
سرشت نامه های خیالی
پدر! می دانم که شاید از همه ی اتفاقات گذشته، چیزی خاصی به خاطر ندارید در حالی 
که من با وجود این همه سال، اما هنوز درگیر ام. به گونه ای باور نکردنی، هنوز در حول 
و حوش گذشته می چرخم و به رغم تالش های زیاد، اما نمی توانم خودم را به کلی از 
گذشته آزاد کنم. باری و آنگونه که به خاطر دارم، بارها تالش نمودم و حتا خودم را 

سرزنش کردم؛ در حالی که تمام آنها چیزی جز یکنوع خود آزاری بیش نبود. 
به  را  ماندگار دوران کودکی ام، شما  تمام سرگذشت  با مرور  دارم و می خواهم  دوست 
مسائلی برگردانم تا شاید جریقه ای در ذهن تان پدید آید و البته که دوست دارم یک روز، 
دعوت ام کنی تا در مقابل هم، بخشی از آنها را حل کنیم. ولی در اینجا مایل ام یکی 
از ماندگارترین اتفاقات مربوط به دوران کودکی ام را با شما در میان بگذارم و از همین 

دریچه ی کوچک، گالیه هایم را مطرح کنم:
4صفحهآن شب چارده لعنتی را هرگز نمی توانم فراموش کنم پدر! خواب بودم،...
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اشرف غنی: 
پس از این  از قراردادهای بزرگ نظارت می کنم 

2ص

2ص

نیمی از داروهای 
وارداتی کشور غیرقانونی است

امنیت ملی: حمالت انتحاری در شهرهای 
بزرگ 68 درصد افزایش یافته است

صفحه ی آخرصفحه 2

5ص

نظر به گفته ی یک مقام ارشد امریکایی در افغانستان، ایاالت متحده ی امریکا برنامه ریزی می کند تا حدود 
1000 پرسونل امنیتی این کشور را  پس از پایان رسمی مأموریت نظامی در کشور، در سفارت ایاالت متحده 
در کابل نگه دارد و احتماال توانایی استفاده از هواپیماهای جنگی برای حمایت از نیروهای محلی را تا آن 

زمان حفظ خواهد کرد. 
جنرال جان اف کمپبل در حال بررسی چندین تصمیم مهم است که احتماال تعیین می کنند که سال آینده 
نیروهای امریکایی با چه شتابی افغانستان را ترک خواهند کرد، تا چه حد به نیروهای افغان در جنگ کمک 

خواهند کرد و با پایان یافتن ریاست جمهوری اوباما، چه تعداد از امریکایی ها در آن جا خواهند ماند.
تعداد امریکایی هایی که در نهایت و پس از خروج نیروهای جنگی این کشور از افغانستان در سفارت ایاالت 
متحده در کابل خواهند ماند و انتظار می رود تعداد آن ها بیش تر از تعداد امریکایی ها در اداره ی مشابه به 
رهبری ملکی ها در عراق، پس از خروج نیروهای این کشور در سال2011  باشد، نشانه های احتمالی در مورد 
به آن ها  آینده  افغانستان در  نیروهای  دارند  باور  امریکایی  اندازه ی حمایت نظامی و مالی ای که مقام های 

ضرورت خواهند داشت  را ارائه می کند.

فرمانده امریکایی و بررسی تصمیم های  
آخرین فصل جنگ افغانستان
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5 فن آوری تکان دهنده ی جهان
 در 5 سال آینده!
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روني: گول زني براي انگلیس
 مهم ترین چیز است

آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان یک دست آورد یا ارزش می تواند تلقی شود که »بیان« خود ارزش باشد و آن چه آزادانه بیان شده، 
تغییر در جامعه بیاورد. در 13 سال گذشته یکی از دست آورد های بزرگ دولت افغانستان که همواره از آن در کنفرانس های ملی و بین المللی 
یاد کرده، آزادی بیان است. اما لت و کوب هر روزه ی خبرنگاران و آمار قتل های بدون پی گرد، تهدید و تبعید خبرنگاران و بی توجهی دولت به 
افشاگری های رسانه ها، چنین تصوری را ایجاد می کند که حکومت بیان را آزاد گذاشته؛ چون پیشاپیش تصمیم گرفته توجهی به آن چه بیان 
می شود، نکند. تا امروز و در سایه ی حکومت کرزی، آزادی بیان اگر وجود داشت، معنا نداشت؛ چون کسی نبود به این بیان وقعی بگذارد. توقع 
می رود در حکومت کنونی، با توجه به وعده های فراوانی که هر دو کاندیدای دیروز و حاکمان امروز داشتند، این مورد تغییر کند و آزادی بیان 

معنایی را پیدا کند که از آن انتظار می رود.
وزیر امور مهاجرین افغانستان و انتقادهایی که در مورد او مطرح اند، آزمونی است برای حکومت آقای اشرف غنی. حدود یک سال از افشای 
اختالس های گسترده در وزارت مهاجرین توسط روزنامه ی هشت صبح می گذرد؛ اما تا کنون هیچ اقدامی در این مورد نشده است. در آن گزارش 
با اسناد و مدارک آمده است : »جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان چندین بار از کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور 
پناهندگان )UNHCR(، خواسته است تا ده ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افراِد خاص او، واریز کنند. شکران عثمانی، 

مسئول مالی سابق وزارت مهاجرین گفته است: »بر اساس هدایت جماهیر انوری، حدود ۵0 هزار دالر را به شازیه،...

خیانت های ناخواسته ی
 وزیری که نادانسته امضا می کند
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اداری در کشور در  با فساد  مبارزه  ناظر  نهاد  یک 
باعث  فساد  که  کرد  اعالم  خود  تازه ی  گزارش 
شده نیمی از بازار داروی کشور حاوی محصوالت 
وارداتی غیرقانونی باشد. کمیته ی مستقل مشترک 
که  گفته  اداری  فساد  با  مبارزه  ارزیابی  و  نظارت 
نظارت ضعیف بر بازار دارو در کشور، زمینه ساز آن 
شده که تعداد زیادی شرکت ها به تولید و وارد کردن 

داروهای بی کیفیت بپردازند.
درصد   ۶0 حدود  گزارش،  این  یافته ی  اساس  بر 
که  می شوند  وارد  پاکستان  از  وارداتی  داروهای 
افغانستان  بازار  در  مصرف  برای  ویژه  به صورت 
تولید شده است. گزارش افزوده که از ۴۵0 شرکت 
صحت  وزارت  داروسازی  اداره ی  در  که  خارجی 
 300 تا   2۵0 تعداد  به  شده،  ثبت  کشور   عامه ی 
افغانستان  بازار  برای  اختصاصی  به صورت  شرکت 

دارو تولید می کنند.

شرکت ها  این  بیش تر  گزارش،  این  اساس  بر 
ندارند  اجازه  پاکستان هستند، در حالی که  که در 
را  آن  بفروشند،  پاکستان  در  را  خود  محصوالت 
گزارش  نویسندگان  می کنند.  صادر  افغانستان  به 
سوی  از  مالی«   »مشوق های  که  افزوده اند 
به  دارو  واردات  تولید و  اندرکار  شرکت های دست 
مراجع مسئول، میزان کارآیی نظارت بر بازار دارو را 

در کشور پایین آورده است.
ضعف  نقطه های  که  نوشته  هم چنین  کمیته  این 
از دالیل  نیز  نظارتی  در سیستم  نهادی  و  قانونی 
است.  بازار کشور  به  بی کیفیت  داروی  ورود  دیگر 
تدارکات  قانون  گزارش،  این  یافته های  اساس  بر 
به خوبی  را  دارو  واردات  چگونگی   13۸۷ مصوب 
توضیح نمی دهد و قانون داروی سال 13۸۶ واردات 

دارو را »بیش از حد« ساده کرد.
گزارش افزوده که قرار بوده فهرست داروهای مجاز 

گذشت  با  اما  شود،  بازنگری  یک بار  سال  هر سه 
هفت سال هنوز تجدید نشده؛ در حالی که شورای 
ملی دارو و غذا هر سال ۵0 تا ۶0 قلم دارو را به این 
فهرست می افزاید. کمیته ی نظارت و ارزیابی مبارزه 
با فساد در گزارش خود نوشته که اداره ی داروسازی 
وزارت صحت عامه قادر نیست که واردات دارو را 
مدیریت کند، در حالی که محموله های بزرگی از 
دارو وارد کشور می شوند. وزارت صحت گفته که نه 
درصد داروهای بازار مشکل کیفیت دارد که ناشی 
از نگه داری آن ها است. دکتر عبدالحفیظ قریشی، 
رییس اداره ی داروسازی در واکنش به انتشار این 
گزارش گفت که تنها حدود ۹ درصد دارو در بازار 
افغانستان »غیرمعیاری« است که دلیل بی کیفیتی 
که  کرد  تأکید  او  است.  نادرست  نگه داری  آن، 
اعتبار  زمانی  دارو  کیفیت  مورد  در  کردن  صحبت 
باشد،  آزمایشگاهی  داده های  به  مستند  که  دارد 

در غیر آن، هیچ »ادعایی«  قابل قبول نیست. اما 
کمیته ی مشترک نظارت و ارزیابی در گزارش خود 
کردن  محدود  ضمن  باید  دولت  که  کرده  تأکید 
واردات دارو، در نهادهای نظارت کننده بر بازار دارو 
اصالحات اساسی بیاورد تا موجب ارتقای ظرفیت 

نظارتی آن ها شود.
یاسین عثمانی، عضو این کمیته گفت در گزارش 
برآورد شده که ارزش بازار دارو در افغانستان ۷00 
آن  عمده ی  بخش  که  است  دالر  میلیون   ۸00 تا 
را واردات غیرقانونی، قاچاقی و بی کیفیت تشکیل 
منتشر  گزارش هایی  هم  پیش  سال  پنج  می دهد. 
غیرمعیاری  و  پایین  کیفیت  از  حاکی  که  شدند 
وزیر  فاطمی،  امین  اما  بود،  کشور  بازار  داروهای 
گفت:  و  کرد  رد  را  گزارش ها  این  کشور  وقت 
»فغانستان با مشکل داروهای غیر استاندارد مواجه 

نیست«. )بی بی سی(

اعالم  امنیت ملی کشور  ریاست  اطالعات روز: 
کرد که در دو ماه گذشته 1۵0 عملیات ویژه  علیه 
این  که  شدند  راه اندازی  کشور  سراسر  در  طالبان 
عملیات در فروکش کردن جنگ کمک کرده است. 
 این ریاست آمار مشخصی از تلفات طالبان در این 
این  در  که  است  گفته  ولی  نکرده،  ارائه  را  رویداد 
عملیات تعداد  زیادی از فرماندهان طالب کشته و 

بازداشت شده اند.
در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های ریاست امنیت 
ملی به روزنامه ی اطالعات روز آمده است، اکنون 
دامنه ی جنگ با طالبان از 22 والیت به ۶ والیت 
با  رویارو   جنگ  در  طالبان  است.  یافته  کاهش 
نیروهای امنیتی شکست خوردند و اکنون شیوه ی 
عملیاتی شان را تغییر و بیش تر روی انجام حمالت 

انتحاری در شهرهای بزرگ تمرکز کرده اند.
گذشته  روز   ۴۵ ظرف  در  است،  آمده  خبرنامه  در 
حمالت راکتی، ماین گذاری و حمالت مسلحانه در 

کشور ۴۵ درصد کاهش یافته؛  اما حمالت انتحاری 
است.  داشته  ازدیاد  بزرگ ۶۸ درصد  در شهرهای 
ریاست امنیت ملی افزایش حمالت انتحاری، به ویژه 

در کابل را جنگ تبلیغاتی طالبان خوانده است.
در خبرنامه ی این ریاست آمده است، بعد از این که 
طالبان تروریست تعداد زیادی از جنگ جویان شان 
را در میدان نبرد  از دست دادند، انگیزه و روحیه ی 
جنگی تروریست ها به پایین ترین سطح رسیده و در 
حال حاضر آنان با راه اندازی حمالت انتحاری، قصد 
دارند وانمود کنند که در کشور فعالیت گسترده دارند.

در یک هفته ی گذشته طالبان تروریست در نقاط 
مختلف کابل چندین حمله ی انتحاری و انفجاری را 
انجام دادند که بر اثر آن نزدیک به ده تن، به شمول 
امنیت  ریاست  پولیس کشته شدند.  و  ملکی  افراد 
کابل  در  طالبان  دنباله دار  حمالت  می گوید،  ملی 
امنیتی، شخصیت های سیاسی و  نیروهای  بر ضد 
را  طالبان  رذالت  و  بی دینی  بی رحمی،  شهروندان 

نشان می دهد.
استراتژی امنیتی

ریاست امنیت ملی اعالم کرد، قرار است به زودی 
استراتژی ملی امنیتی تحت رهبری شورای امنیت 
اولویت بندی  استراتژی  این  شود.  تدوین  ملی 
تهدیدها به منافع ملی و مردم، شیوه ی استفاده از 
نیروهای امنیتی و حد صالحیت های آنان را تعیین 
امنیت ملی آمده است،  خواهد کرد. در خبرنامه ی 
نیروهای  نیازمندی های  به  استراتژی  این  مطابق 
مؤثریت،  کار  این  که  می شود  رسیدگی  امنیتی 
کیفیت و قدرت این نیروها برای بهبود وضع امنیتی 

بیش تر خواهد کرد.
ریاست امنیت ملی کشور اطمینان داده که نیروهای 
امنیتی برای تأمین امنیت مردم از تمام امکانات و 
توان استفاده خواهند کرد. در خبرنامه ی این ریاست 
آمده است، وسعت جنگ با گذشت هر روز در کشور 
کمتر می شود و مردم در آینده شاهد آمدن امنیت و 

ثبات بیش تر به کشور خواهد بود.
بازداشت یک زن و شوهر به اتهام اختطاف

ریاست امنیت ملی کشور اعالم کرد، در عملیاتی 
در والیت هرات یک زن و شوهر به اتهام اختطاف 
بازداشت شده اند. این افراد به نام های عجب گل و 
درخانی می باشند. در خبرنامه ی ریاست امنیت ملی 
از  آمده است، این زن و شوهر چندی پیش یکی 
باشندگان والیت هرات را به نام آغاگل اختطاف و 
بعد از به قتل رساندنش، جسد او را در منزل شان 

دفن کرده اند.
مأموران  است،  آمده  خبرنامه  این  دیگر  بخش  در 
امنیت ملی در دو عملیات دیگر دو فرمانده طالبان 
بر  بازداشت کرده اند.  از دو لسوالی والیت تخار  را 
بدین سو  از مدت ها  افراد  این  این خبرنامه،  اساس 
تخریبی،  تروریستی،  فعالیت های  مصروف 
سرقت های مسلحانه، ماین گذاری کنار جاده و ترور 

کارمندان دولتی و بزرگان قومی بودند.

اطالعات روز: وزارت امور خارجه ی امریکا اعالم 
کرد که طالبان و شبکه ی حقانی تهدید بزرگی برای 
کشورهای منطقه و امریکا اند و باید النه های آنان 
نابود شوند. اما این وزارت شبکه ی حقانی را نسبت 
و  خوانده  خطرناک  تروریستی  گروه های  سایر  به 
بزرگی  تهدید  گروه  این  موجودیت  دارد که  تأکید 

علیه منافع ملی امریکا است.
امور  وزارت  رسانه های  دفتر  رییس  راتکی،  جیف 

روان  هفته ی  سه شنبه  روز  به  امریکا  خارجه ی 
برای  کشورش  گفت،  خبرنگاران  به  واشنگتن  در 
گروه  که  ساخته  واضح  پاکستان  به  بار  چندمین 
برای  تنها  نه  تروریستی  گروه های  سایر  و  حقانی 
کشورهای منطقه، بلکه برای پاکستان و امریکا نیز 
تهدید بزرگ است. او تأکید کرد که برای نابودسازی 
روی  الزم  اقدام های  باید  گروه ها،  این  النه های 
می گوید،  امریکا  مقام   این  شوند.  گرفته  دست 

گروه های  تمام  که  رسیده  باور  این  به  کشورش 
تروریستی مستقر در پاکستان، تهدید بزرگ علیه 
امریکا  افزود،  او  اند.  امریکا  و  منطقه  کشورهای 
این موقف خود را به مقام  های حکومتی پاکستان 
می رساند. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که 
سرتاج عزیز چند روز پیش به بی بی سی گفت، آنان 
فقط تروریستان ضد پاکستانی را هدف قرار می دهند 
و کاری به گروه های تروریستی دیگر ندارند. این 

اظهارات واکنش تند  شماری از مقام های کشور و 
امریکا را به دنبال داشته است. کارشناسان مسایل 
سیاسی باور دارند که چنین این اظهارات، سیاست 
را مشخص می سازد.  افغانستان  برابر  در  پاکستان 
همواره  امنیتی  مقام های  که  است  حالی  در  این 
گفته اند، النه های تروریستان در پاکستان اند و از آن 
کشور برای انجام حمالت تروریستی به افغانستان 

فرستاده می شوند.

