
نمایندگان مجلس و شکست سنت معامله گری در خانه ی ملت
رییس جمهور محمد اشرف غنی در دیداری به اعضای اداری مجلس نمایندگان گفته است،  روز سه شنبه به طور 
رسمی نامزد وزیران حکومت وحدت ملی و برنامه ی پنج ساله  اش را به مجلس نمایندگان معرفی می کند و در 
ضمن روشن ساخته که تأیید یا رد نامزد وزیران از صالحیت های مجلس نمایندگان می باشد و در آن مورد مداخله 
نمی کند. قرار بود که وزیران پیش نهادی به روز شنبه به مجلس معرفی شوند؛ اما معرفی نشدند. رییس جمهور 
علت تأخیر معرفی وزیران پیش نهادی را به مجلس نمایندگان در روز شنبه، نبود آمادگی الزم مطرح کرده است. 
اکثریت  اسناد تحصیلی  و  زندگی نامه  به بی بی سی گفته است که  نمایندگان  عرفان اهلل عرفان، منشی مجلس 

نامزد و زیران پیش نهادی به مجلس نمایندگان رسیده است.
مرحله ی رای گیری به وزیران پیش نهادی از سوی حکومت به مجلس نمایندگان در گذشته به خاطر برخوردهای 
خبرساز ترین  از  یکی  پیش نهادی،  وزیران  و  نمایندگان  از  بعضی  میان  معامله هایی  گاهی  و  سمتی  سلیقه ای، 
مرحله ها بوده است. یکی از نارسایی هایی که در این مرحله وجود داشته، این بوده که رهبری حکومت برای 

4صفحهاین که وزیران مطلوبش  از کابینه رای بگیرند، از رابطه و امکاناتی که در اختیار داشت ، برای گرفتن...
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رییس امنیت ملی با کارآیی اش 
برچسب ها را به چالش می کشد 
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صفحه 2

بمب اقتصادِی افغانستان

5 تکنولوژی 2015،
 آینده را تغییر می دهند

عهد جدید 
روابط افغانستان و پاکستان

جنرال کمپبل: 

داعش در افغانستان و پاکستان سربازگیری می کند

رحمت اهلل نبیل، رییس امنیت ملی افغانستان، برخالف مقام پیش از خودش، هرگز توسط گروه های حقوق بشری به داشتن 
شکنجه خانه در زیرزمینش متهم نشده است. بر عکس، تعداد زیادی از افغان ها بیم دارند که ممکن است آقای نبیل برای این 
کار بیش از حد مالیم و مهربان باشد. آن ها فکر می کنند که شکست دادن طالبان، دشمنان زیرک و مدبری که در میان 
افغان ها زندگی می کنند، مستلزم بی رحمِی ویژه ای است. در عین زمان، دیگر افغان ها و مقام های غربی نگران اند که 
آقای نبیل به اندازه ی ادعایش در زمینه ی مدرن سازی و کنترول  اداره ای که از ترس نیروی پولیس مخفی آموزش دیده 

توسط سازمان استخبارات اتحاد شوروی سابق )K.G.B( رشد کرد، متعهد نیست و در بی رحمی شهرت دارد. 
پس از دوره های کاری مجموعی بیش از سه سالش   به عنوان رئیس امنیت ملی، فرضیه ها در مورد آقای نبیل که 
اکنون برای حفظ این سمت در حکومت جدید نامزد شده است، این خواهد بود که پاسخ پرسش ها در مورد نبیل 
46 ساله، مقام پیشین سازمان ملل متحد، واضح تر خواهند بود. اما ارائه ی یک تعریف واضح از او هنوز بیش از حد 

مشکل است...



رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
مجلس  اداری  هیأت  با  دیدار  در  کشور  جمهور 
نمایندگان اعالم کرد که نامزدوزیران پیش نهادی 
به روز سه شنبه هفته ی روان به این مجلس معرفی 
نامزدوزیران،  خودش  گفت،  ادامه  در  او  می شوند. 
به  را  مرکزی  بانک  رییس  و  ملی  امنیت  رییس 
مجلس معرفی و بعد برنامه ی پنج ساله   ی حکومت 

را ارائه می کند.
رییس جمهور می گوید که رد یا تأیید نامزدوزیران از 
صالحیت اعضای مجلس است و وی در این زمینه 
مداخله نمی کند. قرار بود نامزدوزیران پیش نهادی 
دیروز به مجلس نمایندگان معرفی شوند؛ اما رییس 
جمهور در دیدار با هیأت اداری این مجلس گفته 

است که برای معرفی آنان آمادگی نداشته است.

در همین حال، محمد صالح سلجوقی، معاون دوم 
مجلس نمایندگان گفت که رییس جمهور خودش 
به روز سه شنبه تمام برنامه ها ی کاری وزیران را در 
مجلس تشریح می کند. به گفته ی او، اشرف غنی 
از اعضای مجلس نمایندگان خواسته است که بعد 
از تشریح برنامه ها، روند رای گیری به نامزدوزیران 

را به زودی آغاز کنند.
او در ادامه گفت که اسناد تحصیلی ۲۳ نامزد وزیر به 
روز چهارشنبه هفته ی گذشته به مجلس فرستاده 
شده و صرف دو-سه نفر باقی مانده بود. سلجوقی 
افزود که پس از تقاضای مجلس نمایندگان، اسناد 
باقی مانده دوباره روان شد و امروز یا فردا، کار روی 
آغاز  مجلس  کمیسیون های  در  نامزدوزیران  اسناد 

می شود.

پس از 105 روز تأخیر، اسامی نامزدوزیران، ریاست 
امنیت ملی و بانک مرکزی به روز دوشنبه هفته ی 
گذشته اعالم شد. رییس جمهور و رییس اجرایی 
انتخاب افراد شایسته و  تأخیر در معرفی کابینه را 
مسلکی عنوان کرده بودند. اما پس از معرفی اسامی 
گفتند  مجلس  نمایندگان  از  شماری  نامزدوزیران، 
نیستد و توان مدیریت  افراد مسلکی  این  اکثر  که 
را ندارند. از سوی دیگر، شماری از اعضای مجلس 
دوتابعیتی  نامزدوزیران  این  از  تعدادی  که  گفته اند 
مجلس  نمی دهند.  اعتماد  رای  آنان  به  و  هستند 
نمایندگان پس از اعالم اسامی نامزدوزیران تصمیم 

گرفته بود، به نامزدوزیران دوتابعیتی رای ندهد. 
تعویق رخصتی زمستانی

روان  هفته ی  در  مجلس  نمایندگان  بود  قرار 

این  دوم  معاون  اما  بروند؛  زمستانی  رخصتی  به 
به  امریکا گفته است که  به صدای  مجلس دیروز 
تصویب  و  نامزدوزیران  به  اعتماد  رای  دادن  دلیل 
است.  افتاده  تعویق  به  زمستانی  تعطیالت  بودجه، 
طرح بودجه از سوی مجلس پیش تر به دلیل عدم 
رعایت توازن رد و برای اصالحات دوباره به وزارت 

مالیه فرستاده شد.
هفته ی  چهارشنبه  روز  به  مالیه  وزارت  مقام های 
سال  بودجه ی  طرح  که  کردند  اعالم  گذشته 
گنجانیدن  و  اصالحات  از  پس  را   1۳94 مالی 
این  به  دوباره  مجلس،  نمایندگان  پیش نهادهای 
سوی  از  بودجه  این  هنوز  فرستاده اند.  مجلس 
مالی  از سال  که  حالی  در  نشده؛  تصویب  مجلس 

جدید بیش از سه هفته می گذرد.

شدن  مسدود  از  معارف  وزارت  روز:  اطالعات 
بیش از 500 مکتب به دلیل نا امنی در شماری از 
کرده  اعالم  و  داده  خبر  کشور  ناامن  والیت های 
از  دانش آموز  هزار    ۲50 حاضر  حال  در  که  است 
ننگ،  تربیه محروم شده اند. محمد آصف  و  تعلیم 
گفته  آزدی  رادیو  به  دیروز  وزارت  این  سرپرست 
سراسر  در  نا امنی ها  اثر  در  مکتب   5۳0 که  است 

کشور مسدود شده اند.
 70 در  ناامنی  اثر  بر  مکتب ها  این  او،  گفته ی  به 
ولسوالی کشور مسدود شده اند. آقای ننگ می گوید 
که در سال های گذشته در بیش تر مواقع کارمندان 

وزارت معارف، قربانی  نا امنی ها شده اند. به گفته ی 
مختلف  رویدادهای  در  گذشته  سال  هفت  در  او، 
از 4  انتحاری در سرتاسر کشور، بیش  انفجاری و 

هزار کارمند معارف کشته و زخمی شده اند.
ننگ هم چنان گفته است که در سال های گذشته 
حمالت  در  مکتب ها  شاگردان  از  زیادی  شمار  
انتحاری و انفجاری کشته شده اند. او افزوده است 
تمام  در  ولسوالی   70 از  بیش  حاضر  حال  در  که 
این  در  و  دارند  قرار  سرخ  خط  حلقه ی  در  کشور 
ولسوالی ها جنگ  ادامه یافته است. اکثر مکتب ها در 
والیت های هلمند، قندهار و ولسوالی  ناوه ی غزنی 

مسدود شده اند.
معارف کشور عالوه بر ناامنی، با مشکالت مختلف 
دیگر نیز مواجه است. در جریان سال های گذشته 
معارف  وضعیت  بهبود  برای  دالر  میلیون  صدها 
فساد  و  پول  اختالس  به خاطر  اما  شده؛  مصرف 
نداشته است. در  قناعت بخش  معارف رشد  اداری، 
مکتب  ساختمان  حتا  دور دست  مناطق  از  شماری 
درس  خیمه ها  زیر  دانش آموزان  و  ندارد  وجود 
مکتب های  از  شماری   دیگر،  سوی  از  می خوانند. 
هلمند،  والیت های  در  به ویژه  کشور،  دور دست 
بامیان، نورستان، دایکندی، غزنی، بدخشان و غور 

دچار کمبود معلمان مسکلی هستند. گفته می شود 
علوم  مضامین  دینی  علمای  مکتب ها  این  در  که 
طبیعی و ساینسی، از جمله بیولوژی، کیما، ریاضی، 

فزیک و هندسه را تدریس می کنند.
شماری از شاگردان و معلمان مکتب ها باور دارند، 
این  برای حل  گذشته  سال    1۳ در  معارف  وزارت 
مشکل برنامه ی دقیق و کارایی نداشته است. آنان 
از سران حکومت وحدت خواسته اند که برای حل 
برنامه های دقیق و مشخص  مشکالت ذکر شده، 
تا وضعیت معارف در کشور  را روی دست گیرند، 

بهبود یابد.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
سوی  از  محمد   حضرت  کاریکاتور  نشر  کشور 
مسئوالن مجله ی شارلی ابدو را محکوم کرده و آن  
را اهانت بزرگ به دین مقدس اسالم و مسلمانان 
جهان خوانده است. او به نمایندگی از مردم مسلمان 
افغانستان، این عمل توهین آمیز را تقبیح کرده و گفته 
غیر مسئوالنه  عمل  مقدسات،  به  توهین  که  است 

است.
نشر  با  دیروز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
کرد،  اعالم  غنی  اشرف  از  نقل  به  خبرنامه ا ی 
آزادی بیان باید به شکل سازنده   و برای هم زیستی 
مسالمت آمیز و تفاهم بیش تر میان ادیان به کار گرفته 
شود. شماری از علمای دینی و اعضای شواری ملی 

نیز نشر این کاریکاتور را تقبیح کرده اند.

سایر  به  نسبت  افغانستان  می گوید،  جمهور  رییس 
کشورها، سال ها از جنگ و خشونت رنج برده است. 
بنابراین، ضرورت به تفاهم و هم زیستی مسالمت آمیز 
ملت  از هر  بیش تر  را  مردمان جهان  میان همه ی 
دیگر  درک می کند. مجله ی شارلی ابدو چهار شنبه 
به  را  اسالم  پیامبر  از  کاریکاتوری  گذشته  هفته ی 

چاب رساند و با تیراژ میلیونی به فروش رسید.

این نخستین شماره ی مجله ی شارلی ابدو بود که 
پس از حمله ی مسلحانه ی اخیر به دفتر این مجله 
که به کشته شدن چهارده تن، به شمول کارمندان، 
آن منجر شد، به چاپ رسید. مجله ی شارلی پیش 
از این نیز کاریکاتور پیامبر اسالم را نشر کرده بود 
و حمله به دفتر این مجله در پاریس فرانسه، انتقام 

پیامبر اسالم عنوان شد.

محمد،  عاقل  ناشناس،  مسلح  مردان  روز:  اطالعات 
خبرنگار رادیوی محلی اسپین غر را در ولسوالی بتی کوت 
ولسوال  فاروق،  رسانده اند. غالم  قتل  به  ننگرهار  والیت 
مردان  که  است  گفته  دیروز  ننگرهار  والیت  بتی کوت 
مسلح ناشناس شب جمعه عاقل محمد را کشته و دو تن 
از دوستانش را زخمی کرده اند. به گفته ی او، این رویداد در 
منزل عاقل محمد در ولسوالی بتی کوت والیت ننگرهار رخ 
داده است. در همین حال دیده بان رسانه های آزاد افغانستان 
گفته  نی  است.  کرده  را محکوم  عاقل محمد  قتل  )نی( 
از  مراسم عروسی  در یک  این خبرنگار محلی  است که 
سوی مردان مسلح ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسیده 

است. نی از ارگان های امنیتی خواسته است که عامالن 
انگیزه ی  هنوز  کنند.  محاکمه  و  شناسایی  را  رویداد  این 
پیوند  در  و  نیست  معلوم  این خبرنگار محلی  قتل  اصلی 
به این قضیه، کسی بازداشت نشده است. در ماه اول سال 
۲015 این نخستین بار است که یک خبرنگار محلی در 
کشور به قتل رسیده است. در سال ۲014 خشونت و قتل 
علیه خبرنگاران 64 درصد افزایش یافته بود و  نی هنگام 
ارائه ی گزارش خود، از حکومت وحدت ملی خواسته بود 
که در قسمت کاهش خشونت علیه خبرنگاران تالش کند. 
در  رویداهای مختلف  در  در سال ۲014 هشت خبرنگار  

کشور کشته شده بودند.

فرمانده  رحیمی،  عبدالرحمان  روز:  اطالعات 
پولیس والیت کابل دیروز در یک نشست خبری 
در کابل، از بازداشت 174 مظنون از مناطق مختلف 
که  گفت  نشست  این  در  او  داد.  خبر  والیت  این 
قاچاق  مسلحانه،  سرقت های  اتهام  به  افراد  این 
سالح، اختطاف، سرقت وسایط و انتقال پول جعلی 

بازداشت شده اند.

در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های وزارت داخله 
به روزنامه ی اطالعات روز آمده است که رحیمی 
گفت که از نزد این افراد مقداری سالح و مهمات 
نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. به گفته ی 
که  را  سیم  باکس  دستگاه  یک  کابل  پولیس  او، 
نیز  می شود   استفاده  تروریستی  فعالیت   در  آن  از 

به دست آورده است.

