
بنیاد مهرگان و لبخندهای شایگان
از مهر و کانونی  بنیادی  انرژی،  امید و  از  چند مهندس جوان و سرشار 
به شکوِه عمارت خویش  تا در شهری که شاروالش  لبخند ساخته اند  از 
و  می سپارد  گوش  شهوتش  بلند  صالی  به  فرهنگش  وزیر  می اندیشد، 
بزرگان دین و سیاستش عاشق شرارت و سیادت هستند، چراغ فرهنگ و 

خیراندیشی را روشن نگهدارند.
گروهی  که  است  ثروتی  و  همت  قطرات  عمران«،  مهرگان  »بنیاد 
نیک اندیش و اهل دل و دانش و فن با عرق جبین خود بنیاد گذاشته اند 
تا پشتوانه ای باشد برای روزگار غریب و غبارآلود فرهنگ و میراث های 
مکتوب و مغضوب تاریخ این سرزمین، تا یاور هنر و آموزش و پرورش 
باشد، تا مکتب بسازد و دانشجو بپروراند، تا دست اهالی قلم را از دامن 
بتاراند، تا کتاب های خاک گرفته ی تاقچه ها را  اندکی  خاشاک زور و زر، 
غبار روبی کند، تا اندیشه ی مکتوِم چند اهل دِل دورمانده از زر و زیور را 
مشهور و منتشر سازد و عطر مهربانی و سخاوت نیک اندیشی و نیک نامی 

را در این قحطی مهر و نیکویی، رواج دهد.
عمران  »شرکت  مدیران  و  اعضا  سرمایه ی  از  عمران،  مهرگان  بنیاد 
گروپ« برپای ایستاده است. شرکتی بزرگ و موفق که اکنون نام بلندی 
در فهرست عمران و آبادی و سرمایه گذاری کمایی کرده است و با ابتکار 
مهندسان حلیم و سلیمی مانند »ناصر احمدی« و »محمود بلیغ« تأسیس 

گردیده است.
و  فرهنگی  کارهای  صرف  را  توجهی  قابل  مبالغ  ساالنه  مهرگان  بنیاد 
و  بیت المال  چپاول  و  زمین  غصب  پول  مبالغ،  این  می کند.  خیریه ای 
آدم ربایی و زورگیری و رشوت خوری نیست، سرمایه ی شخصی و گروهی 
درس  و  ریخته اند  عرق  که  است  جوانانی  ابتکار  و  دسترنج  حاصل  و 

خوانده اند و از خالقیت خود به سرمایه و ثروت و آسایش رسیده اند.
این عمرانیان اما، فقط به بلند بردن طبقات خانه ی خود فکر نمی کنند، 
بلکه متعهدانه و آگانه به آبادی عصر و پویایی نسل خویش و عزلت زدایی 

از فرهنگ خود نیز می اندیشند.
پیشینه ی فقر و غربت، نه تنها حرص و آز و تبختر و تفرعن این مهندسان 
است.  افزوده  دردمندی شان  و  دانایی  غنای  به  بلکه  نکرده،  بیش تر  را 
بدین رو، بنیاد مهرگان را ساخته اند که بازواِن در راه ماندگان و فراموش 
را به سمت روشنایی و مهربانی و  را بگیرند و مسیرشان  امروز  شدگان 
نشر  با  از جنس مهر و شعور ساخته اند که  دانایی هموار کنند. مجمعی 
کتاب، از گذشته ی خویش یاد کنند و با ساختن مدرسه و حمایت از مجله 

و فیلم و هنر، برای آیندگان خود پیام برسانند.
بنیاد مهرگان ساالنه ده ها هزار دالر را صرف کتاب و حمایت از فرهنگ و 

ادبیات و هنر و مکتب سازی و امور اجتماعی می کند.
تا کنون آثار تاریخی، فرهنگی و ادبی...                  ادامه در صفحه 5
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3صفحه

امروز سی و ششمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران است. انقالبی که ایرانی ها 
داعیه ی  دردناک  تجربه ی  به  اینک  اما  شوند؛  رها  پهلوی  استبداد  شر  از  تا  کردند 
»حکومت اسالمی« منجر شده است. انقالب ایران برای سرنگونی »استبداد پهلوی«، 
ریشه دارتری  استبداد  پهلوی،   استبداد  زدودن  برای  انقالب  آن  از دل  اما  پیروز شد؛  
بیرون آمد. »جمهوری اسالمی« با حاکمیت بالمنازع »ولی فقیه«، استبداد ریشه دارتر 
و برنده تری است که حتا فرزندان صادق انقالب را به بند کشیده است. میرحسین 
موسوی  و ده ها نفر دیگر،  منتظر امضایی اند که سرنوشت شان مشخص شود؛ اعدام 
یا حبس یا رهایی مشروط. 36 سال پس از انقالب برای آزادی، اینک فرزندان آن 
انقالب، دشمنان انقالب اند. از نیوجرسی آمریکا تا شاخ آفریقا، از دفتر بی بی سی در 
لندن تا برج خلیفه در ُدبی، از یخ بندان روسیه تا تاریکی ناروی، ُپر است از ایرانی هایی 
که به دنیا درس می دهند که قدرت چیست، حاکمیت چیست، روشنفکری دینی یا 
فکر دینی، اسالم سیاسی یا دموکراسی؛ اما هیچ کدام امیدی به ایران رفتن ندارند و 
نمی توانند بروند. آن هایی که انقالب را یاری کردند تا به آزادی برسند، اینک فرار 

می کنند تا زندانی نشوند. این است سرنوشت لرزان یک انقالبی که برای آزادی...
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صفحه 2

اختالف نظر روی اصالح نظام انتخاباتی

5

برای نخستین بار دولت افغانستان شش دانشجوی نظامی را برای آموزش 18 ماهه ی نظامی به پاکستان 
فرستاده است. این دانشجویان در دانشگاه نظامی کاکول در ایبت آباد پاکستان آموزش  آموزش می بینند. در 
طول سیزده سال گذشته با توجه به سیاست ها و برنامه های تخریب کارانه ی پاکستان در امور افغانستان، 
هیچ دانشجوی نظامی افغانستان برای آموزش به پاکستان فرستاده نشده است؛ در حالی که دانشجویان 
نظامی افغانستان به کشور هند، رقیب سیاسی پاکستان، آمریکا، ترکیه و سایر کشورها فرستاده شده اند و 

آموزگاران نظامی خارجی در داخل کشور نیز سربازان و نیروهای امنیتی ما را آموزش می دهند. 
توجیه رهبران دولت از فرستادن دانشجویان نظامی به پاکستان این است که این اقدام را گامی برای 
اعتماد سازی میان دو کشور می دانند و آن را در جهت بهبود روابط سیاسی با پاکستان، مؤثر تلقی می کنند. 
این اقدام دولت پس از سفر رییس جمهور محمد اشرف غنی به پاکستان برای بهبود روابط سیاسی و حل 

اختالف ها با پاکستان صورت گرفته است و رییس جمهور در آن سفرش گفت که...

آموزش افسر یا جاسوس؟

36 سال پس از 22 بهمن؛ 

سرور دانش، معاون 
دوم رییس جمهور 
تأکید دارد، اصالح 
نظام انتخاباتی به 
معنای برکناری 
تمام مسئوالن 
ارشد کمیسیون های 
انتخاباتی نیست؛ 
اما ریاست اجرایی 
در واکنش به این 
اظهارات دیروز 
گفت، مطابق 
توافق نامه ی 
سیاسی، باید 
مسئوالن زمینه ساز 
تقلب در انتخابات 
ریاست جمهوری 
گذشته، از وظیفه 
سبک دوش شوند.



اطالعات روز: سرور دانش، معاون دوم رییس 
انتخاباتی  نظام  اصالح  دارد،  تأکید  جمهور 
ارشد  مسئوالن  تمام  برکناری  معنای  به 
ریاست  اما  نیست؛  انتخاباتی  کمیسیون های 
اجرایی در واکنش به این اظهارات دیروز گفت، 
مسئوالن  باید  سیاسی،  توافق نامه ی  مطابق 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  تقلب  زمینه ساز 

گذشته، از وظیفه سبک دوش شوند.
بر  مبنی  انتخاباتی  جنجال های  افزایش  از  پس 
تقلب گسترده در انتخابات، حکومت وحدت ملی 
و  جمهور  رییس  آن،  دنبال  به  و  گرفت  شکل 
رییس اجرایی برای جلوگیری از چنین جنجال ها 
در آینده، بر اصالح نظام انتخاباتی توافق کردند؛ 
اما با گذشت بیش از 4 ماه از این توافق، هنوز 

نهادهای انتخاباتی اصالح نشده اند.

انتخابات  برگزاری  که  است  حالی  در  این 
اخیر  هفته ی  چند  در  و  شده  نزدیک  پارلمانی 
تأکید  انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  از  شماری 
این  نشود،  اصالح  انتخاباتی  نظام  اگر  دارند، 
انتخابات به سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری 
زود تر  هرچه  ایجاد  خواستار  آنان  می شود.  دچار 

کمیسیون اصالحات انتخاباتی شده اند.
اعضای  کاری  دوره ی  انتخابات،  قانون  تعدیل 
سرنوشت  شدن  مشخص  و  انتخابات  کمیسیون 
اساسی  موارد  از  کمیسیون  این  کنونی  اعضای 
حال  در  دارند.  جدی  بازنگری  به  نیاز  که  است 
ریاست  و  جمهوری  ریاست  ارگ  بین  حاضر 
اجرایی در مورد کارمندان کنونی کمیسیون های 

انتخاباتی اختالف نظر وجود دارد.
معاون دوم ریاست جمهوری دیروز به بی بی سی 

مستقل  کمیسیون  در  فردی  هیچ  که  گفت 
انتخابات نباید بدون ارزیابی و اتهام برکنار شود. 
آصف آشنا، از سخنگویان ریاست اجرایی گفت، 
در  رای شهروندان  در سالمت  افرادی که  تمام 
انتخابات گذشته مقصرند، باید برکنار و یک تیم 

سالم و مورد اعتماد روی کار آید.
توافق نامه ی  رویکرد  که  افزود  ادامه  در  او 
مشخص  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  سیاسی 
نارسایی های  تمام  باید  آن،  اساس  بر  و  است 
نهادهای  در  دیگر  مشکالت  و  انتخابات  قوانین 
روزهای  در  است  قرار  شوند.  اصالح  انتخاباتی، 
کمیسیون  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  آینده 
تیم  هردو  از  متشکل  انتخاباتی  اصالحات 

تشکیل شود.
در  عضویت  برای  اجرایی  ریاست  نمایندگان 

این کمیسیون انتخاب شده و نام آنان در اختیار 
با  است.  گرفته  قرار  نیز  غنی  جمهور  رییس 
که  گفت  جمهور  رییس  دوم  معاون  حال،  این 
جناح  هردو  اعضای  از  اصالحات  کمیسیون 
در  گسترده،  اصالحات  و  شد  خواهد  تشکیل 

هماهنگی با تیم عبداهلل صورت می گیرد.
که  گفت  ادامه  در  جمهور  رییس  دوم  معاون 
قانون  انتخاباتی،  نظام  اصالح  اساسی  مشکل 
است و افزود که در کنار آن، مشکالت دیگری 
نیست  معلوم  هنوز  افزود،  او  دارند.  وجود  نیز 
الکترونیکی  شناس نامه ی  از  آینده  انتخابات  در 
در  اگر  گفت،  دانش  خیر.  یا  می شود  استفاده 
الکترونیکی  شناس نامه ی  از  آینده  انتخابات 
تقلب  هم  باز  قانون  اصالح  با  نشود،  استفاده 

صورت می گیرد. 

و  معادن  وزارت  مسئوالن  روز:  اطالعات 
در  خبری  نشست  یک  در  دیروز  کشور  پترولیم 
کابل اعالم کردند، امروز نشستی در پاکستان بین 
برگزار  تاپی  نمایندگان کشورهای عضو پروژه ی 
می شود. به گفته ی آنان، محور بحث این نشست، 
پروژه  این  تطبیق  راه های  و  اخیر  پیشرفت های 

خواهد بود.
و  معادن  وزارت  سخنگوی  صدیقی،  رفیع 
افغانی  امروز هیأت  پترولیم گفت که در نشست 
کارهای  او،  گفته  ی  به  کرد.  خواهد  اشتراک  نیز 
تکمیل  تقربیاً  تاپی  پروژه ی  تخنیکی  و  ابتدایی 

شده و قرار است کار عملی آن آغاز شود. صدیقی 
گفت، قرار است در این نشست در مورد اعطای 
قرارداد تطبیق این پروژه به شرکت توتال فرانسه 

نیز فیصله شود.
تفاهم نامه  ی انتقال گاز ترکمنستان بین افغانستان، 
پاکستان و هند در سال 2010 امضا شد. 1735 
تاپی تخمین شده  لوله ی پروژه ی  کیلومتر طول 
و قرار است 535 کیلومتر آن از خاک افغانستان 
ترکمنستان  و  هند  پاکستان،  افغانستان،  بگذرد. 
دارند.  سهم  پروژه   این  در  درصد   25 هر کدام 
نمایندگان چهار کشور توافق کرده اند، کار پروژه ی 

تاپی در یکی از ماه های سال 2015 آغاز و تا سال 
2017 تکمیل شود.

حدود 8 میلیارد دالر هزینه ی این پروژه  تخمین 
با ساخت آن ساالنه 33 میلیارد متر  زده شده و 
مکعب گاز از ترکمنستان به کشورهای افغانستان، 
گاز  انتقال  می شود.  داده  انتقال  هند  و  پاکستان 
طبیعی ترکمنستان توسط لوله از شهرهای هرات 
و قندهار به پاکستان صورت می گیرد و با عبور از 
پاکستان، در شهری موسوم به »فاضیلکا« در هند 
پایان می یابد. اشرف غنی در سفرش به ترکمنستان 
پروژه ی تاپی را برای رشد اقتصادی این کشورها 

ارزنده خواند. ناامنی یکی از چالش های عمده ی 
عملی شدن پروژه ی تاپی عنوان شده؛ اما وزارت 
برای  نیرو  هزار  بود، 7  گفته  پیش تر  داخله  امور 
تأمین امنیت این پروژه موظف خواهند شد. با این 
حال، کارشناسان مسایل اقتصادی پروژه ی تاپی 
را برای رشد اقتصاد کشور مهم خوانده و گفته اند، 
و  افغانستان  امنیت  بهبود  به  آن،  شدن  عملی 
منطقه نیز اثرگذار است. به گفته ی آنان، پاکستان 
به گاز ترکمنستان نیاز جدی دارد و با عملی شدن 
قسمت  در  است  ناگزیر  پاکستان  تاپی،  پروژه ی 

امنیت آن توجه داشته باشد.

اطالعات روز: در عملیات هوایی و زمینی ارتش 
والیت ها،  از  شماری  در  گذشته  ساعت   24 در 
در  شده اند.  کشته  طالب  شورشی   48 حداقل 
دفاع  وزارت  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی 
ملی به روزنامه ی اطالعات روز  آمده است، در این 

عملیات تعدادی از شورشیان زخمی و سه تن دیگر 
آنان بازداشت شده اند.

منظور  به  عملیات  این  خبرنامه،  این  بنیاد  بر 
برقراری صلح و آرامش در مربوطات والیت های  
راه اندازی  کابل  و  هلمند  قندوز،  قندهار،  ارزگان، 

و  سالح  یک مقدار  عملیات  این  در  بود.  شده 
مهمات جنگی، از جمله یک فیر مرمی  »بی  ام« 

نیز به دست نیروهای اردوی ملی آمده  است.
در خبرنامه آمده است، نیروهای ارتش 31 حلقه 
ماین کنار جاده را نیز کشف و خنثا کرده اند. در 

ادامه ی خبرنامه آمده است، از اثر انداخت سالح 
سنگین دشمن و انفجار ماین کنار جاده، 4 افسر 
اردوی ملی کشته شده اند. از سوی دیگر، وزارت 
داخله دیروز اعالم کرد که نیروهای امنیتی هشت 

حلقه ماین را از چند والیت کشف و خنثا کره اند.

