
آیا آینده ی افغانستان
 در شهرها رقم می خورد؟

عبداهلل: اقدام های مان را 
با خانواده های ربوده شده ها شریک می کنیم

در شهر  که  کسانی  در سال 2007 شمار  بشر،  تاریخ  در  نخستین بار  برای 

فزونی  می کنند،  زندگی  روستاها  در  که  کسانی  شمار  بر  می کنند،  زندگی 

زندگی  شهرها  در  جهان  نفوس  درصد   30 فقط   1950 سال  در  یافت. 

می کردند. در سال 2050، 66 درصد مردم جهان در شهرها زندگی خواهند 

کرد. پیش بینی شده  است که این روند شهری شدن 2.5 بیلیون/میلیارد تن به 

جمعیت شهری جهان اضافه خواهد کرد، »نزدیک به 90 درصد این افزایش 

در آسیا و افریقا متمرکز خواهد بود.«

آینده ی جهان در شهرها رقم می خورد و نیز، آینده ی افغانستان. بر اساس یک 

مطالعه ی اخیر ملل متحد، تا سال 2050 نزدیک به نصف جمعیت افغانستان 

سال  چند  در  فقط  کرد.  خواهند  زندگی  شهرها  در  تن،  میلیون   25.6 یا 

گذشته، وسعت و نفوس شهرهای بزرگ...
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سال چهارم

چین، 
امید تازه ی افغانستان 

خواستگاه اختالفات
 در حکومت وحدت ملی 

آیا آی پد می تواند جاگزینی 
برای یک لپ تاپ باشد؟
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اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
برابر  در  که  می گوید  ملی  وحدت  حکومت 
سرنوشت 31 مسافر ربوده شده بی تفاوت نیست 
ادامه  هم چنان  آنان  رهایی  برای  تالش ها  و 
دارند. او دیروز در خیمه ی تحصن خانواده  های 
برای  اقدام ها  افزود،  کابل  در  مسافران  این 
رهایی مسافران ربوده شده صورت گرفته، ولی 
برای حفظ جان آنان، از دادن معلومات در این 

زمینه خوددرای شده است.
جزئیات  از  معلومات  ارائه ی  گفت،  عبداهلل 
رهایی  زمینه ی  در  حکومت  اقدام های 
و  نیست  مناسب  این جا  در  ربوده شده ها 

در  مسافران  این  خانواده های  نمایندگان 
از  تا  یابند  ملی حضور  امنیت  نشست شورای 
او  کنند.  معلومات حاصل  ما  اقدامات  جزئیات 
در  ربوده شده ها  سالمتی  اقدام  هر  در  گفت، 
رهایی  برای  اقدامی  هر  ولی  شود،  گفته  نظر 
ربوده شده ها نباید طوری باشد که رسم دیگری 

برای تهدید شهروندان رایج شود.
از  پیش  روز  پنجاه  حدود  هزاره  مسافر   31
هنوز  و  شدند  ربوده  کابل-قندهار  شاهراه 
تالش های  نیست.  خبری  آنان  سرنوشت  از 
رهایی  برای  نظامی  عملیات  و  قومی  بزرگان 
این مسافران بی نتیجه ماند. از 40 روز بدین سو 

و  دارند  ادامه  آنان  رهایی  برای  اعتراض ها 
این  در  بی توجهی  به  را  حکومت  معترضان 

زمینه متهم کرده اند.
مسافران،  این  خانواده های  اعضای  هم چنان 
و  مدنی  نهادهای  مسئوالن  از  شماری 
شهروندان برای رهایی این مسافران از شش 
ریاست  کاخ  نزدیکی  در  طرف  این  به  روز 
جمهوری با برپایی خیمه ای، تحصن کرده اند. 
آنان می گویند، تا زمانی که حکومت مسافران 

را رها نکند، به تحصن شان ادامه خواهند داد.
و  یافت  حضور  خیمه  این  در  دیروز  عبداهلل 
گفت، گروگان گیری یک مشکل بزرگ شده و 

این مسئله در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته 
است. در همین حال، زنی در این خیمه که یک 
ربوده شده ها ست،  جمع  در  خانواده اش  عضو 
ربوده شده،  زمان رهایی مسافران  تا  گفت که 

به تحصنش ادامه می دهد.
همراه  خانواده اش  عضو  اگر  داد،  هشدار  او 
را  خودش  نشود،  رها  دیگر  ربوده شده های  با 
شماری  در  گروگان گیری  اخیراً  می زند.  آتش 
از شاهراه های کشور افزایش یافته است. پس 
کابل-قندهار،  شاهراه  از  مسافر   31 ربودن  از 
حداقل چهار مورد گروگان گیری در کشور رخ 

داده است.

می گویند  آب  و  انرژی  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
به  یک هزار  کاسا  پروژه ی  نهایی  توافق نامه ی  است  قرار  که 
تاریخ 24 ماه آپریل ماه روان در ترکیه امضا شود. غالم فاروق 
توافق نامه  این  گفت،  دیروز  وزارت  این  سرپرست  قاضی زاد، 
امضا   یک هزار  کاسا  پروژه ی  عضو  کشورهای  وزیران  بین 

می شود.
کشور  اقتصادی  رشد  برای  را  پروژه  این  عملی شدن  او 
یک هزار  کاسا  پروژه ی  از  افغانستان  افزود،  و  خواند  بااهمیت 
می گیرد.  ترانزیت  پول  دالر  میلیون   60 به  نزدیک  ساالنه 
از  آبی  برق  میگاوات   1300 انتقال  پروژه ی  یک هزار  کاسا 
قرغیزستان و تاجکستان از طریق افغانستان به پاکستان است.
 300 میان  این  از  آب،  و  انرژی  وزارت  معلومات  بنیاد  بر 
میگاوات برق را افغانستان می خرد و 1000 میگاوات دیگر آن 

انتقال می یابد. برای عملی شدن این پروژه ، 950  به پاکستان 
میلیون دالر در نظر گرفته شده است. سهم افغانستان در این 

پروژه 350 میلیون دالر است.
در همین حال، سرپرست وزارت انرژی و آب به رادیو آزادی 
گفت، عملی شدن پروژه ی کاسا یک هزار یک قدم مثبت برای 
از  جنوبی  آسیای  و  میانه  آسیای  کشورهای  روابط  نزدیکی 
طریق افغانستان است. او افزود که با تکمیل کردن این پروژه، 
مردم والیت های خوست، لوگر، غزنی و قندهار از انرژی برق 

مستفید می شود.
قرار است نشست داوطلبی ساخت نیروگاه  های تبدیل کننده در 
کابل  تاجکستان،  )سنگ توده ی  بزرگ  شهر  سه  در  آینده  ماه 
و پشاور پاکستان( برگزار و بعد کارهای ساختمانی این پروژه  
آغاز شود. کار این پروژه تا سال 201٨ تمام می شود. در همین 

 حال، در مورد مسیر انتقال برق این پروژه اختالف نظر وجود 
دارد.

مسیری  را  سالنگ  از  برق  لین  انتقال  آلمانی  فیشنر  شرکت 
والیت  از  باید  آن  پایه های  است،  گفته  و  خوانده  غیرمطمئن 
لین  که  می گویند  برشنا  شرکت  مسئوالن  اما  بگذرد.  بامیان 
پروژه ی کاسا یک هزار باید از سالنگ بگذرد. هم چنان ناامنی 
یکی از چالش های دیگر فراراه تطبیق این پروژه خوانده شده 

است.
تأمین  برای  داده اند،  اطمینان  امنیتی  نهادهای  در همین حال، 
امنیت پروژه ی کاسا یک هزار تالش های جدید جریان دارند. 
دایمی  مشکل  حل  برای  دارند،  تأکید  کارشناسان  از  شماری 
اما وزارت  زیربنا  های کشور توجه کند.  به  باید  برق، حکومت 

انرژی و آب از کمبود بودجه در این زمینه خبر داده است.

امنیت  پیمان  سازمان  اعضای  بحث  محور  روز:  اطالعات 
آن  از  ناشی  تهدیدهای  و  افغانستان  در  داعش  ظهور  جمعی، 
روز  به  نشست  این  است.  بوده  میانه  آسیای  کشورهای  به 
پنج شنبه هفته ی گذشته در تاجیکستان برگزار شد و در آن، روی 
دفع  برای  ایجاد سیستمی هوایی  و  نیروی مشترک  استفاده ی 

تهدیدهای داعش، رایزنی شد .
تبدیل  کشور  در  جدی  مشکلی  به  رفته  رفته  داعش  حضور 
کابل  در  حتا  گروه  این  افراد  ظهور  از  حالی  که  در  می شود. 
پایتخت کشور گزارش شده، ولی به باور کارشناسان، حکومت 
آغاز  از  اکنون  ندارد.  برنامه   ای  گروه  این  با  مبارزه  برای  هنوز 
نیز  غرب  و  جنوب  والیت های شمال،  در  داعش  افراد  فعالیت 

گزارش می شود.
داعش در تالش است تا نفوذش را در کشورهای آسیای میانه 

و ایران از طریق افغانستان افزایش دهد. تصرف افغانستان نیز 
از برنامه های گروه تروریستی دولت اسالمی است و کارشناسان 
در  داعش  کامل  نابودی  برای  حکومت  اگر  داده اند،  هشدار 
افغانستان اقدام جدی نکند، شاید در آینده ی نزدیک خون ریزی 

شدیدی در کشور رخ دهد.
به  فرماندهان طالب  از  امنیتی می گویند که شماری  مقام های 
داعش پیوسته و اکنون آنان زیر بیرق های سیاه فعالیت دارند. با 
این حال، ظریف شریف زاده، معاون وزارت دفاع تاجکستان به روز 
پنج شنبه هفته ی گذشته گفت، در نشست سازمان پیمان امنیت 

جمعی، از ظهور داعش در افغانستان ابراز نگرانی شد.
در  داعش  افراد  تأثیر حضور  روی  نشست  این  در  که  افزود  او 
افغانستان به کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی نیز 
آمد.  به دست  توافق هایی  تهدید،  این  دفع  برای  و  رایزنی شد 

کشورهای روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان 
و ارمنستان اعضای اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی اند.

و  دارند  مشترک  مرز  افغانستان  با  یادشده  کشورهای  اکثر 
را  افغانستان  در  داعش  ظهور  کشورها،  این  دولتی  مقام های 
برای شان یک تهدید عنوان کرده اند. داعش در عراق و سوریه 
ظهور کرد و این گروه در قتل افراد ملکی، افراط گرایی و شیوه ی 

فعالیت تروریستی در جهان بی پیشینه خوانده شده است.
معاون دوم ریاست اجرایی پیش تر گفت که نمی توان از ظهور 
داعش در کشور انکار کرد. رییس جمهور و رییس اجرایی نیز 
اکنون  تلقی کرده اند.  افغانستان تهدیدی بزرگ  را بری  داعش 
تقاضا دارند، اختالف های  این دو رهبر حکومت  از  کارشناسان 
»شخصی و سلیقه ای« را کنار بگذارند و حل چالش های کشور 

را اولویت دهند.

اطالعات روز: دکتر سیما سمر، رییس کمیسیون مستقل حقوق 
بشر افغانستان می گوید که شماری از فرماندهان و زورمندان در نقاط 
مختلف کشور، بازداشت  گاه های خصوصی دارند. او از موجودیت این 
ابراز نگرانی کرد و گفت، شکنجه ی افراد در کشور  بازداشت  گاه ها 

ادامه دارد و وضعیت حقوق بشر شکننده است.
نکرد،  افشا  را  صاحبان شان  و  بازداشت  گاه ها  این  مکان  سمر  بانو 
ادامه دارد.  افغانستان هم چنان  ولی گفت که نقض حقوق بشر در 
در همین حال، شهروندان از سران حکومت وحدت ملی می خواهند 
با عامالن آن   بازداشت  گاه های خصوصی در کشور را مسدود و  تا 

برخورد جدی و قانونی کنند.

بانو سمر از دولت خواست تا در زمینه ی تأمین حقوق زنان، کودکان، 
معلوالن و هم چنان برای جلوگیری از کشتار غیرنظامیان، اقدام  عملی 
کند. او در ادامه افزود، خشونت با زنان به شدت ادامه دارد و حقوق 
کودکان نیز در کشور نقض می شود. خانم سمر افزود، به کودکان 

تجاوز جنسی می شود و از حقوق اولیه ی آموزشی محروم اند.
در  بشر  حقوق  »آینده ی  نام  زیر  نشستی  در  گذشته  هفته ی  او 
خواند.  نگران کننده  را  کشور  در  اخیر  رویداهای  وقوع  افغانستان«، 
خانم سمر به قتل فرخنده و ربودن 31 مسافر از شاهراه کابل-قندهار 
اشاره کرد و گفت، پس از سقوط طالبان در کشور، این اتفاقات بسیار 

شکننده بوده اند.

او در بخش دیگر سخناش از تمام طرف های درگیر خواست که از 
کشتن غیرنظامیان خودداری کنند و نیروهای امنیتی افغان نیز نباید 
خانه ای را به ظن این که مخالفان دولت در آن پنهان شده اند، هدف 
قرار دهند. نیکوالس فنک  هیسم، نماینده ی سازمان ملل در کابل در 

نشست یادشده خواستار بازداشت عامالن جنایت شد. 
او از تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی کرد و گفت، نگران آن هستیم که 
در سال 2015 کشتار غیرنظامیان افزایش نیابد. رییس اجرایی در این 
نشست گفت که در شش ماه گذشته از فرصت ها برای تأمین حقوق 
بشر درست استفاده نشده است. او افزود، حکومت به تالش های خود 

برای تأمین حقوق بشر ادامه می دهد.

