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دیدار غنی از امریکا؛ به دست آوردن دل امریکاییان

اختالف نظر دولت مردان افغانستان بر سر جنگ عربستان

رییس جمهور اشرف غنی، در اولین سفرش به عنوان رییس جمهور افغانستان 

به امریکا، اثر قدرت مندی برجای گذاشت. غنی، تحصیل کرده ی امریکا و مقام 

ارشد پیشین بانک جهانی که بیش از یک دهه را در آمریکا گذرانده است، روابط 

این کشور و  ایاالت متحده، سیاست  او  داد.  نشان  ایاالت متحده  با  را  قوی ای 

ضربان قلب ]مردمان[ آن را درک می کند؛ مجموعه ی مهارتی که رییس جمهور 

پیش از او نداشت. غنی  با آغاز یک سفر یک هفته ای، از پنتاگون دیدار کرد و 

به 2,215 سرباز امریکایی که جان شان را در جنگ افغانستان از دست دادند، 

به خاطر حمایت شان  امریکایی  مالیه دهندگان  از سربازان و  احترام کرد و  ادای 

از سال 2001، حکومت  افغانستان دموکراتیک، تشکر کرد.  بازسازی یک  در 

ایاالت متحده نزدیک به یک تریلیون دالر را در جنگ و بازسازی ]در افغانستان[ 

هزینه کرده است.

غنی که کمک های توسعه ای در آجندای اصلی اش شامل بود )و پس از تمدید 

مأموریت نظامی، دومین اولویتش را تشکیل می داد(، با جان کری، وزیر خارجه ی 

ایاالت متحده در کمپ دیوید دیدار کرد...
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جدال مالها و فعاالن جامعه  ی مدنی

دست آوردهای ماین پاکان،
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ریاست  ارگ  که  حالی  در  روز:  اطالعات 
جمهوری با نشر خبرنامه  ای، از عربستان در جنگ 
یمن حمایت کرد؛ اما ریاست اجرایی در این زمینه 
ریاست  رسانه های  دفتر  دارد.  دیگری  موضوع 
جمهوری به روز چهارشنبه هفته ی گذشته با نشر 
عربستانی  با  افغانستان  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
سعودی روابط تاریخی دارد و در دفاع از سرزمین 
مقدس حرمین شریفین، در صورت بروز هرنوع 

تهدید، با تمام نیرو در کنار عربستان قرار دارد.
اصل  به  افغانستان  است،  آمده  خبرنامه  این  در 
مردم ساالری و مشروعیت نظام قانونی در یمن 
حمایت  آن  قانونی  حکومت  از  و  داشته  باور 
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  حال،  همین  در  می کند. 
نشر  از  پس  معاونش  محقق،  محمد  و  اجرایی 
افغانستان هیچ وقتی  این خبرنامه گفتند، دولت 
حمایت  یمن  بر  سعودی  عربستان  حمله ی  از 

نخواهد کرد.
رییس اجرایی گفت، افغانستان از جنگ بسیار درد 
کشیده و خواهاِن پایان بخشیدن به بحراِن یمن از 
افزود،  او  اما  طریِق گفت وگوهای سیاسی  است. 
ایستادگی  ریاض  کنار  در  صورتی  در  افغانستان 
قبله ی  یا  شریفین  حرمیِن  که  کرد  خواهد 

از  به معنای حمایت  این  تهدید شود؛  مسلمانان 
حمله ی نظامی عربستان سعودی بر یمن نیست.

پس از تصرف صعنا پایتخت یمن توسط حوثی ها، 
عربستان سعودی با ایجاد یک ائتالف متشکل از 
چند کشور عربی، از جمله مصر، امارات متحده و 
کویت، حمالت هوایی ای را بر مواضع حوثی ها در 
این کشور آغاز کرد. دولت ترکیه هم حمایتش را 

از حمله ی عربستان بر یمن اعالم کرده است. 
از جمله  از کشورهای دیگر خاور میانه،  شماری 
داده  یمن هشدار  بر  از حمله ی عربستان  ایران، 
و خواستار توقف هرچه زودتر این حمالت شده 
کارشناسان  از  شماری  حال،  همین  در  است. 
پیچده  بسیار  را  یمن  بحران  سیاسی  مسایل 
خوانده و گفته اند، عربستان و ایران در این کشور 

در جنگ نیابتی قرار دارند.
با اوج نبرد در یمن، ریاست جمهوری حمایتش را 
از عربستان سعودی اعالم کرد و این نگرانی های 
جدی ای را در کشور به دنبال داشته است. شماری 
از کارشناسان مسایل سیاسی با انتقاد شدید از این 
که  اند  نگران  گفته اند،  ریاست جمهوری  موقف 
یک جنگ نیابتی دیگر بین ایران و عربستان در 

افغانستان آغاز نشود.

ریاست  موضوع گیری  از  نیز  مدنی  نهادهای 
انتقاد  یمن  در  جاری  جنگ  مورد  در  جمهوری 
کرده و گفته اند، سیاست  خارجی نادرست حکومت 
در قبال خاور میانه، افغانستان را به سوی بحران 
این  مسئوالن  باور  به  کشاند.  خواهد  فرقه  ای 
در  افغانستان  حکومت  تا  است  خوب  نهادها، 
در  را  بی طرفی  عربستان سیاست  و  یمن  جنگ 

پیش گیرد.
از سویی هم، مسئوالن نهاد فعاالن جوان برای 
خبری  نشست  یک  در  دیروز  تغییر  و  اصالح 
جمهور  رییس  موضع گیری  از  انتقاد  با  کابل  در 
گفتند، با توجه به ناامنی های داخلی، حکومت در 
جنگ های نیابتی منطقه ا ی نباید جانب یک کشور 
با  است،  آمده  نهاد  این  خبرنامه ی  در  بگیرد.  را 
حمایت از عربستان در جنگ نیابتی بین عربستان 
و ایران، عالوه بر افزایش ناامنی، عوامل نفوذی 
کینه توز تر  کشور،  در  ایران  مانند  کشورهایی 

خواهند شد و این به نفع ما نیست.
از  حکومت  حمایت  خبرنامه،  این  ادامه ی  در 
تروریستی  گروه های  برای  فرصتی  عربستان 
شبکه های  برای  است،  آمده  و  شده  خوانده 
تروریستی مانند القاعده، داعش و طالبان فرصت 

می دهد تا اوضاع سیاسی را به نفع شان مصادره 
کنند. در همین حال، شماری از نمایندگان مجلس 
می گویند، رییس جمهور پیش از نشر اعالمیه ی 

خود، باید با شورای ملی مشوره می کرد.
دیروز  اجرایی  ریاست  معاون  محقق،  محمد  اما 
گفت ما در شورای امنیت ملی فیصله کردیم که 
افغانستان در بحران یمن بی طرف باشد. او افزود، 
رییس   قباًل  که  هادی  منصور   ربه  عبد  مورد  در 
جمهور یمن بوده، مخالفت نداریم؛ اما خواهانیم 
تا او از طریق گفت وگو با حوثیها، مسئله ی داخلی 

خود را حل کند. 
کابل  با  ایران  روابط  این که  مورد  در  محقق 
عربستان  از  افغانستان  حمایت  اعالم  از  پس 
و  داریم  استقالل عمل  ما  نمی شود، گفت،  تیره 
قرار  کشور  یک  تأثیر  زیر  ما  روابط  نمی خواهیم 
از  عربستان سعودی  دولت  گفته می شود،  گیرد. 
حمالت  از  تا  است  خواسته  جمهوری  ریاست 
با  این کشور  بر یمن حمایت کند و سپس  اش 
با طالبان همکاری  افغانستان در مذاکرات صلح 
می کند. محقق در این مورد گفت، نمی خواهیم از 
کشورها چیزی را بخواهیم و قیمت آن، آتش زدن 

به خانه های دیگران باشد.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
دیدار  در  دیروز  ملی  اجرایی حکومت وحدت 
با اعضای خانواده ی فرخنده گفت، با عامالن 
رییس  می شود.  قانونی  برخورد  فرخنده  قتل 
این  در  عدالت  هیچ وجه  به  افزود،  اجرایی 
پرونده نقض شدنی نیست و تأمین عدالت در 
وحدت  حکومت  مسئولیت  فرخنده،  پرونده ی 

ملی است.
را  مردم  تمام  وحشیانه  رویداد  این  گفت،  او 
وحشت زده و نگران ساخته و در حال حاضر، 
در  اوباش گری  از  جلوگیری  برای  حکومت  
نو،  سال  از  پیش  روز  دو  دارد.  تالش  کشور 
 27 فرخنده ی  خشم گین  مردان  از  شماری 
ساله را به اتهام دورغین سوزاندن نسخه های 

قرآن، کشتند و بعد جسدش را آتش زدند.
قرآن  نسخه های  سوزاندن  داخله  وزارت  اما 
توسط فرخنده را رد کرد و اعالم کرد، مردم 

بین  از  را  وی  تعویذنویس  یک  تحریک  به 
یک  موضوع،  این  بررسی  برای  برده اند. 
این  و  شد  تشکیل  حقیقت یاب  کمیسیون 
نتایج  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  کمیسیون 

بررسی هایش را در کابل اعالم کرد.
نسخه های  سوزاندن  کمیسیون  این  اعضای 

قرآن توسط فرخنده را رد کرده و گفتند، وی 
شاه  مسجد  در  تعویذنویسی  توقف  خواستار 
دوشمشیره شده بود. در پیوند به قتل فرخنده 
پولیس،  مأمور   20 به شمول  تن،   47 حدود 
به  بررسی  برای  آنان  پرونده های  و  بازداشت 

دادستادنی فرستاده شده اند.

حوزه ی  به  مربوط  پولیس  مأموران  این 
به  متهم  آنان  و  است  کابل  امنیتی  دوم 
هنگام  وظایف شان  انجام  در  سهل انگاری 
کشتن فرخنده اند. قتل فرخنده اعتراض های 
داشت.  دنبال  به  خارج  و  داخل  در  شدیدی 
کابل  پولیس  سخنگوی  استانکزی،  حشمت 
نشراتی  معین  حسن زاده،  غزل  سیمین  و 
حمایت  اتهام  به  فرهنگ  و  اطالعات  وزارت 
از عامالن قتل فرخنده از وظیفه برکنار شدند.
اما  کردند؛  معذرت خواهی  تن  دو  این  هرچند 
است.  نشده  پذیرفته  دولت  سوی  از  ظاهراً 
زلمی زابلی، عضو مجلس سنا و داکتر ایازی 
کابل  اکبرخان  وزیر  مسجد  خطیب  نیازی، 
کرده  حمایت  فرخنده  قتل  عامالن  از  نیز 
نهادهای  و  شهروندان  حاضر  حال  در  بودند. 
مدنی توقع دارند دولت این افراد را نیز تحت 

پی گیرد قانونی قرار دهد.

روز  انتحاری  حمله  ی  زخمی های  و  کشته  روز:  اطالعات 
پنج شنبه هفته ی گذشته در خوست، به 80 تن افزایش یافت. 
مبارز زدران، سخنگوی سرپرست والیت خوست دیروز گفت، 
در این حمله 20 تن کشته و 62 تن دیگر زخمی شده اند. او 
از  تن  اما سه  بودند؛  تن کشته شده   17 این حمله  در  افزود، 

زخمیان روز جمعه  در شفاخانه  جان داده اند.
همایون همایون عضو مجلس، رییس شورای قومی خوست، 
دو نامزد انتخابات شورای والیتی و تعدادی از معلمان خوست 
شامل زخمی های این رویداد اند. این حمله ی انتحاری زمانی 
رخ داد صدها تن از باشندگان والیت خوست علیه عبدالجبار 

نعیمی، سرپرست این والیت تظاهرات می کردند.

خاطر  به  بد ین سو   هفته  یک  از  خواست  والیت  باشندگان 
در همین حال،  دارند.  اعتراض  این والیت،  در  افزایش فساد 
در  امریکا  سفارت  و  ملل  سازمان  دفتر  غنی،  جمهور  رییس 
محکوم  به شدت  را  معترضان  بین  در  انتحاری  حمله ی  کابل 

کرده اند. طالبان مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته اند.
در چند هفته ی اخیر انفجار ماین و حمالت انتحاری در کشور 
در  جاده  کنار  ماین  انفجار  اثر  بر  دیروز  است.  بوده  بیش تر 
خانواده  دو  عضو  هفت  لوگر،  والیت  برک  بر کی  ولسوالی 
زخمی شدند. دین محمد درویش، سخنگوی والی لوگر با تأیید 
دو  و  زن  یک  کودک،  چهار  شامل  قربانیان  گفت،  خبر  این 

مرد هستند.

رخ  لوگر  برک  برکی  ولسوالی  بازار  نزدیکی  در  رویداد  این 
این  بازار  از  از خرید  خانواده پس  دو  این  اعضای  است.  داده 
ولسوالی، در موتری به سوی خانه های شان در حرکت بوده که 
معلوم  برخورد می کنند. هنوز  کنار جاده  ماین  با  راه  در مسیر 
هیچ  و  شده  جاسازی  گروه  کدام  سوی  از  ماین  این  نیست 

گروهی مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته است.
جاسازی  طالبان  گروه   سوی  از  معمواًل  جاده  کنار  ماین  اما 
است که شورشیان  ناامن کشور  از والیت های  لوگر  می شود. 
فعالیت  والیت  این  لسوالی های  از  برخی  و  مرکز  در  طالب 
داعش  عضو  ده ها  که  شد  گزارش  پیش تر  هم چنان  دارند. 

فعالیت شان را در این والیت آغاز کرده اند.

