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نام »آتش فشان جهاد« در  به  البغدادی، در سخنرانی خود  ابوبکر  رهبر دولت اسالمی 
13 نوامبر سال گذشته گفت: »بشارت است مؤمنان را، ای مسلمانان! ما برای شما خبر 
خوش گسترش دولت اسالمی را به سرزمین های جدید اعالم می کنیم«. این جمله تیوری 
توسعه طلبی دولت اسالمی را بیان می کند که در میدان جنگ و در خشونت و بی رحمی 
نسبت به همه ی رقبای افراطی شان در منطقه؛ همچون گروه القاعده و گروه النصره دست 
باالتری داشته اند. یک و نیم ماه پس از آن، رییس جمهور اوباما پایان رسمی جنگ آمریکا 

در افغانستان را مشخص نموده و گفت که طوالنی ترین جنگ آمریکا به تاریخ پیوست.
در حالی که  این تاریخ موردی برای دهشت افگنان نداشت، این گروه ها نه تنها پایان 
مأموریت رزمی  شان را اعالم نکردند، بلکه حمالت هماهنگ و وحشیانه ی خود را شدت 
بخشیدند. بر عالوه، به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، دولت اسالمی به حیث 
مرکز فرماندهی بالقوه برای همه ی گروه های تروریستی در تالش به کنترول درآوردن 

شورشیان افغانستان برآمده است.
گمانه زنی های بسیاری در مورد ایجاد، رشد سریع و قدرت مالی و نظامی...

ظهور دولت اسالمی در افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی

/oursafiairways020 222 2222

صفحه 2

دادستانی  کل: فهرست مقام های فاسد را
 به رییس جمهور ارسال نکرده ایم

4

هیأت نویسندگان نیویارک تایمز اخیرا استدالل کرد که اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، در 
تالش هایش به منظور اصالح مدیریت کمک های بین المللی برای پولیس ملی افغانستان، »پایش 
را از حدش فراتر نهاده است«. در ماه دسامبر 2014، غنی پیش نهاد کرده بود که این وظیفه را از 
برنامه ی توسعه ای سازمان ملل متحد )یو.ان.دی.پی(، که از سال 2002 بدین سو این مسئولیت را 
دارد، بگیرد و حکومت افغانستان را مسئول پرداخت مصارف نیروهای پولیسش بسازد. نیویارک 
تایمز از یو.ان.دی.پی دفاع کرد و گفت که این اداره صدها میلیون دالر کمک بین المللی را که از 
طریق صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان )LOTFA( برای پرداخت مصارف...

الگویی برای حمایت
 از آموزش دختران

آلزایمر درمان شد

مورینیو: سیتی شایسته ی 
قهرمانی لیگ برتر نیست
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اطالعات روز: دادستانی کل با رد نشر گزارش ها 
فساد  به  متهم  مقام های  فهرست  ارسال  بر  مبنی 
چنین  که  کرد  اعالم  جمهور،  رییس  به  اداری 
فهرستی وجود ندارد و رسیدگی به اتهام فساد کار 
نیست. بصیر عزیزی، سخنگوی  رییس جمهوری 
این دادستانی دیروز در یک نشست خبری گفت، 
ترتیب و  هیچ فهرستی در مورد فساد دادستان ها 

به نهادی تحویل داده نشده است.
پیش تر گزارش هایی به نشر رسیدند که فهرستی 
اختیار ریاست جمهوری  فاسد در  از دادستان های 
در  فساد  دیروز  عزیزی  اما  است.  شده  داده  قرار 
دادستانی را رد نکرد و گفت، آنان افراد دخیل در 
گفته ی  به  می کنند.  محاکمه  و  بازداشت  را  فساد 
چندی  دادستان  چهار  شمول  به  تن،  هشت  او، 

دادگاه معرفی  به  و  بازداشت  اتهام فساد  به  پیش 
شده اند.

عزیزی در ادامه افزود، پرونده های فساد هفت وزیر 
پیشین از سوی دادستانی کل تکمیل و به دادگاه 
محاکمه ی  برای  گفت،  او  شده اند.  ارسال  عالی 
تشکیل  اختصاصی  دادگاه  باید  سابق  وزیران  این 
قانون، وزیران کابینه وقتی هنگام  شود: »مطابق 
یک  باید  می شوند،  جرم  مرتکب  وظیفه  اجرای 
ایجاد شود  به قضیه  برای رسیدگی  دادگاه خاص 
که تشکیل این دادگاه از صالحیت نهاد قضایی و 
شخص رییس جمهور است؛ اما هنوز دادگاه خاص 

ایجاد نشده است«.
عزیزی نام هفت وزیر متهم به فساد را فشا نکرد؛ 
اما پیش تر دادستانی کل، نام پنج وزیر سابق متهم 

به فساد و اختالس را افشا کرده بود. این وزیران 
شامل میرمحمد صدیق، وزیر معادن پیشین، جلیل 
و  قادری  حبیب اهلل  پیشین،  اقتصاد  وزیر  شمس، 
و  پیشین  ترانسپورت  وزیران  قاسمی،  عنایت اهلل 