اطالعات روز: در دو رویداد جداگانه ی دیروز در والیت های 
ننگرهار، 16 غیرنظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی  و  غزنی 
شدند. در رویداد نخست، بر اثر انفجار ماین کنار  جاده ای طالبان 
در والیت غزنی، 12 غیرنظامی کشته شدند. مقام های محلی 
رویداد  این  قربانیان  شامل  کودکان  و  زنان  که  گفتند  غزنی 

هستند.
غزنی،  در  جاده  کنار  ماین  انفجار  اثر  بر  نیز  پیش  روز  چند 
هفت عضو یک خانواده کشته شدند. غزنی در شرق کشور از 

والیت های ناامن است که گروه طالبان در مناطق مختلف آن 
فعالیت دارند. 

از سویی هم، دیروز در یک رویداد دیگر در والیت ننگرهار، 4 
غیرنظامی کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند.

این افراد زمانی کشته و زخمی شدند که یک انتحاری با مواد 
انفجاری حاملش بر کاروان نیروهای خارجی در نزدیکی میدان 
انفجاری  و  انتحاری  حمله های  کرد.  حمله  ننگرهار  هوایی 
کشور  والیت های  از  شماری  در  اخیر  هفته ی  دو  در  طالبان 

انتحاری  مهاجمان  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  یافته اند.  افزایش 
بر دادستانی والیت بلخ حمل کردند.

شدند.  زخمی  دیگر  تن   65 و  کشته  تن   1٨ رویداد  این  در 
ایوب  داد.  رخ  کابل  در  انتحاری  حمله ی  یک  دیروز  هم چنان 
سالنگی، معاون وزارت داخله در صفحه ی تویترش نوشت، این 
حمله توسط یک موتر بمب گذاری شده در منطقه ی موسوم به 
تنگی تره خیل حوزه ی نهم امنیتی شهر کابل رخ داده است. به 

گفته ی او، در این حمله یک نفر زخمی شده است.

2
عبداهلل: اقدام های مان را

 با خانواده های ربوده شده ها شریک می کنیم

وزارت انرژی و آب:
توافق نامه ی نهایی »کاسا یک هزار« در 24 آپریل امضا می شود

حضور داعش در افغانستان، محور بحث سازمان پیمان امنیت جمعی

سیما سمر:
 شماری از فرماندهان بازداشت  گاه های خصوصی دارند

کشته شدن 16 غیرنظامی در ننگرهار و غزنی

تنش پس از انتخابات؛ 
اختالف بر سر چیست؟

ذکی دریابی
روزهای پایانی هفته ی گذشته،  حکایت از تنش جدی میان ریاست 
اجرایی و ارگ ریاست جمهوری داشت. این اختالف نظر و تنش در 

حدی پیش رفت که:
کمیسیون  رییس  عنوان  به  را  بارکزی  شکریه  اجرایی  ریاست   -

اصالحات انتخاباتی نپذیرفت.
- افضل لودین، نامزد تازه معرفی شده ی وزارت دفاع، انصراف داد 
و عتیق اهلل بریالی نیز به عنوان رییس ستاد مشترک ارتش معرفی 

نشد.
- عبداهلل عبداهلل به صراحت اعالم کرد که ریاست اجرایی افغانستان 
طرف  از  تحفه  یک  نیست،  تشریفاتی  نیست،  خیالی  پست  یک 
از یک  یا اشخاص دیگر نیست، یک وظیفه به نمایندگی  شخص 
قشر یا گروه نیست، بلکه به عنوان یک مقام در حکومت وحدت ملی 
است که قبول شده است. راه بهتر برای افغانستان پس از انتخاباتی 

که صورت گرفت، حکومت وحدت ملی است.
حاال اما  پرسش مهم این است که اختالف اصلی بر سر چیست؟ 
یا چه  چیزی باعث شد که اختالف ها میان ریاست اجرایی و ارگ 
ریاست جمهوری تا این سرحد جدی شوند که علیه هم دیگر حرف 
میان  در  خارجی  سفیران  و  دیپلمات ها  میانجی گری  پای  و  بزنند 

کشیده شود؟
متن  در  که  اند  مسایلی  و  خط کشی ها  پرسش،  این  پاسخ 
شده اند.  درج  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  سیاسی«  »توافق نامه ی 
کند، حکومت،  عمر  پنج سال  ملی  باشد حکومت وحدت  قرار  اگر 
گزینه  ای جز تطبیق توافق نامه ی سیاسی ندارد. توافق نامه  ای که بر 
بنیاد آن قدرت پنجاه–پنجاه تقسیم شده است و دو طرف تعهدات 
مشخصی برای اصالح نظام انتخاباتی، توزیع تذکره های الکترونیکی 

و برگزاری لویه جرگه ی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام کرده اند.
دایره ی  سنجیدن  و  اساسی  قانون  مفاد  به  توسل  این رو،   از 
تنها  نه  آن،   اساس  بر  رییس جمهور  و مسئو لیت های  صالحیت ها 
گرهی از مشکل نمی گشاید،  بلکه شکاف ها را بیش تر و مشکالت 
اساسی  قانون  اساس  بر  ملی  وحدت  حکومت  می کند.  افزون تر  را 
مسئو لیت های  و  صالحیت ها  حوزه ی  بخواهیم  که  نشده  تشکیل 
از  یکی  کنیم.  تنظیم  بنیاد  بر  را  اجرایی   رییس  و  جمهور  رییس 
پیام های آشکار تشکیل حکومت وحدت ملی،  بیان این نکته بود که 
»این قانون اساسی در بعد ساختار قدرت سیاسی به بن بست رسیده، 
قدرت  مبحث ساختار  در  اساسی  قانون  این  از  موادی  یا دست کم 

سیاسی نمی تواند معضل تقسیم قدرت را در افغانستان حل کند«.
در نظامی که حکومت بر اساس قانون اساسی تعیین و تعریف نشده ،  
دعواکردن بر سر این که قانون اساسی چه صالحیت هایی برای چه 
کسی داده است، بازی ای است که مقام های حکومتی برای دور زدن 
موافقت نامه ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی انجام می دهند. 
از این رو، به نظر می رسد  بازی کردن و گفتن و عمل کردن بر اساس 
و  جمهور  رییس  صالحیت های  حوزه ی  تعریف  و  اساسی  قانون 
در طول  کرد.   تعریف  اساسی  قانون  در  نمی شود  را  اجرایی  رییس 
برای  راه حلی  تنها  نه  حکومت  این  ملی،   وحدت  حکومت  عمر 
افزایش اختالف ها  برای  بلکه مشوقی است  وضعیت کنونی است،  

و خودخواهی ها.
نهاد  دو  اختالف های  که  اصلی ای  مشکل  و  اصلی  اختالف  لذا 
رویارویی  یک  سرحد  در  را  جمهوری(  ریاست  و  اجرایی  )ریاست 
در  که  اند  مسئولیت هایی  و  تعهدها  ضمانت ها،  می کشاند،   دوباره 

موافقت نامه ی سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی درج شده اند. 
بر بنیاد این توافق، قدرت باید پنجاه-پنجاه باشد، وزیران و رییسان 
ریاست خانه های مستقل و بسیاری پست های دیگر بایستی به توافق 
نظام  شود،   توزیع  باید  الکترونیکی  تذکره ی  شوند،   تعین  دوطرف 
انتخاباتی اصالح شود و لویه جرگه ی تغییر قانون اساسی باید دایر 

شود.
را  آینده  سال  پنج  ناگزیرند  یا  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن 
را  راه  این  هرگز  یا  بروند،  سیاسی  توافق نامه ی  دستور  اساس  بر 
مشترک نخواهند رفت. این اختالف ها هم چنان باقی خواهند ماند و 
هر از گاهی دوباره تازه خواهند شد،  مگر این که توافق نامه ی سیاسی 
معیار اساسی دو طرف در فهم حوزه ی صالحیت ها و مسئولیت های 
دو نهاد )ریاست جمهوری و ریاست اجرایی( باشد. اگر توافق نامه ی 
تطبیق  یا  نباشد  مسئولیت ها  و  صالحیت ها  تعریف  معیار  سیاسی 
و  شود  پیچیده تر  و  تازه تر  است  ممکن  هرازگاهی  اختالف  نشود،  

راهی باشد برای به بن بست رسیدن حکومت وحدت ملی.
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نخست از همه برای کارمندان شما معاش بلند آرزو دارم؛ چرا که تنها چیزی که فعاًل خیلی 
افرادی باشند که چهل یا  نقش دارد، همین معاش است. شاید در محترم داخله وزارت 
هشتاد برابر یک معلم معاش داشته باشند و همین افراد، ظاهراً متخصصان عالم اند. راست 
گفته هر آن که گفته است: قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری/ قدر داعش هرکه داند، 
قدر دانش را وزارت داخلی. طبق قانون، وزارت داخله مسئول تأمین و حفظ امنیت است. 
خدا ریا نکند، فعاًل که هم در تأمینش مشکل داریم و هم در حفظش! ناکامی و کامیابی 
وزارت داخله، شبیه معجزه نیست که از طرف خداوند به بشر، آن هم به بند گان خاصش 
عطا شود و خاص ترین بند گان خدا در وزارت داخله گرد آمده باشند. کامیابی بدون شک 
در اثر تالش و تفکر و دقت روی مأموریت به دست می آید، مأموریتی که منتهی به پول 

نیست، به آسایش جامعه و گرفتن مخالن امنیت و نظم جامعه است.
ما قبول داریم که دولت نوپای افغانستان، انبوهی از مشکالت را پیش رو دارد. پیچ وخم های 
و  دود حیف  اما  بگیرد.  قرار  داخله بودن  وزارت  مسیر یک  در  تا  کند  باید طی  را  زیادی 
افسوس از جایی بلند می شود که آدم هایی در رأس اداره ها و ریاست های این وزارت قرار 
گرفته که ممکن است از نظر شایستگی، دو جو هم وزن نداشته باشند، حال  آن که لوی 
لوی فهمیده بوده گی ها بی کار بی کار هر روز نزد این نرسیده ها به وزن دو جو، خلص سوانح 
می فرستند. این مسئله در تمام این سال ها، حتا ممکن تا سال های زیاد بعدی هم پوشیده 
بماند که این افراد در تشکیالت اداره های مربوط به وزارت داخله از نگاه هوش و فراست 
و ذکاوت و شخصیت  چه گونه بوده و چه گونه خواهند بود. اما مواردی هم پیش خواهند 
که خلق  موردی  آخرین  آشکار شود.  مردم  بر  وزارت،  این  ارشد  کارمندان  نبوغ  که  آمد 
خدا در مسیر فهمیدن و کشفیدن نبوغ یکی از این بزرگواران و جلیل القدران قرار گرفت، 

نامه ای ست که این وزارت به خیمه ی تحصن  کننده گان فرستاده است.
وزارت داخله نوشته که به »خیمه ی محترم تحسین کنند گان پارک زرنیگار!« اول، خیمه از 
چه وقت تا حاال محترم و نامحترم شده که یکی از نوابغ این وزارت مال تحصن  کنند  گان 
پس  آری؟!  است،  تحصن کنند  گان  حتمًا  مبارک  منظور  دومًا،  داده؟  محترم  نسبت  را 
آقا/خانم!  بنویس  زرنگار  سومًا،  وزارت؟  این  کشیده  خود  کجای  از  را  تحسین کنند  گان 
معاش را که به حساب جناب چارُسم و طویل الگوش می بری و نوش جان می کنی. وقتی 
هم این نوشته را خواندی، مرا موال خطاب کن؛ چون قباًل یکی از بزرگان گفته که )من 
علمنی حرفًا، فقد صیرنی عبداً(! نه نه، از خیر موالبودن گذشتم. کسر شأن دارد. یک آدم 

دیگر چه فکر کند، بگوید این موال را ببین که پیروانش هنوز به وزن دو جو نرسیده اند؟
چهارم، بیش تر از چهل روز است که ربوده شده های زابل، در بند اند. حداقل توقع ما این 
بود که وزارت داخله به قول خودشان، با تشریک مساعی امنیت و اردو، در صدد رهایی 
این عزیزان باشد. اما این وزارت از تحصن کنند  گان خواسته که به سلسله ی همکاری های 
همیشگی تان، لطف نموده شهرت مکمل اسرا را برای ما بفرستید. حیف که اشرف غنی 
رییس جمهور است و نورالحق علومی وزیر داخله، ورنه می گفتم که ای در دهن تان لوبیایی 
که از وسط سوراخ است و از سوراخ آن تاری گرد کمرش حلقه شده داخل کنم و بعد از 
چند ثانیه دوباره بیرونش کنم. این چه منطقی  است که شما به بازار عرضه می کنید؟ نکند 
تصمیم دارید در سلسله ی  سرهایی که تر کرده اید و کل نه، سر این اسرا را هم تر کنید؟ 
آقا جان، پس آن عملیاتی که برای رهایی اسرا راه اندازی شد و آن رهبر و سربازانی که از 
سپاه طالب کشته شدند، دروغ بود؟ ای این بار به دهن تان پوست چارمغز خام رنده کنم، 

ملت را بازی می دهید؟! 
ارسال کردند، مطمئنید  خیلی خوب، گیریم که شهرت مکمل ربوده شده ها را برای شما 
اجرائاتی را که در نظر گرفته اید، مرعی می کنید؟ مرعی معنای اولش چریدن است، ولی 
شما آن را به معنای عملی کردن یا رعایت کردن آورده اید، اشکالی ندارد. اشکال در اجرائاتی 
است که شما در نظر گرفته اید. المصبا! بیش تر از چهل روز است که این اتفاق نامیمون 
افتاده و شما هنوز دنبال شهرت مکمل آن ها هستید؟ مگر فاجعه را بهتر از این می توان 
بار  نوشته، چند  را  قول حکومتی ها(  )به  استعالم  این  که  آدمی  تصور کرد؟ شاید همان 
بکند.  ارائه  بیاموزد و خدمات شایسته تری  بهتر  تا  باشد  رفته  بورسیه گرفته و خارج هم 
لطفًا بگویید که ما نیاز به سواد و دانش فارسی یا پشتو نداریم، کار ما داشتن تفنگ، رنجر، 
سرباز، یونیفورم و معاش است تا واجبات خویش را در شهر انجام بدهیم. این گونه، من 

یکی خوراکم کون مورچه شود اگر از شما راضی نشوم و راضی نمانم.
در اخیر، یک بار دیگر، ای به دهن تان هفت جی بی عکس مرچ سبز بیاندازم! می گویم چرا 
حال شهر و دیار من هیچ خوب نمی شود، شما مثاًل نبض امنیت را در دست گرفته اید، 

آن هم با این وضع رقت بار تان!

