مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
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نشان دادند که قصد ندارند دست از اسلحه بردارند و برای مذاکرات صلح
آماده شوند .در عین زمان ،تالشهای نظامی سیزده ساله به پشتیبانی
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دوامدار داخلی و منطقهای توجه شود.
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 2002آغاز شد ،دو سال یکبار برگزار میشود که تاکنون حکومت
افغانستان و شریکان بینالمللی آن را کمک کرده است تا برای...
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اما سال گذشت ه احمدی و مشاور امریکاییاش از دستگیری حاجی لعل جان که
یکی از بزرگترین تاجران مواد مخدر میباشد ،استقبال کردند .حاجی لعل جان که
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در مورد حاجی لعل جان وجود دارند».
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گرفت؛ اماهنوز به گونهی آزاد در شهر قندهار زندگی میکرد و تحت حمایت برادر
رییس جمهور کرزی قرار داشت .یک مقام دولتی میگوید« ،مرگ ولی باعث شد
که وی از مقامش پایین شود» .با استناد به گفتههای مقامهای امریکایی و افغانی...
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مجلس نمایندگان و فعاالن مدنی:

طرح بودجهی  1394پر از نواقص و غیرمتوازن است



تدوین بودجهی
ملی ساالنه و مشکلی که
همهساله تکرار میشود



هادی صادقی

بودجهی ملی امسال نیز با مشکالت و انتقادهای زیادی همراه
شده است .اعضای مجلس نمایندگان این بودجه را غیرمتوازن
و پر از نواقص دانسته و نهادهای مدنی نیز از چگونگی آن
و خصوصا در نظر گرفته نشدن برنامههای توسعهای ،صحی
و اجتماعی انتقاد کردهاند .بودجهی ملی سال جدید مالی در
حدود هشت میلیارد دالر است که گفته میشود ،بیشتر آن به
بخشهای امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است.
کمیتهی مشترک مجلس سنا و مجلس نمایندگان طرح
پیشنهادی بودجه را با حضور سرپرست وزارت مالیه بررسی
کرده و قرار شده وزارت مالیه این طرح را بازنگری و دوباره
به مجلس ارائه نماید.
در طرح بودجهی مالی ساالنه هر سال با همین مشکل مواجه
میشویم .هیچ سالی نیست که خط نگاه تبعیضآمیز و برخورد
سلیقهای با والیتها در طرح بودجهی ساالنه برجسته نشود
و برنامههای توسعهای ملی در آن گنجانده شود .هر سال
نمایندگان طرح بودجه را به دلیل نامتوازن بودن و دیگر
عواملی که همهساله تکرار میشوند ،برای چند بار ردمیکنند
و وزارت مالیه و مجلس نمایندگان بر سر تصویب بودجه
هفتهها جدال و کشمکش دارند .سال گذشته و سالهای
قبل از آن نیز بودجهی ملی دقیقا به همین دلیل برای چند
بار از مجلس نمایندگان رد شد و باز سال دیگر ،وزارت مالیه
دوباره همین مشکالت و عوامل را در تدوین طرح بودجه
مرتکب شد.
این تنها بودجهی ساالنهی دولت نیست که با مسئلهی
نابرابری و عدم مساوات در مناطق مختلف کشور مواجه است،
بلکه در ده سال گذشته بسیاری از برنامههای انکشافی دولت
و مؤسسات خارجی از مشکل نابرابری رنج بردهاند .در طول
سیزده سال گذشته بیشتر کمکهای جامعهی جهانی نیز از
سوی حکومت بدون در نظرداشت ظرفیتهای سرمایهگذاری
و اولویتبندیهای توسعهای به مناطق مشخصی سوق داده
میشوند .بعضی مناطق عمدا از برنامههای انکشافی بهدور
نگهداشته شده و مقامها بر ظرفیتهای اقتصادی و اولویت
توسعهی ملی چشم بستهاند.
حقیقت این است که نگاه تبعیضآمیز در بسیاری از مسایل
و برنامهها و از جمله در طرح بودجه در حکومت افغانستان
به چشم میخورد که باعث انتقاد و اعتراض مردم و وکال
در گذشته و حال شده است ،وگرنه بهترین ظرفیتهای
سرمایهگذاری و برنامههای زیربنایی در مناطق مرکزی و
شمال افغانستان وجود دارند که در این مدت به آنها توجه
نشده است .ظرفیتهایی که هرکدام پتانسیل اقتصادی
کالنی را در خود داشته و در صورت سرمایهگذاری روی آن،
دولت به منابع اقتصادی کالنی دست مییافت.
سرک حلقهای افغانستان که کابل را از طریق مناطق مرکزی
به غرب افغانستان وصل میکند ،بهترین پروژهی زیربنایی
و توسعهای میباشد که در حکومت رییس جمهور کرزی
توجهی به آن نشد .با اینکه همه از اهمیت اقتصادی این
سرک آگاه اند؛ اما صرفا به دلیل نگاههای کوچک منطقهای و
قومی و مالحظات کاذب دیگر ،این پروژهی حیاتی تاکنون در
بودجهی ساالنهی دولت جا نگرفته و توجه نهادهای کمک
کنندهی بینالمللی را نیز جلب نکرده است.
افزون برآن ،هم اکنون بهترین ظرفیتها برای ایجاد بندهای
برق و دیگر برنامههای زیربنایی در مناطق مرکزی و شمال
افغانستان وجود دارند که حکومت از آنها گذشته است.
متأسفانه در طول سیزده سال گذشته به حکومتداری و
ایجاد ثبات صرفا از رهگذر امنیتی نگاه شده است .جنگ
و ناامنی مجال پرداختن به برنامههای انکشافی را به دولت
افغانستان نداده و از همینرو ،بخش عمدهی بودجهی ساالنه
به سکتورهای امنیتی اختصاص داده شده است .برنامههای
توسعهای و پروژههای زیربنایی اصال در تدوین بودجه شامل
نبوده و برنامههای اجتماعی و خدمات عمومی نیز در اولویت
دوم یا سوم حکومت قرار داشتهاند.

اطالعات روز :مجلس نمایندگان و شماری از
فعاالن مدنی طرح بودجهی سال مالی  1394را پر
از نواقص و غیرمتوازن خواندند و خواستار بازنگری
آن شدند .چندی پیش اعضای مجلس سنا نیز از
طرح این بودجه انتقاد کردند و گفتند که این طرح
غیرمسلکی و بر اساس سلیقههای شخصی تنظیم
شده است .اما عبدالقادر جیالنی ،سخنگوی وزارت
مالیه با رد این انتقادها میگوید که طرح بودجهی
 ۱۳۹۴متوازن تدوین شده است .این طرح دیروز
در کمیسیون مشترک هردو مجلس شورای ملی
با حضور سرپرست وزارت مالیه مورد بررسی قرار
گرفت و نمایندگان حاضر در این نشست گفتند،
این طرح باید بازنگری شود .عبدالرووف ابراهیمی،
رییس مجلس در این نشست گفت که این طرح باید
بازنگری شود و شما ر دیگری از نمایندگان نیز آن را
نامتوازن خواندند .مجموع بودجهی ملی سال آینده،

 ۴۵۷.۸میلیارد افغانی ،معادل  ۸میلیارد دالر امریکایی
در نظر گرفته شده که  ۲۷۵میلیارد آن عادی و ۱۸۳
میلیارد آن به بخش انکشافی اختصاص یافته است.
بودجهی ملی سال مالی  ۱۳۹۴از طریق عواید
داخلی و کمکهای خارجی تأمین میشود .محمد
حسن شریفی بلخابی ،عضو مجلس نمایندگان در
نشست دیروز گفت که در طرح بودجهی سال آینده
توازن در سطح والیتها و بخشهای بودجهای
وجود ندارد .او به عنوان نمونه گفت که در برخی
از والیتها طرحهای توسعهای زیاد در نظر گرفته
شده ،اما در برخی از والیتهای دیگر هیچ طرحی
پیشبینی نشده است .او به لحاظ موضوعی نیز
طرح بودج ه را نامتوازن خواند و گفت ،برای آن
کدهایی که مصرف پولهای آن در اختیار رییس
جمهور است ،پو ل هنگفتی در نظر گرفته شده ،اما
به بخشهای زیربنایی و توسعهی اقتصادی کمتر

توجه شده است .سپس اعضای کمیسیون مشترک
تصمیم گرفتند که روز چهارشنبه آینده بار دیگر
طرح بودجه را بررسی کنند.
سال مالی  ۱۳۹۴دیروز آغاز شد .حال شماری از
نهادهای مدنی با انتقاد میگویند که طرح این
بودجه در زمان معین تصویب نشده است .مسئوالن
دیدهبان شفافیت افغانستان دیروز در یک نشست
خبری در کابل گفتند که مجلس نتوانسته طرح
قانون بودجهی سال  ۱۳۹۴را بهموقع تصویب کند.
سالهای گذشته نیز بودجهی ملی با تأخیر توسط
مجلس تصویب شده است.
عدم توجه به فقرزدایی
محمد اکرم افضلی ،رییس دیدهبان شفافیت
افغانستان نیز دیروز در یک نشست خبری در کابل
طرح بودجهی  1394را غیرمتوازن خواند و گفت که
در در این طرح به زیرساختها و فقرزدایی توجه

الزم نشده و قسمت بیشتر بودجه به بخشهای
امنیتی و دفاعی اختصاص یافته است.
او در ادامه افزود که دولت زمینهی مشارکت مردم
در تدوین طرح و تصویب بودجه را فراهم نکرده
و آگاهی الزم در این مورد به افکار عمومی ارائه
بودجه را از
نشده است .افضلی از دولت خواست که 
مرکزی بودن خارج کند« :مردم در سطح والیتها
و محالت هم در ساختن و مصرف و نظارت از آن
مشارکت داشته باشند».
او افزود که مشارکت مردم در تهیه و تصویب
بودجه ،زمینهی نظارت آنها بر مصرف بودجه و
در نهایت ایجاد شفافیت و پاسخگویی در سراسر
این روند را فراهم خواهد کرد .افضلی از پارلمان
نیز انتقاد کرد و گفت که نشستها برای بررسی
این طرح علنی را سری برگزار کرده و مردم به آن
دسترسی نداشتهاند.

رییس اجرایی :از آزادی بیان حمایت میکنیم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی دیروز در دیدار
با شماری از فرهنگیان و خبرنگاران کشور در
کابل گفت که رسانهها منافع ملی را در نظر
بگیرند .رییس اجرایی در ادامه اطمینان داد
که سران حکومت وحدت ملی در حمایت از
آزدای بیان متعهد اند .خبرنگاران و فرهنگیان
در این نشست با رییس اجرایی مشکالتشان
را مطرح کردند و خواستار حل آن شدند.

عبداهلل در این نشست گفت ،حکومت
راهحلهای بیرون رفت از مشکالت فرهنگیان
و ژورنالیستان را جستوجو میکند .او با اشاره
به اینکه در حمایت از آزادی بیان متعهد
است ،گفت که در آیندهی نزدیک آن را در
عمل نشان میدهیم .اما عبداهلل تأکید کرد که
آزادی بیان باید مطابق قانون باشد و رسانهها
از بیبندوباری خوداری کنند .رییس اجرایی از
مسئوالن حکومتی والیتها نیز خواست که

در قسمت دسترسی به معلومات با خبرنگاران
همکاری کنند .او در مورد کمک به فرهنگیان
بیبضاعت و چاپ کتابهای آنها گفت که
در این زمینه با مسئوالن وزارت اطالعات و
فرهنگ گفتوگو میکند .به نقل از پژواک،
رییس اجرایی از تاجران ملی نیز خواست که
در این زمینه پیشقدم شوند و با حکومت
وحدت ملی همکاری کنند .رییس اجرایی
تأکید کرد که در وزارت اطالعات و فرهنگ

و ریاستهای مربوط آن ،افراد و اشخاص
فرهنگی و مسلکی تعيين میشوند.
در همین حال ،عبدالمعید هاشمی ،مسئول
کمیتهی مستقل دفاع از خبرنگاران گفته است
که جنجالهای سیاسی مردم و فرهنگیان را
نگران کردهاند .او خواستار حل هرچه زودتر
جنجالهای سیاسی در کشور شده است.
هاشمی در ادامه از حکومت خواسته است که
به فرهنگیان بیبضاعت کمک کند.