محمدامین فرهنگ، وزیر تجارت پیشین بودند.
با این وجود، معلوم نیست پرونده های هفت وزیر 
این  شامل  شده اند،  فرستاده  عالی  دادگاه  به  که 
پنج وزیر است، یا نه. اما سخنگوی دادستانی کل 
فساد  به  متهم  وزیران  نام  افشای  از  خودداری  با 
تأکید کرد، کار دادستان ها در کشور خالی از خطر 
در  دادستان ها  قانون،  تطبیق  خاطر  به  و  نیست 
کابل و والیت ها با تهدیدهای گوناگون مواجه اند.
بر  دادستان   ۵0 تا   3۵ بین   سال  هر  افزود،  او 
مختلف  نقاط  در  دیگر  دالیل  به  و  ناامنی  اثر 

»دادستان ها  می دهند:  دست  را  جان   شان  کشور 
دورترین  در  یا  کابل  شهر  نقطه ی  امن ترین  در 
با خطر مرگ رو به رو هستند«.  افغانستان  نقطه ی 
بر اساس معلومات وی، 3۵ هزار تن در زندان ها 
از  آن ها  از  یک  هیچ  خانواده های  و  اند  زندانی 

دادستانی راضی نیستند.
و  می شود  تطبیق  افراد  بر  قانون  وقتی  افزود،  او 
اشخاص به خاطر ارتکاب جرایم مختلف محاکمه 
قناعت  گاهی  هیچ  افراد  این  وابستگان  می شوند، 
طبق  که  را  کل  دادستانی  فیصله ی  و  نمی کنند 
فقر،  نمی دانند.  عادالنه  نباشد،  دل خواه شان 
بیکاری، بی سوادی و نبود امنیت و ثبات از دالیل 
عنوان  کشور  در  فساد  و  جرایم  افزایش  اصلی 

شده اند.

اطالعات روز: در یک عملیات ویژه ی مأموارن 
فروش  اتهام  به  پولیس   32 دست کم  ملی  امنیت 
امنیتی  ارائه ی معلومات  سالح  دولتی به طالبان و 
دقیق  طور  به  هنوز  شده اند.  بازداشت  آنان،  به 
سالح های  تعداد  چه  افراد  این  که  نیست  معلوم 
در  را  امنیتی  نیروهای  معلومات  چگونه  و  دولتی 
این  در  تحقیقات  اما  داده اند؛  قرار  طالبان  اختیار 
زمینه جریان دارد. تمام این افراد از والیت قندوز 
بازداشت شده اند و در حال حاضر  از شمال کشور 
سر  به  والیت  این  در  ملی  امنیت  بازداشت گاه  در 
به  دیروز  قندوز  والی  صافی،  عمر  محمد  می برند. 
دو  افراد  این  بازداشت  برای  اقدام   گفت،  بخدی 

نفر   32 این  تمام  بالخره  و  شد  آغاز  پیش  هفته 
به روز شنبه، 18 دلو بازداشت شدند. صافی گفت 
که افراد بازداشت شده در بخش های ترانسپورتی و 
دادن معلومات به طالبان کمک کرده و ناامنی های 
طالبان  با  آنان  همکاری  از  ناشی  نیز  قندوز  اخیر 
هم  هنوز  زیاد،  احتمال  به  افزود،  او  است.  بوده 
ما  و  دارند  وجود  پولیس  صفوف  در  طالبان  افراد 
تالش های خود را برای شناسایی آنان آغاز کردیم. 
نفوذ  امنیتی  نیروهای  میان  در  تروریست  طالبان 
افراد  گذشته،  سال های  جریان  در  و  دارند  اندک 
آنان در داخل این نیروها حمالت تروریستی انجام 
داده اند. چندی پیش دو پولیس هفت همکار شان را 

در جنوب کشور به گلوله بستند و سپس گزارش شد 
که این دو تن افراد گروه طالبان بوده اند.

داخل  در  طالبان  نفوذ  از  قندوز  والی  حال،  این  با 
نیروهای پولیس پرده برداشت و گفت، شماری از 
فرماندهان بازداشت شده ی طالبان در این والیت، 
از جمله مال مجاهد، اعتراف کرده که افراد مشخص 
در صفوف پولیس با آنان همکاری دارند. این افراد 
عملیات  مورد  در  معلومات  ساختن  شریک  در 

نیروهای امنیتی با این گروه همکاری می کنند.
علت فساد پولیس

والی قندوز گفت که در 12 سال گذشته در ساختار 
تشکیالتی پولیس این والیت هیچ تغییراتی نیامده 

به  پولیس  آوردن  رو  از عوامل  این مسئله یکی  و 
که  افزود  او  اما  است.  بوده  طالبان   با  همکاری 
تبدیلی  روند  آغاز  برای  تالش ها  حاضر  حال  در 
نیروهای پولیس در والیت قندوز آغاز شده و این 
مشکل برطرف خواهد شد. مطابق قانون، هر مأمور 
پولیس پس از چهار سال مأموریت در یک مکان 
قانون  این  اما  شود؛  تبدیل  دیگری  جای  به  باید 
در  بلکه  قندوز،  در  نتها  نه  سال  ها   این  طول  در 
شماری از والیت های دیگر نیز تطبیق نشده است. 
وزیر داخله ی جدید اطمینان داده است که ساختار 
تشکیالتی پولیس را بازنگری و به حل مشکالت 

آن می پردازد.