در  نمایندگان  مجلس  اعضای  روز:  اطالعات 
پیمان  تصویب  روی  مجلس  این  دیروز  نشست 
امنیتی اختالف نظر داشتند. عبدالرووف ابراهیمی، 
با  حکومت  که  گفت  نمایندگان  مجلس  رییس 
ارسال چند مکتوب پیهم، خواستار تصویب هرچه 
زودتر پیمان امنیتی با امریکا  از سوی این مجلس 

شده است.
او افزود که دومین مکتوب حکومت برای تصویب 
هفته ی  روز چهارشنبه  به  امریکا  با  امنیتی  پیمان 

این  در  افزود،  ابراهیمی  است.  رسیده  ما  به  روان 
خواسته  نمایندگان  مجلس  اعضای  از  مکتوب ها 
روی  بحث  امنیتی،  بهبود وضعیت  برای  که  شده 

پیمان امنیتی با امریکا را در آجندا بگیرند.
امریکا  با  امنیتی  پیمان  که  گفت  مجلس  رییس 
آینده در آجندا  گرفته شده  روز چهارشنبه هفته ی 
از  برخی  اما  به زودی روشن شود.  آن  و سرنوشت 
نمایندگان از تالش تعداد  دیگری از همکاران شان 
انتقاد  امنیتی  پیمان  به  تأیید  رای  دادن  منظور  به 

این  عضو  رحمانی،  عبدالرحمان  مولوی  داشتند. 
مجلس گفت، شماری از نمایندگان برای جمع آوری 
آرای نمایندگان برای تأیید پیمان امنیتی با امریکا، 

مهمانی ها ترتیب می دهند.
به گفته ی او، در این نشست ها نمایندگان سیاسی 
امریکا نیز دعوت می شوند. اما این عضو مجلس، 
از نماینده ی مشخصی نام نبرد. این اظهارات او با 
واکنش فوزیه کوفی، عضو دیگر مجلس مواجه شد. 
به نقل از جمهور، کوفی این سخنان رحمانی را سوء 

نماینده  برداشت شخصی عنوان کرد و گفت، هر 
حق دارد در مواردی که طرف دارش است، کمپاین 
پیمان  تصویب  بر  حکومت  حاضر  حال  در  کند. 
امنیتی با امریکا تأکید دارد؛ اما هنوز مشخص نیست 
 مجلس نمایندگان این پیمان را تصویب می کند یا 
رد. پیمان امنیتی با امریکا و ناتو در اولین  روزهای 
کاری حکومت وحدت ملی، در کابل امضا شد. متن 
این توافق نامه ها برای تصویب، حدود دو هفته قبل 

از سوی حکومت به مجلس ارسال شد.

اطالعات روز: وزارت امور داخله  اعالم کرد که 
در عملیات مشترک نیروهای امنیتی در شماری از 
تروریست  طالب   ۹1 دست کم  کشور،  والیت های 
کشته و ۷1 تن دیگر آنان زخمی شده اند. در این 
علملیات دست کم 13 شورشی طالب دیگر از سوی 

نیروهای امنیتی کشور بازداشت شده اند.

امور  وزارت  دفتر رسانه های  ارسالی  در خبرنامه ی 
این  آمده است،   به روزنامه ی اطالعات روز  داخله 
ننگرهار،  کنر،  والیت های  مربوطات  در  عملیات 
خوست،  غزنی،  ارزگان،  قندهار،  تخار،  پروان، 
ملی  اردوی  همکاری  به  هلمند  و  فراه  پکتیکا، 
این  اساس  بر  بود.  شده  راه اندازی  ملی  امنیت  و 

خبرنامه، این عملیات به منظور پاک سازی بعضی از 
مناطق کشور از وجود هراس افگنان طالب و تأمین 
راه اندازی  والیت ها  این  مربوطات  در  بهتر  امنیت 
شده بود. در این عملیات مقداری جنگ افزار سبک 
و سنگین نیز به دست نیروهای امنیتی کشور افتاده 
است. اما در این خبرنامه در مورد تلفات نیروهای 

ارائه نشده است. در بخش دیگر  امنیتی معلومات 
از خبرنامه آمده، نیروهای پولیس ملی چهار حلقه 
خنثا  و  کشف  لغمان  والیت  مربوطات  از  را  ماین 
کردند. بر اساس این خبرنامه، این ماین ها به تازگی 
از سوی شورشیان طالب به منظور اعمال تخریبی و 

تروریستی جاسازی شده بودند.

2
اشرف غنی:

 پس از این  از قراردادهای بزرگ نظارت می کنم 
رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  1اطالعات 
جمهور کشور گفت، برای جلوگیری از فساد، پس 
از این، خودش از قراردادهای بزرگ نظارت خواهد 
کرد. او می گوید، برای هیچ فردی اجازه نمی دهد 
که در فساد دخیل شود. اشرف غنی این اظهارات 
را دیروز در دیدار با نمایندگان والیت های قندهار، 
هلمند، ارزگان، زابل و دایکندی در مجلس، در ارگ 
بیان کرد. دفتر رسانه های ریاست جمهوری با نشر 

نمایندگان  دیدار  این  در  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
را  محلی شان  مشکالت  شده  یاد  والیت های 
شریک  جمهور  رییس  با  مختلف  عرصه های  در 
آن  حل  برای  حکومت  توجه  خواهان  و  ساختند 
شدند. سپس رییس جمهور گفت، مشکالت مردم 
بسیار زیاد است و ما به یک اجماع بزرگان، علمای 
دینی، زنان و جوانان به منظور شناسایی و حل  این 
مشکالت نیاز داریم. او افزود، دیدارهای آینده ی من 

با نمایندگان مجلس به سطح زون ها، بیش تر بر این 
اساس  متمرکز خواهند بود که کدام مشکالت در 
فیصله های قبلی حل شده، چه تعداد در حال حل 
شدن اند و مشکالتی که حل نشده اند، علت آن چه 
بوده است. اشرف غنی با اشاره به اهمیت آب در 
توسعه ی زراعت و تولید برق گفت، در جریان شش 
ماه بر اساس یک برنامه ی ملی زیر بنایی، اقدام هایی 
احداث  عرصه های  در  مشکالت  رفع  منظور  به 

سرک ها و بندهای برق، آغاز می شود.
بزرگ  سرمایه گذاران  و  تاجران  با  باید  افزود،  او 
خشک  و  تازه  میوه های  تا  شود  صحبت  منطقه 
راه  منطقه  بازارهای  به  افغان  تاجران  و  باغداران 
یابد. اشرف غنی گفت که ایجاد اصالحات در کشور 
به زمان نیاز دارد، بعضی در کوتاه مدت، شماری در 
وسط مدت و یک تعداد دیگر  آن در درازمدت انجام 

خواهد شد.

نیمی از داروهای وارداتی کشور غیرقانونی است

امنیت ملی: حمالت انتحاری در شهرهای بزرگ 68 درصد افزایش یافته است

امریکا: طالبان و شبکه ی حقانی
 تهدید بزرگی برای کشورهای منطقه و امریکا اند

مجلس در هفته ی آینده روی توافق نامه ی امنیتی با امریکا بحث می کند

در عملیات نیروهای امنیتی 91 طالب کشته شدند

یونیسیف برنامه های خویش را در 
مناطق دور دست کشور متمرکز 

می سازد

در ساختارهای پاسخ گویی به 
حوادث، تجدید نظر می شود

اطالعات روز: یونسیف یا اداره ی حمایت از کودکان سازمان 
داد.  اطمینان  کشور  به  خود  کمک های  ادامه ی  از  متحد  ملل 
برنامه های  بیش تر  این  از  پس  می گویند،  اداره  این  مسئوالن 
یونیسف به مناطق دور دست افغانستان متمرکز خواهند شد. گیتا 
رو گوپتا، معاون رییس عمومی اداره ی حمایت از کودکان ملل 

متحد در نخستین سفرش به کشور، از بامیان بازدید کرد.
بخش های  در  یونیسف  کمک های  تداوم  از  بازدید  این  در  او 
معارف، صحت، توسعه ی روستایی و کاریابی اطمینان داد. گوپتا 
گفت که توجه به این بخش ها و مبارزه با فقر و بیکاری می تواند 
تغییرات چشم گیر در وضعیت زندگی افغان ها ایجاد کند. او افزود، 
به  و  دارند  جدی  توجه  به  نیاز  افغانستان  در  زنان  و  کودکان 

کارهای بیش تر در این دو بخش ضرورت است.
در همین حال، اکیل لیر، رییس دفتر یونیسف در کابل از توزیع 
گفت،  و  داد  خبر  بی بضاعت  خانواده های  به  نقدی  کمک های 
کمک ها  این  از  آسیب  معرض  در  و  آسیب دیده  خانواده های 
با  دیدار  در  بامیان  والی  معاون  مبلغ،  آصف  می شوند.  مستفید 
معاون اداره ی یونیسف، وضعیت زندگی روستا نیشنان این والیت 

را نگران کننده توصیف کرد.
او در این دیدار از بلند بودن میزان مرگ و میر زنان و کودکان و 
هم چنان محرومیت کودکان از رفتن به مکتب به دلیل مشکالت 
از دویچه وله، معاون والی  نقل  به  ابراز نگرانی کرد.  اقتصادی 
است که  آن  از  بیش تر  مراتب  به  نیازمندی ها  که  بامیان گفت 
کمک صورت گرفته است و به خصوص در بخش های معارف و 
صحت مشکالت زیاد اند. در والیت بامیان در حال حاضر 12۴ 
بیش تر  درسی  به صنف های  112  مکتب  ندارند،  تعمیر   مکتب 

نیازمند اند و ۵0 درصد مکاتب آب آشامیدنی صحی ندارند.

که  محفلی  در  افغانستان  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
به مناسبت روز جهانی کاهش خطرات و حوادث که امسال تحت 
عنوان »کهن ساالن در برابر حوادث و خطرات بیش تر آسیب پذیر 
در  خطرات  کاهش  با  مبارزه  که  گفت  می گردد،  تجلیل  اند« 

اولویت های حکومت وحدت ملی قرار دارد.
راستای کاهش خطرات  در  آقای عبداهلل گفت که  این محفل  در 
از  یکی  و  می گیرند  صورت  اساسی  اقدامات  طبیعی  حوادث  و 
کوتاه مدت،  اقدامات  و  است  ملی  وحدت  حکومت  اولویت های 
میان مدت و دراز مدت خواهد بود. او افزود که ایجاب می کند تا در 
ساختار هایی که برای پاسخ گویی با حوادث  اند، تجدید نظر صورت 

بگیرد.
عبداهلل گفت: »ایجاب این را می کند که تجدید نظر اساسی را در 
این ساختارها بکنیم. سازمان ملل با مؤسسات بین المللی ودونر ها 
در هماهنگی با هم، حکومت افغانستان را برای ایجاد و تقویه  ی این 
ساختار ها کمک نماید و ما از تجربه ی سایر کشور ها در این مورد 

استفاده کنیم و گام های اساسی  برداریم«.
نوع  هیچ  که  داریم  قرار  کشوری  »در  گفت:  اجرایی   رییس 
می گیرد،  صورت  حادثه  این که  از  بعد  و  ندارد  وجود  اطالع رسانی 
باز هم اطالع درست از آن نمی داشته باشیم«. محمد دایم کاکر، 
و  زنان  که  گفت  حوادث  با  مبارزه  آمادگی  ملی  اداره ی  سرپرست 
کهن ساالن در افغانستان بسیار آسیب پذیر اند و این اداره برنامه های 
خاصی را در هماهنگی با برخی از نهاد های ملی و بین المللی  برای 

کاهش این اقشار در نظر دارد.
کاهش  بخش  در  که  نهاد هایی  تمامی  تا  است  نیاز  که  افزود  او 
خطرات در افغانستان فعالیت دارند، به خاطر فعالیت های کاهش دهی 
خطرات، یک سیتم مؤثر آمادگی و وقایه در کشور را به وجود بیاورند 
میان مدت مطرح و  در  نمایند که  را طرح  برنامه های همه جانبه  و 
انکشاف  احیا و  عملی شوند. ویس احمد برمک، سرپرست وزارت 
دهات گفت که افغانستان در معرض خطرات مختلف قرار دارد و 
به  افغانستان  و  می پردازد  مسئله  این  به  جدید  دید  با  وزارت  این 
  اصالحات بینادی د ر نظام و ساختار پاسخ گویی به حوادث نیاز مند 
است. او گفت که ۶0 درصد نفوس افغانستان در معرض خطر زلزله 
قرار دارد و باید نهاد های مختلف ظرفیت های خود را تقویت کنند. 
و  قریه ها  مردم  بیش تر،  طبیعی  حوادث  وقوع  با  که  گفت  برمک  
دهات متضرر می شوند و باید در قسمت ساحتار قریه ها کار صورت 
است،  آسان تر  به خدمات  در جاهایی که دسترسی  مردم  و  بگیرد 
جا به جا شوند. او افزود، قریه هایی هستند که در مسیر برف کوچ ها و 
سیالب ها اعمار شده است. به گفته ی آقای برمک، به اساس یک 
آمار، در یک دهه ی گذشته افغانستان به ارزش ۵00 میلیون دالر از 
بابت حوادث طبیعی خساره مند شده است و در چند دهه ی گذشته 
هشت بار این کشور با خشک سالی مواجه شده است. )صدی امریکا(
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آزادی بیان در جایی معنا دارد و به عنوان یک دست آورد یا 
ارزش می تواند تلقی شود که »بیان« خود ارزش باشد و آن چه 
آزادانه بیان شده، تغییر در جامعه بیاورد. در 13 سال گذشته 
یکی از دست آورد های بزرگ دولت افغانستان که همواره از 
آن در کنفرانس های ملی و بین المللی یاد کرده، آزادی بیان 
قتل های  آمار  و  خبرنگاران  روزه ی  هر  لت و کوب  اما  است. 
بدون پی گرد، تهدید و تبعید خبرنگاران و بی توجهی دولت 
به افشاگری های رسانه ها، چنین تصوری را ایجاد می کند که 
حکومت بیان را آزاد گذاشته؛ چون پیشاپیش تصمیم گرفته 
توجهی به آن چه بیان می شود، نکند. تا امروز و در سایه ی 
حکومت کرزی، آزادی بیان اگر وجود داشت، معنا نداشت؛ 
چون کسی نبود به این بیان وقعی بگذارد. توقع می رود در 
هر دو  که  فراوانی  وعده های  به  توجه  با  کنونی،  حکومت 
کاندیدای دیروز و حاکمان امروز داشتند، این مورد تغییر کند و 

آزادی بیان معنایی را پیدا کند که از آن انتظار می رود.
او  انتقادهایی که در مورد  و  افغانستان  امور مهاجرین  وزیر 
غنی.  اشرف  آقای  حکومت  برای  است  آزمونی  اند،  مطرح 
وزارت  در  گسترده  اختالس های  افشای  از  یک سال  حدود 
مهاجرین توسط روزنامه ی هشت صبح می گذرد؛ اما تا کنون 
هیچ اقدامی در این مورد نشده است. در آن گزارش با اسناد 
و مدارک آمده است : »جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین و 
از کمیساری عالی سازمان ملل  بار  عودت کنندگان چندین 
تا  است  خواسته   ،)UNHCR( پناهندگان  امور  در  متحد 
از  شماری  به حساب شخصی  را  امریکایی  دالر  هزار  ده ها 
افراِد خاص او، واریز کنند. شکران عثمانی، مسئول مالی سابق 
وزارت مهاجرین گفته است: »بر اساس هدایت جماهیر انوری، 
حدود ۵0 هزار دالر را به شازیه، یکی از همسر های آقای انوری 
)آقای انوری چندین همسر دارد( تحویل کرد ه ام و ۴۷ هزار 
دالر باقی مانده به شرکت توریستی »هپی دیز« که وزیر به نام 
او بل های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل 

شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته ام.«
در گزارشی که در هشت صبح به نشر رسید و بعد توسط 
امور  وزارت  مالی  و مسئو ل  اداری  فساد  با  مبارزه  کمیته ی 
مهاجرین، عثمان شکرانی و معین مالی، عبدالصمد حامی نیز 
تأیید شد، از غارت میلیون ها دالر دیگر نیز توسط وزیر امور 
مهاجرین سخن می رود. وزیر امور مهاجرین در کنار دزدیدن 
ده ها هزار دالر از کمک های مستقیم کشورهای خارجی، صد ها 
هزار دالر دیگر را نیز از فروش زمین هایی که قرار بود برای 
بی جا شدگان و مهاجرین برگشت کننده  توزیع شود، به جیب 
زده است. وزیر امور مهاجرین در این گزارش هم چنان متهم 

شده بود که تمام خانواده و اقارب نزدیک خود را در پست های 
مختلف این وزارت گماشته و تعدادی از دوستان این وزیر که 
پست های مشخصی در وزارت ندارند، به حیث دالالن فروش 

زمین در این وزارت مشغول اند.
در  وزارت،  این  چپاول  و  چور  کنار  در  مهاجرین  امور  وزیر 
اجباری  »دیپورت«  مورد  در  قرار داد هایی  گذشته  سال  سه 
پناهجویان با کشورهای اروپایی و استرالیا نیز به امضا رسانده 
که بعد از آن قرار داد ها، هزاران نفر از پناه جویان افغانستانی 
که بعد از سپری کردن خطرات زیادی خود را به کشورهای 
اروپایی و استرالیا رسانده بودند، از این کشورها اخراج شده اند. 
تنها در سال جاری بیش از ۵00 نفر از ناروی اخراج شده اند و 
در همین سال، ده ها نفر دیگر در مسیر راه های قاچاق برای 

رسیدن به اروپا و استرالیا جان شان را از دست داده اند.
 هرچند بعد از این افشاگری ها، پارلمان افغانستان وزیر امور 
مهاجرین را احضار کرد و وزیر امور مهاجرین هیچ جواب قانع 
کننده ای به سوال های نمایندگان پارلمان نداشت؛ اما از آن جا 
که گذشته ی پارلمان نشان داده، این وزیر توانست سر کارش 

باقی بماند.
حاال با روی کار آمدن حکومت جدید و وعده های آقای اشرف 
غنی در زمان انتخابات و بعد از آن در مورد مبارزه با فساد 
و احترام به شایسته ساالری، مردم انتتظار دارند که با فساد 

گسترده در این وزارت خانه برخورد جدی شود.
افرادی مانند جماهیر انوری مانند بسیاری از وزیران دوران 
آقای کرزی نه پایگاه اجتماعی در بین مردم و حتا قوم خود 

دارند و نه هم از سواد الزم برخوردارند.
در  مهاجر  میلیون  از ۵  بیش  افغانستان  این که  به  توجه  با 
کشورهای دیگر دارد و یکی از دالیل نا امنی در افغانستان، 
سوء استفاده ی کشورهای خارجی از ناگزیری همین مهاجرین 
به خاطر بی کاری و نداشتن اسناد قانونی اقامت از آن ها در 
سربازگیری برای گروه های افراطی و بسیج آن ها در صفوف 
گروه هایی مثل طالبان در افغانستان و فرستادن تعداد دیگری 
در جنگ های فرامنطقه ای؛ مانند سوریه استفاده می کنند. در 
این راستا، وزارت امور مهاجرین نه اقدامی کرده است و نه 
هم کفایت داشتن یک برنامه ی مشخص و روشن را از خود 
به ظهور رسانده است. مدیریت کردن سرنوشت پنج میلیون 
مهاجر، کار مهمی است و می بایست به عهده ی کسی گذاشته 

شود که شایستگی کار را داشته باشد.
در مورد عدم شایستگی جماهیر انوری همین کافی است که 
این وزیر، بنابر اعتراف خودش، چون زبان انگلیسی بلد نیست، 
کشورهای اروپایی و استرالیا او را بازی داده اند و سند هایی را 

امضا کرده است که به اساس آن حاال پناه جویان افغان را از 
این کشورها اخراج می کنند. وزیری که ناخوانده و نا فهمیده 
امضا می کند و از پیامد های حقوقی اسنادی که امضا می کند، 
آگاهی ندارد، نه تنها مایه ی شرم بزرگی برای یک حکومت 
است، که با سرنوشت انسان ها به صورت خیانت کارانه ، بی آن که 

خود بداند، بازی می کند.
برای فهمیدن کار کرد های یک وزارت، کافی است نگاهی 
به وب سایت آن وزارت انداخت. در صفحه ی اول وب سایت 
وزارت امور مهاجرین جز چهار نوشته در توصیف و قدردانی از 
وزیر و چند خبر دیگر، چیزی نمی توان یافت؛ در حالی که از 
زمان مقرر شدن جماهیر انوری به حیث وزیر در این وزارت، 
هزاران نفر از مردم افغانستان به خاطر نا امنی و جنگ از مناطق 
خود بی جا شده اند و صد ها نفر دیگر در مسیر راه ها جان شان 
آغاز فصل سرما در چهار  با  داده اند و هر سال  از دست  را 
قدمی وزارت امور مهاجرین و بی جا شدگان در همین کابل، 
ده ها کودک به خاطر نداشتن سرپناه بر اثر سرما جان شان را از 
دست می دهند. در مسیر قرغه، کمی باالتر از سه راهی قنبر، 
از  ایستادن علیه طالب ها  خانواده های قهرمانی که به خاطر 
هلمند آواره شده اند، زندگی می کنند و هیچ خیری از وزارت 
امور مهاجرین به این مردم نرسیده است. آیا همین نمونه به 
تنهایی کافی نیست این وزیر را مورد بازخواست قرار داد؟ مگر 
ارزش تحقیق را ندارد این که چرا این بی جا شدگان داخلی از 
هلمند، پکتیا و پکتیکا در زاغه نشین ها و خیمه در زمستان ها 
زندگی می کنند؛ در حالی که ما وزارت عریض و طویلی به نام 

مهاجرین داریم و وزیری که کارش رسیدگی به این هاست؟
به دست  حقوقی  دلیل  بی کفایتی اش  با  انوری  جماهیر 
کشورهایی مانند ایران، ناروی، استرالیا و... داده است تا آن ها 
پناه جویان افغان، هم وطنان مجبور ما را از خاک شان اخراج 
کنند. به پیامدهای اجتماعی و روانی این فاجعه اگر توجه کنیم، 
می توانیم عمق جنایتی را دریابیم که وزیر مهاجرین با گذاشتن 
امضایش پای اسنادی که خودش نمی فهمد  چیستند، مرتکب 
مانند  افرادی  مورد  در  افغانستان  جزای  قانون  است.  شده 
افغانستان  انوری، حکم صریح دارد: »قانون جزاي  جماهیر 
مي گوید که هر موظف خدمات عامه که در اداره، قراردادها و 
عواید موظف به حفظ دارایي هاي عامه باشد و توسط اجرائاتش 
به خود و اداره ضرر برساند، به حبس طویل که بیش تر از )...( 

سال است، محکوم به مجازات مي شود«.
ببینیم آیا اشرف غنی با وعده ی برخورد قاطعش با بی کفایتی 
و فساد، اجازه می دهد این وزیر به سادگی برکنار شود یا برخورد 

قانونی تری با او در نظر است.

بعد از آن که بانو قدسیه، محمد عارف و راننده ی تاکسی )اسمش را متأسفانه 
دوئل  شدند،  شهید  هفته  این  یک شنبه  روز  انتحاری  حمله ی  در  نمی دانم( 
غم شریکی میان مقامات بلندپایه ی دولتی شکل گرفت. چند عدد وزیر، جنرال 
صاحب دوستم ورزشکار، عبداهلل صاحب با کفش هایش، حاجی محمد محقق 
با فیس بوک آنالینش، فعاالن مدنی در دسته های جداگانه، همگی رفتند سراغ 
البته این دوئل زمانی شروع شد که  بانو قدسیه ی مرحوم!  خانواده ی داغدار 
مقامات با واکنش های تندی در شبکه های مجازی در برابر به عیادت خانم 
بارکزی رفتن و به حمایت خانواده های داغدار نرفتن مواجه شده بودند. رفتن 
مقامات برای غم شریکی با خانواده های داغدار، درخور تقدیر است؛ اما دوئل 

تازه ی مقامات از چند جهت قابل نکوهش است. 
1- بعضی از این مقامات، از جمله وزیر محترم تحصیالت عالی و رییس 
اجرایی  کشور، با آن که تا گلو از سواد پر اند و رسم و رواج را می توانند با هزار 
قدسیه  بانو  خانواده ی  خانه ی  وارد  با کفش های خویش  نمایند،  تفسیر  زبان 
شدند. این نوع ورود به خانواده از آن جا بی احترامی محض محسوب می شود 
که حداقل رقم زندگی خانواده ی بانوی شهید، چنان نیست که آقایان رفته 
را  خویش  کفش های  اجرایی   رییس  و  وزیر  آقای  اگر  می شد  خوب  بودند. 
می کشیدند و به سبک یک غم شریک واقعی، وارد مهمان خانه ی پدر قدسیه 
می شدند. شاید هیچ یکی از اعضای خانواده ی بانوی شهید نسبت به مسئله 
است.  مسئله  عنوان یک شهروند،  به  من  برای  اما  باشند؛  نداشته  اعتراضی 
شاید آقایان فکر کنند که چون نسبت به مردم هم از لحاظ مادی و هم از 
رسم  و  فرهنگ  به  احترام  به  نیازی  دیگر  برترند،  و شخصیت  قدرت  لحاظ 
زندگی مردم هم وجود ندارد. نه! بی احترامی به رسم و فرهنگ یک خانواده، 
آن هم خانواده ی داغدار، نه تنها نشانی از برتری نیست که نشانی از رذالت 
شخصیتی می باشد. یعنی مقامات این کشور در سطح وزیر و صدراعظم، یا 
نمی فهمند که از لحاظ مالحظات اجتماعی-اخالقی مکلف به حرمت گذاشتن 
به رسوم مردم اند، یا می فهمند و شخصیت کاذب شان اجازه ی رعایت رسوم 
و  مقام های سبک سر  این  برای  باید  هردو صورت،  در  نمی دهد.  را  دیگران 
سبک پندار، متأسف بود. از سوی دیگر، پیشینه ی این دل جویی های فریبنده، 
خیلی کوتاه است. شاید بتوان توجیه کرد که چون مقام ها تازه یاد گرفته اند که 
سراغ خانواده های داغدیده بروند و از قربانیان حادثه های وحشت ناک دلداری 

کنند، لذا اشکالی ندار د اگر با هر اندیشه و تیپی که رفتند، بروند. 
2- حمله ی انتحاری روز یک شنبه گذشته، جان سه نفر را در جا گرفت. 
می کنم  دعا  و  ندارم  خبر  من  باخته،  جان  زخمیان  از  تعدادی  چه  این که 
هیچ یکی جان نباخته باشد. بانو قدسیه که همه به خانه اش سر زدند و ابراز 
تسلیت کردند، راننده ی تاکسی که داخل تاکسی اش جان باخت و دانشجویی 
حد اقل سه  یعنی  برگرداندند!  زادگاهش  به  را  جنازه اش  که  غزنی  از والیت 
مگر  زدند،  سر  قدسیه  خانه ی  به  تنها  مقامات  اما  شدند.  داغدار  خانواده  
بود؟  مجرم  عارف  مگر  ندارند؟  دلجویی  به  نیاز  تاکسی  راننده ی  خانواده ی 
دورنگ  خویش  چاپلوسی های  در  حتا  مقامات  که  می شود  باعث  چیزی  چه 
باشند؟ این سیزده سال گذشته را با دورنگی مقامات در برخورد با حقوق و 
تا  گرفته  کانکور  از طرح سهمیه بندی  بودیم.  اند،  مردم  که حق  امتیازهایی 
کار نکردن های عمدی در والیات مشخص افغانستان، از داد و بیداد کردن 
وکال نسبت به حضور فعال یک قوم خاص در عرصه ی تحصیالت گرفته تا 
نصب و عزل های هدفمند در بست های دولتی، همه جا شاهد دورنگی مقامات 
امتیازهای  تاراج  و  شنیدیم  را  مقامات  و همه شمول  وعده های چرب  بودیم. 
عمومی را هم دیدیم. اینک دورنگی مقامات را در چاپلوسی های عوام فریب 

نیز می بینیم.
3- شاید بگویید که چاپلوسی خواندن این نوع رفتارها، دور از انصاف است؛ 
اما باور کنید که ذات این رفتن و دیدن ها، چیزی جز  چاپلوسی و عوام فریبی 
نیست. تمام این مقامات، سال ها قبل نیز مقام بودند و قدرت مند، همان دانشی 
را که سه سال قبل یا حد اقل یک سال قبل داشتند، حاال هم به همان اندازه 
دانشمند اند. نیست که با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی، 30% یا ۷0 
درصد در دانش این آقایان تحول مثبت آمده باشد. نخیر! تنها دلیلی که برای 
حضور این نخبگان بی مالحظه در خانه ی پدر قدسیه شده، فشار موجود در 
شبکه های اجتماعی و باال بردن میزان محبوبیت شان میان مردم می باشد. خدا 
را شکر که حد اقل حضور جوانان در شبکه های اجتماعی سانسور نمی شو د و 
هرکس می تواند حرف دلش را بگوید و خدا را یک مرتبه ی دیگر شکر که 
خیلی از این مقامات شخصًا در شبکه های اجتماعی حضور دارند یا هم یکی 
به  را  مردم  واکنش  و  می کند  باز  اجتماعی  شبکه های  در  حساب  برای شان 
سمع آن ها می رسا ند، ورنه وقاحتی که من در وجود این مقامات می بینم، بعید 

می دانم که یک جو به جان و زندگی مردم ارزش قایل باشند. 
که  می کنم  خواهش  دارند،  که  وقاحتی  تمام  با  دلسوز،  مقامات  این  از  من 
سری به خانه ی آن راننده ی تاکسی هم بزنند و به خانواده اش کمک کنند. 
با خانواده ی عارف شهید نیز تماس بگیرند و مراتب تسلیت خویش را تقدیم 

بکنند. حد اقل در این مسئله دورنگی نکنید! مقامات دورنگ، شرم تان باد!

خبرنگار ناراضی

دو رنگی
 در چاپلوسی

هادی دریابی

خیانت های ناخواسته ی
 وزیری که نادانسته امضا می کند

مکثی پیرامون بی کفایتی وزیر امور مهاجرین
نویسنده: کاوه غرجی

جماهیر انوری با بی کفایتی اش دلیل 
حقوقی به دست کشورهایی مانند 
ایران، ناروی، استرالیا و... داده است 
تا آن ها پناه جویان افغان، هم وطنان 
مجبور ما را از خاک شان اخراج 
کنند. به پیامدهای اجتماعی و روانی 
این فاجعه اگر توجه کنیم، می توانیم 
عمق جنایتی را دریابیم که وزیر 
مهاجرین با گذاشتن امضایش 
پای اسنادی که خودش نمی فهمد  
چیستند، مرتکب شده است. قانون 
جزای افغانستان در مورد افرادی 
مانند جماهیر انوری، حکم صریح 
دارد: »قانون جزاي افغانستان 
مي گوید که هر موظف خدمات 
عامه که در اداره، قراردادها و 
عواید موظف به حفظ دارایي هاي 
عامه باشد و توسط اجرائاتش به 
خود و اداره ضرر برساند، به حبس 
طویل که بیش تر از )...( سال است، 
محکوم به مجازات مي شود«.