ابراز  با  اجتماعی  عدالت  مدنی  جنبش  به  موسوم  مدنی  نهاد 
نگرانی از وضعیت گروگانان و بی سرنوشتی خانواده ها ی آن ها، 
متهم کرده  برابر جان گروگان ها  در  بی پروایی  به  را  حکومت 
است. احمد ذکی، از اعضای این جنبش دیروز در کابل گفت 
و  فاسد  حکومت  یک  گرو  در  مسافر  سی و یک  سرنوشت  که 

بی مسئولیت است.
زودتر  هرچه  رهایی  برای  دولت  اگر  که  می گوید  ذکی  احمد 
و  شود  خواهد  مواجه  مردم  خشم  با  نکند،  کاری  گروگان ها 
سی و یک  بود.  خواهد  خطرناک  دولت  این  رهبران  برای  این 
مسافر از حدود چهل روز بدین سو از سوی افراد مسلح ناشناس 
آن ها  رهایی  به  قادر  دولت  و هنوز  به گروگان گرفته شده اند 

نشده است.
داخل  در  مردم  اعتراض های  گروگان گیری  این  طوالنی شدن 
هشدار  معترضان  و  داشت  دنبال  به  را  افغانستان  از  خارج  و 
دادند که اگر دولت در این مورد هم چنان سکوت کند، دست 

دولت  مقام های  از  برخی  زد.  تظاهرات گسترده ای خواهند  به 
که  گفته اند  و  کرده  صحبت  گروگان گیری  حادثه ی  مورد  در 
هویت  و  ربوده شده ها  نگهداری  محل  از  سرنخی  هیچ  هنوز 

ربایندگان در دست نیست.
جمهوری  رییس  دوم  معاون  دانش،  سرور  مورد،  تازه ترین  در 
دارند.  ادامه  آن ها  رهایی  برای  تالش ها  که  گفت  مجلس  در 
جنبش مدنی عدالت اجتماعی می گوید که صحبت های آقای 
دانش در مجلس در مورد گروگان ها، پر از ابهام بود. اعضای 
این جنبش می گویند، دولت حقایق را از مردم پنهان کرده و از 
کنار حادثه ی گروگان گیری بی تفاوت و چشم بسته رد می شود.

در  خبرنگاران  به  جنبش  این  اعضای  از  شکران،  شکرالدین 
کابل گفت که حکومت وحدت ملی قبل از انجام هر کاری و 
اول  باید  مورد یک کشور خارجی،  در  گرفتن تصمیم سیاسی 
جان شهروندانش را از دست گروگان  گیران  نجات دهد. شکران 
انجام  توانایی  دولتی  مقام های  و  حکومت  رهبران  اگر  گفت، 

چنین کاری را ندارند، از مردم افغانستان معذرت بخواهند.
چند  امنیت  که  نمی تواند  افغانستان  حکومت  او،  گفته ی  به 
حل  مورد  در  عوض  در  کند،  تأمین  را  قریه  چند  و  ولسوالی 
مدنی  فعال  این  می کند.  نظر  اظهار  دور  کشور  یک  بحران 
وحدت  حکومت  تنها  نه  اواخر  این  در  »متأسفانه  گفت: 
زمزمه ی  با  بلکه  کرده،  کوتاهی  مردم  امنیت  تأمین  در  ملی 
معذرت خواهی از طالبان، عماًل به جای التیام و مرحم گذاری، 
زخم های مردم را تازه کرده و الیه های ابهام و سردرگمی را 

ضخیم تر ساخته است«.
در یک ماه گذشته، چندین مورد گروگان گیری در بخش هایی 
افغانستان گزارش شده که عالوه بر گروگان گیری شاهراه  از 
کابل-قندهار، از سرنوشت حداقل یازده مسافری که در شمال 
افغانستان ربوده شدند نیز خبری در دست نیست. مردان مسلح 
از  سرپل  والیت  در  را  مسافر  یازده  پیش،  روز  دو  ناشناس 

موترها  پایین کرده و به جای نامعلومی برده اند. )بخدی(

2
اختالف نظر دولت مردان افغانستان بر سر جنگ عربستان

رییس اجرایی: با عامالن قتل فرخنده برخورد قانونی می شود

کشته و زخمی های حمله ی انتحاری خوست به 80 تن افزایش یافت

فعاالن مدنی دولت را متهم به بی پروایی در برابر جان گروگان ها کردند

حمایت از عربستان
 با چه توجیهی؟

هادی صادقی
گفته که حمایت خود  اعالمیه ای  در  ریاست جمهوری  ارگ 
را از حمله ی نظامی عربستان سعودی بر یمن اعالم می کند. 
هم چنان در این اعالمیه از دولت قانونی یمن پشتیبانی شده 
اخیر  تحوالت  در  افغانستان  مردم  و  دولت  که  شده  گفته  و 
منطقه با تمام توان در کنار عربستان سعودی ایستاد خواهد 
شد. در این اعالمیه هم چنان گفته شده که گویا این تصمیم 
جلسات  و  سیاسی  رهبران  علما،  شورای  با  مشوره  از  پس 
افغانستان گرفته شده  امنیت ملی جمهوری اسالمی  شورای 

است.
رییس  عبداهلل،  عبداهلل  گذشته  روز  که  است  حالی  در  این 
او  معاون  محقق،  محمد  و  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
بر  عربستان  نظامی  حمله ی  از  هرگز  افغانستان  که  گفته اند 

یمن پشتیبانی نمی کند.
رویارویی  یمن،  به خصوص  میانه،  خاور  اخیر  تحوالت 
که  کشوری  دو  است.  ایران  و  سعودی  عربستان  مستقیم 
نفوذ شان  زیر  و ساحه ی  اسالم  برای رهبری جهان  هرکدام 
ایران  سوی  از  اند  متهم  که  شیعی  حوثی های  می رزمند. 
سعودی  عربستان  حمایت  مورد  حکومت  می شوند،  حمایت 
را  کشور  این  نفوذ  ساحه ی  ترتیب،  بدین  و  دادند  سقوط  را 
توانسته  سعودی  عربستان  هرچند  ساختند.  محدود  یمن  در 
حلقه ای از ائتالف منطقه ای را در حمایت از حمله ی نظامی 
با نیت  بر حوثی های یمن شکل دهد؛ اما این ائتالف هرگز 
حمله ی  است.  نگرفته  صورت  بشردوستانه  و  خیرخواهانه 
نظامی بر یمن، رویارویی آشکار دو قدرت منطقه )عربستان 
سعودی و ایران( برای ساحه ی نفوذ است و هریک از اعضای 
این ائتالف، مهره هایی هستند که در این رقابت با عربستان 

در یک موضع قرار دارند. 
سعودی  عربستان  از  حمایت  شرایطی،  چنین  در  بنابراین، 
منطقی  توجیه  هیچ  افغانستان  دولت  برای  یمن  بر  در حمله 
ندارد. در معادالت منطقه ای، خصوصا وارد شدن در منازعات 
گرفته  تصمیم  کشورها  ملی  منافع  اساس  بر  بین المللی، 
می شود. در منازعات بین المللی، کشورها زمانی در کنار یک 
جبهه قرار می گیرند که امنیت و تمامیت ارضی اش به گونه ی 
با  حیاتی اش  منافع  و  اهداف  باشد  یا  مطرح  آن  در  مستقیم 
آن گره خورده باشد. هزینه ی پیوستن به یکی از طرف های 
اعضای  تمامی  با  قرارگرفتن  رو  در  رو  معنای  به  منازعه، 
سیاسی،  نظر  از  این  و  است  منازعه  مقابل  طرف  جبهه ی 

امنیتی و اقتصادی هزینه های سنگینی برای دولت ها دارد. 
تحوالت  در  را  فوق  منافع  و  اهداف  از  یک  هیچ  افغانستان 
حوثی ها  علیه  نظامی  ائتالف  و  یمن  مسئله ی  ندارد.  یمن 
هیچ تعلقی به افغانستان نداشته و تحول در معادالت سیاسی 
افغانستان وارد  امنیت  بر سیاست و  تأثیری  این کشور، هیچ 

نمی کند. 
سعودی  عربستان  اهمیت  و  سیاسی  روابط  برآن،  افزون 
به  غنی  جمهور  رییس  که  نیست  حدی  در  افغانستان  برای 
نه  شود.  وارد  یمن  بر  حمله  نظامی  ائتالف  وارد  آن  خاطر 
نه  و  دارد  استراتژیک  روابط  سعودی  عربستان  با  افغانستان 
را  ما  دفاعی مشترکی که  و  امنیتی  موافقت نامه ی  هم کدام 
ملزم به پیوستن به این ائتالف کند. نقش عربستان سعودی 
این  نیست.  برجسته  چندان  افغانستان  اخیر  سال  سیزده  در 
و  داد  انجام  بازی دوگانه  افغانستان  کشور در جنگ و صلح 
را در روند صلح همکاری  افغانستان  هیچ گاه صادقانه دولت 
نکرد. کمک های اقتصادی این کشور نیز در مقایسه با دیگر 

متحدان افغانستان محدود و اندک بوده است.
از عربستان سعودی در  با حمایت  افغانستان  از سوی دیگر، 
حمله بر یمن، عمال بازی جنگ نیابتی را در افغانستان آغاز 
انتظار داشته باشیم که دستان پیدا و  باید  از این،  کرد. پس 
پنهان ایران نیز برای حفظ موازنه در افغانستان فعال شوند. 
بر یمن، عمال  نظامی حمله  ائتالف  به  پیوستن  با  افغانستان 
با ایران در رویارویی قرار گرفته است که این امر نه از نظر 
قابل  هم جواری  حسن  نظر  از  و  می نماید  عاقالنه  سیاسی 

قبول است.
در شرایط کنونی، بهترین سیاست برای افغانستان، استراتژی 
از  هیچ یک  از  معادله  این  در  افغانستان  باید  بود.  بی طرفی 
طرفین حمایت نمی کرد و بدین ترتیب، از جنگ نیابتی آن ها 

در کشور جلوگیری می کرد.
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دکتر محمد اشرف غنی که قباًل با تمام نیرو احمدزی را از آخر خود خالص کرده بود، 
جدیداً اعالم داشته که در صورت بروز هر نوع تهدید برای سرزمین حرمین شریفین، 
کنار عربستان سعودی خواهد ایستاد و با تمام نیرو از آن دفاع خواهد کرد. البته اشرف 
غنی بر این باور است که این وظیفه ای هر مسلمان است، حتی همان حوثی های 
بر آن هاست. حوثی های یمنی،  یمنی که سرزمین حرمین شریفین در حال تجاوز 
بنی سگ نیستند، مسلمان اند، مثل همه ی مسلمان ها به خدا و قرآن و قیامت و هر 
آن چه ما بدان اعتقاد داریم، اعتقاد و باور دارند. آدم خیلی خر باشد یا خیلی بچه خر 
باشد که فکر کند حوثی های یمنی قصد حمله بر عربستان و حرمین شریفین را دارد. 
این در حالیست که گفته می شود هر آن حاکم یا پادشاهی که در عصر درایت و 
باال بودن شعور آدمی، حکومت را به شکل موروثی )زور( بدست بیاورد و اراده ای 
بر ریش مردم ساالری شاشیده،  تنهایی  به  نباشد، همان حاکم  مردم در آن دخیل 
در دهن دموکراسی مدفوع نموده و مخرجش را هم با دالر امریکایی صفایی داده، 
اراده ای مردم را هم به جنازه کشانیده و با جنازه ای آن لواطت و زنا روا داشته است. 
با این حال، هنوز هم قرار است که تمام تجاوزها، بازی های سیاسی برای حفظ و 
گسترش قدرت، رنگ و بوی دینی-مذهبی بگیرد. بر هیچ کسی پوشیده نیست که 
جنگ میان حوثی های یمن و دولت یمن، به نحوی جنگ نیابتی میان عربستان و 
ایران است. هرکدام از این دو کشور در صدد گسترش حوزه ای نفوذ خود در سطح 
منطقه است، هر دو کشور توانایی های برای پیروزی در این جنگ را دارند، اما آن چه 
در این خصوص جالب است، بانگ بی وقت و بی جای اشرف غنی یا رییس جمهور 
ماست، رییس جمهوری که مشروعیت فعلی اش را مدیون پادرمیانی امریکاست، نه 

اراده و انتخاب مردم! 
هنوز  که  جمهوری  رییس  یک  حمایت  است.  عمیق  و  پیچیده  مسئله  این  البته 
با  چقدر  بگویید  شما  محض،  دیکتاتور  یک  از  کند  تکمیل  را  کابینه اش  نتوانسته 
عقل سلیم سر سازش دارد؟ درست است که سیاست دوست و دشمن نمی شناسد و 
آدم سیاسی، پدر و مادر ندارد، اما خر که نیستیم، هستیم؟ جنگ ایران و عربستان 
برای تسلط بر منطقه، چه ربطی به ما دارد؟ ما مثاًل طرف عربستان را بگیریم که به 
چه برسیم؟ پیوند تاریخی و روابط ما با ایران، به مراتب باالتر و عمیق تر از پیوند و 
رابطه ی افغانستان با عربستان است. ما حتی قبل از این که لشکر مسلمان ها به این 
سمت بیاید و دین اسالم را توسعه بدهد، با ایران رابطه و پیوند داشتیم. این نکته 
را هر عقل سلیم چه که عقل ناقص هم می داند. نقش ایران در بهبودی و خرابی 
اوضاع داخلی افغانستان، به مراتب حیاتی تر از عربستان است. مرز مشترک، وابستگی 
اقتصادی، مشترکات فرهنگی، پیوند تاریخی که ما با ایران داریم، با عربستان یک 
مثقال هم نداریم. نقس عربستان در افغانستان تا این جای کار، واقعًا چه قدر مثبت 
نیست.  کشور  در  وهابیت  نفوذ  به  بی ربط  افغانستان،  در  افراطیت  گسترش  است؟ 
خاستگاه این جریان کجاست؟ چه قدر برای نفوذ این جریان از سوی عربستان هزینه 

