بهار در افغانستان؛
سربازان خیالی،
جنگ طالبان و پول هدررفته
این گزارش مانند گزارشهای قبلی نشاندهندهی تالشهای ناکام برای
بازسازی افغانستان است .چشمگیرترین نکته در این گزارش این است
که ایاالت متحده شمار سربازان ارتش ملی افغانستان را نمیداند و
اینکه تالشهای ایاالت متحده برای استفاده از معادن افغانستان به شکل
وحشتناکی ناکام خواهد شد .با آنکه شمار سربازان در آیندهی نزدیک
افغانستان مهم است ،تالشهای جاری برای تبدیلکردن استخراج معادن به
یک سرمایهگذاری پرسود میتواند برای ساختن یک افغانستان باثبات در
آینده تعیینکننده باشد...
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افغانها و دلتنگی عجیب
برای ریاست جمهوری کرزی
صفحه 3


نیازهای جدید و نظام خانوادگی گسترده
در جامعه افغانستان
دیروز « 15می» بود ،این روز از سوی سازمان
ملل متحد به روز خانواده نامگذاری شده
است .به این بهانه ،میخواهم نقش خانواده
و نظام خانواده را در جامعه افغانستان بررسی
نمایم.
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی و یکی
از نهادهای مهم اجتماعی میباشد که متشکل
از زن ،شوهر و فرزندان میباشد ...صفحه5

Flying 2 times
weekly to

خبرنگاران زن در افغانستان
با مشکالت فراوان مواج ه اند

این احساسی است که این روزها میتوان در
گوشههای مختلف کشور شنید .زارعان کوکنار
در نقاط دورافتادهی والیت هلمند که مصاحبه
دادهاند ،آن را یاد میکنند و بروکراتها در
وزارتخانههای راکد حکومت آن را نجوا میکنند.
اما افغانها چگونه میتوانند دلتنگ باشند؟ در
صورتی که واضح است بسیاری از مشکالتی که
آنها در مورد آن نگرانند– از یک اقتصاد بیامر
گرفته تا دستآوردهای فزایندهی طالبان و فساد
شایع– در دوران ریاست جمهوری کرزی به
شکل تغییرناپذیری ریشه دوانیده بودند و حل
این مشکالت در صدر برنامهی کاری آقای غنی
قرار دارند .افزون بر آن ،مقامهای افغان چگونه
میتوانند دلتنگ کرزی باشند ،زمانی که او واقعا
[قدرت] را ترک نکرده است؟

اطالعات روز :معصومه محمدی ،رییس مؤسسهی اجتماعی-فرهنگی
تساوی ،روز پنجشنبه در مراسم چهارمین دور فراغت دهها زن خبرنگار
از این مؤسسه ،گفت که خبرنگاران زن در افغانستان با مشکالت زیادی
چون برخوردهای ناپسند ،دید زنستیزانه ،عنعنات نادرست و مشکالت
امنیتی مواجهاند.
خانم محمدی گفت ،زنان افغانستان بخشعمدهی مخاطبان رسانهها را
تشکیل میدهند و به همین دلیل ،زنان نقش مهمی در اطالعرسانی ایفا
صفحه2
میکنند .او میگوید که زنان خبرنگار...

خرب

رییس دادستانی پکتیکا
در کابل کشته شد
اطالعات روز :مقامهای پولیس در کابل میگویند که نجیبالله
سلطانزوی ،رییس دادستانی پکتیا شام روز پنجشنبه در مربوطات
حوزهی پنجم پولیس کابل از سوی افراد مسلح به ضرب گلوله کشته
شده است.
گل پاچا مجیدی ،نمایندهی مردم والیت پکتیا در مجلس نمایندگان،
گفته که شامگاه روز پنجشنبه رییس دادستانی پکتیا زمانیکه در خانهاش
را پس از در زدن فردی ناشناس باز کرد ،هدف شلیک گلوله قرار گرفت
صفحه2
و کشته شد .به گفتهی مجیدی،سلطانزوی...
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اصالحات انتخاباتی؛
اولویتی بدون ارادهی
سیاسی

شهریار فرهمند

سازمان ملل متحد گفته که تا آمدن اصالحات در نظام
انتخاباتی ،کمکهای اقتصادی و مالیاش را به نهادهای
انتخاباتی قطع میکند .جامعهی مدنی ،رسانهها و احزاب مدنی
نیز همهروزه از حکومت به دلیل تعلل در معرفی و تشکیل این
کمیسیون ،انتقاد میکنند.
با اینکه بیش از یکماه از تشکیل و معرفی اعضای این
کمیسیون میگذرد؛ اما هنوز هم این کمیسیون رسم ًا تشکیل
نشده و فاقد رییس و هیأت اداری میباشد .رییس جمهور غنی،
شکریه بارکزی را به عنوان رییس این کمیسیون معرفی کرده
بود؛ اما این انتخاب با مخالفت عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی مواجه شد .هنوز این نهاد دفتر و دیوان و تشکیل
ندارد و رییس و دیگر بخشهای آن مشخص نیستند.
اصالحات انتخاباتی شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی
و یکی از بخشهای اصلی موافقتنامهی سیاسی میان دو
دستهی انتخاباتی است .به این اولویت میبایست در همان
روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته میشد،
تا با رفع کاستیها و مشکالت در روشها و اصالح نهادهای
انتخاباتی ،زمینه برای انتخابات سالم و عادالنه در کشور فراهم
میشد؛ اما متأسفانه تا کنون به این اولویت حیاتی رسیدگی
نشده است.
رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختالفهای
درونی و رقابتهای تیمی نرستهاند .آنها ششماه را در
کشاکش اینکه چه کسانی و از کدام تیمها در رأس و عضویت
کمیسیون اصالحات انتخاباتی باشند ،گذراندند و هنوز هم از
این مرحله عبور نکردهاند.
تا کنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصالحات
عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد ،صورت
نگرفته است .افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که
موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری
شدند ،هنوز هم در سمتهایشان باقی ماندهاند .مستندهایی
که عمق تقلب و دستاندازی در روند انتخابات را آشکار
میساختند ،به فراموشی سپرده شده و حتا تالشهایی برای
نابودی آنها جریان دارند .گذشته از آن ،قرار بود میکانیزمها و
برنامههای ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخلهی
منفی در روند انتخابات شدند ،شناسایی و اصالح شوند؛ اما تا
کنون نه از سوی رهبران و مسئوالن حکومت وحدت ملی و
نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی ،هیچ نامی از آن برده
نمیشود .ساختارهای ناقص نهادهای انتخاباتی و مقررهها
و میکانیزمهای پر از اشکال روند انتخابات ،خصوص ًا قانون
تشکیل و صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی ،هنوز هم
به قوت سر جای خود باقی اند و رهبران حکومت وحدت ملی
پس از تشکیل حکومت ،حتا این نهادها و شیوهی ناکارآمد و
آغشته به فساد را هم مورد تردید قرار ندادهاند.
این در حالیست که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیشرو
دارد .بر بنیاد قانون ،تا ششماه دیگر انتخابات پارلمانی در
کشور باید برگزار شود .بر این اساس ،بایستی از هماکنون
برنامهریزیها و مقدمات این روند در نهادهای انتخاباتی
آغاز شود و مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی برای
سازماندهی و اجرای یک انتخابات غیرشفاف و ناعادالنهی
دیگر برنامهریزی کنند.
بدون برکناری مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی
و نیز تا زمانی که روشها ،میکانیزمها و قوانین ناقص در
روند انتخابات اصالح نشوند ،برگزاری انتخابات سالم و قابل
قبول امکانپذیر نیست .رسوایی انتخابات ریاست جمهوری
گذشته ،همه معلول قوانین و کارشیوههای ناقص و حاصل کار
مسئوالن مفسد و ناکارآمد کمیسیونهای انتخاباتی میباشند؛
مسئوالنی که خود عمداً و آگاهانه زمینهی دستهای مرئی
و نامرئی را برای مداخلههای منفی به نفع تیمهای خاص
انتخاباتی فراهم میکردند و عم ً
ال خود در تقلب و فساد در
روند انتخابات دست داشتند.
بنابراین ،برکناری این افراد و اصالح قوانین و میکانیسمهای
ناقص انتخاباتی نه تنها که از خواستههای مردم افغانستان
میباشد ،بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و
دوام مردمساالری در کشور نیز است.

رییس دادستانی پکتیکا در کابل کشته شد
اطالعات روز :مقامهای پولیس در کابل میگویند که
نجیباهلل سلطانزوی ،رییس دادستانی پکتیا شام روز
پنجشنبه در مربوطات حوزهی پنجم پولیس کابل از سوی
افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شده است.
گل پاچا مجیدی ،نمایندهی مردم والیت پکتیا در مجلس
نمایندگان ،گفته که شامگاه روز پنجشنبه رییس دادستانی
پکتیا زمانی که در خانهاش را پس از در زدن فردی ناشناس
باز کرد ،هدف شلیک گلوله قرار گرفت و کشته شد .به گفتهی
مجیدی،سلطانزوی در این روزها برای سپریکردن رخصتی

هفتگیاش از پکتیا به خانهاش در کابل آمده بود.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و میگوید
که این حمله از سوی افراد این گروه در کابل صورت گرفته
است .تا کنون از جزئیات دقیق این حادثه معلوماتی ارائه
نشده؛ اما پولیس کابل اعالم کرده که تحقیقات پیرامون
چگونگی وقوع این رویداد و شناسایی عامالن آن آغاز شده
است.
این در حالیست که در  10روز اخیر این چهارمین بار است
که دادستانهای افغانستان مورد حملهی شورشیان طالب قرار

میگیرند .پیش از این در  14ثور یک حملهکنندهی انتحار 
ی
موتر حامل دادستانها را در غرب کابل هدف قرار داد که در
نتیجهی آن یک تن کشته و  15تن دیگر زخمی شدند.
همچنان روز یکشنبه ( 20ثور) بار دیگر موتر حامل
دادستانها در سرک داراالمان در غرب کابل هدف حملهی
انتحاری قرار گرفت که  3کشته و چندین زخمی برجا
گذاشت .در رویداد سومی روز چهارشنبه هفتهی پیش ،یک
بمب مقناطیسی در نزدیکی ساختمان دادستانی منفجر شد و
به کسی آسیب نرسید.

خبرنگاران زن در افغانستان با مشکالت فراوان مواج ه اند

اطالعات روز :معصومه محمدی ،رییس
مؤسسهی اجتماعی-فرهنگی تساوی ،روز
پنجشنبه در مراسم چهارمین دور فراغت
دهها زن خبرنگار از این مؤسسه ،گفت که
خبرنگاران زن در افغانستان با مشکالت
زیادی چون برخوردهای ناپسند ،دید
زنستیزانه ،عنعنات نادرست و مشکالت
امنیتی مواجهاند.
خانم محمدی گفت ،زنان افغانستان بخش
عمدهی مخاطبان رسانهها را تشکیل
میدهند و به همین دلیل ،زنان نقش مهمی
در اطالعرسانی ایفا میکنند .او میگوید

که زنان خبرنگار در رسانهها ،صدای اقشار
مختلف مردم را بازتاب میدهند؛ اما به
گفتهی او ،حضور کمرنگ زنان در رسانهها،
بر محتوا کیفیت ،مؤثریت و همگانیبودن
فعالیت رسانهها تأثیرات منفی گذاشته است.
محمدی افزود که رسانهها نقش مهمی در
تقویت آزادی بیان ،ارزشهای حقوق بشری
و پاسخگوبودن مسئوالن حکومتی دارند .بانو
محمدی همچنان تأکید کرد که حضور زنان
در رسانههای کشور کمرنگ است و آنعده
زنان که در رسانههای کشور فعالیت میکنند،
با مشکالت زیادی روبهرو اند.

به گفتهی خانم محمدی ،عدم دسترسی به
معلومات ،مشکالت امنیتی ،خودسانسوری به
دلیل تهدید و ترس از عواقب نشر حقایق
و چالشهای حقوقی از مشکالت عمومی
خبرنگاران در افغانستان اند و این مشکالت
باعث میشوند تا زنان خبرنگار قربانی
خشونت شده و مجبور به ترک وظیفه شوند.
او از حکومت و بهویژه وزارت اطالعات و
فرهنگ خواست تا در راستای فراهمکردن
زمینههای آموزش مسلکی برای خبرنگاران
زن و افزایش فرصتهای شغلی و ایجاد
فضای سالم کاری توجه جدی کند.

مؤسسهی تساوی ،نهادی مدافع حقوق زن
است که از چندسال بدینسو در کابل فعالیت
دارد .این نهاد عالوه بر برگزاری مراسم
فرهنگی و اجتماعی با رویکرد حقوق بشری،
ساالنه دهها زن را در بخش خبرنگاری
چندرسانهای آموزش میدهد.
به گفتهی معصومه محمدی ،همهساله
در این مؤسسه حدود بیستوپنج بانو در
برنامههای آموزش خبرنگاری شرکت
میکنند و در بخشهای اصول خبرنگاری،
آشنایی با حقوق بشر ،عکاسی و فیلمبرداری
به طور نظری و عملی آموزش میبینند.

