مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
پس از این آخرین خبرهای افغانستان ،منطقه و جهان را بدون نیاز به
انترنت ،فقط در بدل  4افغانی در تلفنهای همراه تان دریافت کنید.
برای عضویت ۲۰ ،را به  ۳۰۰۰ارسال نمایید .درپایان هر سه ماه ،به
مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
شماره تماسwww.ufuqnews.com ۰۷۴۴۰۹۰۰۰۰ :
757
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«معرفت»؛ شکو ِه آموختن و جسارت امید ورزیدن

جنگ همچنان ادامه دارد
جنگ ،برای بیجاشدگان افغانستان
پایان نیافته است
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نگرانی مردم از آینده و فرصتهایی که هدر میروند

در ارزیابیای که توسط مؤسسهی گالوب انجام شده ،آمده است که اعتماد مردم نسبت به عملکرد
و توانایی نیروهای امنیتی کشور  71درصد افزایش یافته است .اما بیشتر مردم افغانستان از وضعیت
امنیتی کشور نگران اند .در این تحقیق گفته شده که  39درصد افغانها باورمند اند که اوضاع کشور
بدتر میشود و  29درصد باور دارند که وضعیت مثل گذشته باقی میماند و  18درصد نسبت به آینده
خوشبین اند.
اعتماد مردم نسبت به عملکرد نیروهای امنیتی کشور بهخاطری افزایش یافته است که بعد از آغاز
روند انتقال مسئولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی کشور ،آنها توانستهاند
مسئولیتهای رزمیشان را بهخوبی انجام دهند .از شروع اولین مرحلهی انتقال مسئولیت به نیروهای
امنیتی ،این نیروها موفق عمل کردهاند و اکنون که تمامی مسئولیتهای امنیتی و رزمی در کشور به
عهدهی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور میباشد ،این امیدواری وجود دارد که این نیروها میتوانند در
برابر دشمن مقاومت نشان دهند و تا حد توان مسئولیتهایشان را بهخوبی انجام میدهند.
نگرانی مردم از بیباوری نسبت به صداقت و عملکرد نیروهای امنیتی نیست ،از این است...
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خواب در زمان مناسب،
«کلید یادگیری در کودکان است»
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غیبت رهبران جهادی
در کابینهی حکومت
وحدت ملی
 شهریارفرهمند
لیست نامزدوزیران کابینهی حکومت وحدت ملی با کابینهی
حکومتهای قبلی تفاوتهای زیادی دارد .از نظر سنی،
بیشتر اعضای این کابینه را جوانان تشکیل میدهند .تمام
نامزدوزیران ،بهجز نامزد ریاست عمومی امنیت ملی ،چهرههای
جدیدی هستند که پیش از این در حکومتهای گذشته در
کابینه نبودهاند .هرچند برخی از این افراد در سمتهای بلند در
ادارات حکومتهای قبلی کار کردهاند؛ اما تاکنون نامی از آنها
در دست داشتن در فساد اداری و دوسیههای اختالس و دزدی
برده نشده و متهم به داشتن تعصبات کور قومی ،منطقهای
و زبانی نیستند .داشتن تحصیالت عالی و سابقهی نیک به
عنوان دو تا از معیارهای اصلی گزینش نامزدوزیران ،دستکم
از نظر رسمی در مورد تمام نامزدوزیران رعایت شده است.
تمام نامزدوزیران دارای مدارک تحصیلی لیسانس و باالتر از
آن میباشند؛ در حالی که در کابینههای قبلی ،اسناد تحصیلی،
مخصوصا در مورد فرماندهان جهادی که عضو کابینه بودند،
جدی گرفته نمیشد .تمام نامزدوزیران از نظر شخصی دارای
پایگاههایی چون دانشگاهها ،انجوها و سازمانهای دولتی و
غیردولتی هستند .برعکس کابینههای گذشته ،که اکثر اعضای
آن دارای پایگاههای جهاد ،سنگر و مقاومت بودند .از اینرو،
میتوان گفت که لیست وزیران پیشنهادی کابینهی حکومت
وحدت ملی ،نسبت به کابینههای قبلی تکنوکرات است.
از سال  2001در کابینهی دولت موقت و انتقالی و سپس
دو دور پنج سالهی حکومت رییس جمهور کرزی ،بیشتر
نامزدوزیران دارای پایگاه جهاد و سنگر بودند .در دولتهای
موقت و انتقالی تمام اعضای کابینه و مقامهای ارشد حکومتی
را رهبران و فرماندهان جهادی تشکیل میدادند .با اینکه
تکنوکراتهای غربی هم در کنفرانس بن و ایجاد روند جدید
نقش ایفا کردند و در بخشهای حکومت سهم گرفتند؛ اما
تمام پستهای بلند حکومتی در اختیار رهبران و فرماندهان
جهادی بودند .در دور نخست رییس جمهور کرزی هرچند
کشمکش قدرت میان تکنوکراتهای از غرب برگشته و
رهبران و فرماندهان مجاهدین در درون حکومت دامه داشتند؛
اما با آنهم بدنهی اصلی و تأثیرگذار کابینه را فرماندهان و
رهبران جهادی تشکیل میدادند .رهبران جهادی عمال در
کرسیهای وزارت ،ریاست و والیت پست اشغال کرده بودند
و رییس جمهور کرزی نیز تحت تأثیر شدید آنها بود .غیر از
تکنوکراتهای از غرب آمده ،دیگر تمام اعضای کابینه یا عمال
رهبران و فرماندهان جهادی بودند،یا از سهم و حمایت آنها
به این کرسیها گماشته شده بودند .این سلسله در دور دوم
حکومت رییس جمهور کرزی نیز ادامه یافت .رهبران جهادی
یا خود در کابینه بودند ،یا از طریق گماشتن افراد وابسته به
خود ،سهم سیاسی خود را میگرفتند.
در لیست کابینهی پیشنهادی حکومت وحدت ملی این قاعده
از بین رفته است .هیچ یک از رهبران و فرماندهان جهادی
که پیش از این ارگ را محاصره کرده بودند ،در کابینهی جدید
حضور ندارند .هرچند هریک از نامزدوزیران وابسته به یکی از
دو تیم انتخاباتی و در درون این تیمها از سوی برخی رهبران
جهادی و جریانهای سیاسی معرفی شده؛ اما هیچکدام آنها
پایگاه جهاد و سنگر ندارند .این یک تحول مثبت در سیاست
افغانستان است .رهبران جهادی در این مرحله از روند سیاسی
کشور ،تالش نکردند که در کابینه حضور داشته باشند و به
نحوی با معرفی و حمایت از چهرههای جدید و برخواسته از
پایگاه دانشگاه در کابینهی جدید ،تفویض قدرت و صالحیت
به نسل جدید کردند .آنها اکنون صحنهی مدیریتی کشور را
به نسل جدید و نیروی تازهنفس داده و این نشان میدهد که
آنها خواهان ایجاد تحول در سیاست و عرصهی مدیریتی
کشور اند .هرچند این افراد در تقسیم کرسیها و انتخاب
وزیران نقش داشتند؛ اما نخواستند که خودشان را برای اخذ
این کرسیهای کاندیدا کنند .آنها در انتخاب نامزدوزیران از
حلقهی صنفی و سیاسی خود پا فراتر نهاده و به نسل جدید
و پایگاه اجتماعی متفاوت اطمینان کردند و این یک تحول
مثبت است.
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تقویت نیروهای امنیتی طالبان را وادار به صلح میکند

اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم ریاس 
ت
جمهوری کشور تأکید کرد که تقویت نیروهای
امنیتی ،گروههای تروریستی در افغانستان ،بهویژه
طالبان را وادار به صلح میکند .او همچنان در ادامه
افزود که مسایل حقوق بشر ،عدالت و ارزشهای
مندرج قانون اساسی نباید قربانی گفتوگوهای
روند صلح شوند.
دانش تأکید کرد که بدون فشارهای نظامی
به طالبان ،آنان حمالتشان را در کشور ادامه
میدهند .در همین حال ،داکتر سیما سمر ،رییس
کمیسیون مستقل حقوق بشر کشور از عدم حضور
زنان در روند صلح انتقاد کرد و گفت ،اگر حضور

زنان در این روند در نظر گرفته نشود ،گفتوگوهای
صلح نتایج خوبی را به دنبال نخواهد داشت.
خانم ثمر به روز پنجشنبه هفتهی گذشته در
توگوهای مردم افغانستان
نشستی زیر نام «گف 
پیرامون صلح» گفت که در حال حاضر سفرهای
سران حکومت جدید به کشورهای خارج در
زمینهی صلح آغاز شده؛ اما هیچ زنی در آن حضور
ندارد .او به عنوان نمونه گفت که در سفر اشرف
غنی به امارات متحدهی عربی ،هیچ زنی حضور
نداشت.
معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست گفت
که گفتوگوهای صلح نباید در دهلیزهای تنگ

دیپلماتیک و اتاقهای تاریک استخبارات محلی
و منطقهای مخفی و پنهان بماند .دانش شرط
حاضر شدن مخالفان مسلح را به پشت میز مذاکره،
تقویت نیروهای امنیتی و فشار نظامی بر طالبان
عنوان کرد.
به گفتهی او ،اگر نیروهای امنیتی کشور تقویت
شوند ،مخالفان مسلح دولت بدون شک وارد
مذاکره میشوند .دانش در ادامه افزود که
تالشهای حکومت قبلی در راستای تأمین صلح
صلح ناکام شد .اما او تأکید کرد که حکومت وحدت
ملی برای برقراری صلح و ثبات در کشور ارادهی
جدی دارد .نیکوالس هایسم ،فرستادهی ویژهی

سازمان ملل برای افغانستان در این نشست گفت
که همکاری این سازمان با افغانستان در روند صلح
ادامه مییابد .او در ادامه افزود که سران حکومت
وحدت ملی تأمین صلح و ثبات در این کشور را در
اولویتشان قرار داده و ما از آن استقبال میکنیم.
در نشست روز پنجشبنه هفتهی گذشته ،نتایج
یک ارزیابی در مورد صلح نیز منتشر شد .در این
ارزیابی با شش هزار شهروند از  ۳۴والیت گفتوگو
شده است .در این ارزیابی در کنار فعالیت طالبان،
فساد اداری ،حضور افراد مسلح غیرمسئول ،ضعف
حاکمیت قانون ،بیکاری و نبود انکشاف متوازن
عوامل اصلی ناامنی خوانده شدهاند.

استقبال افغانستان از منع فعالیت شبکهی حقانی در پاکستان

اطالعات روز :وزارت خارجهی کشور از تصمیم
اخیر پاکستان مبنی بر منع فعالیتهای ده یا یازده
گروه تروریستی ،بهشمول شبکهی حقانی در
این کشور استقبال کرده است .شکیب مستغنی،
سخنگوی این وزارت دیروز گفته است که اگر
این اقدام پاکستان عملی میشود ،صلح و ثبات
در افغانستان و کشورهای منطقه برقرار میشود.
به گفتهی او ،اقدامهای اخیر حکومت پاکستان
در مورد مبارزهی همهجانبه علیه تمام گروههای

تروریستی ،مورد استقبال حکومت قرار گرفته است.
به روز پنجشنبه هفتهی گذشته روزنامهی تریبیون
پاکستان به نقل از مقامهای این کشور گزارش
داد ،اعالم رسمی ممنوعیت فعالیت شبکهی حقانی
و یازده گروه افراطی دیگر در «روزهای آینده»
صورت میگیرد.
اما حکومت پاکستان هنوز بهطور رسمی در این
مورد چیزی نگفته است .ولی سخنگوی وزارت
خارجهی امریکا به روز پنجشنبه هفتهی گذشته در

واشنگتن گفته است که کشورش از گزارشهای
نشر شده در مورد تصمیم پاکستان برای غیرقانونی
اعالم کردن فعالیتهای شبکهی حقانی و ده یا ١١
گروه تروریستی دیگر ،استقبال میکند.
به گفتهی او ،قرار است دولت پاکستان رسم ًا فعالیت
شبکهی حقانی و چند گروه دیگر را ممنوع اعالم
کند .بر اساس گزارشهای ارائه شده ،شبکهی
تروریستی حقانی در منطقهی قبایلی وزیرستان
شمالی پاکستان مستقر است .این شبکه در سال

 2012میالدی از سوی ایاالت متحدهی امریکا
در لیست سیاه سازمانهای تروریستی شامل شده
است .شبکهی حقانی از سوی جاللالدین حقانی،
یک جنگساالر افغان ایجاد شده و این شبکه در
جریان سالهای گذشته مسئولیت انجام چندین
حملهی خونین در کابل و شماری از والیتها را به
عهده گرفته است .در حال حاضر جنگجویان این
شبکه حمالت تروریستی را علیه نیروهای امنیتی و
ناتو در کشور انجام میدهند.

توقف تانکرهای تیل در نیمروز ،بر عواید گمرکی ضربه زده است

اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت نیمروز
میگویند که توقف تانکرهای تیل در این والیت
بر عواید گمرکی ضربهی شدید مالی وارد کرده
است .با متوقف شدن تانکرهای تیل از ایران به
افغانستان ،بازرگانان نیز میلیونها افغانی ضرر
کردهاند .مسئوالن محلی نیمروز و بازرگانان

از حکومت خواستهاند که برای حل این مشکل
بهزودی اقدام کند.
مدیر حملونقل سیستان و بلوچستان ايران دیروز
از توقف  ۱۵0تانکر حامل مواد نفتی این كشور در
بندر والیت نیمروز خبر داده است .علی خانقايی
گفته است که  120تانكر حامل هايدروكاربن

در داخل مرز ميلك و  30تانكر ديگر در خاك
افغانستان به دليل نداشتن استانداردهای جديد،
برای تخليهی بار سرگردان هستند.
حکومت حدود يك هفته پیش واردات مواد نفتی از
ايران به کشور را به دليل بیكيفيت بودن ،متوقف
كرد.

مقامهای حکومتی کابل گفتهاند که اگر ایران
کیفیت مواد سوختی خود را باال نبرد ،افغانستان
واردات خود را متوقف میکند .با وجودی که این
مسئله ضررهایی را بر عواید گمرکی وارد کرده؛
اما برای بهبود محصوالت وارداتی مفید عنوان
میشود.

