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امنیت ملی: 
107 مرکز تروریستی در اطراف شهر کابل فعال اند

صفحه 2

نانسی هچ دوپری )Nancy Hatch Dupree( در نخستین دیدارش از افغانستان در سال 1962، 
عاشق این کشور شد و مأموریتش را برای حفظ میراث فرهنگی این سرزمین کهن که بر اثر جنگ های 
با  همراه  را  افغانستان  او  این سرزمین،  روزهای خوشی  در  کرد.  آغاز  است،  گردیده  داغ دار  معاصر 
عشق دیگرش، لو یس دوپری )Louis Dupree( می پیمود. لویس نیز شهروند ایاالت متحده بود که 
تاریخ افغانستان را مطالعه می کرد، سفرنامه می نوشت، کتاب و نقشه جمع می کرد، عکس می گرفت 
و کم یاب ترین نمونه های موسیقی افغانستان را ثبت می کرد. در سال های پر از شور و شر دهه ی 60 
میالدی، این زوج به تالش های شان برای افغانستان از بیرون نیز ادامه دادند. اکنون مجموعه ی نفیس 
و بزرگ آنان در مرکز منبع معلومات افغانستان  در دانشگاه کابل، ذخیره ی کم یابی است که ما را به سفر 

به گذشته ی این کشور فرامی خواند. 
رنگینی  آبی که تصویر  پارچه ای و دست مال  با شلوار-پیراهن سبز روشن، جاکت  دوپری 87 ساله 
و  آن جا می ایستد  و  این جا  در  و  افغانستان قدم می زند  معلومات  منبع  می سازد، در دهلیز های مرکز 

عکس های دل خواهش را از مجموعه ی 90 عکس استیو مک کیوری، نشان می دهد.
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رییس جمهور در دیدار با راحل شریف:
افغانستان و پاکستان علیه افراطیت 

اقدام  مشترک کنند

عبداهلل: اعضای کابینه 
 در آینده ی نزدیک معرفی می شوند

ناکامی های حکومت وحدت ملی
 و افزایش ناامیدی مردم
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ژاوي: امیدوارم گواردیوالي 
بعدي بارسا باشم

بهترین فیلم های رمانتیک سال 2014

یک ادعای غیرقانونی، روند قانونی تدارکات را زمان گیر ساخت

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق

www.ufuqnews.com شماره تماس: ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰

به اداره ی محترم روزنامه ی وزین اطالعات!
در صفحه ی نخست شماره ی 730 تاریخ 22 قوس روزنامه ی شما، مطلبی 
به چاپ رسیده  برای دولت(  ملیون خساره  امضا و 15  زیر عنوان )یک 
که جز ادعای رییس یک شرکت حمل ونقل درگیر داوطلبی بیش نبوده و 
تاکنون در پیوند به عقد قرارداد و رساندن خساره به دولت هیچ اجرائاتی 
با جنجال، به اعالن مجدد رفته و  صورت نگرفته و داوطلبِی مواجه شده 

تاکنون در مورد آن تصمیمی اتخاذ نگردیده است.
هرگاه قرارداد عقد گردد، بر مبنای قانون خواهد بود و کوچک ترین تخطی 

از قانون صورت نخواهد گرفت.
غرض روشن شدن موضوع، توقع می بریم این مطلب را که حاوی مشکل 
به دست  است،  تفاهمات  و سوء  تدارکاتی  روند  کاستی های  و  شرکت ها 

نشر بسپارید.
بتاریخ 3 ثور سال 1393 اعالنی مبنی بر قرارداد کرایه گیری 39 ...

»مادر بزرِگ افغانستان«؛
بانوی امریکایی که عمرش را وقف فرهنگ افغانستان کرد



با  دیدار  در  غنی  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
راحل شریف، رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان 
گفت که دو کشور برای مبارزه با تروریزم اقدم های 
یک  بر  طالبان  حمله ی  او  کنند.  مشترک  و  مؤثر 
گفت:  و  کرد  محکوم  را  پشاور  در  نظامی  مکتب 
»حمله کنندگان در پشاور، همانند تروریستانی اند 
یحیی خیل  در  افغانستان  نوجوانان  و  اطفال  بر  که 
کابل   شهر  استقالل  لیسه ی  و  پکتیکا  والیت 

حمالت وحشیانه را انجام دادند«.
مواد  انتحاری  حمله کننده ی  یک  پیش  چندی 
فرانسه  فرهنگی  مرکز  در  را  حاملش  انفجاری 
هنگام اجرای  یک نمایش تیاتر انفجار داد که بر اثر 

آن یک تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. 
بر یک ورزشگاه در ولسوالی  انتحاری  در حمله ی 
و  کشته  تن   60 حدود  پکیتکا  والیت  یحیی خیل 

بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. 
نشر  با  دیروز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
با  دیدار  در  غنی  اشرف  کرد،  اعالم  خبرنامه  ای 
رییس ستاد ارتش پاکستان گفت: »زمان آن رسیده 
است که افغانستان و پاکستان با صداقت و مؤثریت، 
مشترکًا علیه تروریزم و افراطیت، اقدام های مؤثر و 
مشترک نمایند«. او افزود، افغانستان برای برقراری 
با  کمک  آماده ی  منطقه،  و  کشور  دو  در  صلح 

پاکستان است.

او یک بار دیگر مراتب همدردی و تسلیت خود را 
شهر  حادثه ی  به خاطر  افغانستان  از  نمایندگی  به 
با  را  تروریستی مذکور  و حمله ی  ابراز کرد   پشاور  
افزود که حمله  او  نمود.  الفاظ محکوم  شدیدترین 
بر شاگردان مکتب در پشاور، در حقیقت حمله بر 

افغانستان، مسلمانان و تمام بشریت بود.
باید  تنها  نه  تروریستی  اعمال  این گونه  افزود،  او 
محکوم شوند، بلکه باید  علیه عامالن آن ، اقدام های 
جدی شود. به دنبال آن جنرال راحل شریف، رییس 
کشورش  که  گفت  پاکستان  ارتش  متشرک  ستاد 
در  است.  پشاور  حادثه ی  عامالن  بازداشت  پی  در 
نظامی  مکتب  یک  بر  شورشیان  گروهی  حمله ی 

آن  کارمند  و  دانش آموز   132 پاکستان،  پشاور  در 
مکتب کشته شدند.

به صورت  پاکستان  و  افغانستان  گفت،   راحل 
تکرار  از  به خاطر جلوگیری  تروریزم  علیه  مشترک 
اخیر  در  بردارند.  جدی  گام های  حوادث،  چنین 
دوجانبه،  همکاری های  بر  جانب  هر دو  دیدار  این 
دو  امنیتی  نیروهای  میان  همکاری  به خصوص 
کشور به خاطر مبارزه با تروریزم و افراطیت و تأمین 
صلح و ثبات در منطقه، تأکید کردند. رییس ستاد 
بعد از ظهر دیروز در رأس  پاکستان  ارتش  مشترک 
گفت و گو  برای  کشور  این  عالی رتبه ی  هیأت  یک 

با مقام های حکومتی وارد کابل شد.

اطالعات روز: عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی 
اعضای  که  کرد  اعالم  ملی  وحدت  حکومت 
در  اعتماد  رای  دریافت  برای  جدید  کابینه ی 
معرفی  نمایندگان  به مجلس  نزدیک  آینده ی 
در  خبری  نشست  در یک  دیروز  او  می شوند. 
کابل گفت که قرار است تمام اعضای کابینه ی 
ولی  شوند،  معرفی  مجلس  به  همزمان  جدید 

وزیران امنیتی زودتر به کار آغاز می کنند.
سران  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس 
اعضای  آینده  روز  تا 45  گفتند،  این حکومت 
کابینه ی جدید معرفی می شوند. با تکمیل این 
موعد اعضای کابینه ی جدید معرفی نشدند و 

پس از  آن رییس جمهور پیش از نشست لندن 
در  عبداهلل  با  مشترک  خبری  نشست  در یک 
آینده  تا چهار هفته ی  بین دو  کابل گفت که 

کابینه ی جدید معرفی می شو د.
حدود دو هفته از این مهلت نیز می گذرد، ولی 
هنوز کابینه ی جدید معرفی نشده است. تأخیر 
تأثیر  جدید،  کابینه ی  معرفی  در  روزه  هشتاد 
کشور  اقتصادی  و  امنیتی  وضعیت  بر  منفی 
شورای  نمایندگان  و  مردم  است.  گذاشته 
معرفی  در  تأخیر  از  شدید  انتقاد  با  بارها  ملی 
کابینه ی جدید گفته اند که سرپرستان احساس 
مسئولیت نمی کنند و این مسئله باعث افزایش 

نا امنی شده است.
گفت:  زمینه  این  در  دیروز  اجرایی  رییس  اما 
لندن  نشست  برگزاری  از  قبل  غنی  »اشرف 
تا  دو  بین  جدید  کابینه ی  که  بود  داده  وعده 
دریافت  برای  و  تشکیل  آینده  هفته ی  چهار 
معرفی  نمایندگان  مجلس  به  اعتماد  رای 
که  می دهم  اطمینان  مردم  به  من  می شو د. 
اعضای کابینه  قبل از پایان این موعد، معرفی 
می شوند«. در چند روز اخیر شماری از اعضای 
مجلس نمایندگان و  رسانه ها به نقل از منابع 
گزارش دادند که بین رییس جمهور و رییس 
اختالف  کابینه ی  جدید  تشکیل  در  اجرایی 

گفت  زمینه  این  در  عبداهلل  اما  دارد.  وجود 
که در تشکیل کابینه ی جدید بین او و رییس 
جمهور اختالفی وجود ندارد و دلیل تأخیر آن 

دقت و مشوره ی زیاد بوده است.
او افزود، مردم انتظار داشتند  اعضای کابینه ی 
جدید زودتر معرفی شوند، اما بحث کابینه یک 
در  گفت،  اجرایی  رییس  نیست.  عادی  بحث 
تشکیل کابینه  به مشوره و وقت زیاد نیاز بود 
که  ببینند  مردم  که  رسیده  آن  وقت  حاال  و 
اعضای کابینه ی جدید چه   کسانی اند. رییس 
کابینه    اعضای  که  بود  گفته  پیش تر  جمهور 

چهره های جدید خواهند بود.

کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  اطالعات 
اعالم کرد که در یک عملیات از قبل طرح شده، 
پیش ساز  کیمیایی  مواد  بزرگ  یک محموله ی 
شده  ضبط  و  کشف  کابل  در  هیرویین  تولید 
است. در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های این 
وزارت به روزنامه ی اطالعات روز آمده است که 
این عملیات در منطقه ی چوک ارغندی والیت 

کابل به اجرا گذاشته شده است.
مقدار  عملیات  این  در  خبرنامه،  این  اساس  بر 
بیش از 1300 لیتر استیک انهایدراید کشف و در 
ارتباط با این قضیه دو تن بازداشت شدند. در این 
خبرنامه آمده است که این مقدار مواد کیمیایی از 
والیت قندهار بارگیری شده و قاچاق بران قصد 
انتقال آن را به والیت ننگرهار در شرق کشور 

داشته اند.
ارزش این محموله ی مواد کیمیایی بیش از 1 
فابریکه  های  در  که  شده  تخمین  دالر  میلیون 
بر  می شود.  استفاده  آن  از  هیرویین  تولید 
مقدار  این  داخله،  امور  وزارت  معلومات  اساس 
مواد کیمیایی در داخل یک عراده موتر در  بین 
بوجی های پیاز به صورت بسیار ماهرانه جاسازی 

آمده  داخله  وزارت  خبرنامه ی  در  بود .  شده 
تولید  پیش ساز  کیمیایی  مواد  قاچاق  که  است 
هیرویین، در سال های گذشته مفاد قابل توجهی 
برای قاچاق بران داشته است. گفته می شود که 
در حال حاضر هر لیتر مواد کیمیایی پیش ساز 
تولید هیرویین در داخل کشور بین 500 تا 700 

دالر خرید و فروش می شود.

 10 که  می  گوید  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت 
بیش ترین  کشور   والیت  چهار  در  ولسوالی 
رشید  هارون  دارند.  را  کوکنار  کشت زارهای 
مواد مخدر  با  مبارزه  وزارت  شیرزاد، سرپرست 
روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل  
ارائه ی  ضمن  وی  کرد.  بیان  را  موضوع  این 
گزارش در مورد وضعیت کشت کوکنار در سال 
13۹2 در کشور گفت که 56 درصد مواد مخدر 
افغانستان، در ولسوالی های نادعلی، نوزاد، نهر 
سراج، کجکی، گرم سیر، موسی قلعه و خانشین 
و  قندهار  میوند  فراه،  والیت  بکوای  هلمند، 

خاشرود والیت نیمروز به دست می آید.
به گفته ی شیرزاد، از مجموع 20۹ هزار هکتار 
زمین زیر کشت تریاک در سال گذشته، 165 
هزار هکتار آن در این در ولسوالی ها بوده است. 
با  مبارزه  وزارت  سرپرست  معلومات  پایه ی  بر 
مواد مخدر، در 35 درصد ولسوالی های کشور، 
این کشت  از  متباقی  و  کوکنار کشت می شود 

عاری هستند.
طبق معلومات وزارت امور داخله، 364 ولسوالی 
ثبت  اداری کشور  در تشکیالت  به طور رسمی 
مواد مخدر  با  مبارزه  وزارت  مقام  این  شده اند. 
افزود که در حال حاضر، حاکمیت دولت در 41 
با مشکل مواجه می باشد و به همین  ولسوالی 
دلیل ۹2 درصد تریاک کشور در این ولسوالی ها 

کشت می شو د.
مبارزه  وزارت  سوی  از  که  گزارشی  تازه ترین 
با مواد مخدر و اداره ی مبارزه با مواد مخدر و 
جرایم سازمان ملل به نشر رسیده، سطح کشت 
افزایش،  درصد   36 با   13۹3 سال  در  تریاک 
این  برآوردهای  است.  رسیده  هکتار   20۹ به 
سال  در  که  می دهد  نشان  مشترک  گزارش 
گذشته، بیش از 5500 تن تریاک در افغانستان 
به دست آمده است. اما اکنون سرپرست وزارت 
وضعیت  این  به  اشاره  با  مخدر   مواد  با  مبارزه 
همه شمول  باید  پدیده  این  با  مبارزه  که  گفت 

