دشمن اشتباهی
پناهگاه امن اسامه

ظرفیت طالبان برای قساوت و بیرحمی آشکار بود؛ اما من از این جهت شگفتزده شده بودم که چطور
تا هنوز قساوت برای آنان برگ برنده است .برای من آشکار بود که این یورش برای پاکسازی طالبان
از قندهار ،ضربهی مهلکی بر پیکر طالبان وارد کرده است .آنان برای پس گرفتن موقعیتهایی که در
سال  2010در قندهار به دست داشتند ،سالها وقت نیاز داشتند .من از آشنایی که مالقات مرا با آن
فرمانده طالبان تنظیم کرده بود و هم طالبان را میشناخت و هم مردم محل را پرسیدم ،آیا طالبان از
این عقبنشینی برخواهند گشت و آیا دولت افغانستان قادر خواهد بود که این بار ،طالبان را از دست
یافتن بر این مناطق باز بدارد؟ آیا مردم محل بار دیگر به طالبان دست همکاری خواهد داد؟ او گفت:
«نه ،کارشان تمام است».
البته که پرسش بزرگتری نیز وجود داشت و آن دشمن دومی بود که در عقب شورشیان قرار داشت و
قدرت آنان وابسته به او بود .همانطوری که محمد نبی ،یک مرد زمیندار از سنگسار...،
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لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی  1394خویش
شاگردان جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی  1393میپذیرد ،عالقهمندان
مطلع باشند .ثبت نام تا ( )16عقرب سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگردان ذکور :لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره (ع)
آدرس برای شاگردان اناث :تایمنی ،چهارراهی سرسبزی ،عقب هوتل کرستال
شماره تماس لیسه ذکور ما0752124444 :
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تالشها برای مذاکره با طالبان،
نیازمند رویکرد جدید

شروع پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
سر از تاریخ  28میزان به روزهای دوشنبه انجام میشود و همچنان اخذ ویزه با شرایط
شماره تماس 0799324006 :سهل و آسان پذیرفته میشود
آدرس دفتر مرکزی :سرک دهم وزیر محمد اکبر خان ،کابل
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ابعاد منطقهای
سفر رییس جمهور غنی
به چین
 هادی صادقی
در سفر رییس جمهور غنی به چین ،ابعاد منطقهای این سفر
نسبت به ابعاد داخلی آن برجستهتر است .بعد داخلی این سفر،
تنها تعهد چین به کمک  500میلیون ین (در حدود  80میلیون
دالر) و تعدادی بورسیهی تحصیلی و امضای چند توافقنامهی
همکاریهای سیاسی و اقتصادی با این کشور است؛ امری که
زیاد چشمگیر نیست و این میزان تعهد کمکهای مالی یا امضای
موافقتنامههای مشابه با کشورهای دور و نزدیک زیادی صورت
گرفته که بازتاب چندانی نیافته است؛ اما آنچه که حاشیهها و
اهمیت این سفر را در داخل و خارج از افغانستان برجسته ساخته،
ابعاد منطقهای است که در این سفر مطرح شده است .در طول
سیزده سال گذشته برای نخستین بار است که از آدرس افغانستان
ادعاهای بلندپروازانهی منطقهای مطرح میشود .آقای غنی در
سخنرانیاش در دانشگاه شینهوا گفت که «دیدگاهها در مورد
افغانستان باید تغییر کنند ،باید فراتر از کشور در سطح منطقه
و جهان فکر کنیم و کشورهای منطقه باید دیدگاههایشان را در
مورد افغانستان تغییر دهند» .در حالی که در گذشته آقای کرزی در
چنین نشستهایی ،هیچگاه از پرداختن به مسایل داخلی افغانستان
فراتر نرفت .آقای کرزی به عنوان رییس جمهور افغانستان در
تمام سخنرانیهایش در مجامع بینالمللی ،یا از مشکالت داخلی
حکومتش نالید ،یا از پاکستان انتقاد کرد ،یا هم از امریکا گالیه
نمود .به همین خاطر ،هیچگاه از آدرس افغانستان به مسایل
منطقهای فراتر از افغانستان پرداخته نشد .با اینکه افغانستان
به دلیل موقعیت منطقهایاش میتوانست در معادالت منطقهای
و خصوصا در تسریع و تسهیل روندهای همگرایی میان این
کشورها نقش برجسته بازی کند؛ اما افغانستان نتوانست از بند
مشکالت داخلیاش رها و به این موضوعات بپردازد .این سخنرانی
آقای غنی ،خصوصا در مورد آمادگی افغانستان به ایفای نقش
منطقهایاش ،توجه زیادی را در خارج از افغانستان به خود جلب
کرد .این سخنرانی ،تصویر کلیشهای از افغانستان که گویا فاقد
ت را تغییر داد و از آقای غنی تصویر
نقش و مطالبات منطقهای اس 
یک رییس جمهور بلندپرواز و حکومتی با مطالبات و آرزوهای
کالن منطقهای را ترسیم کرد.
بخش مهم دیگر این سفر ،کنفرانس قلب آسیا است که روز
گذشته با حضور رییس جهمور غنی و وزیران خارجهی کشورهای
قلب آسیا و کشورها حامی این پروسه در بیجینگ تدویر یافت.
سخنرانی آقای غنی در این نشست نیز متمرکز بر موضوعات
عمدهی منطقهای بود .هرچند به مسایل داخلی افغانستان ،از جمله
روند صلح ،اصالحات در حکومت و پاسخدهی و حسابدهی به
جامعهی بینالمللی نیز پرداخت؛ اما همکاریهای منطقهای در
سخنرانی آقای غنی بیشتر برجسته بود.
روند استانبول که چهارسال پیش با ابتکار ترکیه از انقره پی گرفته
شد ،در حقیقت تالش منطقهای برای حل امنیت افغانستان و
منطقه میباشد .با اینکه موضوع محوری این روند ،امنیت
افغانستان تعریف شده ،اما بحث امنیت منطقهای و همکاریهای
کشورهای قلب آسیا برای رفع تهدیدهای امنیتی منطقه ،موضوع
اصلی آن میباشد .این روند تأیید کرده است که مشکل امنیت
افغانستان یک مسئلهی منطقهای است که عوامل و تأثیرات
آن برای منطقه مشترک اند .در حالی که پیش از این مشکل
امنیتی افغانستان یک مسئلهی داخلی قلمداد میشد و افغانستان
به تنهایی مأموریت مبارزه با یک تهدید جدی منطقهای را به
پیش میبرد .از اینرو ،این روند برای افغانستان فرصت خوبی
است تا توجه منطقه را به عمق تهدیدهای منطقه و پیامدهای
احتمالی این تهدید بزرگ جلب کند و نقش خود را به عنوان
یک بازیگر اصلی در مقابله با تهدید جدی منطقهای ،تعریف کند،
نه یک دولت درمانده با یک شورش مسلحانهی داخلی .گذشته
از تأثیرات و دستآوردهای عینی و عملی روند استانبول ،همین
که مسئلهی امنیت افغانستان تعریف واقعیاش را پیدا میکند و
کشورهای منطقه به نقش افغانستان در مبارزه با یک تهدید کالن
منطقهای متوجه میشوند ،دستآورد بزرگی است و با توجه به
بلندپروازیهای رییس جمهور غنی و درک دقیق وی از موقعیت
جیوپولیتیک افغانستان و دورنمای معادالت منطقه ،افغانستان
بهزودی به عنوان یک بازیگر مهم منطقهای عرض اندام خواهد
کرد.

اشرف غنی در نشست روند استانبول،

طالبان را به گفتوگوهای بیناالفغانی دعوت کرد

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور در چهارمین نشست روند استانبول
از طالبان به عنوان مخالفان سیاسی یاد کرد و
توگوهای بیناالفغانی
از آنان خواست تا در گف 
اشتراک کنند .رییس جمهور در این نشست صلح
را از اولویتهای حکومتش خواند و گفت که تمام
دوستان بینالمللی از روند صلح تحت رهبری
افغانها حمایت کنند.
این نخستین بار است که رییس جمهور جدید
بهطور رسمی از طالبان خواست که به روند
صلح بیپوندند .حامد کرزی ،رییس جمهور سابق
نیز از طالبان بارها خواسته بود که به روند صلح
بیپوندند؛ اما نیتجهای بهدنبال نداشت .کارشناسان
مسایل نظامی بارها تأکید کردهاند ،حکومت در
برابر طالبان باید سیاست واضح و روشن روی
دست بگیرد.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر

خبرنامهای اعالم کرد ،چهارمین نشست وزیران
خارجهی قلب آسیا -روند استانبول قبلازظهر
روز جمعه در شهر بیجینگ ،پایتخت چین برگزار
شد .محمد اشرف غنی در این نشست گفت ،ما
متعهدیم که افغانستان را در دههی آینده به عنوان
یک دورهی تغییر پایدار به یک چهارراه منطقهای
تبدیل کنیم.
اشرف غنی گفت ،تا پایان سال  ۲۰۱۴نقش جنگی
نیروهای بینالمللی در افغانستان پایان مییابد و
برای اطمینان از اینکه تمام بار مسئولیت به دوش
نیروهای این کشور نباشد ،ما متعهد به اصالحات
همهجانبه در نهادهای قضایی ،حکومتداری،
بخش اقتصادی و فرهنگی میباشیم.
او افزود که توانمندی جوانان ،زنان و فقرای
کشور نقطهی مرکزی اعتمادسازی و پایداری
اصالحات ما را نشان میدهد .رییس جمهور
گفت ،تجربه نشان داده که بهترین راه برای ایجاد

روند اصالحات و ایجاد رابطه میان شهروندان و
دولت ،حمایت از طریق بودجه (ملی) است و ما
خواستار یک سیستم قوی حسابدهی هستیم و
آن را تطبیق میکنیم.
بهدنبال آن ،لی کیکیانگ ،نخستوزیر چین گفت،
از آغاز نشست استانبول تا حال ،این روند به یک
میکانیزم خاصی برای همکاریهای منطقهای به
افغانستان مبدل شده است .او افزود ،این روند
فرصتی را برای کشورهای منطقه و جامعهی
بینالمللی بهخاطر توسعهی همکاریها با
افغانستان در عرصههای مختلف بهوجود آورده
است .وی افزود که پیشرفت این روند ،ما را در
زمینهی تأمین صلح پایدار ،ثبات و رشد اقتصادی
و اجتماعی منطقه کمک خواهد کرد .نخستوزیر
چین افغانستان را منحیث مرکز اتصال جنوب،
مرکز و شرق آسیا و احیای راه ابریشم مهم
خواند و گفت ،کشورش به همکاریهای عمیق

دوجانبه در عرصههای مختلف با افغانستان متعهد
خواهد ماند« :همکاریهای خود را با افغانستان
در عرصههای زیربنایی ،زراعت ،مدیریت آب و
استخراج و بهکارگیری منابع معدنی افزایش
میدهیم» .او در پایان گفت ،امیدوارم نشست
روند استانبول بتواند یک پیام روشن در راستای
حمایت قوی کشورهای منطقه و جامعهی
بینالمللی از حکومت جدید افغانستان داشته باشد.
در این نشست وزیران خارجهی  ۱۶کشور عضو
اصلی این روند و نمایندگان کشورهای همکار نیز
اشتراک داشتند .نشست قلب آسیا -روند استانبول
برای نخستین بار در سال  ۲۰۱۱در شهر استانبول
ترکیه آغاز شد .دومین نشست آن در سال ۲۰۱۲
در افغانستان و سومین آن در سال  ۲۰۱۳در شهر
آلماتای قزاقستان برگزار شد .در چهارمین نشست
این روند ،فیصله شد تا پنجمین نشست آن در
سال آینده در پاکستان برگزار شود.

واکنش وزارت داخله به ادامهی راکتپراکنی پاکستان

اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور بار
دیگر پرتاب راکت از سوی نظامیان پاکستان بر
ولسوالی سرکانی والیت کنر را محکوم کرد.
این وزارت دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد،
نظامیان پاکستان به روز جمعه  ۱۱راکت را بر
برخی از مناطق ولسوالی سرکانی والیت کنر
پرتاب کردهاند .بر اساس خبرنامه ،در این رویداد

دو زن زخمی شدهاند .در این خبرنامه آمده است،
حمالت راکتی نظامیان پاکستان از چند سال
بدینسو بر مناطق مرزی کشور ،تلفات جانی و
خسارات مالی بهدنبال داشته است .بر اساس این
خبرنامه ،این حمالت پاکستان برای دولت و مردم
افغانستان قابل پذیرش نیست و پاکستان در آینده
در این زمینه پاسخگو خواهد بود.

وزارت امور داخله این حمالت پاکستان را تخطی
آشکار مرزی دانسته و خواهان متوقف شدن فوری
آن شده است .گفتنی است که حمالت نظامیان
پاکستان از چند سال بدینسو بر مناطق شرقی
کشور ادامه دارد و آنان تنها در سال روان ،بیش از
چهار هزار موشک و راکت را بر برخی از مناطق
شرقی پرتاب کردهاند.