تلفات سنگین طالبان در والیت غور

اطالعات روز :مقا مهای محلى والیت غور میگویند که
نیروهای امنیتی حمالت شورشیان طالب را در ولسوالیهای
پسابند و چهارسدهی این والیت عقب زده و تلفات سنگینی بر
شورشیان طالب وارد کردهاند.
سيد انور اعلی رحمتى ،سرپرست واليت غور دیروز گفت که
طالبان حمالت گروهىشان را از عصر روز پنجشنبه بدينسو بر
مرکز ولسوالى پسابند به راه انداختند؛ اما با دادن  ٤٠کشته و 100
زخمی ،مجبور به عقبنشينى شدند.
پیش از این مقامهای محلی والیت غور از درگیری شدید میان

نیروهای امنیتی و شورشیان طالب در ولسوالی چارسدهی والیت
غور خبر داده بودند .رییس شورای والیت غور گفته بود که
شماری از نیروهای امنیتی در این ولسوالی به محاصرهی گروه
طالبان درآمدهاند و اگر نیروهای کمکی به این ولسوالی نرسند ،به
دست طالبان سقوط خواهد کرد.
ی محاصرهی ولسوالی
آقای رحمتی دیروز گفت که نیروهای امنیت 
چهارسده را شکستانده و طالبان در حال فرار از این ولسوالی
هستند .رحمتی افزود که از صبح دیروز تا کنون چندین حملهی
هوایی بر مواضع گروه طالبان انجام شده که در نتیجهی این

حملهها ،دهها شورشی طالب کشته و زخمی شدهاند .او گفت،
احتمال دارد که تا پایان روز جمعه ولسوالی چهارسده از وجود
شورشیان مسلح پاکسازی شود.
گفته میشود که حدود  ٢٥٠خانواده از اثر درگيرىها مرکز
ولسوالى چهارسده را تخليه کرده و به قريههاى اطراف آن رفتهاند.
چهارسده از ولسوالىهاى دوردست و ناامن واليت غور است .این
ولسوالی در ماه سرطان سال گذشته به دست طالبان مسلح افتاد؛
اما بعد از يکروز درگیری ،با کشتهشدن  ٩طالب و چهار تن از
نيروهاى امنيتى ،دوباره به تصرف دولت درآمد.

شمار کشتهشدههای حمله بر مهمانخانهای در کابل ،به  14تن رسید

اطالعات روز :دفتر معاونت سازمان ملل
متحد در کابل (یوناما) با نشر خبرنامهای گفته
که در حملهی شب پنجشبنه بر مهمانخانهی
پارک پالس در کابل 14 ،غیرنظامی کشته
و شماری هم زخمی شدهاند .به نقل از این
خبرنامه 9 ،تن از کشتهشدههای شهروندان
خارجی اند.
این حمله حوالی ساعت هشتونیم شب
پنجشنبه در ساحهی کلوله پشته در کابل
آغاز شد و درگیری میان نیروهای امنیتی
و مهاجمان پس از پنج ساعت پایان یافت.
این در حالیست که فرید افضلی ،مسئول
تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل گفته که

در این حمله یازده تن کشته شده و دو فرد
مسلح در جمع کشتهشدههای این رویدادند.
اما فرمانده پولیس کابل میگوید که تمام
کشته و زخمیهای این رویداد بیشتر
از ده نفر نیست و تنها یک مهاجم به این
مهمانخانه حمله کرده بود که کشته شد.
سفارت امریکا در کابل تأیید کرده که
یکی از شهروندان این کشور در حمله به
مهمانخانهی «پارک پالس» کشته شده
است .همچنان مسئوالن سفارت هند در کابل
گفتهاند که چهار هندی ،بهشمول یک زن ،در
این رویداد کشته شدهاند.
گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده

گرفته و گفته که در این حمله تعداد زیادی از
مهمانان را کشتهاند .این گروه همچنان گفته
که این حمله از سوی یک مهاجم صورت
گرفته است.
دفتر سیاسی سازمان ملل در خبرنامهاش
گفته که گروه طالبان باید به پیروی از
قوانین بشردوستانهی بینالمللی ،از کشتار
غیرنظامیان و حمله به اهداف غیرنظامیان
خودداری کند .یوناما میگوید که در چهارماه
گذشته  ۹۷۴غیرنظامی در حمالت افغانستان
کشته شدهاند که در مقایسه با عین مدت در
سال گذشته ،شانزده درصد افزایش را نشان
میدهد.

گفته میشود که این حمله زمانی رخ داد که
کنسرت موسیقی محلی در این مهمانخانه در
حال اجرا بود .به گفتهی پولیس کابل ،در این
حمله  54نفر گیر مانده بودند که ساعاتی پس
از آغاز درگیری نجات یافتند .مقامهای امنیتی
گفتهاند که مهاجمان در لباسهای خود مواد
انفجاری را جاسازی کرده بودند که موفق به
انفجار مواد همراه خود نشدند.
این در حالیست که در نزدیکی محل رویداد
مجتمع بزرگ سازمان ملل ،سفارت هالند و
شماری از مهمانخانه و دفترهای خارجی
واقع اند .همچنان وزارت داخله نیز در یک
کیلومتری این محل واقع شده است.

سفیر ایران:
داعش خطری باالقوه برای افغانستان و همسایههایش است
محمدرضا بهرامی ،سفیر ایران در کابل در گفتوگو با شبکهی
تلویزیونی یک افغانستان گفته است که گروه داعش میتواند
خطری جدی برای افغانستان و کشورهای همسایه باشد.
آقای بهرامی گفته که این گروه در حال حاضر به عنوان «خطری
بالقوه» در افغانستان مطرح است؛ اما «ممکن است در ماهها و
سالهای آینده به ظرفیتی برسد که بتواند حضور جدیتری در
این کشور داشته باشد و حتا خود را به خارج از مرزهای افغانستان
برساند».
در ماههای اخیر گزارشهایی از حضور نیروهای وفادار به گروه
موسوم به دولت اسالمی یا داعش در افغانستان منتشر شده است و
در مواردی نیز مقامهای این کشور ،گروه داعش را مسئول حمالت
انتحاری و حمله به نیروهای امنیتی افغانستان دانستهاند.
آقای بهرامی با اشاره به همکاری ایران با نیروهای نظامی عراق در
برابر داعش که به گفتهی او به «درخواست دولت عراق» صورت
گرفت ،گفته است ،چنانچه دولت افغانستان نیز برای مقابله با این
گروه از ایران تقاضای همکاری کند ،دولت ایران این درخواست را
«مورد بررسی قرار خواهد داد».
در ماه مارچ امسال ،گزارشهایی از حضور نیروهای سپاه قدس

ایران در عملیات علیه داعش در خاک عراق منتشر شده بود و
خبرگزاری فارس هم از حضور قاسم سلیمانی ،فرمانده این نیروها
در عملیات بازپسگیری شهر تکریت از شبهنظامیان دولت اسالمی
خبر داده بود.
«کنترول اطالعاتی طالبان»
سفیر ایران در کابل همچنان به شبکهی تلویزیونی یک گفته
است که ایران بر گروه طالبان «کنترل اطالعاتی» دارد .آقای
بهرامی گفته که «کنترل اطالعاتی» یک مفهوم اطالعاتی است
که «نمیتوان در مورد ابعاد آن در رسانهها صحبت کرد»؛ اما تأکید
کرده که این مفهوم به معنای داشتن رابطه با این گروه و حمایت
از آن نیست.
پیشتر علی شادمانی ،معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح
ایران در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفته بود« ،ما آشکارا
اعالم میکنیم که از مقاومت یمن مثل فلسطین ،لبنان ،عراق
و افغانستان حمایت کرده و به آنها کمک خواهیم کرد .البته
این کمک به معنای لشکرکشی نیست؛ چون آنها نیازی به این
کار ندارند».
این سخنان آقای شادمانی در برخی از محافل سیاسی افغانستان

به مفهوم حمایت ایران از گروههای مسلحی که در برابر دولت
افغانستان و نیروهای خارجی حاضر در کشور میجنگند ،تعبیر شده
بود .اما آقای بهرامی گفت که ایران دولت افغانستان را «استکبار»
نمیداند و «از نیروهایی که موجب بیثباتی در افغانستان
میشوند» ،حمایت نخواهد کرد.
او گفت که با توجه به مرز مشترک طوالنی میان دو کشور و
حضور گروههای افراطی در افغانستان« ،کنترل اطالعاتی ،حق
ایران است؛ اما این مفهوم در چارچوب تعامالت امنیتی با دولت
مرکزی افغانستان تعریف شده و مقامهای افغان در جریان آن
قرار میگیرند» .به گفتهی آقای بهرامی« ،دو کشور با تهدیدهای
مشترکی روبهرو هستند .پیش از این مقامهای امنیتی دو طرف در
مورد چگونگی برخورد با این تهدیدها با هم گفتوگو کردهاند و در
آینده نیز این گفتوگوها ادامه خواهند داشت».
در جریان سفر ماه گذشتهی محمداشرف غنی ،رییس جمهوری
افغانستان به ایران نیز حسن روحانی ،رییس جمهوری ایران از
توافق دو طرف برای همکاریهای بیشتر اطالعاتی در مقابله با
تروریسم ،خشونت و افراطیگری و در صورت لزوم ،همکاریهای
عملیاتی مشترک» خبر داده بود( .بیبیسی)

افغانها و دلتنگی عجیب برای

ریاست جمهوری کرزی

خبرنگار ناراضی

نویسندگان :عظام احمد و مجیب مشعل
برگردان :حمید مهدوی
منبع :نیویورک تایمز

هادی دریابی

اما این نگرش که ممکن است آقای کرزی تهدیدی برای حکومت آقای غنی باشد یک
امر تازه است .در جریان انتخابات ،آقای عبداهلل آقای کرزی را به کمک در هماهنگ
سازی «تقلبی که آقای غنی را به قدرت رساند» متهم کرد .و آقای غنی در نخستین
روزهای ریاست جمهوریاش هفته وار با رییس جمهور پیش از خودش مالقات میکرد
و در سخنرانیهایش اغلب از او تشکر میکرد .اما از زمان تا کنون روابط آنها سرد شده
است و نظر به گفتهی دستیارانشان ،تا حدود زیادی دلیل آن این است که آقای غنی تمام
خطوط قرمزی را که آقای کرزی از او خواسته بود احترام بگذارد ،شکسته است .این خطوط
قرمز نزدیکی بیش از حد با پاکستان و ایاالت متحده را شامل است؛ دو کشوری که آقای
کرزی احساس میکند صادق نیستند .عدول دیگر از میراث کرزی که در پایتخت باعث
شگفتی شده است ،تعادل قومی و جناحی در حلقهی درونی حکومت آقای غنی است .آقای
غنی متمایل بوده است اعضای کابینه و مشاوران ارشدش ،به شمول مشاور امنیت ملیاش،
مشاورش در امور رسانهها ،مشاور فرهنگیاش ،مشاور اقتصادیاش و رییس اداره امور را از
قوم پشتونش انتخاب کند .آقای کرزی ،با تمام معایبش ،با توجه دقیق و درستش جناحهای
مختلف را در حکومتش گنجانده بود.
از زمانی که کرزی از ریاست جمهوری افغانستان
کنارهگیری کرد و از خود روابط پرتنش با امریکاییان،
اقتصاد ورشکسته و ناامنی فزاینده برجای گذاشت ،صرف
هفت ماه میگذرد؛ اما اکنون به نظر میرسد که افغانستان
لبریز از دلتنگی برای این رییس جمهور پیشین است.
این چیزی است که در زمان نه چندان دور ،کسی حتا
فکرش را هم نمیکرد .اما در حالی که رییس جمهور
اشرف غنی با یک سلسله تصمیمهای آمرانهاش به طور
فزایندهای حتا برخی از متحدانش را به مخالفانش تبدیل
توپا
میکند و برای تکمیلکردن یک حکومت مؤثر دس 
م یزند ،بسیاریها با عالقهمندی از آقای کرزی یادآوری
میکنند .بشیر ،دکاندار  37سالهای در شهر کابل گفت:
«حکومت جدید یک کابوس است« ».من واقعا دلتنگ
کرزی هستم».
این احساسی است که این روزها میتوان در گوشههای
مختلف کشور شنید .زارعان کوکنار در نقاط دورافتادهی
والیت هلمند که مصاحبه دادهاند ،آن را یاد میکنند و
بروکراتها در وزارتخانههای راکد حکومت آن را نجوا
میکنند .اما افغانها چگونه میتوانند دلتنگ باشند؟
در صورتی که واضح است بسیاری از مشکالتی که
آنها در مورد آن نگرانند– از یک اقتصاد بیمار گرفته تا
دستآوردهای فزایندهی طالبان و فساد شایع– در دوران
ریاست جمهوری کرزی به شکل تغییرناپذیری ریشه
دوانیده بودند و حل این مشکالت در صدر برنامهی کاری
آقای غنی قرار دارند .افزون بر آن ،مقامهای افغان چگونه
میتوانند دلتنگ کرزی باشند ،زمانی که او واقعا [قدرت]
را ترک نکرده است؟
آقای کرزی هرچند در ماههای اخیر از دید عمومی به
دور بوده است؛ اما در صحنهی سیاسی در همهجا حاضر
بوده است .او در چند قدمی کاخ ریاست جمهوری دکانی
راهاندازی کرده است و برای آمادهسازی و استفاده
از محرومان حکومت جدید هر کاری که بتواند انجام
میدهد .او در مهمانیهای کالن از طیف گستردهای از
بزرگان ،سیاستمداران و مشاهیر میزبانی میکند و به
سنت دوران ریاست جمهوریاش ادامه میدهد.
به صحنهآمدن دوبارهی تیم کرزی تا حد زیادی هزینهی
سیاستهای تند آقای غنی بوده است؛ چون او تالش
کرده تا حکومتی را که زمانی «خانهای در آتش» خوانده
بود ،تصفیه کند .آقای غنی در تالشی به منظور از بینبردن
شبکههای حمایتی سودآور و مراکز قدرتی که حکومت
کرزی را تعریف میکردند ،یک تعداد از رهبران بانفوذی
را که از وضعیت موجود نفع میبردند ،ناراض ساخته است.
شیوهی کار او کمکی نکرده است .در هفت ماه نخست
کاریاش ،کار او اخراج جمعی بوده است؛ اخراج یک
جانبهی تمام اعضای در حال خدمت کابینه و والیان کشور
که پستهایی آنها هنوز هم به طور کامل پر نشدهاند.
فرزانه ،دانشجویی در کابل گفت« :غنی دارای تحصیالت
عالی ،عاری از فساد و در برابر حقوق زنان پاسخگو است».
«اما کرزی میدانست چطور بازی کند» .این بازی است
که رییس جمهور پیشین آن را ادامه داده است.
در جمع مهمانان او اخیرا مقامهای پیشین ،مردان قدرتمند