وزیر خارجهی ایران این هفته به کابل میآید

اطالعات روز :وزارت امور خارجهی کشور اعالم
کرده است که وزیر خارجهی ایران در هفتهی روان
برای گسترش روابط دو کشور وارد کابل میشود.
از سوی دیگر ،مرضیه افخم ،سخنگوی وزارت
خارجهی ایران گفته است که جواد ظریف ،وزیر
خارجهی این کشور در آیندهی نزدیک وارد کابل
میشود.
به گفتهی او ،آقای ظریف در این سفر با مقامهای
حکومتی افغانستان روی گسترش همکاریها و

اطالعات روز :امتحان کانکور والیت هرات با
حضور هیأت وزارت تحصیالت عالی رسما آغاز
شده است .این امتحان برای سه روز ادامه مییابد
و در آن حدود  ۱۵۵۰۰نفر شرکت کردهاند .بر
اساس گزارشهای ارائه شده ،حدود  ۵۰درصد این
دانشآموزان را دختران تشکیل میدهند.

نهایی شدن سند همکاریهای استراتژیک میان
کابل و تهران بحث میکند .خبرگزاری ایسنا به
نقل از خانم افخم گزارش داده است که روابط
کابل و تهران در چند ماه اخیر گسترش یافته است.
او گفته است که اشرف غنی ،رییس جمهور
افغانستان در یک فرصت مناسب به تهران سفر
خواهد کرد .ولی ارگ ریاست جمهوری در مورد
سفر اشرف غنی به تهران چیزی نگفته است.
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی ،مقامهای

این حکومت برای گسترش روابط ،حل مشکالت
مهاجران افغان و همکاری این کشور در زمینهی
برقراری صلح به تهران سفر کردند.
مشاور امنیت ملی چندی پیش به تهران سفر کرد و
پس از بازگشت ،از روابط جدید میان دو کشور خبر
داد .گفته میشود که اتمر در این سفر از مقامهای
ایران خواسته است که به کابل سفر کنند .به دنبال
آن ،سخنگوی ریاست جمهوری گفته بود ،مشاور
امنیت ملی طرح چگونگی انجام گفتوگوهای

برگزاری امتحان کانکور در هرات

عبدالغنی خسروی ،معاون دانشگاه هرات دیروز گفته
است که برای برگزاری شفاف امتحان کانکوردر این
والیت ،آمادگیهای الزم روی دست گرفته شده و
این امتحان تا سه روز دیگر پایان مییابد .به گفتهی
او ،در این آزمون هیأت  ۳۰نفری وزارت تحصیالت
عالی و  ۲۷۶استاد ناظر حضور دارند.

آزمون کانکور والیت هرات در سال گذشت ه به
دلیل تقلبات گسترده دو دور لغو شد .در حال حاضر
شهروندان این والیت تأکید دارند ،آزمون کانکور
امسال باید بدون تقلب و دخالت افراد زورمند برگزار
شود .چندی پیش گزارشهایی به نشر رسیدند که
افراد زورمند در امتحان کانکور دخالت میکنند.

صلح با طالبان را با مقامهای ایران مطرح کرده
است.
به گفتهی او ،این موضوع بخش مهم توافقنامهی
استراتژیک میان کابل و تهران خواهد بود .حضور
نیروهای خارجی در کشور همواره نگرانیهای
ایران را به همراه داشته؛ اما مقامهای حکومتی
بارها تأکید کردهاند ،به هیچ کشوری اجازه نمیده د
از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه استفاده
کند.

ی دیگر ،دیروز عبدالغنی خسروی ،معاون
از سو 
دانشگاه والیت هرات از پایین بودن ظریف دانشگاه
این والیت ابراز نگرانی کرده است .دانشگاه والیت
هرات  ۱۶دانشکده دارد و بر اساس آمارهای ارئه
شده ،در حال حاضر بیش از  ۱۴هزار دانشجو در
این دانشگاه مصروف تحصیل هستند.

بازداشت پنج تن به اتهام کشتار پشاور در افغانستان

توگو با
اطالعات روز :مقامهای حکومتی در گف 
خبرگزاری آلمانی «دیپیای» تأیید کردهاند که پنج
فرد پاکستانی به اتهام حمله بر یک مکتب نظامی
در پشاور پاکستان در افغانستان بازداشت شدهاند.
مقام حکومتی به این خبرگزاری گفته است که
یک 
پنج فرد پاکستانی در حال حاضر در افغانستان برای
بازجویی در توقیف قرار دارند .جنگجویان طالبان

پاکستانی به تاریخ شانزدهم دسامبر به یک مکتب
نظامی در شهر پشاور حمله کردند .این جنگجویان
در این حمله بیش از  135تن را به قتل رساندند.
به دنبال این حادثه ،تالشهای پاکستان برای
مبارزه با تروریزم افزایش یافته است .دیروز برخی
از رسانههای پاکستان گزارش دادند که فعالیت یازده
شبکهی تروریستی در این کشور منع میشود.

پس از حادثهی پشاور ،شماری از مقامهای پاکستان
وارد کابل شدند و با مقامهای حکومتی در مورد
توگو کردند .هفتهی گذشته
مبارزه با تروریزم گف 
جنرال رضوان اختر ،رییس استخبارات نظامی
پاکستان نیز وارد کابل شد و با رییس جمهور در
مورد مبارزهی مشترک با تروریزم ،برقراری صلح و
توگو کرد.
ثبات در افغانستان و پاکستان گف 

در همین حال ،خبرگزاری «دیپیای» به نقل از
مقامهای افغانستان و پاکستان گزارش داده است که
رضوان اختر در این سفرش به کابل با اشرف غنی
در مورد تحویلدهی پنج بازداشتی متهم به کشتار
پشاور نیز صحبت کرده است .گزارش شده است
که این پنج زندانی در روزهای آینده به حکومت
پاکستان تحویل داده میشوند.
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پنجاه و هفت زوج جوان به همکاری یک
مؤسسهی خیریه در والیت هرات در غرب کشور
عروسیشان را جشن گرفتند .آنان میخواهند با
برگزاری اینگونه مراسم ،فرهنگ عروسیهای
دستهجمعی را در نقا ط مختلف کشور نهادینه
سازند .با آنکه عروسیهای گروهی در کشور
هنوز رشد آنچنانی نداشته است؛ اما شماری از
نهادهای خیریه میکوشندجوانان را در این مورد
یاری کنند.

حاجی بشیراحمد دباغپور ،یکی از مسئوالن
«مؤسسهی خیریهی امام جواد» تأکید دارد که
تالشها بهخاطر نهادینه ساختن این فرهنگ از
سوی آنان ادامه دارند .دباغپور گفت ،این مؤسسه
هم اکنون مصارف عروسی پنجاه و هفت زوج را
به کمک اقشار مختلف جامعه پرداخت کرده و
تالشها برای برگزاری مراسم عروسی شماری
دیگر از جوانان روی دست است .دامادان این
مراسم کسانی اند که سالهاست نامزد بودهاند و

بهخاطر مشکالت اقتصادی نتوانستهان د عروسی
کنند .حاال آنان با پوشیدن لباسهای دامادی
پهلوی هم قرار گرفته و نگاههای اشتراک
کنندگان این محفل را بهسوی خود کشاندهاند.
این افراد از خانوادههای افغان میخواهند که
دست از مصارف گزاف عروسی بردارند ،تا
جوانان بهخاطر تدارک مصارف عروسیشان،
در کشورهای ایران و پاکستان سرگردان نشوند.
عاکف وثیقی ،یک آگاه امور دینی در هرات

گفت ،برگزاری عروسیهای دستهجمعی از یک
س و جل و مصارف گزاف را میگیرد ،از سوی دیگر
تاجران را انگیزه میدهد که در اینگونه برنامهها،
جوانان را کمک کنند .در چند سال اخیر نهادهای
مختلف خیریه اقدامهای مشابه را در والیتهای
مختلف انجام دادهاند .تنها «مؤسسهی خیریهی
امام جواد» از سه سال به اینسو سه مراسم
عروسی گروهی را در والیتهای هرات و بلخ
برگزار کرده است( .رادیو آزادی)

نگرانیمردمازآیندهوفرصتهاییکههدرمیروند


اکنون که سه ماه از عمر حکومت وحدت
ملی میگذرد ،بیشترین توجه آن در
مورد مسایل سیاسی ،تشکیل کابینه و
ارتباطات بوده است و اینکه این حکومت
چه برنامهایبرای بهبودی امنیت کشور
دارد ،تاکنون مطرح نکرده است .این
مسئله میرساند که رهبری دولت نسبت
به تهدیدهای امنیتی توجه کمتری دارد
و نسبت به تحرکات مخلفان مسلح و
تهدیدهای ناشی از آمدن نیروهای خارجی
مسلح به کشور توجه ندارد و نیز در مورد
این واقعیت که نیروهای امنیتی چگونه با
این همه تهدیدها برخوردکنند ،برنامههایی
را مطرح نکرده و نسبت به این مسایل با
اغماص و سادهانگاری برخورد میکند.
در ارزیابیای که توسط مؤسسهی گالوب انجام شده ،آمده
است که اعتماد مردم نسبت به عملکرد و توانایی نیروهای
امنیتی کشور  71درصد افزایش یافته است .اما بیشتر مردم
افغانستان از وضعیت امنیتی کشور نگران اند .در این تحقیق
گفته شده که  39درصد افغانها باورمند اند که اوضاع کشور
بدتر میشود و  29درصد باور دارند که وضعیت مثل گذشته
باقی میماند و  18درصد نسبت به آینده خوشبین اند.
اعتماد مردم نسبت به عملکرد نیروهای امنیتی کشور
بهخاطری افزایش یافته است که بعد از آغاز روند انتقال
مسئولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای
امنیتی کشور ،آنها توانستهاند مسئولیتهای رزمیشان
را بهخوبی انجام دهند .از شروع اولین مرحلهی انتقال
مسئولیت به نیروهای امنیتی ،این نیروها موفق عمل
کردهاند و اکنون که تمامی مسئولیتهای امنیتی و رزمی در
کشور به عهدهی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور میباشد،
این امیدواری وجود دارد که این نیروها میتوانند در برابر
دشمن مقاومت نشان دهند و تا حد توان مسئولیتهایشان
را بهخوبی انجام میدهند.
نگرانی مردم از بیباوری نسبت به صداقت و عملکرد
نیروهای امنیتی نیست ،از این است که تحرکات نظامی

بشیر یاوری

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

خبرهای کابل؛
هنوز هم درختان بید یک عده،
خوشههای کچالو بار میکنند

طالبان و سایر نیروهای مسلح مخالف دولت افزایش یافته
است و در این اواخر گزارشهایی از والیتهای جنوبی
کشور میرسانند که در بعضی از این والیتها نیروهای
مسلح خارجی که وابستگی به داعش دارند ،جابهجا
گردیدهاند .این مسئله و بیبرنامگی دولت نسبت به وضعیت
امنیتی از عواملی هستند که مردم را نسبت به آینده و
بهخصوص وضع امنیتی کشور نگران ساخته است و نگرانی
مردم از این جهت میتواند بهجا و واقعی باشد.
اکنون که سه ماه از عمر حکومت وحدت ملی میگذرد،
بیشترین توجه آن در مورد مسایل سیاسی ،تشکیل کابینه
و ارتباطات بوده است و اینکه این حکومت چه برنامهای
برای بهبودی امنیت کشور دارد ،تاکنون مطرح نکرده است.
این مسئله میرساند که رهبری دولت نسبت به تهدیدهای
امنیتی توجه کمتری دارد و نسبت به تحرکات مخلفان
مسلح و تهدیدهای ناشی از آمدن نیروهای خارجی مسلح
به کشور توجه ندارد و نیز در مورد این واقعیت که نیروهای
امنیتی چگونه با این همه تهدیدها برخوردکنند ،برنامههایی
را مطرح نکرده و نسبت به این مسایل با اغماص و
سادهانگاری برخورد میکند.
حال که تمامی توجه حکومت به برنامههای سیاسی

معطوف است ،گفته میتوانیم که در این زمینه هم با
دشواریهای وقتگیر همراه میباشد .بیشتر از سه
ماه است که اعضای کابینهی آن نهایی نشده و تا هنوز
جلسهی رای اعتماد پارلمان برای وزیران پیشنهادی آن
برگزار نگردیده است .از اینکه تعطیالت زمستانی پارلمان
ی کابینه
نزدیک است ،این احتمال قطعی است که اعضا 
تا بهار سال آینده نهایی نشود .به همین خاطر ،صدای
مخالفتها و نارضایتیهای سیاسی مردم نسبت به کندی
برنامههای حکومت بلند است .اگر برنامههای حکومت این
چنین زمانگیر شوند و نسبت به وضعیت امنیتی توجه نشود،
این احتمال دور از واقعیت نیست که وضعیت امنیتی کشور
با مشکالت بیشتری از سوی طالبان و مخالفان مسلح
روبهرو گردد.
س الزم است که رهبری دولت نسبت به نگرانی مردم
پ 
از آینده توجه کن د و فرصتهای خدمتگذاری و طرح
برنامههای امنیتی و سیاسی را برای بهبود وضعیت امنیتی،
سیاسی و اقتصادی کشور هدر ندهد .آنچه که تاکنون
تجربه شده ،نشان میدهد که دشمنان این سرزمین در
پی این فرصت میباشند که از آن برای بدتر شدن وضعیت
کشور بهره ببرند.

