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اطالعات روز: ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی اعالم کرده است که 

اگر گفت وگو های صلح حکومت با طالبان از سر گرفته شود، به پاکستان 

نقشی برای میانج گری داده نخواهد شد.

بعد از خبر مرگ مال عمر، رهبر پیشین طالبان، پاکستان اعالم کرد که 

دور دوم گفت وگوهای صلح به خواست طالبان به تعویق افتاده است. از 

مدت زمان تعیین شده برای برگزاری دور دوم گفت گوهای صلح، دقیق 

یک ماه می گذرد اما تاکنون معلوم نیست...

صفحه 2

ریاست اجرایی:
 در گفت وگوهای صلح به پاکستان 

نقش میانجی داده نخواهد شد

دآریانا افغان هوایی شرکت در طول شصت سال گذشته ، بدون وقفه در خدمت هموطنان عزیز قرار داشته است و همواره پروسه انتقال حجاج محترم به کشور عربستان سعودی 
که یکی از وجایب ملی وافتخارات تاریخی این شرکت به حساب می رود، را به عهده داشته است.این شرکت پر افتخار امسال نیز برندۀ داوطلبی انتقال 24250 زایرین محترم 
حج بیت اهلل شریف شده است.در پروسه داوطلبی که بخاطر انتقال حجاج راه اندازی شده بود ، آریانا با در نظرداشت تجارب و ظرفیت کافی در عرصه انتقال حجاج با ارایۀ 
نازلترین نرخ از میان شرکت های هوایی داخلی از سوی کمیسیون ملی تدارکات برنده پروسه انتقال حجاج محترم شناخته شد.به اساس این قرارداد دآریانا افغان هوائی شرکت 
برای انتقال زایراین حج ،برنامۀ دقیقی  را طرح ریزی کرده و آمادۀ انجام نخستین پرواز ها از میادین کابل و هرات وسپس از میادین کندهار و مزار شریف است. 15 پرواز از 

کابل به مدینه منوره ، 14 پرواز از هرات به مدینۀ منوره، 8 پرواز از کابل به جده، 10 پرواز از مزار شریف به جده و  4 پرواز از کندهار به جده صورت میگیرد.



ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست  روز:  اطالعات 
با  اگر گفت وگو های صلح حکومت  اعالم کرده است که 
طالبان از رس گرفته شود، به پاکستان نقشی برای میانج گری 

داده نخواهد شد.
پاکستان  طالبان،  پیشین  رهرب  عمر،  مال  مرگ  خرب  از  بعد 
خواست  به  صلح  گفت وگوهای  دوم  دور  که  کرد  اعالم 
شده  تعیین  زمان  مدت  از  است.  افتاده  تعویق  به  طالبان 
یک  دقیق  صلح،  گفت گوهای  دوم  دور  برگزاری  برای 
این   بعدی  دور  که  نیست  معلوم  تاکنون  اما  می گذرد  ماه 

گفت وگوها برگزار می شود یا نه.
عبدالله عبدالله، رییس اجرایی در نشست دیروزی شورای 
آجندای  خواندن  با  تنها  دیگر  روزهای  برخالف  وزیران 

نشست در برابر دوربین رسانه ها بسنده کرد.
اما جاوید فیصل، معاون سخن گوی ریاست اجرای دیروز 
مطلب  این  ابراز  با  کابل،  در  خربنگاران،  با  صحبت  در 
پاکستان  از  هم  انتظاری  هیچ گونه  راستا  این  در  گفت، 

وجود ندارد.
آقای فیصل گفت: »ما از پاکستان هیچ توقع نداریم و از 
و  افغانستان  حکومت  میان  هم  باز  که  منی خواهیم  آن ها 
اگر پس از این پروسه  بناً  طالبان افغان میانجی گری کنند، 
صلح آغاز هم شود بدون کمک و میانجی گری پاکستان 

به پیش می رود.«
پاکستان  اسالم آباد  در مری  اول گفت وگوهای صلح  دور 
برگزار شد. دور دوم آن نیز قرار بود در این کشور برگزار 

شود؛ اما تاکنون این مسئله اتفاق نیفتاده است.
تاریخ 17 اسد  به  از حمله های مرگ بار گروه طالبان  پس 
از  شدید  انتقاد  با  حکومت  پایه  بلند  مقام های  کابل،  بر 
عملکرد پاکستان، این کشور و سازمان اطالعات آن را در 

جنگ افغانستان دخیل دانستند.
تیره  به شدت  باعث شد که روابط دو کشور  انتقادها  این 
پاکستان  از  دیگر  که  گفت  غنی  جمهور  رییس  شود. 

منی خواهد تا طالبان را به میز مذاکره حارض کند.

عطا الله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان اعالم 
پاکستان منی خواست  است،  بهانه  مال عمر  که مرگ  کرد 

دور دوم گفت وگوها انجام شود.
به  میانجی گری  ندادن  نقش  از  حالی  در  اجرایی  ریاست 
شورای  که   می زند  سخن  گفت وگوها  این  در  پاکستان 
گفت وگوهای  پیشربد  در  را  پاکستان  نقش  صلح   عالی 
کشور  دو  میان  سازی  اعتامد  روی  و  خوانده  مهم  صلح 

تأکید کرده است.
حالی  در  اجرایی  ریاست  سخن گوی  معاون  اظهارات 
آن  میزبانی  از  ترکمنستان  تازگی  به  که  می شود  مطرح 
کشور برای پیشربد گفت وگوهای صلح حکومت افغانستان 

با طالبان مسلح، ابراز آمادگی کرد.
در این حال گزارش ها می رسانند که سوزان رایس، مشاور 
مقام های  با  دیداری  در  یکشنبه  روز  آمریکا  ملی  امنیت 
پاکستانی، در اسالم آباد، روی از رسگیری مذاکرات صلح 

افغانستان و طالبان مسلح تأکید کرده است.

روند  آغاز  در  تأخیر  از  انتقادها  دنبال  به  روز:  اطالعات 
با  مدنی  فعاالن  از  شامری  برقی،  تذکره های  توزیع 
به  دولت  از  انتقاد  با  نشست خربی  برگزاری  و  راهپیامیی 
دلیل آغاز نکردن روند توزیع تذکره های برقی، گفتند که 
اگر روند توزیع این نوع تذکره ها آغاز نشود، دولت ناقض 

قانون است.
احمد ذکی، مسئول جنبش مدنی عدالت اجتامعی دیروز 
عدم  از  »نگرانی  گفت:  کابل  در  خربی  نشست  یک  در 
توزیع تذکره های برقی این است که قانون نقض می شود، 
ما مخالف نقض قانون از سوی حکومت هستیم و قانون 

باید تطبیق گردد.«

آقای ذکی افزود که که با توزیع تذکره های برقی، جمعیت 
و  می شود  بیرون  تخمینی  حالت  از  ما  کشور  نفوس  و 

برنامه های اقتصادی ما نیز دقیق و مشخص خواهد شد.
ریاست  این  از  پیش  که  حالی ست  در  نگرانی ها  این 
برقی،  بود که روند توزیع تذکره های  اجرایی فیصله کرده 
به تاریخ ۲۸ اسد مصادف با سال روز استقالل کشور آغاز 
زمان  و  نشد  آغاز  تذکره ها  نوع  این  توزیع  اما  می شود؛ 

آغاز آن نیز همچنان نامعلوم است.
گفت:  نهاد  این  دیگر  عضو  زاده،  دوست  علی  سلامن 
قدر  به  تاکنون  است،  کننده  نگران  فعلی  »وضعیت 
ما  است،  شده  مصلحت ها  قربانی  اساسی  قانون  کافی 

منی خواهیم که بیشرت از این قانون نقض شود.«
این  در  که  گفت  نهاد  این  دیگر  اعضای  از  اخرت  یونس 
مداخله  شان  شخصی  منافع  به خاطر  شامری  روند، 

می کنند.
آقای اخرت افزود: »رش م آور است که دولت منی تواند جلو 
روند  باید  هر چه عاجل  بگیرد،  را  افراد مخرب  گونه  این 
را  کار  این  دولت  اگر  شود،  آغاز  دایمی  شکل  به  توزیع 

نکند ما دولت را ناقض قانون می پنداریم.«
اين در حاىل ست که سال گذشته مجلس منایندگان طرح 
قانون ثبت احوال نفوس را تصویب و این قانون از سوی 

رييس جمهور در ماه قوس سال گذشته توشیح شد.

حکومت  اجرایی  ریاست  از  مقام ها  حال  همین  در 
توزيع  روند  در  تخنيکى  مشکل  هيچ گونه  که  می گویند 
موارد  سلسله  يک  اما  ندارد،  وجود  برقی  تذکره های 
سياىس وجود داشت که رييس جمهور و رييس اجرایی 

روى آن به توافق رسيده اند. 
روز  اجرایی  ریاست  سخن گوی  معاون  فیصل،  جاوید 
به  وزیران  شورای  هفته وار  نشست  حاشیه  در  گذشته 
خربنگاران گفت: »برخی مسایل سياسی موجود در توزيع 
تذکره های برقی بني ریيس جمهور و رياست اجرايی حل 

شده و پروسه ی توزيع به زودی آغاز می شود.«
آقای فیصل افزود که در فيصله شورای وزيران، در مورد 
خواهد  عملی  فيصله  اين  و  نيامده  تغيري  برقی  تذکره های 

شد.
فیصل گفت براساس قانون اجراآت صورت گرفته، قانون 
ثبت احوال نفوس از سوی مجلس منایندگان تصویب و 
از سوی رییس جمهور توشيح شده است. هيچ گونه مانع 
قانوىن وجود ندارد و بايد توزيع تذکره های برقی بيدرنگ 

آغاز شود.
بوده  فرد درج  برقی، متام مشخصات يک  در تذکره های 
توزيع  با  و  می شود  جلوگريى  جعل کارى  و  تقلب  از  و 
دقيق  احصاییه ی  قادر می شود که  تذکره، دولت  نوع  اين 

نفوس در کشور را نيز به دست آورد.
برگزاری  که  است  گفته  نيز  انتخابات  مستقل  کمیسیون 
امکان  برقی،  تذکره های  توزيع  بدون  شفاف  انتخابات 

یک  رای دهندگان،  ليست  شدن  مشخص  برای  و  ندارد 
کارت  آن  اساس  بر  تا  است؛  رضورت  نفوس  دقیق  ارقام 

رایدهی توزیع گردد.
تذکره های  در  افغان  واژه ی  درج  بر رس  اختالف ها  ظاهراً 
برقی میان ریاست جمهوری و ریاست اجرایی مانع اصلی 

در برابر توزیع این نوع تذکره ها شده است.
برقی  تذکره های  توزیع  در  طوالنی  و  پی  در  پی  تأخیر  
به  را  مالی اش  کمک های  اروپا  اتحادیه ی  که  شد  باعث 

اداره توزیع تذکره های برقی به حالت تعلیق در بیاورد.
اگر  که  است  گفته  اروپا  اتحادیه ی  سفیر  تازگی  به  اما 
کنندف  آغاز  را  روند  این  ملی  وحدت  حکومت  رهربان 

این اتحادیه کمک های مالی اش را از رسخواهد گرفت.

نرش  با  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  روز:  اطالعات 
خربنامه ای از بازاشت 30 تن از اعضای شبکه ی حقانی و 
شورای پیشاور که در حمله های اخیر کابل دست داشتند، 

خرب داده است.
به گفته ی امنیت ملی، ۲6 تن از این تروریستان در پیوند به 
چهار حمله اخیر کابل )منطقه ی شاه شهید، میدان هوایی، 

مکروریان چهارم و مجلس منایندگان( بازداشت شده اند.
پشاور  شورای  نام نهاد  ولسوال  جانان،  قاری  همچنان 
از  برای ولسوالی ده سبز و ارسار احمد، ملک و مصطفی 

رسگروه هان حقانی نیز بازداشت شده اند.
در خربنامه ی امنیت ملی آمده که این افراد اعضای شبکه ی 
حقانی و شورای پیشاور گروه طالبان هستند و این »یکی از 
بزرگ ترین شبکه های تروریستی« است که تا کنون توسط 

مأموران  امنیت ملی بازداشت شده است.
همچنان امنیت ملی افزوده که این افراد در صدد طرح ریزی 

سیزده پالن تروریستی دیگر در شهر کابل بودند. این افراد 
قصد داشتند که بر ارگ ریاست جمهوری ، ریاست امنیت 
ایاالت  سفارت  ملی،  دفاع  وزارت  درک،  شش  واقع  ملی 
مجلس  کابل،  والیت  پولیس  فرماندهی  مریکا،  متحده 
راه  به  را  حمله های  خاتم النبیین  دانشگاه  و  منایندگان 

بیاندازند.
قطعات  ملی آمده که  امنیت  در همین حال در خربنامه ی 
خاص این ریاست در هفته ی اخیر، دو موتر باربری مملو 
انفجاری را کشف و ضبط منودند که قرار بود از  از مواد 
مرکزی  والیت های  استقامت  به  و  عبور  پکتیکا  والیت 
مواد  تُن  سیزده  حدود  محموله،  دو  این  در  یابد.  انتقال 
انفجاری جابه جا شده بود و قصد داشتند تا مواد انفجاری 

را به همین افراد بازداشت شده برسانند.
مقداری وسایل عملیات انتحاری و مواد منفجره هم با این 

افراد به دست مأموران امنیت ملی افتاده است.