خبرنگار ناراضی

به داخل محترم وزارت ج.ا.ا
ای به دهن تان...

هادی دریابی

چین،
 امید تازه ی افغانستان 

با رونق اخیر در دیپلماسی مستقیم و دیدارهای  همراه 

مقام های بلندپایه ی چین و افغانستان از این دو کشور، 

امیدواری ای در میان افغان ها به وجود آمده که می توان 

و  میانجی  صادق،  شریک  یک  عنوان  به  چین  روی 

یک همسایه ی خوب حساب کرد. افزایش عالقه مندی 

اقتصادی و امنیتی حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، 

به  جمهوری اش  ریاست  ماه های  آخرین  جریان  در 

چین و اشرف غنی، رییس جمهور فعلی که اولین سفر 

اقدام های  نشانه های  همه   بود،  چین  به  خارجی اش 

عالی کابل برای ایجاد توازن دوباره در روابط با چین، 

جدید  امیدواری  اما  است.  سرد  روابط  سال ها  از  پس 

همکاری باید از دل پذیری های سیاسی فراتر برود و بر 

بنیاد قوی منافع دوجانبه استوار باشد.

و  چین  فنی  و  اقتصادی  مالی،  منابع  به  افغانستان 

دارد؛  نیاز  بین المللی  در سطح  این کشور  نفوذ سیاسی 

دیپلماسی  در  پیوند گم شده  ای  افغانستان  که  حالی  در 

عنوان  به  چین،  است.  چین  جیوپلیتیک  و  منطقه ای 

افغانستان  یک  نمی تواند  ظهور،  حال  در  قدرت  یک 

بی ثبات را در کنارش تحمل کند و نباید این کار را بکند. 

و  افراط گرایی  که  بی ثبات،  و  پردردسر  یک همسایه ی 

گروه های نیابتی تروریستی منطقه ای دامن گیرش باشد، 

احتماال بزرگ ترین مانع ظهور چین به عنوان یک قدرت 

صلح آمیز و مسئول است.

روم  امپراتوری های  چون  مثال هایی  از  است  پر  تاریخ 

حال  در  قدرت های  که  است  خمر  و  عثمانی  شرقی، 

همسایگی شان  در  بی ثباتی  دلیل  به  سرانجام  ظهور 

افغانستان،  و  چین  پاشیدند.  هم  از  یا  کردند  سقوط 

طعمه ی  و  برده اند  رنج  امپریالیستی  فتوحات  از  هردو، 

این  شده اند.  واقع  جیوپلیتیکی  مختلف  بازی های 

حمایت  خارجی  قدرت های  توسط  اکثرا  امپراتوری ها 

است  توانسته  چین  که  حالی  در  امروزه،  و  می شدند 

قوی  داخلی  لحاظ  از  و  کند  فرار  قدرت ها  این  نفوذ  از 

شود؛ افغان ها هنوز برای داشتن یک افغانستان متحد، 

شگوفا و امن می جنگند.

چین در سطح بین المللی و منطقه ای نفوذ سیاسی دارد 

و یک نیروگاه اقتصادی است و این ها همه می توانند در 

تسهیل گفت وگوها با گروه ها و کشورها، و اعمال فشار 

برآن ها، برای دستیابی به ثبات منطقه ای کمک کند. در 

حالی که ممکن است چین نگرانی امنیتی و جیوپلیتیکی 

جنجالی  مسئله ی  چنین  در  دخالت  برای  مشروع 

جنگ  یک  بالقوه،  طور  به  )و  منطقه ای  و  بین المللی 

بی پایان در افغانستان( داشته باشد، هزینه ی بی تفاوت 

ماندن بسیار باالتر از آن خواهد بود. همسایه ای که آن 

جنگ  و  افراط گرایی  مخدر،  مواد  تجارت  تروریزم،  را 

نیابتی فرا گرفته است، بزرگترین تهدید به امنیت ملی 

و ظهور چین است.

از سوی دیگر، چین هنگام برخورد با مسایل مرزی چین 

و افغانستان، به ویژه ی وقتی مسئله ی جنبش اسالمی 

ترکمستان پیش می آید، نباید به پاکستان اعتماد کند. 

برای چین، زمان آن فرارسیده است که به انفعال بودنش 

کار  وارد  افغانستان  حکومت  با  مستقیما  دهد،  پایان 

ملی  و  قوی  حکومت  یک  ایجاد  از  حمایت  در  و  شود 

در افغانستان کمک کند تا این حکومت بتواند شریک 

معتبر برای چین در همسایگی این کشور باشد.

بهترین  هم چنان  و  انسانی  و  طبیعی  منابع  افغانستان 

چین  استفاده ی  برای  که  دارد  را  جفرافیایی  موقعیت 

آماده اند. بانک جهانی افغانستان را کشوری با ظرفیت 

گسترده ی تبدیل شدن به مسیر انتقال منابع میان جنوب 

عنوان  به  چین،  است.  خوانده  مرکزی  آسیای  و  آسیا 

یکی از بزرگترین مصرف کنندگان مواد خام، بزرگ ترین 

سرک  ساخت  و  آهن  خطوط  ساختمانی،  شرکت های 

بسیار  و  باتجربه  کارآمد،  شرکت های  آن ها  دارد. 

شایسته اند که در سراسر جهان، از چین گرفته تا افریقا 

و آسیای جنوبی، در زمینه ی ایجاد زیربناها کار کرده اند. 

زیربنای  ترین  نیافته  توسعه  افغانستان  وجود،  این  با 

جهان را دارد. چین باید در زمینه ی توسعه ی زیربناهای 

و  افغانستان  منابع  به  تا  کند  سرمایه گذاری  افغانستان 

یک پل زمینی، که چین را با آسیای مرکزی و شرق میانه 

وصل می کند، دست یابد. 

عالوه برآن، افغانستان حیات خلوت خلیج فارس است و 

با توجه به این که مسیر بخش بزرگ عرضه نفت چین از 

خلیج می گذرد، توسعه ی نفوذ اقتصادی و سیاسی چین 

در افغانستان برای منافع ملی این کشور اهمیت حیاتی 

دارد. از آنجایی که بخش بزرگی از واردات انرژی چین 

انتقال  امنیت  پس  می کند،  عبور  افغانستان  حوزه ی  از 

انرژی چین به ثبات افغانستان وابسته است.

موسسات  و  حرفه ای  آموزش  مؤسسات  بهترین  چین 

رده بندی  به  نظر  دارد.  را  منطقه  در  عالی  تحصیالت 

موسسات  و  دانشگاه ها  اجوکیشن(،  )تایمز  اخیر 

]تحصیالت عالی[ چین در رده ی 100 بهترین دانشگاه 

و مؤسسات جهان قرار دارند. در همین حال، چین در 

جریان سال ها، تجربه های ارزشمند مونتاژ و تولید برای 

به  را کسب کرده است. چین می تواند  بین المللی  بازار 

بومی  تولید  صنعت  یک  ایجاد  زمینه ی  در  افغانستان 

مردم  از  بسیاری  که  کشوری  افغانستان،  کند.  کمک 

و  آموزشی  قابلیت های  از  می تواند  بی سوادند،  هنوز  آن 

تولیدی چین بسیار بهره ببرد.

به  پاکستان  طوالنی  مسیر  از  عمدتا  چین  محصوالت 

جاده های  که  این  دلیل  به  اند؛  شده  صادر  افغانستان 

دو  میان  کوهستانی  مرز  تقاضای  با  چین–افغانستان 

کشور سازگار نیست. تاجران افغانستان عالقه ی زیادی 

دارند.  چین  کارخانه های  و  شرکت ها  با  همکاری  به 

گاز  و  نفت  ملی  مانند شرکت  دولتی چین،  شرکت های 

چین و گروه متالورژی چین، در رودخانه ی نفت آمو دریا 

هرچند  کرده اند؛  سرمایه گذاری  عینک  مس  معدن  و 

نیستند.  دلگرم کننده  کنون  تا  پروژه  دو  این  تجربه ی 

الزامات قراردادی یا برآورده نشده اند، یا این که دوباره در 

مورد آن ها گفت وگو خواهد شد.

]یک  کامل  دنبال کردن  در  چین  که  مسائلی  وجود  با 

دارد،  افغانستان  در  تحویلی  و  پروژه[  یک  یا  موضوع 

آموزنده  بسیار  افغانستان  برای  چین  اقتصادی  مدل 

به  وابسته  اقتصاد  یک  از  باید  افغانستان  است. 

کمک ها، به سمت یک اقتصاد تجارت گرا و صادرات گرا 

زیادی  آموزنده ی  مسایل  اقتصادی  سیاست های  برود. 

در زمینه ی مدل ها و نمونه ها دارد. چین موفقانه از یک 

مدل اقتصادی سرمایه داری دولتی، همراه با ]داشتن[ 

تجارت  و  مونتاژ  خطوط  ویژه،  اقتصادی  زون های 

صادرات گرا استفاده کرده است و به یکی از بزرگترین 

درازمدت،  در  است.  شده  تبدیل  جهان  اقتصادهای 

منافع تعامل چین با افغانستان و اعمال نفوذ این کشور 

در زمینه ی ساختن یک افغانستان باثبات و امن، بسیار 

موقف  از  می تواند  چین  است.  آن  هزینه ی  از  بیش تر 

مذاکره  میز  به  گروه ها  کشاندن  برای  دیپلماتیکش 

از  حمایت  برای  قوی اش  اقتصادی  از  و  کند  استفاده 

برنامه های توسعه ی زیرساخت هایی که برای هردوطرف 

مفید است، استفاده کند. یک افغانستان باثبات و امن 

هم می تواند یک شریک تجارتی قابل اعتماد برای چین 

باشد و هم می تواند در منطقه ثبات بیاورد. بی ثباتی در 

این کشور می تواند زمینه ساز بی ثباتی در منطقه شود. 

احتماال چین باید به خاطر امنیتی ملی اقتصادی خودش 

در افغانستان درگیر شود.

افغانستان به منابع مالی، صنایع ساخت و ساز و قدرت نفوذ سیاسی چین ضرورت دارد. چین برای ثبات منطقه ای به 
افغانستان نیاز دارد. هردو کشور ضرورت دارند از نیاز متقابل شان بهره برداری کنند و یک همکاری قوی میان دو کشور 

ایجاد کنند.

برگردان: حمید مهدوینویسنده: تمیم عاصیمنبع: فارن پالیسی

محصوالت چین عمدتا از مسیر 
افغانستان  به  پاکستان  طوالنی 
صادر شده اند؛ به دلیل این که 
با  چین-افغانستان  جاده های 
میان  کوهستانی  مرز  تقاضای 
نیست.  سازگار  کشور  دو 
عالقه ی  افغانستان  تاجران 
زیادی به همکاری با شرکت ها 
دارند.  چین  کارخانه های  و 
چین،  دولتی  شرکت های 
و  نفت  ملی  شرکت  مانند 
متالورژی  گروه  و  چین  گاز 
نفت  رودخانه ی  در  چین، 
عینک  مس  معدن  و  دریا  آمو 
کرده اند؛  سرمایه گذاری 
پروژه  دو  این  تجربه ی  هرچند 
نیستند.  دلگرم کننده  کنون  تا 
برآورده  یا  قراردادی  الزامات 
در  دوباره  این که  یا  نشده اند، 
خواهد  گفت وگو  آن ها  مورد 

شد.



برای نخستین بار در تاریخ بشر، در سال 2007 شمار کسانی 

روستاها  در  بر شمار کسانی که  زندگی می کنند،  در شهر  که 

زندگی می کنند، فزونی یافت. در سال 1950 فقط 30 درصد 

نفوس جهان در شهرها زندگی می کردند. در سال 2050، 66 

پیش بینی  کرد.  خواهند  زندگی  شهرها  در  جهان  مردم  درصد 

تن  بیلیون/میلیارد   2.5 روند شهری شدن  این  که  شده  است 

به جمعیت شهری جهان اضافه خواهد کرد، »نزدیک به 90 

درصد این افزایش در آسیا و افریقا متمرکز خواهد بود.«

آینده ی  نیز،  و  می خورد  رقم  شهرها  در  جهان  آینده ی 

تا  متحد،  ملل  اخیر  مطالعه ی  یک  اساس  بر  افغانستان. 

 25.6 یا  افغانستان  جمعیت  نصف  به  نزدیک   2050 سال 

میلیون تن، در شهرها زندگی خواهند کرد. فقط در چند سال 

گذشته، وسعت و نفوس شهرهای بزرگ این کشور به شکل 

چشم گیری افزایش یافته اند. شهر کابل، پایتخت افغانستان، 

در  اما  داشت؛  نفوس  میلیون   1.5 حدود  در   2001 سال  در 

سال 2014 نفوس آن نزدیک به شش میلیون رسید و تبدیل 

به پنجمین شهر جهان با سریع ترین گسترش گردیده است. 

اما با وجود گسترش سریع شهرها در افغانستان، دولت برای 

آماده ساختن نهادهای حکومتی برای رفع چالش های ناشی از 

این گسترش، کار اندکی انجام داده است. 