از  نفری  پنج  گروه  یک  روز:  اطالعات 
مهاجمان انتحاری ملبس با لباس پولیس، دیروز 
شمال  در  قندوز  والیت  پولیس  فرماندهی  به 
کشور حمله کردند. در این حمله، ابتدا دو مهاجم 
مواد انفجاری حامل شان را در ورودی ساختمان 
فرماندهی پولیس قندوز انفجار دادند و زمینه ی 

فرماندهی  این  داخل  به  دیگر  مهاجم  ورود سه 
فراهم را کردند.

امنیتی  نیروهای  بین  شدیدی  درگیری  سپس 
از یک ساعت  از پس  و  آغاز شد  و سه مهاجم 
درگیری، تمام مهاجمان از پا درآمدند. سید سرور 
قندوز  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  حسینی، 

رخم  پولیس  یک  تنها  حمله  این  در  که  گفت 
سطحی برداشته است. از تلفات غیرنظامیان در 

این درگیری، هنوز جزئیاتی ارائه نشده است.
فرماندهی  مرکز  به  حمله  مسئولیت  طالبان 

پولیس قندوز را به عهده گرفته اند. 
شهر  اول  ناحیه ی  در  قندوز  پولیس  فرماندهی 

است. 
قندوز،  مرکزی  زندان  فرماندهی  این  اطراف  در 
خانه های  و  دولتی  اداره های  از  دیگر  برخی 
از  کشور  شمال  در  قندوز  دارند.  قرار  مسکونی 
والیت  این  در  شورشیان  که  است  والیت هایی 

فعالیت دارند.

افغانستان  توافق  اساس  بر  روز:  اطالعات 
 130 بانک  این  آسیایی،  انکشافی  بانک  و 
حمل ونقل  سیستم  تقویت  برای  را  دالر  میلیون 
برای  پول  این  قرار می دهد.  اختیار حکومت  در 
مسیر  در  کیلومتری   108 ملی  سرک  ساخت 
بدخشان  والیت  بهارک-اشکاشم  ولسوالی های 

در نظر گرفته شده است.
وزارت  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در 
است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  مالیه 
بانک انکشاف آسیایی و حکومت به روز سه شنبه 

دو موافقت نامه را در این زمینه امضا کردند. بر 
کمک  شامل  پروژه   این  خبرنامه،  این  اساس 
برای  اروپا  اتحادیه ی  دالر  میلیون   21 معادل 
بهبود  و  افغانستان  آهن  خط  سیستم  تقویت 
اقتصادی  همکاری  راه  از  افراد  و  اموال  انتقال 
جهت   )CAREC( مرکزی  آسیای  منطقه ای 
بهبود بهره برداری و حفظ و مراقبت سرک ها در 

کشور است.
در  آسیایی  انکشاف  بانک  رییس  پانیال، 
و  حمایت  به  متعهد  بانک  این  که  گفت  کابل 

جامع  طرح  یک  تطبیق  و  ترانسپورتی  انکشاف 
در افغانستان است. به گفته ی او، بانک انکشاف 
آسیایی تا کنون بیش تر از 1.2 میلیارد دالر را به 
ساخت سرک ها، خط آهن و میدان های هوایی 

افغانستان اختصاص داده است.
به دنبال آن، اکلیل حکیمی، وزیر مالیه از کمک 
گفت،  و  کرد  قدردانی  آسیایی  انکشاف  بانک 
امیداور م همکاری در بخش توسعه ی حمل ونقل 
بیش تر شود. این پروژه چهارمین برنامه ی ازدیاد 
مالی و توسعه ی بخش حمل ونقل  سهولت های 

در کشور است که توسط بانک انکشاف آسیایی 
تمویل می شود.

کیلومتر   620 بازسازی  شامل  قبلی  پروژهای 
فرعی  پروژه های  منطقه ای،  و  ملی  سرک 
انکشاف محلی و برنامه ریزی برای 640 کیلومتر 
خط آهن شمال بوده است. مرکز بانک انکشاف 
بانک  این  و  است  فلیپین  »مانیال«ی  آسیایی 
از  اوقیانوسیه  و  آسیا  در  فقر  کاهش  بخش   در 
طریق »رشد اقتصادی و یک پارچگی منطقه ای« 

فعالیت دارد.

جمهور  رییس  اوباما،  باراک  روز:  اطالعات 
امریکا اعالم کرده است که کشورش برای تأمین 
ثبات و امنیت کامل افغانستان تالش  خواهد کرد. 
افغانستان  از قلمرو  امریکا  این که  به  اشاره   با  او 
بر  کشورش  که  است  گفته  می کند،  حفاظت 
تعهدات خود به آموزش و مشوره دهی نیروهای 

امنیتی این کشور پابند می باشد.
رییس جمهور امریکا این اظهارات را به تازگی در 
یک نشست خبری در کاخ سفید با انگال مرکل، 
نخست وزیر آلمان بیان کرده است. اوباما در این 
نشست گفته است که نیروهای امنیتی افغانستان 
باید  نیروها  این  و  دارند  جدی  حمایت  به  نیاز 
بیش تر آموزش ببینند. نخست وزیر آلمان پس از 
به  اوباما  با  مالقات  برای  مونیخ،  نشست  پایان 

واشنگتن سفر کرده است.
منازعات  حل  مقام،  دو  این  دیدار  از  هدف 
حاشیه ی  در  اما  بوده؛  اوکراین  شرق  در  جاری 
امنیتی  وضعیت  مورد  در  گفت وگوهای شان، 
جمهور  رییس  کرده اند.  بحث  نیز  افغانستان 
امریکا تأکید کرده است که تمام کشورهای مورد 
تهدید گروه های تروریستی، باید برای مبارزه با 
آنان جدی عمل کنند. امریکا و آلمان در جریان 
را  نظامی  شمار  بیش ترین  گذشته  سال  سیزده 
بخش های  در  کشور  دو  این  داشتند.  کشور  در 
نیز  کشور  در  زنان  ظرفیت  رشد  و  انکشافی 
پایان  با  رسانده اند.  مصرف  به  را  دالر  میلیون ها 
مأموریت جنگی ناتو در کشور، حضور نیروهای 

خارجی به 12 هزار نفر کاهش یافته است.

اختالف نظر روی اصالح نظام انتخاباتی2

پاکستان، میزبان نمایندگان کشورهای عضو پروژه ی تاپی

کشته شدن 48 شورشی در عملیات هوایی و زمینی ارتش

حمله ی گروهی مهاجمان مسلح به فرماندهی پولیس قندوز 

کمک 130 میلیون دالری برای تقویت سیستم حمل ونقل افغانستان

اوباما: برای تأمین ثبات و امنیت کامل افغانستان، تالش می کنیم

تعلیق کمک نظامی هند
 برای خوشنودی پاکستان

رییس جمهور غنی کمک های نظامی هند به افغانستان را به تعلیق 
درآورده است. در حالی که هند آمادگی ارسال سالح به افغانستان را 
داشت؛ اما رییس جمهور غنی در سفرش به پاکستان در ماه گذشته، 
ارسال این کمک ها از سوی هند را به منظور جلب اعتماد پاکستان، 

به تعلیق در آورد. 
ارسال سالح از سوی هند به افغانستان، میراث دیپلماسی رییس جمهور 
کرزی بود. آقای کرزی فهرستی از نیازمندی های نظامی افغانستان را 
را  کمک ها  این  ارسال  بررسی،  از  پس  نیز  نو  دهلی  و  داد  هند  به 
پذیرفت. این تسلیحات شامل جنگ افزار های سبک و سنگین است 
که قرار بود هند خود یا با خریداری از روسیه برای دولت افغانستان 

تهیه نماید.
افغانستان حوزه ی رقابت شدید هند و پاکستان است. این دو همسایه ی 
متخاصم و رقیب سال هاست که می کوشد یک دیگر را در افغانستان 
با  نظامی  و  امنیتی  همکاری های  حوزه ی  دهد.  قرار  فشار  تحت 
افغانستان، خصوصا آموزش سربازان و کمک تجهیزات و جنگ افزار 
به افغانستان، برای هردو کشور فوق العاده مهم است. پس از این که 
رییس جمهور کرزی فهرست نیازمندی های نظامی افغانستان را به 
هند داد، پاکستان ابتدا با اعزام گروه های انتحاری و تشدید ناامنی ها 
واکنش نشان داد و سپس با طرح درخواست آموزش افسران ارتش 
ملی افغانستان، تالش کرد تا در این معادله موازنه ایجاد کند. اکنون 
اما نخستین گروه افسران ارتش ملی برای آموزش نظامی به پاکستان 
اعزام شد، ولی ارسال کمک های نظامی آماده ی هند به افغانستان، 
به تعلیق در آمد. رییس جمهور غنی در سفر اخیرش به پاکستان با 
تعلیق ارسال کمک های نظامی هند به افغانستان، توازن این معادله ی 

منطقه ای را به نفع پاکستان تغییر داد. 
رییس جمهور غنی ظاهرا می خواهد با تغییر توازن این معادله به نفع 
پاکستان، همکاری این کشور در مبارزه با تروریسم و روند مصالحه را 
جلب کند؛ اما این راه پیموده شده و به نتیجه ای نرسیده است. رییس 
جمهور کرزی در سیزده سال گذشته بارها به هدف جلب همکاری 
صادقانه ی پاکستان، با گذشتن از بسیاری چیزها، معادله ی منطقه ای را 
به سود پاکستان تغییر داد؛ اما این کشور هیچ گاه دست از بازی دوگانه 
بر نداشت. رییس جمهور کرزی در ماه های اخیر حکومتش با توجه 
به همین تجربه، فهرست نیازمندهای نظامی افغانستان را به هند داد 
و با امضای پیمان استراتژیک با هند، موازنه ی معادله ی افغانستان– 

هند–پاکستان را مستحکم کرد.
اکنون نیز رییس جمهور غنی با تغییر این موازنه  به سود پاکستان، 
نمی تواند همکاری صادقانه ی این کشور را جلب کند. گذشته از آن، 
هند دوست استراتژیک افغانستان است. این کشور در گذشته، پس از 
آمریکا، از بزرگ ترین کمک کننده های افغانستان بوده و در سال های 
پیشرو نیز یکی از متحدان اصلی افغانستان خواهد بود. افزون بر آن، 
تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی افغانستان یکی از مهم ترین اولویت ها 
است. هم اکنون نیروهاي امنیتي افغانستان از نظر تسلیحاتی به شدت 
نیازمند مي باشد. مسئوالن وزارت دفاع تنها از روند تجهیز نیروهای 
زمینی افغانستان، آن هم در حد سالح های متعارف، راضی اند؛ اما در 
بخش های دفاعي و قواي زرهي و نیروي هوایي افغانستان به شدت 

کاستي و نیازمندي وجود دارد. 
هم اکنون دولت افغانستان فاقد قواي زرهي و هوایي الزم مي باشد 
و تانک و توپ و سالح هاي سنگین به تعداد اندک در اختیار اردوي 
ملي قرار دارد. در این مدت، تمام روند تجهیز و تقویت نیروهاي امنیتي 
افغانستان، به نیروي زمیني و جنگ افزار هاي سبک و متعارف خالصه 

شده است. 
این در حالی است که افغانستان در یک منطقه ی کامال خطرناک قرار 
گرفته و حاکمیت ملي و تمامیت ارضي آن از هر نظر در تهدید قرار 
دارد. موقعیت حساس افغانستان در رقابت هاي منطقه اي از یک سو،  
همسایگان بي اعتماد و فرصت طلب و وجود تنش ها و اختالفات مرزي 
با همسایگان از سوي دیگر، امنیت و تمامیت ارضي کشور را بیش تر 
شکننده ساخته و آمادگی های دفاعی را در هر شرایطی بیش از پیش 

الزامی می سازد. 
افزون بر آن کانون هاي تروریسم و بستر هاي بنیادگرایي و افراط گرایي 
در منطقه،  تهدید و چالش امنیتي را براي افغانستان دو چندان کرده و 
نیاز است که افغانستان همیشه آمادگي دفاعي داشته باشد. گذشته از 
تهدیدهای درازمدت امنیتی،  جنگ جاري با تروریسم و تأمین امنیت 

کشور نیز ایجاب نیروي هوایي و زرهي را مي نماید.
افغانستان در خط مقدم هرنوع تهدیدهاي تروریستي و جنبش هاي 
نیروي  یک  داشتن  و  مي باشد  منطقه  امنیت  برهم زننده ی  رادیکال 
تهدیدهای  از  را  منطقه  و  جهان  کشورهاي  مي تواند  قوي،  نظامي 
دولت  که  می کنند  ایجاب  مسایل  این  تمام  دهد.  نجات  امنیتي 
افغانستان دریافت جنگ افزار و تجهیز نیروهای امنیتی اش را در اولویت 

تمام برنامه ها و سیاست هایش قرار بدهد.
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امروز سی و ششمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی ایران است. 
انقالبی که ایرانی ها کردند تا از شر استبداد پهلوی رها شوند؛ اما 
اینک به تجربه ی دردناک داعیه ی »حکومت اسالمی« منجر 
پهلوی«،  »استبداد  سرنگونی  برای  ایران  انقالب  است.  شده 
انقالب برای زدودن استبداد پهلوی،   از دل آن  اما  پیروز شد؛  
با  اسالمی«  »جمهوری  آمد.  بیرون  ریشه دارتری  استبداد 
حاکمیت بالمنازع »ولی فقیه«، استبداد ریشه دارتر و برنده تری 
است.  کشیده  بند  به  را  انقالب  فرزندان صادق  حتا  که  است 
که  اند  امضایی  منتظر  دیگر،   نفر  ده ها  و  موسوی   میرحسین 
سرنوشت شان مشخص شود؛ اعدام یا حبس یا رهایی مشروط. 
36 سال پس از انقالب برای آزادی، اینک فرزندان آن انقالب، 
دشمنان انقالب اند. از نیوجرسی آمریکا تا شاخ آفریقا، از دفتر 
بی بی سی در لندن تا برج خلیفه در ُدبی، از یخ بندان روسیه تا 
تاریکی ناروی، ُپر است از ایرانی هایی که به دنیا درس می دهند 
که قدرت چیست، حاکمیت چیست، روشنفکری دینی یا فکر 
دینی، اسالم سیاسی یا دموکراسی؛ اما هیچ کدام امیدی به ایران 
یاری  را  انقالب  که  آن هایی  بروند.  نمی توانند  و  ندارند  رفتن 
کردند تا به آزادی برسند، اینک فرار می کنند تا زندانی نشوند. 
این است سرنوشت لرزان یک انقالبی که برای آزادی و رهایی 
از سلطه برپا شد؛ اما با استبداد دینی همراه شد. انقالبی که نه 
عشق آزادی و مردم ساالری ایرانی ها را سرکوب توانست و نه 
نورش خانه های تاریک مسلمانان جهان را روشن کرد؛ انقالِب 
روزگار 36  در  اینک  اما  ِدل.  از  دور شده  و  ِگل  در  مانده  بند 
سال بعد از انقالب، سفارت جمهوری اسالمی ایران گل افشانی 
می کند تا به چشم مردم بزند که 36 سال پیش در ایران چه 
اتفاق افتاد؟ و در روزی که عده ای دعوت شده اند تا در بزم کباب 
و ارشاد اشتراک کنند، من دارم می نویسم که چرا 36 سال پس 
از پیروزی انقالب ایران، فقط یک نفر در افغانستان مرید این 
انقالب است و چرا جمهوری اسالمی ایران این لشکر یک نفره 

را تبلیغات می کند؟ 
روزی  از  قبل  سال  چند  ایران  در  انقالب  1- پیروزی 
خانواده ی  در  که  تولدی  شده ام.  تولد  من  که  افتاده  اتفاق 
سال  تولد 17  این  است.  گرفته  شیعه مذهب صورت  مسلمان 
و  کتاب«  »پنج  شریف«،  »قرآن  سوره«،  »پنج  با  همراه 
»توضیح المسایل« همراه بوده است. اصول دین را در مسجد 
یاد گرفتم و احکام نجاست و غسل میت و نماز غفیله و اسباب 
آیت اهلل خویی خواندم.  را در رساله ی  شکیات روزه و طهارت 
ابوبکر )رض( و  زندگی نامه های حضرت عمر )رض(، حضرت 
حضرت عثمان )رض( را در مکتب خط زدم. پس از هفده سال 
کوری و تاریکی، ساعت ها برای رسیدن به مرکز وصل شدن 
به انترنت و فضای سایبر دویدم و نفس کشیدم. آن جا جان را 
به جانان رساندم و با پایگاه های انترنتی عبدالکریم سروش و 
مجتهد شبستری و محسن کدیور آشنا شدم. عبور از هفده سال 
اول، تنها با تمرین ریاضی و فیزیک ممکن و میسر شد، اتصال 
به وبالگ ها و وب سایت های شخصی سروش و محسن کدیور، 
به من آموخت که دنیا چیست؟ طبیعت چیست؟ دین چیست؟ 

خدا کیست؟ انسان کیست؟ 
همین که خواندم، »اسالم و مدرنیسم«، یاد گرفتم که عکس 
خمینی را از دیوار خانه ام پایین بیاورم  و این کار را کردم. وقتی 
رسیدم به این که بخوانم، »نقدی بر قرائت رسمی از دین«، مالی 
قریه را بر سر جوهر دین و ُپست دین به چالش کشاندم. در ایام 
محرم، زمانی که سر منبر از کربال روایت می کرد، چشمش که 
به چشمم می افتاد، ناگهان جمع می کرد و جسارتش کم می شد.