افغانستان و دولتهای منطقه

نویسنده :حفصه خالد
برگردان :جواد زاولستانی
منبعeurasiareview :

در جریان سدهها ،جنگ منبع عمدهی افتخار و انتقام بوده
است؛ اما آنچه اغلبا نادیده گرفته شده ،این واقعیت است که
جنگها مصیبتهای ویرانکنن دهای خلق میکنند که برای
نسلهای آینده ،مشکالت بزرگتر میآفرینند .بدبختانه،
افغانستان مثالی برای این واقعیت است.
جنگ در افغانستان پس از یازده سپتامبر که بیشتر از
یک دهه طول کشید ،برای میلیونها شهروند آسیبدیده
از بیجاشدگی ،قتل و اختطاف ،بهجز مخته و گریه چیزی
بهجا نگذاشته است .مردم افغانستان از فرصتهای اجتماعی
و اقتصادی ارتباط با جهان بیرون محروم ماندهاند .برای
ایاالت متحده ،سال گذشته جنگ پایان یافت .اما برای مردم
افغانستان ،جنگ دیگری آغاز شده است و آنان به تنهایی باید
با شورش قریبالوقوع برزمند .احتمال دارد اقتصاد افغانستان
با تنگنا مواجه شود و قدرت خرید مصرفکنندگان به نصف
کاهش یابد.
مردم افغانستان در وضعیت دشواری زندگی میکنند :وضعیت
صحی اسفناک است و تسهیالت آموزشی تقریبا وجود ندارند
و برعالوه ،محاسبهی کشته و زخمیشدگان ناممکن است.
خانوادههای زیادی تنها نانآورشان را از دست دادهاند و این
کشور از منابع انسانی بیشماری محروم گردیده .در کنار آن،
در وضعیت جاری قوانین جنگ رعایت نمیشوند و تشخیص
افراد ملکی از تروریستان و شورشیان دشوار است .هیچکسی
مطمئن نمیشود که مقتول تروریست بوده است یا نه و قاتل
نیز شناسایی نمیشود.
هر روز بر خانهها یورش برده میشود و حریم آنان هر لحظه
مورد مزاحمت قرار میگیرد .غیرنظامیان هنوز در بیاطمینانی
زندگی میکنند و هیچکسی نمیداند که چه آیندهای در
انتظارش است .ترس و فساد فراگیر است و هر روز حقوق
بشر نقض میشود .به نظر میرسد که استفاده از بمبهای
خوشهای و سالحهای تخریبی در مناطق پرجمعیت در
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سراسر جهان بهآسانی پذیرفته شده است و آسیبیکه این
سالحها بر زیربناها و زندگی انسان وارد میکنند ،بدون
جبران باقی میماند.
اکنون وقت آن است که پیامدهای جنگ افغانستان درک
شود و بهجای نگران امنیت خود بودن ،کشورهای منطقه
در فشار آوردن بر ایاالت متحده و ناتو برای کاهش رنجهای
غیرنظامیان و بهبود ثبات در منطقه کمک کنند.
با این حال ،به نظر میرسد که ایاالت متحده از نگاه
سیاسی ،متوسل به خروج شرافتمندانه شده است .این
خروج دیپلماتیک یک موافقتنامهی امنیتی دوجانبه را
بهوجود آورد که توسط حکومت کنونی افغانستان امضا شد و
وجههی ایاالت متحده را حفظ خواهد کرد .در اهداف سیاسی
واشنگتن در آیندهی نزدیک ،افغانستان باثبات جایی ندارد.
از زمانی که ایاالت متحده تقریبا افغانستان را ترک کرده،
به نظر میرسد که مشکالت متعدد برای کشورهای منطقه
بروز کرده است .بهآسانی قابل درک است که برای مشکالت
افغانستان راهحل نظامی وجود ندارد؛ هرگونه راهحل باید از
طریق گفتوگو بهدست آید .وضعیت افغانستان برای رسیدن
به صلح در منطقه از اهمیت باالیی برخوردار است .در حالی
که نیروهای امنیتی افغانستان فرماندهی جنگ را بهدست

دارد ،بزرگترین چالش شورشی است که گسترش آن در
سالهای آینده تبدیل به کابوس کشورهای همسایه شده
است.
پس از خروج نیروهای ایاالت متحده/ناتو ،یقینا کشورهای
همسایه مشترکا در توسعهی افغانستان نقش برجستهای
بازی میکنند .پیامدهای دوران پسا 2014نه تنها برای
افغانستان ،بلکه برای دولتهای اطراف آن نیز پربالست.
همسایههای افغانستان نیاز دارند تا مطمئن شوند که این
کشور در جنگهای داخلی غرق نمیشود و در روند صلح
کمک کنند .پیامد اوضاع افغانستان پاکستان را نیز متأثر
میسازد و به این دلیل باید به نگرانیهای پاکستان بهموقع
توجه شود .ضرورت زمان است که شریکهای منطقهای در
بارهی افغانستان دیدگاه مشترک داشته باشند .در واقع ،تمام
کشورهای همسایه خواهان یک افغانستان آرام و باثبات اند؛
چو ن افغانستان باثبات و آرام ،پلی برای وصل کردن جنوب
آسیا با آسیای مرکزی ،آسیای مرکزی با آسیای غربی و چین
خواهد شد .منافع افغانستان باثبات برای کشورهای منطقه به
شکل مسیرهای تجارتی ،دهلیزهای انرژی و بهرهبرداری از
منابع طبیعی غنی افغانستان ظاهر خواهد شد.
...ادامه در صفحه 5

هرچند دوستان بهخوبی میفهمند که در افغانستان چه میگذرد؛ اما خدا از لطف
دوستان عزیز کم نکند ،یک عده هر وقتی از راه دور با قلب نزدیک به آدم تماس
میگیرند ،میپرسند که چه خبر؟ من که از روی ناچاری در کابلم ،باید همیشه
خبرهای زیاد و تازه برای دوستانم داشته باشم ،ورنه ریسمان مالمتی خویش
را فوراً از خورجین درآورده ،مرا به دار مالمتی میکشند .همین دیروز که جمعه
بود و تعطیلی،عدهای از دوستان لطف کردند و احوال کابل را پرسیدند .من که
هم به نسبت تعطیلی ،تعطیل محض بودم ،امروز جواب این عزیزان را میدهم.
امیدوارم به گوششان برسد.
دوستان عزیز کابل خیر و خیریتی است .هیچ خبر تازهای نیست .مثل همیشه،
جریانها یکطرفه اند .جریانهای یکطرفه را میفهمید که چیست؟ از
آنجایی که کابل همیشه روایت متفاوت از سایر پایتختهای دنیا داشته ،حاال
هم دارد .نه اینکه خیلی تغییرات آمده باشد و این تغییرات منحصر به کابل
باشند ،نه! چون پایتختهای دیگر مسیر خودشان را دارند و کابل مسیر خودش
را ،بنا ًء کما فیالسابق ،جریان کابل ،مثل گذشته است .یعنی اگر به زبان التینی
خودمان صحبت کنم ،در کابل هنوز هم درختهای بید یک عده کچالو و ناک
بار میکنند .از سابق همینطور بود .مردم هرچند درخت سیب و ناک میکاشتند،
آفت میزد .با خشکسالی مواجه میشد .گرفتار گوجک میشد .بزرگ میشد،
صاحب سایه میشد؛ اما بار نمیداد .برعکس یک عده اگر حتا درخت بید هم
میکاشتند ،میدیدی که خوشههای کچالو از آن آویزان اند .رنگارنگ سیب
تابستانی و خزانی بار کرده و انواع ناک از شاخههای آن به هوا عطرفشانی
میکرد .حاال هم همینگونه است .یک عده در کابل حتا اگر علف هرزه بکارند،
شگوفهی زعفران درو میکنند .اینکه چه سری در این زمینه نهفته است،
واهلل باهلل به ما هم مربوط میشود .اگر ما نباشیم ،چه کسی شهادت بدهد
که مث ً
ال درخت بید فالنه قوماندان سابق ،امسال کچالوی شیرینتر از بامیان
بار آورده و دولت هم به پاس این خدمت او ،قول داده که سرک خسرش را
در والیت پکتیکا شخص ًا قیر کند و خانهی خسر او را از زندان طبیعی ،نجات
بدهد .الزم نیست ذهنتان به بیراهه برود ،اینکه دولت تصمیم گرفته ،مشخص ًا
سرک قریهی خسر آن قوماندان فرزانه را قیر کند ،نشان از مجبوریت است.
یعنی گزینهی دیگری باقی نمانده .برادران او که همهیشان در خارج اند و
دولت افغانستان به دلیل رواجهای مزخرف بینالملل یا عرفهای مبتال به سوء
هاضمهی بینالملل ،حق ندارد که سرک آنها را در کشورهای خارج پخته کند.
هرچند که در آنجا سرک همهی مردم تمیز و قیرریزی شده است .باقی خویش
و قومش هم از این نعمت برخوردار اند ،نیاز ندارند .تنها خسرش که پارسال از
اداره و ریاست خسته شد و تصمیم گرفت باقی عمرش را به هوای زادگاهش
بسپارد ،نیاز به این کار داشت ،که آنهم بهخاطر کچالوهای درخت بید دامادش،
رفع میشود.
خبر دیگر در کابل این است که چند شب پیش کمی برف و باران در چارچوب
بنیادین وحدت ملی بارید و هوا نسبت به قبل ،کمی پاکتر شده بود که آنهم
الحمداهلل به نسبت ترافیک بخاریهای زغالی و موترهای مدل باالی لق و پق،
دوباره به وضعیت سابق برگشته و حالت نورمالش را گرفته است .البته خودتان
خبر دارید که سریال معرفی وزیران و رای اعتماد پارلمان هم شروع خواهد شد.
گفته میشود ،قب ً
ال وکال ساعت  5عصر ارواح معنوی خویش را از کار و جنجال
و سیاست فارغ کرده ،به زندگی خصوصی و گذراندن عمر به سیاق آدمهای مرفه
میپرداختند؛ اما حاال تا نصفههای شب ،روی سرنوشت مملکت کار میکنند.
یک خبر دیگر هم در کابل است .امسال هرچند زمستان هنوز شروع نشده و
خزان مثل انتخابات افغانستان طوالنی شده؛ اما قیمت تیل و گاز ،نسبت به
زمستان قبلی پایین است .پارسال که بیخی هموزن خون آدم شده بود .نمیدانم
تاجران عزیز منتظر باریدن اولی برف اند که قیمتهای کهکشانی خویش را
خدمت ما مردم تقدیم بکنند یا نه ،واقع ًا سقف خواهشات نفسانیشان به لطف
فشارهای دولتی (قانونی) به صبر رسیده است.
اینها چند خبر ناچیزی بود که خدمت شما تقدیم شد .امیدوارم از اینکه خیلی از
خبرهای دیگری را که شما خبر دارید و من نمیدانم ،به لطف و مرحمت خویش
مرا ببخشایید! اگر هم نمیبخشایید و فکر میکنید که از کدام طریقی مرا آزار
ن خبرها را برای من ایمیل کنید ،شریک کنید تا من بیشتر رنج ببرم
بدهید ،آ 
ً
و زجر بکشم .انگار در قانون اساسی نوشته شده که مردم عمدتا باید خبرهای
ناخوش و رنجافزا بشنوند.
از خبرهای کابل بگذریم .خبرهایش هم مثل خودش دودآلود و متعفن اند .حتا
اگر از پنجرهی کوری خویش هم نگاه کنیم ،نو ِربند و بستها را تماشا میکنیم.
اینجا چه آفتاب طلوع بکند چه غروب ،خیز و شور برای رسیدن و گرفتن
بعضی چیزها ،همچنان مثل آبشارهای پا به فلک کشیده ،غرشکنان ناز و
کرشمه میفروشند .اگر بالتشبیه بالتشبیه سیاست را به فوتبال تشبیه کنم ،سه
سال دیگر هم بگذرد ،نامزد برندهی توپ طالی سیاست معلوم نیستکیست.
جایزهی پوشکاشش که سر جایش؛ چون هنوز حتا نامزدانش معرفی نشدهاند.
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جنگ ،برای بیجاشدگان افغانستان پایان نیافته است

پسران جویای جهانی
معرفت ،محبوب دختران و
ِ
شدن در زمان و جاری شدن در جهان است .محبوب
نسلی رهیده از تحقیر و دلبستهی تغییر است.
مادران بریده از زنجیر
محبوب پدران روشنضمیر و
ِ
محبوب خادمان فرهنگ و قربانیان تفنگ است.
است.
ِ
محبوب عالمان فاضل و دینداران عاقل است.
در نیمههای یک کوچهی خاکی و در سایهی گنبد بلند یک مسجد ،دو
ساختمان پناه گرفتهاند .طنین «معرفت» ،از درون این دو ساختمان در دشت
برچی میپیچد .هزاران «دانشآموز» با فرمهای روشن و یکدست و با حضور
بیدرنگ خود ،آسمان گرد گرفتهی کابل را آبیتر ساختهاند.
شادمانی آموختن و طراوتِ زیستن ،مساحت این کوچهی نمناک را معطر کرده
اتاق کمنور که میشوی ،روشنایی امید میتابد و لبخند خورشید
است .داخل هر ِ
میتراود .تختههای سیاه ،سپیدی مهتاب و بلور آب را تصویر میکنند و سینهی
پهن میزهای باریک ،گویی ،افق پرواز را نقاشی میکنند.
مشق آگاهی میکنند .گونههای نیلگونشان عصمت
دخترانی از جنس مهتابِ ،
آفتاب دانایی ،سخاوتمندانه میدرخشند.
آب را بازتاب میدهند که در شعاع ِ
عشق
دخترانی با جسارتِ تیغ ،در مصاف بیدری ِغ تاریکی ایستادهاند .دخترانی با ِ
بلیغ به آموختن ،شک ِوه «جی ِغ بنفش» را جار میکشند .دخترانی با کفشهای
کتانی ،بر گلوی سنگوارههای ذهنی و فسیلهای فرهنگی خویش پا میگذارند.
کوچههای گلِی معرفت ،بوی ُگل میدهند .معرفتُ ،عرفِ خاکی این شهر را با
عرفان بیداری عوض کرده است .شعور شدادی این دیار را به شعار مهرورزی
ِ
و دانشآموزی تبدیل کرده است .شر ِم دختر بودن را به شرارهی دگرشدن و
جسارت ورزیدن بشارت داده است.
معرفت ،کانون فراگرفتن امیدهای بلند و پروردن آرزوهای قشنگ است.
امیدهایی که تصورش «تابو» بود .آرزوهایی که خواستنش حرام بود .دختر 10
سالهای آرزو دارد رییس جمهور شود تا مرزهای جهل و جمود تاریخ سیاسی را
بشکند .دیگری امید دارد نویسنده و هنرمند شود تا سیاهی زمین و زمانش را
بنویسد و به تصویر بکشد.
«مکتب» آموختن انتقاد است .کانون
معرفت ،تنها مرکز آموزش سواد نیست،
ِ
تمرین دموکراسی است .مدرسهی روشناندیشی و عقلورزی است .محل
گفتوگوی مدنی و فعالیت هنری است.
معرفت ،یک اقلیم خودمختار است :پارلمان دانشآموزی دارد .شورای دانشآموزی
دارد .معاونت اداری-مالی دارد .معاونت اطالعات و فرهنگ دارد .ادارهی سمعی
و بصری دارد .مدیریت پروژهها دارد .مدیریت عمومی دارد .روابط عمومی دارد.
گالری هنری دارد .کتابخانه و مسابقهی کتابخوانی دارد .کورسهای نویسندگی
و آموزش زبانهای خارجی دارد .دپارتمنت موسیقی و رادیوی مستقل دارد...
معرفت ،الگوی آموزشی خودش را دارد .الگویی در نوع خود ،مدرن و کارآمد با
استادان باسواد و دانشگاهی؛ با منابع درسی و کتابهای تألیف و تولید خودش.
ِ
کتابهایی با محتوای علمی و آموزشی مفید و متفاوت از کلیشههای رسمی و
سرکاری ،با قواعد مدیریتی و نظام آموزشی منحصر به فرد و مخصوص به خود.
معرفت ،م ٌع ِرف یک جهش فرهنگی است .یک تکان بینشی در بتن نظام کهنه
روش نظاممند در آموزش و «پرورش» است.
و مرسوم تعلیمی است .یک ِ
نشانههای یک گسست در پیکر ذهنی جامعهی تقدیرباور و مالپرور است .یک
چراغ در دل تاریکیها و زاغههای شه ِر معتادآور است.
پسران جویای جهانی شدن در زمان و جاری شدن
معرفت ،محبوب دختران و
ِ
در جهان است .محبوب نسلی رهیده از تحقیر و دلبستهی تغییر است .محبوب
محبوب خادمان فرهنگ و
مادران بریده از زنجیر است.
پدران روشنضمیر و
ِ
ِ
قربانیان تفنگ است .محبوب عالمان فاضل و دینداران عاقل است.
مغضوب جاهالن شهر و حرامخوران دهر ،مغضوب
معرفت ،مغضوب هم هست؛
ِ
دینداران خردگریز و مالیان عقلستیز ،مغضوب آیتاهللهای بینشانه و هتاکان
بیبهانه و مغضوب آیتاهلل محسنی قندهاری و استاد سیاف پغمانی.
و ...معرفت ،محصول همت و سالست مردی است که از مالمت و شماتت باکی
ندارد .از خوف و خطر نمیهراسد .از جهل و جرح نمیگریزد .از تاریکی و تنهایی
نمیترسد .مردی که هم فصاحت «قلم» دارد و هم بالغت «سخن» .مردی که
هم «معلم» است و هم «عزیز»...
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منبع :فارین پالیسی
نویسنده :دانیل مویالن
برگردان :حمید مهدوی