حکومت قبلی جلو حمالت پاکستان را گرفته
نتوانست .در حال حاضر مردم و اعضای شورای
ملی کشور از حکومت وحدت ملی خواستهاند،
هرچه زودتر جلو حمالت پاکستان را بگیرد.
ولی حکومت جدید نیز هنوز برای جلوگیری از
حمالت نظامیان پاکستان برنامهی مشخصی را
ارائه نکرده است.

جاده دیگری بهنام فیض محمد کاتب نامگذاری میشود

اطالعات روز :طی نشستی در شهرداری کابل
روی حل مشکل نامگذاری جادهی پل سوخته-
داراالمان بحث شده است .در این نشست سید
مخدوم رهین ،سرپرست وزارت اطالعات و
فرهنگ و رییس کمیسیون نامگذاری جادهها،
محمد یونس نواندیش ،شهردار کابل ،نمایندگان
محل چهاردهی و دشت برچی نیز حضور داشتهاند.
در این نشست توافق شده است ،جادهی مقابل
مطابع به نام فیض محمد کاتب هزاره ،تاریخنگار
نامدار کشور نامگذاری شود .این جاده از منار

مقاومت آغاز و تا چهارراهی شهید عبدالحق ادامه
مییابد .در نشست یاد شده توافق شده است،
سرک پل سوخته-داراالمان به نام سابقش باقی
بماند.
در این نشست ،حاجی رمضان حسینزداه به
نمایندگی از باشندگان دشت برچی ،این تصمیم
را پذیرفته است .از سوی دیگر ،در این نشست
فیصله شده است ،جادهی پل گذرگاه تا سرک
«ده دانا» به نام چهاردهی نامگذاری شود .شورای
وزیران در دو رهی حکومت قبلی ،به تاریخ  14دلو

سال روان فیصله کرده بود ،جادهی چهارارهی
شهید مزاری -داراالمان به نام فیض محمد کاتب
نامگذاری شود.
اما چندی پیش به دالیل نامعلوم لوحهای که
بهنام فیض محمد کاتب بر روی این جاده نصب
شده بود ،از سوی شهرداری کابل برداشته شد.
این مسئله واکنش شماری از شهروندان ،فعاالن
مدنی و فرهنگیان کشور را بهدنبال داشت .پس از
آن ،شماری از شهروندان در یک اعتراض مدنی
لوحهای را بهنام سرک فیض محمد کاتب دوباره

بر این جاده نصب کردند و از دولت خواستند،
لوحهای را بهطور رسمی به این نام در این جاده
نصب کند.
فیض محمد کاتب هزاره ،تاریخنویس مشهور
کشور است .او در دربارهای شاهی عبدالرحمان
خان ،حبیباهلل و اماناهلل مشغول نوشتن کتاب
بوده است .او یکی از تاریخنویسان مهم تاریخ
کشور است که با نوشتن «سراجالتواریخ» در پنج
جلد ،توانست یکی از معتبرترین کتابهای تاریخ
افغانستان را بنویسد.

صدها نظامی چک پس از سال  2014در کشور مستقر میشوند

اطالعات روز :در یک برنامهی جدید ،قرار است
پس از پایان سال  2014در حدود  350نظامی
چک در کشور مستقر شوند .مجلس نمایندگان
چک دیروز با تصویب این برنامه ،اعالم کرد
که این تعداد سربازانش در افغانستان عملیات
نظامی را علیه تروریزم انجام نمیدهند و تنها

نقش آموزشی و مشورهدهی به نیروهای امنیتی
افغان را به عهده دارند .در حال حاضر  227سرباز
چک در کشور مستقرند که پیش از امضای پیمان
امنیتی با امریکا و ناتو ،قرار بود تمام نیروهای
این کشور در پایان سال  2014افغانستان را ترک
کنند .نیروهای کشور چک بیشترین حضور را

در مأموریت افغانستان در سال  2011داشتند و
در آن زمان بیش از  700نظامی این کشور در
افغانستان مستقر بودند .بر اساس آمارهای ارائه
شده ،تا کنون ده نظامی کشور چک در حمالت
انتحاری و انفجاری در کشور کشته شدهاند .پس
از امضای پیمان امنیتی میان افغانستان امریکا

و ناتو ،شماری از کشورهای دیگر اروپایی نیز
عالقهمند شدند ،تا در مأمویت جدید در افغانستان
سهم بگیرند .در هفتهی گذشته حکومت استونیا
نیز اعزام دهها سربازش به افغانستان را به تصویب
رساند .این نظامیان در مأموریت آموزشی تحت
رهبری ناتو در کشور فعالیت خواهند داشت.

مراسم تحلیف نمایندگان شوراهای والیتی در هفتهی روان آغاز میشود

اطالعات روز :مقامهای ریاست انسجام امور
شوراهای محلی ادارهی مستقل ارگانهای
محلی میگویند که آمادگیها در  13والیت
برای برگزاری مراسم تحلیف نمایندگان شوراهای
والیتی روی دست گرفته شده است .سید احمد
خاموش ،رییس این اداره گفت که آمادگیها برای
برگزاری مراسم تحلیف تا چهارشنبه هفتهی روان
در والیتهای دیگر نیز گرفته میشود.
او افزود که مراسم تحلیف نمایندگان شوراهای
والیتی به روز چهارشنبه هفتهی روان آغاز و این
روند دو هفته را در برمیگیرد .خاموش گفت که

مراسم تحلیف در حضور والیهای هر والیت
انجام میشود و پس از این مراسم ،نمایندگان
شوراهای والیتی رسما کارشان را آغاز خواهند
کرد.
این در حالی است که شماری از نامزدان بازندهی
انتخابات شوراهای والیتی از اعالم نتایج این
انتخابات بهشدت انتقاد دارند .آنان باور دارند،
مسئوالن کمیسیونهای انتخاباتی بهصورت
مشکوک پس از یک هفته ،تغییرات را در
فهرست نتایج نهایی نامزدان شوراهای والیتی
وارد کردهاند .نامزدان معترض از  ۳۴والیت ،به

روز پنجشنبه هفتهی گذشته هشدار دادند ،اسناد
معتبری از نحوهی گزینش افراد در فهرست
نهایی در بدل پول را در دست دارند و اگر به
خواستهایشان رسیدگی نشود ،اعتراضهای
گستردهای را راهاندازی خواهند کرد .پیشتر
مجلس سنا نیز خواهان بررسی اعالم نتایج نهایی
انتخابات شوراهای والیتی شد.
مطابق قانون اساسی کشور ،یک ثلث اعضای
مجلس سنا از اعضای شوراهای والیتی ٣۴
والیت انتخاب میشود .رییس عمومی انسجام
امور شوراهای محلی ادارهی مستقل ارگانهای

محلی به روز پنجشبنه هفتهی گذشته گفت که
بعد از مراسم تحلیف در  ٣۴والیت ،در مدت ١٥
روز روند انتخابات و معرفی اعضای شوراهای
والیتی به مجلس سنا آغاز میشود.
او در ادامه افزود که شوراهای والیتی بعد از
مراسم تحلیف باید در مدت  ٢٠روز هیأت اداری
خود را نیز انتخاب کنند .پس از پن ج ماه تأخیر،
کمیسیون مستقل انتخابات ،نتایج نهایی انتخابات
شوراهای والیتی را به تاریخ  5عقرب اعالم کرد
که بر اساس آن 458 ،تن ،بهشمول  ٩٧زن ،به
کرسیهای شوراهای والیتی راه یافتهاند.

زندانیان پلچرخی :برای حل مشکالت ما اقدام نشده است

اطالعات روز :شماری از اعتصاب کنندگان
در زندان پلچرخی کابل میگویند که
اعتصاب آنان وارد دهمین روز شده ،اما هنوز
برای حل مشکالتشان اقدامهای جدی روی
دست گرفته نشده است .آنان روز گذشته به
رادیو آزادی گفتند ،زندانیان بالک چهارم این
زندان از ده روز به این طرف اعتصاب کرده؛
اما به خواستهایشان رسیدگی نشده است.
به گفتهی آنان ،قرار است امروز تمام زندانیان
زندان پلچرخی اعتصاب غدایی کنند.

زندانیان این زندان از مشکالت صحی در
داخل زندان ،برخورد نامناسب با زنداینان،
عدم توجه به حقوق اساسی آنان و عملی
نشدن فرمانهای تخفیف رییس جمهور
شکایت کردهاند .آنان هشدار دادهاند ،تا زمانی
که به خواستههایشان رسیدگی نشود ،به
اعتصاب ادامه خواهند داد.
با این حال ،مسئوالن ریاست محابس و
توقیفخانههای وزارت داخله ،مشکالت
موجود در زندان پلچرخی را تأیید کرده؛

اما گفتهاند که اعتصاب غذایی این زندانیان
هفتهی گذشته پایان یافته بود .عبدالعلیم
کوهستانی ،رییس این اداره دیروز گفت
که برای حل مشکالت اعتصاب کنندگان
زندانیان زندان پلچرخی مسئوالنه اقدام
شده است .زاندان پلچرخی کابل ،پیش از
این نیز شاهد اعتصاب غذایی و برخوردهای
فیزیکی میان زندانیان و محافظان بوده است.
اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور کشور در
روزهای اول کاریاش به این زندان رفت و

مشکالت آنان را از نزدیک بررسی کرد؛ اما
هنوز هم این زندانیان از بیتوجهی دولت
شکایت دارند .زندان پلچرخی در سال ۱۹۷۳
در کابل ساخته شد تا حدود  ۵۰۰۰زندانی را
در خود جای دهد؛ اما در حال حاضر بیش
از این تعداد در این زندان بهسر میبرند .بر
اساس معلومات ارائه شده ،در حال حاضر
 ۷۴۰۰زندانی در زندان پلچرخی زندانی
اند و شماری از آنان به دلیل نبود جای ،در
راهروهای این زندان میخوابند.

معلومات بهروز در مورد اقتصاد افغانستان
تورم کلی ،تورم کاالهای غذایی و کاالهای غیرغذایی

منبع :بانک جهانی
برگردان :حمید مهدوی

غذا

خالصه:
• رشد اقتصادی که در سال  2013شدیدا کاهش یافته و به  3.7درصد رسیده بود ،همزمان با
بحران اعتماد در سال  2014بیشتر کاهش یافته و به  1.5درصد رسیده است.
• یک بحران مالی رو به وخامت در جریان است که همراه با درآمدهای رو به کاهش ،به خالهای
مالی تمویل ناشده ،خالی شدن ذخایر نقدی و انباشته شدن بدهیهای به تأخیر افتاد ه منجر شدهاند.
• بازگرداندن ثبات مالی به ترکیبی از اصالحات نیاز دارد تا درآمدها افزایش یابند و تأمین مالی
بیشتر میسر شود و در نتیجه معاش کارمندان ملکی و مصارف عملیاتی و انکشافی تحت پوشش
قرار بگیرند.
• برای بازگرداندن ثبات مالی ،بازگرداندن اعتماد ،ایجاد اشتغال در بخش خصوصی ،تقویت
انسجام اجتماعی و ارائهی خدمات در محیطی که شکننده است و جنگ در آن جریان دارد ،یک
آجندای قوی اصالحات ضرورت است.

رشد سکتور زراعت

رشد سکتور خدمات

رشد سکتور صنعت

رشد تولید ناخالص
داخلی واقعی

زراعت:
تولید سکتور زراعت در سالهای  2014 – 2013قوی بوده است؛ اما از سال  2012که در آن تولید
زراعتی بهطور استثنایی زیاد بود ،نوسان نداشته است.
• یک-چهارم تولید ناخالص داخلی به سکتور زراعت برمیگردد و همچنین زراعت با سکتورهای
دیگر اقتصاد پیوند قوی دارد.
• تولید زراعتی مجموعی در سال  2013تقریبا یکدست بود (نوسان زیادی نداشت) و در مقایسه
با سال  ،2012که در آن تولید زراعتی رکورد گذاشت ،با درصدی کم  0.2درصد کاهش یافت.
• تولید حبوبات در  2013به دلیل شرایط اقلیمی مناسب 2.3 ،درصد رشد داشت ،در حالی که تولید
بخش دامداری و دیگر محصوالت زراعتی اندکی کاهش یافت.
• گزارشهای اولیه به برداشت قوی دیگری در سال  2014اشاره دارند ،هرچند انتظار میرود
تولیدات زراعتی بهطور کلی به اندازهی نسبتا کمی کاهش داشته باشد.
بخشهای غیرزراعتی:
سرمایهگذاریهای بخش خصوصی که قبال در سال  2013کاهش یافته بود ،در نیمهی اول 2014
ضربهی دیگری را متحمل شد.
ثبت شرکتهای جدید در نیمهی اول سالهای  2013و 2014
زراعت 47

معدن 27

معدن 33

منابع :ادارهی مرکزی آمار (احصائیه) و محاسبات کارکنان بانک
بخش مالی:
عملکرد بخش بانکی ضعیف باقی مانده و اعتماد مردم پس از بحران کابل بانک ،بازیابی نشده است.
قرضهها و سپردههای بانکها (به میلیارد دالر امریکایی)
سپردهها