می شود؟ پاسخش را تقریبًا همه به شمول اشرف غنی می دانیم. 
است.  جمهور  رییس  مرتیکه  داده،  آب  به  گلی  چه  غنی  اشرف  این که  از  بگذریم 
هرکاری دلش خواست می کند، به ما چه؟ ما چه کاره این مملکتیم که از کردار او 
خوشنود باشیم یا نباشیم. حتمًا چیزی از دیار حرمین شریفین دریافت کرده که حاال 
مجبور است ادای دین نماید. ُخب اشرف غنی گفته که دولت ج.ا.ا با تمام نیرو از 
سرزمین حرمین شریفین دفاع خواهد نمود. بیایید این همه نیروی اشرف غنی را از 

نظر بگذرانیم. 
سرزمین  از  تماسی  فرمود،  صادر  را  ابالغیه  این  غنی  اشرف  وقتی  می شود  گفته 
از  درآورد.  غنی  اشرف  تلفن  کون  از  سر  که  شد  افغانستان  وارد  شریفین  حرمین 
اشرف غنی پرسیده شد که تمام نیروی شما چه قدر است؟ در حد گرفتار چندهزار 
طالب؟ در حد حفظ امنیت شاهراه  کابل-قندهار؟ در حد آزادی 31 هزاره ای اسیر؟ 
برکناری سیمین  در حد  در والیت خوست؟  انتحاری  از حمالت  جلوگیری  در حد 
در چه  در چه حدی؟ ها  منافقین در سمت شان؟  بقیه ی  ابقای  و  غزل حسن زاده 
حدی؟ اشرف غنی که تازه و دور از چشم بقیه ی ساکنین ارگ تخم مرغ را نوش 
جان کرده بوده، جواب داده که ما با استفاده از آب دریاهای خروشان کشور خویش، 
برق تولید نموده و آن را به کشورهای همسایه صادر می کنیم، با استفاده از درآمد 
برق خویش، از پاکستان واسکت واال خریده به کمک شما می شتابانیم. اگر احیانًا در 
این کار موفق نشدیم، ما در پیمان امنیتی ای که با ایاالت متحده ای امریکا امضاء 
کرده ایم، می رویم از نو پیش دولت مردان امریکا عذر و زاری کرده و بندی را در آن 
ایجاد می نماییم که طبق آن، هر وقت ما خواستیم، دولت امریکا مکلف شود سرباز 
و تجهیزات برای عربستان بفرستد تا حوثی های یمن را قتل عام و نابود بفرمایند. 
سپس از آن طرف، سالمی برای اشرف غنی گفته شد و تماس قطع شد. نمی دانم 

چرا سالم گفت؟ فلسفه دارد؟
این جاست که آفتاب با دو انگشت پنهان نمی شود. از قدیم گفته که "چو از عرب 
بستانی! مجبور خواهی شد چند برابرش بدهی". حاال معلوم شد چرا قرار شده از 
عربستان با تمام نیرو حمایت شود؟ این حمایت از عربستان نیست، حمایت از عرب 
بستان است. حمایت از آن چه تا حاال ستانده شده و چیزهای که در آینده الزم خواهد 
منتحر  خنده  از  بود  نزدیک  دیدم،  را  ارگ  اعالمیه ای  وقتی  کنید  باور  بستاند.  شد 
شوم. منتحر به عملی گفته می شود که هنوز مغز روده ام روی فرش قرار نگرفته اما 
فشارش را حس می کنیم یا به قول قدیما که از پیش بینی آدم بیووووو تیر می شود. 
دل ما هم خوش است رییس جمهور داریم، البته خدا را شکر که ایشان متفکر است. 
اگر متفکر نبود، نمی توانم تصور کنم حضرت ایشان چه کارهای ممکن بود بکند. از 

این آدم اصاًل بعید نیست شنبه آینده را شروع رمضان مبارک اعالم کند! 

خبرنگار ناراضی

از عرب بستان حمایت شد

با وجود تعهدهای غنی در ایاالت متحده، افغانستان برای بهبود و تأمین حقوق زنان راه درازی 
هادی دریابیدر پیش دارد.

نظام آموزشی جداگانه،
 اما برابر افغانستان 

کندز،  افغانستان،  بزرگ  شهر  پنجمین  در 
المدارس  اشرف  به  مکتب  جای  به  دختر   6000
آموزگاران  روز  در یک  می روند. هشت ساعت 
مرد از پشت پرده به دختران قرآن و حدیث درس 

می دهند. 
باید  شاگردان  شان،  سن  نظرداشت  در  بدون 
قوانین  این  باشند.   داشته  کامل  حجاب  همیشه 
شاید شدید و سخت گیرانه به نظر آیند، اما بدون 
 1300 از  یکی  المدارس  اشرف  نیستند.  نمونه 
افغانستان  در  ناشده  ثبت  خصوصی  مدرسه ی 
برای هزارها دختر  است که آموزش های مذهبی 
این  می کنند.  مدیریت  را  افغانستان  سراسر  در 

دختران جای دیگری برای آموزش ندارند. 
از صنف سوم  افغانستان  دولتی  مکاتب  نظام  در 
صنف های  در  پسران  و  دختران  باید  بعد  به 
جنسیتی  جداسازی  ببینند.  آموزش  جداگانه 
آنر ا  که  شد  آغاز  مجاهدین  توسط  مکاتب  در 
بخشی از جنگ شان در برابر مهاجمان سیکیوالر 

می دانستند. 
جناح های  با  هنموایی  در  مجاهدین  گروه های 
نظام آموزشی بی طرف  تندرو و رادیکال اسالم، 
از لحاظ مذهبی را دگرگون ساختند. با به قدرت 
مذهبی  تندروانه ی  آموزش های  طالبان،  رسیدن 
در مدرسه ها تبدیل به امر معمول در زندگی مردم 

افغانستان شد.
افغانستان   مکتب های  در  جنسیتی  جداسازی 
از  که  را  افغانستان  آموزش/معارف  وزارت 
معلم،  آموزگار/  و  مالی  منابع  امکانات،  کمبود 
می دهد،  قرار  بیشتر  فشارهای  زیر  و  می برد  رنج 
به  توجه  به  با  که  می کند  مجبور  را  وزارت  این 
مکتبی  و  آموزشی  نظام  دانش آموزان  جنسیت 
جداگانه بسازد. پیامدهای این سیاست گذاری در 
«جدا  سیاست گذاری   یادآور  آموزش  عرصه ی 
ایاالت  در  کراو  جیم  قانون  اساس  بر  برابر«   اما 
میان  به  باعث  سیاست گذاری  این  است.  متحده 
آمدن شگاف 30  درصدی در میزان سواد پسران 

و دختران  زیر 15 سال شده است. 

دختران  آموزش  درباره ی  نکته  تکان دهنده ترین 
در افغانستان این است که آمارهای بانک جهانی 
دختران  میان  در  سواد  میزان  که  می دهند  نشان 
آمار  این  است.  درصد   32 فقط  سال،   15 زیر 
کشور  این  است.  پاکستان  از  پایین تر  درصد   23
و  زنان  آموزش  نگاه  از  افغانستان  همسایه ی 

دختران جوان، بدترین کشور در منطقه است. 
نشست  یک  در  غنی  اشرف  که  پیش  هفته ی 
از  بسیاری  به  مشترک کانگرس صحبت می کرد، 
اعتراف  افغانستان  در  دختران،  فراراه  مشکالت 
معاصر  دنیای  در  کشوری  گفت:»هیچ  او  کرد. 
اش  جمعیت  نیم  کردن  محدود  و  محصور  با 

نمی تواند به موفقیت برسد.«
و  دختران  آموزش  جداسازی  سیاست گذاری 
این  نشان دهنده ی  خود  افغانستان  در  پسران 
آموزش  سیاست گذاری،  این  است.  واقعیت 
موارد  ودر  می سازد  محدود  بسیار  را  دختران 
متعدد، آنان را به کلی  از آموزش محروم می کند. 
معین پیشین وزارت معارف، آصف ننگ، با اشاره 
به این مشکل گفت که در 40 درصد مکاتب در 
و  ندارد  ولسوالی ها حتا یک آموزگار زن وجود 
دوره ی  آموزش های  ولسوالی ها  درصد   48 در 

ثانوی برای دختران میسر نیست. 
مشکل  این  سن،  زیر  و  زودهنگام  ازدواج های 
برابر می سازد. در مدرسه های خصوصی  را چند 
مذهبی که شمارشان در حال افزایش اند، ازدواج 
به  مدرسه ها  مدیران  و  مالیان  توسط  زودهنگام 
می شود.  ستوده  و  تشویق  مقدس  سنت  مثابه 
رییس  معارف،  وزارت  انتقادهای  به  پاسخ  در 
گفته  عبدالخالق،  مولوی  المدارس،  اشرف 
دینی  علوم  مدرسه های  این  با  که  است:»کسانی 
یا  بی خبرند  اسالم  دین  از  واقع،  در  اند،  مخالف 
و  دیدگاه ها  از  که  رفته اند  کشورهایی  تأثیر  زیر 
پشتیبانی  افغانستان  در  غیراسالمی  ارزش های 

می کنند.«
افغانستان،  در  دختران  درصد   50 به  نزدیک 
سنین  در  آنان  نصف  و  سالگی  هیجده  از  پیش 

می شوند.  درآورده  ازدواج  به  سالگی   13 تا   11
بسیاری از بانوان جوان برای سازگاری با زندگی 
بعد از ازدواج مجبور به ترک آموزش و تحصیل 

می شوند.  
اقتصادی  مشکالت  نشان دهنده ی  پدیده  این 
دختران  اغلبا  فقیر  خانواده های  است.  بزرگتر 
شان را زودتر به ازدواج می دهند تا مصارف آنان 
از گردن شان خالص شود و در موارد زیاد، در 
تأمین  می گیرند.  پول  آنان،  دادن  ازدواج  به  بدل 
تا تکمیل آموزش آنها  هزینه ی آموزش دختران 
برای اکثر این خانواده ها باالتر از توان شان است. 
آموزش دادن و باسواد ساختن جمعیت جوان زن 
در افغانستان سرمایه گذاری حیاتی برای آینده ی 
است.  منطقه ای  تجارتی  مرکز  مثابه  به  افغانستان 
پیشبرد  کنار  در  بامهارت،  و  باسواد  جمعیت 
و  تجارت  انجام  برای  ابتدایی،  خیلی  وظایف 
با  متحد  ملل  است.  ضروری  بازرگانی  کارهای 
دسترسی  بهبود  که  است  دریافته  فراوان  شواهد 
انسانی  سرمایه ی  ذخیره ی  زنان  برای  آموزش  به 
را غنی می سازد، نیروی کار را افزایش می دهد و 

تولیدات کشاورزی را چند برابر می سازد. 
منابع  از  غنی  کشور  سه  استثنای  به  برعالوه، 
)عمان، بحرین و عربستان سعودی( هیچ کشوری 
در جهان به درآمد ناخالص داخلی 10 هزار دالر 
از 90 درصد دختران و  ابتدایی کمتر  با آموزش 

پسران دست نیافته است. 
جداسازی  آموزشی  نظام  به  باید  یا  افغانستان 
باید  یا  بدهد  پایان  از همدیگر  پسران  و  دختران 
پول و بودجه ی کافی برای فراهم سازی فرصت ها 
و  دختران  برای  مساوی  آموزشی  امکانات  و 

پسران تخصیص دهد.  
موفقیت  در  چیز  سه  که  گفت  کانگرس  به  غنی 
اهمیت حیاتی دارد:  افغانستان   زنان در آینده ی 
یک  و  برابر  فرصت های  به  دسترسی  آموزش، 
انقالب فرهنگی. شاید از بین بردن نظام آموزشی 
هدف  این  به  را  افغانستان  جنسیتی  جداسازی 

برساند. 

منبع: مجله ی دیپلمات  برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: ساگر انجیتی 

نشان  بانک جهانی  آمارهای  که  است  این  افغانستان  در  دختران  آموزش  درباره ی  نکته  تکان دهنده ترین 
می دهند که میزان سواد در میان دختران زیر 15 سال، فقط 32 درصد است. این آمار 23 درصد پایین تر 
از پاکستان است. این کشور همسایه ی افغانستان از نگاه آموزش زنان و دختران جوان، بدترین کشور در 

منطقه است.

برعالوه، به استثنای سه کشور غنی از منابع )عمان، بحرین و عربستان سعودی( هیچ کشوری در جهان به 
،،درآمد ناخالص داخلی 10 هزار دالر با آموزش ابتدایی کمتر از 90 درصد دختران و پسران دست نیافته است. 

،،



رییس  عنوان  به  سفرش  اولین  در  غنی،  اشرف  جمهور  رییس 

گذاشت.  برجای  قدرت مندی  اثر  امریکا،  به  افغانستان  جمهور 

غنی، تحصیل کرده ی امریکا و مقام ارشد پیشین بانک جهانی 

که بیش از یک دهه را در آمریکا گذرانده است، روابط قوی ای 

این  ایاالت متحده، سیاست  او  ایاالت متحده نشان داد.  با  را 

کشور و ضربان قلب ]مردمان[ آن را درک می کند؛ مجموعه ی 

با آغاز یک  مهارتی که رییس جمهور پیش از او نداشت. غنی  

سرباز   2,215 به  و  کرد  دیدار  پنتاگون  از  هفته ای،  یک  سفر 

دادند،  از دست  افغانستان  در جنگ  را  امریکایی که جان شان 

به  امریکایی  مالیه دهندگان  و  سربازان  از  و  کرد  احترام  ادای 

دموکراتیک،  افغانستان  یک  بازسازی  در  حمایت شان  خاطر 

به  نزدیک  متحده  ایاالت  2001، حکومت  از سال  کرد.  تشکر 

یک تریلیون دالر را در جنگ و بازسازی ]در افغانستان[ هزینه 

کرده است.

