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سازمان ملل:
فساد مانع پیگیری قضایای خشونت
با زنان در افغانستان شده است

اطالعات روز :یافتههای تازهی سازمان ملل نشان میدهند که زنان
افغانستان برای دسترسی به عدالت هنوز با موانعهای زیادی مواجه
هستند .این گزارش دیروز در کابل منتشر شد و در آن آمده است ،رقم
خشونت با زنان در افغانستان هنوز باالست و فساد اداری در نظام
عدلى و قضايى این کشور ،مانع پيگيرى قضاياى خشونت عليه زنان
شده است .بر اساس این گزارش ،نارساییها در نهادهای عدلی و
قضایی افغانستان ،سوءاستفاده از صالحیت ،مسلکینبودن ...

صفحه 2

صفحه ۲

بلک واتر سابق غنی شد؛
اما تولید مواد مخدر افغانستان...

آیا «دولت اسالمی»
در افغانستان در حال گسترش است؟

در جنگی که پر از ناکامیهاست ،مأموریت مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده در
افغانستان برجسته است .در جریان سالهای اخیر تولید افیون به شکل تدریجی
افزایش یافته و سال گذشته به باالترین میزانش رسید .با این حال ،برندهی
تالشهای مبارزه با مواد مخدر ،مردم افغانستان نیستند ،بلکه شرکت اجیر و
بدنامیست که قبال به نام بلک واتر مشهور بود....

حمله بر جاللآباد داللت بر این دارد که «دولت اسالمی» به افغانستان رسیده است.
نویسنده به این باور است که این رسیدن «دولت اسالمی» نتیجهی خروج نیروهای
جامعهی بینالمللی پیش از حلشدن مشکالت این کشور است .در اینجا مسئله فقط
گذر زمان است .برای ماهها ،شایعههای «دولت اسالمی» به شکل فعالی بر فضای
رسانهای و شبکههای اجتماعی در افغانستان سایه افگنده بود...
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صفحه 4

وزیر داخله:
طالبان دیروز ،زیر نام داعش علیه
ِ
افغانستان حمایت میشوند

اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخله میگوید که داعش از
خارج وارد افغانستان نشده و اکنون ،دشمنان افغانستان گروههای
تروریستی ،به شمول طالبان ،را زیر نام داعش علیه کشور حمایت
میکنند .علومی افزود که حکومت افغانستان دنبال ماهیت است و
دشمن اصلیاش را فراموش نمیکند.
او از کدام گروه یا کشوری نام نبرد ،اما حامی اصلی طالبان در زمان
حکومت حامد کرزی ،پاکستان خوانده شده بود...
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یادداشتروز

دستآورد سفر رییس جمهور به تهران



تدبیر مشترک دو همسایه



برای مقابله
با دشمن مشترک

هادی صادقی

رییس جمهور غنی در رأس یک هیأت بلندپایهی دولتی به
تهران رفت و با رییس جمهور و دیگر مقامهای ارشد این کشور
دیدار کرد .در این دیدارها بر گسترش مناسبات دوستانه و تقویت
همکاریهای سیاسی ،امنیتی و اقتصادی دو کشور تأکید کردند
و موافقتنامههای همکاری مشترک در بخشهای سیاسی و
علمی-تحصیلی را به امضا رساندند.
رهبران دو کشور تعهد کردهاند که در مبارزه با تروریسم و مواد
مخدر ،خصوص ًا مقابله با خطر داعش ،در منطقه همکاریهای
امنیتی و اطالعاتی داشته باشند و نیز دولت ایران وعده داده
که تمام مهاجران افغانستان در ایران را ثبت نام میکند و نیز
در زمینهی کشت بدیل و حمایت از زراعت در افغانستان کمک
میکند .این کشور همچنان گفته که مسیر ترانزیت را از ایران
برای صادرات محصوالت زراعتی افغانستان به کشورهای دیگر
فراهم میکند.
سفر رییس جمهور غنی به ایران پراهمیت است .این سفر در
شرایطی صورت گرفت که موضعگیری اخیر دولت افغانستان
به حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن ،ایران ،همسایهی
غربی افغانستان را نگران ساخته بود و توازن معادلهی سیاست
خارجی افغانستان در منطقه را برهم زده بود .سفر رییس جمهور
غنی به تهران نگرانی ایران در این مورد را رفع کرده و توازن را
در معادلهی منطقهای دوباره برقرار میکند.
افزون بر آن ،این سفر در شرایطی انجام میشود که منطقه
با خطر نوع جدیدی از تروریسم به نام داعش و گسترش
افراطگرایی مواجه میباشد .داعش به عنوان یک گروه
تروریستی برای تمامی کشورهای منطقه و فرامنطقه یک تهدید
است؛ اما این تهدید برای ایران و افغانستان با توجه به بستر
اجتماعی و موقعیت سیاسی و امنیتی آنها ،نزدیکتر است .ایران
در مرزهای غربی و جنوبیاش عمال با تهدید داعش روبهرو
است .در مرزهای جنوبی و شرقیاش نیز با این تهدید مواجه
میباشد .عالوه بر آن ،این کشور از نفوذ تفکر افراطگرایی در
استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق هممرز با افغانستان
و پاکستان احساس خطر میکند .افغانستان نیز با این تهدید
مواجه است و عم ً
ال در بخشهایی از کشور با عوامل داعش
دستوپنجه نرم میکند.
از سوی دیگر ،مبارزهی مشترک با قاچاق مواد مخدر برای ایران
و فراهمشدن مسیر ترانزیت محصوالت زراعتی افغانستان از
طریق ایران به کشورهای مقصد و نیز حل مشکالت مهاجران
افغانستان در ایران ،برای دولت افغانستان از اهمیت فراوانی
برخوردار میباشد.
کابل و تهران در عرصهی مبارزه با تروریسم و قاچاق مواد مخدر
شدیداً به همکاری همدیگر نیاز دارند .ایران در معرض مستقیم
ورود و ترانزیت مواد مخدر افغانستان میباشد .مبارزه با این
پدیده ،بدون همکاری عملی و صادقانهی دو کشور امکانپذیر
نیست .در گذشته برنامههای مشترک و توافقنامههای گوناگون
میان دو کشور برای مقابلهی مشترک با این پدیده صورت
گرفته بود؛ اما مؤثریت چندانی نداشت .همکاری قاطع با این
پدیده ،به همکاری بیشتر از هماهنگی صرف و تبادلهی برخی
اطالعات در مورد قاچاق مواد مخدر ضرورت دارد .دو کشور باید
اتاقهای عمل مشترک و حتا پولیس مرزی مشترک برای مقابله
قاچاقچیان داشته باشند.
در عرصهی مبارزه با داعش نیز دو کشور دارای منافع امنیتی
مشترک میباشند .در حال حاضر گروه داعش بیشترین توان
و وقت خود را برای نفوذ و محکمکردن سنگرهایش در والیت
مرزی فراه که با ایران هممرز است ،متمرکز کرده است .گفته
میشود این گروه تالش میکند با نفوذ قوی در فراه ،این والیت
را زیر کنترول خود درآورد و از آنجا مناطق جنوبی ایران را
ناامن بسازد .البته هدف این گروه ایجاد ناامنی در هردو کشور
میباشد و از اینرو ،افغانستان و ایران عمال با دشمن جدیدی
مواجه میباشند .مبارزه با دشمن نوظهور مشترک ،نیازمند
همکاریهای جدی و صادقانه میباشد .همکاریهای امنیتی و
اطالعاتی برای مقابله با تروریسم مرزی و قاچاق مواد مخدر در
شرایط کنونی برای دو کشور حیاتی بوده و باید این همکاریها
گسترش یابد.

از ضرورت همکاری میان افغانستان و ایران سخن گفته شد
اطالعات روز :محمداشرف غنی ،رییس جمهور
کشور صبح روز یکشنبه در رأس یک هیأت
بلندپایهی دولتی به ایران رفت .وزارت خارجهی
کشور علت اصلی این سفر را مالقات با مقامهای
ایرانی و امضای تفاهمنامهی همکاریهای
دوجانبه میان این دو کشور عنوان کرده است.
این سفر به دعوت رسمی حسن روحانی ،رییس
جمهور ایران صورت گرفته است.
محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی،
صالحالدین ربانی وزیر امور خارجه ،حنیف اتمر
مشاور امنیت ملی رییس جمهور ،اکلیل حکیمی
وزیر مالیه ،داوودشاه صبا وزیر معادن و پترولیم
و سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجران و
عودتکنندگان رییس جمهور غنی را در این سفر
همراهی کردهاند.
رییس جمهور غنی در سلسله سفرهای خارجیاش
در حالی به ایران سفر کرد که به خاطر بحران
یمن ،ایران و عربستان در دو جبههی مخالف
هم قرار گرفتهاند و افغانستان حمایت خود را از

عربستان اعالم کرده است.
ضرورت همکاری میان دو کشور
حسن روحانی ،رییس جمهور ایران و محمداشرف
غنی ،رییس جمهور افغانستان پس از گفتوگو در
نشست خبری مشترکی در تهران ،بر گسترش
همکاریهای دوجانبه و ایجاد فصلی نو در روابط
میان این دو کشو ر تأکید کردند .آقای روحانی
در این نشست خبری گفت« :سفر رییس
جمهوری افغانستان که نمایندهی دولت وحدت
ملی افغانستان است ،آغازی برای همکاریهای
وسیعتر خواهد بود».
رییس جمهور غنی نیز بر همکاریهای دوجانبه،
سهجانبه و منطقهای تأکید کرد و گفت« :باید
تالش کنیم تا منطقهی را از شرایط خطر ،به
مرحلهی صلح و ثبات برسانیم؛ زیرا ما با خطر
جدی و اشکال مختلف تروریسم روبهرو هستیم
و بدون همکاری منطقهای ،نمیتوا ن با پدیدهی
شومی مانند داعش مبارزه کرد».
حسن روحانی ،رییس جمهور ایران در این

کنفرانس گفت که ایران و افغانستان خواهان
گسترش همکاریهای دوجانبه در حوزههای
امنیتی ،اقتصادی ،صنایع و معادن ،انرژی،
تجارت ،مبارزه با قاچاق مواد مخدر و راه آهن
هستند.
رییس جمهور ایران در این نشست خبری گفت
که بر مبنای مذکرات انجامشده در این سفر،
مهاجران افغانستانی مقیم ایران ثبتنام خواهند
شد .به گفتهی او ،پس از ثبت نام این مهاجران
ترتیبی گرفته میشود تا کسانی که برای کار به
ایران سفر میکنند ،در چارچوب قانون به این
کشور سفر کنند.
در این دیدار به همکاریهای اطالعاتی و امنیتی
میان دو کشور در مبارزه با تروریسم و مقابله با
افراطگرایی ،بهخصوص در مناطق مرزی میان دو
کشور ،تأکید شده است.
فعالیتهای چندجانبه میان ایران و افغانستان
با کشورهای هند ،چین ،ترکمنستان و تمام
کشورهای اطراف دریای خزر و آسیای میانه برای

تأمین منافع دو کشور و منطقه ،از بخشهای
دیگر این گفتوگو بوده که آقای روحانی به آن
اشاره کرده است.
همچنان آقای روحانی با اشاره به افزایش کشت
مواد مخدر در افغانستان ،گفته است که وزارت
کشاورزی ایران ،افغانستان را در جاگزینی کشت
مواد مخدر کمک مینماید تا مسیر ترانزیت
محصوالت افغانستان در کشورهای مختلف
فراهم شود.
رییس جمهور کشور در این نشست مشترک در
بارهی مهاجران افغانستانی در ایران ،مواد مخدر
و تروریسم صبحت کرده است .همچنان او اظهار
امیدواری کرده که رییس جمهور ایران به کابل
سفر کند.
در این دیدار دو سند تفاهم و همکاری میان
وزیران خارجهی دو کشور و نیز وزارت علوم،
اطالعات و فنآوری ایران با وزارت تحصیالت
عالی افغانستان در حضور هر دو رییس جمهور به
امضا رسیده است.