قرضه

سپردهها (محور دست چپ)
قرضه (محور دست راست)
منبع :بانک مرکزی افغانستان
بخش خارجی:
نرخ تبادله و ذخایر بینالمللی ثابت باقی ماندهاند.
• در ماه جون  ،2014ذخایر بینالمللی  3.7میلیارد دالر امریکایی بود– در پایان سال  2013نیز
ذخایر بینالمللی تقریبا همین اندازه بود.
• نرخ تبادلهی اسمی در برابر دالر امریکایی و یورو در سال  2014ثابت بوده است .پس از کاهش
ارزش پول محلی در برابر ارز خارجی در سال  ،2013گرایش مشابهی در برابر پول شرکای تجاری
(از قبیل کلدار پاکستانی) انعکاس داده شده است.
ذخایر ناخالص بینالمللی

نرخ تبادلهی افغانی در برابر دالر امریکایی و یورو
دالر امریکایی
یورو

خدمات 1200
زراعت 40
خدمات 609
ساخت و ساز 392
تولید 255

ساخت
و ساز 612
تولید 326

اقتصاد غیرقانونی:
تولید تریاک و ساحهی کشت خشخاش ،هردو به اندازهی قابل توجهی در سال  2013افزایش یافتند
تولید تریاک و ساحهی کشت خشخاش
زمینی که در آن خشخاش کشت شده است
ستونها :تولید تریاک

دالر امریکایی (محور دست چپ)
یورو (محور دست راست)
عملکرد مالی:
یک بحران مالی در جریان است و این بحران همراه با کاهش درآمدها ،به خالهای مالی تمویل
ناشده در سال  2014منجر شده است.
• درآمدها از  11.6درصد تولید ناخالص داخلی در سال  ،2011به  9.7درصد تولید ناخالص داخلی
( 109میلیارد افغانی) در سال  2013کاهش یافته است.
• دلیل کاهش درآمدها ،کاهش فعالیتهای اقتصادی و ضعف کارکردها است.
• درآمدها در سال  2014بیشتر کاهش یافتهاند و مقامها بر اساس گرایشهای کنونی آن را 8.7
درصد تولید ناخالص داخلی ( 1.5میلیارد افغانی) پیشبینی کردهاند.
درآمدهای داخلی ()2014 – 2003
به درصد تولید ناخالص داخلی

منبع :ادارهی جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد
تورم:
تورم قیمت کاالهای مصرف کنندگان در  ،2014به دلیل قیمت پایین کاالهای غیرغذایی فرونشست؛
اما تورم قیمت غذا و نفت افزایش یافت.

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

جنگ جادهها!

رشد اقتصادی:
افغانستان در وسط بحران اعتماد قرار دارد و رشد اقتصادی در  2014–2013شدیدا کاهش یافته
است.
• عدم اطمینان در مورد انتقال سیاسی و امنیتی از سال  2013بدینسو ،با بنبست انتخاباتی
طوالنی در  2014ترکیب شدهاند.
• رشد اقتصادی که در  2013شدیدا کاهش یافته و به  3.7درصد رسیده بود ،در سال 2014
بیشتر کاهش یافته و به  1.5درصد رسیده است؛ در حالی که میانگین رشد اقتصادی ساالنه در
سالهای ( 9.4 ،)2012-2003درصد بود.
رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و سکتورهای اقتصادی

غیرغذا
تورمکلی

3

شنبه
 10عقرب
1393
سال سوم
شماره 698

درآمدها به میلیون دالر امریکایی

چندی قبل گروهی از شهروندان کابل ،لوحهی فیض محمد کاتب را
از سرک فیض محمد کاتب برداشتند .عدهای شهرداری را در این کار
متهم کردند و جمعی هم یکی از قوماندانان محلی را که از دولت فعلی
هیچ حسابی نمیبرد .برداشتن لوحهی این مورخ نامدار ،برای اکثریت از
روشنفکران و فعاالن مدنی مسئله شد .اینها اعتراض کردند و صدای
اعتراضشان به گوش دولت رسید .شورای وزیران تصویب کرد که جادهی
میان پل سوخته و داراالمان را به نام فیض محمد کاتب نامگذاری کنند و
آقای محمد اشرف غنی نیز در این زمینه اعالم موافقت نمود .اما این کار
به طبع بعضی از ساکنان محل خوش نیامد .آنها رفتهاند به شهرداری
و وزارت اطالعات و فرهنگ درخواست شکایتآلودی تقدیم نموده و
مخالفت خویش را با فیض محمد کاتب اعالم نمودهاند .تا اینجای کار
هیچچیز مضحک نیست .همهچیز عادی است.
آنچه جالب است ،کار شهرداری و وزارت اطالعات و فرهنگ است.
آقای شهردار نواندیش کهنهمنش ،آمده آمده آمده که را به نمایندگی از
هواداران کاتب انتخاب کرده؟ الحاج رمضان حسینزاده را! حاجی رمضان
که حتا سواد خواندن کتابهای کاتب را ندارد ،به عنوان نمایندهی یکی از
طرفها انتخاب میشود و در اولین چانهزنی ،با برداشتن نام فیض محمد
کاتب هزاره از روی سرک موافقه میکند .البته باید به عرض برسانم
که حاجی رمضان از هیچ طرفی ،نباید مقصر شمرده شود .او که حاضر
است وزارت محرم و عاشورا را در دولت ایجاد کند و بخاریهای ترکی
را از مجرای همین وزارت ،وارد کابل نماید ،یا او که حاضر است شرکت
فلزکاری امام حسین را راهاندازی نموده و با نام اباالفضل العباس ،در و
پنجرهی پیویسی به مردم عرضه نماید ،این کار هم از او بعید نیست.
او قب ً
ال هم از برچی نمایندگی کرده بوده و سرک چهل متره را به بیست
متره تقلیل داده بود .حاال این شهرداری و این وزارت اطالعات و فرهنگ،
اگر بهدست آدم حسابی اداره میشوند ،یا حداقل یک شخص بال ِغ عاقل در
رأس آن نشسته ،با چه منطقی ،با چه رویکردی میآیند حاجی رمضان را
به نمایندگی از هواداران کاتب انتخاب کرده و موافقهی او را در برداشتن
لوحهی فیض محمد کاتب هزاره میگیرند و این لوحه را برمیدارند؟ تازه،
مگر وزارت محترم اطالعات و فرهنگ ،ملزم به رعایت مصوبات شورای
وزیران نیست؟ به یقین که باید باشد .شورای وزیران سرک مذکور را
به نام فیض محمد کاتب هزاره قبول و تصویب نموده و آقای رییس
جمهور نیز با آن اعالم موافقت نموده است .اما آقای سید مخدوم رهین،
با کمال بیشرمی تن به خواستهی مخالفان فیض محمد کاتب هزاره
داده و همدست شهردار و مخالفان این مرحوم مورخ میشود و نام او را
از روی جاده برمیدارد .این سبکسری و سرباززنی وزارت اطالعات و
فرهنگ ،نشان میدهد که این وزارت بار اولش نیست که خالف مصوبات
شورای وزیران و فیصلهی حکومت عمل میکند .شاید دهها مورد از این
خالفکاری وجود دارند ،شاید از البالی این سرباززنیها ،میلیونها دالر
به جیب آقای رهین رفته ،که میداند؟ واهلل اعلم...
اگر افتخارات افغانستان را در سدههای اخیر بشماریم ،به یقین که یکی
از افتخارات و یکی از بزرگترین افتخارات این کشور ،مال فیض محمد
کاتب هزاره میباشد .کسی که سالها رنج و ظلم را به روایت گرفته و از
سیاهکاریهای حکام سابق به ما نقل میکند ،کسی که در بدترین حالت
مورخ وقایع بود ،آیا باید چنین به بازی گرفته شود؟ درست است که در
این مسئله پول و دالر وجود ندارد .شاید نه شهردار از این مسئله جیبش
پر شود و نه وزیر اطالعات و فرهنگ و نه هم حاجآقای بیسواد ،رمضان
حسینزاده! اما چیزی که در این مسئله مشهود است ،ترس هردو نهاد
معتبر و مقتدر دولتی از حکام خودسر و ناحیهی کابل میباشد .هرچند
جادهی دیگری را به عنوان جادهی فیض محمد کاتب هزاره قلمداد
نموده و قرار نیز بر این است که جادهی میان پلسوخته و داراالمان
را از نام فیض محمد کاتب هزاره خالی نمایند و جادهی دیگری را به
عنوان جادهی چهاردهی نام بگذارند .اما این به معنای درستکاری وزارت
اطالعات و فرهنگ و شهرداری کابل نمیباشد .اگر قرار باشد که این
دو نهاد ،کار درست انجام بدهند ،باید به خواستهی طیف گستردهای از
مردم که خواهان نامگذاری جادهی مذکور به اسم مال فیض محمد کاتب
هزاره میباشند و فیصلهی شورای وزیران ،احترام بگذارد ،نه به خواهش
و زورگوییهای بعضی از باشندگان چهاردهی! امیدوارم این توجیه نزد
شهردار متهم به اختالس و وزیر محترم اطالعات و فرهنگ وجود نداشته
باشد که «چه فرقی میکند ،یک جاده به اسم فیض محمد کاتب میشود،
حاال چه جادهی پلسوخته-داراالمان باشد یا جادهی روبهروی مطابع؟»؛
چون در این صورت ،هردو نهاد محترم مشخص میکنند که برخوردهای
و عملکردهای سلیقهای دارند .چیزی که خود کاتب یک عمر مورخ آن
بود (مورخ رفتارهای و کنشهای سلیقهای!) همین رفتارهای سلیقهای
است که نه عدالت اجتماعی میشناسد و نه کرامت انسانی و تنها چیزی
که در آن مهم است ،اقتدار شخصی و گروهی است! اقتداری که با
حذف و کشتن انسان بهدست میآید ،نه از روی همکاری و همپذیری!
امیدواریم که وزارت اطالعات و فرهنگ ،برنامهی جنگ جادهها را در سر
نداشته باشد ،تازه از جنگ در جادهها رهایی یافتهایم!
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افغانستاندرنگاه
سیاست روسیه در افغانستان
از  2001تا 2011

تالشهابرایمذاکرهباطالبان،
نیازمندرویکردجدید
فرهاد خراسانی

افغانستان امروز ()ЦИСА
نویسنده :نیکیتا اندرویچ -کارشناس مرکز مطالعات
ِ
منبع :مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاههای تاریخی
بخش پایانی

مسئلهی تولید و قاچاق مواد مخدر
مسئلهی قاچاق مواد مخدر ،یکی از جدیترین مشکل الینحل سیاست روسیه در افغانستان است.
در سال  2010افغانستان با تولید  66درصد تریاک در جهان ،به عنوان مرکز اصلی تولید مواد مخدر در آسیا شناخته شد )59(.کشورهای آسیای
مرکزی و روسیه (راه شمال) مسیر اصلی صادرات تریاک و هیرویین است .این مسیر ،شرایط گسترش مواد مخدر را در قلمرو شوروی سابق،
فراهم میآورد.
نمودار  -2آمار تولید مواد مخدر افغانستان و اعتیاد و ارقام مرگ و میر ناشی از آن را در روسیه در فاصلهی سالهای  2003تا  2010نشان
میدهد)60(:
سال
تولید تریاک به حساب میلیون تن

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
3.6
6.9
7.7
8.2
6.1
4.1
4.2
3.6

