
پنج پیش شرط کمک 800 ملیون دالری
 امریکا به افغانستان

و  اجرایی  ریاست  ایجاد  برای  غنی  جمهور  رییس  فرمان  روز:  اطالعات 

دبیرخانه ی شورای وزیران به حیث واحدهای مستقل بودجه ای، دیروز )شنبه( 

با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان تأیید شد. این از سوی عبدالرووف 

ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان  به رای گیری گذاشته شد...

 )Gallop( گالپ  مؤسسه ی  تازه ی  نظرسنجی  یک  یافته های  روز:  اطالعات 

نشان می دهند که افغانستان در ردیف ناخوش ترین کشورهای جهان جای دارد 

و سویس خرسند ترین کشور جهان برای زندگی است. به گفته ی سازمان ملل 

متحد، در این نظرسنجی مؤسسه ی گالپ، 158 کشور جهان شامل اند...

اطالعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت دیروز در نشستی که 

از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در کابل برگزار شده بود، گفت که در 

نیمه ی دوم سال گذشته، پنج مورد قتل خبرنگاران ثبت شده و میزان خشونت 

علیه خبرنگاران 60 درصد افزایش را نشان می دهد.

افشاگرانه  و  تحقیقی  گزارش های  نشر  که  کرد  تأیید  حکومت  اجرایی  رییس 

که  گفت  او  است.  داشته   آن ها  برای  خطرناکی  عواقب  خبرنگاران  سوی  از 

خبرنگاران برای تهیه ی گزارش های تحقیقی، خطرهای زیادی را قبول کرده...

در جریان یک دیدار از افغانستان در ماه فبروری سال 2014، به نظر می رسید 
که روابط افغانستان و هند در سطح باالیی قرار دارد. با تعهد هند برای اجرای 
پروژه های جدید به عنوان بخشی از بسته ی کمک 2 میلیارد دالری هند برای 
توسعه ی افغانستان و دادن هلیکوپتر در پاسخ به درخواست افغانستان، قرار بود 

روابط این دو کشور وارد مرحله ی تازه ای شود و قرار بود...

سعودی  عربستان  عملیات  از  حمایت  با  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 
علیه حوثی ها، یک گروه شیعه ی یمنی که از حمایت ایران برخوردار است، کشور 
پرآشوبش را در معرض خطر یک جنگ نیابتی سنی-شیعه قرار می دهد. اگر رهبران 
افغانستان نتوانند در روابط این کشور با عربستان سعودی و ایران توازن را حفظ 

کنند، مردم شان را با خطر قطبی شدن و گیرماندن در...
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دیروز  کشور  مالیه ی  وزیر  حکیمی،  اکلیل  روز:  اطالعات 
میلیون   800 کمک  برای  امریکا  گفت،  نمایندگان  مجلس  در 
داده  است. وزیر  قرار  پنج اصل شرط  افغانستان،  به  دالری اش 
شده  فراخوانده  نمایندگان  مجلس  به  )شنبه(  دیروز  که  مالیه 
بود، گفت که ایجاد کمیته ی ملی تدارکات، ایجاد اصالحات در 
کمیسیون های انتخاباتی و رسیدگی به پرونده های زنان زندانی 
آن،  عملی شدن  با  که  اند  شرط هایی  جمله ی  از  افغانستان  در 

امریکا 800 میلیون دالر به افغانستان کمک خواهد کرد.
آقای حکیمی افزود، صد میلیون دالر این کمک ها تا یک هفته ی 
دیگر به بودجه ی حکومت افغانستان واریز می شود. وزیر مالیه 
در پیوند به پرداخت نشدن پول شرکت های قراردادی در سال 
گذشته به مجلس فراخوانده شده بود. این در حالی ست که کسر 
از شرکت هایی  برخی  پول  تا  بودجه ی سال گذشته سبب شد 
داشتند،  عهده  به  را  توسعه ای  پروژه های  اجرای   مسؤلیت  که 

پرداخت نشود و بعضی از این پروژه ها نیمه کاره بمانند. اما وزیر 
مالیه گفت، بخشی از این مشکالت حل شده و به زودی بخش 

دیگر آن نیز در هفته ی آینده حل خواهد شد.
در سفر اخیر رییس جمهور غنی و رییس اجرایی به واشنگتن، 
به  دالر  میلیون  بودند که 800  تعهد کرده  امریکایی  مقام های 
اما به گفته ی وزیر مالیه، برای  افغانستان کمک خواهند کرد. 
دریافت این کمک ها، برای افغانستان پیش شرط تعیین کرده اند.

غنی  جمهور  رییس  فرمان  روز:  اطالعات 
دبیرخانه ی  و  اجرایی  ریاست  ایجاد  برای 
مستقل  واحدهای  حیث  به  وزیران  شورای 
از  آرا  اکثریت  با  )شنبه(  دیروز  بودجه ای، 
از  این  شد.  تأیید  نمایندگان  مجلس  سوی 
مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  سوی 
با  که  شد  گذاشته  رای گیری  به  نمایندگان  
مجلس   در  حاضر  نمایندگان  آرای  اکثریت 

تأیید شد.
نماینده   131 مجلس،  دیروزی  نشست  در 
اجرایی  ریاست  تأیید  برای  که  بودند  حاضر 
تنها  وزیران،  شورای  دبیرخانه ی  و  حکومت 
این  دادند.  نشان  مخالف  کارت  نماینده   12
رییس   22 شماره  فرمان  که  است  درحالی 
و  اجرایی  ریاست  ایجاد  مورد  در  جمهوری 
روز چهارشنبه   به  وزیران  دبیرخانه ی شورای 

در مجلس به بحث گذاشته شد ؛ اما به دلیل 
رای گیری  به  مجلس،  نصاب  تکمیل نبودن 

گذاشته نشد.
روی  نمایندگان  مجلس،  دیروز  نشست  در 
ایجاد و تأیید کرسی ریاست اجرایی حکومت 
نمایندگان  از  برخی  زیادی کردند.  بحث های 
ریاست  ایجاد  اساسی،  قانون  به  استناد  با 
اجرایی را خالف قانون اساسی می دانستند. اما 

تعداد دیگری از اعضای مجلس، باور  داشتند 
از  را  خود  مشروعیت  اجرایی  ریاست  که 
توافق نامه ی سیاسی رهبران حکومت وحدت 
کشور  مصلحت  به  آن  ایجاد  و  گرفته  ملی 
است. اما بر اساس قانون اساسی، ایجاد یا لغو 
یک اداره ی مستقل، از صالحیت های مجلس 
که  ندارد  جمهوری صالحیت  رییس  و  است 

اداره ی مستقل ی را ایجاد یا لغو کند.

اطالعات روز: یافته های یک نظرسنجی تازه ی مؤسسه ی 

ردیف  در  افغانستان  که  می دهند  نشان   )Gallop( گالپ 

سویس  و  دارد  جای  جهان  کشورهای  ناخوش ترین 

گفته ی  به  است.  زندگی  برای  جهان  کشور  خرسند ترین 

گالپ،  مؤسسه ی  نظرسنجی  این  در  متحد،  ملل  سازمان 

158 کشور جهان شامل اند.

همسایه ی  کشورهای  میان  از  نظرسنجی  این  در 

در  ایران  و  خوبی گرفته  نسبتاً  مقام  ازبکستان  افغانستان، 

درجه ی 110 کشور خرسند جهان قرار گرفته  است. در این 

معیارهای  اساس  بر  کشورها  گالپ،  مؤسسه ی  نظرسنجی 

اجتامعی،  حامیت  زندگی،  به  امیدواری  اقتصادی،  رشد 

سخاوت و فساد اداری رده بندی شده اند.

در این جدول آیسلند در رده ی دوم، دمنارک سوم، ناروی 

سویدن  هفتم،  هالند  ششم،  فنلند  پنجم،  کانادا  چهارم، 

کشورهای  دهم  رده ی  در  اسرتالیا  و  نهم  نیوزیلند  هشتم، 

در  عراق  هم چنان  است.  گرفته  قرار  زندگی  برای  خرسند 

یک سال  از  که  اکراین  و   112 مقام  در  نظرسنجی  این 

در  بوده،  گسرتده  بحران های  و  جنگ ها  شاهد  بدین سو 

مقام 111 قرار گرفته اند.

تعیین  برای  نظرسنجی   طرح    2011 سال  در  نخستین بار  

خرسندی و ناخوشی کشورهای جهان از سوی نشست  های 

آن  نتیجه ی  در  که  شد  ارائه  متحد  ملل  سازمان  عمومی 

کشورهای ناخوش جهان شناسایی و برای آوردن خرسندی 

در آن، تشویق شوند.

رواندا،  کشورهای  از  تنها  افغانستان  نظرسنجی،  این  در 

بینین، سوریه، بروندی و توگو جلو زده است.

دیروز  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
در نشستی که از سوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در کابل 
برگزار شده بود، گفت که در نیمه ی دوم سال گذشته، پنج مورد 
 60 خبرنگاران  علیه  میزان خشونت  و  ثبت شده  خبرنگاران  قتل 

درصد افزایش را نشان می دهد.
رییس اجرایی حکومت تأیید کرد که نشر گزارش های تحقیقی و 
افشاگرانه از سوی خبرنگاران عواقب خطرناکی برای آن ها داشته  
است. او گفت که خبرنگاران برای تهیه ی گزارش های تحقیقی، 
خطرهای زیادی را قبول کرده و به مردم اطالع رسانی می کنند؛ 
یا مسؤالن  کارمندان حکومت  از سوی  نامشخص،  به دالیل  اما 

رسانه ها تهدید یا از کار اخراج می شوند.
دهه ی  و  »رسانه ها  نام  زیر  روزه    دو  نشست  این  در  هم چنان 
کابل  در  افغانستان  خبرنگاران  فدراسیون  سوی  از  که  تحول« 
حکومتی  کارمندان  برخورد  که  گفت  عبداهلل  آقای  شده ،  برگزار 
رسانه های  قانون  و  است  افغانستان وحشت ناک  در  با خبرنگاران 

همگانی کمتر مورد توجه دولت قرار گرفته است.
او اشاره کرد، دست آوردهای خبرنگاران در افغانستان باارزش اند؛ 
به گفته ی عبداهلل،  نداشته است.  این زمینه توجهی  اما دولت در 
افغانستان از جمله ی کشورهایی است که کارهای رسانه  ای در آن 

همواره با چالش هایی روبه رو بوده است.
حقوق  مدافع  نهادهای  سوی  از  که  آمارهایی  همین حال،  در 
خبرنگاران در افغانستان به نشر رسیده، نشان می دهند که میزان 

هرساله  امنیتی  تهدیدهای  و  خبرنگاران  با  بدرفتاری  و  خشونت 
فراروی  چالش های  و  امنیتی  تهدیدهای  است.  یافته  افزایش 
و  رسانه ها  فعاالن  از  تعدادی  گذشته  سال های  در  خبرنگاران، 

خبرنگاران را مجبور کرده تا افغانستان را ترک بگویند.
مورد  در  خواست،  دولت  مسئوالن  و  از سخنگویان  عبداهلل   آقای 
دادن معلومات به خبرنگاران، هرچند که تلخ و تکان دهنده باشد، 
کوتاهی نکنند. هم چنان رییس اجرایی به خبرنگاران گفت، برای 
ایجاد اداره های شفاف و پاسخ گو  در زمینه ی تهیه ی گزارش های 
برای  افزود،  عبداهلل  آقای  کنند.  تالش  افشاگرانه،  و  تحقیقی 
و  می کند  تالش  اطالعات  به  دسترسی  حق  قانون  عملی شدن 
دست رسی  تأییدشده  و  دقیق  اطالعات  به  دارند  حق  خبرنگاران 

داشته باشند.
است که  اولین بار  این  رسانه ای می گویند،  فعاالن  در همین حال، 
یک مقام عالی رتبه ی حکومتی در مورد سرنوشت کار خبرنگاران 
و  خبرنگاران  اما  می کند.  نگرانی  ابراز  حد  این  به  افغانستان  در 
و  تحقیقی  به گزارش های  رسانه ها می گویند، حکومت  مسئوالن 
عامالن  دست گیری  توان  و  نکرده  توجه  خبرنگاران  افشاگرانه ی 

فساد را نیز ندارد.
هم چنان آقای عبداهلل افزود، بارها خبرنگاران به دالیل نامشخص 
برخوردها،  این گونه  از  جلوگیری  برای  شده اند.  اخراج  رسانه ها  از 
مدافعان حقوق خبرنگاران روی یک طرزالعمل باهم توافق کنند 
و در کنار حق دست رسی به اطالعات، این طرزالعمل نیز عملی 

شود تا خبرنگاران بیش تر احساس مسئولیت و امنیت شغلی کنند.
در همین حال، رییس اجرایی حکومت تأیید کرد که طالبان در نشر 
حکومت،  سخنگویان  به  نسبت  رسانه ها  با  همکاری  و  اطالعات 
در  طالبان  که  می کنیم  اقرار  »ما  گفت:  او  کرده اند.  پیش دستی 
انتشار اطالعات، سریع تر هستند؛ زیرا آنان هیچ محدودیتی ندارند؛ 
در  واقعی  به شکل  باشد،  تلخ  اگرچه  را  حقایق  باید  حکومت  اما 

اختیار مردم قرار بدهد«.
خبرنگاران و فعاالن رسانه ها نیز می گویند که سخنگویان حکومت 
با خبرنگاران همکاری نمی کنند. به گفته ی آن ها، زمانی  که یک 
حادثه ی انفجاری یا تروریستی اتفاق می افتد، سخنگویان حکومت 
نظرهای سخنگویان  گرفتن  اما  نمی دهند؛  پاسخ  آن ها  تماس  به 
آسان تر  حکومتی،  مسؤالن  برعکِس  آن ها  فرماندهان  و  طالبان 

است.
پیش   از این در 29 حوت سال گذشته ریاست جمهوری اعالمیه  ای 
مکلف  دولتی  اداره های  بود،  شده  گفته  آن  در  که  کرد  نشر  را 
دهند.  قرار  اختیار خبرنگاران  در  را  نیاز  مورد  اطالعات  تا  هستند 
در تالش   دولت  خبرنگاران می گویند،  مدافع حقوق  نهادهای  اما 
است تا خبرنگاران را از حق دست رسی به اطالعات محروم کند. 
هم چنان پیش   از این  اتحادیه ی ملی ژورنالیستان افغانستان و نهاد 
حمایت از رسانه های آزاد افغانستان )نی( گفته بودند که دولت به 
داده که  دستور  دیگر  و چندین والیت  کابل  در  دولتی   مقام های 

مأموران دولتی حق دادن اطالعات به خبرنگاران را ندارند.