سازمان ملل:

فساد مانع پیگیری قضایای خشونت با زنان در افغانستان شده است
اطالعات روز :یافتههای تازهی سازمان ملل نشان میدهند که
زنان افغانستان برای دسترسی به عدالت هنوز با موانعهای زیادی
مواجه هستند .این گزارش دیروز در کابل منتشر شد و در آن آمده
است ،رقم خشونت با زنان در افغانستان هنوز باالست و فساد
اداری در نظام عدلى و قضايى این کشور ،مانع پيگيرى قضاياى
خشونت عليه زنان شده است.
بر اساس این گزارش ،نارساییها در نهادهای عدلی و قضایی
افغانستان ،سوءاستفاده از صالحیت ،مسلکینبودن مسئوالن
نهادهای یادشده و فشارهای فرهنگی و خانوادگی باعث شده تا
زنان این کشور از پیگیری قضایایشان توسط نهادهای عدلی و
قضایی دلسرد شود.
در گزارش آمده است ،به همین دلیل اکثر زنان افغانستان
پیگیری قضایایشان را به جای نهادهای عدلی و قضایی،

از طریق میانجیگری (جرگهی سنتی) ترجیح دادهاند .در این
گزارش سازمان ملل با  110زن معروض مصاحبه شده و از این
ِ
میان ،تنها پنج درصد آنان قضایایشان را از طریق نهادهای
عدلی و قضایی حل کردهاند.
ایوان شیمونویچ ،معاون سرمنشی سازمان ملل در بخش حقوق
بشر دیروز هنگام نشر این گزارش در کابل گفت ،از میان 110
قضیهی خشونت با زنان 65 ،درصد موارد خشونت از طریق
میانجیگری حل شده است .او افزود ،برای پیگیری قضایای
خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری ،باید معیارهای باالیی
در نظر گرفته شوند.
خشونت علیه زنان در کشور گسترده است و نهادهای مدافع
حقوق زن همواره از این مسئله ابراز نگرانی کردهاند .بر اساس
معلومات ارائهشده ،در حال حاضر  25نوع خشونت علیه زنان در

کشور وجود دارد که  19نوع آن در قانون منع خشونت علیه زنان
جرم پنداشته شدهاند.
رواجهای سنتی ،فساد گسترده در نهادهای عدلی و قضایی،
مجازاتنشدن عامالن خشونت علیه زنان ،فقر و بیکاری و نبود
ارادهی سیاسی برای حل این مشکل ،از عوامل افزایش خشونت
علیه زنان خوانده شدهاند .در همین حال ،در گزارش سازمان ملل
پیشنهاد شده تا برای محو خشونت علیه زنان در افغانستان ،فساد
از نظام عدلی و قضایی این کشور محو شود.
نیکوالس هیسم ،نمایندهی ویژهی سازمان ملل در کابل ،حل
قضایای خشونت علیه زنان از طریق میانجیگری را سوالبرانگیز
خواند و گفت ،باید اطمینان حاصل شود که حقوق زنان با استفاده
از این روش پامال نمیشود .او افزود ،از قضایایی که از طریق
میانجیگری حل میشوند ،باید نظارت شود.

وزیر داخله:

طالبان دیروز ،زیر نام داعش علیه افغانستان حمایت میشوند
ِ
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخله
میگوید که داعش از خارج وارد افغانستان
نشده و اکنون ،دشمنان افغانستان گروههای
تروریستی ،به شمول طالبان ،را زیر نام داعش
علیه کشور حمایت میکنند .علومی افزود که
حکومت افغانستان دنبال ماهیت است و دشمن
اصلیاش را فراموش نمیکند.
او از کدام گروه یا کشوری نام نبرد ،اما حامی
اصلی طالبان در زمان حکومت حامد کرزی،
پاکستان خوانده شده بود .رییس جمهور پیشین
که در زمان حکومتش حداقل  19بار برای تأمین
صلح به پاکستان سفر کرده بود ،میگوید که
تمام النههای تروریستی در پاکستان اند و از
آنجا علیه افغانستان حمایت میشوند.
در زمان حکومت کرزی ،روابط کابل و اسالمآباد
به اوج تیرگی رسید؛ اما با روی کار آمدن حکومت

وحدت ملی ،روابط دو کشور ظاهراً بهبود یافته
است .اکنون دید و بازدید مقامهای دو کشور
برای تأمین صلح در افغانستان و منطقه ادامه
دارد و پاکستان از همکاریاش در این زمینه
اطمینان داده است.
اما همزمان با اعالم همکاری پاکستان با روند
مذاکرات صلح و تالشهای مقامهای حکومتی
در این زمینه ،از ظهور داعش در کشور گزارش
میشود .در دو ماه اخیر ،از حضور داعش در
والیتهای هلمند ،ننگرهار ،قندوز ،غزنی ،زابل،
سرپل ،فاریاب و چند والیت دیگر گزارش شده
است.
رییس جمهور دو روز پیش در سفرش به
بدخشان گفت ،داعش مسئولیت حملهی خونین
در ننگرهار را که باعث کشته شدن بیش از 30
تن شد ،بر عهده گرفته است .با اینحال ،شماری

از کارشناسان مسایل سیاسی و اعضای مجلس
میگویند ،طالبان یک پروژه علیه افغانستان بود
و حال این پروژه پایان یافته و داعش جای آن
را گرفته است.
شماری از مقامهای امنیتی نیز گفتهاند ،طالبان
بیرق سفیدشان را به سیاه تبدیل کرده و به کشتار
مردم بیگناه و نیروهای امنیتی ادامه میدهند .از
سویی هم ،گزارشهای دیگری وجود دارند که
افراد داعش در افغانستان فعالیت دارند و روند
پیوستن طالبان به این گروه جریان دارد.
در همین حال ،وزیر داخله گفت ،افغانستان
دشمن اصلی خود را هیچوقت فراموش نمیکند
و متوجه حامیان تروریسم هست« :ما دنبال
ماهیتیم ،نه شکل» .او افزود که حمایتگران
گذشتهی تروریسم حال نیز در تالش اند تا
در افغانستان صلح برقرار نشود و النههای

گذشتهی تروریسم ،طالبان را زیر نام داعش
علیه افغانستان حمایت میکند.
او این اظهارات را دیروز در مجلس سنا بیان
کرد .مجلس سنا وزیر دخله ،معاون رییس
ستاد مشترک ارتش و معاون امنیت ملی را به
خاطر افزایش ناامنیها و رویدادهای ننگرهار و
بدخشان فراخوانده بود .حسامالدین حسام ،معاون
امنیت ملی در این نشست گفت ،داعش همان
طالبان سابق است و اکنون به شیوهی دیگری با
حرکتهای داعشی عمل میکنند.
مقامهای امنیتی در این نشست گفتند ،برای رفع
تهدید ،نیروهای امنیتی برنامههای عملیاتی را
در والیتهای ناامن ،بهویژه شمال کشور ،روی
دست دارند .به باور آنان ،به نیروهای امنیتی
دستور داده شده که پس از این به دشمنان مردم
رحم نکنند و آنان را به خاک و خون بکشانند.

سرور دانش:

ساختار آموزشی افغانستان اصالح شود
اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم
ریاست جمهوری دیروز در نشست ملی سواد
در کابل گفت ،ساختار تعلیم و تربیه در کشور
کهنه است و باید اصالح شود .او افزود که اگر
در بخش آموزشی ساختار مدرن و مطابق روز
به وجود نیاید ،بیسوادی به عنوان یک معضل
در افغانستان باقی خواهد ماند.
معاون دوم رییس جمهور گفت ،اینهمه
خشونت ،جنگ ،ترور و انتحار که امروز حیات

جمعی ما را تهدید میکند ،ریشه در ناآگاهی
جامعه دارد .آقای دانش در ادامه افزود که
 70درصد مردم افغانستان بیسواد هستند.
دو عامل عمدهی بیسوادی در کشور ،فقر و
ناامنی خوانده شدهاند.
در سه دهه جنگ ،شهروندان از مکتب محروم
شدند و از سوی دیگر ،فقر باعث شده تا
تعداد زیادی از جوانان از رفتن به مکتب و
دانشگاهها محروم شوند .صدها مکتب از 13

سال بدینسو به دلیل ناامنی در شماری از
والیتهای کشور مسدودند و این باعث شده
تا هزاران تن از رفتن به مکتب محروم شوند.
در همین حال ،معاون دوم رییس جهور
میگوید که برای افزایش سطح سواد ،نیاز
به تدوین استراتژی کالن مبارزه با بیسوادی،
تصویب قوانین مؤثر ،اصالح ساختار نظام
آموزشی ،ارائه و توجه به دیدگاهای جدید در
زمینهی سوادآموزی ،توجه به گروههای خاص

اجتماعی و سازماندهی نقش سایر نهادهای
مرتبط با برنامهی سوادآموزی است.
او در ادامه افزود ،یکی از شیوههای مؤثر
سوادآموزی ،اجباریکردن تدریجی سواد است
که ازطریق اجباریشدن آن باالی گروههای
خاص ،میتوان اقدام کرد و این مورد تحت
بررسی کمیتهی ملی سوادآموزی قرار دارد.
دانش از وزارتها و نهادهای آموزشی خواست
تا برای بهبود وضعیت آموزشی تالش کنند.