بود  اصلی اش شامل  آجندای  در  توسعه ای  غنی که کمک های 

را تشکیل  اولویتش  نظامی، دومین  مأموریت  تمدید  از  )و پس 

در کمپ  ایاالت متحده  وزیر خارجه ی  با جان کری،  می داد(، 

را  توسعه ای  جدید  همکاری  هردو  که  جایی  کرد؛  دیدار  دیوید 

مبنای  بر  برنامه ای  توسعه ای،  جدید  )همکاری  کردند  اعالن 

و  افغان ها  خوداتکایی  تقویت  را  آن  هدف  که  است  مشوق ها 

قانون،  با فساد، تقویت حاکمیت  برای مبارزه  آوردن اصالحات 

تشکیل  خصوصی  بخش  رشد  باالبردن  و  زنان  حقوق  تقویت 

استراتژیکی  به منظور تشریح اهمیت  ایاالت متحده  می دهد(. 

روابط افغانستان با ایاالت متحده و نشان دادن همکاری ]های[ 

مجدد میان این دو کشور، توافق کرد تا 800 میلیون دالر را برای 

]تأمین مالی[ همکاری های جدید توسعه ای فراهم کند. تأمین 

برای  را  دروازه  موفقانه  غنی  که  می دهد  نشان  همکاری  این 

افغانستان  و  متحده  ایاالت  میان  اقتصادی  تبادالت  باالبردن 

که  داده  قرار  شریکی  موقعیت  در  را  خودش  و  است  کرده  باز 

در  گفت وگوها  طریق  از  غنی  کند.  کار  او  با  می خواهد  امریکا 

و  راه اندازی دوباره ی کمیسیون دوجانبه  و  انرژیکی  راهرو  مورد 

انجمن مشورتی امنیتی، تمثالی از یک ذهن کسب و کار، تعهد 

زبده و توانایی کار با قوی ترین و مهم ترین متحد افغانستان را 

نشان داد.

اوباما  تصمیم  از  امنیت،  زمینه ی  در  غنی  موفقیت  بزرگ ترین 

مبنی بر ماندن 9800 سرباز تا پایان سال 2015 در افغانستان، 

دسترسی  افغانستان  در  آن ها  حضور  تداوم  می گیرد.  نشأت 

ایاالت متحده به دو پایگاه نظامی بزرگ در قندهار و جالل آباد 

را تأمین می کند؛ مزیت استراتژیکی ای که ایاالت متحده اجازه 

می دهد، از میدان هوایی جالل آباد حمالت هواپیماهای بدون 

برعالوه،  کند.  راه اندازی  پاکستان  خاک  داخل  در  را  سرنشین 

نیروهای  به  امریکایی  نیروهای  در جریان سال  انتظار می رود، 

افغانستان حمایت آموزشی و لوجیستیکی کرده و عملیات ویژه را 

در افغانستان راه اندازی کنند. اوباما مشتاق است از تبدیل شدن 

افغانستان به عراق دیگر جلوگیری کند و تالش دارد تا مطمین 

منطقه  در  برگشت  به  بار دیگر مجبور  نیروها،  با خروج  شود که 

به  داعش  با  جنگ  برای  گذشته  سال  چنان که  شد؛  نخواهند 

منطقه کشانده شد. 

در  که  بود  دیگری  مهم  موضوع  افغانستان  در  داعش  تهدید 

جریان دیدار غنی از ایاالت متحده پوشش داده شد. بر اساس 

ایاالت  استخبارات  توسط  که  تهدید  این  از  اولیه  ارزیابی های 

متحده انجام شده بود، جان کری، وزیر خارجه ی ایاالت متحده 

گفت که داعش در امر سربازگیری در افغانستان موفقیت محدود 

داشته است؛ اما این که »اگر تهدیدی وجود داشته باشد، زمان 

نیاز است تا بتوان واقعاً دورنمای آن را ارزیابی و تعیین کرد«. 

برخالف، ظاهرا غنی ارزیابی دگرگونه ای از ارزیابی کری داشت 

متوجه  داعش  ناحیه ی  از  که  حاضری«  و  واضح  »خطر  به  و 

افغانستان است، اشاره کرد و بر ضرورت حصول اطمینان از دوام 

دست آوردهای امنیتی در منطقه، تأکید کرد. حتا سناتور لیندسی 

اظهار  امریکا،  سنای  مسلح  نیروهای  کمیته ی  عضو  گراهام، 

کرد: »به این دلیل است که ما به ادامه ی حضور ]نیروهای ما 

در افغانستان[ نیاز داریم. ما نیاز داریم نیروهای را برای مدتی 

آنجا  نمی تواند  ]داعش[  شویم  مطمئین  و  نگهداریم  آینده  در 

ایدیولوژی اش را گسترش بدهد«.

تهدید بالقوه ی داعش تاحد زیادی برای افغانستان مشکل ساز 

است. هرچند نیروهای ایاالت متحده می توانند در تهیه معلومات 

بدینسو،   2014 سال  پایان  از  اما  کنند؛  کمک  استخباراتی 

اجازه ی کمک در ماموریت های جنگی را ندارند. این مانع دخالت 

ایاالت متحده  ادامه ی حضور  نشان می دهد که هرچند  امریکا 

در  اما  برد؛  خواهد  باال  را  افغانستان  امنیتی  نیروهای  روحیه ی 

صورت خروج کامل، این نیروها احتماال به خوبی آماده ی گرفتن 

مسئولیت کامل امنیتی را نخواهد داشت. نیروهای ملی امنیتی 

افغانستان، به سختی می توانند کنترول شان را بر شبکه ها و نفوذ 

حفظ  کشور،  شرق  و  جنوب  در  در  ویژه  به  طالبان،  گسترده ی 

تروریستی  نشان می دهد که گروه های  تهدید  این  کنند. شیوع 

داخلی و جهانی سرشان را پایین خواهد گرفت و منتظر خواهد 

ماند تا نیروهای امریکایی کامال از افغانستان خارج شوند و بعد 

تعهدات  داعش  و  القاعده  گروه هایی چون  کرد.  خواهند  ظهور 

آن ها  به  که  ندارند  خروج  برای  االجل هایی  یا ضرب  انتخاباتی 

عمل کنند؛ مزیت نسبی آن ها زمان است، یعنی توانایی منتظر 

ماندن برای یک لحظه ی مفید حمله. زمان هم چنین به القاعده 

اجازه خواهد داد تا هر پیش نهاد گفت وگو از سوی غنی را تا پس 

از خروج کامل نیروهای امریکایی رد کنند و این امر در مقایسه 

با هر سازوکار سیاسی پیش نهاد شده توسط حکومت افغانستان، 

به این سازمان دست باال می دهد. 

هرچند احتماال تأمین ادامه ی حضور نظامی ]ایاالت متحده در 

افغانستان[ یک اولویت اصلی در دستور کار غنی است؛ اما این 

امر صرف به یک دستاورد موقتی اشاره دارد. موفقیت غنی، که 

از نخستین سفر دیپلماتیک او به ایاالت متحده نشات می گیرد، 

کشوری  جدی  و  مهربان  رهبر  یک  نقش  ترسیم  در  او  توانایی 

برایش بود که نیاز به توجه و تأمین مالی دوامدار دارد. از آنجایی 

بازسازی است؛ این کشور تحت رهبری  افغانستان در حال  که 

را  و قدرتمند  ثبات، محترم  با  به یک کشور  غنی، فرصت گذار 

دارد. غنی، در سخنرانی اش در کانگرس امریکا موضوع اتکا به 

خود و نمک شناسی را مطرح کرد تا مطمئین شود بر کانگریسی 

متحده- ایاالت  روابط  آینده ی  روی  عمیقا  آن  اعضای  که 

افغانستان اختالف دارند، تاثیر ماندگار بگذارد. 

تحت  افغانستان  نگرش  در  توجهی  قابل  تغییر  غنی،  سخنرانی 

را  خودش،  از  پیش  جمهور  رییس  کرزی،  جمهوری  ریاست 

نشان داد. کرزی شهرت یک متحد ناسپاس و خصمانه داشت. 

برخالف، غنی پیوسته از نیروهای امریکایی و »مالیه دهندگان« 

افغانستان  ثبات  و  رشد  از  دوام دار  حمایت  خاطر  به  امریکایی 

تشکر کرد و قول داد »افغانستان قبرستان القاعده و همکاران 

تروریستی خارجی آن ها خواهد بود«. غنی نه تنها با کف زدن ها 

که  است  رهبری  او  که  کرد  تشریح  موفقانه  بلکه  شد؛  تشویق 

نگرانی هایی امریکا را درک می کند و همین نگرانی ها را دارد در 

حالیکه موفقانه درخواست شدید به کمک را پوشیده نگهداشت.

هرچند برقراری روابط دیپلماتیک قوی مهم است، جنگ اصلی 

غنی  که  باوجودی  بود.  خواهد  افغانستان  جبهه ی  در  غنی 

که  کند  درک  باید  او  اما  نمی خواهیم«؛  خیرات  »ما  کرد  ادعا 

افغانستان در مراحل آغازین بهبودی اقتصادی قرار دارد. تولید 

ناخالص داخلی کشور به طور جدی از 9.4 درصد در سال های 

2003 تا 2012، به 3.7 درصد در سال 2013 کاهش یافت و 

در سال 2014، رشد 1.5 درصد پیش بینی شده بود. عالوه بر 

حقوق  و  سیاسی  ثبات  ملی،  امنیت  چالش های  بر  آمدن  فایق 

زنان؛ اصالحات مالی برای موفقیت افغانستان در آینده الزامی 

تالش های  وجود  با  افغانستان،  در  مخدر  مواد  تجارت  است. 

از بین بردن این محصول، یک مسئله ی خطرناک  در راستای 

باقی مانده است. کشت تریاک در بلندترین سطحش قرار دارد 

و  می رسد  هکتار  هزار   224 به  آن  کشت  مجموعی  مساحت  و 

را نشان می هد.  افزایش  از سال 2013، هفت درصد  این رقم 

در حال حاضر، 36 درصد جمعیت زیر خطر فقر زندگی می کنند 

آمار  هرچند  بی کارند.  جوانان  از  تن  میلیون  یک  به  نزدیک  و 

اما  می دهند؛  نشان  را  مثبت  رشد  پرورش  و  آموزش  به  مربوط 

به کار  نبود فرصت های کاری مانع جذب جوانان تحصیل کرده 

می شود و این امر، خشم و سرخوردگی با حکومت و انگیزه های 

بالقوه برای روآوردن به افراط گرایی را سبب می شود.

به  افغانستان  امنیتی  امنیتی  ملی  نیروهای  تعداد  افزایش  برای 

352 هزار تن در سال 2017، پول بیشتری از کانگرس خواسته 

در  پول  افزایش  و  نظامی  ماموریت  تمدید  باوجود  شد.  خواهد 

تأمین مالی، احتماال غنی باید ]عملی کردن[ سیاست هایش را 

تا  افغانستان نمایش بدهد  نتایج محسوسی را در  تسریع کند و 

تأمین کند. هرچند  را  ایاالت متحده  ادامه ی کمک های  بتواند 

بگذارد،  مثبت  اثر  امریکایی  دیپلمات های  بر  توانست  غنی 

بعید  محسوس،  نتایج  دادن  نشان  برای  ثبوت  نبود  به  باتوجه 

است غنی بتواند ایاالت متحده را به سرمایه گذاری بیشتر منابع 

فزیکی و مالی در زمینه ی ثبات افغانستان متقاعد سازد. 

رسانه های امریکایی روی فرضیه ی تمرکز کرده اند که موفقیت 

این حال،  با  نیست.  کرزی  او  که  است  نهفته  حقیقتی  در  غنی 

زیادی  زمان  داشت،  قرار  موقف  همین  در  کرزی  که  زمانی  از 

و  امریکاییان تمجید می شد  از سوی  نگذشته است؛ زمانی که 

کرد  ثابت  زمان  می شد.  پنداشته  ریاست جمهوری  مناسب  مرد 

ماندند  باقی  پیچیده  صحنه  در  چالش ها  نبود.  این  مسئله  که 

در  اندکی  پیشرفت های  کرزی،  جمهوری  ریاست  دوران  در  و 

راستای تأمین ثبات در افغانستان حاصل شد. تجربه ی گذشته 

نیست.  کافی  افکار«  و  دل ها  آوردن  »بدست  که  می کند  امر 

افغانستان سرزمینی است پیچیده تر از آن که بتوان به تنهایی با 

شعار آن را اداره کرد و این حقیقت که رییس جمهور هنوز به طور 

موثر و کامل کابینه را نساخته است، برای کشوری که فرصت ها 

با چالش هایش برابر نیستند، شگون خوب ندارد.
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هرچند سفر غنی به امریکا پایان یافته است؛ اما افغانستان هنوز کار زیادی برای انجام دادن دارد.