اطالعات روز: وزارت صحت عامه ی افغانستان اعالم کرد که 
بیماران  میزان  نشان می دهد،  وزارت  این  گزارش سال 2014 
مبتال به مالریا در افغانستان هشت درصد کاهش یافته است. 
جهانی  روز  مناسبت  به  که  عامه  وزارت صحت  خبرنامه ی  در 
مالریا دیروز در کابل به نشر رسید، آمده است که در سال 2014 
میالدی 295 هزار نفر به بیماری مالریا مبتال شده اند که این 
رقم نسبت به سال 2013 هشت درصد کاهش را نشان می دهد.
از  یکی  مالریا  است،  گفته  عامه  صحت  وزیر  هم چنان 

مشکل های عمده در عرصه ی بهداشت افغانستان است و بیش 
از 75 درصد نفوس کشور در مناطقی زندگی می کنند که میزان 

ابتال به این بیماری بلند یا متوسط است.
از مردم برای  وزیر صحت عامه ی کشور گفت، حمایت دولت 
مقابله با این بیماری و اطالع رسانی در زمینه ی مبارزه با آن از 

دالیل عمده ی کاهش ابتال به بیماری مالریا اند.
دارای  کشور   چهار  از  یکی  افغانستان  که  حالی ست  در  این 
افرادی  تعداد  است.  در جهان  مالریا  به  مبتال  بیمار   بیش تریم 

که به خاطر ابتال به این بیماری جان خود را از دست داده اند، 
در سال 2008 میالدی، 46 نفر و در سال 2012 میالدی 36 

نفر گزارش شده  است.
کل  درصد   1.4 مالریا  بیماری   2005 سال  در  هم چنان 
بیماری های کشور را تشکیل  می داد؛ اما در سال 2012 این رقم 
تالش  در  افغانستان  این حال،  با  یافت.  افزایش  درصد   1.5 به 
است که تا سال 2020 رقم ابتال به این بیماری را به 0.2 درصد 

کاهش دهد.

پنچ پیش شرط کمک 800 ملیون دالری2
 امریکا به افغانستان

مجلس ریاست اجرایی را 
به حیث واحد بودجه  ای مستقل پذیرفت

افغانستان در ردیف شش کشور ناخوش جهان

عبداهلل:
 خبرنگاران حق دارند به اطالعات دست رسی داشته باشند

وزارت صحت : بیماران مبتال به مالریا 8 درصد کاهش یافته اند

نگذارید 
بدخشان وزیرستان شود!

شهریار فرهمند
و  خزنده  شکل  به  کشور  شمالی  مناطق  ناامن سازی  روند 
خطرناکی به پیش می رود. با توجه به تحوالت اخیر امنیتی و 
بازی  ناامنی  ها در شمال کشور، نشانه  های یک  روند گسترش 
به چشم می  خورند که محور آن گسترش  خطرناک منطقه  ای 
افغانستان  شمال  سمت  به  وزیرستان  حتا  و  جنوب  از  جنگ 
شکل  به  کشور  در  ناامنی ها  گذشته  روز  چند  در  می  باشد. 

بی سابقه  ای افزایش یافته  اند.
هم اکنون والیت  های بدخشان، قندوز، بادغیس، سرپل و فاریاب 
والیت  در  اند.  گریبان  به  دست  جدید  نوع  از  تهدیدهایی  با 
بدخشان، خون ده ها سرباز ارتش و پولیس که اخیرا کشته شدند، 
هنوز نخشکیده و عملیات نظامی گسترده در بخش های مختلف 
عمال  بادغیس  و  قندوز  والیت  در  است.  جاری  والیت  این 
درگیری شدیدی میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت 
والیت های  دیگر  و  فاریاب  سرپل،  والیت های  و  دارد  جریان 
مخالفان  مستقیم  و  تهدید جدی  معرض  در  نیز  شمالی کشور 

قرار دارند.
با  است،  جاری  والیت  ها  این  در  حاضر  حال  در  که  جنگی 
پرچم  با  جدید،  و  ناشناخته  دشمنان  دارد.  تفاوت  گذشته  ها 
متفاوت، روش  های نو و سالح  ها و تجهیزات قوی با نیروهای 
امنیتی افغانستان می جنگند. مسئوالن محلی در این والیت  ها 
صدها  که  گفته اند  مجلس  در  والیت ها  این  نمایندگان  نیز  و 
طالبان  و  یافته  حضور  والیت  ها  این  در  خارجی  جنگ جوی 
افغانی نیز دسته دسته به این گروه می  پیوندند. شماری از آن ها 
بیرق سیاه داعش را بلند کرده و عده ای دیگر نیز در برخی موارد 

بیرقی متفاوت از داعش و طالب را بر افراشته  اند.
این در حالی ست که مدارس دینی طالبان افغانستان در خاک 
پاکستان در حال بسته  شدن اند و صدها طالب از این مراکز به 
افغانستان آمده اند. بخشی از آن  ها در ولسوالی  های پنجوایی و 
ژیری قندهار آمده و در کشت  زار های تریاک مصروف شده اند و 
بخشی نیز در ترکیب گروه  های گوناگون به جبهات جنگ علیه 

نیروهای امنیتی افغانستان اعزام شده  اند.
این ها همه نشان می دهند که اندک اندک جغرافیای جنگ و 
به سمت  افغانسان  مناطق جنوبی  و  پاکستان  از  دهشت افگنی 
جنگ جویان  گسترده ی  هجوم  می  شود.  منتقل  کشور  شمال 
داخلی و خارجی در والیت های فراه در غرب و بدخشان، فاریاب، 
بازی کالن،  که  نشان می  دهد  در شمال کشور  تخار  و  قندوز 
خطرناک و پیچیده ی منطقه  ای در جریان است. این امر به هیچ 
امکان پذیر  منطقه  ای  کالن  برنامه ی  بدون  و  بی  هدف  عنوان 
سیاست مداران  و  استراتژیست  ها  توسط  که  جنگی  نیست. 
کشورهای بیرونی هدایت می  شود و جنگ جویانی که ناآگاهانه 
می  جنگند،  توهم  یک  در  و  خورده  را  بزرگ  دروغ های  فریب 
ممکن نیست که بی برنامه از جنوب به سمت شمال تغییر مکان 

دهد.
حقیقت این است که بازی  های کالنی در سطح منطقه در جریان 
اند که می خواهند با تغییر جغرافیای جنگ از جنوب به شمال 
افغانستان، راه شان را به آسیای میانه باز کنند. ناامن  سازی مناطق 
است  ممکن  دوم،  وزیرستان  به  آن  تبدیل  و  افغانستان  شمال 
والیت  های  تبدیل کردن  با  باشد.  برنامه  ای  چنین  اصلی  هدف 
شمالی افغانستان به پناه  گاه  ها و پایگاه های گروه های تروریستی 
را به مرزهای چین و  ناامنی  افراط گرایان مسلمان، می  توان  و 
سطح  در  را  سیاسی  معادالت  طریق،  این  از  و  رساند  روسیه 

منطقه و جهان تغییر داد.
بگیرد.  جدی  و  کند  درک  را  برنامه  این  باید  افغانستان  دولت 
هرچند که تا کنون رسمًا چنین برنامه  ای طرح نشده؛ اما گسترش 
ناامنی ها در شمال کشور و روند تحوالت امنیتی افغانستان به 
به  امر  این  با  باید  افغانستان  دولت  نیست.  عادی  عنوان  هیچ 
با واکنش جدی و مسئوالنه و  گونه ی مسئوالنه برخورد کند. 
مبارزه ی قاطع با افراطیت و دهشت افگنی، می توان در برابر این 
برای  را  زمینه  تحوالت،  این  عادی  پنداری  ولی  ایستاد،  برنامه 

تطبیق این برنامه  ها مهیا می  سازد.
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از  حمایت  با  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف 

گروه  یک  حوثی ها،  علیه  سعودی  عربستان  عملیات 

برخوردار است، کشور  ایران  از حمایت  یمنی که  شیعه ی 

پرآشوبش را در معرض خطر یک جنگ نیابتی سنی-شیعه 

قرار می دهد. اگر رهبران افغانستان نتوانند در روابط این 

کنند،  حفظ  را  توازن  ایران  و  سعودی  عربستان  با  کشور 

یک  در  گیرماندن  و  قطبی شدن  خطر  با  را  مردم شان 

اگر کابل  اما  منطقه ای مواجه می سازند.  کشاکش قدرت 

افغانستان در  تاریخی دوسوگرایی  بازی کند، نقش  خوب 

فضایی که در آن کشورها نفوذ متضاد دارند، می تواند برای 

که  حالی  در  شود.  استفاده  منطقه  در  قدرت  توازن  حفظ 

با سعودی ها  افغانستان  روابط  غنی،  اشرف  رهبری  تحت 

رهبران  سفر  است،  بوده  بهتر  دیگری  زمان  هر  از  بیش 

داد  نشان  تهران،  به  آپریل  ماه   20 و   19 در  افغانستان 

همسایه ی  با  روابط  در  توازن  ایجاد  دنبال  به  کابل  که 

غربی اش نیز هست. در جریان سفر هفته ی گذشته، غنی 

همکاری های  آغاز  ایرانی اش،  همتای  روحانی،  حسن  و 

بیش تر در زمینه ی تجارت، تکنولوژی و فرهنگ میان دو 

کشور را اعالم کردند. این دو کشور هم چنان در زمینه ی به 

اشتراک گذاری اطالعات استخباراتی در زمینه ی تروریسم 

و قاچاق مواد مخدر توافق کردند.

از آن جایی که افغانستان قبال میدان »بازی بزرگ« قرن 

نوزدهم میان امپراتوری های بریتانیا و روسیه بوده است، 

رقیب  قدرت های  میان  توازن  حفظ  و  ایجاد  برای  تالش 

برای این کشور تازگی ندارد. هم چنان این کشور در جریان 

میان  اخیراً  و  روسیه  و  متحده  ایاالت  میان  سرد  جنگ 

از  این کشور  تا حدودی،  بود.  پاکستان و هند گیر مانده 

رقابت ایران-ایاالت متحده نیز متأثر شده است. 

از  تا  دارد  تالش  به سختی  کشور  این  که  آن جایی  از  اما 

تقابل ریاض- بدهد،  را نجات  چندین دهه جنگ خودش 

اگر  حتا  باشد.  ویرانگر  افغانستان  برای  می تواند  تهران 

نیابتی جاری در یمن در داخل مرزهای این کشور  جنگ 

باقی بماند، تنش های فرقه ای مشابه در افغانستان، جایی 

که عربستان سعودی و ایران نفوذ چشم گیری بر گروه های 

مخالف قبیله ای و رهبران مذهبی دارند، بروز خواهد کرد.

روابط کابل-ریاض

عنوان  به  را  افغان هایی که عربستان سعودی  از  بسیاری 

مقدس  مکان  دو  که  سرزمینی  می بینند؛  مقدس  سرزمین 

خود  مدینه ی  و  مکه  شهرهای  در  را  مسلمانان  بزرگ  و 

این کشور تصور مثبت دارند.  به  جای داده است، نسبت 

علیه  در جنگ  افغانستان  مجاهدین  به  سعودی هم چنان 

از  یکی  سعودی  عربستان  کرد.  کمک  شوروی  نیروهای 

سه کشوری بود که رژیم طالبان را  قبل از این که در سال 

2001 سرنگون شود، به رسمیت شناخت.

حکومت  مخالف  فعال  گروه های  روی  ریاض  که  نفوذی 

از جمله طالبان، حزب اسالمی گلبدین حکمت یار،  دارد- 

اکنون  که  مجاهدینی  گروه های  دیگر  و  حقانی  شبکه ی 

بخشی از حکومت کابل را تشکیل می دهند– این کشور را 

در هرنوع توافق صلح با گروه های شورشی مؤثر می سازد.

عربستان  با  حکومتش  روابط  از  غنی  جمهور  رییس 

به  رسیدن  زمان  از  غنی  دارد.  زیادی  امیدواری  سعودی 

به  بار  ریاست جمهوری در ماه سپتامبر سال گذشته، دو 

پادشاه  از  علناً  و  کرده  سفر  مسلمانان  مقدس  سرزمین 

برای  پاکستان  بر  نفوذش  از  تا  است  خواسته  عربستان 

آغاز گفت وگوهای صلح میان کابل ، اسالم آباد و گروه های 

شورشی استفاده کند. طرف داری ضمنی کابل از »عملیات 

هفته  یک  از  کمتر  که  آپریل   ماه  اول  در  قاطع«  طوفان 

بعد از آغاز حمالت هواپیماهای جنگی عربستان سعودی 

و متحدانش علیه حوثی ها در یمن واقع شد، جای تعجب 

ندارد. غنی امیدوار است که در بدل حمایت از مداخله ی 

نظامی عربستان سعودی در یمن، شاهد حمایت باالمثل 

پادشاهی عربستان سعودی در تالش های جاری صلح با 

طالبان باشد.

نفوذ ایران

ایران، مانند عربستان سعودی، از چندین دهه هرج و مرج و 

آشفتگی در افغانستان برای پیشروی میان رهبران سیاسی 

و نظامی محلی استفاده کرده است. این کشور در میان 

شیعه ها که حدود 20 درصد جمعیت افغانستان را تشکیل 

به  محاط  افغانستان  دارد.  توجهی  قابل  نفوذ  می دهند، 

خشکه هم چنان با ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارد، 

آبی  منابع  به  دسترسی  و  تجارت  برای  را  کشور  این  که 

است.  کرده  تبدیل  کلیدی  همسایه ی  یک  به  فرامرزی 

مهم تر از همه، تهران می تواند از نفوذش روی 3 میلیون 

پناهنده ی افغانستان در این کشور استفاده کند و کابل را 

تحت فشار قرار دهد، یا حتا با اخراج مهاجران، کشور را 

بی ثبات سازد. 

در جریان سیزده سال گذشته، با وجود حضور ده ها هزار 

کابل- روابط  افغانستان،  در  ناتو  و  متحده  ایاالت  سرباز 

دفتر حامد  بوده است.  تاریخی ای خوب  به شکل  تهران 

منظم  دریافت  خاطر  به  پیشین،  جمهور  رییس  کرزی، 

»بوری های پول نقد« یا »پول ارواح« از سازمان اطالعات 

مرکزی آمریکا و تهران، بدنام بود. در مقطعی در جریان 

تصدی کرزی، حتا کابل را میانجی باالقوه میان واشنگتن 

و تهران می دانستند.

بخشی از حوصله مندی ایران در برابر دیپلماسی دوسویه ی 

منطقه  در  واقعیت ها  از  تهران  شناخت  از  افغانستان، 

سرچشمه می گیرد. یک افغانستان بی ثبات می تواند توسط 

در  یا  مرزها  امتداد  در  ناامنی  ایجاد  برای  ایران  دشمنان 

قاچاق  تهران،  برای  شود.  استفاده  ایران  قملرو  داخل 

مواد مخدر و گسترش دولت اسالمی در آسیای مرکزی، 

مسایلی اند که صرف می توانند از طریق همکاری فرامزی 

نیز  سعودی  عربستان  شوند.  حل و فصل  افغانستان  با 

و  کند  استفاده  افغانستان  داخل  در  عناصری  از  می تواند 

جنگ را به ایران بکشاند، همان طور که شورشیان حوثی 

هشدار داده اند، حمالتی را در داخل پادشاهی عربستان 

انجام خواهند داد.

واشنگتن غیرقابل پیش بینی

بسیاری از صاحب نظران هشدار دادند که احتماالً ریاض 

کابل را تحت فشار قرار خواهد داد تا با آغاز حمالت زمینی 

از  کوچکی  گروه های  عربی،  کشورهای  ائتالف  توسط 

نیروهایش را ]به کمک این نیروها[ بفرستد؛ سناریویی که 

افغانستان را به نوع جدیدی از جنگ مسلحانه در داخل 

کشور و در منطقه خواهد کشاند.

