
نخستین حمله ی »داعش« در افغانستان،
33 کشته و بیش از 100 زخمی برجا گذاشت

اطالعات روز: محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور در سفرش به 

افغانستان  نظام کنونی  تروریستان گفت،  به  بدخشان خطاب  والیت 

با قتل سربازان ارتش و حمله بر پاسگاه های امنیتی سقوط نمی کند. 

فعالیت  و  دهشت افگنی  هرنوع  برابر  در  امنیتی  نیروهای  افزود،  او 

تروریستان مبارزه خواهند کرد. رییس جمهور به دنبال حمله ی صدها 

طالب و جنگ جویان خارجی بر پاسگاه های امنیتی  در ولسوالی جرم 

بدخشان، دیروز به این والیت سفر کرد. در این حمله ی طالبان...

وزیر  شانزده  به  )شنبه(  دیروز  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعت 

پیش نهادی حکومت رای تأیید داد. آجندای نشست دیروزی مجلس 

بود.  حکومت  پیش نهادی  نامزدوزیران  برای  رای گیری  نمایندگان، 

در این رای گیری تمام این 16 وزیر پیش نهادی رای تأیید نمایندگان 

برق  نامزد وزارت آب و  را کسب کردند. علی احمد عثمانی  مجلس 

با کسب 138 رای تأیید، اسد الله بلخی نامزدوزیر وزارت معارف  با 

161 رای تأیید، اسدالله ضمیری نامزد وزارت زارعت و مالداری...

زمانی که شفیق اهلل به جشن عروسی اش رفت، 600 ناخوانده را آنجا دید و هیچ کدام شان 
شفیق اهلل   می دانست.  را  الزامش  او  این حال،  با  بود.  شده  شگفت زده  نشناخت،  را 
موترفروش خوش مشرب سی ویک ساله گفت: »اگر آن ها را خدمت نمی کردم، آبرویم 
می رفت و تمام خوشی های روز عروسی را از من می گرفت«. بنا براین، به خدمه های 

سالن عروسی ای که در کابل اجاره کرده بود...

بخش های قانون گذاری و اجرایی دولت و نیز رسانه های پاکستانی در هفته های 
اخیر آنقدر زیر تأثیر فشارهای بحران خاور میانه رفته است که ناظران سیاسی برای 
بحث روی مسئله ی مهم تر که رابطه ی پاکستان-افغانستان است،  فرصتی نیافتند. 
این موضوع برای سیاست خارجی پاکستان از هرمسئله ی دیگری مهم تر است )به 

یاد داشته  باشید که وزیر پیشین خارجه ، حنا ربانی کهر می گفت ...
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اشرف غنی: با قتل سربازان ارتش، 
نظام سقوط نمی کند

مجلس به 16 نامزدوزیر حکومت
 رای تأیید داد

مهمانان 
مراسم عروسی در افغانستان؛ 
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گروه  بار  نخستین  برای  روز:  اطالعات 
دولت اسالمی یا داعش مسئولیت خونین ترین 
حمله ی تروریستی در کشور را بر عهده گرفت . 
محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور دیروز 
داعش  گفت،  بدخشان  والیت  به  سفرش  در 
در شهر جالل آباد  مرگ بار  مسئولیت حمله ی 
مرکز والیت ننگرهار را به دوش گرفته است.

انفجار پی هم شورشیان در  روز گذشته در دو 
شهر جالل آباد، حدود 33 تن کشته و بیش از 
100 تن دیگر زخمی شدند. این مرگ بار ترین 
وحدت  حکومت  کار آمدن  روی  از  پس  حمله 
طالبان  گروه  است.  بوده  ننگرهار  در  ملی 
مسئولیت حمله در ننگرهار را بر عهده نگرفته 

و آن را محکوم کرد.
با  ننگرهار  رییس صحت  کامه وال،  نجیب اهلل 

تأیید این رویداد به رسانه ها گفت که کشته  و 
زخمی  های این رویداد به شفاخانه منتقل شده 
توصیف  وخیم  را  زخمی ها  وضعیت  او  است. 
وضعیت  این  با  است  ممکن  که  گفت  و  کرد 

آمار تلفات افزایش یابد.
فرمانده  شیرزاد،  فضل احمد  این  از  پیش 
این  وقوع  محل  در  ننگرهار  والیت  پولیس 
رویداد به خبرنگاران گفت که فرد حمله کننده  
انفجاری  سه چرخه ی خود را که مملو از مواد 
کابل  نمایندگی  ساختمان  نزدیکی  در  بود، 

بانک منفجر کرد.
دولتی  مأموران  را حضور  رویداد  این  علت  او 
این بانک دانست و گفت، مأموران دولتی  در 
برای گرفتن حقوق خود به این بانک مراجعه 

کرده بودند.

از  پیش  ننگرهار،  پولیس  فرمانده  گفته ی  به 
انفجار دیگر در یک زیارتگاه  این حمله، یک 
رخ داد که تلفاتی به دنبال نداشت و هم چنان 
در  را  منفجره  مواد  مقداری  پولیس،  مأموران 
یک محل دیگر خنثا کرده و از انفجار سومی 

در این شهر جلوگیری کردند.
ننگرهار،  والیت  محلی  مقام های  گفته ی  به 
ملکی  مردمان  رویداد  این  کشته شدگان  اکثر 

و کودکان اند.
بحث حضور داعش در کشور دو ماه پیش گرم 
کارشناسان  از  شماری  حاضر  حال  در  و  شد 
در  طالب  پروژه ی  می گویند،  سیاسی  مسایل 
بدیل  داعش  اکنون  و  شده  ختم  افغانستان 
افغانستان  در  داعش  آنان،  باور  به  است.  آن 
همان طالبان اند با لباس داعش و صرف بیرق 

سفید شان را به سیاه تبدیل کرده اند.
نظر  این  با  دیگر  کارشناسان  از  شماری  اما 
مخالف هستند. ریاست جمهوری حدود یک ماه 
و  کرد  تأیید  را  در کشور  داعش  پیش حضور 
دست  روی  اقدامی  آن  با  مبارزه  برای  گفت، 
فرمانده  دو  این،  از  پیش  است.  شده  گرفته 
داعش در دو رویداد جداگانه در والیت هلمند 

در عملیاتی نظامی کشته شده بودند.
در حال حاضر از حضور افراد داعش در شماری 
از والیت های کشور، از جمله، فاریاب، قندوز، 
و  زابل  غزنی،  هلمند،  بدخشان،  ننگرهار، 
است. عبدالرشید دوستم،  سرپل گزارش شده 
گفته  پیش تر  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
بود، نیروهای وابسته به داعش در شماری از 

والیت های شمالی کشور حضور دارند.

در  کشور  جمهور  رییس  غنی،  محمداشرف  روز:  اطالعات 
نظام  تروریستان گفت،  به  بدخشان خطاب  به والیت  سفرش 
کنونی افغانستان با قتل سربازان ارتش و حمله بر پاسگاه های 
برابر  در  امنیتی  نیروهای  افزود،  او  نمی کند.  سقوط  امنیتی 
هرنوع دهشت افگنی و فعالیت تروریستان مبارزه خواهند کرد.

جنگ جویان  و  طالب  صدها  حمله ی  دنبال  به  جمهور  رییس 
خارجی بر پاسگاه های امنیتی  در ولسوالی جرم بدخشان، دیروز 
به این والیت سفر کرد. در این حمله ی طالبان که 9 روز پیش 

صورت گرفت، نزدیک به 30 سرباز ارتش کشته شدند.
به  کشور  در  را  تندی  انتقادهای  تروریستان  حمله ی  این 
داخله  وزیر  ملی،  امنیت  رییس  آن،  از  پس  و  داشت  دنبال 
کمیسیون  به  پاسخ دهی  برای  ارتش  مشترک  ستاد  رییس  و 
امنیتی مجلس فراخوانده شدند. هم چنان چند روز پیش حزب 

خواستار  کابل،  در  تظاهراتی  راه اندازی  با  ملی  هم بستگی 
استعفای غنی و عبداهلل شد.

اما رییس جمهور دیروز در سفرش به بدخشان گفت، در جریان 
چند سال گذشته اداره ی این والیت کارا نبوده است. او جنگ، 
سازمان دهی شده  قتل های  و  طبیعی  معادن  غارت  ناامنی، 
خارجی  هراس افگن  گروه های  نفوذ  از  ناشی  را  بدخشان  در 
این  حل  برای  افزود،  و  خواند  محلی  مسئوالن  بی توجهی  و 

مشکالت اقدام می شود.
جدید،  کابینه ی  اعضای  کار  آغاز  با  که  گفت  غنی  اشرف 
ثروت  او  شد.  خواهد  جدی  توجه  بدخشان  مشکالت  حل  به 
از کشورهای منطقه و  افزود، برخی  بدخشان را غنی خواند و 
در  و  دوخته  والیت چشم  این  ثروت  به  تروریستی  گروه های 
صدد ناامن کردن این والیت هستند. رییس جمهور نام کشور 

خاصی را نگرفت.
است  ناامن  والیت های  از  کشور  شمال شرق  در  بدخشان 
و  طالب  شورشیان  می باشد.  زیادی  طبیعی  منابع  دارای  که 
جنگ جویان خارجی در ولسوالی های وردوج و جرم این والیت 
منابع طبیعی  از  تروریستان  دارند. در 13 سال گذشته  فعالیت 

والیت بدخشان نفع برده اند.
دولت  مسلح  مخالفان  گفت،  جمهور  رییس  حال،  همین  در 
تربیه ی  بزرگ  پایگاه  به  را  شرقی  بدخشان  تا  دارند  نظر  در 
دینی  علمای  و  افغانستان  مردم  از  او  کنند.  تبدیل  تروریسم 
خواست که در برابر داعش و دیگر گروه های تروریستی خارجی 
جهاد ملی کنند. غنی گفت، بارها در مورد ایجاد لوا و قول اردو 
را  آن  تشکیل  بودجه ی  اکنون  اما  شده،  بدخشان صحبت  در 

نداریم.

دیروز  نمایندگان  مجلس  روز:  اطالعت 
حکومت  پیش نهادی  وزیر  شانزده  به  )شنبه( 

رای تأیید داد.
نمایندگان،  مجلس  دیروزی  نشست  آجندای 
پیش نهادی  نامزدوزیران  برای  رای گیری 
این  تمام  رای گیری  این  در  بود.  حکومت 
نمایندگان  تأیید  رای  پیش نهادی  وزیر   16
عثمانی  علی احمد  کردند.  کسب  را  مجلس 
رای   138 کسب  با  برق  و  آب  وزارت  نامزد 
تأیید، اسد اهلل بلخی نامزدوزیر وزارت معارف  با 

161 رای تأیید، اسداهلل ضمیری نامزد وزارت 
زارعت و مالداری  با 192 رای تأیید، همایون 
رسا نامزد وزارت تجارت و صنایع با 170 رای 
تأیید، عبدالباری جهانی نامزد وزارت اطالعات 
مجلس  سوی  از  تأیید  رای   120 با  فرهنگ 

تأیید شدند.
با  نامزد وزارت تحصیالت عالی  فریده مومند 
184 رای تأیید، نسرین اوریاخیل نامزد وزارت 
کار، امور اجتماعی، شهدا و معلوالن با گرفتن 
169 رای تأیید، دلبر نظری  وزیر پیش نهادی 

تأیید، سالمت  رای   131 با  زنان  امور  وزارت 
با  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  نامزد  عظیمی 
155 رای تأیید، توانستند رای اعتماد مجلس 

را بگیرند.
نامزد  نادری   منصور  سعادت  سید  هم چنان 
محمود  تأیید،  رای  با 202  وزارت شهرسازی 
بلیغ نامزد وزارت فواید عامه با 168 رای تأیید، 
و  ترانسپورت  وزارت  نامزد  بتاش   محمد اهلل 
هوانوردی با 176 رای تأیید، عبدالبصیر انوری  
تأیید،  رای   138 با  عدلیه  وزارت  نامزدوزیر 

و  سرحدات  وزارت  نامزد  منگل   محمد گالب 
وحیدی   عبدالرزاق  تأیید،  رای   188 با  قبایل 
و  تأیید  رای   159 با  مخابرات  وزارت  نامزود 
عبداستار مراد  نامزد وزارت اقتصاد با 152 رای 
دست  به  را  نمایندگان  مجلس  اعتماد  تأیید، 

آوردند.
با این حال، حکومت باید باید وزیر دفاع، رییس 
بانک  رییس  و  کل  دادستان  عالی،  دادگاه 
برای  نمایندگان  مجلس  به  نیز  را  مرکزی 

گرفتن رای اعتماد معرفی کند.

اطالعات روز: نورالحق علومی، وزیر داخله دیروز در یک 
نشست با فرماندهان جدید پولیس هفت والیت گفت، مبارزه 
به  او  دهند.  قرار  اولویت شان  در  را  امینت  تأمین  و  فساد  با 
با  تجارب شان،  از  استفاده  با  تا  داد  دستور  فرماندهان  این 
مردم  با  نزدیک  ارتباط  و  امنیت  تأمین  امر  در  توان  تمام 

تالش کنند.
اطالعات  روزنامه ی  به  داخله  وزارت  ارسالی  خبرنامه ی  در 
رییس  عنوان  به  دیدار   احمدعلی  به تازگی  است،  آمده  روز 

عمومی دفتر وزارت داخله، رحمت اهلل روفی  فرمانده عمومی 
هرات،  پولیس  فرمانده  روزی   عبدالمجید  سرحدی،  پولیس 
فضل محمد  و  غزنی  پولیس  فرمانده  انگار  محمد حکیم 

فرمانده پولیس فراه مقرر شده اند.
هم چنان میرویس نوروزی  فرمانده پولیس زابل، محمدزمان 
فرمانده  فایق   عبدالکریم  پروان،  پولیس  فرمانده  مموزی  
پولیس کاپیسا، غالم مصطفی محسنی فرمانده پولیس غور، 
به  عبدالرازق  و  نورستان  پولیس  فرمانده  ضیایی   خلیل اهلل 

حیث آمر امنیت فرماندهی پولیس والیت بلخ مقرر شده اند. 
تمام این افراد دیروز رسمًا به کارشان آغاز کرده اند.

شایستگی  اساس  بر  جدید  تقرری های  گفت،  داخله  وزیر 
تالش های  وجود  با  افزود،  ادامه  در  او  گرفته اند.  صورت 
دشمن در جهت ناامن ساختن کشور و هدف قرار دادن افراد 
ملکی، آمادگی های ما برای مبارزه با تروریستان بیش تر شده 
است. علومی گفت، نیروهای امنیتی دشمن را زیر هر عنوانی 

با شکست مواجه می کنند.