امریکا :علیه طالبانی که امنیت ما را تهدید نکنند ،اقدام نمیکنیم

اطالعات روز :دولت امریکا اعالم کرده است
که این کشور در سال آینده زمانی اعضای گروه
طالبان را مورد هدف قرار میدهد که اقدامهای
آنها امنیت امریکا را بهطور مستقیم تهدید کند.
دریادار جان کربی ،سخنگوی وزارت دفاع این
کشور گفته است ،به دلیل اینکه فردی تنها عضو
گروه طالبان باشد ،مورد حملهی نظامی امریکا قرار
نمیگیرد.
اما او تأکید کرده است که اگر اعضای طالبان
علیه امریکا و شرکای افغانش عملیات کنند ،آنان

اطالعات روز :مسئوالن شبکهی فعاالن جوان
برای اصالح و تغییر دیروز در یک نشست خبری
در کابل از حکومت خواستند که سیاستش را در
قبال پاکستان هرچه زودتر تغییر دهد .آنان هشدار
دادند ،اگر سیاست حکومت در برابر پاکستان تغییر
نکند ،صلح و ثبات در کشور برقرار نمیشود.
سید میثم احسانی ،سخنگوی این نهاد گفت که
رییس جمهور باید از سیاست عذر و زاری دست
بکشد و بیش از این فریب حکومت پاکستان را

را مورد هدف قرار میدهند .بیبیسی به نقل از
سخنگوی وزارت دفاع امریکا گزارش داده است،
رهبران شناخته شدهی طالبان که هم اکنون علیه
ما عملیات میکنند ،هدف عملیات نطامی امریکا
قرار خواهند داشت .مال محمد عمر ،رهبر طالبان از
سال  ۲۰۰۱در لیست افراد تحت تعقیب امریکا قرار
دارد و این کشور برای ارائهی معلوماتی که منجر
به بازداشت یا از بین بردن او شود ۱۰ ،میلیون
دالر جایزه تعیین کرده است .با این حال ،کربی
میگوید ،پس از دوم جنوری این وظیفهی دولت و

نیروهای امنیتی افغانستان است که بهدنبال افرادی
مانند مال عمر باشند .این تاریخ روز پایان مأموریت
جنگی نیروهای خارجی در کشور و تغییر آن به
برنامههای آموزشی و حمایتی از نیروهای امنیتی
است .چندی پیش سایت افشاگر ویکیلیکس
گزارشی از سازمان اطالعات مرکزی امریکا منتشر
کرد که در آن کشتن رهبران طالبان اقدامی با تأثیر
اندک ارزیابی شده بود .این گزارش در سال ۲۰۰۹
در بارهی تحلیل شیوههای ترور و حذف اعضای
ارشد طالبان و همچنین نکات مثبت و منفی این

سیاست حکومت در برابر پاکستان تغییر کند
نخورد .رییس جمهور چندی قبل به پاکستان رفت
و با مقامهای آن کشور در مورد تقویت روابط دو
کشور گفتوگو کرد .در این سفر رییس جمهور،
هردو کشور تعهد کردند که با تروریزم بهطور
مشترک مبارزه کنند .اما پس از بازگشت اشرف
غنی از پاکستان ،حمالت طالبان در کشور کاهش
نیافتند و بیش از ده حملهی انتحاری و انفجاری
تنها در کابل انجام شدند .از سوی دیگر ،چندی
پیش طالبان حمالتی را بر ولسوالی دانگام والیت

کنر راهاندازی کردند که تاکنون جریان دارد.
مقامهای امنیتی گفتهاند که نیروهای امنیتی در
این ولسوالی پیشرویهایی داشتهاند.
با این حال ،میثم احسانی گفت که پوليس ،اردو
و امنيت در حالى به ولسوالى دانگام واليت
کنر رسيده که کودک افغان توسط مليشههاى
پاکستانى سر بريده شده و روزانه دهها زن و مرد
افغان در آنجا به قتل میرسند .از سویی هم ،شمار
دیگری از اعضای شبکهی فعاالن جوان برای

خط مشی ترتیب شده است .بر اساساین گزارش،
توانایی طالبان در جاگزین کردن رهبران کشته
شدهیشان ،مانع از تأثیر عملیات نیروهای ائتالف
علیه این گروه است .این گزارش تقویت رابطهی
گروههای مسلح با مردم و تندرو شدن رهبران
باقیماندهی گروههای شبهنظامی را از آسیبهای
احتمالی چنین عملیاتی میداند .در زمینهی حذف
رهبران طالبان در کشور نیز گزارش سیا میگوید
که طالبان توانایی خوبی در جاگزین ساختن
نیروهایشان دارند.

اصالح و تغییر گفتند که همکاران طالبان درون
حکومت باید شناساسی شوند .احساناهلل حکمت،
یک عضو این شبکه گفت ،حکومت آن عده
اشخاصی را که در درون حکومت انتحاریها را با
موترهای شیشهسیاه انتقال میدهند ،باید شناسایی
کند .قبل از این شماری از مقامهای حکومت گفته
بودند که برخی از افراد در داخل نظام به مخالفان
مسلح زمینهی انجام حمالت انفجاری و انتحاری
را فراهم میکنند.

شماری از نمایندگان مجلس:

اشرف غنی و عبداهلل روی گزینش افراد به توافق نرسیدند

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
نمایندگان در نشست دیروز این مجلس بار دیگر
با انتقاد شدید از تأخیر معرفی کابینهی جدید گفتند
که بین اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل روی گزینش
نامزدوزیران اختالف وجود دارد .عرفاناهلل عرفان،
نایب منشی این مجلس گفت که حتا در درون هر
تیم اختالف بر سر گزینش نامزدوزیران وجود دارد.
او افزود ،هنوز لیست رسمی نامزدوزیران احتمالی
به مجلس نیامده است .عبدالقادر زازی ،عضو

مجلس نیز گفت ،بر اساس معلومات وی ،دو
تیم شب گذشته در نشستی بر سر گزینش
نامزدوزیران به توافق نرسیده و معرفی کابینه به
تعویق افتاده است .او افزود ،واکنشها در برابر
لیست نامزدوزیران احتمالی ،سبب بروز اختالفات
بر سر معرفی آنان شده است .غالم فاروق مجروح،
عضو دیگر مجلس گفت که قرار بود امروز لیست
 ۹تن از نامزدوزیران احتمالی به مجلس بیاید و قرار
اطالع حاصله ،شب گذشته باز هم دو طرف روی

معرفی بعضی از چهرهها به توفق نرسیدهاند .این
در حالی است که روز شنبه هفتهی جاری مجلس
به حکومت مهلت داد که تا پایان این هفته کابینه
را معرفی کند .نمایندگان دیروز تأکید کردند که در
صورت عدم معرفی کابینه در زمان تعیین شده ،این
بار مجلس جدیتر عمل میکند؛ زیرا بیش از این
مردم تحمل طوالنی شدن معرفی کابینه را ندارند.
اما نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی ریاست جمهوری
دیروز گفت که کابینهی جدید تا پایان زمان اعالم

شده توسط اشرف غنی معرفی میشود.
او دلیل تأخیر در معرفی کابینه را دقت و تجدید نظر
بیشتر محمد اشرف غنی در انتخاب نامزدوزیران
خواند .اما ساالرزی افزود که به احتمال زیاد،
اعضای کابینهی جدید مرحلهوار برای کسب رای
اعتماد به مجلس معرفی میشوند .اشرف غنی
پیش از نشست لندن گفت ،کابینه بین دو تا چهار
هفتهی آینده معرفی میشود .تا پایان این موعد،
کمتر از دو هفته باقی مانده است.

شورای عالی صلح :هشت زندانی دیگر از گوانتانامو آزاد شوند

اطالعات روز :شورای عالی صلح اعالم کرد
که از میان حدود  200زندانی افغان در زندان
گوانتانامو ،صرف هشت تن دیگر باقی مانده و آنان
باید بهزودی رها شوند .محمد اسماعیل قاسمیار،
مسئول روابط خارجی این شورا دیروز گفت ،بعد از
رهایی  ۴افغان از زندان گوانتانامو ،حکومت اکنون
خواستار رهایی  ۸زندانی باقیمانده از این زندان
است.
در خبرنامهی ارسالی سه روز پیش سفارت امریکا
در کابل به روزنامهی اطالعات روز آمده بود که
امریکا چهار زندانی افغان از زندان گوانتانامو را

به حکومت این کشور تحویل داده است .با این
حال ،قاسمیار گفت که شورای عالی صلح و رییس
جمهور تالش دارند حقوق اتباع افغانستان رعایت
و از آن دفاع شود.
او به بیبیسی گفت که اشرف غنی شخص ًا برای
رهایی زندانیان افغان از گوانتانامو تالش دارد و با
رهایی چهار زندانی ،این تالشها نتیجهی مثبت
دادهاند .قاسمیار افزود که این افراد هیچ جرمی
مرتکب نشده بودند و دادگاه امریکا نیز تاکنون آنان
را به جرمی متهم نکرده است.
او گفت ،یکی از این افراد در والیت غزنی معلم

بوده ،دیگری دکاندار و دو نفر دیگر نیز افراد
عادی بودهاند .به گفتهی قاسمیار ،این افراد بدون
هیچ جرمی بیش از  ۱۰سال را در زندان گوانتانامو
سپری کردهاند .او همچنان در مورد هشت زندانی
دیگر در گوانتانامو گفت که این افراد به دلیل
عضویت در گروه طالبان یا به احتمال اینکه
منسوبان طالبان اند ،زندانی شدهاند.
او افزود ،پروندهی این افراد به مقامهای حکومتی
رسیده و در آن هیچ اطالعاتی مبنی بر مجرم
بودن آنان مشاهده نمیشود .در جریان سالهای
گذشته رهایی طالبان از زندان انتقادهای زیادی را

بهدنبال داشته است .شماری از اعضای شورای ملی
و نهادهای سیاسی همواره گفتهاند که شماری از
زندانیان رها شده ،دوباره به خط جنگ برگشتهاند.
مقامهای امنیتی و محلی نیز در مواردی این
خبرها را تأیید کردهاند .پیشتر مولوی امیناهلل،
یک فرمانده طالبان از سوی دولت از بازداشتگاه
بگرام رها شد؛ اما دوباره به گروه طالبان پیوست.
این مولوی به تاریخ  30ثور سال روان در یک
نشست مخفی با طالبان در ولسوالی نرخ والیت
میدانوردک ،برای رفتن به خط اول جنگ اعالم
آمادگی کرده بود.
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با افزایش خشونتها پس از تشکیل دولت وحدت ملی که
توسط اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل رهبری میشود ،طالبان
و متحدانش یکبار دیگر نشان دادند که قصد ندارند دست
از اسلحه بردارند و برای مذاکرات صلح آماده شوند .در عین
زمان ،تالشهای نظامی سیزده ساله به پشتیبانی غرب از
تأمین صلح پایدار در افغانستان ناکام مانده است .کنفرانس
لندن در بارهی افغانستان به تاریخ چهارم ماه جاری میالدی
برگزار شد که در آن سیاست رسمی دولت افغانستان،
برنامهی اصالحات این حکومت و رسیدن افغانستان به
خودکفایی اعالم گردید .این کنفرانس فرصتی را فراهم
کرد که به بهبود وضعیت اقتصادی همزمان با ثبات دوامدار
داخلی و منطقهای توجه شود.
کنفرانسهای تمویلکنندگان (دونرها) که با کنفرانس توکیو
در سال  2002آغاز شد ،دو سال یکبار برگزار میشود که
تاکنون حکومت افغانستان و شریکان بینالمللی آن را کمک
کرده است تا برای اهداف ویژهی اقتصادی و توسعهی
اجتماعی ،حمایت بینالمللی را بسیج سازند .این کنفرانسها
تاکنون در توکیو ،برلین ،لندن ،پاریس ،کابل و بار دیگر در
توکیو برگزار شدهاند .این گردهمآییها زمینهی یک نگاه
گذرا بر چگونگی ایجاد صلح را فراهم کردهاند؛ اما وابستگی
متقابل و نقاط مشترک آن اهداف ،در سالهای اخیر خیلی
شدید شدهاند ،بهویژ ه با توجه به اینکه تالشهای نظامی
و گفتوگوهای سیاسی برای حل نزاع دوامدار افغانستان از
رسیدن به صلح ناکام ماندهاند.
برای تولید دیدگاههای پیشروانه برای کنفرانس لندن در
بارهی افغانستان و حکومت جدید آن ،پانزده کارشناس
افغانستان و بینالمللی به تاریخ  3ماه سپتامبر  2014در
انستیتوت هاگ برای عدالت جهانی ( The Hague
 )Institute for Global Justiceگردهم آمدند.
با تأکید بر اقدامات اقتصادی که میتوانند ثبات را قوت
بخشند و برای «ایجاد صلح انگیزه خلق کنند» (چه در
میان حکومت و نیروهای مخالف آن یا بین افغانستان و
همسایگان آن) ،نکات و توصیههای کلیدی آنان که در
جریان میزگرد ارائه شدند ،شامل نکات زیر میگردند:
• سرمایهگذاران خصوصی بینالمللی و گروههای
سرمایهگذاری بزرگ (برای مثال ،از کشورهای عضو شورای
همکاری خلیج) بدون اطمینان بهتر ،به سرمایهگذاری در
افغانستان تمایلی ندارند .در عین زمان ،منافع اقتصادی
بهدست آمده از ثبات سیاسی سبب تشویق شکل گرفتن
یک «نظام سیاسی مختلط» در افغانستان میگردد (بهطور
نمونه ،تقسیم قدرت بین رییس جمهور و نخستوزیر) که
گروههای دارای منافع مختلف را در کنار هم نگ ه میدارد
و آنان را گرد یک میز میآورد .بنابراین ،چشمانداز رشد
اقتصادی همهجانبه ،به مردم افغانستان کمک میکند که
از نوع سیاست تخریبکننده که در آن برندهی انتخابات
همهچیز را زیر سیطرهاش میآورد ،عبور کنند.
• گزارشهای امکان سرمایهگذاری برای نشان دادن
بازگشت سرمایه به این کشور نیز ضروری اند .تنها ارقام
قوی و یک مورد تجارت موفق باعث افزایش سرمایهگذاری
و راهحلهای توسعهای به رهبری بخش خصوصی خواهد
شد .تمویلکنندگان و حکومت افغانستان از طریق فراهم
نمودن بیمهی خطرات سیاسی ،توسعهی زیربناها و دیگر