دیدار غنی از امریکا؛ 
به دست آوردن دل امریکاییان

نویسنده: ارسال جاوید برگردان: حمید مهدویمنبع: فارن پالیسی

اگر دولت اسالمی می تواند افرادی را از اروپا  که از جنایت کاران افراطی شده در 
زندان های فرانسه و بلژیک گرفته تا دختران مکتبی تراز اول در لندن را شامل 
سرزمین  در  ناراضی  و  فقیر  جنگ جویان  استخدام  پس  کند،  جذب  می شوند، 
پشتون ها، که دولت اسالمی آن را خراسان می نامد، باید کار نسبتاً آسانی باشد.

در حالی که تفاوت ها میان پشتونوالی و ایدیولوژی دولت اسالمی در مهمانی های 
محله های مرفه کابل مورد بحث قرار می گیرد، بیرون اما، در والیت هایی که به طور 
وحشتناکی ناامن اند، بسیاری از افغان ها می گویند که آن ها قبال با تهدید دولت 
اسالمی، در هر شکل و صورتی که باشد، در زندگی روزمره ی شان مواجه اند. 
در جریان جلسه ای که در ماه جاری در شهر شمالی مزار شریف برگزار شده 
بود و من در آن شرکت داشتم، زنان افغانستان که خانه های امن برای قربانیان 
خشونت های خانوادگی بیش از ده والیت را اداره می کنند، گزارش های دیدن 
پرچم سیاه داعش به جای پرچم سفید طالبان در ولسوالی ها را بازگو کردند. 
آن ها هم چنین گزارش دادند که اعضای خانواده ی شان به این گروه پیوسته اند 

یا تهدید به پیوستن به این گروه شده اند.

،،



اکت  یک  در  دوشمشیره  شاه  در  سنی  و  شیعه  مالهای 
خواستند  دولت  از  و  کردند  مطرح  را  بدوی  خواستی  مدنی، 
آنان  اعالمیه ی  در  کند.  جلوگیری  مدنی  فعالیت های  از  تا 
)اعالمیه ی مجمع تنسیق علمای افغانستان( نوشته شده  بود:
برخی از فعاالن و نهادهای دین ستیز جامعه مدنی به اساس 
فعالیت  کفری  مرام های  با  همسوی  در  و  دشمن  اهداف 
می نمایند و هدف خاص شان بدنام سازی اسالم و مسلمانان 
سازند،  مساعد  را  کفری  بسترحاکمیت  می خواهند  می باشد، 
به  مدنی  جامعه ی  حلقات  از  بعضی  ستیز  دین  افراطی های 
و  می آیند  میدان  به  فرخنده  قتل  در  ستیزی....  دین  هدف 
استفاده می کند  ابزاری - سیاسی و تجارتی  از آن به شکل 
و  شعایر  تمام  و  می سازند  اسالم  ضد  به  سنگری  را  آن  و 
جنایت  یک  این  و  می دهند  قرار  هدف  را  اسالمی  مقدسان 
جامعه  از  برخی  افراطیان  و  فاعالن  که  است  ناپذیر  انکار 
مدنی انجام می دهد و دشمنی خود به اسالم و ملت مسلمان 
را  این سرزمین  و  اسالم  اهداف دشمنان  و  اشکار می سازند 
جامعه  سیز  دین  و  افراطی  فعاالن  برخی  می سازند.  نهادنیه 
تفرقه  و  نفاق  ملی،  و حدت  امینت صلح  براندازی  در  مدنی 
افگنی، ترویج فحشا و بی حیای و فساد اخالقی نقش فعال 
و محوری داشته اند. در نتیجه ما عمال رسالت خود می دانیم 
تا این شجره خبیثه را باید از بیخ برکند و نابودش نموده در 
شده  آورده  ویرایش  کدام  بدون  )متن  خوشکانید.  باید  نطفه 

است(.
در این باره نکات زیر را یادآوری می کنم:

صف آرایی،  این  در  رفته  کار  به  ادبیات   -1
آنان  اعالمیه ی  از  بخشی  است.  ستیزنده  و  غیردموکراتیک 
جمله  از  مالها،  از  عده ای  نیز  مجازی  فضای  در  شد.  ذکر 
مولوی عبدالولی راجی که » نماینده ی شورای ملی نیز بوده، 
حمله  مورد  کلمات  زشت ترین  با  را  مدنی  جامعه  ی  فعاالن 
قرار داده است. به  طور نمونه، »شامپوکونک های بی هدف«، 
»سگ  می کنند«،  غوغو  »ناشناخته  ولگرد«،  »سگ های 

»دختران  را«،  آن  کون  دیگری  سگ  و  می لیسد  را  آسیاب 
ترش شده و بی شوی«، »بیوه های بی بندوبار«، »غرب زده ها، 
فعاالن جامعه  ی  از  و... عده ای  نوکران غرب«  و  مسیحی ها 
نشان  واکنش  آنان  مقابل  در  مجازی  فضای  در  نیز  مدنی 
دیده  نوشته های شان  در  زیر  واژه های  و  کلمات  و  دادند 
می شدند: »جادوگران کابل«، »سپاه جهل«، »مال عمرها«، 
»دین فروشان«، »دکا ن داران دین«، »مرتجع«، »یک مشت 
جاهل«، »حیوانات شاه دوشمشیره«، »زالوهای خون مردم«، 

»تعویذفروشان«، »نمادهای جهل و جنایت« و...
مدارس  و  هستند  مدنی  جامعه ی  عضو  مالها   -2
دینی و مساجد جزو جامعه ی مدنی شمرده می شوند. اگر چند 
مال اعضای جامعه  ی مدنی را با زشت ترین الفاظ مورد حمله 
جلوگیری  آنان  فعالیت  از  تا  خواستند  دولت  از  و  داده  قرار 
به  دوشمشیره  شاه  در  را  مالها  حرکت  آن هم  با  اما  کند؛ 
جدال ها  اکثرا  افغانستان  تاریخ  در  زیرا  بگیریم.  نیک   فال 
قومی، زبانی، سمتی و مذهبی بوده اند؛ اما این بار جدال حالت 
قشری و فکری به  خود گرفت. عده ای به  عنوان نماینده های 
یک نوع باور به  میدان آمدند و در تقابل با گروهی که بیش تر 
کردند. مالهای شیعه ای  تجدد هستند، صف آرای  نماینده ی 
یک  در  نیازی  چون  سنی ای  مالهای  کنار  در  هادی  چون  
هویت های  بدون  نیز  را  مقابل  طرف  گرفتند.  قرار  صف 
جامعه  ی  فعاالن  عنوان  به   صرف  زبانی،  و  سمتی  مذهبی، 

مدنی هدف قرار دادند.
مدنی«  جامعه  ی  و  »مالها  جبهه بندی  این   -3
از  کوچکی  نشان  و  باشد  داشته  مثبتی  پیامدهای  می تواند 
هردو  اگر  باشد.  سمتی  و  زبانی  قومی،  هویت های  از  گذار 
به  نقد  انسانی  ادبیات  یک  با  و  منطق  بر  تکیه  با  گروه 
هم دیگر بپردازند، می تواند ره گشا نیز باشد. بنابراین، به  نفس 

جبهه بندی باید خوش بین باشیم. 
می کوبند  گذشته  بر  طبل  اکثرا  مالها  اگرچند   -4
خشونت  بدون  حرکت  اما  دارند؛  غیردموکراتیک  خواست  و 

مالها را به  فال نیک بگیریم. حتا خواست بدوی در یک اکت 
از تمام آن خشونت شعله  مدنی و دموکراتیک در کشور که 

می کشد نیز در تاریخ مالها گامی مثبت است.
و  سمتی  زبانی،  قومی،  جبهه های  و  جنگ  اگر   -5
مذهبی که تاریخ مان با آن رقم خورد، به رویارویی گروه های 
فکری فعلی )مالها و جامعه  ی مدنی( تغییر کند، به  مصلحت 
افغانستان است و ما را به سوی  یک هویت مدرن و انسانی تر 

هدایت می کند.
باور  به  فهم و  عاقالن هردو طرف تالش کنند   -6
از  بپردازند.  هم دیگر  جدی  به  نقد   و  کرده  احترام  هم دیگر 
می کشاند،  خصومت  و  به  جنگ  را  طرف  هردو  که  ادبیاتی 
جلوگیری کنند؛ زیرا هردو گروه قابل نقدند. اعتراض منطقی 

می تواند به بهبود و اصالح هردو گروه بینجامد.
فعاالن جامعه  ی مدنی و مالها برای این که این   -7
عدول  فعلی شان  موضع  از  نشود،  بزرگ تر  اجتماعی  شکاف 
کنند و به  فهم یا به گفته ی مالها، به  اجتهاد هم دیگر در امور 
اجتماعی و سیاسی احترام کنند. به  مصلحت است که فعاالن 
و  جنایت  و  جهل  نمادهای  به  عنوان  را  مالها  تمام  مدنی 
ارتجاع نشناسند. اگر هم می شناسند، به  انسانیت شان احترام 
کنند.  نقد  انسانی  ادبیات  یک  با  را  اندیشه های شان  و  کرده 
مالها نیز خود را زمام داران اصلی جامعه، خدایان معرفت و 
نمایندگان خدا در روی زمین تصور نکنند. از مردم نخواهند 
آنان ممکن است.  از طریق  که سعادت دنیا و آخرت صرف 
نیروی  از  بخشی  به  عنوان  را  مدنی  جامعه  ی  فعاالن  مالها 
آگاهی  و  به  معرفت  و  کرده  احترام  و جوان کشور  فرهنگی 
آنان ارزش قایل شوند. اگر چنین نشود، جدال تنها در مدرسه 
و مسجد و دفترهای روزنامه و کانون های روشنفکری باقی 
نمی ماند، بلکه از خانه آغاز و به تمام نهادها و سازمان های 
هردو  نماینده های  زیرا  کرد.  خواهد  پیدا  گسترش  اجتماعی 
گروه از خانه ها تا کوچه ها و در کل تمام کشور حضور دارند. 
منتها مالها بیش تر نیاز به  تحلیل موضوع دارند. زیرا آنان تا 

جامعه شناس،  فلسفه دان،  مترجم،  شاعر،  مهندس،  داکتر،  جوان  که  دارند  تصور  هنوز 
خبرنگار، حقوق دان و... باید مثل پدر بی سوادش اسرار زمین و رموز آسمان را از مال 
فرا بگیرد و در مسایل نظری و عملی به  آنان اقتدا کند. چون جامعه تغییر کرده ، چنین 

چیزی نه  ممکن است و نه  منطقی و الزم. 
باید به  جای جنگ و ستیزه، گفت وگو شود. در غیر آن، مال از هفت جا   -8
کمر ببندند و برای نبرد در خانه در مقابل پسر و دختر جوان و تحصیل کرده  ی شان، 
است.  نیز  ِسّنی  جدال  است،  فکری  جدال  این که  بر  عالوه   به   زیرا  بگیرند؛  آمادگی 
تغییر  بیش تر  و  داده  تغییر  را  مردم  معرفت  مبناهای  و  اقتدار  بنیادهای  زمان  گذشت 
خواهد داد. بدون شک، دختر و پسر جوان مال، درد و دنیای متفاوتی با پدرشان دارند. 
هم چنان مال دغدغه و درک دنیای خود را دارد. پس نیک است گفت وگو شود. در غیر 
آن، چون نماینده های این دو گروه فکری در تمام جامعه حضور دارند، دامنه ی جدال 

به تمام جامعه کشانده می شود.
زمینه ی  داشت،  که  بدی هایی  و  مشکل ها  تمام  با  پساطالبانی  دولت   -9
خالف  مالها  کرد.  فراهم  را  جدید  فکری  گروه  یک  و  مدنی  جامعه ی  شکل گیری 
گذشته که »یکه تاز میدان« بودند، اکنون با یک گروه فرهنگی و فکری جدید مواجه 
هستند. این گروه به  صورت گسترده و پرقدرت در بخش های مختلف جامعه حضور 
دارند. در گذشته مالی لنگ )مخالف قانون اساسی( صرف با دولت امان اهلل طرف بود. 
اما مالهای امروز بیش از آن که با دولت طرف باشند، با جامعه ی مدنی و یک گروه 
فکری جدید مواجه هستند. بنابراین، واقعیت حکم می کند تا مالها حضور آنان را به 
 رسمیت بشناسند و به جای خصومت و پخش و نشر ادبیات نفرت، تسامح و تساهل و 

هم پذیری پیشه کنند.
هرگز  آنان  با  که  دارد  وجود  فکری  کوچک  گروه  یک  مالها  میان  در   -10

تجلیل  داده اند.  شعار  دموکراسی  علیه  بارها  آنان  نیست.  ممکن  سازش  و  گفت وگو 
خانه  از  بیرون  در  دختران  و  زنان  فعالیت  مخالف  کرده اند.  اعالم  حرام  را  نوروز  از 
را  غیراسالمی  کشورهای  با  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،  روابط  هرنوع  هستند. 
»سلطه ی کفار علیه اسالم« تفسیر و توجیه می کنند. هر چیز  جدیدی را نماد بی دینی 
به  را  مدنی  جامعه  ی  و  بشر  حقوق  و  دست نشانده  را  افغانستان  دولت  می شمارند. 
عنوان پدیده های غربی و غیردینی تبلیغ می کنند. مخالف قانون اساسی هستند. آنان 
شرعیات  دانشکده های  در  گسترده  صورت  به  و  مساجد  دینی،  مدارس  از  بعضی  در 
تمام دانشگاه های افغانستان، به ویژه در دانشگاه کابل، حضور دارند. داعش و طالبان 
سربازان شان را از میان این گروه فکری گزینش می کنند. بنابراین، دولت و نیروهای 
امنیتی آنان را شناسایی کرده و پیش از آن که به گروه های هراس افگن بپیوندند، نیست 

و نابودشان کنند.