خبرگزاری  گزارش  به  روز:  اطالعات 
را در منطقه ی  پژواک، طالبان دیروز سه تن 
منگور شهر غزنی به جرم دست داشتن در قتل 

یک داکتر زن و شوهرش اعدام کردند.
در ماه حوت سال گذشته یک خانم پزشک و 
شوهرش از سوی افراد مسلح در خانه ی شان 

در منطقه ی منگور به قتل رسیده بودند. 

طالبان این سه تن را به جرم قتل این خانم 
دزدیدن طال  جرم  به  و هم چنان  و شوهرش 

و نقره از خانه ی آن ها بازداشت کرده بودند.
به گفته ی باشندگان منطقه ی منگور، طالبان 
هشت  ساعت  حوالی  دیروز  را  نفر  سه  این 
هم چنان  کردند.  اعدام  عام  محضر  در  صبح 
باشندگان این منطقه گفتند که طالبان سه روز 

قبل به مردم این منطقه اطالع داده بودند که 
این سه تن را به روز شنبه اعدام خواهند کرد.
اعدام  نیز  غزنی  والیت  سرپرست  سخنگوی 
تأیید کرد  را توسط گروه طالبان  این سه تن 

است.
از  تن  صدها  محل،  باشندگان  گفته ی  به 
این سه تن  اعدام  به دیدن  باشندگان منطقه 

آمده بودند.
که  است  گفته  رسانه ها  به  مجاهد  ذبیح اهلل 
طالبان افراد متهم را بیست روز قبل بازداشت 
اعتراف  خود  جرم  به  افراد  این  بودند.  کرده 
کرده که از سوی خانواده ی کشته شده ها مورد 
اعدام  طالبان  سوی  از  و  نگرفتند  قرار  عفو 

شدند.
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طالبان سه فرد ملکی را در والیت غزنی اعدام کردند

تکمیل کابینه؛ 
آیا خالء مدیریتی

 در حکومت رفع خواهد شد؟

شهریار فرهمند
از سوی  ملی  وحدت  پیشنهادی حکومت  وزیر  نامزد  شانزده 
مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند. بدین ترتیب به جز وزارت 
دفاع ملی و ریاست بانک مرکزی،دیگر تمام اعضای کابینه ی 
حکومت وحدت ملی مشخص شد و قرار است تا چند روز دیگر 
پس از مراسم تحلیف،این افراد به وظایف شان شروع کرده و 

به خالء مدیریتی در حکومت پایان دهند. 
پیشنهادی  وزرای  نامزد  تمام  صالحیت  تایید  با  شورای ملی 
حکومت  امورات  یافتن  سامان  برای  زیادی  کمک  حکومت، 
وحدت ملی انجام دادند. آن ها با رای اعتماد به کابینه، به بازی 
طوالنی و خسته کننده ای که می توانست ماه های دیگر ادامه 
یابد، پایان داد و حکومت را برای تامین ثبات و تمثیل اقتدارش 
کمک زیادی کرد. نمایندگان مجلس نشان داد که آن ها هم از 
پروسه طوالنی و خسته کننده رای اعتماد بیزار شده و خواسته 
اند تا با پذیرش تمام اعضای کابینه با وجود تمام ترجیحات و 

مالحظات به وضعیت کنونی خاتمه دهند. 
از سوی حکومت  نامزد وزرا  تمام  تایید  به نظر می رسد که 
بیشتر ناشی از خستگی و بیزاری مردم و پارلمان از وضعیت 
کنونی بوده است نه شخصیت و برنامه های نامزد وزرا. وگرنه 
این افراد از نظر سواد، تعهد و برنامه های کاری، برجستگی ها 
نمایندگان  ندارند.  وزرای  نامزد  به  نسبت  خاصی  امتیازات  و 
مردم این بار برخالف دور قبلی اسناد و دوسیه های نامزد وزرا 
را در چند روز  برنامه های آن ها  به  با عجله بررسی کردند و 
گذشته چندان گوش ندادند. نمایندگان مردم به خاطر خستگی 
از وضعیت کنونی و بازی رای اعتماد، مالحظات و ترجیحات 
را که در دور قبلی پر رنگ  سیاسی، قومی و منطقه ای اش 
بودند، این بار کنار گذاشتند و به خاطر ختم این پروسه، تمام 
نامزد وزرا را صرف از نظر نوعیت برنامه ها و تفاوت شخصیتی 
به آنها رای اعتماد دادند. در چنین وضعیتی اگر افراد قبلی در 
میان نامزد وزرای جدید می بود نیز از سوی مجلس نمایندگان 

رای تایید می گرفتند. 
خود،  عمر  ماه  ازهفت   بیش  مدت  در  ملی  وحدت  حکومت  
تمام  مدت  این  در  برد.  سر  به  کالنی  مدیریتی  خالء  در 
مقام های ارشد در وزارت خانه ها و دیگر نهادهای دولتی در 
کابل و والیات با تنزیل صالحیت هایش، به عنوان سرپرست 
وظیفه اجرا کردند و در درون ارگ نیز بخشی عمده انرژی و 
وقت رهبران حکومت به اختالفات و کشمکش های سیاسی 
تاکنون  سرپرستان  و  وزرا  تمامی  شدند.  سپری  تیمی  درون 
فاقد صالحیت های الزم در بخش های قراردادی ها و عزل و 
نصب های مامورین بودند و این امر کارآمدی دستگاه حکومت 
را عمال با رکود مواجه ساخت. تمام پروژه های مهم توسعه ای 
و بازسازی که می بایست در این مدت اجرا می شد، به دلیل 
نداشتن صالحیت کاری وزرا و سرپرستان به  حالت تعلیق در 
آمد و به دلیل نبود اقتدار محکم در ادارات، آشفتگی و بی نظمی 

بخش های زیاد دستگاه حکومت را فرا گرفت. 
این وضعیت بر تمام عرصه ها تاثیرات منفی گذاشت. برنامه های 
مهم حکومتی برای ماه ها به تعویق افتاد، کار و بار و زندگی 
مردم با رکود مواجه شد و سرمایه گذاری و تجارت در کشور 
اقتدار کافی  نبود  دلیل  به  امنیتی  افتاد. در عرصه ی  از رونق 
اختالفات  وجود  نیز  و  شان  امر  تحت  های  اداره   در  والی ها 
وحدت  حکومت  سران  در  اداری  و  سیاسی  آشفتگی های  و 
ملی،دامنه ناامنی روز بروز گسترش یافت و گروه های دهشت 
افگن تروریستی مجال تجدید قوا و نفس کشیدن پیدا کردند. 
انتظار  اکنون با رای اعتماد گرفتن تمام نامزد وزرای کابینه، 
می رود که به وضعیت آشفته کنونی پایان داده شده و دستگاه 
حکومت دوباره فعال ساخته شود. رییس جمهور باید هرچه زود 
تر والی ها، رئیس های مستقل، اعضا و رییس دادگاه عالی و 
دیگر مسئوالن بلند پایه دولت را نیز معرفی کرده و حکومت را 

از خالء مدیریتی بیرون کند. 
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روزیادداشت



رسانه های  نیز  و  دولت  اجرایی  و  قانون گذاری  بخش های 

پاکستانی در هفته های اخیر آنقدر زیر تأثیر فشارهای بحران 

روی  بحث  برای  سیاسی  ناظران  که  است  رفته  میانه  خاور 

است،   پاکستان-افغانستان  رابطه ی  که  مهم تر  مسئله ی 

فرصتی نیافتند. این موضوع برای سیاست خارجی پاکستان 

باشید  داشته   یاد  )به  است  مهم تر  دیگری  هرمسئله ی  از 

کابل  که  می گفت  کهر  ربانی  حنا  خارجه ،  پیشین  وزیر  که 

مهم ترین پایتخت یک کشور خارجی برای پاکستان است(. 

در  تناقض  نشان دهنده ی  یاد شد،  آن  از  قبال  موضوعی که 

پاکستان کنونی است: این کشور در جنوب آسیا و در نزدیکی 

آسیای میانه واقع شده،  اما به ساز سیاست و ایدیولوژی خاور 

میانه می رقصد. 

برای  بلند  امیدهای  سال   2014 می رفت،  انتظار  چنانکه 

بود.  پاکستان-افغانستان  روابط  در  عطف  نقطه ی  ایجاد 

وجود  به  را  حکومتی  پاکستان  در   2013 می  ماه  انتخابات 

آورد که با صراحت خواستار عادی سازی روابط با کشورهای 

همسایه بود و توجه خاص به بهبود روابط اقتصادی داشت. 

حکومت  سیاست  که  کرد  اضافه  را  نکته  یک  باید  منصفانه 

متفاوت  زیاد  حکومت  این  با  افغانستان  با  رابطه  در  قبلی 

سیاستی  چنان  عملی ساختن  برای  بلند  امیدهای  اما  نبود،  

نواز  که  بود  این  آن  دلیل  و  بود  خورده  گره  این حکومت  با 

شریف از پنجاب است و تأسیسات امنیتی این کشور به این 

از همه، رهبری ارتش پاکستان  ایالت متعلق است. مهم تر 

نظامیان  آشکار است که  این موضوع  و  بود  یافته  تغییر  نیز 

پاکستان در ساختن و شکل دهی سیاست پاکستان در رابطه 

نهادهای  از  که  پیام های  دارند.  کلیدی  نقش  افغانستان  با 

امنیتی بیرون داده می شدند و بیانیه های دفتر نخست وزیر،  

به ویژه پس از رویداد اندوه بار پشاور، حکایت از آن داشتند 

که سیاست دولت در رابطه به برخورد با پیکارجویان به طور 

طالبان  بین  تفاوتی  گذشته،   خالف  بر  و  کرده  تغییر  واضح 

»خوب« و »بد« گذاشته نخواهد شد. این توقع ایجاد شده 

سیاست های  از  واضح  شکل  به  پاکستانی  نظامیان  که  بود 

گذشته ی شان فاصله بگیرند و در برابر هر نوع افراط گرایی و 

پیکارجویی سیاست واضح طرح کند. بدبختانه،  چنین اتفاقی 

نیفتاد و پدیده ای به نام طالبان »خوب« هم چنان به زندگی 

و فعالیتش ادامه می دهد. هیچ نوع زبان بازی نمی تواند آن 

را پنهان کند و عمل باالتر از حرف صدا ایجاد خواهد کرد. 

در عین زمان، در سال 2014 در افغانستان انتخابات ریاست 

جمهوری برگزار شد که سر انجام منجر به تشکیل حکومت 

عهده  بر  را  آن  ریاست  غنی  اشرف  که  گردید  ملی  وحدت 

دارد. اشرف غنی پیشینه و تجربه ی یک رهبر سنتی را ندارد 

رقبیبانش  از سوی  انتخاباتی  مبارزات  نکته در هنگام  این  و 

علیه او استفاده می شد. جالب اینکه، همین موضوع نقطه ی 

سیاسی  گذشته ی  جدید  جمهور  رییس  و  بود  نیز  او  قوت 

نامطلوبی نداشت. او در جنگ داخلی کشورش دست نداشت 

و به این دلیل عضو هیچ گروه خشونت آفرین و فساد نبود و 

نیز متهم به راه انداختن جنگ های نیابتی از سوی کشورهای 

با  نو  آغاز  برای  پاک  دارای یک وجهه ی  او  نمی شد.  دیگر 

ابتکارهای بزرگ بود. 

در  پاکستان  از  او  دیدار  غنی  دکتر  ابتکارهای  این  از  یکی 

ماه نومبر 2014 بود. به نظر می رسید که هر دو کشور برای 

رفع نگرانی های یک دیگر آماده است. هر دو طرف نه تنها 

موافقه کردند که منابع مالی و پناه گاه های دهشت افگنی را 

که برای حمله بر دو سوی مرز استفاده می شوند از بین ببرند، 

بلکه تصمیم گرفتند که یک نبرد هماهنگ را با تروریست ها 

در دو سوی خط دیورند آغاز کنند. ناظران سیاسی زیر تأثیر 

همکاری  درباره ی  افغانستان  جمهور  رییس  روشن  فکر 

او  که  چیزی  تنها  بودند.  گرفته  قرار  کشور  دو  بین  کامل 

آوردن  در  همکاری  و  متقابل  عمل  می خواست  پاکستان  از 

صلح در افغانستان بود. پاکستان به طور آماده وعده ی این 

خوبی  به  چیز  همه  مدتی  برای  داد.  او  به  را  همکاری ها 

از هر دو طرف تماس های فعال  ارتش  پیش رفت. رهبران 

ایجاد کردند و برای شریک ساختن اطالعات استخباراتی و 

مبارزه ی مشترک علیه تروریست ها گام های عملی برداشتند. 

در اواسط ماه فبروری سال جاری، رهبری افغانستان اطمینان 

داده شده بود که پاکستان زمینه های آغاز گفت وگوهای صلح 

را مساعد می سازد. انتظار می رفت که این روند در اواسط ماه 

مارچ آغاز شود اما حتا در نیمه ی دوم ماه اپریل نشانه ای از 

آغاز گفت وگوها به چشم نمی خورد. این وضع در میان مردم 

به  توجه  با  است.  کرده  خلق  جدی  نگرانی های  افغانستان 

سپری کردن زمستان پر از جنگ که حتا با معیارهای افغانی 

یک مسئله ی غیرعادی است، این نگرانی ها قابل درک اند. 

گروه  یک  آن،  جریان  در  و  عذب  ضرب  عملیات  از  پیش 

بزرگ تروریستان از مرز گذشتند و به طالبان افغان پیوستند. 

در شرایط کنونی که رقیبش به خاطر آغوش باز کردنش برای 

پاکستان بدون هیچ ضمانت برای صلح او را مقصر می داند، 

با انتقادهای فراوانی روبروست. آغاز حمله های  اشرف غنی 

خواهد  فاجعه بار  افغانستان  در  صلح  برای  تنها  نه  تابستانی 

را  دیورند  خط  شرق  در  پاکستان  تالش های  تمام  بلکه  بود 

نقش بر آب خواهد کرد. طالبان در حمله های تازه ی شان بر 

شمال افغانستان تمرکز کرده اند تا این برداشت را ایجاد کنند 

که آنان از مرزهای جنوبی یا شرقی وارد نشده اند. اما پس از 

چندین سال استفاده از پناه گاه های شان در پاکستان برای 

ناممکن  نیز  شان  ردپای  کردن  پنهان  افغانستان،  در  حمله 

توجه  نکته  این  به  باید  برود،  ما  یاد  از  آنکه  از  پیش  است. 