مکتب  یک  بر  حمله  دنبال  به  روز:  اطالعات 
مهاجران  اذیت  و  آزار  پاکستان،  پشاور  در  نظامی 
افغان در این کشور تشدید یافت و حال مسئوالن 
کابل  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان  ریاست 
می گویند، بیش از 22 هزار مهاجر افغان به دلیل 
آزار و اذیت در ماه جنوری سال روان پاکستان را 

به مقصد افغانستان ترک کرده اند.
کشور  در  فراری  مهاجران  این  حاضر  حال  در 
امکانات زندگی ندارند و در فصل سرمای زمستان، 
رییس  دنزینگر،  ریچارد  اند.  مواجه  مشکالت  با 
کشور  در  مهاجرت  بین المللی  سازمان  مأموریت 
بدون  مهاجر  هزار   22 از  بیش  کرد،  اعالم  دیروز 
به  تورخم  مرز  از  جنوری  ماه  در  افغانستانی  سند 

افغانستان برگشته اند.

مهاجران  همه ی  دوچند  افزایش  رقم  این 
عودت کننده در تمام سال 2014 را نشان می دهد. 
از سوی دیگر، نزدیک به 1۵ هزار مهاجر افغانستان 
از پاکستان رد مرز شده اند که این رقم نیز دوچند 
شمار رد مرزشدگان در ماه دسامبر است. دنزینگر 
به رویترز گفت، این همه مشکالت پس از حمله 

بر مکتبی در پشاور شروع شد. 
یک  بر  مسلح  مردان  از  تعدادی  گذشته  ماه  در 
دست کم  و  کردند  حمله  پشاور  در  نظامی  مکتب 
13۵ را به گلوله بستند. سپس گزارش شد که این 
حمله از سوی طالبان پاکستانی انجام شده؛ اما به 
دنبال آن آزار و اذیت مهاجران افغان در این کشور 
 3 حدود  بازداشت  از  پیش تر،  است.  یافته  تشدید 

هزار مهاجر افغانستان در این کشور گزارش شد.

مهاجرت،  بین المللی  سازمان  معلومات  اساس  بر 
واکنش های  با  پاکستان  در  مهاجر  افغان های 
آزار  موارد  از  گزارش هایی  و  اند  رو به رو  شدیدی 
و  خانه های شان  بر  حمله  مانند  آن ها؛  اذیت  و 
خشونت پولیس وجود دارد. دولت پاکستان در یک 
مهاجران  تمام  دارد  نظر  در  دیگر  جدید  برنامه ی 
مرزی  اردوگاه های  به  را  کشور  این  مقیم  افغان 

انتقال دهد. 
اعالم  پیش تر  پاکستان  قبایلی  بخش های  وزارت 
مقیم  افغان  مهاجران  تمام  نخست  قدم  در  کرد، 
این کشور به اردوگاه  های مرزی منتقل می شوند و 
سپس برای اخراج تمام آنان آمادگی گرفته خواهد 
مهاجر  میلیون   1.۶ از   بیش  حاضر  حال  در  شد. 
افغان به  طور قانونی و یک میلیون دیگر به صورت 

غیرقانونی در پاکستان زندگی می کنند. 
با اخراج این تعداد مهاجران، حکومت با چالش های 
جدی مواجه می شود؛ زیرا هیچ گونه برنامه  ای برای 
ندارد. دنزینگر می گوید  آنان وجود  حل مشکالت 
که بسیاری این خانواده های افغان ده ها سال پیش 
در پاکستان مسکن گزین شده بودند و در صورت 

بازگشت به افغانستان، جایی برای زندگی ندارند.
بدون سند و مدرک  سرازیر شدن عودت کنندگان 
افزایش  متداوم  طور  به  جنوری  ماه  در  کشور  به 
یافته و از 1۵0 خانواده در هفته ی اول این ماه، به 
تا  بلند رفته است.  اخیر آن ماه  1400 خانواده در 
کنون تنها به 10 درصد این مهاجران کمکی اندک 
مهاجرت  بین المللی  سازمان  مسئوالن  اما  شده؛ 

برای مقابله با این مشکل وعده داده اند.