   شنبه15 حمل، 1394سال چهارم شماره 809   5

یادداشت های سخیداد هاتف

هرچند مثل ماریم ما با تمام نیرو
اما خطر نداریم ما با تماِم نیرو 

بی حال، گیج، تنبل، یخ برده، گشنه مثِل 
چلپاسه ی بهاریم، ما با تماِم نیرو 

لیکن شده که گاهی، در عیِن بی خیالی 
در فاِز انفجاریم، ما با تماِم نیرو

گاهی که بهِر شوخی، بمبی بزرگ را در 
ماتحِت خود گذاریم، ما با تمام نیرو 
تا چار می شماریم، آن گاه بعد مکثی
تا پنج می شماریم، ما با تمام نیرو 

آن گاه دکمه ای را بر نوک بمِب مذکور 
با دست می فشاریم، ما با تمام نیرو 

در ظرِف یک تپلّک* یا قسم قسم پاره 
یا رنگ رنگ غاریم، ما با تمام نیرو 

هر چند در جهاِن دانایی و تمدن 
پیوسته شرم ساریم، ما با تمام نیرو 

در عرصه ی تفشفش، در قسمِت تعنعن 
در اوِج افتخاریم، ما با تمام نیرو 

*تپلّک به معنای پلک زدن است )آنندراج(

ما آمدیم!

جدال مالها و فعاالن جامعه  ی مدنی
عظیم بشرمل 

 در میان مالها یک گروه کوچک فکری وجود دارد که با آنان هرگز گفت وگو و سازش ممکن نیست. آنان بارها علیه دموکراسی شعار داده اند. تجلیل از نوروز را حرام اعالم کرده اند. مخالف 
فعالیت زنان و دختران در بیرون از خانه هستند. هرنوع روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با کشورهای غیراسالمی را »سلطه ی کفار علیه اسالم« تفسیر و توجیه می کنند. هر چیز  جدیدی 
را نماد بی دینی می شمارند. دولت افغانستان را دست نشانده و حقوق بشر و جامعه  ی مدنی را به عنوان پدیده های غربی و غیردینی تبلیغ می کنند. مخالف قانون اساسی هستند. آنان در 
بعضی از مدارس دینی، مساجد و به صورت گسترده در دانشکده های شرعیات تمام دانشگاه های افغانستان، به ویژه در دانشگاه کابل، حضور دارند. داعش و طالبان سربازان شان را از 

میان این گروه فکری گزینش می کنند. بنابراین، دولت و نیروهای امنیتی آنان را شناسایی کرده و پیش از آن که به گروه های هراس افگن بپیوندند، نیست و نابودشان کنند.



دستآوردهایماینپاکان،
یکیازبزرگترینموفقیتهایافغانستاناست

گرماوسرماچگونهمغزرافریبمیدهند

نویسنده: پیتر مایکل مکینلی، سفیر امریکا در افغانستان
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بگو مگو از

متام  انگریز ها  قول  به  ملی،  وحدت  حکومت  ظاهرًا 

سبد  یک  در  را  خود  خارجی  سیاست  تخم های 

گذاشت. در حالی که در تیوری، این حکومت اجامع 

منطقه ای را مهم ترین اصل برای آوردن صلح و ثبات 

در افغانستان می داند، در عمل خواسته یا ناخواسته عکس آن را تطبیق می کند.

به  و  پیوسته  چین  و  عربستان  پاکستان،  مثلث  به  عماًل  ملی  وحدت  حکومت 

تدریج از هند و روسیه و ایران فاصله می گیرد. این گونه قطبی ساخنت سیاست 

خارجی افغانستان در منطقه، می تواند خیلی خطرناک باشد.

آخرین تصمیم رییس حکومت وحدت ملی مبنی بر حامیت از عربستان سعودی 

در جنگ نیابتی با ایران در یمن، این نگرانی را بیش تر می سازد. توجیهی که 

من از نزدیکان ارگ در مورد این شهکار اخیر سیاست خارجی شنیده ام، بر این 

بیش تر  پاکستان  و  عربستان  حامیت،  این  مقابل  در  که  است  استوار  فرضیه 

مایل خواهند شد تا طالبان را آدم و افغانستان را آرام بسازند. این توجیه خیلی 

میان خالی و ناسنجیده و خوش بینانه است!

در حالی که داد می زنیم منی گذاریم افغانستان میدان جنگ های نیابتی باشد، 

عربستان سعودی حامیت  و  پاکستان  از  ایران،  با  ما  روابط  قیمت  به  یمن  در 

کردیم  و عماًل در منطقه طرف واقع شدیم. این طرف واقع شدن در منطقه ، به 

نفع ما نیست!

برای ایران و عربستان، افغانستان میدان بهرتی برای جنگ نیابتی است  و با 

این تصمیم، عماًل به آنان انگیزه دادیم که این معرکه را در افغانستان گرم کنند!

نگران اوضاع باشیم!

یادداشت: تازه شنیدم که داکرت عبدالله گفته است، افغانستان در جنگ یمن از 

عربستان دفاع منی کند!

جهل مرکب سیاسی
دولت علیه افغانستان اعالم کرده است:

»افغانستان در دفاع از سرزمین مقدس حرمین شریفین، 
با تمام نیرو در کنار دولت و مردم برادر و مسلمان، کشور 

عربستان سعودی، در صورت بروز هرنوع تهدید قرار دارد«.
به یمن  این عربستان است که  نشده اند که  متوجه  نادان هنوز حتا  ارگ نشیناِن  این 
لشکر کشیده و مردم فقیر آن دیار را به خاک و خون می کشد. حرمین شریفین در امن 
و امان است. اگر این دولت قدرتش ورم کرده، شمه ای از این قدرتش را برای آزادی 

31 اسیر به کار بگیرد.

عربستان  و  افغانستان  ائتالف  به  پیوند  در 
سعودی در جنگ های فرقه ای:

کشور عربستان سعودی در معرض هیچ نوع خطر تهاجم 
خارجی قرار ندارد. هیچ قدرت منطقه ای و جهانی در پی 
نقض حاکمیت ملی و تمامیت خاک کشور سعودی نیست. اماکن مقدس مسلمان ها، 
یعنی حرمین شرفین، با هیچ نوع تهدیدی روبه رو نیست که ما به دفاع آن بشتابیم. 
جنگ های  از  حمایت  درگیر  منطقه ای اش،  جایگاه  حفظ  خاطر  به  سعودی  کشور 
فرقه ای در شرق میانه است. طرف دیگر این جنگ ها، کشمکش ایران است. منافع 
ملی افغانستان حکم می کند که ما داخل هیچ نوع نزاع فرقه ای در منطقه و فراتر 
از آن نشویم. افغانستان خود دچار بحران امنیتی است و نیاز به ثبات داخلی دارد. 
دخیل شدن در سیاست های فرقه گرایانه، هیچ گاهی به نفع صلح و ثبات افغانستان 
این شتاب زدگی و بدون  به  تمام نشده است. در عین حال، اعالن صلح و جنگ 
از حیطه ی صالحیت حکومت  با نهاد های ملی، به خصوص شورای ملی،  مشورت 

بیرون است.

سیمین حسن زاده: ضرورت بازخورد
یکی از دوستان زیر ُپست قبلی ام )کجای هزاره پرستو 
است؟( نظر داده بود که »عاقالن نروند پی نقطه«. با 
احترام به نظر آن دوست، باید بگویم که نارفتن عقال 

پی نقطه اشتباه است؛ به دو دلیل:
کمر  دیسک  به  آسان  چنین  نخواهد  عاقلی  هیچ  کند.  قیل  را  فیل  نقطه  اول: 

گرفتار آید.
تبدیل می شود.  به یک عادت  متأسفانه  اشتباهات،  و  به جزئیات  بی توجهی  دوم: 
رشته های عصبی طوری اند که اگر آن ها را پرورش ندهی، شکل و کارشیوه ی شان 
دقیق  چه  می کند  فراموش  دیگر  اعصاب  که  می رسد  زمانی  و  می دهند   تغییر  را 
اکثراً  مکاتب،  سخنرانی های  در  باشید،  داشته  خاطر  به  اگر  نادقیق.  چه  و  است 
با این جمله »متن دست داشته را به خوانش می گیرند«، که »امیدوارم  شاگردان 
سخنان  »امیدوارم  بگویند،  عوض  در  آنان  اگر  نگیرید«.  خرده  من  اشتباهات  بر 
مرا به دقت گوش فرموده، اشتباهات عمده ی آن را با من در میان بگذارید«، در 

آن صورت شاگردان و سرانجام جامعه چقدر عاقل تر و بالغ تر خواهد شد.
به گفته ی امین اهلل ثابت، خانم سیمین حسن زاده »از ذهن تا دهن یک نقطه فرق 
است تا ذهنیت را باز نکرده ای، دهنت را باز نکن«. اگر خانم حسن زاده این نکته 

را در کودکی می آموخت، امروزه ما یک معین فرهنگ بهتری می داشتیم.
این روزها در جلساتی که از طریق مؤسسات دایر می شوند، رواج نکویی رایج شده 
شرکت کنندگان  ورق ها  این  در  فیدبک(.  )فورم  بازخورد  کاغذ های  توزیع  است: 
محافل  تا  بنویسند  را  مجلس  ضعف های  و  نکویی ها  که  می یابند  را  آن  فرصت 

آینده بهتر برگزار گردند. ما هر بار و در هر کار به بازخورد نیاز داریم.
بازخورد، لطفًا!

Waheed Omer

Hamzeh Vaezi

Amrullah Saleh

Jawed Nader







دهمین  با  است  مصادف   ۲۰۱۵ آپریل  چهارم 

از  آگاهی  بین املللی  روز  از  تجلیل  سالگرد 

مردم  روز  این  در  زمینی.  ماین های  خطرهای 

دارند.  افتخار  برای  بسیاری  دالیل  افغانستان 

ماین های زمینی باقی مانده از جنگ های گذشته 

ا  اً در هر ولسوالی افغانستان وجود دارند. ب تقریب

افغان  ماین پاکان  فداکاری  و  از شجاعت  تشکر 

جامعهی  و  متحد  ملل  سازمان  حامیت  با  که 

بین املللی، ۸۰ درصد ساحاتی را که قبالً مملو از 

ماین های زمینی بودند، پاک سازی کرده اند و آن 

مناطق مصئون گردیده اند.

افغانستان  ماين پاکان  حاال،  تا   ۱۹۸۹ سال  از 

بیش تر از ۵۲۴۰۰۰ ماین ضدپرسونل، ۳۰۰۰۰ ماین 

ناشده ی  منفجر  مواد   ۳۲۵۰۰ اً  تقریب و  ضدتانک  

کرده اند.  پاک سازی  را  جنگ ها  از  باقی مانده 

مدت،  این  جریان  در  که  می دهند  نشان  سوابق 

اً ۲۴۰۰۰ تن در اثر انفجار ماین زندگی خود  تقریب

این  اگر  برداشته اند.  یا جراحت  داده  از دست  را 

این  زدودن  برای  را  خود  زندگی  زنان  و  مردان 

اکنون  منی کردند،  روبه رو  خطر  با  تهدید های 

آمار تلفات بسیار باال بود. نزدیک به ۲۰۰ کارمند 

یا  انفجارها  اثر  در  را  خود  زندگی  ماین پاکی 

به  خدمت  راه  در  مسلح  گروه های  حمله های 

این  وجود  با  داده اند.  دست  از  هم وطنان شان، 

همه، استقامت و ثابت قدمی جامعه ی ماین پاکی 

که از سوی افغان ها رهربی می شود، باعث شده 

مسلکی  ظرفیت های  و  تخصصی  بخش  در  تا 

زمینه ی  و  کرده  کسب  جهانی  اعتبار  خود، 

آموزش های ماین پاکی را برای ماین پاکان سایر 

این  کرده اند.  فراهم  ماین  به  آلوده  کشور های 

دستآوردها بسیار امیدوارکننده است، به خصوص 

اراضی  نگه داشنت  پاک  این که  نظرداشت  در  ا  ب

چالش  یک  همیشه  جنگ  وقت  در  برش  زندگی 

بوده است.

ایاالت متحده ی امریکا از سال ۱۹۹۳ بدین سو از 

روند ماین پاکی در افغانستان حامیت کرده و در 

زمینی،  ماین های  و پاک سازی  بردن  بین  از  امر 

مواد منفجر ناشده و سالح و مهامت باقی مانده 

برای  را  دالر  میلیون   ۴۰۰ مبلغ  اً  تقریب جنگ،  از 

افغانستان و اداره های مربوط رشیکان بین املللی 

کمک کرده است. این مساعدت عالوه بر نجات 

برای  زمین  به  دسرتسی  زمینه ی  مردم،  زندگی 

حالی  در  است.  کرده  فراهم  نیز  را  ا  ن زیرب ایجاد 

که دولت افغانستان به شکل روزافزونی مالکیت 

همه ی بخش های امنیتی و انکشافی خود را به 

دست می گیرد، ایاالت متحده یک رشیک متعهد 

در کنار این کشور باقی خواهد ماند.

بزرگ ترین  از  یکی  ماین پاکان  دست آورد های 

اما  می رود.  شامر  به  افغانستان  موفقیت های 

ناشده  منفجر  مواد  زمینی،  ماین های  هم  هنوز 

طور  به  جنگ  از  باقی مانده  مهامت  و  سالح  و 

را در هر ماه می گیرد. جدا  متوسط جان ۳۸ تن 

کنش  و  نیاز  یک  ماین ها  پاک سازی  این که  از 

فوری انسان دوستانه می باشد، پاک سازی اراضی 

برای  نیاز  مورد  اساسی  گام  اولین  ماین،  از 

گاز  و  تیل  لوله های  عبور  رسک ها،  ساخت و ساز 

افغانستان  در  تحول  دهه ی  در  شهرها  ایجاد  و 

برای  اوتاوا  کنوانسیون  هدف  آن که  ا  ب است. 