قبایل ،رهبران مذهبی و حتا دشمنان پیشینش (رهبری
ارتش امریکا که آقای کرزی چند ماه اخیر ریاست
جمهوریاش را با تمسخر آنها سپری کرد) بودند.
بسیاری از این مهمانان رانده شدگان حکومت غنی
هستند؛ مردانی که اخراج شده اند ،خجالت داده شده
اند ،نادیده گرفته شدهاند یا به آنها خیانت شده است.
جمعهخان همدرد را در نظر بگیرید؛ والی قدرتمندی
که با هزینهی سیاسی کالن از مبارزات انتخاباتی آقای
غنی حمایت کرد .آقای همدرد ،به عنوان رهبر ارشد
حزب اسالمی بانفوذ ،منابع سیاسی و مالی قابل توجهی
به کار برد تا در جریان انتخابات به آقای غنی کمک
کند .سپس از دادن یک پست در حکومت جدید برای
آقای همدرد صرف نظر شد .این امر عواقب فوری به
دنبال داشت :نظر به گفتهی دو فردی از این اختالفات
آگاهی دارند ،اقای همدرد و حزبش با آقای غنی قطع
روابط کردند.
یک مقام حزب اسالمی که نخواست نامش فاش شود،
چون صالحیت سخن گفتن از طرف حزب را نداشت،
گفت« :ما به اشرف غنی کمک کردیم به قدرت برسد،
ما به او مشروعیت اسالمی دادیم در حالی که او از هر
طرف زیر آتش بود» .اما چه کسی بود که نه تنها احوال
آقای همدرد؛ بلکه احوال تمام رهبران منطقهی او که
روابط چندان خوبی با حکومت جدید نداشتند ،را بگیرد؟
آقای کرزی.
مصاحبهها با یک تعداد از مقاهای حکومتی و دیپلماتیک
نشان میدهند که حلقهی درونی حکومت آقای غنی به
طور فزایندهای حضور اقای کرزی را یک مرکز قدرت
دردسرساز و رقیب میدانند .بسیاری از دستیاران مورد
عالقه آقای کرزی؛ مردانی که بیش از یک دهه در
ادارهی حکومت به او کمک کردند ،بهشدت به او وفادار
ماندهاند و در حاشیهها فعالیت دارند.
با اینحال ،اهداف رییس جمهور پیشین مشخص
نیستند .برخیها براین باورند که او ائتالف میسازد تا در
صورتی که یک بار دیگر فعالیتهای سیاسیاش برای
رهبری کشور نیاز شود ،از آن استفاده کند .با این حال،
نظر به گفته تعداد از افرادی که شخصا با او مالقات
کرده اند ،او تاکید کرده است که باید از حکومت وحدت
ملی فعلی حمایت شود .با این حال ،نگرانی مقامها و
دیگران اینست که آیا حکومت شکنندهی وحدت ملی
به رهبری آقای غنی به اندازه کافی دوام خواهد آورد تا
از آن حمایت شود.
هرچند تنشها میان اقای غنی و عبدالله عبدالله که
قرار است شریک او در حکومت باشد ،به گستردگیای
بحران دلخراش انتخابات تابستان گذشته بر میگردد،
رویدادهای اخیر همه چیز را تا آستانه سقوط کشانده
است .ماه گذشته ،پس از چندین بار بی اعتنایی آقای
غنی ،آقای عبدالله اختالل در عملکرد حکومت و
نارضایتی خودش علنا را اعالم کرد.
اظهارات آقای عبدالله ،به عنوان رییس اجرایی که
پستش تا حد زیادی تعریف نشده باقی مانده است ،در
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دعای صحتافزا

بحران فرستاد .جان کری ،وزیر خارجهی امریکا ،از
آقای عبدالله خواست که تالش کند اوضاع آرام شود .اما
بسیاری از مقامها در کابل نگرانیهایی در مورد فروپاشی
حکومت را بحث کردند.
اوضاع تا حدودی آرام شد .در میان دیگران ،سفیر
امریکا در افغانستان به آقای غنی هشدار داد که اقدام
یک جانبه را متوقف سازد و به شراکتش با آقای عبدالله
احترام بگذارد .دیگران به آقای عبدالله هشدار دادند که
صرف بخاطر این که میخواهد در مورد هرچیز با او مشوره
شود ،ممانعت در برابر پیشرفت درحکومت را متوقف سازد.
اما تقریبا هیچ کسی تصور نمیکند که صلح میان این دو
تیم در حکومت وحدت ملی آسان باشد .حاجی عبدالمجید
خان ،یکی از بزرگان قومی و باشنده قندهار گفت« :در
بسیاری از کشورهای جهان ،صرف یک رییس جمهور
وجود دارد؛ اما ما دو رییس جمهور داریم« ».این مثل
آنست که دو مرد یک زن داشته باشد».
یکی از مواردی که هردو در مورد آن توافق دارند ،این است
که غیر از خودشان ،بزرگترین تهدید داخلی علیه آنها
آقای کرزی است .نظر به گفتهی یکی از افراد نزدیک به
عبدالله عبدالله که نخواست نامش فاش شود تا موجب
خشم هردو رهبر نشود ،آقای عبدالله به طور خصوصی به
آقای غنی گفته است که حکومت آنها ناکام است و مردم
آقای کرزی را میخواهند.
اما این نگرش که ممکن است آقای کرزی تهدیدی برای
حکومت آقای غنی باشد یک امر تازه است .در جریان
انتخابات ،آقای عبدالله آقای کرزی را به کمک در
هماهنگ سازی «تقلبی که آقای غنی را به قدرت رساند»
متهم کرد .و آقای غنی در نخستین روزهای ریاست
جمهوریاش هفته وار با رییس جمهور پیش از خودش
مالقات میکرد و در سخنرانیهایش اغلب از او تشکر
میکرد .اما از زمان تا کنون روابط آنها سرد شده است
و نظر به گفتهی دستیارانشان ،تا حدود زیادی دلیل آن
این است که آقای غنی تمام خطوط قرمزی را که آقای
کرزی از او خواسته بود احترام بگذارد ،شکسته است.
این خطوط قرمز نزدیکی بیش از حد با پاکستان و ایاالت
متحده را شامل است؛ دو کشوری که آقای کرزی احساس
میکند صادق نیستند .عدول دیگر از میراث کرزی که در
پایتخت باعث شگفتی شده است ،تعادل قومی و جناحی
در حلقهی درونی حکومت آقای غنی است .آقای غنی
متمایل بوده است اعضای کابینه و مشاوران ارشدش ،به
شمول مشاور امنیت ملیاش ،مشاورش در امور رسانهها،
مشاور فرهنگیاش ،مشاور اقتصادیاش و رییس اداره
امور را از قوم پشتونش انتخاب کند .آقای کرزی ،با تمام
معایبش ،با توجه دقیق و درستش جناحهای مختلف را در
حکومتش گنجانده بود.

حاال به برکت تاریخ یا به برکت خودمان ،ما معمو ًال خیلی کم فرصت میکنیم
که بخندیم .نه اینکه وقت ما تنگ باشد و یک عالم کار و برنامه داشته باشیم
و نتوانیم بخندیم ،بلکه از این جهت که دلیلی برای خندیدن پیدا نمیکنیم .این
قحطی نیست ،اینگونه نیست که ما هیچ دلیلی برای خندیدن نداشته باشیم.
هستند آدمهایی که هرازگاهی ،کارهایی میکنند یا حرفهایی میزنند که باعث
میشود آدم لحظهای بخندد.
یکی از این آدمهای خوب ،آدمهای رسیده و شدیداً مرطوب که ما اجازه داریم به
آنها بگوییم یا مقلبالقلوب چرا تقلب(؟) ،وزیر محترم صحت جمهوری اسالمی
افغانستان است .طوری که دیده میشود ،ایشان قبل از اینکه آدم باشد ،دکتر
است و این خود سند بزرگیست برای تمایز او از بقیهی دولتمردان که معمو ًال
فاسد و متحجر هستند .وزیر صحت که چند هفته از آغاز کارش در وزارت صحت
عامه میگذرد ،به یکبارگی و بدون اطالع قبلی ،متوجه میشود که وای وای در
تمام این سالها چه ظلمی که در حق مردم بامیان نشده؟ ای خدای بزرگ ای
چه آل است؟ چرا وزیر سابق اینقدر نسبت به بامیان بیتوجه بوده و از آنهمه
بودجه ،حتا حق بامیان را به بامیان تخصیص نداده؟
همین سوالهای بدون جواب را از خودش پرسیده میرود تا اینکه کدام وارنینگ
از طرف مقام عالی ،یعنی سر خود دریافت میکند .فوراً دستور میدهد که بامیان
باید در مرکز توجهات این وزارت قرار بگیرد .از بس از کارهای وزیر قبلی
میشرمد ،هیچ فکری به ذهنش نمیرسد .طبیعی است ،فشار آدم باال میرود .آن
روز که اعصابش خراب شده بود ،هیچ کاری نکرده .یکی از خصوصیات دکترها
این است که موقع عصبانیت ،هیچ کاری نمیکنند؛ چون مطمئن هستند که گند
میزنند .کوشش میکنند بر اعصاب خویش مسلط شوند .وقتی هم مطمئن شدند
که حاال الحمداهلل بر اعصاب خویش مسلط اند ،شروع میکنند به کار.
وزیر عزیز صحت عامهی ما هم همین کار را کرده است؛ اعصابش را فتح کرده
و وقتی کنترول کامل بر آن را به دست آورده ،شروع کرده به جبران آنهمه
حقتلفیای که از سوی وزیر قبلی در حق بامیان و بعضی والیتهای دیگر
شده است .مشاورانش را احضار کرده ،دستور داده که خیلی زود راه جبران تمام
بیتوجهیهای سیستماتیکی که قب ً
ال در حق بامیان شده را پیدا کند .مشاوران
را که میشناسید؟! تا بگوییم اینجا یک مشکل وجود دارد و مشکل هم مربوط
به وزیر قبلی میشود ،در ظرف چند ثانیه بهترین راهحل را پیدا میکنند .این
خاصیت مشاوران است .از این خاصیتشان خوشم نمیآید .بابا یک کم نشان
بدهید که زحمت میکشید .اینقدر زود زود راه حل ندهید ،وطن ما تاب این
همه پیشرفت را ندارد .مردم یک دفعه اعصابشان خراب میشود و سر کوه باال
شده ،تمام پیشرفتهای شما را در پای کوه خراب میکنند.
مشاوران خیلی زود راهحل تمام بیتوجهیها به بامیان را پیدا میکنند .یکی
از آنها که رابطهی نزدیکی با نبوغ دارد ،شروع میکند به قرائت راهحل .به
وزیر میگوید که بامیان یک والیت هموار است ،اگر تلسکوپ مخصوص ناسا
را هم بیاریم ،در بامیان کوه یافت نمیشود .سرکهای بامیان قیر شده و چون
ما مردم عادت داریم که در هنگام سیری دیوانگی کنیم ،حاال بامیانیها از بس
سرکهایشان قیر شده ،شروع کردهاند به کاهگل نمودن سرکهای خود .طوری
که هیئت حقیقتیاب ما گزارش داده ،آنها حتا راه خانه تا تشناب خود را که
دورتر از خانه قرار دارد ،قیر کردهاند .بنا ًء خدمت شما که عقل کل بشر هستید،
عرض میکنیم که به این والیت آمبوالنس بدهید .نه از آن امبوالنسهایی که
به والیتهای دیگر میفرستیم .بامیان شفاخانه زیاد دارد؛ هر خانواده ،پیش
خانهی خود یک دانه شفاخانه آباد کرده که در آن صدها داکتر فوق متخصص
کار میکنند .بنا ًء پیشنهاد میکنیم آمبوالنس مخصوص به این والیت بفرستید.
وزیر که سرشار از عاطفه و مزین به پایههای محکم منطق است ،تصمیم
میگیرد چندین عراده سهچرخه را به عنوان آمبوالنس به این والیت بفرستد.
سهچرخههایی که برای خدمات صحی به جامعه اند .رییس صحت عامهی
بامیان وقتی با این لطف کمنظیر روبهرو میشود ،یک نامه به وزیر مینویسد و
میگوید :جناب وزیر صاحب! الهی صحتت خراب نشود .بعد از عرض دعا ،این
سهچرخهها اص ً
ال ضرور نبودند .به ناحق از دهن بچهی خود گرفتید و انداختید
در کام گرگان .برای ما اگر بایسکل هم میفرستادید ،راضی بودیم .ما اینجا از
خود پالن داریم .او ًال که کسی حق ندارد مریض شود .اگر مریض شد ،جبراً مثل
عسکری دورهی ظاهرشاه ،باید بایسکلرانی را یاد بگیرد .خیر باشد.
حاال که فرستادی ،خدا در جوانیات برکت بدهد .یک خواهش کوچک دیگر هم
دارم؛ اگر تصمیم گرفتی که برای دایکندی از این آمبوالنسها بفرستی ،یک کم
از عقلت کار بگیر! آنجا کراچی بفرست .مردم دایکندی اگر مریض شدند ،اول
باید یک کمپل روی کراچی بیاندازند ،بعد مریض را سوار کراچی کرده ببرند به
شفاخانه .مصراً تقاضا میکنم اینقدر شتابزده عمل نکنی .شتابزدگی و لطف
بیش از حد ،عین حماقت است .پس لطف ًا از این دو چیز دوری کن!
تمام جانت جور باشد .آدم جور به حرف میفهمد .وقتی از خدمت بینظیر وزیر
صحت عامه در حق بامیان خبر شدم ،نتوانستم جلو خندهام را بگیرم .آنقدر
خندیدم که نگو و نپرس! خدا خیرت بدهد وزیر رفیق! خیلی دیر بود نخندیده
بودم .الهی که روز بد را نبینی .همیشه همینگونه شریف و نجیب باش! تحت
فشارهای قبیلهگرایی و فاشیستی قرار نگیر! ما حاال حاال به شما نیاز داریم.
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سربازان خیالی ،جنگ طالبان و پول هدررفته
منبعvice :