ویژه  به  بین المللی،  سیاسی  بازیگران  از  شماری  که  کنیم 

روسیه  و  ترکیه  چین،  مانند  پاکستان  با  دوست  قدرت های 

دارند.  نظر  زیر  را  روی دادها  و  پیشرفت ها  این  نزدیک  از 

نگرانی های  میانه  آسیای  به  تروریستی  حمله های  گسترش 

پاکستانی  ذیدخل  بخش های  برای  کرد.  خواهد  ایجاد  تازه 

این  پالیسی  انتقادی  بازبینی  برای  فرصت  بهترین  اکنون 

واقعیت  این  از  باید  آنان  است.  افغانستان  قبال  در  کشور 

آگاه باشند که سیاست کهنه ی آن کشور در برابر افغانستان 

کرده است.  تخریب  را  پاکستان  تصویر  و  شده  ناکام 

باشند.  داشته  اعتماد  به خود  اندکی  باید  ما  سیاست گذاران 

پاکستان  با  نمی تواند  افغانستان  با  هیچ کشوری در دوستی 

قبال  در  باید  ما  که  است  این  آن  شرط  اما  کند.  رقابت 

کشوری  هیچ  باشیم.  داشته  سالم  سیاست  یک  افغانستان 

و  مشابهت  کشور  دو  این  اندازه ی  به  دیگر،  کشور  یک  با 

نام های  وابستگی  متقابل ندارد. طالبان بدون در نظرداشت 

متفاوت شان، عین ایدیولوژی تندروانه را دارند. بسیاری از 

می کنند.  مطرح  را  اصلی  خیلی  افغانستان یک سوال  مردم 

آنان می گویند که اگر پاکستانی ها طالبان را برای حکم روایی 

کشور شان مناسب نمی دانند، پس چرا باید آنان از حکومت 

طالبان در کشور همسایه شان حمایت کنند؟ طالبان به طور 

 IrIsh LIberatIon( ایرلند آزادی  ارتش  به  تبدیل  دایمی 

army( بدون شاخه ی سیاسی آن )sIen FIn( شده است. 

اما  طالبان تبدیل به یک ماشین خطرناک جنگی شده است 

هیچ ظرفیت سیاسی ندارد. با وجود تهدیدهای طالبان مردم 

ما  انتخابات سال گذشته شرکت کردند. پس  در  افغانستان 

افغانستان یک سیاست  قبال  در  باید  ما  چه کار می توانیم؟ 

مالیم و بی خطر داشته باشیم، مانند سیاست چین در قبال 

با  معین،  گروه های  با  دوستی  جای  به  باید  ما  پاکستان. 

گذشته  سرد  جنگ  زمانه ی  شویم.  دوست  افغانستان  دولت 

جغرافیایی-استراتژیک  سیاست گذاری  جای  به  ما  است. 

گیریم.  پیش  در  را  جغرافیایی-اقتصادی  سیاست گذاری 

رشد  سبب  افغانستان  در  هرج ومرج  که،  این  آخر  نکته ی 

در  هرج ومرج  اگر  نخواسته،  خدای  است.  شده  تروریزم 

زلزله های  مرکز  به  تبدیل  افغانستان  شود،  تکرار  افغانستان 

قومی در منطقه خواهد شد. نیاز به گفتن ندارد که طوفان ها 

و زلزله ها بدون روادید و گذرنامه )ویزا و پاسپورت( به چهار 

طرف سرازیر خواهد شد. 
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آفریدند.  حماسه  دیگر  بار  یک  پارلمان  محترم  وکالی  کلی،  نگاه  یک  در 
پیشنهادی  نامزدوزیران  به  دادن  اعتماد  رای  قبلی  دور  در  که  همان گونه 
وزیر  نگذاشتند  را  مملکت  این  شایسته ای  افراد  و  آفریدند  حماسه  حکومت، 
واقعًا  آدم های  از  بعضی  باعث شدند  رای کیلویی،  دادن  با  نیز  بار  این  شوند، 
هرزه به مقام وزیری پادشاه برسند. من حیرانم این وکالی ملت چه می خورند 
کمیسیون  یک  می کنم  پیشنهاد  می کنند؟  بدر  حماسه  خود  از  این قدر  که 
حقیقت یاب تشکیل شود و بررسی کنند که چه چیزی باعث این همه حماسه 
از سوی وکالی مردم می شود؟ مثل همان کمیسیونی که رفت و چند بوجی 

کاندوم از زیارت پیدا کرد، اموتو یک کمیسیون تشکیل شود.    
گویند که همزمان با کیلو کیلو دادن وکیالن به نامزدوزیران، جماعت معترض 
دروازه های ورودی و خروجی پارلمان را به روی نمایندگان با تشکیل زنجیر 
ممانعت  با  شده،  حاضر  دیر  کمی  که  وکال  از  شماری  بوده،  بسته  نمادین 
این جماعت معترض روبرو شده، هرچه این طرف و آن طرف پالیده و نگاه 
کرده، نتوانسته به پارلمان راه یابد. در همین حال، تلفن های شان مدام زنگ 
باش وکیلک! هله  از پشت خط کسی می گفته که هله زود  می خورده، شاید 
مقدار  فالنی  که  قرآن  به  نتی،  رای  مه  به  اگه  می رسه.  مه  نوبت  که  بچیم 
پارلمان  در  تو که هنوز  باش!  زود  نکشم...  یا جای دیگری  از دهنت  را  دالر 
نیستی. من به پارلمان زنگ زدم و فالنی وکیل صاحب گفت که فالنی وکیل 
صاحبا هنوز نرسیده. این وکیالن دیرآمده، وقتی متوجه می شود که بد رقم به 
بن بست خورده، از هر راه ممکن تالش می کند قناعت معترضان را بگیرند و 
خود شان را به تاالر مجلس برسانند و رای  خویش را بدهند. شماری از این 
وکال، اول می خواسته با زور از میان معترضان راه باز کرده و حضور کیلویی و 
دالری خویش را به مجلس برسانند، اما وقتی متوجه می شود که زور شان به 
از دیوار پارلمان باال می شوند تا  خلق خدا نمی رسد، مثل یگان چیز چاالک، 
ادای دین نمایند. یعنی این همه تالش برای جلوگیری از افزایش مشکالت 

مردم! 
شدت تالش و کوشش وکال به قدری بوده که دو تن از این وکال، کفش های 
شان را پای دیوار مجلس جا گذاشته و با سر و وضع فراریان زندان، خود را به 
با چهره های  نامزدوزیران می رسانند. معترضان  به  محوطه ی کیلو کیلو دادن 
خندان، چوب به کفش این وکال زده و عکس های یادگاری می اندازند. آن ها 
رفته  بکنند،  اعتراض  نامزدوزیران  به  دادن  کیلو  کیلو  علیه  که  بودند  نرفته 
همه  این  چرا  که  بپرسند  و  بگیرند  را  نمایندگان  مجلس  یقه ی  که  بودند 
نابسامانی امنیتی عاید حال مردم و کشور شده؟ چرا هر روز انتحار و انفجار 
به دشمن  امنیتی  پاسگاه های  تجهیزات  و  موتر، سالح  تیل  چرا  را شاهدیم؟ 
با  صلح  که  نمی گیرید  جمهور  رییس  گلوی  از  شما  چرا  می شود؟  فروخته 

دشمن، به معنای فروختن مردم به جالدان زمان هستید؟ 
و  نکند  مواجه  پارلمان  همچون  یک  با  را  مملکتی  هیچ  خدا  صورت،  هر  به 
هیچ حکومتی را با یک همچو رییس جمهور! رییس جمهور هم و غمش این 
است تا هر روز روی پارلمان را سفید کند و پارلمان در صدد شکار لحظه ها 
تا روی رییس جمهور را سپید کند. این وسط، هرچه دربدری است مال مردم 
است. مردم هم چنان گرفتار پیدا کردن یک لقمه نان است که هیچ فرصت 
حق  خواهان  و  کرده  اعتراض  ناتوان،  و  بیمار  آدرس  دو  این  علیه  نمی کنند 
پارلمان،  این  به  که  زاویه  هر  از  اما  نداریم.  این ها  به  کاری  شوند.  خویش 
پارلمان  به یک چیز می رسیم.  نگاه کنیم،  این خانه ی دالالن و معامله گران 

احساساتی و مریض! 
حاال بیایید دسته  جمعی در حق این نهاد مریض دعا کنیم و همه باهم بگوییم 
که بار خدایا! تو را به آبروی بندگان امین ات قسم! هدایت کن این وکالی 
خوب ما را! هدایت کن که اگر نمی توانند وکالت کنند، حد اقل مثل آدم رفتار 
بکنیم.  اگر در حق رییس جمهور هم دعا  بود  البته شایان ذکر خواهد  کنند. 
خوب  آدم  نمی تواند  کم  یک  فقط  است،  خوبی  آدم  خیلی  ما  جمهور  رییس 
اما  انسانی است،  به زندگی  برگرداندن طالبان  نیت نیک خواهان  با  او  باشد. 
آن چه طالبان به او عرضه می دارد، اجساد بدون سر، بدون دست و پا، تکه و 
این نیت رییس جمهور و  ارواح شهدای اسالم است. جمع بندی میان  پاره و 
عرضه ی طالبان، خود باعث می شود که وکالی پارلمان آن همه شتاب برای 

کیلو کیلو دادن به نامزدوزیران به خرج بدهند. 
تمام  به  را  دفاع  استثنای وزارت  به  کابینه  دارد که تکمیل شدن  اخیر جا  در 
دارد  جا  احتمااًل  و  بگویم  تبریک  افغانستان  زجردیده ای  و  زخم خورده  ملت 
فصل جدید از معامله و تبانی در وزارت خانه ها را نیز از همین حاال برای یک 
بعد  به  این  از  بعضی ها،  وزیر شدن  برکت  به  که  بگویم  تبریک  تعداد خاص 
لوی لوی خواهند گشت و سر فلک هم رای نخواهند زد. از همین حاال اگر 
چاالک هستید، خود را با وزیران شیفت زده و پروژه ها را از آن خود کنید. بقیه 

حرف ها بماند برای روز بعد...

خبرنگار ناراضی

دیدید
 وکال کیلو کیلو دادند؟!

هادی دریابی

 مناسبات پرمخاطره ی افغانستان- پاکستان 
طالبان تبدیل به یک ماشین خطرناک جنگی شده است

 اما هیچ ظرفیت سیاسی ندارد.
نویسنده: افراسیاب ختک،

منبع: روزنامه ی پاکستانی نشن  سناتور پیشین پاکستانی از ایالت خیبر پختونخوا  

برگردان: جواد زاولستانی 

در اواسط ماه فبروری سال جاری، رهبری افغانستان اطمینان داده شده بود 
که پاکستان زمینه های آغاز گفت وگوهای صلح را مساعد می سازد. انتظار 
نیمه ی  در  حتا  اما  آغاز شود  مارچ  ماه  اواسط  در  روند  این  می رفت که 
دوم ماه اپریل نشانه ای از آغاز گفت وگوها به چشم نمی خورد. این وضع 
در میان مردم افغانستان نگرانی های جدی خلق کرده است. با توجه به 
سپری کردن زمستان پر از جنگ که حتا با معیارهای افغانی یک مسئله ی 

غیرعادی است، این نگرانی ها قابل درک اند. 



زمانی که شفیق اهلل به جشن عروسی اش رفت، 600 ناخوانده را آنجا 
دید و هیچ کدام شان را نشناخت، شگفت زده شده بود. با این حال، او 
الزامش را می دانست. شفیق اهلل  موترفروش خوش مشرب سی ویک 
ساله گفت: »اگر آن ها را خدمت نمی کردم، آبرویم می رفت و تمام 
خوشی های روز عروسی را از من می گرفت«. بنا براین، به خدمه های 
سفارش  که  گفت  بود،  کرده  اجاره  کابل  در  که  عروسی ای  سالن 
غذا را دوبرابر کنند و هزینه ی عروسی او نزدیک به سی هزار دالر 
رسید که ]تأمین مالی این هزینه[، اقبالی ست که در این کشور فقیر 
روایت  روایت،  این  افغانستان،  در  می شود.  اندکی  آدم های  نصیب 
که شدیدا  اند  ارزشی  دو  دلیل  عروسی ها  که  جایی  است؛  آشنایی 
رعایت می شوند: تعهد به مهمان نوازی و از خودگذشتگی در برابر 

خانواده و جامعه.
کوچک،  روستای  یک  بزرگی  به  مهمانی ای  از  میزبانی  فشار  اما 
هم  ناخوانده ها  که  صورتی  )در  کوچک  روستای  دو  بزرگی  به  یا 
حاضر شوند که اغلب حاضر می شوند(، برای بسیاری از مردان جوان 
افغانستان ویران گر است؛ جوانانی که برای ازدواج مجبور می شوند 

وام بگیرند که بازپرداخت آن سال ها زمان می برد.
را  کابل  عروسی-صنعتی  مجتمع های  به تازگی  افغانستان  پارلمان 
هدف قرار داده است؛ مجتمع هایی که نمونه  ی آن سالن های کالن 
اند که در یک دهه ی گذشته به طور فزاینده ای  و زرق و برق داری 
شب  آسمان  در  نیون شان  چراغ های  با  همراه  آن ها  تعداد  بر 
پایتخت افزوده شده است. با حمایت پرشور باشندگان جوان کابل، 
قانون گذاران الیحه ای را به منظور جلوگیری از تعدد مهمان ها در 
هنوز  این الیحه  کردند.  تصویب  تن،  از 500  بیش  محافل  چنین 

منتظر تصویب نهایی است.
می توانند  سختی  به  جوان  زوج های  احتماال  کشورها،  بسیاری  در 
500 مهمان در جشن عروسی شان بیابند. افغان ها، چنین مشکلی را 
ندارند. فهرست اصلی مهمانان شفیق اهلل در جشن عروسی اش در 
شش ماه قبل را در نظر بگیرید. عالوه بر مهمان های طرف عروس، 
بچه های  کاکای  بچه های  کاکایم،  »بچه های  می گوید:  شفیق اهلل 
کاکایم، همسایه هایم، کسانی در آن ماحول زندگی می کنند، و البته  
آمدم و 100  به کابل  از آن جا  قریه ای که قبال  قریه ام،  از  افرادی 
تا 150 تن از همکارانم و دیگر موترفروشان« را دعوت کردم. اما 
در میان 1300 تنی که گردهم آمده بودند، او به سختی آن ها را از 
نیم  از  بیش  مردانه،  او گفت: »در بخش  کرد.  تفکیک  ناخوانده ها 
کسانی  آن ها  چون  اما  بود؛  »شگفت انگیز  نشناختم.«  را  مهمانان 
بودند که قبال در تمام زندگی ام ندیده بودم، ناراحت کننده نیز بود«. 
از  برخی  »هنوز  آن هم  با  حتا  که  گفت  تأسف  با  جاری  ماه  در  او 
دوستانم شکایت دارند که در جشن عروسی ام دعوت شان نکرده ام«.
جماعتی که هرشب در سالن های عروسی در کابل سرازیر می شوند، 
خرده فرهنگ »طوی پال«- ناخوانده های جشن عروسی- به وجود 
آورده اند. آن ها مردان دعوت ناشده ای اند که در امتداد جاده ی میدان 

