واقعا حیف شد. با آن همه 
بازیکنان بزرگ به جایی نرسیدیم؛ بکام، رونی، 
جرارد، لمپارد، اشلی کول، تری، اوون و فردیناند«.

نشریه ی دیلي استار ادعا کرد، در صورتي که 
باشگاه منچسترسیتي تصمیم به اخراج مانویل 
پیگریني بگیرد، دیگو سیمئونه، سرمربي اتلتیکو 
مادرید، گزینه ی اصلي جانشیني او خواهد بود. 
نتایج ضعیف هفته های اخیر منچسترسیتی، 
شرایط را برای پیگرینی دشوار کرده و مدیران 
مورد  در  فصل،  پایان  در  دارند  قصد  سیتی 
ادامه ی حضور او در این باشگاه تصمیم گیری 
در  اکنون  هم  از  آن ها  می شود  گفته  کنند.  
حال بررسی گزینه های مورد نظرشان هستند 

و سیمئونه را به عنوان گزینه ی اصلی در نظر 
دارند. سیمئونه فصل گذشته با اتلتیکو قهرمان 
اللیگا شد و تیمش را تا فاینل چمپیونزلیگ 
نیز پیش برد. این مربی جوان آرجانتینی حاال 
یکی از پرطرف دارترین مربیان اروپاست و حتا 
منچستریونایتد نیز او را به عنوان جانشین دیوید 

مویس در نظر داشت. 
پیش از این رسانه های انگلیسی از عالقه ی 
پپ  گرفتن  خدمت  به  برای  منچسترسیتی 

گواردیوال، سرمربی بایرن خبر داده بودند.

کریس رونالدو، ستاره ی ریال مادرید، اعالم کرد 
هرگز در رخت کن تیمش با القاب توهین آمیز 
است.  نکرده  صحبت  مسي  لیونل  مورد  در 
باالژ،  گیلم  توسط  که  کتابی  در  به تازگی 
روزنامه نگار معروف و کارشناس فوتبال اسپانیا  
منتشر شد، ادعا شده که رونالدو رابطه ی سرد 
و غیردوستانه ای با مسی دارد و معموال از او 
با  رونالدو  اما  می کند.  یاد  ناشایست  القاب  با 
رد چنین ادعایی، تأکید کرد که هرگز به یک 
فوتبالیست حرفه ای چنین بی احترامی ای نکرده 
نوشت:  فیس بوکش  صفحه ی  در  او  است. 
القاب  من  کرده  ادعا  که  شده  منتشر  »اخبار 

کامال  داده ام،  مسی  لیونل  به  توهین آمیزی 
نادرست است و من از وکیلم خواستم که این 
موضوع را پی گیری کند. من برای همکارانم 
که  است  واضح  و  قایلم  را  احترام  بیش ترین 

مسی هم از این موضوع مستثنا نیست«.
در کتاب باالژ هم چنین ادعا شده که رونالدو 
و هم تیمی هایش به شوخی مسی را با یک 
سگ یا عروسک مقایسه می کنند. رونالدو و 
مسی در چند سال اخیر رقابت سختی برای 
کسب عنوان بهترین بازیکن دنیا داشتند و در 
حال حاضر بسیاری ستاره ی پرتگالی را بهتر از 

مهاجم آرجانتینی می دانند.

کارلوس ته وز، مهاجم یوونتوس از حضور دوباره 
در تیم ملي ابراز خوشحالي کرد و گفت که 
تا بازي دوباره در کنار مسي، صبر  نمي تواند 
نیم  و  سال  سه  از  پس  مارتینو  جراردو  کند. 
غیبت ته وز در تیم ملی ، باالخره او را به اردوی 
تیم دعوت کرد. ته وز که از این موضوع بسیار 
خوشحال بود، عنوان کرد که بازی کردن در 
که  است  لذت هایی  بهترین  از  مسی  کنار 