دالر  هزار  صد   ۳ دستگاه  این  مجموعی  قیمت 
شبکه های  کارت های  و  سیم  است  آمریکایی 
تولید  غیر قانونی  به طور  را  مخابراتی  مختلف 
است  آمده  داخله  وزارت  خبرنامه ی  در  می کند. 
که در پیوند به این قضیه ۳ تن بازداشت شده اند. 
رحیمی هم چنان از گرفتاری یک گروه  تروریستی 

در کابل نیز خبر داد.

به گفته ی او، پولیس کابل در هماهنگی با منسوبان 
تن ،   ۲7 گرفتاری  با  ملی،  امنیت  عمومی  ریاست 
تروریستی در کابل جلو گیری  بزرگ  از یک عمل 
از  ملی  پولیس  که  می گوید  رحیمی  است.  کرده  
برای  و  برخوردار شده  آموزش های خوب مسلکی 
توانایی  حرفه ای،  مجرمان  و  تروریستان  گرفتاری 

کافی دارد.

اطالعات روز: پس از نشر گزارشی در روزنامه ی 
خانواده ی   700 حضور  مورد  در  روز  اطالعات 
با بیرق های سیاه در شماری  مسلح خارجی همراه 
از ولسوالی های غزنی و زابل، جنرال جان کمپبل، 
کرده  تأیید  کشور  در  ناتو  جدید  مأموریت  فرمانده  
است که نظر به گزارش های رسیده، گروه موسوم 
به داعش در افغانستان و پاکستان جوانان را جذب 

می کند.
در  دیروز  کشور  در  ناتو  جدید  مأموریت  فرمانده 
به  نظر  که  است  گفته  تایمز«  »آرامی  با  گفت و گو 
تندرو دولت اسالمی برای  آنان، گروه  گزارش های 
تقویت صفوف خود، از افغانستان و پاکستان  سرباز 
جذب می کند. به گفته  ی او، در حال حاضر این گروه 

تندرو در افغانستان و پاکستان مصروف سربازگیری 
است.

چندی پیش شماری از مسئوالن محلی و باشندگان 
والیت غزنی به روزنامه ی اطالعات روز گفته بودند 
رسنه ی  بازار  در  خارجی  افراد   150 تا   100 که 
خانواده  ی   700 هم چنان  و  غزنی  گیالن  ولسوالی 
جاغوری  ولسوالی  اطرف  مناطق  در  مسلح  خارجی 
که زبان های فارسی و پشتو را نمی فهمند، جابه جا 

شده اند.
پیش از این سرپرست والیت غزنی و والی پکتیکا 
که 1050  بودند  گفته  مشترکی  خبری  نشست  در 
خانواده ی خارجی مسلح در شماری از مناطق این دو 
والیت جابه جا شده اند و خودشان را مربوط به گروه 

داعش خوانده اند. پس از آن مسئوالن در والیت های 
مسلح  خانواده های  حضور  از  سرپل  و  فراه  هلمند، 
بیرق های  با خودشان  افراد  این  دادند.  خارجی خبر 

سیاه دارند.
خودش  که  است  کرده  تأکید  کمپبل  حال،  این  با 
گزارش ها مورد جلب و جذب جوانان از سوی گروه 
داعش را دیده است. به گفته ی او، نظر به گزارش ها، 
آشکارا  به طور  پاکستان  و  افغانستان  در  برخی ها 
شب نامه پخش کرده اند و در تالش جذب افراد جدید 

در صفوف گروه داعش یا دولت اسالمی هستند.
او گفته است که در  این زمینه  به طور عمیق تحقیق 
و بررسی می کنیم: »من ارائه ی معلومات استخباراتی 
به همکارانم را از اولویت ها می دانم؛ اما اگر صادقانه 

بگویم، تا حال معلومات همه جانبه به دسترس ما قرار 
نگرفته است«. اما او گفته که اهداف و نظر ات طالبان 
وابسته به مال عمر، با داعش متفاوت اند، ولی برخی 
را  رهبرشان  این که چندین سال  از  از جنگ جویان 
ندیده اند، ناراضی هستند و می خواهند راه دیگری را 

انتخاب کنند.
وزارت  حال، صدیق صدیقی، سخنگوی  در همین 
امور داخله حضور گروه داعش در کشور را رد کرده 
سیاه،  بیرق های  دارای  افراد  او،  گفته  ی  به  است. 
جنگ جویان طالب و شبکه ی حقانی هستند و آنان 
فعالیت  نقاط مختلف کشور  در  به نام های گوناگون 
تأثیر  تحت  که  خواسته  جوانان  از  صدیقی  دارند. 

تبلیغات این گروه نروند و به صفوف آنان نپیوندند.
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نامزدوزیران روز سه شنبه به مجلس معرفی می  شوند

وزارت معارف: بیش از 500 مکتب در کشور مسدود شده اند

اشرف غنی نشر مجدد کاریکاتور حضرت محمد را محکوم کرد

قتل یک خبرنگار محلی در والیت ننگرهار

بازداشت 174  مظنون از مناطق مختلف کابل 

جنرال کمپبل: 
داعش در افغانستان و پاکستان سربازگیری می کند

نامزد وزیران
 شناخته شده و ناشناخته

قرار است روز سه شنبه هفته ی جاری رییس جمهور غنی به 
پیش نهادی  معرفی  وزیران  برود و ضمن  نمایندگان  مجلس 
کابینه ی حکومت وحدت ملی، برنامه ی پنج ساله ی حکومتش 
را نیز به نمایندگان مردم در شورای ملی ارائه نماید. در حال 
حاضر کمسیون های کاری مجلس نمایندگان اسناد تحصیلی 
می شود،  گفته  می نمایند.  بررسی  را  نامزد وزیران  هویتی  و 
مجلس  به  رییس جمهور  از سوی  افراد  این  معرفی  از  پس 
برنامه های کاری  و  افراد  این  به معرفی  نمایندگان، سه روز 
آن ها در وزارت هایی که به آن ها معرفی گردیده اند، اختصاص 
یافته است و پس از آن در یک روز برای تمام نامزدوزیران 

پیش نهادی حکومت، صندوق رای گیری گذاشته می شود.
در  نمایندگان  مجلس  کاری  کمسیون های  می شود،  گفته 
جریان بررسی اسناد تحصیلی و تابعیت  نامزدوزیران در یافته اند 
که چندین تن آن ها تابعیت دوگانه دارند و حتا نام نامزد وزیر 
وزارت زراعت در لیست مجرمان تحت پیگرد پولیس انترپول 

 است.
و  دقیق  شناخت  با  افراد  این  تمام  انتخاب  می رسد  نظر  به 
همه جانبه از آن ها صورت نگرفته است. برخی از این افراد به 
یک بارگی در لیست نامزدوزیران پیش نهادی کابینه ی حکومت 
وحدت ملی مطرح شده و هیچ گونه اطالعاتی در مورد هویت، 
کارکرد و گذشته ی آن ها وجود ندارد. برخی از این افراد که 
در وزارت خانه های مهم و کلیدی معرفی شده اند، تاکنون نه 
نه  است،  دیده  غیر دولتی  و  دولتی  ادارات  در  را  آن ها  کسی 
نامی از آن ها در فعالیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در 
از کارکرد های  اثری  برده شده  است و نه هم هیچ  رسانه ها 
علمی و فرهنگی آن ها به مردم معرفی شده است. چهره های 
غریب و ناشناخته ای که از کنج عزلت، فراموشی و انزوا ، اغلبا 
حکومت  درون  به  سیاسی  آدرس های  از  کشور  از  خارج  از 
وحدت ملی معرفی شده و هیچ اطالعاتی در مورد آن ها وجود 
ندارد. با گذشت نزدیک یک هفته از اعالن اسامی این افراد 
به عنوان نامزد وزیر و جست وجوی مردم و روزنامه نگاران در 
مورد هویت و گذشته ی آن ها، تاکنون هیچ گونه اطالعاتی در 
مورد آن ها پیدا نشده  است. تمام اطالعات در مورد این افراد 
به چند مورد مختصر و کلی ای ختم می شود که خود آن ها 
در معرفی خود به حکومت داده اند. فراتر از آن نه از سابقه ی 
کاری و چگونگی تحصیل و کار آن ها اطالعی در دست است 
و نه هم کسی از نوع تفکر و اعتقاد سیاسی و فکری آن ها 
چیزی می داند. در حالی که برخی دیگر از این افراد، هرچند 
نام های آشنا  اما هرکدام  چهره های جدید در کابینه هستند؛ 
در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور می باشند. 
این افراد از پایگاه های دانشگاه، با هویت روشن و گذشته ی 
نامزد  کشور  مدیریتی  عرصه ی  در  ُپر دست آورد  و  باافتخار 
شده اند و مردم افغانستان در مورد شخصیت، تفکر و گذشته ی 

آن ها اطالعات کافی دارند.
در حالی که برای دادن رای اعتماد، ضرور است که نمایندگان 
از هویت، شخصیت و تفکر این افراد اطالعات کافی داشته 
چه  بدانند،  که  دارند  حق  شهروندان  برآن،  افزون  و  باشند 
کسانی، با کدام تخصص، چه نوع گذشته و چه نوع تفکری 
می گیرند.  عهده  به  را  کشور  رهبری  و  مدیریتی  عرصه ی 
هرچند شهروندان در انتخاب اعضای کابینه عمال هیچ نقشی 
چه  اختیار  در  ملی  سرمایه ی  دارند  بدانند،  حق  اما  ندارند؛ 

کسانی قرار می گیرد.
بدون  و  سطحی  بسیار  نامزدوزیران  معرفی  و  گزینش  روند 
سطحی  اندازه ای  به  روند  این  است.  گرفته  صورت  تأمل 
انترپول  پولیس  پیگرد  تحت  مجرمان  از  یکی  حتا  که  بوده 
نیز به عنوان نامزد وزیر تأیید رییس جمهور و رییس اجرایی 
کابینه  اعضای  لیست  به  افرادی  را گرفته است. ورو د چنین 
نشان می دهد که رییس جمهور و رییس اجرایی افرادی که 
از سوی متحدان شان برای عضویت در کابینه معرفی شده اند 
را بدون شناخت کافی تأیید کرده اند. با این که گفته می شد، 
نامزدوزیران،  از  امتحان  و  با مصاحبه  رییس جمهور خودش 
صالحیت و اهلیت آن ها را تأیید کرده ؛ اما این روند با دقت 

صورت نگرفته است.
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رحمت اهلل نبیل، رییس امنیت ملی افغانستان، برخالف مقام 
به  بشری  حقوق  گروه های  توسط  هرگز  خودش،  از  پیش 
داشتن شکنجه خانه در زیرزمینش متهم نشده است. بر عکس، 
تعداد زیادی از افغان ها بیم دارند که ممکن است آقای نبیل 
برای این کار بیش از حد مالیم و مهربان باشد. آن ها فکر 
می کنند که شکست دادن طالبان، دشمنان زیرک و مدبری 
بی رحمِی  مستلزم  می کنند،  زندگی  افغان ها  میان  در  که 
ویژه ای است. در عین زمان، دیگر افغان ها و مقام های غربی 
زمینه ی  در  ادعایش  اندازه ی  به  نبیل  آقای  که  اند  نگران 
پولیس  نیروی  ترس  از  که  کنترول  اداره ای  و  مدرن سازی 
مخفی آموزش دیده توسط سازمان استخبارات اتحاد شوروی 
بی رحمی  در  و  نیست  متعهد  کرد،  رشد   )K.G.B( سابق 

شهرت دارد. 
پس از دوره های کاری مجموعی بیش از سه سالش   به عنوان 
اکنون  که  نبیل  آقای  مورد  در  فرضیه ها  ملی،  امنیت  رئیس 
برای حفظ این سمت در حکومت جدید نامزد شده است، این 
خواهد بود که پاسخ پرسش ها در مورد نبیل 46 ساله، مقام 
ارائه ی  اما  بود.  واضح تر خواهند  متحد،  ملل  پیشین سازمان 

یک تعریف واضح از او هنوز بیش از حد مشکل است.
این امر احتماال او را به خوبی برای کارش مناسب می سازد – 
بیش تر  اغلب  استخباراتی  مأموران  بهترین  رفته،  هم  روی 
فراموش شدنی و از یادبردنی اند تا این که جذاب باشند. آقای 
نبیل، مرد نرم و مالیمی که جاکت ها و لباس های کمرنگ را 
دوست دار د، تقریبا شباهتی به رییس یک سازمان استخباراتی 

جنوب آسیا ندارد.
نقش  اروپایی  قدرت های  و  متحده  ایاالت  که  وجودی  با 
بوده  آن  به دنبال  به شدت  او  می کنند،  محدود  را  جنگی شان 
است تا بازخیر طالبان را در حاشیه نگهدارد، مانع ریشه دوانی 
دولت  نفوذ  از  و  شود  افغانستان  در  القاعده  بقایای  تازه ی 
کند.  جلوگیری  افغانستان  در  ستیزه جویان   میان  در  اسالمی 
ریاست امنیت ملی، تحت رهبری او خط مستقلی را نمایش 
را   )C.I.A( امریکا  استخباراتی  سازمان  حتا  که  است  داده 
را  ریاست  این  مأموران  است؛ سازمانی که  شگفت زده کرده 
نیاز آن ها را فراهم می کند  آموزش می دهد، تجهیزات مورد 
استخباراتی  مأموران  می کند.  مالی  تأمین  را  ریاست  این  و 
منبع  به  را  منطقه  شورشیان  بدنام ترین  از  برخی  افغانستان 
این  و  کرده اند  تبدیل  اطالعات شان  کسب  برای  خارجی 
شورشیان به طور بالقوه از این مأموران نیابت می کنند. ریاست 
کشانده  مرز  امتداد  در  را  جنگش  نهانی  به طور  ملی  امنیت 
است و رهبران طالبان را که در پاکستان پناهگاه دارند، هدف 

قرار می دهد.
به آن ها  اند که می توان  این ها دست آورهایی  افغانستان،  در 
می آید،  پیش  ملی  امنیت  ریاست  از  وقتی صحبت  اما  بالید. 
آقای نبیل بر هیچ یک از آن ها تأکید نمی کند. او در عوض  
در مورد ضرورت محافظت از افغان ها و حقوق آن ها صحبت 
از  بخشی  بیان  »آزادی  گفت:  مصاحبه ای  در  وی  می کند. 
»ما  است«.  آن  از  بخشی  بشر  حقوق  به  احترام  است.  آن 
را  اما وی یک هشدار  باشیم«.  سیاسی  پولیس  نمی خواهیم 
بر آن افزود: »ما در وسط یک جنگ قرار داریم. بسیار سخت 

است بگوییم که ما در این مرحله کامل هستیم«.
با وجودی که ریاست امنیت ملی نیروهای شبه نظامی مختص 

آمریکایی ها  از  پیچیده ای  توانایی های  دارد،  را  خودش  به 
کسب کرده است و اجازه ی نظارت و بازداشت مردم خودش 
را دارد. میزان پنهان کاری ای که این ریاست را احاطه کرده 
است، از ترس این که این ریاست در واقع نسخه ی جدیدی از 