حمایت  با  افغانستان،  در  خشونت  در  افزایش  هرگونه 

از  برای هزاران تن  را  کشورهای منطقه، می تواند اوضاع 

نیروهای امریکایی مستقر در افغانستان خطرناک بسازد. 

ایاالت متحده  که در حال حاضر به حمالت هوایی ائتالف 

به رهبری عربستان سعودی در یمن کمک استخباراتی و 

این  تا  دارد  کافی  نفوذ  ریاض  روی  می کند،  لوجیستیکی 

اتحادهای  هرگونه  در  افغانسان  درگیرکردن  از  را  کشور 

نظامی بازدارد.

از آن جایی که رقابت میان عربستان سعودی و ایران باال 

می دهد  قرار  فشار  تحت  را  مسلمان  کشورهای  و  گرفته 

روابط  افغانستان  که  است  الزامی  کنند،  جهت گیری  تا 

تقویت شده اش با عربستان سعودی را حفظ کند و در عین 

زمان، از روابط استراتژیکش با ایران محافظت کند. عبور 

از این وضعِ دشوار برای رهبری جدید در کابل یک چالش 

خواهد بود؛ اما این تنها راه صلح آمیز جلوگیری از درگیری 

بیش از حد افغانستان در این بازی بزرگ جدید است.
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آسمان؛
مملو از مغز روده

بینِی وطن، مصاب به تاریخ!
چه رنجی بزرگی ست  قدم زدن میان مرگ و زندگی!

سیاست مدار، آخ که چه کلمه  ی زشتی ست سیاست مدار
کاش وزیر فرهنگ ترجمه اش کند به سیاست ندار!

کرد نخواهد 
حتا اگر آسمان سه روز تمام فیل ببارد

حتا اگر ما، باریکه  ای شویم منتهی به خرطوم فیل...
زمین؛

خالی تر از جیب مردی که شش سال می شود قرض دار است
قرض دار دین و دنیا

با آن هم، میلیاردها دالر فدای غایت یک نبرد می شود
نبرد برای هیچ! 
نیست؟! عجیب 

ناوه برای اولین بار فرش قدم های حکومت شد
ناامنی ها شمالی ترین 

به دست رییس مجلس مذمت شد!
نیست؟ عجیب 

هوا؛
عطرش را قرن هاست از دست داده

استشمام یعنی توازن میان بیکاری و حیات
حیات یعنی اول مرا بکش! بعد بپرس کجایی رفیق؟!

هنوز هم روی شرافت خرس جنجال است
توافق رای، نداریم!

زمان؛
چه قدر دلم برای زنان قرن حجر تنگ شده

آدم های خوبی بودند
بچه های همین زنان، قرن حجر را سرنگون کردند

اموات ممکنه!  به  سپردندش 
ما چقدر اموات ممکنه شده ایم، موضوع چیست؟

زندگی؟
جنگ و قتل برای زندگی؟

نه! به الفبای کودکان دست نزنید
معصومیت شان رم خواهد کرد

**************
از  قبل  بود.  از نوع سپیدش  باال،  همان طور که مسلط هستید، شعر 
این که آن را این جا نشر کنم، به یکی از شعرشناسان کشور عرضه 
نوشته  نوشته؟  چه  شعر  این  نقد  در  می دانید  کند.  نقدش  تا  کردم 
که عالی بود. ماهیتش طوری ست که کرزی بعد از 25 سال، هنوز 
یک بار  کنید  فرض  مثاًل  یا  ببیند!  سناتور  را  هنریار  انارکلی  هم 
آبش  که  حدی  به  خروشان!  دریایش  شود،  قطع  کابل  برق  دیگر 
دریای  آب  کشیدن  برای  هم  مردم  و  برود  مردم  خانه های  داخل 
باشند.  به واترپمپ و برق داشته  نیاز  رفته در خانه و حویلی شان، 
مردم  حویلی  داخل  دریا  آب  وقتی  کوتاه،  محاسبه ی  یک  با  یعنی 
می شود، مردم تالش می کنند دوباره آن آب را به دریا جاری کنند 
بدبختی  هزار  با  آن ها  و  برود  پایین تر  خانه های  به  تا  برگردانند  یا 
پایین تر  و  پایین  خانه های  به  تا  کنند  جاری  دریا  به  دوباره  را  آن 
برود. من که از این نقد چیزی نفهمیدم. به هر صورت، از او تشکر 
احساسم  لحظه  همین  کنید  باور  ورنه  شده،  رسم  تشکر  می کنم. 
شده  معده ام  داخل  برازیلی،  مست  دختر  سه  انگار  که  طوری ست 
و با بشقاب های عدس شان، طرح یک انقالب را می ریزند. درست 
یک  می شوند،  دعوت  تلویزیون  در  که  کارشناسانی  همان  مثل 
ساعت بحث و مناظره می کنند، حال آن که هیچ حرفی برای گفتن 
در  دعوت تان  از  تشکر  می گویند:  مجری  به  اخیر  در  و  ندارند 

زیبای تان!  برنامه ی 
نبود  به دست تان  اگر وقت کردید، حوصله داشتید، چاقو  شما هم 
و اسلحه ی گرم را نمی شناسید، این شعر سپید را نقد کنید! نقدش 
ارتش  شبیه  بی حوصله اید  ندارید،  فرصت  اگر  بفرستید.  برایم  را 
مهاجم عربستان در یمن، چاقو دارید آن هم دو-سه ُمدلش، یا هنوز 
هم عاشق بوی باروت بعد از شلیک کردن هستید، نقد نکنید! چرا؟

بنده، همان بنده ی خدا هستم که؛
بیافتد!  اتفاق  دوست ندارد مدرن ترین تشییع جنازه 

همراهان، قبرم را الیک کنند
کمنت های شان را بنویسند و برگردند به مجموعه  ای از،

آسمان، زمین، هوا، زمان!

خبرنگار ناراضی

شعر سپید

هادی دریابی

افغانستان و تالش ایجاد توازن
 در رقابت های فزاینده ی ایران-سعودی

ایران، مانند عربستان سعودی، از چندین دهه هرج و مرج و آشفتگی در 
افغانستان برای پیشروی میان رهبران سیاسی و نظامی محلی استفاده 
جمعیت  درصد   20 حدود  که  شیعه ها  میان  در  کشور  این  است.  کرده 
افغانستان را تشکیل می دهند، نفوذ قابل توجهی دارد. افغانستان محاط 
به خشکه هم چنان با ایران 900 کیلومتر مرز مشترک دارد، که این کشور 
همسایه ی  یک  به  فرامرزی  آبی  منابع  به  دسترسی  و  تجارت  برای  را 
کلیدی تبدیل کرده است. مهم تر از همه، تهران می تواند از نفوذش روی 
را  کابل  و  کند  استفاده  کشور  این  در  افغانستان  پناهنده ی  میلیون   3
تحت فشار قرار دهد، یا حتا با اخراج مهاجران، کشور را بی ثبات سازد. 

برگردان: حمید مهدویمنبع: گاردین نویسنده: فرهاد پیکار



خاطر  به  ایران  با  تجارت  کاهش  برای  اقدامات  پاکستان؛ 

افزایش  با  مبارزه  برای  اقدامات  و  متحده؛  ایاالت  تحریم های 

نفوذ چین. 

برای  افغانستان  درخواست  رد  برای  هند  تصمیم  اساسا   

واکنش  خاطر  به  هند  عصبانیت  از  ناشی  نظامی  کمک های 

پاکستان و حمله های لشکر طیبه بر شهروندان هندی بود. سر 

انجام، حکومت افغانستان انتظار را شکست و از این درخواست 

بود،  شده  مطرح  کرزی  توسط   2013/2012 سال های  در  که 

درخواست  با  نمی خواهد  هنوز هم  هند  آنکه  با  منصرف گردید. 

در  کمک  و  مرگبار  سنگین  سالح های  کمک  برای  افغانستان 

میدان نبرد، موافقت کند، الزم است که به دیگر درخواست های 

افغانستان برای دریافت هلیکوپتر، جیپ و برنامه ی ساختن یک 

افغانستان سریع حرکت  امنیتی  نیروهای  آموزش  برای  اکادمی 

روز،  چند  ظرف  در  چیتال  هلیکوپترهای  دادن  تحویل  کند. 

نشان دهنده ی عزم هند برای کمک های بیشتر خواهد بود. در 

عین زمان، احتماال نخست وزیر مودی باید اجتناب ناپذیر بودن 

با  ترانزیتی  در تجارت  بر سر همکاری  را  پاکستان  با  گفت وگو 

وزیر  از  تقویت خواست غنی  باعث  کار  این  بپذیرد.  افغانستان 

تجارت پاکستان،  خرم دست گیر خان، برای شامل کردن هند در 

 )APTTA( موافقت نامه ی ترانزیت و تجارت افغانستان-پاکستان

خواهد شد. 

ایران  چابهار  بندر  طریق  از  بدیل  راه  ساختن  در  تأخیر  دوم، 

مرتبط  ایران  برابر  در  متحده  ایاالت  فشارهای  به  می تواند 

دانسته شود. از نظر دور داشتن برنامه های کاری برای ساختن 

این مسیر، نادیده گرفتن قربانی های هند برای ساختن شاهراه 

زرنج-دالرام  در افغانستان است. هند باید به تعهدات خود برای 

ساختن این بندر ایرانی عمل کند و برای آغاز قوی در مسیر جدید 

تجارت در افغانستان، مناسبات کامل تجارتی با ایران ایجاد کند. 

ایران  با  توافق گروه 1+5  پیامدهای  از  این یکی  بدون شک، 

خواهد بود. 

سوم، مخالفت حکومت با ابتکار چین برای ساختن راه ابریشم 

باید بازبینی شود. اگر چین اراده ی سرمایه گذاری برای ساختن 

روابط  گسترش  با  می تواند  نیز  هند  دارد،  را  منطقه  زیربناهای 

تجارتی با هر یک از کشورهای مسیر راه دریایی ابریشم و نیز 

همسایگانش،  بر  هند  نفوذ  ببرد.  سود  آن  از  ابریشم،   جاده ی 

برای  آسیا  جنوب  کشورهای  انجمن   عضو  کشورهای  چه 

منطقه ی  کشورهای  چه  و   )SAARC( منطقه ای  همکاری های 

اقیانوس هند، همواره به خاطر مسایل تاریخی و فرهنگی بوده 

و همواره حکایت از قلب بزرگ هند برای شریک ساختن منابع با 

همسایگانش داشته است. هند باید روحیه ی سخاوت مندی اش 

را با تشویق همسایگانش برای سودبردن از سرمایه گذاری های 

چین نشان دهد و در عین زمان،  خودش به عنوان کشور غیر 

چینی، از راه هایی نفوذش را گسترش دهد که چین نمی تواند. 

مارچ  ماه  در  سریالنکا  و  موریتس  سیچلس،  از  مودی  دیدار 

2015، چگونگی این نوع تعامل را نشان داد. 

افغانستان نشان داده است که به داشتن روابط با هند ارزش قایل 

است و حتا به فرصت های جدید در همسایگی اش می اندیشد 

این روابط  برای مستحکم کردن  و دیدار غنی فرصتی ست که 

اعتماد الزم ایجاد شود. هند به مثابه یکی از قابل اعتمادترین 

بزرگ  توسعه ای  پروژه های  معمار  افغانستان،  کمک کننده گان 

یکی  و  سلما  بند  شاهراه ها،  افغانستان،  پارلمان  ساختن  مانند 

شهروند  هزارها  به  آموزشی  و  خدمات صحی  تأمین کنندگان  از 

افغانستان و یکی از شریکان استراتژیک با تاریخ و ارزش های 

مشترک،  جای بزرگی در قلب مردم افغانستان دارد. 

در جریان یک دیدار از افغانستان در ماه فبروری سال 2014، 

به نظر می رسید که روابط افغانستان و هند در سطح باالیی قرار 

دارد. با تعهد هند برای اجرای پروژه های جدید به عنوان بخشی 

از بسته ی کمک 2 میلیارد دالری هند برای توسعه ی افغانستان و 

دادن هلیکوپتر در پاسخ به درخواست افغانستان، قرار بود روابط 

این دو کشور وارد مرحله ی تازه ای شود و قرار بود سه هلیکوپتر 

جدید چیتال )Cheetals( ساخت شرکت هوانوردی هندوستان 

)Hindustan Aeronautics Limited( به »زودی« به افغانستان 

تحویل داده شود. 

این  است.  شده  زمان  سال  یک  از  بیشتر  »زود«  آن  معنای 

هلیکوپترها اکنون هنگام دیدار اشرف غنی از دهلی به تاریخ 

27 اپریل )روز دوشنبه همین هفته( تحویل داده خواهد شد. اما 

افغانستانی که از این هلیکوپترها استفاده خواهد کرد، در جریان 

یک سال گذشته، شاهد تغییرات زیادی بوده است و تأثیر این 

کمک ها آنقدر که یک سال پیش حس می شد، عمیق نخواهد 

تغییر کرده است؟ حکومت های  افغانستان  بود. چه چیزی در 

جدید در دهلی و کابل آشکارترین تغییرات هستند و نیز معادالت 

منطقه ای افغانستان با پاکستان،  ایران و چین به ویژه، پس از 

کرزی. 

وقتی نخست وزیر نارندرا مودی آماده ی استقبال از آقای غنی 

است  منطقه ای  معادالت  تغییر  این  خاطر  به  بیشتر  می شود، 

نه به خاطر حسن نیت سال های گذشته. این تغییرات و دیدار 

تعیین کننده ی مسیر آینده ی مناسبات افغانستان و هند خواهد 

بود. 

برگشت به پاکستان 

در  تغییر  احتماال چشم گیرترین  پاکستان  به  غنی  آوردن  روی 

سیاست خارجی کابل باشد. از لحظه ی که او کارش را به عنوان 

رییس جمهور آغاز کرد،  او از اظهار هر گونه نظر در رابطه به 

استخبارات پاکستان )ISI(  و حمایت آن از طالبان و لشکر طیبه 

عمدا خودداری کرده و روابط نظامی نزدیک تری را با پاکستان 

ایجاد کرده است. او رییس ارتش پاکستان، راحل شریف، و 

رییس استخبارات پاکستان، جنرال رضوان اختر، و دو فرمانده 

قول اردوی پاکستان را به کابل دعوت کرد. غنی در ماه نومبر 

پاکستان  ارتش  فرماندهی  اصلی  مرکز  از  و  رفت  پاکستان  به 

اردوی  افسر  شش  فرستادن  با  غنی  کرد.  دیدن  راولپندی  در 

ملی افغانستان برای فراگرفتن آموزش های نظامی در ایبت آباد 

پاکستان موافقت کرد و آنان در ماه فبروری سال جاری به آن 

کشور فرستاده شدند. شاید حمله ی تروریستان بر یک مکتب در 

پشاور و قتل عام دانش آموزان آن در ماه دسامبر 2014 و حمله 

بر سفارت کابل در پاکستان احتماال دو کشور را به هم نزدیک 

کرده است. این نزدیکی از شریک ساختن اطالعات درباره ی 

این  دیگر  دلیل  هویداست.  حمله ها،  این  مسئول  گروه های 

نزدیکی از خواست غنی برای آغاز گفت وگوهای صلح با طالبان 

سرچشمه می گیرد. حتا اگر پاکستان جلو حمله های گروه های 

زیر کنترلش را بر افغانستان بگیرد،  پس از این، چیزهای زیادی 

به عملکرد پاکستان در این رابطه که تا چه حد می تواند رهبران 

ارشد طالبان را بر سر میز مذکره حاضر کند، بستگی دارد. 