ویدیوی که از سوی امنیت ملی به نرش رسیده نشان می دهد 
و  سازمان دهی  در  داشنت  به دست  بازداشت شده  افراد  که 
کمک به حمله های اخیر و همچنین حمالتی در روزهای 

آینده اعرتاف می کنند.
شهر  در  انتحاری  حمله  سه  روز،  یک  در  پیش  هفته  دو 
کابل رخ داد که در مجموع دست کم 60 تن از غیرنظامیان، 
در  مبب گذاری  شدند.  کشته  خارجی  نیروهای  و  پولیس 
شاه شهید در رشق کابل یکی از نیرومندترین انفجارها در 

شهر کابل خوانده شده است.
گروه طالبان مسئولیت دو حمله دیگر به عهده گرفت، اما 
مبب گذاری انتحاری شاه شهید را به عهده نگرفته و گفت 

که در حال گردآوری اطالعات درباره ی آن است.
مسئولیت  معموالً  طالبان  که  معتقدند  آگاهان 
مبب گذاری هایی را که آمار باالی تلفات غیرنظامیان را در 

پی داشته باشد، به عهده منی گیرد.
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نقش میانجی داده نخواهد شد

فعاالن مدنی: در صورت عدم آغاز توزیع تذکره های برقی، 
دولت نقض کننده قانون است

ریاست اجرایی: 
موارد اختالفی در مورد تذکره های برقی حل شده است

امنیت ملی:
 30 تن از سازمان دهندگان حمله های انتحاری اخیر کابل

 بازداشت شدند

تعهداتی که هرگز
 عملی نشد!

حضور  با  نشستی  میزبان  کابل  آینده،  هفته  شنبه  است  قرار 

مقام های بلند پایه کمک کننده به افغانستان باشد. هدف این 

جامعه  دوستانه  برش  و  امنیتی  تعهدات  مورد  در  بحث  نشست 

لندن  نشست های  تصامیم  پیگیری  و  افغانستان  به  جهانی 

نشست  و  2014.م  سال  در  لندن  نشست  می باشد.  توکیو  و 

توکیو در سال 2012.م برگزار شده بود و در آن جامعه جهانی 

بودند.  شده  متعهد  افغانستان  دولت  از  حامیت  ادامه  برای 

در  جدی  تعهدات  نیز  افغانستان  دولت  توکیو  کنفرانس  در 

و  زنان  حقوق  برش،  حقوق  از  حامیت  فساد،  با  مبارزه  زمینه 

اقلیت ها به جامعه جهانی داده و با کشورهای کمک کننده به 

افغانستان در خصوص میکانیزم حساب دهی متقابل به توافق 

کمک های  تداوم  توکیو  کنفرانس  در  واقع  در  بود.  رسیده 

مرشوط  فساد  علیه  افغانستان  دولت  جدی  مبارزه  به  خارجی 

نهادهای  از سوی  زمینه  این  در  تقاضاهای جدی  و  بود  شده 

کمک کننده وجود داشت. 

دولت  که  می شود  برگزار  حالی  در  کابل،  در  آتی  کنفرانس 

از خود  جامعه جهانی  به  تعهدات  اجرای  زمینه  در  افغانستان 

حارض  حال  در  است.  داده  انجام  را  زیادی  کوتاهی های 

دولت  می گذرد،  توکیو  کنفرانس  از  سال  سه  به  نزدیک  که 

افغانستان هیچ اقدام موثری را در زمینه مبارزه با فساد اداری 

خود  از  خارجی  روند مرصف کمک های  در  سازی  شفافیت  و 

حامدکرزی،  حکومت  اخیر  سال های  در  است.  نداده  نشان 

اساساً پیگیری پرونده های مربوط به فساد در کشور به حالت 

معلق باقی بود و افغانستان در ارزیابی های جهانی شفافیت، 

دولت  تشکیل  از  پس  داشت.  قرار  پایینی  بسیار  رده های  در 

برخی  آغاز  در  غنی  جمهور  رییس  چند  هر  ملی،  وحدت 

بنا  اما  برداشت،  فساد  با  مبارزه  زمینه  در  را  بزرگی  گام های 

فساد  پرونده های  و  نربد  جایی  به  ره  اقدامات  این  دالیلی  به 

کامکان معلق و بدون پیگیری باقی مانده است. یکی از بلند 

پروازانه ترین برنامه های رییس جمهور غنی در زمینه مبارزه با 

اوایل وعده  او در  بود.  بانک  پرونده کابل  به  فساد، رسیدگی 

را  بانک  کابل  حساب  روز،  پنج  و  چهل  عرض  در  که  سپرد 

تصفیه خواهد کرد و حق را به حق دار خواهد رساند اما اکنون 

نزدیک به یک سال از عمر دولت وحدت ملی می گذرد، این 

در  است.  مانده  باقی  ناشده  تصفیه  و  مبهم  همچنان  پرونده 

فساد  با  مبارزه  زمینه  در  دولت  اقدامات  نیز  دیگر  زمینه های 

بنابراین  است،  بوده  سفارشی  و  گزینشی  اقل  ال  یا  و  اندک 

زمینه  در  را  بلندی  گام های  دولت  که  بود  امیدوار  منی توان 

فساد مالی و اداری در کشور برداشته است. 

اداری  با فساد  مبارزه  تنها در زمینه  افغانستان  تعهدات دولت 

حقوق  رعایت  جمله   از  دیگر  حوزه های  بلکه  نبود،  محدود 

این  در  نیز شامل می شد.  را  بیان  آزادی  و  زنان  برش، حقوق 

بلکه  منی شود  دیده  وضعیت  در  بهبودی  تنها  نه  نیز  زمینه ها 

نیز  رسانه ها  و  بیان  سانسور  و  اقلیت ها  حذف  خزندۀ  روند 

رییس  آن  رأس  در  و  افغانستان  دولت  است.  گرفته  رسعت 

بخش های  و  اقوام  رضایت  نتوانسته  کنون  تا  غنی،  جمهور 

تعهدات  و  وعده ها  برخالف  و  آورده  بدست  را  جامعه  مختلف 

روند گزینش  اقوام و شهروندان کشور،  برابری  زمینه  در  خود 

را در مناصب مهم دولتی سمت وسوی دیگری بخشیده  افراد 

است. وضعیت حقوق برش در کشور بدتر شده و میزان تلفات 

با  زنان  حقوق  رعایت  است.  یافته  افزایش  غیرنظامیان 

چالش ها و تهدیدات جدی مواجه می باشد و آزادی بیان لرزان 

و هراسان زیر ذره بین حلقه های قدرت دست و پا می زند. در 

واقع، در رشایط حارض نگرانی های جدی در زمینه حفظ دست 

آوردهای یک دهه گذشته در زمینه حقوق برش، حقوق زنان و 

بان  دیده  تازگی سازمان  به  آمده است.  به وجود  بیان  آزادی 

خواسته  افغانستان  به  کننده  کمک  کشورهای  از  برش  حقوق 

فشارهای  افغانستان  دولت  تعهدات  به  عمل  برای  است 

بیشرتی را بر مقام های افغان وارد کند. 

از همه بدتر، دولت وحدت ملی در زمینه اجرای تعهدات خود 

ناکام  نیز  برای ایجاد اصالحات و بهبود وضع حکومت داری 

بوده است. دولت وحدت ملی با تعهد بر مبارزه جدی با فساد 

اکنون  اما  آمد،  کار  روی  اصالحات  گسرتده  برنامه  تطبیق  و 

و  می رود  پیش  کندی  به  ملی  دولت وحدت  برنامه اصالحات 

تا کنون اجرای این تعهدات نیز نامشخص و مبهم می باشد. 

به  محدود  خارجی  کمک های  جلب  امکان  وضعیت،  این  با 

نظر می رسد و در صورتی که کمک های خارجی در اثر فریب و 

ریاکاری دولت افغانستان متوقف شود، جاگزین این کمک ها 

در شکل معیوب اقتصاد کشور هنوز مشخص نیست. 

سه شنبه
 10 سنبله
1394

سال چهارم
شماره 905  

روزیادداشت



کرده.  گیج  افغانستان  در  را  همه  عمر  مال  مرگ  تأیید 
پیش از آن نیز، وضعیت در افغانستان پیچیده بود. روابط 
و  شود  قطع  است  نزدیک  پاکستان  و  افغانستان  بی ثبات 
افزایش  سبب  که  روشن  نقطه ی  تنها  که  می رسد  نظر  به 
به  رانده  شده است.  عقب  به  شده بود،  منطقه ای  پشتیبانی 
صورت خاص، الزم است که بیجینگ در افغانستان نقش 

رهبری کننده ی قوی تر بازی کند. 
اشرف غنی رییس جمهور افغانستان با امیدواری های زیاد 
در   )SCO( شانگهای  همکاری های  سازمان  نشست  در 
شهر یوفا اشتراک کرد. او امیدوار بود حمایت قدرت های 
منطقه ای را برای حل بحران کشورش و مبارزه علیه نفوذ 
کند.  جلب  ) داعش(   اسالمی  دولت  افزایش  حال  در 
همکاری های  سازمان   رابطه  این  در  که  می رود  انتظار 
شود.  ظاهر  نویدبخش  سازمان  یک  مثابه  به  شانگ های 
بر گرفته،  در  نیز  را  پاکستان  و  هند  اکنون  که  این سازمان 
می تواند  که  شده است  چندین جانبه ای  سازمان  به  تبدیل 
تقریبا تمام عناصر منطقه ا ی الزم را برای پیدا کردن راه حل 
تشکیالت  و  ترکیب  بیاورد.  هم  کنار  افغانستان  مشکالت 
امنیتی این سازمان نیز طوری ست که برای پاسخ منطقه ای 
پیشاپیش دارای  افغانستان  امنیتی  به تهدیدهای همیشگی 
تا کنون عمال  این سازمان  اما  ساختارهای منطقه ای ست. 
این است  نتوانسته است. واقعیت  افغانستان هیچ کاری  در 
که عامل اصلی تغییر توجه منطقه ای به سوی افغانستان از 

بیجینگ سرچشمه می گیرد. 
با نگاه خاص به پیشینه ی سازمان همکاری های شانگهای 
قرار  افغانستان همواره در مرکز توجه  تحت رهبری چین، 
داشته است. گروه تماس سازمان همکاری های شانگهای-
به وجود آمد.  نظارت چین در سال ۲006  زیر  افغانستان 
بود.  چین  عهده ی  به  سال  این  در  سازمان  این  ریاست 
شش سال بعد، در نشست تابستانی سازمان  همکاری های 
شانگهای در بیجینگ بود که با حضور افغانستان به حیث 
>ناظر< در این سازمان رسما موافقت گردید. اما این تغییر 
هر  کنون  تا  و  نشده  کاری  هیچ  سبب  کنون  تا  جهت ها 
اقدامی را که از سوی سازمان همکاری های شانگهای در 

رابطه به افغانستان دیده ایم، دوجانبه بوده است. 
این شامل چین نیز می گردد که اقداماتش را در افغانستان 
میزبانی  )مانند  می کند  تعقیب  چندجانبه  قالب های  در 
و  افغانستان  دولت  مقام های  با  جانبه  سه  گفت وگوهای 
پاکستان( و توجه زیادی را به تالش های دوجانبه معطوف 
می سازد. اما این تالش ها تا حاال قطعی و جدی نبوده اند 
و چین تا کنون در افغانستان نقش حاشیه ای بازی می کند. 
حتا در گفت وگوهای صلح که چین از آن پشتیبانی می کند 
نامعلوم  از مرگ مال عمر  این کشور پس  نقش  با آنکه   (
است(، به نظر می رسد که چین یک ناظر باقی مانده و یک 

بازیگر تعیین کننده نیست. 
کلید تقویت چین به مثابه نیروی مثبت در افغانستان تأکید 
راه هایی  است  پیداکردن  و  اقتصادی   پروژه های  پیشبرد  بر 
به  ره  افغانستان  در  اطمینان دهند گفت وگوهای صلح  که 
جایی می برد. هردوی این کارها دشواراند. اما پیشبرد کار 

اولی برای حکومت چین خیلی آسان تر است. 
که  کرد  اعالم  افغانستان  حکومت  می،  ماه  اواخر  در 

ساختن  منظور  به  چینی  ساختمانی  شرکت  یک  با  غنی 
نخستین  کرده است.  گفت وگو  آباد-کابل  جالل  جاده ی 
بود  امنیتی  تهدیدهای  پروژه،  این  درباره ی  چین  نگرانی 
افغانستان  دولت  مقام های  مسئولیت  را  آن  چینی ها  که 
می دانند. درست است که رفع تهدیدهای امنیتی مسئولیت 
آموزش  با  چین  اما  است،   افغانستان  دولت  مقام های 
بازی  بزرگتری  نقش  می تواند  افغانستان  دولت  نیروهای 
کند. دولت چین می تواند با باالبردن ظرفیت های نیروهای 
را  پروژه های چین  آنها،  افغانستان و آموزش دادن  امنیتی 
امنیت  عرصه ی  در  چین  حاضر،  حال  در  کند.  حفاظت 
صد  چند  فقط  و  می کند  بازی  حاشیه ای  نقش  افغانستان 
پولیس را در جریان چندین سال آموزش می دهد و برای 
نیروهای امنیتی افغانستان کمی تجهیزات فراهم می سازد. 
بدون شک مشکالت تدارکاتی بر سر راه آموزش نیروهای 
مثال،  برای   ( دارد  وجود  چین  توسط  افغانستان  امنیتی 
و  تجهیزاتی  پشتیبانی  می تواند  چین  اما  زبانی(،  مشکل 

مالی از نیروهای امنیتی افغانستان را سرعت بخشد. 
اقتصاد  در  که  دارد  را  آن  ظرفیت  چین  همه،  از  مهم تر 
اختصاص  خود  به  را  بازی  تغییردهنده ی  نقش  افغانستان 
از  بعضی  که  پیوست  خواهد  واقعیت  به  زمانی  این  دهد. 
حال  در  بنشینند.  بار  به  اقتصادی  پروژه های  بزرگترین 
تحقق نیافته  ظرفیت های  با  بازیگر  بزرگترین  چین  حاضر 
 China( چین  پترولیم  ملی  شرکت  حالیکه  در  است.  
 )natiOnal PetrOleum COrPOratiOn
به  افغانستان  در گسترش میدان های نفت  و گاز در شمال 
عینک  مس  پروژه ی  اما  یافته است،  دست  موفقیت هایی 
دیدار شی جین  در جریان  است.  مشکل  دچار  هم چنان 
تا یک کمیته ی  انجام شده بود  بحث هایی  و غنی،  پینگ 
حکومتی ایجاد شود تا در پیشرفت این پروژه کمک کند. 
اما پس از آن گام های اندکی در این راستا برداشته شده و 
روشن نیست که آیا در آینده ی نزدیک اتفاقی می افتد یا 

نه. این پروژه بسیار پیچیده است چون در منطقه ای موقعیت 
دارد که از سرمایه گذاری سود هنگفتی خواهد برد. 