نویسنده :گری اون

برگردان:جواد زاولستانی

نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش چهاردهم

قرن هجدهم :آمازونهای نویسنده6 -
او تأکید میکند که داشتن درکی از «کودکی»
برای هرگونه خودآگاهی واقعی ،اهمیت اساسی
دارد .توانایی شناسایی رفتارهای کودکانهی
شخص بر روند «بالغشدن» او تأثیرگذار است.
چنانکه گفته شد ،داستان «ماری ،یک
افسانه»ی ولستانکرافت نیز بر بنیاد بخشی از
کودکی خود او و دشواریهایی که در رابطهی
او با والدینش وجود داشتند ،نوشته شده است.
او در این کتاب به شکل جالب و تا حدی
غیرمعمول ،تالش کرده روند رشد دختران را
برای «بالغشدن» واقعی آنها به بررسی بگیرد.
(همچنان گاهی تجلیلی تأثیرگذار و قوی از
احساسات قهرمانش را میبینیم .ظرفیت او برای
داشتن احساسات واقعی ،خصوصیتی است که
او را از انسانهای دیگر جدا میکند).
این کتاب بر اساس تجربهی رنجآور
ولستانکرافت نوشته شده است و تأثیر احساسات
حلناشدهی کودکی که اغلب روابط بزرگساالن
را تحت تسلط قرار داده و حتا دچار انحراف
میکند ،به بررسی گرفته است؛ اینکه چگونه در
سراسر زندگی ممکن است رفتارهای ما نمایشی
از چیزی باشند که در گذشته و کودکی ریشه
دارند .او در «استیفای حقوق زنان» میگوید
که به زنان انگیزهی کمی برای اینکه یک
«بزرگسال واقعی» واقعی باشند ،داده شده
است« .آنها زمانی که کودکی بیش نبودند،
زن شدند و برای اینکه میدان مبارزه را برای
همیشه ترک کنند ،دوباره به کودکی بازگردانده
شدند»« .هر دختری که روح و روانش از سکوت
و سکون و عدم فعالیت دنیایش سرد و منفعل
نشده باشد و معصومیتش را شرمی غلط سرکوب
نکرده باشد ،شاد و پرسروصدا باقی خواهد ماند؛
این عروسک تا زمانی که محدودیتها اجازهی
زندگی به شیوهای متفاوت به او بدهند ،توجه
کسی را جلب نخواهد کرد».
او در «تأمالتی بر آموزش» تأکید میکند که
ازدواج باید بیش از عشق ،بر بنیاد دوستی و
احترام آغاز شود و در «استیفای حقوق زنان»
ادعا میکند که بیشتر زنان تنها به این دلیل
درگیر عشق و رویاهای شاد زندگی با یک
عاشق واقعی و مرد ایدهآل باقی میمانند که
زندگی آنها تهی و بیمعناست .اما با وجود
اینکه او به مسایلی تازه در زندگی زنان اشاره
میکند ،میپذیرد که هیچ راهحل آسانی برای
چالشهایی که کشف کرده ،وجود ندارد.
شناسایی این واقعیتها و طرز بیانشان او را
به نویسندهای تأثیرگذار و ماندگار تبدیل کرده
است .او با تأسف تصدیق میکند که حتا بسیاری
از انسانهای خردمند و تحصیلکرده ممکن
است بارها طعمهی هیجانها و خشونتها قرار
بگیرند .درک این مسئله به قیمت تجربهی
تلخی بود که او خود در زندگیاش با آن روبهرو
شده بود .ولستانکرافت در سفری به پاریس در
 1793یک ماجراجوی آمریکایی به نام گیلبرت
ایمالی را مالقات کرد و عاشق او شد .بعد از

آغازی شاد و پرامید ،نامههای او بهتدریج
تبدیل به شکایت و سرخوردگی روزافزون او از
بیتفاوتیهای آشکار ایمالی بود .او خسته و
ناامید از این رابطه و در حالی که باردار بود،
هنوز تمام وقتش را بهسختی صرف کار روی
کتاب «دیدگاهی تاریخی بر خاستگاه و پیشرفت
انقالب فرانسه» میکرد .رویکرد او نسبت
به زنان انقالبی دوپهلو و مبهم بود .اگرچه
اغراقی در آن وجود نداشت؛ اما احتماالً تأثیر
گرفته از احساساتی هیجانی و ناشی از شرایط
شخصیاش بود .زمانی که در اکتبر ،1789
زنان تجارتپیشه در پاریس راهپیمایی کردند و
برای رساندن شکایتهایشان به پادشاه ،بر
کاخ سلطنتی هجوم بردند ،ولستانکرافت ذرهای
با آنها همدردی نکرد ،بلکه با بیزاری گفت که
آنها انسانهای بیارزشی هستند؛ زنانی هستند
که تمام فضیلتهای یک جنس را بدون داشتن
قدرتی برای نشاندادن چیزی واالتر ،به دور
ریختند.
پس از به دنیاآمدن فرزندش ،فنی ،او همراه با
فرزند و یک پرستارش ،به سفری را به مقصد
سویدن و به منظور انجام کاری برای ایمالی
رفت .مجموعهی «نامهها»یش از این سفر
که در  1796منتشر شد ،برخالف نامههایش
از پاریس ،همراه با روشنبینی و نشاندهندهی
سرزندگی و امیدواری او بودند .اما زمانی که به
لندن بازگشت ،دریافت که ایمالی با زنی دیگر
زندگی میکند .او پس از آن از تالشی برای
خودکشی (غرقکردن خود در رودخانهی تامز)
جان به در برد و در نهایت با ویلیام گودوین
ازدواج کرد.
رمان دوم او «ماریا؛ یا زن اشتباهی» که
با مرگ ولستانکرافت در  1797ناتمام باقی
ماند ،یک ملودرام خالص است .اما شاید تنها
اغراقی ملودراماتیک میتوانست به او برای
بیان احساس خشم و درماندگیاش در مورد
وضعیت زنان کمک برساند .قهرمان او ،ماریا،
توسط همسر خیانتکار و پلیدش که قصد
به دستگرفتن دارایی او را داشت ،در یک
تیمارستان زندانی شده بود .او میپرسد« :آیا
جهان یک زندان بزرگ نیست و زنان برده زاده
نمیشوند؟»
احتماالً جالبترین بخش کتاب ،رابطهی
دوستانهی ماریا با زندانبان خود ،زنی به نام
جامیما است .ماریا کشف میکند که داستان
زندگی جامیما نیز به اندازهی داستان او غمگین
است .او در کودکی قربانی نامادری ظالمی شده
بود که بعدها او را به عنوان شاگرد در جایی به
کار گماشته بود و در آنجا رییسش به او تجاوز
کرد و باردار شد .جامیما پس از سقط جنین ،یک
دزد جیببُر شد ،بارها فریب خورد و طرد شد و
مدتی بعد ،آغاز به کار در یک فاحشهخانه کرد.
پس از آن به پناهگاهی رفت که در ازای کار به
او غذا و جای خواب میداد و بعد توسط صاحب
یک تیمارستان که معلوم شد از ساکنان آنجا به
عنوان طعمه استفاده میکرد ،به کار گرفته شد.

بهار است و فصل بازشدن غنچههای گل و فصل
آغاز نبرد ساالنهی طالبان برای بیرونراندن
خارجیها از افغانستان .ناتو ( )NATOبه جای
اینکه این فصل را فصل بهار بگوید« ،فصل
جنگ» میگوید و برای نیروهای ائتالف
فقط یکی از دو فصل سال است .و نیز بهار
فصلیست که ادارهی بازرسی عمومی آمریکا
برای بازسازی افغانستان (سیگار) ،یکی از
گزارشهای فصلوار خود را منتشر میکند .این
گزارش تقریبا به اندازهی آغاز فصل جنگ طالبان
نگرانکننده است.
این گزارش مانند گزارشهای قبلی نشاندهندهی
تالشهای ناکام برای بازسازی افغانستان
است .چشمگیرترین نکته در این گزارش این
است که ایاالت متحده شمار سربازان ارتش
ملی افغانستان را نمیداند و اینکه تالشهای
ایاالت متحده برای استفاده از معادن افغانستان
به شکل وحشتناکی ناکام خواهد شد .با آنکه
شمار سربازان در آیندهی نزدیک افغانستان
مهم است ،تالشهای جاری برای تبدیلکردن
استخراج معادن به یک سرمایهگذاری پرسود
میتواند برای ساختن یک افغانستان باثبات در
آینده تعیینکننده باشد.
ادارهی بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی
افغانستان نشان میدهد که شمار سربازان
ارتش افغانستان فقط در حد یک تخمین است
و سیستم قابل اعتمادی برای تأیید شمار دقیق
آنان در رهبری ارتش وجود ندارد تا به مشاوران
امریکایی ارتش گزارش دهد.
با به توجه کاهش سریع شمار سربازان ارتش در
سال  ،2014این مورد خیلی هشداردهنده است.
ادارهی بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی
افغانستان به نواقص در سیستم جلب و جذب
ارتش اشاره میکند که مبالغه در شمار سربازان
را خیلی آسان میسازد.
برای مثال ،سیستم الکترونیکی منابع بشری
افغانستان قادر به جستوجوی کارمندان بر
اساس منصب و رتبهیشان یا بر بنیاد شمارهی
کارت شناساییشان نیست .به این خاطر ،شمار
سربازان بر اساس برگهی حاضری گزارش داده
میشود .بر عالوه ،بیسوادی در صفوف ارتش
فراگیر است و آنان نمیتوانند نامشان را بنویسند
و به نامشان امضا کنند؛ فقط یک عالمت
میگذارند .ادارهی بازرسی عمومی امریکا برای
بازسازی افغانستان دریافته است که اینگونه
حاضری نمیتواند شفافیت را در ارتش تضمین
کند .مشاهدات ادارهی بازرسی عمومی امریکا
برای بازسازی افغانستان دریافت که برگهی
حاضری پر از عالمتهای یک سان است و
طوری دیده میشد که همه را یک نفر عالمت
زده باشد.
بیسوادی تالشها برای کمپیوتری ساختن
کارهای اداری ارتش را نیز با مشکل مواجه
کرده است که شامل حوالهی بانکی معاشهای
سربازان نیز میگردد .حوالهی بانکی معاشهای
ارتش همواره مشکالت محاسباتی دارد .بر اساس

این گزارش مانند گزارشهای
نشاندهندهی
قبلی
تالشهای ناکام برای
بازسازی افغانستان است.
چشمگیرترین نکته در این
گزارش این است که ایاالت
متحده شمار سربازان ارتش
ملی افغانستان را نمیداند
و اینکه تالشهای ایاالت
متحده برای استفاده از
معادن افغانستان به شکل
وحشتناکی ناکام خواهد
شد .با آنکه شمار سربازان
در آیندهی نزدیک افغانستان
مهم است ،تالشهای جاری
برای تبدیلکردن استخراج
معادن به یک سرمایهگذاری
پرسود میتواند برای ساختن
یک افغانستان باثبات در
آینده تعیینکننده باشد.
یک تفتیش فهرست معاشهای ارتش بین ماه
اپریل سال  2009تا ماه جنوری سال  2011که
دریافت « 47.8ملیون دالر کامال اشتباهی»
مصرف شده ،بازرس عمومی توصیه کردکه
معاشهای ارتش کامال از طریق یک سیستم
الکترونیکی حواله گردد .اما وزارت سرانجام به
این نتیجه رسید که این سیستم برای یک نیروی
عمدتا بیسواد خیلی پیچیده خواهد بود و ادارهی
بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان
در جریان تفتیشهایش دریافت که برنامهی
ایجاد چنین سیستم کامال لغو شده است .واضح
این است که ارتش ملی افغانستان برای زندگی
در قرن  21حاضر نیست .اما آنچه واضح نیست
این است که چند ملیون دالر به نام سربازانی
مصرف شده که اصال وجود ندارند ،فقط به خاطر
اینکه ایاالت متحده نتوانست به آنها بیاموزد
که چگونه از کمپیوتر استفاده کنند.
اکنون تأیید رقمی که از سوی مسئوالن ارتش
افغانستان دریافت میکند ،برای ایاالت متحده
تقریبا ناممکن است .به دلیل کاهش شمار
سربازان امریکایی افراد کمتری برای بررسی این
مسایل وجود دارد و تحلیل اطالعات و دادهها
اغلبا بستگی به حزم و احتیاط افراد دارد .در
گذشته امریکاییها از نزدیک با نیروهای ارتش
افغانستان کار میکردند و تأیید شمار سربازان
برای آنان ممکن بود.