مشوقها میتوانند زمینه را برای سرمایهگذاری فراهم کنند.
• در اوضاع بحرانی ،دسترسی به پول از طریق یک
سیستم بانکی مرکزی حیاتی است (تزریق مبلغهای
کوچک پول میتوانند کارآفرینها و تشبثات کالن خلق
ص نیازهای یک بخش
کنند) .حکومت میتواند با تشخی 
مثال روی
اقتصادی خاص ،آن را بیشتر تقویت کند؛ 
دست گرفتن اصالح قوانین ،تمویل برنامههای تحقیق و
برگزار کردن گفتوگوهای تحلیل پالیسی و رویدادهای
شریکیابی تجارت به تجارت.
• واردات افغانستان که بیشتر مرتبط با اقتصاد جنگ
در افغانستان است ،خیلی بیشتر از صادرات این کشور
است .وضعیت اقتصاد ملی که ثبات سیاسی را تقویت خواهد
کرد ،وابستگی به موارد زیر دارد :از بین بردن تفاوت ارزش
پول خارجی از پول افغانی ،افزایش منظم درآمدهای دولت
(بهویژه از گمرکها که متأسفانه دزدی شدن پول تا هنوز
ادامه دارد) که برای ادامهی خدمات عامه ضروری است؛
جنگ
کاهش وابستگی به وارداتی که باعث تداوم اقتصاد ِ
افغانستان میشود (و توجه بیشتر به تولیدات داخلی) و
افزایش میزان ذخیرهی پول ملی.
• کابل شهر سازمانها و نهادهای تمویلکننده (دونر)
است و بیشتر اوقات نهادهای تمویلکننده درک درستی
از نیازهای تجارتها و کارهای محلی -بهویژه صنایع
کوچک و متوسط -ندارند .بدون مالکیت محلی ،صنایع
بومی نمیتوانند مستحکم و ریشهدار شوند .برای مثال ،اتاق
تجارت زنان بنگلهدیش ،به این دلیل موفق بوده است که
فعالیتهای آن پاسخگوی نیازهای محلی است .فعالیتهای
اتاق تجارت زنان بنگلهدیش با آگاهی از نتایج سرویهای
قبال انجام شده از وضعیت تشبثات محلی تنظیم میگردند.
• دولت افغانستان برای چندین دهه از روبهرو شدن با
مسایل اقتصاد کالن پرهیز کرده و برای حل آن همتی
نگذاشته است .بهخاطر کمکهای خارجی ،مسایلی مانند
تجارت ،کسر بودجه و نبود واحد پولی قابل تسعیر و تبدیل
(پولی که با نرخ معین قابل تبدیل به طال باشد) نادیده
گرفته شدهاند .در عین زمان ،افغانستان با اتکا به صادرات
ملی محدود ،نمیتواند اقتصادش را بسازد .راهحل ممکن،
در گسترش راه حملونقل بینالمللی و تجارت مواد معدنی
نهفته است .برای تجارت مواد معدنی ضرورت سیستمهای
ملی راهآهن بیش از همه باید مورد توجه قرار گیرد .با
توجه به نیازهای انرژی در منطقه (و بنابر آن ،تقاضای
بالقوه برای تجارت منابع انرژی) از پنج کشور محاط به
خشکه در منطقه ،سه کشور آن انرژی اضافی دارند؛ در
حالی که پاکستان و هند از کمبود شدید انرژی رنج میبرند.
جمهوریهای آسیای میانه از ظرفیتهایشان آگاه اند و
خوشبختانه آرزوی وصل شدن با جنوب آسیا را دارند.
افغانستان نیاز به رهبری بهتر دارد تا بتواند آن را مدیریت و
بر این مناسبات سرمایهگذاری کند.
به نظر میرسد که در مورد نکتهی آخری غنی و عبداهلل
متعهد هستند تا افغانستان را به یک مرکز حملونقل و
تجارت منطقهای تبدیل کنند .غنی در نشست پایانی
کنفرانس لندن گفت« :ما یک انتخاب داریم ...یا ما تبدیل
به یک محور همبستگی آسیا شویم که در آن جادههای
ارتباط آسیای مرکزی ،جنوب آسیا ،غرب آسیا و شرق آسیا

منبع :فارن پالیسی
نویسنده :ریچارد پونزیو
برگردان :جواد زاولستانی

به کشور ما بیایند و از آن به بیرون بروند ،یا تبدیل شویم به
بخش فراموششدهی تاریخ؛ چون زمان بهخاطر ما به منتظر
نمیماند ».این کنفرانس که دولت افغانستان در آن تعهدات
رسمیاش را ابالغ کرد ،عناصر اصلی چنین دورنمایی را
برای افغانستان برجسته کرد .در این کنفرانس عناصر زیر
یادآوری شدند:
تمام شرکتکنندگان بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین
پروسههای استانبول و ریکا ( )RECCAو تمام سازمانها
و برنامههای منطقهای به رهبری افغانستان تأکید کردند و
برای کار همآهنگ با دیگر دولتهای منطقه برای رسیدن
به توافقهای مؤثر تجارت و حملونقل تعهد نشان دادند و
همآهنگی برای حل مشکالت مرزی و گمرکی که برای
ساختن زیربناهای ارتباط این کشورها و شبکههای انتقال
انرژی بین کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی حیاتی
اند ،یکبار دیگر در معرض توجه همگانی قرار گرفت.
با اتکا بر تعهداتی که در اوایل ماه جاری میالدی در
لندن مورد تأکید قرار گرفتند و نیز ابتکارات منطقهای؛
مانند پروسهی استانبول ،برنامهی کنفرانس همکاریهای
منطقهای اقتصادی در بارهی افغانستان ( )RECCAو
همکاریهای اقتصادی منطقهای آسیای میانه با تمهید
بانک توسعهی آسیایی که یک برنامهی پشتیبان برای
استراتژی همکاریهای منطقهای میباشد ،میتوانند
تالشها برای ایجاد صلح را تقویت بخشند .گفتوگوهای
صلح که در آن بازیگران متعدد دخیل اند و ظاهرا مسایل
پایدار در آن مهمتر از مسای ل کوتاهمدت اند ،میتوانند مورد
توجه قرار گیرند .در مورد مسایل کوتاهمدت ،گر وههای
محدود نخبگان سیاسی دخیل اند و به همین دلیل
نمیتوانند دوامدار باشند .نقش دادن به بازیگران متعدد به
جوانب و جناحهای مختلف که بیشترین آسیب را از بحران
و منازعه دیدهاند ،فرصت میدهد که خودشان راهی را برای
رسیدن به مذاکره و صلح پیدا کنند .در واقع ،همکاریهای
اقتصادی بین افغانستان و همسایگانش با ایجاد اعتماد و
ث و گفتوگو
اطمینان در مناسبات ،میتواند زمینه برای بح 
را بر سر مسایل حساس سیاسی و امنیتی فراهم کند.
از سال  2001بدینسو ،ایاالت متحده برای بهبود
همکاریهای اقتصادی منطقهای از طریق ابتکار راه ابریشم
جدید ( )New Silk Road initiativeبهطور فعال
با افغانستان کار کرده است .معاون وزیر خارجهی ایاالت
متحده ،ویلیام بَرنز ( ،)William Burnsدر ماه سپتامبر
در نیویورک بار دیگر تأکید کرد که همکاریهای اقتصادی
بینمرزی با افغانستان تبدیل به تالشهای وسیعتر
بینالمللی برای رسیدن به ثبات منطقهای و آرامش در
آسیای مرکزی بزرگ ( )Greater Central Asia
گردد .امیدواریهایی وجود دارند که ابتکارات منطقهای
مشابه ،مانند پروژهی نسیم ابریشم آسیای مرکزی (
 ،)Central Asia’s Silk Wind projectبرنامهی
جادهی ابریشم جدید ترکیه (Turkey’s Modern
 )Silk Road endeavorبه همت ترکیه و کمربند
اقتصادی جادهی ابریشم چین باعث خواهد شد که راههای
مواصالتی تجارتی اروپا-آسیا از افغانستان عبور کنند که
بهطور همزمان زمینه را برای ثبات دوامدار کشوری و
منطقهای مساعد خواهد ساخت.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

من چرا طرفدار
شایستهساالری هستم؟!

وزارت مخابرات گفته که هکرهای بینالمللی در صدد حمله بر وبسایت
وزارتخانههای افغانستان اند .بسیار خوب! خبر خوشی است .تبریک
میگویم .نه ،پهلوی منفی نزنید ،منظور من از خبر خوش و تبریک گفتن،
توانایی وزارت مخابرات در شناسایی حمالت هکرهای بینالمللی میباشد.
این واقع ًا خبر خوب و خوشی است که وزارت مخابرات و تکنولوژی
افغانستان ،از حملهی هکرها خبر میشود و جلو حملهی آنها را میگیرد.
البته چند سال قبل هم بعضی از هکرهای بینالمللی به ما حمله کردند،
به وبسایت امنیت ملی رفتند و کمی گدودی کردند ،سپس گم شدند.
هرچند در آن حمله به وبسایت چند وزارت دیگر هم حمله کردند ،ولی
هرچه گشتند ،چیزی نیافتند .این بار هم تقریب ًا عین سناریو تکرار شده،
منتهی با این تفاوت که گدودی نشده ،فایل و اطالعات کسی گم نشده،
همهچیز سر جایش است .این هکرها به چند وزارتی که حمله کردهاند،
گفته میشود که مسئوالن وبسایت همین چند وزارت برای آنها پیام
خوشآمدگویی فرستاده و گفتهاند ،یک هفته وقت دارید که تمام سیستم را
بگردید ،اگر چیزی یافتید ،به ما اطالع بدهید که جایزهیتان را بفرستیم،
ولوکان باالچین!
ما خویشتن را در غم آن هکرهای بیفکر و عقل ،شریک دانسته و از بارگاه
ایزد متعال خواهانیم که اگر قرار است در این مملکت علم شایستهساالری
برافراشته شود و تفنگ تعلقات قومی-سمتی و حزبی را زنگ بزند ،بگیرند
مالی مسجد را وزیر دفاع مقرر کنند و آنکه از پول کمک شده به پدر
قوماندانش ،رفته دکترای ادبیات مصری آموخته ،وزیر خارجه مقرر شود!
کسی هم که علوم سیاسی خوانده و فرضیههای تعامالت منطقهای
و بینالمللی را خوب بلد است و میتواند در کلیهی منشهای خارجی،
چانهزنی مفید بکند را به حیث وزیر انکشاف دهات به پارلمان بفرستید و
وکال را به جان مادرشان قسم بدهید که به او رای ندهند! چرا من اینقدر
عاشق شایستهساالری هستم؟ دیروز شنیدم که مجلس نمایندگان بر
بودجهی پیشنهادی سال  1394اعتراض کرده و آن را ناقص خوانده است.
شاکیان این مجلس سراسر خرد و تمیز ،گفته که قانون اساسی از توسعهی
متوازن سخن گفته؛ اما این بودجه ،طرح توسعهی متوازن را ندارد .برای
چند والیت چندین طرح توسعهای ریخته شده و برای چندین والیت دیگر،
هیچ طرحی در نظر گرفته نشده ،لذا این بودجهی پیشنهادی ناقص است
و باید از سوی شورای وزیران و وزارت مالیه ،اصالح و کامل گردد .من که
همین لحظه بوی توسعهی متوازن را استشمام میکنم ،شما چطور؟! ولی
جای این سوال خالی که پارلمان عزیز! سال پار ،سال پیشتر از سال پار و
همهی این سالها ،آیا بودجه بر اساس فرض توسعهی متوازن استوار بود
که شما برای سال بعد خواهان توسعهی متوازن شدهاید؟ سالهای قبل که
چنین نبود .البته سالهای قبل مردم انتخابات پارلمانی هم پیشرو نداشتند.
البته اینکه میگویم توسعهی متوازن ،شما ببخشید؛ چون توسعهی متوازن
نیست ،بلکه انکشاف متوازن است و دولتمردان ما اکثراً انکشاف را معادل
توسعه دانسته و آن را دری میخوانند ،حال آنکه کلمهی توسعه را ،ایرانی
یا عربی میدانند .فرق بسیاری هم از لحاظ معنا ،هم از لحاظ ریشه میان
این دو کلمه وجود دارد .این فرق را خود عالیجنابان هم میدانند؛ اما
غیرت افغانیشان اجازه نمیدهد که از کلمهی درست بهره بگیرند و مدام
با بهکاربردن کلمهی نادرست انکشاف در خصوص مسایل توسعه ،فکر
میکنند خدمت بیمثالی به زبان دری و در کل ادبیات افغانستان کردهاند.
دقیق ًا به همین خاطر است که من خیلی عاشق شایستهساالری هستم.
یعنی زنده زنده میبینم که پارلمان مدافع فرضیهی توسعهی متوازن شده و
مقامات با گفتن انکشاف به جای توسعه ،مدافع ادبیات درست شدهاند .البته
آن بوی توسعهی متوازن را که قب ً
ال گفتم ،هنوز هم است .بر اساس این
پافشاری وکال ،میتوانم خوشبین باشم که سرک ولسوالی ما که سالها در
طرح مالی وزارت مربوطه شامل بود و هرگز کار و قیر نشد و امسال از لیست
خط خورد ،دوباره شامل برنامهی مالی شود و اگر بزرگان ولسوالی ما اندکی
از سیاست فارغ شوند و فکر این سرک را کنند ،بیایند از گلوی همان وزارت
احیا و انکشاف دهات محکم بگیرند ،شاید بعد از این همه سال قیر شود.
یکی از دالیل دیگری که من عاشق شایستهساالری هستم ،این است
که مث ً
ال شما فرض کنید که رییس کمیسیون مستقل انتخابات ،خواهان
مالقات رییس جمهور و ابراز نگرانی از به قهقرا رفتن انتخابات پارلمانی
باشد و با رییس دفتر رییس جمهور تماس بگیرد ،رییس دفتر محترم هم بعد
از سه روز دوباره به رییس کمیسیون مستقل انتخابات زنگ بزند و بگوید
که مالقات شما منتفی است؛ چون جناب رییس جمهور وقت ندارد .از سوی
دیگر ،خود آقای رییس جمهور به سرپرست وزارت داخله زنگ بزند و بگوید
که از قوارهی فالنی خوشم نمیآید ،او را از وظیفه سبکدوش کن و به
جایش خانم  ...را مقرر کن که هم ماشااهلل لیاقت دارد و هم گفته میشود
که هر روز بیست پاکت لینا لولهای میخورد .حاال از آن وقت نداشتن برای
رییس کمیسیون مستقل انتخابات و این وقت داشتن برای عزل و نصب
مهرههای مورد نظر در بستهای پایین پایین وزارتها!
به نظر شما آدم در یک چنین وضعیت ،عاشق شایستهساالری نباشد ،عاشق
بچهی خر باشد؟!
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افغانستاندرنگاه
افغانستان؛ پایان یک
تاریخ یا آغاز یک پایان؟
سرگئی مارکیدونوف -دانشگاه دولتی علوم
انسانی روسیه
منبع :صدای امریکا (صفحهی روسی)