بسیاری  در  که  است  منطقی  جدال  از  تجربی  روایت  این 
افغانستان رخ داده است و رخ می دهد.  خانواده های شیعی در 
تریبون هایی که انقالب اسالمی به صورت انحصاری در اختیار 
شکسته  انحصارش  دیگر  اینک  بود،  داده  قرار  روحانیت  قشر 
است. جوانان بیش از این که به مسجد وصل باشند، به مکتب 
فیس بوک  استاتوس  بخوانند،  رساله  این که  جای  به  می روند. 

می نویسند. بیش از این که بپرسند ثبت نام بورس های ایران چه 
وقت است، آمادگی می گیرند تا امتحان »تافل« بدهند. مساجد 
در قریه و قصبات خالی اند. آموزشگاه های موسیقی و انگلیسی 

لبریز است از جوانانی که به آموختن آن عشق می ورزند.
را  نقادی  نسل  گفتن،  و سخن  انحصار سخن  شدن  شکسته 
داعیه های  و  اسالمی  جمهوری  علیه  همه  که  است  پرورانده 
که  نمی اندیشند  جوانان  است.  آن  اسالمی  حکومت  برپایی 
چطوری بیاموزند که »والیت فقیه« چیست؟ اما جوانان صدها 
مقاله می نویسند که »انتخابات آزاد« چیست؟ این ها به مدارس 
نمی روند که بدانند حکم جدید فقهی در باب ابطال روزه چیست؟ 
اما تمرین می کنند که مشارکت سیاسی از طریق دموکراسی 

امکان پذیر است.
2- تاقچه های تاریک و گلین دو دهه قبل که مملو بودند 
آیت اهلل های  توضیح المسایل  و  حیدری  حمله ی  و  نوحه  از 
فربه تر  مهجوری،  و  »مشتاقی  به  را  جا  اینک  ایرانی،  و  ُقمی 
از ایدیولوژی، قبض و بسط تیوریک شریعت، حق الناس، راهی 
به رهایی، پوپر، مارکس، گابریل گارسیا مارکز، نوام چامسکی، 
همه  این ها  داده اند.  و...«  شبستری،  ملکیان،  کدیور،  سروش، 
محصول همان انقالب اند. رساله ها و توضیح المسایل دینی را 
انقالب به افغانستان صادر کرد. کتاب های سروش و کدیور و 
ملکیان و ترجمه ی آثار پوپر، مارکس، چامسکی، هابرماس و 
کانت را نیز انقالب به افغانستان آورد؛ اما در بازار پرشتاب و مملو 
از اجناس مختلف، خریداران جوان برای سروش و شریعتی و 
کدیور هزاران افغانی پرداختند؛ اما برای آثار مصباح یزدی قدم 
رنجه نکردند و آن را رایگان به خانه و قفس کتابخانه ی شان 
و  و سخن رانی  تریبون سخن  که  اندازه  همان  به  ندادند.  راه 
و  لنگ شد  نقل  پای  آن،  از  بیش تر  شد،  رفتن شکسته  منبر 
تاج عقل بلند. انسان های افغانی به انقالب و میراث انقالب به 
عنوان یک پدیده ی ارزشی و نقلی بسنده نکردند، آن ها انقالب 
و فکر رسمی برآمده از انقالب را با عیار عقل سنجیدند. عقلی 
که سروش و هم فکرانش به جوانان ما آموختاند، اینک معیار 
برتری و تقوا و جایگاه میان جوانان است. جوانانی که دین دار 
اند، مسلمان اند، شیعه اند و سنی اند؛ اما مهم تر از همه این که، 
این گونه فکری که سروش منتشر کرد، در  اند.  همه عقالنی 
افغانستان گسترده  خریداری شد و جای نقلی را که مصباح یزدی 

و ده ها روحانی دیگر بسته بندی کرد و تحفه فرستاد، گرفت.
3- نسلی که در حول و حوش سال های انقالب ایران در 
افغانستان متولد شد ، بیش ترین رنج را از نظاِمی که انقالب حاکم 
کرد، کشید. هزارستان ُپر است از انسان هایی که به جرم افغانی 
و  دیده اند، شکنجه شده اند  بودن، سال ها تحقیر شده اند، زجر 
کرامت انسانی شان سلب شده  است. »افغانی کثافت«، توهین 
را  آن  کاربرد  مصداق  افغان ها  همه ی  که  است  دشنامی  و 
افغانستان آن را یا تجربه  می دانند، وگر نه همه ی هزاره های 
کرده اند، یا برای شان قصه شده است. چنین تجربه  ای از انقالبی 
که وعده داده بود، حکومت اسالمی ایجاد می کند و »وحدت 
اکثریت  که  است  تجربه  ای  بدترین  بود،  شعارش  مسلمانان« 
افغانی ها در طول زندگی شان دارند. این نسل هرچند که سال ها 
در قریه هایی زیسته  که خانه های شان عکس خمینی داشته اند 
مناسک  و  اعمال  منبع  خویی  و  منتظری  آیت اهلل  رساله ی  و 
عبادی و دینی شان بوده است؛ اما سال ها در اصفهان و تهران 
و کرمانی زیسته اند که چاشنی آب و نان شان، »افغانی کثافت« 
و یک شعار،  انقالب  از یک  متفاوت  تجربه ی  دو  است.  بوده 
تمامی افغان ها را به زندگی واقع بینانه  ای متوسل کرده اند. دیگر 
مثل سال های قبل، افغان ها به انقالب اسالمی نمی اندیشند و 
از آن خبر ندارند. برپایی حکومت اسالمی با حاکمیت مطلقه ی 
والیت فقیه، آرمانی است که مرزش با استبداد عریان دینی از 
قلمرو ایران بیرون نرفته است. بسیاری از مسلمانان افغانستان 
نه تنها که نمی دانند والیت فقیه چیست، بلکه نمی دانند انقالب 

اسالمی ایران چیست؟

4- پیرمرد روحانی افغانی که حاال در ُقم رساله می نویسد و 
زیارت امام رضا می رود، در خفا پسرانش را از آدرس بورس های 
هند.  و  قزاقستان  و  ترکیه  به  است  فرستاده  افغانستان  دولتی 
مردی که عمرش را برای رساله نوشتن دارد آرام آرام به پایان 
می رساند، نصحیت بزرگش برای پسرانش این است که عزیزانم! 
بهتر است رشته ی کامپیوتر و طبابت بخوانید و به جای ایران، در 
هند و امریکا و انگلیس تحصیل کنید. این گونه نسلی که متقاعد 
شده بود »انقالب اسالمی«، انفجاِر نور است، عاقالنه از گرفتار 
شدن پسران شان در تاریکی والیت فقیه، جلوگیری می کنند. 
نسلی که در حال رفتن اند و اگر نرفته اند، در راه برگشتن اند، 
زوال ستاره   ی شان را در مناسبات اجتماعی و دنیای مدرن امروز 
با چشم خودشان می بینند. پس چه دلیلی هست که پایان را 
نه  اسالمی  انقالب  حاال  می دیدند.  آغاز  در  که  ببینند  چنان 
طلیعه ی روشن یک آینده ی درخشان، بلکه یادآور یک محنت و 
رنج فراوان برای نسلی است که با دست اندازی مأموران والیت 
فقیه، دست به یخن برادرشان بردند و صورت پسرشان را زدند. 
حاال، این که انقالب اسالمی چه پیامدهایی برای ایران داشت 
و شهروندان ایرانی این انقالب را چگونه تفسیر می کنند، یک 
مذهبی  و  فرهنگی  لحاظ  به  که  افغانستان  برای  اما  طرف؛ 
روایت  انقالب  این  دارد،  ایران  با  را  مشترک  وجه  بیش ترین 
36 سال رنج و تجربه ی دردناک است. کشمکش های داخلی 
افغانستان و مهم تر از همه، شعار آیت اهلل خمینی که »اسالم 
مرز نمی شناسد«، به دل ها چنگ زد و سبب شد حجم زیادی 
از شهروندان افغانستان به ایران مهاجرت کنند. به زبان ساده، 
به هر میزانی که انقالب اسالمی قدم به کهن سالی می گذارد، 
تجربه ی دردناک مهاجران افغان از این انقالب غنی تر می شود. 
و  بُردیم  انقالب  از  که  فراوانی  محنت  سال   36 به  توجه  با 
خاطره ی غم انگیِز مهاجرت در ایران را تجربه کردیم، حاال دیگر 

بساط برگزاری مراسم 22 بهمن را از قریه ها برچیده ایم. 
زیر پوست جامعه ی  آرمان در  زوال یک  این گونه است که  و 
افغانستان به وضوح قابل رویت است. نه ریال و تومان سپاه بازار 
انقالب را رونق بخشید و نه رساله ی آن آیت اهلل ها جلو بصیرت 
مردم را گرفت. انقالب اسالمی ایران همان گونه که از اول در 
افغانستان فقیر ماند، حاال نیز بیچاره است و بی رهرو. انقالب 
اسالمی ایران آن گونه که فرزند صادقش )آیت اهلل منتظری( را 
شکنجه کرد، بی رحمانه تر برای رهروان بیرون مرزی اش دردسر 
آفرید. آن گونه که در زیر پوست جامعه ی ایران تحولی در حاِل 
بزرگ تری  تحول  افغانستان،  در  این جا،  است،  خوردن  رقم 
که  نسلی  دل  از  شد.  خواهد  ایران  اسالمی  انقالب  دامن گیر 
هوادار انقالب اسالمی ایران بود، نسلی بیرون آمده است که 
عاقالنه و مسئوالنه به استبداد دینی برآمده از انقالب اسالمی 

ایران نقد می نویسند.
نسلی که بایستی در روز مرگ خامنه ای صف می کشیدند و ماتم 
برپا می کردند، اینک در روز مرگ مرتضی پاشایی می خوانند: 
پیروزی  راه  در  بود  شده  سعی  که  نسلی  هست...«.  »یکی 
انقالب جان بدهند، اینک در روز مراسم ارتحال آیت اهلل خمینی، 
تظاهرات برپا می کنند و می نویسند که این جا کابل است، نه 
قم. این گونه است که انقالب اسالمی ایران زودتر از آنچه که 
انتظار می رفت، برای افغان ها مرده است. زمانی که سفارت ایران 
میلیاردها تومان برای برگزاری مراسم 22 بهمن مصرف می کند، 
این مراسم از قریه ها برچیده شده و به مکان های دیپلماتیک 
محدود شده است، دقیقاً زمانی است که بایستی پذیرفته باشیم 
که شیعیان افغانستان زجردیدگان بزرگ این انقالب و منتقدان 
سرسخت استبداد دینی اند. مگر غربت و پایانی بدتر از این برای 
بزرگ ترین حرکت مردمی هست که مرگ پاشایی ولی فقیه را 
در ایران تکان بدهد و 36 سال سرمایه گذاری و کار فرهنگی، 

محصولش در افغانستان فقط عیسی حسینی مزاری باشد؟ 
حاال، در آستانه ی سی و ششمین سالروز انقالب اسالمی ایران، 
»یکی هست« در کافه های شهر بلند و بلند تر زمزمه می شود. 
اما در هیچ نقطه ی افغانستان مراسمی برای پیروزی انقالب برپا 

نمی شود  و این گونه است که این یکی »دیگه نیست«.
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فعاًل به سبک کرزی از ارگ ریاست جمهوری تشکر می کنم. تشکر تشکر تشکر و و 
و و و و و و و باااااااز هم تشکر!

نصیحت نامه ی قشنگی بود. مدت ها بود فکر می کردم یک جای کار در رسانه گری 
می لنگد. هرچه زور می زدم، نمی یافتم که کجای کار در رسانه ها می لنگد. تا این که 
برای  جدید  تشکیالت  محصول  جمهوری،  ریاست  ارگ  تو  بدهد  خیر  خدا  باالخره 
بر  را  آزادی  این  من  کردی.  آزاد  گرفتاری  این  از  مرا  که  را  مؤثر  اصالحات  آوردن 
گرده ام سوار کرده و کوشش می کنم در حد فریب مردم با کلی گویی ها، جشن بگیرم. 
ببخشید! من شرمنده ام که نمی خواهم این آزادی را با شما شریک کنم، یا شما را در 
جشن آزادی کسب شده، دعوت کنم، می ترسم بعد از این که فهمیدید من تاجیکم یا 
پشتون، مرا شایسته ی این آزادی ندانید و به جای من، مثاًل پلوشه ننگرهاری را به 

جشن و شکوه برسانید.
بعضی از اراذل و اوباش فکر می کنند که دوران نصیحت گذشته، دلیل شان هم این 
است که مردم کور نیستند، کر نیستند و خیلی زود به اطالعاتی که نیاز دارند، می رسند. 
من هرچند قباًل تا دندان، نه! تا قسمت فوقانی جمجمه ی خویش به این باور مسلح 
بودم و حس نمی کردم نیازی باشد در این دوره و زمانه، کسی را نصیحت کرد. اما حاال 
با یک خانه تکانی شبیه خانه تکانی اداره ی امور، این باور را از ریشه منقلب می کنم و 
مثل شما به نصیحت باورمند می شوم. شما در یک قسمت از نصیحت نامه ی خویش 
دیگر،  از طرف  و  است  رسانه  هر  وظیفه ی  از یک طرف  اطالع رسانی،  که  گفته اید 
ضرورت هر جامعه! بر پدر منکرش لعنت. کاش مجسمه ساز بودم تا مجسمه ی این 
گفتار قشنگ را می ساختم و پیش دروازه ی ارگ انستال می کردم. حیف که نیستم. از 
طرف دیگر، گفته اید که اطالعاتی که پایه ی نوشتاری یاسین صمیم را شکل می داده، 
ناقص و اکثراً اشتباه بوده است. این هم درست! اگرچند ارزش مجسمه سازی را ندارد؛ 
اما خوب است که در کدام محفل تقدیر از یگان کارمند شایسته ی اداره ی امور، باز 
قرائت شود. بد نبود که شما اطالعات دقیق را ضمیمه ی این نصیحت نامه می کردید. 