اما در این گزارش جدید ،یک مشاور به ادارهی
بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان
گفته است که او «برای شناسایی ارقام اشتباهی
وزارت دفاع از آشنایی خودش با واحدهای
ارتش افغانستان استفاده میکرده است ».و بر
اساس گفتههای این مشاور ،برداشتهای او
هرگز مستندسازی نشد .معنای آن این است که
مرحلهی تضیمن کیفیت که وابسته به حافظهی
یک فرد است ،هرگز به کسی که بعد از این
مشاور کار میکند منتقل نمیشود .و نیز بدین
معناست که مبلغ بیشتر پول امریکاییها در این
گودال غرق خواهد شد.
یافتههای سیگار هیچگاهی به مزاق ارتش
ایاالت متحده خوش نمیآید و این گزارش
نیز استثنا نیست .جنرال تود سیمونیت ،از
فرماندهی مشترک انتقال امنیتی-افغانستان در
پاسخ تحریری به این گزارش گفته است که
«زیر پرسش بردن سیستم حوالهی معاشها
آسان است و در اوایل این نبرد ،تالشها بر
این چیزها متمرکز نبود...خْب ،توجه ما متمرکز
بر حفظ زندگی امریکاییها بود!! اکنون ...ما
بر حسابدهی منابع مهم توجه میکنیم ».و
این چیزیست که فرد مسئول نظارت از ارتش
افغانستان نیز خواهد گفت.
و نیز این چیزیست که دستکم وزارت دفاع
ایاالت متحده در سه سال گذشته همواره تکرار
کرده است .در گزارش ماه اپریل  2012این
وزارت به کانگرس آمده است «در هنگام تشکیل
ارتش افغانستان عمدا تصمیم گرفته شده بود که
اولتر از همه توجه بر قابلیتهای رزمی ارتش
افغانستان متمرکز شود و نیروهای بینالمللی
کمک به امنیت آنان را حمایت میکردند .زمانی
نیروهای ملی امنیتی افغانستان به توانایی مورد
هدف دست یابند ،پس از آن نیروهای بینالمللی
کمک به امنیت (ایساف) بر قابلیتهای توسعهی
ارتش به ویژه ،قابلیتهای لوجستیکی و تأمیناتی
آنان توجه خواهند کرد».
با یک نگاه منصفانهتر میتوان گفت که وزارت
دفاع پس از آن پیشرفت داشته است .در ماه
دسامبر  2013وزارت دفاع ایاالت متحده به
کانگرس گزارش داد که وزارت دفاع افغانستان
فقط با «نظارت نیروهای ائتالف» قادر به فعالیت
اند و درجهی بعدی آن ،توانایی راهاندازی
«عملیات مستقالنه» بود.
اما به نظر میرسد که در  16ماه بعد از آن ،وزارت
دفاع مسئولیتش را فراموش کرد.
حتا اگر مردم افغانستان بتوانند سرباز کافی
در اردوی خود فراهم کنند و امنیت کشورشان
را بگیرند ،مشکل مالی آنان در آینده همچنان
پا برجا خواهد ماند .تنها منبعی که تا حدودی
میتوانست افغانستان را از نگاه مالی اندکی
اطمینان دهد ،ذخایر طبیعی ،گاز و نفت آن
است .اکنون اما اگر استفاده از این منابع نیز
با مشکل مواجه شود عملی نباشد ،پیداکردن
راهحل دیگری که بتواند این کشور را سرپا
نگهدارد ،دشوار است.
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نیازهای جدید و نظام خانوادگی گسترده

درجامعهافغانستان
بشیریاوری

یادداشتهایسخیدادهاتف
دلبران بارسلونا

دیروز « 15می» بود ،این روز از سوی
سازمان ملل متحد به روز خانواده نامگذاری
شده است .به این بهانه ،میخواهم نقش
خانواده و نظام خانواده را در جامعه افغانستان
بررسی نمایم.
خانواده کوچک ترین واحد اجتماعی و یکی
از نهادهای مهم اجتماعی میباشد که متشکل
از زن ،شوهر و فرزندان میباشد .خانواده
از لحاظ ساختار دو گونه است .خانواده
«هستهای» که تنها شامل زن و شوهر و
فرزندان میشود و اقارب نسبی دیگر را شامل
نمیگردد .شکل دیگر خانواده« ،خانواده
گسترده» است که برعالوه زن و شوهر و
فرزندان ،شامل اقارب نسبی دیگر مانند
مادر ،پدر ،برادر ،خواهر و سایر افراد نزدیک
میشود .خانواده براساس نیازهای انسانی در
جامعه بشری شکل گرفته است و در حیات
و تکامل جامعه بشری نقش مهمی را ایفا
نموده است .از این رو ،از بدو تشکیل جامعه
بشری تا هنوز خانواده به عنوان کارا ترین نهاد
اجتماعی در زندگی انسان کارکرد داشته
است .مهم ترین نقش خانواده در زندگی
انسان و حیات بشری ،تامین نیازها ،تولید
نسل و زمینهسازی برای پیشرفت میباشد .در
جوامعی که هنوز از لحاظ ساختاری مدرن
نشده اند و نهادهای تامین کننده و وارسی
کننده نیازها در آن شکل نگرفته است .نقش
خانواده در زمینهسازی و تامین نیازها مهم و
برجسته است .در این جوامع خانواده کانون
پرورش ،تامین نیازهای معیشیتی و پیشرفت
میباشد و خانواده مکلف است که به تمامی
نیازهای مادی و عاطفی اعضایش رسیدگی
کرده و در برابر آن پاسخگو باشد.
هرچه قدرجامعه به طرف مدرن شدن برود ،بار
مسئولیت خانواده کمتر شده و به نهادهای
رسمی جامعه سپرده میشود.
جامعه افغانستان از لحاظ ساختار و سطح
پیشرفت و شاخصهای جامعه شناختی ،یک
جامعه پیش مدرن و سنتی است .در تمامی

جوامع سنتی شکل معمول خانواده ،نظام «
خانواده گسترده» می باشد که برعالوهیی زن و
شوهر ،پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و سایر بستان
نسبی نزدیک را هم شامل میباشند .باوجودی
که این نوع ساختار خانوادگی خوبیها و
نارساییهای خود را دارد ،کارکرد آن مطابق
سطح زندگی و پیشرفت جامعه فرق میکند.
در جوامعی که ساختار ،روابط و شکل زندگی
کامال سنتی باشد .نظام «خانواده گسترده»
کارکرد کارا و مثبت دارد و بخاطری که
در این نوع خانواده روابط کامال براساس
وابستگی خونی استوار میباشد و ضوابط
آن بیشتر مبتی برعواطف خانوادگی است،
نظام خانواده گسترده یک بستری خوب برای
زندگی و رسیدگی به نیازها و پشتوانهای
قوی برای اعضایش میباشد .در این نوع
خانواده ،به تمامی نیازهای اعضا ،با اشتراک
مساعی پرداخته میشود و به آن صورت رفع
میگردد ،افراد سالخورده و بزرگ خانواد در
این نوع ساختار خانوادگی از منزلت خوبی
برخوردار میباشند ،زمانی که این افراد به
مراقبت بیشتر نیاز پیدا میکنند در این نظام
خانوادگی ،زمینهی خدمات و رسیدگی به
نیازهای آنها بیشتر میباشد .به این صورت
کارکرد خانواده گسترده در جامعه روستایی
و سنتی بیشتر و همه جانبه است .اما ،این
نوع از نظام خانواده در جامعهای در حال گذار
از سنتی به مدرن نقش تغییر آفرینی کمتری
دارد ،بخاطری که مناسبات در آن سخت و
محکم است ،مانع پیشرفت و تغییرات جدید
در زندگی افراد خانواده و بخصوص جوانان و
زوج های جوان میگردد .مناسبات وهنجار در
نظام خانوادگی گسترده براطاعت از کلیت
روابط کلیشهای خانواده استوار میباشد
و افراد آن مکلف است که در این مناسبات
سخت ،قرار داشته باشند و تا آخرین مرحله
در کنار سایر از اعضای خانواده زندگی
کنند .از این رو ،این مناسبات و هنجارهای
سنتی باعث میشود که بار مسئولیتهای
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سنگین و باالتر از توان برجوانان و زوجهای
جوان بیافتد .در این صورت زمینههای تغییر
در زندگی افراد خانواده محدود میشود
و فشار نیازها و گیرماندن در مناسبات
سخت خانوادگی باعث اختالف و تنشهای
خانوادگی میگردد .بخشی از اختالفها و
تنشهای خانوادگی در جامعه افغانستان که
به طور معمول ساختارخانواده در آن گسترده
میباشد ریشه در گیرماندن میان هنجارها
 ،مناسبات خانوادگی و بهره بردن از مزایای
زندگی و پیشرفت میباشد .این مساله،
در خانوادههای شهری و نیز خانوادههای
روستایی که میخواهند با شرایط مدرن
زندگی کنند وجود دارد.
در یک نتیجهگیری میتوان گفت؛ خانواده،
مهمترین نهاد اجتماعی میباشد و نقش آن
در پیشرفت و تکامل جامعه بشری مهم بوده
است ،خانواده بستر و زمینهای است برای

تولید نسل ،رفع نیازها انسانی و پیشرفت.
دو نوع نظام خانوادگی وجود نظام خانوادگی
« هستهای» و نظام خانوادگی « گسترده»،
جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است از
این رو نظام خانوادگی معمول در این جامعه،
گسترده می باشد .این نوع نظام خانوادگی در
جامعه افغانستان کارکرد موثر در حفظ نظام
اجتماعی و رفع نیازهای اعضای خانواده
داشته است  .اما ،در این سالهای اخیر که
زمینهای تغییر و شکست شرایط زندگی
سنتی در جامعه مساعد شده است ،از کارکرد
سنتی آن کاسته شده است .پایداری و تاکید
برحفظ آن باعث اختالفها و تنشهای
خانوادگی گردیده است .این مشکل بیشتر
در خانوادههای که شهری و نیز روستایی که
زمینهای تغییر در آن به وجود آمده و به دلیل
بلند رفتن سطح آگاهی و تجربه زندگی مدرن
بیشتر محسوس است.



جامعه افغانستان از لحاظ ساختار و سطح پیشرفت و
شاخصهای جامعه شناختی ،یک جامعه پیش مدرن و سنتی
است .در تمامی جوامع سنتی شکل معمول خانواده ،نظام
« خانواده گسترده» می باشد که برعالوهیی زن و شوهر،
پدر ،مادر ،برادر ،خواهر و سایر بستان نسبی نزدیک را هم
شامل میباشند .باوجودی که این نوع ساختار خانوادگی
خوبیها و نارساییهای خود را دارد ،کارکرد آن مطابق
سطح زندگی و پیشرفت جامعه فرق میکند .در جوامعی
که ساختار ،روابط و شکل زندگی کامال سنتی باشد .نظام
«خانواده گسترده» کارکرد کارا و مثبت دارد و بخاطری که
در این نوع خانواده روابط کامال براساس وابستگی خونی
استوار میباشد و ضوابط آن بیشتر مبتی برعواطف
خانوادگی است ،نظام خانواده گسترده یک بستری خوب
برای زندگی و رسیدگی به نیازها و پشتوانهای قوی برای
اعضایش میباشد.