بخش آخر

بهطور کلی تمام کسانی که از هر طریقی و به هر میزانی با افغانستان در تماس بودند،
بهخاطر بسپارند که بهترین گزینه را در روابط با این کشور در دست ندارند ،بلکه همهی
اینها یک بازی با حاصل جمع صفر است .شاهد مثال ما یک دورهی زمانی -1989
 2001است (زمانی که شادی بیش از شکست «شوراها» بسیاری از دالیل منطقی را
در ارزیابی از چشمانداز وضعیت افغانستان ،تحت شعاع قرار داد) .و امروز ،این واقعیت
میتواند مسئلهی مهمی باشد ،از آنجایی که اگر بخواهیم اشتباهات گذشته یکبار
دیگر تکرار نشوند .بهطور باالقوه افغانستان میتواند به نقطهای برسد که در آن منافع در
سری رقابتهای بازیگران بزرگ اساس ًا در تضاد با همدیگر قرار نگیرند.
مسکو شدیداً در تالش است تا مانع گسترش بیثباتی افغانستان در آسیای مرکزی
شود که در واقع ،مسیر مستقیم به ولگا و شمال قفقاز است .مشکل اویغورها در
ایالت سینکیانگ چین که بخشی بزرگی از اسالم رادیکال را تشکیل میدهند ،نیز
همین است .یکی از فاکتورهای تأثیرگذار بر ثبات افغانستان ،موقف سیاسی تهران
است .تا حال دولت ایران توانسته است در مقابله با دولت اسالمی عراق و شام ،در
مناطق مختلف بیرون از خاک خود ،خوب عمل کند و از سویی ،دولت اسالمی نیز در
روابطش با طالبان« ،حساب» خودش را دارد .اگر در مورد ایاالت متحدهی امریکا و
بهطور کلی در مورد غرب سخن گفته میشود ،در آن صورت در واشنگتن و بروکسل
این برداشت وجود دارد که روی دست گرفتن یک عملیات جداگانه مشکل افغانستان
را بهصورت کامل خاتمه نمیدهد و این جنگ [در حال حاضر] چیزی در مورد خودش
بیرون نمیدهد.
بنابراین ،مشکل ثباتمندسازی افغانستان با ختم عملیات ناتو پایان نمییابد .این جنگ،
شکل (و یا اشکال) دیگر خود را خواهد داشت .تنها سوال این است که چه وقت و به
چه قیمتی بازیگران در مورد نحوهی مؤثر حل ژیوپلیتیک این واحد ،به توافق نظر
میرسند .متأسفانه ،تفاوت در مسایل دیگر ،مانعی است بر سر راه تشکیل و یک دیدگاه
مشترک در ارتباط به طوفانی که افغانستان گرد آن میچرخد.
***
پیوست :همانطور که نویسندهی مقاله اشاره میکند ،جنگ طوالنی امریکا و ناتو در
افغانستان را میتوان با جنگ ویتنام مقایسه کرد .زیرا امریکا در این جنگ ،هزینهی
زیادی به مصرف گرفت و تلفات جانی و مالی قابل توجهی را نیز متقبل شد .همانطور
که اکثر کارشناسان و آگاهان مسایل سیاسی باور دارند ،هنوز هم هیچ چشمانداز قطعی
از آیندهی کشور افغانستان نمیتوان ارائه داد .از سوی دیگر ،وضعیت افغانستان در
دورهی زمانی حاضر به شکل عجیبی پیچیده شده است .مشکل افغانستان و همپیمانان
آن ،تنها مبارزه با تروریسم ،طالبانیا مواد مخدر نیست؛ بلکه افغانستان اکنون درست
همانند سوریه و اوکراین میدان بازیگران جهانی است ،فقط بهمراتب پیچیدهتر از
وضعیت در سوریه و اوکراین .موقعیت حساس ژیوپلیتیک ،این کشور را در محور
مداخالت از جوانب مختلف قرار داده است.
در این میان اما سوال این است که موقف اساسی روسیه چیست و در آینده چه خواهد؟
قرار گرفتن افغانستان در شرایط حساس کنونی (انتقال قدرت و تشکیل دولت جدید
و خروج بخش بزرگی از نیروهای خارجی) توجه خاص بسیاری از بازیگران جهانی
را بهخود جلب کرده است .از سوی دیگر ،بحران اوکراین و تکرار یک رویارویی دیگر
میان طرفین روسیه و غرب ،مسئلهای است که نگاه روسیه را بیشتر از پیش به
افغانستان نیز جلب کرده است .در حال حاضر روسیه تنها با وضع تحریمهای غرب
در حال مقابله نیست؛ بلکه یک چشم روسیه همواره به این سمت (افغانستان) دید
میزند .روسیه کشور قدرتمندی است که روابط دیرینهای با افغانستان دارد؛ عالوه بر
این ،روسیه قبل از امریکا ،پول هنگفت و نیروهای نظامی زیادی را صرف افغانستان
کرده است و خسارات زیادی را نیز متقبل شده است .این در حالی است که امروز و با
حضور نیروهای غربی به رهبری امریکا ،افغانستان با آیندهی نامعلوم و سوالبرانگیز
خود ،از جهات مختلف برای روسیه یک خطر باالقوه محسوب میشود .رشد بنیادگرایی
و اسالم رادیکال در افغانستان و صعود همهسالهی گراف مواد مخدر در این کشور ،در
حال حاضر تنها دالیل ساده و روشن برای نگرانیهای روسیهاند .زیرا روسیه و شرکای
سیاسیاش در آسیای مرکزی سالهاست در گرو تهدید گروههای اسالم رادیکال و
گروههای مخل نظم و امنیت ،درگیر اند .از طرف دیگر ،افغانستان کشوری است که از
سالها به اینسو به النهی افراطگرایی تبدیل شده و چنین خطری ،بهصورت مستقیم
در آینده ،امنیت کل آسیای مرکزی و روسیه را تهدید میکند.
در کنار این ،همانطور که سرگئی مارکیدونوف اشاره میکند ،بهصورت کل «چهل
درصد» مواد مخدر افغانستان مستقیم به روسیه وارد میشود و تلفات آن برای روسیه،
چیزی بیش از دوران حضور نیروهای شوروی در افغانستان است .با همهی اینها ،اما
اکنون از نظر بسیاری از کارشناسان و آگاهان مسایل سیاسی و نظامی روسیه ،تنها چند
دلیل مذکور برای نگرانی روسیه کافی نیستند؛ بلکه به اعتقاد آنها ،افغانستان دیگر
تبدیل به یک میدان بازیگران سیاست جهانی شده است .حتا «خروج ناتو از افغانستان
نمیتواند مشکل افغانستان را حل کند» ،بلکه در حال حاضر آیندهی مبهم افغانستان
و «ادامهی بازیها» تمام فرضیات خوشبینانهی دیگر را تحت شعاع قرار میدهد.
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بخش سوم و پایانی

اما سال گذشت ه احمدی و مشاور امریکاییاش از دستگیری
حاجی لعل جان که یکی از بزرگترین تاجران مواد مخدر
میباشد ،استقبال کردند .حاجی لعل جان که از والیت هلمند
است ،برای مقامهای دولتی و فرماندهان طالبان ،زمانی که
تریاک را از کشور انتقال میدهد ،یکسان پرداخت میکند.
یک مقام بلندپایهی مبارزه با مواد مخدر غربی میگوید:
ت و روابط نزدیکی
«او [نزد مقامها] یک تاجر قابل قدر اس 
با خانوادههای صاحب قدرت در افغانستان دارد؛ اما در عین
حال ،با طالبان همدستاست و برای آنها مقدار زیادی پول
تهیه میکند .و خیلی گفتنیهای دیگر در مورد حاجی لعل
جان وجود دارند».
حاجی لعل جان به حد کافی بدنام شده است .او در سال 2011
به گونهی رسمی لقب «شخص مهم خارجی در قاچاق مواد
مخدر» را از طرف رییس جمهور اوباما گرفت؛ اما هنوز به
گونهی آزاد در شهر قندهار زندگی میکرد و تحت حمایت
برادر رییس جمهور کرزی قرار داشت .یک مقام دولتی
میگوید« ،مرگ ولی باعث شد که وی از مقامش پایین شود».
با استناد به گفتههای مقامهای امریکایی و افغان ی و همچنان
اسنادی که به دسترس مجلهی رولینگ ا ِستون قرار گرفته
است ،در خزان سال  2012چندین قاچاقبر مواد مخدر حاجی
لعل جان را به عنوان رییسشان برگزیدهاند .در  26ماه دسامبر
سال  2012خانهی حاجی لعل جان توسطبخشی از نیروهای
کماندوی افغانستان مورد حمله قرار گرفت .لعل جان از خانه
فرار کرد و در حا ل فرار با توریالی ویسا ،والی قندها ر تماس
تیلفونی گرفت و از جریان برایش معلومات داد .یک مقام افغان
ق در این مورد است ،گفت« :ویسا برای لعل
که مصروف تحقی 
جان گفته بود که با رییس جمهور کرزی تماس میگیرم و
دلیل این اتفاق را میپرسم؛ شما منتظر باشید .گروه بازرسی
در صدد ردیابی موقعیت لعل جان از طریق شمارهی تیلفون
وی بود».
لعل جان دوباره به کابل پروازه کرده بو د و مشاجرهی غیابی در
بارهی سرنوشت وی اتفاق افتاده بود .یک مقام غربی مبارزه
با مواد مخدر میگوید« :یک گفتوگوی طوالنی با رییس
جمهور کرزی صورت گرفته بود کهاو را متقاعد بسازد که برای
دادستان اجازهی پیشرفت بدهد .والی قندهار ،توریالی ویسا
و بزرگان قومی این والیت گرد هم آمده بودند که در مورد
قضیهی لعل جان تبادل نظر کنند»( .توریالی ویسا میگوید
که قضیهی لعل جان توسط دادگاه کنترول میشود و از ارائهی
معلومات بیشتر خودداری کرد).
لعل جان به یک واحد عدالت کیفری ایالت متحدهی امریکا
و ائتالف که شامل یک تیم ویژهی دادستانی ،قاضیان ،دادگاه
و زندان میباشد ،منتقل شده بود .این مکان در نزدیک میدان
هوایی کابل موقعیت دارد .گمان میرود این جریان به دلیل
تهدیدهای امنیتی و فشارهای سیاسی اتفاق افتاده بود .با
اینحال ،نفوذ لعل جان بهخوبی احساس میشد .به قول
مقامهایی که از جریان آگاه بودند ،گروهی از مردها قادر شدند
داخل بیایند و بر یک مقام دادستانی فشار بیاورند که به اندازهی
وزن خود شخص ،از خزانه  100دالر بِل پیشنهاد کند .او آنها
را بیرون کرد .بازرسان دادستانی که اغلبا از طرف افراد زورمند
با عمل متقابل روبهرو شده بودند ،تکان خوردند .یکی از آنها
برایم گفت« ،نمیدانم هر روز که از خانه بیرون میروم ،آیا
زندهنزد خانوادهام برمیگردم یا خیر».
بعد از محاکمه ،لعل جان متهم به قاچاق مواد مخدر شناخته
شد و به بیست سال حبس محکوم گردید .دستگیری وی
میتواند یک مثال موفق از برنامههای ادارهی مبارزه با
مواد مخدر ایالت متحدهی امریکا باش د و گواهی که دولت
افغانستان میخواهد قدمهایی در جهت ریشهکن کردن مواد
مخدر بردارد .یک مقام پیشین بخش قضای ایالت متحدهی
امریکا گفت« ،در سفری که ریس جمهور کرزی در ماه جنوری
 2013به امریکا داشت ،به این قضیه منحیث یکی از مؤثرترین
دستآوردهای تالشهای مبارزه با مواد مخدر اشارهی مختصر
اشاره شد .او خنده کرد که خوشبینیها چقدر پیش از وقت

بودند« .اگر ما انتظار فاسد شدن را داشته باشیم ،حاال فاسدیم.
اما آنها صبور اند».
در عوض ،اتفاقات جدید چیست؟ با استناد به گفتهی مقامهای
افغانی و امریکایی ،پول مواد مخدر به حد کافی باالی
دستگاههای اجرایی قضا و مقامهای بلندرتبه به شکل گسترده
نفوذ کرده است .بر اساس یک درخواست از دادگاه عالی،
مجازات لعل جان به  15سال کاهش یافت .بعد از یک فرمان
دیگر از قصر ریاست جمهوری ،لعل جان به والیت قندهار

منتقلشد و در آنجا در چهارم ماه جون حکم رهاییاش صادر
شد .بر اساس یک مادهی قانون افغانستان ،افرادی که دارای
برخورد و رفتار نیک باشند ،قبل از سپری نمودن مدت زمان
تعین شده از حبس رها میشوند .لعل جان وقتی که از زندان
رها شد ،به پاکستان فرار کرد .یک مقام پیشین دادگاه میگوید،
«ریس جمهور فرمان صادر کرده بود که دوباره وی را دستگیر
کنن د و این کار فوقالعاده مشکوک است».
در صورتی که دولت افغانستان را به عنوان کشور مواد مخدر
بشناسی ،واضح است که تولید تریاک در افغانستان افزایش
مییابد؛ این در حالی است که امریکا بیلیونها دالر را برای
مبارزه با مواد مخدر و تعداد زیادی از عساکر به مصرف رسانده
است که این روند باید معنا پیدا میکرد .در این جغرافیا،
شکست کامل اتفاق افتاده است .افغانستان در سال ،2001
بهصورت واقعی در تجارت تریاک پیشرفت نداشته است.
قاچاقبران بدون هیچگونه دلیل به این دولتِ بچهگانه و پولیس
رشوهستان ،پول پرداخت میکنند .در همچو یک بهشتِ آزاد،
بازیگران آزاد -مانند سلیم ،تولید کنندهی هیرویین -رشد
میکنند.
در بدنهی حکومت افغانستان توطئههای زیادی وجود دارند؛
اما مردم بهخاطر گریز از قانون و مسئولیتپذیری ،با میل
زیاد ،به دور آدمهایی که از لحاظ اقتصادی قدرمتمند باشند،
جمع میشوند .تاجران مهم مواد مخدر نسبت به ارتباطی که
با مقامهای دولتی دارند ،تجارتشان را به پیش میبرند.
کسانی که برای دولت پرداخت نمیکنند و کسانی که حمایت
مقامهای دولتی را ندارند ،ممکن است کشته یا دستگیر شوند.
از این لحاظ ،برنامههای مبارزه با مواد مخدر ایالت متحده که
تا حال  8بیلیون دالر هزینه داشته است و پروژههای فسادآلود
ملتسازی افغانستان در کل ،در بر رشد تجارت مواد مخدر در
افغانستان تأثیر دارند .حتا قوای تازه تأسیس هوایی افغانستان،
از سوی نظامیان امریکایی بهخاطر قاچاق مواد مخدر مورد
تحقیقات قرار گرفتند .در اکثریت نواحی ،این روند نتیج ه داده
است که در آن فایدهی تریاک را از طالبان میگیرند و آن را
به مقامهای دولتی میسپارند .به گونهی نمونه ،در ولسوالی
گرمسیر والیت هلمند ،که مسی ر کلیدی قاچاق مواد مخدر
با والیتهای دیگر و بهرامچه میباشد ،این بخش را گروهی
از نیروهای بحری از دست طالبان آزاد کرد و تسلیم دولت
افغانستان کرد .اما نتیجه؟ پولیس شروع به گرفتن سهمیه از
تاجران مواد مخدر کردند .یکی مقام امریکایی که در گرمسیر
کار کرده است ،برایم گفت« ،در آنجا خانوادههای شبهمافیا
وجود دارند که تجارت تریاک بین آنها تقسیم گردیده
است .زمانی که افراد بیرونی به داخل آنها بروند ،آنها او
را بهخاطری که از تجارت مواد مخدر منعشان نکند ،خدمت
میکنند».
بدون شک ،افغانهای عادی نیز از این رنج میبرند که
کشورشان بزرگترین کشور تولیدکنندهی تریاک در جهان
میباشد .میزان معتادان به هیرویین در سالهای اخیر بیشتر
از دو برابر شده است .در لشکرگا ه مصرف یکبار هیرویبن
معادل یک دالر امریکایی ارزش دارد .سازمان ملل تعداد
معتادان افغان را یک میلیون تخمین زده است که شامل هشت
درصد نفوس افغانستان میشود و این رقم در مقایسه با معیار
جهانی معتادان مواد مخدر ،دو برابر است.
دولت امریکا با نقشی که دارد ،اعتراف کرد که راهحل فوری
وجود ندارد .جین ساکی ،سخنگویی وزارت امور خارجهی
امریکا میگوید« ،ایالت متحدهی امریکا طرزالعملهای
مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را انکشاف میدهد و بهروز
میکن د و این شامل برنامههای طوالنیمدت است که بنیاد
آن را میگذاریم تا به واسطهی آن محصوالت تریاک را در
افغانستان از بین ببریم».
ویلباب براون در انستیتوت بروکینگ ،کسی که اقتصاد تریاک
را در افغانستان مطالعه کرده است ،میگوید ،برای کاهش
کشت تریاک در افغانستان ،دههها وقت نیاز است .کمپاینهای
سختگیرانه و کوتاهمدت جهت از بین بردن کشت خشخاش
ش فقیر کنند .او
ممکن است مردم قبایلنشین را بیشتر از پی 
میگوید« ،این روند هم از نگاه فیزیکی غیرممکن است و هم
از لحاظ اخالقی .امنیت زندگیبخش بزرگی از مردم افغانستان
بستگی به کشت خشخاش دارد».
عاله بر این ،اقتصاد غیرقانونی نیازمند یک روش پایدار است.
در میانمار ،در حالی که کشت تریاک یک وقت موفق بود؛
اما در مثلث طالیی (به لطف رقابت افغانستان در این زمینه)
کاهش یافت .از آن زمان بعد این منطقهی جفرافیایی به یک