پولیس مخفی سابق باشد، نکاسته است.
استفاده ها،  سوء  دیگر  و  اذیت  و  آزار  از  مستندی  موارد 
آشغال هایی اند که بر سوابق این ریاست ریخته اند و هر چند 
آقای نبیل واحد ویژه ی تحقیقی داخلی را ایجاد کرده است 
و به ناظران افغان و بین المللی حقوق بشر به تأسیسات این 
ریاست دسترسی داده است، حامیان حقوق بشر می گویند که 
تغییرات ماهیتی به اقدامات و تعقیب علنی نیاز دارد که هنوز 

تحقق نیافته است.
به  گسترده  به طور  ملی  امنیت  ریاست  حال،  همین  در 
صحبت های تیلفونی افغان ها گوش می دهد. مقام های افغان 
گفتند، در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته که 
نزدیک بود کشور را تجزیه کند، افسران ریاست امنیت ملی 
ضبط صوت هایی را در مورد تالش های تقلب به نفع اشرف 

غنی، که در نهایت انتخابات را برد، بیرون دادند.
مقام های افغان و غربی می گویند، باور ندارند که آقای نبیل در 
بیرون دادن ضبط صوت ها به تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل، 
نقشی ایفا کرده باشد. آقای نبیل اغلب توسط حامیان هردو 
تیم انتخاباتی به خاطر بی طرفی نسبی اش در جریان بحران، 
تحسین می شود و اکنون او با آقای غنی روزانه دیدار می کند. 
اما اگر دسته بندی های جناحی در حکومت جدید چالشی را در 
برابر آقای نبیل قرار داده باشند، این چالش تقریبا دلهره آورتر 
دشمنان  از  رنگارنگی  مجموعه ی  توسط  که  نیست  آنی  از 
سابقی که اداره ی او را تشکیل می دهند، در برابر او قرارداده 
سابق  عوامل  امروزی،  ملی  امنیت  ریاست  در  است.  شده 
 )K.G.B( آموزش دیده ی سازمان استخباراتی اتحاد شوروی
دهه ی  در  که  می کنند  کار  مجاهدینی  جنگ جویان   کنار  در 
1980 این عوامل در برابر آن ها جنگیدند. هردو گروه بیزاری 

مشترکی دارند که حاصل دوران حاکمیت طالبان است.
تفکر  فاقد  داخلی  گروه  دو  این  که  می کند  ادعا  نبیل  آقای 
که  آنچه  مورد  در  مشترکی  حس  حتا  یا  اند،  استراتژیک 
همه ی  کردن  متحد  که  گفت  وی  ندارند.  دهند،  انجام  باید 
آن ها » بزرگ ترین چالش ماست«. راه حل او این بوده است 
که نسل جدیدی از مقام هایی روی کار آیند  که مانند خود 
این  در  زنند.  پیوند  را  غرب  و  افغانستان  میان  شکاف  او 
در رشته ی  پیشین سازمان ملل متحد که  مقام های  ریاست 
برنامه نویسی کمپیوتری تحصیل کرده اند و کارمندان جوانی 
با لباس تر و تمیز و نکتایی های روشن که در رشته ی مدیریت 
در دانشگاه های امریکایی و اروپایی تحصیل کرده اند، وجود 

دارند.  
آقای نبیل که در روستایی در جنوب کابل متولد شده است، 
پدرش را در سنین جوانی از دست داده است و بخش بزرگی 
از دوران کودکی اش را با کاکایش در کابل گذرانده است. اما 
وی برای این که توسط حکومت مورد حمایت شوروی برای 
تحصیالت به مسکو فرستاده نشود، در اواسط دهه ی 1980 

به پاکستان فراری شد.
وی زندگی در پاکستان را به اندازه ای سخت توصیف کرد که 
مهره دوزی  از طریق  را  ناچیزی  معیشت  که  مادرش،  زمانی 

در  بتواند  او  تا  می فرستاد  پول  برایش  می کرد،  تأمین  لباس 
رشته ی مهندسی ساختمان تحصیالتش را تمام کند. وی پس 
از فراغتش با پناهندگان در شرق افغانستان کار می کرد و این 
در  متحد  ملل  نمایندگی سازمان  در  کاری  تا  باعث شد  امر 
او در طول حاکمیت طالبان آن جا ماند؛ طالبانی  بیابد.  کابل 
که به گفته ی خودش دو بار او را به خاطر داشتن ریش خیلی 

کوتاه مورد ضرب و شتم قرار دادند.
یک همکار قدیمی آقای نبیل در سازمان ملل متحد، در سال 
کرزی  جمهور  رییس  ملی  امنیت  شورای  در  را  وی   ۲004
نیروهای محافظتی جدید که  به زودی مسئول  او  و  گماشت 
برای حفاظت رییس جمهور آموزش دیده بودند، تعیین شد. 
رییس  از  محافظت  نیروهای  به  که  نیروهایی  کردن  اداره 
ثابت  تا  داد  نبیل فرصت  آقای  به  بود،  یافته  جمهور شهرت 
کند که او سرسخت تر از آنی است که رفتار استادی او نشان 
قصد  سوء  با  او  مردان  که  زمانی   ،۲008 سال  در  می دهد. 
ترور آقای کرزی در جریان یک رژه   مبازه کردند، ستاره ی او 
طلوع کرد. دو سال بعد، آقای کرزی پس از برکناری رییس 
امنیت ملی، او را در سمت رهبری این اداره گماشت. اما در 
سال ۲01۲، زمانی که آقای کرزی یکی از متحدان سیاسی 
یک  هدف  را  خود  او  کرد،  تعیین  او  جانشین  را  نزدیکش 

دسیسه ی کاخ یافت.
خالد،  اسداهلل  نکرد.  دوام  زیاد  او  تبعید  دوران  حال،  این  با 
در  داشتن یک شکنجه خانه  به  قبل  که سال ها  او،  جانشین 
زیرزمینش متهم شده بود، چند ماه پس از تعیین شدنش به 
این مقام، در جریان یک بمب گذاری انتحاری شدیدا زخمی 
شد. آقای کرزی دوباره به آقای نبیل رو کرد و او را در مقام 
سرپرست ریاست امنیت ملی کاندید کرد. در ماه جاری، آقای 
تأیید  منتظر  که  کرد  نامزد  سمت  این  به  را  او  دوباره  غنی 

پارلمان است.
از سرگیری پروژه ی حساسی که در جریان اولین دور ریاستش 
وظایف  نخستین  جمله ی  در  بود،  کرده  آغاز  ملی  امنیت  در 
طالبان   ۲ شماره  مقام  محسود،  لطیف  کردن  تبدیل  بود:  او 
احتماال  و  اطالعات –  منبع خارجی کسب  به یک  پاکستان، 
نبیل گفت  آقای  استفاده شود.  پاکستان  نماینده ای که علیه 
که آقای محسود در درجه ی اول به عنوان منبع استخبارات 
»به  می خواستند  هم چنین  افغان ها  اما  بود.  شده  گماشته 
را  کار  این  می توانند  آن ها  اگر  که  بفرستند  پیامی  پاکستان 

بکنند، ما هم می توانیم این کار را انجام دهیم«.
مهم نیست هرچه که بود؛ اما وقتی مقام های امریکا در سپتامبر 
۲01۳ به مسئله پی بردند، از این مناسبت خشمگین بودند. 
آن ها یک تیم عملیاتی ویژه را فرستادند تا آقای محسود را 
از کاروان ریاست امنیت ملی، که او را سال گذشته به کابل 
انتقال می داد، برباید. محسود تا ماه دسامبر که به مقام های 
پاکستان تحویل داده نشده بود، در توقیف نیروهای امریکایی 
قرار داشت. هرچند او به صراحت تأیید نخواهد کرد که ریاست 
امنیت ملی به برقراری ارتباط با دیگر ستیزه جویان ادامه داده 

است؛ اما به شدت اظهار کرد که قضیه همین بوده است.
آقای نبیل گفت که آمریکایی ها »نزد من آمدند و من گفتم 
که ما هم مثل هر سازمان استخباراتی دیگر حق داریم منابع 
داشته باشیم«. وی اضافه کرد: »من فکر می کنم این خیلی 

مهم است که بسیار صریح و بی پرده باشیم«.
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تخصص گرمایی تیوری جدید است. تیوری ای که واضح می کند، جهان هرگز 
متوقف نخواهد شد. یک عده از اراذل و اوباش کشورهای غربی که نام خود 
را دانشمند می گیرند، مدام اخطار می دهند که عمر جهان کوتاه خواهد شد و 
هر روز هم بیش تر! اما حیف که دستم به این نامردان بی فکر نمی رسد تا به 
آن ها می گفتم که گرمایش زمین، نشان از کوتاه شدن عمر جهان نیست. بعد 
خیلی جسورانه تیوری تخصص گرمایی را به مغز هنگ شان وارد می کردم تا 

دست از تالش  و مصرف های بی جا بردارند.
بر اساس تخصص گرمایی، نه بهتر است اول تعریف کنم که تخصص گرمایی  
در  امور  مدیریت  و  رهبری  برای  معیاری  و  قالب  تخصص گرمایی  چیست. 
سطح کشور هاست. مثاًل همین افغانستان را در نظر بگیرید. متخصصان خود 
ما  معادن  که  می گویند  خارجی  تحقیقاتی  نهادهای  و  شرکت ها  زبان  از  ما 
سرشار است. اگر درست استفاده شود، نه تنها کل افغانستان به یک زندگی 
مرفه خواهد رسید، که حتا شیوخ عربستان هم برای ارضای خواهشات نفسانی 
خویش، از ما طلب کمک خواهند کرد، یا قرض خواهند گرفت. اگر این حرف 
آن ها درست باشد، نشان می دهد که مدیریت و رهبری امور ما نقض دارد. 
یا همین روزها که پنج دقیقه برق داریم و پنج ساعت دیگر برق نداریم را 
در نظر بگیرید. ما در حالی با این عمل شیطانی دست و لهجه نرم می کنیم 
که دریاهای ما مست و ملنگ، از دره های تنگ و پرشیب خودمان با خروش 
عظیم و بی نظیری عبور می کنند و به کشورهای همسایه می ریزند تا آن ها در 
کشورهای شان هم سیب بکارند، هم گندم زرع کنند و هم بند برق بسازند و 
برای ما برق کمک کنند. می بینید که هزاران مثال از این دست وجود دارد تا 
ثابت کند که رهبری و مدیریت امور در کشور ما مشکل دارد و این مشکل 

چیزی نیست که تازه باشد؛ تا بوده چنین بوده.
نگاه  عزیز مان  کشور  فرهنگ سگ جنگی  به  اگر  حتا  حالت،  هم چو  یک  در 
کنیم، به خوبی به این نتیجه می رسیم که تخصص گرمایی، یگانه راه حل بدون 
تلفات مشکالت فوق می باشد. در قالب تخصص گرمایی، مردمان یک کشور 
اجازه می یابند که در انتخابات شرکت کنند. البته الزمی نیست که انتخابات 
دو بار برگزار شود، ولی انتخابات دو دوره  ای را ارجحیت می دهد. ذکر دالیل 
گفتم  ببخشید.  مرا  لطف گرمایی خویش  با  نیست. شما  مجالی  این جا  را  آن 
که مردم اجازه می یابند که در انتخابات شرکت کنند؛ اما این که چه کسی به 
بلکه کار یک موی سفید است.  ریاست جمهوری می رسد، کار مردم نیست، 
هزینه های مادی و انسانی انتخابات هرقدر باال باشد، زمینه ی اجرایی تیوری 
انتخابات برگزار شد، نتیجه های  تخصص گرمایی بیش تر است. بعد از آن که 
انتخابات یا باید گم شوند، یا باید جنجالی. در غیر آن باید شخصی به ریاست 
جمهوری برسد که مردم انتخاب کرده اند؛ در حالی که خیلی واضح است که 
مردم افغانستان اکثراً نه تخصص دارند و نه در مورد تخصص فکر می کنند. 
اعتبار  و  رای  مافوق  است،  تیوری تخصص گرمایی  مبنای  که  بناًء تخصص 
مردم است. البته گاهی نمونه هایی از تخصص گرمایی در تاریخ  اتفاق افتاده؛ 
چون به صورت تیوریک بیرون داده نشده، اصالت و امتیاز این تیوری به ما 

تعلق می گیرد.
گوسفند،  رمه های  مثل  خرد  این  می شود.  آغاز  خردگرایی  انتخابات،  از  بعد 
صاحب از قبل تعیین شده دارد. روزها اگر بیرون برو د، شب ها از روی فطرت 
خویش، به خانه ی صاحبش می رود. صاحب خرد، باید رییس جمهور شود. غیر 
از او هرکسی رییس جمهور شود، خطر صد برابر شدن طالب و حضور داعش 
در کشور  ایجاد می شود و افزایش پیدا می کند. او که رییس جمهور شد، هنوز 
مراسم تحلیف را انجام نداده، شعار تخصص و شایسته ساالری بیرون می دهد. 
شعار او به چندین زبان ترجمه می شود. چاپلوسان زیادی قطار می شوند که به 
او تقدیر نامه بدهند؛ چون آن ها از قبل می دانند که او بهترین است. او چون 
به تخصص عقیده دارد، هرچند که چاپلوسان تقدیرنامه ی شایستگی را به او 
بدهد، بازهم آن ها را از دایره ی حکومت بیرون می کند. حاال ذهن شما طرف 

فاروق وردک نرود؛ چون من به او کاری ندارم. 
تعیین  را  خویش  کابینه ی  باید  جمهوری  رییس  هر  تحلیف،  مراسم  از  بعد 
باشد.  متخصص  باید  هم  کابینه  است.  هیچ  همه چیز  کابینه،  بدون  کند. 
قانونی  و  وقت الزمی  دارد  رییس جمهور حق  اصل تخصص گرمایی،  طبق 
وارد  به ملت  این که کوچک ترین ضرری  بدون  را نقض کند ،  کابینه  معرفی 
در  دقت  کابینه،  معرفی  در  تأخیر  دلیل  که  کند  استدالل  هم  همیشه  شود. 
انتخاب چهره هاست. دقت هرچند وقت گیر باشد، خالی از لطف نخواهد بود. 
به طور مثال، همه ی اقتصاددانان تنوع در تولید و مصرف را توصیه می کنند. 
همین طور اگر متخصص پیداگوژی، بعد از ماه ها دقت، برای وزارت زراعت 
و  آمد  تجارت  اگر متخصص  یا  ندارد.  تعجب  اصاًل  معرفی شد،  مال داری  و 
وزیر اطالعات و فرهنگ مقرر شد، باز تعجبی ندارد. همه از باب دست یابی 
تنوع است. آخر سر، طبق اصل تخصص گرمایی،  به نعمت  این متخصصان 
هیچ اشکالی ندارد که بعد از این همه دقت در انتخاب چهره ها، یکی از این 
عالی جنابان دغل و دزد برآید و پولیس انترپل در تعقیبش باشد. چنین افرادی 
اگر عنان کار را به دست گیرند، وضعیت کشور از حاال به مراتب  بهتر و بهتر و 

بهتر و بهترین بتر می شود.