این که چرا نکردید، خوب کردید که نکردید! کیست که راه تان را بگیرد؟! 
در بخش دیگر این نصیحت نامه ی غنی از لطف، شما از رسالت کاری یک خبرنگار هم 
سخن گفته اید و ظاهراً به نظر شما کسی اشرف خبرنگاران است که در گزارش دادن 
یک مسئله، هم دقت کند، هم بر اساس اطالعات موثق گزارش دهد، هم نظر طرف 
را بگیرد تا بار اطالعاتی و بِه سازی آن مسئله، به تمام معنا غنی شود. بنده ی حقیر این 
سخن تان را کاماًل قبول دارم. شدت قبولی این مسئله برای من حکم می کند که همین 
به اطالعات و مسایل  بار خدایا! دسترسی خبرنگاران  لحظه پیش خدا دعا کنم که 
هیچ  و  نشود  کم  خبرنگاری  هیچ  اشرفیت  از  تا  بساز  غنی  را  درون حکومت  جزئی 
اداره  ای احساس نکند که علیهش خراب کاری جریان دارد. هرچند من مطمئنم که 
نوشته ی »نگاهی به تشکیالت و مقرری های اداره ی امور ریاست جمهوری« به هیچ 
عنوانی برای تخریب این اداره یا شخصیت آقای محمد اشرف غنی نبوده و نیست. اگر 
ضرورت افتاد، یک بار دیگر آن را بخوانید! اگر فهمیده اید، نیاز نیست دوباره بخوانید! 
اما دریغ از مردی در اداره های دولتی که اطالعات و آمار کارکردهای شخصیت ها و 
نوابغ عصر را در اختیار رسانه ها قرار بدهد تا خبرنگاران هم با خیال راحت، گزارش و 

تحلیل خویش را داشته باشند.
است  این  انتخابات  منطق  اشاره شده که  این نصحیت نامه ی غنی،  دیگر  در بخش 
که تیم جدید، برای اصالحات جدید به قدرت برسد و الزامی است که برای آوردن 
این جاست که الزم است  بگیرند.  باید صورت  اصالحات مد نظر، عزل و نصب هایی 
کسانی در رأس ریاست ها قرار بگیرند که از لحاظ فکری با رییس قدرت، هم سویی 
داشته باشند. یعنی فرموده اید که آنچه تحت عنوان اصالحات در ذهن رییس جمهور 
بر نگاه رییس جمهور، اشتباه  انتقاد  می گذرد، بدون هیچ خللی درست است. آری؟! 
است. اشتباه در حدی که تشکیالت کالنی به نام اداره ی امور که به قول شما در آن 
حدود دو هزار نفر کار می کنند، به جای رفع  و اصالح اشتباه، شروع کرده به وعظ و 
نصیحت خبرنگاران! اگر این هم جزو برنامه های اصالحی تیم حاکم باشد که هرکسی 
جای  به  باید  حکومت  کشید،  چالش  به  را  چیزی  یا  کرد،  وارد  نقدی  جایی  هر  در 
فهماندن و رو کردن واقعیت، چند روز بگردد تا کسی را پیدا کند که نصیحت نامه ا ی 

بنویسد، من یکی از همین جا اعالم می کنم که خاک بر سر این اصالحات!
از حرف و حدیث های دیگر این نصیحت نامه ی خیلی غنی بگذریم. من هم ادعای 
اشرف خبرنگاران بودن را ندارم. فقط خواهشًا اگر از آن بیست و هشت نفر گماشته 
شده در اداره ی امور، باالی بیست نفر آن از قوم پشتون نیست، شما لیست درستش 
را به خورد مردم بدهید. شما که به اطالعات چه، که به سجل و سوانح زندگی این 
جای  به  بگیرد.  علیه شما شکل  منفی  ذهنیت  نگذارید  دارید،  دسترسی  مقررشده ها 
نصیحت کردن و درس اخالق دادن، سوانح و هویت های تباری این رییسان محترم 
اداره ی امور را بیرون بدهید. این کار بیش تر اخالقی است تا این که از مقاِم صاحب 
همه چیز مردم بودن سخن گفتن! شما به جای کار اخالقی ای که باید صورت بگیرد، 
به تیوری هایی پرداخته اید که خود فاقد اخالق جوابیه نوشتن است. البته من مثل شما 
در جایی نیستم که فکر کنم همیشه حق با من است و شروع کنم به نصیحت! اگر 
الزم شد، خودم می آیم و اداره ی امور را، روش جوابیه نوشتن یاد می دهم. نیاز نبود 
صدها کلمه را سر هم کنید، تا مردم فکر کند که نه واقعًا حق با ارگ ریاست جمهوری 
است؛ چون یکی-دو-سه تایی از آن آدم ها، آن طوری که هویت تباری شان در لیسِت 
نشرشده ذکر شده بود، غلط است. راحت نام و تبار واقعی همان بیست و چند نفر از نو 
مقررشده را فهرست می کردید تا معلوم می شد که حق با شماست یا آن گزارش گری 
که به نظر شما، اخالق گزارش گری را رعایت نکرده و خیلی وقیحانه در صدد تخریش 
اذهان عامه است. این کار زیاد سخت است؟ گمانم آری! حتا اگر در هویت تباری چند 
نفر اشتباهی صورت گرفته باشد، باز منطق جا به جایی یک قوم در کلیت امر زیر سوال 
نمی رود. المصب پابرجاست مثل کوه شیر دروازه و آسمایی که سال هاست در کابل 

اند! عمه هم ندارند که خانه عمه ی خود بروند! 
شما را به خدا کمی آب سرد بیاورید...

خبرنگار ناراضی

نصیحت نامه ی شما غنی بود!
من هم اشرف خبرنگاران نیستم!

هادی دریابی

و این گونه است که زوال یک آرمان 
در زیر پوست جامعه ی افغانستان به 
وضوح قابل رویت است. نه ریال و تومان 
سپاه بازار انقالب را رونق بخشید و 
نه رساله ی آن آیت اهلل ها جلو بصیرت 
مردم را گرفت. انقالب اسالمی ایران 
همان گونه که از اول در افغانستان فقیر 
ماند، حاال نیز بیچاره است و بی رهرو. 
انقالب اسالمی ایران آن گونه که 
فرزند صادقش )آیت اهلل منتظری( را 
شکنجه کرد، بی رحمانه تر برای رهروان 
بیرون مرزی اش دردسر آفرید. آن گونه 
که در زیر پوست جامعه ی ایران تحولی 
در حاِل رقم خوردن است، این جا، در 
افغانستان، تحول بزرگ تری دامن گیر 
انقالب اسالمی ایران خواهد شد. از دل 
نسلی که هوادار انقالب اسالمی ایران 
بود، نسلی بیرون آمده است که عاقالنه 
و مسئوالنه به استبداد دینی برآمده از 
انقالب اسالمی ایران نقد می نویسند.

36 سال پس از 22 بهمن؛ 
رحمت اهلل ارشاد
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از  بیش  به خارج،  افغان ها  مهاجرت های دسته جمعی  آغاز  از 
سه دهه می گذرد. حدود نصف جمعیت کشور به نوعی شرایط 
سخت مهاجرت را تحمل کرده اند. با این که هم اکنون بیش 
از یک چهارم جمعیت افغانستان مهاجر است، دولت برای حل 
این معضل، کار جدی ای نکرده است. تا دولت نگاه عمیق و 
نداشته  فراگیری  و  جامع  برنامه ی  و  سیاسی  درست  اراده ی 
چالش  این  برای حل  را  بین المللی  و  ملی  منبع های  و  باشد 

بسج نکند، این معضل حل  نخواهد شد. 
باز  کشور  به  مهاجر  میلیون   5.7 از  بیش  اخیر،  سال  ده  در 
گشته اند، ولی هم اکنون نیز حدود 5 میلیون شهروند افغانستان 
تنها در کشورهای ایران و پاکستان، در شرایط دشوار، زندگی 
اسناد  و  مدرک  فاقد  تن  میلیون   2.4 رقم،  این  از  می کنند. 
برای  نه جایی  مهاجران  این  در حال حاضر،  اقامتی هستند. 

ماندن دارند و نه امیدی برای بازگشت .
بدرفتاری های کشور  دلیل  به  افغان  هزار  ماه گذشته 24  در 
پاکستان، مجبور به ترک آن کشور شده اند. سازمان بین المللی 
مهاجرت گفته است که حدود 1500 تن در این ماه از سوی 
پولیس پاکستان به زور اخراج شده اند. سرازیر شدن ناگهانی 
هزارها پناه جوی افغان به کشور، نیاز به منابعی برای کمک 
به آن ها دارد. در این میان، منابع کشور محدود است و توان 
کمک به این همه عودت کننده را ندارد. در این جمع، تنها به 

آسیب پذیرترین پناه جویان کمک می شود.
سازمان  دفتر  رییس  دنزینگر،  ریچارد  بی بی سی،  از  نقل  به 
بین المللی مهاجرت در افغانستان گفته است که تنها ده درصد 
سازمان  و  داشته اند  دسترسی  کمک  به  بازگشت کنندگان، 
مهاجرت مجبور شده بخشی از منابع خود را از غرب افغانستان، 
از مناطق مرزی با ایران، برای این پناهندگان منتقل کند. این 
سازمان گفته که به 1.6 میلیون دالر دیگر در افغانستان برای 
سال 2015 نیاز دارد. با در نظرداشت چنین شرایطی، مهاجران 
پایی برای بازگشت ندارند و مجبورند دشوار ترین حالت ها را 

در کشورهای میزبان تحمل کنند.
ناپایدار زندگی،  اولیه ای چون مسکن و کار، شرایط  نیازهای 
را مجبور  افغان  ناامنی، شهروندان مهاجر  و  آینده  از  نگرانی 
ماندن  به  را  مهاجرت  دشوار  شرایط  در  زندگی  که  می کند 
افغان  مهاجران  اکثر  که  حالی  در  دهند؛  ترجیح  کشور  در 
اولیه ی  حقوق  از  پاکستان،  و  ایران  چون  کشورهایی  در 
بشری شان محروم اند. به طور مثال، بخشی از فرزندان مهاجر 
به دلیل نداشتن سند اقامت، از دسترسی به تحصیل در ایران 
محروم اند. این مهاجران مجبورند تن به کارهای شاقه بدهند. 
مهاجران فاقد اسناد اقامتی نه تنها از دریافت حقوق ابتدایی 
از  دایمی  ترس  سایه ی  در  همیشه  بلکه  اند،  محروم  بشری 
اخراج اجباری زندگی می کنند که هر لحظه ممکن است به 

طور دسته جمعی از کشور میزبان بیرون رانده شوند.
سیاست های  تابع  همیشه  افغانستان  مهاجران  سرنوشت 
از  همواره  پاکستان  جمله  آن  از  است.  میزبان  کشورهای 
مهاجران برای وارد کردن فشار سیاسی بر ما استفاده می کند. 
سیاست گذاران ما نسبت به مهاجران به مثابه ی قشر نیازمند 
اکنون  حالی  که  در  ندارند.  واقع بینانه  نگاه  آسیب پذیر،  و 
جمعیت قابل توجهی از مهاجران ما، افراد ماهر، تحصیل کرده، 
متخصص و کار آفرین هستند و می توانند در ارتقای ظرفیت 
نقش  توسعه ی کشور  و  در سازندگی  نیز  و  نهادها  و  اداره ها  

اساسی داشته باشند.
در سال 2012 برای سرعت دادن به روند بازگشت مهاجران، 
منطقه ای(  راه حل  )استراتیژی  چهارجانبه   استراتژی  یک 
عالی  کمیساریای  و  افغانستان  پاکستان،  ایران،  مشارکت  با 
اصلی  اهداف  شد.  تدوین  پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان 
زمینه سازی  داوطلبانه،  بازگشت  اند:  این ها  استراتژی  این 
بازگشتگان و در نهایت، کمک  ادغام مجدد  برای استقرار و 
افغان  مهاجران  برنامه،  این  بنیاد  بر  میزبان.  کشورهای  به 
مقیم ایران و پاکستان باید تا سال 2017 به کشور باز گردند. 
و  سیاست ها  که  می دهد  نشان  گذشته  به  اجمالی  نگاه  یک 
اقدام های 13 سال گذشته برای بازگشت مهاجران کافی نبوده 
و نیاز به بازنگری دارند؛ زیرا هم روند بازگشت کند شده و هم 

مهاجرت مجدد افزایش یافته است.
را  کافی  خدمات  نتوانسته  گوناگون،  دالیل  بنابه  دولت 
پروژه ی  مثال،  به  طور  کند.  مساعد  عودت کنندگان  برای 
»شهرک های مهاجران« در کابل و والیت ها مشکالت خاص 
نبود  زمین،  توزیع  روند  در  شفافیت  مسأله ی  دارند:  را  خود 
مهاجران  به  یافته  اختصاص  زمین های  دوری  کافی،  زمین 
از شهرها و فقدان خدمات اساسی در شهرک ها. به دلیل این 
شهرک ها  این  در  عودت کنندگان  از  اندکی  تعداد  چالش ها، 

تنها 2۹ شهرک  از 62 شهرک مهاجران،  و  زندگی می کنند 
فعال اند که حدود 300 هزار نفر در آن ها زندگی می کنند.

گذشته،  سال   13 در  مهاجران،  موضوع  گستردگی  وجود   با 
حکومت قبلی در این بخش کم ترین توجه، منابع و بودجه را 
اختصاص داده بود. دولت، وزارت امور مهاجران را پالیسی ساز 
می داند؛ در حالی که داشتن شهرک ها و رسیدگی به بازگشت 
و ادغام مجدد، بدون نقش اجرایی امکان پذیر نیست. نیاز این 
سازمان های  و  دولت  تالش  با  گذشته  سال   13 در  که  بود 
بین المللی  سازمان  و  ملل  سازمان  کمیساریای  مانند  همکار، 
نهاد  یک  به  پالیسی ساز  نهاد  یک  از  وزارت  این  مهاجرت، 
همه  نشده  است.  چنین  متأسفانه  که  می یافت  ارتقا  اجرایی 
نیک می دانیم که نوع رویه ی کشورهای میزبان با مهاجران 
به  کشورها  این  مرز  در  ما  مهاجر  است.  چگونه  افغانستان 

بهانه های مختلف به قتل رسیده اند.
دولت  از  همواره  افغانستان،  مهاجران  میزبان  کشورهای 
خواسته اند که برنامه ای برای بازگشت مهاجران داشته باشد و 
بیش تر از این آنان نمی توانند از این مهاجران میزبانی کنند. 
تجربه های  از  استفاده  با  باید  جدید  حکومت  حال،  این  با 
گذشته ی کشور و داشتن اراده ی ملی، برنامه ی بنیادی ای را 

در این مورد روی دست بگیرد.
به مهاجران عوض کند؛  را  باید نوع نگاهش  حکومت جدید 
زیرا اکثر مهاجران ما از نظر کیفی، مهاجران دو یا سه دهه 
باشند.  داشته  و حمایت  به کمک  نیاز  تنها  که  نیستند  پیش 
به  مهاجرت،  دنیای  در  شرایط  کم ترین  از  استفاده  با  اینان 
متخصصان برجسته و سرمایه گذاران باتجربه تبدیل شده اند. 
دولت  بشری  به کمک های  مهاجران  این  از  بسیاری  اکنون 
نیازمند نیستند، بلکه دولت به حضور آنان در کشور، نیاز دارد. 
را  را حمایت و زمینه  این مهاجران  باید  پس حکومت جدید 

برای بازگشت شان مهیا کند.

نیروهای  حضور  سال  سیزده  است.  شدن  تکمیل  حال  در  افغانستان،  جدید  دولت 
مرحله ی  در  اکنون  افغانستان  و  یافت  پایان  رسمًا  نیز  افغانستان  خاک  در  خارجی 
تعویض اشغال سیاسی قرار دارد. این در حالی است که تهدیدها و چالش ها، چه برای 

افغانستان و چه برای همسایگان آن و همین طور روسیه، هم چنان باقی اند.
در آستانه ی سال 2015 طی یک مراسم رسمی از سوی ستاد کل نیروهای ناتو در 
به  کمک  بین المللی  »نیروهای  و  شد  اعالم  ساله  سیزده  مأموریت  ختم  افغانستان، 

امنیت« جای خود را به استراتژی عملیات »آزادی پایدار« سپرد.
یک  عنوان  به  غربی،  و  اروپایی  پایتخت های  در  افغانستان  از  ناتو  نیروهای  خروج 
رویداد مهم، پوشش تبلیغاتی وسیعی داده شد. نشریات رسمی قدرت های غربی عمومًا 
افغان واگذار شد و در  نیروهای  به  امنیت  و به صورت یک دست نوشتند: مسئولیت 
حالت عادی، ارتش افغانستان می تواند به خوبی از »ثبات دولت«، »زندگی صلح آمیز« 
انترنتی  از کانال های  افغانستان« حفاظت کند. به عنوان مثال، یکی  و »دموکراسی 
منصوب به ناتو اکنون چندین ماه است که داستان کسب و کار و صنایع روستایی 

افغانستان را ترجمه و نشر می کند.
اما پشت این تصویر شاعرانه، یک واقعیت تلخ نهفته است: اکنون افغانستان تنهای 
تنهاست و می بایست تصمیم بگیرد که چگونه با همکاران روسی و متحدان خود در 

آسیای میانه، با چالش های جدید و خطرات نو، مقابله کند.
افغانستان  نخستین مشکل، مدیریت روند سیاسی داخلی و مسأله ی دولت سازی در 
است. در ماه سپتامبر سال گذشته، انتخابات ریاست جمهوری که در رسانه های غربی، 
»نخستین تغییر دموکراتیک دولت« نام گرفت، به سرانجام خود رسید؛ اما این تغییر 

دموکراتیک، مشکل را به صورت ریشه ای حل نکرد. 
انتخابات  که  است  این  هم  واقعیت  و  است  فهم  قابل  سادگی  به  مذکور  روند  اما 
برای تقسیم  با اشرف غنی  نبود و معامله ی عبداهلل عبداهلل  صلح آمیز و دموکراتیک 
انتخابات و  نتایج نهایی  قدرت، به روند مصالحه ی ملی خاتمه داد. به عنوان مثال، 
اطالعات در تعداد آرای کسب شده برای نامزدها، تا هنوز هم منتشر نشده است. معلوم 
است که در دور اول عبداهلل عبداهلل با کسب 45 درصد آرا، انتظار شکست نداشت. 