تا به حال تجربه کرده است.
او  کنم.  بازی  مسی  با  »می خواهم  گفت:  او 
بازیکن جهان  بهترین  است. مسی  شماره ۱ 
این  که  مدت هاست  می کنم  فکر  و  است 
بهترین  او،  کنار  در  کردن  بازی  می گویم.  را 
داشته  می تواند  بازیکن  یک  که  است  لذتی 
باشد. وقتی او را دیدم، یک ساعت و نیم در 
باره ی چیزهای مختلف حرف زدیم. حاال زمان 
بسیار خوبی برای بازگشت به تیم ملی است. 
من خوب هستم و از این که بتوانم گولی بزنم، 

خوشحال خواهم شد. در گذشته، وقتی بازیکن 
تیم ملی بودم، اهمیت آن را درک نکرده بودم؛ 

ولی حاال می فهمم که چقدر مهم است«.

کتاب جدید لوییس سوارز با نام »زندگي من، 
شد.  خواهد  منتشر  به زودي  سوارز«  لوییس 
انتشار  از  پیش  کاتالونیا  اسپورت  نشریه ی 
در  را  آن  از  بخش هایی  کتاب،  این  عمومی 
در  سوارز  کرد.  منتشر  خود  دیروز  شماره ی 
اوست،  زندگی نامه ی  نوعی  به  این کتاب که 
روزهای  مورد  در  و  داشته  جالبی  اعترافات 
سختش پس از دندان گرفتن کیه لینی، سخن 
گفته است : »روزهای سختی بود. تا جایی که 
مجبور بودم قرار دادم با بارسا را مخفیانه و به دور 
از انظار عمومی امضا کنم. مثل یک جنایت کار 
به  با من برخورد شد. مردم هم در مورد من 
نحوی صحبت می کردند، انگار که من مرتکب 

جنایت شده ام. 
بارسا رفتم،  اولین جلسه ی تمرینی  به   وقتی 
انگار از زندان گوانتانامو آزاد شده بودم. احساس 
یک زندانی رها شده از بند را داشتم. بازیکنان 
بارسا و سرمربی تیم به قدری مرا تشویق کردند 
که از خجالت سرخ شده بودم. هرچند که سعی 

داشتم این مسئله را نشان ندهم. 
قبول دارم که مرتکب اشتباه بزرگی شدم. برای 
سومین بار بود که این اتفاق رخ می داد. دندان 
گرفتن من کامال غیرارادی است. درست است 
از  اما  می ترساند؛  را  مردم  گرفتن،  دندان  که 
بسیاری از اتفاقاتی در فوتبال که باعث صدمه 

دیدن بازیکنان می شود، کم خطرتر است«.

رامون کالدرون سه فصل بین سال هاي ۲۰۰6 
تا ۲۰۰۹، ریاست باشگاه ریال مادرید را بر عهده 
عنوان  دو  او،  ریاست  زمان  در  ریال  داشت. 
کالدرون  آورد.  به دست  را  اللیگا  قهرماني 
جزئیات    BBC با  مصاحبه  در  سه شنبه 
ریال  به  رونالدو  انتقال  پرونده ی  از  دیگر ی 
مادرید را فاش ساخت. وی گفت: »در تابستان 
سال ۲۰۰۸، متقاعد شده بودیم که رونالدو را 
به مادرید بیاوریم. تمام مقدمات فراهم شده 
بودم  بازی دوستانه  برای یک  بوگوتا  بود. در 
که رونالدو به من زنگ زد و گفت که آقای 
اما  می کنم؛  درک  را  شما  عالقه ی  رییس، 
من تعهدی به فرگوسن دارم و او مانند پدرم 
است. به او قول داده ام که یک فصل دیگر 
در یونایتد بمانم. از طرفی، هواداران در این جا 
به شدت به ماندن من تمایل دارند. اما نگران 
نباشید، چرا که سال آینده به طور حتم به ریال 
چرا  »نمی دانم  افزود :  ادامه  در  وی  می آیم«. 
فرگوسن در کتابش گفته بود که از پیش نهاد 
ریال استقبال کردیم. او وسواس عجیبی به 
ریال داشت و حتا بارسا را به رونالدو پیش نهاد 
داد. نمی دانم این کار برای تحریک ما بود یا 