اطالعات روز: باراک اوباما، رییس جمهور امریکا 
به تازگی استراتژی جدید خود را برای افغانستان به 
این  اساس  بر  این کشور فرستاده است.  کانگرس 
استراتژی، امریکا بر افغانستان به حیث یک همکار 
مستقل و باثبات تمرکز دارد و پس از این، نیروهای 
در  شورشیان  علیه  را  اندکی  عملیات  کشور  این 

کشور راه اندازی می کنند.
مأموریت  است،  آمده  استراتژی  این  متن  در 
اکنون  و  یافت  پایان  افغانستان  در  امریکا  نظامی 
آموزش  بخش  در  کشور  این  نیروهای  از  بخشی 

است؛  یافته  مأموریت  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
این مأموریت به افغانستان به عنوان یک همکاری 
مستقل و باثبات تمرکز دارد، تا برای تروریستان و 

دهشت افگنان بین المللی پناهگاه امن نشود.
بین  از  برای  امریکا  استراتژی،  این  اساس  بر 
کشور  امنیتی  نیروهای  با  القاعده  اعضای  بردن 
این  مشوره  دهی  و  آموزش  بر  و  می کند  همکاری 
ارتقای  برای  امریکا  کمک  است.  متعهد  نیروها 
فراهم آوری  و  افغانستان  در  خوب  حکومت داری 
اهداف  از  افغان  مردان  و  زنان  برای  کار  زمینه ی 

دیگر این استراتژی عنوان شده  است.
کشورهای  با  امریکا  استراتژی،  این  اساس  بر 
همسایه ی افغانستان، به شمول پاکستان، برای رفع 
خطر فعالیت های تروریستی، همکاری می کند. این 
است.  اوباما  اداره ی  ملی  امنیت  استراتژی  دومین 
نخستین استراتژی اوباما در سال 2010 نشر شد و 
در آن، بیش تر بر مبارزه با شورشیان تأکید شده بود.
تأمین  مسئولیت  اکنون  که  است  حالی  در  این 
است  امنیتی  نیروهای  دوش  بر  سراسری  امنیت 
خارجی  نیروهای  حضور  از  سال   13 گذشت  با  و 

در کشور، هنوز امنیت تأمین نشده است. نیروهای 
در  طالبان  با  نفس گیر  جنگ  در  اکنون  امنیتی 
کمبود  با  آنان  اما  دارند؛  قرار  والیت ها  از  شماری 
سالح های پیشرفته مواجه  اند. این مسئله یکی از 
عوامل است که تروریستان هنوز با نیروهای امنیتی 
وارد جنگ رویارو  می شوند. با امضای پیمان امنیتی 
با امریکا و ناتو، برای تجهیز نیروهای امنیتی وعده 
داده شده؛ اما هنوز سالح های پیش رفته در اختیار 
امریکا  از  شهروندان  است.  نشده  داده  قرار  آنان 

انتظار دارند که به وعده هایش عمل کند.

افغان  دانشجوی  هزار  حدود  روز:  اطالعات 
در  مشکالت شان  به  رسیدگی  برای  ترکیه  مقیم 
افغانستان در این کشور گردهمایی  مقابل سفارت 
دارند  تأکید  دانشجویان  این  کرده اند.  اعتراضی 
طور  به  برای شان  شده  تعیین  حقوق  تاکنون  که 
منظم و کامل داده نشده و آنان در حال حاضر با 

مشکالت جدی، از جمله مالی، مواجه اند.
در اعالمیه ی ارسالی این دانشجویان به روزنامه ی 
مبلغ  حاضر  حال  در  است،  آمده  روز  اطالعات 

مقیم  افغان  دانشجویان  برای  شده  تعیین  معاش 
سوی  از  نمی شود.  داده  آن  معین  وقت  در  ترکیه 
آن  از  تأخیر چند ماهه، کمتر  با  آنان  معاش  دیگر، 
چیزی داده می شود که قباًل برای شان وعده شده 

است.
فرستان  هنگام  دولت  اعالمیه،  این  بنیاد  بر 
 ،2011 سال  در  ترکیه  به  افغان  دانشجویان 
دالر   300 پرداخت  وعده ی  ماه  هر  در  برای شان 
امریکایی، پرداخت پول های بیمه ی صحی، کتاب 

و تمام ضرورت های درسی را داده بود؛ اما به مرور 
زمان با تعیین قوانین جدید، امتیازهای آنان به طور 

قابل مالحظه کاهش یافته است.
با تحوالت اقتصادی در ترکیه، نرخ تمام اجناس، 
به  رفت و آمد  کرایه ی  و  پوشاک  خوراک،  جمله  از 
دانشگاه بلند رفته اند؛ اما پول بورسیه ی دانشجویان 
اعالمیه،  اساس  بر  است.  نیافته  افزایش  افغان 
کرایه ی  پول  اکنون  ترکیه  در  افغان  دانشجویان 
خواستار  آنان  ندارند.  را  خوراکی   شان  مواد  و  موتر 

وقت  در  برای شان،  شده  تعیین  معاش  پرداخت 
معین آن شده اند.