نامزدش که بر اساس سنت هزینه ی عروسی را نمی پردازد، باالتر 
از توان مالی او، انتظار یک محفل کالن و پرهزینه را از او خواهد 
نامزد  اخیرا  نامزدش  پسرکاکای  وقتی  دارد:  دلیل خوبی  او  داشت. 
کرد، بچه های خسر آینده اش 1500 تن را دعوت کردند. او گفت: 
بر دوشم خواهند  بزرگی  بار  برادران زنم در عروسی  »می دانم که 

گذاشت«.
در حالی که آقای سلطانی قبال نامزد شده است، بسیاری از مردان 
جوان پیش از این که در جست وجوی عروس باشند، در مورد یافتن 
راهی برای پرداخت هزینه های عروسی نگرانند. فیاض، جوان نوزده 
در یک چهارراه  را  غیرقانونی دی وی دی ها  کاپی های  که  ساله ای 
ترافیکی می فروشد، گفت: »قبل از این که با کسی ازدواج کنم، باید 
برای یک مدت طوالنی سخت کار کنم«. او حدس زد که عروسی 

او نزدیک به 8500 دالر هزینه بر خواهد داشت.
عروسی ها  این گونه  هزینه ی  این که  برای  کابل،  در  جوان  مردان 
را پرداخت بتوانند، به دنبال وام از بانک ها، اقارب و یک شبکه ی 
ازدواج های  داستان های  آن ها  می برآیند.  بستگان شان  از  گسترده 
جوان،  دامادهای  آن  در  که  می کنند  بدل  و  رد  را  فنا  به  محکوم 
ایران  به  مهاجر  کارگران  عنوان  به  شان،  عروسی  از  پس  اندکی 
یا دبی می روند تا بدهی های شان بازپرداخت کنند. در مشهورترین 
نسخه های این افسانه های شهری شوهرانی وجود دارند که سال ها 

بعد معتاد بر می گردند یا اصال بر نمی گردند.  
رزرو کردن سالن عروسی و غذا دادن به مهمانان، صرف بخشی از 
هزینه را تشکیل می دهد. هم چنین دامادها باید برای عروس طال 

و جواهرات بخرند و باید »طویانه« پرداخت کنند.
است،  گذشته  افغانستان  پارلمان  مجلس  هردو  از  کنونی  الیحه ی 
هرچند میان آن ها اختالفاتی وجود دارد. شورای ملی تعداد مهمانان 
را به 400 تن محدود کرد، در حالی که مجلس سنا این حد را 500 
تن تعیین کرد و قبل از این که این الیحه روی میز رییس جمهور 

برسد، باید این تفاوت اصالح شود.
سالن های  مالکان  زنان،  حقوق  رهبران  مخالفت  با  قانون  این 
عروسی و اتحادیه ی کارگران هوتل ها مواجه است که قصد دارند 
البی  قانون  این  به  غنی  اشرف  جمهور  رییس  مخالف  رای  برای 
کنند. شکریه بارکزی، عضو پارلمان، گفت که در مورد الزامات این 
مجزا  جنسیت  اساس  بر  را  محافل  عروسی  سالن های  که  الیحه 
بسازند و عفت لباس عروس تفتیش شود، اعتراض کرده است. وی 
گفت: »این امر حریم خصوصی زندگی و حقوق بنیادین شهروندان 

را شامل می شود«. 
آن ها  دارند.  را  خودشان  استدالل  عروسی  سالن های  مالکان 
فهرست  از  نام ها  حذف  به  خانواده ها  وادارکردن  که  می گویند 
مهمانان شان نه تنها توهینی به ارزش های افغانی است؛ بلکه میان 
خانواده ها اختالف ایجاد می کند و روابط اجتماعی و قبیله ای را که 
زیربنای زندگی افغانی را تشکیل می دهند، تضعیف می کند. حاجی 
غالم صدیق، مالک سالن عروسی اورانوس، گفت که عکس العمل 
این  به عروسی دعوت نشوند،  افغان ها، در صورتی که  از  بسیاری 
است که »اگر ما را به عروسی ات دعوت نکنی، لطفا انتظار نداشته 

باش تابوتت را برشانه حمل کنیم«. 
که  مدیرانی  از  یکی  شهر،  سلطان  عروسی  سالن  در  جاده،  پایین 
پیراهن سیاه و کت شلوار قهوه ای فشرده پوشیده است، گفت که 
معدود  از  یکی  عنوان  به  عروسی،  سالن های  کاروبار  جدید  قانون 
فلج خواهد  را  دارند،  رونق  افغانستان  بیمار  اقتصاد  در  صنایعی که 
سالن  کارگران  و  پیشخدمت  هزاران  به  اشاره  با  مدیر،  این  کرد. 
عروسی گفت: »آن ها اگر کار شان را از دست بدهند، چه کار خواهند 

کرد؟« »بروند و به طالبان بپوندند؟«

سالن های  و  نیون  روشن  چراغ های  داشتن  دلیل  به  که  هوایی  
عروسی شیشه ای به »الس ویگاس« معروف شده است، ولگردی 
می کنند. آن ها به شکل گله ای در سالن هایی حضور می یابند که به 
نام های کرستال، شام پاریس، که با یک برج ایفل کوچک تکمیل 
چندین  درخشان  هالل  یک  که  شهر  ستاره ی  سالن  است،  شده 

طبقه ای دارد، یاد می شوند.
از آن جایی که جشن های عروسی به طور عموم بر اساس جنسیت 
و معموال توسط یک حد فاصل کالن مجزا اند، این جشن فرصتی 
برای دیدار با زنان نیست، بلکه بیش تر ضیافت صرف گوشت بره، 
در  مردان جوان  اکثر  است.  فرنی  و  میوه  ماست،  پلو،  قابلی  مرغ، 
باشد،  عروسی  هرشب  »وقتی  اند،  آشنا  گفته  این  با  ظاهرا  کابل 
چند  عروسی  از  هنوز  کابل  سراسر  در  مردم  باشیم«.  گرسنه  چرا 
سال قبل کوچک ترین پسر معاون رییس جمهور سخن می گویند. 
نظر به روایتی که در میان مالکان سالن های عروسی وجود دارد، 
دو سالن عروسی غول پیکر پایتخت و هم چنین دو قشنگ ترین 

هوتل های آن، برای میزبانی از 4000 تا 7000 مهمان رزرو شده 
نیستند؛  جمهور  رییس  معاون  پدران شان  که  جوانی  مردان  بودند. 
حامیان آتشین الیحه ی جدیدند. جواد، جوان بیست و چهار ساله ای 
که در یک غرفه ی کوچک در یک مرکز خرید در زیرزمینی رخت 
امضا  را  قانون  این  دارم  رییس جمهور  می فروشد، گفت: »تقاضا 
کند«. »از او خواهش می کنم که هرچه زودتر این قانون را امضا 

کند تا افرادی مانند من بتوانند زودتر عروسی کنند«.
ازدواج را سال ها به تأخیر  بلند عروسی،  در برخی موارد، هزینه ی 
قرطاسیه فروشی  یک  مالک  که  سلطانی  احمدولی  است.  انداخته 
است، گفت که امیدوار است روزی برای عروسی خود دعوت نامه 
چاپ کند؛ نه این که فقط برای عروسی مشتریانش کارت عروسی 
»برای  که  حالی  در  است،  بوده  نامزد  سال  چندین  او  کند.  چاپ 
پس انداز  پول  است«  نیاز  عروسی  در  که  گزافی  هزینه های  تمام 

کرده است.
از مردان جوان در کابل، نگران است خانواده ی  او، مانند بسیاری 

شعیب خان )اسم مستعار( شهروند پیشاور پاکستان سه سال است که در یک رستوران 

در کابل به عنوان پیشخدمت کار می کند.

مانند او هزاران شهروند پاکستانی اکنون در افغانستان مشغول کار هستند. حقوقی که 

مراتب  به  آمریکایی،  دالر  به  آنهم  می کنند،  دریافت  افغانستان  در  پاکستانی  کارگران 

باالتر از حقوقی ست که به آنها در پاکستان داده می شود.

اما کار همه این کارگران در این کشور قانونی نیست. نظر به دالیل امنیتی گذرنامه های 

به  کردن  پاکستان سفر  به  بار  بار  نمی شود.  داده  پاکستانی  کارگران  به  مدت  طوالنی 

منظور تجدید گذرنامه، پرهزینه و زمان گیر است. به همین دلیل شماری از کارگران با 

وجود اتمام دوره گذرنامه شان، به شکل غیرقانونی در افغانستان باقی می مانند.

شعیب می گوید: "خیلی از رستوران بیرون نمی روم به همین دلیل تا به حال به مشکل 

جدی برخورد نکرده ام. آنهایی که از سوی ماموران امنیتی افغان به دلیل نداشتن گذرنامه 

اذیت می شوند هم یک راه حل پیدا می کنند."

افغانستان پررنگ  پاکستانی ها در سال های گذشته در بخش های ساختمانی در  نقش 

در  ساختمانی  های  شرکت  نمایندگی  در  خصوص  به  آنها  از  زیادی  شمار  است.  بوده 

افغانستان به شکل قانونی کار می کنند.

در  مختلف  بخش های  در  پاکستانی  هزار   ۸0 به  نزدیک   ، دولتی  رسمی  آمار  به  نظر 

افغانستان کار می کنند. حضور آنها جدا از کابل در شهرهایی مانند قندهار، غزنی و حتی 

هلمند هم ملموس است.

روشن  می کنند،  کار  قانونی  غیر  تعداد  چه  و  قانونی  تعداد  چه  نفر  هزار   ۸0 این  از  اما 

نیست.

آصف رشید، کارمند پاکستانی سازمان ملل متحد در افغانستان

آصف رشید، کارمند پاکستانی سازمان ملل متحد، در هفت سال گذشته در کابل کار 

کرده است. او می گوید: "با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، نسبت به گذشته 

زمینه های کاری برای پاکستانی ها کم شده است."

در  پاکستانی  هزار  هفتاد  کابل  در  تنها  زمانی  پاکستانی،  مقام های  گفته های  به  نظر 

بخش های مختلف کار می کردند در حالی که این شمار اکنون در سراسر افغانستان به 

هشتاد هزار رسیده است.

شعار "ملی سازی" نیروی کار در دوران حکومت حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین 

افغانستان یکی دیگر از دالیل کاهش شمار کارگران پاکستانی خوانده می شود.

بی بی سی  اردو  بخش  با  گفت وگو  در  افغانستان  اجتماعی  امور  و  کار  وزارت  مقام های 

کاهش شمار کارگران پاکستانی را تایید کردند.

وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفته که آنها باید شمار کارمندان پاکستانی را در 

این کشور در حد مناسب کاهش می دادند اما این کار به این معنا نیست که تمام کارگران 

پاکستانی از افغانستان بیرون می شوند.

در  که  است  گفته  افغانستان  جدید  جمهوری  رئیس  غنی،  اشرف  محمد  همه  این  با 

صورت ایجاد صلح پایدار در کشورش، افغانستان می تواند زمینه کار را برای صدها هزار 

پاکستانی ایجاد کند. تالش های جدید برای بهبود روابط میان دو کشور، امیدواری ها را 

در این زمینه افزایش داده است.   
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مهمانان مراسم عروسی در افغانستان؛
 بستگان عروس و داماد و 600  مهمان ناخوانده

نویسنده: جوزف گلدشتین

هارون رشید  -   بی بی سی فارسی، صفحه افغانستان

برگردان: حمید مهدویمنبع: نیویارک تایمز



دستمزد دالری، 
هشتاد هزار پاکستانی را به افغانستان کشانده است

مالکان سالن های عروسی استدالل خودشان را دارند. آن ها می گویند که وادارکردن 
خانواده ها به حذف نام ها از فهرست مهمانان شان نه تنها توهینی به ارزش های افغانی 
است؛ بلکه میان خانواده ها اختالف ایجاد می کند و روابط اجتماعی و قبیله ای را که 
صدیق،  غالم  حاجی  می کند.  تضعیف  می دهند،  تشکیل  را  افغانی  زندگی  زیربنای 
مالک سالن عروسی اورانوس، گفت که عکس العمل بسیاری از افغان ها، در صورتی 
به عروسی ات دعوت نکنی،  ما را  این است که »اگر  به عروسی دعوت نشوند،  که 

لطفا انتظار نداشته باش تابوتت را برشانه حمل کنیم«. 
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zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: ناصری
صفحه آرا:  هادی دریابی

dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل
آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 

قیمت: 10 افغانی
شماره تماس:0789645160
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یادداشت های سخیداد هاتف

کشوری  هر  فرهنگی  رشد  راه های  از  یکی 
از  متون  ترجمه ی  باشد،  افغانستان  اسمش  که 
است.  داخلی  زبان های  به  خارجی  زبان های 
متأسفانه دولت های گذشته ی افغانستان در این 
زمینه همواره کوتاهی مبذول داشته اند. مخصوصا  
به  فارسی  زبان  از  آثار  ترجمه ی  حوزه ی  در 
زبان دری، کار چندانی نشده است. البته بعضی 
از دانشمندان محترم و کثیف استدالل می کنند 
که چون زبان فارسی و دری یکی هستند، نیازی 
اگر  که  است  این  سوال  اما  نیست.  ترجمه  به 
تا  این دو زبان واقعا یکی هستند، پس چرا دو 
هستند؟ پس اثبات گردید که تا زمانی که یک 
عده معلوم الحال نتوانند یکی بودن این دو زبان 
را با دالیل قناحت بخش اثبات کنند  و حتا پس 
از آن، ما نیاز به ترجمه میان این دو زبان را یک 

اصل انسانی می دانیم.
ترجمه شده ی  جمالت  از  نمونه  چند  این جا  در 
بر هر کس که  تا  به دری را می آوریم  فارسی 
به  نیاز  چه قدر  که  گردد  مبرهن  باشید،  شما 

ترجمه داریم:
فارسی:

خداوند محبت فرزند را در دل پدر و مادر نهاده 
است.

ترجمه به دری:
والدین  دل  در  را  اوالدها  هیشق  خودیش  او 

درون جای کرد  گی است.
فارسی:

نگرانی  باعث  و  رفته  باال  کشور  در  تورم  نرخ 
مردم شده.