عمدتا  آوارگان،  برگشت  دلیل  به  افغانستان  شهری  جمعیت 

از پاکستان و ایران که پس از سرنگونی طالبان اوج گرفت؛ 

حوادث  و  جنگ  دلیل  به  داخلی  بی جاشدگان  شمار  افزایش 

طبیعی  و مهم تر از همه، شتاب مهاجرت های از روستا به شهر 

مهاجرت  شهرها  به  روستاها  از  که  مردمانی  یافت.  افزایش 

می کنند، در جست وجوی فرصت ها و منابعی اند که در روستاها 

آنان برای خود کار و برای فرزندان شان  در دسترس نیستند. 

باشند،  داشته  دسترسی   خدمات  به  می خواهند،  بهتر  آموزش 

مجالی برای لذت بردن از زندگی پیدا کنند و به آسایش هایی 

دست یابند که ویژه ی زندگی شهری اند. 

عالوه  بر این تمایل برای زندگی شهری  اما بخشی از روآوردن 

برای  کشور  این  که  است  بوده  دلیل  این  به  به شهرها  مردم 

نیست. مسایل  مناسبی  زراعت جای  بر  مبتنی  کنونی  اقتصاد 

زیربناهای  آبیاری،  مناسب  سیستم های  نبود  تولید-  با  مرتبط 

قابل  نبود زمین  و  نبود ماشین آالت مدرن  ناکافی حمل ونقل، 

کشت وکار- موانع بزرگی بر سر راه توسعه ی بخش زراعت در 

این کشور ایجاد کرده اند و این هشداری ست برای مقام های 

موتور  نمی تواند  سنتی  زراعت  الگوی  که  افغانستان  دولت 

متحرک این کشور به سوی رشد اقتصادی گردد. 

است،  کشت  قابل  زمین  درصد   12 فقط  که  افغانستان  در 

در  را تشکیل می دهد،  ملی  ناخالص  تولید  زراعت 20 درصد 

حالی که 78 درصد نیروی کار این کشور را به خود مصروف 

کم  اینقدر  زیاد،  انسانی  نیروی  قدر  این  چرا  اینکه  می کند. 

تولید می کند، دالیلی دارد. اما نوع مالکیت زمین دلیل اصلی 

این ناکارآمدی ست. 

چند  که  توسعه  حال  در  کشورهای  دیگر  از  بسیاری  برخالف 

نفر زمین های وسیع را در اختیار دارند، اکثر زمین های زراعتی 

افغانستان، زمین های کوچک خانوادگی ست. با این حال، با 

افزایش جمعیت در سال های اخیر، این زمین ها میان وارثان 

به قطعه های کوچک تر تقسیم شده  و اتکای زندگی به آن را 

برای خانواده ها دشوارتر کرده است. در کنار آن، شیوه ی غیر 

ماشینی تولید هم چنان یک چالش است و حاصالت را پایین 

و  فراگیر  فقر  که  می خواهند  افغانستان  رهبران  اگر  می آورد. 

به جای  ریشه کن سازند،  از کشور  را  ناسالم  تغذیه ی  مشکل 

بخش زراعت، باید بر بخش های اقتصادی شهری توجه کنند. 

خواسته  افغانستان  مانند  کشورهایی  از  متحد  ملل  واقع،  در 

شهری-  خالقانه ی  صنایع  درازمدت  توسعه ی  برای  که  است 

مانند هنر، فیشن و معماری- را از نظر نیفگنند. 

به دلیل این تغییر توجه، در این اواخر حرف وسخن های زیادی 

در کابل درباره ی صنعت استخراج معادن و اینکه این صنعت 

جریان  در  کند،  حفظ  را  کشور  این  اقتصاد  می تواند  چگونه 

آن که  با  گردد.  شهری  باید  نیز  صنعت  این  اما  است.  بوده 

معادن اکثرا در مناطق روستایی قرار دارند، صنعت آن نیازمند 

شیوه ی زندگی و خدمات شهری است- مانند حمل ونقل مدرن، 

مسکن و خدمات شهرداری. برای رسیدن به سطح باالتر تولید 

صنعتی در استخراج معادن، افغانستان به نسلی از کارگرانی 

نیاز خواهد داشت که در مناطق پرجمعیت زندگی و بر اساس 

یک تقسیم اوقات منظم کار می کنند و این از زندگی روستایی 

زیادی  فاصله ی  است،  برخوردار  بیشتر  انعطاف پذیری  از  که 

دارد. پس اگر اگر آینده ی اقتصاد افغانستان وابسته به معادن 

است، چنانکه بسیاری به این باور اند، آموزش دادن نیروی کار 

مناسب از طرف حکومت، ساختن زیربناهای ضروری و بهبود 

اداره و حکومت داری شهری برای وفق دادن خود با تغییراتی 

که در شهرها خواهند امد، از اهمیت باالیی برخوردار است. 

افغانستان  زراعتی کنونی )عمدتا سنتی( دهقانان  در سیستم 

آنان  اندوزند:  ثروت  آن  از  که  کنند  تولید  نمی توانند  آنقدر 

نمی توانند پول ذخیره کنند. ذخیره کردن پول یکی از عوامل 

کلیدی تحرک اجتماعی و رشد اقتصادی ست. تنها با زندگی 

در شهر ممکن است که مردم فرصت بهتری برای انباشت پول 

و ذخیره ی مازاد درآمد شان دارند. 

امریکایی که  اقتصاددان  بر اساس یک مطالعه )سروی( دو 

در سال 1968 منشر شده، ظرفیت توسعه دارای چهار شاخص 

سیستم های  بهبود  شخصی،  ذخیره های  افزایش  است: 

به  رهبری  [دولت]  تعهد  و  زراعت  شدن  ماشینی  حمل ونقل، 

مقایسه  جهان  کشور   75 که  مطالعه  این  در  اقتصادی.  رشد 

به  توسعه  حال  در  کشورهای  توسعه«ی  »ظرفیت  و  شده 

که  شده  دانسته  کشوری  افغانستان  شده،  گرفته  سنجش 

ظرفیت توسعه در آن پایین است و اقبال آن برای بیرون رفتن 

از آن وضع، صفر دانسته شده است. این همه به دلیل سنتی 

بودن ساختارهای اقتصادی آن بوده است. نزدیک به 50 سال 

از آن زمان گذشته است، اما ساختارهای اقتصادی افغانستان 

از آن روز تا کنون چندان تغییر نکرده است. 

توسعه در بسیاری از کشورها شکلی از شهری شدن بوده است، 

چنان که هیچ کشور توسعه یافته ی وجود ندارد که اکثر نفوس 

آن در روستاها زندگی کنند. برخی ها مانند ادوارد گالسر، استاد 

اقتصاد در دانشگاه هاروارد تا آنجا پیش می رود که می گوید: 

بر  ندارد.«  وجود  روستایی  غنی  و کشور  فقیر  »کشور شهری 

اساس گفته های گالسر، تراکم و گوناگونی جمعیت بزرگترین 

منابع ثروت در شهر هستند. وقتی مردم در شهرها در نزدیکی 

هم زندگی می کنند، به این معناست که برای خالقیت و ابتکار 

برای  دلیل  این  به  دارد.  وجود  بیشتر  زمینه های  و  فرصت ها 

توسعه و رشد پایدار، یک کشور به یک اقتصاد غالب شهری 

نیاز دارد. 

به خاطر این فرصت هاست که مهاجرت از روستا به شهر در 

یک  وقتی  است.  بوده  طرفه  یک  مسافرت  یک  افغانستان 

داوطلبانه  دیگر  می شود،  مسکن گزین  شهر  در  روستایی 

از  که  داخلی  بی جاشدگان  حتا  برنمی گردد.  دهکده اش  به 

جنگ گریخته اند و در حومه های شهر در زیر خیمه ها زندگی 

می کنند، می گویند که بدون در نظرداشت اینکه چه وقت صلح 

دلیل  برنمی گردند.  شان  روستاهای  به  دیگر  می شود،  برقرار 

آن ساده است: حتا در زاغه های شهر با شرایط دشوار زندگی 

دست رسی  روستایی  مناطق  از  بیشتر  خدمات  و  کار  به  مردم 

دارند. و این در حالی ست که افغانستان در ارائه خدمات اولیه 

از کوتاهی ها و نواقص جدی رنج می برد. 

در دوره ی پس از طالبان، وضعیت اندکی تغییر کرد و این تغییر 

مدیون میلیاردها دالر کمک خارجی بوده است. اما مسئولیت 

رساندن این کمک های خارجی به مناطق روستایی افغانستان 

به دوش جامعه ی انجویی )سازمان های غیردولتی( افغانستان 

حکومت  بی میلی  واقع،  در  حکومت.  دوش  به  نه  است  بوده 

و اصالح  توسعه ی شهری  برای  در سرمایه گذاری  افغانستان 

اداره و حکومت داری شهری در این واقعیت ریشه دارد که هر 

خدمات  حکومت  از  کنند،  زندگی  شهرها  در  بیشتر  مردم  قدر 

شهری،  توسعه ی  مسئول  حکومتی  نهاد  می خواهند.  بیشتر 

بخش های  ناکارآمدترین  از  »یکی  شهرسازی،  امور  وزارت 

حکومت« دانسته می شود که ظرفیت مصرف نصف بودجه ی 

عادی انکشافی اش را ندارد. 

اما به نظر می رسد که نگاه افغانستان به شهری شدن اشتباه 

است. اگر حکومت می خواهد که با فقر مبارزه کند و کیفیت 

ببرد، شهری شدن/ساختن بهترین  باال  را  زندگی شهروندانش 

فرصت است. در شهرها، به دلیل تراکم جمعیت فراهم ساختن 

صحی  خدمات  آب،  تهیه ی  جاده ها،  ساختن  مانند  خدمات 

و آموزشی نسبت به روستاها که نفوس در آن پراگنده  است، 

گالسر  گفته ی  به  بنا  نتیجه،  در  است.  ارزان تر  و  آسان تر 

اقتصاددان، شهرها »بهترین امید برای بیرون کشیدن مردم 

از فقر بدون تخریب سیاره ی ماست.« 

تشویش  به جای  و  است  در شهری سازی/شهری شدن  آینده 

برنامه های  روی  کار  باید  افغانستان  دولت  آن،  درباره ی 

حکومت داری  و  اداره  اصالح  شمول  به  شهری،  توسعه ای 

شهری، را آغاز کند. برای پایان دادن به نزاع بین وزارت امور 

این  بین  مسئولیت  وظایف،  بر سر  و شهرداری ها  شهرسازی 

دو اداره به خوبی تقسیم گردند. شهرداری ها باید غیرسیاسی 

شوند و بر اساس قانون اساسی افغانستان، شهرداران توسط 

رای مستقیم مردم انتخاب گردند. در حال حاضر، شهردارها 

تعیین  جمهور  رییس  توسط  محلی  مقام های  دیگر  مانند 

می گردند. در این صورت، آنان بیشتر به وفاداری سیاسی شان 

انتخابی  شهردار  یک  شایستگی.  و  ظرفیت  تا  می کنند  فکر 

می تواند در برابر مقام های حکومتی فاسد بایستد و باشندگان 

حساب ده  کارکردهایش  به  رابطه  در  را  او  می توانند  شهر 

بسازند. افغانستان باید اقدامات حساب شده و برنامه ریزی شده 

خوش آیند  قابل زندگی،  بیشتر  را  شهرها  تا  گیرد  دست  روی 

نیست،   تهدید  زنان. شهر  برای  ویژه،  به  بسازد-  و مصئون تر 

فرصت است، به ویژه برای کشورهای فقیری مانند افغانستان.
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آیا آینده ی افغانستان در شهرها رقم می خورد؟
آینده در شهری شدن است. افغانستان باید قوی تر حرکت کند تا از قافله عقب نماند.

نویسنده: علی کریمی  برگردان: جواد زاولستانی منبع: فارن پالیسی 

در دوره ی پس از طالبان، وضعیت اندکی تغییر کرد و این تغییر مدیون میلیاردها دالر کمک خارجی بوده است. اما مسئولیت رساندن 
این کمک های خارجی به مناطق روستایی افغانستان به دوش جامعه ی انجویی )سازمان های غیردولتی( افغانستان بوده است نه به دوش 
این  در  اداره و حکومت داری شهری  و اصالح  توسعه ی شهری  برای  افغانستان در سرمایه گذاری  بی میلی حکومت  واقع،  در  حکومت. 
واقعیت ریشه دارد که هر قدر مردم بیشتر در شهرها زندگی کنند، از حکومت خدمات بیشتر می خواهند. نهاد حکومتی مسئول توسعه ی 
بودجه ی عادی  ناکارآمدترین بخش های حکومت« دانسته می شود که ظرفیت مصرف نصف  از  امور شهرسازی، »یکی  شهری، وزارت 

انکشافی اش را ندارد. 



حکومت  تشکیل  از  که  می شود  شش ماه  از  بیش 
این  آورد  دست  ترین  مهم  می گذرد.  ملی  وحدت 
پیمان  نامه ای  توافق  امضای  این مدت،  حکومت در 
امنیتی با امریکا، بازگشایی پرونده کابل بانک و بعضی 
بهبود  برای  این حکومت،  تالش های سیاسی رهبران 
روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان است. این 
سفرها بیشتر بر محور جلب همکاری های اقتصادی و 
کمک به تامین صلح در افغانستان متمرکز بوده است.