نظر   2014 سال  در  است،  آمده  اعالمیه  در 
قابل  پول  مقدار  ترکیه،  اقتصادی  تحوالت  به 
لیره   ۵۵0 به   ۵00 از  دانشجویان  برای  پرداخت 
افغان  برای دانشجویان  یافت، ولی  افزایش  ترکی 
پنج صد لیره داده شد. در سال روان پول بورسیه ی 
اما هنوز  یافته؛  افزایش  لیره  دولت ترکیه به ۶00 

دانشجویان افغان ۵00 لیره دریافت می کنند.

اطالعات روز: مأموران عمومی امنیت ملی 
در چند عملیات جداگانه سه مخفی گاه سالح 
بره کی  ولسوالی های  در  را  طالبان  مهمات  و 
ولسوالی  و  لوگر  والیت  محمد آغه ی  و  برک 
کرده اند.  خنثا  و  کشف  غزنی  والیت  اندر 
مواد  کیلوگرام   2۵0 مخفی گاه ها  این  از 

هاوان،  مرمی   2۵ ماین،  حلقه   70 انفجاری، 
به  دیگر  جنگی  مهمات  و  راکت    مرمی   17

دست آمده اند.
در خبرنامه ی ارسالی دفتر رسانه های ریاست 
آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  ملی  امنیت 
انبارهای  در  مهمات جنگی  مقدار  این  است، 

و  تروریستی  حمالت  انجام  برای  طالبان 
انفجاری در ولسولی های یاد شده مخفی شده 
بودند. بر اساس این خبرنامه، با کشف سالح، 
مهمات و مواد انفجاری، از حوادث دل خراش 
جلوگیری  شده  یاد  والیت   دو  در  تروریستی 
شد. غزنی و لوگر از والیت های ناامن کشور 

به شمار می روند که افراد طالبان در مرکز و 
برخی از ولسوالی های این دو والیت فعالیت 
افراد  گزارش ها،  اساس  بر  دارند.  گسترده 
خارجی مسلح، از جمله تروریستان پاکستانی 
طالبان  صفوف  در  والیت  دو  این  در  نیز 

فعالیت های تخریبی دارند.

2
دادستانی  کل: 

فهرست مقام های فاسد را به رییس جمهور ارسال نکرده ایم

بازداشت 32 پولیس به اتهام همکاری با طالبان در قندوز

هزاران مهاجر افغان مجبور به ترک پاکستان شده اند

استراتژی جدید اوباما برای افغانستان روی میز کانگرس امریکا

دانشجویان افغان در ترکیه: برای ادامه ی تحصیل با چالش های جدی مواجه شده ایم

کشف سه مخفی گاه سالح و مهمات طالبان در دو والیت

نشست امنیتی مونیخ؛ 
»نظمی در حال فروپاشی، 

نگهبانان بی میل«

آلمان  در  مونیخ  امنیتی  نشست  در  جهان  کشورهای  رهبران 
گردهم آمده اند تا در مورد مسایل امنیتی جهان گفت وگو کنند. 
سازمان های  و  کشورها  تمام  بلند پایه ی  نماینده های  و  رهبران 
مهم نظامی جهان در این نشست سه روزه شرکت کرده اند. از 
افغانستان رییس جمهور غنی با وزیر امور خارجه و مشاور امنیت 
ملی اش در این نشست حضور یافته و قرار است در جمع رهبران 

جهان سخنرانی نماید.
جهان  رهبران  گردهم آیی  بزرگ ترین  مونیخ،  امنیتی  نشست 
نخستین  از  نشست  این  است.  جهان  امنیتی  مسایل  مورد  در 
و  مفاهیم  تحول  با  کنون،  تا   19۶2 سال  در  آن  نشست های 
رفتارهای همگانی در سطح بین الملل و خلق تهدیدهای مشترک، 
گسترش یافت و پا به پای مسایل امنیت جهانی پیش رفته است. 
همه ساله در این اجالس مسایل امنیتی در سراسر جهان در حضور 
رهبران کشورها به بحث و بررسی گرفته می شود و فرصت خوبی 
است تا رهبران کشورها مشکالت و تهدیدهای امنیتی، نگرانی ها 

و مالحظات امنیتی شان را با هم دیگر شریک سازند.
نشست مونیخ بزرگ ترین همایش امنیتی و تنها فرصتی است که 
تمام رهبران جهان و سازمان های نظامی مسایل امنیتی جهان را 
در آن مورد بحث و بررسی قرار می دهند. از این رو، این کنفرانس 
یکی از مهم ترین بازی گران بین المللی است و نشست های آن 
بر روند های سیاسی و امنیتی در سیاست بین الملل تأثیرات جدی 
دارند. هرچند که در این نشست هیچ گونه مصوبه و تصمیم های 
الزم االجرا گرفته نمی شود؛ اما با آن هم مسایل امنیتی و سیاسی 
امنیتی  و  سیاسی  رویکرد های  و  می پذیرند  تأثیر  آن  از  جهان 