بلک واتر سابق غنی شد؛
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اما تولید مواد مخدر افغانستان در باالترین میزانش قرار دارد
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

شعر به زبان دری

در جنگی که پر از ناکامیهاست ،مأموریت مبارزه
با مواد مخدر ایاالت متحده در افغانستان برجسته
است .در جریان سالهای اخیر تولید افیون به شکل
تدریجی افزایش یافته و سال گذشته به باالترین
میزانش رسید .با این حال ،برندهی تالشهای
مبارزه با مواد مخدر ،مردم افغانستان نیستند ،بلکه
شرکت اجیر و بدنامیست که قبال به نام بلک واتر
مشهور بود.
آماری که اخیرا ً نشر شده ،نشان میدهد که این
شرکت امنیتی خصوصی ،با نام تجارتی جدیدش
که از سال  2001بدینسو به اکادمی مشهور
است ،بیش از یکچهارم یک میلیارد دالری را که
در تالشهای وزارت دفاع امریکا در راستای از
بینبردن مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده
است ،به دست آورده و این مبلغ ،حدود  21درصد
 1.5میلیارد دالر پول قراردادهایی را تشکیل میدهد
که پنتاگون از سال  2002بدینسو برای این کار
اختصاص داده است.
این شرکت ،دومین دریافتکنندهی بزرگ پولهایی
است که به شکل سخاوتمندانه در زمینهی مبارزه
با مواد مخدر در افغانستان به مصرف رسیده است.
تنها غول دفاعی ،نوردروپ گرمن ،با دریافت
 325میلیون دالر از بلک واتر پیشی دارد .نظر به
گزارش سربازرس ایاالت متحدهی برای «بازسازی»
افغانستان 309 ،میلیون دالری را که اکادمی
از مالیهدهندگان امریکایی به دست آورد ،برای
«آموزش ،تجهیز و حمایت لوجیستیکی از نیروهای
امنیتی افغانستان ،از جمله وزارت داخلی و پولیس
مرزی افغانستان ،که عملیات مبارزه با مواد مخدر را
انجام میدهند» ،پرداخت شده بود.
نظر به یک سلسله تحقیقات رسمی تازه ،تالشهای
مبارزه با مواد مخدر ایاالت متحده با ریشهکن
ساختن تجارت افیون که عمیقا ریشه دوانیده
است ،فاصلهی زیادی دارند و بیهوده ثابت شدهاند.
جنبههای دیگر میلیاردها دالری که ایاالت متحده
در جریان سیزده سال گذشته در افغانستان سرازیر
کرده است ،حتا به رونق مواد مخدر کمک کرده
است.
در ماه دسامبر ،سازمان ملل متحد گزارش داد که
از سال  2001بدینسو ،زمینهایی که برای کشت
تریاک استفاده میشود 60 ،درصد گسترش یافته
است و به  209هزار هکتار رسیده است .هیرویین

در سال  ،2010بلک واتر یکی از جمله شرکتهایی بود که توسط
وزارت خارجهی ایاالت متحده در یک قرارداد  10میلیارد دالری برای
محافظت از دیپلماتهایش در سراسر جهان انتخاب شده بود .زمانی
که مأموران بلک واتر در سال  2007در میدان نیسور در بغداد بر افراد
ملکی عراقی آتش گشود ،دقیقا همین مأموریت را انجام داد و این
شرکت را به شرکت بدنامی در زمینهی امنیت خصوصی تبدیل کرد .در
سال بعد ،مدیر عامل این شرکت که به تازگی انتصاب شده بود ،گفت:
«ما از [ارائهی] خدمات امنیتی عقبنشینی نمیکنیم».
و مورفین افغانستان که ارزش آن  3میلیارد دالر
تخمین شده است ،حدود  15درصد تولید ناخالص
داخلی افغانستان را تشکیل میدهد .سازمان ملل
متحد گزارش داد« :با توجه به رشد در کشت تریاک،
باید فرض برآن باشد که درآمد طالبان از تجارت غیر
قانونی مواد مخدر یک عامل مهم در ایجاد دارایی
برای این گروه باقی مانده است» .در همان ماه،
سربازرس کل ایاالت متحده برای افغانستان هشدار
داد که با پایان یافتن جنگ و فرار پولهای کمکی
از کشور ،تجارت تریاک قطعا افزایش خواهد یافت.
با این حال ،سربازرس کل همچنان اظهار داشت
که پروژههای ایاالت متحده در زمینهی بازسازی،
بهویژه پروژههایی که به «بهبود آبیاری ،جادهها و
کمکهای زراعتی» اختصاص یافته بودند ،احتماال
انفجار در کشت تریاک را رهبری میکردند.
سربازرس کل دریافت که «در یک دههی گذشته،
تکنولوژی مقرون به صرفهی چاه عمیق200 ،
هزار هکتار بیابان در جنوب غرب افغانستان را
به زمینهای زراعتی تبدیل کرد» .وی همچنان
نتیجهگیری کرد که «بخش بزرگی از زمینهایی
که به زمینهای زراعتی تبدیل شده است ،به کشت
تریاک اختصاص داده شده است».
اکادمی یا بلک واتر پیشین ،در افغانستان تاریخ
بدنامی دارد .نظر به گزارش مجلس سنای امریکا،
بلک واتر زمانی یک شرکت سایه را راه انداخته بود
تا فعالیتهایش را مخفی نگهدارد؛ به طوری که
کشتار افراد ملکی عراقی و افغان توسط کارمندان
این شرکت ،مانع قراردادهای آن نشود.

ایریک پرینس ،بنیانگذار بلک واتر ،این شرکت را
فروخت و سپس در سال  ،2010به « »Xeتغییر نام
داد .این شرکت ،تحت مالکیت جدید ،گهگاهی
به فعالیت اصلی اش در زمینهی آموزش کارمندان
ارتش و پولیس اشاره میکند؛ اما هرگز خودش را از
قراردادهای امنیتی محروم نکرده است.
در سال  ،2010بلک واتر یکی از جمله شرکتهایی
بود که توسط وزارت خارجهی ایاالت متحده در
یک قرارداد  10میلیارد دالری برای محافظت از
دیپلماتهایش در سراسر جهان انتخاب شده بود.
زمانی که مأموران بلک واتر در سال  2007در میدان
نیسور در بغداد بر افراد ملکی عراقی آتش گشود،
دقیقا همین مأموریت را انجام داد و این شرکت را
به شرکت بدنامی در زمینهی امنیت خصوصی تبدیل
کرد .در سال بعد ،مدیر عامل این شرکت که به
تازگی انتصاب شده بود ،گفت« :ما از [ارائهی]
خدمات امنیتی عقبنشینی نمیکنیم».
یک سخنگوی شرکت مادر اکادمی ،کانستیلیز
گروپ ،گفت که شرکت فعلی از اصل بلک واتر جدا
شده است .تام مکین ،یکی از سخنگویان کانستلیز
گروپ گفت« :از آن زمان ،مالکان جدید از طریق
یک مدیریت جدید با پشتکار تالش کردهاند به
[شرکت] شهرت شایستگی و مسئولیتپذیری بدهند.
بسیاری از انتقادات را درک میکنم ،ما تا بدست
آوردن اعتماد آنها راه درازی در پیش داریم و برای
برخیها ،هرکاری کنیم دیدگاه آنها را تغییر نخواهد
داد .صرف میتوانم تکرار کنم که ما برای عملی
کردن آنچه را قول داده ایم بسیار متعهد هستیم».

مادر جان اجازه است یک کمی انتحار کنم؟
دل خود را خنک و نان دشمن را زار کنم؟
مادر جان! من عاشق محترم حور حور گشتهام
از راه زندگی و زندگی دور دور گشته ام
مادر جان! دوستان من ک ً
ال کفن پوشیده اند
بهر برباد کردن کفار زیااااااد کوشیده اند
مادر جان! ساعت چند سرمه به چشمم میزنی؟
ُمردم از خشم؛ چه زمان سویچ خشمم میزنی؟
مادر جان! گریه نکن بچه گکت غازی شده
خیلی تیز ،خیلی چاالک مثل سگ تازی شده
مادر جان! واسکت نو جدید خریدهام ،دیروز
بهر تفریح سر چند نفر بریدهام ،دیروز
مادر جان! بس است دیگر گریه نکن قربان تو
مولوی صاحب نگفت درد میکند دندان تو؟
مولوی صاحب دیروز برای ما افسانه خواند
قصهی حور بهشت و میوه و از خانه خواند
گفت حوران عزیز خیلی سفید است مثل شیر
گفت شاید صد دانهاش جمع شده پیش قدیر
آن قدیر که پارسال ترقاند خود را بین جمع
گفته میشه میخوره دانه انار ده پیش شمع
مادر جان! میگه که حور پر از انار و کشمش است
پر از عسل ،پر از شکر ،بهر شهیدان بخشش است
مادر جان میگه که مثل کبوتر دانس بلد است
اوه خدا جان! میگه خیلی چرخش و چانس بلد است
مادر جان! خسته شدم ،اینجا نه حور است نه پری
نه زه نقره خانهای ،نه با ِغ پر کاکل سری
از ایمان من خبر داری که خیلی محکم است؟
خیلی محکم ،بیخی محکم ،هیچ دیگه باز محکم است
مادر جان! لطف ًا حاللم کن مرا شیر دادهای
گاهی شغلم ،گاهی زردگ ،گاهی هم سیر دادهای
مادر جان! تو آرزو داشتی که خوب آدم شوم
درس بخوانم خوب زیاد تا نور این عالم شوم
اما ای مادر مرا شوق شهادت آمده
وقت خودترقانی و وقت رشادت آمده
میروم تا بفشارم دکمهای واسکت خویش
گل و گلزار بکنم فردای قیامت خویش
ندهم یک تار موی حور به صد ناز زمان
نکنم پنهان این عشق را من از مغز و زبان
حاال ای مادر! مریز اشک و بخند یک چند کیلو
جایگاه انتحار من مشخص شد ،سیلو!
من به فرمان امیر المومنین جنگ میکنم
خاک را برای کفار مثل قبر تنگ میکنم
گفت مادر ،کیست کافر؟ کیست غیر کافرم؟
دست خود خونین نکن به خون مردم ،پسرم!
خون کدام است ،انتحار من شهادت میشود
آلهی وصل بهشت بعد از قیامت میشود
گفت مادر ،او بچه بیرون نمان پای از درت!
تو هنوز آدم نشدی ،خاک عالم بر سرت!!!
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آیا «دولت اسالمی»
در افغانستان در حال گسترش است؟
منبع :نیویارک تایمز

نویسنده:جوزف گلدشتین

حمله بر جاللآباد داللت بر این دارد که «دولت اسالمی» به
افغانستان رسیده است .نویسنده به این باور است که این رسیدن
«دولت اسالمی» نتیجهی خروج نیروهای جامعهی بینالمللی
پیش از حلشدن مشکالت این کشور است.
در اینجا مسئله فقط گذر زمان است .برای ماهها ،شایعههای
«دولت اسالمی» به شکل فعالی بر فضای رسانهای و شبکههای
اجتماعی در افغانستان سایه افگنده بود .بعضی مقامهای بلندپایهی
حکومت نیز در تولید حدس و گمانها سهم گرفتند؛ در حالی که
شمار دیگر ادعاهای آنان را رد کردند .اما اکنون به نظر میرسد
آنان رسم ًا حضور یافتهاند :اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان،
حضور دولت اسالمی را تأیید کرده و گفته است که مسئولیت
انفجار در جاللآباد که جان  33تن را گرفت ،بر عهدهی داعش
است.
حاال نگرانی این است که رویدادهای وحشتناکی که در عراق
اتفاق افتادند ،در افغانستان تکرار شوند .کابل زیر سیطرهی
حکومت ضعیفی قرار دارد که از دو جناح رقیب ساخته شده و بعد
از گذشت بیشتر از ششماه ،بهسختی وزیران کابینه را مشخص
کردهاند .تا پایان سال گذشته اکثر نیروهای بینالمللی این کشور
را ترک کردند و پس از  13سال ،نیروهای بینالمللی کمک به
امنیت که در چهارچوب مأموریت ناتو کار میکردند ،به تاریخ
پیوست .درست است که تعدادی نیروی بینالمللی برای حمایت از
مأموریت آموزش سربازان نیروهای امنیتی افغانستان در این کشور
باقی ماندهاند؛ اما با وجودی که مأموریتشان را «حمایت قاطع»
نام نهادهاند ،در صورت جدیشدن اوضاع نمیتوانند کاری را که
از آنان انتظار میرود ،انجام دهند .نیروهای امنیتی افغانستان در
دو عملیات اخیر ،در جنوب و شمالشرق خوب رزمیدند؛ اما در
موقعیتی قرار ندارند که بتوانند شورشیان تروریست را سرکوب
کنند .به این دلیل ،دولت اسالمی میتواند فعالیتهایش را در آن
کشور گسترش دهد.
افغانستان ،صحنهی جدید عملیاتها
جامعهی بینالمللی اکنون قیمت زودهنگام ترک کردن افغانستان
را میپردازند .آنان به این دلیل از افغانستان بیرون نشدند که
مأموریتشان موفقانه به پایان رسیده باشد ،بلکه به این خاطر
این کشور را ترک کردند که رایدهندگان در آن کشورها به
ادامهی مأموریت قناعت داده نمیشدند .نظامیان و کارشناسان
توسعه از اوضاع پر هرجوهرج در افغانستان به خوبی آگاه اند ،اما
سیاستمداران تالش میکنند که بر آن روپوش بگذارند ودر عین
زمان ،منابع مالی را برای بازسازیهای غیرنظامی کاهش دهند.
اما این واقعیت که دولت اسالمی اکنون در افغانستان سر برآورده،
بدون ارتباط با توسعههای اخیر در سوریه و عراق نیست .در
هفتههای اخیر ،اسالمگرایان تندرو زیر فشار فزاینده قرار گرفتهاند.