تعامل با چین و ایران 

نیز  را  چین  با  افغانستان  تعامل  ماهیت  طالبان  با  گفت وگو 

بازی کردن هر گونه  از  به طور سنتی چین  داده است.  تغییر 

نقش آشکار در روندهای سیاسی داخلی کشورهای که در آن 

سرمایه گذاری می کند، پرهیز کرده است. اما در ماه فبروی سال 

جاری، وزیر خارجه ی چین، وانگ یی، در یک کنفرانس خبری 

در اسالم آباد اعالن کرد که چین »حاضر است یک نقش سازنده 

بازی کند« و »تمهیدات الزم را که از جانب طرف های مختلف 

در افغانستان خواسته شود، هر زمانی فراهم« خواهد کرد. اما 

آنچه او نگفت، اما واضح بود این بود که چین پیش از آن،  یک 

هیئت طالبان را به رهبری رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر 

میزبانی کرده بود. قاری دین محمد برای بحث درباره ی راه های 

صلح وارد چین شده بود. هیئت طالبان یک ماه پس از دیدار 

غنی از چین در ماه اکتوبر 2014، به آن کشور رفته بود. غنی 

در آن سفرش در یک کنفرانس خبری با رییس جمهور چین، 

شی جین پینگ، از طالبان خواسته بود که به گفت وگوهای صلح 

بپیوندند. در همین زمان ها، یکی از وزیران ارشد کابینه ی غنی 

از هند دیدار کرد و پیام او به حکومت هند واضح بود: »برای 

آوردن صلح به افغانستان ما به آله ی فشار بر طالبان نیاز داریم و 

برای این کار ما به آله ی فشار بر پاکستان نیاز داریم و برای آن 

ما به چین نیاز داریم.« 

دلیل چین برای گسترش نفوذش آشکارا از این خواست آقای 

شی جین پینگ سرچشمه می گیرد که راه جاده ی ابریشم را به 

سوی آسیای مرکزی با ابتکارش، »یک کمربند، یک جاده«، 

هموار سازد که شهرهای بین شهر شیان چین و وینیز در ایتالیا را 

به هم وصل می کند. برای ساختن این پروژه باید میلیاردها دالر 

برای ایجاد زیربناها در این مسیر، از چین تا اروپا،  مصرف گردد. 

در این راستا، به افغانستان به مثابه یک مرکز سرمایه گذاری 

نگریسته می شود. در کنار آن، افغانستان تأمین کننده ی نیاز رو به 

رشد چین به انرژی پیش بینی شده است. آقای شی جین پینگ، 

نشان می دهد که او اراده ی مصرف کردن را دارد و برای این 

که هزینه اش  ابریشم«  دریایی  کنار یک »مسیر  در  ابتکارش 

اعالن  است.   کالن  مصارف  به  حاضر  است،  کمتر  خیلی 

برنامه ی 46 ملیارد دالری برای ساختن یک دهلیز اقتصادی از 

طریق پاکستان به بندرگوادر که مدیریت آن را چین به عهده 

چین  برنامه ی  است.  هدف  این  راستای  در  داشت،  خواهد 

برای وصل کردن افغانستان به پاکستان از طریق شاهراه ها و 

خطوط آهن، تجارت در این مسیر را رونق می بخشد. هم زمان 

با آن، پرداخت 40 میلیارد دالر به صندوق وجهی راه ابریشم،  

آسیای  کشورهای  با  تجارتی  راه های  و  افغانستان  حمل ونقل 

میانه را تقویت خواهد کرد. 

سر انجام، در بحث ها درباره ی کشورهای همسایه ی افغانستان، 

ایران نیز شریک است. این کشور اکنون در آستانه ی تجربه ی 

متحده،   )ایاالت   1+5 گروه  توافق  دارد.  قرار  بزرگ  تغییرات 

اتحادیه ی  با تسهیل  فرانسه، روسیه و چین  بریتانیا، جرمنی،  

اروپا( برای کار روی چگونگی معامله بر سر مسئله ی اتمی ایران 

تا 30 ماه جون، دروازه ی فرصت های زیادی را برای افغانستان 

باز می کند. افغانستان برای گسترش تجارت با تهران به خاطر 

تحریم های ایاالت متحده، با محدودیت های زیادی روبرو بود. 

از طریق  تجارتی  با گسترش مسیرهای  که  ندارد  وجود  شکی 

خواهد  تغییر  افغانستان  اقتصادی  دورنمای  پاکستان  و  ایران 

کرد. 

نقش هند

جای هند در این میان، در کجاست؟  آیا آقای غنی پیش از سفر 

به چین در ماه اکتوبر که نخستین سفر رسمی اش بود، سپس 

به پاکستان در ماه نومبر و سپس به ایاالت متحده و زمان بندی 

سفر به هند بعد از همه ی این کشورها، با همتای هندی اش 

صحبت کرده است؟ وقتی مسئله استراتژی،  تجارت و توسعه 

می پذیرد؟  را  ماندن  بیرون  خطر  هند  آیا  است،   افغانستان  در 

قدرت در منطقه در حال تغییر است. نفوذ ایاالت متحده در حال 

کاهش و نفوذ چین در حال افزایش است،  پاکستان قدرت مندتر 

است و ایران ظرفیتش برای تبدیل شدن به یک مرکز قدرت 

اقتصادی را در همسایگی اش نشان می هد؟ جواب: نه الزاما. 

اما با آمدن غنی به دهلی، به رسمیت شناختن خطوط فاصل در 

این جهاِن همواره در حال تغییر، ضروری است و نیز ایجاد یک 

پویایی و تحرک در مناسبات افغانستان و هند. 

تکانه های منفی 

این کار، سیاست گذاران در دهلی جدید سه عامل  آغاز  برای 

با  گذشته  دو-سه سال  در  را  از حرکت ها  بسیاری  که  را  منفی 

عامل  سه  این  بشناسند.  رسمیت  به  کرده اند،  مواجه  دشواری 

سوی  از  تروریستی  تهدیدهای  علیه  مانور  این هایند:  منفی 

مقدمه
روزنامه  و  نویسنده  وست،  ربکا   ،1913 سال  در 
نگار انگلیسی با حالتی طعنه آمیز گفت که »من، 
فمینیسم چیست.  بفهمم  نتوانستم  شخصا هرگز 
فقط می دانم هر زمان عقیده ای را بیان می کنم 
یا خدمت کار تفکیک  از یک زن فاحشه  که مرا 
آن  در  می نامند«.  فمینیست  مرا  مردم  می کند، 
و  بود  جدیدی  نسبتا  واژه ی  فمینیسم  زمان، 
به تازگی )در 1890( از زبان فرانسوی به انگلیسی 
از  واژه  این  که  است  توجه  قابل  بود.  شده  وارد 
معنای  به  آکسفورد  واژه نامه ی  در  ابتدا،  همان 
از  یکی   ،1895 سال  در  می رفت.  کار  به  منفی 
مجالت با اشاره ای تمسخرآمیز به متنی از یک 
نویسنده ی زن، او را متهم کرده بود که با استفاده 
عشوه گری  فمینیسم«،  مشی  خط  و  »اصول  از 
نوشت،   1908 در  کرونیکل  روزنامه ی  می کند. 
است«  سوسیالیست  آشکارا  آلمانی  »فمینیسم 
جنبش  فعالیت های  با  مرتبط  واژه های  تمام  و 
فمینیسم در آن زمان که متمرکز بر »حق رای 

زنان« بود را نامعتبر و بی ارزش خواند. 
واژه ی  نویسندگان  بعضی  سال ها،  آن  در 
خصومت  میزان  همان  به  که  را  جای گزینی 
می کردند؛  استفاده  می داد،  نشان  را  ضدیت  و 
»زن گرایی«. یکی از نویسندگان مرد در خاطرات 
خود با اشاره به دیدارش با یک زن تحصیل کرده 
و روشنفکر که در پاریس زندگی می کرد، نوشته 
بود که این زن برخالف انتظار او، زنی جذاب و 
انعکاس »زن گرایی  سرزنده بوده و نوشته هایش 

قدرت مند در قرن نوزدهم« اند.
شاید دانستن این که یکی از سخت ترین حمله ها 
وولف  ویرجینیا  طرف  از  »فمینیسم«  واژه ی  بر 
بوده است- نویسنده ای که کتابش، »اتاقی از آن 
فمینیسم  ادعاهای  مهم ترین  از  یکی  به  خود«، 
که  گینه ای«  »سه  در  باشد.  عجیب  می پردازد- 
جنگی  وحشت  و  فاشیسم  سایه ی  در   1938 در 
به  منفی  نگاه  با  احتمااًل  و  بود  پیش رو  در  که 
ویرجینیا  است،  شده  نوشته  »-ایسم«ها  تمام 
بدون هیچ تردیدی این واژه را رد می کند: »هیچ 
واژه ای نمی تواند قدرتی را که در قرن نوزدهم در 
مقابل قدرت پدرساالری ایستاد، نشان بدهد«. او 

ادامه می دهد:
»آن زنان در قرن نوزدهم، در واقع پیش قراوالن 
ستم  و  ظلم  با  آن ها  بودند.  شما  امروز  جنبش 
می جنگیدند،  پدرساالرانه  استبدادی  دولت 
دولت  ستم  و  ظلم  با  شما  امروز  که  هم چنان 

استبدادی فاشیست مبارزه می کنید«.
و  خشم  خاطر  به  زنان  آن  می کند،  دعا  او 
می شدند-  خوانده  فمینیست  نارضایتی شان 
اگرچه وولف دچار یک خطای تاریخی شده است 
و این واژه در آن زمان ناشناخته بوده است-  و 

ادامه می دهد که ما باید:
را  نادرست  و  کارافتاده  از  قدیمی،  واژه ی  »یک 
که حتا در زمان خودش نیز صدمات زیادی به بار 
آورده است، برای همیشه کنار بگذاریم. منظور، 
با  مطابق  واژه،  این  است.  »فمینیست«  واژه ی 
فرهنگ لغت، به معنای »طرف دار و حامی حقوق 

یعنی  حق،  مهم ترین  که  آن جا  از  است.  زنان« 
حق اشتغال و کسب درآمد به دست آمده است، 
این واژه دیگر هیچ معنایی نمی تواند داشته باشد 
بدون  مرده،  واژه ی  یک  معنا،  بدون  واژه  ی  و 

استفاده و فاسد است«.
اما  اگرچه »حق کسب درآمد« که ویرجینیا وولف 
از او هم یکی  به آن پرداخته، تا یک قرن پس 
از محورهای مرکزی فمینیسم باقی ماند، روشن 
است که حتا دست یابی به آن هم به هیچ عنوان 
کار  کند.  حل  را  زنان  مشکالت  تمام  نتوانست 
زنان- برخالف تبلیغات مبالغه آمیز از ثروت چند 
هم چنان  هستند-  تجارت  دنیای  در  که  زنی 
زنان  تلقی می شود. حقوق  مردان  از  کم ارزش تر 
کمتر از مردان است و در مورد »کارهای خانه« 

که هیچ حقوقی به آن ها تعلق نمی گیرد.
زمانی که وولف در 1920 می نوشت، فمینیست ها 
هنوز با بیان صریح دیدگاه های شان دچار مشکل 
بودند، چه  رسد به این که مستقیمًا به »مشکالت 
زایمان  به  بپردازند: مسایل مربوط  زنان«  خاص 
فشار  یا  کودکان شان،  بزرگ کردن  و  تربیت  و 
از  مراقبت  خانه،  کار  که  زنانی  دشواری های  و 
انجام  هم زمان  را  خانه  از  خارج  کار  و  کودکان 

می دهند.
در طول قرن ها و در کشورهای زیادی، زنان در 
دفاع از جنس خود صحبت کردند و به شیوه های 
و  امید  و  نیازها  شکایت ها،  دیدگاه ها،  مختلف 
کتاب  این  در  داشتند.  بیان  را  آروزهای شان 
تمرکز  است،  فمینیسم  بر  کوتاهی  معرفی  که 
فمینیسم  جنبش  پیشرفت  و  رشد  بر  نویسنده 
انگلستان،  در یک کشور،  و  قرن ،  در طول یک 

خواهد بود.
در حالی که زنان در کشورهای دیگر تجربه های 
»فمینیسم«  از  متفاوتی  برداشت های  و  متفاوت 
داشته اند، در انگلستان، حداقل تا دهه ی 1960، 
داشت.  »تحقیرآمیز «  مفهوم  عمدتًا  کلمه  این 
با  هم  قدر  هر  زنان،  از  کمی  بسیار  تعداد  تنها 
مسایل مربوط به زنان و مبارزه برای حقوق زنان 
درگیر بودند، خود را به عنوان یک »فمینیست« 
 1970 و   1960 در  که  زمانی  می کردند.  معرفی 
مبارزات شان  سازماندهی  به  آغاز  دوباره  زنان 
کردند، این جنبش را »آزادی زنان« )برگرفته از 
حرکت های  و  سوم   جهان  سیاهان،  جنبش های 
همان  در  این حال،  با  نهادند.  نام  دانشجویی( 
دامنه ی  به  هم  باز  »فمینیسم«  واژه ی  سال ها، 
داشتند،  همگانی  استفاده های  که  واژه هایی 

باز گشت و مفهوم آن توسعه پیدا کرد .
وضعیت  وجود  با  زنان«  »آزادی  جنبش 
و  مدنی  حقوق  مورد  در  که  نگران کننده ای 
را  خود  تالش های  داشت،  وجود  زنان  قانونی 
زمینه ی  در  زنان  به مشکالت  به طور مشخص 
نقش  هم چنان  و  مثل  تولید  در  آن ها  نقش 
اجتماعی شان متمرکز کرده بود . فمینیسم  در آن 
سال ها نیز تالش می کرد تا با گذشتن از مرزهای 
ملی، با دیگر جنبش های زنان در سراسر جهان 
ارتباط برقرار کند و نقاط اشتراک و اختالف میان 

خود با فمینیسم خارج از انگلستان را بیابد.
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مقدمه ای کوتاه بر فمینیسم 
 Feminism: A Very(

)short introduction
نویسنده: مارگارت والترز

انتشارات: آکسفورد 
مترجم: معصومه عرفانی

بخش نخست

 The hindu  :برگردان: جواد زاولستانی منبع  SuhaSini haider :نویسنده

دلیل چین برای گسترش نفوذش آشکارا از 
این خواست آقای شی جین پینگ سرچشمه 
می گیرد که راه جاده ی ابریشم را به سوی 
آسیای مرکزی با ابتکارش، »یک کمربند، 
یک جاده«، هموار سازد که شهرهای بین 
شهر شیان چین و وینیز در ایتالیا را به هم 
وصل می کند. برای ساختن این پروژه باید 
میلیاردها دالر برای ایجاد زیربناها در این 
مسیر، از چین تا اروپا،  مصرف گردد. در 
این راستا، به افغانستان به مثابه یک مرکز 
سرمایه گذاری نگریسته می شود. در کنار 
به  رو  نیاز  تأمین کننده ی  افغانستان  آن، 
رشد چین به انرژی پیش بینی شده است. 
آقای شی جین پینگ، نشان می دهد که او 
اراده ی مصرف کردن را دارد و برای این 
دریایی  »مسیر  یک  کنار  در  ابتکارش 
است،  کمتر  خیلی  هزینه اش  که  ابریشم« 

حاضر به مصارف کالن است.