که  نمی داند  هنوز  افغانستان  استراتژیکی تر،  سطح  در 
کمربند  پینگ،   جین  شی  منطقه ای  بزرگ  برنامه ی  در 
خواهد  جایگاهی  چه   ،)SreB( ابریشم  راه  اقتصادی 
داشت. بحث های زیاد با مقام های دولت افغانستان نشان 
داده اند که آنان نمی فهمند که در این برنامه ی بزرگ پیوند 
نظر  به  گرفت.  خواهد  قرار  کجا  در  افغانستان  منطقه ای، 
بر  افغانستان  ساختن  دخیل  درباره ی  بحث ها  که  می رسد 
این نکته متمرکز است که این کشور الحاقیه یا بخشی از 
 China-PakiStan( چین-پاکستان  اقتصادی  دهلیز 
در  دهلیز  این  باشد.   )eCOnOmiC COrridOr
دهلیزی  به  تبدیل  تا  پاکستان  برای  استراتژی ای ست  واقع 
برای کاالهایی شود که از کاشغر در ایالت سینکیانگ به 
بندر گوادر در بلوچستان انتقال داده خواهند شد. با نگاه 
ارتباطی  راه  تا  گرفته  صورت  بحث هایی  میانه،  آسیای  به 
سنجیده شود که از تاجکستان به افغانستان امتداد یابد. اما 
به نظر نمی رسد که استراتژی سازان و سازندگان چین به آن 
توجه نشان دهند؛ چون توجه بر گسترش راه های ارتباطی 
متمرکز  اروپا  و  روسیه  بازارهای  به  میانه  آسیای  طریق  از 
است. چین باید به افغانستان بگوید که در کجای کمربند 

اقتصادی راه ابریشم قرار دارد. 
بازیگر  افغانستان  آینده ی  در  که  داده است  نشان  چین 
عمده خواهد بود و انتظارهایی خلق شده اند. اکنون وقت 
آن است که این کشور هم از نگاه سیاسی و هم از نگاه 
به  که  کند  بازی  را  نقشی  و  کند  ثابت  را  خود  اقتصادی 
شاید  چین  می رود.  انتظار  کشور  آن  از  فزاینده ای  شکل 
باشد.  بلندپروازانه کم رو  اهداف  داشتن چنان  از  کنون  تا 
دیر  بسیار  حاال  اهداف،  این  از  کشیدن  پس  پا  برای  اما 
شده است. چین باید موقعیتش را در افغانستان پیدا کند و 

با اطمینان به پیش برود. 
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به  کننده  کمک  نهادهای  و  کشورها  از  هم  برش  حقوق  دیده بان 

افغانستان خواسته که حامیت از افغانستان را ادامه دهد تا وضع حقوق 

از  برش  دیده بان حقوق  کند. هم چنان  پیدا  بهبود  افغانستان  در  برشی 

کشورها و نهادهای کمک کننده خواهش کرده که این دفعه حکومت 

و مقامات افغانستان را فشار بدهند. قرار است مسئله ی حامیت کردن 

آینده  شنبه  روز  افغانستان  به  بین املللی  نهادهای  و  کشورها  نکردن  یا 

و  حکومت  که  شود  گرفته  تصمیم  روز  همین  در  نیز  و  شود  مشخص 

برشی  حقوق  معیارهای  نکردن  رعایت  خاطر  به  را  حکومتی  مقامات 

فشار بدهند یا نه؟ اگر قرار شود که فشار بدهند، چه اندازه فشار بدهند 

که مقامات محرتم ما به ارزش های حقوق برشی احرتام قایل شده و 

آن را دوباره نقض نکند. 

یکی از خوش بختی های که همواره پیش روی مقامات افغانستان قرار 

حتی  یا  منطقه ای  و  داخلی  حقوق برشی  سازمان های  شدن  رد  دارد، 

برش  حقوق  دیده بان  مثل  سازمان های  حال  همین  در  است.  جهانی 

در خصوص افغانستان با خوش بختی های به خصوصی روبرو اند. مثالً 

وقتی ادعا می کند که وضع حقوق برش در افغانستان خراب است، نیاز 

به ثبوت و کش وبگیر ندارد، خود مردم افغانستان بارها ثبوت های ثابتی 

بزرگ  زحمتی  با چه  که  بگیرید  نظر  در  را  جوانی  مثالً  اند.  کرده  ثبت 

شده، جوان شده، رفته دخرت کسی را خواستگاری کرده، خواستگاری 

نامزد شده.  بلقیس خانم  مثالً  یا  با دخرت فالنی  و  قبول شده  اش هم 

را  بلند شده، واجبات دینی اش  از خواب  بنده خدا یک صبح  این  بعد 

به جا آورده، صابون شامپو می کند تا تر و متیز خدمت همرس آینده اش 

اما  باشد.  داشته  صحبتی  آینده اش  زندگی  مورد  در  کلمه  چند  و  رفته 

همین که به قریه ی نامزدش می رسد، با مالیی برابر می شود که تخته 

از باورهای کور و غلط است. مال دستور می دهد که روی این جوان را 

سیاه کرده، چپه سوار خر کنید و میان قریه بگردانید تا رسوای هرچه 

عامل است، شود. مردمی از همه چیز بی خرب که خوراک فکری خویش 

قریه،  مالی  مرض آلود  نوای  و  هلهله  با  می گیرند،  مال  کندوی  از  را 

بر  را  خود  دل  ما  حاال  می کند.  رسوا  مال  سبک  به  را  بدشانس  جوان 

این خوش کنیم که مثالً ولسوال منطقه این کار را نکرده تا پای مقام 

حکومتی به میان نیاید. 

اما منونه های فراوان دیگری هم است که دیده بان حقوق برش را از غم 

بی غم می کند. مثالً همین چند ماه قبل که برادران چیز لطف کردند و 

مسافرین بی دفاع را اسیر گرفتند و یک تعداد شان هرگز آزاد نشد هیچ 

که اصالً معلوم نیست، زنده اند یا مرده؟ نیز مثال خوبی است که هم 

دولت  دولت!  خود  هم  و  دارند  اطالع  آن  از  افغانستان  دولت  حامیان 

آن قدر  نکرد.  هرگز  که  کند  آزاد  را  گرفته شده ها  گروگان  می توانست 

امروز و فردا کرد تا که تروریستان مسافرین را به جایی برد که دولت 

حق گذر در آن نواحی را ندارد. 

بعضی دیگر از برادران چیز که دیدند گروگان گیری خوب نتیجه می دهد 

سازمان های  و  می کند  اعالن  بی طرفی  و  خاموشی  هم  دولت مردان  و 

حقوق برشی هم خپ شان را می گیرند، بارها تالش کردند و گروگان 

گرفتند و به آن چه می خواستند رسیدند. 

وجود  حقوق برشی  ارزشهای  به  نکردن  توجه  از  دیگر  منونه های  تازه 

دارد که از جلریز تا بدخشان دست به دامن حکومت بوده اما مقامات 

محرتم حکومت وقعی به آن ها نگذاشته، نتیجه هم اسارت و شهادتی 

است که برای رسبازان وطن بار آمده. 

حاال میان این دو خوشبختی که یکی برای مقامات دولتی افغانستان 

وجود دارد و دیگری برای سازمان های حقوق برشی، چه کسی یا چه 

نهادی باید جمع بکند؟ منی دانم. اما می توانم به هر دو طرف تربیک 

بگویم! نوش جان تان هیچ آب را خیط نکنید، کسی مانع ماهی گیری 

شام نخواهد شد. 

نه  مطمئنم  من  و  اند  فراوان  برشی  حقوق  ضد  روایت های  البته 

و  رشح  توانایی  من  نه  و  دارید  را  خواندنش  و  شنیدن  حوصله ی  شام 

که  نکشد  جایی  به  برشی  حقوق  وضع  امیدوارم  فقط  را.  شان  بسط 

با  خشک  نان  همه  برشی،  حقوق  معیارهای  و  ارزش ها  دوست داران 

و معیار و هرچه  ارزش  از رش هرچه  را  شامپوی جوشانده خورده، خود 

دولت مرد و مقام دار اند؛ برهانند. آن وقت ما این قدر شاعران زبردست از 

کجا کنیم که مرگ های این عزیزان را به شکل شاعرانه اش درج تاریخ 

پنج هزار ساله ای که قرار است برای افغانستان اتفاق بیافتد، بکنند؟!

بشناسد،  را  او  کسی  نخواست  که  افغانستان  مقامات  از  یکی  البته 

خوش  که  است  دلیل  این  به  می کنیم  خشونت  زنان  با  اگر  ما  گفت: 

نکردن  لت  زن  بابت  جهانی  جامعه ی  از  می خواهیم  هم چنان  داریم. 

تقدیم کرد و گفت  به همه  لبخند سالمی  با  بگیریم. وی  بودجه  خود، 

به خدا دوست تان دارم! مطمنئ باشید شام را منی خورم! 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

مطمئن باشید شما را 
نمی خورم!

آیا چین می تواند نقشش را 
در افغانستان اثبات کند؟

در سطح اسرتاتژیکی تر، افغانستان هنوز منی داند که در برنامه ی بزرگ منطقه ای شی جین 

پینگ،  کمربند اقتصادی راه ابریشم )SREB(، چه جایگاهی خواهد داشت. بحث های زیاد 

با مقام های دولت افغانستان نشان داده اند که آنان منی فهمند که در این برنامه ی بزرگ 

پیوند منطقه ای، افغانستان در کجا قرار خواهد گرفت. به نظر می رسد که بحث ها درباره ی 

دخیل ساخنت افغانستان بر این نکته متمرکز است که این کشور الحاقیه یا بخشی از دهلیز 

اقتصادی چین-پاکستان )China-PakiStan EConomiC CoRRidoR( باشد. 

این دهلیز در واقع اسرتاتژی ای ست برای پاکستان تا تبدیل به دهلیزی برای کاالهایی شود 

که از کاشغر در ایالت سینکیانگ به بندر گوادر در بلوچستان انتقال داده خواهند شد. با 

نگاه به آسیای میانه، بحث هایی صورت گرفته تا راه ارتباطی سنجیده شود که از تاجکستان 

به  چین  سازندگان  و  اسرتاتژی سازان  که  منی رسد  نظر  به  اما  یابد.  امتداد  افغانستان  به 

آن توجه نشان دهند؛ چون توجه بر گسرتش راه های ارتباطی از طریق آسیای میانه به 

بازارهای روسیه و اروپا متمرکز است. چین باید به افغانستان بگوید که در کجای کمربند 

اقتصادی راه ابریشم قرار دارد. 