پاک سازی افغانستان از متام ماین های زمینی تا 

ختم سال ۲۰۲۳ نزدیک تر به نظر می رسد، وجوه 

کم شدن  حال  در  کار  این  تکمیل  برای  مالی 

است. ایاالت متحده به کمکش به این روند ادامه 

خواهد داد  و ساالنه ۲۲ میلیون دالر را به این روند 

اختصاص خواهد داد. این تالش مهم باید ادامه 

یابد، تا باشد که مصئونیت و خوش بختی مردم 

افغانستان تأمین شود.

تحقیقات جدید حاکی از آن است که ملس گرما 

و رسما به طور هم زمان، موجب گیج شدن مغز 

و کاهش احساس گرمی، رسدی و درد خواهد 

با  تحقیق  این  در  آمریکایی  محققان  شد. 

استفاده از دستگاه گرمایی خاص، آزمایشی را 

و  دادند  انجام  اشاره  و  شست  انگشت  روی  بر 

آن ها را تحت گرمای ۴۰ درجه ی سانتی گرید و 

۲۰ درجه ی سانتی گرید قرار دادند.

رشکت کنندگان با ملس جداگانه ی این دو دما، 

در  که  دادند  نشان  خود  از  را  واکنشی  هامن 

اما  می دهند؛  بروز  خود  از  گرما  و  مقابل رسما 

در  داغی  احساس  دما،  هردو  هم زمان  ملس  با 

آن ها ایجاد شد.

تحقیق  این  آمریکایی  محقق  دولین،  هانا 

گفت: این فریب به دلیل احساس گرما در دو 

و  رسما  به  پوست  واکنشی  فعالیت  و  انگشت 

پیش گیری از رسایت گرما به قسمت های دیگر 

دست است.

طور  به  رسما  گیرنده های  قسمت  در  واکنش 

طبیعی مسدود شده و گیرنده های درد احساس 

رسمای مفرط می کنند و در نتیجه احساس درد 

احساس  میانی  انگشت  در  گرما  ملس  از  بعد 

موجب  احساس ها  این  نتیجه ،  می شود.در 

گیجی مغز برای دریافت و تطبیق سه احساس 

گرمی، رسدی و درد با هم می شود.

 Current« نرشیه ی  در  تحقیق  این  نتایج 

Biology« منترش شده است. )جام جم آنالین(
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دخیاگزینه اول و چک،
گزینه دوم جانشینی کاسیاس

ریال مادرید خواهان جذب 
آگوئرو

پیگرینی: افت کمپانی نگران 
کننده نیست

آرسن ونگر: 
در مورد مسایل  انضباطی  اوزیل 

 آسان  نخواهم  گرفت

گزارش ها حاکی از عالقه ریال مادرید به جذب سرخیو آگوئرو، ستاره 
خط حمله منچسترسیتی است.

زمان  در  ولی  بوده  آگوئرو  جذب  دنبال  به  سال هاست  مادرید  ریال 
حضور مهاجم آرژانتینی در اتلتیکو، این انتقال ممکن نبود و پس از 
حضورش در سیتی نیز آبی های منچستر ارقام نجومی برای فروش او 
می خواستند. با این حال، روزنامه Le Sport چاپ فرانسه گزارش 
داد که ریال از ثبات بنزما در طول فصل راضی نیست و قصد دارد 

رقیبی سر سخت برای او جذب کند. 
با این حال، آگوئرو بارها عنوان کرده که قصد جدایی از سیتی ندارد 

و می خواهد در این تیم بماند.

از  نگرانی  که  کرد  عنوان  منچسترسیتی  سرمربی  پیگرینی،  مانوئل 
بابت افت کمپانی در هفته های اخیر ندارد.

کمپانی در هفته های اخیر دچار افت شدیدی شده تا این که پیگرینی 
تصمیم گرفت او را مقابل لسترسیتی نیمکت نشین کند. سرمربی 
شیلیایی به حمایت از کاپیتان تیمش پرداخت و گفت که نگرانی 

از بابت او ندارد.
او  می شناسم.  را  او  زیرا  ندارم  کمپانی  بابت  از  نگرانی  گفت:  او 
و  نمی دانم  اخراجش چیزی  درباره  باید کار کند.  می داند که چطور 
بازی های ملی را پییگری نمی کردم ولی فکر می کنم او در بازی قبلی 
خیلی عمل کرد خوبی داشت و نگرانی از بابت او ندارم. این ها مشکل 

و دغدغه ای من نیستند.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال عنوان کرد که قصد ندارد برخورد خاصي 
پس از بي انضباطي هاي مسوت اوزیل با او انجام دهد.

تیمش  دیدار  سرماخوردگی،  دلیل  به  این که  از  پس  ساعاتی  اوزیل 
مقابل نیوکاسل را از دست داد، در مهمانی یکی از دوستانش شرکت 
کرد. با این حال، ونگر عنوان کرد که توضیحات ستاره سابق ریال 
این موضوع، ونگر  از  ندارد. پس  او  با  بوده و مشکلی  توجیه کننده 
به این که با اوزیل نسبت به دیگر بازی کنان تیمش نظیر ویلشر و 
شزنی که بی انضباطی کرده بودند، آسان تر برخورد می کند متهم شده 

ولی او به کل این موضوع را رد کرد.
او گفت: من در مورد قوانین کوتاه نمی آیم. من افرادی که با ما کار 
می کنند و به قانون و نظم احترام نمی گذارند را جریمه می کنم. در 
سوی دیگر، فکر نمی کنم می توان بازی کنی را از تبریک تولد گفتن 
به دوستانش متوقف کرد، مخصوصا وقتی او در کشور خودش باشد.

در باشگاه ریال مادرید، اعضاي کادر مدیریت ورزشي به این نتیجه 
دخیا  داوید  کاسیاس،  ایکر  براي  جایگزین  بهترین  که  اند  رسیده 

دروازه بان اسپانیایي منچستریونایتد است.
از دخیا به عنوان دروازه بان اول اسپانیا در سال های آینده یاد می شود. 
تمدید  به  حاضر  هنوز  دارد،  قرارداد  یونایتد  با  سال 2016  تا  که  او 
قرارداد با این باشگاه نشده و چنان چه در تابستان جاری، پیشنهادی 
غیرقابل رد کردن از سوی شیاطین سرخ به دست دخیا نرسد، باشگاه 
ریال مادرید از بیشترین شانس برای به خدمت گرفتن این بازی کن 

برخوردار خواهد بود. 
عالقه  از  استقبال  وجود  با  دخیا   ،as در  شده  منتشر  گزارش  طبق 
ریال مادرید، به این دلیل که هنوز وضعیت ایکر کاسیاس در ریال 
نامشخص است، دوست ندارد حداقل در تابستان آتی به ریال بپیوندد. 
در  فراوانی  محبوبیت  از  داده،  انجام  یونایتد  برای  بازی  که 168  او 
میان عالقه مندان به این تیم برخوردار است؛ با این حال عدم صعود 
منچستریونایتد به لیگ قهرمانان، می تواند در تصمیم گیری او برای 

آینده تعیین کننده باشد. 
دخیا سال 2011 با قیمت 22.7 میلیون یورو از اتلتیکو به یونایتد 
پیوست و رقم فسخ قرارداد او نیز 30 میلیون یورو است. با این حال 
یونایتد برای جدایی دخیا مبلغ 68 میلیون یورو در نظر گرفته است 

که بی شک ریال حاضر به پرداخت این مبلغ نخواهد بود.
در صورت عدم توفیق ریالی ها در جذب دخیا در این تابستان، پرونده 
او مختومه نخواهد شد. در صورت عدم تمدید قراداد دخیا با یونایتد، 
انتقالی آزاد به ریال ملحق شود  با  او می تواند تابستان سال 2016، 
یا این که هم چون اتفاقی که در مورد کریستیانو رونالدو افتاد، طبق 

توافق دو باشگاه با رقمی معقول از یونایتد جدا شود. 
طبق آن چه در این گزارش آمده است، پیتر چک 32 ساله، دروازه بان 
چلسی، در صورت جدایی کاسیاس در تابستان از ریال و ماندن دخیا 

در یونایتد، به جمع کهکشانی ها اضافه خواهد شد.

براوو:
 تماشای بازی نیمار لذت بخش است

اینترمیالن: 
هزینه انتقال یحیی توره بسیار باالست

آربلوا:
 احتمال بازگشت مورینیو به ریال وجود دارد

آلونسو:
 گواردیوال دلیل پیوستنم به بایرن بود

کلوپ:
 باید از مصدومیت های بایرن بهره ببریم

بارسلونا در مورد مسی ریسک نمی کند

موراتا دوست ندارد به ریال برگردد

بازگشت خامس به ترکیب اصلی ریال مادرید

نولیتو : 
آقای مسی، یک شنبه روی نیمکت بنشین

که  کرد  عنوان  بارسلونا  دروازه بان  براوو،  کلودیو 
نیمار اهداف بزرگی در سر دارد.

و  برزیل  تیم  دو  بین  دوستانه  دیداری  در  دو  این 
شیلی به مصاف یک دیگر رفته بودند که در نهایت 

بازی با پیروزی 1-0 برزیل به پایان رسید.
براوو درباره نیمار گفت: وقتی مقابل او در زمین 
ولی  است.  خطرناک  بسیار  می گیرید،  قرار 

تماشای فوتبال او لذت بخش است وقتی با هم در 
باالترین  به  پتانسیل رسیدن  او  تیم هستید.  یک 

سطوح را دارد.
براوو درباره درگیری مدل با نیمار گفت: این چیزها 
ایم.  بزرگ شده  ما دیگر  زیرا  بماند  باید در زمین 
من با هر دو صحبت کردم و گفتم که این موضوع 

باید در زمین بماند.

که  کرد  عنوان  اینتر  اجرایی  مدیر  فاسونه،  مارکو 
یک  اینتر  برای  تابستان  در  توره  یحیی  خرید 
انتقال  هزینه های  پرداخت  توان  آن ها  و  رویاست 

هافبک ساحل عاجی را ندارند.
مانچینی خواهان جذب هافبک سابق خود است و 
از باشگاه درخواست کرده که برای خرید او تالش 
کنند. دو سال از قرارداد توره با سیتی باقی مانده و 
احتماال سیتی نیز رقم باالیی در بدل او درخواست 
کرد. فاسونه در مصاحبه با توتو اسپورت گفت: چه 

توره  ندارد؟  را  تیمش  در  او  حضور  رویای  کسی 
می تواند به خط هافبک ما چیزی اضافه کند که 
آن را کم داریم ولی حقوق و رقم درخواستی سیتی 

احتماال مشکل اصلی خواهد بود.
گفت:  اینتر  ستاره های  دیگر  حفظ  درباره  فاسونه 
برای قرارداد بازی کنانی مثل ایکاردی احترام قایل 
کنیم.  را حفظ  کواچیچ  و  او  می خواهیم  هستیم. 
مراقبت  کننده  اغوا  پیشنهادات  دربرابر  آن ها  از 

خواهیم کرد.

که  است  معتقد  مادرید  ریال  مدافع  آربلوا،  آلوارو 
فعلی  سرمربی  مورینیو،  ژوزه  بازگشت  احتمال 

چلسی به ریال مادرید وجود دارد.
سرمربی 52 ساله، سه سال در ریال مربی گری کرد 
به  تیم  این  برای  جام   3 تنها  سال،   3 این  در  و 
دست آورد. او هم چنین حواشی بسیاری در مادرید 
کاسیاس  و  راموس  مثل  بازی کنانی  با  و  داشت 
دچار اختالف شده بود. با این حال، آربلوا همیشه 
بوده و عنوان کرد که احتمال  از حامیان مورینیو 

بازگشت آقای خاص به برنابئو وجود دارد.
ریال  به  روزی  مورینیو  که  شانس  این  گفت:  او 
ولی  کی،  نمی دانم  دارد.  وجود  بازگردد  مادرید 
با آن دسته  می دانم که یک روز می تواند برگردد. 
که گفتند او مادرید را دچار اختالف و دو دستگی 
او می داند چه  او هستم.  کرد مخالفم. من هوادار 
می خواهد و همیشه راستگو و رک است. او از هیچ 

چیز نمی ترسد.
قرارداد مورینیو تا سال 2017 با چلسی اعتبارد ارد.

ژابي آلونسو، هافبک بایرن مونیخ عنوان کرد که 
و  مادرید  ریال  از  او  جدایي  کلید  گواردیوال،  پپ 

پیوستنش به بایرن بوده است.
مادرید  ریال  از  تابستان  در  اسپانیایی  هافبک 
جدا شد و به بایرن مونیخ پیوست، روندی درست 
که  کرد  عنوان  او  حال  کروس.  تونی  برخالف 
بوده  بایرن  به  پیوستنش  اصلی  عامل  گواردیوال، 

است.
او گفت: پس از شکست دادن اتلتیکو در فینال 
چمپیونزلیگ، به نظرم آمد که باید کاری متفاوت 

به  که  رسیده  آن  زمان  کردم  احساس  دهم.  انجام 
یکی از بهترین تیم های جهان در بین 3 لیگ برتر 
اروپا بروم. دالیل زیادی برای پیوستن به بایرن وجود 
به  آن هاست.  از  یکی  قطعا  گواردیوال  که  داشت 
محض ورودم به تیم متوجه شدم که چطور جدیت 
افتخارات  در مدتی کوتاه  او  باعث شده  گواردیوال 
زیادی کسب کند. یاد گرفتن فوتبال تحت هدایت 
او واقعا به ما انگیزه می دهد. او راجع به همه چیز 
درک باالیی دارد. بازی کنان را مجبور نمی کند که 

مثل او فکر کنند، بلکه آن ها را قانع می کند.