همگام با حکومت غنی؛ 
روابط افغانستان و هند 
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یادداشت های سخیداد هاتف

این  می شود.  پنداشته  بدی  چیز  معموالً  خشونت 
دلیل دارد. دلیلش این است که فارغ از جنبه های 
نیست.  کارآمدی  ابزار  خشونت  قضیه،  اخالقی 
و  می آورد  بار  به  خشونت  معموال  خشونت 
آن  برای  که  فایده ای  حد  از  به سرعت  هزینه اش 

تصور شده، فراتر می رود.
جاذبه ی  هم چنان  خشونت  اما،  ما  جامعه ی  در 
روشنفکران  از  حتا  که  نیست  روزی  دارد.  بسیار 
ضدخشونت دعوتی به خشونت نشنویم. مواردی 
سخت تر  را  خشونت  مورد  در  قضاوت کردن  که 
می کنند، بسیار اند. از جمله، استفاده از روش ها و 
ابزارهای خشونت آلود در برابر طالبان را نمی توان 
جاری  ما  کشور  در  آنچه  اما  کرد.  رد  به ساد گی 
است، یافتن مواردی قابل دفاع از خشونت نیست. 
و  ناموجه  اساسا  را  خشونت  که  نیست  این طور 
ناکارآمد بدانیم و بعد مواردی را نشان بدهیم که 
خشونت را مشروع می سازند. قضیه برعکس است: 
ما اساسا در خشونت شناوریم و با خشونت همدم 
و همراهیم. برای ما تالش برای برقرارکردن یک 
نسبت درست با خشونت، یعنی پیداکردن مواردی 
دیگر،  بیانی  به  کنیم.  خشونت  نباید  آن ها  در  که 
زیست  قاعده ی  عمل  در  می گوییم،  آنچه  از  جدا 
جمعی ما به صورت عادی کاربرد خشونت است. 
آنچه سعی می طلبد و کوشش می خواهد، پرهیز از 
خشونت است و نه استفاده از خشونت در موارد 

مشخص. چرا چنین است؟
این سوال را می توان در جوامعی یافت که  پاسخ 
و  است  خشونت نورزیدن  زند گی شان  قاعده ی 
دارند.  مشخصی  موارد  خشونت  از  استفاده  برای 
حیات  که  است  این  غالب  نگاه  جوامع،  این  در 
گونه ای  به  آن  با  نباید  و  نیست  تک الیه  جمعی 
برخورد کرد که گویی آنچه در سطح می گذرد، در 
می دانند  می شود.  تمام  سطح  در  و  می ماند  سطح 
عوارض  و  پی آمد ها  و  نیست  تک الیه  جامعه  که 
زیرین  الیه های  در  خشونت آمیز  رویکردهای 
جدید  ترکیب های  و  می تابند  باز  جمعی  حیات 
می یابند و سرانجام، دیر یا زود، دو باره به سطح 
تصور  برای شان  که  سودی  از  بیش تر  و  می آیند 
کرده بودیم، سر جامعه هزینه بار می کنند. می دانند 

که از پس اکنون و امروز، فردایی نیز هست.
میان  در  حتا  ما،  میان  در  خشونت  جاذبه ی  اما 
آن  از  نشان  ما،  قانون گذاری  مجلس  نمایند گان 
پدیده ای تک الیه  را  ما حیات جمعی مان  که  دارد 
و بی فردا می بینیم. فکر می کنیم، امروز و این جا از 
برسیم  خود  فوری  مقصود  به  میانبر خشونت  راه 
می رسد  نظر  به  کنیم.  فردا  فکر  رسد  فردا  چو  و 
برای  دیگران  تجربه ی  و  تاریخی خودما  تجربه ی 

ما تنها عبرتی که به جا نهاده این است: بی خیال.

جامعه ی تک الیه 
و بی فردا

کبیر دریاوش 



نقاشی همچون شعر است

»نگارستان  هاتف«، نام هنرکده ای ست که 
دیروز در کابل گشایش یافت. حسن علی 
 هاتف، مؤسس این هنر کده است.  هاتف 
می کند  نقاش  انجام  ریالیسم  سبک  به 
هم  خوش نویسی  نقاشی،  ضمن  در  و 
فعالیت های  حسن علی  هاتف  می کند. 
هنری اش را در سال 1367 در ولسوالی 
جاغوری والیت غزنی آغاز کرده است.

او با روی کار آمدن حکومت طالبان به 
بلخ رفت و پس از چندی، از آن جا نیز 
شد .  هاتف  مهاجر  پاکستان  کویته ی  به 
هنری  فعالیت  کویته  شهر  در  سال   17
آموزش  را  زیادی  هنرجویان  و  داشته 

داده است.
دوازدهم  صنف  تا  حسن علی  هاتف 
در  را  نقاشی  هنر  و  خوانده  درس 
سمیع،  ایرانی-  هنرمندان  نزد  از  ایران 
و  است  فراگرفته  کلهور-  و  مهجوری 
عالقه ای  خاطر  به  کارگری،  کنار  در 
که به هنر نقاشی و خطاطی داشته ، این 
هنرها را آموخته است.  هاتف در اغلب 
و  اجتماعی  موضوعات  به  نقاشی هایش 
فرهنگی پرداخته و داستان های حماسی 
به  را  افغانستان  گم نام  قهرمان های  و 
اولین بار  برای  او  است.  کشیده  تصویر 
تصویر  به  را  دختران  چهل  حادثه ی 
کشیده است و از زاویه های مختلف به 

نقاشی آن پرداخته است.
آثار  هاتف تا کنون در دوازده نمایشگاه 
در داخل و خارج از افغانستان به نمایش 
نمایشگاه  پنج  از  بیش  او  است.  درآمده 
را در کشورهای کانادا، ناروی و استرالیا  
شاگردان  هاتف  است.  کرده  برگزار 
در  مداوم  صورت  به  کویته،  شهر  در 
کالیفرنیای  در  که  جهانی ای  مسابقات 
و  کرده  اشتراک  می شود،  برگزار  امریکا 
دوبار در سال های 2004 و 2012 مقام 
خود  آن  از  را  مسابقات  این  نخست 

کرده اند.
هاتف می گوید، هنر نقاشی در افغانستان 
باشد،  برخوردار  باید  که  اهمیتی  از 

هدف  هاتف  است.  نشده  برخوردار 
در  هنری اش  کارگاه  راه اندازی  از 
هنرجویان  به  که  است  این  کابل،  شهر 
تا این گامی باشد برای  بیاموزد،  نقاشی 
تقویت هنر نقاشی در کشور. به باور او، 
خریداران آثار نقاشی در افغانستان اندک 
آن  عامل  و  ندارند  وجود  اصاًل  یا  اند، 
یا  شهروندان  اقتصادی  ناتوانی  می تواند 

نبود درک هنری باشد.
سبک  بنیان گذار  اسکارمونه،  کلود 
پل  و  گوک  ون  ونسان  امپرسیونیسم، 
از هنرمندان مورد عالقه ی  هاتف  سزان 
می باشند که هیچ یک در درون جغرافیای 

فرهنگی خودش متولد نشده اند.
بوده ،  که کودک  زمانی  می گوید،  هاتف 
به هنر نقاشی عالقه مند شده و از همان 
داشته  را  این  خیال  )کودکی(  دوره 
آثار  و  باشد  توانا  هنرمند  یک  که  است 
نمایش  به  جهان  سطح  در  هنری اش 

گذاشته شوند.
شکوفا  زمانی  هنری  هاتف  استعداد 
ایران،  در  مهاجرت  دوران  در  که  شد 
نقاشی  هنر  آموزشگاه های  در  توانست 
آموزش ببیند و گام نهادن او به هنرکده ها 
ایران،  در  نقاشی  هنر  آموزشگاه های  و 
پرورش  برای  بود  فرصتی  نخستین 

استعداد هنری اش.
سال  بیست  به  نزدیک  از  پس  هاتف 
شهر  در  هنری  فعالیت های  و  مهاجرت 
کویته ی پاکستان، اکنون به کابل آمده و 
فعال  شهر  این  در  را  هنری اش  کارگاه 
کرده است. او آرزو دارد که فعالیت های 
هنری اش در کشور نتیجه دهد و بتواند 
او  دهد.  آموزش  را  زیادی  هنرجویان 
شهر  در  را  هنری اش  فعالیت  می گوید، 
اکنون  که  شرایطی  با  پاکستان  کویته ی 
و  برده  پیش  است،  کرده  آغاز  کابل  در 
آموزش  را  زیادی  هنرجویان  توانسته 

دهد.
هاتف تا کنون بیش از هزار تابلو و اثر 
نقاشی  او،  باور  به  است.  آفریده  هنری 

در  گه گاهی  که  است  شعر  هم چون 
برعکس،  و  می شود  جاری  نقاش  روان 
نقاشی  به  قادر  نقاش  لحظات  برخی  در 
او  زیبایی شناسی اش  حس  زیرا   نیست؛ 
را یاری نمی رساند. او می گوید، در این 
شرایط، نقاش وقتی می خواهد کار کند، 
توانایی  عدم  و  می کند  را خراب  کارش 
و  بهتر  موضوِع  یک  انتخاب  در  نقاش 
تا  می شود  موجب  رنگ ها،  بهتر  ترکیب 

اثر خوبی را آفریده نتواند.
پیام این هنرمند برای هنرجویان رشته ی 
نقاشی این است که این هنر را به عنوان 
استعدادشان  نخست  بنگرند.  شغل  یک 

ببینند  و  کنند  ارزیابی  را  رشته  این  در 
اند و می توانند  مناسب  نقاش شدن  برای 
در عرصه ی هنر نقاشی خوب بدرخشند 
تصمیمی  گرفتن  با  که  باشد  تا  خیر؟  یا 
و  آورند  رو  هنر  این  به  خردمندانه، 
را  هنری شان  فعالیت های  و  آموزش 
می گوید،  او  نکنند.  رها  راه  نیمه ی  در 
است.  عمیق  تفکر  مستلزم  نقاش شدن 
است  این  شاگردانش  به  استاد  رسالت 
هنر  به  رسیدن  راستای  در  را  آن ها  که 
و  کمک  استعدادهای شان  پرورش  و 
نباید  نقاش  او،  باور  به  کند.  راه نمایی 

تقلید کند، بلکه در پی خالقیت باشد.

حاصل گفت وگو با حسن علی  هاتف، خالق بیش از هزار تابلوی نقاشی

هاتف تا کنون بیش از هزار تابلو و اثر هنری آفریده 
که  است  شعر  هم چون  نقاشی  او،  باور  به  است. 
گه گاهی در روان نقاش جاری می شود و برعکس، در 
برخی لحظات نقاش قادر به نقاشی نیست؛ زیرا  حس 
زیبایی شناسی اش او را یاری نمی رساند. او می گوید، 
در این شرایط، نقاش وقتی می خواهد کار کند، کارش 
را خراب می کند و عدم توانایی نقاش در انتخاب یک 
موضوِع بهتر و ترکیب بهتر رنگ ها، موجب می شود تا 

اثر خوبی را آفریده نتواند.
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بگو مگو از

یکی از اصول کار در نهاد های امنیتی این است که شام 

افرسان  کنید.  فکر  پوپولیستی  و  هرنی  سیاسی٬  نباید 

و  هرنمندان  مثل  زند گی  در  نیست  قرار  مسلح  قوای 

سیاست مداران Celebrity باشند.

مسئولین ادارات امنیتی باید صفحات حامیت از فالن جرنال، حامیان فالن قوماندان 

امنیه و Fan Page فالن مقام ارشد این ادارات را بسته کنند و از آنان بخواهند تا تصاویر 

قهرمانی خود را در فیس بوک خودشان نرش نکنند، تصویر خود را با فالن سیاست مدار 

هم نرش نکنند، در بحث های سیاسی در فیس بوک هم سهم نگیرند، به منایند گی از 

این و آن قوم و والیت و سمت برای خود البی هم نکنند و باالخره برای خود القاب 

خود ساخته ای مثل great general و SuPreme general هم نسازند.

غیرفیشنی ساخنت  و  غیرالفوک ساخنت  غیرپوپولیستی ساخنت،   غیرسیاسی ساخنت،  

نیرو های امنیتی برای آینده ی افغانستان خیلی مهم است.

شیعیسِم هزارگی

بردباری  اما  ندارد؛  وجود  قومی  بردباری  افغانستان  در 

مناسک  به  افغانستان  تسنِن  اهل  دارد.  وجود  مذهبی 

مذهبی شیعه احرتام زیاد قایل  اند. موضوع قومیت اما 

چنین نیست. تصوراِت قالبی زیادی در برابر هزاره ها وجود دارند. هزاره های سنی 

نیز هامن قدر محروم و در حاشیه زندگی می کنند که هزاره های شیعه. شیعه گرایان 

هزاره اما بیش از آن که در کابل زندگی کنند، در حال و هوای ُقم و تهران  اند و 

تشکیل  تسنن  اهل  را  آن  اکرثیِت  که  کشوری  در  را  شیعه گری  منفی  پیامدهای 

سنی  اقلیت های  روزگار  به  هرگز  منی سنجند.  و  منی کنند  درک  هرگز  می دهند، 

دولتي  تبليغاِت  نيستند،  مناز  كه  ترشيفايت-  منازهاي  جز  به  منی اندیشند.  ایران 

اند- کافی است یک سنی در کنار یکی از خیابان های قم یا تهران با دست بسته 

مناز بخواند تا از سوي گروِه فشار سنگ باران شود. شیعیسم هزارگی منی داند که 

مالهای ایران روی منربها علنی به ابوبکر و عمر عثامن دشنام می دهند. بدترین 

با  اصفهان  علمیه ی  حوزه ی  ورودی  در  رس  بر  است.  »ُعَمری«  ایران  در  دشنام 

خط رسخ نوشته است: لعنت بر ُعمر. در کتب درسی و متون رسمی ایران نه تنها 

از ارزش ها و باورهای اهل تسنن یاد منی شود، بلکه آشکارا از ريشه باطل قلمداد 

می شوند. در متامی کتاب فروشی های تهران حتا یک کتاب هم در باره ی فضایل 

عمر و ابوبکر و عثامن وجود ندارد. چشِم شیعیسِم هزارگی به این واقعیت ها کور 

بر  ایران  در  هرآن چه  آن که  جز  بود،  نخواهد  چیزی  کور  این حرکت  پیامد  است. 