بازیگران جهانی با در نظرداشت آن رنگ و جهت می گیرند. 
مناقشه ی جاری در شرق اوکراین، مبارزه با گروه دولت اسالمی، 
بی جاشدگان  و  آفریقا  شمال  و  میانه  خاور  در  امنیتی  تحوالت 
جنگ های سوریه و عراق از جمله ی مهم ترین موضوعات نشست 

امسال مونیخ گفته شده است. 
از زمان تأسیس نشست مونیخ در سال 19۶2 به بعد، با گذشت 
هر سال، مسایل امنیتی جهان جدی تر و آجنداهای این نشست 
دشوار تر شده است. با گذشت هر سال، تهدیدهای امنیتی جهانی 
جاری  مسایل  بر  مسئله ای  همه ساله  و  کرده  باز  دهان  تازه ای 
نشست مونیخ افزون شده است. در سال های گذشته اگر برخی 
فلسطین،  و  اسراییل  مناقشات  نظیر  منطقه،  جاری  مناقشات 
مناقشه ی هسته ای ایران، مسایل امنیتی هند و پاکستان و برخی 
و  موضوعات  از  جهان  در  دیگر  بزرگ  و  خرد  امنیتی  مناقشات 
گذشته  سال  چند  در  بود،  مونیخ  نشست  دل مشغولی های 
و  دل مشغولی ها  بر این  اسالمی  افراط گرایی  و  تروریسم  بحث 
نگرانی های امنیتی افزوده شد و همه ساله ابعاد جدید این مسئله 
باز کرد و مناطق تازه ای در آتش آن گرفتار شد. امسال  دهان 
نشست امنیتی مونیخ عالوه بر دیگر مناقشات جاری و مسایل 
جاری امنیتی جهان، ظهور داعش به عنوان یک مسئله ی جدی 
دیگر بر مسایل امنیتی جهان افزوده شده است. نشست امسال 
مونیخ، دشوار ترین و پرمشغله ترین نشست این سلسله نشست ها 
و  مسایل  رغم  به  چون  است.  شده  گفته  آن  تأسیس  زمان  از 
اولویت های امنیتی گذشته ی این سازمان، نظیر مناقشات جاری 
و  تروریسم  و  القاعده  بحث  جهان،  مختلف  نقاط  در  منطقه ای 
مسئله ی  عنوان یک  به  اوکراین  بحران  ایران،  اتمی  مناقشه ی 
تازه در  تهدید  مثابه یک  به  اروپا و ظهور داعش  امنیتی جدی 
اولویت ها و آجندای  بر  خاور میانه، جنوب آسیا و آسیای میانه، 

اجالس این نشست اضافه شده است.
نشست  برنامه های  و  آجندا  معرفی  منظور  به  که  بروشوری  در 
به  منتشر شده،  نشست  این  دبیرخانه ی  از سوی  مونیخ  امنیتی 
پنجاه و یکمین نشست این کنفرانس »نظمی در حال فروپاشی، 
نگهبانان بی میل« نام نهاده شده است. این عنوان نشان می دهد 
نشست  و  داشته  قرار  خطرناکی  امنیتی  وضعیت  در  جهان  که 
امنیتی مونیخ، آجندا و برنامه های دشواری دارد. رهبران جهان در 
پنجاه و یکمین نشست این کنفرانس با بزرگ ترین مسایل امنیتی 
جهانی رو به رو است؛ مسایل پیچیده، معماهای مشکل و محیطی 

سرشار از رقابت ها و خصومت ها.
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رهبر دولت اسالمی ابوبکر البغدادی، در سخنرانی خود به نام 
»آتش فشان جهاد« در 13 نوامبر سال گذشته گفت: »بشارت 
خوش  خبر  شما  برای  ما  مسلمانان!  ای  را،  مؤمنان  است 
اعالم  جدید  سرزمین های  به  را  اسالمی  دولت  گسترش 
این جمله تیوری توسعه طلبی دولت اسالمی را  می کنیم«. 
بیان می کند که در میدان جنگ و در خشونت و بی رحمی 
نسبت به همه ی رقبای افراطی شان در منطقه؛ همچون گروه 
القاعده و گروه النصره دست باالتری داشته اند. یک و نیم ماه 
پس از آن، رییس جمهور اوباما پایان رسمی جنگ آمریکا در 
افغانستان را مشخص نموده و گفت که طوالنی ترین جنگ 

آمریکا به تاریخ پیوست.
در حالی که  این تاریخ موردی برای دهشت افگنان نداشت، 
این گروه ها نه تنها پایان مأموریت رزمی  شان را اعالم نکردند، 
بلکه حمالت هماهنگ و وحشیانه ی خود را شدت بخشیدند. 
بر عالوه، به دنبال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، 
دولت اسالمی به حیث مرکز فرماندهی بالقوه برای همه ی 
گروه های تروریستی در تالش به کنترول درآوردن شورشیان 