دیشب در دشت برچی میهمان حاجی الیحاندرو
دیاز بودیم .شاکی بود .میگفت «ما» این دفعه خوب
بازی نکردیم .میگفت ما باید پیش حجهاالسالم
والمسلمین استاد خوزه فرانسیس برویم و ازش
تعویذ معویذ بگیریم ،بلکه دفعهی دیگر بارسا را
شکست بدهیم .همه با او موافق بودند .واقع ًا ما
ن دفعه چهقدر بد فوتبال کردیم .ما دیگر .ما باید
ای 
فکری به حال خود بکنیم .اینطور نمیشود که ما
هی ببازیم .یکی از میهمانان ،همایون جان ،که در
ایستگاه نقاش جوس زردک میفروشد ،از دست
رونالدو شکایت داشت .میگفت رونالدو روز مادر
را به او تبریک نگفته .من سرم را نزدیک گوش او
بردم و آهسته پرسیدم:
«ببخشید ،من متوجه نشدم ،چرا باید رونالدو روز
مادر را به شما تبریک میگفت؟»
با عصبانیت جواب داد:
«چرا؟ این جای سوال دارد؟ آخر من مادرش هستم.
یک مادر این قدر حق ندارد؟»
گفتم:
«ببخشید ،شما مادر رونالدو هستید؟»
این بار بیشتر عصبانی شد و رو به مجلس گفت:
«این کلهپوک قصد دارد بچهام را از من بگیرد .اوی،
اوی».
گفتم:
«برادر من ،تو افغان و رونالدو نمیدانم کجایی است.
بعد ،تو مردی و نمیتوانی مادر رونالدو باشی»...
اما ظاهرا حرف من سر تمام میهمانان بد خورد .همه
شروع کردند به مالمتکردن من .هر کس چیزی
گفت .یکی از میهمانان حتا ادعا کرد که من شراب
میخورم و تعهدی به مردم و رنجهای ناسورشان
ندارم .یکی دیگر مدعی شد که مرا در روز قتل
فرخنده در میان جمعیت خشمگین دیده است .دیدم
اوضاع به سرعت خراب میشود؛ از همه خواهش
کردم که به جای این احساسات بیمهار ،بنشینیم و
فکری بکنیم که دفعهی دیگر چهگونه تیم بارسلونا/
پوتریخ را شکست بدهیم و ریال مادرید را تاج سر
افغانستان عزیز بکنیم .اما این تالش مذبوحانهی من
دیرهنگام بود .میهمانان به خاطر احترام صاحب
خانه بیرون رفته بودند و در پیش حویلی شعار
میدادند:
«رودهاش را میکشیم ،میکشیم! خون کثیفش
میچشیم ،میچشیم!»
من ،پشیمان و ترسان ،با خود عهد کردم که
دیگر تا زندهام با احساسات عمیق اسپانیایی مردم
شریف افغانستان درگیر نشوم .مردم حق دارند
پس از اینهمه زحمتی که برای پروراندن این
تیمها کردهاند ،از شکست و پیروزی«مان» این قدر
جذباتی شوند.
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بگو مگو از
Malek Sitez
چرا خاموشیم؟
کمیت بزرگی از روشنفکران کشور در غرب بهسر
میبرند .آنها بیشترینه در اروپا ،امریکای شمالی
و آسترالیا جایگزین شدهاند .واقعیت این است
که بهترینهای افغانستان در عرصههای فرهنگ
سیاسی و علوم اجتماعی در این کشورها زندگی مینمایند .هرچند ،در برخی موارد،
عدهای از این شخصیتها به صورت جداگانه تبارز یافتهاند .اما بهندرت دیده شده
است که پیامها ،نامههای سرگشاده و فراخوانها پیرامون وضعیت کنونی از آدرس
همین کتلههای روشنفکری به نشر رسیده باشد.
این رویکر ِد پسیف باعث شده است تا جامعهی مدنی و روشنفکری داخل افغانستان
ذهنیت خوشبینانهی خود را نسبت به روشنفکران برونمرزی از دست دهند.
پیشکسوتانِ متبارز سیاست ،هنر و ادبیات که نامهای شامخی در کشور دارند،
چنان مشغول روزمرگی و زندگی خانوادگی خویش در غرب شدهاند که حتا از ذهن
همنسلهای خویش نیز در حال بیرون رفتن هستند.
گروههای سیاسی چپ و راستی که در این کشورها بهسر میبرند ،دچار «سرگیچی»
سیاسی شدهاند و هیچ پیامی از خود تبارز نمیدهند .حتا آنها از پلورالیسم غربی
چیزی نیاموختهاند .این گروهها آنقدر فرصتطلب و مضمحل گردیدهاند که ظرفیت
تحلیل از وضعیت را از دست داده و بهجای آن به امراض و اغراض روانی-سیاسی
مبتال گردیدهاند.
اینجا ،در غرب برخی از فعاالن روشنفکری دست به ایجاد رسانههایی زدهاند که
خیلی غیرحرفهیی عمل میکنند .گروهی از افراد مغرض میآیند و در این رسانهها
چنان غیرمنصفانه «نظریهپردازی» کرده و وضعیت را «تحلیل» میکنند که گویی
کوچکترین برداشت واقعگرایانه از وضعیت درونی افغانستان ندارند.
تا هنوز افغانهای برونمرزی نتوانستهاند «مرکز فکری» را ایجاد کنند تا از آن
طریق تحلیل از وضعیت کشور را با در نظرداشت سیاست مناسبات بینالمللی ارائه
دهند .این در حالیست که در غرب تمام وسایل و امکانات قانونمند برای ایجاد
و توسعهی نهادهای فکری مساعد است .رسانههای اجتماعی و تکنولوژی معاصر
غرب این زمینه را مساعد گردانیده است تا افغانهای مقیم این دولتها بتوانند
دیدگاههایشان را به هموطنانشان در داخل کشور در میان گذارند.
این کتلههای روشنفکری حتا نتوانستند در برابر بحث «دوتابعیته» که ب ه صورت
مغرضانه از سوی شورای ملی تحمیل شد و حقوق شهروندی کتلهی بزرگی از
شهروندان افغاستان را زیر پا کرد ،دفاع نماید.
آیا ما واقع ًا حرفی برای گفتن نداریم؟ آیا فرهنگ داینامیسم و همگرایی در وجود ما
تضعیف شده است؟ آیا ما با نبود پارادایمهای فکری مواجه هستیم؟ آیا ما با زیستن
در جوامع بهشدت کثرتگرا دچار مریضی ایگویزم فکری هستیم؟
من این پرسشها اینجا مطرح میکنم و به این باورم که اگر ما به این پرسشهای
دشوار پاسخ ارائه نکنیم ،جایگاه و نقش ما در کشور بومی ما کمرنگ خواهد شد و
پیوند ما با این «کانتسکت» دچار ناهمآهنگی خواهد گردید .دردآورتر اینکه پایگاه
سکوت سرد از دست خواهد رفت و روزی بیوطنی بیش
ِ
حقوقی ما نیز با این
نخواهیم بود!


Abdullah Watandar
دست از آسمان کنده و پای از زمین
مرادعلی در جمهوری اسالمی ایران به اتهام حمل
مواد مخدر به شش سال زندان محکوم میشود .در
زندان ،افسران سپاه از راه میرسند و میگویند چرا
اینجایی .اگر چندماهی را در سوریه ،پشت جبهه
خدمت کنی ،بخشیده میشوی ،اقامت ایران و ماهانه  600دالر برایت داده میشود.
برو از تخریب حرم رقیه و بن عدی جلوگیری کن!
چندروز از سوی سپاه پاسداران آموزش نظامی میبیند .سپس با دهها افغانی دیگر به
سوریه منتقل میشود .در خط مقدم ،دستور میگیرند که باید در کنار دیگران فالن
ساختمان را حفاظت کنند .در حالی که هیچ تجربهی عملی جنگ ندارند ،متوجه
میشوند که فریب خوردهان د و در تمام ساختمان هیچکسی غیر از آنها نیست.
مخالفان اسد ،هرچه تالش میکنند نمیتوانند اینها را وادار به تسلیمشدن بکنند.
در نهایت ،تمام ساختمان را منفجر میکنند .همه ،جز او از بین میروند .او را
نیمهمرده از زیر آوار بیرون میکشن د و تداویاش میکنند.
مخالفان اسد در طول چندین ماه ،صدها نفر اسیر ایرانی ،لبنانی و سوری را تبادله
میکنند ،اما کسی مرادعلی را نمیخواهد ،کسی هموطنان او را نمیخواهد .مخالفان
ماندهاند که با او چه کار کنند .افسران ارتش اسد که دست در کار تبادلهاند ،میگویند
هرچه میخواهید با افغانیها بکنید.
او هم حاضر نیست تبادله شود .میترسد که ایرانیها دوباره او را به خط اول ،زندان
و ...روان کنند .هم از ایرانیها میترسد ،هم از مخالفان اسد که نزدشان اسیر است
و هم زبان عربی نمیداند .هر آن امکان دارد در پی انفجار یکی از هزاران بمب
بشکهای نیروهای اسد ،تلف شود.
دست از آسمان بریده و پای از زمین ،به دام افتاده در سرزمین بیگانه به خانواده و
دخترش در دایکندی فکر میکند.
مهارت این است .کسانی را به جبهه میبرند که مرگ و زندگیشان هیچ اهمیتی
ندارد .نه از مردنشان دل کسی تنگ میشود ،نه احساسات ملتی به جوش میآید و
نه پیامد جدی دارد .حزباهلل و سپاه پاسداران نمیتوانند لبنانی و ایرانی را بیحساب
به کشتن بدهند .مردم سوال خواهند کرد .افکار عمومی علیه قربانیدادن در یک
کشور خارجی ،تحریک خواهد شد .افغانی ،آن هم هزارهی افغانی اما هیچ یک از
این دردسرها را ندارد .حتا روشنفکر غربنشین هزاره در تأیید آنچه بر سر مرادعلی
میرود ،میگوید که «من در تحصیالتم از منابع ایرانی استفاده کردهام و مدیون
ایرانم»!
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شبینی دقیق بیل گیتس که به حقیقت پیوست هاند
 15پی 
سال  ۱۹۹۹بیل گیتس کتابی
منتشر کرد که در آن  ۱۵پی شبینی
جسورانه کرده بود .در آن زمان
چنین پی شبین یهایی عجیب و
غیرقابل دسترس به نظر م یرسید.
حال یکی از دانشجویان زمینهی
کس بوکار در وبالگ خود از این
پی شبین یها صحبت کرده که تمام
آنها اکنون به حقیقت پیوستهاند.
در کتاب بی لگیتس که با نام
«کس بوکار در سرعت فکر» منتشر
شده ،پی شبین یهای جالبی وجود
دارند که اکنون شاهد به وقوع
پیوستن آنها هستیم .در ادامه
به  ۱۵مورد از پی شبین یهای او
م یپردازیم.
 -1سای تهای مقایس هی قیمت
پی شبینی گیتس« :خدمات مقایس هی خودکار
قیم تها توسعه خواهد یافت و به مردم اجازه
خواهد داد تا قیم تها را در چندین وبسایت
ِ
صنعت مورد نظر،
مختلف مشاهده کنند و در آن
ارزانترین محصول را پیدا کنند».
چیزی که اکنون م یبینیم :شام ب هراحتی برای
پیداکردن یک محصول در گوگل ،آمازون و
وبسای تهای مختلف جس توجو م یکنید و تفاوت
قیمت یک کاالی مشابه را متوجه م یشوید.
ه مچنان وبسای تهایی اکنون در فضای وب به
وجود آمدهاند که تنها وظیف هی آنها مقایس هی
قیمت محصوالت در فروشگاههای مختلف است.
 -2دستگاههای موبایل
پی شبینی گیتس« :مردم دستگاههای کوچکی به
همراه خواهند داشت که به آنها اجازه م یدهند،
دایم در دسرتس باشند و کس بوکار الکرتونیکی
خود را در هر جای ممکن انجام دهند .آنها
م یتوانند اخبار را چک کنند ،پروا ِز رزروشدهی خود
را بررسی کنند ،اطالعاتی از بازارهای مالی به
دست آوردند و هر کار دیگری را با این دستگاهها
انجام دهند».
چیزی که اکنون م یبینیم :گوش یهای هوشمند و
ب هتازگی ساع تهای هوشمند ،ب هراحتی متام این
کارها را برای افراد مختلف انجام م یدهند.
 -3پرداخت بالفاصله ،بهداشت و درمان بهرت از
طریق وب
پی شبینی گیتس« :مردم از طریق انرتنت
بده یهای خود را پرداخت م یکنند ،معامالت
و امور مالی خود را انجام م یدهند و با دکرت خود
ارتباط برقرار م یکنند».
چیزی که اکنون م یبینیم :شاید تکنولوژی هنوز
نتوانسته ارتباط با دک رتها را آنقدر آسان کند؛ اما
وبسای تهایی ه مچون  ZocDocو موارد مشابه
وجود دارند که ترتیب معاینه و پیداکردن یک
دکرت خوب را م یدهند .ه ماکنون بسیاری از مردم
از طریق انرتنت پرداخت بده یهای خود را انجام
م یدهند یا روی امور مال یای که انجام م یدهند،
در هر زمان و مکان تسلط دارند.
 -4دستیارهای شخصی و انرتنت اشیا
پی شبینی گیتس« :همکارهای شخصی توسعه
پیدا م یکنند .آنها بدون در نظر گرفنت ای نکه در
خانه یا محل کار باشید ،به شکل هوشمندان های
متام وسایل شام را به ی کدیگر متصل و سینک
م یکنند .این دستگاهها ایمیل و اعالمی ههای شام
را بررسی م یکنند و اطالعاتی را که نیاز دارید ،جلو
چش متان ظاهر م یکنند .زمانی که به یک فروشگاه
وارد م یشوید ،م یتوانید به آن دستیار بگویید که
دستور غذایی شام چیست تا فهرستی از بهرتین
مواد الزم را برای پخت آن غذا به شام معرفی کند.
همین دستیارها به متام دستگاههای دیگر در
بارهی کاری که ه ماکنون در حال انجام آن هستید
یا خریدی که انجام دادهاید ،اطالع م یدهد».
چیزی که اکنون م یبینیم :گوگل ناو ،دستیار
شخصی هوشمندی که بر روی دستگاههای موبایل
اجرا م یشود و در همین مسیر ترسیم شده ،توسط
گیتس در حال حرکت است .ه مچنان دستگاههای
هوشمندی همچون  Nestوجود دارند که اطالعات
روزان هی شام را گردآوری م یکنند و بهرتین دمای
ممکن را در طول روز برای محل زندگی شام
تنظیم م یکنند .ه مچنان ابزاری ه مچون Beacons

وجود دارد که بر پای هی آخرین خرید ،کوپ نهای
فروشگاهها را برای شام م یفرستد.
 -5محافظت آنالین از خانه
پی شبینی گیتس« :ابزارهای محافظت از خانه
متداول م یشوند و زمانی که شام خانه نیستید و
شخصی به دیدار شام م یآید ،به شام اطالعات
الزم را ارسال م یکنند».
چیزی که اکنون م یبینیم :رشکت Dropcam
دوربی نهای نظارتخان های م یفروشد که وظیف هی
مراقبت از خان هی شام را بر عهده دارند .گوگل سال
پیش این رشکت را با قیمت  ۵۵۵میلیون دالر به
تصاحب خود درآورد.
 -6شبک ههای اجتامعی
پی شبینی گیتس« :وبسای تهای شخصی برای
دوستان و خانوادهی شام متداول م یشوند و به شام
امکان گف توگو و برنام هریزی را م یدهند».
چیزی که اکنون م یبینیم :شبک ههای اجتامع یای
ه مچون فی سبوک و اینستاگرام این کارها را خیلی
راحت انجام م یدهند.
 -7پی شنهادهای هوشمند و خودکار
پی شبینی گیتس« :نرمافزارهایی به وجود م یآیند
که م یدانند شام به سفر رفت هاید و با استفاده از
همین اطالعات ،فعالی تهای مربوط به آن محل
را به شام پی شنهاد م یدهند .نرمافزارها م یتوانند
فعالی تها ،تخفی فها ،پی شنهادات و حتا
قیم تهای ارزان آن منطقه را به شام اطالع دهند».
چیزی که اکنون م یبینیم :اپلیکیش نها و
وبسای تهایی به وجود آمدهاند که پی شنهاداتی
هوشمندانه بر اساس اطالعات آخرین خری دهای
شام ارائه م یدهند .گوگل و فی سبوک نیز ه ماکنون
بر اساس موقعیت جغرافیایی فرد ،تبلیغات خود را
منایش م یدهند.
 -8سای تهای بحث و بررسی زندهی ورزشی
پی شبینی گیتس« :در حالی که در تلویزیون یک
جدال ورزشی را متاشا م یکنید ،رسوی سهایی وجود
خواهند داشت که به شام اجازهی بحث در بارهی
هر چیز زندهای را که در حال اتفاقافتادن است،
م یدهند و رشایط رایدادن شام را برای کسی که
فکر م یکنید برنده خواهد شد ،فراهم م یکنند».
چیزی که اکنون م یبینیم :شبک ههای اجتامعی
اکنون ب هخوبی این وظیفه را بر عهده گرفت هاند
که تویرت رسدست هی آنه است .ه مچنین در سایتی
ه مچون  ESPNبه صورت زنده م یتوانید نظر خود
را پیرامون مسابق هی در حال برگزاری ارسال کنید.
 -9تبلیغات هوشمند
پی شبینی گیتس« :دستگاهها تبلیغاتی هوشمند
خواهند داشت .این دستگاهها سلیق هی شام را در
خرید متوجه م یشوند و بر اساس آن مناس بترین
تبلیغات را به شام منایش م یدهند».
چیزی که اکنون م یبینیم :بسیاری از رسوی سهای
تبلیغاتی اکنون ویژگ یای که گیتس در سال
 ۱۹۹۹پی شبینی کرده بود را در اختیار دارند.
تبلی غکنندگان در این رسوی سها م یتوانند بر
اساس سابق هی کلی کهایی که کردهاید ،عالیق
شخصی و مدلهای خرید شام ،بهرتین تبلیغ را
منایش دهند.
 -10تبلیغ وبسای تها در تلویزیون
پی شبینی گیتس« :تلویزیون لین کهای مرتبط با
محتوایی را که در حال متاشای آن هستید را به
شام نشان م یدهد که تکمی لکنندهی آن محتوای
در حال پخش است».