نویسندگان: رافاییلو پانتوچی و کین لیو                                                                                                                                                      ترجمه: جواد زاولستانی 



ایاالت  ملی  امنیت  مشاور  رایس،  سوزان  داکتر 
متحده روز یکشنبه در مورد لغو گفت وگوهایی 
که قرار بود میان سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی 
پاکستان  خارجه  امور  در  وزیر  نخست  مشاور  و 
دهلی  در  او،  هندی  همتای  دیوال،  آجیت  و 
داکتر  کرد.  تاسف  اظهار  شود،  برگزار  جدید 
نواز  از جمله  ارشد حکومتی،  با مقام های  رایس 
عزیز،  سرتاج  و  پاکستان  وزیر  نخست  شریف، 
ستاد  رییس  شریف،  راحل  جنرال  و  او،  مشاور 
گفت وگوهای  کرد.  گفت وگو  پاکستان،  ارتش 
مشاوران امنیت ملی پاکستان و هند برای هفته ی 
این گفت وگو  اما  بود؛  برنامه ریزی شده  گذشته 
عدم  شرط  پیش  هند  که  شد  لغو  آن  از  پس 
مالقات سرتاج عزیز با کشمیری ها را وضع کرد. 
یک مقام ارشد ایاالت متحده به اسوشیتید پرس 
غیر  کشتار  رویدادهای  رایس  داکتر  که  گفت 
خوانده  بار  تاسف  را  کنترول  خط  در  نظامیان 
ملی  امنیت  مشاور  که  گفت  مقام  این  است. 
ایاالت متحده امریکا روابط پاکستان با افغانستان 
ایاالت  که  گفت  و  گرفت  بحث  به  را  هند  و 
و  هند  با  پاکستان  خوب  روابط  آرزوی  متحده 

افغانستان را دارد.
روند صلح در افغانستان

رایس از تالش ها و قربانی های پاکستان در محو 
نقش  تقویت  خواهان  و  کرد  ستایش  تروریزم 
شد.  افغانستان  در  مصالحه  روند  در  کشور  این 
مصالحه  روند  در  پاکستان  تالش های  از  رایس 
در افغانستان ابراز قدردانی کرد و گفت که این 
کشور باید به تالش سازنده اش ادامه بدهد تا از 
بهره  طالبان  رهبری  در  انتقال  و  عمر  مال  مرگ 

برداری شود.
همچنین هردو طرف روی راه هایی بحث کردند 
که پاکستان، در هماهنگی با کابل، بتواند در این 
را  افغانستان  به رهبری  مقطع حساس روند صلح 
بیشتر حمایت کنند. این مقام گفت که در جریان 
مالقات، داکتر رایس تالش کرد راه هایی را بیابد 
که هردو کشور بتوانند به همکاری در زمینه های 
در  را،  دوجانبه  روابط  و  بدهند  ادامه  کلیدی 
درازمدت، در یک مسیر قوی تر و پایدارتر قرار 

بدهند.
دعوت از نخست وزیر نواز شریف

نواز  وزیر  نخست  از  دعوت  رسما  همچنین  او 
شریف را تمدید کرد تا در ماه اکتوبر از ایاالت 
جمهور  رییس  با  و  کرده  دیدار  امریکا  متحده 
این  گفت  وی  کند.  مالقات  اوباما  باراک 
فرصتی خواهد بود تا این هدف پیش برده شود 
در  را  شان  همکاری های  بتوانند  کشور  هردو  و 
امنیتی در جنوب آسیا عمیق تر  زمینه چالش های 
بسیاری  روی  همچنین  جلسات  این  در  بسازند. 
جاری  استراتیژیک  همکاری های  ساحات  از 
میان پاکستان و ایاالت متحده امریکا بحث شد. 
تاکید کرد که  متحده  ایاالت  ملی  امنیت  مشاور 
علیه  مشترک  مبارزه  در  مهم  شریک  پاکستان 
طول  در  اتحاد  این  و  است  بوده  افراط گرایان 
چند سال گذشته شدیدا تقویت شده است. او از 
پاکستان به خاطر قربانی هایش در این زمینه تشکر 
کرد و به مقام های ارشد اطمینان داد که ایاالت 

متحده امریکا قصد ترک منطقه را ندارد. 
بازدیدی که مدت ها پیش برنامه ریزی شده بود

داکتر رایس گفت: »حتا با خروج ایاالت متحده 

خواهد  ادامه  منطقه  به  ما  تعهد  افغانستان،  از 
رایس  داکتر  دیدار  که  گفت  مقام  این  داشت«. 
بود که مدت ها  بیشتر دیداری  بلکه  نبود؛  عاجل 
جاری  تنش  با  و  بود  شده  ریزی  برنامه  پیش 
ابراز  رایس  نداشت.  ربط  هند  و  پاکستان  میان 
ایاالت  تالش  با  همزمان  که  کرد  امیدواری 
متحده در زمینه ی ایجاد همکاری قوی مبارزه با 
متحد  پاکستان یک  جهان،  سرتاسر  در  تروریزم 

قوی باقی خواهد ماند.
بودند  با هم کار کرده  وی گفت که دو کشور 
مشترک  نگرانی  موجب  که  گروه هایی  با  تا 
حمالت  به  و  کنند  مقابله  هستند  کشور  دو 
تروریستان ستیزه جو اشاره کرد. نقل و قول شده 
است که مشاور امنیت ملی ایاالت متحده در این 
روابط  برای  چالش  این  »حل  است:  گفته  دیدار 
واشنتگن  با  و  همسایه اش  کشورهای  با  پاکستان 
اخیر  افزایش  به  توجه  با  به ویژه  است؛  الزامی 
در  طالبان  خونین  حمالت  و  کابل  در  خشونت 

فصل جاری جنگ در افغانستان«.
تمرکز روی تغییرات آب و هوا

روی  اوباما  جمهور  رییس  تمرکز  همچنین  او 
حادی  تهدید  به ویژه  که  را  هوا  و  آب  تغییرات 
بحث  به  می شود،  محسوب  آسیا  جنوب  علیه 
در  متحده  ایاالت  تالش  با  همزمان  و  گرفت 
در  آن  به  رسیدگی  برای  ائتالف جهانی  تقویت 
شد.  پاکستان  حمایت  خواهان  آینده،  ماه های 
قوی  عملکرد  رایس  داکتر  اقتصادی،  مسایل  در 
را  پول  المللی  بین  صندوق  برنامه  در  پاکستان 
مورد ستایش قرار داد و رهبران ارشد را تشویق 

کرد به آوردن اصالحات ادامه بدهند. 
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روابط خوب پاکستان با هند 
و افغانستان؛ خواست آمریکا است آن قصه ی انگور را شنیده اید؟ نه،  آن که در 

نیست.  منظورم  آمده  موالنا  معنوی  مثنوی 
در قصه ی موالنا کسی چهار درهم به چهار 
انگور و عنب و  نفر  نفر می دهد و آن چهار 
چهار  آن  با  اما  می خواهند،  استافیل  و  اُزم 
می توان  را  میوه ها  این  از  یکی  فقط  درهم 
افغان ها  برای  نیست.  بد  قصه  این  خرید. 
نمی گوید  موالنا  گرچه  یعنی  است.  غنیمت 
هم  مزب  حزب  نفر  چهار  این  باالخره  که 
هم  تکه-پاره  را  همدیگر  و  نه  یا  ساختند 
نه، ولی همین قدرش هم حداقل  یا  کردند 
َکل َکل کردن  داشت. خود  یک دسْت گرمی 

به تنهایی نعمتی است.
اما قصه یی که مورد نظر من است این است:
می کردند.  عبور  تاشقرغان  از  افغان  نفر  سه 
می کرد.  بیداد  گرسنه گی  و  بود  روز  چاشت 
یکی  بخوریم.  انگور  است  چه طور  گفتند 
دیگر  نفر  دو  بخرد.  انگور  که  شد  داوطلب 
جمع  خشک  چوب  می رویم  ما  گفتند 
که  آن  انگور. خالصه  پختن  برای  می کنیم 
اگر  که  کرد  فکر  خود  با  بود  خریده  انگور 
دیگر  نفر  دو  آن  بیاالید،  زهر  به  را  انگور 
رادوی  ساعت های  می تواند  او  و  می میرند 
انگور  که  است  این  ببرد.   و  بردارد  را  شان 
را زهری کرد.  آن دو توطئه کردند که این 
آدم را بکشند تا هم سهم انگورش را بخورند 
همین  به  کنند.   خالی  را  جیب اش  هم  و 
دهان اش  بر  را  بالِشت  برگشت  او  تا  خاطر 

نگویید  لطفا   کردند.  خفه اش  و  گذاشتند 
در  دیگر.  است  قصه  کردند.  کجا  از  بالشت 
است  این  قاعده  افغانستان  در  چون  ضمن، 
ما  بکشند،  بالشت  با  را  همدیگر  رقیبان  که 
بعد  بشکنیم.   را  عنعنه  این  نخواستیم  هم 
را  انگور  را کشتند،  نشستند و  او  از آن که 
خوردند. طبیعی است که هر دو مسموم شدند 

و در جا جان به جان آفرین تسلیم کردند.
ولی  چه؟  که  خوب  می گویید  حاال  می دانم 
راستی  تان می گردد که  همین حاال در دل 
از  بعد  نفر  دو  آن  رادوی  ساعت های  آن 
می دهد  زور  که  مرا  شدند.  چه  شان  مرگ 
هم همین است. همین که به جای پرداختن 
به دزدی های کالن شش صد میلیون دالری 
آدم  دو  رادوی  ساعت  تا  دو  به  نشسته اید 
پیش  فکر می کنید.  همین یک سال  مرده 
آقای حامدکرزی با خود فکر کرد که بیا این 
حکومتِ  شیرین را به داکتر عبداهلل و اشرف 
غنی بدهم و آن دو که رسوا شدند،  خودم 
برگردم.  از آن سو،  آن دو خیال می کردند 
راحت  و  کنند  کوتاه  را  کرزی  دست  که 
تشکیل  دولت وحدت جان کری  و  بنشینند 
بدهند. متوجه نبودند که آقای کرزی در این 
حکومِت شیرین آن قدر طالب تزریق کرده 
را  واسکت گلدار  یا  سنگی  روده  آدم  هر  که 
فکر  این مسایل  به  پا می اندازد. چرا  از  هم 
و  انگور  به قصه ی  نمی کنید که چسپیده اید 

ساعت های رادو؟

داستان انگور 

منبع: دیلی تایمیز
برگردان: حمید مهدوی

سخیداد هاتف


رایس از تالش ها و قربانی های پاکستان در محو تروریزم ستایش کرد و خواهان 
تقویت نقش این کشور در روند مصالحه در افغانستان شد. رایس از تالش های 
پاکستان در روند مصالحه در افغانستان ابراز قدردانی کرد و گفت که این کشور 
باید به تالش سازنده اش ادامه بدهد تا از مرگ مال عمر و انتقال در رهبری 
طالبان بهره برداری شود.

همچنین هردو طرف روی راه هایی بحث کردند که پاکستان، در هماهنگی با کابل، 
بتواند در این مقطع حساس روند صلح به رهبری افغانستان را بیشتر حمایت 
کنند. این مقام گفت که در جریان مالقات، داکتر رایس تالش کرد راه هایی را 
بیابد که هردو کشور بتوانند به همکاری در زمینه های کلیدی ادامه بدهند و 
روابط دوجانبه را، در درازمدت، در یک مسیر قوی تر و پایدارتر قرار بدهند.

اطالعات روز، سرپل: مسئوالن محلی 
تایید  افغانستان  در والیت سرپل در شمال 
دوباره  از گذشت یک سال  کردند که پس 
این  کوهستانات  ولسوالی  مواصالتی  راه 
والیت باز شده و مردم می توانند که از این 

مسیر رفت و آمد کنند.
سرپل  والیت  سرپرست  حقبین،  عبدالجبار 
روزنامه  خبرنگار  با  تلفنی  تماس  در 
اطالعات روز در شمال افغانستان می گوید: 
کوهستانات  ولسوالی  مواصالتی  »راه 
این  به  سال  یک  مدت  از  سرپل  والیت 

طرف مسدود بود.«
سریع  عملیات  یک  در  این که  بیان  با  وی 
مواصالتی  راه  دوباره  امنیتی  نیروهای 
است،  باز شده  ترافیک  به روی  کوهستانات 
محلی  مقامات  و  مردم  »اکنون  افزود: 

می توانند که رفت و آمد نمایند.«
به گفته ی آقای حقبین، این مسیر از مدت 
حضور  دلیل  به  این طرف  به  سال  یک 

دادن  انفجار  نیز  و  دولت  مسلح  مخالفان 
برخی از ساحات آن به روی ترافیک مسدود 

بوده است.
از  مقام ها محلی  قباًل  نام برده تصریح کرد، 
این مسیر نمی توانستند رفت و آمد کنند، اما 
مردمان ملکی محل گاهی اوقات به بسیار 
اکنون  که  می کردند  آمد  و  رفت  مشکالت 

نیروهای امنیتی در ساحه حضور دارند.
سرپرست والیت سرپل همچنان گفت: »در 
از  نیز  روستا   28 نظامی  عملیات  نتیجهه ی 
ولسوالی  در  دولت  مسلح  مخالفان  وجود 
کوهستانات پاک سازی شده است و عملیات 

در ولسوالی سوزمه قلعه جریان دارد.«
این  به  روز  دو  از  که  است  ذکر  قابل 
معاون  دوستم،  عبدالرشید  جنرال  طرف 
سرکوب  از  پس  نیز  جمهوری  ریاست  اول 
طالبان در والیت فاریاب، به والیت سرپل 
سفر کرده و رهبری جنگ را در این والیت 

به عهده گرفته است.