برگردان :حمید مهدوی

اما حملهی جاللآباد نشانهها و شواهد حملههای گروههای تروریستی منطقهای را بر خود دارد که به منظور بیثبات ساختن
حکومتهای کابل و اسالمآباد و تبدیل شدن به سرخط خبرها راهاندازی میشوند .در واقع ،اطالعاتی که دویچه وله به آن دست
یافته ،نشان میدهند که منبعی که مسئولیت حمله را به عهده گرفته ،یک عضو پیشین طالبان پاکستانی است .مدتی پیش گروهی
از طالبان افغانستان از آنان جدا شدند و بیعت خود را با داعش در یک پیام ویدیویی اعالم کردند؛ هیچ کسی نمیداند که آیا
آنان اکنون مستقیما از عراق فرمان دریافت میکنند یا مانند یک «نمایندگی انحصاری دولت اسالمی برای ترور» کار میکنند.
هردوی این سناریوها ،چشمانداز ترسناکی را در پیشروی ما ترسیم میکند.
بمبارانها توسط ائتالف بینالمللی آنان را مجبور به بیرون شدن
از چندین موقعیت کرده است .شاید برنامهریزان راهبردی دولت
اسالمی به این فکر باشند که چطور این عقبگردهایشان را با
خبرساز شدن در رسانهها جبران کنند .افغانستان و در آینده شاید
دولت بیثبات دارای سالح هستهای پاکستان ،صحنههای جدید
عملیات برای آنان در نظر گرفته شده باشد.
با این وجود ،چند پرسش هنوز هم بیجواب اند .حملههایی مانند
حملهی روز شنبه بر جاللآباد توسط داعش سابقه نداشته و
هیچگاهی به مثابه گزینهی عملیاتی برای آنان مطرح نبوده است.
برخالف القاعده ،جنگجویان دولت اسالمی تالشی برای جلب
توجه به خود با راهاندازی حملههای انفرادی پرسروصدا ندارند.
به جای آن ،آنان میکوشند که نیرو جذب کنند ،گسترش یابند

و کنترول مناطق همجوار خود را به دست گیرند .پاکسازیهای
قومی و نشر ویدیوهای اعدام و قتل فقط با هدف تقویت و
گسترش «خالفت» صورت میگیرند.
طالبان پیشین در لباس دولت اسالمی
اما حملهی جاللآباد نشانهها و شواهد حملههای گروههای
تروریستی منطقهای را بر خود دارد که به منظور بیثبات ساختن
حکومتهای کابل و اسالمآباد و تبدیل شدن به سرخط خبرها
راهاندازی میشوند .در واقع ،اطالعاتی که دویچه وله به آن دست
یافته ،نشان میدهند که منبعی که مسئولیت حمله را به عهده
گرفته ،یک عضو پیشین طالبان پاکستانی است .مدتی پیش
گروهی از طالبان افغانستان از آنان جدا شدند و بیعت خود را
با داعش در یک پیام ویدیویی اعالم کردند؛ هیچ کسی نمیداند

که آیا آنان اکنون مستقیما از عراق فرمان دریافت میکنند یا
مانند یک «نمایندگی انحصاری دولت اسالمی برای ترور» کار
میکنند .هردوی این سناریوها ،چشمانداز ترسناکی را در پیشروی
ما ترسیم میکند.
از تابستان خونین که فقط طالبان از آن سود میبرند ،باید ترسید.
برای جلوگیری از تشکیل یک گروه داعشی در افغانستان و با توجه
به نزدیکی آن با انبارهای اتمی پاکستان ،به نظر میرسد که کابل
و جامعهی بینالمللی به هر گونه خواست طالبان تن دهند تا فقط
آنان را وارد گفتوگوهای صلح سازند .گذشتهی رژیم تروریستی و
حملههای اخیرشان از نظر دور نگهداشته خواهد شد و تمام آنچه
جامعهی بینالمللی در  13سال گذشته برای آن رزمیدند فراموش
خواهند شد ،به شمول دولت این جهانی (سیکوالر) ،آزادی ،مدارا
و حقوق برابر زنان.



معیار ارج گذاری در چیست؟
رشاد احمد فرزان

مجله تایمز روالغنی همسر رییس جمهور اشرف غنی و
بانوی اول افغانستان را به عنوان یکی از شخصیتهای تاثیر
گذار و برجسته سال معرفی کرده است.این مجله برازندگی
روالغنی را در این دانسته که او بعد از ملکه ثریا همسر
شاه امان الله خان،اولین بانوی اول افغانستان است که در
اجتماع ظاهرمیشود و سخنرانی میکند .اینکه بانو غنی
از سوی مجله تایمز به عنوان شخصیت برجسته سال معرفی
شده است ،یک خبر خوشحال کننده است .اما سوالی
که مطرح است این است؛ روالغنی خانم رییس جمهور
است و درارگ زندگی میکند و همانند زینت کرزی ،خانم
حامد کرزی رییس جمهور پیشین کشور و حاکمان دیگر
افغانستان درخلوت خانه نمینشیند و به طور فرمایشی در
برنامههای سیاسی شرکت می کند،تنها این وجه متفاوت از
شخصیت روالغنی کافی است که از او به عنوان شخصیت

برازنده و تاثیرگذارسال نامبرده شود؟ آیا تاکنون روالغنی،
کدام کارنامه وتاثیرگزاری مهم اجتماعی و سیاسی را در
جامعه افغانستان داشته است که از او به عنوان شخصیت
تاثیرگذار سال درجامعه افغانستان معرفی میشود؟
اگرمعیار بر اینباشد که از زنان برجسته وتاثیرگذار جامعه
افغانستان تقدیرشود .زنانی را در افغانستان سراغ داریم که نه
تنها درجامعه نقش اجتماعی ایفا میکنند؛بلکه کارنام ههای
ماندگار و ارزشمندی را در ایجاد تغییرات اجتماعی و
فرهنگی در جامعه افغانستان داشته اند .درحالیکه بانوغنی
سالها همراه شوهرش در امریکا و خارج از افغانستان
زندگی کرده است و سختیها و رنج هایی که زنان فعال
درداخل کشور روبرو بوده اند و میکشند را در زندگیاش
تجربه نکرده است و به جز از اینکه اکنون درمقام همسر
رییس جمهور میباشد و در کاخ ریاست جمهوری زندگی

مینماید و دربعضی از برنامههای سیاسی شرکت مینماید،
کارنامه دیگری از مبارزات اجتماعی و سیاسی او را در
جامعه افغانستان سراغ نداریم.
دادن عنوانهای چون؛ شخصیت تاثیرگذار و برجسته از
طرف نهادها و سازمانهای جهانی بدون ارتباط به منافع
اقتصادی و سیاسی غولهای اقتصادی و سرمایه داری
جهان نیست .این نهادها پیش از آنکه به دنبال ارج گذاری
از استعدادها و شخصیتهای تاثیرگزار باشند بیشتر به
هدف چهره سازیها برای تامین منافع خویش میباشند.
اگر چنین نیست ،چرا از زنان و شخصیتهای برجسته
و فعالیکه کارنامه و خدمات اجتماعی شان در عرصه
توسعه ،رشد مدنیت و ارزشهای دموکراسی و حقوق بشری
یباشد به عنوان شخصیتهای تاثیرگذار معرفی
هویدا م 
نمینمایند.

اگرمعیار بر اینباشد که از زنان برجسته
وتاثیرگذار جامعه افغانستان تقدیرشود.
زنانی را در افغانستان سراغ داریم که
نه تنها در جامعه نقش اجتماعی ایفا
میکنند؛بلکه کارنامههای ماندگار و
ارزشمندی را در ایجاد تغییرات اجتماعی
و فرهنگی در جامعه افغانستان داشته اند.
درحالیکه بانوغنی سالها همراه شوهرش
در امریکا و خارج از افغانستان زندگی
کرده است و سختیها و رنج هایی که
زنان فعال درداخل کشور روبرو بوده
اند و میکشند را در زندگیاش تجربه
نکرده است و به جز از اینکه اکنون
درمقام همسر رییس جمهور میباشد و
در کاخ ریاست جمهوری زندگی مینماید
و دربعضی از برنامههای سیاسی شرکت
مینماید ،کارنامه دیگری از مبارزات
اجتماعی و سیاسی او را در جامعه
افغانستان سراغ نداریم.
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کابینه دیگر بهانه نیست

گامها ی که باید برداشته شود
فرهاد خراسانی

شانزده نامزد وزیر کابینهی حکومت وحدت ملی که به پارلمان
معرفی شده بودند ،از پارلمان رای اعتماد گرفتند .به این صورت
به جز از وزارت دفاع ملی تمامی وزارتخانهها بعد از گذشت
هفتماه از تشکیل حکومت وحدت صاحب وزیرشدند .اختالف
رهبران حکومت برسرمعرفی اعضای کابینه و رد شدن اکثریت
نامزد وزیران ،در دور اول معرفی اعضای کابینه از سوی
پارلمان ،باعث شده بود که کابینه با گذشت بیش از هفتماه از
تشکیل حکومت وحدت ملی ناتکمیل باقی بماند و وزارت خانهها
و والیتها توسط سرپرستان اداره شوند.
ناتکمیل بودن کابینه و اختالف رهبران حکومت بر سر معرفی
نامزد وزیران دراین مدت ،برتمامی عرصههای کاری حکومت
و ابعاد زندگی اجتماعی جامعه تاثیرمنفی را برجای گذاشته
است .درعرصهی امنیت ،گسترش دامنه فعالیت افراد وابسته
به داعش ،ربودن  31مسافرهزاره در زابل ،قتل فرخنده توسط
اوباشان درشهرکابل ،افزایش حمالت انتحاری وانفجاری و سر
بریدن سربازان اردوی ملی در بدخشان ،سربریدن  4فرد ملکی
شهروندان ولسوالی مالستان والیت غزنی در ولسوالی اجرستان
این والیت و حمله انتحاری دو روزپیش ( شنبه  29حمل) توسط

حکومت تقویت پیدا کرده و مسئوالن والیتها نسبت به وظایف
شان مسئوالنه عمل نمایند.
آنچه را که حکومت در اولین گام باید انجام دهد مقابله در برابر
ناامنیها و تحرکات مخالفان مسلح میباشد .دولت باید در برابر
تمامی تهدیدهای امنیتی ،جدی برخورد کره و هرچه زود تر جلو
فعالیتها و حمالت هراس افگنانه و تروریستی را بگیرد.
باید؛ نخست امنیت راهها و مناطقی که در معرض خطر قرار دارند
مورد توجه قرار گیرد تا جلو فعالیت گروهای تروریستی ،از جمله
افراد وابسته داعش گرفته شود.
دومین اقدامی که روی دست گرفته شود ،مبارزه با فساد و
نارساییها در شیوه حکومت داری است؛ تا اعتماد مردم از
حکومت هرچه بیشترتقویت یابد.
سومین اقدام مهم را که باید دولت نماید ایجاد اشتغال و زمینه
سازی برای فعالیتهای اقتصادی درکشور میباشد .زیرا؛
بیکاری و رکود بازار اقتصادی از جمله دشواریهای بزرگی
است که جامعه با آن مواجه میباشد .بیش از یک سال میشود
که فعالیتهای اقتصادی و بازار کار به خاطر کشمکشهای
سیاسی به حالت رکود در آمده است.