شیعیسِم  شود.  اعامل  تشیع  اهل  بر  افغانستان  در  می شود،  اعامل  سنت  اهل 

برابر  در  را  شیعه  هزاره های  یک سو  از  زیرا  است؛  هر جهت خطرناک  از  هزارگی 

تشکیل  را  هزاره   مردم  جمعیِت  از  توجهی  قابِل  و  باال  درصد  که  سنی  هزاره های 

می دهند قرار می دهد و از سوی دیگر، در برابر اکرثیت جامعه که اهل تسنن  اند  

و در نتیجه، روزگار سیاِه آن ها سیاه تر می شود. پول و امکاناِت شیعه گری را شیخ 

آصف می خورد، بهای آن  را هزاره ها می پردازند. شیعه گری در افغانستان خودکشی 

است و انزوای سیاسی و اجتامعی هزاره ها را تشدید می کند. پیامدهای منطقه  ای 

می بینیم.  راه ها  در  اکنون  همین  را  پیش لرزه هایش  است.  خطرناک تر  نيز  آن 

امیدوارم شیعه گرایان هزاره رس عقل آیند، عمیق تر بیاندیشند و روادارِی مذهبی را 

به خصومت و دشمنی بدل نکنند. این جا کابل است، تهران نیست.

خطرناک  فرجاِم  تحلیل  توان  انزواگراست،  و  معیوب  جریان،  هزارگی،  شیعیسِم 

افغانستان به رسنوشت  از آن که شیعیان  به نظر مي رسد پیش  ندارد.  را  کارهایش 

سنی های ایران گرفتار گردند و انجام علنی مناسِک مذهبی سنگ سار و سالخی در 

پی داشته باشد، باید به هوش آیند و کاسه ی صرِب اهل تسنن را بیش از این لربیز 

نکنند، در غیر این صورت، تباه و دربه در خواهند شد.

مذهِب قوم

در جامعه ی عمیقًا سنتی افغانستان، »قوم« نقش بسیار 

اسباب  می تواند  هم  قوم  می کند.  بازی  را  پیچیده ای 

راحتی و عیش کسی را فراهم کند و هم می تواند زمینه ی 

وابستگی  را. طبیعی است که  او  و حتا مرگ  تلخ کامی 

یک  می آید.  دنیا  به  وابستگی  این  با  انسان  و  است  پیشاتولد  پدیده ی  یک  قومی 

هزاره چه بخواهد و چه نخواهد، هزاره است ، همیشه هزاره خواهد بود و راهی برای 

مسئله ی  و...  ندارد  تاجیک بودن  از  غیر  انتخابی  تاجیک  یک  و  ندارد  آن  از  عبور 

اساسی این است که در افغانستان قوم به صورت یک حزب سیاسی عمل می کند. 

در  عامل  این  خوب و بد  و  می شود  سنجیده  حزب  این  معیار های  مطابق  چیزی  هر 

چارچوب جهان بینی این حزب-قوم خوب یا بد می شود.

تا تاجیک نباشی، منی دانی که احمدشاه مسعود یعنی فرصتی برای کنار هم ایستادن 

و تا هزاره نباشی، منی دانی که مزاری یعنی آخرین امید برای زندگی رشافت مندانه. 

باید ازبک بود تا دوستم را نه یک فرد که یک امکان و یگانه فرصت برای حفظ هویت 

ازبک ها تلقی کرد. البته این سخن برای پشتون ها می تواند از زوایای دیگری قابل 

بحث و تطبیق باشد. می دانم که آرزوی همه ی پشتون ها تبدیل کردن افغانستان به 

پشتونستان نیست. اما در بازار داغ جنگ قومی پشتون ها نیز به دنبال منافع قومی 

خود می گردند. در این صورت، هرچه اقوام دیگر ضعیف تر، حرف شنو تر و مطیع تر 

باشند، بهرت خواهد بود. این رسشت جنگ قومی است و این رسشت زندگی در دنیای 

رقابت های قومی است.

قومستان  عمل  در  اما  است؛  افغانستان  شعار  در  افغانستان  دلیل،  همین  به 

آشوب زده ای است که هر قوم به سمت رسنوشت خود روان است.

هر سخنی، از هر جنسی که باشد، با معیارهای حزب-قوم مورد بررسی قرار می گیرد. 

این منافع قومی است که معیار زشتی و زیبایی است. کار حتا به جایی رسیده است 

که معیار ارزش آثار هرنی و شعر را نیز منافع قومی تعیین می کند.

نقطه ی جالب قضیه در این است که همه ی ما می دانیم که این قوم زده گی افراطی 

بد، مصیبت بار و ضد عقل است. همه ی ما هم در تالشیم که راهی برای بیرون رفنت 

الیه های  عمیق ترین  به  همواره  را  ما  بیرونی  تلخ  واقعیت های  اما  بیابیم؛  آن  از 

قوم گرایی پرتاب می کند.

Waheed Omer

Asad Buda

Mir Hussain Mahdavi





 14 روزی  که  بود  سخت کوشی  وکیل  َمتیو، 

از  اما  و درآمد خوبی داشت،  ساعت کار می کرد 

فکر  به  و  بود  شده  خسته  شغلش  یک نواختی 

یک  با  جدیدی  کار  داشت  دوست  بود.  تغییر 

تأسیس  فکر  به  او  کند.  رشوع  جدید  ایده ی 

بود  مطمنئ  اما  افتاد،  خصوصی  رشکت  یک 

دلیل،  همین  به  کند.  وکالت  دوباره  منی خواهد 

جست وجو های فراوانی کرد تا کاری پیدا کند که 

متوجه  جست وجوها  این  در  برآید.  عهده اش  از 

کارش  از  او  خوِد  مانند  همکارانش  از  یکی  شد 

جدیدی  کار  در  منی آید  بدش  و  است  ناراضی 

رشیک شود.

کسب و کار  راه اندازی  برای  را  اول  قدم  متیو 

شخصی برداشته بود، اما مشکل این جا بود که 

آن ها در ایتالیا زندگی می کردند و رسمایه گذاران 

ایده  یک  برای  تا  داشتند  وجود  انگشت شامری 

پول خرج کنند. به این دلیل، متیو و همکارش 

اصلی شان  شغل  در  بیش تر  گرفتند  تصمیم 

)وکالت( کار کنند تا پول الزم را برای راه اندازی 

دشواری ها  همه ی  با  کنند.  جمع  رشکت  یک 

شد  موفق  متیو  موجود،  زمانی  محدودیت  و 

پاک  انرژی های  فن آوری  زمینه ی  در  رشکتی 

آمریکایی  به مذاق یک رشکت  تأسیس کند که 

رسزمین  به  رسیدن  برای  پلی  و  آمد  خوش 

خوبی  تجاری  موقعیت  آمریکا  در  شد.  آرزوها 

رسمایه گذاران  از  مهیاست،  استارت اپ ها  برای 

اعانه  جمع آوری  سایت های  تا  گرفته  شخصی 

گرفت  تصمیم  متیو  می کنند.  کمک  آن ها  به 

کرده  تأسیس  مشقت  هزار  با  که  را  رشکتی 

راه اندازی  رصف  را  نیرویش  و  بفروشد  بودند، 

و  متفاوت  کاری  کند؛  فن آوری  استارت اپ  یک 

دقیقاً هامن چیزی که وقتی وکیل  و  پرهیجان 

بود، همیشه آرزویش را داشت.

ایده

به  طوری  که  گشت،  ایده  دنبال  به  خیلی  متیو 

فرصت  یک  چشم  به  پیرامونش  در  چیزی  هر 

باید  نهایت  در  اما  می کرد؛  نگاه  نو  ایده ی  و 

انبوه ایده های  ایده ای را انتخاب می کرد که در 

اندام  عرض  فرصت  متحده  ایاالت  در  موجود 

که  بود  ناب  ایده ی  یک  دنبال  متیو  کند.  پیدا 

شب ها  شده؛  مشکل  دچار  خوابش  شد  متوجه 

خوابش منی برد و متام روز را با خستگی سپری 

راه حلی  تا  مورد تحقیق کرد  این  در  او  می کرد. 

مشکل  شد  متوجه  و  کند  پیدا  آن  بهبود  برای 

زیادی  افراد  و  است  شایع  خواب  بیامری های  و 

به آن دچارند یا دست کم دورانی در زندگی خود 

این  به  متیو  هم چنان  می شوند.  مواجه  آن  ا  ب

از طول  انسان یک سوم  هر  که  برد  پی  موضوع 

از  متیو  نتایج  می گذراند.  خواب  در  را  عمرش 

ایده ای  ناگهان  که  می شد  کامل تر  تحقیقاتش 

انسان ها  تا  کند  کاری  رسید؛  ذهنش  به  ناب 

راحت تر بخوابند.

ایده اش را با دوستش در میان گذاشت و پس از 

تحقیق هایی که به  صورت جدی روی آن انجام 

مشکالت  از  عمده ای  بخش  شد  متوجه  دادند، 

شیوه ی  و  رخت خواب  از  ناشی  افراد  خواب 

خواب نادرست است که کمرت کسی به آن توجه 

تشک  روی  باید  مشکل  این  رفع  برای  می کند. 

خواب کار می کردند تا تشکی استاندارد بسازند. 

تولید  هزینه ی  تنها  نه   تشکی  چنین  ساخت 

گران  نیز  آن  نهایی  قیمت  بلکه  داشت،  زیادی 

پرداخت  به  حارض  کسی  کمرت  و  می شد  متام 

به  بود.  تشک  یک  خرید  برای  زیاد  هزینه ی 

همین دلیل، پس از بحث و مشورت های فراوان 

نتیجه  این  به  متخصص،  و  دکرت  عده ای  با 

روتختی  شبیه  ویژه  )پوشش(  کاور  یک  رسیدند 

قابل  تشکی  هر  روی  به آسانی  که  کنند  تولید 

نیز  آن  فروش  و  تولید  قیمت  و  باشد  استفاده 

ا  لون را  هوشمند  روتختی  این  اسم  باشد.  کمرت 

)luna( گذاشتند و کار را به  صورت  رسمی رشوع 

کردند.

تالش

متیو این بار به یک رسمایه گذار نیاز داشت؛ زیرا 

شخصی  رسمایه ی  با  را  ایده ای  چنین  منی شد 

کرد،  صحبت  رسمایه گذار  یکی-دو  با  برد.  جلو 

ولی چون برای گرفنت نتیجه زیاد معطل شد و 

به  هم  اولیه  منونه ی  ساخت  برای  که  آن جا  از 

روی  را  ایده  اولیه ی  منونه ی  داشت،  نیاز  پول 
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ساخت  پول  از  غیر  گذاشت.  اشرتاک  به   –

دوخت  و  قطعه  چند  به  پیش تولید،  منونه ی 

بود.  با دشواری هایی روبه رو  و  نیاز داشت  پارچه 

می توانست  و  داشت  ریسک  خطا  کوچک ترین 

رسمایه ی زیادی را که محدود بود، هدر دهد. با 

این حال، متیو با رسمایه ی شخصی  و به کمک 

ا  ا را ساخت و ب همکارش منونه ی اولیه ای از لون

جمع آوری  سایت  روی  را  آن  جذاب  معرفی  یک 

کمک گذاشت.

و  پول  تنها  نه   زیرا  بود؛  مثبت  بسیار  نتیجه 

شد،  جمع  خوبی  نیاز  مورد  اولیه ی  رسمایه ی 

بلکه متیو از روی نظرسنجی و نظراتی که مردم 

روی سایت می دادند، توانست تا حدودی آزمون 

و خطا کند و خیلی زود متوجه مواردی شود که 

باید پس از ارائه ی محصول تغییر پیدا می کرد.

حال  در  آرام  آرام  هوشمند  خانه های  بازار 

کمرت  این که  ضمن  است.  پیرشفت  و  گسرتش 

خواب  بهبود  برای  فن آوری  از  استفاده  روی 

بکری  بازار  یعنی  این  است.  شده  گرفته  بهره 

آماده ی در آغوش گرفنت رشکت نوپای متیو بود. 

می دانست  و  بود  باتجربه  متیو  خوش بختانه 

استفاده  فرصت  این  از  شکل  بهرتین  به  باید 

شکل  بهرتین  به  محصول  باید  ابراین،  ن ب کند. 

استفاده  راه  بهرتین  که  می شد  معرفی  بازار  به 

از رسانه ها بود. رسانه چشم و گوش مردم است 

که  بود  برده  پی  قضیه  این  به  به خوبی  متیو  و 

برای  معرفی رسانه ای می تواند بهرتین ضامنت 

خرید محصولش باشد. او با یک آژانس تبلیغات 

و روابط عمومی صحبت کرد و این وظیفه را به 

ا  آن ها سپرد. نتیجه این بود که خرب و معرفی لون

در بین رسانه های بیش از 35 کشور پخش شد 

بسیار  تبلیغ  بلکه  شد،  ایجاد  اعتامد  نه  تنها  و 

اثرگذاری با هزینه ی کم صورت گرفت.

آینده

ا  لون اولیه ی  منونه های  توانسته  متیو  اکنون 

و  کند  تولید  جمعی  رسمایه ی  بر  تکیه  ا  ب را 

به دست  را  این محصول  به زودی  است  امیدوار 

خریداران اولیه برساند. او معتقد است، بازار در 

وجود  برای محصولش  وسیعی  بسیار  رشد  حال 

اشتباه  بزرگ ترین  که  است  باور  این  بر  و  دارد 

چون  کنیم  فکر  که  است  این  استارت اپ  یک 

محصولی که تولید می کنیم خوب است، موفق 

می شود. متیو اعتقاد دارد، عالی بودن محصول 

تنها عامل موفقیتش نیست، بلکه نحوه ی ارائه 

از یک محصول معمولی  و معرفی آن است که 

هم فرآورده ای عالی می سازد.

لونا چیست؟

لونا یک پوشش تشک رخت خواب است که هر 

تبدیل  هوشمند  خواب  جای  یک  به  را  تشکی 

درون  که  حسگرهایی  با  پوشش  این  می کند. 

از  را  فرد  تنفس  ریتم  و  قلب  رضبان  دارد،  خود 

موقعی که روی تشک می خوابد، اندازه می گیرد 

تیلفون   روی  خود  مخصوص  اپلیکیشن  به  و 

تیلفون  اپلیکیشن  می کند.  ارسال  همراه 

ا دریافت این داده ها پس از مدتی کوتاه  همراه ب

عادت های خواب صاحب خود را متوجه می شود 

کند.  تنظیم  را  تشک  دمای  خودکار  می تواند  و 

نکند  کسلی  احساس  فرد  که  زمانی  بهرتین  در 

و حتا بدون زنگ و راه انداخنت رسوصدا از خواب 

گوناگون  مدل های  در  کاور  این  کند.  بیدارش 

دونفره  تخت  یک  برای  می تواند  و  شده  تولید 

جای هر نفر را با یک دمای متفاوت تنظیم کند.