ترجمه به دری:
اندازه ی پندید گی پیسه ایقه آماس کرده که یا 

خدا و مردم از وارخطایی هوهو وووی اال.
فارسی:

تحرکات نظامی عربستان در یمن ممکن است 
بیش تر  را  کشور  آن  در  داخلی  جنگ  آتش 

شعله ور کند.
ترجمه به دری:

قرآن  به  شبهه الجزیره  عساکر  خیزخیزک های 
گدودتر  هم  کرده  این  از  را  یمن  گدودی  که 

خواهید کردند.
مالحظه می کنید که نیاز به ترجمه تا کجاست. 
بنده  مقاله ی غرای  این  راستی یک سوال: شما 
خود  نظر  ماتحت  در  حاال  که  را  همینی  را، 
یا  فارسی  زبان می خوانید؟  به کدام  گرفته اید، 
دری؟ خواهش من این است که تا حد امکان 

آن را به دری بخوانید.

بچیش
ترجمیش کو

مهدی زرتشت

چه کسی پیش تاز انتخابات 
ریاست جمهوری قزاقستان خواهد شد؟

بیش از دو هفته به زمان برگزاری انتخابات زودهنگام جمهوری 

قزاقستان باقی نمانده است. چندی قبل، باحیت ملدشوف، دبیر 

انتخابات  کرد،  اعالم  قزاقستان  انتخابات  مرکزی  کمیسیون 

ریاست جمهوری که قرار بود در دسامبر 2016 برگزار شود، اما 

به دلیل هم زمان بودن آن با انتخابات پارلمانی و اجرای برنامه ی 

توسعه ای »راه روشن«، یک سال جلو افتاده است. طبق اعالم 

ماه  آپریل  تاریخ 26  به  قزاقستان،  انتخابات  کمیسیون مرکزی 

جاری، انتخابات ریاست جمهوری برگزار خواهد شد و »9 میلیون 

و 610 هزار« شهروند واجد شرایط رای دهی شناخته شده اند. در 

نورسلطان  پرداخت:  رقابت خواهند  به  نامزد  انتخابات، سه  این 

اوتان(، تورگن  نور  نظربایف )رییس جمهور فعلی و رهبر حزب 

ابیلغازی  و  کمونیست(  حزب  مرکزی  کمیته ی  )دبیر  سیزدیقف 

کوسینوف )رییس اتحادیه ی کارگری قزاقستان(.

در حالی که کمتر از دو هفته به زمان برگزاری انتخابات ریاست 

جمهوری قزاقستان باقی مانده است، نامزدان ریاست جمهوری 

کلی  برآورد  اما  کرده اند.  آغاز  کاری شان  برنامه های  تشریح  به 

حاکی از آن است که نورسلطان نظربایف، رییس جمهور فعلی 

شده  شده  ظاهر  بیش تری  به نفس  اعتماد  و  اطمینان  با  کشور  

معروف  دانشمند  و  آکادمیسین  ساگادییف،  کینژیگالی  است. 

قزاقستان هنگام سخنرانی در کنگره از طرف حزب »نور اوتان« 

اعالم کرد که »نظربایف یگانه نامزد شایسته است«. 

نظربایف نیز دلیل برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری 

آپریل،   26 در  انتخابات  »برگزاری  کرد:  بیان  این گونه  را 

قزاقستان  اقوام  مجمع  توسط  که  ملت  ابتکار  به  پاسخی ست 

اعالم شده است. هدف کاری حکومت قزاقستان، جلوگیری از 

تأثیرات منفی عوامل خارجی بر رشد و توسعه ی کشور می باشد.« 

او اضافه کرد که »دوره ی تاریخی و سرنوشت ساز منتظر کشور 

ما ست. در حال حاضر وضعیت در جهان سخت و دشوار می شود. 

خطرات اقتصادی سریعاً افزایش یافته، به علت کاهش قیمت ها 

در جهان، درآمدهای بودجه ی ما کم شده است. نه فقط ما، بلکه 

تقریباً تمام کشور ها این مشکالت را تجربه می کنند.« 

برنامه ی توسعه ی همگانی »راه روشن« را  نورسلطان نظربایف 

پاسخی اثربخش برای چالش های اقتصادی و مقابله با تهدیدها 

و همین طور حفظ سیاست اجتماعی قبلی دولت و اجرای تمام 

تعهدات اجتماعی نامید. هم چنان رییس جمهور نظربایف متعهد 

است تا خط مشی قبلی خود را ادامه دهد.

زودهنگام  انتخابات  افتاده   ای  پا  پیش  و  تکراری  دالیل  ظاهراً 

قزاقستان را هم زمانی آن با انتخابات پارلمانی می نامند؛ اما در 

این جا سوالی مطرح می شود مبنی بر این که  چرا این تصمیم از 

سوی ریاست جمهوری گرفته شد و نه پارلمان قزاقستان؟ رییس 

جمهور نظربایف در پاسخ به این سوال، تصریح می کند که »نیاز 

است تا تجربه ی پاسخ گویی مقام های ارگان های دولتی  تقویت 

باید تقویت  شود. نقش شوراهای اجتماعی در نهادهای دولتی 

دولت،  سازوکار  در  مردم  اراده ی  تمثیل  برای  کار،  این  و  شود 

مؤثر خواهد بود.« عالوتاً، به گفته ی رییس جمهور، کشور نیاز 

نمایندگان  آن  طبق  که  دارد  مدنی  بودجه ی  معمول ساختن  به 

جامعه ی مدنی فرصت تقسیم بودجه را در مناطق مختلف کشور 

قانون  اعالم کرد  که »از طریق  رییس جمهور  خواهند داشت. 

کارمندان  عملکرد  استیناف  خاطر  به  شهروندان  امکانات  باید 

دولتی گسترش یابد«. هدف اصلی »اصالحات« در این برنامه 

بود« که  اجتماع خواهد  در  آزادی  و  روند خودمختاری  »تسریع 

انتقال صالحیت ها  از طریق  کاهش مسئولیت نهادهای دولتی 

به سازمانی های جامعه ی مدنی، جزو مهم ترین بخش این برنامه 

را چنین اعالم  این استراتژی  نتیجه ی منطقی  است. نظربایف  

کرد: »قانون اساسی باید به تدریج اصالح شود که مبنای آن، 

در  با  حکومت  و  پارلمان  به  جمهور  رییس  از  را  قدرت  تقسیم 

نظرداشت سنت های ما پیش بینی می کند.«

به تعقیب این اظهارات در رسانه ها نسخه های زیادی در رابطه 

به پیشرفت تحوالت به نشر رسیدند. به ویژه در رابطه به انتقال 

هم  یا  جمهوری-پارلمانی  ریاست  به  جمهوری  ریاست  از  نظام 

جدید  پارلمان  در  نظام  این  می رسد  نظر  به  پارلمانی.  صرفاً 

آزمایش خواهد شد، تا در سال 2020 وقتی رییس جمهور جدید 

انتخاب شود، این میکانیزم به طور خودکار  نتیجه بدهد.  

فقط  انتخابات  »تقسیم«  قزاقستان،  کارشناسان  عقیده ی  به 

نظر  نقطه  این  داشت.  دولت خواهد  اقتصاد  باالی  مثبت  تأثیر 

اقتصاد  انستیتوت  اقتصادی  علوم  دکتر  علیاروف،  ایسینژول  را 

»زمان  برنامه ی  در  قزاقستان  جمهوری  علوم  و  معارف  وزارت 

کاری« اظهار داشت.

مورد  رویداد  مهم ترین  قزاقستان  در  »فعالً  که  کرد  اشاره  او 

بحث، انتخاب زودهنگام رییس جمهور می باشد. این اقدام در 

قانون اساسی پیش بینی شده است. در قانون اساسی آمده است 

برگزار  آن  تعیین شده ی  زمان  از  را می توان جلوتر  انتخابات  که 

با  رییس جمهور صرفاً  است.  مردم  در دست  انتخاب  اما  کرد؛ 

در نظرداشت رای مردم انتخاب می شود. در سال آینده نیاز به 

زمانی  فاصله ی  قدر که  و هر  پارلمانی است   انتخابات  برگزاری 

کمتری بین این دو انتخابات باشد، همان قدر به ضرر اقتصاد و 

بودجه ی کشور تمام خواهد شد.«

تحلیلی  مرکز  رییس  کازانتسیف،  اندری  ارتباط،  همین  در 

علوم سیاسی  د کتر  و  بین المللی مسکو  روابط  دولتی  انستیتوت 

ریاست  انتخابات  در  که  است  »واضح  می گوید:  تحلیلش  در 

اشتراک  نظربایف  نورسلطان  قزاقستان،  زودهنگام  جمهوری 

هیچ  می شود.  پیروز  وی  که  است  واضح  هم چنان  و  می کند 

تنها  ندارد.  وجود  ملی  رهبر  برای  فعالً  تا  واقعی ای  جاگزین 

شوروی،  جماهیر  اتحاد  فروپاشی  از  بعد  که  بود  نظربایف 

سنگ بنای دولت مدرن قزاقستان را گذاشت.«

باید عالوه کرد که صالحیت نظربایف تمدید خواهد شد. در اصل 

این یگانه سناریوی واقعی برای تکامل حوادث است. در این جا، 

نکته ی کلیدی دقیقاً همان چیزی است که نزد نظرباییف برگ 

برای عملی ساختن سیاست های داخلی و خارجی  برنده ی قوی 

در قالب سند جدید برای اعتماد مردم، تلقی می شود. بر اساس 

پیش بینی های اولیه، واضح است که درصدی آرای نظربایف بلند 

خواهد بود )در حدود 75-90%(، و هیچ گونه دست کاری ای نیاز 

نخواهد بود؛ چرا که هیچ کس شک ندارد که مردم به نظربایف 

اعتماد دارند و کسی هم کارهای ارزنده ی او را برای توسعه ی 

همگانی کشور  دست کم نمی گیرد.

وفاداری  خاطر  به  رای دهندگان  از  معموالً  لیبرال ها  میان  در 

انتقاد صورت می گیرد. در  به رییس جمهور فعلی،  از حد  بیش 

از  درصد   95 قزاقستان  رهبر  به  تأیید  آرای  تعداد   2011 سال 

به طور سنتی  اپوزیسیون  می داد.  تشکیل  را  رای دهندگان  کل 

دلیل آرای بلند را به تقلب یا فشار منابع اداری ربط می دهد که 

این کار در نظر بسیاری از حامیان رییس جمهور نظربایف، به 

معنای توجیه »نبود بلوغ سیاسی« از طرف اپوزیسیون است. با 

این حال، اگر در آغاز قرن جاری، مردم در قلمرو شوروی سابق 

در  می کردند،  استقبال  رنگی«  »انقالب های  از  خوش حالی  با 

زیرا  این شور و شوق، خاموش شده است.  اما  اخیر  سال های 

اراده ی  پشت  که  داده  نشان  آن ها  به  مردم  سیاسی  تجربه ی 

کار  دست هایی  همیشه  دموکراسی،  به  مشتاق  شهروندان  آزاد 

وعده  آزادی  و  چرخانده اند  خود  نفع  به  را  همه چیز  که  کرده اند 

داده شده به سقوط فاجعه بار ثبات و زندگی و حتا به جنگ های 

قزاقستان  جامعه ی  دیگر،  عبارت  به  است.  انجامیده  داخلی 

برنامه های  با  هم سویی  و  حمایت  که  رسیده  باور  این  به  امروز 

برای  مطمئن تری  راه  فعلی،  جمهور  رییس  توسعه طلبانه ی 

از  نظربایف  جمهور  رییس  شک،  بدون  است.  بهتر  آینده ی 

برخوردار  قزاقستان  جمهوری  شهروندان  میان  باالی  محبوبیت 

است. بنابراین، نامزد پیش تاز برای انتخابات ریاست جمهوری 

26 آپریل، فقط نظربایف خواهد بود.
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بگو مگو از

گفته می شود روال غنی که حاال شده بی بی گل، به عنوان 
مجله ی  سوی  از  جهان  تأثیرگذار  چهره ی  صد  از  یکی 
تایمز برگزیده شده است!!! از همه شگفت انگیز تر این که 
وی پس از ملکه ثریا نخستین بانوی اول افغانستان است 

که در محرض عمومی ظاهر می شود!
حال  در  همه چیز  کند.  شک  بعد  به  این  از  باید  هم  جهانی  معیارهای  به  واقعا  آدم 
در  حداقل  غنی  روال  اثرگذاری  که  نیست  معلوم  است.  ماهیت  تغییر  و  مسخ شدن 
جامعه ی افغانی چیست که او را به عنوان چهره ی اثرگذار برگزیده اند، جز این که همرس 

رییس جمهور است!؟
که  زنانی هستند  اکنون  ما هم  بدبخت  و  جامعه ی فالکت زده  در همین  آن که  حال 
انسانی و فرهنگی به مراتب مؤثر تر و خالق تر  در عرصه ی فعالیت های اجتامعی و 
و شجاع تر از روال جان تالش منوده اند و با سختی ها و نامالیامت دست و پنجه نرم 
می منایند. اما مشکل شان فقط این است یا به قوم خان های دورسه تعلق ندارند، یا با 
سازمان های خارجی زدوبند ندارند و از همه بدتر این که به مردم فقیر و ستم دیده تعلق 

دارند و صادقانه فعالیت منوده اند.
واقعا چنین گزینیش هایی فاقد معیارهای اساسی از سوی برخی رسانه های چاپی و 
غیرچاپی غرب، چیزی جز به متسخر گرفنت شاخصه های انسانی نیست، وگرنه واقعا 
ظاهرشدن در مالی عام چه هرن و شگفتی ای است که بتواند معیاری به عنوان گزینش 

یکی از صد چهره ی برتر زنان جهان تعیین گردد.

پس از ظهرها پرسهای جوان خانواده می نشستند و میان 
گپ شان وقتی سخن از جالل آباد می آمد، همه هیجانی 
می شدند. چشم های شان می درخشیدند و با نگاه به توافق 

می رسیدند. بعد می پرسیدند: همی حالی بریم یا صبا؟
گاه هامن »حاال« می رفتند و گاه فردا، ولی همیشه در صحبت از جالل آباد، آن شور و 

هیجان در کالم و در سیامی شان آشکار بود.
آرزو می کردم، من هم بزرگ شوم. با هم سن و ساالنم روی بام بنشینم و با آن ها به این 

بیاندیشم که »حاال« به جالل آباد بروم یا فردا...
اما دشمنی با شور و شعور و شکوه جالل آباد نتیجه داده و آن رسزمین هرن و هیجان 
و شادی و زیبایی  دیگر نیست. مرده است. دشمنی با آرامش صبح گاهی کودکان آن 
دیار نیز در حال حاصل دادن است. و روزهای ما شبیه هر روز دیگر آغاز می شوند: شبیه 
روزی در کابل، در راه زابل، در قره باغ غزنی، در خوست، در مالستان، در جرم بدخشان 
و امروز در جالل آباد. در این میان، حکومتی هست که نه توانایی تبدیل کردن اراده ی 
طالب ستیزی مردم را به نیرویی کارساز دارد و نه اهمیت این هیجان را می داند. و این 
اراده ی بزرگ مانند آب های افغانستان در مسیرهای بی سودی برای خود این رسزمین 

آواره اند...
فقدان یک حرکِت هوشمنِد معطوف به منافع ملی، هرگز این قدر دردآور نبوده است که 

امروز...