4 پنج شنبه29 عقرب، 1393سال سوم شماره 714  

اشرف غنی  کمی   احساساتی بود. او روز شنبه، 1۵ نوامبر، طی 
ما،  گذشته ی  که  نمی گذاریم  »ما  گفت:  اسالم آباد  از  دیدار ش 
در  که  افغانستان  جمهور  رییس  کند«.  خراب  را  آینده ی مان 
را  گامش  اولین  اکنون  گرفت،  به دست  را  قدرت  سپتامبر  ماه 
پاکستان؛  مورد  در  تغییر  است.  گذاشته  بین المللی  در صحنه ی 
پرده ی  پشت  در  افغانستان  نا امنی های  که  همسایه ای  کشور 
جاری  جنگ  دادن  پایان  در  نیز  و  است  گرفته  جا  کشور  این 
آیا  است.  شده  خوانده  اساسی  کشور  این  نقش  افغانستان،  در 
این شور و هیجان های آقای غنی، برای غلبه بر یک گذشته ی 
تلخ و اتهامات وارده ی دو جانبه، کافی خواهد بود؟  در حالی که 
نیروهای ناتو از همین اکنون آماد گی می گیرند که به مأموریت 
دسامبر  ماه  پایان  در  و  د هند  پایان  افغانستان  در  جنگی شان 
در صحنه ی  که  آن چه  آن،  از  پس  نمایند.  ترک  را  کشور  این 
و  کابل  میان  روابط  می کند،  بازی  را  اساسی  نقش  افغانستان، 
این منطقه  ی  استراتژیک  رابطه به حساسیت های  اسالم آباد در 

 جهان می باشد.
رابطه  این  در  که  می خواهد  افغانستان  دولت  جمهور  رییس 
و  است  دو جانبه  روابط  بهتر سازی  پی  در  اکنون  او  نماید.  غور 
چنین وانمود می کند که آن را عینیت می بخشد؛ چنان چه وی 
در مورد نتیجه ی سفر ش در رابطه با روابط دو کشور گفته است: 
»موانع سیزده ساله، در سه روز بر داشته شدند«. آقای غنی در 
گفت وگوهایش در اسالم آباد با نواز شریف، نخست وزیر پاکستان 
موضوعی را مطرح کرد که از اهمیت واالیی بر خوردار است و 
افغانستان  را تشکیل می دهد:  اصلی سیاست خارجی اش  محور 
یک پل ساده برای ادغام اقتصادی میان آسیای جنوبی و آسیای 

مرکزی است.
آیا این مسئله مورد توجه و دل چسپی آقای شریف قرار خواهد 
گرفت؟ وی که در بهار سال 2013 به این سمت برگزیده شد، 
پرسش های  توجه  مورد  همواره  پیشگی اش،  تجارت  گذشته ی 

افغانستان،  در  امریکایی  ارشد  مقام  یک  گفته ی  به  نظر 
تا حدود 1000  برنامه ریزی می کند  امریکا  ایاالت متحده ی 
پایان رسمی مأموریت  از  امنیتی این کشور را  پس  پرسونل 
نظامی در کشور، در سفارت ایاالت متحده در کابل نگه دارد 
و احتماال توانایی استفاده از هواپیماهای جنگی برای حمایت 

از نیروهای محلی را تا آن زمان حفظ خواهد کرد. 
جنرال جان اف کمپبل در حال بررسی چندین تصمیم مهم 
نیروهای  آینده  سال  که  می کنند  تعیین  احتماال  که  است 
تا  کرد،  خواهند  ترک  را  افغانستان  شتابی  چه  با  امریکایی 
چه حد به نیروهای افغان در جنگ کمک خواهند کرد و با 
پایان یافتن ریاست جمهوری اوباما، چه تعداد از امریکایی ها 

در آن جا خواهند ماند.
تعداد امریکایی هایی که در نهایت و پس از خروج نیروهای 
جنگی این کشور از افغانستان در سفارت ایاالت متحده در 
از  تر  بیش  آن ها  تعداد  می رود  انتظار  و  ماند  خواهند  کابل 
در  ملکی ها  رهبری  به  مشابه  اداره ی  در  امریکایی ها  تعداد 
عراق، پس از خروج نیروهای این کشور در سال2011  باشد، 
نشانه های احتمالی در مورد اندازه ی حمایت نظامی و مالی ای 
که مقام های امریکایی باور دارند نیروهای افغانستان در آینده 

به آن ها ضرورت خواهند داشت  را ارائه می کند.
کمپبل در یک مصاحبه ی تیلفونی از افغانستان گفت: »آن چه 
که من به رهبران مافوقم بدهکارم، این است که این جا بیایم 
و با چشم خودم نظری بیاندازم و سپس این چشم انداز را به 
آن ها ارائه کنم«. »من در حال حاضر همین کار را می کنم«.

انعکاس  را  چالش هایی  اندازه ی  متحده  ایاالت  بررسی های 
می دهند که افغانستان هنوز با آن ها مواجه است، جایی که 
راه اندازی  را  بزرگی  بوده اند  حمالت  قادر  طالب  شورشیان 
کنند و در برخی موارد دست آوردهای نظامی را  که به سختی 

حاصل شده اند، وارونه سازند.
غنی،  اشرف  تحلیف  از  که  هفته ای  هفت  مورد  در  کمپبل 
کرد؛  صحبت  می گذرد،  افغانستان   جدید  جمهور  رییس 
تقلب،  اتهام های  و  ماه ها مشاجره ی سیاسی  به  تحلیفی که 
پایان  شدند،  تبادله  عبداهلل  عبداهلل  و  غنی  اشرف  میان  که 
داد. عبداهلل عبداهلل، وزیر خارجه ی پیشین، در نتیجه ی توافق 
به  شد،  حاصل  متحده  ایاالت  پادرمیانی  با  که  سیاسی ای 

حکومت وحدت ملی پیوست.
اما از هم اکنون نشانه هایی وجود دارند که همزمان با تالش 
اشرف غنی برای تشکیل سریع کابینه، توافق سیاسی بزرگ 
افغانستان دوام نخواهد آورد. کمپبل اظهار کرد که نزاع های 
اوباما اجازه ی آهسته  از  سیاسی وی را وادار خواهند کرد تا 
ساختن جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی باقی مانده را 

بگیرد. 
تعداد  کرد،  می  اعالم  ماه  در  اوباما  که  مطابق  برنامه ای 

اقتصادی بوده است، چنان چه وی برای رشد اقتصادی پاکستان 
که به رکود مواجه شده بود، نقش مهمی را ایفا کرده است. بر 
همین اساس، هر دو کشور، حول یک همکاری ممکن در صدد 
)ترکمنستان-  )TAPI( »تاپی«  پروژه ی  دوباره ی  راه اندازی 

دوشنبه  روز  به  بر آمدند.  افغانستان-پاکستان-هندوستان( 
روزنامه ی پاکستانی »Dawn« در سرمقاله ی خود نوشته بود 
با حس  بیش تر  دوران کرزی،  به  آقای غنی »نسبت  رفتار  که 

همکاری است«.
اتهامات مداخله

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان هم تالش ورزیده 
بود که روابط حسنه ای با پاکستان داشته باشد. با این وجود، وی 
با عملیات سنگین ارتش پاکستان در خاک افغانستان و گرایش 
مواجه  افغانستان  طالبان  شورشی  گروه های  از  حمایت  در  آن 
گروه های  از  حمایت  تداوم  رسمی  به طور  که  وجودی  با  شد. 
رد شده  این کشور  از سوی  پاکستان  در خاک  مختلف طالبان 
است. هم چنان، دولت پاکستان با تأثیری که باالی گروه طالبان 
دارد، وعده داده بود که این گروه را برای اشتراک به روند صلح 
سوی  از  آن  کتمان  به  کرزی  آقای  ولی  می سازد،  وادار  کابل 
جمهور  رییس  دالیل،  همین  روی  شد.  مواجه  پاکستان  دولت 
پیشین افغانستان روابطش با پاکستان به تیر گی گرایید و به طور 
نزدیک تر  پاکستان  رقیب  هند،  با  را  خود  روابط  چشم گیری 

ساخت.
آقای غنی که پس از حامد کرزی به کرسی ریاست جمهوری 
در  شد؟  خواهد  رو به رو  سناریو  عین  با  آیا  است،  زده  تکیه 
برای  تالش هایش  تمام  به کارگیری  از  آقای شریف  اسالم آباد، 
نخست وزیر  آیا  است.  داده  اطمینان  افغانستان  در  ملی  آشتی 
که  باالی  ارتشی  واقعا  می باشد،  ملکی  فرد  یک  که  پاکستان 
همیشه دست باالیی روی امور استراتژیک کشور داشته است، 
باور کارشناسان، مقامات ارتش  تأثیر گذاری را دارد؟ به  توانایی 

نیروهای امریکایی در افغانستان تا اول ماه جنوری به ۹۸00 
بعدی  سال  پایان  در  تعداد  این  و  یافت  خواهد  کاهش  تن 
جنوری  ماه  در  اوباما  که  زمانی  بود.  خواهد  تن   ۵000 آن 
تمام  تقریبا  می کند،  ترک  را  جمهوری  ریاست   201۷
از  بخشی  می مانند،  افغانستان  در  که  امریکایی ای  نیروهای 
سفارت  ضمیمه ی  که  بود  خواهد  امنیتی  به  کمک  اداره ی 

امریکا است. 
کمپبل گفت: »امروز من به شما خواهم گفت که با برنامه ای 
به شدت  من  کار،  ادامه ی  در  »اما  راحتم«.  داریم،  فعال  که 
مراقب خواهم بود. آیا به برخی از اهدافی که می خواهیم به 
آن ها دست یابیم، دست یافته می توانیم یا به زمان بیش تری 

نیاز داریم؟«.
آغاز  را  افغانستان  به  سفرش  سومین  که  حالی  در  کمپبل، 
کرده است، گفت که جدول زمانی خروج از افغانستان ثابت 
است؛ اما اظهار کرد که تغییراتی را در سرعت خروج نیروها، 
پیش نهاد  جمهور   رییس  توسط  شده  ایجاد  عطف  نقاط  در 

خواهد کرد. 
در  امریکا  درازمدت  حضور  برای  برنامه ها  هم چنین  او 
افغانستان را ارزیابی می کند و گفت که بزرگی اداره ی کمک 
به امنیت، که در حال حاضر قرار است 1000 تن را شامل 
استخدام  اداره  این  در  که  کسانی  کرد.  خواهد  تغییر  شود، 
به  متحده  ایاالت  نظامی  کمک های  مدیریت  در  می شوند، 
برای  تالش  هر گونه  و  لوازم  اسلحه،  به شمول  افغانستان، 
آموزش و مشاوره دهی به نیروهای افغانستان، کمک خواهند 

کرد.
کمپبل گفت: »ما درس های  زیادی را که در مورد چگونگی 
انجام کارها در عراق آموخته ایم، به کار می گیریم ... و آن را با 
برنامه ریزی های مان ترکیب خواهیم کرد«. منتقدان تصمیم 
از   2011 سال  در  امریکایی  نیروهای  خروج  بر  مبنی  اوباما 
در  عراق  امنیت  فروپاشی  به خاطر  را  تصمیم  این  عراق، 
تابستان سال جاری، زمانی که  شورشیان اسالم گرا یک سوم 

این کشور را تحت کنترول درآورند، نکوهش کرده اند. 
عملکرد  بر  کمپبل  تصمیم گیری های  از  زیادی  بخش 
نیروهای افغانستان متکی خواهد بود. نیروهای افغانستان که 
در مقایسه با گذشته اکنون بسیار مؤثر اند، فاقد توانایی های 
و  هوایی  پشتیبانی  لوجیستیک،  زمینه هایی چون  در  کلیدی 
استخبارات اند. آن ها هم چنین با میزان بلند تلفاتی دست و 
ایاالت متحده  ارتش  ارشد  پنجه نرم می کنند که یک مقام 

آن را »ناپایدار« توصیف کرده است. 
یکی از راه های کاهش تلفات نیروهای افغانستان، پشتیبانی 
هوایی از نیروهای ارتش و پولیس این کشور در سال 201۵ 
خواهد بود، اقدامی که مقاومت کاخ سفید را به دنبال داشته 
با  را  حمالت شان  طالبان  جاری،  سال  تابستان  در  است. 

پاکستانی، تغییر محدودیت های تأثیر گذاری هند را در افغانستان 
میان  امنیتی  همکاری  طرح  به خصوص  کرد،  خواهند  نقد 

افغانستان و هند توسط آقای کرزی.
بیرون  در  قاطع  تالش  توقع  پاکستان  ارتش  آن،  بر  عالوه 
به خصوص  افغانستان،  خاک  پاکستانی  از  شورشیان  کشیدن 
آن که  از  دارد. پس  داده اند،  قرار  پایگاه خود  که  را  کنر  والیت 
اسالم آباد در نیمه ی ماه جون   حمالتی را علیه تحریک طالبان 
وزیرستان  پشتون نشین  قبایلی  منطقه ی  در   )TTP( پاکستانی 
شمالی راه اندازی نمود، تعدادی از سران این سازمان افراطی که 
علیه رژیم پاکستان اعالم جنگ نموده بودند، به منطقه ی مرزی 
افغانستان فرار نمودند و در همان جا پناهنده شدند. هر دو کشور 
برای  در خاک شان  دادن شورشیان  پناه  در  را  متقابال هم دیگر 

حمله به خاک کشور همسایه متهم می کنند.
در البالی گفتمان های سیاسی، اشرف غنی می خواهد با کارتی 
بازی کند که بیش ترین برند گی را داشته باشد و از آن بهره ی 
سازمان  چوکات  از  خارج  که  است  گفته  چین  ببرد.  را  الزمی 
ناتو، نقش فوق العاده ای در افغانستان ایفا می کند. رییس جمهور 
افغانستان در پایان ماه اکتوبر در جریان اولین سفر خارجی اش 
بود،  داده  اختصاص  خود  به  سفر  این  در  را  نمادینی  نقش  که 
تالش ورزید تا از نفوذ و تأثیر گذاری که پکن بر اسالم آباد دارد، 
استفاده نماید. از این طریق، می خواهد که دولت پاکستان را وادار 
سازد تا از موضع دوگانه ای که نسبت به اسالم گرایان رادیکال 
رویداد های  بود.  مناسب  آن جا  در  شرایط  بر دارد.  دست  دارد، 
مرگ باری که در والیت غربی چین رخ داده اند،  به مسلمان های 
افراطی اویغور این کشور که در پاکستان آموزش دیده اند، نسبت 
داده شده اند. این مسئله در به هم زنی وضعیت امنیتی پکن نقش 
مهمی را ایفا می کند. بر اساس محاسبه ی آقای غنی، امریکا در 
ناکام شد، شاید چین  این مسئله  پاکستان روی  تسلیم ساختن 

بتواند که در این عرصه به موفقیت نایل آید.

تقریبا 1200 جنگ جو آغاز کردند، سطحی که از سال 200۸ 
بدین سو مشاهده نشده است. هواپیمای جنگی ایاالت متحده، 
در برخی موارد، نقش حیاتی در کمک به نیروهای افغانستان 
در زمینه ی حفظ قلمرو تحت کنترول شان بازی کرده اند. یک 
مقام ارشد پیشین ایاالت متحده  که در تابستان سال جاری 
شود،  فاش  نامش  نخواست  و  می کرد  خدمت  افغانستان  در 
گفت: »ارتش و پولیس افغانستان به سرحد شکست نزدیک 

شدند که می توانست روحیه ی این نیروها را فلج کند«.
ختم  از  پس  که  گفته اند  اوباما  حکومت  مقام های  از  برخی 
رسمی عملیات های جنگی، که قرار است در اول جنوری پایان 
یابد، هواپیماهای جنگی ایاالت متحده نباید برای حمایت از 
گفت:  پیشین  ارشد  مقام  شوند.  استفاده  افغانستان  نیروهای 
جنگی  عملیات های  با  هوایی  حمالت  سفید،  کاخ  »برای 
بسیار شباهت دارد، به ویژه زمانی که ایاالت متحده افرادی 

برای راهنمایی این حمالت در میدان نبرد داشته باشد«. 
کمپبل گفت که او هنوز »با تمام مقام ها« در مورد حمالت 
دارد  باور  که  گفت  اما  می کند؛  کار  متحده  ایاالت  هوایی 
هواپیماهای ایاالت متحده قادر خواهند بود تا مأموریت های 
خطر  در  که  را  افغانستان  نیروهای  به  کمک  برای  هوایی 
روی  باشند،  داشته  قرار  طالبان  کالن  تشکیالت  تاخت و تاز 
در  نبرد  میدان  در  که  دارم  »باور  گفت:  وی  بگیرند.  دست 
این تصمیم گیری ها، بر اساس چندین عوامل، انعطاف پذیری 

خواهم داشت«. 
با این حال، تمرکز او بیش تر روی ایجاد توانایی در نیروهای 
افغانستان است تا خود از نیروهای شان پشتیبانی هوایی کنند. 
کمپبل اهمیت این حمالت را دست کم گرفت و اظهار داشت 
که هواپیماهای امریکایی ای که از نیروهای افغان پشتیبانی 
درصد   ۷ حدود  جریان  در  صرف  کردند،  نزدیک  هوایی 
مأموریت های شان، بمب افگندند. وی گفت: »آیا )پشتیبانی 
هوایی از نزدیک( چیزی است که باعث پیروزی یا شکست 

افغان ها می شود؟ پاسخ من قطعا نه است«. 
این است  امریکایی  برای فرماندهان  مسئله ی کلیدی دیگر 
که در جریان سال 201۵ چه تعداد پایگاه در اختیار آن ها باقی 
میدان  تا  بودند  کرده  برنامه ریزی  فرماندهان  ماند.  خواهند 
امریکایی  پایگاه  آخرین  و  بزرگ ترین  که  را   قندهار  هوایی 
در جنوب افغانستان است، برای زمان زیادی در سال آینده 
تعهد  در  ناتو،  متحدان  از  برخی  حال،  این  با  نگه دارند.  باز 
ادامه ی حضور نیروهای شان در سال 201۵ کند بوده اند و این 
امر کمپبل و دیگر مقام های ارشد ایاالت متحده را واداشته 
است تا این مسئله که آیا آن ها در این میدان هوایی و دیگر 
تأسیسات در این کشور نیروی کافی خواهند داشت  را دوباره 
ماه  اواخر  در  می رود  انتظار  که  گفتند  مقام ها  کنند.  ارزیابی 

جاری در مورد این پایگاه تصمیم گیری شود.