حکومت  رهبران  اشتراک  می  توان  را  آن  ترین  مهم   
در  که  کرد  یاد  لندن  کنفرانس  در  ملی  وحدت 
که  شدند  متعهد  جهانی  کشورهای  کنفرانس،  این 
می  ادامه  افغانستان  به  شرطی  به  را  کمک های شان 
زمینه ای  در  ملی  وحدت  حکومت  کارکرد  که  دهند 
تامین امنیت و اصالح نظام انتخاباتی قابل توجه باشد 

و در این عرصه ها پیشرفت هایی به وجود آید. 
بوده  ناکام  حکومت  کارکرد  داخلی،  عرصه  در 
صرف  آن،  رهبران  مصروفیت   بیشترین  تاکنون  و 
چانه زنی برسر انتصاب و گزینش مقام ها و پست های 
زمینه،اختالف  این  در  و  است  گردیده  دولتی  مهم 
حکومت  این  عمر  از  ماه  شش  که  اکنون  دارند. 
نشده است.وزرای که  کابینه ای آن تکمیل  می گذرد 
تن  بودند هشت  معرفی شده  به مجلس  اول  دور  در 
آنها رای اعتماد گرفتند و در دور دوم هژده نامزد وزیر 
به مجلس معرفی شده اند،از سابقه کاری آن ها و نیز از 
چگونگی ارائه برنامه های شان معلوم می شود که این 
نامزد وزیران، از توانایی و شایستگی کمتری نسبت به 
نامزد وزیران قبلی که از طرف مجلس نمایندگان رد 

شدند، برخوردارهستند.
 اختالف رییس جمهور و رییس اجرایی در این روزها 
بار دیگر باال گرفته، یکی از اختالف های مهم آن ها 
هرچند  می باشد.  ملی  وزیردفاع  نامزد  معرفی  سر  بر 
که مشخص شده است که نامزد وزیر دفاع از طرف 
به  این که چه کسی  اما،  رییس جمهور معرفی گردد 
عنوان وزیر دفاع معرفی شود،این فرد از طرف هر دو 

جانب مشخص نگردیده است.  

اصالح  کمیسیون  ریاست  برسر  اختالف ها  از  یکی 
نظام انتخاباتی می باشد. پیش از این، رییس جمهور 
به  را  نمایندگان  مجلس  عضو  بارکزی  بانوشکریه 
اما،  بود.  کرده  معرفی  کمیسیون  این  رییس  عنوان 
رییس اجرایی با آن مخالف کرد که با رییس جمهور 
در این مورد  که خانم بارکزی رییس کمیسیون اصالح 
موافقت  آن  با  و  نکرده  توافق  باشد،  انتخاباتی  نظام 
ندارد. خانم بارکزی به خاطر این اختالف از ریاست 

این کمیسیون کنار زده شد.
رییس  اخیر  گیری  موضع  مورد  در  دیگر  اختالف 
در  سعودی  عربستان  از  حمایت  مورد  در  جمهور 
جنگ یمن می باشد. رییس جمهور در بیانه ای رسمی 
عربستان  صورتی  که  در  بود،  کرده  مطرح  خویش 
سعودی مورد حمله قرار گیرد با تمام نیرو از عربستان 
آن  به  که  است  حاضر  و  می کند  حمایت  سعودی 
کشور نیروی نظامی بفرستد. اما، رییس اجرایی آقای 
عبدالله و معاون دوم آن، محمد محقق گفته بودند که 
در این مورد در شورای امنیت ملی توافق نه کرده اند 
که در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت شود. 
این اختالف ها نشان می دهد که میان رییس جمهور 
و رییس اجرایی، هماهنگی وجود ندارد. آقای غنی 
از این که به عنوان رییس جمهور می باشد این توجیه 
را در مورد  نهایی  باید تصمیم  برای خود دارد که  را 
مقام های  انتصاب  و  گزینش  گذاری ها،  سیاست 
عملکرد  این  از  اجرایی  رییس  اما،  بگیرد.  او  دولتی 
استدالل  و  باشد  می  ناراض  جمهور  رییس  نیت  و 
می نماید که توافقنامه تشکیل حکومت و حدت ملی 
را داده است.  با رییس جمهور  برابر  او صالحیت  به 
»آینده  کنفرانس  در  عبدالله  آقای  خاطر  همین  به 
برگزار  به روز چهارشنبه )19 حمل(  بشر« که  حقوق 
شده بود 'گفت: "ریاست اجرایی افغانستان یک پست 
خیالی نیست، یک پست تشریفاتی نیست، یک تحفه 
به  وظیفه  یک  نیست،  اشخاص  یا  شخص  طرف  از 
نمایندگی از یک قشر یا گروه نیست، بلکه به عنوان 
یک مقام در دولت وحدت ملی است که قبول شد 

انتخاباتی  همان  نتیجه  در  افغانستان  برای  بهتر  راه 
این  است."  ملی  وحدت  دولت  گرفت،  صورت  که 
اظهارت آقای عبدالله می رساند که میان او و رییس 
اجرایی  مقام  صالحیت های  حدود  مورد  در  جمهور 
عدم  از  حکایت  و  دارد  وجود  بنیادی  اختالف های 

هماهنگی میان آن ها می نماید.
 سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که 
ریشه ای این اختالف ها را باید در کجا جستجو کرد 
و آیا ممکن است که هر دو رییس حکومت وحدت 

ملی، هماهنگ عمل کنند؟
ملی  وحدت  حکومت  اختالف  که  است  این  پاسخ 
ناشی از ماهیت این حکومت می باشد. این حکومت 
برنامه های  سر  بر  توافق  براساس  که  است  ائتالفی  نه 
باشد  آمده  وجود  به  مشخص  اهداف  و  سیاسی 
موثر  کارکرد  برای  آن  دهنده  تشکیل  تیم  های  که 
حکومت بیاندیشد. نه حکومتی واقعی و حدت ملی 
ملی«  »وحدت  ارزشهای  و  ملی  منافع  از  که  است 
از هنجارها و  به حمایت  ملزم  را  نمایند و خود  دفاع 
متشکل  حکومت  این  بداند.  ملی  وحدت  ارزشهای 
بر  انگیزه طرح تشکیل آن  بوده که  مافیای قدرت  از 
تفکر قبیلوی استوار بوده است از این رو از گروه های 
از  تا  می کند  نمایندگی  قبیلوی  قدرت  مافیایی 

حاکمیت سیاسی این سرزمین.
 از همین جهت کشمکش ها در درون این حکومت 
های  مهره  گزینش  و  قدرت  اعمال  سر  بر  بیشتر 
حلقات تشکیل دهنده آن می باشد. طرح موافقنامه ای 
نظام  تحکیم  برمبنای  که  آن  از  پیش  حکومت  این 
استوار شده باشد بر توافق شکلی برسر تقسیم قدرت 
در  هماهنگی  خاطر  همین  به  است،  گردیده  استوار 
این  در  اختالف  مبنای  ندارد.  وجود  حکومت  این 
پنجاه  براساس  قدرت  تقسیم  همان  که  حکومت 
اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  میان  درصدی 
می باشد مشکل برانگیز است. مشکل به نظر می رسد 
بر سر تقسیم قدرت در میان رهبران آن  که اختالف 

از بین رود.   
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یادداشت های سخیداد هاتف

کشور،  چند  همین  مردم  یعنی  ما،  مردم 
خود  رایگان  نظر  مفتی  یک  اند.  قدرناشناس 
را در مورد نوع رابطه ی دوستانه میان زن و 
کسی  از  نظر  این  بابت  و  کرده  عرضه  شوهر 
به  ببین که  و  بیا  نگرفته است. حاال  پولی هم 
جای تشکر از این مفتی، هر کسی که دستش 
شروع  می رسد،  موبایل  و  کامپیوتر  کلید  به 
کرده به اعتراض. ایشان گفته که در صورت 
به  را  خود  همسر  می تواند  مرد  یک  اضطرار 
این سخن عیب  نمی دانم کجای  بطلبد.  کمک 

دارد؟ 
تا اضطرار و کمک داریم  البته اضطرار داریم 
و  مالیم  شوهِر  یک  کنید  فرض  کمک.  تا 
ناگواری  وضعیت  در  عاشق  و  صلح دوست 
هست  جایی  در  شوهر  این  مثال  افتاده.  گیر 
نه  و  نانی  نه  و  هست  آبی  نه  آن جا  در  که 
حالی  چه  در  شوهر  این  که  دارد  خبر  کسی 
است. یک روز می گذرد و دو روز می گذرد و 
سه روز و سرانجام کارد به استخوان می رسد. 
بگویم که خانم  باید  نکرده ام  فراموش  تا  آها، 
با ایشان هست. معلوم نیست که  این آقا هم 
است  محروم  نان  و  آب  از  هم  خانم  این  آیا 
خانم.  نه  آقاست  سر  حرف  فعال  ولی  نه.  یا 
چند روز که می گذرد، چنان که گفتم، وضعیت 
اضطراری می شود. شوهر محترم یا باید بمیرد 
برای  بمیرد،  اگر  بگیرد.  قرار  محبت  مورد  یا 
بوده،  او  تا همین لحظه در کنار  همسرش که 
خیلی بد می شود. بعد از شوهر، او می خواهد با 
این دنیای فانی چه کار کند؟ اگر کسی ، و در 
نمی خواهد  است،  خانم  همان  این کس  این جا 
که آقا بمیرد، باید محبت خود را به او ارزانی 

دارد. چه گونه؟ 
پاسخ  گفته،  عربستانی  مفتی  که  چیزی  کِل 
گفته  ایشان  است.  »چه گونه؟«  سواِل  همین 
مذکور  شوهر  اضطراری  وضعیت  این  در  که 
این که  نه  نماید.  تناول  را  خود  خانم  می تواند 
خدای نخواسته خانم خود را به زور وادار به 
خورده شدن کند. خوِد خانم طرف شوهر خود 

نگاه می کند و می گوید:
مرا  می خواهی  اگر  نکن،  تعارف  »ابومثقال، 

بخوری بگو«.
تشدید  گرسنگی  با  که  حیا،  فرط  از  ابومثقال 

شده، به خانم خود می گوید:
»خواهش می کنم. لطفا یک کیلو بده«.

ایشان  و  می دهد  آقا  به  و  می َکنَد  خانم  بعد، 
از حالت اضطرار بیرون می آید. چیزی که در 
این میان کمی غیرانسانی به نظر می رسد، این 
از بدن خود را  است که خانمی که یک کیلو 
به شوهر خود می بخشد، البد یک کیلو گوشت 
خام  که  هم  را  گوشت  این  دیگر.  می دهد 
نمی توان خورد. آقا هم که ناز کرده افتاده. این 
خانم باید با بدن خون چکان روغن و پیاز و... 
باید  قسمتش  این  کند.  بار  دیگ  و  کند  پیدا 

بازبینی شود.

عاشقت هستم، 
می خورمت

خواستگاه اختالفات 
در حکومت وحدت ملی 

فرهاد خراسانی



آیا آی پد می تواند 
جاگزینی برای یک لپ تاپ باشد؟

6

بگو مگو از

دی شب بخش هایی از برنامه های نامزدوزرا را در شورای 

ملی متاشا می کردم. باور کنید لحظه یی فکر کردم طنز 

می شوند.  گفته  ملی  در شورای  سیاسی  یا هجویه های 

جریان  در  انگار  می گفت،  سخن  انقالبی  چنان  یکی 

تظاهراتی قرار دارد و احتجاجیه یی را پیش کش می کند. دیگری فرق میان برنامه 

و اسرتاتژی را منی دانست و با استفاده از این واژه ها، »متخصص« بودنش را توجیه 

می کرد و سومی که باید برنامه های حقوقی طرح می کرد، منت به شدت بروکراتیکی 

را به مشکل مرور می کرد.

چنین است انتظار بی پایان برای کابینه ی متخصص! می ترسم واژه ی »متخصص« 

به بد ترین دشنام سیاسی برای »رهربان« وحدت ملی مبدل شود.

ملی«  »وحدت  می توانیم  چه گونه  »ملت« ناشده  ما 

داشته باشیم؟

ما در یک رسزمین چندقومی و چندمذهبی و چندفرهنگی 

زند گی می کنیم. از نظر فرهنگی، اقوام افغانستان آن قدر 

که با همسایه ها نزدیک اند، با یک دیگر نیستند و کسانی که فکر می کنند با مشرتکات 

فرهنگی می توان »ملت« شد، از نظر من اشتباه می کنند. ما فقط می توانیم »ملِت 

عدالت  تا  نیست  ممکن  این،  باشیم.  جمهوری  یک  شهروندان  شویم.  سیاسی« 

اجتامعی و حاکمیت قانون در کشور ما پیاده نشود. وضعیتی که هیچ شهروندی از 

شهروند دیگر برتری نداشته باشد. در آن صورت، ما یک ملت سیاسی چندفرهنگی 

خواهیم بود و »وحدت ملی« به مفهوم هم آهنگی » اکرثیت« شهروندان برای منافع 

کالن رسزمین ما خواهد بود. منافعی که در یک فرآیند دموکراتیک تعریف شده اند و 

ایدیالیستیک نیستند؛ اما انرژی بازتعریف را دارند.

فعالیت مدنی خستگی ناپذیر  و  مبارزه ی روشنگران   برای ملت شدن، کارایی دولت ، 

» ملت«  از  حاال  چرا  اما  شوند؛  فراهم  اجتامعی-اقتصادی  زمینه های  تا  است  نیاز 

سخن می گوییم؟

برای این که هنگامی که جمهوری دارید، »ملت« هم دارید. مردمی که رای می دهند 

)گذشته از فراز و فرود انتخابات(، »ملت« خوانده می شوند. ملت از نظر »رسمی« 

حضور دارد؛ اما بیش تر به سود سیاست پیشه ها کار می کند... چنان است که می شود 

بالگردان سیاست مداران و هرچه خواستند، می گویند »خواست ملت« است و هرچه 

نخواستند، می فرمایند » ملت منی خواهد«.