خبرنگار ناراضی

تخصص گرمایی

هادی دریابی

رییس امنیت ملی
 با کارآیی اش برچسب ها را

 به چالش می کشد 
منبع: نیویارک تایمز

نویسنده: متیو روزنبرگ
برگردان: حمید مهدوی

از سرگیری پروژه ی حساسی که در جریان اولین دور ریاستش 
در امنیت ملی آغاز کرده بود، در جمله ی نخستین وظایف او بود: 
تبدیل کردن لطیف محسود، مقام شماره 2 طالبان پاکستان، 
به یک منبع خارجی کسب اطالعات – و احتماال نماینده ای که 
علیه پاکستان استفاده شود. آقای نبیل گفت که آقای محسود 
در درجه ی اول به عنوان منبع استخبارات گماشته شده بود. اما 
افغان ها هم چنین می خواستند »به پاکستان پیامی بفرستند که 
اگر آن ها می توانند این کار را بکنند، ما هم می توانیم این کار را 

انجام دهیم«.

آقای نبیل گفت که آمریکایی ها »نزد من آمدند و من گفتم که 
ما هم مثل هر سازمان استخباراتی دیگر حق داریم منابع داشته 
باشیم«. وی اضافه کرد: »من فکر می کنم این خیلی مهم است 
که بسیار صریح و بی پرده باشیم«.
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رییس جمهور محمد اشرف غنی در دیداری به اعضای 
اداری مجلس نمایندگان گفته است،  روز سه شنبه به طور 

برنامه ی  و  ملی  وحدت  حکومت  نامزد وزیران  رسمی 
می کند  معرفی  نمایندگان  مجلس  به  را  ساله  اش  پنج 

نامزد وزیران  یا رد  تأیید  و در ضمن روشن ساخته که 
نمایندگان می باشد و در آن  از صالحیت های مجلس 

قندهار و نیمروز- از سوی طالبان تعیین شوند. با این 
گفته  طالبان  رهبری  به  نزدیک  منابع  از  یکی  حال، 
که امضای موافقت نامه ی امنیتی با ایاالت متحده که 
بین المللی  سربازان  به  رزمی  مأموریت  پایان  از  پس 
اصلی  دلیل  می دهد،  افغانستان  در  حضور  اجازه ی 
یکی  است.  بوده  غنی  جمهور  رییس  خواست  این  رد 
دادن  تغییر  مصالحه،  برای  طالبان  پیش شرط های  از 
عدلی-قضایی  تعقیب  از  آنان  تا  است  اساسی  قانونی 
معاف شوند. البته که پاکستان در روند صلح کمک و با 
حکومت افغانستان همکاری خواهد کرد. اما هیچ کسی 
پاکستان  چون   باشد؛  امیدوار  زیاد  لحاظ  این  از  نباید 
نفوذ  طالبان  بر  پاکستان  اگر  ندارد.  نفوذ  طالبان  بر 
پاکستانی  طالبان  تحریک  افغانستان  طالبان  داشت، 
باز  پاکستان  در  وحشت ناک شان  جنایت  ارتکاب  از  را 

می داشت. 
اجازه  که  است  داده  اطمینان  غنی  جمهور  رییس 
در  و  شود  استفاده  پاکستان  علیه  خاکش  از  نمی دهد 
عوض، از سوی پاکستان اطمینان دریافت کرده است 
که پیکارجویان بدون تمایز سرکوب خواهند شد. در روز 
استخبارات  عمومی  رییس  گذشته،  هفته ی  یک شنبه 
پاکستان )ISI(، جنرال رضوان اختر، با رییس جمهور 
با  برخورد  برای  که  نمودند  توافق  و  کرد  دیدار  غنی 
این  کنند.  تالش  مشترک  به صورت  تروریزم  تهدید 
با رییس  او که همراه  قبلی  با سفر  اختر  سفر رضوان 
مرتبط  گرفت،  صورت  پشاور  حمله  ی  از  پس  ارتش 
عمومی  رییس  قبلی اش،  دیدار  در  می شود.  دانسته 

با موقعیت مال فضل اهلل و   آی اس آی معلومات مرتبط 
عمر خراسانی را با افغانستان شریک ساخت. حکومت 
راه اندازی کرد. چنان که  را در کنر  افغانستان عملیاتی 
در باال گفته شد، رییس جمهور غنی از ستاد مرکزی 

ارتش پاکستان دیدار کرد تا نگرانی آنان را بشنود. 
هیئت های نظامی و مقام های وزارت خارجه ی ایاالت 
متحده همواره از پاکستان دیدن کرده اند و با رهبران 
نظامی در ستاد مرکزی ارتش به گفت وگو نشسته اند؛ 
بار بود که رییس  این نخستین  تاریخ پاکستان  اما در 
دیدن  پاکستان  ارتش  مرکزی  ستاد  از  دولت  یک 
دهد  اطمینان  و  کند  درک  را  نظامیان  دیدگاه  تا  کرد 
در  می شود.  گرفته  نظر  در  پاکستان  نگرانی های  که 
آی اس آی  عامه ی  روابط  مطبوعاتی بخش  اعالمیه ی 
رییس   ،۲014 14  نوامبر  مالقات  در  که  بود  آمده 
با  پاکستان در مبارزه  از تالش های  افغانستان  جمهور 
تروریزم و قربانی های ملت پاکستان ستایش کرد. یک 
در  مکتب  یک  بر  دهشت افگنانه  حمله ی  از  پس  روز 
دانش آموز،   1۳4 به شمول  تن،   14۲ شهادت  و  پشاور 
رییس ستاد ارتش پاکستان، راحل شریف، به افغانستان 
سفر کرد و شواهد مبتنی بر دست داشتن مال فضل اهلل 
در این حمله را به مقام های افغانستان سپرد. در یک 
با  همراه  افغانستان  نیروهای  انتظار،  غیر قابل  حرکت 
عملیات  و  گفت  پاسخ  پاکستان  درخواست  به  آیساف 
بزرگی را در مقابل تحریک طالبان پاکستانی و دیگر 
به سر  افغانستان  خاک  در  که  هم دستش  گروه های 
)لوی  ستاد  عمومی  رییس  انداخت.  راه  به  می برند، 

و  کریمی  محمد  شیر  افغانستان،  ارتش  درستیز( 
فرمانده عمومی آیساف، جان کمپبل، از پاکستان دیدار 
کردند و جزئیات عملیات مشترک شان را علیه تحریک 

طالبان پاکستانی با راحل شریف در میان گذاشتند.
رییس  هفته،  همان  در  دیگر  عطف  نقطه ی  یک  در 
رحمت اهلل  و  اختر  رضوان  کشور،  هردو  استخبارات 
استخباراتی  اطالعات  ساختن  شریک  برای  نبیل، 
لوای  فرمانده  زمان،  عین  در  کردند.  مالقات  هم  با 
از  هم تایش  با  جنجوا-  خان  ناصر  جنرال  کویته- 
در  افغانستان  نیروهای  لوای  فرمانده  افغانستان - 
با  را  مهمی  معلومات  آنان  و  کرد  دیدار  جالل آباد- 
و  افغانستان  امنیتی  نهادهای  گذاشتند.  میان  در  هم 
پاکستان، هیچ گاهی چنین نشست های با جزئیات را با 

یک دیگر دایر نکرده بودند. 
رییس  به حیث  غنی  اشرف  کردن  یاد  زمان سوگند  از 
از  تا  است  کرده  استفاده  فرصتی  هر  از  هند  جمهور، 

بهبود روابط افغانستان با پاکستان جلوگیری کند. 
پاکستان،  استقالل  نخست  دهه ی  سه  مدت  اکثر  در 
مستقل  سرزمین  ایجاد  داعیه ی  از  همواره  افغانستان 
جنبش  اما  کرد.  حمایت  پاکستان  در  پشتون ها  برای 
در  افغانستان  بر  از حمله ی شوروی  جدایی طلبی پس 
سال 1979 از بین رفت. پاکستان همواره آرزو داشته 
است که با حکومت کابل روابط دوستانه داشته باشد. 
در  حکومت  رهبری  تغییر  با  که  دارد  وجود  امیدواری 
کابل، عهد جدیدی در روابط دوستانه و همکاری بین 

افغانستان و پاکستان آغاز گردد.

مورد مداخله نمی کند. قرار بود که وزیران پیش نهادی 
به روز شنبه به مجلس معرفی شوند؛ اما معرفی نشدند. 
رییس جمهور علت تأخیر معرفی وزیران پیش نهادی را 
به مجلس نمایندگان در روز شنبه، نبود آمادگی الزم 
مجلس  منشی  عرفان،  عرفان اهلل  است.  کرده  مطرح 
و  زندگی نامه  که  است  گفته  بی بی سی  به  نمایندگان 
به  پیش نهادی  نامزد و زیران  اکثریت  تحصیلی  اسناد 

مجلس نمایندگان رسیده است.
سوی  از  پیش نهادی  وزیران  به  رای گیری  مرحله ی 
به خاطر  گذشته  در  نمایندگان  مجلس  به  حکومت 
معامله هایی  گاهی  و  سمتی  سلیقه ای،  برخوردهای 
پیش نهادی،  وزیران  و  نمایندگان  از  بعضی  میان 
از  یکی  است.  بوده  مرحله ها  خبرساز ترین  از  یکی 
نارسایی هایی که در این مرحله وجود داشته، این بوده 
از  مطلوبش   وزیران  این که  برای  رهبری حکومت  که 
اختیار  در  امکاناتی که  و  رابطه  از  بگیرند،  رای  کابینه 
کار  مجلس  نمایندگان  رضایت  گرفتن  برای  داشت ، 
می گرفت. اکنون که رییس جمهور محمد اشرف غنی 
به نمایندگان تذکر داده که در مورد تأیید و رد اعضای 
کابینه دخالت نمی کند، خواسته است که بار اتهامی که 
از  را  می شد  داده  نسبت  دولت  رهبری  به  گذشته  در 
شانه هایش بردارد و مسئولیت تأیید و رد نامزد وزیران 

را به مجلس نمایندگان بسپارد.
در  را  حکومت  دخالت  رسمی  به طور  جمهور  رییس 
مورد رای گرفتن نامزد وزیران رد کرده است. اعضای 
بر  مبنی  اتهام های   به  نسبت  باید  نمایندگان  مجلس 
بر  یا  می کنند  معامله  نامزد وزیران  با  آن ها  که  این که 
وزیران  به  زبانی  و  حزبی  قومی ،  گرایش های  اساس 
رای می دهند را جدی بگیرند و با عملکرد صادقانه و 
مسئوالنه، کارنامه ی وزیران پیش نهادی را به دقت مورد 

مطالعه قرار دهند و برای گزینش آن ها، توان مندی و 
مجلس  اعضای  اگر  دهند.  قرار  مالک  را  شایستگی 
پنهانی  یا  معامله گری های  با  گذشته  مثل  نمایندگان 
نظر داشت  در  بدون  سمتی،  و  قومی  گرایش های  با 
بار  دهند،  اعتماد  رای  نامزد وزیران  به  شایستگی 
اعضای  شانه های  بر  معامله گری  و  اتهام  سنگیِن 
دیگر،  جانب  از  و  می ماند  باقی  نمایندگان  مجلس 
و  می گردد  پایدار  نمایندگان  مجلس  در  معامله  سنت 
اقتدار مجلس نمایندگان به عنوان ارگان پاسدار قانون 
نارسایی  این  می گردد.  تضعیف  مردم،  از  نمایندگی  و 
تأثیر  نمایندگان  مجلس  کارکرد  و  وجهه    بر  می تواند 

منفی بگذارد.
معامله  و  سمت گرایی  ناپسند  سنت  این که  برای 
نقش  نهاد  این  و  شود  برچیده  نمایندگان  مجلس  از 
پویا  جامعه ی  و  خوب  حکومت داری  برای  را  مهمش 
ایفا کند، اعضای این مجلس باید نسبت به تمامی این 
نمایندگان مربوط می باشند،  به مجلس  نارسایی ها که 
مسئوالنه،  و  شایسته  عملکرد  با  و  باشند  حساس 
این  با  به مصالح ملی وفا دار می باشند.  ثابت کنند که 
مطرح  که  اتهام هایی  و  نسبت ها  طرفی  از  عملکرد، 
می باشند، از دامن اعضای نمایندگان برچیده می شوند 
عنوان  به  پارلمان  وجهه ی  و  اقتدار  دیگر،  جانب  از  و 

نهاد حافظ مصالح و منافع ملی، حفظ می شود.
مثل گذشته  نامزد وزیران  به  اعتماد  رای  اگر مرحله ی 
به جای  مجلس  اعضای  و  باشد  همراه  معامله گری  با 
قومی شان  و  سمتی  وابستگی های  به  شایستگی، 
را  اعتبار شان  عمل  این  با  که  تنها  نه  دهند،  اولویت 
 نزد مردم آسیب  می زنند، بلکه نقش منفی را در جهت 
ایفا می کنند که  ملی  از مصالح  دفاع  و  قانون  تحکیم 

این عمل، شایسته ی نمایندگان واقعی مردم نیست.