پدر! می دانم که شاید از همه ی اتفاقات گذشته، چیزی خاصی به خاطر ندارید در حالی که من با وجود 
این همه سال، اما هنوز درگیر ام. به گونه ای باور نکردنی، هنوز در حول و حوش گذشته می چرخم 
و به رغم تالش های زیاد، اما نمی توانم خودم را به کلی از گذشته آزاد کنم. باری و آنگونه که به 
خاطر دارم، بارها تالش نمودم و حتا خودم را سرزنش کردم؛ در حالی که تمام آنها چیزی جز یکنوع 

خود آزاری بیش نبود. 
دوست دارم و می خواهم با مرور تمام سرگذشت ماندگار دوران کودکی ام، شما را به مسائلی برگردانم 
تا شاید جریقه ای در ذهن تان پدید آید و البته که دوست دارم یک روز، دعوت ام کنی تا در مقابل 
هم، بخشی از آنها را حل کنیم. ولی در اینجا مایل ام یکی از ماندگارترین اتفاقات مربوط به دوران 

کودکی ام را با شما در میان بگذارم و از همین دریچه ی کوچک، گالیه هایم را مطرح کنم:
آن شب چارده لعنتی را هرگز نمی توانم فراموش کنم پدر! خواب بودم، اواخر تابستان و فصل 
شکوه و روزهایی که در اوج گرفتاری و نوعی شور عجیب، شب ها و روزها یکی پشت سرهم 
می گذشت، فصل سیب های شیرین، فصل نسیم خنک که صحرگاهان بر بسترم می گذشتند، فصلی 
که موش های دهکده، برای فصل سردشان در شور و هلهله افتاده بودند. شب چارده بود و کمترین 
چارده هایی بود که برای آن محافلی میان زنان دهکده، برگزار نمی شد. یادم است، سرشب وقتی 
داشتم چشمانم را می بستم، از مادر پرسیدم که دیگر کاری باقی نمانده است؟ مادر با اطمینان و البته 
با لحن دلسوزانه ای گفت که نه و »آرام بخواب پسرم.« وای که این جمله ی مادر، چقدر مرا به زندگی 
وابسته می کرد! این جمله با آن هیبت جادویی اش، چقدر مرا به خودش وابسته می کرد! جمله ای که 

هرگز از زبان شما نشنیده بودم. 
نیمه های شب، چند طیف روشنایی شب چارده از الی کلکین کوچک بر بسترم تابیده بود. بیدار شدم. 
عادت وار خودم را چرخاندم و با نگاه ُخل و خواب آلود، به سمت راست ام نگاه کردم. بچه ها آرام بودند 
و ظاهراً غرق در امواج رؤیاهای شان. اما بستر خواب شما خالی بود. ابتدا فکر کردم، دارم کابوس 
می بینم. چشمانم را کمی تیزتر کردم. مادر نبود، مادر رفته بودم، از پیشم فرار کرده بود و خدایا که چه 
قیامتی تاریکی بر من لنگر انداخت. زیرا نیاز به تعریف نداشت که مادر، انگار روح من بود که در من 

زندگی می کرد و با چنین واقعیتی، من بدون او آیا جز یک کالبد سرد، چیزی بیشتر بودم؟
سراسیمه بلند شدم، کورمال کورمال راه خروجی را پیدا کردم و دسته ی دروازه چوبی را با شتاب 
چرخاندم. الیه های انبوه تاریکی و بارقه های مختصر روشنایی مهتاب، همچون لکه های خیره و 
سرد و سردرگم کننده، از میان شاخسارهای تیره ی باغ سیب گذشته بودند بطوری که به سختی 
می توانستم راه ام را به سویی باز کنم. در میان آن همه وحشت، جز نگاه های مختصر که آنهم ناشی 
از ترس عمیق بود، کاری از دستم بر نمی آمد. اما همه جا سرد و خالی و عاری از شکوه و امید بودند. 
در این میان، حساسیت آمیخته با ترس، بطور غریبی سراسر وجودم را در خود می فشرد و نمی دانم 
چطور فاصله ی چند متری خاکه- راه را پیمودم تا اینکه رسیدم جلو در فرتوت چنبر و از الی در، 
دستم را فرو نموده و زنجیره را باز کردم. روشنایی قرص کامل مهتاب، بر سراسر چنبر تابیده بود و 
من به سادگی انتهای صفه ام پیدا کردم که برادر بزرگ و مامایم خوابیده بودند. آنقدر وحشت زده بودم 
که فراموش کردم، چطور جرئت کنم آنها را از خواب بیدار نمایم. ولی این کار را کردم؛ وقتی دو جوان 
سر از بالش برداشتند، با سیمای پر از وحشت و آشفتگی در من، واقعاً به وحشت افتادند. برادر با لحن 

تند همیشگی اش غرولند کرد »چه شده هان؟« گفتم »آبَی گم شده!« 
وقتی دوباره جلو خانه رسیدیم، از شدت ترس و وحشتی که بطور بی رحمانه بر من سنگینی می کرد، 
کنار صفه چمباتمه زدم. در همین لحظه، یک صدایی که از دور چنان نوای روح نواز و نجات بخش 
بر فضای مسکوت شب پیچید: از باریکه ای میان دو مزرعه ی گندم و رشقه دو شبح همسان با یک 
فانوس خیره نمودار شد. آری، خودش بود؛ مادر به همراه زن مامای. مادری که با یک لحظه نبودن، 
مرا در دنیایی از وحشت و ترس و ناامیدی انداخته بود. اکنون ترسیده بودم و پاهای باریک و ضعیف ام، 
بطور رقت باری می لرزید: مادر برگشت، با یک دست چادرش را محکم گرفته بود که پر از سیب 
بود و در دست دیگر، جام نقره ای داشت و صدای لغزش آب که با صدای برخورد انگشتر و حلقه ها 
میان آن چنبره ی درخشان، در دل شب شوری تازه می افگند و نوری تازه می دمید. و آن همه در من 

همچون ظهور یک روح تازه بود: روح زندگانی و امید. 
آن شب با تمام ماجراهایش گذشت. تمام آن سرزنش های قهرآلود برادر و تمام آن قهر و ناسزای 
دلسوزانه و مهربانه ی مادر، تنها در مقابل یک روح بازیافته، برایم خوشایند می نمود. اکنون می دانی 
پدر! از زمانی که خودم را شناختم، از زمانی که سر دوپا راه رفتن یاد گرفتم، چقدر وابسته بودم. اما 
بعدها، فهمیدم این موضوعی است که بطور عجیبی حساسیت شما را بر می انگیزد و از آن پس، هر 
دمادم خواب وقتی از مادر می پرسیدم که کل کارها جمع شده، با کلمات عریان شما که از سر تحقیر 
بود، مواجه می شدم. اسم من بود »کلینر« یا به عبارت عام، دستیار. از آن پس و سال های بعدی 
که دیگر بزرگ شده بودم و شما مرا با آن لقب نازنینی که به من اعطا فرموده بودید، دیگر صدایم 
نمی کردید، و من ام بارها از خودم پرسیدم، مگر دوست داشتن جرم است؟ چگونه ممکن است به جرم 
دوست داشتن و آن همه وابستگی دیوانه وار به مادر، از طرف شما مورد تحقیر و ناسزا قرار بگیرم 
بطوری که آنچه از طرف شما بر من می آمد، بطور آشکارا تحقیرآمیز و نومیدکننده بود! من که فکر 
می کنم عالقه و آن همه احساس سرکش وابستگی نسبت به موجودی بنام مادر، در هیچ صورت، 
عیب به حساب نمی آمد و حتا این مسأله باعث نمی شد که من در آینده ها شهامت کافی برای زندگی 
نداشته باشم. از نظر شما، مرد بودن چیست؟ کشتن عاطفه؟ گستاخی؟ بی احساس بودن نسبت به 
همسر و فرزند؟ گمانم باور شما همین بود. البته به عبارت دقیق تر، شما بارها تالش کردید تا چنین 
روحیه ای را در من بوجود بیاورید و تقویت کنید. ولی از نظر من، دوست داشتن و احساس وابستگی 
نه تنها عیب و یا کوچکی نبود و به جرئت هم کاری نداشت؛ بلکه این چیزی بود که بهرحال در 
من بود و من از همان ابتدایی که خود را شناختم، چیزی نبودم که مثل شما باشم یا دستکم انسان 

مورد تأیید شما. 
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یادداشت های سخیداد هاتف

ما یک رفیق داریم که رنگ چهره اش در این اواخر به شدت 
نارنجی شده. ازش پرسیدیم که علت چیست؟ جواب داد که 
مدتی است شب و روز زردک می خورد. همه تعجب کردیم. 

چرا باید یک آدم هوشیار این قدر زردک بخورد؟ گفت:
منابع  مهم ترین  از  یکی  زردک  که  خواندم  کتابی  در  »من 
ویتامین دی می باشد و کسانی که زیاد زردک می خورند، هرگز 

به بیماری های چشم و ضعف بینایی دچار نمی شوند«.
این رفیق ما البته تنها نیست. نه این که هزاران نفر دیگر هم در 
این روزها نارنجی شوند. منظور این است که ما ملت سلحشوری 
هستیم. حتما دلیل می طلبید. بهترین دلیل، آوردن مثال های 
بیش تر است. همین آقای نورستانی، رییس کمیسیون مستقل 
انتخابات را بگیرید. خبرنگار از او سوال می پرسد و او دستش 
در کاسه ی نخود است. چرا؟ برای این که شنیده که نخود برای 
خشک کردن معده بسیار فایده دارد. یا جلسه ای جریان دارد و 
سر میز جلسه پر است از میوه های خشک. از بخت خوِش یکی 
از مقامات، پیش او گلدان بزرگی هم گذاشته اند. آن وقت در 
اوِج بحث های داغ در مورد آینده ی مملکت، این مقام محترم 
با استفاده از موقعیت استراتژیک پشِت گلدان، یکریز سیمیان 
میل می کند. چرا؟ برای این که شنیده است سیمیان برای نرم 

کردن نفس فوق العاده است.
بگذریم، حتما شنیده اید که می گویند،  موارد طبی که  این  از 
سخن  این  نداریم.  خوب  زنده ی  و  بد  مرده ی  افغانستان  در 
سعی  حاال  و  آمده  گران  خوش قلب  فرهنگیان  از  کثیری  بر 
می کنند.  هم  خوب  باشیم.  داشته  هم  خوب  زنده ی  می کنند 
زنده تا زنده است باید قدرش را بدانیم. اما عیب کار در این جا 
است که ما چون ملت سلحشوری هستیم، زردک را بیش از 
حد می خوریم، بر نخود حمله می بریم و تا نترکیده ایم دست از 
سیمیان خوردن بر نمی داریم. در این مورد خاص گرامی داشت 
می رسیم.  شدن  نارنجی  سرحد  همان  به  تقریبا  هم  زند گان 
و  تبجیل  بزرگ داشت،  نکوداشت،  محفل  که  نیست  روزی 
تجلیل و امثال شان را نداشته باشیم. به نظر می رسد تصمیم 
گرفته ایم که از هر کسی که در کمال تعجب هنوز می تواند نان 
بخورد و بخوابد و صبح روز بعد ازخواب بیدار شود، تجلیل به 
عمل بیاوریم. در سخنرانی های تجلیلی هم این قدر از ساخت 
از نکوداشت و  »نه تنها، بلکه« استفاده می کنیم که دل آدم 
بزرگ داشت بد می شود. فالنی نه تنها این کار را کرده، بلکه 
خود  این  و  است  زنده  تنها  نه  فالنی  کرده.  هم  را  کار  آن 
فضیلتی به شمار می رود، بلکه در کمال حیرِت خلقان حیات 

هم دارد و این فضیلت بزرگ تری است.
این قدر سلحشوری به حال ما خوب نیست. من گفتم و شما 

منکر باشید.

در باب فواید 
زردک و نکوداشت  به زودی  که  گفت  جمهوری،  ریاست  تحلیف  روز  در  خود  سخنرانی  در  غنی  اشرف  جمهور  رییس 

سفرهای خارجی اش را آغاز می کند. او در این سخنرانی اعالم کرد که هدف از این سفرها، گسترش 
روابط افغانستان و مهم تر از همه، تالش برای تأمین صلح و ثبات در کشور است. به این ترتیب، چند 
روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی اولین سفرش را به عربستان آغاز کرد. 
دومین سفر رییس جمهور غنی به کشور چین بود و اکنون این سومین سفر رسمی خارجی رییس 
جمهور جدید، به کشور پاکستان است. این در حالی است که قبل از این سفر، سرتاج عزیز، مشاور 
ارشد نخست وزیر پاکستان به کابل آمده بود و با رییس جمهور جدید افغانستان روی برخی مسایل  

صحبت کرد. 
کشور  جنوبی -  همسایه ی  دست  در  افغانستان،  ثبات  و  امنیت  کلید  می شود  تصور  که  آن جایی  از 
پاکستان- است، سفر رییس جمهور غنی به پاکستان یکی از مهم ترین سفرها می تواند باشد. مردم 
افغانستان، رسانه ها و روزنامه نگاران چشم دوخته اند تا در این سفر، چه پیشنهاداتی مطرح می شوند و 

چه توافقاتی صورت می گیرند. 
اکنون که چند روز از سفر اشرف غنی به پاکستان می گذرد، بر اساس خبرها و اعالمیه ها، روی مسایل 
دولت  مقام های  با  و دهشت افگنی  تروریسم  با  مبارزه  و  امنیت  تأمین  مسئله ی  از جمله  و  مختلف 
پاکستان صحبت شده است؛ اما نتایج و چشم انداز این سفر، چندان امیدوارانه نیست و بعید به نظر 
می رسد که پاکستان به صورت جدی و قاطع، بخواهد از ثبات افغانستان حمایت کند و دست از حمایت 

پشت پرده ی گروه طالبان و سایر جریان های افراطی، بردارد. 
البته محمد اشرف غنی رییس جمهور جدید، در سفر این بار، بیشتر روی مقامات نظامی پاکستان 
تمرکز کرده است. زیرا که قرار شواهد، اردو و سازمان استخباراتی پاکستان )ISI( روی تقویت و یا 
کنترل گروه های طالبان  و بینادگرایان، تأثیر قوی دارند و در عمل نیز از دولت پاکستان، در سطوحی 

چند، مختار است. 
روزنامه های کابل با دقت تمام به این سفر چشم دوخته اند و اکنون که مذاکرات چندی با مقامات 
مختلف پاکستان صورت گرفته است، رسانه ها دیدگاه های متفاوتی نسبت به این سفر و چشم انداز 