مرکز تولید مت آمفتامین مبدل شده است؛ در واقع هم تولید و
هم مصرف که در ایران و پاکستان نیز جایگاه باز کرده است.
یک مقام غربی مبارزه با مواد مخدر میگوید« :مت کرستال
آخرین چیزی است که این کشور نیاز دارد».
ژان لوک لیمهیو ،یک مقام سازمان ملل میگوید« ،اقتصاد
قاچاق بیشتر از طالبان برای افغانستان خطرناک است» .در
نهایت ،با وجود اینک ه تریاک مشکل جهانی است ،دهقانان
افغانستان نظر به ارزش جهانی کمتر از یک درصد پول تریاک
را بهدست میآورند .استفاده از مواد افیوندار به سطح جهانی
ت و ایالت متحدهی امریکا به گونهی ویژه
در حال افزایش اس 
در مصرف مواد افیوندار پیشتاز است .در یک تخمین ،نیم
میلیون معتاد هیرویین در امریکا وجود دارد و اکثر آنها از
مکسیکو اند .این ترس وجود دارد که تریاک افغانستان ممکن
این رقم را افزایش دهد .مقام پیشین بخش قضایی ایالت
متحده میگوید« :تا هنوز در امریکا تعداد معتادان چشمگیر
نیست ،ولی شاید زمانی نبرد که مکسیکوییها این روند را
فراگیر کنند .این تعداد از آدمها میتوانند کمپاینی برای ترویج
معتادی باشند».
مانند شهرهای زغال سنگ و کتان مرزی امریکا ،لشکرگاه،
مرکز والیت هلمند برای تریاک ساخته شده است .امروز،
قاچاقبران مواد مخدر که در دههی گذشته درآمد کافی
داشتهاند ،در صدد تحکیم موقف اجتماعیشان میباشند و
به سرمایهگذاریهای قانونی رو آوردهاند و تجارت تریاک را
به دوستان جوانتر خود سپردهاند .در عقب هر ستون نهادی،
توساز اخیر– یک
پول مواد مخدر وجود دارد .دو پروژهی ساخ 
دانشگاه و کارخانهی روغنسازی پنبه -به گونهی آشگار متعلق
به اشخاصی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند ،میباشند.
در واقع ،زمانی که آنجا بودم ،احساس میکردم که هلمند
والیتی نیست که با تریاک مشکل داشته باشد؛ طوری به نظر
میرسید که تریاک با والیت مشکل دارد .محمد ابدالی گفت،
«در سال جاری آنها میخواستند یک هزار هکتار زمین تریاک
را از بین ببرند .میدانی ما چقدر را از بین بردیم؟ شش صد و
نود هفت هکتار زمین را از بین بردیم .این یک جوک است».
در آخرین روز حضورم در هلمند ،تصمیم گرفتم که از دشت،
مناطق صحرایی حاصلخیزی که مرز این والیت با ایران و
پاکستان است ،دیدن کنم .اگر شما باالی این مناطق پرواز
کنید ،زمین بسیار زیادی را با مزارع سبز تریاک مشاهده
ت و این زمینها توسط
میکنید که زمانی صحرا بوده اس 
طالبان کنترول میشود و از آنها مالیه جمعآوری میکنند.
پولیس مرا همراهی کرد .ما از شهر گرشک خارج شدیم و تا
زمانی که به داخل مزارع تریک که در چند سال گذشته به
مزارع تبدیل شده بود ،نرسیدیم ،توقف نکردیم .دود کمنوری را
که در باالی کوههای شمال وجود داشت ،میدیدیم .زمینها
ناهموار بودند و به طرف ولسوالیهایی که طالبان در دههی
گذشته بر آن تسلط داشتند ،میرفتند .در صورتی که دولت
افغانستان قدرت را از دست بدهد ،هلمند اولین والیتی است
که سقوط میکند .اللی ،سربازی که طرف دور اشاره میکرد،
گفت« ،آنجا مناطق طالبان است .آنها هرقدر که بخواهند
تریاک میکارند».
یک دهقان کهنسال ،با یک بچهی کوچک دست بهدست به
طرف ما قدم میزد .طوری به نظر میرسید که این طفل را
بهخاطر عساکری که در داخل مزرعهی تریاکش بودند ،با خود
آورده است ،تا مزارع تریاک وی را تخریب نکنند .او چهرهی
باریک داشت و پوستش در مقایسه با فردی که دارای ریش
سفید بودند ،در مقابل نور آفتاب سیاه شده بود .بعد از یک دقیقه
متوجه شدم که حفرهی چشم راستش خالی است.
چرا او در این صحرا مزرعه تشکیل داده است؟ او گفت که
ما قبال بدون زمین و بینوا بودیم .وی میگوید که دو هزار
دالر از یک فرد ملکی که فروشگاه گاز دارد ،قرض کرده که
برای حاصلخیزی زمین ،مواد بخرد .اما او برایش گفته است
که بعد از برداشت محصول ،پولش را بپردازد .او ترسیده بود؛
اما ما گفتیم ،برای از بین بردن مزرعهی شما نیامدهایم .مرد
کهنسال که از چهرهاش یأس هویدا بود ،گفت« ،من احتماال
در سال آینده تریاک کشت نمیکنم .بهطور قطعی درسم را
آموختم».
دهقانان فقیر در یکسو ،زنجیرهی درهم تنیدهی جنایتکاران،
سیاستمداران ،قاچاقبران و فساد در نهادهای دولتی در سوی
دیگر ،از افغانستان بزرگترین تولیدکنندهی مواد مخدر جهان
ساختهاند .خیلی دشوار است این کشور را طور دیگری تصور
کنیم.
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ازبرنامههایتوسعهایناعادالنه،

طالبان و افراطگرایان
سودمیبرند


بشیر یاوری

وزارت مالیه طرح بودجهی سال مالی  1394را که در آن هشت میلیارد دالر برای این سال مدنظر
گرفته شده است ،برای بررسی و تصویب به پارلمان فرستاده است .کمیسیون مشترک مجلس
نمایندگان و سنا این طرح را بررسی کرده است .این طرح به دلیل غیرمتوازن بودن و عدم
اختصاص بودجهی انکشافی به مناطق محروم ،از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفت .اشکال
مهمی که در این طرح از سوی نمایندگان به آن اشاره شده است ،این است که ُکدهای مصرفی
که مربوط صالحیت رییس جمهوری میباشند ،هزینههای بیشتری برایشان مدنظر گرفته شده؛
در حالی که برای برنامههای توسعهای هزینههای کمتری اختصاص یافتهاند.
در سیزده سال گذشته رویکرد دولت برای طرح بودجه بر این استوار بوده که در مناطقی که
فعالیتهای شورشیان و مخالفان دولت بیشتر بوده ،از بودجهی ملی برای برنامههای انکشافی
آن والیتها هزینههای بیشتری مدنظر گرفته شده است و دلیل آن را ترغیب مردمان آن مناطق

برای حمایت از دولت و دست کشیدن از شورشگری توجیه کرده است .در حالی که واقعیت
نشان میدهد که این رویکرد نه تنها باعث کاهش شورشگری در آن مناطق نشده ،که در
بسا موارد از راههای گوناگون این هزینههای هنگفت در اختیار طالبان قرار گرفته و این گروه
از آن سود برد ه است .برنامههای انکشافی که در قالب ساختن تأسیسات اجتماعی؛ مانند
مکاتب و مراکز درمانی در آنجاها عملی شده ،تعطیل اند و بدون استفاده قرار دارند ،یا بار
دیگر از سوی مخالفان مسلح تخریب گردیدهاند.
بودجهی ملی باید بر اساس نیازهای اساسی مردم ،مبتنی بر عدالت و اولویتهای کشور طرح
شود و بهطور عادالنه و بهدور از غرضهای تبعیضآمیز تطبیق گردد .در طول سیزده سال
گذشته در جاهایی که امن بوده و مردم آن مناطق و والیتها از حاکمیت دولت استقبال
کردهاند و عالقهمند برنامههای توسعهای میباشند ،نه تنها کوچکترین توجه به آن مناطق
نشده است ،که حتا بهخاطر گرایشهای تبعیضآمیز و دخالتهای مسئوالن ،چه در سطح
رهبری دولت و چه در سطح مسئوالن والیتی ،برنامههای انکشافی در آن مناطق مدنظر
گرفته نشده است و در مواردی برنامههای توسعهای بهخاطر اینکه در مناطق ناامن امکان
تطبیق نداشتهاند ،در مناطق امن به دلیل مالحظات
تبعیضآمیز مسئوالن تطبیق نشدهاند.
مثال این بیعدالتی را از سوی دولت ،میتوان به مناطق
مرکزی کشور ،بهخصوص والیتهای هزارهنشین؛ مانند
بامیان ،غزنی ،دایکندی و غور یاد کرد که در طول سیزده
سال گذشته با وجود میلیونها دالر از کمکهای خارجی و
برنامههای توسعهای که در کشور انجام گرفتند ،به بعضی
از این مناطق کمی توجه شده است و در بعضی دیگر آن
برنامههای انکشافی و توسعهای اصال وجود نداشتهاند و
آنچه که در طول این سیزده سال کار شده است ،بر اثر
همت مردم و توجه بعضی از نهادهای خیریه بوده است.
گرازشهایی وجود دارند که در بعضی از والیتهای
جنوبی و شمالغربی در زمینهی ساختن مکاتب و مراکز
صحی هزینههای هنگفتی به مصرف رسیدهاند و در اکثر
این مناطق ساختمانهای مکاتب و مراکز صحی بهطور
مجهز و مدرن ساخته شدهاند و امکانات و کارمندان بیشتر به آن اختصاص یافتهاند؛ در
حالی که در هیچ یکی از این مراکز فعالیتهای آموزشی جریان ندارد و مالهای محل در
تبانی با طالبان ،تحت نام معلم و کارمند از این مکاتب معاش میگیرند و ساختمانهای آن
هم بدون استفاده قرار دارند و مورد بهرهبرداریهای شخصی افرادند .در حالی که در مناطق
مرکزی مردم سالها فریاد میکنند و برای ساختن مکتب ،شفاخانه و پخته شدن سرک
تالش میکنند .اما توجه الزم به حال این مردم نمیشود و از برنامههای انکشافی و توسعهای
محروم میباشند.
بنابراین ،منطقی است که نسبت به این بیعدالتیها اعتراض شود و رویکرد تبعیضآمیز
نسبت به مردم و مناطق کشور از بین برود و بودجهی ملی که مربوط به تمامی شهروندان
کشور میباشد ،عادالنه طرح شود و همه از آن مستفید شوند.