مبارزه ی مدنی سبب می شود که آن جایگاه را که هست و نیست، آهسته آهسته مردم 

ُپر کنند و در صحنه ی سیاست حضور واقعی داشته باشند. ما هرچه چیغ بزنیم که 

» ملت« نیستیم ، رساًم » ملت« هستیم و بازیچه ی سیاست مدارها. باید این جایگاه 

را از آن ها گرفت. زود منی شود؛ باید به هامن سمت پیش تر رفت.

غزنی بازهم خون گریست

صبح امروز دست کم دوازده مسافر هزاره در والیت غزنی 

در یک انفجار ماین به قتل رسیدند. این دوازده تن سوار 

بر یک موتر تونس از ولسوالی قره باغ به سوی منطقه ی 

رساب در ولسوالی جغتو در حرکت بودند که موتر شان در منطقه ی ده مال از مربوطات 

با ماین کار گذاری شده توسط طالبان برخورد کرد و همه به قتل  ولسوالی خوگیانی 

رسیدند. گفته می شود این ماین از راه دور کنرتول می شده است.

رحمت الله علی زاده، خربنگار فرانس پرس در غزنی می گوید، شدت انفجار به حدی 

بوده که جنازه ها تکه تکه شده و قابل شناسایی نیستند. آقای علی زاده می گوید، جنازه ها 

به کلی متالشی شده اند و مردم مجبور شده تکه های جنازه ها را در خریطه ها جمع آوری 

کنند. به نقل از آقای علی زاده، در بین کشته شده ها چهار زن نیز شامل هستند. متام 

کشته شده ها باشنده گان ولسوالی قره باغ و از مردم هزاره هستند که به خاطر رشکت در 

یک مراسم فاتحه به منطقه ی رساب می رفتند. در سال جاری میالدی این دومین 

انفجار ماین با کنرتول از راه دور در والیت غزنی است که مسافران هزاره را هدف قرار 

می دهد. به تاریخ ۲۰ جنوری سال جاری نیز یک موتر حامل ۹ مسافر هزاره که همه 

باشنده گان ولسوالی جاغوری بودند، در اثر انفجار یک ماین با کنرتول از راه دور، در 

مربوطات ولسوالی خوگیانی غزنی به قتل رسیدند.

از مردم زابل بايد قدرداين کرد!

 31 که  باشد  راست  حکومت  و  زابل  بزرگان  حرف  اگر 

هم وطن ما را تروريست هاي خارجي گروگان گرفته اند، 

بايد از مردم زابل قدرداين گردد؛ زيرا:

1. خارجي ها فرشته هستند و نياز به جاي، آب و نان ندارند و مردم زابل به آن ها جاي 

نداده و آب و نان آن ها را تأمني مني کنند؛

نفر هزاره در بني دو بس رشکت غزين پیام  ۲. خارجي ها علم غيب داشتند که 31 

هستند و مردم زابل به خارجي ها راپور نداده اند؛

3. خارجي ها نابغه هستند که بدون حضور در بني پشتون ها، زبان پشتو را مانند آب 

خوردن صحبت کنند و متام مناطق زابل را مانند کف دست شان بلند باشند؛

از  و  با گروگان گريها گفت وگو کرده  يا کشور خارجي  در هوا  زابل حتام  بزرگان   .4

خواسته ی آن ها مطلع شده اند؛ زيرا خارجي ها در زابل نيستند؛

5. خارجي ها نياز به موتر، تيل موتر و ديگر امکانات ندارند و مردم زابل در تأمني اين 

تجهيزات با خارجي ها همکاري نکرده اند؛

6. مردم زابل مي دانند که روي زمني هاي غصب شده ی هزاره ها زندگي مي کنند، لذا 

هرگز مردمي را که سخاوت مندانه زمني هاي خودشان را به زابليان داده اند، گروگان 

مني گريند؛

7. زابليان سه هزار نفر را در زمان حکومت طالبان نيز در کنده پشت، زنده به گور 

نکرده بودند، بلکه آن جنايت وحشت ناک نيز کار خارجي ها بود.

و  زابل  مردم  آن  مستقيم  مسئول  بيافتد،  گروگان ها  براي  که  اتفاقي  هر  پ.ن: 

حکومت افغان ملتي ارشف غني خواهد بود.

Malek Sitez

Samay Hamed

Basir Ahang

محمدنسیم جعفری







معرفی  زمان  از  و  گذشته  سال  چند  در  تبلت ها 
در  محبوب  گزینه هایی  به  اپل،  توسط  آی پد 
دنیای دستگاه های قابل حمل مبدل شده اند. این 
سخت افزاری  قدرت  افزایش  کنار  در  محبوبیت 
تبلت ها، تا جایی پیش رفته است که حتا برخی 
قدیمی  لپ تاپ  دارند  قصد  که  زمانی  کاربران 
با دوراهی خرید لپ تاپی  کنند،  را جاگزین  خود 

جدید یا تبلتی مانند آی پد مواجه می شوند.
یک  برای  جاگزینی  می تواند  آی پد  آیا  این که 
لپ تاپ باشد، به این که قصد انجام چه کارهایی 
را با دستگاه دارید، این که چه دستگاه های دیگری 
در اختیار دارید و عوامل مختلف دیگر بستگی 
دارد. در گام نخست، نگاهی کلی به این که آی پد 
می تواند یا منی تواند جاگزین یک لپ تاپ شود 
دو  این  بین  مقایسه ای  سپس  و  داشت  خواهیم 
تصمیم گیری  روند  تا  داشت  خواهیم  دستگاه 

تسهیل شود.
لپ تاپ  جاگزین  را  آی پد  دارید  قصد  اگر 
ایر توصیه می شوند.  ایر 2 و آی پد  کنید، آی پد 
آی پدهای قدیمی توانایی ارائه ی رسعت و قدرت 
نیز   3 مینی  آی پد  ندارند.  را  جدیدتر  مدل های 
دستگاه فوق العاده ای است؛ اما راحتی استفاده از 
یک لپ تاپ برای انجام وظایف مختلف را ارائه 

منی کند.
درست،  کاربر  برای  و  مناسب  جانبی  لوازم  با 
برای  لپ تاپ  یک  جاگزین  می تواند  آی پد 
قدرت  به  توجه  با  فعالیت ها شود.  بیش تر  انجام 
ایر،  آی پد  و   2 ایر  آی پد  مناسب  سخت افزاری 
 128 ذخیره سازی  حافظه ی  با  مدل هایی  انتخاب 
گیگابایت، پشتیبانی آی کلود )iCloud(  به همراه 
انجام  برای  آی پد  از  می توان  آی فون،  از  استفاده 
نظر کاربر  فعالیت های روزمره ی مورد  از  بسیاری 

استفاده کرد.
است  کلیدی  ویژگی های  از  یکی  چاپ،  امکان 
آن  به  کار  محل  و  خانه  در  کاربران  بیش تر  که 
طریق  از  که  است  این  خوب  خرب  دارند.  نیاز 
صورت  به  می توانید  وای فای،  چاپ گرهای 
به  اقدام  آی پد  از  کمپیوتر،  از  بی نیاز  و  مستقیم 
پرسش  کنید.  خود  نظر  مورد  اطالعات  چاپ 
اطالعات  از  پشتیبان گیری  امکان  دیگر،  کلیدی 
از  می توان  آی کلود  طریق  از  که  است  آی پد 
ابری  فضای  در  آی پد  روی  موجود  داده های 

پشتیبان گیری کرد.
با استفاده از اپلیکیشن های مناسب، می توانید به 
کنید؛  اقدام  فیلم  حتا ساخت  و  ویرایش عکس 
فعالیت  این زمینه  به صورت حرفه ای در  اگر  اما 
گزینه ای  پیش رفته،  »نوت بوک«  یک  می کنید، 
ایده آل خواهد بود. اپلیکیشن های مایکروسافت 
موجود  آی پد  در  آفیس  اسناد  ویرایش  برای 
هستند؛ اما منایش گرهای بزرگ تر و نرم افزارهایی 
با ویژگی های کامل، برخی مواقع تجربه ی بهرتی 

را در یک نوت بوک رقم خواهند زد.
اگر قصد دارید از آی پد به جای لپ تاپ استفاده 
کنید، یک صفحه کلید خوب از نوع قابل اتصال 

برای  کلیدی  جانبی  لوازم  جمله ی  از  بلوتوت  یا 
تایپ  زیاد  اگر  می شود.  محسوب  دستگاه  این 
می کنید، بدون تردید یک صفحه کلید فیزیکی 
از صفحه کلید مجازی و ملسی  تجربه ی بهرتی 

را رقم خواهد زد.
اگر قصد اتصال یک دوربین یا کارت حافظه ی 
به  دارید،  را  اطالعات  انتقال  برای  آی پد  به   Sd
خواهید  نیاز  آی پد  حافظه ی  کارت  اداپرت  یک 
تلویزیون  منایش گر،  اتصال  قصد  اگر  داشت. 
یک  به  دارید،  را  آی پد  به  پروجکتور  یا   Hd
اداپرت HdMi یا اپل تی وی نیاز خواهید داشت. 
اپل تی وی امکان انتقال تصویر منایش گر آی پد 
را  بزرگ تر  منایش گری  روی  بی سیم  صورت  به 

فراهم می کند.
پنجبرتریآیپدازلپتاپ

1-قابلیتحمل
آی پد ایر یک پوند )453 گرام( وزن دارد و آی پد 
ایر 2 حتا از آن سبک تر است و ضخامت هردو 
مقایسه ، یک  مقام  میلی مرتی است. در  دستگاه 
 2.26( پوند   5 تقریبا  اچ پی  دالری   479 لپ تاپ 
سانتی مرت(   2.54( اینچ  یک  و  وزن  کیلوگرام( 

ضخامت دارد.
2-عمرباتری

ساعت   10 باتری  عمر   2 ایر  آی پد  و  ایر  آی پد 
را  سنگین،  استفاده ی  صورت  در  حتا  بیش تر،  یا 
محدوده ی  در  که  لپ تاپ هایی  می کنند.  ارائه 
قیمت این تبلت ها قرار دارند، در بیش تر مدل ها 
بیشینه ی عمر باتری چهار تا پنج ساعت را ارائه 

می کنند.
3-سهولتاستفاده

جدید  کاربری  رابط  کاربران،  از  بسیاری  برای 
گیج کننده  منونه هایی   8.1 ویندوز  و   8 ویندوز 
در زمان استفاده حتا برای انجام وظایف معمولی 
 ioS هستند. در مقابل، رابط کاربری سیستم عامل

ساده و رسراست است.
4-اتصال

در صورتی که آی پد ایر یا آی پد ایر 2 با قابلیت 
نصب سیم کارت را خریداری کنید، امکان اتصال 
به انرتنت در هر جایی را خواهید داشت. بیش تر 
گزینه ی  فاقد  رصفه  به  مقرون  بوک های  نوت 

اتصال  4G LTE هستند.
5-دوربین

آی پد ایر و آی پد ایر 2 دارای دوربین در قسمت 
اصلی  دوربین  هستند.  دستگاه  عقب  و  جلو 
آی پد ایر 5 مگاپیکسلی و دوربین اصلی آی پد 
اکرث  است.  مگاپیکسل   8 وضوح  دارای   2 ایر 
 VGA نوت بوک های مقرون به رصفه دارای دوربین
گفت و گوی  برای  که  هستند  جلو  قسمت  در 
ویدیویی استفاده می شود و هم چنان فاقد دوربین 

در پشت دستگاه هستند.
پنج برتری لپ تاپ از آی پد

1-بهرهوری
هنگامی که قصد دارید کارهای بسیاری را انجام 
مشکل ساز  دستگاهی  می تواند  آی پد  دهید، 

باشد؛ زیرا منی توانید از دو اپلیکیشن به صورت 
هم زمان روی منایش گر استفاده کنید. لپ تاپ ها 
از انعطاف پذیری بیش تری در این زمینه برخوردار 

هستند.
2-حافظهیذخیرهسازی

آی پد،  ذخیره سازی  حافظه ی  میزان  بیش ترین 
ارزان ترین  که  رشایطی  در  است؛  گیگابایت   128
نوت بوک های حال حارض، 500 تا 750 گیگابایت 
فضای ذخیره سازی در اختیار کاربر قرار می دهند. 
بیش تر  آی پد  ذخیره سازی  حافظه ی  رسعت 
حافظه  میزان  کاربران،  از  بسیاری  برای  اما  است؛ 
قرار دارد. شام منی توانید یک  »هارد  اولویت  در 
گزینه های  اما  کنید؛  متصل  آی پد  به  را  درایو« 
بی سیم برای در اختیار داشنت فضای ذخیره سازی 

بیش تر در دسرتس هستند.
3-اتصالهاودرگاهها

هدفون  جک  یک  و  الیتنینگ  درگاه  به  آی پد 
لپ تاپ های  ارزان ترین  مقابل،  در  است.  مجهز 
کارت  یواس بی،  درگاه های  دارای  امروز 
حافظه خوان، اتصال HdMi و انرتنت هستند. این 
امکان وجود دارد تا برخی درگاه ها و اتصال ها را به 
آی پد اضافه کنید؛ اما برای این کار به اداپرتهای 

ویژه نیاز خواهید داشت.
4-اندازهیمنایشگر

 9.7 منایش گر  دارای   2 ایر  آی پد  و  ایر  آی پد 
منایش گر  با  دستگاهی  اگر  و  هستند  اینچی 
مینی  آی پد  می توانید  دارید،  مدنظر  کوچک تر 
7.9 اینچی را انتخاب کنید. این ها تنها گزینه های 
موجود در دنیای آی پد محسوب می شوند؛ اما در 
اینچ،  متنوع 11  انتخاب لپ تاپ گزینه های  زمان 
دسرتس  در  اینچ   17 حتا  یا  اینچ،   15 اینچ،   13
به  موارد منایش گر آی پد  از  بسیاری  در  هستند. 
دلیل وضوح باال، از کیفیت بهرتی برخوردار است؛ 
در  منایش گر  اندازه ی  کاربران،  برخی  برای  اما 

اولویت قرار دارد.
5-برنامهها،سفارشیسازیوفلش

و  وظایف  از  بسیاری  می توانید  که  رشایطی  در 
هم چنان  اما  دهید؛  انجام  آی پد  با  را  فعالیت ها 
از آزادی عملی که در لپ تاپ برخوردار هستید، 
در  تنها  نرم افزارها  برخی  داشت.  خواهید  فاصله 
از  این رو، پیش  از  قابل اجرا هستند و  لپ تاپ ها 

انتخاب باید این مسئله را مدنظر قرار دهید.
آی پد از فلش پشتیبانی منی کند. با وجودی که 
این مسئله برای انجام بسیاری از وظایف اهمیتی 
وب سایت ها  نیز   2015 سال  در  حتا  اما  ندارد؛ 
فلش  نیازمند  که  دارند  وجود  رسویس هایی  و 

هستند.
عامل  سیستم  ظاهر  سفارشی سازی  که  هنگامی 
آزادی  از  لپ تاپ  یک  در  می گیرد،  قرار  مدنظر 
عمل بیش تری برخوردار خواهید بود؛ در حالی که 
آی پد تا زمانی که سیستم عامل ioS جیلربیک 
نشود، این امکان را در اختیار کاربر قرار منی دهد. 
لپ تاپ  نیز،  آی پد  جیلربیک  از  پس  حتا 
انعطاف پذیری بیش تری ارائه می کند. )برترین ها(
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کاسیاس: با هر پیروزی، 
به بارسا فشار وارد می کنیم

کارت زرد کریستیانو رونالدو 
بخشیده شد

ونگر: مصدومیت چمبرلین
 بیش از انتظار طول کشیده

سوارز: دندان گرفتن کیه لینی 
بدترین لحظه عمرم بود

زرد  کارت  بخاطر  مادريد  ریال  باشگاه  گذشته  پنج شنبه 

الدو از داور بازي ریال مادريد-رايووايکانو  غريمنصفانه اي که رون

دريافت کرد، تقاضاي فرجام خواهي کرده بود. 