ارتش  از ستاد مرکزی  بار  نخستین  برای  اشرف غنی 
را  پاکستانی  نظامیان  دیدگاه  تا  کرد  دیدن  پاکستان 
نگرانی های  که  داد  اطمینان  را  آنان  و  کند  درک 
پاکستان در نظر گرفته خواهند شد. این نخستین دیدار 
رییس یک دولت از ستاد مرکزی ارتش پاکستان بود. 
ارزش های  و  تاریخی  مشترک  میراث  دینی،  ایمان 
مشترک عشق و صلح، مردم افغانستان و پاکستان را 
اروگاه  به دلیل قرار گرفتن در دو  پیوند زده اند.  به هم 
دو  این  بین  سرد،  جنگ  دوران  در  مخالف  سیاسی 
گفت وگوی  و  تماس  اما  شد؛  خلق  تفاهم  سوء  کشور 
تفاهم ها  سوء  این  پاکستان  و  افغانستان  بین  مداوم 
و  دیدگاه  طرف،  هردو  و  اکنون  است  برده  بین  از  را 
مجبوریت های یک دیگر را بهتر درک می کنند. حرکت 
اشرف غنی در جریان دو روز اقامتش در پاکستان در 
را فراموش کنیم  نوامبر که بدخواهی های گذشته  ماه 
و روابط بین دو کشور را قوی سازیم، بازتاب دهنده ی 

خواست مخلصانه ی او برای حرکت به پیش بود. 
نخست  روز  در  همراهش  هیئت  و  غنی  اشرف  دیدار 
اهمیت  از  پاکستان،  نظامیان  مرکزی  ستاد  از  سفرش 

را  جمهور  رییس  دیدار  این  در  بود.  برخوردار  باالیی 
بلندرتبه ی  جنرال های  و  بلندپایه   امنیتی  مقام های 
پاکستان  قربانی های  از  او  کردند.  همراهی  افغانستان 
در مبارزه علیه تروریزم ستایش کرد و بر بنای یادبود 
دولتش  عالقه مندی  او  گذاشت.  گل  حلقه ی  شهدا، 
پاکستان،  با  دفاعی  و  امنیتی  روابط  »تقویت  در  را 
و  مرزی[  ]نیروهای  آموزش  در  همکاری  به شمول 
مدیریت مرز« ابراز کرد. در واقع، او در آغاز دیدارش 
پایان بخشیدن  آهنگ مثبتی را به صدا درآورد. برای 
به شورش و آوردن صلح در افغانستان، رییس جمهور 
دعوت  حکومتش  در  گرفتن  سهم  به  را  طالبان  غنی 
کرد. اما دعوت اشرف غنی از سوی طالبان رد شد. سه 
ماه پس از آغاز کار، رییس جمهور غنی کابینه اش را 
معرفی کرده و هدف آن است که کابینه مرکب از تمام 

جناح های افغانستان باشد. 
وسیع البنیاد  و  چند قومی  حکومت  تشکیل  واقع،  در 
پرده  پشت  در  و  است  ضرورت  یک  افغانستان  در 
افغانستان  حکومت  که  است  بوده  دیدگاهی  چنین 
هلمند،  جنوبی-  والیت  سه  والی های  می خواسته 

نویسنده: محمد جمیل 
برگردان: جواد زاولستانی 
منبع: روزنامه ی پاکستانی دیلی تایمز 

این مقاله به هیچ وجه  بازتاب دهنده ی دیدگاه روزنامه ی اطالعات روز و 
نویسندگان آن نیست. اطالعات روز با ترجمه و نشر چنین مطالب، می کوشد 
تا دیدگاه های مختلف را در رابطه به مسایل امنیتی و سیاسی افغانستان بازتاب 
دهد تا خوانندگانش بتوانند از زوایای مختلف بر قضایای مرتبط به موضوعات 
حساس کشور شان نگاه کنند و با درک دیدگاه های متفاوت، خود به درک بهتری 
دست یابند

نمایندگان مجلس و شکست
 سنت معامله گری در خانه ی ملت

عهد جدید 
روابط افغانستان و پاکستان

بشیر یاوری



اگر طالبان برای افغانستان یک تهدید اصلی پنداشته نمی شدند، رکود اقتصادی چطور؟ با وجود 
کمک های جامعه ی جهانی و پیشرفت های چشم گیری که در این کشور به میان آمده است ؛ اما 
وضعیت اقتصادی افغانستان بی نهایت خراب است. در حال حاضر برای نجات از این وضعیت، حتا 

یک راه حل کوتاه مدت نیز روی دست نیست.
در بازار »سرای شهزاده« در کابل، صرافان سیار به ردیف نشسته اند و بسته های زیادی از پول های 
از کنار آن ها رد  اما مشتریان، بی اعتنا  افغانی، دالر، روپیه و درهم را در پیش روی شان چیده اند؛ 
می شوند و حتا نگاهی هم به این بسته های پول نمی اندازند. کسبه کاران چای داغ می نوشند و با 
هم دیگر  سرگرم قصه  اند. آن ها در بین خود می گویند، معامالت ما مثل همان دو سال پیش است. 

در این دوسال هیچ تغییری در بازار نیامده است.
از عمر نظام جدید افغانستان، بیش تر از یک دهه می گذرد؛ اما از سال ۲01۳ به این سو وضعیت 
اقتصادی این کشور خیلی آسیب پذیر شده است. انتخابات جنجالی ریاست جمهوری که پس از 
از  ناتو  نیروهای  نیز خروج  و  گرفت  به دست  را  قدرت  غنی  اشرف  روند طوالنی، سر انجام  یک 

افغانستان، بر وضعیت اقتصادی این کشور خیلی تأثیر گذار  بوده است.
این پیج و تاب های اقتصادی، برای صرافان ماهری که سیستم »حواله« را در پیش گرفته اند  هم 
انتقال پول است که یک معیار و  نبوده است. »حواله«، سیستم غیر رسمی  تأثیر گذاری  از  خالی 

اعتماد برای سرمایه گذاران پنداشته می شود.
خروج  آستانه ی  »در  می گوید،  شهزاده  سرای  در  خصوصی  شرکت  یک  صاحب  خان،  عمیاد 
نیروهای خارجی، سرمایه گذاران، سرمایه های شان را به خارج از کشور انتقال داده اند. آن ها عموما 

سرمایه های شان را به دبی، چین، پاکستان، هند و ترکیه برده اند «.
پول زیاد به بیرون از کشور برده می شود؛ اما کمتر وارد می شود

گزارش تازه ای را که بنیاد آسیا )Asia Foundation(، یک سازمان غیر دولتی امریکایی، به 
نشر رسانده است، نشام می دهد که نزدیک به 9۲00 ]؟[ تن از افغان ها در بیکاری مطلق به سر 
می برند و در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. این بنیاد می افزاید، بیکاری و اقتصاد ضعیف پس از 

نا امنی و فساد در رأس مشکالت مردم افغانستان قرار دارند.
پس از سال ۲00۲، ایاالت متحده ی امریکا در افغانستان، کشوری که ۳0 میلیون نفوس دارد، 
بیش از 104 میلیارد دالر سرمایه گذاری نموده است. مطابق گزارش اداره ی نظارت از برنامه های 
بازسازی امریکا در افغانستان )SIGAR( این رقمی است که از »Plan Marshall« برای 

بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم نیز پیشی گرفته است.
این سرمایه ها به خصوص برای عملیات های جنگی نیروهای امنیتی افغانستان که اکنون پس از 
خروج نیروهای ناتو برای دفاع از کشور در مقابل موجی از خشونت ها و نا امنی ها از سوی طالبان 
تنها مانده اند، به مصرف رسیده است. امسال، چشم امید دولت افغانستان به کمک ساالنه ی 1.8 
میلیارد دالری جامعه ی جهانی،  بسته شده است. رقمی که در مقابل در آمد  هیرویین که از محصول 
مزارع خشخاش به خزانه ی طالبان و دیگر گروه های جنگی  واریز می شود، خیلی ناچیز است. دولت 
پرداخت معاش ۳50000  به  قادر  دالری جامعه ی جهانی،  میلیارد  بدون کمک هشت  افغانستان 

سرباز اردو و پولیس نیست.
میوه های خشک و رشد اقتصاد افغانستان

گرفته اند.  پیشرفت های خوبی صورت  افغانستان،  در  ناتو  نیروهای  زمان حضور  در  این حال،  با 
چنانچه PIB از ۲.5 میلیارد دالر در سال ۲001 به بیش از ۲0 میلیارد دالر رسیده است. مطابق 
گزارش بانک جهانی، بخش بزرگ آن در قسمت ترانسپورت، بازسازی، شبکه های مخابراتی و 
رسانه ها به مصرف رسیده است. زراعت، به غیر از مواد مخدر، نیز از این کمک ها بهره مند شده 
از آن خود  را  قالین در سطح جهان، جوایز جهانی  است. صادرات »میوه ی خشک« و صادرات 

کرده اند.
دیگر  و  پسته  انجیر،  انگور،  اتحادیه ی صادر کنندگان محصوالتی چون  رییس  رفعت،  حیدر 
پیداوار زراعتی  به خارج از کشور  می گوید: »ما پیش از این به جز از دو کشور )هند و پاکستان( 
به دیگر کشورها صادرات نداشتیم. در حال حاضر، ما تقریبا به 45 کشور جهان پیداوار زراعتی 

خویش را صادر می کنیم«.
آن ها محصوالت شان را معموال در گلف، استرالیا  و کانادا به فروش می رسانند. تولید کنندگان 

افغانستان همه ساله به تعداد 400000 جوان را جدیدا در بازار کار جذب می کنند.
حیدر رفعت برای رونق صادرات افغانستان از دولت می خواهد که در گام نخست مشکالت 
انرژیکی را باید حل نماید و تولیدات افغانستان را برای خارجی ها معرفی نماید. با این حال، 
کارخانه  و مرکز شهر  بازارهای کهنه  در  تولید کنندگان  برای  است که  دولت شاکی  از  وی 

می دهد.
عواید معادن

معادن  ذخایر  می بخشد،  رونق  را  کشور  این  اقتصاد  که  افغانستان  عواید  از  دیگری  بخش 
می باشد. سرویس جیولوژیکی امریکا )USGS(، ذخایر معدنی فلزی )آهن، طال، مس و...( 

افغانستان را به ارزش 1000 تا ۳000 میلیارد دالر تخمین نموده است.
جاوید نورانی، کارشناس استخراج معادن می گوید، اگر ذخایر معدنی به شیوه ی درست و با 
مدیریت سالم به بهره برداری سپرده شود، ما شاهد یک آینده ی خوب  در افغانستان خواهیم 

بود. اما تا هنوز زود است که در مورد چگونگی آن سخن بگوییم.
انحصار استخراج معادن  تا شیوه ی قرارداد و  باید قانون معدن را اصالح نماید  دولت کابل 
واضح شود. این مسئله برای گسترش شبکه های خط آهن، انتقال سنگ های معدنی، از بین 
بردن فساد در استخراج معادنی که در حال کار اند و نیز جدیدا روی کار گرفته می شوند، کمک 

می نماید. در این  صورت ما شاهد افزایش عواید و ایجاد کار خواهیم بود.
بر خواهد گرفت. در حال  را در  این کاری است که یک دهه زمان  نورانی می گوید،  آقای 
حاضر و در آینده، افغانستان نیازمنِد کمک، ثبات و یک وضعیت مناسب برای جوانان می باشد. 
جوانانی که یک سوم آن ها در فقر و بیکاری به سر می برند. این مسئله این خطر را به پیش 

می آورد که آن ها به جمع شورشیان بپیوندند و باعث تباهی خود و جامعه شوند.
در بازار صرافان، حاجی مبین احمد، پیرمرد کهن سال، به آینده با شک و تردید می نگرد و 
چنین می گوید: »تا هنوز اقتصاد ما وابسته به کمک های بین المللی است. قطع کمک، مثل 

قطع اکسیجن است؛ اگر ]کمک های خارجی[ قطع شود، ما می میریم«.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

یکی از سازمان های بازرسی دولت امریکا که در افغانستان فعال 
است، گفته که سیستم پرداخت حقوق پولیس در این وطن خوب 
را  چیزها  این  تازه  این ها  نیست.  اطمینان  قابل  و  نمی کند  کار 
به  من  هم  را  دیگر  سیستم  چند  که  بدهید  اجازه  می فهمند. 

یادشان بدهم که خوب کار نمی کنند و قابل اطمینان نیستند:
سیستم حافظه:

در این مملکت آدم ها چیزهایی را به یاد می آورند که هیچ وجود 
افغانستان  که  وقتی  که  می آید  یادشان  خوب  مثال  نداشته اند. 
خیلی کوچک بود، در همان پنج هزار سال پیش، خیلی مومولی 
وجود  افغانستان  پیش  سال  هزار  پنج  البته  بود.  ناز  و  جوجولی 
نداشت؛ اما اگر ما بخواهیم وجودش را به یاد بیاوریم، حافظه ی 
ما به یک دینگ تهیه اش می کند. عکس ماجرا هم هست: مثال 
وزیر  زن  چهار  کابینه  در  که  می گفتیم  پیش  هفته  یک  همین 
نصب می کنیم. ولی حاال که سه تای شان آمده اند، ما هم خیال 
می کنیم که سه تا گفته بودیم. این طوری حرف های خودمان از 

خاطر مان می روند.
سیستم کابینه:

کابینه ی ما را دیدید؟ یک نفر از والیت ما، یعنی ولسوالی تاله، 
در کابینه معرفی نشد. در دوران جهاد مقدس همه الف می زدند. 
یادتان هست که یک تانک را منفجر می کردند و می گفتند 78 
طعمه ی  ما  برکف  جان  مجاهدین  توسط  دشمن  نفربر  تانک 
حریق شدند؟ ما در ولسوالی خود، که باید والیت شود، نه تانک 
حریق می کردیم و نه الفش را می زدیم. تصمیم برادران از اول 
باره ی جنگ  بعد مجبور نشویم در  تا  باید نجنگیم  این بود که 
خود دروغ بگوییم. برای ما صداقت اصل بود. این افرادی که ما 
برای کابینه پیش نهاد کردیم، همه بی سواد اند و ما از آغاز هم 
این واقعیت را پنهان نکرده بودیم. اما در این مملکت صداقت 
گوِر آدم را می کند. یک نفر از ده نفری که معرفی کرده بودیم، 
به کابینه راه نیافت. در برابر، آن کسی که مدعی است از دانشگاه 
اوستراختاجومپاتوالنگونای اندونیزیا ماستری دارد، وزیر می شود. 
اول یک دفعه جست و جو کنید که چنان دانشگاهی در اندونیزیا 

هست یا نیست؟
سیستم کاشفه:

سیستم کاشفه ی ما کجا درست کار می کند؟ نهادهای امنیتی ما 
هر روز کشف می کنند که یک نفر در دو کیلومتری اسالم آباد با 
رفقای خود نشسته و طرح می ریزد که چه گونه بمب  هایدروجنی 
دست ساز خود را در تونل سالنگ جاسازی کند. اما همین نهادها 
وقتی که در کابل می بینند که یک نفر کالهک هسته ای را بر 
می رود،  راه  پروان  کارته  در  راست  راست  و  گذاشته  خود  سر 
نمی توانند او را کشف کنند. نفر خودش آمده و به قول سریال 
را منفجر  داده که می خواهد فالن جا  اظهارات  کوزی و گونی 
کند. بعد رییس جمهور با او عکس می گیرد و اعالم می شود که 
دشمنان  فریب  که  دیگر  نفر  یک  و  ندارد  وجود  اصال  فرد  آن 
بود،  کرده  حلول  فرد  آن  قالب  در  و  بود  خورده  را  افغانستان 
می خواست جایی را منفجر کند که به حول پروردگار نتوانست. 
یک ماه بعد می بینی که همان آقا به صورت پرزه در سر سرک 

موجود است و دنیا را خون گرفته.
کجایش را دیده اید شما؟

آمدی 
چه را گرفتی؟ 

  Guillaume LAVALLÉE :نویسنده
برگردان از فرانسوی: نسیم ابراهیمی

AFP :منبع

بمب اقتصادِی افغانستان
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بگو مگو از

پیدا می شد،  به آسانی  زراعت  نامزدوزیر وزارت  اگر عکس 
امروز  نمی رفت.  آبرویش  این هنگامه ی حساس  در  شاید 
عکس  پیداکردن  برای  روز  اطالعات  روزنامه ی  در  ما 
وزیر دست به تحقیقات گسترده زدیم و آخر امر به کشف 
آدم  چه  جمهور  رییس  شایسته« ی  »وزیر  که  فهمیدیم  تازه  و  یافتیم  دست  عجیبی 
نیک نامی است و ما از شهرت جهانی او تا هنوز بی خبریم. حاال پرسش این است که چرا 
پولیس افغانستان تا کنون او را دست گیر نکرده است، نه تنها دست گیر که او سال ها در 

این حکومت کار کرده و اکنون وزیر معرفی شده است؟

امروزماکیستیموفرداچهخواهیمبود؟
ریشه های عمیق و تر و شاخه های کم جان و خشکیده.