افغانستان برآمده است.
گمانه زنی های بسیاری در مورد ایجاد، رشد سریع و قدرت 
مالی و نظامی دولت اسالمی وجود دارند؛ اما شکی نیست 
که عالوه بر رقابت های بازیگران منطقه ای و بین المللی در 
منطقه، حمایت سیستماتیک از ایدیولوژی افراط گرایی توسط 
برخی از کشورهای خلیج فارس و پاکستان، به ظهور این 

گروه ستیزه جو کمک شایانی کرده است.
می توانند  متحدانش  و  آمریکا  دولت  آیا  شرایط،  این  در 
باشند  مطمئن  و  کنند  اعالم  یافته  پایان  را  خود  مأموریت 
که افغانستان و نیز پاکستان به پایگاه های تروریست ها برای 

حمله به غرب تبدیل نمی شوند؟
خروج زودهنگام آمریکا و اثرات آن

خروج  علیه  نظامی  و  سیاسی  کارشناسان  از  بسیاری 
آنان دشمن  داده اند  و گفته اند که  آمریکا هشدار  زودهنگام 
را شکست نخورده و پیروز رها کرده اند. در نتیجه، تالش های 
دولت آمریکا و دولت افغانستان برای به مذاکره کشاندن گروه 
طالبان مورد اعتنا قرار نگرفته و این واقعیت را توجیه می کند 
که این گروه ها با امید و انرژی تازه، انتظار خروج نیروهای 
آمریکایی را از افغانستان می کشند تا قدرت را به دست گیرند.

داخل  در  طالبان  حامیان  و  حکمت یار  گروه  براین،  عالوه 
کردن  محکوم  بدون  را  جایگاه هایی  افغانستان  حکومت 
خشونت، قطع رابطه با القاعده و پذیرفتن قانون اساسی کشور 

کسب کرده اند.
در حالی که مردم افغانستان، به خصوص اقشار و گروه های 
آسیب پذیر، همواره از پیامد توافق های صلح با تروریستان و 
تندروها نگران بوده اند، بسیاری خروج دولت اوباما را عجوالنه 
می دانند و استدالل می کنند که این امر موقعیت دولت آمریکا 

و ]دولت افغانستان[ را در مذاکره تضعیف کرده است. 
با این حال، مناسب ترین استراتژی برای خروج آمریکا این 
امنیتی  نهادهای  تقویه ی  و  ساخت  از  بعد  که  بود  خواهد 
طریق  از  تنها  کند.  ترک  را  کشور  اقتصادی،  زیربناهای  و 
پایدار  اقتصاد  یک  موجودیت  و  نیرومند  امنیتی  نیروهای 

می توان برنده ی جنگ علیه تروریست ها شد.
حمایت ارتش پاکستان از طالبان هم چنان ادامه 

دارد
کارلوتا گال در کتاب خود، دشمن اشتباهی، استدالل می کند 
که ارتش پاکستان با بهره گیری از موقف یک متحد دولت 

آمریکا و ناتو و حمایت از تروریستان، بازی دوگانه می کند. 
او می گوید: »پاکستان دشمن واقعی است، نه افغانستان.«

پس از پایان جنگ آمریکا در افغانستان، دولت پاکستان و 
گروه های مذهبی پاکستان، از جمله جماعت علمای اسالمی 
موالنا فضل الرحمان )پدر معنوی طالبان( و جماعت اسالمی 
پاکستان، چهره ی واقعی خود را از طریق مصاحبه های شان 
در دفاع از طالبان و جهاد آن ها علیه ]حکومت[ افغانستان 
برمال ساختند که در نتیجه منجر به افزایش حمالت انتحاری 
]و خشونت[ در افغانستان گردید. جای شگفتی نخواهد بود 
که رهبران این دو حزب به دنبال احزاب تحریک خالفت و 
لشکر جنگوی در خفا با رهبر دولت اسالمی )داعش( بیعت 

کرده باشند.
به  پاکستان  توسط  افغانستان  بی ثبات سازی  سیاست 
بنیادی  تغییر  برای  است.  انکاری رسیده  مرحله ی غیر قابل 
در سیاست های پاکستان، دولت آمریکا بایستی به فشارهای 
]دولت  تا  دهد  ادامه  پاکستان  حکومت  باالی  خود  مداوم 
این  بردارد.  از حمایت تروریستان  پاکستان[ صادقانه دست 
اعمال  و  نظامی  کمک های  قطع  شامل  بایستی  فشارها 
تحریم های اقتصادی بر پاکستان به مثابه یک دولت حامی 

هراس افگنی  وارد گردد.
دولت اسالمی و نفوذ رو به افزایش آن در خراسان

و  افغانستان  به  است  اشاره ای  که  خراسان  نمادین  اهمیت 
بخش هایی از کشورهای همسایه ی آن، نهفته در چند گفته 
]حدیث[ نامعتبر منسوب به حضرت محمد است: »پرچم سیاه 
از خراسان خواهد آمد، آن ها را هیچ چیزی عقب رانده نخواهد 
توانست، تا زمانی که آن ها در اورشلیم ]بیت المقدس[ آن را 