خریدار تریاک به حساب  100هزار نفر از کل جمعیت 16.0
مرگ ناشی از استفادهی تریاک

17.4 17.8 18.7 20.8 19.1 17.2 14.7
7726 7592 8421 8873 10027 8790 6962

تجزیه و تحلیل این آمار ،ما را ملزم میکند تا یک درمانگاه با سطح باال را برای معتادین مواد مخدری که از افغانستان میرسد ،در روسیه ایجاد کنیم.
رابطهی وابستهی این مرگ و میر ناشی از مسمومیت مواد مخدر ،بیش از اندازه بحثبرانگیز است ،گرچه این مرگ و میر پس از کاهش تولید مواد مخدر
در سالهای  2008تا  ،2009کمتر شده است.
در سال  2002تولید تریاک در افغانستان ممنوع شد؛ با این حال ،دولت در اجرای این برنامه ،مؤثر عمل نکرد .وخامت اوضاع در تجارت مواد مخدر در
افغانستان ،در نیمهی اول سال  ،2000باعث شد تا میان امریکا و روسیه یکسری اختالفها پیش بیایند )61(.مسکو اصرار داشت ،برای مؤثریت برنامهی
مبارزه با تولید مواد مخدر ،با مشارکت کشورهای دیگر منطقه ،یک استراتژی جدید روی دست گرفته شود.
ایاالت متحدهی امریکا به همراهی آیساف ،از تعهدات اضافی برای مبارزه با مواد مخدر ،فراتر از مأموریت سازمان ملل ،طفره رفت .ظاهراً و با توجه به
دور بودن امریکا از بازار مواد مخدر افغانستان ،منافع ملی این کشور به چنین اقداماتی ،نیاز ندید .عالوه بر این ،نزد رهبری نظامی و متخصصان امریکایی،
در برنامهی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان ،اصولی وجود داشت؛ چرا که این مسئله باعث نارضایتی جمعیت درگیر در تجارت مواد مخدر و جلوگیری از
اقدامات علیه تروریستها میشد)62(.
شرکت کنندگان اروپایی ائتالف و از جمله بریتانیا ،یک موقف فعال را در رابطه با این موضو ع پیش گرفتند؛ در حالی که در سیاست امریکا ،عالقهمندی
دیده نمیشد )63(.بیارادگی امریکا در این خصوص ،باعث انتقاداتی میان مقامات افغان و از جمله خود حامد کرزی شد)64(.
تنها در اکتبر  2008در چارچوب نشست ناتو در بوداپست ،در مورد مشارکت اعضای ائتالف در عملیات ضدمواد مخدر تصمیم گرفته شد .مشارکت و حمایت
مستقیم آنها از عملیات برای از بین بردن محصوالت مواد مخدر ،با شکست مواجه شد)65(.
تالشهای ناموفق و ناکافی جناح امریکایی و افغانستان در مبارزهی جدی علیه مواد مخدر ،روابط میان دو کشور روسیه و افغانستان را بهشدت تبآلود کرد.
اما رکود تولید مواد مخدر در سال  2008تا  2009باعث شد تا روسیه موضعش را در قبال سیاست افغانستان ،نرمتر کند .این امر ،همچنان باعث یکسری
«دلگرمی»ها شد )66(.در سال  2009افغانستان حتا با یک درخواست رسمی ،از روسیه خواست تا افغانستان را در امر مبارزه با مواد مخدر یاری کند)67(.
در حال حاضر ،موقف روسیه عبارت است از برنامهریزی سیاست «رنگین کمان»2-؛ یعنی سیاست ضدمواد مخدر .طرف روسی معتقد است که پالن
«رنگین کمان» قبلی کارشناسان بینالمللی ،موفق نبود و این بار روسیه پروژهی خودش را روی دست میگیرد .این پالن ،به شرح زیر است)68(:
 .1تصویب قطعنامهی جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسئلهی تولید مواد مخدر و از جمله مبارزه با کشت غیرقانونی خشخاش با صالحیت
آیساف.
 .2اجرای یک برنامهی جدید بهبود و توسعهی اقتصادی در افغانستان از طریق توسعهی زیربنایی ،بهویژه انرژی برق و ایجاد شغل برای بیش از دو
میلیون نفر در افغانستان.
 .3افزایش فعالیتهای مؤثر برای از بین بردن خشخاش از  3درصد تا  25درصد.
 .4گنجاندن زمینداران بزرگ در لیست سیاه سازمان ملل که به تولید خشخاش میپردازند و برای این منظور ،یک مرکز ثبت امالک در والیتهای
جنوبی کشور ایجاد شود.
 .5گسترش همکارهای عملیاتی ،به اشتراکگذاری اطالعات و از جمله مکان جابهجایی مواد مخدر و راههای تأمین و تدارکاتی برای قاچاق مواد مخدر.
 .6آموزش مشترک پولیسهای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان.
روسیه مسرانه در تالش است تا دیدگاه خود را در مورد این مشکل که قبال با نمایندگان جامعهی بینالمللی ،بهخصوص در مجمع بینالمللی مبارزه با مواد
توسوی تازه بخشد)69(.
مخدر که در سال  2010در مسکو برگزار شد ،سم 
بخش مهمی از برنامهی مبارزه با مواد مخدر از سوی روسیه[ ،در واقع] کار مشترک عملیاتی با سازمانهای اطالعاتی غربی و کشورهای منطقه است .در
سال  2010با مشارکت ایاالت متحدهی امریکا ،افغانستان و تاجیکستان یک گروه عملیاتی تشکیل شد که حداقل چهار عملیات مخفیانه را برای از بین
بردن تولید مواد مخدر در افغانستان ،روی دست گرفتند .در نتیجه 1,5 ،تن هیرویین 4,5 ،تن مورفین و  300کیلوگرام تریاک ،کشف و ضبط شد )70(.در
اکتبر  2010عملیات از سوی نیروهای ناتو ،سازمان عملیاتی روسیه و پولیس محلی در والیت ننگرهار ،تشدید شد)71(.
اکنون روسیه بهدنبال راههای جدید است .بهطور خاص ،برای مبارزه با مواد مخدر ،از کانالهای مذهبی استفاده میشود .شورای مفتیهای روسیه با
نمایندگان مفتیهای افغا ن توافقنامهای را برای همکاری در بخش مبارزه با مواد مخدر امضا کردند .طرفین در مورد اینکه علمای افغانستان بهطور فعاالنه
بر ضد مواد مخدر تبلیغات کنند ،و در مساجد با انجام موعظه برای اجتناب از مصرف و قاچاق مواد مخدر ،نیز توافق کردند)72(.
با وجود همهی این اقدامات ،اما وضعیت همچنان دشوار است .در سال  ،2011برای نخستین بار در طول چهار سال اخیر ،تولید تریاک بهطور بیسابقه
افزایش یافت .همزمان ،ادارات مرزی جمهوریهای آسیای مرکزی در گزارش خود ،از افزایش قاچاق مواد مخدر خبر دادند)73(.
نتیجهگیری
میتوان تأیید کرد که روسیه از شروع سال  ،2001در همکاریهای خود با ایاالت متحده و کابل ،موفق عمل کرده است:
 کمک در نابودی طالبان و ایجاد یک سیستم برای جلوگیری از گسترش اسالم افراطی در منطقه. اتخاذ یک رابطهی بیطرفانه و حتا دوستانه با دولت افغانستان. ایجاد شرایط خاص برای همکاریهای اقتصادی دو جانبه.با این حال ،تا به امروز استفاده از مجموعهی ابزارها ،برای حل یک سری مشکالت جدید ،ظاهراً ناکافی است :مبارزه با مواد مخدر ،محافظت از منافع
اقتصادی روسیه و ایجاد تعادل جیوپولیتیکی در مقابل نفوذ امریکا در منطقه .برای برآوردن روشهای جدید سیاست در افغانستان ،فعالیتهای تمام نهادهای
دولتی در این زمینه ،هماهنگ شده است .برای حل این مسایل و بهطور خاص ،یک پست برای نمایندهی ویژهی رییس جمهور روسیه در امور افغانستان
ایجاد شده است که در حال حاضر یک دیپلمات باتجربهی روسی در آن مصروف بهکار است .عالوه بر این ،اخیراً یک دیپلماسی عموی با سازمانهای
دینی ،دولتی و سازمانهای غیردولتی باز شده است که روشها و میکانیزمهای جدیدی را در روابط روسیه و افغانستا ن جستوجو میکنند.
_____________
به دلیل طوالنی بودن لیست منابع استفاده شده ،لینک مستقیم مقاله اینجا گذاشته میشود:
http://www.perspektivy.info/rus/desk/politika_rossii_v_afganistane_v_20012011_gg_2012-02-17.htm

از رویکرد سیاست تکبعدی و باورهای افراطی طالبان چنین برداشت میشود که
پیششرطهایی را که برای مذاکرات صلح مطرح میکنند ،بازتاب سیاست و موضعگیری
قطعی این گروه بوده و تا نهاییترین مرحله حاضر نمیشود این موضعگیری و
خواستهای خویش را تعدیل کند .آنچه که در مذاکرات صلح با طالبان مهم است ،این
است که آقای رییس جمهور چگونه و با کدام شیوه میتواند طالبان را عالقهمند کند که از
این خواستها بگذرند؟ این هدف تحقق نخواهد یافت ،مگر اینکه رهبری دولت از طرفی
تالشهای سیاسی را برای متقاعد کردن طالبان برای حاضر شدن به مذاکرات صلح انجام
دهد و از پاکستان که تا کنون در عقب سیاستگذاریهای طالبان به عنوان یک حامی
بانفوذ عمل کرده ،بخواهد که سیاست خویش را در قبال افغانستان تغییر دهد و طالبان
را به پای میز مذاکره با دولت بکشاند .نیاز دیگر این است که رییس جمهور در رابطه به
طالبان از یک سیاست روشن کار بگیرد و آن این است که آیا این گروه را تنها به عنوان
یک گروه مخالف سیاسی دولت میپنداردیا با توجه به رویکرد براندازی که این گروه دارد،
رویکرد تضعیف و شکست نظامی این گروه را در محور برنامههایش قرار میدهد.

رییس جمهور محمد اشرف غنی در آغاز چهارمین نشست وزیران
خارجهی قلب آسیا در چین از طالبان خواست که به گفتوگوی
بیناالفغانی در مورد صلح بپیوندند .به وزیران کشورهای همسایه
و بهخصوص ایران و چین در خصوص پیمان امنیتی با امریکا گفته
است که اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان علیه کشورهای
همسایه استفاده شود.
رییس جمهور در این سخنرانی خویش تأکید کرده است که برقراری
صلح در افغانستان ،از جملهی اولویتهایش میباشد و از وزیران
خارجهی کشورها در این نشست خواست که از روند صلح در
افغانستان پشتیبانی نمایند .گفته شده است ،یکی از برنامههایی را
که رییس جمهور در این سفرش به چین تعقیب کرده ،این است
که عالقهمندی رهبران چین را در مورد تأمین صلح در افغانستان
جلب کند و از آنها بخواهد که با استفاده از روابط نزدیک چین با
پاکستان و نفوذ سیاسیای که بر آن کشور دارند ،دولت پاکستان
را عالقهمند بسازند که طالبان را وادار به مذاکرات صلح با دولت
افغانستان نماید .در این سفر رهبران چین نیز عالقهمندیشان را
در خصوص همکاری با دولت افغانستان در راستای تأمین صلح
نشان دادهاند .رییس جمهور بهخاطری در چین از مذاکرات صلح با
طالبان سخن گفته است که برنامه و اولویت حکومتش را در مورد
صلح نشان دهد و از کشورهای منطقه بخواهد که برای همکاری
در این زمینه ،افغانستان را یاری رسانند .از جانب دیگر ،با طرح این
موضوع ،اهمیت نقش دولت چین را در برقراری صلح در افغانستان
برجسته سازد.
سیاست دولت در سیزده سال گذشته به رهبر حامد کرزی هم بر
تالشهای سیاسی و ایجاد نهادهای تأمین کنندهی صلح (شورای
عالی و کمیسیون صلح) متمرکز بود و دولت از یک موضع نرم با
طالبان برخورد کرد .اما در تمام این مدت ،طالبان به این تالشها
پاسخ مثبت ندادند و تأکید نمودند که در صورتی در مذاکرات صلح
با دولت افغانستان حاضر میگردند که خارجیها از افغانستان بیرون
شوند ،قانون اساسی ملغا شود و اصالحاتی به خواست این گروه
در ساختار دولت بهوجود آید .اما این پیششرطها از طرف دولت