فرد وابسته به داعش در شهر جالل آباد که بیش از  33شهروند
را قربانی و  100تن را زخمی ساخت ،مواردی از اتفاقهای
ناگوارامنیتی میباشند که نشانی از بدترشدن وضعیت امنیتی
درکشور مینمایند.
درعرصه سیاسی ،اختالف رهبران حکومت برسر اعضای کابینه،
باعث کاهش بی اعتمادی مردم از حکومت گردیده و بخاطر بی
برنامهگیها و افزایش ناامنی ،اقتصاد جامعه را درحالت رکود
مواجه ساخته است .افزایش بیکاری و بلند رفتن قیمتها ،مثال
های روشنی از وجود بحران اقتصادی در کشور میباشد.
ناتکمیل بودن کابینه یکی از عوامل بود که این مشکالت به
آن نسبت داده میشد و رهبران حکومت نیز آن را بهانهی برای
کم کاریها و روپوشی برای بی مسئولیتیهای شان در قبال
سرنوشت جامعه استفاده مینموند .اکنون که کابینه تکمیل
شده و زرای جدید انتخاب شده اند .مردم انتظار دارد که وزرای
جدید و حکومت نسبت به حل مشکالت موجود درکشوراحساس
مسئولیت نمایند.
اولین کاری که باید حکومت انجام دهد این است که مسئوالن
والیتها (والیها) را مشخص کرده و معرفی کنند تا اقتدار


پیچ و خمهای
رابطه با ایران برای اشرف غنی
احمد ضیا رفعت ـ بی سی سی فارسی ،صفحه افغانستان

بعد از ایجاد حکومت وحدت ملی این نخستین سفر آقای غنی
به ایران است
محمد اشرف غنی ،رئیس جمهور افغانستان ،در ادامه
تالشهایش برای به وجود آوردن اجماع منطقهای به منظور
فراهمآوری زمینه صلح در افغانستان ،به ایران سفر کردهاست.
بحث و گفتگو برسر همکاریهای اقتصادی ،وضعیت مهاجران
افغانستان در ایران ،مبارزه با قاچاق مواد مخدر و تروریسم از
دیگر هدفهای این سفر خواهد بود.
آقای غنی که پس از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی ،تأمین
صلح در کشورش را در اولویت برنامههای کاری خود اعالم
کرد ،تاکنون به کشورهای پاکستان ،عربستان سعودی ،چین،
امارات متحده عربی و ترکمنستان سفرهایی داشته است ،با
هدف دعوت از این کشورها برای تشویق طالبان به آمدن به
پای میز مذاکره.
جمهوری اسالمی ایران با اینکه از حضور غرب در مرزهای
شرقیاش ناخشنود است ،اما صرف نظر از اختالفهایش
با غرب ،به ویژه آمریکا ،ترجیح داده از دولت افغانستان
حمایت کند .بر بنیاد چنین درکی ،این کشور در چهارده سال
اخیر کمکهای زیادی در زمینههای اقتصادی و فرهنگی به
افغانستان کرده است.
در پیش گرفتن این سیاست سبب شده است که ایران در
سالهای اخیر بتواند از نفوذ فرهنگی و سیاسی قابل توجهی در
افغانستان بهرهمند شود ،به گونهای که گفته میشود رابطه کابل
– تهران گرمتر و نزدیکتر از هر زمانی بودهاست.
آقای غنی در حالی به تهران رفتهاست که تنشها در روابط ایران
و آمریکا  -بزرگترین متحد استراتژیک افغانستان  -دستکم بر
سر موضوع هستهای ایران کاهش یافته است .بهبود نسبی
روابط تهران  -واشنگتن میتواند بر گسترش بیش از پیش روابط
افغانستان و ایران هم موثر باشد؛ ولی باید یادآور شد که آقای
غنی برای دستیابی به صلح با طالبان ،عربستان سعودی –

رقیب استراتژیک ایران در منطقه را بازیگر مهمی در این راستا
تشخیص داده است.
نزدیک شدن بیشتر کابل به ریاض نسبت به سالهای گذشته،
به امید این که دولت عربستان سعودی بتواند راه را به دولت
افغانستان برای صلح با طالبان هموار کند ،بدون شک میتواند
برای تهران ناخوشایند باشد.
سفر اشرف غنی به تهران با تاخیر زیادی نسبت به دیدار او
از ریاض و اسالمآباد صورت میگیرد .دلیل به تعویق افتادن
سفر او در ماه حوت  /اسفند سال گذشته ،برفکوچ یا بهمن در
والیت پنجشیر اعالم شده بود .به باور بعضیها ،این تاخیر شاید
نشانهای از عدم اعتماد الزم کابل بر حسن نیت کامل مقامهای
سیاسی ایران در قبال آوردن صلحی باشد که رقیبان استراتژیک
جمهوری اسالمی در منطقه ،بازیگران اصلی آن هستند.
به باور عدهای از کارشناسان ،حفظ رابطه بسیار گرمی که در
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دوره ریاست جمهوری حامدکرزی میان افغانستان و ایران به
وجود آمده بود در حکومت وحدت ملی چندان ساده به نظر
نمیرسد .دیدگاههای دو جناح حکومت وحدت ملی در رابطه با
ایران متفاوت است.
چند هفته پیش ،زمانی که دولت افغانستان از موضع عربستان
سعودی در قبال یمن حمایت اعالم کرد ،بالفاصله محمد
محقق ،معاون دوم ریاست اجرایی ،از این موضوع به شدت
انتقاد کرد .این وضعیت در درون حکومت نشاندهنده آن است
که هنوز دو جناح حکومت وحدت ملی ،چنان که باید موفق به
توافق بر سر سیاست واحدی در قبال ایران نشده اند.
افغانستان و ایران صرف نظر از این که دیدگاههای مقامهای
سیاسی این دوکشور همواره میتواند دستخوش تغییر شود ،به
سبب همسایگی و رابطه دیرینه فرهنگی و واقعیتهای منطقهای
ناگزیرند رابطه دوستانه خود را حفظ کنند.

یادداشتهایسخیدادهاتف

دشمن کیست؟
دیشب میزگردی را در تلویزیون طلوع میدیدم.
به زبان پشتو بود .یک روزنامهنگار ،یک فعال
مدنی و یک عضو شورای والیتی ننگرهار در این
میزگرد شرکت کرده بودند و در بارهی حملهی
انتحاری اخیر در ننگرهار حرف میزدند .هم
گرداننده و هم آن سه نفر اشتراککننده اصرار
داشتند ،طبق معمول ،که هر بالیی که سر مردم
افغانستان میآید ،محصول فساد در دستگاه
اداری دولت و کمکاری رییس جمهور و رییس
اجرایی است .گویی اگر کژیهای این دستگاه
فسادپرور راست شوند ،همهچیز درست خواهند
شد .هرچند در این نگاه مالمتگر نسبت به
دولت و مسئوالن بلندپایهاش حقیقتی هست،
واقعیت وحشتناکتر اصلی همیشه زیر این
«پار ه حقیقت» پنهان میماند .آن واقعیت این
است:
جامعهی پشتون افغانستان باید با صراحت و
صداقت و قاطعیت طالبان را دشمن اصلی و
شماره یک افغانستان اعالم کند و برای شکست
دادن این نیروی وحشی ویرانگر کمر ببندد.
جامعهی پشتون افغانستان باید از چشم به
چشمشدن با این واقعیت نهراسد که خاستگاه
و پناهگاه و زیستگاه گروه طالبان جامعهی
پشتون افغانستان است و ضربهای که این نیروی
ویرانگر به پشتونها میزند ،به هیچوجه کمتر
از ضربهای نیست که به دیگران میزند .این
توهم که مشکل ما در بیرون است ،در پاکستان
و داعشستانهای عربی ،و طالبان خوب اند
و جنایت نمیکنند و روزی به درد جامعهی
پشتون افغانستان خواهند خورد ،هیچکسی را
به جایی نخواهد رساند .وقتی که میگوییم آن
دهها پیر و جوان و کودک ننگرهاری که تکه
تکه شدند ،قربانیان ستم داعش اند ،روی خود
را از واقعیت دردناکی که در برابر چشم ماست،
میگردانیم و با تالشی منکرانه سعی میکنیم
تقصیر را به گردن کسانی بیندازیم که قاعدتا،
اگر ما همکارشان نباشیم ،نباید بتوانند در
قلب شهرهایمان فاجعه بیافرینند .اگر طالبان
با داعش همکاری نمیکنند و اگر ما با طالبان
همدل و همفکر و همراه نیستیم ،چهگونه ممکن
است هر آدم گرگشدهای که در این جهان
هست ،به افغانستان میآید و در اینجا زندگی
میکند و فاجعه از پی فاجعه خلق میکند؟ اگر
طالبان دشمن نیستند ،برادران مایند ،چه کسانی
هر روز غیرنظامیان بیدفاع و بیپناه را سر
میبرند و پاره پاره میکنند؟
ما دشمن خودیم؛ بیخود قصور و تقصیر را به
گردن چهار چهرهی دولتی نیندازیم.
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بگو مگو از
Younus Negah
خدایا رحم کن
تصویر ویدیویی حادثهی جاللآباد دیروز فور ًا
در فیسبوک نرش شد .آن تصویر برای عدهای
که اینگونه حوادث را از نزدیک شاهد نبودهاند،
تکاندهنده بود و به عدهای ،از جمله من ،کمک کرد تا لحظهای خود را واقع ًا
در آن جهنم تصور کنیم.
واکنشها نسبت به آن اتفاق (که نه در فاجعه ،نه در حادثه و نه در هیچ کلمهی
دیگری میگنجد) برای من آموزنده بود :خدایا رحم کن .خدایا ما چه گناه
کردهایم .خدایا گناهان ما را ببخش .خدایا ما را از رش این وحشیان نجات بده.
لعنت به این وحشیها .از برای خدا این چه حال است.
بهندرت کسانی در این واکنشها حکومت ،مردم و دستهای آشکار پشت این
حوادث را مخاطب قرار دادند .از دیروز تا کنون این سوال ذهنم را مشغول کرده
است که آیا مردم ما این درد آدمخوار را شناختهاند؟ آیا ما هنوز درک کردهایم که
برای زندهماندن دست به دامن چه کسی دراز کنیم؟ آیا ما هنوز فهمیدهایم که
برای جلوگیری از تکرار این حوادث به کدام آدرس فریاد بزنیم؟
سوراخ دعا کجاست؟ تقصیر به گردن خداست یا حکومت؟ ما در آتش گناهان
خود میسوزیم یا در تنور بازی ارشف غنی ،عبدالله ،محقق ،گلبدین و مال عمر؟
آیا با کوبیدن بر دیگچههای خالی ،راهاندخنت اعرتاضهای انجویی و پوقانه
هواکردن از این جهنم رها خواهیم شد؟ آیا نیاز نیست که در این دنیای خشن
به تفنگ و سازمان و حزب و تشکیالت مردمی فکر کنیم؟ کلهام قوطی پر از
سوال شده.