در حالی که در دور دوم، نتایج کاماًل بر عکس شد و اشرف غنی در حدود 56 درصد 
آرا را به دست آورد. 

مشکالت در روش شمارش آرا برای هردو نامزد، قابل قبول نبود. بنابراین، عبداهلل 
عبداهلل در دور دوم انتخابات اعالم کرد که حامیان او خواستار بازشماری آرا هستند 
بیان خواهند کرد.  اسلحه  از نوک  را  این صورت، آن ها خواست های خود  و در غیر 
تاجیک  را جلب کرد: یک  پاکستان  اما حمایت سیاسی  نوبه ی خود، اشرف غنی  به 
بر اساس اطالعات موجود،  پشتون تبار، برای اسالم آباد فرد مناسبی نمی تواند باشد. 
انتخابات،  در دور دوم  دریافت کردند:  را  این دستور  پاکستان  طالبان تحت کنترول 

ناامنی خلق نکنید و به آرای اشرف غنی بیفزایید. 
به باور کارشناسان مسایل سیاسی روس، اشرف غنی، این کاندیداتور پشتون، نه تنها 
که خود را به اسالم آباد »فروخت«، بلکه به واشنگتن هم. اشرف غنی فرد قابل اعتماد 
آمریکا است؛ زیرا که او فارغ التحصیل دانشگاه کلمبیا است و برای مدت طوالنی در 
پروژه های بانک جهانی و سازمان ملل متحد کار کرده و در نتیجه، کنترول و مدیریت 
رهبری  در صفوف »میانه« ی مجاهدین تحت  عبداهلل  عبداهلل  است.  او  خیلی ساده 
والیت های  مقام های  میان  در  او  بود.  شمال«  »ائتالف  قالب  در  مسعود  احمدشاه 
شمالی افغانستان، از نفوذ و منزلت خوبی برخوردار بود. به همین خاطر، زمانی که بحث 
تقلب مطرح شد و فشارهای خارجی از سوی ایاالت متحده نیز بر او سرازیر شدند، 
عبداهلل در دور دوم نتایج انتخابات، تالش کرد تا به نحوی حوزه ی جداگانه ی نفوذ 
سیاسی خود را احیا  کند. برای او، یک پست نخست وزیری ایجاد کردند و به منظور 
محدود کردن قدرت رییس جمهور، به او صالحیت انتخاب و عزل والی ها را سپردند.

این  ادامه خواهد یافت و  افغانستان  اکنون تعادل فعلی قدرت در رهبری  نتیجه،  در 
موضوع، نفوذ خارجی ها را در چگونگی مدیریت اوضاع، به یک امر گریزناپذیر تبدیل 
می کند. در جنوری سال جاری، زمانی که دو رهبر نامزد وزیران پیش نهادی خود را 
به پارلمان معرفی کردند، معلوم شد که بیش تر نامزدهای  دارای تابعیت خارجی، از 
سوی عبداهلل عبداهلل معرفی شده اند؛ برای پست وزارت داخله، نورالحق علومی، دارای 
تابعیت کشور  هالند، برای پست وزارت مالیه، اکلیل رحیمی، دارای »کارت سبز« از 
آمریکا و... به این ترتیب، در رای گیری تاریخ 23 جنوری، از میان همه ی کاندیداها، 

۹ تن به دلیل مشکالت اسناد تحصیلی و تابعیت، از مجلس نمایندگان رد شدند. 
همین طور  و  طالبان  نظامی  مستقیم  تهدید  افغانستان،  دولت  متوجه  دومی  تهدید 

افراط گرایی و بنیادگرایی دینی است.

مسئولیت ناتو پایان یافت؛

 اما تهدیدها باقی اند
منبع: ریا نووستی

بخش اول

اما پشت این تصویر شاعرانه، یک واقعیت تلخ نهفته 
است: اکنون افغانستان تنهای تنهاست و می بایست 
تصمیم بگیرد که چگونه با همکاران روسی و متحدان خود 
در آسیای میانه، با چالش های جدید و خطرات نو، مقابله 
کند.

نخستین مشکل، مدیریت روند سیاسی داخلی و مسأله ی 
دولت سازی در افغانستان است. در ماه سپتامبر سال 
گذشته، انتخابات ریاست جمهوری که در رسانه های 
غربی، »نخستین تغییر دموکراتیک دولت« نام گرفت، به 
سرانجام خود رسید؛ اما این تغییر دموکراتیک، مشکل را 
به صورت ریشه ای حل نکرد.

افغانستان در نگاه

مهاجران عوض  به  را  نگاهش  نوع  باید  حکومت جدید 
کند؛ زیرا اکثر مهاجران ما از نظر کیفی، مهاجران دو یا 
سه دهه پیش نیستند که تنها نیاز به کمک و حمایت 
در  شرایط  کم ترین  از  استفاده  با  اینان  باشند.  داشته 
دنیای مهاجرت، به متخصصان برجسته و سرمایه گذاران 
باتجربه تبدیل شده اند. اکنون بسیاری از این مهاجران 
به کمک های بشری دولت نیازمند نیستند، بلکه دولت به 
حضور آنان در کشور، نیاز دارد. پس حکومت جدید باید 
بازگشت شان  برای  را  زمینه  و  را حمایت  مهاجران  این 

مهیا کند.

مهاجران افغان؛ 
نه جایی برای ماندن و نه امیدی برای بازگشت

علی شیر شهیر



برای نخستین بار دولت افغانستان شش دانشجوی نظامی را 
است.  فرستاده  پاکستان  به  نظامی  ماهه ی  آموزش 18  برای 
این دانشجویان در دانشگاه نظامی کاکول در ایبت آباد پاکستان 
آموزش  آموزش می بینند. در طول سیزده سال گذشته با توجه 
امور  در  پاکستان  تخریب کارانه ی  برنامه های  و  به سیاست ها 
افغانستان، هیچ دانشجوی نظامی افغانستان برای آموزش به 
پاکستان فرستاده نشده است؛ در حالی که دانشجویان نظامی 
افغانستان به کشور هند، رقیب سیاسی پاکستان، آمریکا، ترکیه 
نظامی خارجی  آموزگاران  و  فرستاده شده اند  و سایر کشورها 
امنیتی ما را آموزش  نیروهای  نیز سربازان و  در داخل کشور 

می دهند. 
توجیه رهبران دولت از فرستادن دانشجویان نظامی به پاکستان 
دو  میان  اعتماد سازی  برای  گامی  را  اقدام  این  که  است  این 
کشور می دانند و آن را در جهت بهبود روابط سیاسی با پاکستان، 
مؤثر تلقی می کنند. این اقدام دولت پس از سفر رییس جمهور 
محمد اشرف غنی به پاکستان برای بهبود روابط سیاسی و حل 
اختالف ها با پاکستان صورت گرفته است و رییس جمهور در آن 
سفرش گفت که دانشجویان نظامی افغانستان برای فراگیری 

آموزش های نظامی به پاکستان فرستاده می شوند.
بیش از سه  دهه است که پاکستان تمامی تالش های سیاسی و 
نظامی خویش را به کار انداخته است و برای تضعیف افغانستان 
به طور  این کشور  نظامی  و  رهبران سیاسی  و  عمل می کند 
در  و  می کند  حمایت  افغانستان  در  جنگ  و  ناامنی  از  صریح 
از هرنوع حربه کار  برای اهداف سیاسی اش  این مدت،  طول 
گرفته است؛ از طالبان و گروه های افراطی حمایت می کند به 
افراس افگنانه  حمالت  بسیاری  در  و  است  داده  پناه گاه  آن ها 
مدرسه ی  صد ها  دارد.  دست  افغانستان،  در  تروریستی  و 
افراط گرایی را در خاکش اجازه ی فعالیت داده است و کسانی که 
در این مدارس درس می خوانند، برای انجام حمالت انتحاری، 
به افغانستان فرستاده می شوند. بارها رهبران نظامی و سیاسی 
پاکستان گفته اند که حمایت از طالبان به نفع پاکستان می باشد 

و به این خاطر، از این گروه در افغانستان پشتیبانی می کنند.
با توجه به رویکرد خصمانه ی دولت پاکستان، چگونه و با کدام 
توجیه منطقی رهبران سیاسی ما دانشجویان نظامی کشور را 
برای آموزش به پاکستان فرستاده اند؟ کدام منطق سیاسی حکم 
سرزمین،  نابودی  هدفش  که  کنیم  اعتماد  دولتی  به  می کند، 
هویت فرهنگی و امنیت ماست و برای این هدف خویش از 
هر وسیله و توجیهی استفاده می کند، تا فرزندان این سرزمین 
را مهارت های جنگی و نظامی بیاموزاند. این در حالی است که 
دولت پاکستان در طول سیزده سال گذشته تالش کرده که در 
بدنه ی ارتش و نیروهای امنیتی ما نفوذ کند که در مواری هم 
موفق بوده است. چه قدر اطمینان وجود دارد، کسانی که به 

پاکستان فرستاده شده اند، سازمان استخباراتی آن کشور آن ها 
مهره های  عنوان  به  آن ها  از  و  ندهد  مغزی  شست و شوی  را 

استخباراتی خویش استفاده نکند؟
توجیهی که رهبران سیاسی ما از فرستادن دانشجویان نظامی 
برای آموزش به پاکستان دارند، این است که این اقدام می تواند 
در بهبود روابط سیاسی و کسب اعتماد پاکستان برای همکاری 
سیاسی با افغانستان، کمک کند. سوال این است که برای حل 
اختالف سیاسی و به وجود آمدن اعتماد میان دو کشور، به جز 
راهی  پاکستان،  به  آموزش  برای  نظامی  افسران  فرستادن  از 

دیگری وجود ندارد؟ 

گرفته اند.  تحقیق سهم  و  ترجمه  و  تألیف  و  انتشارات 
از جشنواره های  در چاپ و نشر مجله هزینه کرده اند. 
ادبی و فرهنگی حمایت نموده اند. سمینار و کنفرانس و 
همایش فرهنگی و علمی برگزار نموده اند. به نهاد های 
مبارزه با مواد مخدر کمک کرده اند. به مؤسسات حمایت 
از زنان و کودکان یاری رسانیده اند. وام های بالعوض 
در اختیار زنان و خانواده های بی سرپرست گذاشته اند تا 
به ایجاد کارگاه های کوچک و اشتغال زایی نایل شوند 

و...
بنیاد مهرگان را مهندس محمود بلیغ مدیریت می کند. 

پژوهشگران  و  نویسندگان  از  شایسته ای  و  درخور   
برای  ساخته اند.  مکتب  دختران  برای  کرده  اند.  نشر 
بزرگ  جشنواره ی  ساخته اند.  مدرسه  نخبه،  نوباوگان 
ساالنه ی فیلم برپا کرده اند. از نویسندگان و هنرمندان 
و اهل معرفت و دانش تجلیل کرده اند. کمک هزینه ی 
ایجاد  در  کرده  اند.  تأمین  را  دانشجو  صدها  تحصیلی 

بنیاد مهرگان و...

با  را  روابطش  که  باشد  این  پاکستان  دولت  نیت  واقعا  اگر 
مردم و دولت افغانستان بهبود بخشد و برای مردم افغانستان 
اعتمادسازی شود، هیچ گزینه  ای بهتر از این نیست که دولت 
رویکرد  و  بردارد  ما  کشور  امور  در  مداخله  از  دست  پاکستان 
طالب پروری و حمایت از تروریسم و صدور افراط گرایی مذهبی 
را به رویکرد همکاری سیاسی با افغانستان تغییر دهد و برای 
تأمین صلح با افغانستان همکاری نماید. تا زمانی که رویکرد 
تغییر  ما  امور کشور  در  پاکستان  دولت  مغرضانه ی  مداخالت 

نکند، اعتماد به دولت پاکستان قابل توجیه نیست.

بلیغ، که سیرِت »محمود« دارد و اخالِق »بلیغ«، خود 
اهل فرهنگ و قلم و تعهد است. دردمندانه به فرهنگ 
و فاضالنه به کتاب و آگاهی می اندیشد. یاور و یار او، 
مهندس »ناصر احمدی« نیز همرنگ اوست. مهندس 
به نصرت  آرمانش  و جسارت  با فصاحت کالم  ناصر، 
فکر و یاری دانش متعهد است. این جمع نو اندیش و 
مبتکر و منسجم و خوش خو، در فضای متورم کابل که 
هوایش آلودگی می زاید، دولت مردانش خزانه می ربایند 
َگیسی  چراغ  به  می فروشند،  عشوه  روشنفکرانش  و 
می مانند که تاریکی مسجد و مکتب را نورباران می کند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

بعضی خبرها بیش تر تکان دهنده اند و بعضی کمتر. این را از دل 
روزنامه  نگاری  رشته ی  دانشجوی  من  که  سابق  نمی گویم.  خود 
بودم، این را از استاد خود یاد گرفتم. البته تنها همین نبود. استاد 
ما برای تشخیص خبر از غیرخبر هم مثال های روشنگری می زد. 
مثال می گفت که اگر یک مرد هشتاد ساله با دختر سیزده ساله 
آنچه  ما  مبین  فرهنگ  در  که  چرا  نیست.  خبر  این  کند،  ازدواج 
شرط است، رضایِت ولی دختر است و دختر سیزده ساله هم که 
از هر نظر بالغ محسوب می گردد. اما اگر بشنوید که یک سگ 
می خواسته خبرساز شود و پای کسی را دندان گرفته؛ اما مردم آن 
را خبر تلقی نکرده اند )چون این امر معمولی است( و آن گاه سگ 
مذکور از آن نفر خواهش کرده که برای غیرمعمول کردن رویداد، 
از پای همان سگ محترم، دندان  یعنی  او،  از پای  لطف کند و 
بگیرد، این خبر است. دلیلش هم این است که تو را واهلل آدم از 
پای سگ دندان می گیرد؟ ما یک هم صنفی داشتیم که مدعی بود 
این آخری هم خبر نیست؛ چون هر انسان بالغ حق دارد در دفاع 
از خود از پای سنگ دندان بگیرد. خوش بختانه، این دیدگاه آن 
هم صنفی ما طرف دار چندانی نداشت و در این مورد تقریبا همه 
متفق القول بودند که دندان گرفتن یک انسان از پای یک سگ، 

خبر شمرده می شود.
نفر  این که یک  روزنامه نگاری،  اصول  نظر  از  نمی دانم  حاال من 
بود  بسمل  و همه سو رقص  باشد  فیس بوک  در  دیگر  نفر  با 1۹ 
شب جایی که من بودم باشد و یکی دو نفر از فرط جذبه به کلی 
لباس مباس خود را کشیده باشند و شما هم به عنوان میهمان در 
این بزم دعوت و تگ شده باشد، آیا این خبر محسوب می شود یا 
نمی شود. در موارد عادی تر، مثال در هنگامی که رییس جمهور 
شما و 1۹ نفر دیگر را یک جایی از کار برکنار کند، شما نمی توانید 
کرده.  برکنار تان  فقط  کنید.  محسوب  خبر  را  رویدادی  چنین 
اتهام  این  مظان  در  را  شما  نبرده.  که  را  آبروی تان  که.  نکشته 
که نگذاشته که خدای نخواسته شما فیلم لخت تماشا می کنید. 
چنان  در  آن هم  فیس بوک،  در  نفر   1۹ با  بودن  قضیه ی  در  اما 
 1۹ همیشه  چرا  می داند  )کسی  می کند  فرق  وضعیت  محفلی، 
اند ایشان؟(. وضعیت فرق می کند؛ چون در این گونه بزم ها،  نفر 
را  روشنفکری خود  و  برهنه می نشینند  افراد کژاخالق  از  بعضی 
عمال اولوف اولوف می نمایند. می دانم اعصاب تان خراب می شود 
که روشنفکری را چه کار به پورنوگرافی؟ ولی خدایی اش چند تا 
روشنفکر سوپرمدرن داریم که فکر می کنند، رهایی انساِن دربند 
از زندان قرون، تنها به مدد خشتِک برباد رفته ممکن است. بعد 
می گویند که ما هرزه نگاری نمی کنیم، فقط اروتیک می نویسیم. 
به این می ماند که کسی بگوید، یک نوع گیاه هست که برگ های 
نسبتا پهنی دارد و ریشه اش یک رقم کلوله می شود و در زیر خاک 
رشد می نماید و مزه اش یک رقم چیز است، چه رقم بگویم، چه؟ 
نه نه، البته، البته شما درست می گویید که شکل و مزه اش عین 
شلغم است و بعضی ها حتا آن را به نام شلغم هم می شناسند؛ اما 
این یک گیاه دیگر است که شلگم می نامندش و بکلی با شلغم 

فرق دارد.
روزنامه نگاری،  نظر  از  خبر  که  می گفتیم  آها،  بودیم؟  کجا 
همین  بیشترش  بیش تر.  گاهی  و  است  تکان دهنده  کمتر  گاهی 

عکس های برهنه ی فیس بوکی است که آدم را می بی ناموساند.