تارهای دمبوره ،شب یلدا را
به طلوع خورشید وصل میکنند



مهدی زرتشت

آخرین شب خزان را که «مادر شبها» نیز یاد میشود ،شب یلدا میگویند و ساکنان این فرهنگ،
یلدا را در هرجا -از کافه تا پارتیهای خانگی -جشن میگیرند .آنها به شیوههای مختلف خانه
و اتاقها را میآرایند و با ترانه و قصهگویی ،شعرخوانی و موسیقی ،این آیین فرهنگی را پاس
میدارند.
کابل شهر شلوغ و پرجوش و خروشی است .اگر یک روی این شهر ،آشفتگی ،دقدلی ،پریشانی
و سردرگمی است ،روی دیگرش چهرهی شادان ،آرزوهای بیکران و عزم و تمنای خروشان
خوشیهاست.
یکشنبه شب ،شهر کابل ،شهر شب یلدا بود .آنگونه که در فضای مجازی بازتاب داده شد،
خانهها ،اتاقها و برخی کافههای شهر چراغانی بودند :سفرههای شب «پیروزی روشنایی بر
ظلمت» با انار قندهار ،شیرینی و دفترچهها و کتابهای شعر آراسته شده بودند .در کافهی تاج
بیگم اما این شب ،یکی از فرحبخشترین و شلوغترین شبهای یلدایی بود.
یلدا در تاج بیگم با حضور پرشور شاعران ،نویسندگان و روزنامهنگاران و همینطور جماعت کثیری
از خوشمشربان ،خوبان و خوبرویان به سرخی روی انار قندهار تا شیرینی شهد سیبهای لوگر
و تا گرمی گدازههای آتش مقدس ،به شکل خاصی تجلیل شد .میزها پر بودند ،صندلیها دور
هم جمع ،شعرها جاری و قصهها شیرینتر از همیشه .صدای دمبوره و گیتار بسان آذرخش در دل
تاریکی و در میان امواجی از دود و نور چراغهایی که گویی همچون خنجری قلب تاریکیها را
به دو تکه میکردند ،به تنهایی فریاد میزد و شعرهای خواننده و سراینده و سرایشهای پرشور و
طبیعتگرایانه ،خودشان را به دیوارهای مملو و منقش از نیها میسپردند.
جمعی شاد ،جمعی خندان ،جمعی آرزومند ،جمعی عاشق با یگانههایی از جنس رنگ و لعاب ،از
جنس لطافت و زیبایی ،از جنس تفاخر و صداقت ،از مشرب عشق و صداقت ،از مکتب لذت و
آزادی ،از خرابههای تنهایی و یگانگی حتا اعماق کتابها و گزارههای فلسفه و عرفان در خانهی
گرم و عطشبار و رنگین از همه رنگ جمع بودند .قلبها فراخ ،دل در کف خیابان ،گیسوانی در بند
امواج دریاهای خروشان نشسته در سنگر پیروزی ،فقط نور میدیدند و بر روی هم تبسم میکردند.
کابل کتابهای قطور خاطرهها ،سرگذشتها ،آرزوها و امیال بیشماری است .این شهر شلوغ و
آشفته در زندان زمان کتاب همهرنگی است که سیمای خندان ،دلهای شادمان ،طبیعت روان و
امیال اتوپیایی را از قعر تاریکی همهگیر ،همچون خورشید صبح یلدا بیرون میدمد .شب یلدای
کابل و یلدای تاج بیگم بهخوبی تجسم رنگین و شور مضاعف و فریاد رسای آزادی است که بر
دیوار فوالدین سنت ،روح کرخت ذهنها و افکار و بر قامت قطور و پوسیدهی گذشتهگرایی مشت
سنگین میکوبد.
شب یلدا ،همچون برخی شبهای دیگر ،فرصت خوشی برای دلهای گرد گرفته از ناخوشیهای
فراوان سرزمین ماست .یلدای امسال کابل ،گویا رنگینتر از یلداهای گذشته بود .این سنت دیرین
و آیین فرهنگی بازهم همچون یل آهنین خودش را از درون فرهنگ بستهی مردهپرستی و
گریهگرایی و ماتمسرایی ذاتی یک جامعه و فرهنگ بیروح و مرده ،بیرون داد .جوانان شب یلدای
کابل دیشب ،پرچمداران شادمانی بودند که دلهای پر از درد و پر از آرزویشان ،آرزوی تجدد و

احیای فرهنگ شادی و شادمانی و سادهدلی و عطوفت و لطافت را در جامها و جامههایشان
حمل میکردند.
اینک از ما نپرسید تاریخچهی یلدا را .از ما بپرسید ،خواستههای نسل جوان چهها اند و ما
روایت زندگی آنها را از کنج اتاقها و از روی صندلیهای یک کافه و از درون دخمههای
سرد و ساکت برای شما روایت میکنیم .ما خواستهها و آرزوهای آنها را در چشمانشان
میخوانیم و هرچند گرد و خاک و دود حقیرترین و فقیرترین پایتخت دنیا -کابل -را پر
کرده است و وحشت طالب و تروریست و دشمنان صلح و آزادی و آدمیت همچون کابوسی
بر خواب و بیداریمان سنگینی میکند؛ اما تعجب میکنیم که چقدر مشعوفیم به ذهنهای
آزاد ،روانهای لطیف و بندگان انسانیت و مدنیت و چقدر بیصبرانه تالش میکنیم و تالش
میکنند تا صدا را به گوش نظامی برسانیم که اسیر زنجیر یک مشت گذشتهگرایان است؛ اما
ادعای زندگی و مدنیت سر میدهد!

یادداشتهایسخیدادهاتف

راستش را
از خود ما بپرس

بنا بر گزارش بیبیسی« ،هکرها به وبسایتهای دولت افغانستان
حمله کردهاند».
من نمیدانم این هکرهای محترم چرا به وبسایتهای افغانستان
«حمله» میکنند .آدم سر چیزی حمله میکند که مقاومت کند،
دندان نشان بدهد ،فوش فوش کند و مبارز بطلبد .تصور کنید که
شتری مرده باشد و کسی با نیزه و شمشیر بر گرد جسدش خیز
بردارد و رجز بخواند و قسم بخورد که از شتر نمیترسد .یک
مورد دیگر مناسب برای حمله ،دروازهی بسته است .مثال شما
میخواهید وارد قلعهای شوید که دروازهی بزرگی دارد و با انواع
زنجیرها و قفلها مجهز است .س ِر این دروازه حمله میکنید .اما اگر
سر دروازهی حویلیای لشکر جمع کنید که غار دارد و تخته ندارد و
در تمام عمر خود روی قفل و زنجیر را ندیده ،معلوم میشود که یا
عقلتان دیری است آفتاب نخورده یا خیلی نامرد هستید.
از اینها گذشته ،فرض کنید این هکرهای حریص به
وبسایتهای افغانستان حمله کردند .چه چیزی بهدست خواهند
آورد؟ بدبختها حتما به وبسایت ارگ ریاست جمهوری رفتهاند
و دیدهاند که لبهای رییس جمهور تکان میخورند؛ اما آدم
نمیفهمد ایشان چه میگوید (چون صدا ندارد) و خیال کردهاند
که خدا میداند در این بیصدایی چه رازی هست .نمیدانند که اگر
به صدای رییس جمهور هم دست پیدا کنند ،مقداری چارچوب و
بنیادین و قادر جلشانوهو میشنوند و نه بیشتر .همان یک موردی
که تا حاال هکرها منتشر کردهاند ،نمونهی کامل وضعیت در تمام
دولت افغانستان است و بایستی هکرها را معتقد کرده باشد که
کن دوکاو در اجزا و ارکان دولت ما کار بیفایدهای است .این مورد
که میگویم ،پارهای از رهنمودهای ریاست امنیت ملی ما است که
بهدست هکرها افتاده .در این رهنمود آمده:
«برادر عزیز مجابالدین خان ،آمر کشف حوزهی شصت و سه
شهر کابل السالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته،
اوال از خداوند متعال برای شما و خانوادهی بزرگوارتان استدعای
سالمتی نموده و به دنیا آمدن طفلک نازتان را تبریک عرض نموده
و برای او طول عمر و سعادت وافر آرزو مینمایم .اما بعد ،این پیام
عاجل  1است و رمز سرخ دارد که شدتش نهایی میباشد .لطف
کنید و تمام افرادتان را همین لحظه بدون معطلی به طرف خانهی
زرد رنگی که در روبهروی پل کارتهی  4قرار دارد و روبهرویش
یک کانتینر کهنه میباشد که اکثر وقتها در اطرافش سگها
بازی مینمایند ،سوق داده و خانهی مذکور را محاصره نمایید.
در این خانه یک مرده گاو بیناموس هست بهنام غورپول که
نام اصلیاش اجمیر است .شاید حاال در آن خانه نباشد ،اما اگر
بود ،او را بگیرید و لت نمایید .اگر گناهکار بود و با تروریستها
دست داشت ،معلوم میشود .اگر بیگناه بود ،افراد خود را از آنجا
سوق داده و مراجعت نمایید .اقدام عاجل کنید .والسالم علیکم و
رحمهاهلل و برکاته».
من گمان نمیکنم دست یافتن هکرها به اینگونه اطالعات
برایشان سودی داشته باشد .ما مردم صادقی هستیم و سیر و
پودنهی ما سر دسترخوان است .چرا حمله؟ بیایید با ما بنشینید،
خود ما قصه میکنیم.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

هموطنان برگشته از گوانتانامو
امریکاییها به درخواست اشرف غنی احمدزی ،چهار نفر
افغانی را چند روز قبل از زندان گوانتانامو آزاد کرده ،به
افغانستان تحویل دادند .قرار است این جهادیهای
هموطن به خانوادههایشان تحویل داده شوند.
از میان این چهار نفر ،یکی در گذشته با استخبارات طالبان کار میکرده است و دستی
هم در قاچاق مواد مخدر و تأمین سالح برای این گروه داشته است .دیگری طالب
بوده و به جنگیدن با نیروهای خارجی اعتراف کرده بود و یکی هم در گذشته در
کنار جنگجویان شبکهی حقانی میجنگیده است .چهارمین نفر هم از جهادیان حزب
اسالمی بوده است.
آیا این جهادیان سابق ،بعد از گذراندن سالها در گوانتانامو ،به همین سادگی به زندگی
عادی برخواهند گشت ،یا به عنوان جهادیان گرموسرد دیده ،سختیکشیده و بااعتبار،
رهبری جنگ و جهاد را در بخشهایی از کشور به عهده خواهند گرفت و خانوادههای
بسیاری را داغدار خواهند کرد؟
زمان ،پاسخ قطعی این سوال را خواهد داد؛ اما نظر شما چیست؟ شخصا ،انتظار شهروند
نمونه شدن از این هموطنان را ندارم!


Aziz Royesh

حاال نیشزدن پارلمان به جان نحیف حکومت وحدت ملی به
معنای آن است که این حکومت در برابر پارلمان هم به زانو
افتاده است .رییس مجلس به این حکومت لقب مصلحتی
داد و گفت که از سر ناگزیری در سفارت امریکا تشکیل شده
است .نیش این سخن گزندهتر از نیش چماقی است که رییس ارتش پاکستان با فشردن
آن در میان پنجههای خود به اشرف غنی نشان داد و تهدید کرد که باید طالبان تروریست
را از افغانستان بیرون کند .اما اشرف غنی باید این سخن را با تمام ترشی آن قورت دهد
و منتظر تلختر از آن باشد که تنها یک هفته بعد ،با پیشنهاد کابینهاش خواهد چشید.


Ahmad Wali Massoud

كيهـا حاتمىها را به شهـادت ميرسانند؟
جواني كه فقط در حد روشنگرى ،به تماشاى تمثيل ترور
كه جان هـزاران هـموطنش را گرفته مينشيند تا سيماى
وحشت را روى پرده بياورد و نسل خود و پس از خود را از
آن برحذر دارد ،بىخبر از آنكه دقايقى بعد هـيوالى وحشت جان خودش را بيرحمانه
ميستاند ،آرزوهـايش را با خاك يكسان ميكند و مادر تنهـايش را تنهـاتر ميسازد.
بر دولت جديد است ،اراده كند تا بقاياى ستون پنجم را از بدنهى دولت پاك سازد،
شبكههاى استخباراتى عقب اين داستان خونين را افشا نمايد تا دوست و دشمن تفكيك
شوند.
از خداى متعال بهـشت برين براى جوان نازنين ما زبير حاتمى استدعا داريم ،براى
خانواده و مادر تنهـايش صبر جميل ميطلبيم.


Asad Salimy

شبکههای مخابراتی در افغانستان!
شبکههای مخابراتی دولتی و خصوصی در افغانستان،
از زمانی که شروع به فعالیت نمودهاند تا به امروز،
بهخاطر عملکردها و عدم ارائهی سرویسهای منظم و
قناعتبخش ،همواره از سوی مردم مورد انتقاد بودهاند /هستند؛ در حالیکه صفحههای
تلویزیونها ،پایههای برق در کنار جادهها ،همه و همه از تبلیغات این شرکتهای
مخابراتی پ ُر شدهاند .هر روز با این تبلیغات خویش از پیشکشهای رایگان ،تخفیف
نرخها و دهها خدمات دیگر ،توجه مردم را بهخود جلب مینمایند .اما همانطور که در
این کشور همهچیز جنبهی تبلیغاتی را به خود گرفته است ،شرکتهای مخابراتی هم از
این فرصت استفادهی بهینه نموده و سود بزرگی را کمایی کردهاند /میکنند.
در این اواخر ،شرکتهای مخابرای روی ارائهی خدمات  3Gو نرخ آن با همدیگر رقابت
میکنند .در ابتدا ارائهی این خدمات از سوی شرکتها ،از نگاه کیفیت و کارآیی و نه از
نگاه نرخ ،تا اندازهای برای مردم قناعتبخش بود .اما با گذشت هر روز که تغییر در نرخ
و بستههای خدمات  3Gاعالن میشود ،به تعداد مراجعان آن افزوده میشود و سرعت
و کیفیت سرویسدهی کاهش مییابد .از زمانی که نرخها تغییر کردهاند ،رجوع مردم
بیشتر شده است و مردم به این باورند که با پول کمتر میتوانند استفادهی بیشتر از
انترنت نمایند .متأسفانه با عکس این قضیه مواجه میشوند .زمانی که نرخ ارزانتر از
سوی یک شرکت اعالن میشود ،مردم با نگاه به پیشینهی فعالیت آن ،کارتهای جدید
میخرند و این باعث میشود که تراکم در شبکه بهمیان آید و فعالیت آن چند برابر
شود و در نتیجه سیستم از فعالیت بازماند .به همین دلیل است که شرکتها از توان
سرویسدهی باز میمانند و در نتیجه انترنت قطع و وصل میشود .بندهی حقیر بهخاطر
نیازهای شدیدی که به انترنت دارم ،تقریب ًا از تمامی سیم کارتهای موجود در افغانستان
استفاده کردهام .متأسفانه باید بگویم که هیچکدامشان خوب نیست .سرویسدهیشان
هر روز بدتر از یکدیگر میشود .فقط در  24ساعتی که کار داریم ،نیم ساعت هم اگر
خوب کار کنند ،مشکالت مردم را حل خواهند کرد.