این بود که رونالدو در آمدن به  اما مهم  نه؛ 
ریال پافشاری کرد. او به یونایتدی ها گفت که 
یا ریال، یا هیچ تیم دیگر . پیش قرارداد ما با 
رونالدو در زمستان ۲۰۰۹ به قیمت ۸۰ میلیون 
امضا شد که در نهایت او با ۹4 میلیون یورو 

فصل بعد به ریال پیوست«.
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مجله ی معتبر فرانس فوتبال، عکس صفحه ی اول آخرین شماره ی خود را به رافایل 
داده  انجام  او  با  نیز  و مصاحبه ی مفصلي  داده  اختصاص  مادرید  ریال  مدافع  واران، 
است. واران در این مصاحبه در مورد سه سال قبل و زمانی که پیش نهاد ریال مادرید 
گرفتن  برای  خواندن  درس  حال  در  که  می آید  »یادم  گفت:  چنین  کرد،  دریافت  را 
از  که  نمی کردم  فکر  هم  درصد  یک  خورد.  زنگ  تیلفونم  که  بودم  دیپلومم  مدرک 
با من تماس گرفته باشند. صحبت که تمام شد، ذوق زده بودم.  طرف ریال مادرید 

مادرم به من گفت که این بزرگ ترین اتفاق تمام زندگی من خواهد بود. 
بود.  مشکل  برایم  پیش نهاد  این  هضم  و  نداشتم  بیش تر  سال   18

کمی  کنم.  مدیریت  را  وضعیت  این  باید  چگونه  که  نمی دانستم 
خیلی  بود.  زیدان  خط  پشت  خورد.  زنگ  تیلفونم  بازهم  دیرتر 

خسته بودم و پس از چند کلمه از او خواستم که کمی دیرتر 
به من زنگ بزند و گوشی را که قطع کردم. وقتی برادرم از 

جریان مطلع شد، به من گفت که مگر دیوانه شده ای که 
زیدان  که  شکر  را  خدا  خواستی؟  چیزی  چنین  زیدان  از 
دیرتر با من تماس گرفت و کلی صحبت کردیم. پس 

از آن، از خجالت مدتی با او صحبت نمی کردم«.
گفت:  ریال  با  تمرینی  جلسه ی  اولین  مورد  در  واران 
برای  بلند  توپ های  مرتب  زیدان  جلسه،  اولین  »در 
من می فرستاد. او می خواست نحوه ی کنترول توپ 

من را ببیند. در آن جلسه بود که با چشم های 
خودم دیدم که زیدان به شکل فوق العاده ای 
او خیلی چیزها  از  کنترول می کند.  را  توپ ها 
ریال  فرانسوی  جوان  مدافع  گرفتم«.  یاد 
حضور  تیم  این  در  که  سالی  سه  مورد  در 
به  تقریبا  سال  سه  این  »در  گفت:  دارد، 
در  حضور  رسیده ام.  موجود  جام های  همه 
می خواستم  وقتی  است.  باورنکردنی  ریال 

هنوز  بیایم،  مادرید  به  قرارداد  امضای  برای 
زندگی  در  است  قرار  اتفاقی  چه  که  نمی دانستم 

خبرنگار   60 که  دیدم  باراخاس  فرودگاه  در  وقتی  ولی  دهد.  رخ  من  ورزشی 
من  زندگی  در  اساسی  تغییری  که  شدم  متوجه  بالفاصله  هستند،  من  منتظر 

اتفاق افتاده است. 
آن  با  ریال  تمرین  زیادی می کردم. حضور در  18 سال سن، احساس فشار  با 
همه ستاره ی  هم اعتماد به نفس زیادی می خواست. فشار و توقعات رسانه ها 
را نیز اضافه کنید. اما خوش بختانه همه چیز در این مدت به خوبی پیش رفته 

است«.
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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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