رییس جمهور غنی به مسئلهی کالن بیجاشدگان داخلی افغانستان اذعان کرد و وعده کرد که در اوایل
ریاست جمهوریاش بر آن تمرکز خواهد کرد .روال غنی ،بانوی اول کشو ر نیز اعالن کرد که در این
زمینه نقش مرکزی ایفا خواهد کرد .افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که برای رفع نیازمندیهای
فزایندهی جمعیت بیجاشدهاش که در ارزیابی حقوق اساسیشان بهطور منظم با تبعیض مواجه
میشوند ،یک پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی دارد .این پالیسی در اوایل  2014رسما تصویب شد؛ اما
به دلیل محدودیت منابع ،تمرکز روی بحران طوالنی انتخابات و انتقال نظامی ،اجرای آن کند بوده است.
در ضمن ،هزاران خانوادهای که جدیدا بیجا شدهاند ،هر ماه به شهرهای کالن افغانستان میرسند؛ در
حالی که ظرفیت حتا برای رفع نیازمندیهای اساسی آنها اندک است.

تاجور ،زنی چادرپوش و با صورت چروک از والیت کوهستانی
و فقیر غور ،دو ماه قبل بیوه شده بود .شوهرش که یک آشپز
بود ،با پاگذاشتن روی یک بمب کنار جاده ،کشته شد .در
همان هفته ،برادرش که یک سرباز ارتش افغانستان بود نیز
در جریان جنگ علیه یکی از گروههای مسلح مخالف حکومت
در والیت غور کشته شد .تاجور اخیرا به من گفت ،در حالی که
سوگوار مرگ شوهر و برادرش بود ،یک گروه از مردان مسلح
به خانهاش آمدند .این مردان ادعا کردند که شوهر تاجور بمبی
را که هدفش ارتش افغانستان بود ،ضایع کرده است و خواهان
پرداخت غرامت شدند .برادرش علیه آنها میجنگیده است.
حتا خواهرزادهی نوجوان او یک مشکل بود– موهای کوتاه او
مدرکی بود که نشان میداد ،او یک مسلمان نیست .این مردان
خواستند که برای جبران این گناهها ،تاجور باید غذاها و تمام
گاوها و گوسفندهایش را به آنها واگذار کند .در یک لحظه،
تمام ذخیرهی غذایی زمستانی تاجور که وی محتاطانه آن را
برای بهسر رساندن زمستان سختِ غور تهیه کرده بود ،همراه
با این مردان در کوهها ناپدید شد.
تاجور بیدفاع که از بازگشت این مردان میترسید ،چهار کودک
جوانش را گرفت و راهی جای نسبتا امنی در حوالی والیت
هرات شد و خانوادهاش را بر جمعیت رو به ازدیاد بیجاشدگان
داخلی افغانستان افزود .در سال  ،2014حدود  140هزار تن از
افغانها مجبور شدهاند به دلیل جنگ از خانههایشان فراری
شوند .اکثریت آنها مانند تاجور به دنبال پناهگاهی در یکی
از شهرهای بزرگ کشور؛ مانند کابل ،هرات یا قندهار اند و
امیدوارند که در این والیتها به امنیت ،غذا و کار دست یابند.
ناتو در  28دسامب ر به مأموریت جنگی سیزده سالهاش در
افغانستان پایان داد و باراک اوباما «پایان مسئوالنهی»
طوالنیترین جنگ امریکا را اعالن کرد .با این حال ،برای
مردم افغانستان جنگ از پایانش فاصلهی زیادی دارد .در واقع،
از سال  2001بدینسو ،در هیچ مقطعی افغان بودن خطرناکتر
از حال حاضر نبوده است.
تاجور را در خیمهی کوچک و سادهاش در حومهی شهر هرات
دیدم؛ جایی که خیمهی او با دهها خیمهی دیگر در امتداد یک
سرک برپا شدهاند .هزاران بیجاشدهی داخلی در امتداد این
سرک زندگی میکنند .تعداد زیادی از کسانی که اخیرا به اینجا
آمدهاند ،در خیمههای موقتیای زندگی میکنند که توسط
سازمانهای غیردولتی تهیه شدهاند .دیگران که تعدادی از آنها
بیشتر از یک دهه پیش بیجا شدهاند ،در خانههای سادهای
که با خشتهای گلین ساخته شدهاند و با سهولتهای کوچکی
چون صفحههای خورشیدی مجهز اند ،مسکن گزیدهاند.
همسایههای تاجور همه باشندههای والیت غور ،والیتی
در مرکز افغانستان که از دیروقت بدینسو در محاصرهی
خشونتهای ضدحکومتی ،عدم مصئونیت غذایی و خشکسالی
بوده است ،هستند که اخیرا به اینجا رسیدهاند .حاکمیت قانون

بهطور تاریخی در غور ضعیف بوده است؛ اما مهاجرتهای
دستهجمعی مداوم و رو به ازدیاد خانوادهها گویای خرابی اخیر
امنیت در این والیت است.
احمد فهیم قایم ،فرمانده پولیس غو ر در یک مصاحبهی تیلفونی
به من گفت که حداقل  2500جنگجوی طالب در این والیت
وجود دارند و حداقل  7600میل اسلحه در اختیار دیگر مردان
مسلح مخالف حکومت است .قایم با اشاره به دالیل امنیتی از
ذکر تعداد نیروهای پولیس ملی که در غور مستقر اند ،خودداری
کرد (باور بر این است که در سال  2013تعداد این نیروها حدود
 1400تن بوده است)؛ اما وی تأیید کرد که والیتش منابع کافی
برای بهبود وضع امنیتی ندارد.
آخرین نیروهای بینالمللی 200 -تن از سربازان لتوانیایی -در
سال  2013از این والیت رخت بربستند .جابهجایی داخلی
ناشی از جنگ در افغانستان یک پدیدهی جدید نیست .ارقام
محافظهکار نشان میدهند که نزدیک به  800هزار تن
بیجاشدهی داخلی در افغانستان وجود دارند .برخی از آنها
چندین سال پیش بیجا شدهاند .اما انتقال تدریجی مسئولیت
تأمین امنیت افغانستان از نیروهای بینالمللی به نیروهای
ملی– که در  28دسامبر  2014با برگزاری یک مراسم ساده
در کابل بهطور رسمی تکمیل شد– خونینترین سال ثبت شده
برای ملکیهای افغانستان را رقم زد؛ ملکیهایی که گرفتار
خشونتهای فزاینده شدند و حداقل  3188تن آنان کشته شدند.
به عین ترتیب ،تعداد بیجاشدگان داخلی افغانستان نیز در حال
افزایش است و بیجاشدگان خانوادههایی اند که از خشونت،
آزار و اذیت و حتا سربازگیری اجباری توسط گروههای مخالف
حکومت ،بهشمول طالبان که حیطهی تحت کنترولشان را در
سرتاسر کشور گسترش میدهند ،فراری شدهاند .تاجور برآورد
کرد که دو سال قبل ،حداقل  200خانواده در روستایش وجود
داشت .وی گفت که اکنون کمتر از سی خانواده در روستایش
باقی مانده است.
در یک خیمهی گشاد در همسایگی تاجور ،جان محمد که
بیجاشدهی دیگری از غور است ،با دختر هشت سالهاش،
ظاهره ،زندگی میکند؛ دختری که به تکرار و با مهربانی ریش
دراز و خاکستری پدرش را نوازش میدهد .جان محمد پس از
آن به هرات فراری شد که یک گروه محلی مخالف حکومت از
پیوستن برادرش به ارتش افغانستان خشمگین شده و به خانهی
او آمدند و مالیات غیرقانونی خواستند .بحثی درگرفت و در
نتیجهی آن این مردان ،زن جان محمد را در حضور او کشتند.
جان محمد با یادآوری اینکه چگونه ظاهره را در آغوشش
گرفته و در تاریکی فرار کرده است ،گفت« :من حتا وقت نیافتم
که زنم را دفن کنم».
جان محمد برای فرار کردن از غور به رانندهی یک الری
دست داد و قول داد که بهخاطر سوار شدن موترش ،به مجرد
رسیدن به شهر ،به او  2300افغانی میدهد .وی که هیچ

پولی نداشت ،مجبور شد که بیشتر لوازم اضطراری سازمان
غیردولتیاش را به راننده بدهد .او اکنون به حسن نیت دیگران
وابسته است و از برگشتن به خانهاش بسیار میترسد .وی گفت:
«آنها ما را میکشند» .ادارهی پناهندگی ناروی که من یک
عضو آن هستم ،یکی از چندین سازمان بینالمللی است که
به بیجاشدگان داخلی در هرات کمک میکند .اما فیضاهلل،
مرد کوتاه و الغری که از اجتماع کوچک بیجاشدگان غور
نمایندگی میکند ،گفت که کمک دریافت شده کافی نیست.
مردان این اردوگاه  15کیلومتر فاصله را طی میکنند و برای
یافتن کار روزانه به مرکز شهر میروند؛ اما در بهترین حالت
در هر هفته یک یا دو روز کار میکنند و روزانه  150افغانی
–  250افغانی بهدست میآورند .هوای سرد باعث شده است،
تعداد زیادی در این اردوگاه مریض شوند و هرچند شفاخانهها
خدمات رایگان ارائه میدهند؛ اما فیضاهلل گفت ،پولی ندارند
که دوا بخرند.
رییس جمهور غنی به مسئلهی کالن بیجاشدگان داخلی
افغانستان اذعان کرد و وعده کرد که در اوایل ریاست
جمهوریاش بر آن تمرکز خواهد کرد .روال غنی ،بانوی اول
کشور نیز اعالن کرد که در این زمینه نقش مرکزی ایفا خواهد
کرد .افغانستان تنها کشور جنوب آسیا است که برای رفع
نیازمندیهای فزایندهی جمعیت بیجاشدهاش که در ارزیابی
حقوق اساسیشان بهطور منظم با تبعیض مواجه میشوند،
یک پالیسی ملی بیجاشدگان داخلی دارد .این پالیسی در اوایل
 2014رسما تصویب شد؛ اما به دلیل محدودیت منابع ،تمرکز
روی بحران طوالنی انتخابات و انتقال نظامی ،اجرای آن کند
بوده است .در ضمن ،هزاران خانوادهای که جدیدا بیجا شدهاند،
هر ماه به شهرهای کالن افغانستان میرسند؛ در حالی که
ظرفیت حتا برای رفع نیازمندیهای اساسی آنها اندک است.
جنرال جان کمپبل ،فرمانده ناتو در مراسم انتقال مسئولیتهای
امنیتی در  28دسامبر اعالن کرد که «از اینجا به بعد ،همکاران
افغان ما مسئولیت جنگ را برعهده خواهند گرفت و این کار
را میتوانند» .اما در والیت غور ،پولیس افغانستان ،به استثنای
چند کیلومتر محدو ِد خارج از مرزهای شهر ،کمتر مناطقی
را تحت کنترول دارد و کوههای پهناور این والیت پناهگاه
عالی برای شورشیان است .فیضاهلل گفت« :ما میدانیم که
[نیروهای بینالمللی] افغانستان را ترک میکنند»« .اگر آنها
افغانستان را ترک کنند ،گروههای مسلح و طالبان پیشرفت
خواهند کرد».
برای تاجور ،جنگ بین گروههای مخالف حکومت ،طالبان و
نیروهای مسلح افغانستان که او را بیوه کرد و سرانجام وادارش
کرد خانهاش را ترک کند ،یک معماست .وی گفت« :من یک
زنم .من یک مادرم»« .نان پخته میکنم .چای درست میکنم.
از کودکانم مراقبت میکنم .این مردان به خانهام آمدند و از
جهاد گفتند .جهاد به من چه ربط دارد؟»
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اکثر سیکها و هندوها
به دلیل رویهی نامناسب،

افغانستان را ترک میکنند
منبع :والستریت ژورنال
نویسنده :مارگاریتا استانساتی
و احساناهلل امیری
برگردان :اقبال غرجی