می گویند: چند تا خانواده  ی آواره ی آسیای میانه ای ، عرب و 
پاکستانی در همراهی با مردان مسلح شان بر گوشه هایی از 
وطن ما آمده و شاخه های حکومت داعش را بر پا کرده اند. یا شاید هم البغدادی کمی از 
پول های حرام خویش را به این جا فرستاده تا پرچمش را بلند کنند. فرض کنیم هر دوی 
این کارها شده است. اما آنچه اضطراب و بن بست در ذهنم ایجاد می کند، این است که 
ما  با ادعای داشتن تاریخ 5 هزار ساله، ایستادگی در برابر اسکندر ، مغل ، انگلیس ، روس ، 
پاکستان و غیره چگونه امکان دارد یا اجیر داعش شویم یا هم به چند تا آواره و سرگردان 
اجازه  ی ایجاد حاکمیت در خاک خود را بدهیم. وقتی همین تحلیل را از زبان مقام های 
دولتی می شنوم، یأس و بن بست با هم مخلوط می شوند. هر قوم و هر محله  ی این خاک 
برای گفتن دارد. چه شده است ؟  بیگانه ستیزی و جان بازی  از عیاری ،  هزاران داستان 

امروز ما کیستیم ؟ ریشه های ما عمیق نیستند یا شاخه ها خشکیده اند؟

همزبانیبیهمزبانی!
فارسی  »هرکسی  بود:  گفته  روحانی  حسن  باری 
ایران است«. آن  افتخاری  صحبت می کند، شهروند 
روزها ما کف زدیم و دل خوش کردیم که شاید کم 
از کم دریچه ی تازه  ای به روی مهاجران ما گشوده خواهد شد و آن ها بعد از 
این همه روزگاران رنج و مشقت و تحقیر و تعریض، در زیر سایه ی حکومت 
»تدبیر و امید« نفس راحتی خواهند کشید. اما بی خبر از این که امتیاز »شهروند 
افتخاری« بودن، برای آوارگان و پناه جویان، در عمل چیزی نیست جز کثافت 

شمردن، مدفوع خوراندن و در مورد آخر تجاوز جنسی.
داعش  از  سیاه تر  و  قبیح تر  و  زشت تر  ایران  اسالمی  جمهوری  حکومت  آری! 
و القاعده و بوکوحرام و هر گروه ضدانسانی دیگر عمل می کند. هیچ طالب و 
القاعده  ای را در هیج جای جهان سراغ نداریم که دو پسر بچه ی مظلوم مهاجر 
آواره را مجبور به تجاوز جنسی بر هم دیگر کرده باشد. پولیس والیت فقیه اما 
این عمل شنیع ضد بشری را بر کودکان آواره ی ما انجام داد   و مفتخرانه ویدیوی 
آن را در صفحات انترنت همگانی کرد  تا ادعای بنیادی والیت فقیه را که به 

تعبیر خود شان همانا جاری کردن احکام الهی است، به نمایش بگذار د.
است  این  کشورم  مدنی  جامعه ی  و  جوان  نیروهای  به  من  پیش نهاد  حاال 
رفتارهای  به  گفتن  نه  پناه جو،  کودکان  انسانی  حقوق  از  حمایت  برای  که 
ایستادگی  و  افغانستان  برابر شهروندان  در  ایران  اسالمی  ضدبشری جمهوری 
در  کشور  دیگر  والیت های  و  کابل  در  جهان،  دولت  فاشیست ترین  برابر  در 
برابر سفارت خانه و کنسول گری های ایران به تجمعات اعتراضی دست بزنیم و 
خواهان تعطیلی این نهاد ها و اخراج دیپلمات های این کشور گردیم. تا از یک سو 
برای جهانیان  پیش  از  بیش تر  اسالمی،  به ظاهر  منفور  این حکومت  چهره ی 
روشن گردد و از سوی دیگر، مظلومیت و بی چار گی کودکان آواره ی سرزمین مان 

را رساتر و بلندتر فریاد بکشیم.
یاهو!

Jawad Zawulistani

Amrullah Saleh

Farid Asadullahi







نظارتبرجریانکارسرنوشتمردم،مسئولیت
است

جادویی  صندوقچه ی  پیش رو،  کابینه ی  که  بودیم  گفته 
معما های کشور گردد.  و  کلید مشکالت  این که  تا  نیست 
نه تنها که جادویی نشد، اعالم ابتدایی لیست کابینه، کار تشکیل دولت وحدت ملی را با 
اعتراضات گسترده و چالش های متعدد مواجه ساخت، قابلیت اعتماد اولیای امور را پائین 

آورد، برداشت ها و موقعیت ها را تغییر داد و 
الیه های مشکالت را چند چند ساخت.

چند تا علت می توانند مهم باشند که ارتباط به رهبری و مدیریت مسئوالن دارد:
- درک و عمل غیر دقیق و محدود مسئوالن، در مقابل برداشت و انتظار کالن مردم از 

مفهوم دولت وحدت ملی؛
- فشار و خواست های بیرونی، در مقابل نیازمندی های ملی و ضرورت تاریخی جامعه ی 

خودما؛
در  گروهی،  و  شخصی  آجندا های  سیاسی،  توهمات  ذهنی،  تناقض های  موجودیت   -

مقابل یک آجندای ملی.
حوزه ها،  سایر  و  مشرقی  و  شمالی  حوزه ی  جنوب غرب،  حوزه ی  مردم  نگرانی های  
نگرانی های برحق و عادالنه اند؛ زیرا ماهیت دولت وحدت ملی، به خصوص در افغانستان، 
قطعًا باید در برگیرنده و متعادل باشد. مشخصه ی وزیر، در پهلوی تخصص و توان مندی 

مدیریتی، داشتن حوزه ی سیاسی و هویت سیاسی نیز می باشد.
تفاوت ها در کمیت و کیفیت قدرت، فاصله ها را بیش تر و دولت را ناکام خواهد ساخت. 
در این وضعیت کشور، بر همه ی نیروهای سیاسی-مدنی و نخبگان جامعه است تا در 
بهبود وضعیت کشور و تشکیل دولت وحدت ملی سهیم گردند و با نظارت بر جریان کار 

سرنوشت مردم، مسئولیت خویش را انجام دهند.

Ahmad Wali Massoud

5 تکنولوژی 2015، 
آینده را تغییر می دهند

شنیدن با زبان ممکن شد

پیش  باورنکردنی  سرعت  با  فن آوری  و  تکنولوژی 
برخی  اما  را تسهیل کنند؛  انسان ها  زندگی  تا  می روند 
آینده  سال های  تغییرات  پایه ی  تکنولوژی ها،  این  از 

می شوند.
عرضه  بسیاری  و  متنوع  تکنولوژی های  ساله  هر 
می شوند تا راه گشای محققان برای نجات جان انسان ها 
یا تسهیل زندگی باشند. اما برخی از این تکنولوژی ها 
همانند  می توانند  زیرا  دارند؛  اهمیت  سایرین  از  بیش 
استفاده  آینده  بزرگ  و  شگرف  تغییرات  برای  پایه ای 
 5 از  میالدی ،   2015 یعنی  جاری،  سال  برای  شوند. 
تکنولوژی مهم یاد کرده اند که می توانند تحول عظیمی 

را در فن آوری سال های آینده ایجاد کنند.
Big Data ورود

شاید به کرات نام   »Big Data«  را شنیده باشید؛ 
باشید.  نداشته  چندانی  اطالعات  آن  چگونگی  از  اما 
میالدی   2015 سال  در  دیتا  بیگ  فن آوری  از  استفاده 
به اوج خود خواهد رسید و سهم عظیمی را نیز به خود 

اختصاص خواهد داد.
بیگ دیتا حجم عظیمی از داده ها را به خود اختصاص 
می دهد و این داده ها به اندازه ای بزرگ و حجیم هستند 
که با ابزارها و وسایل سنتی قابل مدیریت نیستند. این 
داده ها از آن جایی با اهمیت می شوند که با کمک آن ها 
می توان به تحلیل بهتر و دقیق تر پرداخت  و در علوم 
مختلفی از جمله پزشکی، مهندسی، بیوتکنولوژی، نانو 
و ... از آن ها بهره برد. این داده ها روند رو  به  رشدی به 
و  بزرگ  مجموعه های  از  اطالعات  زیرا  گرفته اند؛  خود 
متفاوتی مانند حس گرها، دوربین ها، اسمارت فون ها و ...  

جمع آوری شده اند.
هوش مصنوعی

از فن آوری هایی است که  هوش مصنوعی یکی دیگر 
در سال های اخیر توجهات بسیاری را به خود اختصاص 
سال  در  مصنوعی  هوش  می شود،  پیش بینی  و  داده 
2015 میالدی تا جایی پیشرفت کند که پایه و اساس 
کند.  پایه ریزی  را  آتی  سال های  در  علم  این  موفقیت 
»هوش  فن آوری  با  رابطه  در  نگرانی هایی  همواره  اما 
مصنوعی« وجود داشته؛ زیرا روزی فرا خواهد رسید که 
انسان ها  جا گزین  تکنولوژی  این  کمک  با  روبات ها 

می شوند.
تغییرات  شاهد  فن آوری،  این  پیش  از  بیش  ورود  با 
مایکروسافت  ناسا،  گوگل،  نرم افزارهای  در  چشم گیری 
به  مصنوعی  هوش  بود.  خواهیم  روبات ها  حتا  یا 
سیستم هایی گفته می شود که می توانند واکنش هایی 
مشابه رفتارهای انسانی؛ مانند درک، استدالل، پاسخ به 

یادگیری یا توانایی کسب دانش را داشته باشند.
همکار شدن با روبات ها

را  و صندلی های تان  باشید  مراقب  باید  جاری  در سال 
یک  با  شما  جا گزینی  احتمال  زیرا  نگه دارید؛  محکم 
یک  تنها  جمله  این  روزی  شاید  دارد!  وجود  روبات 
که  فرا رسیده  روزی  اکنون  اما  بود؛  شعاری  جمله ی 
می توان گفت، این جمله نه یک شعار و ایده آل، بلکه 
در حال تبدیل شدن به یک حقیقت است. روبات ها در 
سال 2014 میالدی در رستوران ها، فروشگاه های بزرگ، 
و ...   کودکان  با  شدن  هم بازی  ساختمان ها،  نگهبانی 
برای  سالی  می توا ند   2015 سال  اما  بودند؛  شده  ظاهر 
ورود به جهان روبات ها باشد و در این سال روبات های 
متفاوتی که از هوش مصنوعی برخوردار هستند، متولد 
می شوند و تبدیل به جا گزینی برای انسان ها می شوند.

ورود نانوتکنولوژی به علم پزشکی

مختلفی  اتفاقات  وقوع  شاهد  میالدی،   2014 سال  در 
از جمله استفاده از نانوتکنولوژی برای هدف قرار دادن 
یا  بودیم،  بیمار  سلول های  یا  سرطانی  سلول های 
استفاده از سنسورها برای درمان بیماران دیابتی و ... تنها 
بخشی از پیشرفت هایی بود که در سال 2014 میالدی 
و  مواد  ورود  و  نانوتکنولوژی  عرصه ی  اما  شد.  حاصل 
با  که  کرد  خواهد  پیشرفت  قدری  به  هوشمند  وسایل 
کمک این تکنولوژی جدید، قادر به درمان یا پیش گیری 

از بسیاری از بیماری ها خواهیم بود.
صفحه نمایش های انعطاف پذیر

و  ساخت  به  مختلفی  شرکت  های  گذشته،  سال   در 
عرضه ی محصوالتی با صفحه نمایش های انعطاف پذیر 
این عرصه محسوب  در  تحول عظیمی  که  آوردند  رو  
درجه   45 تا  صفحه نمایش ها  این  از  برخی  می شود. 
نیز خم شده و در محصوالت مختلفی مانند تلویزیون، 
می شوند.  دیده  و ...  اسمارت فون ها  موبایل،  مانیتورها، 
محصوالت جدید به نسبت محصوالت سابق سبک تر 

بوده و از وزن کم تری نیز برخوردارند.
علت قابلیت انعطاف پذیری را می توان در ماده ای به نام 
»گرافن« دانست. گرافن ماده ای است منحصر به فرد 
برای دستگاه های الکترونیکی که تحرک الکترون های 
هدایت  هم چنین  و  است  سیلیکون  برابر  یک صد  آن 
فوالد  از  ماده  این  است.  حرارت  برای  خوبی  کننده ی 
در  می تواند  انعطاف پذیری،  دلیل  به  و  است  مقاوم  تر 
پیش بینی  شود.  استفاده  منعطف  صفحه  نمایش های 
در  انعطاف پذیر  نمایش  صفحات  از  استفاده  می شود، 
گجت های  مانند  آینده؛  سال های  محصوالت  بیش تر 
پوشیدنی، موبایل های هوشمند و ... کاربرد چشم گیری 

داشته باشند. )برترین ها(

از این پس ناشنوایان می توانند با استفاده از زبان با دنیا 
ارتباط شنیداری برقرار کنند. فن آوری کاشت حلزون در 
سراسر  در  کم شنوایان  و  ناشنوایان  شنوایی  سیستم 
اما حتا پیشرفته ترین مدل این  جهان همه گیر شده؛ 
فن آوری که شامل انجام جراحی و کاشت در بخشی از 

گوش می شود، با نواقص کارکردی همراه است.
جا گزینی  کلرادو  دانشگاه  محققان  از  گروهی  اکنون 
جالب توجه برای این وسیله ارائه کرده اند. این دستگاه 
زبان  به  اتصال  برای  گیره ای مخصوص  که  کوچک 
مخصوصی  ریزارتعاشات  به  را  گفتاری  عبارات  دارد، 

تبدیل می کند. ایمپلنت های حلزونی که فعال در دنیا 
مورد استفاده قرار می گیرند، با استفاده از یک یا چند 
ریزمیکروفون عمل می کنند  تا صداها از محیط اطراف 

دریافت شوند.
در ادامه، امواج صوتی به وسیله ی پردازشگر گفتاری 
فیلتر می شود  و تنها صداهای انسانی را راهی سیستم 
شنوایی فرد می کند. پس از این مرحله امواج صوتی 
به  و سپس  تبدیل می شود   الکتریکی  پالس های  به 
گوش  حلزون  در  شده  کاشته  الکترودهای  یک سری 
اعصاب  مستقیما  الکترودها  این  می شود.  منتقل 
شنوایی فرد را تحریک کرده و بدین ترتیب اطالعات 

صوتی به مغز ارسال می شوند.
کلرادو  دانشگاه  محققان  توسط  که  فن آوری جدیدی 
ارائه شده، مکانیسم مشابهی با فن آوری کاشت حلزون 
به  جدید  فن آوری  این  حال،  عین  در  دارد.  گوش  در 
میکروفون بسیار کوچکی مجهز است که امواج صوتی 
را دریافت و به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند.