Amrullah Saleh
در پیوند به قتل عام ننگرهاریان عزیز...
هویتسازی و شخصیتتراشی برای طالبان،
مرحلهای از سیاست ترضع است .همه میگویند
که جنایت هولناک قتل عام تاریخ  18آپریل 2015
در شهر جاللآباد را داعش انجام داده است .هرکه انجام داده است ،دشمن
ماست .اما نباید فراموش کرد که همین شاخهی کابل بانک را در همین شهر
جاللآباد ،دقیقا با همین توجیه زشت و پلید ،چند سال قبل طالبان مورد هجوم
انتحاری قرار داده و مردم بیدفاع ننگرهار را به رگبار بستند .حاال به خاطر
توشوی اذهان و هویتتراشی برای طالب ،شامری برخاسته از روی جنب،
شس 
غفلت یا دسیسه میگویند که این کار طالب نیست .مگر تفاوت میان جنایت
دیروز با آنچه طالبان دقیقا در همین نقطه انجام داده بودند چیست؟ چرا باید
به این سادگی دشمن خود را فراموش کنیم .یک موجود بیهویت و بیتعریف
در کالبد انسان که نه نشانی دارد و نه نام ،با گذاشنت تفنگ در کنار خود و
پخش یک تصویر گفته است ،من «داعشم» و طالبی که هنوز خون ملت افغان
از جبین و دستانش میچکد ،گفته است« ،اینبار ما نیستیم» .دسیسهگران
سیاست ترضع نیز گفتهاند« ،دیدید -طالبان نیستند» .پس بیایید جالد اول را
برادر بخوانیم .انتهای سقوط منطق همین را گویند .هوشیار باید بود.

انترنت گوگل
بهزودی از آسمان به زمین میرسد

بعد از چند سال تحقیق و توسعه در پروژهی
بلندپروازان هی گوگل ،خرب از آن م یرسد که
ب هزودی هزاران بالون مأموری تیافته از سوی
پروژهی  Loonگوگل در ارتفاعات آسامن به
این بلن دپروازی گوگل جام هی عمل م یپوشند
و انرتنت را از آسامن برای مناطقی که هنوز به
انرتنت دسرتسی ندارند ،عرضه م یکنند.
اگر با پروژهی  Loonگوگل آشنا هستید ،م یدانید
که این پروژه اکنون مدت چند سالی است که
در دست اجراست و به واسط هی آن قرار است
بالونهای بلن دپرواز انرتنت را از آسامن برای
مناطقی که در حال حارض تحت نفوذ انرتنت
نیستند ،عرضه کند.
رشکت گوگل رسام اعالم کرده است که این پروژه
نزدیک به مرحل هی اجرا رسیده و ب هزودی هزاران
بالون دسرتسی به انرتنت را از طریق آسامن
مقدور م یسازند:
«مایک کسیدی» مهندس ارشد گوگل و مدیر
پروژهی  Loonدر ویدیویی که اخیرا منترش
شده ،عنوان کرده است :این تعداد بالون برای

شد ،مقامهای اجرایی گوگل عنوان کردند که هر
کدام از این بالونها در هر پرواز  6ماه بر فراز
زمین خواهند ماند .کسیدی اعالم کرده است
که بعد از طی این زمان ،رشکت تدابیری را برای
پی شبینی محل فرود آنها و بازیابی این بالونها
اندیشیده است.
گوگل هنوز در خصوص جنب ههای تجاری این
طرح اظهار نظری نکرده است؛ اما از طریق این
پروژه هم هی رشک تهای مخابراتی و انرتنتی
به این وسیله قادر خواهند بود تا این انرتنت
را به دست متقاضیان آن برسانند .آنگونه که
مشخص است ،گوگل قصد ندارد خود مستقیام
اقدام به عرض هی انرتنت خود کند.
کسیدی اشاره کرده است که هر کسی با یک
گوشی هوشمند در هر جایی از کرهی زمین
قادر به دریافت این انرتنت است .حتا در نواحی
قطبی و استوا .کسیدی گفته است که این اتفاق
ب هزودی رخ م یدهد( .جام جم آنالین)



خروپف،



Abdullah Watandar
باری جهانی و رشح یک جهان غریب
مادری را در نظر بگیرید که پس از سالها زحمت،
فرزند نازدانهاش جوان شده است ،اما یک جوان
انتحاری .فرزند مادر به یک جهادی تبدیل شده است
و جهانش فاصلهی عظیمی از جهان سادهی مادرش دارد؛ اما مادر مجبور است
متام سنگینی این «جهاد» را حمل کند .بدتر از همه ،اینک فرزند نازدانهاش
تصمیم به انتحار گرفته است و مادر هم واکنش مردم را کموبیش میداند و
هم از مرگ حتمی فرزندش در پی انتحار آگاه است .آیا درک جهان این مادر
آسان است؟
آقای باری جهانی تالش کرده است ،داستان چنین مادر و فرزندی را در شعری
بازگو کند .او در این شعر از زبان مادر ،دنیای مادر را به تصویر میکشد و از
زبان فرزند انتحاری ،دنیای یک انتحاری را .مادر در عشق فرزندش میسوزد و
ماندن فرزندش ،بنیاد دالیلش را میسازد .فرزند دل در گرو آخرت دارد و رسیدن
به بهشت و رحمت خداوند ،بنیاد دالیلش را میسازد .این جهانی که در آن مادر
و فرزند از هم دور دور و دور میشوند ،فوقالعاده تراژیک و غمانگیز است.
فهم جهان این مادر و این فرزند کار سختی است .این جهان اما برای تعداد
زیادی از مادران پشتون ،واقعی است و باری جهانی تالش میکند این جهان
را به تصویر بکشد و رشح بدهد .او این کار را در شعر «مادر اجازه بده از پیشت
بروم» انجام میدهد.
او در این شعر ،تالش منیکند انتحار را توجیه کند یا انتحاری را خوب یا بد جلوه
بدهد .او تالش میکند دنیای انتحاری را ،منطق انتحاری را و نگاه انتحاری را
به تصویر بکشد و در مقابلش دنیای مادر را ،منطق و نگاه مادر را که رسانجام
شکست میخورد .موفقیت انتحاری و شکست مادر هم ،داستان غمانگیز و سیاه
افغانستان است .مادر اگر برنده میشد که افغانستان به این روز کشیده منیشد.
باری در بیان نتیجهی بگومگوی مادر و فرزند ،صادق است.
آیا باری جهانی متعصب ،قومگرا و فارسیستیز هم است؟ شاید .من منیدانم ،اما
در افغانستان چه کسی متعصب نیست؟ چه کسی قومگرا نیست؟ فارسیستیزی
اما داستان پیچیدهتری دارد .یکی از موذیانهترین شکلهای فارسیستیزی،
فارسیستیزی بخشی از فارسیزبانان افغانستان است ،حتا آنهایی که در مقابل
پشتوزبانها رساپا از فارسی دفاع میکنند .این فارسیستیزی ،هزارهستیزیی را
در خود پنهان دارد که بهسادگی به چشم منیآید .شاید آنهایی که گفتارشان
به دلیل زندگی در ایران به گفتار ایرانیها میماند ،بدانند که چه میگویم.
فارسیستیزی ،محدود به باری جهانی نیست ،ولی این ستیز ،مانند بسیاری از
ستیزهای دیگر افغانی ،مشتزدن در باد است.

دسرتسی مطمنئ کاربران به انرتنت در مناطقی
که هنوز تحت پوشش انرتنت نرفته ،رضوری
است .به این ترتیب سیگنالهای  LTEاز طریق
بالونهایی که در سطحی برابر با سطح پرواز
ج تها در آسامن قرار دارند ،پرتوافشانی شده
و دستگاههای روی زمین همچون گوش یهای
هوشمند قادر به دریافت آنها هستند.
کسیدی با اشاره به ای نکه تا پیش از این ساخت
و آمادهکردن یک بالون برای پرواز  3تا چهار
روز زمان م یبرد ،عنوان کرد :امروز از طریق
تسهیالتی که خود به وجود آوردهایم ،سیستم
اتوماتیک قادر به تولید رسیع یک بالون تنها در
عرض چند ساعت است .در نتیجه به نقط های
پرواز هزاران بالون آغاز شود ،نزدیک شدهایم.
در حال حارض گویا گوگل مراحل آزمایشی را با
اپراتورهای  Telstraدر اسرتالیا Telefonica ،در
آمریکای التین و  Vodafoneدر نیوزیلند طی
م یکند .این بالونها از طریق نقش هها رصد و
مسیر آنها کنرتول م یشود.
در یک کنفرانس اروپایی که در ماه مارچ برگزار

6

نشانهای از بروز دیابت و آلزایمر زودرس
محققان مرکز پزشکی دانشگاه نیویورک
آمریکا احتامل م یدهند که مشکالت تنفسی
در خواب ،مانند خروپف یا آپن هی شدید،
عالیمی از بروز دیابت و آلزایمر پیش از موعد
اند .آپن هی انسدادی خواب ،به توقف موقت
تنفس در خواب گفته م یشود که معموال با
اختالل تنفس و رضبان نامنظم قلب همراه
است.
این اختالل تنفسی ناشی از انسداد مجرای
تنفسی دهان به وسیل هی زبان است و معموال
چند ثانیه به طول م یانجامد .این اختالل
پس از  50سالگی بی شتر دیده م یشود و
زمانی خطرناک است که بیش از  10ثانیه
طول بکشد .الگوهای تنفسی غیرطبیعی در
هنگام خواب ،مانند آپنه و خروپف سنگین،
با افزایش سن شایع است و حدود  52درصد
مردان و  26درصد زنان مسن به آن مبتال
هستند.
تحقیقات نشان م یدهند ،احتامل بروز
اختاللهای شناختی پیش از موعد در
افرادی که به اختاللهای تنفسی مبتال
هستند ،بی شتر است .متوسط سن ابتالیان
به اختاللهای شناختی در داوطلبانی که
هنگام خواب اختاللهای تنفسی داشتند،
حدود  77سال و در افراد عادی حدود  90سال

تشخیص داده شد.
آپن هی خواب باعث بروز بیامریهای
متابولیک م یشود که به دنبال آن ،بدن در
برابر انسولین مقاوم م یشود .به عالوه،
اختالل خواب یکی از مه مترین دالیل
اضاف هوزن و افزایش اشتهاست؛ متام این
عوامل جزو فاکتورهای خطر بیامری دیابت
محسوب م یشوند.
در ادام هی این تحقیقات آمده است که آپن هی
خواب نه تنها باعث بروز دیابت م یشود ،بلکه
یکی از مه مترین دالیل افزایش کلسرتول،
ترای گلیسیرید و فشار خون است .احتامل