خبرم 
رسیده امشب...

در پیوند به اعزام دانشجویان نظامی افغانستان به پاکستان

با توجه به رویکرد خصمانه ی دولت پاکستان، چگونه و با کدام 
توجیه منطقی رهبران سیاسی ما دانشجویان نظامی کشور را 
برای آموزش به پاکستان فرستاده اند؟ کدام منطق سیاسی حکم 
می کند، به دولتی اعتماد کنیم که هدفش نابودی سرزمین، هویت 
فرهنگی و امنیت ماست و برای این هدف خویش از هر وسیله و 
توجیهی استفاده می کند، تا فرزندان این سرزمین را مهارت های 
جنگی و نظامی بیاموزاند. این در حالی است که دولت پاکستان 
در طول سیزده سال گذشته تالش کرده که در بدنه ی ارتش و 
نیروهای امنیتی ما نفوذ کند که در مواری هم موفق بوده است. 
چه قدر اطمینان وجود دارد، کسانی که به پاکستان فرستاده 
شده اند، سازمان استخباراتی آن کشور آن ها را شست و شوی 
مغزی ندهد و از آن ها به عنوان مهره های استخباراتی خویش 

استفاده نکند؟
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بگو مگو از

وحشت کده ی 1995
وقتی کوچک بودم، پدر خدا بیامرزم با خواهرزاده اش یک 
بس 302 داشت و هر هفته میان کابل و جاغوری، رفت 
و آمد می کرد. هر بار که می آمد، از مهمانی های دوستان 
و خویشاوندانش در افشار می گفت. از محبت شان، از مهمان نوازی شان و از ویژگی های 
تصویرهای  از  لبریز  داستان های  بهترین  به  تبدیل می شدند  برای من  که  زندگی شان 

زنده، شاد، زنگین و امیدوارکننده.
در نوجوانی، اگر اشتباه نکنم، سال 1995 برای اولین بار به کابل رفتم. هیچ خبری از 
آن تصویرهای رنگین نبود. کابل یک وحشت کده ی واقعی بود. از سر و صورت شهر، 
وحشت می بارید. ترس و فقر را در هر گوشه ی آن می شد حس کرد، دید و لمس کرد.

چیزی به نام افشار اصال وجود نداشت. آنچه را افشار می گفتند، مجموعه ای از دیوارهای 
ویرانه ی وسیعی بود که در بغل کوهی در خاموشی و سکوت ترس ناک، داستان وحشتی 
را که ساکنانش تجربه کرده بود، بازگو می کرد. افشار به دهان باز مرده ای می ماند که 
بیننده،  برای  بود  و  را در خودش حفظ کرده  تجربه ی وحشت و ترس لحظه ی مرگ 
داستان آن لحظه ی شوم را در خاموشی و سکوت، باز می گفت. با نزدیک شدن به این 
خانه ها،  ویرانه های  از  ساکنانش  سرگردان  ارواح  می کردی،  احساس  وسیع،  ویرانه ی 

کوچه ها و محله ی شان پاسبانی می کردند. چه وحشتی! چه داستان وحشت ناکی!
یاد قربانیان بی گناه افشار و جنگ های کابل گرامی باد.

چرا بايد بنويسيم؟
برده سازي مردم  و  کنیز  و  عام  قتل  بي گناه،  کشتار مردم 
عنوان  به  افشار  کرد.  توجیه  منطقي  هیچ  با  نمي شود  را 
یک زخم ناسور و کشتارگاه هزاره ها، صفحه ي تاریخ این 
زدوده  مردم  دل  از  هیچ گاهي  که  است  داده  قرمز  رنگ  را  قصاوت  و  ظلم  سرزمیِن 
نمي شود. در میدان نبرد افشار که خانه ها به آتش کشیده شدند و خوِن خرد و کالن و پیر 
و جوان یک سان با توپ و توپ خانه ریخته شد، »عدالت اجتماعي« فداي قبیله ساالري 
و قوم گرایي و هم گرایي مذهبي شد. در این میان، بحث مذهبي فاجعه ي افشار کمتر 
مورد توجه قرار گرفته است. مذهب به عنوان »وسیله ي جنگ«، نقش هولناک کشتن 
کودکان و زنان را به عهده گرفته است. کشته شدن هزاره ها از کیش مذهبي شیعه و 
پیدا شدن ده ها گور دسته جمعي در افشار، نمونه ي بارز جنگ مذهبي در افغانستان است. 
دست روي دست گذاشتن مسعود و سیاف و فرماندهان جهادي ننگرهار، تفوق مذهبي 
آن ها را بر مزاري و همراهانش نشان مي دهد. نخستین پروژه ي »جنگ مذهبي« در 
افغانستان را مي توان »افشار« نامید و عدم یادبود از فاجعه ي افشار در حکومت کرزي و 
حمله بر مردم بي گناه در زیارتي در کابل، تشدید این پروژه و در نهایت راه یافتن داعش 
در جنوب و نشانه گرفتن مناطق هزاره نشین از سوي این گروه، اوج »جنگ مذهبي« 

در افغانستان خواهد بود.
رباني  کند.  محکوم  رباني  مانند  را  فاجعه  این  باید  کشور  این  تبعه ي  هر  همین رو،  از 
دوش این فاجعه را بر سربازان حکومتش گذاشت )هیچ گاهي نمي شود نبرد و قتل عام 
را چنین بي منطق و به دور از واقعیت توجیه کرد(؛ اما سایر فرماندهان، اعم از پشتون و 
تاجیک و هزاره، از مردم نه تنها که معذرت نخواستند، بلکه حتا این فاجعه را محکوم 
هم نکردند. این جاست که به عنوان یک فرد عادي این کشور و به عنوان کسي که رنج 
بي پدري و بي مادري و رنج نبود خواهر و برادر را تجربه کرده ام، از رهبران مي خواهم 
شرم ساري  با  بوده اند،  آن ها  ناسنجیده ی  سیاست هاي  قرباني  که  کشور شان  مردم  از 
معذرت بخواهند. تا زماني که فاجعه ي افشار به صورت یک سان از سوي تمام رهبران 
دخیل در جنگ محکوم نشود و رهبران از قربانیان این حادثه معذرت نخواهند، پروژه ي 
»ملت سازي« کشور هاي غربي و پروژه ي »وحدت ملي« حکومت افغانستان هیچ گاهي 

تحقق نخواهند یافت.

خاطره ی من از افشار
شاید سال 2004 بود. در کوچه ی کتان بافی تقریبًا صد 
قرار  فرعی  کوچه ی  یک  راست  دست  در  باالتر  متر 
داشت که در آن کوچه ما و یک خانواده ی دیگر زندگی 
می کردیم. دیگر تمام خانه ها خرابه بودند. خانه  ای ما کرایی بود و همسایه ی ما در 
با هم  زمان،  مرور  به  بودند.  هزاره  آن ها هم  زندگی می کرد.  خانه ی شخصی اش 
آشنا شدیم. آن ها با ما قصه می کردند؛ اما همه چیز را نمی گفتند، تا این که روزی 
مادرم هم کابل آمد و با همسایه ی ما رفت و آمد داشت. آن زن با مادرم قصه کرده 
بود که موقع سقوط افشار، افراد مسلح داخل خانه ی آن ها شده و پدر خانواده را از 
خانه بیرون آورده و او را پیشروی ما تیرباران کردند  و موقعی که بچه ام خودش را 
بر جنازه ی پدرش انداخت، او را هم تیرباران کردند  و بچه ی دومم خودش را سر 
جنازه ی پدر و برادرش انداخت، او را هم تیرباران کردند و دو بچه ی دیگرم را که 
حاال زنده هستند، نگذاشتم که خودشان را سر جنازه ی پدر و دو برادرشان بیندازند، 

وگر نه، حاال آن ها هم پیش ما نبودند...
این یک نمونه ی کوچک است که من در مدت چندماه زندگی ام در افشار بعد از 

جنگ، خاطره اش را دارم. اما درد افشار به این قصه ها خالصه نمی شود.

پند بزرگان
برای  دوستم  است.  دستم  در  چاپ  از  قبل  کتاب  یک 
بازخوانی از کانادا فرستاده. کتاب خواندنی. یک جمله از 
نوشته ی استاد دکتر سلطان حمید سلطان را در این جا 

می گذارم:
»مقاله ای که عصر یا غروب در روزنامه ای چاپ می شود، فردا از زباله دانی و سطل 
آشغال سر در می آورد. اما کتاب می ماند. این نکته را در کالس درس استاد مرحومم، 
دکتر محمد محجوب شنیده بودم که از قول یکی از بزرگان، ظاهرا مرحوم بزرگ  
بنویس.  کتاب  می توانی  تا  که  بود  کرده  نصیحت  خودش  و  فرمود  بیان  علوی، 

سرنوشت مقاله، سطل آشغالی است.«

Abdullah Watandar

Rahman Rahmani

Waheed Zeerak

Ali Payam
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در جنین تولد جنین  شگفتی خلقت؛ 

که  است  خوب  می کنید،  سفر  جاده  در  که  وقتی 
و  کنید  تصادف  نمی خواهید  بشناسید!  را  راه  موانع 
بسوزید، مگر نه؟ همین امر در مورد سفر ما به سوی 
موفقیت هم صدق می کند. باید از چیزهایی که ما را 
از هدف مان دور می کنند، آگاه باشیم. رایج ترین موارد 

کدام اند؟ در این جا ذکر می کنیم:
 ترس -1

ترس یکی از بدترین دشمنان موفقیت است. وقتی 
شما  اطراف  را  خود  حساس  ریشه های  ترس  که 
می پیچد و شما را به اسارت خود درمی آورد، هرگز قادر 
نخواهید بود که به رویاهای خود تحقق ببخشید. ما 
چه  به  که  ببینیم  شویم.  روبه رو  خود  ترس  با  باید 
دلیلی وجود دارند، آن ها را به گوشه ای پرتاب کنیم 
دنبال  شکست ناپذیر  اشتیاقی  با  را  خود  رویاهای  و 

کنیم.
غلبه بر ترس و قدم پیش نهادن به منظور رسیدن به 
سرزمین های تازه و نظرات جدید، همان چیزی است 
چیزی  از چه  امروز  می سازد.  ممکن  را  موفقیت  که 
بتوانید  تا  باید غلبه کنید  بر کدام ترس  می ترسید؟ 
شناختید،  را  آن  وقتی  ببخشید؟  تحقق  را  رویای تان 
تضاد  ترس تان  با  به شدت  که  بزنید  کاری  به  دست 
دارد. این کار با برداشتن اولین قدم در مسیر درست، 

مواجهه و غلبه بر ترس را به همراه دارد.
 رخوت و بی عالقگی -2

بی پرده بگویم، آنچه که بسیاری از افراد را از موفقیت 
است  کاری  انجام  و  انرژی  داشتن  عدم  می دارد،  باز 
به  آن ها  بعدی می شود.  به سطح  باعث حرکت  که 
و  می کنند  راحتی  احساس  که  می رسند  نقطه ای 
سپس خود را برای چرتی به درازای تمام عمر آماده 
دهید!  ادامه  نباشید؛  بی عالقه  و  بی حال  می کنند! 
خود را مجبور کنید که از چرت درآیید و حرکت کنید.

 نداشتن پشتکار -3
اغلب اوقات مسابقه با شکست روبه رو می شود؛ زیرا 
تیزترین کنج  مسابقه تمام نشده است. موفقیت در 
یا شیب دارترین تپه است. پشتکار داشته باشید. ادامه 

دهید. یک تپه ی دیگر. یک کنج دیگر!
وجود  مهم  نکته ی  سه  می گویند،  امالک  در صنف 
موفقیت،  در  موقعیت«.  موقعیت،  »موقعیت،  دارد: 
آن سه نکته ی مهم عبارت اند از »پشتکار، پشتکار، 

پشتکار«.
 بدبینی -4

باور  که  هرچه  به  می توانید  که  این جاست  نکته 

با دو  نوازد دختر  تولد یک  از  پزشکان هانگ کانگی 
جنین در شکم وی خبر دادند. این نوزاد در شفاخانه ی 
الیزابت« واقع در هانگ کانگ به دنیا آمده  »کویین 
نوزاد، دو  این  تولد  از  است. جراحان چند هفته پس 
جنین را از شکم وی خارج کردند. این دو جنین دارای 
پا، دست، ستون فقرات، قفسه ی سینه و ارگان های 
و  بود  شده  تشکیل  نیز  آن ها  پوست  بودند.  داخلی 

هردو بند ناف داشتند.
وزن یکی از آن ها 14،2 و دیگری 9،3 گرام بود. عمل 
روز  هشت  نوزاد  دختر  و  بوده  موفقیت آمیز  جراحی 

پس از عمل، از شفاخانه مرخص شد.
وضعیت این نوزاد دختر در جهان پزشکی به عنوان 
»جنین در جنین« شناخته شده است. در هر پنج صد 
هزار بار زایمان، یک بار چنین پدیده ای پیش می آید؛ 
به  شده اند.  ثبت  آن  مورد  دوصد  تنها  کنون  تا  اما 
استاد  و  زنان  مان، متخصص  یو کای  دکتر  گفته ی 
که  است  بار  نخستین  این  هانگ کانگ،  دانشگاه 
پدیده ی »جنین در جنین« در هانگ کانگ مشاهده 
و ثبت شده است. »یو کای مان« گفت: پزشکان در 
آزمایش های پیش از زایمان متوجه وجود دو جنین در 

شکم جنین نشده بودند.
تنها یک زایده در طرف  افزود : پزشکان  این پزشک 
چپ کودکی که هنوز به دنیا نیامده بود، یافته بودند 

افکاری  نوع  چه  که  بپرسید  خود  از  برسید.  دارید، 
یا  هستید  خوشبین  آیا  می کنید.  حمل  خود  با  را 
پس  برسید،  می توانید  که  ندارید  باور  اگر  بدبین؟ 
نخواهید توانست. بدبینی تان هر لحظه شما را پیش 
می برد. در خواهید یافت که ناخودآگاه خود را تخریب 
می کنید. خوشبینی را در خود پرورش دهید. به دنبال 
راه هایی باشید تا باور کنید که می توانید به موفقیت 

برسید.
 قبول نکردن مسئولیت -5

من یاور پولیس ناحیه هستم و چند روز قبل با یک 
افسر پولیس همراهی کردم تا دو زندانی را به دادگاه 
ببرد. هرچه می گذشت، زندانیان بهانه هایی می آوردند 
کرده،  صادر  حکم  برای شان  قاضی  که  را  آنچه  که 

انجام نداده اند.
پس از برگرداندن زندانیان به زندان، به افسر پولیس 
عادت های  هردو  زندانیان،  و  ناموفق  افراد  که  گفتم 
را  خود  زندگی  مسئولیت  آن ها  دارند.  یک سانی  بد 
مسئول  شما  که  است  این  آخر  خط  نمی پذیرند. 
کنید  اعتراف  آن  به  که  کنید  انتخاب  چه  هستید، 
یا آن را بپذیرید یا نه؛ اما وقتی آن را می پذیرید )و 

و می پنداشتند که این زایده یک تومور باشد. اما پس 
از آن که کودک به دنیا آمد، آزمایش سونوگرافی نشان 
بودند، در حقیقت  زایده ای که پزشکان دیده  داد که 

دو جنین بود.
دختر  نوزاد  که  آن جا  از  مان،  کای  یو  گفته ی  به 
نمی تواند باردار شده باشد، باید گفت که لقاح در این 
مورد با مشکل روبه رو بوده و جنین در محل اشتباهی 
تشکیل شده بود. سازمان بهداشت جهانی این مورد را 

به عنوان نوعی سرطان دسته بندی کرده است.