ترجمه ی شعری از فروغ فرخزاد از فارسی به دری مورد 
نظر وزیر جدید فرهنگ که یک خوارزاده فرستاده است:

سوغاتی
ما از آخرای شو گف می زنیم

و از آخرای تاریکی
و از آخرای شو گف می زنیم

اگه طرفای ما دور خوردی اندیوال
بر ما یک دانه الکین بیار

و یک دانه کلکین که پشتش ایستاد شویم و از تیر و بیر شدن مردمای خوشی خوشال 
دیدن به عمل آوریم.

----
اصل شعر برای جوان ها

هدیه
من از نهایت شب حرف می زنم

و از نهایت تاریکی
و از نهایت شب حرف می زنم

اگر به کلبه ی من آمدی
برای من ای مهربان چراغ بیار

و یک دریچه که از آن
به ازدحام کوچه ی خوش بخت بنگرم...

يىك از هامن يازده وكيِل »گم شده« ى واليت غزىن را 

او كىس  مى بينم.  قرآن صبح گاهى«  در »ختم  جمعه ها 

و  مى شود  روشن  مايكش  پارملان  در  به ندرت  كه  هست 

حضورش در رسانه ها به عنوان صدا و تريبون مردم غزىن، 

از جمله ی اتفاقاِت خيىل نادر است. در مجالس و محافل عمومى  اما جاى بلند تر از 

او را كىس ندارد.

در سخن گفنت و نظرپردازى در امور سياست و مسایل افغانستان و جهان به ديگران 

نوبت منى دهد، وىل بزرگ ترين دغدغه و نگراىن خودش، تزیني و مناى مسجدى ست 

كه در چندقدمى خانه اش در شهرىك كه به نام او مسامست، موقعيت دارد. اين بزرگوار 

به جاى اين كه به مشكالت مردم غزىن كه او مناينده ى آن هاست، بپردازد، در كابل اما 

از مردم محل براى اعامر و اكامل مسجد پول جمع مى كند، تا ساختامن مسجد را از 

حيِث رويت و منا جذاب و ديدىن سازد.

من منى دانم كه اين وكيل صاحب ها، براى مردم غزىن چه دست آوردی خواهند داشت، 

غري از بدبختى و رشم سارى و رس افكندگى. مگر مشكالت و مسایىل كه مردم غزىن 

با دولت رشيك  با آن دست و پنجه نرم مى كنند را  مى توان از طريق چنني مناينده ها 

يا  از ميان برداشته شده  نا به ساماين ها  نارسايى ها و  از  ساخت و توقع داشت بخشی 

كاهش يابند!؟

ما  مالستاىن  هم وطنان  در خصوص رسبريدن  كه  تظاهراتی  در  اين بار  مى رود  اميد 

تصوير  به  نحوى  به  نیز  مناينده ها  چنني  مؤثريت  و  شه كارى ها  مى شود،  راه اندازى 

كشيده شود، تا حد اقل پيامى باشد به مردم و شهروندان غزىن كه در آينده ها در انتخاب 

وكيل احتياط و تجديد نظر داشته باشند.

Shakor Akhlaqy

Hazrat Wahriz

ماما وردگ

Saiff Safari







خوب   Evan SpiEgEl اشپیگل  ایوان  برای  زندگی 

است. رشکتی که او مدیریت آن را به عهده دارد، 

 ۲۰۰ رسمایه گذاری  شاهد  اخیرا   Snapchat یعنی 

الکرتونیک  از طرف غول تجارت  میلیون دالری 

ا این اوصاف،  ب بوده است و  ا  اب دنیا، یعنی علی ب

انتظار می رود ارزش رشکتش به حدود ۱۹ میلیارد 

دالر برسد.

 ۲۴ اشپیگل  فوربس،  مجله ی  اعالم  طبق  حاال 

ا دارایی خالص ۵/ ۱ میلیارد دالر، جوان ترین  ساله ب

و  شاد  زندگی  اشپیگل  است.  جهان  میلیاردر 

راحتی دارد؛ خودش هم این موضوع را می داند و 

گفته است: »من یک مرد جوان و تحصیل کرده 

زندگی  و  خوش شانسم  بسیار  واقعا  من  هستم. 

معموال منصفانه نیست«.

و  اتفاقات  بررسی  به  اینسایدر  بیزنیس  مجله ی 

ایوان اشپیگل، مدیرعامل  مسایل جالب زندگی 

پرداخته  جهان  میلیاردر  جوان ترین  و   Snapchat

است.

اشپیگل در منطقه ی »پاسیفیک پالیسایدز« که 

بخشی زیبا و شیک از لس  آنجلس است، بزرگ 

شده است. او بزرگ ترین پرس خانواده است. پدر و 

مادرش هردو وکیل هستند و زمانی که او نوجوان 

 ۱۶ ایوان  وقتی  شدند.  جدا  یک دیگر  از  بود، 

گرفت،  را  رانندگی اش  گواهی نامه ی  و  ساله شد 

هدیه   ۲۰۰۶ مدل   EScaladE کادیالک  موتر  یک 

ادیسون  پارکینگ  در  را  کادیالکش  او  گرفت. 

در کالیفرنیای جنوبی و در نزدیکی دبیرستانش 

را  آن  مدیریت  پدرش  که  جایی  می کرد؛  پارک 

به عهده داشت.

ا این حال، اشپیگل نوجوان به دنبال یک موتر  ب

کم مرصف تر بود؛ چون معموال زمان زیادی را به 

رانندگی در سطح شهر می گذراند. به این ترتیب، 

در سال ۲۰۰۸ نامه ای به پدر و مادرش نوشت و از 

اجاره  او  برای   ۵۵۰i  BMW تا یک  آن ها خواست 

کنند. این موتر در آن زمان قیمتی برابر ۷۵ هزار 

بود:  نوشته  نامه  این  در  اشپیگل  داشت.  دالر 

»موترها لذت و هیجان خاصی به من می دهند. 

خاطر  به  اگر  می کنم  قدردانی  از شام  واقعا  من 

متام کارهای خوبم یک BMW کرایه کنید«.

مختلف  کلوپ های  عضو  اشپیگل  خانواده ی 

ورزش های آبی و تنیس بودند. آن ها اغلب به اروپا 

ا اسنوبورد، با  سفر می کردند و حتا برای اسکی ب

ایوان  می رفتند.  کانادا  ارتفاعات  به  هلی کوپرت 

زیبا  و  شاد  حباب  یک  در  آن ها  که  است  معتقد 

زندگی می کردند.

اشپیگل در نهایت به دانشگاه استنفورد رفت و در 

آن جا با »ریجی براون« و »بابی مورفی« آشنا شد؛ 

 Snapchat دوستانی که بعدها با کمک یک دیگر

را تأسیس کردند. مورفی در این زمینه به مجله ی 

بازی گوش  چندان  »ما  است:  گفته  فوربس 

را  چیزهایی  تا  کردیم  سعی  ابراین  ن ب نبودیم. 

باشند.« آن ها انجمن دوستی  بسازیم که جالب 

Kappa SigMa را راه  انداختند.

از  کمی  بسیار  فاصله ی  ا  ب اشپیگل 

به  تا  آمد  بیرون  استنفورد  از  فارغ التحصیلی، 

صورت متام وقت روی Snapchat کار کند. این سه 

نفر اپلیکیشن اولیه ی Snapchat را در سال ۲۰۱۲ 

توسعه دادند؛ زمانی که دفرت کارشان در خانه ی 

پدری اشپیگل در پالیسایدز بود. اگرچه دفرت کار 

Snapchat بعدها به منطقه ی vEnicE منتقل شد، 

و  زندگی  پدری  خانه ی  در  اشپیگل هم چنان  اما 

کار می کرد؛ چون بابت آن اجاره ای منی پرداخت.

باالخره در ماه نوامرب سال ۲۰۱۴ اشپیگل خانه ی 

خودش را با قیمت 3.3 میلیون دالر در منطقه ی 

اتاق خواب و یک  برنت وود خرید. این خانه سه 

تراس بزرگ دارد و مساحت آن به بیش از ۲۸۰۰ 

استارت اپ  آن که  از  بعد  می رسد.  مربع  فوت 

خوبی  رسمایه گذاری های  توانست   Snapchat

گذشته  سال  جون  ماه  در  اشپیگل  کند،  کسب 

برای خودش یک موتر فراری خرید.

اودر ماه دسامرب سال ۲۰۱3 برای اولین بار ستاره ی 

پاپ »تیلور سویفت« را مالقات کرد. بعد از این 

را  یک دیگر  هم  دیگر  بار  چند  آن ها  مالقات، 

دیدند. در نهایت اشپیگل اعالم کرد، می خواهد 

 Big تصویری  و  صوتی  محصوالت  نارش  رشکت 

منترش  هم  را  سویفت  آثار  که  بخرد  را   MachinE

انجام  معامله  این  هرگز  این حال،  ا  ب می کرد. 

نشد.

دارد  دوست  که  است  گفته  بارها  اشپیگل 

استارت اپ Snapchat بیش تر در حوزه ی موسیقی 

درگیر شده و حضور پررنگ تری در این حوزه داشته 

کرده اند،  پیش بینی  بسیاری  که  جایی  تا  باشد، 

محصوالت  انتشار  بخش  به زودی   Snapchat

می کند.  راه اندازی  را  خودش  تصویری  و  صوتی 

اشپیگل اصوالً عالقه ی زیادی به موسیقی دارد و 

حتا اغلب آهنگ هایی را که گوش می دهد، تویت 

می کند. او آثار هرنمندان مختلف در سبک های 

متفاوت را گوش می دهد.

ارسال  برنامه ی  »اسنپ چت«  )Snapchat(  یک 

موبایل  پلتفرم  مخصوص  تصاویر  دریافت  و 

می باشد که توسط دانشجویان دانشگاه استنفورد 

ا استفاده از این برنامه،  توسعه داده شده است. ب

ضبط  ویدیو  یا  گرفته  عکس  می توانند  کاربران 

اضافه  نقاشی  یا  متون  آن ها  به  سپس  و  کنند 

منایند. پس از آن می توانند آن ها را به فهرستی 

کنند.  ارسال  شده  مشخص  دریافت کنندگان  از 

این تصاویر و ویدیوها اصطالحاً »SnapS«  نامیده 

محدوده ی  یک  می توانند  کاربران  می شوند. 

آن،  طی  در  فقط  که  کنند  مشخص  را  زمانی 

مشاهده  را  تصاویر  می توانند  دریافت کنندگان 

محدوده ی  این  رسیدن  پایان  به  از  پس  کنند. 

زمانی، این تصاویر از دید دریافت کنندگان مخفی 

شده و از رسورهای اسنپ چت نیز حذف می شوند.

از ماه نوامرب ۲۰۱3 این محدوده ی زمانی می تواند 

از  اسنب چت  شود.  انتخاب  ثانیه   ۱۰ تا   ۱ بین 

آی  او اس  و  اندروید  عامل های  سیستم  سوی 

پشتیبانی می شو د. )برترین ها(

فن آوری های  و  گجت  اخیر،  سال های  در 

متنوعی برای تسهیل رانندگی تولید و عرضه 

فن آوری  از   BMW رشکت  اکنون  اما  شده اند؛ 

تصادف ها  کاهش  و  رانندگی  برای  جدیدی 

بسیاری  انسان های  ساالنه  است.  داده  خرب 

از دست  را  رانندگی جان خود  تصادف های  در 

هشدارهای  و  قوانین  اعامل  و  می دهند 

نیروهای انتظامی نیز تأثیری نداشته و بازهم 

آمار مرگ و میر در رانندگی با خیز قابل توجهی 

روبه رو است.

آمار  کاهش  برای  موترسازی  رشکت  های 

تصادف ها و مرگ و میر به نجات جان مشرتیان 

مانند  جدیدی  فن آوری های  و  شتافته  خود 

به  رسعت  افزایش  اجازه ی  که  سیستم هایی 

به  خواب آلودگی  حالت  در  یا  نداده  را  راننده 

سیستم های  در  را  می دهد  هشدار  رانندگان 

داخلی محصوالت شان نصب می کنند.

رشکت  چند  همکاری  با   BMW رشکت  اکنون 

فن آوری از ساخت و رومنایی محصول جدیدی 

یکی  می تواند  که  داده  خرب   »Mini« نام  ا  ب

کمک  به  که  باشد  متفاوتی  گجت های  از 

حفظ  به  تا  می شتابد  رانندگی  در  رانندگان 

جان آن ها و هم چنان کاهش خطر تصادف ها 

بپردازد.

از گجت جدید BMW به عنوان عینک واقعیت 

افزوده »Mini augMEntEd viSion« یاد می شود 

می شود.  رومنایی  شانگهای  منایشگاه  در  که 

منایشگاه  این  در  دنیا  موترسازی  رشکت های 

عرصه ی  در  خود  دست آوردهای  برترین  به 

ا رانندگی  موتر یا گجت های هوشمند مرتبط ب

می پردازند.

این عینک دید هوشمند و بیش تری از محیط 

اطراف را در اختیار کاربران قرار می دهد تا نه 

به  بلکه  دهد،  کاهش  را  تصادف ها  آمار  تنها 

حفظ جان راننده نیز بپردازد. از قابلیت های این 

عینک می توان به مواردی مانند منایش رسعت 

در  نصب شده  هشدارهای  مجاز،  موتر، رسعت 

جاده ها و ... را نام برد که روی صفحه ی منایش 

اسامرت فون یا تبلت ظاهر می شوند.

در زمانی که پیامی برای راننده ارسال می شود، 

برای  را  پیام  شفاهی  صورت  به  عینک  این 

برای لحظه ای  راننده  مبادا  تا  راننده می خواند 

از  اما  شود.  منحرف  مسیر  از  چشامنش 

اولین  برای  که  منحرص به فردی  ویژگی های 

بار در این گجت استفاده شده اند، می توان به 

سیستم متفاوتی برای پارک موتر اشاره کرد.

این سیستم جدید شامل دوربین هایی است که 

آیینه های  موتر نصب شده و به رانندگان  روی 

به  را  زمانی که عینک ها  در  تا  اجازه می دهند 

داشته  راحت تر  و  ساده تر  پارکی  دارند،  چشم 

باشند.

متفاوتی  فن آوری  از  منترششده  گزارش های 

خرب  نیز  عینک  این  در   »X-Ray viEW« نام  ا  ب

موانع  می دهد،  اجازه  راننده  به  که  داده اند 

را  نشوند  دیده  شاید  که  پیاده ای  عابرین  یا 

مشاهده کند. )جام جم آنالین(
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تکذیب جدایی ته وز 
از یوونتوس در پایان فصل

مورینیو: تداوم و ثبات،
 هازارد را متمایز کرده است

ریال مادرید: 
واران غیرقابل فروش است

او  که  شده  باعث  چليس  ترکيب  در  هازارد  ادن  درخشش 

هم زمان، نامزد دريافت بهرتين بازي کن سال انگلیس و نيز 

بهرتين بازي کن جوان سال بشود.