آینده روابط دیپلماتیک میان دو کشور، ارائه می دهند. 
روزنامه ی »۸صبح« در مطلبی زیر عنوان »حرف دل پاکستانی ها« می نویسد: »سرتاج عزیز پاکستان 
را از جنگ با گروه هایی که به آن کشور تهدید نیست، بر حذر می دارد و مشرف از جنگ نیابتی هند 
و پاکستان در افغانستان سخن می گوید. روشن است که گروه هایی که برای پاکستان تهدید هستند، 
به نفع آن کشور در افغانستان نمی جنگند. همان گروه هایی که برای امنیت پاکستان تهدید نیستند، در 
بدل امتیازهایی که از پاکستان دریافت می کنند، به نفع آن کشور در افغانستان می جنگند.« روزنامه 
در ادامه می نویسد که مقامات پاکستانی »به این باوراند که استخبارات هند در افغانستان، فعالیت های 
آن،  و شاخه های  حقانی  کویته، شبکه ی  راولپندی، شورای  جنرال های  برای  می کند.  ضدپاکستانی 
ابزارهایی  اند که از آن برای خنثاسازی »فعالیت های ضد پاکستانی استخبارات هند در افغانستان« 
که  است  »الزم  که  می رساند  پایان  به  نتیجه گیری  این  با  را  مطلبش  روزنامه  می کنند.«  استفاده 
با  هماهنگی  در  داده اند،  افغانستان  برای  زیادی  قربانی های  که  کشورهایی  ناتو،  عضو  کشورهای 
کابل، به مذاکره ی راه بردی با پاکستان ادامه دهند و راهی برای حل جنگ افغانستان دریابند. اگر 
افغانستان هم چنان کانون کشمکش های قدرت های منطقه ای بماند، خطری جدی برای صلح جهانی 

خواهد بود.«
»آیا  عنوان  زیر  پالیسی  فارین  نشریه ی  از  شده  ترجمه  مطلب  در  روز«  »اطالعات  روزنامه ی  در 
پاکستان پیش نهاد صلح افغانستان را می پذیرد؟« با تمرکز روی این مطلب که در حال حاضر پاکستان 
و افغانستان- هردو- از نقطه نظر امنیت شکننده اند و گروه های افراط گرا و دولت اسالمی )داعش( 
هردو کشور را تهدید می کنند، آمده است: »مهار تهدید بنیادگراهای اسالمی در منطقه، به بهبود روابط 
و بهتر سازی همکاری ها میان حکومت های افغانستان و پاکستان نیاز دارد. با توجه به روی کار آمدن 
حکومت وحدت ملی به رهبری رییس جمهوری که به بهبود روابط با همسایه ها متعهد است و کمک 
حمالت ارتش پاکستان به ریشه کن ساختن پناهگاه های تروریست هایی که در دو سوی مرز فعالیت 

دارند، زمان آن فرا رسیده است تا روی طیف وسیعی از مسایل همکاری شود.«
باز« در مطلبی زیر عنوان »احترام به حاکمیت ملی هردو کشور« به طرح ها  روزنامه ی »جامعه ی 
و راهکارهای دموکراتیک برای حمل منازعه و همکاری میان دو دولت افغانستان و پاکستان اشاره 
می کند که در منشور اشرف غنی نوشته شده است. همچنین، نویسنده با اشاره به جزئیات این منشور، 
مسئله خط مرزی دیورند را مورد اشاره قرار می دهد و از آن به عنوان کلید مهم مناقشه برای حمل 

دیپلماتیک مسئله ی افغانستان و پاکستان یاد می کند. 
نویسنده نتیجه گیری می کند که »اشرف غنی ناگزیر است ابتکار مذاکره و گفت و گو با پاکستان را در 
دست گیرد. مناقشات افغانستان و پاکستان از امور دیرینه و تاریخی محسوب می شوند. هیچ حرفی در 
این مناقشه تازه نیست که غیرقابل درک محسوب شوند. زمامداران کنونی افغانستان باید زبان خود 

را شفاف سازند و از شیوه ای که کرزی در پیش داشت، جداً اجتناب کنند.«
روزنامه ی  ماندگار با مطلبی زیر عنوان »ادامه ی سیاست کج دار و مریض در مورد پاکستان« با اشاره 
با کارکردها و تالش های حامد کرزی، رییس جمهور پیشین در رابطه با حل مناقشات سیاسی با جناح 
پاکستان، تأکید می کند که اشرف غنی نباید روشی را برای مذاکره با پاکستان در پیش بگیرد که 
یک بار تجربه شده و به شدت بی نتیجه مانده است. روزنامه دیدگاهش را در مورد اتخاذ روش و راهکار 
کارا با پاکستان، پیش نهاد می کند که »دولت افغانستان باید بپذیرد که هیچ گاه نمی تواند بدون حمایت 
جامعه ی جهانی، پاکستان را به مبارزه ی واقعی با تروریسم و دست کشیدن از حمایت گروه طالبان و 
دیگر گروه های مخالف، مجبور کند. ]...[ افغانستان باید با تعریف مشخص از منافع ملی خود، موضع 
روشن در مورد خط دیورند و سیاست قاطع در مورد گروه های مخالف حکومت، اتخاذ کند که در غیر 

این صورت، گفت وگو با پاکستان« بی نتیجه خواهد بود. 
به  جمهور  رییس  سفر  تردیدهای  و  »امیدها  عنوان  زیر  خود  مطلب  در  ملی  مشارکت  هفته نامه ی 

از ده سال گذشته،  بیش  ناکام حامد کرزی در  و  نافرجام  به تالش های  اشاره  با  پاکستان« 
باید درک کند که حضور و فعالیت  لزومًا  انگشت می گذارد که دولت پاکستان  این نکته  به 
گروه های افراطی مذهبی و جناح های وابسته به دولت اسالمی و حضور گسترده شبکه های 
مختلف دهشت افگنی و تروریسم، نه تنها خطر جدی برای کشورهای همسایه است، بلکه در 
قدم نخست خود پاکستان را تهدید می کند. به اعتقاد نویسنده، با درک این واقعیت، پاکستان 
باید مبارزه با تروریسم و از بین بردن النه های دهشت افگنی و شبکه های افراط گرا را در 
دستور کار خود قرار دهد و به خواست های دولت افغانستان مبنی بر محو و کنترول بینادگرایی 
»تنها  که  می کند  گیری  نتیجه  مقاله  نویسنده  بدهد.  مثبت  پاسخ  تروریستی،  فعالیت های  و 
واقعیت های سیاسی در سطح منطقه و جهان، دیپلماسی فعال و مشخص از سوی حکومت 
افغانستان و نیازمندی های امنیتی و اقتصادی دو کشور می تواند بر مشکالت موجود بر روابط 
این  و  زند.«  رقم  دو کشور  رامیان  سیاسی  روابط  از  تازه ای  و فصل  افگنده  سایه  دو طرف 
البته مسئله ای است که دکتر اشرف غنی به شدت روی آن تأکید دارد که ظاهراً طرح چنین 

موضوعاتی، برای حل مشکل دیرینه میان دو کشور، به تنهایی کافی نیست. 
نتیجه گیری

یک: مردم افغانستان با پشت سر گذاشتن یک دروه سخت رقابت های انتخاباتی و با تحمل 
اند. هیچ شکی  بسته  را  زیادی  امیدواری های  ملی  به دولت وحدت  نسبت  فراوان،  ضایعات 
وجود ندارد که مردم افغانستان از وجود گسترده ی ناامنی در سراسر کشور و ادامه بی ثباتی ها، 
به شدت خسته اند و با چشم امید، جداً از دولت جدید توقع دارند گام های ارزنده و کارساز را 
در راستای تأمین امنیت و آوردن صلح و ثبات در افغانستان بردارند تا در سایه آن، اقتصاد و 
فرهنگ کشور را شگوفا کنند و افغانستان درگیر جنگ و فقر و ناامنی و آشفتگی را به آینده 

ی باثبات و امن سوق دهند. 
در  که  است  باعث شده  مسئله  این  و  دارد  دیرینه  پاکستان مشکل  با  افغانستان  دو: کشور 
برهه های مختلف به پاکستان فرصت دخالت بدهد. هیچ شکی نیست که گسترش فعالیت های 
تخریب کارانه در مناطق مختلف افغانستان، وقوع حمالت انتحاری، حضور گسترده طالبان، 
حضور شبکه های تروریستی و گروه های افراط گرای دینی، تا حدی زیادی و به طور مستقیم به 
مسئله مورد منازعه میان دو کشور افغانستان و پاکستان ربط دارد. حامد کرزی، رییس جمهور 
اسبق کشور، در طول دو دوره ریاست جمهوری اش، بیشتر از بیست بار به پاکستان سفر کرد؛ 
اما این سفرها، هیچ کدام دستآورد ملموس به همراه نداشت. تأکید بیشتر رسانه ها و روزنامه 

نگاران افغانستانی، روی همین مسئله است. 
سه: گرچه ظاهراً محمد اشرف غنی امیدوار است با طرح یک منشور که جوانب مختلف روابط 
دیپلماتیک میان دو کشور را تعریف می کند، امیدوار است بتواند روابطه میان دو دولت را از 
سر تعریف کند و پاکستان را وادار سازد تا با دولت افغانستان در زمینه های مختلف و از جمله 
مبارزه با تروریسم و شبکه های دهشت افگنی، صادقانه همکاری کند؛ اما واقعیت این است که 
اتخاذ روش های دموکراتیک و برجسته ساختن مؤلفه های استراتیژیک میان دو کشور منهای 
خط مرزی دیورند، هیچ سودی ندارد. زیرا همه ی مردم افغانستان، دولت مداران و تمام اقشار 
و گروه ها، بر این واقعیت اشراف دارند که تازمانی که سیاست مشخص و تصمیم نهایی دولت 
افغانستان در قبال این مسئله اعالم و عملی نشده، بعید است که پاکستان بخواهد رویکرد 
از  و سیاست اش را نسبت به دولت همسایه اش افغانستان، تغییر دهد. مسئله ای که ظاهراً 
سوی اشرف غنی نادیده گرفته شده و چنانچه در منشور خود شرح داده است، اشرف غنی 
می خواهد اهمیت این مسئله را در مقابل برجسته سازی همکاری های دیپلماتیک و گسترش 
روابط تجارتی- اقتصادی و فرهنگی با استفاده از اصول دموکراتیک، در حاشیه قرار دهد که 
البته چنین رویکرد و تعریفی از منافع، هیچ وقت نخواهد توانست که توجه دولت پاکستان 

را جلب کند.
چهار؛ نکته مهم تر از همه این است که دولت وحدت ملی و بخصوص شخص رئیس جمهور 
حاشیه  در  باشد.  داشته  دولت  مخالفان  از  تعریفی  چه  که  کند  درک  را  مسأله  این  ضرورت 
کنفرانس پکن، رئیس جمهور غنی از طالبان به عنوان مخالفان سیاسی یاد کرد که این مسأله 
انتقادات تند تعدادی از رسانه ها، روزنامه نگاران و آگاهان سیاسی افغانستان را به همراه داشت. 
ضرورتًا دکتر غنی باید تعریف واضحی از دوست و دشمن افغانستان داشته باشد و نباید پای 
خود را جای پای حامدکرزی رئیس جمهور اسبق بگذارد. یک دهه گذشته، فرصت ها به ناحق 
از دست رفت در حالی که هرگز صلح و ثبات برنگشت. عالوتًا؛ دولت جدید سیاست خارجی 
خود را با هند و پاکستان با تجربه از یک دهه گذشته، مورد بازبینی و دقت قرار دهد و اجازه 

ندهد که افغانستان میدان جنگ نیابتی شود.

مهدی زرتشت
صفحه ی آخر
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شرکت فن آوری آی بی ام طبق برنامه ی هرساله ی خود 
به انتخاب ۵ فن آوری بدیع پرداخته که طبق برآورد آن، 
زندگی بشریت را طی ۵ سال آینده تغییر خواهد داد. 
در یکی از برنامه های پیش گویی های »۵ در ۵«، این 
برقراری  امکان  ابتکاراتی همچون  امریکایی  شرکت 
ارتباط از طریق سه بعدی، باتری هایی با سوخت هوا و 
استفاده از کمپیوتر ها برای انرژی بخشیدن به شهرها 

مطرح شده اند.
گرایش های  و  بازار  اساس  بر  پیش بینی ها  این 
زندگی  کردن  متحول  برای  انتظار  مورد  اجتماعی 
انسان و هم چنین فن آوری های جدید آزمایشگاه های 
شرکت آی بی ام در سراسر جهان هستند. در پنج سال 
آینده، نوآوری های فن آوری به روش ها و با امکاناتی 
که توصیف آن در پی می آید، زندگی انسان را متحول 

خواهند کرد:
ارتباطات سه بعدی بی درنگ با دوستان

اجازه  شما  به  سه بعدی  تعامالت  آینده،  سال   ۵ در 
خواهند داد تا با هولوگرام های سه بعدی، با دوستان تان 
حاضر  حال  در  باشید.  داشته  تعامل  بی درنگ 
از  استفاده  به سوی  و سینمایی  تلویزیونی  فیلم های 
با پیچیده تر و کوچک تر  این فن آوری پیش رفته و 
قرار  برای  سه بعدی  هولوگرافی  دوربین های  شدن 
گرفتن در گوشی تیلفون همراه،  می توان با تصاویر 
ارتباط برقرار کرده، به جست وجو در ا نترنت پرداخته و 

به شیوه های جدید با دوستان گفت وگو کرد.
گفت وگوهای  تبدیل  برای  کار  حال  در  دانشمندان 
ویدیویی به حضور از راه دور سه بعدی هستند. این 
برای  اجسام  از  منتشر شده  نوری  پرتوهای  از  شیوه 
ساخت یک تصویر از آن ها استفاده می کند. هم چنین 
اطالعات  شدن  هوشمندتر  به  منجر  شیوه  این 

دیجیتالی خواهد شد.
دانشمندان مرکز تحقیقاتی آی بی ام اکنون در حال کار 
بر روی راه های جدید ساخت اطالعات سه بعدی بوده 
و به دنبال فن آوری ای هستند که به مهندسان اجازه 
خواهد داد تا وارد طراحی بناها و برنامه های نرم افزاری 
شده و به شبیه سازی هایی از چگونگی شیوع بیماری 
به صورت  تعاملی  سه بعدی  جهان های  سراسر  در 

بالدرنگ و با کمترین میزان تحریف بپردازند.
انرژی  تولید  برای  هوا  از  که  باتری هایی 

استفاده می کنند
ماشین آالت  شرکت،  این  پیش بینی های  دیگر  از 
و  ترانزیستورها  ارتقای  کار،  و  کسب  بین المللی 
فن آوری باتری بوده که دستگاه ها را تا ۱۰ برابر بیش تر 
کوچک  دستگاه های  در  حتا  می دارد،  یا  نگه  روشن 
دیگر نیازی به وجود باتری نخواهد بود. دانشمندان 
امروزی، در  لیتیوم یونی  باتری های سنگین  به جای 
حال کار بر روی باتری هایی هستند که مانند انسان 
از هوا برای واکنش با فلز پر انرژی استفاده کرده و یک 

با طول عمر  باتری هایی  در  را  کلیدی  مهارکننده ی 
بیش تر از بین خواهد برد. در صورت موفقیت،  نتیجه 
یک باتری سبک، پرقدرت و قابل چارج مجدد خواهد 
بود که قادر به انرژی بخشیدن به هر چیز، از موترهای 

برقی گرفته تا دستگاه های مصرفی است.
امکان،  صورت  در  دارد  تصمیم  آی بی ام  هم چنین 
باتری را از میان برداشته و میزان انرژی هر ترانزیستور 
را تا کمتر از ۰.۵ ولت کاهش دهد. در این صورت، 
کتاب های  و  همراه  تیلفون  مانند  دستگاه هایی 

الکترونیکی نیازی به باتری نخواهند داشت.
دست یابی به مجموعه ی عظیم اطالعات با 
شکل گیری گروه جدید شهروندان دانشمند

در پنج سال آینده، حسگرهای موجود در موبایل، موتر، 
به  تو یتر  نوشته های درون سایت  بکس پول و حتا 
جمع آوری اطالعاتی می پردازند که به دانشمندان یک 
تصویر کلی و فوری از محیط فرد ارائه خواهد داد. 
می توان از این داده ها برای مبارزه با گرم شدن جهان، 
گیاهان  ردیابی  و  معرض خطر  در  گونه های  نجات 
یا حیواناتی که اکوسیستم اطراف جهان را به خطر 