ابتال به آپن هی خواب در زنان پس از یائسگی
بی شتر است .اضاف هوزن ،استعامل دخانیات،
سابق هی خانوادگی آپن هی خواب و استفاده
از الکول ،از مه مترین دالیل این عارضه
محسوب م یشوند.
بیش از  18میلیون نفر در آمریکا به آپن هی
خواب مبتال هستند و حدود  90میلیون نفر
خروپف م یکنند .حدود  50درصد از افرادی
که خروپف شدید م یکنند ،دچار آپن هی شدید
خواب نیز هستند.
نتایج این تحقیقات در نرشی هی «»Neurology
منترش شده است( .جام جم آنالین)
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نیمار و لوئیس انریکه آشتی کردند

روابط نيامر و لوئيس انريکه پس از ديدار
بارسلونا و سويا به تريگي گرایيد .علت اين
امر نيز واکنش تند ستاره برزييل پس از
تعويض شدن بود.
نیامر در این فصل بارها از سوی انریکه
تعویض شده و در اغلب مواقع نیز واکنش
این ستاره برزیلی به تعویض ،کامال منفی
بوده است .اوج این نارضایتی در بازی مقابل
سویا دیده شد؛ طوریکه انریکه در نشست
خربی خود مجبور شد تا نسبت به این
حرکت نیامر واکنش نشان دهد.
جالب ای نجاست که نیامر در دو بازی اخیر

بارسا مقابل پی اس جی و والنسیا  90دقیقه
متام در ترکیب بارسلونا بازی کرده است.
پدر نیامر در مصاحبه با شبکه کواترو در
رابطه با این مساله گفت :به تازگی با پرسم
در مورد اتفاقات اخیر صحبت کرده ام .او به
من گفت که با انریکه صحبت کرده و هر دو
با ی کدیگر آشتی کرده اند و دیگر اختالفی
بی نشان وجود ندارد .نیامر هنوز  23سال
سن دارد و بازیکن جوانی است .او از این
اتفاقات درس خواهد گرفت و به تجربیاتش
اضافه خواهد شد .امیدوارم دیگر چنین
مشکالتی را شاهد نباشیم.



گالیه کاتاالنها:
سوتها به نفع ریال مادریدند
موندودپورتيوو؛ نرشيه نزديک به باشگاه
بارسلونا ،در گزاريش به برريس پنالت يهاي
گرفته شده به سود و به رضر دو باشگاه ریال
مادريد و بارسلونا پرداخته است.
طبق این تحقیق ،تا بدی نجای فصل ،به
نفع ریال مادرید  11پنالتی اعالم شده؛ در
حال یکه به رضر این تیم تنها  4بار اعالم
پنالتی شده است .این آمار برای بارسا،
اعالم  5پنالتی به سود و به رضر این تیم
است.
طبق گزارش موندودپورتیوو ،این مساله
از آنجا بیش از همه عجیب جلوه م یکند
که بارسا با توجه به ای نکه تیمی همواره
هجومی و در محوطه جریمه حریفان است،
تنها  5پنالتی به نفعش اعالم شده است.
از  11پنالتی ریال مادرید 10 ،پنالتی را
بازیکنان این تیم به گول تبدیل کرده اند.
رونالدو  9بار و گرت بیل نیز  1بار(مقابل

کوردوبا) .یک پنالتی را هم شنب هشب
گذشته رونالدو در مقابل ماالگا از دست
داد .از  4پنالتی ای که به رضر ریال اعالم
شده 3 ،پنالتی به گول تبدیل شده است.
ریال مادرید تیمی است که بیشرتین
پنالت یها به نفعش اعالم شده و کمرتین
پنالت یها نیز به رضرش.
اما از  5پنالتی بارسا ،مسی  4پنالتی را به
گول تبدیل کرده (مقابل رایو،ایبار ،لوانته در
نوکمپ و الچه) و یک پنالتی را هم در زمین
لوانته از دست داده است .در سوی دیگر ،از
 5پنالت یای که به رضر بارسا اعالم شده،
 4پنالتی به گول تبدیل شده و یکی را هم
شنب هشب گذشته براوو در مقابل والنسیا
مهار کرد.
جالب ای نجاست که اولین پنالتی از دست
رفته ریال و اولین پنالتی مهار شده توسط
دروازهبان بارسا ،در یک شب اتفاق افتادند.



سیتی و آرسنال،
در پی جذب هافبک ریال مادرید

ايسکو؛ ستاره ميل پوش باشگاه ریال
مادريد ،اين روزها خواهان زيادي دارد.
آخرين اخبار حکايت از عالقه آرسنال و
سيتي به اين هافبک ارزشمند اهل ماالگا
دارند.
منابع اسپانیایی در یکی دو روز گذشته
از افزایش تنش بین آنچلوتی و ایسکو
خرب داده بودند .طبق این اخبار ،ایسکو از
ای نکه آنچلوتی فقط در صورن نبود یکی
از هافب کهای اصلی ریال به او میدان
م یدهد ،ناراضی است و حق خود را حضور

همیشگی در ترکیب اصلی م یداند.
پس از انتشار گزارشهایی مبنی بر عالقه
بارسلونا به ایسکو ،منابع انگلیسی نیز
دیروز از عالقه آرسنال و سیتی برای حذب
ایسکو خرب دادند .هر دو باشگاه انگلیسی
حارضند مبلغ  45میلیون یورو برای جذب
این بازیکن هزینه کنند .ریال مادرید
م یتواند این مبلغ را رصف خرید پوگبا یا
وراتی ،در بازار نقل و انتقاالت تابستانی
کند .دو بازیکنی که مورد عالقه آنچلوتی
قرار دارند.



وضعیت ریال بدون مودریچ
چهگونه خواهد بود؟

ریال مادريد در حساسترين مقطع فصل،
دو بازیکن کليدي خود را از دست داد.
شنب هشب گذشته برتري  1-3بر ماالگا براي
ریايلها گران متام شد و آنها لوکا مودريچ و
گرت بيل را به دليل مصدوميت ،براي ادامه
فصل در اختيار نخواهند داشت.
این دومین مصدومیت شدید مودریچ در
فصل جاری است .پیش از این او از اواسط
نوامرب به دلیل مصدومیت در بازیهای
ملی ،به مدت  114روز نتوانست ریال مادرید
را همراهی کند .آمار بازیهای ریال بدون
مودریچ نشان م یدهد که آنها در غیاب
این ستاره کروات 24 ،بازی انجام دادند
که حاصل کار 18 ،پیروزی 4 ،شکست و دو
تساوی بود.
ریال از هر  4مسابقه خود بدون مودریچ ،سه
مسابقه را پیروز شده اما نکته نگران کننده،
دیدارهایی است که ریال در غیاب مودریچ

شکست خورده است .سه دیدار حساس و
بزرگ در اللیگا مقابل والنسیا ،اتلتیکو و
اتلتیک بیلبائو که به قیمت از دست رفنت
صدرنشینی و تقدیم آن به بارسلونا متام شد
و نیز یک شکست در کوپا دل ری از اتلتیکو
که به معنای پایان آرزوهای ریال در این جام
بود.
در رشایطی که ریال همین چهارشنبه بازی
برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان مقابل اتلتیکو را در پیش دارد و
در اللیگا نیز  6بازی حساس و نف سگیر
برای این تیم باق یمانده ،این سوال برای
هواداران ریال مطرح شده که تی مشان در
غیاب مودریچ ،چه رسنوشتی خواهد داشت؟
به غیبت او ،غیبت احتامال طوالنی مدت
گرت بیل را هم اضافه کنید تا مشخص
شود که نگرانی ریال یها تا چه اندازه قابل
درک است.

ایارامندی :آماده ام
تا جای مودریچ را پر کنم
لوکا مودریچ که در بازی مقابل ماالگا مصدوم شد ،من یتواند
ریال را به مدت  6هفته همراهی کند و تقریبا ادامه فصل را
از دست خواهد داد.
در بهرتین حالت ،مودریچ م یتواند ریال را در صورت رسیدن
این تیم به فینال لیگ قهرمانان همراهی کند .این خرب
بسیار بدی برای کارلو آنچلوتی است که بسیار به درخشش
مودریچ در بازیهای حساس باق یمانده امید داشت.
با این حال ،آسیر ایارامندی ،هافبک جوان ریال در گفتگو
با مارکا ،برای رسمربی خود پیام امیدوارکنندهای فرستاد:
متاسفانه مودریچ مصدوم شد و البته هنوز من یدانم که مدت
دوری او از میادین چقدر است ولی آماده ام تا جای او را در
ترکیب اصلی پر کنم .مثل همیشه مترینات منظم خودم را
انجام داده ام تا هر زمان که مربی به من احساس نیاز کند،
پاسخ اعتامد او را بدهم.
متاسفانه مدت زمان وفق پیدا کردن من با جو ریال کمی
بیش از حد تصورم طول کشید اما حاال هیچ مشکلی ندارم
و بیشرت از هر زمانی احساس قدرت م یکنم .در بهرتین
رشایط قرار دارم و منتظرم تا در ترکیب اصلی قرار بگیرم.

هازارد:
هنوز قهرمانی قطعی نیست

ادن هازارد ،هافبک چلسی عنوان کرد که هنوز قهرمانی
تیمش در لیگ برتر قطعی نیست.
چلسی شنبه شب همین هفته موفق شد با گول هازارد0-1 ،
یونایتد را شکست دهد و اختالف خود با تیم دوم جدول را
به  10امتیاز برساند .با این حال ،هازارد عنوان کرد که هنوز
قهرمانی قطعی نشده و آنها نباید فکر کنند که کار متام
شده است.
او گفت :وقتی در این بازی پیروز م یشوید ،برای باقی
فصل خیلی مهم است .پیروزی مقابل منچسرتیونایتد در
استمفوردبریج همیشه اتفاق خوبی است و ما در آستانه به
پایان رساندن فصل و قهرمانی هستیم ولی هنوز چیزی
متام نشده ،باید  2یا  3بازی دیگر را با پیروزی پشت رس
بگذاریم .به قهرمانی نزدیک هستیم ولی هنوز هیچ چیز
قطعی نشده .در لیگ برتر ،هیچ چیز مشخص نیست.
هازارد درباره گولزنی اش گفت :گولزنی در استمفوردبریج
همیشه اتفاق خوبی است ،مقابل یونایتد  ،وقتی تی متان
با گول شام امتیاز کسب کرده ،فوقالعاده است .وظیف هی
من گولزنی است ،من سعی م یکنم برای ه متیم یهایم
موقعیت ایجاد کنم و پاس گول بدهم و این کار را به بهرتین
شکل انجام دهم.

رکوردشکنی رونالدو
در شب پیروزی تلخ ریال

کریستیانو رونالدو در شبی که ریال گرت بیل و مودریچ را به
دلیل مصدومیت ،برای ادامه فصل از دست داد ،با گولزنی
در دقیقه  91دیدار مقابل ماالگا ،به اولین بازیکنی در
اللیگا تبدیل شد که  5فصل متوالی موفق به زدن  50گول
یا بیشرت شده است.
کریستیانو در  4فصل گذشته به ترتیب  60 ،55 ،51و 53
گول به مثر رسانده بود .بهرتین آمار گولزنی رونالدو با
پیراهن ریال به فصل  2012-2011بر م یگردد که او در 55
بازی موفق به زدن  60گول شد .متوسط  1.09گول در هر
بازی که از متوسط گولزنی او در این فصل ( )1.11ک متر
است .رونالدو تنها در فصل  ،2010-2009یعنی اولین فصل
حضورش در ریال بود که کمرت از  50گول به مثر رساند (33
گول).
فوق ستاره پرتگالی ،در دو فصلی که آنچلوتی هدایت ریال
را بر عهده داشته ،تا بدینجا  101گول برای ریال به مثر
رسانده است .او در دوران حضور مورینیو موفق به ثبت 168
گول با پیراهن ریال شده بود .رونالدو تا بدی نجا  302گول
برای ریال به مثر رسانده که پس از رائول  323گوله و دی
استفانوی  307گوله ،سومین گولزن برتر تاریخ باشگاه ریال
مادرید به حساب م یآید.