کابل -راویل سینگ ،معاون شورای سراسری هندوها و سیکها در کابل ،یکی از بزرگترین
حمایتکنندههای رییس جمهور جدید افغانستان ،اشرف غنی ،در انتخابات گذشته بوده است .عکس
پروفایل صفحهی فیسبوک راویل سینگ ،دختر چهار سالهاش است که در جریان کمپاینهای
انتخاباتی ،تصویر رییس جمهور را به دست دارد.
اما با وجود وعدهی آقای غنی که گفته بود افغانستان را یک کشور همهشمول میسازد ،آقای سینگ
میگوید ،ما از این نگرانیم که اگر اکثر هندوها و سیکها بهخاطر تعصب رییس جمهور ،کشور را
ترک کنند ،اقلیت مذهبی آنها نابود میشود .او میافزاید« ،اگر دولت افغانستان به این مسئله توجه
نکند ،معلوم است که روزی در افغانستان سیک یا هندویی باقی نخواهد ماند».
اسالم دین رسمی مردم افغانستان است .اگرچه قانون اساسی این کشور عقاید دیگران را به رسمیت
میشناسد و آنها حق دارند مراس م مذهبیشان را آزادانه برگزار کنن د و اکثر مسلمانان میانهرو افغان
تنوع را میپذیرند؛ اما سیکها و هندوها میگویند ،آنها بهخاطر برگزاری مراسمهای دینی و
فرهنگیشان در این کشور ،با برخوردهای نامناسب روبهرو میشوند .به همین دلیل ،رهبر این گروه
کوچک میگوید ،در سالهای اخیر اکثر آنها کشور را ترک کردهاند.
در یک غروب خزانی ،هندوها و سیکها جهت روشن کردن شمع در یکی از پرستشگاههای خود
در کابل ،برای ادای دیوالی-جشنوارهی چراغ که از مهمترین جشنهای ساالنهی آنها میباشد-
گرد هم آمده بودند .به گفتهی اعضای این گروه ،آنها هر سال در جشن دیوالی دیویندلس شرکت
میکنند .آمار رسمیای در بارهی نفوس آنها در این کشور وجود ندارد؛ اما آنها میگویند ،قبل از
سال  1992و شروع جنگهای داخلی ،نفوسشان به  200،000تن میرسید که در حال حاضر به
 7000نفر کاهش یافته است که اکثریت آنها سیک میباشند.
اوتار سینگ ،رهبر سیکها و هندوهای افغانستان و عضو قبلی پارلمان میگوید ،شرایط زندگی
آنها در دولت دموکراتیک افغانستان ،بدتر از وضعیت دوران طالبان در دههی  1990است که در
آن زمان طالبان قانون خیلی سختی داشتند .در آن زمان این گروه اقلیت دستبند زرد میپوشید
که از دیگران متمایز شوند و به عنوان شهروندان درجه دو حساب میشدند .او میگوید« ،در زمان
حاکمیت طالبان حقوق ما به گونهی واضح تعریف گردیده بو د و مردم به ما ظلم نمیکردند».
آقای اشرف غنی در ماه نوامبر در مالقات با نمایندگان سیکها و هندوها ،وعده سپرده بود که به
پیشنهادهای آنها عمل میکند و تصریح کرده بود که آنها از حقی که اتباع دیگر افغانستان
برخوردار اند ،برخوردار میشوند .نظر به یک بیانیه که از دفتر وی منتشر شد ،او همچنان وعده داده
بود که برای ساختن عبادتگاه این گروه در والیت شرقی ننگرهار ،بودجه پرداخت میکند.
اعضای جامعهی سیک و هندو میگویند ،آنها امیدوار اند که آقای غنی به وعدههایش وفا کند و
از حقوق آنها دفاع کند و این کار باعث میشود که هندوها و سیکها افغانستان را ترک نکنند.
بنا بر گفتههای رهبران این اجتماع ،از بهار گذشته تاکنون ،حدود  400سیک و هندو کشور را ترک
کردهاند .اکثر آنها به جامعهی افغانستانیها در هند ،خانهی معنویشان ،ملحق شدهاند؛ در حالی
که تعدادی از آنها از طریق قاچاقبران خواستهاند خود را به غرب برسانند.
اینگونه سفرهای دریایی گاهی پایان غمانگیز دارند .در ماه آگست 35 ،سیک اهل افغانستان که
دارای سن و سال متفاوت بودند ،از کانتینر داخل کشتی در شهر تیلبوری بریتانیا پیدا شدند .یکی
از این مهاجران ،مرده بود .سخنگوی سفارت بریتانیا در کابل گفت ،دولت بریتانیا در حال حاضر بر
پروندههای درخواستی پناهجویان دیگر تمرکز کرده است.
هندوها و سیکهای افغانستان به اجتماعات کوچک تقسیم میشوند و در مناسبتهای مذهبی

افغانستان و...

همکاری بین پاکستان ،چین و افغانستان برای مطمئن شدن از اینکه خاک افغانستان به منظور
بیثبات ساختن دیگر کشورها استفاده نمیشود ،کمک خواهد کرد .به منظور از بین بردن
بیاطمینانیهایی که پس از خروج نیروهای ایاالت متحده بهوجود آمدهاند ،برنامههای ادغام مجدد
ی دست گرفته شوند .برای روند مصالحه و احیای مجدد افغانستان نیاز به یک
و مصالحه رو 
استراتژی جامع در چندین بعد است ،بهشمول بعد بینالمللی ،منطقهای و داخلی .افغانستان بهحیث
دهلیز انرژی ،بهترین زمینه را برای استفاده از انرژی آسیای میانه برای برآورده کردن نیازهای در
حال افزایش اقتصادهای تشنهی انرژی منطقه فراهم میکند .تمام کشورهای منطقه باید برای
تبدیل کردن چالشها به فرصتها با هم مشترکا کار و بحران افغانستان را بهصورت صلحآمیز
حل کنند.
تالش صورت گیرد تا با دخالت جامعهی مدنی و جامعهی بینالمللی از آسیبهای انسانی و رنجهای
مردم افغانستان کاسته شود .حادترین نیازهای مردم همراه با تهیهی آب آشامیدنی صحی و مواد
غذایی مناسب ،باید پاسخ گفته شود .تسهیالت صحی مناسب باید فراهم گردد تا از آشفتگیهای
روانی پس از جنگ کاسته و به منظور کمک به مردم ،مشاورهی روانی در نظر گرفته شود .برای
کاهش فساد ،دولت افغانستان باید حسابده باشد و از حکومتداری خوب اطمینان دهد .نیروهای
امنیتی افغانستان باید از امکانات و تجهیزات الزم برخوردار گردند و آموزشهای مناسب را کسب
کنند تا بتوانند با شورش مبارزه کنند و تهدید ظهور مجدد طالبان را از بین ببرند .از آنجایی که یک
بشردوستانهیشان را

افغانستان باثبات و مرفه بهنفع همه است ،کشورهای منطقه باید کمکهای
به برادران افغانستانیشان گسترش دهند.
کشورهای منطقه نباید به بازیشان در حمایت از گروههای مورد نظرشان در افغانستان ادامه دهند

در عبادتگاه هردوی این گروه شرکت میکنند و مراسم دینیشان را ادا میکنند .آنها در
خانه پنجابی صحبت میکنن د که زبان دینی سیکها میباشد و گویندگان اصلی این زبان در

بخشهایی از کشور هند زندگی میکنند .اکثر سیکهای افغانی میگویند که آنها در دو راهه
قرار گرفتهاند و در هیچ طرف بهصورت کامل پذیرفته نشدهاند.
رام سینگ ،دکاندار  22ساله میگوید« ،زمانی که در هند استیم ،آنها ما را افغان میگویند؛
اما زمانی که در افغانستان استیم ،افغانهای دیگر ما را به عنوان بیگانه میشناسند -با وجودی
که ما نیز افغانیم».
تاریخ آمدن هندوها و سیکها به افغانستان ،برمیگردد به قرن هجدهم میالدی ،زمانی که
آنها نقش کلیدی در تجارت آسیای مرکزی و دیگر شبهقارهها داشت .هرچند ،تاریخشناسان
باور دارند که آنان قبل از این تاریخ نیز در افغانستان بودهاند.
این روزها ،آنها بهخاط ِر داشتن دکانهای دوای یونانی مشهور اند .اکثر آنها در کابل زندگی
میکنند .سیکها در نقاط دیگر کشور نیز زندگی میکنند که با رویههای نامناسب شهروندان
دیگر مواجه میشوند.
ویساک سینگ ،سیک اهل افغانستان که در لشکرگاه ،مرکز والیت جنوبی هلمند زندگی
میکند ،میگوید« ،ما نمیتوانیم به زندگی خود در بین این مردم ادامه دهیم .مدام میگویند:
هندو ،هندو! شما کافر هستید! این برخوردی گهگاه نیست ،بلکه هر روز تکرار میشود ».او
میگوید ،در بین  35خانوادهی سیک که در هلمند زندگی میکنند ،اکثرشان در صدد ترک
این دیار میباشند.
علت اصلی برخورد سیکها و هندوها با مخالفت مردم این است که آنها مردههایشان را
میسوزانند .اکثر افغانستانیها این کار را غیراسالمی میپندارند و خواستار توقف آن اند .مردم
آنها را بهصورت دورهای توهین میکنند ،یا بهطرف صف هندوها و سیکها در زمان در دادن
جنازه ،سنگ پرتاپ میکنند.
محل سوزاندان مردههای هندوها و سیکها در کابل در داخل یک باغچه در حومهی شهر
است که توسط دیوارها احاطه شده است .اما حاال شهر بزرگ شده است و در این محل مردم
زندگی میکنند .این کار در سالهای اخیر با تنشهای مردم منطقه روبهرو گردیده است .در
حال حاضر سیکها هنگام سوزاندن مردههایشان ،به حمایت پولیس نیازمند اند.
اما همگی مخالف این کار آنها نیستند .محمد شریف ،محافظ امنیتی در قبرستان سیکها ،به
عنوان یک مسلما ن میگوید« ،آنها معتقد به دین خودشان اند و من هم معتقد به دین خودم
هستم .آنها مردمان خوبی اند و من هیچگونه مشکلی با ایشان ندارم».
سیکها و هندوها میگویند ،موضوع مکتب مشکل دیگر است .اکثر خانوادهها به این دلیل
نگران اند که کودکانشان از رفتن به مکتبهای دولتی منع میشوند و در عوض کودکانشان
را به مکتبهای خصوصی میفرستند ،یا هیچ به مکتب نمیفرستند.
ویساک سینگ که در والیت هلمند زندگی میکند ،میگوید که کودکان خانوادهاش بیسواد
هستند .او میافزاید« ،ما در خان ه برای آنها پنجابی تدریس میکنی م و معلم خصوصی استخدام
میکنیم تا برای کودکان ما فارسی و پشتو» که دو زبان رسمی افغانستان است ،تدریس کند.
با وجود چالشها ،راویل سینگ ،رهبر این گروه میگوید که او به افغان بودنش افتخار میکند،
«من افغانستان را دوست دارم ،بهخاطری که کشورم است .ما هندوها و سیکها از جای
دیگری نیستم؛ اینجا مکانی است که ما به آن تعلق داریم».

و بهجای آن باید در آوردن صلح واقعی کمک کنند .پیکارجویان مخالف دولت افغانستان
نباید در قلمرو آنان و کشورهای اطراف پناهگاه امن داشته باشند .همسایههای نزدیک
افغانستان که با این کشور مرز مشترک دارن د و دیگر کشورها مانند هند ،ترکیه ،روسیه،
اتحادیهی اروپا و ایاالت متحد ه باید در دوران پس از خروج ،در آوردن صلح و ثبات در
افغانستان و توسعهی اقتصادی آن نقش فعال بازی کنند .سازمانهای منطقهای مانند سارک
( -)SAARCانجمن کشورهای جنوب آسیا برای همکاریهای منطقهای ،ایکو (-)ECO
سازمان همکاریهای منطقهای برای کشورهای آسیای مرکزی و آسیای غربی -و اسکو
( -)SCOسازما ن همکاریهای شانگهای -میتوانند در افغانستان پسا 2014نقش مفید
بازی کنند و افغانستان باید بهصورت فعال در این سازمانها شامل باشد .به این دلیل ،صلح
با طالبان یکی از ضرورتهای حیاتی است تا از پیامدهای خطرناکتر آن جلوگیری گردد.

یادداشتهایسخیدادهاتف

فیلمتمامشد؟

سابق که ما بچه بودیم و دارای عقل کچه بودیم ،زیاد
فیلم میدیدیم .در فیلم هم دنبال یک چیز بودیم :زدن
زدن .مهمترین سوال ما در بارهی هر فیلمی که قرار بود
ببینیم ،این بود که فیلم جنگی هست و زد و خورد دارد
یا نه؟ بعد که مینشستیم و شروع میکردیم به تماشای
فیلم ،هر لحظه منتظر بودیم کسی اشتباهی کند یا حرف
تحریک کنندهی نامعقولی بگوید که درگیری شروع
شود و بچهی فیلم بزند سر و دست و پای خالیق را
بشکند .گاهی هیچ خبری نمیشد و ما وارخطا میشدیم.
میدانستیم که دو ساعت است فیلم تماشا کردهایم و
منطقا نباید چیز زیادی تا پایان فیلم مانده باشد .خدا خدا
میکردیم که در همان دقایق باقیمانده چنان جنگی
دربگیرد که دل شیدای ما کامال خنک شود .در میانهی
همین آرزوی شیرین ،ناگهان صفحهی تلویزیون سیاه
میشد و دو ستون از کلمات سفید رنگ کوچک بر
صفحه ظاهر میشدند و باال میرفتند .وای! فیلم تمام
شد؟ یعنی چه؟ مگر ممکن است فیلم این قسمی به
پایان برسد؟ خیلی عصبانی میشدیم و به خود یا هرکس
دیگری که آن فیلم را انتخاب کرده بود ،هزاران لعنت
میفرستادیم.
این قصهی رییس جمهور عزیز ما هم رفته رفته مثل آن
فیلمهای ما میشود .وقتی که ایشان سخنرانی میکرد،
همه از همدیگر میپرسیدیم :چیغ دارد؟ معموال حرفهای
ایشان چیغ و فریاد داشت و همانها بودند که فیلم ایشان
را جذاب میکردند .یادتان هست که ایشان چه گونه
حکومتهای موازی را از بیخ و بن برمیکند؟ یادتان
هست که چه گونه تخصص را بهجای سهمیهبندیهای
سیاسی و گروهی مینشاند؟ بهخاطر دارید که چه گونه
دست مفسدین اقتصادی را از دولت و حکومت کوتاه
میکرد؟ کشمشهایی که صادر میکرد را به یاد دارید؟
حاال در دقایق چندم فیلم ایشان هستیم؟ فعال که چنان
نمینماید که جناب رییس جمهور تا پایان این فیلم
کار مهمی بکند .مبارزه با طالبان را که بالکل فراموش
کنید .این یکی در فیلم نیست .با مخالف سیاسی که آدم
نمیجنگد .نبرد با فساد اقتصادی را نیز ماچ آبداری
بکنید و سر تاقچه بگذارید .متهمان فعال قدرت بیشتری
یافتهاند .جنگ با کابینهی بدون تخصص هم در این فیلم
نیست .فعال همین که نجار وزیر امر به معروف شده ،به
حد کافی گویا است .یعنی میخواهم بگویم که در حسرت
یک حرکت چیغ برابر این بچهی فیلم خواهید مرد .زود
باشد که آن صفحهی سیاه ظاهر شود ،با آن ستون سفید.
نمیگویم آن ستون سفید حتما کاروان طالبان است؛ اما
کجا اعتبار است سر این دنیا و فیلمهایش؟