می اندازند، استفاده کرد.
در پنج سال آینده، طبق پیش بینی ساالنه ی »پنج 
دانشمند  شهروندان  از  جدید  گروه  یک  پنج«،  در 
که  از حسگرهایی  استفاده  با  که  شد  خواهد  ایجاد 
اکنون موجودیت دارند، به ایجاد مجموعه های عظیم 
آی بی ام  پرداخت.  خواهند  تحقیقات  برای  اطالعاتی 
را  سیستم  یک  که  پرداخته  شیوه ای  ثبت  به  اخیرا 
از واقعه  انجام تجزیه و تحلیل دقیق پس  به  قادر 
از رویدادهای لرزه ای مانند زمین لرزه کرده و هم چنین 
هشدارهای اولیه را برای رویدادهایی مانند سونامی که 
ممکن است در پی زلزله رخ دهند، ارائه می دهد. از 
دیگر قابلیت های این اختراع، توانایی اندازه گیری سریع 
برای  زلزله  یک  از  خسارت دیده  منطقه ی  تحلیل  و 
مورد  اضطراری  واکنش های  اولویت بندی  به  کمک 

نیاز پس از بالیای طبیعی است.
حمل ونقل شخصی و پایانی بر گزارش های 

ترافیکی سنتی

در سال های آینده، فن آوری های تحلیل پیشرفته به 
برای  و سریع  کم ترافیک  مسیرهای  یافتن  در  افراد 
دستیابی به مقصد خود از طریق توصیه های شخصی 
کمک خواهند کرد. سیستم های ترافیک قابل تطبیق 
مسافر  رفتار  و  الگوها  یادگیری  به  مستقیم  به طور 
برای ارائه ی ایمنی مسافرتی و اطالعات مسیر پویاتر 

نسبت به مسافران امروزی خواهند پرداخت.
جدید  الگوهای  ساخت  حال  در  آی بی ام  دانشمندان 
حمل ونقل  مسیرهای  تغییر  نتایج  پیش بینی  برای 
برای ارائه ی اطالعاتی هستند که گزارشات ترافیکی 
سنتی را پشت سر خواهد گذاشت. محققان با استفاده 
از مدل های ریاضیاتی جدید و فن آوری های تحلیل 
پیش بینی  کننده به تحلیل و ترکیب چندین سناریوی 
جمله  از  مناسب،  مسیر  انتخاب  بر  مؤثر  محتمل 
عواملی مانند حوادث ترافیکی، محل جای گیری فرد، 
ساخت وسازهای کنونی در حال برنامه ریزی جاده ای، 
روزهای شلوغ هفته، ساعت کاری، رویدادهای محلی و 

آب وهوا خواهند پرداخت.
تأمین انرژی شهری با استفاده از کمپیوتر ها

انجام شده در کمپیوتر ها و مراکز داده،  نوآوری های 
منجر به ایجاد فن آوری هایی شده که از گرما و انرژی 
اضافی این دستگاه ها برای گرمایش ساختمان ها در 
زمستان و تأمین انرژی تهویه ی مطبوع در تابستان 
استفاده می کنند. فن آوری های جدید این شرکت مانند 
به  می توانند  تراشه  روی  آب سردکن  سیستم های 
بازیافت انرژی حرارتی پردازشگرهای کمپیوتر ای برای 

ارائه ی آب داغ در ساختمان ها بپردازند.
از  استفاده  با  سو یس،  در  آزمایشی  پروژه ی  یک 
سیستم کمپیوتر در کنار این فن آوری قرار است تا ۳۰ 
تن از انتشارات دای اکساید کاربن در سال بکاهد. یک 
شبکه ی مویرگ های مایکروسیالی در کاهش گرما با 
سطح هر تراشه در خوشه ی کمپیوتر متصل بوده که 
آب را تا حدود مایکرون ها فلز نیمه رسانا پمپاژ می کند. 
با این میزان  نزدیکی جریان آب به هر تراشه، می توان 
گرما را به طور کارآمدتری حذف کرده و هم چنین آب 

داغ در اختیار داشت. )برترین ها(

ایده آل اقتصادی یک خانواده، نداشتن بدهی است؛ 
اما حقیقت این است که دنیای بدون بدهی تقریبا 
غیرقابل تصور می نماید، اما هربدهی قابل پرداخت 
است، به شرط این که اصول و قواعد را رعایت کنید. 

1. منظم باشید

تاریخ  آن  در  که  باشید  داشته  فایلی  یا  دفترچه 
شده  درج  بدهی های تان  و  اقساط  کلیه ی  پرداخت 
رابه شما  پرداخت  قبل موعد  از یک هفته  و  باشد 
یاد آوری کند. کمترین مزیت این کار، این است که 
موعد پرداخت را فراموش نخواهید کرد و مجبور به 

پرداخت جریمه نخواهید بود.
2. درست خرج کنید

در موعدی که میزان بدهی شما در سطح باالیی قرار 
خواهد  بدهی  پرداخت  شما  اقتصادی  اولویت  دارد، 
و  بدهید  قرار  اضطرار  شرایط  در  را  خود  پس  بود، 
سعی کنید از خرج های غیر ضرور پیش گیری کنید.

3. چند قسط را یک جا بدهید
را  بتوانید طوری پس انداز کنید که چند قسط  اگر 
و  تخفیف  مشمول  احتماال  کنید،  پرداخت  یک جا 
به صرفه  بود. پس  جایزه ی خوش حسابی خواهید 

است  که سریع تر اقساط خود را بپردازید.
4.  وام تازه ممنوع

باید  شما  اولویت  دارید،  بدهی  مبلغی  وقتی 
و  جدید  وام  گرفتن  باشد.  بدهی های تان  پرداخت 
سعی  پس  نیست؛  عاقالنه ای  کار  بدهی تراشی، 
مناسبی  ثبات  مرحله ی  به  وضعیت  وقتی  کنید 

رسید، به بدهی تراشی جدید فکر کنید.
5. بدهی دارایی نیست

عده ای  بر این تصور اند که بدهی تراشی به معنای 
حقیقت  اما  است؛  دارایی  افزایش  و  سرمایه گذاری 
از  تبعیت  به  مجبور  را  شما  بدهی  که  است  این 
افزایش  از  دوری  و  سخت  کار  قدیمی  قوانین 
سرمایه می کند. اگر می خواهید سرمایه دار شوید و 
را  بدهی  میزان  کمترین  باید  کنید،  سرمایه گذاری 

داشته باشید. )برترین ها(
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بگو مگو از

پاسخ یک رنگ طالبان به کرزی و اشرف غنی
هم،  هنوز  که  دادند  نشان  طالبان  گذشته،  روز  چند  در 
مهم ترین و جدی ترین تهدید برای دولت افغانستان هستند  
هم،  غنی  اشرف  نرمش های یک طرفه  ی  به  پاسخ شان  و 

هیچ تفاوتی با پاسخ های شان به نرمش های یک طرفه ی حامد کرزی ندارد.
برای  داخلی،  زیادی  حدود  تا  و  ریشه دار  قدرت مند،  استراتژیک،  تهدید  یک  طالبان 
این  افغانستان،  بلند پایه ی  تا وقتی که دولت مردان  افغانستان هستند، و  به نام  کشوری 
واقعیت را نپذیرند و بر اساس آن با جدیت و دور اندیشی تمام، کمر به رفع این تهدید 
نبندند، نمی توانند پروژه ی ایجاد یک دولت مدرن دموکراتیک را به سرانجام برسانند  و 
بدون تکمیل این پروژه، هیچ ضمانت قابل اتکایی برای بقای پدیده ای به نام افغانستان  

وجود ندارد.
وقتی طالبان می توانند در کمتر از یک هفته، اقتدار دولت را از فراه تا تخار به چالش 
اقتصادی،  انکشاف  از  گفتن  سخن  باور،  غیر قابل  قدرت  و  جدیت  با  آن هم  و  بکشند  
حاکمیت قانون و تطبیق برنامه های سنگین و بلند پروازانه، چیزی بیش تر از فریب دادن 
خود و دیگران نمی تواند باشد. در این میان ساده لوحانه تر از همه آن است که دل مان را 
به پاسخ فوری و پوپولیستی رییس جمهور، به مقاله    یا نامه  ی سرگشاده ای در روزنامه ای 

خوش کنیم.

مرگ ... شهر و روستا ندارد!
چه قلب های شریفی که به بهانه ی ساده »بودن«، با 
تیر های عاریتی و گلوله های عاریتی سوراخ می شود ... 
راه،  نیمه ی  در  ناگهان  که  روانی  داستان های  چه 
ناتمام می مانند ... و چه زندگی های معصومی که به بهانه های »هیچ«، بی رحمانه 
در وطنم پایان می یابد ... و تلخ تر این که بیش تِر این قصه ها در دور ترین روستا ها 
اتفاق می افتند و گوش تا گوش از آن خبر نمی شود؛ تا روزی که این حادثه در 
افتد ... مرگ های  اتفاق  برابر چشم های رسانه ها  از شهرهای بزرگ و در  یکی 
این چنین، همیشه نفرت انگیز اند؛ اگر در شهر بزرگ باشد، یا در دورترین روستا.

با اندوه!

مالهاِی سرکل
غناِی  برای  را  دور  راه های  این جا  سرکِل  مالهای 
سکوت  می روند،  راه  می پیمایند.  فردی  تجربه ی  
زن ستیز  بردبارند،  و  فروتن  می خندند،  می کنند، 
نیستند، به لباس و سر و صورِت کسي کاري ندارند. ورزش  بلد اند و در عیِن 
حال، فقط کوشش می کنند زبان و تن و دِل خود را پاک نگه دارند. این مالي 
زیِر  دارد  دوست  جنگل زارها.  به  سفر  عاشِق  ولي  است،  »سنگاپور«  از  سرکل 
تک تِک درختاِن روي زمین بنشیند و به خود بیاندیشد. می پرسم، »دین یعنی 
چه؟« خندان و آهسته جواب می دهد: »دین یعنی، مراقبه؛ دور از چشم مردم، 
زیِر درخت نشستن، سفر، سفر بی پایان به دروِن خود!« هرچند هر دینی توهم 
است؛ اما دین به مثابه  توهم فردی، کمتر به اجتماع ضربه می زند. کاش مالهای 
ریش دار ما مثل این مالهاي سرکل، اهِل تفکر و مراقبه، بردبار، فردگرا و در پی 
خود شناسی می بودند! دین از نظر مالهای ما فقط مزاحمت های اجتماعی است 

و سرک کشیدن در حریِم خصوصِی افراد!

فرهنگ ما واقعا خیلی غنی است. ما چیزهایی داریم 
که هیچ ملت و مردمی ندارند. یکی از آن غنیات )!( 
کرده ام،  فکر  ساعت  دو  است.  »بی ناموس«  همین 
ولی هنوز هم نمی دانم این واژه ی مقدس را چگونه و 
با چه معادلی در انگلیسی تبادله کنم که بتواند همزمان، خشم و عشق، نفرت و 
شرم و حیای افغانی را که بی ناموس خود ما با خود حمل می کند، به خارجی های 

بی ناموس برساند!

Abdullah Watandar

Farhad Darya

Asad Buda

Jawad Zawulistani









بلند پایه ی  مقام های  دوش  تماشاي  شد.  آغاز  مسابقه 
دیدني  قدسیه،  خانواده ی  با  غم شریکي  براي  حکومتي 
است واقعًا. گلیم غم اتاق قدسیه خیس از اشِک سیاست 
شد. دیدن این همه چقدر غم انگیز است. به خصوص دیدن 
کفش وزیر علم و عمل روي فرش خانه ی قدسیه. رییس 
جمهور غني اندوهش را تماس گرفت. جنرال دوستم شرف حضور یافت. دکتر عبداهلل 
رفت و محقق رسید  و »سایر از باال به پایین« که امروز یا فردا در این مسابقه ی مضحک 

شرکت خواهند کرد.
بهتر است سران دولت، گرد میز مدور جمع شوند، تصمیم قاطع بگیرند و به این مصیبتي 
که انتحار به وجود مي آورد، پایان دهند. در غیر آن، تمام مأمورین دولت هم که جمع 
را  مي شوند  کنده  انتحار،  توسط  کشور  در  روزانه  که  قبرهایی  شمار  نمي توانند  شوند، 

بشمارند.
مردم از خلق هیجان خسته اند. ملت را با رفتارهاي تقلیدي، سطحي و فریب دهنده ی تان 
به حیرت نیاندازید. ابتکارهاي سیاسي تان را در راه جلوگیري از مصیبت و رنج در میدان 
عمل نشان دهید. به دوگانگي »مخالفین سیاسي« یا »طالب خون خوار« پایان دهید. 
تیلفون تان را خاموش کنید. به عروسي و نذر خوردن نروید. اگر رفتید، با کفش روي 
هرچه  تا  کنید  معرفي  را  تخصص تان  فوق  کابینه ی  مقابل  در  نروید.  راه  مردم  فرش 
کابینه در جهان است، چشم شان از حیرت باز بماند. معاش سربازان تان را بدهید. یا از 
هزاران قولي که به مردم داده اید، به یک  آن عمل کنید. بگذارید خانواده هاي قربانیان 

غم عزیزان شان را در خلوت سر کنند و شما هم به کارهاي تان برسید.

Jawad Naji
5 فن آوری تکان دهنده ی جهان در 5 سال آینده!

5 روش پرداخت بدهی
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انتقاد کونته از باشگاه هاي 
a سري

روني: گول زني براي انگليس 
مهم ترين چيز است

آنتونیو کونته، سرمربي ایتالیا به تمجید از عملکرد تیمش 
پرداخت، ولي هم چنین از باشگاه هاي ایتالیایي انتقاد کرد. 
در حالی که تنها 48 ساعت از دیدار ایتالیا مقابل کرواسی 
می گذشت، آن ها موفق شدند با پیروزی مقابل آلبانی روند 
بازی  این  در  ایتالیا  عملکرد  دهند.  ادامه  را  خود  بردهای 
خیلی قابل توجه نبود، ولی کونته در مجموع، به تمجید 

از تیمش پرداخت.
شاید  شدیم.  پیروز  بازی   ۵ در  بازی،   6 از  »ما  گفت:  او 
بعضی انتقاد کنند، ولی بازیکنان من می خواهند که برای 
از  من  دهیم.  ادامه  تالش  به  باید  کنند.  بازی  ملی  تیم 
عملکرد بازیکنانم خیلی راضی هستم. در طول یک روز و 
نیم برای بازی با آلبانی آماده شدیم. ثابت کردیم که اگر 

بخواهیم، می توانیم هر چیزی را به دست آوریم.
با این حال، کونته به انتقاد از تیم های سری آ پرداخت و 
گفت:  او  نمی کنند.  کمکی  ملی  تیم  به  آن ها  که  گفت 
فوتبال  برای  دوره  این  و  است  نیاز  صبر  به  رشد  »برای 
 ۵ در  ما  حال،  این  با  نیست.  خوب  وجه  هیچ  به  ایتالیا 
باید  بازی پیروز شدیم و تنها یک تساوی کسب کردیم. 
تا  دهیم  ترتیب  مالقات  چند  و  دهیم  ادامه  تالشمان  به 
باشگاه ها  برای سران  را  و شرایط  فعلی  اهمیت وضعیت 

توضیح دهیم«.

وین روني، کاپیتان انگلیس پس از دو گولي که سه شنبه 
عنوان  رساند،  ثمر  به  اسکاتلند  مقابل  تیمش  براي  شب 
کرد که به شکستن رکورد سر بابي چارلتون و تبدیل شدن 
رونی  نمي کند.  فکر  انگلیس  تاریخ  گول زن  بهترین  به 
سه شنبه شب در سلتیک پارک گوالسکو، عملکرد بسیار 
ثمر  به  تیمش  برای  گول  دو  شد  موفق  و  داشت  خوبی 
بابی چارلتون فاصله دارد  با  تنها ۳ گول  او حاال  برساند. 