در  مهمی  نقش  فصل  این  در  بلژیکی،  جوان  ستاره  این 

متام  در  گول   ۱۷ او  است.  کرده  ایفا  چلسی  موفقیت های 

رقابت ها برای آبی های لندنی زده و ۱۵ پاس گول نیز داده 

است. 

ژوزه مورینیو در نشست خربی خود در متجید از هازارد گفت: 

این که یک بازی کن استعداد داشته باشد یک طرف قضیه 

است و این که بتواند ثبات و تداوم داشته باشد، سوی دیگر 

قضیه. هازارد مدت هاست که روند موفقی را طی می کند و 

افتی نداشته است. 

و  شود  متامیز  دیگران  از  او  که  شده  باعث  مساله  همین 

فکر می کنم او شایسته کسب عنوان بهرتین بازی کن سال 

باشد. نقش هازارد در بازی تیمی چلسی را می توانید در هر 

بازی حس کنید.

منايش فوق العاده خوب واران در هفته هاي اخري، بخصوص 

مديران  تا  شده  سبب  کالدرون،  ويسنته  در  اتلتيکو  مقابل 

ریال مادريد متقاعد شوند که مي توان روي او براي آينده خط 

از کرد. دفاعي اين باشگاه حساب ب

است که  مادرید، 3 فصل  ریال  فرانسوی  و  ستاره ۲۱ ساله 

حضور  زمان  در  بخصوص  و  می کند  بازی  تیم  این  برای 

مورینیو، جایگاه مستحکم تری در ریال داشت. منایش های 

او تا ماه فربوری فصل جاری چندان متقاعد کننده نبود و در 

زمان غیبت په په، او تردیدهایی از خود به جای گذاشت. 

مهم ترین  از  منچسرتسیتی،  و  چلسی  مونیخ،  بایرن 

باشگاه های خواهان واران هستند و حتی متاس های برای 

ا مدیران ریال نیز داشتند. مارکا  پیگیری وضعیت فروش او ب

نهایی مدیران  پاسخ  ادعا کرده است که  دیروز در گزارشی 

ریال به متام این پیشنهادات که تا ۵۰ میلیون یورو هم باال 

رفته بود، منفی بوده است. 

باشگاه های خواهانش،  نیز  و  بازی کن  به خود  مادرید  ریال 

رصاحتا اعالم کرده است که او غیرقابل فروش است و روی 

از کرده اند. گویا منایش استثنایی واران  او حساب ویژه ای ب

در بازی رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان مقابل 

اتلتیکو، تاثیر زیادی در تغییر نگرش مدیران باشگاه داشته 

ا ریال مادرید قرارداد دارد. است. واران تا جون ۲۰۲۰ ب

به  بازگشت  براي  خود  متايل  از  بارها  وز  ته  کارلوس 

بوکاجونيورز خرب داده و برخي شايعات حاکي از آنند که او در 

پايان همني فصل، يوونتوس را ترک خواهد کرد.

ته وز دومین فصل حضورش در یوونتوس را پس از جدایی 

ا زدن ۱۷  از سیتی تجربه می کند و تا بدینجای فصل نیز ب

گول، بهرتین گول زن رسی a به حساب می آید. 

در  یووه  از  بازی کن  این  قوت گرفنت شایعه جدایی  از  پس 

پایان فصل، آدریان روکو به رادیو دال رد گفت: کافی است! 

بوکا  هواداران  احساسات  ا  ب خود،  کار  این  ا  ب شایعه پردازان 

و یوونتوس بازی می کنند. تنها چیزی که ته وز بدان فکر 

ا یوونتوس  ب می کند، احرتام گذاشنت به قراردادی است که 

ما  و  دارد  قرار  فصل  از  حساسی  مقطع  در  یوونتوس  دارد. 

فشار  یوونتوس  باشگاه  و  وز  ته  روی  شایعات،  این  ا  ب اید  ب ن

مضاعفی ایجاد کنیم. 

بوکا  در  را  فوتبالش  دارد  دوست  وز  ته  که  می دانند  همه 

متام کند اما نه به این زودی. کمی دیرتر این امکان میرس 

حال  در  او  باشید.  نداشته  شکی  مورد  این  در  بود.  خواهد 

به خانواده  دارد  آرژانتین است و دوست  ساخنت خانه ای در 

ا یووه قرارداد  و دوستانش نزدیک تر باشد. او تا سال ۲۰۱۶ ب

دارد و بازگشت او به آرژانتین پیش از آن امکان ندارد.

بارسلونا 
در کمین ستاره ماالگایی ریال مادرید

کروس:
 0-0 مقابل اتلتیکو خطرناک است

ته وز سال 2016 راهی بوکا خواهد شد

آرتتا:
برای توافق با آرسنال 5 دقیقه زمان الزم است

پیروزی دشوار بارسا بر والنسیا
 با درخشش براوو

شقیری:
 اینتر باید بازی کنان بزرگتری جذب کند

روابط  مادريد،  ریال  نيمکت  به  بازگشت 

است.  کرده  پرتنش  را  آنچلويت  و  ايسکو 

ابع اسپانيايي ادعا مي کنند که در صورت  من

ادامه اين روند، اين ستاره جوان به جدايي 

از باشگاه در تابستان پيش رو فکر خواهد 

کرد.

ایسکو پس از مصدومیت لوکا مودریچ در 

ماه نوامرب، وارد ترکیب اصلی ریال مادرید 

بهبود  ا  ب مارچ،  ماه  اوایل  در  مودریچ  شد. 

شد  اضافه  ریال  ترکیب  به  مصدومیتش 

اوایل  در  خامس  مصدومیت  دلیل  به  اما 

اصلی،  ترکیب  در  ایسکو  حضور  فربوری، 

هم چنان تثبیت شده بود.

او تا پیش از بازگشت خامس از مصدومیت 

در اوایل اپریل نیز این جایگاه را حفظ کرد. 

منایش های ایسکو در ترکیب ریال نیز به 

قدری درخشان بود که تحسین هواداران و 

نیز کارلو آنچلوتی را در پی داشت.

از  پس  حتی  که  می کردند  گامن  بسیاری 

بازگشت خامس نیز ایسکو در ترکیب ریال 

بصورت ثابت به میدان خواهد رفت اما در 

حساس ترین مقطع فصل و در روزهایی که 

ریال مصاف های دشوار پیش رو دارد، این 

خامس بود که به صالحدید آنچلوتی جای 

ایسکو را در ترکیب اصلی گرفت. 

ادعا کرد که  روز جمعه، مارکا در گزارشی 

اتفاقات  از  پس  آنچلوتی  و  ایسکو  روابط 

جوان  ستاره  و  گرائیده  تیرگی  به  اخیر 

ریال  در  خود  جدید  وضعیت  از  ماالگایی، 

که  مساله ای  است.  کرده  نگرانی  ابراز 

روز  نشست خربی  در  تا  واداشت  را  کارلتو 

ایسکو  از  به متجید  دیگر  بار  خود  جمعه 

نشد  حارض  بازهم  که  هرچند  بپردازد؛ 

ریال  ترکیب  اودر  ثابت  حضور  مورد  در 

اظهارنظری قطعی کند. 

باشگاه  به  نزدیک  موندودپورتیوو  نرشیه 

بارسلونا، دیروز ادعا کرد که مدیران بارسا، 

وضعیت ایسکو در ریال را به دقت زیرنظر 

دارند تا در صورت تصمیم قطعی ایسکو به 

جدایی، برای جذب او اقدام کنند. الزم به 

ذکر است که ایسکو تا پیش از پیوسنت به 

ریال، در چندین مصاحبه ادعا کرده بود که 

ا را دوست  از کودکی پس از ماالگا، بارسلون

داشته است.

مادريد  ریال  املاين  ستاره  کروس  توين 

در  گول  بدون  تساوي  که  است  معتقد 

يک  مادريد  ریال  براي  کالدرون،  ويسنته 

نتيجه خطرناک است.

یک  مرحله  از  رفت  بازی  در  مادرید  ریال 

مقابل  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم 

ویسنته  ورزشگاه  در  مادرید  اتلتیکو 

کالدرون بدون گول متوقف شد تا رسنوشت 

ابئو کشیده شود.  صعود به ورزشگاه برن

در  ریال  ارزش مند  هافبک  کروس،  تونی 

مساله  این  ا  ب رابطه  در   aS ا  ب مصاحبه 

گفت: می توانستیم اتلتیکو را در خانه اش 

می شد،  این چنین  اگر  دهیم.  شکست 

نتیجه   ،۰-۰ نتیجه  نبود.  غیرمنصفانه 

خوبی برای ما نبود. این نتیجه خطرناک 

ویسنته  در  گول  یک  حداقل  باید  است. 

کالدرون می زدیم. 

ریال  در  خود  وضعیت  مورد  در  کروس 

ا ریال قراردادی ۵ ساله  مادرید نیز گفت: ب

می برم.  لذت  این جا  در  حضور  از  و  دارم 

آرزوهای بسیار بزرگی در ریال دارم. زندگی 

مجبور  این که  از  است.  راحت  مادرید  در 

باشم  داشته  مصاحبه  سه  روزی  نیستم 

راضی هستم. وقتی به مرکز شهر می روم 

اوضاع شلوغ  اگر  و مردم مرا می شناسند، 

شود، می توانم به راحتی به خانه برگردم. 

زیاد  آملان  اندازه  به  فاصله ها  اسپانیا  در 

هم  رفنت  میهامنی  اهل  معموال  نیست. 

ترجیح  را  خانواده  کنار  بودن  و  نیستم 

می دهم.

مهاجم  ته وز،  کارلوس  مديربرنامه هاي 

يوونتوس عنوان کرد که او در تابستان سال 

بعد راهي بوکاجونيورز خواهد شد.

که  کرده  اعالم  بارها  آرژانتینی  مهاجم 

که  باشگاهی  جونیورز،  بوکا  در  دارد  قصد 

میادین  از  کرده،  رشوع  را  فوتبالش  آن  در 

روز  بوکا  باشگاه  مدیر  کند.  خداحافظی 

هر  از  بیش  که  بود  کرده  اعالم  جمعه 

ولی  هستند  نزدیک  ته وز  جذب  به  زمانی 

مدیربرنامه های ته وز، تایید کرد که او قصد 

پایان قراردادش در یووه مباند و دو  تا  دارد 

فصل بعد راهی بوکا شود.

بازی  هواداران  به  عشق  با  او  گفت:  او 

را  او  بوکا  هواداران  که  هامن قدر  می کند، 

دوستش  هم  یووه  هواداران  دارند،  دوست 

احرتام  یووه  ا  ب قراردادش  به  ته وز  دارند. 

یووه  در  آن  پایان  تا  می خواهد  و  می گذارد 

مباند. می خواهیم از هرگونه فشار بر ته وز 

و باشگاه یووه در پایان این فصل جلوگیری 

وز  ته  می دانند،  همه  که  هامنطور  کنیم. 

پایان  به  بوکا  در  را  فوتبالش  می خواهد 

برساند. شکی در این نیست. او یک خانه 

آن جا ساخته، می خواهد در کشورش رسمایه 

دوستانش  و  خانواده  ار  کن در  و  کند  گذاری 

ا این حال، کمی دیر بازخواهد گشت  باشد. ب

بینیم که زمان آن کی خواهد بود. او  اید ب و ب

تا سال ۲۰۱۶ قرارداد دارد و پس از آن در این 

باره تصمیم گیری خواهیم کرد.

ميکل آرتتا، هافبک آرسنال که از ماه نوامرب 

ميادين  از  دور  دليل مصدوميت  به  ميالدي 

براي  مشکيل  هيچ  که  کرد  عنوان  است، 

ا باشگاه ندارد. متديد قرارداد ب

از  مصدومیت  دلیل  به  اسپانیایی  هافبک 

ناحیه مچ پا نیمکت نشین است و گزارش ها 

متدید  خواهان  ونگر  که  است  آن  از  حاکی 

آرتتا  ا هافبک 33 ساله خود است.  ب قرارداد 

میادین،  به  بازگشت  برای  که  کرد  عنوان 

ا  ب مذاکرات  وقتی  و  است  متمرکز  کامال 

باشگاه را رشوع کند، رسیعا به توافق خواهد 

رسید.

او گفت: تنها هدف من این است که به فرم 

خوبی  عمل کرد  زمین  در  و  بازگردم  خوبم 

داشته باشم. تا وقتی این طور باشد، می دانم 

باشگاه  برای  خوبی  عمل کرد  می توانم  که 

ا افراد حارض در باشگاه  داشتم. روابط خوبی ب

نتوانم  اگر  قائلم.  احرتام  همه  برای  و  دارم 

عمل کرد خوبی داشته باشم، در این باشگاه 

نخواهم ماند زیرا منی خواهم در تیمی باشم 

که نتوانم بهرتین عمل کرد را برایش داشته 

خوب  چیز  همه  وقتی  می،  ماه  در  باشم. 

پیش می رود، مذاکرات برای متدید را رشوع 

دقیقه   ۵ تنها  می کنم  فکر  و  کرد  خواهیم 

برای توافق زمان الزم داشته باشیم.

گفت:  زمین  به  بازگشتش  زمان  اره  درب آرتتا 

یا ۶ جلسه مترینی  نیست. در ۵  خیلی دور 

اخر خوب کار کرده ام و احساس خوبی دارم.

دقيقه  گول  با  را  رفت  بازي  که  ا  بارسلون

۹3 بوسکتس به نفع خود پايان داده بود 

در بازي برگشت با گول دقيقه ۱ سوارز و 

برتري  به  والنسيا  برابر  ميس   ۹3 دقيقه 

دست يافت.

ا برای حفظ صدرنشینی و والنسیا  بارسلون

برای امیدوار ماندن برای راه یابی به لیگ 

قهرمانان فصل بعد، در ورزشگاه نوکمپ 

به مصاف هم آمده بودند. والنسیا فصل 

و  بود  شده  پیروز   ۲-3 درنوکمپ  گذشته 

برتری  ا  ب را  شکست  آن  انتقام  نیز  بارسا 

حریف  از  فصل  این  رفت  بازی  در   ۰-۱

سخت کوش خود گرفت.