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت  :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Hussain Hasrat

بهرغم سماجت و پايداري (اگر نه پيروزي) طالبان در
ميدان جنگ و جابهجايي گستردهی نيروهاي مرتبط به
داعش در چندين واليت ،كمتر كسي است كه لحظهاي از
هياهوي كابينه فارغ و به اين خطر به جِد فكر كند .روايت
معمول و در عين حال مجعولِ امپراتوريشكن و بيگانهستيز در افغانستان را به تكرار
از زبان طالبان شنيدهايم .اين روايت مورد پسند طالبان و هواخواهان بسيارش را اگر در
كنار چرخش گام به گام موضع و زبانِ ارگ نسبت به طالبان قرار دهيم ،گپ خرابتر از
دستپاچگي گروههاي مجاهدين در نيمهی دههي نود خواهد بود .تا اين دَم ،طالبان نه
تنها برندهی جنگ در مقابلِ تمام طرفها ،كه پيروز سياست افغانستان نيز بوده است.
با توجه به حمايت گستردهی اجتماعي و تا حدي منطقهاي ،طالبان خوششانسترين
گروه تروريستي است كه حتا هماوردش چون دايهی دلسوز تا حال از هيچ تالشي براي
سفيدكاري چهرهی اين گروه دريغ نكرده است .فقط كافي است به نمونههاي ديگري
كه دولتها و گروههاي تروريستي در براب ِر هم قرار داشتند ،نگاه كنيم كه سرانجام اين
گروهها به كجا كشيد .مثال دَم دستش همين مبارزهی آشتيناپذي ِر نزديك به هفت
دههاي دولت سريالنكا در مقابل گروه تأميل است.
روايت افغانِ امپراتوريشكن ،حمايت گستردهی اجتماعي ،دلسوزي
ِ
خالصه ،وقتي
منظم دمودستگاه ارگ به اشكال مختلف از طالبان ،بيتفاوتي مردم نسبت به خشونت
اين گروه و پارچه پارچه كردن نيروي مخالف طالبان را كنار هم ميگذاريم ،يكي-
دوسال آينده تكهي سرنوشتساز منازعهی افغانستان شمرده ميشود .ديده شود كه
نيمهی دههي نود شمسي چيزي شبيه اواسطِ نود ميالدي خواهد بود يا گشايشي براي
گذار ساختاري از بحران و منازعهی ديرپايِ افغانستان بهوجود خواهد آمد.


Asad Buda

ماجرا تکاندهندهتر از آن است که میپنداشتیم .در نبود
دولت دموکراتیک
ِ
سواد و نهادهایِ آموزشیِ سالم ،تشکیلِ
ناممکن است .وضعیت اندک اندک دارد طالبانی میشود.
در انتخابِ زنان برای معرفی به وزارتها ،هرگز شایستگی
رعایت نشده است .زنان آگاه و داناتر از وزرای معرفی شده فراوان وجود دارند .معرفیِ
زن به این سبک بیش از آنکه به نفع زنان باشد ،بهضرر آنهاست و این توهم و باور
پشت
کاذب را که زن توانِ کار در مقامهای باال را ندارد ،واقعیت میبخشد .اینکه در ِ
پرده چهخبر است و چه میگذرد ،نمیدانیم ،ولی نتیجهی آن انتخاباتِ طوالنی و انتظار
سمت سقوط
ِ
طوالنیِ و امامزمانیِ پس از انتخابات ،ناامیدکننده و نشانگ ِر آن است که
روانیم .معلوم نیست وضعیت به کدام سمت میرود؟ ولی بهطور قطع بحرانهای بزرگی
در راهاند.


Hadi Sadeqi

ورود سیلآسا و بیسروصدای داعش به
افغانستان
هزاران جنگجوی داعش به شکل مخفیانه و تحت نام
مهاجران و بیجاشدگان در والیتهای مختلف کشور
جابهجا شدهاند .حدود یکماه پیش صدها مرد مسلح همراه با زنان و دختران که به
گفتهی مردم محل ،به زبان بیگانه سخن میگویند ،در ولسوالی خاک افغان والیت زابل
جابهجا شدهاند .صدها تن دیگر در ولسوالیهای اندر ،گیالن ،گیرو و دیگر ولسوالیهای
غزنی و مربوطات والیت ارزگان با پرچم داعش و جنگافزارهای پیشرفته جابهجا
شده و برای داعش تبلیغ میکنند .بیش از هشت صد خانوادهی مسلح و بیگانهی دیگر
در والیت پکتیکا بهنام مهاجر و بیجاشده جابهجا شدهاند .در والیتهای فراه و هلمند
نیز جنگجویان این گروه عمال فعالیتهای آموزشی ،سربازگیری و حتا جنگ را آغاز
کردهاند .یک گروه هشتاد نفری در ولسوالی خاک سفید والیت فراه به جنگجویان
داعش آموزش نظامی میدهند و پاسگاههای آموزشی را ایجاد کردهاند .در والیت
هلمند ،یکی از فرماندهان پیشین طالبان و زندانی سابق گوانتانامو با گروهی از مردان
مسلح زیر پرچم داعش فعالیت میکند و از جنگجویان طالب خواسته است که در بدل
معاش  500دالر در ماه ،برای گروه دولت اسالمی بجنگند .دولت هنوز هم میگوید
هیچ نشانهای از ورود داعش در افغانستان مشاهده نشده است .اینها دیگر نشانههای
احتمالی داعش نیستند ،بلکه ورود سازمانیافته ،آرام و خطرناک داعش به کشور است.
حاال ثابت شده که هدف بعدی این دیو سیاه ،پس از عراق و سوریه ،افغانستان است.

بیست دقیقه ورزش در روز،
«تفاوت بزرگی در سالمت افراد ایجاد میکند»

تحقیقی که در مدت دوازده سال بر روی بیش از
سی هزار نفر در اروپا انجام شده ،نشان م یدهد که
کمتحرکی و ورزش نکردن دو ب رابر چاقی باعث مرگ
م یشود .محققان دانشگاه کمبریج م یگویند ،هر
سال در اروپا  ۶۷۶هزار نفر به دلیل کمتحرکی جان
خود را از دست م یدهند؛ در حالی که شمار کسانی
که به دلیل چاقی مفرط م یمیرند ،ساالنه  ۳۳۷هزار
نفر است.
این پژوهشگران م یگویند ،روزانه بیست دقیقه
پیادهروی سریع م یتواند تأثیر قابل توجهی بر
سالمتی بگذارد و مانع از ابتال به بیماری شود.
عالوه بر این ،روشن شده که افراد الغر اما کمتحرک
بی شتر در معرض بیماری هستند؛ در حالی که افراد
چاقی که ورزش م یکنند ،از آنها که تحرک ندارند،
در سالمت بهتری هستند.
پروفیسور اولف اکلوند ،از پژوهشگران این تحقیق
به ب یب یسی گفت« :کسانی که ب یتحرک هستند،
بی شتر از همه در خطر هستند و فرقی نم یکند که
وزن مناسب داشته باشند یا دچار اضافهوزن یا دچار
چاقی مفرط باشند».
به گفتهی پروفیسور اکلوند ،موضوع ،ارجحیت
فعالیت بدنی بر کاهش وزن نیست ،بلکه «فعالیت
بدنی باید به عنوان یک راهبرد مهم سالمت عمومی

شناخته شود» .پروفیسور اکلوند معتقد است ،بیست
دقیقه فعالیت بدنی در روز م یتواند وضعیت سالمتی
فرد را کامال متحول کند و این ب رای بسیاری افراد
کامال امکانپذیر است« :با پیادهروی سریع ب رای
رفتن به سر کار یا در وقت نان چاشت یا عصر بعد
از کار بهجای تماشای تلویزیون».
باربارا دینسدیل از مؤسس هی تحقیقات قلب بریتانیا
م یگوید« :این تحقیق یکبار دیگر اهمیت فعالیت
بدنی را خاط رنشان م یکند ،حتا در کسانی که
اضافهوزن دارند»« .تغییر سبک زندگی ب رای سالمت
قلب بسیار خوب است؛ اما ورزش کردن سادهتر از

ماهی ،بیماریهای قلبی را درمان میکند

مطالعات محققان دانشگاه لستر انگلیس نشان
م یدهند که پروتین ماهی در درمان بیماریهای
قلبیعروقی مفید است .تحقیقات نشان م یدهند که
پروتین (پپتید) موجود در ماهی در درمان بیماریهای
قلبی و رگهای خونی ،سکتهی مغزی ،حملهی قلبی
و نارسایی قلبی مؤثر است.
در ادامهی این تحقیقات آمده است که پپتید موجود
در ماهی ،قادر به باریک یا گشاد کردن رگهای خونی

و تنظیم فعالی تهای بیولوژیکی مرتبط با گرده،
سیستم عصبی مرکزی و سیستم قلبی عروقی است.
عصارهی پپتید ماهی در فروشگاههای برخی کشورها،
به مشتریان عرضه م یشود.
با توجه به گزارش انجمن قلب آمریکا ،ماهی سرشار
از پروتین و چرب یهای غی راشباع و اسیدهای چرب
امگا 3است که همگی ب رای قلب مفید هستند .این
انجمن توصیه کرده است که حداقل دو بار در هفته،

خواب در زمان مناسب،
«کلید یادگیری در کودکان است»



Jawed Nader

مشورهی مدنی :سیل تحفهی عروسی
برخی قبایل کوچی رواج مفیدی دارند .هر خانواده که در
محفل عروسی شرکت میکند ،با خود یک رأس گوسفند
میبرد و آن را به زوج جدید تحفه میدهد .بدین ترتیب،
زوج نو برای زندگی جدیدشان یک سرمایهی ابتدایی خوبی صاحب میشوند.
اما در اکثر محافل عروسی افغانستان این روزها یک موجود بیبوی ،بیمزه؛ اما رنگدار،
یعنی گل پالستیکی به حیث هدیه استفاده میشود .این تحفه باعث شخ ماندن گردن
عروس ،ایجاد مصروفیت بیفایده برای شاه باال و خراب شدن عکسهای عروسی
میگردد .عالوه بر آن ،آرایش عروس و داماد نیز خراب میشود؛ زیرا معمو ًال کسانی که
گل پالستیکی تحفه میدهند ،بوسههای نسبت ًا آبدار نیز حوالهات میفرمایند .زحمت
خالی کردن آشغالدانی و مشکالت زیستمحیطی را سر جایش بان!
گل پالستیکی هیچ فایدهی مادی یا معنوی به زوج نمیرساد .یگانه کسی که ازش
فایده میکند ،حاجی صاحب جویچ یانگ از ایالت یانگ سیک یانگ کشور چین است
که از پول همین گلهای پالستیکی توانسته است خود و مادر پیرش را به حج مشرف
گرداند.
شاید شما جگر یک گوسفند را نداشته باشید و شاید سالنهای عروسی هم نتوانند به
این سادگی طویله را شامل ساختمانشان بسازند .البته میتوانید یک تحفهی ارزشمند
و بیجنجال بدهید :پول نقد .این حتا از تحفههای پُستمدرن مجسمهی عروس و
داماد نیز بهتر است .در تختجمعی و سایر محافل نیز تحفهی نقد بهتر است؛ چون جلو
تحفههای بهدردناخور را میگیرد .اگر هر مهمان یک مقدار پول ناچیز (حداقل قیمت
گل پالستیکی) را داخل پاکت انداخته تحفه بدهد ،گفتهی سعدی چه خوب محقق
میگردد که ذره ذره خیل و قطره قطره سیل میشود.

تغییر سبک زندگی است».
پروفیسور جان اشتون ،رییس دانشکدهی بهداشت
عمومی م یگوید ،باید زمینه را ب رای ورزش کردن
افراد جامعه فراهم کرد« :اگر افراد بی شتری پیاده
یا با بایسکل سر کار یا به مکتب بروند ،تغییر قابل
مالحظهای در می زان فعالیت جسمانی آنها ایجاد
م یشود» .بیماریهای ناشی از کمتحرکی اکثرا
شبیه عوارض چاقی هستند؛ مثل بیماریهای قلبی
و دیابت نوع دو ،البته دیابت در افراد چاق بی شتر
دیده م یشود.
(ب یب یسی)

محققان م یگویند که کلید یادگیری در سالهای
اولی هی عمر ،خواب طوالنی و منظم است و کودکان
ب رای شکلگیری حافظهی درازمدت ،به خواب کافی
احتیاج دارند .دانشمندان دانشگاه شفیلد به این نتیجه
رسیدهاند که بهترین زمان ب رای یادگیری ،درست قبل
از خواب است .از اینرو ،بر اهمیت مطالع هی پیش از
خواب تأکید کردهاند.
تأثیر خواب در یادگیری کودکان از مدتها پیش
شناخته شده بود؛ اما این اولین کارآزمایی تجربی
است که این تأثیر را نشان داده است .دانشمندان
دانشگاه شفیلد با تحقیق روی  ۲۱۶کودک زیر یک
سال به این نتیجه رسیدند که اگر این کودکان تا

چهار ساعت بعد از آموزش ،بیش از نیم ساعت
نخوابند ،نم یتوانند آنچه را به آنها یاد داده شده،
انجام دهند.
نیمی از این کودکان تا چهار ساعت بعد از آموزش
بیش از نیم ساعت خوابیدند؛ اما نیمی دیگر یا اصال
نخوابیدند ،یا فقط نیم ساعت خوابیدند .دکتر جین
هربرت ،روانشناس دانشگاه شفیلد به ب یب یسی
گفت« :آنها که بعد از آموزش خوابیدند ،خوب یاد
گرفتند؛ آنها که نخوابیدند ،اصال یاد نگرفتند».
دکتر هربرت گفت که تابهحال تصور م یشد ،بیداری
کامل بهترین حالت ب رای یادگیری است ،اما «ممکن
است آنچه پیش از خواب اتفاق م یافتد ،از همهچیز