این زمانی است که قدرت مند می شوید(، در جاده ی 
موفقیت گام بر می دارید.

 انتخاب افراد نامناسب برای  -6
وقت گذرانی

ما را به راحتی تبدیل به محصولی از محیط می کند. 
به همین دلیل است که گذراندن وقت با کسانی که 
به شما فشار می آورند، تا به عقب باز نگردید، اهمیت 
هستند  اطراف تان  که  افرادی  مورد  در  دارد.  فراوانی 
چطور؟ آیا افراد باصالحیتی اند که مشوق تان هستند 
و در راه موفقیت به شما قدرت می بخشند؟ اگر نه، 

حرکتی به خود بدهید.
 نداشتن بینش -7

افراد موفق همیشه ماه ها و سال های موفقیت خود را 
پیش از این که آن ها را زندگی کنند، می بینند. آن ها 
توانایی نگاه کردن به جلو را دارند و آینده را می بینند 
و  خانواده ی شان  زندگی شان،  به  که  را  خوب هایی  و 

کارشان خواهند آمد، تصور می کنند.
و  بنشینید  است.  بزرگ  مانع  یک  بینش  نداشتن 
دیدن آینده را تمرین کنید- و آن را به خوبی بسازید! 

)برترین ها(

علل ایجاد این پدیده ی غیرعادی هنوز کامال روشن 
نیست. پیش از این نیز مواردی از این دست تجربه 
شده اند. این نوزاد دو ماهه که با مشکالت تنفسی، 
اتساع شکم و با تشخیص توده ی شکمی به شفاخانه 
منتقل شد؛ بررسی ها نشان دادند که جنینی در شکم 
در  که  کردند  خاطرنشان  پزشکان  دارد.  قرار  کودک 
سونوگرافی مادر این کودک در دوران بارداری، چهارقلو 
تشخیص داده شده بود؛ اما در هنگام زایمان سه نوزاد 

متولد شدند. )جام جم آنالین(
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راجرز: استوریج 
بهترین مهاجم انگلیسی است

زابالتا: آگوئرو
 تنها به یک گول نیاز دارد

زالتان: باید جای مجسمه ام
 با برج ایفل عوض شود

سرجیو  که  کرد  عنوان  منچسترسیتي  مدافع  زابالتا،  پابلو 
آگوئرو، مهاجم تیمش تنها به یک گول نیاز دارد تا به روند 
در  استثنایی  عملکرد  آرجانتینی  مهاجم  بازگردد.  گولزني اش 
گول   19 بازی   21 در  حاضر،  حال  در  و  داشت  اوایل فصل 
به ثمر رسانده است، ولی با مصدومیتش از ناحیه زانوف از 
میادین به دور شد و پس از بازگشت، نتوانسته هنوز گولی 
به ثمر برساند. حال سرجیو آگوئرو عنوان کرد که او به یک 

گول برای بازگشت به روند گولزنی ادامه دارد. 
او گفت: »ما به بازگشت سرجیو در بهترین فرمش نیاز داریم. 
کرد،  گولزنی  خوب  خیلی  و  کرد  کار  عالی  دسامبر  ماه  در 
و  میادین  به  بازگشتش  در  و  شد  مصدوم  آن  از  پس  ولی 
گولزنی، دچار مشکل شد. مطمئنم که او با بهترین فرمش 
باز خواهد گشت. هم چنین به اعتماد به نفس هم بستگی 
دارد. مهاجمان نیاز دارند که احساس کنند در شرایط خوبی 
قرار دارند. گولزنی بهترین چیز برای آن هاست و من مطمئنم 
سرجیو با به ثمر رساندن یک گول، دوباره به بهترین گولزن 

لیگ تبدیل خواهد شد«.

زالتان ابراهیموویچ، ستارهي پاریس سنت ژرمن عنوان کرد 
که جاي برج ایفل با مجسمه ي من باید عوض شود. موزیم 
گروین شهر پاریس روز دوشنبه از مجسمه ی زالتان رونمایی 
خارجی  بازیکن  دومین  به  پله  از  پس  را  زالتان  که  کرد 
تبدیل کرد که مجسمه اش در این شهر ساخته شده است. 
ستاره ی سویدنی عنوان کرد که دوست دارد جای برج ایفل با 

مجسمه اش عوض شود.
او گفت: »این که در موزه گروین یک مجسمه داشته باشم 
به  متمرکز  خیلی  مجسمه  صورت  حالت  است.  فوق العاده 
نظر می آید، درست مثل من در داخل زمین. تنها می توانم از 
آن ها به خاطر کار فوق العاده ای که انجام داده اند تشکر کنم. 
مفتخرم که به این طور شناخته می شوم، مخصوصا به عنوان 
مجسمه ام  که  است  بزرگی  افتخار  من  برای  سویدنی.  یک 
در موزیم گروین باشد. خیلی خوش حالم. مردم می توانند از 
بعد؟  بود. قدم  این خیلی جالب  و  نگاه کنند  به آن  نزدیک 
نمی دانم... شاید این که جای مجسمه ام را با برج ایفل عوض 

کنم«.

وجود  با  که  کرد  عنوان  لیورپول  سرمربي  راجرز،  برندان 
درخشش هري کین در تاتنهام، دنیل استوریج مهاجم تیمش 
هم چنان بهترین مهاجم انگلیسي است. هری کین انگلیسی 
رساند  ثمر  به  گول  دو  نیز  آرسنال  مقابل  تیمش  دیدار  در 
سن  سال   21 با  بازی،   20 در  گول   12 رساندن  ثمر  به  تا 
استوریج  شود.  شناخته  فصل  پدیده های  از  یکی  عنوان  به 
این فصل  برتر فصل شد،  گولزن  دومین  که فصل گذشته 
او  که  است  معتقد  راجرز  ولی  کرده،  با مصدومیت شروع  را 

همچنان بهترین مهاجم کشورش است.
او گفت: »به نظر من، هیچکس بهتر از دنیل استوریج وجود 
پیدا  چیز  همه  فوتبالش  در  کند،  بازی  ثبات  با  اگر  ندارد. 
به  و  دارد  چیز  همه  او  قدرت.  سرعت،  باال،  گولزنی  م شود. 
ولی  ندارد.،  وجود  او  از  بهتر  انگلیسی،  مهاجم  یک  عنوان 
مطمئنم که دنیل توجه دارد که یک مهاجم جوان انگلیسی 
در حال پیشرفت است و احتماال به تیم ملی دعوت خواهد 

شد«.
راجرز سپس در باره ی بازگشت کامل استوریج گفت: »بازگشت 
او به ما خیلی کمک خواهد کرد. او دفاع حریف را تحت فشار 

قرار می دهد و هم چنین یک گولزن بالفطره است«.

بارسلونا و تحول تاکتیکی
 پس از شکست آنوئتا

ماسکرانو: بارسا باید از مسی پیروی کند

دفاع تمام قد لوییس فیگو از کریستیانو رونالدو

پایان دوران سامی خدیرا در ریال مادرید

تست دوپینگ دوباره از لیونل مسی

مارکو رویس با دورتموند تمدید کرد

آنچلوتی مربی فصل بعد
 منچستریونایتد یا سیتی؟

موضع مبهم الپورتا 
برای انتخابات ریاست بارسا

بیم مادریدی ها 
از تکرار تراژدی ریال کروش و لوپزکارو

تیمي  عنوان  به  مي توان  سوسیداد  ریال  از 
یاد کرد که نقشي اساسي در متحول کردن 
بارسا در این فصل ایفا کرده است. اولین بازی 
ورزشگاه  در  میالدی،  در سال جدید  بارسلونا 
نتیجه ی  یک  سوسیداد،  مقابل  و  آنوئتا 
داشت.  همراه  به  تیم  این  برای  را  تراژیک 
شکست 1-0 با گول به خودی آلبا، حواشی 
فراوانی را در روزهای پس از این شکست برای 
بارسلونا ایجاد کرد. از درگیری لفظی مسی و 
انریکه گرفته تا شایعات برکناری این مربی و 
رسمی شدن برگزاری انتخابات زودرس ریاست 
باشگاه، همه و همه، بارسلونا را وارد بحرانی 

عجیب کردند.
پس از آن شکست، بارسلونا به یکباره دچار 
تحولی شگرف شد. زدن 9 گول به الچه در 
دو بازی رفت و برگشت )یک هشتم کوپا دل 
ری(، با شکست دادن اتلتیکو با نتیجه 1-3 
در نوکمپ همراه شد. بارسا سپس دپورتیوو را 
با 4 گول و الچه را با 6 گول در هم کوبید. 
سپس دو بازی رفت و برگشت کوپا دل ری 
بازی  در  بارسا  رسیدند.  راه  از  اتلتیکو  مقابل 
بازی برگشت  با گول مسی 1-0 و در  رفت 
با درخشش نیمار، 3-2 بر اتلتیکو غلبه کرد. 
اتلتیکویی که ریال را حذف کرده بود. سپس 
بیلبائو،  بر   5-2 و  ویاریال  بر   2-3 برد  دو 

حاصل کار شاگردان انریکه در اللیگا بود.
بارسا پس از شکست مقابل سوسیداد، 9 برد 

متوالی کسب کرده و در این 9 بازی موفق 
متوسط 3.  است؛  نیز شده  به زدن 34 گول 
8 گول در هر بازی. این؛ امار تا پیش از بازی 
مسابقه  هر  در  زده  گول   8  .2 سوسیداد،  با 
بود. بارسا در این 9 مسابقه هم چنین 7 گول 
دریافت کرده است. از 34 گول بارسا، 10 گول 
را مسی و 9 گول را نیمار به ثمر رسانده اند؛ 
ضمن این که سوارز نیز در سال جدید، 3 گول 

وارد دروازه حریفان بارسا کرده است.
 لوییس انریکه در نشست خبری دیشب خود 
عنوان کرد که تحول بارسا ساخته و پرداخته 
رسانه هاست و هیچ تحولی در این تیم صورت 
نگرفته و بارسا با همان سیستم قبل و همان 
بازیکنان، چنین نتایجی را کسب کرده است؛ 
اسپانیا  فوتبال  کارشناسان  از  بسیاری  اما 

عقیده دیگری دارند.
سرعت  از  استفاده  به  بارسا  آوردن  روی 
مهاجمانش در ضد حمالت، به ثبات رسیدن 
ترکیب 11 نفره این تیم در کنار به اوج رسیدن 
را  جدید  سال  در  مسی  ذهنی  و  فیزیکی 
شگرف  تحول  عوامل  مهمترین  از  می توان 
والورده  ارنستو  جاییکه  تا  کرد  قلمداد  بارسا 
سرمربی بیلبائو، در توصیف بارسا در نشست 
خبری خود گفت: »این بارسا تیمی خارق العاده 
و غیرقابل مهار است. این تیم متفاوت از تمام 
سال های اخیر بازی می کند و ضدحمالتش، 

به واقع مرگ بار است«.

کرد  عنوان  بارسلونا  مدافع  ماسکرانو،  خاویر 
که بارسلونا باید از لیونل مسي، پیروي کند. 
پس از دیدار مقابل سوسیداد که با شکست 
بارسا همراه بود، آبی اناری ها 9 پیروزی پیاپی 
تاثیرگذاری  نقش  اند که مسی  کرده  کسب 
در به دست آمدن آن داشته است. ستاره ی 
آرجانتینی 10 گول به ثمر رسانده و 7 پاس 
گول برای هم تیمی هایش ایجاد کرده است.

آر ای سی  تلویزیون  با  مصاحبه  در  ماسکرانو 

تیم  تمام  می درخشد،  لیو  »وقتی  گفت: 
که  است  بازیکنی  او  زیرا  می شود؛  قوی تر 
خیلی به تیم کمک می کند. باید بیش ترین 
استفاده را از موقعیت های مان بکنیم و مثل 
خیلی  شروع  کنیم.  پیروی  او  از  رهبر،  یک 
خوبی در فصل داشتیم و کمی دچار لغزش 
خوب  روزهای  به  دوباره  حاال  ولی  شدیم، 
همین  با  را  فصل  می خواهیم  و  بازگشتیم 

روند به پایان برسانیم«.

خاطر  به  رونالدو  کریستیانو  از  روزها  این 
در شب  سالگي اش   30 تولد  برگزاري جشن 
اتلتیکو،  شکست تحقیرآمیز ریال در مقابل 
داد  ترجیح  رونالدو  مي شود.  زیادي  انتقادات 
طبق برنامه از پیش تعیین شده عمل کند 
و جشن تولد خود را با حضور برخی بازیکنان 
و اعضای کادر فنی ریال و نیز 150 میهان، 
این  از  تصاویری  آمدن  بیرون  کند.  برگزار 
جشن که رونالدو و بازیکنان ریال را در حال 
واکنش های  باعث  می دادند،  نشان  پایکوبی 

اسپانیایی  رسانه های  و  هواداران  زیاد  منفی 
شد. 

دیروز، لوییس فیگو که به تازگی نامزد ریاست 
با  خود  تویتر  در صفحه ی  است،  شده  فیفا 
نوشتن متنی، به دفاع تمام قد از هم وطنش 
کریستیانو رونالدو پرداخت. او در تویتر خود 
نوشت: »هرکسی به عشق و عالقه ی رونالدو 
به ریال مادرید و حرفه ای گری او شک دارد، 
کوچک ترین شناختی از پیشینه و شخصیت 

کریستیانو ندارد«.

سامي خدیرا هافبک آلماني ریال مادرید دیگر 
به صورت ثابت براي این تیم بازي نخواهد 
کرد. خوسه رامون دال مورنا، دوشنبه شب در 
برنامه ال الرگرو فاش ساخت که برنامه ریال 
مادریددر ادامه فصل، عدم استفاده از خدیرا در 
ترکیب ریال به صورت ثابت است و شاید حتا 
ترکیب کهکشانی ها  در  را دیگر  بازیکن  این 
نبینیم. بازی ضعیف و دور از انتظار خدیرا در 
دیدارهای اخیر ریال بعالوه پیش قراردادی که 
او با یک تیم آلمانی )احتماال بایرن( به امضا 

رسانده، از مهم ترین دالیل این تصمیم کادر 
فنی ریال مادرید است. هم چنین خدیرا به دلیل 
مصدومیت، سه هفته به دور از میادین خواهد 
ماند.  با بی اعتمادی موجود بین آنچلوتی و 
ایارامندی، باید به احتمال فراوان شاهد حضور 
ثابت لوکاس سیلوا، خرید زمستانی جدید ریال 
در مقابل دپورتیوو الکرونیا باشیم. این یکی 
از اخباری بوده که از جلسه محرمانه فلورنتینو 
پرز با آنچلوتی و بازیکنان ریال به بیرون درز 

کرده است. 

باشگاه بارسلونا ساعتي پیش اعالم کرد که پس 
از تمرین نوبت صبح، از جانب یوفا بر حسب 
قرعه، از 9 بازیکن این تیم تست دوپینگ گرفته 
شده است. تنها سه ماه از آخرین تست دوپینگ 
یوفا از بازیکنان بارسا می گذرد و به نظر می رسد 
دارد،  قرار  برد  دور  روی  تیم  این  زمان  هر  که 
کمیته ی  دوپینگ  کنترول  تحت  بازیکنانش، 

پزشکی یوفا قرار می گیرند.