باشد و تنها از طریق کشف و ضبط مواد مخدر، 
معیشت  ارائه ی  نمی آید.  به دست  موفقیت 
بدیل، حمایت از دهقانان، بازاریابی برای دیگر 
جمله ی  از  قانون  تنفیذ  و  زراعتی  محصوالت 
شیرزاد،  گفته ی  به  که  می باشند   راهکار هایی 
باید در راستای مبارزه با مواد مخدر  به آن توجه 
شو د.  وی مبارزه با مواد مخدر را در کشور ناکام 
خواند، اما گفت: »تنها حکومت افغانستان در امر 
مبارزه با مواد مخدر ناکام نبوده، بلکه جامعه ی 
همکاری  نیز  منطقه  کشور های  و  جهانی 
چندانی نداشته اند«. اندری اویتسیان، نماینده ی 
سازمان  جرایم  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  اداره ی 
گفت:  داشت،  حضور  نشست  این  در  که  ملل 
ممکن  کوتاه مدت   در  مخدر  مواد  با  »مبارزه 
حمایت  و  دوام دار  مبارزه ی  به  نیاز  و  نیست 
اعالم  ضمن  وی  دارد«.  جهانی  جامعه ی 
افزود:  مخدر  مواد  مبارزه  با  وزارت  از  حمایت 
عواید  و  نشود  مدرنیزه  زراعت  که  زمانی  »تا 

کشت  از  دهاقین  نکند،  پیدا  افزایش  دهقان 
کوکنار دست نخواهند کشید«. به گفته ی وی، 
باید حکومت جدید افغانستان بیش تر به تنفیذ 
قانون، معیشت بدیل، توسعه ی زراعت و اقتصاد 
در  کوکنار  کشت  جلو  تا  نماید  توجه  امنیت  و 
افغانستان گرفته شود. در ادامه ی این نشست، 
به  نیز  مخدر  مواد  قاچاق  وضعیت  از  گزارشی 
نشر رسید که بر پایه ی آن،  ارزش قاچاق مواد 
مخدر افغانستان به خارج از کشور، به دو میلیارد 
گزارش  این  در  می رسد.  دالر  میلیون   ۹00 و 
آمده است که ارزش تریاک از 75 دالر در هر 
کیلو در سال 13۸۹، به 160 دالر در هر کیلو 
یافته های  است.  یافته  افزایش  در سال 13۹2 
وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره ی مبارزه با 
مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد، نشان 
می دهد که شمار معتادان در افغانستان، از ۹40 
هزار تن در سال 13۸۹، به یک میلیون و 600 

هزار تن رسیده است. )پژواک(

اطالعات روز: رحمت اهلل نبیل، سرپرست ریاست 
عمومی امنیت ملی کشور اعالم کرد که 107 مرکز 
 103 و  اند  فعال  کابل  شهر  اطراف  در  ترورستی 
دارند.  این شهر حضور  در  غیر قانونی  مسلح  گروه 
روی  کار  تهدید ها،  این  رفع  برای  که  افزود  اما 
در  و  دارد  جریان  امنیتی  ساله ی  پنج  استراتژی 

آینده ی نزدیک نهایی می شود. 
کابل،  امنیتی  وضعیت  بهبود  برای  که  گفت  نبیل 
بحث  مورد  شده  ساخته  ماده  ای   45 برنامه ی 
برای  افزود،  او  می گیرد.  قرار  ملی  امنیت  شورای 
پایان دادن به نا امنی ها، به یک اداره ی مستحکم 
را دیروز در  اظهارات  این  نبیل  نیاز است.  سیاسی 
نشست استجوابیه ی مسئوالن نها دهای امنیتی در 
عنایت اهلل  نمایندگان،  مجلس  کرد.  بیان  مجلس 

ایوب  محمد  دفاع،  وزارت  سرپرست  نظری، 
سالنگی، سرپرست وزارت داخله و رحمت اهلل نبیل، 
سرپرست ریاست امنیت ملی را در پیوند به افزایش 
نا امنی های اخیر فرا  خوانده بود. شماری از اعضای 
در  طالبان  اخیر  حمالت  به  اشاره  با  مجلس  این 
کابل و هجوم شورشیان در والسوالی دانگام والیت 
جلو حمالت  باید  امنیتی  نیروهای  که  گفتند  کنر، 
مورد  در  ملی   امنیت  ریاست  سرپرست  بگیرند.  را 
حمله بر ولسوالی دانگام کنر گفت که ده روز قبل 
در مورد حمله ی طالبان افغانی و پاکستانی به این 
ملی  امنیت  شورای  و  جمهور  رییس  به  ولسوالی، 

گزارش داده بود.
او در مورد نا امنی های اخیر کابل گفت: »در شهر 
کابل ۸0 درصد پلیت موترها به نام مالکان شان ثبت 

دروازه اش  چهار  که  دارد  دروازه   26 کابل  نیست؛ 
 500 است.  باز  دیگرش  تای   22 و  شده  گرفته 
با شیشه ی سیاه در کابل  و  اسناد  بدون  زره  موتر 
افراد  گروه   103 هم چنین  و  می کنند  گشت و گذار  

مسلح غیرمسئول در شهر کابل فعال اند«.
امنیت شهر  یاد شده،  موارد  که همه ی  افزود  نبیل 
برای  تالش ها   اما  کرده،  مواجه  تهدید  با  را  کابل 
»ماشین های  افزود:  او  دارند.  جریان  آن  بهبود 
اسکن برای تالشی در دروازه های شهر کابل نصب 
شده و صرف برای یک و نیم ساعت فعال اند؛ اما 
می شود.  دزدی  آن  تیل  متباقی  ساعت   23 برای 

پس چطور امنیت بهبود یابد«.
او در ادامه افزود، در حال حاضر حدود 107 مرکز 
تروریستی برای نا آرامی شهر کابل، در چهار اطراف 

این شهر جابه جا اند. ولی او در این مورد جزئیات 
بیش تر ارائه نکرد. نبیل در بخش دیگر سخنانش 
گفت که در زندانی پل چرخی 24 هزار زندانی اند 
که هر روز آزاد می شوند؛  ما یک انتحاری را سه بار 
سال  چند  جریان  در  افزود،  او  کرده ایم.  بازداشت 
بخش  امنیت  در  سرمایه گذاری  نوع  هیچ  گذشته، 
ملی صورت نگرفته و این اداره  کارهای خود را با 
امکانات اندک پیش برده است. وی هم چنان گفت 
و  منظم  استراتژی  یک  گذشته،  سال  چند  در  که 
دایمی برای تحکیم امنیت وجود نداشت و برخورد 
مقطعی با حوادث صورت می گرفت. نبیل بعد از این 
اظهارات، از مجلس خواست که نشست سری شود. 
سپس 130 عضو حاضر در مجلس به سری شدن 

نشست رای موافق دادند.
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رییس جمهور در دیدار با راحل شریف:
افغانستان و پاکستان علیه افراطیت اقدام  مشترک کنند

عبداهلل: اعضای کابینه  در آینده ی نزدیک معرفی می شوند

کشف یک محموله ی بزرگ مواد کیمیایی در کابل

وزارت مبارزه با مواد مخدر:
بیش ترین کوکنار در 10 ولسوالی کشت می شود

امنیت ملی: 
107 مرکز تروریستی در اطراف شهر کابل فعال اند

پاکستان و افغانستان، 
نیازمند مبارزه مشترک 

علیه افراط گرایی

حمله ی انتحاری که به روز سه شنبه از سوی طالبان پاکستانی 
بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور پاکستان انجام شد، بر 
اثر آن 132 دانش آموز و کارمند این مکتب کشته و 125 نفر 
دیگر زخمی شدند. روزنامه ی پاکستانی »اکسپرس تریبون« 
این  که  است  نوشته  پاکستان  ارتش  مقام های  از  نقل  به 
افغانستان  در  که  پاکستانی  طالبان  انتحاری  توسط  حمله  ی 
مستقر می باشند، انجام شده است. این در حالی است   جنرال 
راحل شریف دیروز )چهارشنبه( در یک سفر غیر مترقبه برای 
و جنرال شیر  اشرف غنی  رییس جمهور محمد  با  گفت وکو 
آغا کریمی، رییس ستاد نیروهای زمینی افغانستان وارد کابل 
شد. سفر این مقام های پاکستانی به افغانستان بعد از حمله ی 
بر یک مکتب نظامی که گفته می شود  از  انتحاری مرگ بار 
است،  گردیده  انجام  و  سازمان دهی  پاکستانی  طالبان  سوی 
نشان گر این می باشد که مقام ها و رهبران و نظامی پاکستان 
که  باشند  این  پی  در  عاجل تر  هرچه  باید  که  داده  تکان  را 
تخریبی  حمالت  جلو  و  نباشند  غافل  تهدید،  این  به  نسبت 
قرار  افغانی  طالبان  قلمرو  تحت  در  که  را  پاکستانی   طالبان 
دارند و چنین حمالت را در پاکستان سازمان دهی می نمایند، 
روز  تروریستی  بگیرند. حمله ی  افغانستان  با همکاری دولت 
و  طالبان  که  است  واقعیت  این  بیانگر  پشاور  در  سه شنبه 
خواست های  تابع  این که  از  بیش  مذهبی  افراطی  گروه های 
افکار  با  تروریستی  خطرناک  جریان  یک  باشند،  سیاسی 
برای  که  سال هاست  پاکستان  دولت  می باشند.  ضد مدنیت 
مقاصد سیاسی خویش، به خصوص برای این که در افغانستان 
افغانستان  در  طالبان  از  نگیرد،  شکل  مقتدر  حاکمیت  یک 
این  ضد بشری  اعمال  تمامی  پشت  و  است  کرده  حمایت 
گروه و حمالت انتحاری و تروریستی طالبان دست مداخله ی 
بار ها  پاکستانی  بوده است. سیاست مداران  پاکستان در میان 
در  طالبان  از  پشتیبانی  که  کرده اند  اعالم  روشن  به طور 

افغانستان به نفع پاکستان است.
اشرف غنی، رییس جمهور کشور در مذاکره با راحل شریف 
گفته است که هر دو کشور باید در برابر تروریزم و افراط گرایی 
حمله  با  پشاور  در  کنندگان  حمله  نمایند.  مشترک  مبارزه ی 
یحیی خیل  و  کابل  شهر  در  استقالل  لیسه ی  بر  کنندگان 

والیت پکتیکا هویت مشترک دارند.
در کشورشان  دیگر  پاکستانی می خواهند  مقام های  که  حال 
شاهد حمالت هراس افگنانه ی طالبان پاکستانی نباشند، الزم 
است که این کشور از حمایت های سیاسی و نظامی خویش 
حمله ی  اگر  بکشد.  دست  افراط گرایی  تقویت  و  طالبان   از 
انتحاری در پشاور زنگ خطر افراط گرایی در پاکستان را به 
متوجه  پاکستان  است که دولت  منطقی  است،  در آورده  صدا 
در  افراط گرایی  تقویت  از  که  آن چه  که  باشد  واقعیت  این 
افغانستان سود برده است، اثرات آن بیش تر از این دامن گیر 

پاکستان خواهد شد.
اجازه  و  طالبان  حمایت  از  پاکستان  دولت  رویکرد  اکنون  تا 
دادن به فعالیت مراکز افراط گرایی این توجیه را برای دولت 
پاکستان داشت که از این عمل برای مقاصد سیاسی خویش 
از  که  دارد  را  توان مندی  این  و  می گیرد  کار  افغانستان  در 
کند.  جلوگیری  قلمروش  در  جریان ها  این  تخریبی  عملکرد 
اما واقعیت این است که پاکستان با توجه به زمینه هایی که 
و  قدرت گیری  زمینه ی  دارد،  مذهبی  افراط گرایی  رشد  برای 
بیش تر  آن کشور  در  این گروه  تخریبی  اعمال  سازمان دهی 
می باشد و با توجه به ماهیت این گروه ها که با تمامی مظاهر 
مدنیت مخالف می باشند، می تواند برای مردم پاکستان، تهدید 
برابر  در  که  بخواهد  صادقانه  پاکستان  اگر  باشند.  بزرگی 
افراط گرایی مبارزه کند، یک گزینه  بیش تر ندارد که رویکرد 
به  افراطی مذهبی  و گروه های  از طالبان  را  حمایت خویش 
رویکرد مبارزه ی هماهنگ با دولت افغانستان در برابر طالبان 
و سایر گروه های افراطی-مذهبی تغییر دهد؛ زیرا تا زمانی که 
ریشه های افراط گرایی و زمینه ی اقتدار این گروه در افغانستان 
مساعد باشد، برای پاکستان هم دردسر خواهند داشت و این 

کشور از فعالیت های آن در امان نخواهد ماند.

پنج شنبه
27 قوس
1393

سال سوم
شماره  735

روزیادداشت

بشیر یاوری



به اداره ی محترم روزنامه ی وزین اطالعات!
قوس   22 تاریخ   730 شماره ی  نخست  صفحه ی  در 
 15 و  امضا  )یک  عنوان  زیر  مطلبی  شما،  روزنامه ی 
ملیون خساره برای دولت( به چاپ رسیده که جز ادعای 
رییس یک شرکت حمل ونقل درگیر داوطلبی بیش نبوده 
به  رساندن خساره  و  قرارداد  عقد  به  پیوند  در  تاکنون  و 
دولت هیچ اجرائاتی صورت نگرفته و داوطلبِی مواجه شده 
آن  مورد  در  تاکنون  و  رفته  مجدد  اعالن  به  جنجال،  با 

تصمیمی اتخاذ نگردیده است.
و  بود  خواهد  قانون  مبنای  بر  گردد،  عقد  قرارداد  هرگاه 

کوچک ترین تخطی از قانون صورت نخواهد گرفت.
غرض روشن شدن موضوع، توقع می بریم این مطلب را 
که حاوی مشکل شرکت ها و کاستی های روند تدارکاتی 

و سوء تفاهمات است، به دست نشر بسپارید.
قرارداد  بر  مبنی  اعالنی   13۹3 سال  ثور   3 بتاریخ 
کارمندان  حمل ونقل  غرض  موتر  عراده   3۹ کرایه گیری 
وزارت احیا و انکشاف دهات در 3۹ مسیر، در روزنامه ی 
ملی آرمان به چاپ رسید. به تاریخ سوم جوزای 13۹3 از 
میان 27 شرکت، 4 شرکت آن در »آفرگشایی« اشتراک 
نمودند و در این روند سه تن از کارمندان وزارت به حیث 

هیأت ارزیابی تعیین گردیدند.
موقعیت،  پروژه،  معرفی  جدول  ترسیم  ضمن  هیأت 
اساس  به  پروژه  تخمینی  قیمت  و  تمویل کننده  مرجع 
سایر  و  افغانی می شود  که حاوی »2076۹4«  روز،  نرخ 
مشخصات شرکت های اشتراک کننده، هر یک ترانسپورت 
آبدره، برادران ورس، افغان بومیکا و شرکت ترانسپورتی 
طرزالعمل   6۹ حکم  به  متکی  که  می باشد  مرکز پیما 
تدارکات و دالیل هیأت در رابطه به رد شرکت ها در این 

داوطلبی، طور ذیل بود.
نکردن  خانه پری  علت  به  آبدره  ترانسپورتی  شرکت   -1
ستون قیمت فی واحد بل مشخصات خط السیر ها و عدم 

ارائه ی سرمایه ی نقدی در مطابقت با شرط نامه.
2- شرکت ترانسپورتی برادران ورس بنابر عدم خانه پری 
تمام بل مشخصات خط السیرها و فرار از مسئولیت پذیری 
رفع اشتباهات محاسباتی که پروسه ی رقابت را زیر سوال 

می برد.
عدم  بنابر  هم  بومیکا  افغان  ترانسپورتی  شرکت   -3
از  فرار  و  خط السیر ها  مشخصات  بل  تمام  خانه پری 
پروسه ی  که  محاسباتی  اشتباهات  رفع  مسئولیت پذیری 

رقابت را زیر سوال می برد.
4- شرکت ترانسپورتی مرکز پیما به دلیل عدم خانه پری 
تمام بل مشخصات خط السیر ها و فرار از مسئولیت پذیری 
رفع اشبتاهات مسئولیت پذیری که پروسه ی رقابت را زیر 
تدارکات  هیأت  به  را  گزارش  هیأت  این  می برد.  سوال 
ارسال نموده و پس از آن مقام وزارت حکم اعالن مجدد 

را صادر نمود.
از  و  رفت  دوباره  اعالن  به  پروژه    13۹3/4/3 به تاریخ 
طریق روزنامه ی هشت صبح به اطالع داوطلبان رسانیده 

شد و به تاریخ 13۹3/5/1 داوطلبان اشتراک نمودند.