اما  نداشت  خواهی  فرجام  قصد  مادرید  ریال  ابتدا  در 

امشب  بازی  در  او  احتاملی  غیبت  و  بیل  گرت  مصدومیت 

مقابل ایبار، سبب شد تا آن ها به دنبال پس گرفنت کارت زرد 

الدو باشند و دیروز نیز کمیته برگزاری رقابت های اللیگا،  رون

الدو را بخشید و  ا قبول درخواست ریال مادرید، کارت زرد رون ب

بدین ترتیب او امشب قادر خواهد بود ریال مادرید را مقابل 

ایبار همراهی کند. 

الزم به ذکر است که ملرو لوپز، داور بازی رایووایکانو و ریال 

الدو به دلیل آن چه او متارض  مادرید، در دقیقه 5۲ بازی، به رون

التی روی  تشخیص داده بود کارت زرد نشان داد؛ در حالی که پن

الدو واضح به نظر می رسید.  رون

مصدوميت  که  کرد  عنوان  آرسنال  رسمريب  ونگر،  آرسن 

چمربلني، بيش از محاسبات پيشني باشگاه طول مي کشد. 

چمربلین ۲1 ساله که از ناحیه همسرتینگ دچار مصدومیت 

او  شود.  ظاهر  میادین  در  نتوانسته  قبل  ماه  یک  از  شده، 

تجربه  متعددی  مصدومیت های  گذشته  سال  دو  طول  در 

کرده و بارها در مقاطع حساس نتوانسته تیمش را همراهی 

کند. حال ونگر تایید کرده که این بار مصدومیت او بیش 

حذفی  جام  نهایی  نیمه  به  و  می کشد  طول  انتظارات  از 

منی رسد. 

او گفت: بیش از آن چیزی که فکر می کردیم طول کشید 

به  امیدوارم  است.  او  قبلی  مصدومیت های  دلیلش،  و 

این  از  او  احتامال  ولی  نشود  تبدیل  مدت  دراز  مصدومیتی 

بینیم روند ریکاوری  اید ب هفته به مترینات بازخواهد گشت. ب

چطور پیش می رود. پایان این هفته و هفته بعد بازی های 

مهمی داریم. 

ا عنوان کرد که دندان گرفنت  لوئيس سوارز، مهاجم بارسلون

کيه ليني، بدترين لحظه عمر فوتبايل اش بوده است و اين 

کار طبق اراده اي خودش انجام نشده است. 

ا 4 ماه محرومیت  ا به دلیل دندان گرفنت، ب مهاجم بارسلون

از حضور در میادین روبرو شد و بخشی از ابتدای فصل را از 

ا واکنش تند مطبوعات  دست داد. هم چنین این حرکت او ب

روبرو شد. 

بدترین  گرفتم،  دندان  را  کیه لینی  که  لحظه ای  گفت:  او 

به  کشورم،  به  خودم،  به  بود.  من  فوتبال  متام  لحظه 

توسط  گرفنت  دندان  کردم.  خیانت  فرزندانم  به  و  همرسم 

توسط  هم  و  ایوانوویچ  توسط  هم  ولی  شد  انجام  خودم 

رنج  موضوع  این  از  هم  هنوز  شدم.  تحریک  کیه لینی 

می برم ولی قوی تر شده ام. 

ايکر کاسياس دروازه بان ریال مادريد در مصاحبه اي عنوان 

داشت که ریال مادريد در 8 بازي بعدي خود در الليگا حق 

اه ندارد.  اشتب

ریال مادرید هم اکنون با کسب 7۰ امتیاز و 4 امتیاز کم تر از 

بارسا، در رده دوم اللیگا قرار دارد؛ در حالیکه تنها 8 هفته 

به  اید  ب پایان این رقابت ها مانده است. امشب این تیم  به 

در  را  دشواری  دیدار  ا  بارسلون حالیکه  در  برود؛  ار  ایب مصاف 

زمین سویا پیش رو دارد. 

ایکر کاسیاس، کایپتان ریال مادرید، در گفتگو با خربنگاران 

پایانی اللیگا  هفته های  می کنم  فکر  رابطه گفت:  این  در 

در  اید  ب و  داریم  پیش رو  بازی   8 شود.  هیجان انگیز  بسیار 

ا هر برد ما، بازی کنان بارسا تحت  همه آن ها پیروز شویم. ب

باشیم  امیدوار  می توانیم  این گونه  و  می گیرند  قرار  فشار 

اشتباهی  کوچ کرتین  حق  بدهند.  دست  از  امتیاز  آن ها  که 

قهرمانی  برای  امیدی  این صورت،  غیر  در  چراکه  نداریم؛ 

نخواهیم داشت.  

لیگ  در  اتلتیکو  مقابل  حساس  دیدار  مورد  در  کاسیاس 

قهرمانان نیز گفت: چند بازی است که نتوانسته ایم آن ها را 

شکست دهیم ولی بیش از همیشه برای پیروز شدن بر آن ها 

انگیزه داریم. همه ما بازی کنان ریال، دوست داریم یک بار 

دیگر هیجان حضور در فینال لیگ قهرمانان را تجربه کرده 

ار دیگر عنوان قهرمانی را کسب کنیم. خیلی به صعود  و ب

امیدوارم اما هیچ چیز این بازی قابل پیش بینی نیست. 

ونگر: مصدومیت چمبرلین
بیش از انتظار طول کشیده

فردیناند: حضور رونی
  در خط  حمله به  نفع  یونایتد  است

کاکا: 
یوونتوس الگوی مناسبی برای میالن است

سوارز: پیشنهاد ریال را رد کردم
 تا به بارسا بپیوندم

آگوئرو: هنوز می توانیم قهرمان لیگ شویم

پله: 
مسی آرژانتین، مسی بارسلونا نیست

انریکه:
 برد برای بازی کنان و باخت مال من است

یوونتوس به دنبال جذب ادینسون کاوانی

آرسن ونگر، رسمريب آرسنال عنوان کرد که 

محاسبات  از  بيش  چمربلني،  مصدوميت 

پيشني باشگاه طول مي کشد. 

چمربلین ۲1 ساله که از ناحیه همسرتینگ 

قبل  ماه  یک  از  شده،  مصدومیت  دچار 

نتوانسته در میادین ظاهر شود. او در طول 

متعددی  مصدومیت های  گذشته  سال  دو 

حساس  مقاطع  در  بارها  و  کرده  تجربه 

حال  کند.  همراهی  را  تیمش  نتوانسته 

او  بار مصدومیت  این  تایید کرده که  ونگر 

بیش از انتظارات طول می کشد و به نیمه 

نهایی جام حذفی منی رسد. 

فکر  که  چیزی  آن  از  بیش  گفت:  او 

دلیلش،  و  کشید  طول  می کردیم 

امیدوارم  است.  او  قبلی  مصدومیت های 

نشود  تبدیل  مدت  دراز  مصدومیتی  به 

مترینات  به  هفته  این  از  او  احتامال  ولی 

بینیم روند ریکاوری  اید ب بازخواهد گشت. ب

و  هفته  این  پایان  می رود.  پیش  چطور 

هفته بعد بازی های مهمی داریم. 

ايتد  منچسرتيون سابق  مدافع  اند،  فردين ريو 

در  ايتد  يون موفقيت  دليل  که  کرد  عنوان 

خط  در  روين  از  استفاده  اخري،  هفته هاي 

حمله است. 

میانی  خط  در  فصل  از  مقاطعی  در  رونی 

به میدان رفت و عمل کرد خوبی از خود به 

ا این حال، این تغییر پست  جای گذاشت. ب

و  هواداران  سوی  از  تندی  انتقاد های  ا  ب

کارشناسان روبرو شد. در طول چند هفته ای 

اره به خط  ا بازگشت کریک، رونی دوب اخیر ب

خوبی  نتایج  نیز  ایتد  یون و  بازگشته  حمله 

کسب کرده است. 

سان  روزنامه  در  یادداشتی  در  اند  فردین

به  زیادی  کمک  کریک  بازگشت  نوشت: 

تیم کرد ولی مهم ترین چیز، بازگشت رونی 

که  است  این  واقعیت  بود.  حمله  خط  به 

حمله  خط  در  آماده  رونی  یک  به  ایتد  یون

یاز دارد.  ن

در  ایتد  یون عمل کرد  درباره  اند  فردین

از  بیش  مسلام  نوشت:  اخیر  هفته های 

است.  یافته  بهبود  تیم  عمل کرد  نتایج، 

لیورپول، هامن منایش  مقابل  تیم  منایش 

ایتد قدیم بود. دوستانم به من می گفتند  یون

که این یونایتدی است که به خاطر داریم. 

کاکا، هافبک سابق میالن عنوان کرد که 

عنوان  به  را  یوونتوس  اید  ب سابقش  تیم 

الگوی خود برای موفقیت انتخاب کند. 

هشتم  رده ای  در  حارض  حال  در  روسونری 

گذشته  که فصل  رتبه ای  دارد،  قرار  جدول 

رقابت های  و  رساندند  پایان  به  آن  در  را 

حال،  همین  در  دادند.  دست  از  را  اروپایی 

یووه در آستانه کسب چهارمین اسکودتوی 

پیاپی خود قرار دارد و کاکا، آن ها را الگوی 

مناسبی می داند. 

می کنم،  نگاه  نتایج  به  وقتی  گفت:  او 

این فصل داشتند ولی  مشکالت زیادی در 

با  فصل  سه  یا  دو  هستم.  خوش بین  من 

به روزهای خوب  اند و  مشکل سپری کرده 

اید یوونتوس را الگوی خود  باز می گردند. ب

و  است  فوتبال  عاشق  پیپو  بدهیم.  قرار 

می دانستیم  می کند.  زندگی  فوتبال  برای 

آن دسته  از  او  زیرا  مربی خواهد شد  او  که 

افراد بود که حتی متاشای یک بازی را هم 

از دست منی داد. 

کرد  عنوان  ا  بارسلون مهاجم  سوارز،  لوئیس 

قرار  مادرید  ریال  به  پیوسنت  آستانه  در  که 

داشته ولی در نهایت، آرزویش برآورده شده و 

به بارسا پیوسته است. 

ا 81 میلیون  مهاجم اروگوئه ای سال ۲۰14 ب

از  یکی  و  پیوست  بارسا  به  لیورپول  از  یورو 

سنگین ترین انتقال های تاریخ را رقم زد. او 

به خدمت  دنبال  به  نیز  ریال  که  تایید کرد 

بارسا  در  بازی  او  آرزوی  بوده ولی  او  گرفنت 

بوده است. 

ولی  کردم  صحبت  آن ها  ا  ب بله،  گفت:  او 

گفتم بعداً. وقتی اسم بارسا را شنیدم، شک 

بارسا  فکر منی کردم  هیچ گاه  واقعا  نکردم. 

روزی به رساغ من بیاید. هیچ گاه منی دانید 

که در فوتبال چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و 

خوش بختانه، من به بارسا پیوستم، چیزی 

که واقعا آن را می خواستم. این تحقق رویا 

من بود. 

کرد  عنوان  سیتی  مهاجم  آگوئرو،  رسخیو 

که او و تیمش، هنوز امیدهای قهرمانی را 

از دست نداده اند. 

ا اختالف زیادی که نسبت به دیگر  چلسی ب

ا قهرمانی خود را مسجل  ا گرفته، تقریب رقب

ا این حال، آگوئرو معتقد است  کرده است. ب

که آن ها هنوز برای قهرمانی شانس دارند. 

قهرمان  می توانیم  که  بته  ال گفت:  او 

است  ممکن  چیزی  هر  فوتبال،  در  شویم. 