کرد  عنوان  دورتموند  سرمربی  کلوپ،  یورگن 
سطح  به  رسیدن  تا  طوالنی  راه  هنوز  تیمش  که 
از  استفاده  با  می توانند  ولی  دارد  رو  پیش  بایرن 
شکست  را  آن ها  بایرن،  متعدد  مصدومیت های 

دهند.
پس از شروع ضعیف در اوایل فصل و قعرنشینی، 
در هفته های اخیر دورتموند توانسته خود را از قعر 
تیم  با  آن ها  امتیاز  اختالف  و  کرده  جدا  جدول 
امتیاز   4 تنها  اروپا،  لیگ  سهمیه  و  جدول  ششم 
شده است. حال آن ها باید به مصاف بایرنی بروند 

که آالبا، روبن و ریبری را در اختیار ندارد.
کلوپ درا ین باره گفت: ما در سطح بایرن نیستیم 

البته که  داریم،  پیروزی شانس  برای  مطمئنا  ولی 
است.  متفاوت  اخیر  سال های  به  نسبت  شرایط 
فاصله بسیار زیادی بین دو تیم وجود دارد. حتی 
آالبا  و  ریبری  روبن،  مثل  بازی کنانی  بایرن  وقتی 
گوتزه،  هم چنان  ولی  باشد،  نداشته  خدمت  به  را 
مولر و لواندوفسکی را در اختیار دارند. همچنین 
ریبری،  و  روبن  بدون  است.  آماده  هم  الم  فیلیپ 
آن ها سریع ترین بازی کنانشان را از دست داده اند 
ببینیم که  باید  تغییر خواهد کرد.  ترکیب شان  و 
چطور واکنش نشان دهیم، و سپس برای ما شانس 
پیروزی به وجود خواهد آمد. باید خیلی خوب دفاع 

کنیم اگر می خواهیم موفق باشیم.

بهبودي  وجود  با  که  دارد  وجود  امکان  این 
بازي  در  او  از  انریکه  لوئیس  مسي،  مصدومیت 

مقابل سلتا از ابتدا استفاده نکند.
در  منچسترسیتی  مقابل  برگشت  بازی  در  مسی 
اتمام  به  بارسا   0-1 برتری  با  که  قهرمانان  لیگ 
مصدومیت  دچار  دمیکلیس  با  برخورد  در  رسید، 
شد اما با پای مصدوم مقابل ریال به میدان رفت. 
تیم  اردوی  به  تا  شد  آمریکا  راهی  او  آن  از  پس 
ملی کشورش برای انجام دو بازی دوستانه مقابل 

السالوادور و اکوادور ملحق شود.
تمرین  به  موفق  یک بار  تنها  نیوجرسی  در  مسی 
که  پایش  تورم  دلیل  به  و  بازی کنان شد  سایر  با 
دشوار  او  برای  نیز  را  کفش هایش  پوشیدن  حتی 
از  آرژانتین،  پزشکی  تیم  تصمیم  با  بود،  کرده 
تمرینات منع شد. چهارشنبه شب بود که او همراه 

با ماسکرانو به بارسلونا بازگشت و بالفاصله توسط 
قرار  دقیق  معاینات  مورد  بارسلونا  پزشکی  تیم 

گرفت.
در  را  سبکی  تمرین  او  نیز  گذشته  پنج شنبه  روز 
منابع  گزارش  به  داد.  انجام  بارسا  تمرینی  کمپ 
نزدیک به باشگاه بارسلونا، ورم پای مسی کاهش 
یافته و این فوق ستاره از دیروز در تمرینات گروهی 
این گزارشات  در  آن چه  است. طبق  یافته  حضور 
جانب  از  هیچ عنوان  به  بارسلونا  باشگاه  آمده، 
است  ممکن  ولی  ندارد  نگرانی  مسی  مصدومیت 
احتمالی  یافتن  از هر گونه شدت  برای جلوگیری 
مصدومیت، انریکه از مسی در ترکیب ثابت مقابل 
تنها در صورت گره خوردن  نکرده و  استفاده  سلتا 
بازی، او را وارد زمین کند. این بازی فردا یک شنبه 

در زمین سلتا انجام خواهد شد.

آلوارو موراتا، تابستان گذشته با قیمت 30 میلیون 
یورو از ریال مادرید به یوونتوس پیوست؛ با این 
شرط که ریال می تواند فصل آینده با قیمت 35 
خدمت  به  دوباره  را  بازی کن  این  یورو  میلیون 

بگیرد.
شاید خود ریالی ها هم تصور نمی کردند که موراتا 
در فصل جاری بتواند در یوونتوس خوش بدرخشد 
اما این بازی کن جوان، با وجود  نشینی در ابتدای 
فصل، به تدریج آلگری را متقاعد ساخت که از او 
در ترکیب ثابت یووه استفاده کند و این تصمیم 
سرمربی یووه نیز جواب داد. موراتا حاال یکی از 
بازی کنان تیم ملی اسپانیا نیز به حساب می آید. 
در  موراتا  برنامه های  مدیر  از  بوتزو، یکی  جوزپه 
به  توتواسپورت و در واکنش  نشریه  با  مصاحبه 
شایعه عالقه ریال به بازگرداندن موراتا گفت: در 
حال حاضر موراتا کامال روی یوونتوس و بازی های 
آینده این تیم تمرکز کرده و به هیچ چیز دیگری 
هم فکر نمی کند. وقتی در مورد بازی کن بزرگی 

بدانیم که حرف  باید  مثل او صحبت می کنیم، 
نهایی را خودش می زدند و نه هیچ کس دیگر. 

ابتدا قصد نداشت  تابستان گذشته، ریال مادرید 
قلبی  خواست  از  وقتی  اما  بفروشد  را  موراتا 
بازی کن مطلع شد، بسیار سعی کرد تا به بهترین 
پیشنهاد برای او پاسخ مثبت دهد اما در نهایت 
به  می خواست  که  شد  موراتا  خواسته  تسلیم 

یوونتوس بپیوندد. 
باشگاه های دیگری نیز  بودند که برای جذب او 
اما خود  پرداخت می کردند  میلیون  از 30  بیش 
نیز به  موراتا دوست داشت به یووه برود و ریال 
تصمیم او احترام گذاشت. تصمیم موراتا به اعتقاد 

من تصمیمی شجاعانه بود. 
به  و  دادم  انجام  ای  مصاحبه  اسپانیا  در  اخیرا 
به  ندارد  دوست  موراتا  که  گفتم  آن جا  نشریات 
ریال بازگردد و فکر هم نمی کنم که ریال قصد 
داشته باشد به زور و بر اساس مفاد قرارداد با یووه، 

علی رغم میل باطنی بازی کن، کاری انجام دهد.

4 فبروری و در دیدار مقابل سویا، خامس رودریگز، 
آخرین بازي خود براي ریال مادرید تا به امروز را 

انجام داد.
دلیل  به  کلمبیایی  ستاره  که  بود  بازی  آن  در 
به  ناچار  پا،  کف  استخوان  ناحیه  از  مصدومیت 
پزشکان  به تشخیص  بعد،  روز  و  زمین شد  ترک 
مورد عمل جراحی قرار گرفت. خامس یک هفته 
شروع  را  خود  سبک  تمرینات  جراحی،  از  پس 
عکس های  انتشار  با  اخیر،  هفته های  در  و  کرد 
در صفحات اجتماعی خود، از انگیزه باالیش برای 

بازگشت سریع به میادین خبر داده بود. 
سرانجام او در تاریخ 24 مارچ به تمرینات گروهی 
 11 ترکیب  در  اخیر،  روز   5 تمام  در  و  بازگشت 
حضور  تیمی  درون  بازی های  در  اصلی  بازی کن 
داشته است. مارکا و as هر دو مدعی شده اند که 
فردا  بازی  در  بازی کن  این  از  دارد  آنچلوتی قصد 
استفاده  ثابت  یک شنبه مقابل گرانادا، در ترکیب 
غیاب  در  و  اخیر  ماه  دو  در  مادرید  ریال  کند. 
صدرنشینی  و  شده  شکست   4 متحمل  خامس، 

اللیگا را نیز به بارسلونا واگذار کرد.

دیدار  آستانه  در  سلتا،  باشگاه  پوش  ملی  مهاجم 
مسی  از  شوخی  به  بارسلونا  مقابل  تیمش 
مقابل  )فردا(  یک شنبه  روز  که  کرد  درخواست 

نکند. بازی  سلتا 
ناحیه  از  مصدومیت  دلیل  به  که  مسی  لئو 
در  را  کشورش  ملی  تیم  نتوانست  راست،  پای 
اکوادور  و  السالوادور  مقابل  دوستانه  دیدار  دو 
همراهی کند و تا روز پنج شنبه نیز پای او متورم 
یافت  حضور  بارسلونا  تمرینات  در  دیروز  بود، 
در  یک شنبه  فردا  بازی  در  او  حضور  احتمال  تا 

زمین سلتا قوت بگیرد. 
پیروزی  گل  تک  رفت،  بازی  در  که  نولیتو 
بود،  رسانده  ثمر  به  را  بارسا  مقابل  سلتا  بخش 
گفت:  خبرنگاران  به  برگشت  بازی  آستانه  در 

بازی  در  که  کنید  پیش بینی  نمی توانید  هرگز 
چه اتفاقاتی رخ خواهد داد اما می توانم اطمینان 
بدهم که سلتا مقابل بارسا تیمی شجاع و نترس 
تیم  بهترین  حاضر  حال  در  بارسا  بود.  خواهد 
برای  مساله،  این  به  توجه  بدون  اما  دنیاست 
گرفت.  خواهیم  قرار  تیم  این  مقابل  پیروزی 

مقابل بارسلونا نبرد تن به تنی خواهیم داشت. 
احتمال  مورد  در  شوخی  به  سپس  بازی کن  این 
گفت:  سلتا  مقابل  مصدوم  پای  با  مسی  حضور 
اما دوست  خیر  یا  بازی خواهد کرد  او  نمی دانم 
دارم به او بگویم که اگر می خواهد به ویگو بیاید 
یک شنبه  روز  است  بهتر  ولی  نیست  مشکلی 
روی نیمکت بنشیند و روز دوشنبه نیز به ساحل 

برود!















   شنبه15 حمل، 1394سال چهارم شماره 809   



Saturdayشماره 809سال چهارم15 حمل، 1394شنبه 4 April 2015 Year 04 Vol 809   













دولت  گروه  و  القاعده  صفوف  به  پیوستن  برای  که  خارجی  جنگ جویان  شمار 
اسالمی کشورهای شان را ترک کرده اند، به بیش از 25 هزار نفر افزایش یافته و 
این جنگ جویان از 100 کشور جهان می باشند. هیأتی از کارشناسان ملل متحد 
که تحریم ها علیه القاعده را نظارت می کند، با نشر گزارش جدیدی گفته که شمار 
جنگ جویان خارجی به گونه ی بی پیشینه از اواسط 2014 میالدی تا مارچ 2015 

حدود، 71 درصد افزایش داشته است.
بیش تر این جنگ جویان که در زیر چتر گروه های وابسته به القاعده و دولت اسالمی 
اند، در سوریه و عراق فعالیت دارند. در این گزارش هم چنان آمده که حدود 6500 
معین  سالنگی،  محمد ایوب  داشته اند.  فعالیت  افغانستان  در  خارجی  جنگ جوی 

امنیتی وزارت امور داخله حضور جنگ جویان خارجی را در افغانستان تأیید کرد؛ 
اما گفت که آمار ارائه شده در گزارش ملل متحد را تأیید یا رد کرده نمی تواند.

اردو و عربی
آقای سالنگی گفت که جنگ جویان خارجی در مناطق جنوب، شرق و شمال شرق 
افغانستان بیش ترین حضور را دارند. بیش تر آنان به زبان های عربی و اردو صحبت 
می کنند. معین امنیتی وزارت امور داخله گفت که جنگ جویان خارجی مستقر در 
افغانستان با عبور از خط دیورند وارد افغانستان می شوند و تمویل و تجهیز آنان 

نیز از مناطق قبایلی پاکستان صورت می گیرد.
خوانده  افراط گرایان  برای  جهانی  مکتب  را  عراق  و  سوریه  متحد  ملل  گزارش 

دارند.  فعالیت  کشور  دو  این  در  خارجی  جنگ جوی  هزار   22 که  است  گفته  و 
هم چنان گفته شده که صد ها جنگ جوی دیگر در یمن، لیبیا، پاکستان، سومالیا و 

کشور های شمال افریقا و فلیپین فعال اند.
و  آنی  آنان »تهدید  و شبکه های  است که جنگ جویان  گفته  متحد  ملل  هیأت 
دراز مدت« و یک »مشکل فوری امنیتی« برای جهان و نیازمند رسیدگی فوری 
است. کارشناسان ملل متحد هشدار داده اند که شکست گروه دولت اسالمی در 
سوریه و عراق سبب خواهد شد که جنگ جویان دهشت افگن خارجی در سر اسر 

جهان پراگنده شوند.
اما سفارش  گزارش حاکی است که رسیدگی به این چالش راه حل ساده ندارد؛ 
و سیر و سفر  افراطیت، جلب و جذب  از  پالیسی، جلوگیری  مؤثرترین  شده که 
جنگ جویان خواهد بود. گزارش بر تشریک معلومات استخباراتی میان کشور ها 

نیز تأکید کرده است. )صدای امریکا( 
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