ردیف بندی  و  مقایسوی  نرخ های  مورد  در  بررسی  هیأت 
از  آن  تفصیلی  تذکار  که  نمودند  نظر  ابراز  شرکت ها 
یک طرف از حوصله ی کاغذ بیرون است و از جانب  دیگر، 
چون  می شود؛  دور  محترم  خوانند  گان  به  جواب  اصل  از 
مختصر  است،  ورس  برادران  ترانسپورتی  شرکت  مدعی 

در مورد می نگاریم:
 4.4 ماده ی  الف  جزء  ورس  ترانسپورتی   شرکت 
شرط نامه ی معیاری را تکمیل نکرده است که نظر به جزء 

6 ماده ی 33 قانون تدارکاتی، مسترد می گردد.
وسایط  ارائه ی  از  ورس  برادران  شرکت  هم چنان 
بود،  تدارکات  مهم  شرایط  از  یکی  که  ایرکندیشن دار 
اظهار  کتبی  طور  شرط نامه  ورق  پای  در  و  ورزیده  ابا 
داشته که وسایط شرکت برادران ورس فاقد ایرکندیشن 
از  یکی  ایرکندیشن دار  وسایط  که  حالی  در  می باشند؛ 

شرایط مهم بوده و شرکت ورس جوابگو نمی باشد. 
جزء 6 ماده ی 33 قانون تدارکات چنین صراحت دارد: 

نشده  رعایت  آن  در  شرط نامه  مشخصات  که  آفرهایی 
شرکت  مسترد شدن  دلیل  بناًء  می گردند،  مسترد  باشد، 
متذکره صراحت دارد و مطابق شرط نامه، مبلغ تعیین شده 

را تکمیل نکرده است. 
اعطا نکردن قرارداد به شرکت برادران ورس، خساره به 
بودجه ی دولت نه، بلکه رعایت جزء 6 ماده ی 33 قانون 

تدارکات بوده است.
باید گفت که روند تدارکات محرم است، تا زمانی که اداره  
به  ننماید، ضرورت  برنده اعالن  را  یک شرکت داوطلب 
اطالع رسانی به عامه نیست. داوطلبان، مستند به اداره ی 
پرداخته شود.  ایشان  قناعت  به  تا  نمایند  مراجعه  مربوط 
در صورتی که اداره نتواند قناعت شان را فراهم نماید، در 
باالتر  مراجع  و  قانونی  نهاد های  به  می توانند  آن صورت 
مورد  این  در  در  شرط نامه  که  حالی  در  کنند؛  شکایت 

به وضاحت آمده است.

وزارت  تدارکات  کمیته ی  به  ورس  برادران  شرکت 
لوی  به  مستقیم  نکرده،  مراجعه  دهات  انکشاف  و  احیا 
و   24 ماده ی  حکم  به  نظر  که  نموده  مراجعه  سارنوالی 
25 دستورالعمل، برای داوطلبان که خود در پای آن امضا 
پروژه ی  که  به خاطری  می باشد؛  غیر اصولی  است،  نموده 
متذکره تاکنون از کمیسیون خاص تدارکات وزارت مالیه 
اثر  در  است.  نرسیده  عامه  اطالع  به  و  نگردیده  منظور 
مکاتیب  و  ورس  ترانسپورتی  شرکت  جداگانه ی  عرایض 
پروژه  این  بار دیگر  پیرامون موضوع،  واصله ی سارنوالی 
به اعالن داوطلبی سپرده شده که تاکنون نهایی نشده و 

برنده ی واحد مشخص نگردیده است.
نظر به دالیل فوق و نامه ی اخیر لوی سارنوالی، دوسیه ی 
و  تدقیق  انکشاف دهات غرض  و  احیا  وزارت  به  مذکور 

مطالعه محول گردیده است. 
قابل تذکر است که در اثر تدقیق و بررسی، شرکت های 
مجدد  اعالن  به  پروژه  این  نبوده،  شرایط  واجد  متذکره 
سپرده شده و غرض اطمینان، جریان موضوع به سارنوالی 

اطالع داده شده است.
در حال حاضر قرارداد کرایه گیری فی مابین وزارت احیا و 
انکشاف دهات و شرکت مرکز پیما برای 46 عراده وسایط 
کهنه ی بدون ایرکندیشن و بخاری، روزانه مبلغ 225000 
مابین  فی  قرارداد  اگر  که  حالی  در  دارد؛  جریان  افغانی 
عابد  شرکت  نرخ  گردد،  عقد  وزارت  این  و  عابد  شرکت 
 150۹74 ایرکندیشن،  با  مجهز  وسایط  عراده   3۹ برای 
و  مرکز پیما  میان  تفاوت  که  بود  خواهد  روزانه  افغانی 
به  اگر  شد.  خواهد  روزانه  افغانی   74026 عابد  شرکت 
250 روز حساب شود، دولت با قرارداد نمودن با شرکت 
که  فعلی  قرارداد  به  نظر  افغانی   1۸506500 مبلغ  عابد، 
نفع  به  و  کرد  خواهد  مفاد  دارد،  جریان  مرکز پیما  همراه 

بیت المال و منافع عامه خواهد بود.
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پشاور  در  مکتب  یک  بر  پاکستانی  طالبان  که  شنیده اید  هم  شما  حتما 
حمله کردند و بیش از 130 نفر را کشتند و بیش از 120 نفر دیگر را هم 
زخمی کردند. این حمله به قدری خونین بود که حاال هیچ رهبر و رییس 
جمهوری نمانده که به مقام های پاکستانی تیلفون کرده و آن را تقبیح 
ایران!  امام  حضرت  و  هند  نخست وزیر  تا  گرفته  اوباما  از  باشد.  نکرده 
بعضی ها می گویند که جناب اشرف غنی هم تماس گرفته و غم شریکی 
خویش را از طریق تیلفون و از راه گوش نخست وزیر پاکستان، وارد قلب 
و ذهن آن ها کرده؛ اما یک عده ی دیگر می گویند که جناب اشرف غنی 
بارها تالش کرد که با مقام های پاکستانی تماس بگیرد و این حادثه ی 
اما  بخواهد؛  عظیم  صبر  پاکستان  دولت  برای  و  کند   تقبیح  را  الم ناک 
زبان  به  دختر خانم  یک  طرف  آن  از  می زد،  زنگ  که  هربار  متأسفانه 
بعد  مصروف هی«.  حال  ایس  نمبر  میالهوا  »اپکهی  که  می گفت  اردو 
نزند.  زنگ  دیگر  که  گرفت  تصمیم  و  شد  مانده  صاحب  داکتر  جناب 
افغانستان  تیلفونی سرداران  پاکستانی که هرچه منتظر تماس  مقام های 
نشستند، کسی زنگ نزد. فقط داکتر صاحب ذبیح اهلل مجاهد به نمایندگی 
پاکستان  ملت  به  را  عظیم  درد  این  و  زده  زنگ  افغانستان  طالبان  از 
انتحار  پاکستان  در  دیگر  که  خواسته  خداوند سبحان  از  و  گفته  تسلیت 
زنگ  ما  سرداران  نشستند،  هرچه  پاکستانی  مقام های  که  گفتم  نشود. 
از این  افغانستان  نزدند. آن ها فکر کردند که ممکن است این سرداران 
را  کوتاه مایه  بلندپایه ی  هیأت  یک  فوراً  باشند.  شادمان شده  بزرگ  غم 
به رهبری جنرال راحل شریف، روانه ی کابل کردند تا از ما بپرسند که 
جمهور!  رییس  سراغ  رفتند  بالناغه  نمی کنیم.  غم شریکی  آن ها  با  چرا 
الفاظ تقبیح کرد.  با شدیدترین  خوش بختانه رییس جمهور این حمله را 
وی با زبان غرا و کلمات اعلی به سمع حضرت راحل شریِف آمده از آن 
کشور کثیف  رساند که حاال وقت مبارزه ی مشترک صادقانه و مؤثر علیه 
تروریزم رسیده )ما فکر می کنیم هنوز وقت مبارزه علیه تروریزم نرسیده، 
بگذارید یک چند سال دیگر هم هر روز انتحار و انفجار کنند. تازه چندین 
غنی  اشرف  آقای  از  ما  خواهش  بناًء  می گذرد.  انفجار  و  انتحار  از  سال 
این است که این حرفش را پس بگیرد و رسمًا اعالم کند که نه! هنوز 
وقت مبارزه علیه تروریزم نرسیده و دولت افغانستان حاضر است چندین 
سال دیگر نیز در برابر انتحار و انفجار هم چنان بی میل و بی خار باشد و 
از دولت پاکستان هم تقاضا می کند که زیاد غصه ی این حمله را نداشته 
آماده ی  افغانستان  دولت  و  می شود(  عادی  وضع  بعد  روز  چند  باشد، 
نام خدا که یک  هر نوع مبارزه علیه تروریزم می باشد. رییس جمهور ما 
دفعه نوبت سخن گفتن برایش رسید، زیاد حرف ها می زند. وی، منظورم 
از وی رییس جمهور است، گفت، حمله  ی اخیر در پشاور، حمله بر تمام 
ملت افغانستان، مردم مسلمان و تمام بشریت بود. سپس قبل از آن که 
نوبت به راحل شریف برسد، رییس جمهور ما اضافه کرد، دولت ما آماده 
است که به صورت مستقل و یک جا با پاکستان علیه تروریزم و افراطیت 
بیاورد. همین را نگو بال بگو! اشک  افغانستان  مبارزه کند و صلح را به 
از چشمان آن جنرال صاحب بال، جاری شد. آن جنرال در حالی که فکر 
می کرد انتحاری های پشاور هم جزء همان کسانی بوده که از زندان های 
از  اتمی  دستمال  یک  بوده اند،  شده  آزاد  مصالحه  به خاطر  افغانستان 
جیبش بیرون کشید و اشک هایش را پاک کرد و گفت، ما دنبال عامالن 
این حمله هستیم. نخست وزیر ما قسم خورده که انتقام قطره قطره خون 
دشمنان  و  عامالن  از  را  حمله  این  در  پاکستان  فرزندان  ریخته شده ی 
پاکستان بگیرد. سپس وی از داکتر ما خواست که از نخست وزیر آن ها 
روز  هر  شما  وطن  که  گفته  شریف  راحل  که  می شود  گفته  بگیرد.  یاد 
چرا  شما  می شوند،  کشته  افغانستان  فرزندان  روز  هر  می شود،  انتحاری 
نیستید؟ خوش بختانه در همین وقت  آن ها  انتقام خون  در صدد گرفتن 
حمله کنند  گان  که  گفت  وی  و  رسید  غنی  آقای  به  دیگر  یک بار  نوبت 
لیسه ی  و  پکتیکا  در  که  اند  تروریستانی  همانند  پشاور،  در  گذشته  روز 
را  گفت وگو  این  گرماگرم  تازه  بودند.  کرده  حمله  کابل  شهر  استقالل 
شاهد بودیم که هر دو نفر تأکیدات خویش را بیرون کشیده و به روی هم 
مالیدند و هر کدام پی کار شان رفتند. البته گفته می شود که رییس جمهور 
ما خیلی عجله داشته؛ چون بر اساس گزارش ها، یک معلم ایرانی، چهار 
دانش آموز افغانی خویش را به خاطر نیاوردن کتابچه های شان، به تشناب 
برده و آن ها را مجبور به خوردن گالب  بر رو می کند. هیچ کس نبوده که 
از آن غلط ها نکنند و  آن چهار دانش آموز را ضمانت بکند که در آینده 
رییس  چون  حساب،  همین  روی  بیاورند.  را  کتابچه های شان  روز  هر 
ضمانت  را  پسر  چهار  آن  که  بوده  قرار  است،  دلسوز  خیلی  ما  جمهور 
این به آن ها چیز بخورانند. گفته  از  بکند و نگذارد که معلمش، بیش تر 
آن  به  و  پذیرفته  را  ما  رییس جمهور  امام ضمانت  می شود که حضرت 
معلم دستور داده که این بار را نادیده گرفته و همان قدری که خورانده، 
کافی است. بعد چون حضرت امام است دیگه، در آخرش گفته که علی 

الظالمین!  لعنته اهلل علی الغوم 

خبرنگار ناراضی

نشست مشترک!