به یک  بلوتوت  از طریق  نوآوری، سیگنال ها  این  در 
گیره  این  ناشنوا  فرد  ارسال می شود.  گیره ی کوچک 
را در دهان خود نگاه می دارد. فرد با فشردن زبان خود 
بر روی گیره موجب می شود تا یک سری الکترودهای 
تعبیه شده در آن به سیگنال های مربوط به رشته های 
عصبی بخش های مختلف زبان واکنش نشان می دهد 
مغز  در  می شود،  گفته  آنچه  درک  ترتیب  بدین  و 

امکان پذیر خواهد شد. )جام جم آنالین(
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مونتويا هم چنان 
خواهان جدايي از بارساست

پاسخ پیگرينی به ادعای 
مورينیو در مورد قانون شکنی 

منچسترسیتی

پیش نهاد ۱۶ میلیونی رم
 برای خريد بال چلسی

مهاجم  بونی،  ویلفرد  خرید  با  منچسترسیتی  فوتبال  تیم 
اروپا  فوتبال  اتحادیه ی  که  سقفی  از  سوانزی  عاجی  ساحل 
بازیکنان  خرید  جهت  جوان مردانه  مالی  بازی  قانون  طبق 
جدید در فصل جاری برای آبی پوشان شهر منچستر تعیین 
کرده بود، فراتر رفته است. این موضوع نارضایتی ژوزه مورینیو،  
سرمربی پرتگالی چلسی را به همراه داشت و سبب شد که 
او ادعا کند، یوفا در مورد من سیتی تبعیض قایل شده است.

مجموع  پیگرینی  شاگردان  جمع  به  بونی  ورود  اگرچه 
هزینه  های این باشگاه برای خرید بازیکن را از مرز 49 میلیون 
که  کرده اند  اعالم  باشگاه  مسئوالن  اما  است؛  گذرانده  پوند 
آن ها بخشی از این رقم را پیشاپیش از درآمدی که قرار است 
اسپانیایی شان  مهاجم  نگردو،  آلوارو  انتقال  شدن  دایمی  از 
که به طور قرضی برای والنسیا بازی می کند، به دست بیاید، 

تأمین کرده اند.
شیلیایی  مربی  پیگرینی،  مانویل  حال،  همین  در 
منچسترسیتی هم جواب مورینیو را داد و از تیمش دفاع کرد. 
برایم  و  نشنید ه ام  را  مورینیو  پیگرینی گفت: من حرف های 
مهم هم نیست؛ اما فکر نمی کنم که باشگاه منچسترسیتی 
در پول خالصه شود. هر تیمی برای بردن جام های مهم به 
بازی  شیوه ی  اندازه  همین  به  اما  دارد؛  نیاز  خوب  بازیکنان 

تیم ها هم مهم است.
پیگرینی ادامه داد: مسایل مالی برای تمام تیم ها یک سان 
هستند. همان طور که همیشه گفته ام، من فکر نمی کنم که 
سیتی تنها به دنبال ول خرجی باشد. ما فصل گذشته بسیار 
امسال  که  امیدوارم  و  بردیم  جام  دو  و  کردیم  بازی  خوب 
هم این روند تکرار شود. اگر بازی هایی را که در این اواخر 
داشته ایم، ادامه دهیم، فکر می کنم که باز هم بتوانیم جام 
پول  هایش  با  سیتی  می گویند،  مردم  از  برخی  شاید  ببریم. 
قهرمان می شود؛ اما من می گویم، پول تنها دلیل موفقیت 

منچسترسیتی نیست.

نمایندگانی از باشگاه رم به لندن سفر کرده  اند تا با مدیران 
بال  صالح،  محمد  با  قرارداد  عقد  جهت  چلسی  باشگاه 
مصری این تیم وارد مذاکره شوند. طبق گزارش رسانه های 
یک  قراردادی  با  را  صالح  دارند  قصد  رمی ها  ایتالیایی، 
بگیرند؛  از چلسی قرض  برای یک سال  یورویی  میلیون 
اجازه  او بندی خواهند گنجاند که به آن ها  اما در قرارداد 
می دهد با این بازیکن 22 ساله قرارداد  دایمی به ارزش 15 

میلیون یورو منعقد کنند.
انتشار خبر تمایل رم به جذب صالح در شرایطی است که 
والتر ساباتینی، مدیر ورزشی باشگاه رم اعالم کرده است، 
ماه جنوری  نقل وانتقاالت  پنجره ی  در  جالوروسی  فعالیت 
مدعی  ایتالیایی  نشریات  از  برخی  است.  رسیده  پایان  به 
شده اند که دو باشگاه برای انتقال صالح به استدیو المپیکو 
در صورت پرداخت شدن غرامت فسخ قرارداد او با چلسی 
ماه  رسیده اند. صالح  توافق  به  یوروست،  میلیون   15 که 
از بازل  با قراردادی 11 میلیون پوندی  جنوری سال 2014 
سو یس به چلسی پیوست و از آن زمان تاکنون که بیش 
برای  بار  تنها 13  رقابت ها  تمامی  در  است،  از یک سال 

آبی پوشان لندن به میدان رفته و دو گول هم زده است.

ترکیب  در  حضور  وجود  با  بارسلونا  مدافع  مونتویا،  مارتین 
فیکس بارسا در چندین بازي اخیر، هم چنان خواهان خروج از 
بارسلونا ست. قرارداد مدافع 23 ساله در پایان فصل به پایان 
خواهد رسید و مدیر برنامه هایش، کاراسکو تأیید کرد که او 
قطعا در جنوری از جمع آبی اناری ها جدا خواهد شد. مونتویا 
مدیران  و  شد  فیکس  بازی   4 در  نظرها  اظهار  این  از  پس 

باشگاه عنوان کردند که قصد فروش او را ندارند.
کاراسکو در مصاحبه با کوپه گفت: »پس از این که به باشگاه 
نامه نوشتیم، مونتویا د ر 4 بازی حضور پیدا کرد. این ما را 
خوش حال کرد. ما دوست داریم او را در زمین ببینیم تا روی 
او هم چنان  و  نکرده  تغییر  ما  نظر  ولی  یا سکوها.  نیمکت 
باشگاه  ورزشی جدید  مدیر  منتظر  ما  است.  خواهان جدایی 
هستیم تا با او صحبت کنیم و بهترین تصمیم را بگیریم«.

یوونتوس جدی ترین مشتری اوست و مدیر برنامه هایش تأیید 
کرد که پیش نهاداتی از انگلیس و آلمان هم وجود دارند.

تالش ريال برای خروج از بحران

آبیدال: 20۱5 سال بارسلونا خواهد بود

مورينیو: سکوت کرده ام تا دوباره به دردسر نیفتم

بنزما و تأثیرش روي افت ريال در سال 20۱5

چلسي  هافبک ريال را
 براي فصل بعد مي خواهد

مورينیو: تمامي تصمیم ها  علیه چلسي اند

یک  که  است  مهم  »گاهی  گفت :  رونالدو 
گام به عقب برداری تا دو قدم به جلو بروی. 
حاال اللیگا و لیگ قهرمانان را می خواهیم«. 
ادامه  ی صحبت هایش  در  پرتگالی  ستاره ی 
اما   نیستم؛  تأکید کرد : »اکنون سرحال  هم 
من متعلق به سیاره  ی دیگری نیستم. فعال 
با درد بازی می کنم؛ اما ظرف دو سه هفته، 

مثل کل تیم شرایط را بررسی می کنیم«.
و کسب  پیاپی  برد  از 22  مادرید پس  ریال 
تعطیالت  از  در سال 2014، پس  جام  چهار 
بازیکنان  کل  و  است  کرده  افت  کریسمس 
شده اند.  جدا  خودشان  واقعی  سطح  از  تیم 
مصدومیت مودریچ و وضعیت خدیرایی که 

سپری  را  ریال  در  ماه های حضورش  آخرین 
می کند، باعث شده که آنچلوتی نتواند خط 

هافبک ایده آلی داشته باشد.
و  است  کرده  بازی  دقیقه   24۷۶ کروس 
رکورد دار دقایق در تیم است، آن هم در حالی 
که پیش از کریسمس گفته بود که از نظر 
ایسکو  می کند.  خستگی  احساس  بدنی 
دقیقه   2132 با  رودریگز  خامس  و   19۶۸ با 
در  ریال  داشته اند.  زیادی  بازی  دقایق  نیز 
هفته های آینده با توجه به حذف از کوپا دل 
ری، زمان زیادی برای استراحت خواهد داشت 
و  قهرمانان  لیگ  آغاز  زمان  تا  می تواند  و 
تقابل با شالکه با خیال راحت به اوج برگردد.

دارد  قرار  بارسلونا در شرایط سختی  هر چند 
و مشکالت زیاد در این تیم باعث شده که 
خوب نتیجه نگیرد. با این حال، اریک آبیدال، 
ستاره ی سابق آبی-اناری ها براین باور است 
که سال 2015 سال بارسلونا خواهد بود. این 
محبوبیت  از  بارسلونا  در  فرانسوی  بازیکن 
او  سخت  بیماری  اما  بود؛  برخوردار  زیادی 
آبی- با  خود  همکاری  به  شد  نتواند  باعث 

اناری ها ادامه دهد. او گفت: بارسلونای کنونی 
را تیم خوبی می بینم. وقتی در بارسلونا بودم 
روز  می کردیم،  بازی  مادرید  اتلتیکو  برابر  و 
پیروزی  می گذاشتیم.  سر  پشت  را  سختی 
برابر این تیم اصال آسان نیست؛ اما بارسلونا 
تیم  این  برابر  به راحتی  خود  اخیر  دیدار  در 
به پیروزی رسید و بازی خوبی را به نمایش 
گذاشت. این نشان می دهد که آبی-اناری ها 

در شرایط خوبی به سر می برند.
او ادامه داد: من همواره گفته ام که بارسلونا 
بارسلونا خواهد بود و اصال  در هر شرایطی 

تغییر نخواهد کرد. براین باورم که سال 2015 
سال  در  تیم  این  بود.  خواهد  بارسلونا  سال 
خواهد  به دست  خوبی  بسیار  نتایج  جاری 
بارسلونا  در  را  رویایی  سال  شش  من  آورد. 
پشت سرگذاشته ام و بسیار این تیم را دوست 
دارم. عاشق بارسلونا هستم و دوست دارم که 
همواره در بهترین شرایط خود باشد. بعد از 
آن که از فوتبال خداحافظی کردم، تنها و تنها 

دوست داشتم به بارسلونا برگردم.
این بازیکن فرانسوی که چندی پیش برای 
کرد،  خداحافظی  فوتبال  دنیای  از  همیشه 
برای  پیامی  چه  که  سوال  این  باره ی   در 
داد:  پاسخ  این گونه   دارد،  بارسلونا  هواداران 
از  همیشه  باید  شما  که  می گویم  آن ها  به 
تیم محبوب خود حمایت کنید، چرا که من 
همواره گفته ام که شما یار دواز دهم برای تیم 
خود هستید. می خواهم از آن ها تشکر کنم؛ 
چرا که شش سال از من حمایت کردند. زنده 

باد بارسلونا.

اظهارات  خاطر  به  اخیراً   که  مورینیو  ژوزه 
جنجالی اش مبنی بر وجود یک هجمه  علیه تیم 
جریمه  انگلیس  فوتبال  اتحادیه ی  سوی  از  او، 
احتیاط بیش تری صحبت  با  بار  این  شده است، 
کرد، هرچند محتوای اظهاراتش همان چیزهایی 
بود که پیش از این ادعا می کرد. مورینیو تأکید 
مورد  ناعادالنه  به صورت  بازیکنانش  که  دارد 
به  که  است  آن  وقت  و  می گیرند  قرار  قضاوت 
داوران برای انجام قضاوتی صحیح، کمک شود.

سوی  از  مجازاتش  از  بعد  که  خاص  آقای 
از  هفته ای  یک  انگلیس،  فوتبال  اتحادیه ی 
گفت وگو با رسانه ها خودداری کرد، اظهار داشت: 
حاال من می توانم خودم را کنترول کنم؛ اما یک 
چون  کرده ام،  سکوت  نمی توانستم.  پیش  هفته 
انجام نمی دادم، ممکن بود برای  این کار را  اگر 
من  حاال  بسازم.  بزرگ تری  دردسرهای  خودم 
کنترول  را  حرف هایم  و  بزنم  لبخند  می توانم 
من  به  که  اتهامی  از  ندارم  امیدی  من  کنم. 
نسبت داده شده است، تبرئه شوم. دیگر به این 
ماجرا عالقه ای ندارم. من کارم را انجام می دهم 
و این موضوع را از یاد می برم. فکر می کنم که نه 
شانسی برای تبرئه شدن دارم و نه شانسی برای 

کسب عنوان مربی ماه.
نیستم؛  داوران  دشمن  من  داد:  ادامه  مورینیو 
است.  سخت  چقدر  آن ها  کار  می دانیم  که  چرا 
خوش حالم که به اشتباهاتم اعتراف می کنم و به 
همین دلیل زمانی که با کوین فرند )داور بازی 
چلسی و واتفورد در جام حذفی انگلیس( صحبت 
کردم، فهمیدم که من اشتباه کرده ام، نه او و از 
خوش حال  بسیار  می کردم،  عذرخواهی  این که 
بودم. هیچ مشکلی نیست. تمام تصمیم ها قرار 
نتایج بازی ها را تحت  است به ضرر ما باشند و 

تأثیر قرار دهند. از ما بعید است، واقعًا بعید است 
که در صداقت مردم شک کنیم.

این که  کرد،  اعتراف  چلسی  پرتگالی  سرمربی 
در  تاتنهام  و  چلسی  بازی  داور  داود،  فیل  او 
در  چلسی  که  )دیداری   2015 سال  نخست  روز 
حد  از  بیش  را  باخت(   3 بر   5 لین  وایت  هارت 
چاق خطاب کرده، درست است. او تصریح کرد: 
چیزی که ما در باره ی آن ماجرا می گوییم، میان 
آن،  از  پس  می  ماند.  جا  همان  و  است  خودمان 
که  به هم  ما  اوقات  گاهی  بعد،  دقیقه   30 شاید 
می کنیم؛  استفاده  معمول  جمالت  از  می رسیم 
خوبی  بازی  باشی،  موفق  آفرین،  این که  مثاًل 

داشته باشی و...
مثل  و  مرد  مثل  ما  اوقات  گاهی  افزود:  مورینیو 
افراد عادی با هم در باره ی اتفاقاتی که در بازی 
رخ داده اند، بحث می کنیم. زمانی که این کار را 
است  من  دست  در  برنده  برگ  می دهیم،  انجام 
در  را  بازی  من صحنه های  که  است  این  آن  و 
تلویزیون دیده ام؛ در حالی که داور آن ها را ندیده  
دلیل، می دانم چیزی که من  به همین  و  است 

می گویم، آن ها را متعجب می کند.
به نظر مورینیو، اتحادیه ی فوتبال انگلیس باید 
از تکنولوژی مشابه به ویدیوچک برای کمک به 
استفاده  تصمیم ها  بهترین  اتخاذ  برای  داوران 
از  استفاده  با  مانند همان کاری که  کند، درست 
تکنولوژی خط دروازه برای تشخیص عبور توپ 

از خط دروازه انجام داد.
او در این خصوص عنوان کرد: بلی، من خواهان 
این که چگونه  تکنولوژی هستم.  این  از  استفاده 
باید از تکنولوژی استفاده کرد را نمی دانم؛ اما فکر 
می کنم که با استفاده از آن اشتباهات داوری کم 

می شود و این به نفع فوتبال است.