چیزی که اکنون م یبینیم :اکنون شبک ههای
ورزشی به وبسای تهای ورزشی ،شبک ههای خرید
به وبسایت فروشگاهها و مواردی از این دست
لین کهای مرتبط را به منایش م یگذارند.
 -11تحریری ه و جلس ههای بحث آنالین
پی شبینی گیتس« :ساکنان شه رها و کشورهای
مختلف بدون محدودی تهای مرزی و جغرافیایی،
سیاس تهای منطق های و ایمنی م یتوانند بحث
و بررس یهایی با ی کدیگر انجام دهند و یک
تحریری هی آنالین شکل دهند».
چیزی که اکنون م یبینیم :بسیاری از
وبسای تهای خربی (ه مچون زومیت) بخش
نظردهی دارند که کاربران م یتوانند مشغول به
بحث و گف توگو در بارهی موضوع مطلب شوند.
در برخی وبسای تها انجمن خاصی برای پرسیدن
سوالها و درخواست یک موضوع وجود دارد .در
بسیاری از وبسای تهای بزرگ نیز تحریری ههای
آنالین وجود دارند .شبک ههای اجتامعی ه مچون
فی سبوک ،ت ویرت و از ای ندست نیز در این موضوع
مرجع به حساب م یآیند ،جایی که هر روزه در بارهی
مسایل مختلف بحث و گف توگو م یشود.
 -12وبسایت آنالین بر حسب عالقه
پی شبینی گیتس« :اجتامعهای آنالین به مکان
شام محدود من یشوند ،بلکه تحت تأثیر عالیق
شام خواهند بود».
چیزی که اکنون م یبینیم :در انرتنت انواع
وبسای تهای خربی و جوامع آنالین وجود دارند
که بر یک موضوع واحد متمرکز شدهاند .اکنون
بسیاری از وبسای تها ترجیح م یدهند پیرامون
یک موضوع خاص محتوا تولید کنند.
 -13نرمافزار مدیریت پروژه
پی شبینی گیتس« :مدیران پروژه به دنبال
تی مهایی م یگردند تا آنها را به صورت آنالین در
کنار ی کدیگر قرار بدهند».
چیزی که اکنون م یبینیم :تعداد زیادی اپلیکیشن
و رسویس جهت آسانسازی روند کارها در فضاهای
سازمانی وجود دارد و هر روزه نیز توسط تی مهای
مختلف مورد استفاده قرار م یگیرد.
 -14استخدام آنالین
پی شبینی گیتس« :افرادی که به دنبال کار
م یگردند ،م یتوانند فرص تهای شغلی را به صورت
آنالین و با توجه به نیازها ،عالیق و مهارتهای
تخصصی خود پیدا کنند».
چیزی که اکنون م یبینیم :سایتی همچون
لینک دین در همین رابطه به کاربران امکان آپلود
«س یوی» (خلص سوانح) خود و پیداکردن یک
شغل بر پای هی عالیق و نیازها را م یدهد .در این
زمینه لینک دین فرصت استخدام آنالین را بسیار
آسان کرده است.
بوکار
 -15نرمافزارهای مربوط به کس 
پی شبینی گیتس« :رشک تها به دنبال پروژههای
جدید و خارج از محدودهی خود با ی کدیگر
همکاری خواهند کرد .حال چه کار آنها به پروژهی
ساخ توساز ،تولید یک فیلم یا یک کمپاین
تبلیغاتی مرتبط باشد .این کار برای هر دو رشکت
بزرگی که با ی کدیگر همکاری م یکنند ،مفید
خواهد بود و به برونسپاری بخشی از کار نیز منجر
م یشود».
چیزی که اکنون م یبینیم :در حال حارض نیز
رشک تهای بزرگی در زمین ههای مختلف با
ی کدیگر همکاری م یکنند.
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درآمد هنگفت بایرن علیرغم نرسیدن به
فینالcl
هرچند بایرن مونیخ با شکست در مجموع
دو دیدار رفت و برگشت برابر بارسلونا از
رسیدن به فینال چمپیونزلیگ بازماند ،اما
چندان هم برای تیم آملانی بد نشد.
مجموع پاداشی که باواریای یها قرار است
برای پیروزیها و ه مچنین بابت حضور
متاشاگران در دیدارهای خانگی در فصل
جاری چمپیونزلیگ دریافت کنند بالغ بر
 65میلیون یورو است.
پاداشی که یوفا برای بایرن تا مرحله

نیم هنهایی در نظر گرفته است25.9 ،
میلیون یورو برآورد م یشود که به این
مبلغ باید  20میلیون یورو هزینه پرداختی
اسپانرسها و  20میلیون یورو دیگر از فروش
بلیت در شش بازی خانگی این تیم که در
آلیانس آرنا برگزار شد اضافه کرد.
یوفا برای برنده بازی فینال این رقاب تها
هم که ششم جون در برلین برگزار خواهد
شد 10.5 ،میلیون یورو پاداش در نظر
گرفته است.



سویا
و دنیپرو در فینال لیگ اروپا
تیمهای سویا و دنیپرو با پشت سر گذاشتن
فیورنتینا و ناپولی به فینال رقابتهای لیگ اروپا
راه پیدا کردند.
بعد از رسیدن یوونتوس به فینال لیگ قهرمانان،
ایتالیای یها امیدوار بودند که در فینال لیگ اروپا
هم نماینده داشته باشند اما هر دو تیم ایتالیایی
پنجشنبه شب مغلوب حریفان شدند و از راهیابی
به فینال بازماندند.
سویا ،مدافع عنوان قهرمانی ،که در دیدار رفت

فیورنتینا را  0-3شکست داده بود ،پنجشنبه
شب هم با گولهای کارلوس باکا ( )22و دانیل
کاریچو ،بنفشها را از پیش رو برداشت و با اقتدار
راهی فینال شد.
در دیگر دیدار ،تیم اوکراینی دنیپرو دست به کار
بزرگی زد و با پیروزی  0-1مقابل ناپولی ،با برتری
 1-2در مجموع دو دیدار ،حریف سویا شد .تک
گول دنیپرو در این دیدار را سلزنیوف ( )58به ثمر
رساند .دیدار نهایی در ورشو برگزار خواهد شد.



انتقاد شدید اولیور کان از گواردیوال

اولیور کان ،دروازهبان اسطورهای بایرن
و تیم ملی آملان ،به شیوه بازی گرفنت
گواردیوال از گوتزه و مولر انتقاد کرد.
بایرن مونیخ در فصل جاری تنها موفق به
کسب یک جام شد .این تیم در بوندسلیگا
برای سومین بار متوالی قهرمان شد ولی
در جام حذفی با شکست از دورمتوند و در
لیگ قهرمانان با شکست از بارسا از کسب
جام ناکام ماند.
پپ گواردیوال ،رسمربی بایرن ،این روزها
تحت انتقادات و فشارهای زیادی از سوی
رسان ههای آملانی قرار دارد .یکی از دالیل
انتقادات ،افت چش مگیر ماریو گوتزه است
که گواردیوال در این بین ،مقرص اصلی این
مساله عنوان شده است.
الیور کان هم که یکی از منتقدان
رسسخت پپ گواردیوالست ،به شبکه

تلویزیونی  ZDFگفت :گواردیوال به گوتزه
زمانی که بازی در حال امتام است میدان
م یدهد .این را در بازی مقابل بارسلونا نیز
شاهد بودیم .استعداد گوتزه بدین ترتیب
هدر خواهد رفت .حتی مولر هم در پست
همیشگ یاش بازی من یکند.گوتزه و مولر
از ملی پوشان آملان هستند و باید مشکل
این دو بازیکن حل شود.
گواردیوال در حال خراب کردن دو بازیکن
بزرگ و با استعداد است .همین سال
گذشته بود که گوتزه در فینال جام جهانی،
گول پیروزی آملان را به مثر رساند و تا چند
ماه پیش یکی از موث رترین بازیکنان بود
اما وضعیت او را حاال ببینید که چ هگونه
است .از نظر من گوتزه یک استعداد
بسیار بزرگ است .او هنوز هم یکی از
بهرتین بازیکنان دنیاست.



یوونتوس
موراتا را به ریال پس نمیدهد
موراتا قهرمان هر دو بازی رفت و برگشت نیمه
نهایی لیگ قهرمانان بین یوونتوس و ریال
مادرید بود و با دو گول خود ،یووه را به فینال
ب رلین رساند.
آلوارو موراتا تابستان گذشته با رقم  22میلیون
یورو از ریال مادرید به یوونتوس پیوست .بندی
در قرارداد دو باشگاه وجود دارد که طبق آن ،ریال
م یتواند همین تابستان با پرداخت  30میلیون
یورو ،موراتا را به برنابئو بازگرداند و در صورتی که
موراتا فصل بعد هم در یوونتوس ماندنی شود و
ریال تابستان آینده قصد بازگرداندن این بازیکن

را داشته باشد ،م یتواند با پرداخت  35میلیونی
یورو این مساله را عملی کند.
ریال مادرید حتی در صورت تمایل یووه ب رای
واگذاری موراتا به باشگاهی دیگر ،حق دخالت
و تصمیمگیری خواهد داشت .با این حال دیروز
جوزپه ماروتا ،مدیر داخلی باشگاه یوونتوس ،در
مصاحبه با خبرنگاران گفت :متاسفم که باید
اعالم کنم با وجود روابط خوبی که با باشگاه ریال
مادرید داریم ،قصد داریم بند بازگشت مجدد موراتا
به مادرید را از قرارداد حذف کنیم .خود بازیکن
هم عالقهمند به ماندن در یوونتوس است.

ریال مادرید؛  22شوت برای
دستیابی به یک گول
چهارشنبه شب گذشته ،قدرت ویران کننده خط تهاجمی
ریال و مثلث ترسناکش ،حداقل برابر یوونتوس کاری از پیش
نربدند و حاصل حمالت و رضبات فراوان بازیکنان این تیم،
تنها یک گول از روی نقطه پنالتی بود.
ریال مادرید با تساوی  1-1خانگی برابر یوونتوس ،به دلیل
شکست  1-2در تورین از راهیابی به فینال لیگ قهرمانان
بازماند تا یووه حریف بارسلونا در بازی پایانی شود.
بازیکنان ریال ،چهارشنبه شب گذشته  22بار به سمت دروازه
بوفون شلیک کردند که تنها  5رضبه آنها داخل چارچوب
بود .گول پنالتی رونالدو ،دو شلیک بنزما ،شوت محکم گرت
بیل از  25مرتی و رضبه بسیار نرم و آرام کروس در نیمه دوم5 ،
رضبه ی داخل چارچوب ریال مقابل یوونتوس بودند.
در سوی دیگر ،یوونتوس  8بار به سمت دروازه کاسیاس
شلیک کرد که  4رضبه داخل چارچوب بود .از جمله شوت
موراتا که به گول تساوی منجر شد .در بازی رفت ،هر تیم 12
رضبه به سمت دروازه یکدیگر شلیک کردند که یوونتوس یها
 7رضبه و ریال یها  3رضبه داخل چارچوب داشتند.


هیگواین گفت اگر ببازیم،
از فوتبال خداحافظی میکند
آرتم فدتسکی ،مدافع دنیپرو مدعی شد که گونزالو هیگواین
پیش از بازی گفته اگر ناپولی نتواند دنیپرو را شکست دهد،
از فوتبال خداحافظی خواهد کرد.
پنج شنبه شب گذشته دنیپرو موفق شد با تک گول
سلزنیوف 0-1 ،ناپولی را شکست دهد و حریف سویا در فینال
رقاب تها شود .حال مدافع دنیپرو مدعی شد که هیگواین-
که عم لکرد بسیار ضعیفی در جریان بازی داشت -پیش از
بازی گفته که اگر ناپولی نتواند دنیپرو را بربد ،از فوتبال
خداحافظی خواهد کرد.
او دیروز گفت :پیش از بازی ،هیگواین گفت اگر ناپولی
پیروز نشود ،دیگر فوتبال بازی نخواهد کرد .حال ،تا فردا
صرب خواهم کرد .همه باید برای حرفهایی که م یزنند
مسئولیت پذیر باشند .شاید او باور نداشته که ما تیم خوبی
هستیم.