هادی دریابی

یک ادعای غیرقانونی،
 روند قانونی تدارکات را زمان گیر ساخت
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 )Nancy Hatch Dupree( دوپری  هچ  نانسی 
 ،1۹62 سال  در  افغانستان  از  دیدارش  نخستین  در 
عاشق این کشور شد و مأموریتش را برای حفظ میراث 
فرهنگی این سرزمین کهن که بر اثر جنگ های معاصر 
داغ دار گردیده است، آغاز کرد. در روزهای خوشی این 
سرزمین، او افغانستان را همراه با عشق دیگرش، لو یس 
نیز  لویس  می پیمود.   )Louis Dupree( دوپری 
شهروند ایاالت متحده بود که تاریخ افغانستان را مطالعه 
می کرد، سفرنامه می نوشت، کتاب و نقشه جمع می کرد، 
موسیقی  نمونه های  کم یاب ترین  و  می گرفت  عکس 
افغانستان را ثبت می کرد. در سال های پر از شور و شر 
دهه ی 60 میالدی، این زوج به تالش های شان برای 
افغانستان از بیرون نیز ادامه دادند. اکنون مجموعه ی 
نفیس و بزرگ آنان در مرکز منبع معلومات افغانستان  
به  را  ما  دانشگاه کابل، ذخیره ی کم یابی است که  در 

ایاالت  اگر  که  می دهند  هشدار  امریکایی  مقام های 
کهنه ی  لوله ی  خط  یک  تعمیر  زمینه ی  در  متحده 
گاز به طول 55 مایل در افغانستان، فورا اقدامی نکند، 
کاستی ها و ناکارایی های گسترده می تواند به »خرابی 
مصیبت بار« در این خط لوله بیانجامد. نظر به گفته های 
لوله ی شبرغان – مزار  مقام های نظارتی حکومت، خط 

»سال هاست که زنگ خورده است«. 
نظر به گفته ی سربازرس ویژه برای بازسازی افغانستان 

سفر به گذشته ی این کشور فرامی خواند. 
روشن، جاکت  شلوار-پیراهن سبز  با  ساله  دوپری ۸7 
پارچه ای و دست مال آبی که تصویر رنگینی می سازد، 
در دهلیز های مرکز منبع معلومات افغانستان قدم می زند 
و در این جا و آن جا می ایستد و عکس های دل خواهش 
نشان  استیو مک کیوری،  ۹0 عکس  مجموعه ی  از  را 

می دهد. 
یک ماه نامه ی دوران طالبان به زبان انگلیسی که پوش 
براق و عنوان »امارت اسالمی« را بر خود دارد  و نیز 
هزارها عکسی که لویس آن ها را در جریان کاوش های 
اند.  مجموعه  این  شامل  گرفته،  باستان شناسی اش 
برای این مجموعه، روزنامه هایی گردآوری شده اند که 
برمی گردد  به دهه ی 1۹20 میالدی  آن ها  نشر  تاریخ 
و کم یاب ترین کتاب ها که دوپری تنها نمونه ی آن ها 

را دارد. 

با  است،  حکومتی  نظارتی  نهاد  یک  که  )سیگار(، 
وجودی که قرار برآوردها  ایاالت متحده 14 میلیون دالر 
را در تالش ها برای بازسازی این خط لوله هزینه کرده 
است؛ اما مهندسا ن هنوز موفق نشده اند مشکل ساحات 

آسیب پذیر آن را  برطرف کنند.
وزیر  هیگل،  چاگ  به  سیگار  که  هشدار نامه ای  طبق 
با وجودی که  ایاالت متحده  ارسال کرده است،  دفاع 
و  کسب  عملیات های  برای  پنتاگون  کاری  »گروه 

و  می پندارند  خود شان  از  را  دوپری  افغانستان  مردم 
در  می کنند.  یاد  ملت«  »مادر بزرگ  را  او  حتا  برخی ها 
سال 2005 که اشرف غنی رییس دانشگاه کابل بود، 
برای او اتاقی داد تا در آن ده ها هزار سند تاریخی اش را 
نگهدارد و رییس جمهور کرزی پول ساخت مرکز منبع 
معلوماتی افغانستان را برای او پیدا کرد. کرزی و غنی، 

هردو، دوستان قدیمی اویند. 
مراکز  بهترین  از  یکی  رییس  اکنون  دوپری  خانم 
است.  افغانستان  فرهنگی  میراث  باره ی  در  تحقیقاتی 
این میراث های تاریخی-فرهنگی مربوط هزار ها سال 
پیش می شوند، قبل از جاده ی ابریشم و دوران حمله ی 

اسکندر کبیر و ظهور زرتشت پیامبر. 
او با گالیه می گوید که افغانستان پس از ورود اسالم 
در سده ی هفتم میالدی تا کنون درست شناخته نشده 
آن  اطراف  حوزه های  بر  آن  نفوذ  یا  تاریخی  نقش  و 
بازتاب  درست  افغانستان  مکاتب  درسی  کتاب های  در 

نیافته است.
و  است  من  بزرگ  عشق  »تاریخ  می گوید:  دوپری 
تاریخ  به  عالقه ای  افغانستان  مردم  که  دریافته ام  من 
سال ها  که  جوانانی  در  هویت  احساس  به ویژه   ندارند، 
زندگی  پاکستان  و  ایران  در  مهاجرت  اردوگاه های  در 
کرده اند، ضعیف است و نمی دانند که از افغانستان بودن 
یعنی چه. به این دلیل، آنان همیشه به فکر بیرون رفتن 

از افغانستان اند.« 
از  غفلت  به خاطر  را  افغانستان  مردم  بتوان  شاید 
که  افغانستان  بر  شوروی  حمله ی  بخشید.  تاریخ شان 
تقریبا یک دهه دوام کرد و به دنبال آن، جنگ خونین 
از  را  کشور  این  انجامید،  طالبان  ظهور  به  که  داخلی 
اسالم گرا  تندوران  کرد.  محروم  داشته هایش  همه ی 

دالر  میلیون ها  جنگ زده   کشور  این  در  ثبات«  و  کار 
سرمایه گذاری  لوله  خط  ناامن  ساحات  بازسازی  در  را 
و  است«  نشده  تکمیل  هنوز  پروژه  »این  است،  کرده 
کشور،  در  متحده  ایاالت  عملیات های  یافتن  پایان  با 
»گروه کاری عملیات های کسب و کار و ثبات به زودی 

فعالیت هایش در افغانستان را متوقف خواهد ساخت«.
همزمان با خروج ایاالت متحده از افغانستان و واگذاری 
سیگار  مرکزی،  حکومت  به  کلیدی  مسئولیت های 

افغانستان  اسالم  از  پیش  گذشته ی  که  کردند  تالش 
مجسمه های  آنان  سازند.  محو  روزگار  از صفحه ی  را 
بزرگ بودا در بامیان را اندکی پیش از 11 سپتامبر، با 

داینامیت منفجر کردند. 
کشورهای  تجمل  را  فرهنگی  میراث  دوپری  اما 
یک پارچه  برای  عنصر ضروری  بلکه   نمی دا ند،  باثبات 

نگهداشتن کشورهای جنگ دیده می داند.
دوپری می گوید: »آنان درک نمی کنند که یک پارچگی 
این  دارد.  آن  فرهنگی  ارزش های  به  بستگی  کشور 
این  و  است  کشور  یک  فرهنگی  قدرت  درک  مسئله 
درک از ارج گذاشتن به ارزش های گذشته و استقبال از 
ارزش های جدید است. ارزش های کهن و جدید باید با 
یک دیگر تنیده شوند و این کاری است که ما در تالش 

انجام آن هستیم.« 
 دوپری به زودی پس از ورودش به کابل به عنوان همسر 
یک دیپلمات امریکایی، از مجسمه های 2000 ساله ی 
بودا در بامیان دیدن کرد و پس از آن سفر، یک کتاب 
رهنمای سفر به بامیان را نوشت. این کتاب نخستین اثر 
از مجموعه ی سفرنامه های او بود که عکس های سیاه 
و سفید را که خودش گرفته بود، ضمیمه ی آن ساخت. 
او نسخه ی دست نویس کتاب رهنما برای بامیان را به 
امیدوار بود که  آینده اش لویس دوپری سپرد و  شوهر 
اندک شمرد و  را  آن  لویس  اما  کند.  رهنمایی اش  او  
بر پوش آن نوشت: »خوب است، اما هیچ چیز، ابتکاری 

نیست.«
خانم دوپری خشم گین شده بود. او می گوید: »اما من 
هرگز از کارم دست بر نداشتم.« در سال 1۹66 آنان با 

هم ازدواج کردند. 
آثار  انواع  نمایشگاه  به  تبدیل  کابل  در  آنان  خانه ی 

که  می سازد  برجسته  را  بسیاری ها  کالن  نگرانی های 
خشونت ها   در  باالقوه  به طور  و  به سرعت   افغانستان 
هرچند  سیگار،  گفته ی  به  نظر  کرد.  خواهد  سقوط 
طی سال های گذشته وضع این خط لوله بهبود یافته 
است؛ اما ایاالت متحده برای تکمیل کار بازسازی آن 
باید بیش تر سرمایه گذاری کند، یا خطر مالمت شدن 

به خاطر »خرابی مصیبت بار« این خط لوله را بپذیرد.
سیگار در این هشدارنامه اش نوشت: »اداره ی توسعه ی 
بین المللی ایاالت متحده و مقام های سفارت امریکا در 
کابل نیز در مورد گروه کاری  برای عملیات های کسب 
شبرغان - مزار،  لوله ی  خط  پروژه ی  و  ثبات  و  کار  و 
توسعه ی  »اداره ی  است«.  کرده   تردید  و  اظهار شک 
بین المللی ایاالت متحده و مقام های سفارت امریکا به 
مشخص  خوردگی  زنگ  کامل  اندازه ی  که  گفتند  ما 
و  عملیات های کسب  برای  کاری  گروه  چون  نیست؛ 
طول  تمام  آزمایش  به جای  تحلیلش  در  ثبات،  و  کار 

لوله، صرف 2۹ محل جداگانه را آزمایش کرد«. 
این نامه توضیح می دهد: »این مقام ها هم چنین اظهار 
برای  کاری  گروه  که  صورتی  در  که  کردند  نگرانی 
عملیات های کسب و کار و ثبات عملیات هایش را در 
افغانستان متوقف سازد، ]افغان ها[ قادر به تکمیل کار 
بود«. »این مقام ها گفتند  لوله نخواهند  بازسازی خط 
که اگر »مهندسا ن افغانی« تنها گذاشته شوند که بدون 
کمک گروه کاری کسب و کار و ثبات کار را تکمیل 
کنند، در صورتی که خرابی مصیبت بار در این خط لوله 
به میان آید، حکومت افغانستان احتماال ایاالت متحده 

را مالمت خواهد کرد«. 
تحلیلی که در سال 2004 توسط یک شرکت مهندسی 
طرح  »زنگ زدگی،  که  دریافت  شد،  انجام  فرانسوی 
ضعیف، جوشکاری با کیفیت پایین و فقدان پشتیبانی 
ایجاد  مشکالت  لوله  خط  در  لوله«،  خط  از  مناسب 
می کنند. نظر به هشدارنامه ی سیگار، در این گزارش 
و  »کاستی ها  دیگر  و  ریزش«  باالی  »میزان  به 
را  زمینه  می توانند  که  است  شده  اشاره  ناکارایی ها« 

برای  جاسوسی  به  متهم  لویس  اما  بود.  اسناد شده  و 
امریکا شد و در سال 1۹7۸ از افغانستان اخراج گردید. 
هر دوی  و  کرد  حمله  افغانستان  بر  شوروی  بعد،  سال 
دوپری  آقای  و  برگشتند  متحده  ایاالت  به  آنان 
به  آنان  آغاز کرد. سپس  را  تدریس در دانشگاه دوک 
مهاجران  با  و  کردند  مکان  نقل  پاکستان  شهر الهور 
آنان  که  خیریه ای  نهادهای  و  پاکستان  در  افغانستان 
را کمک می کردند، تماس برقرار کردند و به گردآوری 
ِ  ی افغانستان ادامه دادند.  گنجینه های معلومات در باره 

سر انجام، سه سال پس از مرگ شوهرش، خانم دوپری 
در سال 1۹۹2 به افغانستان برگشت و وقتش را برای 
لویس  و  او  که  شمالی  کارولینای  و  کابل  در  بودن 

خانه ای در آن جا ساخته بودند، تقسیم کرد. 
او شاهد تلخ کامی های افغانستان در دوران جدید بوده و 
امیدوار است که رییس جمهور جدید بتواند فساد و قوم 
 و خویش پرستی را که میراث حکومت 13 ساله ی کرزی 

است، از بین ببرد. 
»ملت سازی  که  افغانستان  معلومات  منبع  مرکر  شعار 
خالصه ی  است،  معلومات«  کردن  شریک  طریق  از 
سواد  گسترش  است؛  دوپری  خانم  مأموریت شخصی 
در کشوری  که اکثر جمعیت آن سواد خواندن و نوشتن 
خواندن  که  را  کتاب  در حدود 300  مرکز  این   ندارند. 
)از  مختلف  موضوعات  باره ی  در  است،  آسان  آن ها 
مناطق  به  و  کرده  تهیه  زلزله شناسی(  تا  زنبورداری 
دوردست می فرستد. او می گوید این کار آنان به منظور 
از بین بردن شگاف توسعه ]بین روستا و شهر[ انجام 

می شود. 
خانم دوپری می گوید: »ما می خواهیم کارهای زیادی را 

انجام دهیم، اما یک روز فقط 24 ساعت است.«

این  به  با توجه  برای »خرابی مصیبت بار« مهیا کنند. 
شرایط، از ظرفیت کامل خط لوله استفاده نمی شود.

یک منبع که در مورد این پروژه آگاهی دارد، گفت که 
طبق برآوردها ایاالت متحده از سال 2011 بدین سو  14 
میلیون دالر را برای تأمین مواد مورد ضرورت بازسازی 
این خط لوله هزینه کرده است. با این حال، این رقم 
نظارت  برای  افغان ها  آموزش  به  مربوط  هزینه های 

درست از خط لوله را شامل نمی شود.
را  کیلومتر   15 طول  به  جدیدی  پایپ  متحده  ایاالت 
کرده  کمک  افغان ها  به  قبال  و  است  کرده  خریداری 
شده ی«  پوسیده  »بخش های  از  کیلومتر   12 تا  است 
خط لوله را تعویض کنند. با این وجود، واضح نیست که 
آیا ایاالت متحده به اندازه ی کافی در افغانستان خواهد 
ماند و به افغان ها کمک خواهد کرد تا 3 کیلومتر باقی 

مانده را تعویض کنند  یا خیر.
که  است  »نگران«  می گوید،  نامه اش  این  در  سیگار 
افغان ها »ظرفیت تکمیل نصب 3 کیلومتر باقی مانده ی 
بررسی  تبدیلی، تحمل فشاری که هنگام  لوله ی  خط 
ریزش به تدریج افزایش می یابد و مراقبت از خط لوله در 
آینده و بدون ادامه ی همکاری ها و راهنمایی  را ندارد«.

سیگار می گوید: »مقام های سفارت امریکا نگرانی های 
افغان ها  انعکاس داده اند« و واضح ساخته اند که  را  ما 
خط  از  مناسب  نظارت  برای  الزم  تخصص  و  »مواد 
این خط  ندارند.  را  لوله«  تعمیر ریزش در خط  لوله و 
لوله هم چنین فاقد یک سیستم محافظتی کلیدی است، 
سیستمی که ناظران را قادر می سازد تا آسیب پذیری های 
داخل خط لوله را مشخص کنند. نظر به گفته ی سیگار، 
زنگ  وضع  »ارزیابی  محافظتی  سیستم  این  فقدان 
داخلی یا خارجی لوله ها را تقریبا ناممکن می سازد«. در 
این نامه آمده است که دیگر »ساحات ناامن« در امتداد 
خط لوله، مانع انجام سروی کامل از ریزش در خط لوله 
شده اند. سیگار هشدار می دهد که »ناتوانی افغان ها در 

بازرسی کامل خط لوله، دلیل نگرانی هاست«.