ابزار  دیگر  ا  ب تا  شده  ساخته  گونه ای  به  ا  لون

سازگاری  نِست  هم چون  هوشمند  خانه ی 

خانه ای  در  اگر  مثال،  برای  باشد؛  داشته  کامل 

هوشمند زندگی کنید، به محض خوابیدن، لونا 

وسایل  و  چراغ ها  خاموش بودن  درها،  قفل بودن 

برقی خانه را چک می کند تا مشکلی پیش نیاید 

و از راه دور و پیش از رسیدن به خانه می توانید 

دمای جای خواب خود را تنظیم کنید. هم چنین 

سالمت  داده های  می تواند  لونا  اپلیکیشن 

و  بخواند  را  گوشی  روی  اپلیکیشن های  دیگر 

کرده  پیاده روی  چقدر  روز  طول  در  شود  متوجه 

یا دویده اید تا بر اساس آن دمای تشک و مدت 

زمان الزم برای خواب تان را تنظیم کند. در آخر 

انبوه  تولید  به  هنوز  لونا  که  است  ذکر  شایان 

نرسیده و  اکنون فقط منونه ی اولیه ی آن ساخته 

جم  )جام  دارد.  قیمت  دالر   250 حدود  که  شده 

آنالین(
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اللیگاست

غیبت مودریچ مقابل یووه حس 
خواهد شد

بیل و بنزما به بازی یوونتوس 
می رسند، مودریچ نمی رسد

مايکل الدروپ، اسطوره دامنارکي فوتبال که در حال حارض 

رسمريب گري لخوياي قطر را بر عهده دارد شانس ریال مادريد 

مقابل يوونتوس براي رسيد به فينال چمپيونزليگ را اندکي 

باالتر مي داند.

ریال  و  ا  بارسلون یوونتوس،  برای  بازی  سابقه  که  الدروپ 

ریال  برخورد  مورد  در   ،aS ا  ب در مصاحبه  دارد،  کارنامه  در  را 

نظر  به  گفت:  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  در  یوونتوس  و 

یوونتوس  نهایی،  نیمه  در  حارض  تیم   4 بین  که  می رسید 

ضعیف ترین تیم باشد و همه دوست داشتند که به این تیم 

برخورد کنند. 

می کنم  فکر  من  است.  چنین  این  کاغذ  روی  فقط  بته  ال

بازی کنان  داشنت  ا  ب باشد؛  ساز  شگفتی  می تواند  یووه  که 

بازی کنان  نیز  و  لینی  و کیه  پیرلو  بوفون،  باتجربه ای چون 

ا.  اانگیزه ای چون ویدال، موراتا و پوگب بااستعداد و ب

هامن طور که ندود گفت، یوونتوس کار را برای ریال مشکل 

برای  ساده ای  مسیر  که  کند  فکر  اید  ب ن ریال  کرد.  خواهد 

و  رقابتی  هایی  تیم  ایتالیایی ها  دارد.  فینال  به  رسیدن 

سخت کوش هستند که تا ثانیه آخر در زمین می جنگند. شک 

ندارم که بازی دشواری برای ریال خواهد بود.

بازی برگشت در مادرید است، برای ریال یک مزیت  این که 

محسوب می شود و اگر بیل و بنزما به این بازی برسند، من 

برای  را  مودریچ  آن ها  باالتر می بینم.  اندکی  را  ریال  شانس 

این بازی نخواهند داشت و فکر می کنم غیبتش در روز بازی 

ا یوونتوس حس خواهد شد. ریال بدون 4 بازی کن مهمش  ب

مقابل اتلتیکو دچار دردرس شد.

خانه  در  شاگردانش  امشب  دیدار  آستانه  در  آنچلوتی  کارلو 

در  با حضور  یا  اسپان هفته سی و سوم اللیگای  در  سلتاویگو 

کنفرانس خربی اخبار خوشی به هواداران این تیم داد.

رسمربی ایتالیایی کهکشانی ها گفت: در مورد کریم بنزما و 

اید بگویم که به بازگشت هر چه زودتر آن ها به  گرث بیل ب

میادین خوش بین هستم و انتظار داریم این دو بازی کن را در 

بازی رفت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در سفر 

ا یوونتوس در اختیار داشته باشیم. در  به تورین برای تقابل ب

فکر این هستیم تا از بال ولزی خود یک بازی پیش از جدال 

ا یووه یعنی در دیدار با سویا در رقابت های اللیگا استفاده  ب

ا بانوی پیر در لیگ قهرمانان اروپا  کنیم ولی از بنزما در بازی ب

بهره می بریم.

وی در خصوص هافبک کروات خود که در بازی مقابل ماالگا 

از ناحیه زانوی پای راست دچار کشیدگی رباط شد و گفته شده 

بازی های باقیامنده فصل را از دست داده، عنوان کرد: مودریچ 

به بازی رفت و برگشت مقابل یوونتوس نخواهد رسید.

به دلیل  ا سلتا ترصیح کرد که  ب بازی  آنچلوتی در نشست خربی 

ا در لیگ، قهرمانی در اروپا آسان تر از  ا بارسلون فاصله 2 امتیازی ب

قهرمانی در اللیگاست.

ریال مادرید امشب در ورزشگاه باالئیدوس، دیدار بسیار حساسی را 

تا ویگو پیش رو دارد و برای امیدوار ماندن به قهرمانی،  مقابل سل

محکوم به پیروزی است. کارلو آنچلوتی، رسمربی ریال در نشست 

خربی این بازی گفت:

چیچاریتو 

را بربیم. مقابل سلتا  استفاده  نهایت  او  از فرم خوب  داریم  قصد 

روشن  او  موقعیت  بود.  خواهد  کننده ای  تعیین  و  مهم  بازی کن 

صحبت  او  ا  ب هم کاری  ادامه  مورد  در  فصل،  انتهای  در  و  است 

خواهیم کرد.

اللیگا و چمپیونزلیگ

پس از پیروزی بر اتلتیکو و رسیدن به نیمه 

بسیار  تیم  رشایط  چمپیونزلیگ،  نهایی 

ما  برای  نهایی  نیمه  به  خوب است.رسیدن 

مضاعفی  انگیزه  ا  ب حاال  و  بود  مهم  بسیار 

جدال  و  اللیگا  در  باقی مانده  بازی های  به 

برای  بازی  این  می اندیشیم.  سلتا  مقابل 

تا تیمی است که  ما بسیار دشوار است. سل

برای  تردید  بی  و  بازی می کند  خیلی خوب 

برتری مقابل این تیم کار ساده ای نخواهیم 

داشت.

رسخیو راموس در خط میانی

اتلتیکو،  مقابل  برتری  برای  می کنم  فکر 

تصمیم  میانی  خط  در  راموس  دادن  قرار 

در  راموس  که  می کردم  فکر  بود.  درستی 

و  بود  خواهد  موثرتری  بازی کن  میانی  خط 

نه  مهم  آزمون  یک  این  شد.  نیز  این گونه 

برای من که برای همه بود.

ار دیگر یک خط جلوتر بازی خواهد  راموس ب

کرد؟

چرا که نه؟ به او قول داده ام که روزی حتی 

او را در خط حمله و به عنوان مهاجم مرکزی 

او  همه  از  بیش  که  چیزی  دهم.  قرار  هم 

خوشش می آید. راموس می تواند همه جای 

زمین بازی کند. البته حضور او در خط میانی 

فقط معطوف به بازی مقابل اتلتیکو بود و 

ار دیگر به خط دفاع باز می گردد. امشب او ب

اللیگا یا چمپیونزلیگ؟

قهرمانی در اللیگا دشوارتر از لیگ قهرمانان 

است؛ چرا که در اللیگا دو امتیاز عقب تر از 

ا  بارسا هستیم. بارسا شانس بیشرتی دارد؛ ب

وجود این که تنها دو امتیاز از ما پیش است. 

در چمپیونزلیگ، شانس قهرمانی هر 4 تیم 

برابر است.

مصدومان

مودریچ اگر به فینال چمپیونزلیگ برسیم، 

رفت  بازی  به  بنزما  بود.  خواهد  بازی  آماده 

مقابل یوونتوس و بیل نیز به بازی هفته بعد  

مقابل سویا خواهد رسید.

نارضایتی ایسکو

هر بازی کنی وقتی به میدان منی رود ناراحت 

همه  ناچو،  و  چیچاریتو  ایسکو،  می شود. 

است.  طبیعی  این  هستند.  ناراضی  این ها 

غیرطبیعی این است که این نارضایتی را به 

زمین بیاورند و منایش نامطلوبی ارائه دهند. 

مشاهده  بازی کنی  هیچ  در  را  چیزی  چنین 

نکرده ام که نکته مثبتی است.

سامل،  مجموعه ای  که  می دهد  نشان  این 

ا انگیزه را هدایت می کنم. مساله  ب جدی و 

برای  باشد  الگو  یک  می تواند  چیچاریتو 

بازی کنانی که کمرت بازی می کنند. به لطف 

برای حساس ترین  او حاال  حرفه ای گریش، 

به حساب  بازی کن مهم  مقطع فصل، یک 

می آید.

وضعیت خسه 

ا او مثل دیگر بازی کنان صحبت کرده ام.  ب

دوست  این که  می کنم.  درک  را  او  رشایط 

باشد؛  آماده  اید  ب او  کند.  بازی  بیشرت  دارد 

چرا که هم چون چیچاریتو، لحظه او نیز فرا 

ما  ا  ب است. خسه  واضح  او  می رسد. رشایط 

می ماند.

مانچینی:
 شقیری از اینتر نخواهد رفت

زامبروتا:
 اللیگا برای ریال و اروپا برای یوونتوس

الدروپ: 
بارسلونا قدرت مندتر از بایرن است

رد آخرین پیشنهاد تمدید یونایتد 
از سوی دخیا

تصمیم جدی خسه
 برای جدایی از ریال مادرید

هم قسم شدن ریالی ها برای قهرمانی؛ 
حاال یا هیچ وقت

روبرتو مانچینی، رسمربی اینرتمیالن عنوان 

کرد که ژردان شقیری، مهاجم تیمش قصد 

جدایی از این تیم را ندارد.

انتقاالت  و  نقل  در  سوئیسی  مهاجم 

ولی  پیوست  اینرت  به  بایرن  از  زمستانی 

اینرت  اگر  که  است  آن  از  حاکی  گزارش ها 

ترک  را  باشگاه  او  نگیرد،  اروپایی  سهمیه 

که  کرد  عنوان  مانچینی  ولی  کرد.  خواهد 

و  است  اساس  و  پایه  بی  صحبت ها  این 

شقیری در هر صورت در اینرت خواهد ماند.

زمستان خریدیم  در  را  ما شقیری  او گفت: 

اینرت  آینده  او  که  بودیم  فکر  این  در  زیرا 

خواهد بود. شاید در طول فصل بازی کنان 

شقیری  مثل  بازی کنی  و  شوند  افت  دچار 

ابراین  ن ب دهد  تغییر  را  چیز  همه  می تواند 

شقیری  است.  این  حارض  حال  در  رشایط 

ماست.  بازی کن  دارد،  را  ما  کامل  اعتامد 

طبیعی  و  کرده  عوض  تازگی  به  را  تیمش 

بازی کنی  هرگاه  کند.  افت  کمی  اگر  است 

جای  به  بازی کنان  دیگر  شود،  افت  دچار 

او به زمین فرستاده می شوند، در واقع، هر 

کرد.  خواهد  بازی  باشد  شایسته  که  کسی 

او ایامن  به کیفیت  شقیری را خریدیم زیرا 

داشتیم.

و  ميالن  سابق  ستاره  زامربوتا،  جانلوکا 

ا گاتزتا دلو اسپورت  يوونتوس، در مصاحبه ب

اظهار اميدواري کرد که يوونتوس بتواند ریال 

را در ليگ قهرمانان شکست دهد.

آنچلوتی  نظر  زیر  کردن  کار  سابقه  زامربوتا 

قهرمان  یا  ایتال ا  ب که  او  دارد.  کارنامه  در  را 

جام جهانی 2006 نیز شد، در سال 2003 و در 

نهایی حارض  نیمه  در  یووه  که  باری  آخرین 

ریال  مقابل  تورینی ها   1-3 برتری  در  بود، 

مادرید به میدان رفت. 

و  ریال  اره  دوب برخورد  به  واکنش  در  زامربوتا 

گفت:  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  در  یووه 

افراد  قائلم.  زیادی  احرتام  آنچلوتی  برای 

کمی هستند که مثل او فوتبال را درک کنند. 

و  یوونتوس  در  هم  که  بودم  شانس  خوش 

هم در میالن زیر نظر او کار کردم. آنچلوتی 

و  شد  اروپا  قهرمان  گذشته  سال  ریال،  ا  ب

عنوان  این  که  است  یوونتوس  نوبت  حاال 

در  آنچلوتی  ا  ب ریال  امیدوارم  کند.  را کسب 

اللیگا قهرمان شود ولی در لیگ قهرمانان، 

قهرمانی  به  و  رسیده  فینال  به  یوونتوس 

برسد. 

نیمه  در  ریال  مقابل  یووه  ا  ب من  سال 2003 

نهایی به میدان رفتم. آن بازی شاید بهرتین 

بازی یووه در این تورمننت بود. ما بارسا را در 

یک چهارم حذف کرده بودیم و همین مساله 

اعتامد به نفس ما مقابل ریال را دو چندان 

کرد. 

فیگو،  زیدان،  چون  بازی کنانی  بوسکه  دل 

زمین  درون  را  الدو  رون و  رائول  کارلوس، 

و  بودیم  تیم متحدتری  ما  بود ولی  قرارداده 

ا داشنت  ب 3-1 برنده شدیم. امسال نیز یووه 

بازی کنانی چون ته وز، پیرلو، ویدال و موراتا، 

می تواند شانس پیروزی داشته باشد.

مايکل الدروپ معتقد است که بارسا بخاطر 

هامهنگي فوق العاده ميس، نيامر و سوارز، 

ليگ  نهايي  نيمه  در  تيم حارض  آماده ترين 

قهرمانان است.

ا  الدروپ برای هر سه تیم یوونتوس، بارسلون

قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  در  که  ریال  و 

دارد.  بازی  سابقه  دارند،  حضور  فصل  این 

ا aS، در مورد جدال حساس  او در مصاحبه ب

بایرن مونیخ و بارسلونا گفت: بایرن مونیخ 

آن ها  و  بود  شده  حذف  رقابت ها  از  ا  تقریب

در مونیخ مقابل پورتو، دست به کار بزرگی 

نفس  به  اعتامد  آن ها  به  امر  همین  زدند. 

به  هم  ریربی  و  روبن  داد.  خواهد  بیشرتی 

بازی رفت مقابل بارسا خواهند رسید. ضمن 

خواهد  مونیخ  در  هم  برگشت  بازی  این که 

بود و این یک مزیت برای بایرن است.

تیاگو  نویر،  چون  الیست هایی  فوتب آن ها 

این  همه  با  دارند.  اختیار  در  نیز  را  الم  و 

بایرن  از  قوی تر  را  ا  بارسلون من  اوصاف 

می بینم.

نهایی  نیمه  در  حارض  تیم   4 هر  بته  ال

من  آن ها  میان  در  ولی  هستند  قدرت مند 

قایلم.  بیشرتی  شانس  بارسا  برای  اندکی 

کار  ساعت  مثل  سوارز  و  نیامر  مسی، 

در  افسانه ای  حمله ای  بارسا خط  می کنند. 

اختیار دارد.