بهخاطری پذیرفته نشدند که منافی تمام دستآوردهای دورهی
جدید میباشند .واضح است که طالبان هنوز هم بر این خواستشان
تأکید میورزند.
از رویکرد سیاست تکبعدی و باورهای افراطی طالبان چنین
برداشت میشود که پیششرطهایی را که برای مذاکرات صلح
مطرح میکنند ،بازتاب سیاست و موضعگیری قطعی این گروه
بوده و تا نهاییترین مرحله حاضر نمیشود این موضعگیری و
خواستهای خویش را تعدیل کند .آنچه که در مذاکرات صلح
با طالبان مهم است ،این است که آقای رییس جمهور چگونه و با
کدام شیوه میتواند طالبان را عالقهمند کند که از این خواستها
بگذرند؟ این هدف تحقق نخواهد یافت ،مگر اینکه رهبری دولت
از طرفی تالشهای سیاسی را برای متقاعد کردن طالبان برای
حاضر شدن به مذاکرات صلح انجام دهد و از پاکستان که تا کنون
در عقب سیاستگذاریهای طالبان به عنوان یک حامی بانفوذ عمل
کرده ،بخواهد که سیاست خویش را در قبال افغانستان تغییر دهد
و طالبان را به پای میز مذاکره با دولت بکشاند .نیاز دیگر این است
که رییس جمهور در رابطه به طالبان از یک سیاست روشن کار
بگیرد و آن این است که آیا این گروه را تنها به عنوان یک گروه
مخالف سیاسی دولت میپندارد یا با توجه به رویکرد براندازی که
این گروه دارد ،رویکرد تضعیف و شکست نظامی این گروه را در
محور برنامههایش قرار میدهد.
از ناکامی تالشهای یکجانبهی دولت برای حاضر شدن طالبان
به پای مذاکرات صلح ،چنین نتیجه گرفته میشود الزم است دولت
نسبت به طالبان از یک سیاست روشن پیروی کند .از هرنوع
سیاست مبهم و نامشخص در قبال این گروه بپرهیزد .اگر رویکرد
این گروه تغییر نکند ،الزم است که دولت رویکرد مقابله و تضعیف
نهایی این گروه را اتخاذ کند و اگر این گروه از رویکرد منطقیتر
پیروی کند و بخواهد در قدرت شریک باشد ،الزم است که این گروه
از یک موضع معقولتر پیروی کند .در این صورت است که مذاکره
با طالبان نتیجه خواهد داد و در غیر آن ،مذاکرات صلح با طالبان
نتیجهبخش نخواهد شد.
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ظرفیت طالبان برای قساوت و بیرحمی آشکار بود؛ اما من از این جهت شگفتزده
شده بودم که چطور تا هنوز قساوت برای آنان برگ برنده است .برای من آشکار بود
که این یورش برای پاکسازی طالبان از قندهار ،ضربهی مهلکی بر پیکر طالبان وارد
کرده است .آنان برای پس گرفتن موقعیتهایی که در سال  2010در قندهار به دست
داشتند ،سالها وقت نیاز داشتند .من از آشنایی که مالقات مرا با آن فرمانده طالبان
تنظیم کرده بود و هم طالبان را میشناخت و هم مردم محل را پرسیدم ،آیا طالبان
از این عقبنشینی برخواهند گشت و آیا دولت افغانستان قادر خواهد بود که این بار،
طالبان را از دست یافتن بر این مناطق باز بدارد؟ آیا مردم محل بار دیگر به طالبان
دست همکاری خواهد داد؟ او گفت« :نه ،کارشان تمام است».
البته که پرسش بزرگتری نیز وجود داشت و آن دشمن دومی بود که در عقب
شورشیان قرار داشت و قدرت آنان وابسته به او بود .همانطوری که محمد نبی ،یک
مرد زمیندار از سنگسار ،به من گفت همهی چیز به این مسئله وابستگی دارد که
امریکا چقدر میخواهد از افغانستان دفاع کند .اوگفت« :اشتباه بزرگی خواهد بود اگر
امریکاییها حاال افغانستان را ترک کنند .اگر آنان در ظرف دو سال آینده افغانستان را
ترک کنند و نیروهای امنیتی افغانستان آماده نشوند ،ما شاهد برگشتن طالبان خواهیم
بود ».مهمتر از همه ،تشویش او این بود که امریکاییها بر پاکستان فشار کافی وارد
نمیکند و پاکستان دست از حمایت از طالبان برنمیدارد .در سال  2010که نیروهای
طالبان مجبور به فرار به پاکستان شدند ،پاکستان آنان را مجبور کرد که به افغانستان
برگردند و جنگ را ادامه دهند .او گفت« :تا هنوز پاکستان در حمایتش از طالبان خیلی
جدی است».
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«در یک دهکدهی پاکستان ،آنان حتا متوجه یک سگ ولگرد
میشوند».
اعجاز شاه ،رییس پیشین استخبارات داخلیدر سال  2006زمانی که قرار بود او به حیث فرستادهی ارشد نظامی ایاالت متحده به
پاکستان گماشته شود ،تورن جنرال جیمز ران هلملی (Major General Ron
 ،)Helmlyیک افسر ارشد نظامی را برای گفتوگو نزدش خواست .این افسر به او
گفت که پاکستان به شکل عرفی متحد پاکستان نبوده است .این افسر ادامه داد که
اگر اسامه بن الدن به دفتر پرویز مشرف برود و خودش را تسلیم کند ،رییس جمهور
پاکستان بهانه آورده و به سفیر امریکا زنگ خواهد زد و به او خواهد گفت« ،زود بیا ،من
خواب بدی میبینم ».جنرال هلملی که سالها بعد این داستان را با من بازگو میکرد،
صورتش تاب میخورد .برای یک مرد نظامی پذیرفتن اینکه متحدش دشمنش را
برایش دستگیر نمیکند ،خیلی دشوار است.
پاکستان همواره شکایت میکرد که امریکا برای آن کشور دوست بیثباتی بوده است.
زمانی که ضرورت داشته ،به آن کشور کمک مالی و نظامی کرده است و زمانی
که ضرورت نداشته ،کمکش را قطع کرده و بر آن کشور تحریم وضع کرده است.
این حرف واقعیت دارد .ایاالت متحده باید با پاکستان روابط درازمدت ایجاد میکرد
که باعث توسعهی دموکراتیک و اقتصادی میشد .در این مناسبات ،پاکستان شریک
زیردست بود؛ اما در بیثباتیاش به همکاری ،از امریکا عقب نمیماند .پاکستان حتا
زمانی که بیلیونها دالر کمک دریافت میکرد و به حیث متحد اصلی غیرناتو برای
آن کشور شناخته میشد ،در همکاری اش با امریکا بیثبات بود .یقینا آخرین آزمون
وفاداری این است :آیا شما به دشمن من پناه میدهید؟ آیا شما در تالش آسیبرساندن
به من هستید؟
آموزن خارقالعادهی مناسبات پاکستان و ایاالت متحده ناگهان زمانی آشکار شد که
جهان فهمید اسامه بن الدن در کجا پنهان بوده است .در پایان زندگی اش ،اسامه
بن الدن در تالش سازماندهی حمله علیه ایاالت متحده بود .او از شبهنظامیان

القاعده میخواست که اهداف مرتبط با پاکستان را مورد حمله قرار ندهند ،به جای
آن تالشهای خود را علیه امریکا متمرکز سازند .پس آیا پاکستان آگاهانه به اسامه
بن الدن پناه داده بود؟
ماه می  .2011جاده توسط ارتش مسدود شده بود و ما از موتر پایین شدیم و از
ی شده و یک
پیادهروی کنار جاده بهراه افتادیم .ما از کنار چندین خانهی دیواربند 
دکان کنار جادهای روستای کوچک که از آن آبمیوه خریدیم ،گذشتیم .اوایل تابستان
بود .اما هوای پاکستان بیش از پیش گرم شده بود .در جایی که جاده به طرف
کشتزارها امتداد مییافت ،پولیس ما را متوقف کرد .به این دلیل ،ما پیادهروی دیگری
را در پیش گرفتیم و از میان یک قطعه زمین که در آن خندق فاضالب کنده شده
بود و بوی زننده داشت ،گذشتیم .ما در شهرک بالل بودیم که در حاشیهی ایبتآباد
موقعیت دارد .در اینجا خانههای نیمهساخت باالی زمینهای زراعتی بنا شده بودند.
جادهها ناهموار بودند و خانهها به شکل ناهموار در میان کشتزارهای سبز گندم و
سبزیها اعمار شده بودند.
ما در امتداد یک شیار زمین قدم میزدیم و خانهی بن الدن همانجا بود .آنطوری
که به ما گفته شده بود ،خانهی بن الدن یک قصر نبود؛ اما خانهای سه طبقهای
پختهکاریشده بود که بخش اعظم آن در عقب دیوار سیمانی به ارتفاع  12فت پنها
شده بود .در باالی این دیوار بلند ،سیمهای خاردار کشیده شده بود .طبقهی باالیی
از بیرون قابلدید بود؛ اما هیچ رازی را افشا نمیکرد و فقط دو-سه پنجرهی کوچک
داشت که تراس باالیی آن توسط یک دیوار سیمانی مسدود شده بود .این خانه جایی
بود که بن الدن تقریبا شش سال را با سه تا از چهار زنش و بیشتر از ده تا فرزندان و
نواسههایش در آن پنهان شده بود .سی ساعت پیش از رسیدن ما ،در یکی از اتاقهای
خواب طبقهی باالیی ،کماندوهای یاالت متحده او را با گلوله به قتل رسانده بود.
یک افسر پولیس ما را از نزدیک شدن به خانه بازداشت .ما دورتر از خانه ایستادیم
و با او صحبت را آغاز کردیم .او مانند ما از تمام این رویداد ،شگفتزده شده بود .او
گفت پولیس از مردمی که در اطراف این مجتمع زندگی میکردند ،در شب دوم ماه
می تماس دریافت کرده بود .آنان از وقوع انفجار و تیراندازی به پولیس گزارش داده
بودند .اما فرماندهان پولیس دستور داده بودند که سر جایشان بنشینند و بگذارند که
ارتش آن را حل کند .با این وجود ،نیروهای ارتش و استخبارات خیلی دیرتر از آن
رسیدند که بتوانند کماندوهای امریکایی را در جریان عملیات  40دقیقهایشان در
آنجا گرفتار سازند .این افسر گفت که اگر پولیس پس از دریافت نخستین تماسهای
تلفنی وارد عمل میشد ،میتوانست پیش از ترک کردن کماندوهای امریکایی ،خود را
به صحنه برسانند .ما دربارهی این موضوع فکر میکردیم که ناگهان کمربند نظامی
اطراف خانه شکسته شد و آن افسر پولیس ما را به سوی خانه رهنمایی کرد .وارد
شدن به این متجمع تا هنوز ممنوع بود ،اما به کسانی که در همسایگی این متجمع
زندگی میکردند ،برای نخستینبار پس از حمله بر خانهی اسامه بن الدن اجازه داد
شده بود که از خانههایشان بیرون شوند .آنان از شنیدن خبرها دربارهی همسایهی
بدنام شان ،بیقرار شده بودند.
بعد از ده سال گزارشدهی در بارهی افغانستان و پاکستان و ردگیری بن الدن ،من
نیز عالقه داشتم تا ببینم که او در کجا و چگونه در پنجاه مایلی پایتخت پاکستان،

اسالمآباد ،پنهان بوده است .او از گروهی بزرگی متشکل از محافظان عرب و مجاهدین
یک افسر پولیس ما را از نزدیک شدن به خانه بازداشت .ما دورتر
از خانه ایستادیم و با او صحبت را آغاز کردیم .او مانند ما از تمام
این رویداد ،شگفتزده شده بود .او گفت پولیس از مردمی که در
اطراف این مجتمع زندگی میکردند ،در شب دوم ماه می تماس
دریافت کرده بود .آنان از وقوع انفجار و تیراندازی به پولیس
گزارش داده بودند .اما فرماندهان پولیس دستور داده بودند که سر
جایشان بنشینند و بگذارند که ارتش آن را حل کند .با این وجود،
نیروهای ارتش و استخبارات خیلی دیرتر از آن رسیدند که بتوانند
کماندوهای امریکایی را در جریان عملیات  40دقیقهایشان در آنجا
گرفتار سازند .این افسر گفت که اگر پولیس پس از دریافت نخستین
تماسهای تلفنی وارد عمل میشد ،میتوانست پیش از ترک کردن
کماندوهای امریکایی ،خود را به صحنه برسانند .ما دربارهی این
موضوع فکر میکردیم که ناگهان کمربند نظامی اطراف خانه شکسته
شد و آن افسر پولیس ما را به سوی خانه رهنمایی کرد .وارد شدن
به این متجمع تا هنوز ممنوع بود ،اما به کسانی که در همسایگی این
متجمع زندگی میکردند ،برای نخستینبار پس از حمله بر خانهی
اسامه بن الدن اجازه داد شده بود که از خانههایشان بیرون شوند.
آنان از شنیدن خبرها دربارهی همسایهی بدنام شان ،بیقرار شده
بودند.

که درافغانستان دور او را گرفته بودند ،جدا شده بود .برای مدت تقریبا هشت سال ،او
در شهرک هریپور و سپس در ایبتآباد زندگی کرده بود و در تمام این دوران فقط به
دو پاکستانی به نامهای ابرار و ابراهیم اعتماد کرده بود .بازجویان امریکایی ،هردوی
آنان را پیکهای اسامه بن الدن توصیف کردند ،ابو احمد الکویتی و برادرش .هردوی
آنان با همسران و کودکانشان در همین متجمع زندگی میکردند و مانند خانوادههای
گستردهی پاکستانی معلوم میشدند و برای بن الدن پوشش بهتری فراهم میکردند
تا هویتش پنهان بماند.
در میان آن دیوارها ،بن الدن زندگی عجیبی داشت .او از رفیقهای دوران جنگ
دورافتاده بود و توسط توسط زنان و کودکان خُ ردسال احاطه شده بود و پسر بالغش
خالد ،تنها مردی بود که در کنار او زندگی میکرد .بن الدن ساعتها را در یک اتاق
کوچک با کمپیوتر و یک تلویزیون سپری کرده بود .او نه به انترنت وصل بود و نه
خط تلفن .او از یک اتاق کوچک به رهبری القاعده ادامه داده بود .بن الدن پیامش
را ثبت میکرد و آن را از طریق فلش و یا سیدی کمپیوتری از دست پیکهایش به
بیرون میفرستاد تا توسط دیگران توزیع و نشر شود .او رویدادهای جهان را از طریق
یک تلویزیون ستالیت و پیامهای که پیکهایش توسط فلش برای او میآوردند،
تعقیب میکرد.

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
یعقوب یسنا

 10نشانهی اینکه خواب درست ندارید

تازه و جالب
رییس دولت وحدت ملی (داکتر اشرف غنی احمدزی) پیش
از انتخابات ،بهنام «اشرف غنی احمدزی» شناخته میشد ،بعد
از انتخابات ،بهنام «محمد اشرف غنی احمدزی» از ایشان یاد
شد؛ اکنون ریاست جمهوری در نامهای خواسته است که از رییس دولت وحدت ملی بهنام
«محمد اشرف غنی» یاد شود.
شاید پیام حذف «احمدزی» از نام محمد اشرف غنی ،این باشد که محمد اشرف غنی
میخواهد به قوم خاصی نسبت نداشته باشد!
اگرچه هر کسی حق دارد با خردههویتی نسبت داشته باشد؛ «احمدزی» هم نسبت قومی بود
برای محمد اشرف غنی .این نسبت حقش بود ،میتوانست با نامش باشد .حاال که نخواسته با
نامش باشد ،مصلحت شخصی ایشان است و میتواند قابل احترام باشد.
ی بد نیست .انسان معاصر هرچه که بتواند نوستالژیایش را
به هر صورت ،تغییر و تغییرپذیر 
بررسی انتقادی کند و از نوستالژیایش دور شود ،به همان اندازه با امر تغییر و تحول زندگی و
جهان نزدیک میشود.