AP :منبع

Freebeacon :منبع

برگردان: جواد زاولستانی 

نویسنده: آدام کریدو
برگردان: حمید مهدوی

بانوی امریکایی که عمرش را وقف فرهنگ افغانستان کرد

خط لوله ی ساخت امریکا
 و رفتن به سمت »خرابی مصیبت بار«



می کند،  تجربه  را  سختی  روزها  روزهای  این  افغانستان 
این  با  اند،  جنگ  دهه  سه  تلخی های  یاد آور  که  روزهایی 
تفاوت که در آن زمان جنگ داخلی جریان داشت و به سر 
رنج  فراگیر  حاکمیت  یک  از  و  می زدیم  هم دیگر  کله ی  و 
حکومتی  دارای   ما  نیست.  این گونه  اکنون  اما  می بردیم؛ 
این حکومت  اما  دارد.  به دوش  را  هستیم که رهبری کشور 
شهروند  هر  روز  می باشد.  همراه  ناتوانایی هایی  و  ضعف  با 
این سرزمین با انفجار و تشدید نا امنی آغاز می شود و سر خط 
فرزندان  شدن  کشانده  خون  و  خاک  به  را  کشور  خبرهای 
آن تشکیل می دهد. افزایش حمالت انتحاری و موفقیت های 
طالبان در روزهای طالیی حکومت وحدت ملی بیانگر عدم 
کامیابی این حکومت است. امیدواری های اندکی که  بعد از 
به وجود  عبداهلل  و  غنی  پنجاه- پنچاِه  اشرف  حکومت  ایجاد 
همان  از  که  امیدواری ها  این  شده اند.  کم رنگ  بود،  آمده 
بر مبنای  کارهای ساده ای چون سرزدن های بدون  نخست 
تن  چند  نصب  و  عزل  و  دولتی  اداره های  به  قبلی  اطالع 
کارمند یک اداره به وجود آمده بودند، حاال دیگر رنگ باخته اند 
و جای شان را به نا امیدی مطلق داده اند. شعارهای مبارزه با 
فساد اداری که خیلی خریدار دارند، نیز ناکام مانده اند. گرچه 
از  اما  کرد؛  بازگشایی  را  بانک  کابل  پرونده ی  غنی   اشرف 

از سرنوشت روند داد خواهی آن خبری نیست،  این که هنوز 
امیدوار کننده نیست.

انتظار می رفت  از به وجود آمدن حکومت وحدت ملی،   بعد 
امید  همین  به  و  کند   تجربه  را  متفاوتی  وضعیت  کشور 
رفتند  رای دهی  صندوق های  به پای  بار  دو  افغانستان  مردم 
دیده  متأسفانه  اما  کردند.  شرکت  انتخابات  در  مشتاقانه  و 
تاکنون  امیدواری ها خشکیده اند.  این  می شود که ریشه های 
از عمر حکومت وحدت ملی می گذرد  از دو ماه  که بیش تر 
و مردم به جای بهبودی وضعیت، شاهد ماتم از دست دادن 
انتحاری  حمالت  و  ناامنی  افزایش  اثر  بر   خویش  عزیزان 
طالبان می باشند. وضعیت از هر لحاظ بهبود نیافته است. در 
جریان ریاست آقای کرزی انتقاد تند و تیز اپوزیسیون متوجه 
تحت  سخت  طالبان،  خواندن  برادر  به خاطر  را  او  و  بود  او 
فشار قرار می داد؛ اما حاال که حکومت جدیدی روی کار آمده 
است، عدم موجودیت یک اپوزیسیون قدرت مند باعث شده 
بروند. کرزی  بین  از  مؤثر هم  نه چندان  فشارهای  این  که 
این گروه  با  مبارزه ی جدی   برادر خواندن طالبان و عدم  با 
ناکام در کشور بود و  بنیان گذار یک پروسه ی  هراس افگن، 
حاال که عبداهلل و غنی روی صحنه آمده اند، نیز نتوانسته اند 
این پروسه را جهت متفاوت بخشند. رهبران حکومت وحدت 

ملی از اولین روزهای عمر این حکومت، کار شان را با ناکامی 
آغاز کردند و پای شان برای رهبری مدبرانه ی کشور می لنگد. 
سردرگمی  یک  دچار  یافته،  استقرار  حکومت  این  که  حال 
بار دیگر روی جزئیات توافقات  مطلق می باشد. رهبران آن 
برای  دارند و  از تشکیل حکومت وحدت ملی اختالف  قبل 
نتوانسته اند  اکنون  تا  و  نمی باشند  هم نظر  کابینه  تشکیل 
که اعضای کابینه را به پارلمان معرفی کنند و روی تقسیم 
نیافته اند  فرصت  هنوز  می کنند.  چانه زنی  هم دیگر  با  قدرت 
که در مورد تأمین امنیت و رسیدگی به مشکالت شهروندان 
بپردازند. اشرف غنی طالبان را مخالفان سیاسی می خواند؛ اما 
عبداهلل  و  می خواند   قاتل  را  طالبان  دوستم  جنرال  معاونش 
طالبان را دشمنان مردم افغانستان. با این حساب، سردم داران 
این  ندارند.  واحدی  تعریف  طالبان  از  ملی  وحدت  حکومت 

خود فاجعه است.
مدعیان  این  شعارهای  انتخاباتی  کمپاین های  زمان  در 
در  هنوز  آن  و طنین  داریم  به خاطر  را خوب  رهبری کشور 
گوش های مان موج می زند. ولی حاال می بینیم که گام های 
و  نمی شوند  برداشته  شعارها  این  ساختن  پیاده  برای  عملی 
می کنیم.  سپری  را  کرزی  دوران  از  بدتر  لحظات  داریم  ما 
ناکامی های  می خواهند  ملی  وحدت  حکومت  رهبران  اگر 
از  تعریف مشخصی  باید  نخست  در  نکنند،  تکرار  را  کرزی 
طالبان مخالفان  بدانند که  و  باشند  داشته  و دشمن  دوست 
اند. سیاست  افغانستان  بلکه دشمنان مردم  نیستند،  سیاسی 
تضرع آقای کرزی با طالبان کار ساز نبود  و ادامه ی آن برای 
افغانستان زیان بار است. لذا این سیاست باید با یک پالیسی 
دقیق و حساب شده تعویض گردد. بیش ترین ناکامی حامد 
کرزی در خصوص مبارزه با طالبان، شاید از این جهت بود که 
او گروه طالبان را که هر روز خون شهروندان این سرزمین را 
می ریزاند و زمینه ی زندگی سالم و امنیت را در کشور تخریب 
روند  در  دیگر،  از سوی  بود.  گرفته  اشتباه  برادر  با  می کرد، 
برگزاری صلح در کشور ناکام بود و هر روز دست به دامن 
پاکستان می زد که در امور افغانستان دخالت نکند. با توجه 
کشور،  این  منفعت جویی  و حس  پاکستان  عدم صداقت  به 
انتظار همکاری از پاکستان در مورد برقراری صلح در کشور 
ناکام پروسه ی  واقع بینانه نیست و تأکید بر آن، تداوم روند 

صلح خواهی آقای کرزی است.

در این نوشته، نقد را در دو بعدی توصیف می کنم که فعال در جامعه   وجود دارند. به باور من، یکی 
از این ابعاد مایه ی درس است و دیگری برای عبرت.

در نقد، اصل بر اصالح است. کار منتقد متفاوت از یک عیب جوی حسود است. در این نوع، در 
کنار برجسته کردن نکته های ضعف، قوت ها نیز یاد آوری می شوند. متن برآمده از این گونه نقد، 
در کنار زشتی ها، از زیبایی ها نیز حکایت می کند. عموما انتقادهای این چنینی در فضای دوستانه 
و صمیمانه شکل می گیرند، ادامه پیدا می کنند و خاتمه می یابند. طرفین به جای دشمنی، احساس 
در  را  خود  توانایی  سازد،  رسوا  را  خود ش  این که  به جای  منتقد  نتیجه  در  می کنند.  صمیمیت 
عرصه ی نقد و نقادی به نمایش می گذارد. کسی که نقد می شود، مورد حمله قرار نمی گیرد؛ زیرا 
اصال حمله ای وجود ندارد. ترسی از برد و باخت بر جبین نقد شونده یا نقد کننده مشاهده نمی شود. 
داده می شوند.  پاسخ  به حساب می آیند. سوال ها  برنده ی مسابقه  اول  از همان  نقد  هر دو طرِف 
دشنام ها کنار گذاشته می شوند. اصول نقد مراعات می شوند. بحث معطوف به بهبود امور و نقد از 
سر خیرخواهی می باشد. منتقد این چنینی راهکارهای خود ش را نیز ارائه می کند؛ چون احساس 
توانایی می کند، نه ناتوانی. برعالوه، منتقد خود و نقد خود ش را نیز ارزیابی می کند. به بیان دیگر، 
این گونه نیست که عیب   کوچکی به اندازه ی کاه را که مربوط دیگران باشد، کوهی بسازد بزرگ؛ 
اما در مورد خود ش، عیب کوه پیکر خویش را کاه بنمایاند. حرف ها به صورت مستند و با استدالل 
و مدرک مطرح می شوند. تحجر و انعطاف ناپذیری جایش را به پویایی می بخشد. به مفسر نیازی 
نیست؛ زیرا به جای استفاده از لغات قلمبه-سلمبه و بیان مغلق، پیچیده و مبهم که تنها به درد خلق 
معما می خورد، نقد به صورت واضح و روشن بیان می شود. نقد، صحیح نبودن موضوع مورد نقد را 
پیش فرض نمی گیرد. نقد، ایدیولوژیکی و مبتنی بر احساس نیست. خرد به داوری می نشیند. منتقد 
جانب داری ایدیولوژیکی را دخیل نقد خود نمی کند و اال آن را بی ارزش کرده است. واقعیت ها، 
ماورایی نیستند. تجربه پذیر و تعمیم پذیر اند. هر کسی می تواند با تکرار عمل به همان نتیجه  ای 

دست یابد که منتقد رسیده است. فرایند مذکور برای مخاطبان لذت بخش و مفید است.
منتقد در ادبیات با برجسته کردن عیوب و محاسن کالم، سره را از ناسره جدا می کند. نقاط ضعف 
و قوت افراد در معادالت و رفتار های اجتماعی را بررسی کرده، منجر به انکشاف نکات قوت و 
از بین بردن نقاط ضعف می شود که در این صورت نتیجه  ای جز پیشرفت ندارد. افراد و افکار شان 

وقتی در معرض نقد قرار می گیرند، اصالح و آب دیده می شوند.
نقد با شک آغاز می شود، همان شکی که منشایی تمام پیشرفت های عظیم بشری است. نقد 
امکان تغییر اصول و تیوری ها را فراهم می سازد. دانشمندان تنها با  روش نقد توانسته اند دگرگونی 
ایجاد کنند. گذار از وضع موجود به وضع مطلوب هم در فرد، هم در جامعه و هم در عرصه ی 
را  انتقاد پذیری. نقد زمینه  انتقاد و  با ترویج حرکتی به نام  علم و دانش امکان پذیر نیست، مگر 
مساعد می کند تا بفهمیم وقتی نقد می کنیم، چقدر در این نقد و پرسش گری مان از عقل بهره 
گرفته ایم. امروزه بینش های مدیریتی نیز قبول کرده اند که انتقاد را می توان به عنوان یکی از 

روش های مؤثر در مدیریت نیز به کار برد. آن ها حتا در مدیریت سیاسی به استفاده از این 
شیوه تأکید کرده اند.

اما بر عکس از عیب جویی توهین می بارد. امنیت در خطر می افتد. دشنام چاشنی می شود. 
می ماند.  ارزش  از  گفتن  می شوند.  بحث  بی موضوع  نا مرتبط  حاشیه های  و  می ماند  معنا 
خباثت آشکار می شود. شخصیت زوال می کند. نسبی گرایی قبرستانی می شود. آری، این جا 

مخالف متولد می شود. در این جا در حقیقت کشمکش هست، نقد نیست.

5
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یادداشت های سخیداد هاتف

سرانجام خاطر مان جمع شد و آمار شد میسر 
کدام  می پرسید  حتما  هم.  کنار  و  بوس  و 
بخش  از  اگر  کنار؟  کدام  و  بوس  کدام  آمار، 
و  بوس  از  یعنی  کنیم،  شروع  قضیه  شیرین 
معلوم  حاال  که  است  قرار  این  از  ماجرا  کنار، 
برادر  به نام  گاه  اخوان المخالفین که  این  شده 
ناراضی شناخته می شوند، دیگر مجبور نیستند 
هم دیگر،  سرمه دار  چشم های  بوسیدن  برای 
طی  و  میدان  هی  و  کنند  پا  زیر  را  والیت ها 
وردک باالخره به کابل برسند و مواد منفجره ی 
سال ها  از  پس  و  کنند  سویچ  را  خویش  لگن 
هجران کنار هم دیگر بیفتند و مثل جسد خر بو 
وصال  روزگار  حاال  و  گذشت  دور  آن  بگیرند. 