دور  روي  که  بود  اکتبر  ماه  از  بنزما  کریم 
این روند  نیز  نوامبر  اواخر  تا  افتاد و  گولزني 
بنزما  نوامبر،   29 از  اما  داد؛  ادامه  را  موفق 
دیگر در اللیگا موفق به گولزني نشده است. 
بنزما یکی از مورد اعتمادترین بازیکنان ریال 
مادرید نزد کارلو آنچلوتی محسوب می شود 
و بسیاری، دلیل اصلی عدم پیوستن فالکائو 
ریال  ترکیب  در  بنزما  حضور  را  ریال  به 
نداشت  آنچلوتی دوست  این که  می دانستند. 
به  تیم  در  فرانسوی اش  مهاجم  موقعیت 
همچون  حاشیه هایی  شاهد  و  بیفتد  خطر 
هیگواین  همزمان  حضور  زمان  حاشیه های 
و بنزما در ترکیب ریال )دوران مورینیو( باشد.

بنزما از 29 نوامبر و بازی با ماالگا که گول 
اول ریال را به ثمر رساند، تاکنون در 4 بازی 
متوالی اللیگا و 2 بازی کوپا دل ری مقابل 
بنزما  است.  نشده  گولزنی  به  موفق  اتلتیکو 
هم چنین در بازی فاینل جام جهانی باشگاه ها 
مقابل سن لورنزو هم موفق به گولزنی نشد. 
نیمه نهایی گول  آزول در  به کروز  کریم که 
زده بود، در 5 بازی رسمی متوالی بعدی، برای 
ریال گولی به ثمر نرسانده است. اگر در بازی 

امروز مقابل ختافه او در امر گولزنی ناموفق 
باشد، بدترین مقطع خود در این فصل را به 

ثبت خواهد رساند.
بنزما در این بازی ها حتا در دادن پاس گول 
هم ناموفق بوده است و اگر ۸ گول رونالدو 
و 5 گول بیل نبود، ریال جایگاه کنونی اش 
در صدر اللیگا را در اختیار نداشت. بنزما سال 
2014 موفق به ارسال 10 پاس گول شده بود.

ممکن  بدترین شکل  به  را  ریال سال 2015 
والنسیا  مقابل  دو شکست  است.  کرده  آغاز 
یک  و  اسپانیول  مقابل  برد  یک  اتلتیکو،  و 
تساوی منجر به حذف مقابل اتلتیکو مادرید، 
ریال  هوادار  یک  که  بود  شروعی  بدترین 
داشته  انتظار  محبوبش  تیم  از  می توانست 
باشد. کریم در سال 2015، عالوه بر ناکامی 
تنها سه  پاس گول،  دادن  و  گولزنی  امر  در 
آمار  و  است  داشته  چهارچوب  داخل  شوت 
پاس های او به 19 پاس در هر بازی رسیده 
است. ۸ پاس کمتر از متوسط پاس های او در 
سال 2014. آیا شاهد بازگشت بنزما به روزهای 
اوج در بازی امروز ظهر مقابل ختافه خواهیم 

بود؟

لوکا مودریچ، مورد توجه باشگاه چلسي قرار 
گرفته و آن ها قصد دارند  این هافبک کروات 
بیاورند.  استمفوردبریج  به  آینده  تابستان  را 
ژوزه  حضور  زمان  در  و   2012 سال  مودریچ 
مادرید  ریال  به  تاتنهام  از  ریال،  در  مورینیو 
پیوست و از آن زمان، به یکی از مهم ترین 
بازیکنان این تیم در خط میانی تبدیل شده 
است. این هافبک ارزشمند، بیش از دو ماه 
انتظار  و  شده  مصدومیت  دچار  که  است 
می رود که اوایل فبروری  بتواند بار دیگر به 

میادین بازگردد.
برنامه های  مدیر  از  نقل  به  استار  دیلی 
این  همسر  که  داد  گزارش  دیروز  مودریچ، 

فضای  با  را  خودش  نتوانسته  هنوز  بازیکن 
است  عالقه مند  و  دهد  وفق  اسپانیا  کشور 
انگلستان  فوتبال  به  دیگر  بار  مودریچ  که 
نشریه  این  به  گایاردو  فرانکو  بازگردد. 
و  چلسی  باشگاه  نمایندگان  که  است  گفته 
هم چنین منچستریونایتد با او برای پرسیدن 
گرفته اند.  تماس  مودریچ  انتقال  وضعیت 
کروات  هافبک  این  جدایی  این که  وجود  با 
در  اما  می رسد؛  نظر  به  بعید  کمی  ریال  از 
نیست و  فوتبال چیزی غیرقابل پیش بینی 
مورینیو،  ژوزه  چلسی  است،  مشخص  آنچه 
برای  مودریچ   نقد  به  دست  و  اول  مشتری 

تابستان آینده به حساب می آید.

ژوزه مورینیو، سرمربي چلسي به انتقاد از داورها 
تصمیم ها  تمامي  که  که  گفت  و  پرداخت 
پس  مورینیو  مي شوند.  گرفته  چلسي   علیه 
باره ی  در  قبلی اش  اعتراضی  صحبت های  از 
با  انگلیس  فوتبال  اتحادیه ی  توسط  داوران، 
محرومیت روبه رو شد و حاال او دوباره به انتقاد از 

وضعیت داوری ها در انگلیس پرداخت.
کنترول  را  خودم  می توانم  »حاال  گفت:  او 
خودم  نمی توانستم.  پیش  هفته ی  ولی  کنم، 
به نظرم  قرار می دهم.  بزرگ تری  را در مشکل 
لبخند  می توانم  حاال  و  گرفتم  خوبی  تصمیم 
بزنم و با کلماتی کنترول شده جمالتم را بیان 
کنم. خوش بین نیستم که دوباره محروم شوم و 
دوست هم ندارم که این اتفاق بیفتد. به کارهایم 
من  می کنم.  فراموش  را  قضیه  آن  و  می رسم 
هیچ شانسی برای کسب عنوان مربی ماه ندارم. 
ما مشکلی با داورها نداریم. می دانیم که کارشان 
اشتباهاتم  ابراز  از  من  و  است  سخت  خیلی 
کوین  باره ی  در  وقتی  بنابراین،  ندارم.  ترسی 
فرند )داور( پس از دیدارمان در جام حذفی مقابل 
واتفورد صحبت می کنم و متوجه می شوم اشتباه 
از من بوده و نه او، از عذرخواهی کردن ترسی 
ندارم. مشکلی وجود ندارد. تمامی تصمیم ها ی 

داورها  علیه ما اند و این اشتباهات روی نتایج 
تأثیر می گذارند«.

مورینیو ادامه داد: »یک مثال خوب ارائه می دهم. 
منچستریونایتد،  مقابل  استوک  دیدار  در  آیا 
پنالتی صحیح بود؟ هند کریس اسمالینگ. فکر 
اند که صحیح بود و  می کنم که همه موافق 
آیا انتقادی از آن دیدید؟ فکر نمی کنم. آیا فکر 
می کنید، چنین پنالتی مقابل چلسی با چنین 
واکنشی از سوی مطبوعات روبه رو می شد؟ فکر 
نمی کنم. در صورت رخ دادن واکنش های دوباره 
و سه باره، داورها نیاز دارند که احساس راحتی 
کنند و فشاری روی شان نباشد تا بهترین تصمیم 
را بگیرند. واکنش ها به چلسی متفاوت اند. در 
مورد من واکنش ها متفاوت اند. آیا فکر می کنید 
اگر من یک مربی را در محوطه ی مربیان هل 
بدهم، با منع حضور در استدیوم روبه رو خواهم 
قطعا  بلی،  ونگر(؟  با  درگیری  به  )اشاره  شد 
مقصر  داورها  بنابراین،  شد.  خواهد  همین طور 
نیستند. آن ها می خواهند بهترین عملکردشان 
را انجام دهند، ولی مسلما راه هایی برای واکنش 
نشان دادن  وجود دارند. در مورد من و باشگاهم، 
را  قضیه  این  خودتان  اند.  متفاوت  استاندارد ها 

می دانید«.











محمد  روز:  اطالعات 
نامزد وزیر  حیدری،  یعقوب 
مال داری  و  زراعت  وزارت 
پولیس  تعقیب  تحت 
قرار  )انترپول(  بین المللی 
انترپول  و ب سایت  در  دارد. 
آقای  که  است  شده  نوشته 
مقام های  توسط  حیدری 
استونیا  کشور  عدلی- قضایی 
به  مالیات  از  گریز  اتهام  به 
میزان گسترده و صرف پول 
قضایی  پی گرد  تحت  تقلبی 
قرار دارد که باید محکومیتش 

را سپری کند.
انتشار  با  انترپول  پولیس 
هویتی  مشخصات  و  عکس 
نام  نام،  مانند  حیدری؛  آقای 

از  ملیتش،  و  زادگاه  تولد،  تاریخ  خانوادگی، 
وی  باره ی  در  اگر  که  است  خواسته  مردم 
با پولیس های ملی و  معلوماتی دارند، آن را 
تولد  تاریخ  کنند.  شریک  کشورشان  محلی 
آقای حیدری در این و ب سایت، 196۲/05/15 

ذکر شده و وی اکنون 5۲ ساله است. 
شده  صادر   ۲00۳ سال  در  دستور  این 
حیدری  آقای  برای   ۲1۲5۳ شماره ی  و 
اختصاص داده شده است. در این و ب سایت 
نوشه شده است که عکس و مشخصات آقای 
حیدری به دلیل درخواست نهاد یادشده، برای 

آگاهی عموم منتشر شده است. حیدری توسط 
اشرف غنی، رییس جمهور کشور معرفی شده 

است. 
اشرف غنی پیش از معرفی کابینه بارها تأکید 
کرده بود که با هر نامزدوزیر شخصاً گفت و گو 
آغشته  افراد  جدید،  کابینه ی  در  و  می کند 
تأخیر  دلیل  داشت.  نخواهند  جای  فساد  با 
افراد  انتخاب  نیز  جدید  کابینه ی  معرفی  در 
اسامی  بود.  شده  عنوان  مسلکی  و  شایسته 
نامزدوزیران کابینه ی جدید پس از 105 روز 
اعالم  روز دوشنبه هفته  ی گذشته  به  تأخیر 

شد.

نظیف اهلل  حال،  همین  در 
رییس  سخنگوی  ساالرزی، 
به  پاسخ  در  جمهوری  
گاردین،  روزنامه ی  خبرنگار 
خود  تویتر  صفحه ی  در 
نوشته است که موضوِع تحت 
یعقوب  محمد  بودن  تعقیب 
حیدری تحت بررسی است و 
اگر ثابت شود، طبق قانون با 

او برخورد خواهد شد.
دیروز  نامزدوزیران  بود  قرار 
به مجلس نمایندگان معرفی 
شوند؛ اما اشرف غنی در دیدار 
با هیأت اداری مجلس گفت، 
به  پیش نهادی  نامزدوزیران 
روز سه شنبه هفته ی روان به 
این مجلس معرفی می شوند. 
یا  رد  دیدار گفت که  این  در  رییس جمهور 
اعضای  صالحیت  از  نامزدوزیران  تأیید 
مداخله  زمینه  این  در  وی  و  است  مجلس 

نمی کند. 
اعضای مجلس نمایندگان قباًل گفته بودند، 
و  غیر مسلکی  دوتابعیتی ،  نامزدوزیران  به 
نمی دهند. حال  اعتماد  رای  به فساد  آغشته 
انترپول  پولیس  اتهام وارده  ی  دیده شود که 
زارعت،  وزارت  )نامزدوزیر  حیدری  آقای  بر 
رای  بر  تأثیری  چه  مال داری(  و  آب یاری 

نمایندگان مجلس به وی خواهد داشت.

نامزدوزیر وزارت زارعت
 تحت تعقیب انترپول است
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اطالعات روز: پس از نشر گزارش ها در مورد حضور 
افراد مسلح خارجی  با بیرق های سیاه، وزارت دفاع هشدار 
داد که ارتش تروریستان را به هر نامی که باشند، هدف 
قرار می دهد. عبدالخالق ارکان حرب، اِستر درستیز قوای 
تروریستی در کشور  تأکید کرد، گروه های  مسلح دیروز 
نابود  سفید«،  و  »سیاه  بیرق های  جمله  از  هرنامی،  زیر 

می شوند.
امنیتی  نیروهای  که  گفت  ملی  دفاع  وزارت  مقام   این 
از توانایی خوبی برخوردار شده و دشمنان افغانستان در 
به  گزارش هایی  اخیراً  هستند.  عاجز  نیروها  این  مقابل 
نشر رسیدند که افراد مسلح خارجی در والیت های غزنی، 
افراد  این  جابه جا شده اند.  هلمند  و  فراه ، سرپل  پکتیکا، 
با خودشان بیرق های سیاه دارند و مربوط گروه داعش 

خوانده شده اند.
استر درستیز قوای مسلح کشور در مورد این خبر اظهار 
بی خبری کرد؛ اما به تروریستان هشدار داد، دشنمان مردم 

افغانستان زیر هرنامی، توسط قوت های 
سرکوب  ملی  اردوی  به ویژه  امنیتی، 
در  دیروز  را  اظهارات  این  او  می شوند. 
انتقال  روند  تکمیل  از  تجلیل  مراسم  
مسئولیت های امنیتی در فرقه ی عملیات 
ویژه در مرکز نظامی ریشخور کابل بیان 

کرد.
عملیات  فرقه  فرمانده  عبدالکریم،  سید 
نیروهای  که  گفت  مراسم  این  در  ویژه 
گذشته  در  کماندو،  به ویژه  ملی،  اردوی 
با شجاعت در برابر دشمنان مردم مبارزه 
آنان  برابر  در  نیز  آینده  در  و  کرده اند 
نیروهای  افزود،  او  می کنند.  ایستادگی 
تجارب  و  تربیه  و  تعلیم  دارای  ویژه،  قطعات  و  کماندو 
را در  تا حال صدها عملیات مستقل  جنگی هستند که 

کشور انجام داده اند.
عبدالکریم به مردم اطمینان داد، قطعات ویژه ی نظامی 
ارزش های  از  دفاع  در  پوالدین  سپر  به حیث  کماندو،  و 
کرد.  خواهند  نابود  را  مردم  دشمنان  افغانی،  و  اسالمی 
او، در آینده فضای کاماًل امن و مطمئن در  به گفته ی 
کشور به وجود می آید. با آغاز سال ۲015، نیروهای امنیتی  
مسئولیت های امنیتی را در سراسر کشور به دوش گرفتند.
مجموع نیروهای امنیتی به بیش از ۳5۲ هزار تن می رسد 
و از این میان، حدود ۲00 هزار تن آن را نیروی ارتش 
تشکیل می دهد. در حال حاضر مأموریت )حمایت قاطع( 
ناتو برای همکاری، آموزش و مشوره به نیروهای امنیتی 
این مأموریت حدود 1۳ هزار سرباز  آغاز شده است. در 

خارجی در کشور باقی می مانند.

وزارت دفاع: دشمنان را 
تحت هر نامی هدف قرار می دهیم 
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