مسی:
امیدوارم گولهای بیشتری برای بارسا بزنم

لیونل مسی ،ستاره بارسا ،بعد از رسیدن
به رکورد  400گول برای باشگاه کاتاالنی،
اظهار امیدواری کرد که گولهای بیشرتی
برای آبی و اناریها به مثر برساند.
در پیروزی  0-2امشب بارسا مقابل والنسیا،
مسی در دقایق پایانی گول دوم را وارد
دروازه حریف کرد .این چهارصدمین گول

او برای بارسا در همه رقاب تها بود.
او بعد از رسیدن به این رکورد ،در صفحه
فیس بوکش نوشت 400 :گول برای بارسا.
امیدوارم گولهای بسیار بیشرتی بزنم.
البته مه مترین بخش این است که ما از
یک دیدار دشوار ،سه امتیاز را به دست
آوردیم.



فان خال:
این بهترین بازی فصل ما بود

لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد،
علی رغم شکست  0-1تیمش مقابل
چلسی ،این دیدار را بهرتین منایش
شاگردانش در این فصل توصیف کرد .
شیاطین رسخ در دیدار شنب هشب این
هفته 70 ،درصد مالکیت توپ را در اختیار
داشتند اما در نهایت با تک گول ادن
هازارد مغلوب حریف شدند .
فان خال به خربنگاران گفت :به نظرم،
این بهرتین منایش ما در این فصل بود.
از نتیجه خیلی ناراحتم امااز عم لکردمان
راضی ام .ما امروز موثر نبودیم اما موقعیت
ایجاد کردیم .علی رغم سازماندهی دفاعی

چلسی ،موقعی تهای زیادی داشتیم؛ سه
موقعیت در نیمه اول داشتیم اما چلسی
موقعیتی نداشت و در نیمه دوم ،ما 8
موقعیت ایجاد کردیم و چلسی سه تا .فکر
م یکنم این بسیار خوب است .ما در زمین
تیم برتر بودیم اما شکست خوردیم .در
فوتبال هم نتیجه مهم است .
من در رختکن به بازیکنان گفتم که
ما هر هفته پیرشفت داشتیم و گامی رو
جلو برداشتیم و این مه مترینچیز است.
البته ما این فصل قهرمان من یشویم .این
انتظار را ندارم و هدف ما هم پایی نتر بود.
بنابراینقهرمانی هدف اصلی ما نیست .



براوو :مهار پنالتی وظیفه من بود

گولودیو براوو شنبه شب گذشته دهمین
پنالتی دوران فوتبالش را در بازی مقابل
والنسیا مهار کرد و بخصوص در نیمه اول
ستاره اول تیمش بود.
بارسا موفق شد یکی از دشوارترین بازیهای
فصل خود را با نتیجه  0-2از والنسیا بربد
و ه مچنان صدرنشین اللیگا باقی مباند.
دو گول سوارز و مسی در دقایق  1و  93در
کنار درخشش براوو ،برتری را از آن بارسلونا
کردند.
براوو در انتهای بازی به خربنگاران گفت:
والنسیا حریف بسیار خوب و دشواری بود.

آنها در همه خطوط خوب ظاهر شدند و کار
را برای ما پیچیده کردند .با روحیه خوبی
که پس از بردن پاری سن ژرمن کسب کرده
بودیم وارد این بازی شدیم و خوشحامل که
در نهایت پیروز شدیم .حاال باید متح دتر
از همیشه ،به فکر بازی برگشت با پی اس
جی باشیم .براوو در مورد مهار پنالتی پاره
خو گفت :کار خاصی انجام ندادم و توقع
ندارم که بخاطر این مهار پنالتی به من
جایزه بدهند .برخی مواقع یک دروازهبان
باید تیمش را از یک موقعیت دشوار نجات
دهد و من هم وظیفه ام را انجام دادم.



توماس توچل
سرمربی فصل بعد دورتموند شد

بعد از استعفای یورگن کلوپ از تیم بورسیا
دورمتوند ،رسان این باشگاه به دنبال
جانشینی این مربی بزرگ بودند تا این
که دیروز وب سایت رسمی باشگاه بورسیا
دورمتوند اعالم کرد توماس توچل رسمربی
سابق ماینتس برای فصل بعد رسمربی جدید
بورسیا دورمتند خواهد بود.
یواخیم واتسکه رئیس باشگاه بورسیا
دورمتوند با این رسمربی قرار داد سه ساله
امضا کرده است.
این مربی  41ساله آملانی در تیم جوانان
آگزبورگ به مدت  4سال بین سالهای
 1988تا  1992بازی کرده است و بعد از آن به
تی مهای بزرگ ساالن اشتورگات کیکرز و تیم
قدیمی اس اس وی  1846پیوست .وی در
طول دوران حرف های خود  77بازی انجام داده
است که حاصل آن سه گول م یباشد .وی در
پست مدافع مرکزی بازی م یکرد.
توچل پس از دریافت مرب یگری خود در سال

 2000هدایت تیم زیر  19سال اشتورگارت را بر
عهده گرفت و بعد از  5سال هدایت جوانان
آگزبورگ را بر عهده گرفت.
وی در سه آگوست  2009برای اولین بار
هدایت یک تیم بوندسلیگایی را بر عهده
گرفت .این مربی با قرار داد  5ساله به
باشگاه ماینتس رفت و در فصل 2010-2011
در هفت بازی ابتدایی خود هفت پیروزی از
جمله پیروزی در مقابل بایرن مونیخ دست
یافت و در انتهای فصل به رده پنجم رسید
و توانست ماینتس را برای اولین بار به لیگ
اروپا برساند.
توچل در نهایت در سال  2014با امتام قرار داد
خود ماینتس را ترک کرد و بعد از یک سال
اسرتاحت دوباره به میادین برگشته است اما
این بار به میادینی سخ تتر از گذشته.
توچل رسمربی دورمتوند شده است و باید
ببینیم م یتواند جانشین خوبی برای یورگن
کلوپ باشد یا خیر.

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
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چین برای ساختن جادهی ابریشم
سرمایهگذاری میکند
اطالعات روز :مقامهای وزارت
فواید عامه میگویند ،تا چند روز
دیگر هیأت چینی برای گفتوگوها در
بارهی ساخت جادهی تاریخی ابریشم
وارد کابل میشود .احمدشاه وحید،
معین فنی این وزارت دیروز گفت،
چین برای ساختن جادهی ابریشم
تا مرز این کشور عالقهمندی نشان
داده و برای ساختن آن سرمایهگذاری

میکند.
او افزود که با آمدن هیأت چین به
کابل ،کار فنی ساخت جادهی ابریشم
آغاز میشود .راه تاریخی ابریشم
والیت بدخشان را با ایالت سینکیانگ
چین وصل میکند .در حال حاضر
 ۴۴کیلومتر این جاده از کمک بانک
توسعهی آسیایی ساخته شده و قرار
است که  ۱۰۸کیلومتر دیگر آن نیز با
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حملهی ناکام
به جان معاون اول مجلس نمایندگان

کمک این بانک ساخته شود.
بیش از  ۳۸۰کیلومتر دیگر این جاده
هنوز ساخته نشده و نیاز به هزینهی
هنگفت دارد .رییس جمهور قب ً
ال
گفته بود که بخش باقیماندهی این
جاده با سرمایهگذاری چین ساخته
میشود .در همین حال ،شماری از
کارشناسان ساخت این جاده را برای
رشد اقتصادی کشور مهم خواندهاند.

اطالعات روز :تلویزیون مجلس نمایندگان از یک
سوءقصد به جان عبدالظاهر قدیر ،معاون اول این مجلس و
همراهانش در مسیر شاهراه کابل-جاللآباد خبر داده است.
بر بنیاد خبری که این تلویزیون نشر کرده ،ظاهر قدیر،
میرویس یاسینی و حضرت علی ،نمایندگان مجلس که
میخواستند برای بررسی حملهی انتحاریای که روز
شنبه در شهر جاللآباد به وقوع پیوست ،به این والیت
بروند ،در مسیر راه با کمین مواجه شدند .پس از آن میان
حملهکنندگان و محافظان این نمایندگان مجلس درگیری

تعیین جایزهی نقدی برای شناسایی عامالن قتل فرخنده
اطالعات روز :وزارت داخله برای شناسایی و
گرفتاری عامالن قتل فرخنده ،صد هزار افغانی
جایزه تعیین کرده است .جنرال ظاهر ظاهر ،مسؤل
ت که
تحقیقات جرایم جنایی پولیس کابل دیروز گف 
هفت نفر از افرادی که از جملهی عامالن اصلی
قتل فرخنده میباشند ،همچنان فراری اند و تا هنوز
بازداشت نشدهاند.
آقای ظاهر افزود که سه تن از این افراد به طور
مستقیم در قتل و زجرکشی فرخنده دست داشتهاند.
آقای ظاهر همچنان گفت« :ما عکسهای این
هفت نفر را در شبکههای اجتماعی پخش کردیم و

وزارت امور داخله در بدل هر معلوماتی که منجر به
دستگیری این افراد شود ۱۰۰ ،هزار افغانی جایزهی
نقدی میپردازد».
او تأکید کرد ،هویت کسانی که در گرفتاری و
بازداشت این افراد با پولیس همکاری کنند ،فاش
نمیشود.
حدود یکماه پیش در  28حوت سال گذشته تعدادی
از مردان خشمگین فرخنده را به اتهام سوزاندن
ل به
قرآن در پیش مسجد شاه دوشمشیرهی کاب 
شکل وحشتناکی کشتند و بعد جسدش را به آتش
کشیدند .دولت در واکنش به این حادثه کمیسیونی
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را تشکیل داد که در مورد آن تحقیق کند .این
کمیسیون در نتیجهی تحقیقاتش گفته است که
فرخنده قرآن را نسوزانده و بیگناه توسط اوباشان
به قتل رسیده است .صحنهی کشتن فرخنده توسط
شاهدان عینی تصویربرداری شده بود و بهسرعت
عکسها و ویدیوهای آن در رسانهها و شبکههای
اجتماعی پخش شدند که واکنشهای تند شهروندان
کشور را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت.
پولیس تا هنوز  30فرد ملکی و  29مأمور پولیس را
در پیوند به این قضیه بازداشت کرده و به دادستانی
معرفی نموده است.

صورت گرفته است .به گفتهی این تلویزیون ،در این
درگیری آسیبی به جان معاون اول مجلس و همراهانش
وارد نشده و حملهکنندگان فرار کردهاند.
در حملهی انتحاری روز شنبه در شهر جاللآباد33 ،
تن کشته و بیش از  100تن دیگر زخمی شدند که اکثر
کشتهشدهها افراد ملکی و کودکان بودند .طالبان گفتهاند که
در این حمله دست نداشته و آن را محکوم میکنند.
محمداشرف غنی ،رییس جمهور کشور گفته است که این
حمله توسط گروه داعش انجام شده است.