است. می گویید چه طور؟
که  است  گفته  کشور  ملی  امنیت  رییس 
در  مسکونی  منزل   100 نمی دانم  الحمداهلل 
تروریست ها  فرماندهی  مرکز  اصال  پایتخت 
هستند، از 1000 دروازه ی شهر کابل تنها سه 
از 79  دارند،  کنترول کننده  و  بازرس  تای شان 
وزیر و رییس و سرپرست فقط چهار تای شان 
مولوی  هزار  از چهل  نیستند،  آی اس آی  مأمور 
پایتخت فقط بیست نفر شان به مال عمر بیعت 

نکرده اند و...
مرده،  چلپاسه ی  زبانم  دهانم،  در  قوغ  اکنون، 
وضعیت  این  برابر  در  که  است  این  سوال 
دل  هم  و  باشد  مؤثر  هم  که  کنیم  کار  چه 
می گویند،  بعضی  نرنجد؟  اخوان المخالفین 
کنیم.  ورزش  و  بپوشیم  راه  راه  لباس  صبح ها 
بعضی می گویند، دسترخوان بیندازیم و قاه قاه 
بخندیم و تنبان فراخ بپوشیم. عده ای می گویند، 
چهارمین همسره ی خویش را نکاح نماییم و به 
فتنه های دار فانی پشت پا بزنیم و در میان شان 

به عدالت رفتار نماییم و قوامون شان باشیم.
راه حل های دیگری هم پیش نهاد شده اند. مثال 
بعضی می گویند که فعال مدنی شویم و به لندن 
عده ای  حتا  برگردیم.  نتوانیم  دیگر  و  برویم 
وضعیت،  این  از  خروج  برای  که  اند  معتقد 
»قیلون« بکشیم در حد مرگ، و بگذاریم آن قدر 
دود تنباکو با طعم نعناع از نهاد مان بر آید که دل 

برادران بسوزد و دست از کشتار ما بردارند.
پیش نهاد شما چیست؟

فیر و خیریت 
است

نقد، عیب جویی نیست

محمد آصف دادگر  و افزایش ناامیدی مردم

محمد کبیر مبارز 
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فصل پاییز همزمان با رونق سینماها و البته اکران 
فیلم های رمانتیک است. البته نباید از حال و هوای 
خیلی ها  برای  که  بگذریم  فصل  این  عاشقانه ی 
و »دوستت  عاشقانه  پیاده روی  دو نفره  یادآور هوای 
تا  شد  بهانه ای  همین ها  است.  شیرین  دارم« هایی 
بررسی  را   2014 سال  رمانتیک  فیلم های  بهترین 
تم  با  زیادی  فیلم های  اخیر  ماه های  در  کنیم. 
عاشقانه تولید شده اند؛ اما چند فیلم  بیش از دیگران 

مورد توجه مردم و منتقدان قرار گرفته اند.
در این میان البته نظر منتقدان با تماشاگران عادی 
منتقدان  نیست. در حالی که  نزدیک  به هم  چندان 
در  رمانتیک  فلم  بهترین  به عنوان  را  »آخر هفته« 
صدر فهرست خود قرار داده اند؛ تماشاگران، »بخت 
پریشان ما« را حسابی پسندیده اند. »بخت پریشان 
با  دارد.  قرار  منتقدان  ما« در رده ی چهارم فهرست 
»دوباره  و  »بل«  مورد  در  منتقدان  نظر  وجود،  این 
در  فیلم  دو  این  است:  نزدیک  به هم  کن«  شروع 
فهرست منتقدان دوم و سوم هستند و در فهرست 

تماشاگران برعکس.
در این گزارش تعدادی از بهترین فیلم های رمانتیک 
سال را از نگاه مردم و منتقدان می خوانید؛ فیلم هایی 
که نظر منتقدان و تماشاگران اغلب در مورد آن ها 
یک سان نیست و البته این یک سنت جاودانی در 

سینما ست!
1. بخت پریشان ما 

)The Fault In Our Stars( 
در  را  یک دیگر  که  است  نوجوان  دو  حکایت  فیلم 
یکی از گروه های حمایت از بیماران سرطانی مالقات 
اکسیجن  مخزن  دختر  همیشگی  همراه  می کنند. 
»نیویورک  دارد.  مصنوعی  پای  یک  پسر  و  است 
تایمز« این فیلم را آمیزه ای از غم، شیرینی، فلسفه 
و جذابیت می داند؛ اما در باره ی واقع گرایی تراژیک 
آن هم هشدار می دهد. »شایلین وودلی« در نقش 

دختر نوجوان فیلم، بازی بی نقصی دارد.
ماجرای عشق دو دلداده که از سرطان رنج می برند، 
اگر  ولی  باشد؛  تماشاگر  لذت  برای  مانعی  می تواند 
خودتان را برای آن آماده کرده اید، فیلمی جذاب در 
امتیاز  کسب  با  فیلم  این  بود.  خواهد  شما  انتظار 
8.3 در سایت »آی ام دی بی«، بهترین فیلم رمانتیک 
 Rotten سال تا امروز است و منتقدان در سایت
در  تا  داده اند   80 امتیاز  آن  به   Tomatoes

رتبه  ی چهارم بایستد.
)Begin Again(  2. دوباره شروع کن

گرتا )کایرا نایتلی( و نامزدش )آدام لوین( که رویای 
برای  دارند،  سر  در  را  بزرگ  شهر  یک  در  زندگی 
پیشرفت در رشته ی موسیقی به نیویورک مهاجرت 
آدام به تنهایی قرارداد خوبی را  اما وقتی  می کنند؛ 
مجبور  او  می شود.  دل شکسته  گرتا  می کند،  امضا 
می شود تن به اجرا در خیابان بدهد، تا این که یک 

تهیه کننده ی موسیقی جذب استعداد او می شود.
این اولین باری است که آدام لوین، خواننده ی گروه 
»مارون فایو« در نقش اول یک فیلم ظاهر می شود. 
تماشاگران به این فیلم امتیاز 7.8 داده اند تا در رده ی 
در   81 امتیاز  با  و  بایستد  سال  رمانتیک های  دوم 

رده ی سوم جدول منتقدان قرار گرفته است.
)Belle(  3. بل

الیزابت  »دیدو  زندگی  داستان  از  برگرفته  فیلم  این 
انگلیسی  ناخدای مشهور  نامشروع یک  بل«، دختر 
خانه ی  در  او  است.  سیاهپوست  برده ی  یک  و 
عموی ثروت مندش، لرد منسفیلد )تام ویلکینسون( 
و همسرش )امیلی واتسون( و در رفاه کامل بزرگ 
می شود؛ ولی پوست سیاهش مانع از حضور او در 
محافل اجتماعی است. او تنهاست تا این که عاشق 

بنت، پسر یکی از مقام های عالی رتبه می شود.
پدر همسرش به لرد منسفیلد کمک می کند تا به 
مسند خوبی برسد و او قانون بردگی در انگلیس را 
لغو می کند. این فیلم با امتیاز 7.4 در رتبه ی سوم 
دوم  رتبه ی  در   83 امتیاز  با  و  است  مردم  انتخاب 

فهرست منتقدان قرار دارد.
)What If?(  4. اگر چه؟

یک کمدی رمانتیک که حکایت مالحظات دوستانه 
است. واالنس )دنیل رادکلیف( و چنتری )زوبی کزن( 
با هم آشنا می شوند؛ ولی چنتری  در یک مهمانی 

می شود  مجبور  واالس  و  دارد  نامزد  که  می گوید 
در   7.3 امتیاز  با  فیلم  این  کند.  پنهان  را  عشقش 
رتبه ی چهارم انتخاب تماشاگران قرار دارد و با امتیاز 
به  سال  رمانتیک  فیلم های  پنجم  رتبه ی  در   69

انتخاب منتقدان.
)Le Week-End(  5. آخر هفته

یک زوج دانشگاهی اهل بیرمنگام تصمیم می گیرند 
برگردند؛  پاریس  به  ازدواج شان  در سی امین سالگرد 
آن جا  را  عسل شان  ماه  قبل  سال ها  که  جایی 
را  انتظارشان  که  ماجراهایی  از  یکی  گذرانده اند. 
مرد  سابق  شاگردان  از  یکی  با  برخورد  می کشد، 
که  است  شام  میهمانی  یک  در  شرکت  و  خانواده 

نگاه این زوج به زندگی و عشق را تغییر می دهد.
فیلم  کارگردان  میشل،  راجل  ساخته ی  فیلم  این 
انگلیس هم  از  در خارج  است که  »ناتینگ هیل« 
نتوانست  این،  وجود  با  داشت.  خوبی  بازخوردهای 
زیادی  تماشاگران  پای  می رفت،  انتظار  که  آن طور 
رتبه ی  در   6.4 امتیاز  با  فیلم  کند.  باز  سالن  به  را 
نهم انتخاب مردمی است؛ ولی با 89 امتیاز منتقدان، 
آن ها  نگاه  از   2014 سال  رمانتیک  فیلم  بهترین 

محسوب می شود.
   )If I Stay(  6. اگر بمانم

آماده ی  خانواده اش  و  مورتز(  )کلویی گرس  میاهال 
شروع یک روز کاری هستند که رادیو اعالم می کند، 
به  شده؛  تعطیل  مکتب ها  برف،  بارش  به خاطر 
دلیلی  آموزگار است،  میا که یک  پدر  دلیل  همین 
در  که  میا  مادر  ندارد.  کارش  محل  به  رفتن  برای 
بهانه ی  به  هم  می کند  کار  مسافرتی  آژانس  یک 
بیماری سر کار نمی رود تا آن ها بتوانند به پدرکالن 
می کنند،  زندگی  مزرعه ای  در  که  میا  مادرکالن  و 

سر بزنند.
میا  با کامیونی تصادف می کنند و  آن ها در مسیر 
دیگر  و  شده  خارج  بدنش  از  روح  می کند   احساس 
مردم  انتخاب  به  فیلم  این  نمی بیند.  را  او  کسی 
امتیاز 7.1 را به دست آورده و پنجمین فیلم رمانتیک 
سال است؛ در حالی که با تنها 38 امتیاز دوازدهمین 

انتخاب منتقدان است.
)Third Person(  7. شخص سوم

ساختاری  هگیس«  ساخته  ی»پل  جدیدترین 
اپیزودیک و پیچیده دارد که داستان به هم پیوسته ی 
سه زوج را در سه شهر مختلف روایت می کند: رم، 

پاریس و نیویورک.
را  خودشان  خاص  اسرا ر  زوج ها  این  از  یک  هر 
دارند. یکی از آن ها رابطه ی عاشقانه ای را به تازگی 
دوم  زوج  آتیاس(،  موران  برودی-  )آدرین  کرده  آغاز 
اواسط یک رابطه ی عاشقانه هستند )لیام نیسون- 
اولیویا وایلد( و در نهایت زوج سوم )جیمز فرانکو - 
خود  عاشقانه ی  زندگی  پایان  به  که  میالکونیس( 

رسیده و در آستانه ی جدایی قرار دارند.
برودی  نویسنده،  نیسون  برابر  در  روزنامه نگار  وایلد  
برابر  در  بازیگر  کونیس  و  آتیاس  برابر  در  بازرگان 

فرانکو به ایفای نقش می پردازند.
داستان این فیلم همچون کالفی پیچ و تاب خورده 
در برابر چشمان تماشاگران ظاهر می شود. این فیلم 
البته چندان به مذاق منتقدان خوش نیامده و آن ها 
به شخص سوم از 100 نمره 22 داده اند؛ تماشاچیان 
میانگین  و  پسندیده اند  بیش تر  را  فیلم  این  اما 

نمره ی آن ها 6.5 از 10 است.
8. بهترین خود من

)The Best Of Me(  
داستان  است.  ساخته  مایکل  هافمن  را  فیلم  این 
روایتی  و  می دهد  رخ  کوچک  شهری  در  فیلم  این 
یک دیگر  عاشق  مکتبی  دانش آموز  دو  قصه ی  از 
دالیل  به  که  است  موناگان(  مارسدن - میشل  )جیز 
اختالفات طبقاتی از یک دیگر دور می شوند؛ اما بعد 
در  و  بازمی گردند  مادری شان  شهر  به  سال   20 از 
هم دیگر  نزدیکان شان،  از  یکی  خاک سپاری  مراسم 

را مالقات می کنند.
از دو دلداده   عشق گذشته ی خود  اگرچه هیچ یک 
را فراموش نکرده اند؛ اما این مالقات یادآور عشق و 
ترسیم شده  نافرجامی است که در گذشته  آینده ی 
بود. این فیلم براساس رمانی از »نیکالس اسپارکز« 
نویسنده ی  این  آثار  دیگر  از  است.  شده  ساخته 
»دفترچه«،  مانند  رمان هایی  به  می توان  مشهور 

»آخرین ترانه« و »پناهگاه امن« اشاره کرد.
است  این  فیلم  این  مورد  در  توجه  جالب  نکته ی 
در  واکر«  »پل  مرگ  از  پس  مارسدن«  »جیمز  که 
تصادف مرگ بار رانندگی، جایگزین او برای بازی در 
نمره ی  فیلم  این  به  تماشاگران  شد.  داسون  نقش 

6.1 از 10 داده اند.
9. پنج سال آخر

)The LasT 5 Years(  
نام  با  را  جدیدی  موزیکال  فیلم  الگراوانس  ریچارد 
فیلم  این  است.  کرده  کارگردانی  آخر«  سال  »پنج 
براون«  رابرت  »جیسون  داستان  از  اقتباسی  با 
بین یک  از 5 سال دلدادگی  روایتی  ساخته شده و 
رمان نویس با بازی »جرمی جردن« و »آنا کندریک« 
آنا  اخیر  بازی های  از  است.  بازیگر  یک  نقش  در 
کندریک می توان به فیلمی با نام »باال در آسمان« 

در کنار »جورج کلونی« اشاره کرد.
5 سال آخر دارای ساختار منحصر به فردی است. آنا 
کندریک زندگی اش را از پایان تعریف می کند تا در 
در  آشنایی شان می رسد.  اولیه ی  روزهای  به  نهایت 
ابتدا  از  را  عاشقانه اش  داستان  جردن  که  صورتی 

تعریف می کند تا در نهایت به پایان آن می رسد.
شمع دانی«  »آن سوی  فیلم  با  الگراوانس  ریچارد 
سال  بفتا  در  اقتباسی  فیلم نامه ی  بهترین  جایزه ی 
2014 میالدی را از آن خود کرده است. تماشاگران به 

5 سال آخر نمره ی نسبتا باالی 6.9 داده اند.
)The Rewrite(  10. بازنویسی

روایت  به  که  است  رمانتیکی  کمدی  »بازنویسی«، 
»هیو  بازی  با  میشلز«  به نام »ری  زندگی شخصی 
گرانت« در سال 1998 میالدی می پردازد. این فیلم 

را مارک الرنس کارگردانی کرده است.
ری )گرانت( یکی از بازیگران مشهور  هالیوودی است 
که موفق به دریافت جایزه ی اسکار می شود؛ اما پس 
تا  از جاه و جالل خود فاصله می گیرد  از 15 سال 
کالج  در  فیلم نامه نویسی  تدریس  به  که  جایی 
عنوان  به  را  هیوگرانت  می شود.  مشغول  کوچکی 
می شناسند.  کمدی  هالیوود  فیلم های  ستاره ی 
فیلم  در  بازی  به  می توان  او  اخیر  فیلم های  از 
فیلم  این  به  تماشاگران  کرد.  اشاره  ابری«  »اطلس 
داده اند«.   6 نمره ی  الرنس،  مارک  دقیقه ای   106

)برترین ها(

6

بگو مگو از

فاسدترین  از  یکی  گذشته  سال  تا  پاسپورت  ریاست 
برای  تنها  پاسپورت  گرفتن  بود.  داخله  وزارت  اداره های 
افرادی میسر بود که رشوه می دادند  یا برخی از نمایندگان، 

سناتوران و دیگر مقام ها از آنان حمایت می کردند. 
متقاضیان پاسپورت هفته ها و ماه ها برای دریافت یک گذرنامه سرگردان می شدند؛ اما 
تغییر کرده که یک متقاضی می تواند در  تا حدی  در جریان چند ماه گذشته وضعیت 

جریان سه روز گذرنامه بگیرد.
از  برخی  با  که  هستند  کسانی  کمیشن کاران  می افزاید،  پاسپورت  رییس  حال،  این  با 
جمع آوری  کمیسیون  »اکنون  داشتند:  رابطه  پاسپورت  ریاست  مسئوالن  و  مأموران 
هیچ  کمیسیون،  این  موجودیت  با  است،  شده  ایجاد  عرایض  به  رسیدگی  و  عرایض 
فردی جرأت نمی تواند که عریضه ی دیگری را پیش کند  یا متقلبان با تذکره های جعلی 
پاسپوت بخواهند. ایجاد این کمیسیون و حضور من در کمیسیون باعث شده که فساد 
از این اداره محو شود. در جریان چند ماه گذشته یک تعداد از کمیشن کاران را بازداشت 
کرده ایم و به شمول برخی از کارمندان که همکارشان بودند، به سارنوالی معرفی کردیم. 