Abdullah Watandar

قرآن انگلیسی
امروز جلو دانشگاه «انستیتوت تکنولوژی دوبلین» یک آدم
ریشدراز با ظاهر النگ و ملنگ طالبی-داعشی به من
نزدیک شد؛ اما با لبخند خوشآیند و سخنان احترامآمیز ،یک
خریطهی پالستیکی پر از چیزهایی را به من داد .چون وقت نداشتم ،خریطه را گرفتم و با
تشکری از مرد دور شدم .بعدا ،خریطه را باز کردم ،دیدم یک تقویم عربی-اسالمی ،چند
ورق تبلیغات سازمانهای مذهبی اسالمی ،چند جزوهی کوچک دعوت به اسال م و یک
تو
جلد قرآن کوچک آبیرنگ داخلش بود .این قرآن بهصورت کامل به زبان انگلیسی اس 
در تمام صفحات آن حتا یک حرف الفبای عربی به چشم نمیخورد .با دیدن این هدیهی
تصادفی-تبلیغاتی ،دو سوال در ذهنم خلق شدند:
 .1اگر در کشورهایی مثل ایران ،افغانستان ،پاکستان ،عربستان و ...پیروان ادیان دیگر
بتوانند مثل مسلمانان اینجا ،بهدور از ترس ،تهدید و مرگ ،دینشان را تبلیغ کنند ،چه
تعداد مسلمانان به ادیان دیگر خواهند گروید؟
 .2وقتی خود مسلمانان در کشورهای دیگر میتوانند قرآن را به زبانهای دیگر بدون متن
عربی آن چاپ و نشر کنند ،چرا چاپ قرآن به زبان فارسی یا پشتو به تنهایی ،ممکن نیست
و حتا گناه و جرم به حساب میآید؟


Samim Salehi

لیلیههای مرکز و پولیتخنیک را برای یک هفته بهروی
محصلین بستند تا از اتفاقات سالهای پیش جلوگیری کرده
باشند .دانشجویان یا محصالن که محبان آتشین امام حسین
(ع) هستند ،آنهایی که حاضرند به قیمت جانشان مراسم
عزاداری را داخل دانشگاه برگزار کنند ،لطف کنند از سرگردانی آن دانشجویی که جایی
برای رفتن ندارند ،یا پولی برای مصرف ندارند ،جلوگیری کنند .قبول کنید ،هیچ ضرورتی به
مراسم عزاداری داخل دانشگاه نیست .بهجای مراسم عزاداری یک سمینار علمی دایر کنید
و فلسفهی قیام امام حسین را از نظر علمی بررسی و تحلیل و در مورد آن تبادل نظر کنید.


محمد جلیل تجلیل

مبارزه راهحل است ،نه تعطیالت
حرف و حدیثی از تعطیل شدن دانشگاههای کشور به گوش
میرسد .هرچند ظاهرا دلیل آن احترام به عاشورا و دههی
محرم گفته شده است؛ اما واقعیت امر نگرانی از تکرار رویداد
سال گذشته [دو سال پیش] است که اتفاق افتاد .روند رو به رشد افراطگرایی در داخل
دانشگاه کابل سبب شده است که بزرگان امور به تعطیل کردن دانشگاه رو بیاورند و آن را
به عنوان راهحل بپذیرند؛ در حالی که این کار نه تنها راهحل نیست ،بلکه مشکل را بیشتر
و بیشتر میکند .مدیران این کشور خوب یاد گرفتهاند ،بهجای اینکه به اصل مشکل
ش گذاشته و به چشم دانشجو و دانش
مراجعه کنند و در صدد حل آن برآیند ،بر آن سرپو 
خاک میریزانند .چند روز قبل با راهاندازی مظاهره توسط همین دانشجویان دیدیم که در
دانشگاه کابل چه میگذرد .افراطیت به آخر خط رسیده و تنها چیزی که باقی مانده ،اعالن
خالفت و حمایت بی چون و چرای دانشجویان از داعشیان است.
هرچند پرچم این گروه و گروه طالبان در این مظاهره برافراشته شده بودند؛ اما دیر یا زود
با دوام این وضعیت ،انتظار چنین جریان تند داعشی را داشته باشیم؛ چون هیچگونه مبارزه
و اقدام پیشگیرانه در این زمینه وجود ندارد.
بدبختانه تنها چیزی که در این جعرافیا اهمیت ندارد ،وقت است .دانشجویان هم که یک
روز تعطیلی را به بهانههای مختلف میخواهند بهدست بیاورند و تعطیالت این چنینی خود
جشن است .بیخبر از اینکه چیزی جز تیشه به ریشه زدن خود نیست .اگر هر سال به جای
یافتن راهحل ،بر تعطیالت بیفزایم ،هر سال شش ماهی بیشتر رسمیات نخواهیم داشت.


Hussain Negah

بر اساس گزارش شهرداری کابل ،روزانه بیشتر از 4700
تن زبالهی مخلوط با پالستیک ،خاک و سایر زبالهها از
شهر کابل جمعآوری و بیرون برده میشود .اگرچند آمار
واقعی از تولید روزانهی زباله در کابل به دسترس نیست؛
اما دیده میشود که زبالهها طی سالهای آینده یکی از مشکالت اساسی و جدی
ساکنان کابل خواهد بود .مشکل جدیتر زباله نه ،بلکه بیتوجهی نخبگان و مسئوالن
نسبت به این مسئله است .نخبگان سیاسی و حتا مدنی در اکثر موارد انگشت بر
مسایلی میگذارند که به شکلی قابلیت خبرساز شدن را داشته باشند .تأکید بر محیط
پاک ،جامعهی صحتمند ،اقتصاد باثبات و ساییر مسایل مهم زندگی در اولویتهای
پنجم و ششم سیاستگران قرار دارد .از اینرو ،الزم است تا شهروندان محترم یخن
سیاستگران را محکمتر بگیرند تا بهجای تأکید بر افزایش احساسات قومی و گروهی،
بر بهبود زندگی شهروندان در کشور تمرکز کنند.

ب رای برخی از افراد مهم نیست شبها کامل و
درست بخوابند .اما این روند در طوالن یمدت موجب
بروز بدخوابی و ب یخواب یهایی م یشود که در زندگی
روزانهی آنها تأثیر منفی دارد .این مشکل در
اصطالح روانشناسی «محرومیت از خواب» نامیده
م یشود .خوابیدن درست به خالقیت و خوشخلقی
و انرژی بی شتر افراد کمک م یکند.
برخی از نشانههای محرومیت از خواب را در ادامه نام
بردهایم .اگر این موارد را دارید ،در ساعات و کیفیت
خواب خود تجدید نظر کنید.
نداشتن توانایی برای مدیریت استرس
محرومیت از خواب بر آستانهی تحمل شما تأثیر
مستقیم دارد .هر چقدر کمتر خوابیده باشید ،تحمل
شما در ب رابر مشکالت و هیجانات منفی در طول روز
کمتر خواهد بود .با کوچکترین تحریکات ،واکنش
منفی نشان م یدهید و این بر فشار زندگی و فشار
مشکالت م یافزاید .جالب است که خو ِد استرس هم
موجب ب یخوابی م یشود.
حافظ هیتان درست کار نم یکند
پس از یک شب ب یخوابی ،نم یتوانید از حافظهی
خود بهدرستی استفاده کنید .بر اساس مطالعات انجام
شده ،خواب عمیق و درست ،ارتباط و اتصال عصبها
به سلولها را تسهیل م یکند .هرچه کمتر بخوابید،
اتصال کمتری میان سلولها برقرار خواهد بود.
نداشتن توانایی برای تمرکز
اگر درست نخوابید ،نم یتوانید حتا روی مسایل ساده
و عادی هم تمرکز کنید .آنهایی که شب امتحان
بیدار م یمانند ،باید بدانند ،بزرگترین ظلم را در حق
خود انجام م یدهند؛ زی را عدم تمرکز موجب م یشود

نتوانند از همهی دانش خود بهدرستی استفاده کنند.
داشتن احساس گرسنگی دایمی
در بدن افرادی که شب درست نم یخوابند ،هورمون
حس گرسنگی بی شتر ترشح و باعث م یشود تا
بی شتر زمان خود را به خوردن سپری کنند .حتا
هورمونی که احساس سیری را به آنها القا میکند
نیز بسیار کمتر در بدنشان ترشح م یشود .افرادی
که دچار «محرومیت از خواب» هستند ،به غذاهای
شور یا خیلی شیرین بی شتر تمایل دارند.
عدم توان برای تعیین چش مانداز (هدف)
«محرومیت از خواب» در تصمیمگیریها و
آیندهنگری افراد نیز تأثیر منفی دارد .محققان ادعا
م یکنند ،نیورونهای عصبی افرادی که از این
مشکل خواب رنج م یب رند ،رویدادهای زندگی را
بهطور کامل و درست به مغز فرد منتقل نم یکنند
و همین موجب م یشود تا دیدگاه او و چشماندازی
که باید ب رای آیندهاش داشته باشد ،منطقی و اساسی
نباشد.
عدم توان برای تصمی مگیری
 REMکمک م یکند تا مغز ،اطالعاتی که در طول
روز کسب کرده است را در ذهن پردازش کند و این
روند ب رای بازسازی نیورونهای مغز الزم هستند.
هنگامی که درست نم یخوابید و از محرومیت
خواب رنج م یبرید ،نیورونهای عصبی در کورتکس
مغز آسیب م یبینند .این قسمت از مغز مسئول
تصمیمگیری و کنترول امیال و خواستهها است.
عدم توانایی در کشف مهارتها
دانشمندان اعالم کردهاند ،کسی که یک شب نخوابد،
همانند کسی است که مخدر یا الکول مصرف کرده

است .نم یتواند از همهی مهارت و بهرهی هوشی
خود استفاده کند .حتا سرعت واکنشهای او نیز
کاهش پیدا م یکند.
مشکل پیدا کردن در ارتباط با آدمها
کسی که محرومیت از خواب دارد ،عالوه بر عدم
تمرکز ،حافظهی پ راکنده و استرسهای دایمی،
نم یتواند با دیگران هم ارتباط درستی برقرار کند و
دایم از یک احساس به احساس دیگر تغییر موضع
م یدهد .این آدمها به اصطالح ،مودی هستند و این
مسئله نه تنها ب رای خودشان ،که ب رای اط رافیان نیز
ناراحت کننده خواهد بود.
بروز مشکالت پزشکی
محرومیت از خواب نه تنها در زندگی و روحیه و
اعصاب انسان تأثیر منفی م یگذارد ،بلکه موجب
باال رفتن فشار خون ،کاهش دمای بدن و تپ شهای
دایمی قلب م یشود .حتا شاید بیمار نتواند می زان قند
خون خود را نیز مداوا کند.
عصبانی تهای ناگهانی و بزرگ جلوه دادن مشکالت
افرادی که دچار محرومیت از خواب هستند ،در ب رابر
مشکالت واکنشهای افراطی نشان م یدهند .آنها
خیلی سریع ب رافروخته م یشوند و حتا مسایل ساده
هم م یتوانند تا حد مرگ آنها را عصبانی کنند.
این افراد به افسردگی و گوشهنشینی تمایل بسیاری
دارند و نم یتوانند ب هراحتی دیگران را درک و با آنها
همدردی کنند.
میگرن
افرادی که دچار محرومیت از خواب هستند ،احتمال
زیادی دارد که به میگرن مبتال شوند( .برترینها)

گوگلردیابتشخیصسرطانوحملهیقلبیمیسازد

ن و
گوگل بهدنبال تشخیص زودهنگام سرطا 
پی شبینی سکتهی قلبی و مغزی است .این شرکت
در حال کار بر روی پروژهای است که بر اساس
آن سرطان ،حملهی قلبی ،سکتهی مغزی و سایر
بیماریها بسیار زودتر از زمانی که اکنون قابل
تشخیص هستند ،شناسایی شوند.
ی با ترکیب ذرات نانویی با قابلیت
این تکنولوژ 
تشخیص بیماری کار م یکند که با بلع قرصهایی
کوچک ،وارد جریان خون م یشوند و بعد با ح سگری
که روی مچ دست فرد بسته شده ،تبادل اطالعات
م یکنند .ایدهی اصلی این تکنولوژی ،تشخیص
تغیی رات جزئی در ترکیبات شیمیایی بدن است که
م یتواند به عنوان یک سیستم هشدار زودهنگام
عمل کند.
این پروژه هنوز مراحل اولی هی خود را م یگذراند.
تشخیص زودرس ،کلید درمان یک بیماری است.
بسیاری از سرطانها مانند پانق راس ،زمانی قابل
تشخیص اند که دیگر دیر شده و به مرحلهی
غیرقابل درمان رسیدهاند .بین بافتهای سرطانی
و بافتهای سالم تفاوتهای مشخصی وجود دارد.
حاال هدف گوگل این است که بهطور مداوم خون را
بهدنبال ردهای نشانههای مختص سرطان زیر نظر
بگیرد و با این کار ،مدتها پیش از بروز نشانههای