ولی عنوان کرد که به این موضوع فکر نمی کند.
او گفت: »از این که برای انگلیس گول زدم خوشحالم. یک 
احساس فوق العاده و باورنکردنی برای من است که مقابل 
اسکاتلند در سلتیک پارک، دو گول بزنم. شب ویژه ای بود. 
پیروزی برای ما خیلی مهم بود. در باره ی جو این جا پیش 
از بازی صحبت کرده بودیم. باید شخصیت خود را نشان 
این جا  جو  کرد.  شروع  سریع  را  بازی  اسکاتلند  می دادیم. 
فوق العاده بود و می شد سرود ملی اسکاتلند را شنید. ما 
توانایی های خود را به خوبی ثابت کردیم و از لحاظ روحی 
اول فکر کردم که می توانیم  از گول  تقویت شدیم. پس 
بازی را کنترول کنیم. اسکاتلند گول تساوی را زد و کار 
برای مان سخت شد؛ ولی به خوبی واکنش نشان دادیم و 
یک پیروزی شیرین کسب کردیم. این بازی برای هواداران 
نیز فوق العاده بود. من دخالتی در این تصمیم ها ندارم ولی 
چنین بازی هایی در صورت برگزاری، بسیار مفید هستند«.

دي ماريا مصدوم شد

کروس: اين پيروزي 
پايان خوشي براي سال 2014 بود

دخيا: والدس جاي من را 
در يونايتد نخواهد گرفت

ونگر: مسي در بارساي انريکه خوشحال نيست

ضررهای مالی هنگفت منچستريونايتد

مسي: مي دانستم يک نيمه  بازي خواهم کرد

ناني: اميدوارم به يونايتد بازگردم

نيمار: به تصميم خودم بازوبند را به سيلوا دادم

سانتوس: از عملکرد تيمم راضي نيستم

منچستریونایتد،  ماریا،  هافبک  دي  آنخل 
تیم  براي  دوستانه  دیداري  در  سه شنبه شب 
ملي آرجانتین مقابل پرتگال به میدان رفت که 
در دقایق ابتدایي، در یک برخورد خشن با ناني، 
روي زمین افتاد تا هواداران یونایتد و فان خال 
را وحشت زده کند. گران ترین خرید تاریخ لیگ 
برتر که در تابستان به شیاطین سرخ ملحق 
شده بود، در دقیقه ی ۱8 در برخورد با نانی، 
دچار مصدومیت شد؛ ولی سرمربی آرجانتین 
قصد تغییر در ترکیب تیمش را نداشت. پس 
از یک ساعت، باالخره دی ماریا جای خود را به 
ته وز داد و جراردو مارتینو، سرمربی آرجانتین 
در مورد دی ماریا گفت که ضربه ی شدیدی به 

پایش وارد شده است.
است.  رفته  پایش  پوست  »کمی  گفت:  او 
نمی کنم  فکر  خورد.  او  به  شدیدی  ضربه ی 
پزشکی  تست    باید  باشد.  جدی  مصدومیت 
از آن تصمیم گیری کنیم.  بعد  انجام شود و 
فکر نمی کنم جدی باشد«. لیست مصدومین 
فان خال  است.  شده  بلندباال  بسیار  یونایتد 
تماشا می کرد، مسلما  را  بازی  نزدیک  از  که 
عصبانی و مضطرب بوده است. داوید دخه آ، 
دیلی بلیند، مایکل کریک، فیل جونز، رادامل 
فالکائو، جانی ایوانز و مارکوس روخو، بازیکنان 
مصدومیت  دلیل  به  که  هستند  یونایتد 

نمی توانند به میدان بروند.

توني کروس، ستاره ی تیم ملي آلمان، پیروزي 
۱-۰ مقابل اسپانیا را یک پایان خوش براي 
تیمش در سال 2۰۱4 توصیف کرد. جرمن ها 
ال  روخا  مقابل  قبلی شان  دیدار  سه  در  که 
با تک  بودند، سه شنبه شب  شکست خورده 
خانه اش  در  را  حریف  توانستند  کروس  گول 

شکست بدهند.
شوت  »وقتی  گفت:  خبرنگاران  به  کروس 
داخل  برود  که  داری  انتظار  مسلما  می زنی، 

دروازه بان  برای  کار  زمین  این  روی  دروازه. 
خیلی سخت بود. ما دوست داشتیم به عنوان 
دهیم  ارائه  خوبی  بازی  امسال  ختام  حسن 
و به این هدف خود هم رسیدیم. از انضباط 
حریف  ندادیم  اجازه  و  بودیم  برخوردار  باالیی 
صاحب موقعیت شود. ولی انکار هم نمی شود 
کرد که اسپانیا بیش تر صاحب توپ و میدان 
بود. در مجموع سال خیلی خوبی را پشت سر 

گذاشتیم و پایان خوشی هم داشت«.

مصر  منچستریونایتد  دروازه بان  دخیا،  دیوید 
این  در  والدس  حضور  صورت  در  که  است 
والدس  شد.  نخواهد  نشین  نیمکت  او  تیم، 
که در پایان فصل گذشته از بارسلونا جدا شد، 
به دلیل مصدومیت نتوانست با تیمی قرارداد 
ببندد و در حال حاضر، بازیکن آزاد محسوب 
می شود. او به تازگی با یونایتد تمرین می کند 
ولی دخیا، جایگاهش را تحت خطر نمی داند.

دارد،  اعتبار   2۰۱6 تا  من  »قرارداد  گفت:  او 
در  موضوع  این  برای  را  والدس  آن ها  ولی 
مصدومیت  یک  ویکتور  نگرفتند.  اختیار 
سخت داشت و دوران بدی را سپری می کرد 
او  به  و  می شناسد  به خوبی  را  او  و سرمربی 

فرصت بازیابی داد. ویکتور در حال حاضر در 
کامال  هنوز  ولی  می کند،  تمرین  منچستر 
بهبود نیافته است. وقتی کامال مصدومیتش 
در  هنوز  کرد.  خواهد  تمرین  ما  با  شد،  رفع 
درون دروازه ی با ما تمرین نمی کند. کم کم با 

مربی دروازه بان ها وارد تمرین می کند.
فان خال به این دلیل او را به خوبی می شناسد 
که برای اولین بار در بارسا، او به والدس میدان 
او کمک  داد و در همه ی شرایط ممکن به 
کرد. فوتبال گاهی بی رحم است. وقتی اوضاع 
تمام  خوب  همه چیز  می رود،  پیش  خوب 
می شود، ولی وقتی بد پیش می رود، همه چیز 

افتضاح می شود«.

سرمربي آرسنال در تازه ترین مصاحبه ی خود در 
مورد مسي و نقش او در بارساي لوییس انریکه 
به نکات جالبي اشاره کرد. در حالی که ۱۱ هفته 
از آغاز اللیگا می گذرد، مسی با فاصله ی زیادی 
اسپانیا  برتر  جایگاه سوم گول زنان  در  رونالدو  از 
قرار دارد. فاصله ای که در 6 سال اخیر بی سابقه 

بوده است. 
اسپورتس«  »بی ا ن  با  مصاحبه  در  ونگر  آرسن 
نمی تواند  زمین  کناره های  در  »مسی  گفت: 
بهترین  او  باشد.  داشته  را  همیشگی  بازدهی 
بازیکن بارساست و باید این مسئله را درک کرد 

که مسی برای بهترین ماندن نیاز به گول زدن 
دارد. او وقتی خود را با فاصله از رونالدو می بیند، 

از لحاظ روحی افت می کند. 
ارتباط  اگر  و  است  تیمش  قوت  نقطه ی  مسی 
بین او و لوییس انریکه بهتر از این شود به نفع 
مسی  بازی  مکان  این که  شد.  خواهد  بارسلونا 
صعیف  باعث  نیست،  کننده  متقاعد  وی  برای 
دیگر  راندمان  کاهش  و  بارسا  تدریجی  شدن 
می کنم  فکر  مجموع  در  شد.  خواهد  بازیکنان 
خوشحال  بارسلونا  در  حاصر  حال  در  مسی  که 

نیست«.

ضررهای  میزان  بار  اولین  برای  منچستر یونایتد 
مالی  اش به خاطر حضور نداشتن در لیگ قهرمانان 
امسال را فاش کرده. پیش بینی شده که درآمدهای 
این تیم بین ۳8 تا 48 میلیون پوند کاهش پیدا 
شده،  انگلیس  قهرمان  بار  که 2۰  تیم  این  کند. 
تاوان  هم چنان  قبل  فصل  ناکامی های  به خاطر 
سنگینی می پردازد. آن ها فصل 2۰۱4 - 2۰۱۳ را به 
عنوان مدافع عنوان قهرمانی شروع کردند؛ اما در 
بازنشستگی  از  پس  تیم  افول  دوران  در  نهایت 
جدول  هفتم  رتبه ی  به  آن ها  فرگوسن  سرالکس 
که  آنان  درآمدهای  میزان  گذشته  فصل  رسیدند. 
4۳۳ میلیون پوند بوده از 77/8 تا ۱۱ درصد کاهش 
در  تیم  نداشتن  حضور  نتیجه ی  این  که  یافت 

مسابقات اروپایی لیگ قهرمانان است.
یونایتد  سال  اول  یک چهارم  مالی  گزارش  انتشار 
برای فصل 2۰۱۵- 2۰۱4 ثابت می کند که ممکن 
بیش تر  هم  این  از  درآمدها  کاهش  میزان  است 
باشد. میزان کاهش درآمدها به دلیل کمتر شدن 

درآمدها از طریق پخش تلویزیونی و حذف شدن 
که  بازی هاست  بلیت های  فروش  از  ناشی  درآمد 
میزان ضرر ها از همین دو مورد در مقایسه با مدت 
برای   2۰۱۳  -2۰۱4 فصل  اول  چهارم  یک  زمان 
یونایتد ضرر مالی۳/۱9 میلیون پوندی را به همراه 
خواهد داشت. درآمدهای ناشی از پخش تلویزیونی 
هم که فصل قبل 6/۳۵ میلیون پوند بوده از کل 
درآمدها کسر می شود. فصل قبل این تیم ۱۰ بازی 
در سطح اروپا داشت که این فصل تعداد به صفر 
رسیده و تأثیرش را در درآمدهای رسانه ای و فروش 

بلیت می گذارد.
این وضعیت باعث شده که سرمایه گذاران باشگاه از 
اد وود وارت، نایب رییس اجرایی توضیح بخواهند 
پاسخ  آن ها  سواالت  به  جلسه ای  در  باید  او  که 
بدهد. آن ها در تالش هستند که میزان ضررهای 
را به کمترین  اروپا  از عدم حضور در  ناشی  مالی 
میزان ممکن برسانند و با افزایش درآمدها از طریق 
اسپانسرها یا قراردادهای تجاری، آن را جبران کنند.

آرجانتین سه شنبه شب با گول دقیقه ی پایاني 
سیلوا، مغلوب تیم ملي پرتگال شد؛ در حالي 
به  تیم  این  براي  نیمه  یک  تنها  مسي  که 
میدان رفت. در پایان این دیدار، لیو مسی در 
میکسدزون ورزشگاه الدترافورد حاضر شد و به 
سواالت خبرنگاران پاسخ گفت: »بازی خوبی 
بود و کنترول توپ و میدان را در اختیار داشتیم. 
پرتگال در هیچ لحظه ای تیم برتر زمین نبود؛ 
اما گول دقیقه ی پایانی باعث شد تا خاطره ی 
نیمه ی اول  بماند.  یاد  بازی به  این  از  تلخی 
بیش  و  کم  هم  دوم  نیمه ی  و  بودیم  عالی 

همان روند را ادامه دادیم. در مجموع می توانم 
بگویم که آرجانتین با وجود باخت، بازی خوب و 

برتری انجام داد«.
مسی ادامه داد: »البته این یک بازی دوستانه 
بود و نتیجه ی آن اهمیت خاصی نداشت. سعی 
کردیم برنامه های تاتا مارتینو را در زمین پیاده 
کنیم. اوضاع تیم ما خوب است و باید به همین 
روند ادامه دهیم«. در انتها مسی در مورد دلیل 
»این  دوم گفت:  نیمه ی  در  تعویض شدنش 
بازی  از  به من پیش  تاتا  بود.  تصمیم مربی 
گفته بود که تنها یک نیمه بازی خواهم کرد«.

ناني،  هافبک اسپورتینگ لیسبون عنوان کرد 
که امیدوار است پس از پایان قرارداد قرضي اش 
با این تیم، به یونایتد بازگردد. منچستریونایتد 
انتقال  قرارداد  از  بخشی  عنوان  به  را  نانی 
اختیار  در  قرضی  به صورت  روخو  مارکوس 
داد. حال گزارش ها  قرار  لیسبون  اسپورتینگ 
حاکی از آن است که فان خال قصد بازگرداندن 
او را دارد و نانی نیز از این موضوع استقبال کرد.

او گفت: چرا که نه؟ برای این به اسپورتینگ 
رفتم که بیش تر بازی کنم. اگر فرصتی باشد، 

خواهیم دید«.
مقابل  پرتگال  دیدار  به  راجع  سپس  نانی 
رقیب  دی ماریا،  آنخل  با  تقابل  و  آرجانتین 
می کنم  »فکر  گفت:  یونایتد  در  احتمالی اش 
زیرا  بود؛  ما  برای  سختی  خیلی  بازی  که 
تیم هایی  مقابل  کردن  بازی  که  می دانستیم 
مثل آرجانتین بسیار سخت است. فکر می کنم 
همه ی ما خوب بازی کردیم. خوب دفاع کردیم 
و سعی کردیم بازی را ببریم و در پایان، فشار ما 

جواب داد و بردیم«.

نیمار، ستاره ی تیم ملي برازیل پس از پیروزي 
خودش  که  کرد  عنوان  اتریش  مقابل   ۱-2
سیلوا  تیاگو  به  را  بازوبند  که  گرفته  تصمیم 
بدهد. پس از حضور دونگا روی نیمکت برازیل 
و مصدومیت تیاگو سیلوا، نیمار توسط دونگا 
به عنوان کاپیتان برازیل انتخاب شد. سه شنبه 
شب، سیلوا که به جای میراندای مصدوم به 
میدان آمده بود، در هنگام تعویض نیمار بازوبند 
را از او گرفت و نیمار پس از بازی عنوان کرد 

که این موضوع به تصمیم خودش بوده است.
چه کسی  به  را  بازوبند  این که  »به  گفت:  او 
بدهم، فکر نکردم. مثل همه در لحظه تصمیم 
و  هستند  شانسی  تصمیمات  گاهی  گرفتم. 

گاهی بر اساس رهبریتی که در زمین دارید و 
من در آن زمان، تیاگو سیلوا را انتخاب کردم. نه 
به خاطر گذشته و این که قبال کاپیتان ما بوده 
است، بلکه او یک رهبر است و این برای ما 
انتخاب  را  او  همین  برای  است.  مهم  خیلی 

کردم«.
نیمار سپس به تمجید از روبرتو فیرمینو پرداخت 
و گفت: »گول زنی او بسیار اتفاق خوبی بود و 
به رشدش کمک خواهد کرد. او تالش زیادی 
در تمرینات می کند و شایسته ی بازی کردن 
بود. این دومین بازی او برای تیم ملی بود و 
گول زنی کرد. این موضوع بسیار خوشحالش 

خواهد کرد.

از  پس  پرتگال  سرمربي  سانتوس،  فرناندو 
پیروزي ۱-۰ تیمش مقابل آرجانتین عنوان کرد 
که از عملکرد شاگردانش رازي نیست. ریکاردو 
گوییریرو روی سانتر کوارشما در دقایق پایانی 
بازی، موفق شد گول پیروزی بخش پرتگال را 
 RTP به ثمر برساند. سانتوس در مصاحبه با
گفت: »2۰ دقیقه ی اول خیلی خیلی بد بودیم. 

به آرجانتین اجازه دادیم که بازی کند و توپ را 
حرکت دهد. توانایی این که بهتر بازی کنیم را 
داشتیم. بازی کم کم متعادل شد، ولی در حمله 
دقیقه ی   ۱۵-۱۰ در  داشتیم.  مشکل  کردن 
پایانی، حریف کمی عقب کشید و ما موفق 
گولی  اخیر  بازی  سه  در  شدیم.  گول زنی  به 

نخوردیم و این خبر بسیار خوبی است«.
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مسی و رونالدو در دیدار دوستانه ی تیم های ملی ارژانتین و پرتگال در ورزشگاه الدترافورد، لحظاتی روبروی هم ایستادند و لبخند تبادله 
کردند. این دو ابرستاره بر خالف شایعات اختالف شدید شان در رسانه ها و میان هواداران شان، حرف های باهم ردوبدل کردند و ثابت کردند 

که رقابت آن ها به معنای اختالف شدید یا دشمنی در دنیای فوتبال نیست. 
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