قدیمیترین آب در جهان کشف شد

زمی نشناسان دانشگاه تورنتو و دانشگاه آکسفورد
انگلستان ،ذخایر آبی را کشف کردهاند که 2.7
ی اند این آب در
میلیارد سال قدمت دارد و مدع 
تمامی جاهای زمین وجود دارد .بر اساس یافتههای
تیم علمی ،ذخایر عظیم قدیم یترین آب جهان
در درون پوستهی زمین به دام انداخته شدهاند و
م یتوان آنها را به سطح آورد.
این دانشمندان تخمین زدهاند ،حدود  11میلیون
کیلومتر مکعب از این آب در زیر زمین وجود دارد
و این می زان بیش از نیمی از مجموع آب رودخانهها،
باتالقها و دریاچههای زمین است .محققان
همچنین عالیمی از آب بسیار شور را یافتهاند که
در شبکههای رگمانند ریز در میان صخرههای
پوستهی زمین وجود دارند و م یتوان آنها را
استخراج کرد.
این آب ب رای تولید مقادیر بزرگ هایدروجن و
درست مانند آنچه در دریاهای عمیق رخ م یدهد،
به صخرهها واکنش نشان م یدهد .به ادعای تیم
علمی ،این بدین معناست که آب به دام افتاده در
درون پوستهی زمین ،پتانسیل پشتیبانی از حیات
را دارد .به گفتهی پروفیسور «باربارا شروود لوالر»،
زمی نشناس دانشگاه تورنتو و رهبر تیم تحقیقاتی،
این کشف درک ما از حجم کلی پوستهی زمین که
قابلیت حیات دارد را تغییر م یدهد.
وی و همکارانش نمونههایی آب موجود در
صخرههای پرکامبرین (قدیم یترین صخرههای

پوستهی زمین) را از  19معدن مختلف در کانادا،
اسکاندیناوی و افریقای جنوبی جمعآوری کردند.
آنها با بررسی این نمونهها تخمین زدهاند ،چه
می زان آب در درون ترکها و منفذهای ریزی وجود
دارد که در صخرههای گرانیت ،بازالت و کوارتزیت
باستانی شکل گرفتهاند .صخرههای پرکامبرین
حدود  70درصد پوستهی زمین را تشکیل م یدهند.
ایزوتوپهای گاز نجیب که با گذر زمان در
قدیم یترین آب زمین جمع شدهاند ،به دانشمندان

امکان تخمین قدمت آن را داد .آنها معتقدند،
این آب ب رای بیش از یک میلیارد سال است در
صخرههای پرکامبرین به دام افتاده و حتا ممکن
است  2.7میلیارد سال پیش ،یعنی زمانی که خود
این صخرهها شکل گرفتهاند ،انباشت شده باشد.
بنا بر اعالم محققان ،آب کشف شده مانند شربت
چس بناک است و مزهی نامطبوعی دارد .جزئیات این
دستآورد زمی نشناسانه در نشریهی «»Nature
قابل مشاهده است( .جام جم آنالین)

تحقیقات جدید :ایبوپرو ِفن ،عمر را زیاد میکند

نتایج جدیدترین تحقیقات نشان م یدهند،
داروی ضدالتهاب ایبوپروفن م یتواند عالوه بر
خاصیت اصل یاش ،طول عمر را افزایش دهد.
بر اساس تحقیقاتی که پژوهشگران بر روی
چند گونهی حیوانی انجام داده و نتایج آن را در
نشریهی امریکایی«Public Library of
 »Science-Geneticsمنتشر کردند ،داروی
ایبوپروفن با حفظ وضع سالمت ،م یتواند به افزایش
طول عمر کمک کند.
مایکل پولیمنیس ،کارشناس بیوشیمی در دانشگاه
تگزاس در تشریح تحقیقات خود و گروه همراهش
گفت :ابتدا ایبوپروفن را بر روی مخمر نان بهکار
بردیم که نمونهی مشخصی از تحقیق بر روی پیری

است .در این تحقیق ،متوجه شدیم ایبوپروفن باعث
افزایش عمر این میکروبها م یشود .وی که از
محققان اصلی طرح است ،افزود :سپس این تجربه را
با کرم و مگس سرکه انجام دادیم و مشاهده کردیم
که آنها به مدت طوالن یتری سالم مانده و عمرشان
نیز افزایش پیدا م یکند.
بر این اساس ،کرمها و مگسهای سرکهای که این
داروی ضدالتهاب را دریافت کردند 15 ،درصد بیش از
دیگر همنوعان خود زیستند .یعنی انسانها م یتوانند
در صورت مثبت بودن آزمایش بر روی آنان 10 ،سال
بی شتر و با حفظ سالمت بی شتر زندگی کنند .این
یافتهی جدید پزشکی در حالی ارائه م یشود که
استفاده از ایبوپروفن به عنوان مسکن و ضدالتهاب،

بسیار گسترده است .پولیمنیس گفت :ایبوپروفن
توانایی سلولهای مخمر را در ساخت یک اسید
امینهی مهم« ،تریپتوفان» ،افزایش م یدهد .این
اسید امینه در رژیم غذایی انسان نقش مهمی ایفا
م یکند .تریپتوفان در ساختمان بسیاری از پروتی نها
وجود دارد و در ساخت برخی میانج یهای عصبی
مانند سروتونین نیز مؤثر است.
محققان دانشگاه تگزاس در عین حال اذعان داشتند
که هنوز مکانیسم دقیق ایبوپروفن و نحوهی
افزایش طول عمر را درک نکردهاند .کارشناس
بیوشیمی در دانشگاه تگزاس افزود :یافتهی او و
گروهش نشان م یدهد ،تحقیق بی شتر در این مورد
ارزش انجام آن را دارد( .جام جم آنالین)

رکورد زندگی در اعماق اقیانوس آرام شکسته شد



Aref Yaqubi

زبیر حاتمی هم ازمیان ما رفت .خداوند رحمتش کند .چند
وقت پیش سردار احمد را از دست دادیم .اینگونه قربانی
شدنها بهشدت دردآور اند.
زبیر ،طبعا آخرین قربانی اعضای مطبوعات افغانستان
نخواهد بود .در بیش از یک دههی گذشته رسانهها با پوشش خبرهای طالبان به
قدرتمند شدن آنها بسیار کمک کردهاند ،اما طالبان به کشتن خبرنگاران همچنان
ادامه دادهاند .اهل رسانههای داخلی افغانستان میتوانند درپوشش خبرهای طالبان،
بهصورت اساسی تجدید نظر کنند .این میتواند یکی از راههای ممکن برای جلوگیری
از قربانی شدن بیشتر خبرنگاران در افغانستان باشد.

دانشمندان اسکاتلندی و امریکایی نوعی ماهی را
در عمق هشت هزار و  145متری آبهای اقیانوس
آرام کشف کردهاند و رکورد پیشین زندگی در عمق
 5000متری آب که در اختیار ماهی دیگری بود را
شکستند.
این ماهی در عمق گودال ماریانا واقع در اقیانوس آرام
شناسایی شده و تصور م یشود نوعی حلزونماهی
باشد .با اینحال ،دانشمندان دانشگاه آبردین
اسکاتلند اعالم کردهاند ،این موجود هیچ شباهتی

به آنچه آنها قبال دیدهاند ،ندارد .موجود تازه کشف
شده بهشدت ظریف است و دارای بالههایی بزرگ
است؛ دانشمندان معتقدند ،این ماهی نم یتواند در
عمق بیش از  8145متری زندگی کند؛ زی را فشار در
آنجا بسیار شدید خواهد بود.
محققان به همراه همکارانشان در دانشگاه هاوایی
این ماهی را در فیلم  150ساعتی شناسایی کردند
که از گودال ماریانا گرفته شده بود.
این فیلم با استفاده از ماشینی بهنام «فرودگر

هادال» گرفته شده که در دانشگاه آبردین ساخته
شده و ب رای ماجراجویی در آبهای عمیق ط راحی
شده است .این سامانه ،عمی قترین وسیلهی
شیرجهزنی بریتانیاست و به نوعی دوربین زیرآبی
با تفکی کپذیری باال مجهز شده است.
در این ماجراجویی  30روزه ،دانشمندان  92شیرجه را
به اعماق گودال ماریانا که در ساحل شرقی اقیانوس
آرام در فیلیپین و جنوب جاپان واقع شده ،زدند.
(جام جم آنالین)
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بازيکن مورد عالقهی ریال
با لورکوزن تمديد کرد

کريستوفر کرامر ،هافبک باشگاه لورکوزن
که بهصورت قرضي در گالدباخ بازي
م يکند ،قرارداد خود را تا سال  2019تمديد
کرد .کرامر پس از مصدومیت مودریچ ،به
یکی از گزینههای خرید ریال مادرید در
نقلوانتقاالت زمستانی بدل شده بود و
شایعاتی مبنی بر انتقال این بازیکن در
جنوری به ریال به گوش م یرسید .کرامر

سيتي،
رقيب جديد بارسا
براي جذب کوکه

تا جون سال  2015با لورکوزن قرارداد داشت
و از جنوری م یتوانست با هر باشگاهی که
م یخواهد ،وارد مذاکره شود .بدین ترتیب،
ریال ب رای جذب کرامر حاال کار بسیار
دشواری پیش روی خواهد داشت.خبر
تمدید قرارداد این بازیکن ،از سوی ه ردو
باشگاه لورکوزن و بورسیا مونشن گالدباخ
تأیید شده است.



ل رکورد استثنايي بارسلونا را شکست
ریا 

ریال مادريد با برتري  0-2بر سن لورنزو
نه تنها چهارمين جام خود در سال  2014را
تصاحب کرد که موفق شد رکورد استثنايي
بارسلونا در سال  2012را جابهجا کند .ریال
مادرید ،بیست و دومین برد متوالی خود را
روز شنبه مقابل سن لورنزو جشن گرفت
و قهرمان جام جهانی باشگاهها شد .این
چهارمین افتخار رسمی ریال در سال 2014
نیز بود .مسالهای که در تاریخ  112سالهی
این باشگاه ب یسابقه بود .کهکشان یها پس
از برتری بر سن لورنزو ،تعداد بردهای خود در
سال  2014را به عدد  51رساندند .این آمار در

 63دیدار رسمی این تیم به ثبت رسید .این
تیم همچنین  5مساوی و  7شکست نیز
در سال  2014تجربه کرد .ریال یها  178گول
نیز در مجموع به ثمر رساندند .متوسط 2.83
گول در هر بازی و تنها  39گول دریافت
داشتند؛ متوسط  0.62گول در هر بازی.
ریال در سال  ،2014فقط در اللیگا موفق
به زدن  110گول شد .بدین ترتیب ،ریال
مادرید موفق شد رکورد بارسلونای سال 2012
را که صاحب  49پیروزی شده بود ،بشکند.
بارسا در آن سال 175 ،گول نیز وارد دروازهی
حریفان خود کرده بود.



مورينيو :تنها تيم براي من اهميت دارد

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد
که بعضي بازيکنان در رختکن چلسي از
وضعيت فعل يشان خوشحال نيستند ،ولي
همچنين مدعي شد که با اين وجود ،کامال
در اختيار تيم هستند .پتر چک و چندین
بازیکن دیگر چلسی از نیمکتنشین یشان
اب راز نارضایتی کردند ،ولی مورینیو معتقد
است که تنها تیم ب رایش مهم است و
بازیکنان ناراضی نیز حاضر به کمک به تیم
هستند.
او گفت« :من به باشگاه و تیم بیش از
هر چیزی اهمیت م یدهم .فکر م یکنم

همه باید آماده باشند که ب رای تیم از
خودگذشتگی نشان دهند و همهچیزشان
را ب رای تیم بگذارند .به تیم فکر کنند
و خودخواه نباشند .من م یخواهم تیمم
اینطور باشد .فکر م یکنم اینکه بعضی
م یگویند بازیکنان ناراحت اند ،درست
باشد ،ولی باید صبور باشند .من رازی ب رای
خوشحال نگه داشتن بازیکنانم ندارم .ولی
واقعیت این است که ب رای حرفهایگری باید
در سطح باال تالش کرد و همهی بازیکنان
را نم یتوان خوشحال نگه داشت .همهی
بازیکنان باید حرفهای باشند».



رود گوليت :از ديدن
سوارز در بارسا تعجب کردم

رود گوليت ،اسطورهي فوتبال هالند عنوان
کرد که از ديدن لوییس سوارز در بارسلونا
تعجب کرده است .سوارز با  81میلیون یورو،
لیورپول را به مقصد بارسلونا ترک کرد و
گولیت که به عنوان کارشناس در شبکهی
یان اسپورت شرکت کرده بود ،عنوان کرد
ب
که سوارز نم یتواند تأثیری بر آیندهی بارسا
داشته باشد.
او گفت« :دیدن سوارز در بارسا تعجبآور
است .نم یدانم که تا چه زمانی در این تیم

خواهد ماند .حضور در تیمی مثل بارسا که
بازیکنانی مثل مسی در آن بازی م یکنند و
تأثیر بسیاری دارند ،کار آسانی نیست .سبک
بازی بارسا بر اساس مسی پیش م یرود
و این بدین معناست که دیگر بازیکنان از
اولویت خارج م یشوند .فکر م یکنم م یتواند
جایگاهی ب رای خودش پیدا کند ،ولی مسلما
کار آسانی پی شرو ندارد.
سوارز در  11بازی ب رای بارسلونا 3 ،گول به
ثمر رسانده است.



پيگريني :روند پيروزيهايمان
معجزه بوده است

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي
عنوان کرد که عملکرد خوب تيمش در
چند هفتهي اخير و روند پيروزيهاي
آنها« ،معجزه» بوده است .قهرمان فصل
گذشتهی لیگ برتر 8 ،بازی پیاپی است که
موفق به کسب پیروزی شده و با همین
روند ،از مرحلهی گروهی لیگ قهرمانان
صعود کرده و با یک بازی بی شتر،
همامتیاز با چلسی در صدر جدول قرار
دارد .این روند با وجود مصدومیت داوید
سیلوا ،ونسان کمپانی و سرخیو آگوئرو
بهدست آمده و پیگرینی از همین حیث آن
را معجزه م یداند.
او گفت« :نم یدانم که چلسی چه فکری
م یکند .م یدانم که سه هفته پیش 9

امتیاز عقب بودیم و در آستانهی حذف از
لیگ قهرمانان قرار داشتیم و تیممان کامال
به آگوئرو وابسته بود .بناب راین ،فکر م یکنم
که معجزه بوده ،ولی این معجزه نامی دارد و
آن «تالش» است .اگر عملکرد ما در فصل
گذشته را مرور کنید ،خیلی از گولهایمان
را مدافعان و هافب کها زدند .سبک بازی
ما به نحوی است که در حمالت ،تمامی
بازیکنان حضور دارند و همچنین در دفاع
نیز همهی بازیکنان حاضر م یشوند .بازی
کردن بدون مهاجم کار آسانی نیست؛ ولی
به شما حتم م یدهم که تمام هفته ب رای
ایجاد موقعیت و فضا تمرین کرده بودیم
و م یدانستیم که کریستال پاالس تیم
سرسختی است».