دیروز بر حسب قرعه، مسی، پدرو، نیمار، رافینیا، 
براوو، آلبا، روبرتو، متیئو، مونیر و ساندرو به اتاق 
کنترول دوپینگ رفتند. هنوز مشخص نشده که 
ادرار، تست  بار هم عالوه بر تست  مسی این 
خون نیز داده است یا خیر. مسی آخرین باری 
که تست دوپینگ داده بود در صفحه اجتماعی 
ادرار،  بر تست  او عالوه  از  تنها  این که  از  خود 
تست خون گرفته شده به شدت گالیه کرده بود.

پس از کشمکش هاي بسیار و شایعات زیاد 
در مورد جدایي رویس از دورتموند، بعدازظهر 
دیروز این بازیکن قراردادش با دورتموند را تا 

سال 2019 تمدید کرد. 
بورسیا دورتموند در وب سایت خود این خبر 
را رسما تأیید کرده است. رویس که در 169 
بازی برای دورتموند، 70 گول به ثمر رسانده، 
با امضای این قرارداد به شایعات پیوستنش 

پیش  تابستان  در  مادرید  ریال  یا  بایرن  به 
رو پایان داد. او پس از امضای قرارداد گفت: 
تیم محبوب  بورسیا  و  »دورتموند شهر من 
انجام  برای  زیادی  کارهای  هنوز  است.  من 
می توانم  این که  از  خوش حالم  و  دارم  دادن 
داشته  نقشی  باشگاه  آینده  موفقیت های  در 
راه  این  در  هواداران  حمایت  به  باشم. 

نیازمندیم«.

سال  در  مادرید  ریال  خوب  چندان  نه  روند 
2015 در مقایسه با سال 2014 و به خصوص 
تحقیر تاریخي در دربي مادرید، باعث شده تا 
برخي کارشناسان این فصل را آخرین فصل 
حضور کارلتو در ریال مادرید بدانند. از سوی 
مانویل  و  فان خال  لوییس  آینده ی  دیگر، 
پیگرینی در دو تیم سرخ  و آبی شهر منچستر 
تضمین شده نیست. یونایتد با فان خال بطور 
نخواهد  انگلستان  فصل  این  قهرمان  حتم 
شد و نتایج نه چندان درخشان شیاطین سرخ 
در این فصل، آینده ی فان خال در این تیم را 

در  هاله ای از ابهام قرار داده است. 
از  نتوانسته  فصل  این  در  نیز  پیگرینی 
فصل  همچون  منسجم  تیمی  سیتی، 
و  بسازد  شد  انگلستان  قهرمان  که  گذشته 
افتاده  عقب  چلسی  از  قهرمانی  کورس  در 
است. اسکای اسپورتدیروزادعا کرد که کارلو 
دو  مدیران  اول  گزینه  احتماال  آنچلوتی 
خواهد  بعد  فصل  برای  منچستری  باشگاه 
بود مگر این که کارلتو بتواند در ادامه فصل، 
قهرمان  را  تیم  این  ریال،  کردن  متحول  با 

اللیگا و لیگ قهرمانان کند.

در حالي که انتخابات ریاست باشگاه بارسلونا، 
تابستان پیش رو برگزار خواهد شد، هنوز خوان 
الپورتا به صورت رسمي، کاندیداتوري خود را 

اعالم نکرده است.
در  کنفرانسی  برای  که  بارسا  پیشین  رییس 
خیرونا حاضر شده بود، در پاسخ به سواالت 
نامزدی  مورد  در  نشد  حاضر  خبرنگاران 
به  بارسلونا  باشگاه  ریاست  برای  احتمالیش 
صورت روشن، موضع خود را اعالم کند. الپورتا 
در تمام نظرسنجی های صورت گرفته، شانس 

اول تصاحب ریاست باشگاه بارسلونا به حساب 
می آید. او به خبرنگاران گفت: »انتخابات؟ تا 
انتخابات  زمان  قطعی  صورت  به  که  زمانی 
مشخص نشود موضع خودم را اعالم نخواهم 
همه  حمایت  وقت  حاال  می کنم  فکر  کرد. 
جانبه از بارساست نه فکر کردن به انتخابات 
زودرس. از لحاظ ورزشی ما هنوز زنده ایم و در 
سه رقابت شانس قهرمانی داریم. پس بهتر 
به  اقدام حاشیه ای، فعال  به جای هر  است 

حمایت از تیم بپردازیم«.

ریال مادرید به فاصله تنها 50 روز از قهرماني 
در جام باشگاه هاي جهان، از یک تیم مقتدر که 
22 برد متوالي کسب کرده بود، پس از شکست 
4-0 در دربي مادرید، به تیمي بحران زده و در 

کانون انتقادات تبدیل شده است. 
26 فبروری 2006؛ جزیره   مایورکا، جایگاه ویژه ی 
سر  با  پرز  فلورنتینو  مویکس.  سن  ورزشگاه 
تکان دادن های متوالی و با حالتی خشم گین، 
مقابل  مادرید  ریال  بازی  افتضاح  شیوه ی  به 
با  مادرید  ریال  می دهد.  نشان  واکنش  مایورکا 
نیمه های فصل،  از  که خود  کارو  لوپز  هدایت 
را در  بازی  بود، آن  لوکزامبورگو شده  جایگزین 
به   1-2 بود،  پیش  راموس  گول  با  که  حالی 
دوم،  نیمه  در  حالیکه  در  کرد  واگذار  مایورکا 
تیمی بی برنامه و فاقد روحیه جنگندگی نشان 
میشل  و  الگرا  ایوان  تصویر  مشاهده  می داد. 
لبخندی  با  حالیکه  در  نیمکت  روی  سالگادو 
بر  بود  سوهانی  می جویدند،  آدامس  لب،  بر 
روح آزرده هواداران این تیم. در هوای طوفانی 
مایورکا، ریال تصویری از یک تیم ویران شده و 
بی روحیه بود. دو روز بعد، پرز در بیانیه ای اعالم 
کرد که اگر مشکل من هستم، از ریال می روم و 
با استعفای خود، ریال را در بدترین وضعیت این 
تیم در قرن جدید قرار داد. پرزی که سه سال 
بعد، به یمن تقلب کالدرون در انتخابات ریاست 
باشگاه، بار دیگر این منصب را در دست گرفت. 
)باخت  کالدرون  ویسنته  افتضاح  از  پس  حال 
اتلتیکو( و متعاقب آن برگزاری جشن  4-0 به 
شکست  آن  شب،  در  رونالدو  کریستیانو  تولد 
اقدام  اسپانیایی،  برخی کارشناسان  تحقیرآمیز، 
مقطع  آن  با  ریال  روزهای  این  شبیه سازی  به 
گسیخته،  هم  از  تیمی  کرده اند.  تاریخی  بد 
نزدیک  بن بست  به  اندیشه هایش  مربی ای که 
بازیکنان  برخی  رفتاری  شیوه ی  می شوند، 
انتقادات  از  دریایی  دربی،  در  شکست  از  پس 
رسانه ای و جبهه گیری هواداران بر علیه شیوه 

بهانه های  از  شکست،  از  پس  بازیکنان  رفتار 
با ریال سال 2006  برای تشبیه ریال  این عده 
هستند. با این حال، فلورنتینو پرز و معاونانش 
قصد تکرار تاریخ را ندارند. پرز بهتر از هرکسی 
بین  از  برای  این چند سال،  در  او  می داند که 
بردن فاصله عظیم ایجاد شده بین ریال و بارسا 
در 6 سال گذشته، چه تالش های عظیمی به 
خرج داده است. او به خوبی می داند که اکنون 
زمان آن نیست که او با خالی گذاشتن میدان، 
نتیجه زحمات 5 ساله اش را به باد بدهد پس، 
با تصمیمی به موقع به محل تمرین تیمش 
به صورت  بازیکنانش  و  سرمربی  با  تا  می رود 
رودررو صحبت کند و به دنبال راهکاری برای 

بیرون آمدن از این بحران باشد.
در مادرید، بسیاری بیم آن را دارند که تراژدی 
ریال لوپز کارو و حتا ریال کارلوس کروش در 
اما  امسال هم تکرار شود؛  فصل 2004-2003، 
این بار، کادر مدیریتی ریال مادرید با تکیه بر 
مجموعه ی با استعداد و آینده داری که در اختیار 
در  موفقیت  به  تنها  نه  است،  آنچلوتی  کارلو 
فصل جاری که به آینده ای درخشان تر امیدوار 
است.  پرز پس از مالقات با مربی و بازیکنان 
ریال اعالم می کند که به این مجموعه ایمان 
فصول  تلخ  اتفاقات  تکرار  به  هرگز  و  دارد 
این  او  نمی اندیشد.  2003-2004 و 2006-2005 
بار سیاست گفتمان رودررو و حمایت علنی از 
آنچلوتی و بازیکنان ریال را برگزید. سیاستی که 

9 سال پیش بدان اعتقادی نداشت. 
با  بازی   7 کالسیکو،  ال  از  پیش  تا  ریال 
لوانته  بیلبائو،  اتلتیک  ویاریال،  الچه،  دپورتیوو، 
این مالقات  این که  دارد.  پیش  در  را  و شالکه 
رییس با مجموعه فنی ریال تا چه اندازه تاثیر 
مثبت داشته است را شاید در روز ال کالسیکوی 
22 مارس در نوکمپ بتوان بهتر ارزیابی کرد. تا 
متوالی  برد  با کسب 7  می تواند  ریال  روز،  آن 

خودش را در شرایط مطلوبی قرار دهد.
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اعالم کرد که  رییس جمهور کشور  اشرف غنی،  اطالعات روز: محمد 
برای ایجاد تحول، آجندای کامل و دقیق موجود است. رییس جمهور این 
موضوع را دیروز در دیدار با یاسوشی میساوا، معاون نماینده ی ویژه ی جاپان 

برای افغانستان و پاکستان در ارگ ریاست جمهوری بیان کرده است.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، اشرف غنی 
در این دیدار از کمک های آن کشور به افغانستان در عرصه های مختلف، 
تحکیم  و  ایجاد  امنیت،  تأمین  او  است.  کرده  قدردانی  پولیس،  به ویژه 
حکومت داری خوب و رشد اقتصادی کشو را از اولویت های کاری حکومت 

وحدت ملی خوانده است.
رییس جمهو در ادامه تأکید کرده است که به اصالحات بنیادی در سیستم 
معاشات پولیس  و آوردن شفافیت، متعهد است. اشرف غنی می گوید که 
سران حکومت وحدت ملی اکنون باالی برنامه ی ملی زیربناها کار می کنند 
و حکومت جاپان در زمینه ی ایجاد فرصت های شغلی با افغانستان همکاری 

نماید.
سپس یاسوشی میساوا از دیپلماسی و سیاست خارجی افغانستان قدردانی 
کرده و از تعهد درازمدت کشورش در راستای کمک و همکاری با افغانستان 
و  افغانستان  برای  جاپان  ویژه ی  نماینده ی  معاون  است.  داده  اطمینان 
پاکستان گفته است که کشورش در کنار افغانستان است و به »برنامه ی 

خودکفایی افغانستان« نیز کمک خواهد کرد.

اطالعات روز: یک هیأت سازمان ملل که از فعالیت  طالبان نظارت می کند، گزارشی را در اختیار 
شورای امنیت این سازمان قرار داده که بر اساس آن، فعالیت طالبان در قاچاق مواد مخدر، قاچاق 
سنگ های قیمتی و آدم ربایی برای دریافت پول افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که 

طالبان به عنوان یک گروه تبه کار فعالیت دار د و نه بدیل سیاسی برای حکومت.
فعالیت طالبان برای افزایش درآمدشان از طریق این موارد، مانع آن می شود تا این گروه صادقانه 
با حکومت جدید وارد مذاکرات صلح شود. هیأت ناظر بر فعالیت طالبان، باور دارد که گرایش جدید 
گروه طالبان برای دریافت عواید باعث می شود تا این گروه با هرگونه روند صلح معنادار حکومت 

جدید مخالفت کند.
در گزارش این هیأت از شورای امنیت خواسته شده تا کمک هایش را برای فاش نمودن چهره ی 
طالبان و مختل کردن ارتباطات شان با شبکه های جنایی، افزایش دهد. اشرف غنی پس از رسیدن 
به قدرت، همواره گروه طالبان را مخالفان سیاسی خوانده و تالش می کند. این گروه را به پای میز 
مذاکره بکشاند. با این حال، در گزارش هیأت ناظر بر فعالیت طالبان آمده است، طالبان در افغانستان 
پول شویی،  افغانی،  شرکت های  در  سرمایه گذاری  مخدر،  مواد  قاچاق  و  تولید  کوکنار،  کشت  با 
آدم ربایی برای باج گیری و استخراج غیرقانونی مواد معدنی، برای خود سرمایه ایجاد می کنند. در 

این گزارش آمده است، کمک های بیرونی نیز در تمویل طالبان نقش اساسی دارد.
افغانستان در  اقتصاد  قابل توجه  دارایی های  از  برای کسب درآمد   این گزارش، طالبان  بر اساس 
سراسر آن کشور، از حمالت خشونت بار استفاده می کنند. این امر باعث کندی توسعه ی اقتصادی 
در آن  کشور شده است. طالبان از سال 2001 به این طرف یک سیستم پیچیده و چند بعدی را برای 

کسب درآمد ایجاد کرده اند.
در این گزارش آمده است، طالبان منابع پولی خود را از سه گروه قاچاق بر که رهبری آن را سه تن 
از قوم نورزایی برعهده دارند، دریافت می کنند. در این گزارش از حاجی بشیر نورزایی، حاجی بریگت 
و حفیظ اهلل خان نام برده شده است. نورزایی فعاًل در امریکا زندانی است؛ اما شبکه ی قاچاق مواد 
مخدر وی هنوز فعال می باشد. طالبان در والیت هلمند به استخراج عقیق ادامه می دهند و هم چنان 

در والیت بدخشان از سنگ الجورد بهره برداری می کنند. 
در گزارش هیأت ناظر بر فعالیت طالبان آمده است، طالبان در بدل تأمین امنیت و ایجاد سهولت 
در استخراج غیرقانونی لعل در معدن جگدلک کابل، در هر سال خواستار به دست آوردن 16 میلیون 
دالر است. بر اساس آمار ارائه شده در این گزارش، طالبان دوسوم درآمد معدن کرومیت والیت 
پکتیکا را نیز به جیب می زنند. از سوی دیگر، طالبان از 2005 بد ین سو 16 میلیون دالر را در بدل 

رهایی گروگان های خارجی به دست آورده اند.

رییس جمهور: برای ایجاد تحول، 
آجندای دقیق داریم

افزایش فعالیت طالبان
 در قاچاق و آدم ربایی

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل
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ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       
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2. 
3. 
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6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   

فرار  بر  مبنی  گزارش ها  نشر  دفاع  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
هزاران سرباز ارتش را رد کردند و گفتند، با گذشت هر روز، شمار این 
نیروها افزایش می یابد. دولت وزیری، سخنگوی این وزارت دیروز گفت، 
نیروهای ارتش به دفاع از خاک کشور متعهدند و نشر گزارش در مورد 

فرار 30 هزار سرباز، حقیقت ندارد.
او افزود که نیروهای امنیتی از حمایت مردمی برخوردارند و این موضوع، 
باعث تقویت روحیه ی آنان برای مبارزه با شورشیان شده  است. وزیری 
گفت که شکل جذب افراد در نیروهای ارتش داوطلبانه است و ساالنه 
نو  از  اردو ترخیص می گیرند و در عوض صدها تن دیگر  از  نفر  صدها 

جذب می شوند.
چند روز پیش گزارش شد که در حدود 30 هزار سرباز از صفوف نیروهای 
ارتش گریخته اند. افزایش تلفات نیروهای امنیتی، فساد اداری، افزایش 
حمالت گروهی طالبان، شبکه ی حقانی و ظهور گروه دولت اسالمی یا 
خوانده شده  امنیتی  نیروهای  از صفوف  سربازان  فرار  عوامل  از  داعش 

بودند.
 ،2015 سال  آغاز  با  که  می شود  گزارش  حالی  در  ارتش  سربازان  فرار 
نیروهای امنیتی مسئولیت تأمین امنیت سراسری را برعهده گرفتند. در 
نفر می رسد؛  از 1۹5 هزار  به بیش  ارتش  نیروهای  حال حاضر مجموع 

اما آنان با کمبود سالح های پیش رفته و هواپیماهای جنگی مواجه اند.

وزارت دفاع: سربازان ارتش
 به دفاع از کشور متعهدند