از ماهی در رژیم غذایی استفاده شود .سازمان غذا و
داروی آمریکا به زنان باردار توصیه کرده است که از
مصرف ماه یهای پرورش یافته در آبهای آلوده به
جیوه اجتناب کنند.
مصرف ماهی ب رای افراد میانسال و زنان
یائسه توصیه شده است .نتایج این تحقیقات در
«»Pharmacological Reviews
منتشر شده است( .جام جم آنالین)
مهمتر باشد» .دکتر هربرت به این نکته اشاره کرد که
این تحقیق دقیقا به والدین نم یگوید که باید چکار
کنند« :به پدر و مادرها توصی ههای زیادی م یشوند،
از ساعت خواب مشخص گرفته تا ساعت خواب
منعطف .با توجه به این یافتهها ،م یتوان نوعی
انعطاف را توصیه کرد ،ه رچند نم یتوان به پدر و
مادرها دقیقا گفت که چکار باید بکنند».
اما به عقیدهی دکتر هربرت ،این یافتهها نشان
م یدهند که کتاب خواندن ب رای کودکان پیش از
خواب م یتواند در یادگیری آنها تأثیر زیادی بگذارد.
با این حال ،همهی متخصصان برداشت یکسانی از
یافتههای این تحقیق ندارند .پروفیسور درک جان
دایک ،متخصص خواب در دانشگاه ساری م یگوید:
«ممکن است خواب در بعضی سنین مهمتر از
سنین دیگر باشد؛ اما این موضوع هنوز قاطعانه ثابت
نشده است».
بسیاری از متخصصان عقیده دارند که خواب مناسب
در سالهای اول زندگی مهمتر از سنین دیگر است.
به همین دلیل ،کودکان بی شتر م یخوابند.
پروفسور دایک م یگوید ،تردیدی نیست که «کودکان
باید به اندازهی کافی بخوابند» ،تا یادگیری بهتری
داشته باشند؛ اما تمرکز آموزش در زمان پیش از
خواب ممکن است راهحل خوبی نباشد« :این تحقیق
نشان م یدهد که خوابیدن بعد از آموزش مفید است؛
اما نشان نم یدهد که خوابآلودگی در زمان آموزش
هم چیز مفیدی است».
در سالهای اخیر رابطهی خواب با یادگیری و حافظه
و همچنین سالمت مغز و دستگاه عصبی مورد توجه
بسیار قرار گرفته است .با افزایش موارد بیماریهای
تخریبکنندهی دستگاه عصبی مثل آلزایمر ،محققان
به تأثیر خواب در سالهای پیری هم توجه نشان
دادهاند و برخی تحقیقات هم رابطهی نزدیک حافظه،
یادگیری و خواب را نشان داده است.
برخی محققان معتقدند ،خواب کافی و خوب در
سالمندی ممکن است در حفظ توانای یهای مغز
مفید باشد( .ب یب یسی)
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ديويد ژينوال به دنبال رياست فيفا

ديويد ژينوال ،ستارهی سابق فوتبال فرانسه،
قصد دارد با فراهم کردن بودجهي  3ميليون
يورويي ،در انتخابات رياست فيفا شرکت
کند. ژینوال که مخالفت ادامهی حضور
سپ بالتر در رأس فیفاست ،قصد دارد در
انتخابات امسال ریاست فیفا شرکت کند
و ب رای اینکه بتواند بودجهی الزم ب رای
این کار را فراهم کند ،از هواداران فوتبال
درخواست به او در این راه کمک کنند.
او در یک ویدیو که در سایت اختصاص یاش
منتشر شد ،گفت« :من م یخواهم نامزد
شوم؛ زی را عاشق فوتبال هستم .چه در
زمین هستید و چه روی سکوها ،همهی
ما م یدانیم که سیستم فیفا ناکارآمد است.
فوتبال نیاز به تغییر دارد .اما من نم یتوانم
به تنهایی این کار را بکنم .نیاز دارم شما
هم برخیزید و با ما این تغییر را بهوجود

بیاورید .نیاز دارم به تیم من بپیوندید .با
پیوستن به تیم ژینوال ،شما به ساختن
دموکراسی ،شفافیت و ب رابری در فیفا پاسخ
مثبت م یدهید .شما به فیفایی پاسخ
مثبت م یدهید که به یک چیز اهمیت
م یدهد؛ فوتبال» .ژینوال که در سال 2002
از دنیای فوتبال خداحافظی کرد ،در دوران
حرفهایاش ب رای باشگاههای تولون ،پاریس
سنت جرمن ،نیوکاسل ،تاتنهام ،استون ویال
و اورتون بازی کرد .ژینوال ب رای اینکه بتواند
در انتخابات ریاست فیفا شرکت کند ،باید از
حمایت  5فدراسیون برخوردار باشد و ثابت
کند که در  5سال اخیر ،حداقل دو سال در
فوتبال فعالیت م یکرده است.
تا کنون ژروم شامپیاین و پرنس علی،
حضورشان در انتخابات سایت آینده را بهطور
رسمی اعالم کردهاند.



اسکولز :سيستم جديد فانخال مشکل دارد

پل اسکولز ،اسطورهي منچستريونايتد مدعي
شد که سيستم  3-5-2که فانخال در
يونايتد پياده کرده ،حفظ توپ در اين تيم
را باال برده ،ولي آمار گولزني را تقويت نکرده
است .فانخال در تابستان از تیم ملی هالند
به نیمکت منچستریونایتد منتقل شد .تیم
او در حال حاضر در ردهي چهارم جدول
قرار دارد و  34گول در  21بازی به ثمر
رسانده است ،ولی مثلث فالکائو-فانپرسی-
رونی که انتظارات زیادی از آنها م یرفت،
نتوانس ت خوب کار کند و تنها  19گول به
ثمررسانده است .اسکولز معتقد است که
فانخال و سیستمش ،در قبال عدم تناسب
بین مالکیت توپ و گولزنی مسئول هستند
و سیستم جدید ،با هویت یونایتد سنخیتی
ندارد .او گفت« :سیستم  ،3-5-2خیلی

عریض است و به درد یونایتد نم یخورد.
لوک شاو یک مدافع چپ است ،ولی از او
خواسته م یشود به عنوان بال چپ بازی
کند .آنتونیو والنسیا سرعت فوقالعادهای که
داشت را گم کرده و ب رای او عبور ازبازیکنان
مقابل و فضاسازی سخت شده است .شکی
نیست که سیستم  ،3-5-2باعث حفظ توپ
م یشود 3 .مدافع وسط و 3هافبک م یتوانند
با پاسکاری توپ را حفظ کنند .مشکل وقتی
ایجاد م یشود که شما م یخواهید به خط
دفاع حریف حمله کنید و گولزنی کنید.
م یتوانید هر چقدر که م یخواهید توپ
را در اختیار داشته باشید ،ولی تا وقتی
موقعی تهای دو در مقابلیک ایجاد نکنید و
از حریفان عبور نکنید ،نم یتوانید به اندازهي
کافی گولزنی کنید».

توافق غيررسمي مارکو رويس
با ریال مادريد

گزارشها حاکي از آن اند که ریال مادريد در صدد خريد مارکو
رويس ،ستارهي خط هافبک دورتموند است .بندی در قرارداد
رویس وجود دارد که در تابستان پی شرو ،رقم فسخ قراردادش
به  25میلیون یورو کاهش پیدا خواهد کرد و از اینرو،
باشگاههای زیادی خواهان جذب او هستند .یکی از این
باشگاهها ،ریال مادرید است که مدتهاست شرایط ستارهي
آلمانی را از نزدیک تحت نظر دارد .روزنامهی ال کونفیدنشال،
دیروز گزارش داد که ریال و رویس ،ب رای انتقال او در پایان
فصل به توافق رسیدهاند و ستارهي آلمانی ،قراردادی  5ساله
با سپیدپوشان امضا خواهد کرد .به ادعای همین منبع و
به نقل از موندودپورتیوو ،در روزهای انتهایی ماه دسامبر،
نمایندگانی از باشگاه ریال ب رای مذاکره با رویس عازم آلمان
شده بودند و پس از دو هفته ،توافق این ستارهی ارزشمند
را بهدست آوردهاند.
همچنین منچستریونایتد نیز با ارقامی نجومی در پی
خرید گرت بیل ،ستارهي خط هافبک ریال است و بسیاری
معتقدند ،ریال قصد دارد بیل را بفروشد و ب رای جانشینی او،
مارکو رویس از دورتموند را به خدمت بگیرد.

توره :بوني کامال
مناسب سيتي است

يحيي توره ،هافبک منچسترسيتي عنوان کرد که
ويلفرد بوني کامال مناسب منچسترسيتي است .بونی در
نقلوانتقاالت زمستان با قراردادی به اعتبار چهار سال و نیم،
از سوانسی سیتی به سیتی پیوست .توره و بونی که در تیم
ملی ساحل عاج هم تیمی هستند ،خود را ب رای جام ملتهای
آفریقا آماده م یکنند و توره مدعی شد که بونی کامال مناسب
سیتی است.
او گفت« :او بازیکن خوبی است و فکر م یکنم کامال مناسب
باشگاه است .او حاال در باشگاه همتیمی من است و خیلی
به آینده خوشبین هستیم» .توره سپس در بارهی جام
ملتهای آفریقا گفت« :این یک رقابت خیلی مهم ب رای
بازیکنان آفریقایی است .باید ببینیم که در بازی اولمان چه
نتیجهای بهدست م یآوریم .کار سختی پی شرو داریم ،ولی
تیم خوبی هم در اختیار داریم».



مولر :سطح تمريناتبايرن
از بوندسليگا باالتر است

توماس مولر ،هافبک بايرن مونيخ عنوان
کرد که سطح تمرينات بايرن مونيخ نسبت
به ديگر تيمهاي بوندس ليگا باالتر است.
بایرن که در حال حاضر در دوحهي قطر
تمرین م یکند ،در اواخر ماه میالدی به
آلمان بازخواهد گشت تا تالشش ب رای
کسب قهرمانی در  3جام پی شرو را آغاز
کند .شاگردان گواردیوال با  11امتیاز اختالف
در صدر جدول هستند و شرایطخوبی ب رای
کسب سومین قهرمانی پیاپی در بوندس
لیگا را دارند .مولر در مصاحبه با DPA

گفت« :تمرینات ما سطح خیلی باالیی دارد.
سطح دفاعی تیم ما خیلی باالست و گاهی
شکست دادن دفاع در تمرینات ،سختتر از
شکست دادن دفاع حریفان در بوندسلیگا
است .سطح تاکتیکی تیم خیلی باالست و
درک خوبی از یکدیگر داریم» .مولر سپس
مدعی شد که ماههای آپریل و مارچ ،کلید
موفقیت بایرن در هر  3جام خواهند بود.
او گفت« :وضعی تمان در همهي رقابتها
خوب است ،ولی در ماه مارچ و آپریل بازیها
جذاب م یشوند و حساسیت به اوج م یرسد».



روبن :پيوستن به بايرن
بهترين تصميمم بوده

آرين روبن ،هافبک بايرن مونيخ عنوان کرد که
جدايي از ریال مادريد و پيوستن به بايرن مونيخ،
بهترين تصميم دوران فوتبال ياش بوده است .این
هافبک  30ساله سال  2009از ریال مادرید به
بایرن مونیخ پیوست و از آن زمان ،به ستارهي
این تیم تبدیل شد و عملکرد بسیار خوبی در
پی راهن باواریای یها داشت .او که در حال حاضر
به همراه بایرن در دوحه بهسر م یبرد ،در جمع
خبرنگاران گفت« :وقتی  25ساله بودم ،به بایرن
پیوستم و این بهترین تصمیم دوران فوتبالم بوده

است .ما خیلی خوب پیش آمدیم و جامهای
زیادی کسب کردیم» .روبن ادامه داد« :الگوی
من در دوران کودکی؟ روماریو ،مهاجم ب رازیلی
که ب رای پ یاسوی بازی م یکرد» .روبن در
بارهی ادامهی فوتبالش گفت« :خیلی در بارهی
آیندهام مطمئن نیستم .چندین گزینه پی شرویم
قرار دارند .شاید روزی مربی شدم ،شاید سراغ
کاری کامال متفاوت رفتم .زیاد به این موضوع
فکر م یکنم ،ولی فعال م یخواهم ب رای مدتی
طوالنی فوتبال بازی کنم».



پهپه حداقل دو هفته دور از ميادين

پهپه ،مدافع ریال مادريد پنجشنبه شب در ديدار
مقابل اتلتيکو دچار مصدوميت شد و حداقل دو
هفته از ميادين به دور خواهد بود .در اواسط
نیمهي دوم ،پهپه در برخورد با رائول گارسیا در
محوطهي جریمهی ریال دچار مصدومیت شد و
با رافایل واران تعویض شد .باشگاه ریال مادرید
در بیانی های اعالم کرد« :تس تهای انجام شده

روی پهپه در شفاخانهی سانیتاس ال مورالخا
نشان م یدهد که او از ناحی هی دنده ،صدمه دیده
است».
پهپه ،حداقل دو هفته از میادین به دور خواهد بود
و دیدار مقابل ختافه و کوردوبا را از دست خواهد
داد و اگر روند بهبودش خوب پیش برود ،م یتواند
مقابل ریال سوسیداد به میدان رود.

ب و روز درتالش
ونگر :ش 
برايخريد بازيکن هستيم

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال عنوان کرد که شب و روز در
تالش هستند که بازيکنان جديدي به تيم اضافه کنند .تعدد
مصدومیت در آرسنال ،ضربهي بزرگی به این تیم در طول
 3فصل اخیر وارد کرده و ونگر در صدد رفع این مشکل،
قصد دارد تعداد بازیکنان تیم را باال ببرد تا فشار بر روی
بازیکنان تقسیم شود .او در مصاحبه با سایت آرسنال گفت:
«بلی ،حاال بی شتر در نقلوانتقاالت شرکت داریم .ما چمبرز
و بلرین را به خدمت گرفتهایم و م یخواهم به آنها فرصت
لوانتقاالت
بدهم ،ولی البته ما مثل همهي باشگاهها در نق 
شرکت داریم .از صبح تا دیروقت تالش م یکنیم تا یک یا دو
بازیکن به خدمت بگیریم».
ونگر در بارهی وضعیت سانوگو و انتقال قرض یاش به
کریستال پاالس گفت« :سانوگو باید بازی کند .به نظر من،
او باید در لیگ برتر بازی کند .سپس چیزهای بی شتری راجع
به او خواهیم دانست .فکر م یکنم او آماده است .یک چالش
خیلی جذاب پی شرویش قرار دارد و امیدوارم پیشرفت کند».