پس از گذشت یک سال راه 
مواصالتی ولسوالی کوهستانات 

دوباره باز شد
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می گوید:   2007 سپتامبر  در  آمریکا  سفارت  از  تلگرام  یک 
»بیشتر از نیمی از محالت بغداد، اکنون به وضوح دارای اکثریت 
و  کرده اند  فرار  بیرونی  مناطق  به  عموما  سنی ها  هستند.  شیعه 
محله های  توسط  که  هستند  متمرکز  کوچکی  محله های  در 
شیعه نشین احاطه شده اند«. این واقعیت تا حدود زیادی، امروز 

هم برجاست. 
تغییر دینامیسم قدرت در طول خطوط فرقه ای، که مشخصا در 
واکنش های  همچنین  شد،  واضح   2014 جون  تحوالت  اوایل 
برانگیخته  عراق  شیعه ی  جمعیت های  در  را  نگران کننده ای 
پایتخت، گفته است:  ناظران تحوالت عراق در  از  است. یکی 
برای  تالش  یک  دیده ی  به  تحوالت،  این  به  عراق  »شیعه های 
بازسازی همان دولت قدیمی تحت تسلط سنی ها می نگرند؛ نه 
صرفا به عنوان واکنشی ناموجه دربرابر سرکوب های دولت«. در 
هر دو جانب شیعه و سنی، تنش ها به حدی شدید شده بودند 
که جنگ خونین فرقه ای قطعی بود. پیوستن مردان جوان شیعه 
به جنگ جویان در تابستان 2014، به واسطه ی یک درخواست 
از سوی آیت الله علی سیستانی، روحانی بلندپایه ی شیعه، آغاز 
شده بود. به گفته ی یک ناظر، »خیابان ها به جوش آمده است«. 
حدود دو هزار داوطلب، کربال را به قصد شهر سامرا، محل مسجد 
عسکری –یکی از مقدس ترین مزارهای شیعه ها در شهری که 

عموم مردم آن سنی بودند-، ترک کردند.
قطبی شدن دو گروه مذهبی توسط جنگ سرد و گرم میان آمریکا 
و روسیه شدت گرفت. در این جا، چیزی مانند یک جنگ نیابتی 
در کار بود: عربستان سعودی و پادشاهی های خلیج که توسط 
حزب الله  و  سوریه  ایران،  دربرابر  می شدند،  حمایت  آمریکا 
لبنان که از حمایت روسیه برخوردار بودند قرار داشتند. حسن 
روحانی، رییس جمهور ایران، که حکومتش دولت شیعه ی عراق 
را حمایت می کند، حمایت خود را از مالکی دربرابر قیام سنی ها 
ابراز داشته و گفت: »ایران تمام قوای خود را در سطح بین المللی 
و منطقه ای، برای مبارزه با تروریسم به کار خواهد بست«. عراق 
که مرزی طوالنی با ایران دارد، یکی از مهم ترین متحدین این 
کشور است، حتا مهم تر از سوریه. ایرانی ها، از سقوط ناگهانی 
ارتش عراق وحشت زده شدند؛ اتفاقی که مشکالت زیادی برای 
ایران در سوریه ایجاد کرد. این کشور، با تالشی که اندک موفقیتی 
همراه داشت، سعی می کرد ثبات را به حکومت اسد بازگرداند. 
گفته می شد یک کادر مشاورین سپاه پاسداران ایران، در واکنش 
به پیش روی های داعش در عراق، درحال تشکیل یک نیروی 

نظامی جدید از ارتش و جنگ جویان ملیشه ای است.

وهابیسم،  پنهان  دست  که  بود  دریافته  می شد  مدت ها  ایران، 
شاخه ای از اسالم که توسط عربستان سعودی ترویج می شود، 
 ،2014 مارچ  در  دارد.  تاثیر  مشکالتش  از  زیادی  بخش  در 
فرانسه،   ،24 تلویزیون  با  مصاحبه ای  در  مالکی،  نخست وزیر 
کشورش  در  سنی ها  خشونت  اصلی  مقصر  را  قطر  و  عربستان 
فرقه ای،  بحران  اصلی  مسببان  کشور،  دو  »این  گفت  و  خواند 

تروریستی و امنیتی در عراق هستند«.
او عالوه کرده بود، »اتهاماتی مبنی بر این که او سنی ها را به حاشیه 
وابسته  خارجی  برنامه های  به  که  فرقه گرایانی  توسط  می راند، 
هستند و از سوی عربستان سعودی و قطر تحریک می گردند، 
پخش می شود«. اتهامات او تند و مستقیم بودند و ریاض و دوحه 
را محکوم به حمایت از جنگ جویان می کردند؛ ازجمله این که 

»برای این سازمان های تروریستی، اسلحه خریداری می کنند«.
در اتهامات مالکی، حقایق قابل توجهی وجود داشتند. بخشی 
از کمک های خلیج به مقصد اپوزیسیون سوریه، بدون تردید به 
جنگ جویان جهادی عراق می رسید. ترکیه اجازه می دهد اسلحه 
و داوطلبان جهادی که بیشتر آن ها، بالقوه بمب گذاران انتحاری 
هستند، از مرز 510 مایلی آن به سوریه، عبور کنند. درنهایت، 
بخشی از تفنگ ها و جنگ جویان و بمب ها به عراق می روند. 
این  در  به گونه ای  داعش  زیرا  ندارد،  تعجب  جای  دیگر  این 

کشورها فعالیت می کند که گویا هر دو، یک کشور هستند.
در دو سال اخیر، خشونت ها به شدت افزایش یافته اند. طبق آماِر 
منابع عراقی، در سال 2013، حدود ده هزار غیرنظامی، و در پنج 
ماه نخست 2014، حدود پنج هزار غیرنظامی دیگر، در این کشور 
انیستیتوت مطالعات  کشته شده اند. به نقل از جسیکا لویس از 
جنگ، یک مقام ارشد دولت آمریکا، در سخنرانی ماه اگست 
بمب گذاری  ده  تا  پنج  بین  ماه،  هر  در  »ما  است:  گفته   2013
داشته ایم... در 90 روز اخیر، شمار بمب گذاران انتحاری به 30 
تن در یک ماه رسیده است و ما هنوز فکر می کنیم بیشتر آن ها 

از سوریه می آیند«.
یک نقطه ی کور برای آمریکا و قدرت های غربی، ناتوانی در 
در  مسلحانه  قیام  از  با حمایت  که  است  بوده  مسئله  این  درک 
دور جدیدی  و  کرده  بی ثبات  را  عراق  درنهایت  آن ها  سوریه، 
آورده اند.  به وجود  کشور  این  در  را  فرقه ای  داخلی  جنگ  از 
القاعده ی عراق –که داعش زمانی به این اسم شناخته می شد-، 
در 2010، به پایین ترین سطح افول کرده بود. این گروه، به شدت 
گروه  حمله ی  تحت  و  می شد  تعقیب  آمریکایی ها  سوی  از 
»صحوه« یا »بیداری«، که یک گروه از جنگ جویان ضدالقاعده 

و عموما تشکیل شده از قبایل سنی بودند، قرار داشت. القاعده ی 
بیشتِر جنگ جویان کهنه کار خود را از دست داده بود؛  عراق، 
آن ها یا مرده بودند یا در زندان ها به سر می بردند. آنانی که نجات 
یافته بودند، در بین سنی های دیگر، به خاطر خون خواربودن و 
کشتن کارمندان پایین رتبه ی دولتی، بدنام بودند. تا 2010، بیشتر 
از  را  امتیازاتی  جنگ،  بدون  بتوانند  که  بودند  امیدوار  سنی ها 

دولت به دست بیاورند.
به کمک  عراق،  در  جهادی ها  حیرت انگیز  تجدیدحیات 
عملیات های برنامه ریزی شده صورت گرفت که یکی از عناصر 
به  بر زندان ها بود. عملیاتی که  مهم آن، حمالت سیستماتیک 
»شکستن دیوارها« شهرت دارد و شامل هشت حمله ی جداگانه 
برای آزادی زندانیان بود که به صورت موفقیت آمیزی در حمله ای 
بر زندان های ابوغریب و »تاجی« متمرکز شده بود. این حمالت، 
در تابستان 2013 انجام شد که در اثر آن، دست کم 500 اسیر 
که بیشتر آن ها جنگ جویان خبره ای بودند، از زندان فرار کردند. 
برای  و  کرده  شلیک  زندان ها  به  هاوان   100 حمله کنندگان، 
درحین  نمودند.  استفاده  انتحاری  بمب گذاران  از  راه،  بازکردن 
سردرگم کردن  برای  و  زدند  شورش  به  سر  زندانیان  درگیری، 

محافظان، آتش سوزی به راه انداختند.
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ایران، مدت ها می شد دریافته 
بود که دست پنهان وهابیسم، 
شاخه ای از اسالم که توسط 
عربستان سعودی ترویج 
می شود، در بخش زیادی از 
مشکالتش تاثیر دارد. در مارچ 
2014، نخست وزیر مالکی، در 
مصاحبه ای با تلویزیون 24، 
فرانسه، عربستان و قطر را 
مقصر اصلی خشونت سنی ها 
در کشورش خواند و گفت »این 
دو کشور، مسببان اصلی بحران 
فرقه ای، تروریستی و امنیتی 
در عراق هستند«.

یادداشت های سخیداد هاتف

با عرض سالم و علیکم و رحمه الله و برکاته!

هم وطنان عزیز القدر! 

که  شده ایم  متوجه  ما  اواخر  این  در  می دانید  چنان که 

این  و  کنیم  پاسپورت صادر  پاسپورت،  اداره ی  از  باید 

البته ما در این  به شدت باعث شگفتی ما شده است. 

سیزده سال گذشته کوشیدیم برای استقالل و تمامیت 

ارضی و دفاع از عزت و شرف ملت شریف افغانستان 

از هیچ تالشی دریغ نورزیم و دقیقا به خاطر مصروف 

شدن در همین امورات مقدس یادمان رفت که از جمله 

پاسپورت هم باید بسازیم.

هم وطنان عزیز! 

این ریاست چند  در حقیقت مالک هر شی خداست، 

روزی نزد ماست. با توجه به این که در اثر لطف قادر 

که  رفته  باال  حدی  به  ما  اداره ی  محبوبیت  میزان  منان 

در  هم  شب ها  حتا  اواخر  این  در  ما  گرامی  هم وطنان 

پیش اداره ی پاسپورت می خوابند، ما ضمن تقدیم کردن 

صمیمانه ترین احترامات خود از حمایت بی دریغ تک 

تا  که  می دهیم  قول  و  نموده  امتنان  اظهار  شما  تک 

آخرین قطره ی خون خود در کنار شما خواهیم بود.

نکته ی  دو  یکی  به  می کنیم  خواهش  حال،  عین  در 

حیاتی توجه نمایید  :

انتظار  با لبان تشنه  دوستانی که هر روز در هوای گرم 

مطهر  حرِم  داخل  و  برسد  شان  نوبت  که  می کشند 

می ارزد  آیا  که  کنند  فکر  واقعا  باید  شوند،  پاسپورت 

هنوز  ما  که  بکشند  چیزی  برای  را  سختی  همه  این 

این  اگر  که  مطمئن ایم  ما  نکرده ایم؟  چاپ اش  حتا 

تحمل  قاچاق بران  با  را  تشنه گی  و  گرما  عزیزان همین 

انگلستان رسیده  می کردند حاال در مرز میان فرانسه و 

برادران  بعضی  با  اخیرا  ما  که  در صحبت هایی  بودند. 

شرایط  در  که  داشتند  تاکید  آنان  داشتیم،  قاچاق بر 

و  تاخت  مورد  طرف  هر  از  عزیز  افغانستان  که  کنونی 

تاز اجانب قرار گرفته به هیچ روی به صالح نیست که 

تعهد  همچنان  آنان  نماید.  اخذ  افغانی  پاسپورت  آدم 

مسیر  افغانستان  شهروندان  که  صورتی  در  که  سپردند 

مطمئن قاچاق را انتخاب کنند، برای شان تخفیف ویژه 

قایل شوند.

که  تقاضامندیم  عمیقا  ما  آمد،  گفته  آنچه  به  باتوجه 

به  آمدن  از  دیگر  دهه ی  یک  تا  گرامی  هم وطنان 

نیاز  صورت  در  و  نموده  خودداری  پاسپورت  اداره ی 

داشته  توجه  اما  بدهند،  اضطراری  درخواست  عاجل 

از  را  خود  ارزش  بیشتر  روز  هر  افغانی  پول  که  باشند 

دیگر،  عبارتی  به  داریم.  اوالد  ما هم  و  دست می دهد 

بیشتری  ثبات  از  که  اسعاری  که  معتقد اند  کارشناسان 

برخوردارند، درخواست های اضطراری برای پاسپورت 

را از نظر علمی تسریع می نمایند.

کننده یی  تعیین  نقش  دالر هم  )گرچه  توفیق  الله  من  و 

دارد.(

اطالعیه 
ریاست پاسپورت 

ترجمه ی حکمت مانابخش نزدهمپاتریک کاکبرن
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 8 یا   7 ویندوز  کاربران  از  حارض  حال  در  اگر 
 reserve یا  »رزرو«  پیغام  با  تاکنون  احتامال  باشید، 
شده اید.  مواجه   10 ویندوز  به  به روزرسانی  برای 
»ویندوز  فلسفه  به سوی  حرکت  با  مایکروسافت 
به عنوان یک رسویس«، سعی دارد جلوی استفاده 
نسخه های  از  کاربرانش  از  زیادی  بسیار  تعداد 
قدیمی تر ویندوز را بگیرد. بنابراین کاربران ویندوز 
ویندوز  عرضه  سال  نخستین  در  می توانند   8 و    7
روزرسانی  به   10 ویندوز  به  رایگان  صورت  به   ،10
را   10 ویندوز  که  است  منطقی  واقعا  آیا  اما  شوند. 