این مبارزه با شدت ادامه دارد.«

خشونت خوب و بد وجود ندارد!
حمایت  افغانستان  در  خشونت  و  ترور  از  که  پاکستانی 
می کرد، امروز خودش قربانی تروریزم شد. گفته می شود، 
در یک حمله ی طالبان پاکستان بر یک مدرسه، صدها تن 

کشته و زخمی شده اند.
دولت ها باید بدانند که تروریزم مرز نمی شناسد و حرمت نان و نمک را پاس نمی دارد و 
برادرخواندگی را قبول ندارد. هردولتی که از تروریزم حمایت کند، روزی خودش قربانی 

تروریزم خواهد شد.
به ملت پاکستان تسلیت عرض می کنم!

خلق  هدف مند  و  متعهد  هم فکراِن  گروه  نتواند  غنی  اگر 
کند، چاپلوسان به جانش در می افتند و از مردم تجریدش 
می کنند. رهبر خوب آن  است که گروه قدرت مند حرفه  ای 
فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  عرصه های  در 
این  از  خود  و  کرده  خلق  را  مأموریت ها  گروه،  این  حرفه های  بنیاد  بر  و  دهد  سامان 
مأموریت ها نظارت کند. در غیر آن، اگر غنی  قدرت را در حیطه ی افکار و کردار ِخود 
محصور گرداند، مطلق گرایی و تمامیت خواهی، مشروعیت و تخصص را از وجود رهبر 

تهی می گرداند و کرزِی دیگری را به بار می آورد.

Akbar Rostami

عبدالشهید ثاقب

Malek Sitez







کابل پر، کابل خالی
1. پر: کابل پر نفوس تر از همیشه است )نزدیک به شش 

میلیون(.
خالی: اما هیچ گاهی به اندازه ی امروز ساکنان کابل فاقد 
توانایی های جمعی اش نبوده است. این شش میلیون صاحب توانایی هیچ گونه حرکت 
جمعی خیر نیست. حرکتی که همه نه، بلکه یک درصد آن ها را به مسیر واحد سوق دهد 

یا برای انجام یک هدف گروهی بسیج نماید.
2. پر: کابل بیش تر از هر وقت پر از تنوع است: آیینه ی جامع ترکیب جمعیتی افغانستان. 
هیچ گاهی کابل به اندازه ی امروز فرهنگ ها، سنت ها، رنگ ها، لهجه ها، زبان ها، باورها و 
ریشه های متفاوت و رنگین این خطه را به گوناگونی امروز در خود جا نداده بوده است.

تنوع فرهنگی،  از  ناشی  نقاط قوت  فاقد  امروز  اندازه ی  به  اما هیچ گاهی کابل  خالی: 
حتا  تاجیک نشین،  پشتون نشین،  مناطق  به  کابل  است.  نبوده  قومی  و  زبانی  مذهبی، 
و  پنجشیری نشین  بهسودی نشین،  جاغوری نشین،  لوگری نشین،  وردکی نشین، 
آمیزش ها و هم  نشینی های معمول شهری  ننگرهاری نشین و غیره تقسیم شده است. 

بسیار کند و ضعیف است.
متخصص،  تحصیل کرده،  آدم های  از  پر  دیگری  وقت  هر  از  بیش  کابل  پر:   .3

آموزش دیده و مطلع است.
از کمبود کارهای تخصصی رنج  امروز  اندازه ی  به  اما هیچ گاهی کابل معاصر  خالی: 
نبرده است. انجنیران دارای مدرک تحصیالت عالی و تجربه ی کار با شرکت های معتبر 
ناسازگار  نازیبا و  منطقه و جهان در حال باال کردن تعمیرهای غیر معیاری، خطرناک، 
با شرایط جغرافیایی و محیطی کابل اند. داکتران دارای تخصص با استفاده از ابزارها 
و ماشین های پیشرفته ی طبی و داروهای تقلبی مصروف پر کردن شکم خود و خراب 
کردن صحت ساکنان کابل اند. حقوق دانان دارای مدرک تخصص و دکترا از معتبرترین 
جاسوسان  زورمندان،  مافیا،  غیرحقوقی  اعمال  توجیه  مصروف  جهان  دانشگاه های 
سفید شده  سرهای   و  سیاسی  علوم  دکتورای  دارای  سیاست مداران  اند.  زورگویان  و 
ساخت و باخت،  باندبازی،  یک دیگر،  تخریب  مصروف  سیاست بازی  میدان های  در 

وطن فروشی و وطن خرابی اند.
4. پر: کابل بیش از هروقت دیگر پر از حزب، سازمان، گروه، جمعیت و انجمن های 
کابل  در  الغر  و  چاق  نکتایی پوش،  ریش دار،  رهبر  صدها  است.  اجتماعی  و  سیاسی 

لمیده اند.
مسئولیت  آرمان سیاسی، حس  از  خالی  امروز  اندازه ی  به  کابل  اما هیچ گاهی  خالی: 

جمعی، رهبری و آینده نگری نبوده است.
5. پر: کابل بیش از هر زمان دیگری پر از عسکر، پولیس، جنرال، قوماندان، تفنگ، 

مهمات، توپ و تانک است. بسیاری جاده ها و کوچه هایش به سنگر می مانند.
خالی: اما این شهر هیچ گاهی به جز سال های خانه جنگی مجاهدین  کرام، ناامن تر از 

امروز نبوده است.
6. پر: کابل بیش از هر زمان دیگر پر از گندم، برنج، روغن، سبزی، میوه، طال، لباس 

و انواع نعمات مادی است.
خالی: و هیچ گاهی کابل به این تعداد آدم گرسنه، بی سرپناه و برهنه نداشته است.

مافیایی ها  چرا  نگیرند؟  سواری  جاسوسان  چرا  نکشند؟  تروریستان  چرا  حال  این  با 
نخورند؟ چرا سیاست بازان ندرنگانند؟

Younus Negah

بهترین فیلم های رمانتیک سال 2014
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بازتاب جهاني پيروزي 
قاطعانه ی ریال مقابل کروزآزول

ریال مادرید سه شنبه شب در دیداري آسان، با پیروزي 4-0 بر 
کروز آزول مکسیکو به فاینل جام جهاني باشگاه ها راه یافت. 
ایسکو  و  بیل  بنزما،  راموس،  بازی  این  در  را  ریال  گول های 
به ثمر رساندند. در حالی که 90 درصد حاضرین در ورزشگاه 
مراکش، به شدت از ریال حمایت می کردند. بازتاب این پیروزی 

و صعود ریال به فاینل در رسانه های جهان گسترده بود:
کانچا، مکسیکو

کروز آزول از ریال وحشت کرده بود. این تیتر شماره یک این 
روزنامه است. در ادامه می خوانیم: »کروز آزول از ریال ترسیده 
تیم  این  خورد.  شکست  به سادگی  تیم  این  مقابل  و  بود 
اشتباهاتی نابخشودنی در تمام نقاط زمین داشت. آن ها نه تنها 
یک ماشین نبودند، که به یک ارابه شبیه بودند. )کروز آزول در 

فوتبال مکسیکو به ماشین معروف است(.
رکورد، مکسیکو

تحقیر جهانی. کروزآزول نتوانست در سطح ریال بازی کرده و با 
این تیم رقابت کند و رویای این تیم به پایان رسید. آن ها مقابل 

بهترین تیم کنونی جهان شکست خوردند.
اوله، آرجانتین

طوفان ریال مادرید. ریال با 4 گول، کروز آزول را له کرد و اولین 
تیم صعود کننده به فاینل جام جهانی باشگاه ها شد. ریال حاال 
منتظر یکی از دو تیم سن لورنزو یا اوکلند سیتی است. این 
برد متوالی شماره 21 کهکشانی ها بود. کسی می تواند آن ها را 

متوقف کند؟ آیا سن لورنوز آن تیم خواهد بود؟
گلوبو، برازیل

کروز آزول توسط ریال به صلیب کشیده شد. این بازی انگار 
در برنابئو برگزار می شد؛ چرا که همه ی ورزشگاه، طرف دار ریال 
از فوتبال لذت برد و  بودند. ریال در حضور خیل هوادارانش 
کروز آزول را گول باران کرد. بیش از 4 گول ریال، جو ورزشگاه 

خصوصیت بارز این بازی بود.
اکیپ، فرانسه

کروز آزول  به راحتی  فوق العاده،  نمایشی  با  ریال  واقعی.  لذت 
را مغلوب کرد و به فاینل راه یافت. ریال از هر نظر بر تیم 
در  بازی  کنترول  کامل،  به طور  و  داشت  برتری  مکسیکویی 

اختیار این تیم بود.
گاردین، انگلستان

بیل گول زد، ریال برد و صعود کرد. کریستیانو گولی به ثمر 
پنالتی  مهار  یک  نیز  کاسیاس  و  داد  گول  پاس  اما  نرساند؛ 
بود  برخوردار  مراکش  ورزشگاه  تمام  حمایت  از  ریال  داشت. 
این تیم جشن صعود به فاینل گرفتند.  و هواداران مراکشی 

ضربه ی رابونای رونالدو نیز همه را به وجد آورد.

ریال یک رکورد دیگر بارسلونا را نيز شکست

کاپلو: سوارز نباید
 در کناره ها به کار گرفته شود

گالياني: نتوانستيم  
زالتان را مقابل پول  قطر حفظ کنيم

منچستري ها
 به دنبال جذب  هافبک بارسلونا

بنزما: دوست دارم
 زیدان روزي مربي من باشد

هانري: سرمربي گري در آرسنال،
 رویاي من است

فابرگاس: چلسي مي تواند
 چهارگانه را به دست آورد

شکست  با  شد  موفق  دیشب  مادرید  ریال 
جام  فاینل  به  مکسیکو،  کروزآزول   0-4
جهاني باشگاه ها راه یابد. در شبی که ریال 
متوالی خود دست  برد  و یکمین  بیست  به 
یافت، موفق شد تا یک رکورد دیگر بارسلونا 
را نیز جابه جا کند. ریال بیش ترین تعداد گول 
در یک سال میالدی را در بین تمام تیم های 
اسپانیایی به ثمر رسانده است. کهکشانی ها 
 176 زدن  به  موفق  تاکنون   ،2014 سال  در 

گول شده اند. رکورد قبلی در اختیار بارسلونا 
بود که در سال 2012 موفق به زدن 175 گول 

شده بود.
حریف  شدن  مشخص  منتظر  حاال  ریال 
لورنزو  سن  و  سیتی  اوکلند  بازی  در  فاینل 
است. کهکشانی ها اگر بتوانند 4 برد متوالی 
را  کوریتیبا  رکورد  کنند،  کسب  نیز  دیگر 
رکوردهای  کتاب  در  را  خود  نام  و  شکسته 

گینس به ثبت خواهند رساند.

مادرید  ریال  سابق  سرمربي  کاپلو،  فابیو 
در  سوارز  به  دادن  بازي  که  شد  مدعي 
اشتباهي  کار  بارسلونا  در  کناري  پست هاي 
 88 با  تابستان  در  اروگوئه ای  مهاجم  است. 
منتقل  بارسا  به  لیورپول  از  یورو  میلیون 
حضور  دقیقه   770 در  او  حال،  این  با  شد. 
ثمر  به  بارسا  برای  2 گول  تنها  میادین،  در 
بازی  که  است  معتقد  کاپلو  و  است  رسانده 
اشتباه  کناری،  پست های  در  او  به  دادن 

انریکه است.
او گفت: »مربی او بهتر از ما می داند، ولی 

سوارز  حضور  برای  نقطه  بهترین  گوشه ها، 
در  وقتی  و  است  گول زن  یک  او  نیست. 
درصد   50 می شود،  گرفته  به کار  گوشه 
مرکز  در  باید  از دست می دهد.  را  کیفیتش 
از  یکی  سوارز  لوییس  گوشه ها.  نه  باشد 
بهترین مهاجمان جهان است و فکر می کنم 
کردن  پیدا  برای  تالش  در  انریکه  لوییس 
است.  موضوع  این  برای  تاکتیکی  راه حلی 
انگیزه های  قبل  مثل  بارسا  می کنم  فکر 
سرعت  ولی  کرده،  حفظ  را  هجومی اش 

گذشته را ندارد«.

آدریانو گالیاني، نایب رییس میالن عنوان 
کرد که زالتان مي توانست فوتبالش را در 
توان  آن ها  ولي  برساند؛  پایان  به  میالن 
و  زالتان  نداشتند.  را  قطري ها  با  رقابت 
تیاگو سیلوا سال 2012، میالن را به مقصد 
پاریس سنت جرمن ترک کردند. زالتان در 
فوق العاده  میالن  در  حضورش  فصل  دو 
 56 تیمش،  برای  بازی   85 در  و  کرد  کار 

گول به ثمر رساند.
»ایبرا  گفت:  او  جدایی  باره ی  در  گالیانی 
می توانست فوتبالش را در این جا به پایان 
فوتبال،  در  این جاست که  برساند. مشکل 

ابتدا درآمدهای استدیوم ها مهم بود و پس 
با  حاال  ولی  تلویزیونی.  آن حق پخش  از 
حضور سرمایه دارها، همه چیز عوض شده 
خریداری شد  باشگاهی  توسط  ایبرا  است. 
بود.  قطر  سلطنتی  خاندان  به  متعلق  که 
شویم.  واقعیت ها  متوجه  باید  متأسفانه 
ایتالیا  اقتصاد  وضعیت  که  می دانند  همه 
مثل  بازیکی  به  نمی توان  و  است  چگونه 
اندازه های  و  حد  در  پیش نهادی  زالتان، 
چند  در  اوضاع  داد.  جرمن  سنت  پاریس 
این  متأسفانه  و  کرده  تغییر  اخیر  سال 

واقعیت است«.

در  بارسا،  کروات  راکیتیچ«،  هافبک  »ایوان 
و  منچستر سیتي  توجه  مورد  زمستاني  بازار 
حالی  در  است.  گرفته  قرار  منچستر یونایتد 
هفته ی  دو  از  زمستانی  نقل و انتقاالت  که 
دیگر در اروپا آغاز خواهد شد، خبرها حاکی از 
آنند که دو تیم مطرح شهر منچستر، در صدد 
هستند  راکیتیچ«  »ایوان  گرفتن  خدمت  به 
را  بارسلونا  با  مذاکرات خود  تا  دارند  و قصد 

آغاز کنند.
تیم  به  سویا  از  امسال  تابستان  راکیتیچ 
خوبی  تقریبا  بازی های  و  پیوست  کاتاالنی 

را برای این تیم انجام داده است. اما لوییس 
انریکه هنوز در مورد  هافبک های اصلی خود 
به یک جمع بندی نهایی نرسیده و تا قبل از 
مصدومیت اینیستا، گاه ژاوی و گاه راکیتیچ 
در زمین به صورت ثابت به میدان می رفتند.