فیزیکی ،سرطان را تشخیص دهد .این پروژه توسط
گوگل ایکس ،واحد تحقیقات شرکت گوگل هدایت
م یشود.
کار گوگل ایکس تحقیق و بررسی نوآوریهایی است
که م یتوانند بالقوه نتیجهای انقالبی داشته باشند.
این تازهترین کار گوگل ایکس از چرخش به سمت
تحقیقات پزشکی است .پیش از این گوگل بر روی
اندازهگیری گلوکوز بیماران دیابتی از طریق لنزهای
طبی کار کرده بود .یک شرکت نوپا را نیز خریده
بود که قاشقی را با قابلیت تشخیص لرزش ناشی از
بیماری پارکینسون ابداع کرده بود.
گوگل در عین حال سهام کالیکو ،یک شرکت
تحقیقاتی متمرکز بر پی شگیری از پیری و نیز
 23و من یا « »23andmeرا نیز خریده است.
« »23andmeکی تهای تست ژنتیک شخصی
عرضه م یکند.
ذرات نانو
پروژهی تشخیصی گوگل را دکتر اندرو کنراد ،یک
زیس تشناس مالیکولی هدایت م یکند .او پیش از
این وسایلی ارزانقیمت را ب رای آزمایش ایدز ساخته
است که بسیار فراگیر شده است .آقای کنراد به
ب یب یسی م یگوید« ،ما تالش م یکنیم داروها را از
حالت واکنشی به حالت فعال و پی شگی رانه تغییر

بدهیم .ذرات نانو به شما توانایی م یدهند که بدن را
در سطح مالیکولی و سلولی وارسی کنید».
گوگل در حال ط راحی یک مجموعه از نانوذرات
است که قرار است ب رای تشخیص بیماریهای
متفاوت تطبیق پی دا کنند .مثال این ذرات به شکلی
ط راحی شوند که به یک سلول سرطانی یا یک ذره از
دیانای سرطانی بچسبند .یا نشانههای پالکتهای
چربی را که در آستانهی رها شدن پوشش داخلی
عروق هستند ،پیدا کنند .با این کار م یتوانند بالقوه
جلو حملهی قلبی را بگی رند.
یک مجموعهی دیگر از ذرات نانو م یتواند بر
ترکیبات شیمیایی خون نظارت کند .می زان باالی
پتاشیم در خون م یتواند نشانهی بیماری گرده باشد.
گوگل م یگوید ،م یشود ذرات نانوی متخلخلی (پر
از سوراخ) ساخت که با عبور پتاشیم ،تغییر رنگ
م یدهند.
دکتر کنراد م یگوید« ،بعد شما م یتوانید آن ذرات را
که خاصیت مقناطیستی دارند ،به یک نقطهی یعنی
عروق سطحی مچ دست فرابخوانید و بررسی کنید
که آنها چه دیدهاند» .او و تیمش در این مؤسسه بر
روی سلولهای سرطانی و دیانایهای سرطانی در
خون به عنوان یک شیوهی جدید آسی بشناسی و و
ب رنامهریزی درمان کار م یکنند( .ب یب یسی)
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زوج بوسکتس و ماسکرانو در خط مياني بارسا

بارسلونا از  12بازي رسمي خود در اين فصل ،دو
شکست را تجربه کرده است .اين تيم  9بار در
الليگا و سه بار در ليگ قهرمانان به ميدان رفته
است .بارسا در لیگ قهرمانان ،مقابل پ یاسجی
 2-3و در اللیگا مقابل ریال با نتیجهی 1-3
متحمل شکست شد .دو دیداری که تاکنون
دشوارترین بازیهای این تیم بودهاند و در هردو
بازی نیز این تیم شکست خورده است.
بسیاری از هواداران و کارشناسان ،ضع فهای
تاکتیکی را دلیل این دو شکست م یدانند .
ضع فهایی که بخصوص در آرایش خط میانی
این تیم دیده م یشود .بارسا در مقابل ریال از
اینیستا،ژاوی و بوسکتس در خط میانی استفاده
کرد .سه بازیکنی که در دو فاینل اروپایی رم و
ومبلی ،ب رای بارسا بسیار خوش درخشیده و نقش
اصلی در دو قهرماین این تیم در لیگ قهرمانان
 2009و  2011ایفا کرده بودند.
با این حال ،سوای میانگین سنی باالی آنها و

جدال به نوعی ناب رابرشان مقابل  4هافبک جوان
ریال در ال کالسیکو ،م یتوان به کمبود قدرت
پرسینگ در این خط با وجود ژاوی و اینیستا
اشاره کرد .رایکارد زمانی ب رای جب ران این ضعف،
در بازیهای بزرگ از داویدز استفاده م یکرد و
گواردیوال نیز سیدو کیتا و پیش از آن یحیی توره
را در اختیار داشت .بازیکنانی که نمونهی آنها
در بارسلونای انریکه مشاهده نم یشود.
پنجشنبه انریکه به همراه دستیاران خود و در
حضور بازیکنان ،به تجزیه و تحلیل ال کالسیکو
پرداخت .یکی از موارد مورد بحث ،چگونگی
آرایش خط میانی بارسا در بازیهای بزگ فصل
بود .خبرهای رسیده حاکی از آنند که انریکه
متقاعد شده است تا از ماسکرانو یک خط جلوتر
و در کنار بوسکتس استفاده کند .ماسکرانو در
تیم ملی آرجانتین دقیقا چنین نقشی را ایفا
م یکند .اینکه تا چه حد چنین ترفندی ب رای
بارسا موثر واقع م یشود را زمان نشان خواهد داد.



کلوپ :بايرن پاسخ رفتار بدش را خواهد ديد

يورگن کلوپ ،سرمربي دورتموند به انتقاد از
بايرن پرداخت و گفت که آنهايي که در دوران
اوج و صدرنشيني ،رفتار بدي از خود نشان
م يدهند ،پاسخ رفتار بدشان را م يگيرند .پس از
صحب تهای کارلهاینز رومینیگه درباره وضعیت
مارکو رویس و احتمال انتقال او از دورتموند به
بایرن ،انتقادات زیادی از نایب رئیس باواریای یها
شد .سرمربی دورتموند که تیمش در حال حاضر
در ردهی پانزده جدول قرار دارد ،به انتقاد از
رومینیگه پرداخت.
او گفت« :در دورهای که هر دو تیم در اوج
هستند و در صدر جدول با هم رقابت م یکنند،

پاسخ دادن به هر سوالی لذت بخش است .در
وضعیت ما که مشخصا وضعیت خوبی نیست،
این موضوعها جالب نیستند .با این حال ،معتقدم
که زندگی عادالنه است .هر کسی که در هنگام
موفقیت رفتار بدی نشان دهد ،پاسخش را بعدها
خواهد گرفت .ما تا به حال در دوران موفقیتمان،
مشکلی از بابت رفتار بد نداشتهایم».
رومینیگه اوایل هفته در مصاحبه با بیلد گفته
بود« :ما در مونیخ م یدانیم که رویس کیفیت
باالیی دارد .ب رای ما یک بازیکن جوان آلمانی با
این کیفیت جلب توجه م یکند ولی قصد نداریم
دورتموند را اذیت کنیم».



ونگر تأييد کرد؛ مصدوميت دوبارهی ويلشر

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال تاييد کرد که جک
ويلشر ،هافبک اين تيم ،ديدار تيمش مقابل برنلي
را به دليل مصدوميت از دست م يدهد .هافبک
انگلیسی پس از گذراندن محرومیت ،آمادهی
بازگشت به میادین بود ولی در تمرینات ،از ناحیه
زانو دچار مصدومیت شده و ونگر تایید کرد که
او و گیبس ،به بازی مقابل برنلی نخواهند رسید.
ونگر گفت« :مشکل کوچکی ب رای جک ویلشر
پیش آماده و گبیس هم در تس تها شرکت کرده

است .مصدومیت ویلشر از ناحیه زانو است که
اصال جدی نیست .گیبس هم از ناحیه پشت
ساق مشکل دارد .هنوز مشخص نیست که فردا
بازی م یکند یا نه».
ونگر سپس راجع به وضعیت والکات گفت« :تئو
هنوز کامال آماده نیست .ب رای مدتی طوالنی از
میادین دور بوده است» .آرسنال پس از  9بازی
در ردهی پنجم لیگ قرار دارد و در بازی فردا به
دنبال کسب سومین پیروزی متوالی خود است.



سانتوس :رکوردشکني در خون رونالدو است

فرناندو سانتوس ،سرمربي پرتگال عنوان کرد
که رکوردشکني در دياناي رونالدو وجود دارد.
مهاجم ریال مادرید فصل جدید را با آماری
فوقالعاده شروع کرده است .او در  8بازی
در اللیگا 16 ،گول به ثمر رسانده و اختالف
بسیاری با نفر دوم دارد .او به تازگی رکورد
خودش در به ثمر رساندن  11گول متوالی در
اللیگا شکسته است و سانتوس عنوان کرد که

رونالدو ب رای پیروز شدن به دنیا آمده است.
او گفت« :امیدوارم رونالدو با به دست آوردن
یک جام ملی ،یک رکورد دیگر شکاندم .اگر
آن جام ،یورو  2016باشد ،فوقالعاده خواهد بود.
البته که م یخواهم یورو را به دست آوریم ،مثل
بازیکنانم .ب رای آن خواهیم جنگید .معتقدم که
امکان رخ دادنش وجود دارد .اگر دیگر کشورها
م یتوانند ،چرا ما نتوانیم؟»



احتمال جدايي جرارد از ليورپول

استيون جرارد ،کاپيتان ليورپول عنوان کرد که
در صورتي که پيشنهاد تمديد قرارداد به او داده
نشود ،ليورپول را ترک خواهد کرد .قرارداد فعلی
جرارد تا پایان فصل اعتبار دارد و هنوز صحبتی
از تمدید آن به میان نیامده است .استیوجی 34
ساله عنوان کرد که ممکن است او هم مثل
فرانک لمپارد ،به بازی کردن در یک باشگاه
دیگر در یک کشور دیگر فکر کند.
او در مصاحبه با دیلی تلگراف گفت« :تنها
م یتوانم اب راز نگرانی کنم زی را تا ماه می بی شتر

قرارداد ندارم .اینطور که به نظر م یرسد ،تا پایان
فصل اینجا خواهد بود و م یخواهم بهترین
بازیهایم را آنجام دهم .مسلما در تابستان
بازشنسته نخواهم شد .باید دید که آیا فصل
بعد در لیورپول خواهم بود یا نه .این به انتخاب
لیورپول بستگی دارد که به سراغ من بیاید یا نه،
بعد از آن تصمیم خواهیم گرفت" .
جرارد از نوجوانی در لیورپول بازی کرده و 480
بازی ب رای این تیم در لیگ برتر به ثبت رسانده
است.



مونير :در کنار مسي همهچيز آسانتر است

مونير الحدادي ،مهاجم جوان بارسلونا عنوان کرد
که در کنار مسي ،همه چيز آسان تر م يشود.
مهاجم آرجانتینی پس از عملکرد ضعیف در
ال کالسیکو و شکست  1-3مقابل ریال ،مورد
انتقاداتی قرار گرفت .در طول هفته نیز سپ
بالتر عنوان کرده بود که رسیدن توپ طالی
جام جهانی به مسی اشتباه بوده است .عملکرد
مهاجم آرجانتینی در حدی بوده که در بین 23
نفر برتر سال ب رای توپ طال انتخاب شود ولی

بسیاری او را شایسته کسب آن نم یدانند .با این
حال ،مونیر به تمجید از او پرداخت و او را بهترین
بازیکن جهان خواند.
او گفت« :مسی بهترین بازیکن جهان است،
یک فوتبالیست خاص .او با توپ کارهای
فوقالعادهای آنجام م یدهد و همه چیز در کنار
او آسان تر است .او الگوی من است» .مسی در
 9بازی اللیگا ،آمار خوب  7گول و  7پاس گول
را به ثبت رسانده است.