نصب کنیم؟
تنها  رزرو،  پیغام  که  باشید  داشته  توجه  باید  البته 
در صورتی به منایش در می آید که ویندوز 7 یا 8 
شام به روز باشد. به عبارت دیگر، باید از »ویندوز 7 
رسویس پک« یک یا »ویندوز 8.1« استفاده کنید. 
اگر ویندوز شام به روز نیست سعی کنید از قسمت
به روزرسانی  را  ویندوزتان    ،WindoWs Update

کنید.
برخی تبلت هایی که از ویندوز 8 استفاده می کنند، 
برای  است  ممکن  و  دارند  کمی  داخلی  حافظه 
اندازه  به  ویندوز 10  به روزرسانی  فایل های  دریافت 
راه  گفته  مایکروسافت  باشند.  نداشته  جا  کافی 
احتامل  به  ارائه خواهدداد.  این مشکل  برای  حلی 
زیاد این راه حل، امکان نصب ویندوز 10 روی این 
تبلت ها به کمک یک فلش یو اس بی خواهد بود.
به ویندوز 10، کامال خودکار  فرآیند به روز رسانی 
را  شده  نصب  افزارهای  نرم  از  کدام  هیچ  و  است 
می توانید  راحت  خیال  با  بنابراین  منی کند.  پاک 
 professional نسخه  از  اگر  کنید.  به روزرسانی 
ویندوز 7 یا 8 استفاده می کنید، نسخه pro ویندوز 
را  pro ویندوز 10  استفاده می کنید، نسخه   8 یا   7
دریافت خواهید کرد؛ در غیر این صورت به نسخه 

Home به روزرسانی خواهیدشد.

ویندوزهشتیها
اگر کاربر ویندوز 8 هستید، به روزرسانی به ویندوز 
در  اگرچه  زیرا  بود.  خواهد  تان  نفع  به  کامال   10
و  کمبودها  از  بسیاری   ،8.1 ویندوز  به روزرسانی 
نقص های نسخه 8 رفع شد، اما همچنان اشکاالتی 
می شد.  احساس  نامناسب  استارت  منوی  مانند 
به صورت متام  استارتی که در ویندوز 8.1،  منوی 
صفحه باز می شود و امکان دست رسی آسان به نرم 

افزارهای نصب شده را منی دهد.
شده  رفع  دست،  این  از  مشکالتی   10 ویندوز  در 
رابط  شدن  متناسب  برای  که  این  ویژه  به  است. 
با تبلت و کامپیوترهای دسک  کاربری ویندوز 10 
است:  گرفته شده  درنظر  آن  برای  دو حالت  تاپ، 
desktop mode. برای تغییر این  tablet mode و 

نوتیفیکیشن ها،  قسمت  از  می توانید  حالت ها هم 
روی دکمه مربوط به این کار، کلیک یا تپ کنید.

متام  صورت  به  استارت  منوی  تبلت،  حالت  در 
در  منایش  به  تبلت ها(  با  متناسبت  )و  صفحه 
می آید، در حالی که در حالت دسک تاپ، نحوه 
منوی  صورت  به  بیشرت  استارت  منوی  منایش 
ویندوز 10  امکانات  البته  7 است.  ویندوز  استارت 
منی شود.  ختم  جا  همین  به  تبلت  کاربران  برای 
از  بسیاری   ،10 ویندوز  کاربری  رابط  طراحی  در 
و  شده اند  بهینه  ملسی  صفحه های  برای  کنرتلرها 
)سویپ  کشیدن  دست  با  که  منوهایی  و  امکانات 
کردن( در قسمت های کناری صفحه منایش فعال 

می شدند، اکنون با امضای حرکتی فعال می شوند.
دیگر این که هرچند اپ های یک پارچه با ویندوز 
توسعه  می رود  انتظار  اما  بود،  خواهند  سازگار   8.1
دهندگان بیشرت روی ویندوز 10 مترکز داشته باشند. 
خود مایکروسافت هم نخستین پیش منایش های 
برای  تنها  را  پاورپوینت  و  اکسل  آفیس،  یکپارچه 

ویندوز 10 معرفی کرده است.
تنها دلیل برای ادامه استفاده از ویندوز 8، می تواند 
عالقه به استفاده از »مدیا سنرت« باشد. در ویندوز 10 
دیگر خربی از مدیا سنرت نیست؛ احتامال مهندسان 
و  صوتی  اپلیکیشن های  عرص  در  مایکروسافت، 
باکس  ایکس  و  هوش مند  تلویزیون های  تصویری 
نیافته  مدیاسنرت  کار روی  ادامه  برای  وان، رضورتی 

اند.
ویندوزهفتیها

اما اگر در حال حارض از ویندوز 7 استفاده می کنید، 
مانند   7 ویندوز  باشید.  نگران  دارید که کمی  حق 
و  می کند  کار  خوبی  به  همچنان  قهرمان،  یک 
نیازی ندیده اید که آن را عوض کنید،  اگر تاکنون 
رساغ  که  داشت  نخواهید  اشتیاقی  چندان  احتامال 
سیستم عاملی کامال جدید بروید، سیستم عاملی 
موبایلی  و  ملس  اپلیکیشن های  جهان  برای  که 

طراحی شده است.
 10 ویندوز  گرچه  که  باشیم  داشته  توجه  باید  اما 
عامل  سیستم  یک  از  بیشرت  چیزی  می خواهد 
معمولی کامپیوتر باشد، ولی مایکروسافت می داند 
که همچنان کامیپوترهای معمولی، مهم ترین پلت 
دلیل  همین  به  بود.  خواهند   10 ویندوز  فرم های 
نرم  به  همچنان  عامل  سیستم  این  در  که  است 
البته  داشت.  خواهید  دست رسی  قبلی  افزارهای 
چیزهایی  به  تا  بکشد  طول  کمی  است  ممکن 
عادت  اج  مرورگر  و  تنظیامت جدید  پنجره  مانند 
کرد  خواهید  احساس  مدت،  این  از  بعد  اما  کنید، 
دست رسی  مدرن تری  و  تازه تر  امکانات  به  که 

دارید.
و  امکانات  از  بسیاری   ،7 ویندوز  از  روزرسانی  به 
اختیارتان  در  نیز  را   8 ویندوز  خوب  ویژگی های 
می توانیم  امکانات  این  میان  از  داد.  خواهد  قرار 
»وان  و  جدید   task manager رسیع تر،  بوت  به 
کنیم.  اشاره  ابری-  فضای  گیگابایت   15 با  درایو«- 
روی هم رفته می توان گفت که ویندوز 10 در قیاس 

با ویندوز 7، سیستم عامل بهرتی خواهد بود.
نصب  برای  نیاز  مورد  افزاری  سخت  مشخصات 

ویندوز10
سخت  مشخصات  آیا  که  هستید  این  نگران  اگر 
افزاری دستگاه شام برای اجرای ویندوز 10 مناسب 
اعالم  طبق  که  است  این  خوش  خرب  نه،  یا  است 
برای  نیاز  مورد  مشخصات  مایکروسافت،  رسمی 
برای  الزم  مشخصات  هامنند  دقیقا   ،10 ویندوز 
ویندوز 10،  با نصب  بنابراین  است.   8 و   7 ویندوز 
مشکلی برای رسعت و عملکرد کامپیوترتان پیش 

نخواهد آمد.
این  در  اشکال  و  خطا  میزان  و  پایداری  مورد  در 
این  آزمایشی  عرضه  دوره  در  ویندوز،  از  نسخه 
مشکالتی  و  آبی  صفحه  شاهد  عامل  سیستم 
مربوط به درایور سخت افزارها بوده ایم، اما گزارش 
قرار  مایکروسافت  اختیار  در  مشکالت  این  همه 
گرفته و هرچه جلوتر آمده ایم، کیفیت ویندوز 10 
است.  شده  بیشرت  کنندگانش  آزمایش  رضایت  و 
در واقع اگر اکنون از ویندوز 7 یا 8 استفاده می کنید 
و از آن راضی هستید، تقریبا دلیلی وجود ندارد که 

از نصب و استفاده از ویندوز 10 پشیامن شوید.
هفتی ها حواس شان باشد

خواهد  متوقف  کم  کم   7 ویندوز  از  پیشتیبانی 
نسخه،  برای  امنیتی  شد. هرچند عرضه وصله های 
همچنان ادامه خواهد یافت، اما دیگر نرم افزارهای 
را  نکته  این  نیست  بد  منی شوند.  به روزرسانی  آن 
قرار   ،7 ویندوز  از  رسمی  پشتیبانی  که  بدانید  هم 

است در سال 2020 متوقف شود.
در سوی دیگر، ماجرا ویندوز 10 و مدل به روزرسانی 
این  دامئی آن قرار گرفته است. این موضوع یعنی 

که پشتیبانی از ویندوز 10 هرگز متوقف منی شود 
اضافه  آن  کاربران  جمع  به  هم  شام  زود،  یا  دیر  و 
خواهید شد. بنابراین حاال که به روزرسانی به ویندوز 
را  به روزرسانی  این  است  بهرت  است،  رایگان   10
انجام دهید. چرا که هیچ بعید نیست مایکروسافت 
نحوه  و  گذاری  قیمت  مورد  در  خود  سیاست های 

ارائه ویندوز 10 را تا سال آینده عوض کند.
حرفآخر

یک   10 ویندوز  که  گفت  می توان  مجموعه  در 
تحول بزرگ و مثبت است، این سیستم عامل روی 
آسودگی  و  کارآیی  هامن  معمولی،  کامپیوترهای 
تبلت ها هم  با  دیگر،  از طرف  و  دارد  را   7 ویندوز 
به خوبی کار می کند. آیا این ها به آن معناست که 
ویندوز 10 یک سیستم عامل کامل و بدون نقص 
مثبت  پرسشی،  چنین  جواب  وقت  هیچ  است؟ 
نخواهد بود. کورتانا مشکالت زیادی دارد و ممکن 
تان  خوش  قسمت هایش  برخی  طراحی  از  است 

نیاید.
 اما وقتی ویندوز 10 به دنبال اهداف بلندپروازانه تری 
چندان  جزئی،  ایرادهای  روی  کردن  مترکز  است، 
نرم  و  رسویس  عنوان  به  ویندوز  نیست.  منطقی 
دستگاه های  همه  روی  که  پارچه  یک  افزارهای 
که  نیستند  چیزهایی  می شوند،  نصب  ویندوزی 
اگر  حتا  بگریم.  شان  نادیده  سادگی  به  بتوانیم 
بلندپروازی های مایکروسافت به طور کامل به مثر 
عنوان  به   10 ویندوز  از  می توان  همچنان  ننشیند، 
و  تاپ ها  لپ  برای  عامل  سیستم  مناسب ترین 

کامپیوترهای رومیزی یاد کرد.
ویندوز10درآینده

 10 ویندوز  نصب  کردیم،  اشاره  که  طور  هامن 
این  به  بلکه  نیست،  ساده  تغییر  یک  معنای  به 
و  ریز  به روزرسانی های  این،  از  بعد  که  معناست 
درشت زیادی را دریافت خواهید کرد. به روزرسانی 
مهم بعدی، برای پاییز آینده برنامه ریزی شده است 
و احتامال با این به روزرسانی، شاهد تغییرات مهمی 

نیز در مرورگر اج خواهیم بود.
آزمایشی،  نسخه های  در  که  این  دیگر  نکته 
دریافت  برای  دانلود  رسعت  سقف  تعیین  امکان 
است  ممکن  و  ندارد  وجود  به روزرسانی  فایل های 
ساعت  چندین  تا  فایل ها،  این  دریافت  هنگام 
متام پهنای باند شام اشغال باشد. به طور خالصه، 
هرچند امکان دریافت به روزرسانی های جدید برای 
کاربران ایرانی وجود دارد، اما رسعت پایین اینرتنت 
می تواند این به روزرسانی را ناخوشایند کند. گرچه 
را  چیز  همه  احتامال  جدید،  بیلد  نصب  از  پس 

فراموش خواهید کرد!
هم  از  مایکروسافت  که  است  این  بعدی  نکته 
اکنون خربداده برای به روزرسانی های بعدی ویندوز 
10، ایده های تازه ای در رس دارد. این یعنی ممکن 
شامیل  و  شکل  به روزرسانی،  چند  از  پس  است 
ویندوز 10 عوض شود و با سیستم عاملی کامال نو 
طرف شویم و ضامنتی وجود ندارد که آن سیستم 
برای  دالیلی  همچنان  اما  بپسندیم.  هم  را  عامل 
است  این  دلیل  مهم ترین  دارد.  وجود  بینی  خوش 
نسخه های  آزمایش  به  همچنان  مایکروسافت  که 
ادامه خواهد  تازه  ویژگی های  و  امکانات  و  جدید 

داد.
در واقع بعد از عرضه رسمی ویندوز 10، داوطلبان 
به روزرسانی های  دریافت  به  می توانند  همچنان 
جدید )پیش از عرضه رسمی این به روزرسانی ها( 
ادامه دهند و نظرات و پیشنهادهای شان را در مورد 
برنامه  و  طراحان  اطالع  به  جدید  به روزرسانی های 
ترتیب،  این  به  برسانند.  مایکروسافت  نویسان 
به روزرسانی های  در  کمبود  و  نقص  بروز  امکان 

جدید ویندوز 10 به حداقل می رسد.