هنوز دقیقه ۱ بازی را پشت رس نگذاشته 

به  حمله  ضد  یک  روی  بارسا  که  بودیم 

روی  والنسیا  حالیکه  در  رسید.  گول 

مدافعان  بود،  بارسا خطرساز شده  دروازه 

خطر،  این  دفع  ضمن  هوشیارانه  بارسا 

پاس خوبی را برای مسی در میانه زمین 

فراهم کردند. حرکت رو به جلوی مسی و 

پاس عالی او به سوارز، با رضبه رسرضب 

اول دست  به گول  بارسا  تا  او همراه شد 

یابد.

جربان  فرصت  والنسیا  بعد،  دقیقه  یک 

رودریگو  آورد.  دست  به  را  خورده  گول 

پس از یک حرکت انفرادی و جا گذاشنت 

پیکه در گوشه چپ محوطه جریمه بارسا 

صاحب موقعیت خوبی برای گول زنی شد 

ا اختالف اندکی به  اما رضبه کات دار او ب

بیرون رفت.

دست  در  را  بازی  والنسیا  لحظه،  این  از 

گرفت و یکی دو موقعیت خوب گول زنی 

تیم  این  برای  مثری  که  آورد  به دست 

تیم  این   ،۹ دقیقه  در  این که  تا  نداشت 

التی دست یافت. خطای  به یک رضبه پن

پیکه روی رودریگو که البته مشکوک هم 

گونزالس  گونزالس  را  می رسید  به نظر 

را  خو  پاره  رضبه  اما  کرد  اعالم  التی  پن

کلودیو براوو مهار کرد تا نوکمپ منفجر 

شود.

والنسیا دست از تالش بر نداشت و بارها 

روی دروازه بارسا خطرساز شد و بخصوص 

گول  می توانست  موقعیت  دو  در  آلکارس 

درخشش  اما  برساند  مثر  به  را  تساوی 

براوو و یک بار هم تیر دروازه مانع از این 

امر شد. ضمن این که بارسا نیز در دقیقه 

زدن  برای  بخت  بهرتین  توسط مسی   ۴۰

با  نیمه  این  تا  داد  دست  از  را  دوم  گول 

برسد.  امتام  به  بارسا  گوله  یک  برتری 

شایستگی  اول،  دقیقه   ۴۵ در  والنسیا 

را  ا  بارسلون به  گول  یک  حداقل  زدن 

داشت.

تغییر  یک  با  ا  بارسلون را  دوم  نیمه 

نیمه  در  که  آدریانو  کرد.  آغاز  تاکتیکی 

منایش  به  خود  از  ضعیفی  بازی  اول 

گذاشته بود، جای خود را به راکیتیچ داد 

دفاع  مرکز  به  ماسکرانو  ترتیب،  بدین  و 

در  شد.  منتقل  چپ  دفاع  به  نیز  متئو  و 

حاکم  بارسلونا  نیمه،  این  دقایق  بیشرت 

توپ و زمین بود و فشار شدیدی از میانه 

وارد  والنسیا  بازی کنان  روی  به  زمین 

کرده بود.

دقیقه  در  نیامر  نیز  را  جدی  خطر  اولین 

اما  آورد  وجود  به  آلوس  سانرت  روی   ۵۴

دروازه بان  و  بود  جان  کم  او  رس  رضبه 

والنسیا به راحتی آن را مهار کرد.

مسی  توسط  بارسا   ،۶۵ دقیقه  در 

یابد  دست  نیز  دوم  گول  به  می توانست 

تیر  به  مسی  متاشایی  آزاد  رضبه  اما 

دروازه بان  صحنه  این  در  کرد.  برخورد 

والنسیا تنها نظاره گر توپ بود.

را  آلکارس  والنسیا،  مربی  سانتو  نونو 

بیرون کشید و آلوارو نگردو را وارد زمین 

کرد تا بلکه تغییری در وضعیت تهاجمی 

این تیم ایجاد شود. همین بازی کن چند 

دقیقه پس از ورودش به زمین خالق یک 

موقعیت گول شد که مثری نداشت.

در دقیقه ۷۵ بازی، والنسیا بهرتین بخت 

داد.  دست  از  را  مساوی  گول  زدن  برای 

رضبه رودریگو از بیرون محوطه جریمه را 

براوو به سختی برگشت داد تا حساب کار 

همچنان ۱-۰ باقی مباند.

و  بود  امتام  حال  در  بازی  حالیکه  در 

را  اضافه  وقت های  از  دقیقه  سومین 

ضد  یک  روی  می گذاشتیم،  رس  پشت 

ا دروازه بان والنسیا تک به  حمله، مسی ب

تک شد. او که نای دویدن نداشت، ابتدا 

توپ را به بدن دیگو آلوس کوبید اما در 

برگشت، خودش کار را متام کرد تا خیال 

بارسا از پیروزی راحت شود.

مسی هم گول شامره 3۵ خود را در اللیگا 

به مثر رساند. 

باشگاه  سوئييس  مهاجم  شقريي،  ژردان 

اينرت که بصورت قريض از بايرن به اين تيم 

بازگشت  راه  تنها  که  است  معتقد  پيوسته، 

اينرت به جمع بزرگان، انجام خريدهاي بزرگ 

در نقل و انتقاالت تابستاين است.

ماه  در  اینرت  به  پیوستنش  زمان  از  شقیری 

درخشانی  منایش  نتوانسته  هنوز  جنوری، 

ارائه دهد و در ۱۰ دیداری که برای اینرت در 

به  گول  یک  تنها  رفته،  میدان  به   a رسی 

اینرت هم وضعیت خوبی  مثر رسانده است. 

در جدول ندارد.

مقابل  تیمش  حساس  دیدار  آستانه  در  او 

فوتبال  گفت:  خربنگاران  به  میالن   ac

یا متفاوت از فوتبال آملان است اما هیچ  ایتال

ا این فوتبال  مشکلی برای وفق دادن خودم ب

نداشته ام. مانچینی از من انتظار دارد تا در 

داشته  درخشانی  و  متفاوت  منایش  اینرت 

باشم و برای این کار باید کمک خوبی برای 

هم تیمی هایم باشم. این یک مساله حیاتی 

است. 

فصل جاری فصل خوبی برای اینرت نیست. 

کسی  که  است  فصل هایی  دسته  آن  از 

لیگ  به  اید  ب ما  آورد.  نخواهد  یاد  به  را  آن 

قهرمانان صعود کنیم چرا که اینرت بصورت 

طبیعی باید همیشه در این تورمننت حارض 

بزرگان  جمع  به  می خواهیم  اگر  باشد. 

چندین  تابستان،  فصل  در  اید  ب بازگردیم، 

ا آمدن بازی کنان  خرید بزرگ انجام دهیم. ب

رسشناس، مانچینی این قدرت را دارد تا بار 

دیگر اینرت را به جاده قهرمانی برگرداند.









    یکشنبه30 حمل، 1394سال چهارم شماره 819  



Sundayشماره 819سال چهارم30 حمل، 1394یکشنبه web:  www.etilaatroz.com19 April 2015 Year 04 Vol 819   

اطالعات روز: صبج دیروز )شنبه( 
خانواده های 31 تن مسافر ربوده شده 
خاطر  به  مدنی   فعاالن  از  تعدادی  با 
بی توجهی حکومت در قبال سرنوشت 
این 31 مسافر، درهای وروی پارلمان 

را بستند.
دروازه ی   8 ساعت   3 برای  که  آنان 
بودند،  را بسته کرده  پارلمان  ورودی 
خواستار در اولویت قرار دادن مسئله ی 

رهایی این مسافران شدند.
تنها  نه  مدنی  فعاالن  حرکت  این 
قرار  توجه  مورد  حکومت  سوی  از 
از  وکیل ها  از  تعدادی  بلکه  نگرفت، 
دیوار ساختمان پارلمان داخل رفتند و 
به محافضانش   از وکیل ها  یکی  حتا 

اجازه ی شلیک داد.
در عین حال، رضا خوشک، محمدعلی 
اخالقی و بکتاش سیاوش نمایندگانی 
این  در  معترضان  جمع  به  که  بودند 
اعتراض پیوستند  و از دولت خواستند 
که رهایی این مسافران را در اولویت 

کاری خود قرار دهد.
نتواند  حکومت  اگر  که  گفتند  آنان 
برای رهایی 31 ربوده شده کاری کند، 
در  روز به روز  گروگان گیری  فرهنگ 

کشور نهادینه خواهد شد.

پیش  روز  دو  که  حالی ست  در  این 
طالبان چهار تن از باشندگان ولسوالی 
از  که  آنان  بریدند.  سر  را  مالستان 
ولسوالی مالستان برای خریدن مواشی 
به ولسوالی اجرستان این والیت رفته 
بودند، ابتدا توسط طالبان این ولسوالی 
بریده  سر  سپس  و  می شود  ربوده 

می شوند.
و  شهروندان  از  شماری  هم چنان 
اعتراض  در  دیگر  مدنی  فعاالن 
به  نسبت  حکومت  بی تفاوتی  به 
ربوده شده،  شهروند   31 سرنوشت 
در  امنیتی  نیروهای  سنگین  تلفات 
بدخشان و وضعیت آشفته ی امنیتی و 
اقتصادی در کشور در برابر دِر پارلمان 

دیگ های خالی را به صدا درآوردند.
که  صورتی  در  افزودند،  آنان 
دهد  ادامه  خود  سکوت  به  حکومت 
و امنیت شهروندان را تأمین نکند، به 
حرکت های  و  بزرگ تر  اعتراض های 
کالن تر مردمی دست خواهند زد که 
پیامدهای ناگوار آن به دوش حکومت 

خواهد بود.
به باور این معترضان، حکومت وحدت 
عمرش  از  که  زمانی  مدت  در  ملی 
گذشته، امنیت شهروندان را به درستی 

تأمین نتوانسته است.
آمده  معترضان  این  اعالمیه ی  در 
امنیت  تأمین  که  حالی  در  است، 
اساسی  مکلفیت های  از  شهروندان 
امنیت  دولت  می باشد،  حکومت 
شهروندان ربوده شده را تضمین نکرده 
است. آنان از سکوت نمایندگان مردم 
گفتند،  و  کرده  انتقاد  نیز  پارلمان  در 
زنگ  عنوان  به  را  خالی  دیگ های 
سران  ناشنوای  گوش های  بر  خطر 
به  وکیالن  و  ملی  وحدت  حکومت 

صدا در آورده اند.
در  خواستند،  دولت  از  معترضان  این 
راستای آزادی 31 شهروند ربوده شده 
به  و  داده  به خرج  تالش های جدی 
خانواده های آنان توجه کند. معترضان 
امنیت  تأمین  خواستار  هم چنان 
امنیت  تأمین  افغانستان،  شهروندان 
و  کشور  مواصالتی  شاهراه های 
حمایت مادی و معنوی از خانواده های 

قربانیان بدخشان شدند.
»ع و غ حیا کنید، 31 مسافر را رها 
هردو  ملت،  مغز  ملت،  دیگ  کنید؛ 
شعار هایی  از  بدخشانم«  و  خالی 
بودند که این معترضان با خود حمل 

می کردند.

شبکه ی نسل نو مالستان در واکنش به قتل فجیعانه ی چهار 
به  را متهم  این ولسوالی توسط طالبان، حکومت  باشنده ی 
سکوت ننگین کرد و از دولت خواست که به بی توجهی اش 

در قبال مسافرانی که ربوده می شوند، پایان ببخشد.
چندی پیش چهار تن از باشندگان ولسوالی مالستان که برای 
خرید مواشی به ولسوالی اجرستان رفته بودند، توسط طالبان 

دستگیر و پس از 3 روز سر بریده شدند.
این شبکه از دولت خواست تا عامالن اصلی این قضیه را 
شناسایی و محاکمه کند. آنان هم چنان گفتند که دولت باید 
والیت  آسیب پذیر  ولسوالی های  در  را  امنیتی اش  نیروهای 
در  حوادث  این گونه  مجدد  وقوع  از  تا  دهد  افزایش  غزنی 

آینده جلوگیری شود.
دولت  که  در صورتی  است،  آمده  این شبکه  خبرنامه ی  در 
مدنی  اعتراض های  به  نکند،  توجه  خواسته های شان  به 

گسترده تری دست خواهند زد.
پیشینه ی  به  توجه  با  است،  آمده  خبرنامه هم چنان  این  در 
)اجرستان  ولسوالی  دو  این  میان  که  مسالمت آمیزی  روابط 
بزرگان  و  اهالی  امیدوار ند  است،  بوده  برقرار  مالستان(  و 
ولسوالی اجرستان برای دستگیری قاتالن و اجرای عدالت 
با دولت همکاری نموده و نگذارند اجرستان مبدل به النه ی 

ترور و وحشت گردد.
غالم حضرت صادقی، سخنگوی شبکه ی نسل نو می گوید، 

به دنبال ربوده  شدن چهار تن از باشندگان ولسوالی مالستان، 
رهایی  راستای  در  ولسوالی  این  روحانیون  و  متنفذان 
اجرستان  ولسوالی  بزرگان  با  بارها  ربوده شده های شان 
عملی ای  نتیجه ی  هیچ  مالقات ها  این  اما  کردند؛  مالقات 

را در پی نداشتند.
ادامه  منوال  همین  به  وضعیت  اگر  افزود،  صادقی  آقای 
یابد، مردم ولسوالی مالستان در مسیر عبور و مرور به دیگر 
قرار  بیش تر  آسیب های  معرض  در  والیت ها  و  ولسوالی ها 
خواهند گرفت. او می گوید، در صورتی که حکومت وحدت 
نمی تواند،  برآمده  شهروندان  امنیت  تأمین  عهده ی  از  ملی 

بهتر آن است تا به ضعف خود اعتراف کند.
شازیه اشرفی، یکی از اعضای شبکه ی نسل نو می گوید که 
سکوت حکومت در قبال قربانی شدن شهروندان، خود یک 

فاجعه است که هیچ توجیهی را بر نمی تابد.
به باور اشرفی، اگر دولت به صورت جدی به تأمین امنیت 
ناامنی ها  افزایش  با  مسلح  مخالفان  نپردازد،  شهروندان 
آن ها  با  مبارزه  به  قادر  دولت  آنگاه  و  می شود  نیرومند تر 

نخواهد بود.
اعضای این شبکه از حکومت خواستند که سکوت ننگین و 
بی توجهی سنگین خود در قبال 31 مسافر ربوده شده از زابل 
را بشکند و تالش کند که آن 31 نفر نیز به چنین سرنوشتی 

دچار نشود.

خانواده های مسافران ربوده شده 
درهای پارلمان را برای سه ساعت بستند

سکوت تان ننگین است

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

آدرس: کابل، افغانستان، کوته سنگی، سرک سیلو، مقابل هوتل آریانا، المدینه مارکیت

آدرس فابریکه: هرات، شهرک صنعتی، فاز سوم، سوسن2

»واکنش شبکه ی نسل نو مالستان
 به قتل فجیعانه ی چهار باشنده ی این ولسوالی«