فینال  به  تیم هایی  چه  که  بینیم  ب اید  ب

می رسند و رشایط شان در انتهای ماه "می" 

چه گونه خواهد بود. بطور مثال اگر ابتدای 

شام  به  می کردید،  سوال  من  از  جنوری 

اما  شد  خواهد  قهرمان  ریال  که  می گفتم 

کرد  افت  عجیبی  بصورت  ماه  دو  تیم  این 

چشم گیری  رشد  ا  بارسلون زمان  هامن  در  و 

داشت. به همین دلیل ممکن است پس از 

امتام نیمه نهایی، همه نظرات در مورد تیم 

قهرمان تغییر کند.

اسپانيايي  دروازه بان  دخيا،  داويد 

ايتد، آخرين پيشنهاد ارائه شده  منچسرتيون

متديد  براي  باشگاه  اين  مديران  سوي  از 

قرارداد را رد کرده است.

دخیا در دو فصل اخیر، بازی های درخشانی 

درون دروازه برای شیاطین رسخ انجام داده 

افزوده  الدترافورد  در  خود  محبوبیت  بر  و 

ایتد  منچسرتیون هواداران  از  بسیاری  است. 

محبوبشان  تیم  در  دخیا  تا  عالقه مندند 

اسپانیایی،  دروازه بان  این  قرارداد  مباند. 

جون 2016 به امتام می رسد و هنوز دو طرف 

بر رس متدید آن به توفق نرسیده اند. 

آخرین  اسپانیایی،  ابع  من ادعای  طبق 

رد شده  دخیا  از سوی  نیز  ایتد  یون پیشنهاد 

شده  ارائه  پیشنهادی  قرارداد  در  است. 

یانه  سال حقوق  دخیا،  برنامه های  مدیر  به 

افزایش  یورو  میلیون   14.5 تا  بازی کن  این 

قرارداد  فسخ  رقم  حال  این  ا  ب است.  یافته 

67 میلیون یورویی، باعث عدم توافق شده 

است. 

دخیا دوست ندارد رقم فسخ قراردادش بیش 

از 30 میلیون یورو باشد. باشگاه ریال مادرید 

یکی از باشگاه هایی است که بصورت جدی 

قصد به خدمت گرفنت دخیا را دارد.

تصميم  مادريد،  ریال  جوان  مهاجم  خسه؛ 

خود براي ترک ریال مادريد را گرفته و آن را 

به اطالع اطرافيان خود رسانده است.

خسه از مارچ 2014 به دلیل مصدومیت رباط 

صلیبی، 8 ماه از میادین به دور بود و اواخر 

به  موفق شد  که  بود  میالدی  سال گذشته 

ترکیب ریال مادرید اضافه شود. از آن پس، 

گذشته  فصل  در  که  خسه ای  برای  اوضاع 

پیش  خوبی  به  بود  ریال  موثر  مهره های  از 

نرفته است. 

او تنها 417 دقیقه برای ریال در این فصل 

را  ممکن  دقایق  درصد   18 که  کرده  بازی 

نارضایتی  که  مساله ای  می شود.  شامل 

در  است. خسه  داشته  دنبال  به  را  او  شدید 

بازی کنان  به  رصاحتا  گذشته،  مارچ  ماه 

نکردن  تغییر  در صورت  بود که  گفته  ریال 

رشایط، او ریال را ترک خواهد کرد. 

طبق ادعای aS، در پایان دیدار ریال مادرید 

نفع  به  با تک گل چیچاریتو  اتلتیکو که  و 

ریال به امتام رسید و باعث صعود این تیم 

ا  به نیمه نهایی لیگ قهرمانان شد، خسه ب

ار دیگر  انیت وارد رختکن شده و یک ب عصب

ابراز  نشینی  نیمکت  از  را  خود  نارضایتی 

داشته است. 

که  داد  ترجیح  آنچلوتی  بازی،  آن  در 

و  بفرستد  میدان  به  ابتدا  از  را  چیچاریتو 

که  روزی  در  بنشاند.  نیمکت  روی  را  خسه 

گرت بیل و بنزما را نیز به دلیل مصدومیت 

آمده  گزارش  این  در  نداشت.  اختیار  در 

است که اگر خسه تصمیمش بر جدایی را 

را  او  تنها  ریال  برساند،  مدیران  اطالع  به 

بصورت قرضی به تیم دیگری واگذار خواهد 

بر  مبنی  بندی  فروش،  صورت  در  و  کرد 

خریداری مجدد را در قرارداد او قرار می دهد.

روز  ریال  بازي کنان  که  مي کند  ادعا  مارکا 

جمعه در کمپ متريني اين باشگاه هم قسم 

خودش  زمني  در  را  سلتاويگو  تا  اند  شده 

شکست دهند.

باالئیدوس  ورزشگاه  در  امشب  بازی  این 

برگزار خواهد شد. ریال مادرید 6 بازی دیگر 

ا دو  در اللیگا پیش رو دارد و در حال حارض ب

ا درجایگاه  امتیاز اختالف نسبت به بارسلون

دوم قرار دارد. 

 ،2007-2006 فصل  در  یا  کاتالون دربی 

تعیین  را  مادرید  ریال  قهرمانی  رسنوشت 

ا متوقف کردن  کرد. در آن فصل اسپانیول ب

هفته  در  ریال  شد  سبب  نوکمپ،  در  بارسا 

اللیگا  قهرمان  مایورکا  بر  غلبه  ا  ب پایانی 

شود. بازی کنان ریال می دانند که هیچ چیز 

امشب  دیدار  دشوار  امتیاز  سه  کسب  جز 

تا اهمیت نخواهد داشت؛ چرا که  مقابل سل

تا،  در صورت متوقف شدن ریال در زمین سل

ار دیگر 4 امتیاز از ریال مادرید  بارسا یک ب

پیش خواهد شد.

تاثیر  روحی،  لحاظ  از  اتلتیکو  بر  پیروزی 

مادرید  ریال  بازی کنان  روی  مضاعفی 

این  در  اتلتیکو  بر  برتری  است.  گذاشته 

فصل تبدیل به یک کابوس برای آن ها شده 

به  بازی در رسیدن  بود. مساله ای که در 7 

اما حاال حذف کردن  بودند  مانده  ناکام  آن 

لیگ  نهایی  نیمه  به  رسیدن  و  اتلتیکو 

ار مثبت روانی برای ریال مادرید  قهرمانان، ب

به همراه داشته است. 

مارکا از ایجاد اتحاد و همبستگی مضاعف 

است.  داده  خرب  ریال  بازی کنان  میان  در 

را  بازی کنان  تیم،  این  کاپیتان های  این که 

گرد هم آورده و همه برای کسب پیروزی در 

هر 6 دیدار باقیامنده هم قسم شده اند.
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رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  روز:  اطالعات 
ناامنی های  از  نگرانی  ابراز  با  نمایندگان   مجلس 
را  افغانستان  شمال  امنیتی  وضعیت  اخیر، 
خواستار  امنیتی  مسؤالن  از  و  خواند  نگران کننده 
پاسخ گویی در این زمینه شد. آقای ابراهیمی دیروز 
اوضاع  گفت،  مجلس  عمومی  نشست  در  )شنبه( 
وزیرستان  وضعیت  مانند  افغانستان  شمال  امنیتی 
یک  این  که  کرد  تأکید  و  شده  پاکستان  شمالی 

واقعیت است.
والیت های  در  گفت،  ابراهیمی  آقای  هم چنان 
تخار، بدخشان، سرپل، فاریاب، سمنگان، بادغیس 
و  جنوبی  والیت های  از  تعدادی  در  هم چنان  و 
جنگ های  هلمند  و  ننگرهار  غزنی،  مانند  شرقی 
شدیدی جریان دارد و مرکز های این والیت ها در 
محاصره و تیررس دشمنان قرار گرفته اند. او افزود، 
وضعیت امنیتی در شمال کشور نگران کننده است 
افغانستان  تدبیری سنجیده نشود، شهرهای  اگر  و 
تا یک هفته یا ده روز دیگر یکی به دنبال دیگری 

سقوط خواهند کرد.
که  را  غنی  جمهور  رییس  سخنان  مجلس   رییس 
گفته بود اکثر وقتش را برای بررسی اوضاع امنیتی 
در کشور اختصاص داده ، به دور از واقعیت خواند و 
باید به زودی والی ها تعیین شوند  و  تأکید کرد که 
به کار سرپرست  ها پایان داده شود. او گفت، نگرانی 
مقام های  با  کشور  شمال  امنیت  مورد  در  را  خود 

گذاشته  میان  در  نیز  کشور  ارتش  و  دفاع  وزارت 
است.

اما آقای ابراهیمی نگفت که چه عوامل مشخصی 
با  را  کشور  شمال  امنیتی  اوضاع  تا  شده  باعث 
وزیرستان شمالی پاکستان مقایسه کند. در گذشته 
والیت های شمالی افغانستان از جمله ی والیت های 
آرام کشور به شمار می رفتند؛ اما اکنون شماری از 
نمایندگان مجلس نیز وضعیت امنیتی شمال کشور 
را وخیم توصیف کرده و از این وضعیت ابراز نگرانی 

کردند.
هم چنان شکریه پیکان، نماینده ی والیت قندز در 
قندوز  »وضعیت  گفت:  مجلس  دیروزی  جلسه ی 
جنگ  روز  هر  می کند.  سقوط  قندوز  است.  وخیم 
معنای   به  قندوز  سقوط  که  نکنید  فراموش  است. 
سقوط شمال است و سقوط شمال سقوط افغانستان 
توجه  قندوز  وضعیت  به  کسی  اگر  باالخره  است. 

نکند، افغانستان سقوط خواهد کرد«.
گفت:  تخار  والیت  نماینده ی  دانش،  حبیبه 
را  استراتژیک  نقاط  که  دارند  کوشش  »شورشیان 
بسیار  امنیتی  لحاظ  از  وضعیت  تخار  در  بگیرند. 
خراب است«. او افزود، شورشیان ناامنی را گسترش 

می دهند و ما داریم نگاه می کنیم«.
اجرایی  ریس  عبداهلل،  عبداهلل  همین حال،  در 
حکومت در نشستی در کابل گفت که هدف طالبان 

ایجاد وحشت در میان مردم افغانستان است.

دیروز  افغانستان  دفاع  وزارت  روز:  اطالعات 
روز  دو  در  که  کرد  اعالم  خبرنامه  ای  در  )شنبه( 
امنیتی  نیروهای  مشترک  عملیات  در  گذشته 
شده اند.  کشته  مسلح  شورشی   96 افغانستان، 
هم چنان در خبرنامه آمده است، این عملیات که 
در مربوطات والیت های غزنی، ننگرهار، کاپیسا، 
وردک، زابل، هرات، فراه و بدخشان انجام شده، 
83 تن، به شمول 4 فرمانده و 3 شهروند خارجی، 

زخمی شده اند.
شماری  در  بدین سو  چندی  از  عملیات ها  این 

پاک سازی  منظور  به  افغانستان  والیت های  از 
راه اندازی  مسلح  شورشیان  وجود  از  مناطق  این 
در  دفاع،  وزارت  گفته ی مسؤالن  به  است.  شده 
نتیجه ی این عملیات ها، تعداد زیادی از شورشیان 

طالب را کشته اند.
در  که  آمده  وزارت  این  خبرنامه ی  در  هم چنان 
به  نیز  مهمات  و  سالح  مقداری  عملیات  این 
دست نیروهای امنیتی افتاده است. به نقل از این 
خبرنامه، به اثر شلیک سالح سنگین دشمن، 12 
تن از نیروهای اردوی ملی در نقاط مختلف کشور 

نیز کشته شده اند.
این در حالی ست که با آغاز سال جدید و گرم شدن 
والیت های  در  مسلح  شورشیان  حمالت  هوا، 
مختلف کشور افزایش یافته اند. هم چنان نیروهای 
چندین  پاک سازی  برای  را  عملیات هایی  امنیتی 
خبرنامه  کرده اند.  آغاز  طالبان  وجود  از  والیت 
هوایی  و  مشترک  عملیات  این  که  است  افزوده 
دشمنان  سرکوب  خاطر  به  امنیتی  نیروهای 
افغانستان و آوردن صلح و ثبات در کشور انجام 

شده است.

اطالعات روز: مسئوالن امنیتی والیت غزنی روز 
گذشته اعالم کردند که نیروهای امنیتی افغانستان 
رژیم  سقوط  از  پس  نخستین بار  برای  توانسته اند  
شوند.  والیت  این  ناوه ی  ولسوالی  وارد  طالبان، 
به گفته ی آن ها، این ولسوالی پس از سقوط رژیم 

طالبان تا کنون در اختیار گروه طالبان بود.
محمدعلی احمدی، معاون والی والیت غزنی گفت ، 
در روزهای گذشته، عملیات دقیقی برای آزادسازی 
ُمقر، گیالن،  ولسوالی های  از طرف  ناوه  ولسوالی 
شده   راه اندازی  شاه جوی  و  خاک افغان  نوبهار، 
عملیات  این  در  احمدی،  آقای  گفته ی  به  است. 
38 شورشی  مسلح نیز کشته شده اند که شماری از 

جنگ جویان خارجی نیز در میان این کشته شده ها 
شامل اند.

ولسوالی  که  گفت  غزنی  والی  معاون  هم چنان 
اکماالتی  مسیرهای  از  یکی  به  تبدیل  ناوه 
از  که  بود  شده  طالب  شورشیان  برای  مصئون 
طریق آن، شورشیان طالب مستقر در والیت های 
میدان وردک، لوگر، غزنی، زابل، ارزگان و دایکندی 
شورشیان  گفت،  او  می کردند.  تجهیز  را  خود 
کارگاه های  ولسوالی  این  روستای  چندین  در 
تداوی  برای  درمانی  کلنیک های  و  ماین  ساخت 

زخمیان شان را نیز به راه انداخته بودند. 
ناامن در جنوب کشور  از والیت های  غزنی یکی 

اکثر  در  طالب  شورشیان  که  می رود  شمار  به 
نیروهای  دارند.  چشم گیر  نفوذ  آن  ولسوالی های 
پاک سازی  برای  بارها  گذشته  در  کشور  امنیتی 
ولسوالی های ناامن در جنوب، شرق و شمال کشور 
از وجود طالبان عملیات هایی را انجام داده اند، اما 
به  قادر  امنیتی  نیروهای  عملیات،  پایان  از  پس 
کنترول این ولسوالی ها به صورت دوام دار نبوده اند. 
در همین حال، روز گذشته  نیروهای امنیتی کشور 
اعالم کردند که عملیات نظامی ای را در بدخشان 

نیز آغاز کرده اند.
مقام های  ادعاهای  این  مورد  در  کنون  تا  طالبان 

غزنی واکنش نشان نداده اند.

نگرانی رییس مجلس از خراب ترشدن
 اوضاع امنیتی در شمال کشور

وزارت دفاع: 96 شورشی مسلح 
در عملیات نیروهای امنیتی کشته شده اند 

ولسوالی ناوه ی غزنی برای اولین بار پس از سقوط طالبان 
به تصرف دولت در آمد

Ehsani Brothers Marble Industriesصنایع سنگ مرمر برادران احسانی
تولید و عرضه کننده  انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی

0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi
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