6

بگو مگو از

خالصه حرف های من در نشست دیروز:
1. ژور نالیزم جنگ، متمرکز روی نخبه گان جنگ است. در 
تمام گزارش ها صرفا رهبران جنگ مطرح می شود. جای مردم 

در این گزارش ها خالی است.
ومنازعه  خشونت  نامریی  ابعاد  باالی  صلح،  نالیزم  ژور   .2

تمرکز می کند.
3. در ژور نالیزم جنگ، دیدگاه متوازن از جناح های درگیر منازعه کم است.

4. ژور نالیزم صلح، مردم محور و راه حل محور است.
5. ژور نالیزم صلح، به مردم امید می بخشد.

6. سبک فعلی گزارش دهی جنگ محور و بر معیار برد و باخت استوار است.
7. ژورنالیزم صلح علل و عوامل خشونت را به بررسی می گیرد.

8. ژور نالیزم صلح تاثیرات صلح را در زمان جنگ مورد مطالعه قرار می دهد.
9. در ژور نالیزم صلح صدای اکثریت خاموش به جای منابع ثابت استفاده می شود.

10. بیشتر گزارش های رسانه های افغانستان جنگ محور بوده و در ناامیدی و فرار مردم از 
کشو نقش داشته است.

جالب است دولت وحدت ملی و ریاست پاسپورت تصمیم گرفته اند 
فقط برای کسانی پاسپورت بدهند که نیازمندی جدی! معقول! و... 
به پاسپورت داشته باشند نه برای هرکس؛ یعنی برای واسطه دارها 
و اعضای خانواده مقامات حکومتی! درحالی که داشتن پاسپورت از 
اصل ها و ارزش های شهروندی است. این تصمیم را دولت برای 
جلوگیری از مهاجرت مردم گرفته است؛ اما کسانی که از این کشور می خواهند مهاجر شوند، قاچاق 
می روند و نیاز به پاسپورت ندارند. برای جلوگیری از مهاجرت و... دولت به فکر امنیت و کار و ایجاد 
شغل باید باشد؛ پاسپورت ندادن راه حل برای جلوگیری از مهاجرت نیست و خیلی هم خنده آور و 

مضحک است!
پدرم قصه می کرد که در یک دره، یک وقیقه )کالن مردم( بوده؛ یک روز گوساله سرش را داخل 
کدو شیر می اندازد )سابق مردم از کدو به جای سطل شیر دوشی استفاده می کرد( و سر گوساله داخل 
کدو بند می ماند؛ مردم می دوند و می روند پیش وقیقه و می گویند که چنین اتفاق افتاده است. وقیقه 
می گوید، سر گوساله را ببرید؛ سر گوساله را می برند و گوساله را می کشند. بازهم سر گوساله داخل 
کدو می ماند؛ مردم می گوید وقیقه صاحب، سر را چگونه از داخل کدو بکشیم؛ وقیقه می گوید این که 
مشکل ندارد، کدو را بشکنانید. کدو را می شکنانند و سر را بیرون می شود. هم گوساله کشته شد و 
کدو شکست! جالب این جاست که وقیقه می نشیند و گریه می کند و می گوید از آن روزی می ترسم 
که من نباشم و قوم من دچار مشکل شود و عقل رفع مشکل شان را نداشته باشد! مردم ناله می کند 
که وقیقه صاحب خدا سایه تان را از سر ما کم نکند، تو نباشی خاک به سر ما می شود! مقامات دولت 

ملی ما همان وقیقه است و ما مردم نیز همان قوم وقیقه استیم.

سكوت روشنفكري
جامعه ي هزاره »نام خدا« از وجود روشنفکران غني است. صبح و 
شب »دین« و »دنیا« را نقد مي کنند. از فالن نویسنده و دانشمند 
نقل قول مي آورند و ما را مي فهمانند که »روشنفکر« هستند. اما 
مي آید،  میان  در  شان  رهبران  از  یا  شان  خود  منافع  پاي  وقتي 
چانته ها خالي و قلم ها رنگ تمام مي کنند. حرف من متوجه روشنفکران هزاره است که در ارتباط به 
»شوراي جهادي ها«و »دفاع از افغانستان« سکوت کرده اند. چرا این ها به رهبران شان نمي فهمانند 
که از »دنباله روي« تا کنون چه حاصل کرده اند که بعد از این حاصل کنند؟ خلیلي که چندین لباس از 
ضیا مسعود در سیاست قومي این سرزمین کهنه کرده است، چه نیاز دارد در کنار تک مهره ي خنثا ي 
سیاست تاجیکي بي ایستد و در تباني با غني که او و سرور دانش را به »دوتایي پشه »  هم حساب 
نمي کند، شوراي جهادي ها این واژه هاي کلیشه یي و فرتوت، را بسازد؟ کسي است به محقق بگوید، 
نفوس هزاره در شمال به مراتب بیشتر از عطا و دوستم است، بیا و پتانسیل مردمي ات را تقویت 
کن تا خود در حکومت بر نقد حکومت در رکاب عطا و دوستم قرار گرفتن! کسي است به صادق 
مدبر بگوید، دنباله روي با کرزي سیاست هزاره را چند پارچه کرد و الگوي مزاري را همه ي تان با 
چند پارچه کردن هزاره به خاک یک سان کردید! کسي است هرچار رهبر هزاره ها را زیر یک سقف 
و روي یک میز بنشاند و براي شان سیاست کردن یاد بدهد؟ کسي است با من هم صدا شود و یخن 
این رهبران را بگیریم که در معادالت سیاست ولو ناپخته و خام و فرسوده ي شما »هزاره هاي سني« 
کجا هستند؟ اگر شما در تقویت هزاره هاي شیعه، سني و اسماعیلي کار کنید و انرژي تان روي 
پتانسیل مردمي تان مصرف کنید تا در رکاب دیگران در آمدن، دیگران در رکاب شما در نخواهند 

آمد؟ دیگران به شما محتاج نخواهند بود؟

مبالغه و بزرگنمایی از نوع نصیر درانی
نصیر درانی، وزیر احیا و انکشاف دهات، میگوید که این وزارت در 
هفت ماه گذشته هشت هزار و پنج صد پروژۀ انکشافی را با هزینۀ 
235 میلیون دالر امریکایی در 34 والیت افغانستان تطبیق کرده 
است. به گفتۀ وی، میلیون ها تن از این پروژه ها بهره مند شده اند. 
او امروز گفته که تصمیم دارد 80 پروژۀ انکشافی دیگر را با هزینۀ 256 میلیون افغانی در 14 والیت 

در ظرف چند ماه آینده تطبیق کند. قرارداد این پروژه ها امروز امضا شد. 
با شنیدن این ادعا واقعاً شوکه شدم. باور کنید که اگر این ادعا صحت داشته باشد، در چهرۀ والیات 
کمی تغییر احساس می شود؛ متأسفانه که چنین نیست. تصور می کنم همۀ این مقدار پول در جیب 
مشاورین و نزدیکان وزیر ریخته است. اگر چنین نشده باشد، حتماً یک نفر از کار این وزارت سخن 
به زبان می آورد، که تا حال نیاورده است. این وزیر با زیرکی قصد دارد به رییس جمهور وانمود کند 
که کار صد روز نخست خود را طبق برنامه عملی کرده و الزم نیست مورد خشم و عتاب وی و 

مردم قرار گیرد.

Shahhussain Murtazawi     

یعقوب یسنا

  Rahmani Abdul Rahman

م. خلیل اسیر
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نیمار: مقصر شکست برزیل
 در کوپا من هستم

لوو: هدف ما دفاع از قهرمانی 
جام جهانی است

دی ماریا: با PSG به دنبال 
موفقیت در LG هستیم

تمجید کمپانی از خرید
 کوین دی بروین

نیامر، ستاره بارسلونا عنوان کرد که مقرص اصلی عدم موفقیت 

برزیل در کوپا آمریکا بوده است. 

مهاجم 23 ساله در دیدار مقابل کلمبیا پس از درگیری با جیسون 

موریلو، از زمین اخراج شد و سپس با 4 جلسه محرومیت روبرو 

شد و دیگر نتوانست برای برزیل به میدان برود. 

او در این رابطه گفت: برزیل در کوپا آمریکا در پی اشتباهات من 

شکست خورد. من کارهای اشتباهی انجام دادم و درس گرفتم. 

نیامر درباره بازگشت به میادین مقابل ماالگا گفت: مقابل ماالگا 

احساس خوبی داشتم. کمی شگفت زده بودم که آن قدر زود به 

میادین برگشتم ولی در زمین حس خوبی داشتم. متاشای سوپرکاپ 

کنار  بودن  و  میادین  به  بازگشت  ولی  بود  سختی  کار  خانه  از 

هم تیمی ها اتفاق خیلی خوبی است. 

یواخیم لوو، رسمربی آملان عنوان کرد که هدف تیمش در جام 

جهانی 2018، دفاع از عنوان قهرمانی اش خواهد بود. 

در حالی که آملان در حال حارض برای صعود به یورو 2016 در 

رقابت های مقدماتی آن حضور دارد، لوو از حاال در فکر دفاع 

از عنوان قهرمانی خود در جام جهانی است. 

او گفت: جام ملت های اروپا در فرانسه یک هدف عالی برای 

موضوع  این  از  فراتر  ما  برنامه های  و  تفکرات  ولی  ماست 

است. جام جهانی 2018 در برنامه های ماست و ماموریت مان، 

دفاع از عنوان قهرمانی است. 

لوو درباره شواین اشتایگر گفت: شاید باستین را در هر بازی 

او  داریم.  نیاز  مهم  دیدارهای  در  او  به  باشم.  نداشته  الزم 

همیشه خوب ظاهر می شود و مسئولیت هایش را به بهرتین 

از همه  پیروزی  برای  و شوقش  و شور  می دهد  انجام  شکل 

بیشرت است. 

قصد  که  کرد  عنوان  ژرمن  پاری سن  هافبک  دی ماریا،  آنخل 

دارد به همراه این تیم، در لیگ قهرمانان اروپا به موفقیت 

دست پیدا کند. 

دی ماریا یک شنبه شب اولین حضورش برای پاری سن ژرمن را 

در نیمه دوم دیدار مقابل موناکو تجربه کرد که موفق شد 

که  او  کند.  ارسال  الوتزی  ازکوئیل  برای  عالی  گول  پاس  یک 

فصل بسیار ضعیفی در یونایتد داشت، عنوان کرد که قصد 

دارد به تیمش کمک کند به رقابت های اروپایی صعود کنند. 

او گفت: خیلی خوشحامل. بازی سختی را بردیم. فصل گذشته، 

پاری سن ژرمن یک فصل عالی را سپری کرد. سعی می کنیم 

هامن را تکرار کنیم و در لیگ قهرمانان عمل کرد خوبی داشته 

باشیم. با تالش و کمی شانس، می توانیم به آن جا برسیم. از 

پاس گولی که به پوچو )الوتزی( دادم خیلی خوشحامل. 

اش  گول زنی  روند  است  امیدوار  که  کرد  عنوان  نیز  کاوانی 

داد.  انجام  بازی خیلی خوبی  تیم  گفت:  او  کند.  پیدا  ادامه 

بازی های زیادی تا پایان باقی مانده و ما متام تالش مان را در 

این راه خواهیم کرد. در نیمه اول، نتوانستیم از موقعیت ها 

دوم  نیمه  ولی  نشدم  ظاهر  موفق  شخصا  کنیم.  استفاده 

خیلی بهرت بودم. دو گول زیبا زدم. 

ونسان کمپانی، کاپیتان منچسرتسیتی معتقد است که کوین 

دی بروین می تواند برای سیتی بازی را عوض کند. 

سیتی برای جذب دی بروین، 55 میلیون پوند به ولفسبورگ 

پرداخت کرد تا رکورد باشگاه شکسته شود و بهرتین بازی کن 

فصل بوندس لیگا، بار دیگر راهی لیگ برتر شود. دی بروین 

فصل گذشته 28 پاس گول به هم تیمی هایش ارسال کرد و 16 

گول زد و کمپانی از خرید او ابراز خوشحالی کرد. 

او گفت: به نظر من خیلی نباید روی قیمت خرید او مترکز 

دهد،  پیرشفت  را  تیم  یک  می تواند  بازی کن  یک  اگر  کرد. 

برای  زیادی  رقابت  زیرا  است  سخت  خیلی  او  ارزش  ارزیابی 

یک  بروین  دی  دارد.  وجود  تیم  هر  برتر  بازی کنان  جذب 

او  گول های  پاس  و  گول ها  تعدد  است.  بی نظیر  استعداد 

طول  در  می کند.  عوض  تیم  برای  را  بازی  او  است.  بی نظیر 

فصل، این چیزیست که باشگاه برایش هزینه کرده است. گول 

بیشرت و پاس گول بیشرت. دی بروین بازی کن ویژه ای است. 

سیمئونه:
 شکست سویا آسان نبود

گالیانی: 
بالوتلی کامال متحول شده است

آقاي خاص: باید به شکست هاي رخ داده 
واکنش نشان بدهیم

عجیب ترین اتفاق 6 سال اخیر
 اللیگا

بوفون: 
رم تیم پخته ای شده است

پراندلی: 
آینده ای برای ایتالیا نمی بینم

فان خال: 
رومرو مقصر شکست ما نبود

مادرید  اتلتیکو  رسمربی  سیمئونه،  دیگو 

سویا  مقابل  تیمش   0-3 پیروزی  از  پس 

به  راحتی  به  پیروزی  این  که  کرد  عنوان 

دست نیامده است. 