کالدرون :وضعیت آنچلوتی
کامال مبهم است
رومن کالدرون ،رئیس سابق باشگاه ریال مادرید عنوان کرد
که وضعیت آنچلوتی در ریال کامال مبهم است.
پس از ای نکه ریال متامی جامهای فصل را از دست داد،
آینده آنچلوتی در ریال ،در هال های از ابهام فرو رفت.
کالدرون در این رابطه گفت :ریال مادرید برای مرب یگری
باشگاه بسیار متفاوتی است .در  40سال اخیر ،تنها یک
مربی بیش از  3فصل در این تیم مانده است .فکر من یکنم
که مربی و باشگاه ،هنوز تصمیمی در این رابطه گرفته
باشند.آنچلوتی گفته که دوست دارد مباند ولی ه مچنین
عنوان کرده که از فوتبال و نوع برخوردش با مربیان آگاه
است.


جرارد :لیورپول باید مهاجم
درجه یک بخرد
استیفن جرارد ،کاپیتان لیورپول عنوان کرد که تیمش برای
فصل باید یک مهاجم درجه یک به خدمت بگیرد.
کاپیتان لیورپول که امروز شنبه ،آخرین حضورش در
آنفیلد را تجربه م یکند ،فصل بعد راهی لوس آنجلس
گلکسی خواهد شد .با جدایی سوارز ،لیورپول در فصل
جاری نتوانست جای خالی او را با بالوتلی و استوریج پر
کند و جرارد معتقد است که یک مهاجم درجه یک م یتواند
مشکالت تیم را حل کند.
او گفت :اگر تصمیم به من بود ،بازیکنی من یخریدم
که نیاز به پرورش داشته باشد .بازیکنی را م یخریدم که
خودش را ثابت کرده و برای جنگیدن و موفقیت به لیورپول
بیاید .اگر  12ماه اخیر را در نظر بگیرید ،ما در بیشرت جامها
تا آستانه قهرمانی باال آمدیم ،دو نیمه نهایی تجربه کردیم
و با جدایی سوارز ،کارمان در لیگ سخت شد .اگر دنیل
استوریج مصدوم من یشد ،مطمئنا در جمع  4تیم برتر
م یماندیم .برای ماندن در بین  4تیم برتر ،باید مهاجمی
داشته باشید که  25تا  30گول به مثر برساند .مسلام
من یخواهم جای مدیران باشگاه یا برندن صحبت کنم .من
تنها به عنوان یک هوادار لیورپول در مورد وضعیت فعلی
تیم صحبت م یکنم ولی این کاریست که باید انجام شود.
مهاجمی که بتواند  25تا  30گول در فصل به مثر برساند.

مربی فرایبورگ:
ما هم بایرن را میبریم

فرایبورگ انتهای جدولی امیدوار است
امروز شنبه بتواند سومین شکست پیاپی
بایرن در بوندسلیگا را رقم بزند.
کریستین اشرتایش ،رسمربی فرایبورگ،
که تیمش در رتبه پانزدهم جدول با خطر
سقوط به دسته پایی نتر روبروست ،ایامن
دارد تیمش خواهد توانست قهرمان فصل
جاری بوندسلیگا را غاف لگیر کند .وی
گفت :اگر از متام آنچه در چنته داریم
مایه بگذاریم ،کار برای بایرن دشوار
خواهد شد .تنها چیزی که نتیجه این
بازی را تعیین خواهد کرد این است که ما
چطور در زمین حارض شویم .ما خواهیم

توانست آنها را غاف لگیر کنیم .البته
این را هم باید اضافه کنم که تیم حریف
یک تیم بسیار بزرگ است و بازیکنانش
بهرتین بازیکنان دنیا هستند.
بایرن مونیخ که چهار هفته قبل از پایان
فصل جاری بوندسلیگا قهرمانی خود را
مسجل کرده بود ،در دو هفته اخیر مترکز
و ترکیب اصلی خود را برای چمپیونزلیگ
کنار گذاشت ،به همین دلیل آنها مقابل
بایر لورکوزن و هرتا برلین مغلوب شدند؛
اتفاقی که گواردیوال آن را ب یاهمیت
دانست و گفت ما به هدفمان که قهرمانی
بود ،رسیدیم.



فاننیستلروی:
چیچاریتو یک الگوی حرفهای است
رود فان نیستلروی ،مهاجم سابق
منچستریونایتد و ریال مادرید ،معتقد است که
چیچاریتو ،یه الگوی حرفهای است.
مهاجم مکزیکی ،سال  2010به منچستریونایتد
پیوست و در تابستان گذشته ،به صورت قرضی
راهی ریال شد .او در بیشتر زمان فصل ،نیمکت
نشین کریم بنزما بود ولی با مصدومیت بنزما،
او از فرصت استفاده کرد و خود را به خوبی

اثبات کرد .در 4بازی 4 ،گول ب رای ریال به ثمر
رساند که گول پیروزی بخش مقابل اتلتیکو در
یک چهارم نهایی ،مهمترین آنها بود.
نیستلروی در تمجید از چیچاریتو گفت :او
یک الگو ب رای حرفهای زندگی کردن است .از
افراد زیادی شنیده ام که او به سختی تالش
م یکند .وقتی کسی اینگونه تمرین م یکند،
به نظر من شماره  1است.



کوکه:
در اتلتیکو میمانم

کوکه ،هافبک اتلتیکومادرید عنوان کرد که
قصد جدایی از این تیم را ندارد و فصل بعد
در این تیم خواهد ماند.
شایعاتی مبنی بر احتمال انتقال هافبک
اسپانیایی به چلسی شنیده م یشد ولی کوکه،
عنوان کرد که قصد ندارد مثل همتیم یهای
سابقش ،دیگو کاستا و فیلیپه لوئیس ،راهی
چلسی شود.
او در پاسخ به اینکه آیا اینده اش در اتلتیکو
رقم م یخورد گفت :بله ،اینجا بازی خواهم
کرد.

کوکه درباره احتمال بازگشت فیلیپه لوئیس به
اتلتیکو گفت :فیلیپه لوئیس ب رای من بیش از
یک هم اتاقی بود ،او دوست من است بناب راین
خوشحال م یشوم که به اینجا برگردد.
کوکه درباره عملکرد تیمش در فصل جاری
گفت :اگر بتوانیم سوم شویم ،من نمرهی نه
از ده را به عملکردمان م یدهم .ما به یک
چهارم نهایی چمپیونزلیگ صعود کردیم ،به
نیمه نهایی کوپا دل ری رسیدیم و اگر فصل را
در ردهی سوم به پایان برسانیم ،به اهدافمان
رسیده ایم.



 3باشگاه مورد عالقه پپ گواردیوال
برای مربیگری

خاویر ساال مارتین ،از نزدیکترین دوستان پپ
گواردیوال ،در مصاحبه با اسپورت بیلد ادعا کرد
که پپ قرارداد خود با بایرن را تمدید خواهد
کرد.
در طول یک ماه اخیر ،شایعات زیادی در
مورد قطع همکاری گواردیوال با بایرن مونیخ
و پیوستنش به منچسترسیتی در رسانههای
انگلیس و آلمان منتشر شده است اما این
سرمربی موفق اسپانیایی ،در نشست خبری
بازی با بارسلونا ،صراحتا گفت که او قصد ندارد
بایرن را در پایان فصل ترک کند.
خاویر ساال مارتین ،از نزدیکترین دوستان
گواردیوال ،در همین رابطه به بیلد گفت :پپ
عالقهمند نیست که در باشگاه های که پیشینه
و تاریخچه غنی و پ رافتخاری ندارند مرب یگری

کند .او به منچسترسیتی نخواهد رفت و اگر
روزی قصد مرب یگری در انگلیس را داشته باشد،
ترجیح م یدهد به منچستریونایتد ،لیورپول یا
آرسنال برود ولی در حال حاضر چنین چیزی
ممکن نیست.
فان خال تا  2017و راجرز نیز تا  2018با یونایتد
و لیورپول قرارداد دارند و ونگر نیز به نظر
نم یآید که قصد جدایی از آرسنال را داشته
باشد .به اعتقاد من ،گواردیوال قرارداد خود با
بایرن را تمدید خواهد کرد .همچنین او هرگز
ب رای مرب یگری به بارسلونا باز نم یگردد.
الزم به ذکر است که قرارداد فعلی گواردیوال
با بایرن ،تا جون سال  2016اعتبار دارد .او در
این فصل تنها موفق به کسب عنوان قهرمانی
بوندسلیگا با بایرن شد.

صنایع سنگ مرمر برادران احسانی

Ehsani Brothers Marble Industries

تولید و عرضه کننده انواع سنگ های ساختمانی تزئیناتی داخلی و خارجی
0729121244-0729121243
arifsalihi@yahoo.com
arif.salehi

آدرس :کوته سنگی ،سرک سه سیلو،
آدرس فابریکه :هرات ،شهرک صنعتی ،فاز سوم ،سوسن2
شنبه 26ثور  1394 ،سال چهارم  شماره 837

 6طالب از اثر انفجار بمب دستسازشان
در بادغیس کشته شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی در والیت
بادغیس در شمالغرب کشور میگویند که
شش طالب در انفجار بمب دستسازشان
در منطقهی خم مولوی این والیت کشته
شدهاند .قیوم انگار ،آمر امنیت فرماندهی
پولیس والیت بادغیس گفته که چند طالب
میخواستند بمب دستسازشان را از ولسوالی
باالمرغاب به شهر قلعهی نو انتقال دهند که
در منطقهی خم مولوی منفجر شده است.
آقای انگار افزود که طالبان بمب را در یک
موتر جاسازی کرده و میخواستند برای
انجام حملهی تروریستی به شهر قلعهی نو
انتقال دهند .والیت بادغیس در هفتههای
اخیر بهشدت ناآرام بوده است .روز سهشنبه
نیروهای امنیتی پس از سه روز دوباره موفق
شدند ولسوالی جوند این والیت را از تصرف

شورشیان طالب خارج کنند.
از سویی هم ،در یک رویداد دیگر ،مردان
مسلح ناشناس در والیت فراه در غرب کشور
به طرف یک موتر غیرنظامیان تیراندازی
کردهاند .جواد افغان ،سخنگوی والی فراه
گفته که در این تیراندازی ،یک زن جوان
کشته و رانندهی موتر بهشدت زخمی شده
است.
این موتر روز گذشته از منطقهی پشت رود
به طرف مرکز والیت در حرکت بوده است.
آقای افغان میگوید که مهاجمان پس از این
رویداد از محل متواری شدهاند .به گفتهی
سخنگوی والی فراه ،هنوز انگیزهی این
حمله مشخص نیست؛ اما او احتمال داد که
ممکن اختالفهای شخصی باعث بروز این
حادثه شده باشند.

web: www.etilaatroz.com

یک دختر  25ساله
در هرات خودکشی کرد
مسئوالن
روز:
اطالعات
شفاخانهی حوزهای هرات میگویند
که یک دختر  25ساله به نام شهزاده،
دیروز در هرات خود را به دار آویخته
است .داکتر عزیزالرحمان جامی،
مسئول بخش عاجل شفاخانهی
حوزهای هرات میگوید که اثر
خراشیدگی ریسمان بر گردن این
دختر دیده میشود که نشاندهندهی
آن است که این دختر با ریسمان
خودش را به دار آویخته است.
آقای جامی افزود که جسد این
دختر بعدازظهر دیروز به شفاخانهی
حوزهای هرات آورده شده است .تا
کنون انگیزهی خودکشی این دختر
روشن نشده است .اما پولیس هرات
میگوید که بررسیهایش را در این

زمینه آغاز کرده است.
پیش از این در  19ثور سال روان یک
دختر  16ساله خود را در ولسوالی
انجیل والیت هرات حلقآویز کرد.
این در حالیست که از آغاز سال
جاری تا کنون ،این چهارمین رویداد
خودکشی است که در شفاخانهی
هرات به ثبت میرسد.
از سویی هم ،گزارشهای رسمی
نشان میدهند که خشونت علیه زنان
در سالهای اخیر افزایش یافته و در
برخی از موارد فعاالن حقوق زن نیز
با خشونت مواجه شدهاند .همچنان
گفته میشود که زنان فعال مدنی
در افغانستان با تهدیدهایی مواجه
شده و برخی از این تهدیدها جل و
فعالیتهای زنان را گرفتهاند.
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امنیت ملی
یک ذخیرهگاه سالح شبکهی
حقانی را در پکتیکا کشف کرد

اطالعات روز :ریاست عمومی
امنیت ملی افغانستان با نشر
خبرنامهای از کشف یک ذخیرهگاه
بزرگ سالح و مهمات مربوط
به شبکهی تروریستی حقانی در
والیت پکتیکا خبر میدهد .در
خبرنامهی این ریاست آمده است
که این ذخیرهگاه در عملیات
مأموران امنیت ملی در مربوطات
ولسوالی احمدآباد والیت پکتیکا
کشف شده است.
به نقل از این خبرنامه ،یک تن به
اسم بهاءالدین در پیوند به ذخیرهگاه

سالح و مهمات شبکهی حقانی
بازداشت شده است .والیت پکتیکا
در جنوبشرق افغانستان از جملهی
والیتهای ناآرام به شمار میرود
که شورشیان و گروههای تروریستی
نفوذ گسترده در آن دارند .همچنان
شبکهی حقانی بارها متهم شده که
باعث راهاندازی حمالت تروریستی
و مرگبار در پکتیکا بوده است.
پیش از این نیز مأموران امنیت ملی
اعالم کرده بودند که چند ذخیرهگاه
سالح و مهمات مربوط به شبکهی
حقانی را در پکتیکا کشف کردهاند.