بارسلونا مدتهاست که به دنبال جذب کوکه،
هافبک  22سالهی اتلتيکو مادريد است .اما حاال
منچستر سيتي نيز به يک رقيب خطرناک و
جدي ب راي بارسا در جذب اين هافبک ارزشمند
تبديل شده است .بارسلونا همچنان منتظر اعالم
رای نهایی دادگاه حکمیت ورزشی است .این
باشگاه در حال حاضر به حکم فیفا ،مجوز خرید
بازیکن در نقلوانتقاالت زمستانی و تابستانی

آینده را ندارد .همین مسئله باعث شده تا بارسلونا
دیگر تحرکی ب رای به خدمت گرفتن کوکه از خود
نشان ندهد.
دیروز نشریهی «دیلی استار» ،گزارش داد که
باشگاه منچستر سیتی ،مذاکرات خود ب رای جذب
کوکه را آغاز کرده و مدیر ورزشی این باشگاه
(تیکی بگیریستین) ،روز  9دسامبر در تورین و
در هوتل «گولدن پاالس» ،با مدی ران اتلتیکو به

راجرز :استوريج
در جنوری بازخواهد گشت

ب رندن راجرز ،سرمربي ليورپول عنوان کرد که انتظار دارد
دنيل استوريج ،مهاجم اين تيم بهزودي به ميادين بازگردد.
مهاجم انگلیسی در طول فصل تنها  3بازی ب رای لیورپول
انجام داده و مصدومیت در بازیهای ملی باعث شده تا او
مدتها از میادین به دور باشد .او دو بار تا آستانهی بازگشت
به میادین بازگشت ،ولی دچار مصدومیت شد و نتوانست
تیمش را همراهی کند .او از تأثیرگذارترین مهرههای فصل
گذشتهی لیورپول بود و حاال راجرز معتقد است که او به
بازگشت به میادین نزدیک است.
او گفت« :اولین فاز درمانش در لوس آنجلس بود که
بهخوبی درمان را شروع کرد .سپس ب رای دور بعد درمان به
بوستون رفت که در آنجا تجهی زات ویژهای در اختیار داشت
و خوشبختانه م یتواند در شروع سال جدید شرایط بازی
کردن را پیدا کند و به بازگشت به میادین نزدیک باشد .در
مقطعی در ماه جنوری ،دنی را دوباره خواهیم داشت .این
موضوع ب رای تیم خیلی هیجانانگیز خواهد بود».

نیمار از افزایش وزن
ی خصوصیاش میگوید
و زندگ 

نیمار در مورد بدنسازی خود میگوید :دو بدنساز ب رازیلی
هستند بهنامهای ریکاردو سوسا و رافایل مارتینی که هم
انسانهای خوب ی هستند و هم حرفهای هستند .مارتینی
از نظر ماهیچهای با من کار میکند.
وی در مورد تغییر در زندگ ی خود میگوید :از چند ماه
قبل بسیار بهتر شدهام .من هر چیزی که جلویم بود را
میخورم؛ اما حاال نان چاشت را بع دازظهر میخورم و
تقریبا هشت شب هم شام میخورم .من  ۴تا  ۵کیلو
وزن اضافه کردهام.
نیمار از خواستگاری یک ی از دختران ب رازیلی از خودش
هم صحبت میکند و میگوید :یک نامه با عکس ی از آن
دختر به من رسید .عکسها تقریبا حالت خاص ی داشتند و
او از من خواسته بود که او را ببینم .نامه به انگلیسی بود
و من از مترجم استفاده کردم.
این ستارهی ب رازیلی از تحقیر در ب رابر آلمان هم صحبت
میکند :باور نمیکردم که دارد اتفاق میافتد .به اتاق خود
رفتم و گریه کردم .وی همچنین میگوید ،هیچ کینهای از
زونیگا ،بازیکن کلمبیایی که وی را در جام جهان ی مصدوم
کرد ،ندارد.

گفتوگو نشسته است .در آن تاریخ ،اتلتیکو ب رای
بازی برگشت مقابل یوونتوس ،در تورین بهسر
م یبرد.
به ادعای این منبع ،مذاکرات همچنان ادامه دارند
و سیتی از شانس بی شتری ب رای به خدمت
گرفتن اینهافبک ارزشمند و مل یپوش برخوردار
است .از منچستریونایتد و چلسی نیز به عنوان
دیگر باشگاههای خواهان کوکه یاد م یشود.

سیلوا :همهی فشارها بر روی چلسی اند

پیروزی  3بر صفر منچسترسیتی مقابل
کریستال پاالس در ابتدای هفته موجب شد
آنان هم مثل چلسی  39امتیازی شوند و در
صدر جدول ردهبندی قرار بگیرند .بازی بعدی
چلسی مقابل استوک سیت ی خواهد بود و به
عقیدهی دیوید سیلوا ،هافب ک سیتی ،حاال
همهی فشارها بر روی شاگردان مورینی و اند.
سیوا گفت :چلسی طی  5ماه صدرنشی ن
مطلق جدول ردهبندی بود ،در حالی که 8

امتیاز از آنان عقب بودیم ،سرانجام خود را به
صدر رساندی م و رویای قهرمانی را ب رای آنان
تیره و تار کردهایم .حاال ستی و چلسی دارای
امتیاز یکسانی هستند و به همین دلیل
است که م یگویم ،همهی فشارها بر روی
چلسی قرار دارند .بازی در ب رابر استوک و در
خانهی آنان بسیار دشوار خواهد بود .استوک
در ورزشگاه اتحاد توانست ما را شکست
بدهد ،پس رقیب آسانی نیست.



گرت بيل فصل بعد به منچستر ميرود

منچستريونايتد مدتهاست که قصد به
خدمت گرفتن گرت بيل را دارد .آنها پس از
نااميد شدن از بازگرداندن کريس رونالدو ،در
انديشهی جذب مهاجم ولزي ریال هستند .با
وجود اینکه گرت بیل در تمام مصاحب ههای
خود از عالقهاش به ماندن در ریال سخن
گفته و عملکرد او با پی راهن ریال ،در فصل
گذشته و این فصل نیز استثنایی بوده است،

با این حال نشریهی «دیلی اکسپرس» ،یک
روز پس از قهرمانی ریال در جام باشگاههای
جهان که با گولزنی بیل نیز همراه بود،
تیتر یک خود را به پی شنهاد  80میلیون
یورویی منچستریونایتد به بیل و چراغ سبز
این مهاجم به شیاطین سرخ اختصاص داده
است .این نشریه ادعا م یکند که انتقال بیل
به یونایتد در تابستان آینده رخ خواهد داد.



لوو :شايد در يک باشگاه مربيگري کردم

يواخيم لوو ،سرمربي تيم ملي آلمان عنوان
کرد که م يتواند دوباره به مرب يگري در
عرصهی باشگاهي بازگردد .لوو از سال 2006
در تیم ملی آلمان فعالیت م یکند و از 2008
موفق شد با آلمان نایب قهرمان یورو شود،
 2010به مقام سومی رسید و  2014قهرمان
جهان شد .او پس از جام جهانی بهشدت
مورد تمجید رسانهها و کارشناسان ورزشی
قرار گرفت .حال او احتمال بازگشتش به

دنیای مرب یگری در باشگاهها که قبل از
سال  2006به آن مشغول بود را مطرح کرد.
او گفت« :هیچ چیزی را حاال نم یتوانم رد
کنم .ممکن است که در مقطعی دوباره به
مرب یگری در باشگاهها برگردم .خودم را آماده
کردم که ب رای آیندهی دو ساله برنامهریزی
کنم .به عنوان مربی باید بدانیم که پس
از هر تورنمنت ،شرایط و اوضاع عوض
م یشود».



پرز امیدوار است کارلو،
فرگوسن ریال شود

پرز ،مدیر یاشگاه ریال مادرید گفته است،
تابهحال رختکنی به این شادی را در ریال
ندیده است و دوست دارد که آنچلوتی،
فرگوسن ریال شود و سالها در این تیم
بماند.
فرگوسن بیش از  26سال در یونایتد بود.

اما ب رای تیمی مثل ریال مادرید که جز
قهرمانی چیزی نم یخواهد ،تحمل باال و
پایی نهای بازی فوتبال با یک مربی آسان
نیست و قابل تحمل هم نیست و خیلی
خیلی بعید است که فرگوسنی در ریال
بهوجود آید.
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اشرف غنی در دیدار با وزیر دفاع ایتالیا:

برای مبارزه با تروریزم ،ارادهی قاطع داریم

اطالعات روز :محمد اشرف غنی در
دیدار با رابرته پینوتی ،وزیر دفاع ایتالیا
در ارگ گفت که برای مبارزه با تروریزم
ارادهی قاطع دارد .در این دیدار هردو
جانب روی گسترش و تقویت روابط
میان دو کشور ،حمایت درازمدت ایتالیا
از نیروهای امنیتی افغان ،مبارزه با
تروریزم و توسعهی اقتصادی افغانستان
و همچنان همکاریهای منطقهای
گفتوگو کردهاند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز
با نشر خبرنامهای اعالم کرد که رییس
جمهور از حمایت و تعهد درازمدت
ایتالیا با افغانستان در چوکات مأموریت
حمایت قاطع سازمان ناتو قدردانی کرد
و تداوم حمایت آن را در راستای تأمین
صلح و ثبات در افغانستان و منطقه مهم

ارزیابی نمود.
بر اساس این خبرنامه ،رییس جمهور از
کمک و همکاری ایتالیا به افغانستان در
 ۱۳سال گذشته در عرصههای مختلف،
بهویژه بازسازی میدان هوایی بینالمللی
هرات ،تشکری کرد .او در این دیدار
در مورد مبارزه با تروریزم گفت که
حکومت جدید افغانستان ارادهی قاطع
برای مبارزه با تروریزم و افراطیت دارد.
بهدنبال آن ،خانم رابرته پینوتی،
وزیر دفاع ملی ایتالیا ضمن تمجید
از برنامههای حکومت وحدت ملی از
تعهد درازمدت کشورش به افغانستان
اطمینان داد و اظهار امیدواری کرد
که این تعهد بتواند روابط و مناسبات
درازمدت میان دو کشور را هرچه
بیشتر گسترش دهد.

وزیر دفاع ایتالیا در ادامه تأکید کرد که
پیشرفتها و دستآوردهای بهدست
آمده در افغانستان باید حفظ و توسعه
یابند .او میگوید که کشورش در این
راستا با افغانستان همکاری میکند.
وزیر دفاع ایتالیا بهتازگی برای گفتوگو
با مقامهای حکومتی وارد کابل شده
است.
از سویی هم ،خانم پینوتی پیشازظهر
دیروز با عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
نیز دیدار و گفتوگو کرده است .ایتالیا
در یک دههی گذشته در چارچوب
نیروهای ناتو و نیروهای بینالمللی
در کشور حضور داشته و در عرصهی
بازسازی نیز کمک کرده است .تلفات
نیروهای ایتالیایی در کشور در یک
دههی گذشته  ۴۸نفر اعالم شده است.

حضور زنان تروریست خارجی در افغانستان

 12زن ازبکستانی با طالبان در ساخت ماینها
همکاری دارند
اطالعات روز :برای نخستین بار
حدود دوازده زن ازبکستانی وارد
والیت سرپل در شمال کشور شدهاند
ت ماینهای کنار
و با طالبان در ساخ 
جاده و راهاندازی حمالت همکاری
دارند .مقامهای محلی والیت سرپل
دیروز گفتند که این زنان تروریست
به هدف آموزش دادن زنان افغان
برای انجام حمالت انتحاری و ساخت
ماینهای کنار جاده وارد این والیت
شدهاند.
عبدالجبار حقبین ،سرپرست
والیت سرپل گفت که این خانمها
از مخالفان دولت ازبکستان اند و
برای همکاری با طالبان در قریهی
سالریزی ولسوالی کوهستانات این
والیت جابهجا شدهاند .آنان ساختن
ماینهای مقناطیسی و کارگذاری
آن را به طالبان آموزش میدهند .در
حال حاضر تالشهای حکومت برای
بازداشت این زنان تروریست آغاز شده
است.
سرپرست والیت سرپل گفت که
رییس جمهور حکم بازداشت این افراد
را صادر کرده و در حال حاضر عملیات
برای بازداشت آنان در ولسوالی
کوهستانات این والیت جریان دارد.
گفته میشود که بر عالوهی 12

زن ،چهار مرد ازبکستانی نیز برای
همکاری با طالبان وارد این والیت
شدهاند.
این افراد حدود یکماه پیش وارد
والیت سرپل شد ه و هنوز از سوی
نیروهای امنیتی بازداشت نشدهاند.
ب گل بهاری،
در همین حال ،نور حبی 
فرمانده پولیس والیت سرپل میگوید
که برای شناسایی و بازداشت این
افراد دو بار عملیات را در منطقهی
مذکور راهاندازی کردهاند ،اما تا حاال
هیچگونه شواهدی در ارتباط به آنان
بهدستشان نیامدهاند.
اما برخی از رسانهها به از نقل منابع
گزارش دادهاند ،این افراد هنگام
عملیات نیروهای امنیتی جایشان

را تغییر میدهند .با این حال،
شهروندان و شماری از کارشناسان
نظامی موجودیت این تروریستان را در
کشور خطرناک خوانده و از نیروهای
امنیتی خواستهاند که آنان را بهزودی
شناسایی و بازداشت کنند.
به گفتهی آنان ،مخالفان مسلح دولت
در حال حاضر در تالش برهم زدن
امنیت شمال کشور اند .فعالیتهای
تروریستان در یک سال اخیر در
والیتهای شمالی ،بهویژه سرپل،
بدخشان ،قندوز و فاریاب افزایش
یافتهاند .بر اساس گزارشها ،در اکثر
فعالیتهای تخریبی در کنار طالبان،
جنگجویان پاکستانی ،عربی ،چچینی
و ازبکستانی نیز سهم دارند.