نوير :نبايد شکست
مقابل ریال تکرار شود

مانویل نوير ،دروازهبان بايرن مونيخ عنوان کرد که تيمش نبايد
به هيچوجه شکست سال گذشته مقابل ریال مادريد را تکرار
کند .قهرمان بوندس لیگا فصل گذشته در نیمهنهایی لیگ
قهرمانان 0-5 ،مغلوب اتلتیکومادرید شد و بسیاری قهرمانی
زودهنگام بایرن یها در بوندسلیگا را دلیل اصلی شکست
سنگین آنها مقابل سپیدپوشان م یدانند.
نویر در این رابطه گفت« :ما مسلما برتری قاطعی در بوندس لیگا
داریم .نیمفصل بسیار خوبی را سپری کردیم ،ولی نم یتوانیم
کنار بکشیم و استراحت کنیم .باید به این روند ادامه دهیم .من
تابهحال نشنیدم که کسی بگوید لیگ را آسان بگیریم و سراغ
لیگ قهرمانان برویم .ما زمان زیادی ب رای آماده شدن ب رای
تقابل با ریال داشتیم .ریال فصل گذشته تیم بهتری بود .ما
باید هر کاری کنیم تا از تکرار چنین نتایجی جلوگیری شود».

انريکه :ديدار دشواري
مقابل اتلتيکو خواهيم داشت

لویيس انريکه ،سرمربي بارسلونا ،پس از
صعود تيمش به مرحلهی يکچهارم نهايي
کوپا دل ري ،به شاگردانش هشدار داد که
ب راي پيروزي در مرحلهی بعد مقابل اتلتيکو،
بايد در ه ردو ديدار بهترين عملکردشان را
به نمايش بگذارند .بارسا که در دیدار رفت
مرحلهی یکهشتم نهایی مقابل الچه به
پیروزی  0-5رسیده بود ،پنجشنبه شب
هم توانست در دیدار برگشت  0-4حریف
را شکست دهد و حریف اتلتیکو مادرید در
مرحلهی بعد شود.
انریکه به خبرنگاران گفت« :من باید به تیم
بهخاطر بازیاش تبریک بگویم .بازیکنان در

سطح بسیارخوبی بودند .ما بازیکنان زیادی
در تیم داریم و تاکنون توانستهایم از همهی
آنها بهطور ب رابر استفاده کنیم .دیدار مقابل
اتلتیکو بسیار دشوار خواهد بود .اتلتیکو
یکی از بهترین تیمهای اروپاست و ما باید
در ه ردودیدار در باالترین سطح کار کنیم».
منیر الحدادی ،ستارهی جوان بارسا در دیدار
پنجشنبه شب هم در گولزنی موفق نبود؛
اما انریکه تأکید کرد که اصال نگران این
مسئله نیست« :من از منیر بسیار راضی
هستم .او بسیار جوان است .منیر در حال
تبدیل شدن به یک بازیکن بسیار خوب
است».



رونالدو :اتلتيکو يک تيم دفاعي و غيرجذاب است

کريستيانو رونالدو که پيش از شروع دربي
مادريد ،از توپ طالي خود در ب رنابئو رونمايي
کرده بود ،با وجود گولزني مقابل اتلتيکو،
نتوانست مانع حذف تيمش شود .کریستیانو
رونالدو گول دوم و تساویبخش ریال را به
ثمر رساند؛ اما این گول هم سودی ب رای ریال
مادرید نداشت و تنها مانع از شکست این تیم
در دربی ال مادریلنیو شد .بهترین بازیکن دو
سال اخیر جهان در پایان دیدار ریال مادرید و
اتلتیکو که به تساوی  2-2انجامید ،در جمع
خب رنگاران گفت:
جریان مسابقه
م یدانستیم که اتلتیکو با پشتوانهی دو گول
بازی رفت به ب رنابئو م یآید .در ه ردو نیمه
گول خیلی زودهنگامی دریافت کردیم و باید
بگویم که حذف شدن بدین روش ،ناامی دکننده
و دردناک است .از بازی نیمهی اولمان به
وجد آمدم .از آن بهتر نم یتوانستیم بازی
کنیم .روی ه ردو گول خورده بسیار بدشانس
بودیم.
توپ طال
چیزی در من تغییر نکرده است .همچنان ب رای
کمک به ریال از حداکثر انگیزه برخوردارم .در
اللیگا هنوز اولیم و در چمپیونزلیگ هم
شانس باالیی داریم .امیدوارم در دو هفتهی
آینده ،به همان فرم قبل از تعطیالت برگردیم.
اتلتیکو مادرید
اتلتیکو فوتبال جذابی بازی نم یکند .آنها
خیلی دفاعی هستند .همیشه منتظر اند تا
یک کرنر یا یک توپ کاشته بهدست بیاورند.
در هر صورت ،باید به مربی و بازیکنانشان

احترام گذاشت.
هواداران ریال
فقط م یتوانم از آنها عذرخواهی کنم.
آنها یار دوازدهم ما در این مسابقه بودند.
م یتوانستیم در نیمهی دوم بهتر بازی کرده
و نتیجهی بهتری کسب کنیم .استقبال آنها
بیرون ورزشگاه ،زمانی که با بس به ب رنابئو
آمدیم ،فوقالعاده بود.
رقبای ریال
اتلتیکو یک تیم متحد است که بازیکنانش
مدتهاست کنار هم بازی م یکنند .والنسیا
هم تیم خوبی است .در رأس همه بارسلونا
قرار دارد که مثل ما نامزد قهرمانی در همهی
رقابتهاست .این مسئله به نفع اللیگاست.
به دور از فرم ایدهآل
نم یتوان همیشه گولزنی کرد و در بهترین
شرایط قرار داشت .من بازیکنی فرازمینی
نیستم .اگر فکر م یکنید من باید همیشه
خوب باشم ،بهخاطر خوب نبودنم از شما
عذر م یخواهم .هنوز در شرایط ایدهآل خودم
قرار ندارم .دیگر به بازی با درد عادت کردهام،
هرچند که مصدومیت سابقم برطرف شده
است .در طول دو تا سه هفتهی آینده ،شرایط
خودم و تیم بهتر خواهد شد.
کوپا دل ری
نباید ارزش این جام را پایین آورد؛ اما اللیگا
و لیگ قهرمانان مسلما مهمتر هستند.
م یخواستیم اتلتیکو را حذف کنیم؛ اما از
همین شکست هم م یتوان نتایج مثبتی
گرفت .برخی مواقع یک قدم به عقب
برداشتن ،بهتر از دو قدم به جلو است.



سيمئونه :بهترين تيم دنيا را حذف کرديم

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو مادريد،
پس از تساوي  2-2مقابل ریال و صعود به
مرحلهی بعد کوپا دل ري ،عملکرد تيمي
شاگردانش را مورد ستايش قرار داد .اتلتیکو
مادرید که در دیدار رفت با نتیجهی 0-2
ریال را شکست داده بود ،پنجشنبه شب با
دو گول فرناندو تورس توانست در برنابئو
به تساوی برسد تا با پیروزی  2-4در
مجموع دو دیدار ،راهی مرحلهی بعد شود.
دیگو سیمئونه معتقد است که کار تیمی
خوب شاگردانش ،کلید صعود آنها به
مرحلهی بعد بوده است .او به خبرنگاران
گفت« :همیشه کار تیمی مسئلهی اصلی
است .عملکرد فردی مورد توجه نیست.
ما خیلی راضی هستیم .ما م یخواستیم
یک بازی هوشمندانه انجام بدهیم
و نیاز داشتیم تا با حمالت سریع ،از
فرصتهایمان استفاده کنیم .گولهای ما
خیلی زود زده شدند.
در نیمهی اول ،بیش از نیمهی دوم تحت
فشار قرار گرفتیم .در نیمهی دوم فوتبال
خیلی خوبی به نمایش گذاشتیم .مقابل
بهترین تیم دنیا ،قهرمان چمپیونزلیگ
و جام باشگاههای جهان بازی کردیم؛ در
یک ورزشگاه فوقالعاده و پر از جمعیت.
آنها در نیمهی اول فشار زیادی روی ما

وارد کردند .آنها عملکرد خوبی داشتند.
ما از عمق دفاع کردیم؛ اما خوب بودیم.
بازی در این اتمسفیر دشوار بود؛ آنها با
بازیکنان زیادی در زمین ما بازی م یکردند.
مراسم ابتدای بازی و نشان دادن توپ طال
به تماشاگران خیلی جالب بود؛ اما گول اول
ما ،جزو برنامهی آنها نبود!»
او همچنین در مورد درخشش تورس در این
دیدار گفت« :او وقتی ب رای اولین بار ب رای
اتلتیکو به میدان رفت ،خیلی جوان بود؛
اما توانست از پس مسئولیتش بربیاید .او
از اینجا رفت و رشد کرد .او حاال یک مرد
بالغ است و من ب رای او خیلی خوشحالم.
هواداران هم خیلی خوشحال اند .حضور
او تابهحال ب رای ما خوب بوده است .هرچند
بعض یها در این مورد تردید داشتند».
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سیگار 500 :هزار دالر
در ساخت یک مرکز پولیس هدر رفته است

اطالعات روز :ادارهی
بازرسی امریکا برای
بازسازی افغانستان (سیگار)
بهتازگی با نشر گزارشی از
هدر رفتن حدود  500هزار
دالر در ساخت یک مرکز
آموزشی پولیس در کشور
خبر داده است .بر اساس این
گزارش ،امریکا برای ساخت
ساختمان این مرکز 500
هزار دالر هزینه کرده؛ اما این
مرکز اندکی پس از ختم کار
تخریب شده است.
قرار بوده این ساختمان
خشتی ،مرکزی برای پیشبرد عملیات
کشفی پولیس ویژه شود؛ اما چهار ماه بعد
از تکمیل شدن کار ساخت آن ،سقف و
دیوارهایش بر اثر بارش باران تخریب شده
است .سیگار گزارش داده است که این
پروژه با هدف نیک راهاندازی شده؛ اما به
دلیل بیتوجهی و عدم کار درست ،افغانها
مجبور شدهاند آن را تخریب کنند و از نو
بسازند.
در گزارش سیگار تخریب این مرکز پولیس
بعد از چند ماه خجالتآور خوانده شده
و در آن آمده است که در این مرکز پول
مالیهدهندگان امریکا نیز هدر رفته است.
این ساختمان از سوی شرکت ساختمانی

«قسمتاهلل نصرت» ساخته شده و در
گزارش سیگار آمده است که مقامهای
امریکایی از جریان کار این ساختمان نظارت
دقیق نداشتهاند.
دویچه وله به نقل از سیگار گزارش داده
است که این شرکت برخالف قرارداد ،در
کار این ساختمان از خشت غیراستندرد
استفاده کرده است .مقامهای امریکایی در
پایگاه عملیاتی شنگ لوگر در سال 2012
برای ساخت این مرکز آموزش پولیس در
والیت میدان وردک  456هزار و  669دالر
امریکایی را به شرکت «قسمتاهلل نصرت»
داده بودند.
بر اساس گزارش سیگار ،این شرکت افغانی
در سقف این ساختمان از جغل و آسفالت کار

مسئول توزیع :روح اهلل مرادی
0776940454
0792919322

نگرفته و آن را طوری میزان نکرده است که
آب از طریق ناودان خارج شود .همچنان در
ساخت آن از خشتهای کوچک کممقاومت
استفاده شده است .در این گزارش آمده است
که خشتهای این مرکز از ریگ ساخته شده
و مقدار بسیار کمی گل داشتهاند.
سیگار از فرماندهی مرکزی امریکا
خواسته است که پولهای مصرف شده
را پس بگیرد و توضیح دهد که چرا این
ساختمان بر اساس شرایط قرارداد ساخته
نشده و اقدامهای انضباطی علیه مقامهای
ساختمانی اتخاذ کند .این اداره در جریان
سالهای گذشته در چند گزارش از ضایعات
گستردهی کمکهای امریکا در بازسازی
کشور پرده برداشته است.
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هیچ دانشآموز افغانستان
نباید از تحصیل در ایران منع شود

علی اصغر فانی ،وزیر آموزش و پرورش ایران گفته
است که سیاست جدید کشورش این است که هیچ
دانشآموز افغان از تحصیل به دور نماند .فانی به
خبرگزاری فارس گفته است« :تالش ما این است که
س ما آموزش
دانشآموزان افغانستانی بتوانند در مدار 
ببینند و با توانمندی بیشتری به کشور خودشان
برگردند».
وزیر آموزش و پرورش ایران گفته است که فعال
بیشتر ار  ۳۳۰هزار دانشآموز افغان در مدارس ایران
درس میخوانند .اواخر تابستان امسال ،وزارت آموزش
و پرورش ایران اعالم کرده بود که در سال تحصیلی
جدید از دانشآموزان افغان شهریه گرفته نمیشود ،ولی
بعدا شماری از مهاجران افغان در ایران شکایت کردند
که شهریهی امسال نسبت به سالهای قبل افزایش
یافته است.
نظر به گفتههای آقای فانی ،دولت ایران در برای
هر دانشآموز افغان ،جدا از تجهیزات و فضا ،یک

میلیون و  ۸۵۰هزار تومان هزینه میکند .فانی گفته
است« :بخشی از این دانشآموزان در مدارس ایرانی
بهصورت رایگان ثبت نام میشوند و تعداد دیگری نیز
با ضوابطی ،کمکهزینه پرداخت میکنند ،کما اینکه از
دانشآموزان ایرانی نیز کمکهزینه دریافت میشود».
وزیر آموزش و پرورش ایران همچنین گفته است که
نزدیک به یکنهم هزینهی دانشآموزان افغان را خود
دانشآموزان به شکل قسط میپردازند .گفته میشود،
حدود  ۸۰درصد دانشآموزان خارجی در ایران را
افغانها تشکیل میدهند.
در سالهای اخیر محدودیتهایی در بارهی تحصیل
شهروندان خارجی و فرزندان آنها در مدارس ایران
وضع شده بود و اتباع خارجی ،از جمله افغانها و
عراقیها نمیتوانستند در مدارس تحصیل کنند.نزدیک
به چهار دههی گذشته ایران میزبان میلیونها مهاجر
افغان بوده است و هرازگاهی موضوع بدرفتاری با
افغانهای مقیم ایران خبرساز میشود( .بیبیسی)