رخ دهد. وقتی فکر می کنید چیزی قطعی 

شده است، همه چیز عوض می شود. بارها 

بار  و  داده  رخ  اتفاقات  این  که  دیده ایم 

دیگر هم خواهیم دید. تنها روی بازی های 

ا  ب داریم  سعی  و  داریم  مترکز  خودمان 

بر  را  فشار  آن ها،  تک  تک  در  پیروزی 

چلسی افزایش دهیم. 

آرژانتني،  ميل  تيم  کاپيتان  ميس،  ليونل 

برگزار  در شييل  آمريکاي ۲۰15 که  کوپا  در 

خواهد شد وظيفه سنگيني بر دوش دارد و 

سال ها  از  پس  تيم  اين  تا  کند  کمک  بايد 

قهرمان آمريکاي جنويب شود. 

در  که  می کنند  متهم  همواره  را  مسی 

ا بسیار متفاوت از تیم ملی کشورش  بارسلون

اش  باشگاهی  تیم  در  و  می شود  ظاهر 

ا آرژانتین تنها  درخشش بیش تری دارد. او ب

در رده جوانان و امید سابقه قهرمانی جهان 

دارد و در رده بزرگ ساالن، به افتخاری دست 

پیدا نکرده است. 

مصاحبه  در  فوتبال،  برزیلی  اسطوره  پله، 

گفت:  مسی  مورد  در  یوفا  وبسایت  ا  ب

بارسا  در  که  زمانی  مسی  که  است  واضح 

در  و  دارد  بیشرتی  درخشش  می کند،  بازی 

این  افت می کند.   او  کیفیت  آرژانتین  تیم 

به  نسبت  او  بیش تر  دلیل شناخت  به  شاید 

سیستم و فضای بارسلوناست. 

نیامر  مورد  در  برعکسش  مساله  همین 

صادق است.  نیامر در تیم ملی برزیل بهرت 

می کنم  فکر  می کند.   بازی  ا  بارسلون از 

درخشش  در  مهمی  نقش  بازی کن  دو  هر 

تیم های شان در کوپا آمریکا خواهند داشت.  

دوششان  روی  دشواری  وظیفه  نظر،  این  از 

ستاره ها  جام  می توانم  را  جام  این  است.  

نامم.  در دنیای کنونی فوتبال، به ستاره ها  ب

بیشرت از تیم های ملی شان توجه می شود. 

زمني  در  امشب  صدرنشني،  بارسلوناي 

سويا يکي از ديدارهاي دشوار خود را برگزار 

خواهد کرد. اين تيم 4 امتياز از ریال پيش 

است و براي حفظ اين فاصله، به پريوزي در 

اين بازي نياز مربم دارد. 

ا که تیمش  لوئیس انریکه رسمربی بارسلون

پیروزی  به  اخیر  بازی   ۲1 از  بازی   ۲۰ در  را 

رسانده، در نشست خربی این بازی در مورد 

سویا گفت: سویا یکی از بهرتین تیم هایی 

ا آن روبرو شویم. نتیجه این  اید ب است که ب

تاثیرگذار  بسیار  مسابقات  جدول  در  بازی 

خواهد بود. بازی در استادیوم این تیم واقعا 

دشوار است. 

تاکتیک های  ا  ب که  است  تیمی  سویا 

برای  را  کار  و همین  بازی می کند  متنوعی 

هر تیمی سخت می کند. آن ها مدت هاست 

باخته اند و بی شک، بازی  که در زمین خود ن

وجود  ا  ب بود.  خواهد  مهیجی  و  حساس 

است  دشوار  سویا  زمین  در  پیروزی  این که 

اما من خوش بین هستم.  

افت کیفی بارسا در چند بازی اخیر، یکی از 

سواالتی بود که از انریکه پرسیده شد. او در 

پاسخ گفت: 31 هفته از مسابقات گذشته و 

بازی کنیم،  ام که اگر خوب  همیشه گفته 

خواهیم  پیروزی  برای  بیش تری  شانس 

پیچیده  رشایط  مواقع  برخی  ولی  داشت 

برای  بزرگی  فصل  جاری،  فصل  می شود. 

بارسا بوده است. 

به  آلوس  تصمیم  مورد  در  بارسا  رسمربی 

بارسا  بازی کنان  گفت:  بارسا  از  جدایی 

او  هستند.  بحران ها  ا  ب زندگی  متخصص 

ا ما مترین کرد. فکر هم منی کنم که  امروز ب

داشته  روی عمل کردش  تاثیری  او  تصمیم 

باشد. بازی کنان بارسا می دانند که چه گونه 

اید بازی کنند.   ب

گفت:  نیز  ژاوی  رشایط  مورد  در  انریکه 

بهرتین  و  رسید  تکامل  به  ا  بارسلون در  او 

در  گذراند.  تیم  این  در  را  سال هایش 

بود  رفته  سوال  زیر  عمل کردش  مقطعی، 

و  من  ستایش  مورد  او  لحاظ  همه  از  ولی 

دیگر هواداران بارسا قرار دارد.  

انریکه در مورد احتامل ثبت نتیجه تساوی 

شود،  این گونه  اگر  گفت:  امشب  بازی  در 

نتیجه خوبی برای ما نخواهد بود. مساوی 

در  قهرمانی  برای  ندارد.  باخت  ا  ب فرقی 

فصل  پایان  تا  امتیازی  هیچ  اید  ب ن اللیگا 

از دست بدهیم. هدف کل تیم، پیروزی در 

مقابل سویاست.  

به  که  ساخته  فاش  مصاحبه ای  در  سوارز 

بازی  بارسا  حمله  نوک  در  مسی  توصیه 

موضوع  این  به  واکنش  در  انریکه  می کند. 

گفت: واضح است. همیشه وقتی می بریم، 

بخاطر درخشش بازی کنان بوده و وقتی هم 

که می بازیم بخاطر ضعف من بوده است. 

رسمربی بارسا در نشست خربی دیروز، حارض 

الدو  ایه آمیز رون نشد در مورد ژست گولنی کن

و نیز بخشیده شدن کارت زرد او مقابل رایو 

وایکانو اظهارنظر کند. 

تا  است  عالقه مند  يوونتوس  باشگاه 

سنت  پاريس  مهاجم  کاواين  ادينسون 

يا  ايتال فوتبال  به  ديگر  يک بار  را  ژرمن 

بازگرداند. 

باشگاه  به  پیوسنت  از  پیش  کاوانی 

پاریسی، سابق حضور در تیم های پالرمو 

را داشت. بخصوص   A ناپولی در رسی  و 

عمل کرد گولنی او در ناپولی خیره کننده 

مورد  در  زیادی  شایعات  که  کاوانی  بود. 

ابراهیموویچ  زالتان  ا  ب او  اختالفات 

شنیده می شود، در این فصل تنها 8 گول 

در ۲۹ بازی برای تیمش به مثر رسانده و 

در جستجوی تیمی دیگر برای جدایی از 

پی اس جی است. 

این  برنامه های  مدیر  گذشته،  روز 

کرد  تایید  را  مساله  این  نیز  بازی کن 

به  انگلیس  و  یا  اسپان لیگ  دو  از  ولی 

نام  کاوانی  بعدی  احتاملی  عنوان مقصد 

گزارش  اسپورت  دلو  کوریره  دیروز  برد. 

دارد  قصد  یوونتوس،  باشگاه  که  داد 

ستاره  این  میلیونی،   4۰ پیشنهادی  ا  ب

نظر  به  بیاورد.  تورین  به  را  اروگوئه ای 

می رسد که اگر کاوانی بخواهد به فوتبال 

که  است  یوونتوس  تنها  بازگردد،  یا  ایتال

را  درخواستش  مورد  رقم  پرداخت  قدرت 

خواهد داشت. 
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اطالعات روز: مسئوالن اداره ی مبارزه با مواد 
مخدر و جرایم سازمان ملل می گویند، بیش از 
دارند و  افغانستان وجود  میلیون معتاد در  یک 
آنان،  روزانه ی  مصرف  آن ها،  تخمین  بنیاد  بر 
1.3 سه میلیون دالر می شود.  هاشم وحدت یار، 
مسئله  این  گفت،  دیروز  اداره  این  سخنگوی 
افغانستان،  اقتصاد  ساختن  متضرر  بر  عالوه 

بی نظمی اجتماعی را به وجود می آورد.
افزود، تمام معتادان بی کار هستند  ادامه  او در 
مخدرشان،  مواد  هزینه ی  تأمین  برای  آنان  و 
و  فقر  وحدت یار،  می زنند.  دزدی  به  دست 
و  مخدر  مواد  به  آسان  دسترسی  بیکاری، 
افزایش کشت کوکنار را از عوامل روی آوردن 
آمارهای  اساس  بر  مواد مخدر خواند.  به  افراد 
در  جهان  مخدر  مواد  درصد   90 ارائه شده، 

افغانستان تولید می شود.
تولید  و  کشت  خارجی،  کمک های  وجود  با 
افغانستان در چند سال گذشته  مواد مخدر در 
 2013 سال  در  است.  بوده  افزایش  حال  در 
کشت کوکنار در کشور 7 درصد و تولید آن 17 
درصد افزایش یافته بود. نبود اراده ی سیاسی، 
دخیل بودن شماری از زورمندان و جنجال های 
این  عوامل  از  رییس جمهور گذشته  انتخابات 

افزایش در سال گذاشته خوانده شده اند.
در همین حال، شهروندان می گویند که دولت 

برای مبارزه با کشت کوکنار و تداوی معتادان 
به وعده های شان عمل کنند. کارشناسان تأکید 
کاهش  و  جلوگیری  برای  حکومت  که  دارند 
را  بدیل  راه های  باید  کشور  در  کوکنار  کشت 
جست وجو کند. افزایش تعداد مرکزهای تداوی 
معتادان، پیش نهاد دیگر آنان به حکومت است.

در همین حال،  هارون رشید، سرپرست وزارت 
برای مبارزه  با مواد مخدر می گوید که  مبارزه 
با مواد مخدر و تداوی معتادان، برنامه هایی را 
روی دست دارند. او دیروز از یک برنامه ی 5 
برنامه،  این  مطابق  که  گفت  و  داد  خبر  ساله 
زمینه ی تداوی معتادان در روستاهای دوردست 

کشور نیز فراهم می شود.
در همین حال، مقام های محلی والیت قندهار 

در جنوب کشور می گویند، صدها تن از مدارس 
طالبان پاکستانی برای فعالیت های مواد مخدر 
عبیداهلل،  حاجی  شده اند.  والیت  این  وارد 
گفت،  دیروز  قندهار  والیت  میوند  ولسوال 
از  شماری  کوکنار،  برداشت  فصل  با  هم زمان 

مدارس دینی در پاکستان نیز تعطیل شده اند.
بیش ترشان  که  تن  صدها  روزانه  افزود،  او 
طالبان مدارس دینی در پاکستان و افغانستان 
می آیند  قندهار  میوند  ولسوالی  به  هستند، 
کوکنار  مزارع  در  هفته  دو  حداقل  برای  و 
بهار  فصل  در  کوکنار  شیره ی  می کنند.  کار 
بوته های  فصل  این  در  و  می شود  جمع آوری 
کوکنار گل می کنند و کشاورزان برای برداشت 

محصول، آماده می شوند.

اطالعات روز: شامری از مسئوالن امنیتی 
محارصه شدن  از  کرن  والیت  محلی  و 
این  ناواپاس  منطقه ی  نیروهای رسحدی 
گفته های  بنیاد  بر  داده اند.  خرب  والیت 
منطقه  این  رسحدی  نیروهای  آنان، 
محارصه ی  در  بدین سو  ماه  یک  از 
از  بیرون شدن  حین  و  دارند  قرار  طالبان 
پاسگاه های امنیتی، هدف تیراندازی قرار 

می گیرند.
مورد  این  در  کنون  تا  داخله  وزارت 
شجاع امللک  اما  نداده؛  نشان  واکنش 
دیروز  کرن  والیت  رسپرست  جالله، 
تهدیدها  این  رفع  برای  تالش ها  گفت، 
حل  برای  که  افزود  او  دارند.  جریان 
برگزار  نشست  چندین  یاد شده  مشکل 
عملیات  راه اندازی  روی  آن  در  و  شده 

ویژه نیز بحث شده است.
سوی  از  ماین  کارگذاری  ادامه  در  او 
طالبان در منطقه ی ناواپاس والیت کرن را 
از مشکالت عمده   خواند و گفت، روی 
جریان  بحث  نیز  ماین  این  خنثاسازی 
دارد. در همین حال، گزارش شده است 

که اکنون نیروهای رسحدی این منطقه با 
کمبود مواد غذایی و حتا مهامت جنگی 

مواجه شده اند. 
گفته می شود که شامری از رسبازان این 
منطقه  بر اثر تیراندازی طالبان زخمی شده 
و اکنون در آن جا امکانات تداوی وجود 
ندارد. حاجی دین محمد، رییس شورای 
والیتی کرن با تأیید این خرب گفت، برای 
حل این مشکل با مقام های وزارت داخله 
در متاس شده، ولی این وزارت تا هنوز 

نتوانسته مشکالت را حل کند.
مناطق رسحدی والیت کرن همواره شاهد 
حمله ی  بر  افزون  است.  بوده  ناامنی ها 
نظامیان  امنیتی،  پاسگاه های  بر  طالبان 
مناطق  بر  گذشته  سال  چند  در  پاکستان 
پرتاب  موشک  و  راکت  کرن  رسحدی 
کشته  تن  صدها  آن  اثر  از  که  کرده اند 
حکومت  آمدن  کار  روی  با  شده اند. 
پاکستان  موشکی  حمله های  جدید، 
بار  پیش  هفته  چند  ولی  یافتند،  توقف 
دیگر از پرتاب راکت نظامیان این کشور 

بر کرن گزارش شد.

هزینه ی مواد مخدر معتادان،
 روزانه 1.3 میلیون دالر می شود

مقام های کنر:
 نیروهای سرحدی محاصره شده اند
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