نیمه  در  اللیگا   2013-14 فصل  قهرمان 

ولی  بود  فشار  تحت  شدت  به  دیدار  اول 

و  گابی  و  کوکه  گول های  با  دوم  نیمه  در 

را  مارتینز، موفق شد حریف خود  جکسون 

شکست دهد. 

در  رقابت  گفت:  رابطه  این  در  سیمئونه 

نیمه اول نشان داد که این برد آسان نبود. 

یک  گرفتیم،  قرار  کامل  تیم  یک  مقابل  ما 

حمله  کناره ها  و  وسط  از  که  رقابتی  تیم 

می جنگیدند.  توپ  برای  آن ها  می کند. 

فشاردادن های  ما  عمل کرد  نکته  بهرتین 

فرناندو  و  گریژمان  آنتوان  بود.  خوب مان 

تورس خوب بودند و اجازه دادند یورنته را 

مهار کنیم. 

نایب رئیس باشگاه میالن در مصاحبه ای ادعا 

تحولی  سیر  یک  بالوتلی  ماریو  در  که  کرد 

به  تا  است  آماده  او  و  افتاده  اتفاق  جالبی 

روزهای اوجش برگردد. 

در  وار  کابوس  فصل  یک  از  پس  بالوتلی 

بازگشت.  میالن  به  دیگر  بار  یک  لیورپول، 

تابستان بعد  او قرضی است و  انتقال  البته 

در صورت رضایت میالنی ها قراردادش دایمی 

خواهد شد. 

آدریانو گالیانی، نایب رئیس میالن، در مورد 

دلو  گاتزتا  به  جنجالی  مهاجم  این  رشایط 

به  همه  از  زودتر  بالوتلی  گفت:  اسپورت 

مترین می آید. به واقع درهای میالنلو )کمپ 

مترینی میالن( را خود او باز می کند. بالوتلی 

اولین نفری است که به کمپ مترینی می آید 

و آخرین نفری است که مترین را ترک می کند. 

می توانم بگویم که او نسبت به قبل متحول 

گرفنت  به خدمت  دوباره  بحث  است.   شده 

قبل  از  ما  و  افتاد  اتفاق  روز  یک  در  ماریو 

همه  حاال  نداشتیم.  کار  این  برای  برنامه ای 

چیز به خود او بستگی دارد. بالوتلی بازی کن 

بزرگی است و به نطر می رسد به بلوغ فکری 

در  باید  را  این  اما  است  رسیده  نیز  بیشرتی 

زمین مسابقه هم نشان دهد. 

پايان فصل گذشته موفق  ادن هازارد که در 

شد عنوان بهرتين بازي کن ليگ برتر انگليس 

هنوز  فصل  اين  در  کند،  خود  آن  از  را 

نتوانسته خودش را پيدا کند. هازارد در ديدار 

دو  به شکست  که  پاالس  کريستال  و  چليس 

انجاميد، منايش بسيار  لندن  بر يک آيب هاي 

ضعيفي داشت.

ژوزه مورينيو در مورد اين بازي کن گفت: اگر 

بهرتين بازي کن ليگ برتر بايش، فکر مي کنم 

بر  تيم  ترکيب  در  بيشرتي  مسووليت  بايد 

گذشته  فصل  مانند  بتواين  تا  بگريي  عهده 

عمل کرد خويب داشته بايش. البته مني خواهم 

کنم.  تحلیل   را  بازي کن  فردي هر  عمل کرد 

بازي کن  يک  که  است  سخت  خييل  کل  در 

منايش با ثبايت را در طول فصل داشته باشد 

بازي کنان  فصل  برهه هاي  از  برخي  در  و 

شوند.  برو  رو  زيادي  افت  با  است  ممکن 

يا هفت مسابقه،  بازي کن در شش  اگر يک 

بازي خويب را به منايش بگذارد،  يا چهار  سه 

قرار  ترکيب  در  که  اين  از  هم  باز  مي تواند 

بگريد، حساب کند.

تاکيد کرد شب و روز کار  ادامه  مورينيو در 

آينده  هفته هاي  طول  در  بتواند  تا  مي کند 

چليس را به جايگاهي که داشته باز گرداند.

کرد:  اظها ر  هم  باره  اين  در  چليس  رسمريب 

مي برد  تيمم  وقتي  ندارم.  خويب  احساس 

دوست  هميشه  بربد.  هم  باز  دارم  دوست 

در  پريوزي  رسيدن  بربم.  بيشرت  و  بيشرت  دارم 

بازي  در  پريوزي  انگيزه  من  براي  ديدار  هر 

پشت  برد  با  را  بازي  يک  اگر  است.  بعدي 

بود  نخواهيم  فشار  زير  ديگر  بگذاريم،  رس 

اما اگر نتوانيم اين کار را انجام بدهيم، بايد 

بتوانيم بيشرت بجنگيم تا موفق به انجام آن 

شويم. بازي کنان بسيار خويب در تيم هستند 

بسيار خويب  لحظه هاي  گذشته هم  فصل  و 

براي ما رقم زدند اما متاسفانه در اين فصل 

آن ها اشتياق فصل گذشته را ندارند.

رسمريب پرتگايل چليس در پايان صحبت هايش 

گفت: اگر از من بپرسيد آيا منايش تيمم به 

مي  پاسخ  در  نه  يا  دارم  قبول  را  شکل  اين 

به  و  کنيم  کار  بايد  وجه.  هيچ  به  گويم 

دهيم.  نشان  واکنش  داده  رخ  شکست هاي 

بايد بتوانيم حريفان و رشايط را آناليز کرده 

و به شکل مناسبي واکنش نشان دهيم. بايد 

تغيريايت در تيمم ايجاد کنم. هيچ وقت پيش 

از اين با چنني مشکيل روبرو نشده بودم.

پیوست،  رئال  به  رونالدو  که   2009 سال  از 

مسی،  لئو  و  او  که  نداشته  سابقه  هیچگاه 

در دو هفته ابتدایی اللیگا بصورت همزمان 

موفق به گول زنی نشوند. 

رقابت های دسته برتر فوتبال اسپانیا ملقب 

به اللیگا از شنبه هفته گذشته آغاز شد. بر 

خالف تصورات، در هفته اول تنها 12 گول به 

امر کم سابقه بود. هفته  مثر رسید که یک 

نیز به امتام  ایبار  با صدرنشینی عجیب  اول 

دست  به  گذشته  فصل  که  تیم  این  رسید. 

پایین تر سقوط کرده بود، به دلیل مشکالت 

مالی الچه و سقوط این تیم به حکم کمیته 

انضباطی، با خوش شانسی در اللیگا ماندگار 

نیز  دوم  پایان هفته  در  اینکه  جالب  و  شد 

بطور مشرتک همراه سلتا، باالتر از بارسلونا 

و اتلتیکو، صدرنشینی خود را تداوم بخشید. 

ابتدایی  هفته  دو  در  عجیب تر  نکته  اما 

بود.  رونالدو  و  مسی  گول زنی  عدم  اللیگا، 

اولین  برای  رئال  و  بارسا  ستاره های  فوق 

برای  ابتدایی  هفته  دو  در  نتوانستند  بار 

در  مسی  البته  کنند.  گول زنی  تیم های شان 

برابر بیلبائو این فرصت را داشت تا از روی 

دروازه بان  اما  برسد  گول  به  پنالتی  رضبه 

بیلبائو او را در این امر ناکام گذاشت. 

تیم های  اردوی  راهی  بازی کن  دو  هر  حال 

این  بازگشت،  از  پس  و  اند  شده  خود  ملی 

سوم  هفته  در  تا  داشت  خواهند  را  فرصت 

اللیگا طلسم گول نزدن خود را باطل کنند. 

مسی، اتلتیکو و رونالدو، اسپانیول را پیش رو 

خواهد داشت. 

از  پس  یوونتوس  کاپیتان  بوفون،  جیجی 

که  کرد  عنوان  رم  مقابل   1-2 شکست 

جیالوروسی به مرز پختگی رسیده است. 

را  خود  یووه،  مقابل   1-2 پیروزی  از  پس  رم 

در جایگاه خوبی در جدول قرار داده است. 

رده ی  به  این شکست،  با  یووه  حال،  این  با 

هفدهم سقوط کرده و بوفون، معتقد است 

خوبی  پختگی  به  جدید،  فصل  در  رم  که 

رسیده است. 

او گفت: رم تیم قدرمتندی است و پیرشفت 

کرد،  خوشحال  را  من  که  چیزی  ولی  کرده. 

واکنش آن ها به پنالتی بود که در دقایق اول 

داور اعالم نکرد. در گذشته آن ها دامئا با داور 

بازی  به  بار  این  ولی  می کردند  بحث  و  جر 

برگشتند و پیروز شدند. این نشانه ی پختگی 

آن هاست. آن ها واقعا اعتامد به نفس باالیی 

ما  به  نسبت  بهرتی  عمل کرد  کردند.  پیدا 

نشان  خود  از  خوبی  شجاعت  و  داشتند 

دادند. ما تالشی نکردیم و پس از چند پاس 

اشتباه، اعتامد به نفس مان را از دست دادیم. 

مشخصا وقتی بازی کنان متعددی که آینده ی 

هستند  جوان  هنوز  ولی  دارند  درخشانی 

خواهد  پی  در  عواقبی  می کنید،  خریداری 

داشت ولی می توانیم بهرت باشیم. 

عنوان  ایتالیا  سابق  پراندلی، رسمربی  چزاره 

ایتالیا  ملی  تیم  برای  آینده ای  که  کرد 

منی بیند. 

به  را  ایتالیا   2012 سال  که  ساله   58 رسمربی 

از  پس  رساند،  اروپا  ملت های  جام  فینال 

و  جهانی  جام  در  ضعیف  بسیار  عمل کرد 

ایتالیا  نیمکت  از  گروهی،  مرحله  در  حذف 

به  کونته  آنتونیو  او،  از  پس  شد.  اخراج 

عنوان رسمربی ایتالیا انتخاب شد ولی چزاره 

پراندلی، آینده ای برای آتزوری منی بیند. 

او گفت: دیدن آینده ای برای تیم ملی ایتالیا 

آینده ای  می توان  وقتی  است.  سخت  خیلی 

در  جوان  بازی کنان  که  دید  تیم  یک  برای 

تا  چهار  برای  برنامه ای  و  باشند  رشد  حال 

هشت سال بعد در نظر گرفته باشیم. ولی 

و  برسند  سال   20 سن  به  ما  بازی کنان  اگر 

باشند  داشته  حضور  اروپایی  تیم های  در 

فضایی  و  نشوند  دعوت  ملی  تیم  به  ولی 

فوتبال  پس  باشد،  نداشته  وجود  آن ها  برای 

ایتالیا مشکالتی دارد. باشگاه ها بیش از حد 

بازی کنان کامال  به  دارند. توجه آن ها  قدرت 

هستم.  بدبین  خیلی  من  است.  اقتصادی 

جام  و  ملت ها  جام  از  پیش  تنها  ملی  تیم 

به جز  بازی کنان توجه می کند و  به  جهانی 

از  موضوع  این  که  ندارد  آن ها  به  کاری  آن، 

پرورش  در  ما  است.  تیم  سیستم  ضعف 

بازی کنان جوان ناموفق بودیم. اگر در ایتالیا 

همه قبول کنند که مهم ترین چیز تیم ملی 

و  است  شده  حل  ما  مشکالت  متام  است، 

کونته؟  کرد.  برنامه ریزی  آینده  بری  می توان 

او منی تواند به تیم ملی نه بگوید ولی یک 

مسئولیت بزرگ بر دوش اوست. 

منچسرتیونایتد  رسمربی  خال،  فان  لوئیس 

عنوان کرد که رسخیو رومرو، مقرص شکست 

تیمش مقابل سوانسی نیست. 

انتقال  پروسه  با مشکالتی که در  رومرو که 

دروازه بان  حارض  حال  در  آمده،  پیش  دخیا 

روی  ضعیفی  عمل کرد  است،  یونایتد  اصلی 

هر دو گول سوانسی داشت تا یونایتد اولین 

شکستش در لیگ را تجربه کند. پس از گول 

خوان ماتا، رورمرو یک بار توسط آیه و یک 

بار توسط گومیس شکست خورد و روی هر 

دو گول نیز تا حدود زیادی مقرص بود. 

شکست  مقرص  را  او  خال  فان  حال،  این  با 

منی داند. او گفت: چیزی که همیشه گفته ام 

این است که دفاع کردن از خط حمله رشوع 

می توان  همیشه  دفاع.  خط  از  نه  می شود 

اشتباهات را بررسی کرد ولی فکر منی کنم این 

روش راه خوبی باشد. باید دید که یونایتد به 

عنوان یک تیم چگونه دفاع می کند و سپس 

پایان،  در  البته  کرد.  استخراج  را  اشتباهات 

از  بیش  دروازه بان  و  مدافعین  برای  فشار 

باقی بازی کنان است. بنابراین موافق نیستم 

امروز  دروازه بان  که  بگویید  یا  بنویسید  که 

خوب نبود. این طور نبود. 
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