سیتی قصد دارد راکیتیچ را جا گزین فرانک 
لمپاردی کند که ماه جنوری قرارداد قرضی او 
نیویورک سیتی  به  باید  و  اتمام می رسد  به 
برود. به ادعای »دیلی اکسپرس«، قیمت در 
میلیون   24 راکیتیچ،  برای  شده  گرفته  نظر 

پوند است.

کرد  عنوان  مادرید  ریال  مهاجم  بنزما،  کریم 
که دوست دارد تحت هدایت زین الدین زیدان  
بازي کند. زیدان در حال حاضر در ریال مادرید 
کاستیا سرمربی گری می کند و نتایج خوبی با 
این تیم کسب کرده است. زیزو فصل گذشته 
و  بود  مادرید  ریال  در  آنچلوتی  دستیار  نیز 
کسب  را  دسیما  ریال  همراه  به  شد  موفق 
کند. او در مصاحبه با فرانس فوتبال گفت: 
»امیدوارم روزی زیدان در ریال مادرید مربی 
من باشد. فصل گذشته از نزدیک با هم کار 
با  زیادی  زمان  و  بود  دستیار  او  می کردیم. 
و  ورزشی  لحاظ  از  هم  او  می گذراندیم.  هم 
تأثیر زیادی روی  از لحاظ روحی روانی،  هم 

ما داشت. او انسان خوبی است و برای من 
مانند یک برادر است. امیدوارم روزی او مربی 
من باشد. به همراه کارلو آنچلوتی او موفق 
شد فشار را از روی تیم بردارد. آرامش او به 

تیم هم منتقل شد«.
گفت:  رونالدو  از  تمجید  در  سپس  بنزما 
تالش  بی نظیرش،  استعداد  کنار  »در 
فوق العاده ای دارد و چیزهای زیادی از او یاد 
کوشش،  و  تالش  بدون  نمی توان  گرفته ام. 
در  او  کرد.  کسب  او  مثل  دست آوردهایی 
قرار  ممکن  حد  باالترین  در  همه ی سطوح 
برای  و  نمی کند  غفلت  چیزی  از  او  دارد. 
همین است که بهترین بازیکن جهان است«.

تیري  هانري، اسطوره ي آرسنال، عنوان کرد 
که نشستن روي نیمکت آرسنال به عنوان 
راه  هنوز  ولي  است؛  آرزویش  سرمربي، 
رویش  پیش  ونگر  جانشیني  براي  طوالني 
سه شنبه  روز  آرسنال  سابق  ستاره ی  است. 
او سال  کرد.  فوتبال خداحافظی  میادین  از 
1999 به آرسنال پیوست و 258 گول برای 
زیادی  رکورد های  و  رساند  ثمر  به  تیم  این 

را جا به جا کرد.
گفت:  تلگراف  دیلی  با  مصاحبه  در  او 
»سرمربی آرسنال شدن برای من یک رویا 
نیست.  راحتی  همین  به  ولی  بود،  خواهد 

چیزهایی  و  کنم  ثابت  را  خودم  اول  باید 
شدن  مربی  که  کرد  درک  باید  بگیرم.  یاد 
مهم  آن  در  چیزهایی  چه  و  است  چگونه 
یاد  چیزی  بازیکنان  به  می توان  آیا  است. 
این  همه ی  بود؟  صبور  می توان  آیا  داد؟ 
که  می کنند  فکر  مردم  و  هست  مشکالت 
مربی شدن آسان است، ولی اصال این طور 
نیست. می خواهم کالس ها را شروع کنم و 
خواهد  کمک  من  به  آرسنال  می کنم  فکر 
با  باید  امتحانات  این  کردن  رد  برای  کرد. 
دوست  و  کرد  کار  نزدیک  از  باشگاه  یک 

دارم این باشگاه آرسنال باشد«.

مدعي  چلسي  فابرگاس،  هافبک  سسک 
مي تواند  جاري  فصل  در  تیمش  که  شد 
شب  سه شنبه  آورد.  به دست  را  چهارگانه 
کانتی  دربی  از سد  موفق شد 1-3  چلسی 
صعود  اتحادیه  جام  نیمه نهایی  به  و  بگذرد 
کند. گول های چلسی را  هازارد، فیلیپه لوییز 
در  چلسی  حاال  و  رساندند  ثمر  به  شورله  و 
موقعیت خوبی قرار دارد که در این رقابت ها 
لیگ  در  آن ها  هم چنین  برسد.  فاینل  به 
جرمن  سنت  پاریس  مصاف  به  قهرمانان 
خواهند رفت و در جام حذفی حریف واتفورد 
با اختالف 3  خواهند شد. در لیگ برتر نیز 

امتیاز در صدر جدول قرار دارند.
اسپورت  اسکای  با  مصاحبه  در  فابرگاس 
گفت: »من از بازی کردن در این تیم لذت 

هستیم  قدرت مندی  بسیار  تیم  ما  می برم. 
کرد.  خواهیم  تالش  جام ها  همه ی  برای  و 
این  و  بگیریم  نتیجه  بهتر  می توانیم  قطعا 
حرفه ای  و  متمرکز  خیلی  می دانیم. همه  را 
برای  آینده  هفته ی  سه  یا  دو  ولی  هستند، 
ما خیلی مهم است. زمان مشخص می کند 
که این فصل چقدر خوب می توانیم نتیجه 
زیادی  استعداد  با  بازیکنان  مسلما  بگیریم. 
و  داریم  باالیی  انگیزه ی  و  نظم  داریم، 
کسب  را  ممکن  جام های  تمام  می توانیم 
کنیم. با توجه به چیزی که تا به حال دیده ام، 
خیلی  تیم  هستم.  مطمئن  موضوع  این  از 
تالش  این  به  باید  ولی  می کند،  کار  خوب 
ادامه دهیم و در پایان فصل  در باره ی جام ها 

صحبت کنیم«.











ژاوي: امیدوارم
 گواردیوالي بعدي بارسا باشم

ژاوي در روزهاي پایاني فوتبال خود قرار دارد. از کاپیتان بارسا به عنوان 
مربي آینده ی بارسلونا و کسي که مي تواند موفقیت هاي گواردیوال را تکرار 
کند، یاد مي شود. ژاوی در این فصل از سوی انریکه متقاعد به ماندن در 
بارسلونا شد و با وجود نیمکت نشینی در ابتدای فصل، حاال جایگاه تقریبا 
ثابت خود را پیدا کرده است. کاپیتان بارسلونا در مورد آینده و روزهای پس 
از کنار گذاشتن فوتبال حرفه ای گفت: »وقتی گوارد یوال بارسا را ترک کرد، 
برخی بر این عقیده بودند که من باید جایگزین او شوم. اما در آن مقطع من 
به مربی گری فکر نمی کردم. می خواستم خودم باشم و هم چنان بازی کنم؛ 
اما برخی مرا گواردیوالی جدید می دیدند. البته این باعث افتخار من است. 
شاید روزی من بتوانم گواردیوالی جدید بارسلونا باشم. به بارسا نگاه کنید. 
این تیم پر از استعداد های جوان است. رافینیا، ساندرو، سامپر و ...«
ژاوی در مورد این که هرگز نتوانست توپ طال را به دست بیاورد گفت: 
»واقعیت این است که من خوش شانس بودم که در دوران فوتبالم 
به تمام رویاهایم رسیدم. هیچ گاه تصور نمی کردم که روزی بتوانم 
به بازیکنی تبدیل شوم که نامزد کسب توپ طال باشد، اما این گونه 
از  یافتم.  دست  داشتم  انتظار  آن چه  از  باالتر  به  فوتبال  در  شد. 
دست آوردهایم در فوتبال خوشحال و راضیم. افتخارات تیمی من 
غیر قابل تصور و فوق العاده اند. سال 2004، بارسلونا و تیم ملی 
اسپانیا وضعیت خوبی نداشتند و از ما انتقادات زیادی می شد. در آن 
مقطع اگر کسی به من می گفت که چند سال بعد، بارسلونا قهرمان 
اروپا و اسپانیا قهرمان جهان می شود، مطمئنا باور نمی کردم«.
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غنی  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
را  کشور  در  معلوماتی  فن آوری  موجودیت 
این  در  و گفت که  اساسی خواند  نیاز  یک 
افزود  او  شود.  سرمایه گذاری  باید  زمینه 
دانشگاه ها  دانشجویان  به ویژه  جوانان،  که 
به  باید  عالی  تحصیالت  نهادهای  سایر  و 

فن آوری معلوماتی دسترسی داشته باشند.
رییس جمهور فن آوری معلوماتی را ضرورت 
مبرم جامعه خواند و گفت، بدون داشتن یک 
استراتژی ملی در این زمینه، حکومت داری 
و اقتصاد به پا نمی ایستند. آقای غنی کشور 
زمینه  این  در  ملی  استراتژی  یک  فاقد  را 
از  واضح  تشخیص  باید  که  گفت  و  خواند 
ظرفیت ها در زمینه ی فن آوری معلوماتی در 
داخل و خارج از کشور انجام شود و در این 
داده  استراتژیک  مشورت های  ما  به  زمینه 

شود.

برای  را  معلوماتی  فن آوری  جمهور  رییس 
ذهنی  و  فکری  ظرفیت های  از  استفاده 
جوانان سودمند خواند. این اظهارات اشرف 
در  کنفرانس  ویدیو  طریق  از  دیروز  غنی 
دهمین نشست »تکنالوژی ملی معلوماتی« 
در دانشگاه کابل بیان شد. رییس جمهور در 
این ویدیو کنفرانس با قدردانی از تالش های 
پیروز نذیر، بنیان گذار نشست مذکور گفت، 
دارند  از طریق  نیاز  افغانستان  دانشگاه های 
فن آوری معلوماتی با دانشگاه های معتبر دنیا  

توأمیت ایجاد کنند.
شده  یاد  نشست  کنندگان  اشتراک  از  او 
بهترین  از  استفاده  برای  که  خواست  نیز 
معلوماتی،  فن آوری  زمینه ی  در  استعدادها 
ارائه  را  مشخص  برنامه ی  یک  به زودی 
زمنیه سرمایه گذاری شود.  این  در  تا  کنند، 
فن آوری  عرصه ی  در  استقاللیت  افزود،  او 

معلوماتی، اساس استقالل را در زمینه های 
رشد  و  تقویت  بشری،  نیروی  اقتصادی، 
نسل جوان، سهم گیری زنان و افراد دارای 
تشکیل  مختلف   زمینه های  در  معلولیت 

می دهد.
فن آوری  نشست  کنندگان  اشتراک  از  او 
در  را  دقیقی  ارزیابی  معلوماتی خواست که 
زمنیه ی مشکالت فن آوری معلوماتی انجام 
دهند، تا تصامیم درست برای رفع مشکالت 
و ایجاد رفاه و آسایش در کشور  اتخاذ شوند. 
وزارت  سرپرست  بابری،  عثمان  محمد 
که  گفت  نشست  این  در  عالی  تحصیالت 
 2005 سال  از  معلوماتی  فن آوری  نشست 
بدین سو به کمک دانشگاه تخنیکی برلین، 
سال یک مرتبه موضوعات مشخصی را به 
دانشگاه  دانشجویان  و  استادان  همکاری 

کابل  مورد بحث قرار می دهد.

شعبه ی  یک  بر  مسلح  مهاجمان  حمله ی  در 
کابل بانک در والیت هلمند در جنوب کشور، 
احمد  فرید  شدند.  کشته  نفر  هفت  دست کم 
عبیدی، سخنگوی پولیس هلمند به بی بی  سی 
در  را  خود  مهاجمان  از  یکی  ابتدا  که  گفت 
کابل  بانک  والیتی  شعبه ی  ساختمان  مقابل 
منفجر کرد و بعد چند نفر از مهاجمان مسلح 

وارد دفتر نمایندگی این بانک شدند.
این انفجار هنگامی اتفاق افتاد که تعداد  زیادی 
آموزگاران  و  دولتی  کارمندان  شهروندان،  از 
بانک  به  خود  ماهوار  حقوق  دریافت  برای 

والی  سخنگوی  زواک،  عمر  بودند.  کرده  مراجعه 
مهاجم سهم  پنج  حمله  این  در  که  می گوید  هلمند 
مقابل  در  را  خود  ابتدا  در  آنان  از  یکی  که  داشتند 
ساختمان کابل بانک منفجر کرد و راه را برای چهار 

مرد مسلح دیگر باز کرد.
او گفت که پس از حدود سه ساعت درگیری همه ی 
رویداد  این  در  که  گفت  او  شدند.  کشته  مهاجمان 
محافظت  پولیس  عضو  یک  جمله  از  نفر،  هفت 
عامه ی افغانستان کشته و دست کم هفت نفر دیگر 
که  گفت  هم چنین  زواک  آقای  شدند.  زخمی  هم 
لحظاتی پس از ختم درگیری بین نیروهای افغان و 
مهاجمان، بمب کارگذاری شده در دو صد متری بانک 
منفجر شد و دو نفر دیگر را زخمی کردند. او گفت که 

این بمب از راه دور کنترول می شد.
مسئولیت این حمله ی گروهی را هنوز رسما گروهی 
انفجاری  از  بعد  مهاجمان  است.  نگرفته  عهده  به 
افتاد،  اتفاق  کابل  بانک  ساختمان  مقابل  در  که 
بانک  کارمندان  و  مشتریان  و  شدند  ساختمان  وارد 

انفجار،  این  وقوع  با  همزمان  گرفتند.  گروگان  را 
با  افغانستان  نمایندگان  مجلس  عمومی  جلسه ی 
درهای  پشت  امنیتی  نهادهای  مسئوالن  حضور 
مسئوالن  نمایندگان  مجلس  داشت.  جریان  بسته 
فراخوانده  عمومی  جلسه ی  به  را  امنیتی  نهادهای 
بود تا به سوال های اعضای مجلس در مورد افزایش 
خشونت و تدابیر امنیتی حکومت برای مقابله با آن 

پاسخ بدهند.
مهاجمان مسلح در فیروری  سال 2011 نیز به یک 
شعبه ی والیتی کابل بانک، از بزرگ ترین بانک های 
شرق  در  جالل آباد  شهر  در  افغانستان  خصوصی 
چهل  حدود  رویداد  این  در  کردند.  حمله  افغانستان 
شدند.  زخمی  دیگر  تن  هفتاد  از  بیش  و  کشته  نفر 
هلمند از والیت های نا امن در جنوب افغانستان است. 
افغانستان،  از  خارجی  نیروهای  خروج  با  همزمان 
حمالت در والیت های مختلف کشور افزایش یافته و 
گروه های مسلح مخالف دولت، حمالتی را به اهداف 
راه اندازی  دیگر  شهرهای  و  پایتخت  در  کلیدی 

کرده اند. )بی بی سی(
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هفت تن در حمله ی مهاجمان
 بر یک شعبه ی کابل  بانک کشته شدند