ورزش
وابستگيقهرمانيبارسا
به شکست در برنابئو

بارسلونا شنبه گذشته در ديدار رفت ال کالسيکو ،با نتيجهی
 1-3از ریال شکست خورد .با اين حال ،همچنان با يک
امتياز اختالف ،در صدر جدول قرار دارد .شکست در برنابئو
برای بارسلونا چیز عجیب و تازهای نیست .بارسلونا بارها در
این ورزشگاه به میدان رفته و شکس تهای زیادی نیز تجربه
کرده و البته به بردهایی خصوصا در چند فصل اخیر دست
یافته است.
این تیم پس از شکست هفتهی گذشته ،از سوی رسانههای
کاتالونیا تحت انتقادات شدیدی قرار گرفت و در رسانههای
مادریدی حاال شانس کمتری برای قهرمانی این تیم در
اللیگا قائل هستند .اما شکست در برنابئو  ،تا چه اندازه
م یتواند در قهرمان نشدن بارسا در اللیگا تاثیر گذار باشد؟
یک بررسی آماری نشان م یدهد که بارسا ،از  22باری که
قهرمان اللیگا شده ،در  13مرتبه موفق به شکست دادن ریال
در برنابئو نشده است .این تیم تنها در  9قهرمانی خود موفق
به شکست دادن ریال در ورزشگاه برنابئو شده و در بسیاری از
این قهرمان یها ،جدال رودررو تعیین کننده بوده است.
در زیر به نتایج بارسا در مقابل ریال در ورزشگاه برنابئو ،در 22
فصلی که به قهرمانی این تیم منجر شده نگاهی م یاندازیم:
 :1929-1928ریال  1-0بارسا
 :1945-1944ریال  0-1بارسا
 :1948-1947ریال  1-1بارسا
 :1949-1948ریال  2-1بارسا
 :1952-1951ریال  1-5بارسا
 :1953-1952ریال  1-2بارسا
 :1959-1958ریال  0-1بارسا
 :1960-1959ریال  0-2بارسا
 :1974-1973ریال  5-0بارسا
 :1985-1984ریال  3-0بارسا
 :1991-1990ریال  0-1بارسا
 :1992-1991ریال  1-1بارسا
 :1993-1992ریال  1-2بارسا
 :1994-1993ریال  1-0بارسا
 :1998-1997ریال  3-2بارسا
 :1999-1998ریال  2-2بارسا
 :2005-2004ریال  2-4بارسا
 :2006-2005ریال  3-0بارسا
 :2009-2008ریال  6-2بارسا
 :2010-2009ریال  2-0بارسا
 :2011-2010ریال  1-1بارسا
 :2013-2012ریال  1-2بارسا


يووتيچ:بايدبيشترگولزنيکنيم

استفان يووتيچ ،مهاجم منچسترسيتي اب راز اميدواري کرد که
بتواند به  7بازي بدون گول زدهاش مقابل منچستريونايتد
پايان دهد .سیتی در  3بازی اخیر خود موفق به کسب
پیروزی نشده و مقابل وستهام و نیوکاسل شکست خورده
است .این شکس تها باعث شده تا شاگردان پیگرینی در
رقابت با چلسی عقب بیفتند و همچنین در جام اتحادیه
حذف شوند .یووتیچ که در شکست  0-2مقابل نیوکاسل
 90دقیقه بازی کرد ،اب راز امیدواری کرد که بتواند به روند
گذشته بازگردد.
او گفت« :باید بیشتر متمرکز باشیم .باید گولزنی کنیم زی را
تیمی هستیم که بیش از باقی تیمها گول م یزند و وقتی
گول نم یزنیم ،یعنی مشکلی وجود دارد .مقابل نیوکاسل
این موضوع اتفاق افتاد و امیدوارم در بازیهای بعدی
گولزنی کنیم .متأسفانه نتوانستیم ولی نباید این موضوع
را فراموش کنیم ،ریکاوری کنیم و به فکر بازیهای بعدی
باشیم».
سیتی سه بازی پیشین خود مقابل یونایتد را با میانگین
گولزنی بیش از  3با پیروزی پشت سر گذاشته است.


الم :مجبورم
شماره تیلفونم را دایما عوض کنم

فيليپ الم در مصاحب هاي فاش کرد که مجبور است مدام
شمارهی تیلفونش را عوض کند .الم گفت« :گاهی ب رای آنجام
کارها و سفارشاتم مجبورم شماره تیلفونم را به دیگران بدهم ،اما
اغلب متوجه م یشوم که آنها شماره را پخش م یکنند».
نتیجه این م یشود که هواداران بسیاری به او زنگ م یزنند تا
بتوانند با کاپیتان پ رافتخار تیم قهرمان جهان صحبت کنند.
بسیاری از آنها نوجوانان عالقهمند به فوتبال هستند .وی افزود:
«هر روز صدها تماس از افرادی که نم یشناسمشان ،دریافت
م یکنم».

زالتان :جامجهاني باعثخواهدشد توپ طال نگيرم

زالتان اب راهيموويچ ،مهاجم پاري سن جرمن
عنوان کرد که از دست دادن جام جهاني
ب رايش ممکن است به قيمت از دست دادن
توپ طال تمام شود .مهاجم  32ساله در لیست
 23نفرهی فیفا ب رای کسب توپ طال حضور
داشت .اب راهیموویچ در  46بازی 41 ،گول
به ثمر رسانده و به همراه پاری سن جرمن
قهرمان لیگ فرانسه و جام حذفی شده ولی
در تابستان به همراه سویدن در جام جهانی
حضور نداشت و معتقد است که همین
موضوع به شانس او ب رای کسب توپ طال
صدمه م یزند.

او در مصاحبه با تلویزیون پ یاسجی گفت:
«فکر م یکنم فصل گذشته ،بهترین فصل
دوران فوتبالی ام بود .یکی از اهداف من این
است که هر فصل بهتر و بهتر شوم .من نامزد
شده ام ولی کار سختی دارم زی را در جام جهانی
بازی نکرده ام .بازیکنان بسیاری در جام جهانی
درخشیدهاند بناب راین آنها یک برتری مشخص
نسبت به من د ارند ولی تا جایی که کاری که
م یتوانم آنجام م یدهم و به اهدافم م یرسم و
در سطح باال بازی م یکنم ،م یتوانم به رسیدن
به توپ طال فکر کنم .تمام تالش من هر روز
کسب آن است».



ي را ترککردم
س مهمبودن چلس 
تورس :براي ح 

فرناندو تورس ،مهاجم  ACميالن عنوان کرد
که هدفش از ترک چلسي و پيوستن به ميالن،
حس مهم بودن بوده است .پس از  4فصل
ضعیف در پی راهن چلسی ،تورس در تابستان
به صورت قرضی از چلسی به میالن پیوست.
او در چلسی هیچگاه نتوانست دوران خوبش
در لیورپول را تکرار کند و به یک نیمکت
نشین تبدیل شده بود .پس از حضور دیگو
کاستا و دیدیه دروگبا ،عمال جایی ب رای تورس
در تیم نبود و تورس مدعی شد که او به بازی
کردن نیاز داشته است .او گفت« :مورینیو
همیشه با من برخورد خوبی داشت .تصمیم
بر جدایی یک تصمیم شخصی بود زی را من
به بیشتر و بیشتر نیاز داشتیم .نیاز داشتم که

بی شتر احساس مهم بودن کنم .من و مورینیو
رابطهی خوبی داشتیم و هنوزم گاهی با هم
صحبت م یکنیم» .در تابستان شایعاتی مبنی
بر بازگشت تورس به اتلتیکو مادرید ،تیمی که
از آنجا رشد کرد و شهرت یافت شنیده م یشد.
ال نینو در این رابطه گفت« :گزینهی برگشتی
وجود نداشت .رسانهها شایعه را ایجاد کردند و
من هم دوست نداشتم .بارها گفتهام که ب رای
بازنشستگی به اتلتیکو نخواهم رفت .اگر به
آنجا بروم ،باید انگیزه ب رای رقابت داشته باشم؛
زی را اتلتیکوی حال حاضر با اتلتیکوی دوران
من خیلی فرق دارد .هر هفته نتایج آنها را
دنبال م یکنم؛ ولی آنها هیچگاه یک گزینه
ب رای انتقال نبودند».



عذرخواهي باشگاههامبورگ از ريبري

چهارشنبه شب در جام حذفي آلمانهامبورگ
پذي راي بايرن مونيخ بود .در پايان اين بازي
يکي از تماشاگران به سرعت داخل زمين آمد و
به سمت ريبري رفت و با شال گردن به صورت
او کوبيد .سایت رسمی باشگاههامبورگ اعالم
کرد این فرد دستگیر و به پلیس تحویل داده
شده است و احتمال دارد محرومیت حضور در
استادیوم ب رای وی در نظر گرفته شود.
ریبری به شبکهی یک تلویزیون دولتی آلمان

گفت« :این اتفاق ناگهانی کمی ناراحت کننده
ل هاینس رومنیگه،
بود ،اما عیبی ندارد» .کار 
نایب رییس بایرن هم در این باره گفت:
«باشگاههامبورگ به سختی م یتواند از وقوع
چنین حوادثی جلوگیری کند .نباید آنها را
مالمت کرد .ما هم نباید زیاد ناراحت شویم؛
اتفاق مهمی نبود».
شام دیروز تویتر باشگاه هامبورگ هم
عذرخواه یای را خطاب به ریبری منتشر کرد.



بوفون :بايد در اروپا به يک هشتم برسيم

جيانلوييجي بوفون ،کاپيتان يوونتوس عنوان
کرد که رسيدن به مرحله يک هشتم نهايي
ليگ قهرمانان ،پايي نترين هدف فصل يووه
خواهد بود .قهرمان ایتالیا سال گذشته در
مرحلهی گروهی از رقابتها حذف شد و در
فصل جدید نیز با شکست مقابل اتلتیکو
مادرید و المپیاکوس ،وضعیت خوبی در جدول
ندارد .بوفون معتقد است که این فصل باید
عملکرد بهتری نسبت به فصلهای گذشته
ارائه دهند.
او گفت« :فکر م یکنم ب رای قطعی کردن

این هدف ،نیاز به پیروزی داریم .در ایتالیا،
به پیروزی دست پیدا م یکنیم؛ ولی در اروپا
هنوز نتوانستهایم ببریم .در لیگ قهرمانان
م یخواهیم به دور یک هشتم نهایی صعود
کنیم و همچنین م یخواهیم دوباره قهرمان
سری آ شویم».
بوفون مقابل جنووا ،پانصدمین بازیاش در
لباس یووه را سپری کرد .او در این رابطه گفت:
«هی چگاه به این هدف فکر نکرده بودم ،حتی
در خوشبینانه ترین حالتم .بسیار خوشحالم،
ولی هنوز تا پایان فاصله زیادی دارم».



سيمئونه :به رفتن ستارههاي تيمم عادت کردهام

اتلتيکو مادريد فصل گذشته با هدايت ديگو
سيمئونه ،ب راي اولين بار از سال  96موفق به
قهرماني در الليگا شد .نقش ستارگاني چون
ويا،کاستا،کورتوا و فليپه لویيس نيز در اين
قهرماني بسيار موثر بود .ستارگاني که اين تيم
را در اين فصل ترک کردند.
دیگو سیمئونه با وجود اینکه در این تابستان
بسیاری از ستارگان فصل پیش خود را از دست
داد ،در مصاحبه با کادنا سر از این امر اظهار
تعجب نکرد« :م یدانم که اتلتیکو به دلیل توان
اقتصادی پایین ترش نم یتواند ستارگانش را به
مدت طوالنی حفظ کند .باشگاههایی در اسپانیا
و اروپا هستند که از لحاظ اقتصادی قوی تر از
ما هستند و هر بازیکنی که اراده کنند را به
خدمت م یگی رند .مردم با خود م یگویند که این
مساله ناعادالنه است اما در فوتبال باید با چنین
مسائلی کنار آمد .به این مسئله عادت کردهام».
ال چولو ادامه داد« :از آن گذشته ما در فصل
قبل فوق العاده ظاهر شدیم و طبیعی بود که
باشگاههای بزرگ ،ب رای جذب ستارگان ما اقدام
کنند .با این حال بازیکنانی چون کاستا و لوئیس
و پیشتر فالکائو ،مثل یک مرد تیم ما را ترک
کردند .چه م یتوانستم بکنم؟ باید جلوی آنها
را م یگرفتم؟
هر بازیکنی هر جا که دوست داشته باشد را

م یتواند ب رای ادامه فوتبالش انتخاب کند.
نم یخواهم بگویم که از رفتن کاستا ناراحت
نیستم؛ اما در آن مقطع باید غم از دست دادن
او را م یخوردم یا به شکست دادن ریال در
سوپرجام فکر م یکردم؟ در هر صورت سوای
جدایی ستارگان تیمم ،از ورود چهرههای جدید
به اتلتیکو خوشحالم .بازیکنانی با کیفیت جذب
کرده ایم که بدون شک م یتوانند به ما ب رای
رقم زدن یک فصل خوب دیگر کمک کنند».
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به خواست خداوند بزرگ (ج) صلح مى تواند آينده افغانستان را بسازد.

ګرانو هېوادوالو ،سوله زمونږ د دين او کلتور برخه ده .د افغانستان د حافظانو هموطنان عزيز  ،صلح جزء دين و فرهنگ ما است .قاری استاد علی محمد عضو

د ټولنې غړی استاد قاري علی محمد وايي":اسالم د سولې او ورورولئ دين انجمن حافظان افغانستان ميگويد " :اسالم دين صلح و اخوت است .در صلح
دی .په سوله کې خير دی .د اسالم دين د هر ډول تاوتريخوالي خالف دی .خير است .دين اسالم مخالف هرگونه خشونت و تشدد است .کارکردن برای
د سولې د ټينګښت لپاره کار کول زمونږ د ټولو دنده ده".

نيکمرغې له سولې رامنځته کيږي!

تحقق صلح وظيفۀ همهء ما است".
خوشبختی از صلح به بار می آيد!