به اهتزاز درآورند.«
دولت اسالمی ادعا دارد که در مناطق قبیله ای افغانستان-

گفته ی  به  دارد.  عضو   12000 تا   10000 حدود  پاکستان 
دولت  سوی  از  اخیراً  مسلمان دوست  عبدالرحیم  برخی ها، 

اسالمی به عنوان امیر خراسان منسوب شده است.
در شهر پشاور پاکستان برگه هایی به منظور دعوت مهاجران 
اسالمی  دولت  خلیفه ی  با  بیعت  به  پاکستان  و  افغانستان 
که  داشته  وجود  افغانستان  از  گزارش هایی  شده اند.  توزیع 
دولت  جنگ جویان  و  طالبان  میان  مسلحانه  نبرد  بیان گر 
القاعده  و  طالبان  اعضای  از  بسیاری  اما  بوده اند.  اسالمی 
به صورت آشکارا یا پنهانی به دولت اسالمی بیعت کرده اند 
اند.  اسالمی  دولت  با  بیعت  برای  برنامه ریزی  حال  در  یا 
عبدالرووف، یک  هلمند مال  و  زابل  در والیت های جنوبی 
اسالمی  دولت  برای  را  جنگ جویان  طالبان  سابق  فرمانده 
به خدمت می گیرد؛ در حالی که در استان های کنر و فراه 
اردوگاه های آموزشی را برای گروه های خود ایجاد کرده اند. 
همزمان گزارش هایی از والیت های شمالی افغانستان وجود 
این  در  اسالمی[  ]دولت  آن ها  فعالیت های  بیانگر  دارند که 

والیت ها می باشد. 
در پاکستان، گروهی از ستیزه جویان تعهد خود را با بریدن 
سر یک مرد و نشر ویدیوی آن به صورت آنالین بیعت خود 
با دولت اسالمی را اعالم کردند و اعالم تعهد به شکلی در 

سراسر افغانستان و پاکستان جریان دارد.
دولت  با  طالبان  و  القاعده  گروه های  میان  است  ممکن 
نزدیکی  اما  باشند؛  داشته  وجود  خصومت هایی  اسالمی 
ایدیولوژی، اهداف، روش ها و تاکتیک های شان آن ها را زیر 

پرچم سیاه دولت اسالمی گرد خواهد آورد.
داعش بر عالوه ی این که در پالن گذاری استراتژیک، منابع، 

جنگ و قساوت تفوق باالیی دارد، سه ویژگی متمایز دیگر 
نیز دارد به که پذیرفته شدن این گروه در افغانستان کمک 
می کند. نخست، دولت اسالمی خود را تداوم القاعده و طالبان 
که  افغان هایی  برای  را  داعش  گروه  امر  این  و  نمی پندارد 
در شمال زندگی دارند و ارتباطی با گروه طالبان و القاعده 
نداشته اند، جذاب و قابل قبول می سازد. دوم، دولت اسالمی 
تعهدی به ارتش پاکستان ندارد و سوم، برخالف روش های 
طالبان و القاعده، این گروه برای نفوذ خود بر تمام اقوام در 

سراسر افغانستان، با همه یک سان برخورد می کند.
آوردن صلح  ناتوانی دولت در  با ضعف و  این عوامل همرا 
و  کاری  فرصت های  ایجاد  و  عدالت  تأمین  پایدار،  ثبات  و 
در  اسالمی  دولت  نفوذ  افزایش  برای  را  زمینه  اقتصادی، 

افغانستان فراهم خواهد کرد.
عامل  و  مشترک  تهدید  یک  اسالمی  دولت 

وحدت بخش
جای تعجب است که دولت افغانستان رشد سریع افراط گرایی 
جدید در قالب دولت اسالمی )IS( در منطقه را بی اهمیت 
پنداشته است. این رویکرد اوضاع را نابه سامان تر خواهد کرد 
و به این گروه مجال خواهد داد تا به نفوذ خود شدت بخشیده 
و مناطقی را تصرف نماید. برخی به این باورند که این امر 
شیوه ی منازعه را تغییر نخواهد داد؛ اما قطعا شورش به سطح 
قابل مالحظه ای خواهد رسید و نفوذ ارتش پاکستان در آن 

کم رنگ یا زدوده خواهد شد.
در این صورت پرسش جدی این  است که تأثیر گفت وگوهای 
صلح با طالبان در صورت حضور جنگ جویان دولت اسالمی 

چه خواهد بود؟ 
به دالیل واضح، حضور دولت اسالمی به  صورت یک سان و 
جدی امنیت و ثبات افغانستان و پاکستان را تهدید می کند. 
این امر هردو کشور را با هم در برابر یک دشمن مشترک 
ایدیولوژی توسعه طلبانه ی  با در نظر داشت  داد.  قرار خواهد 
این گروه ]دولت اسالمی[، چین، کشورهای آسیای مرکزی، 
روسیه و حتا هند می توانند بخشی از یک اتحاد منطقه ای در 

برابر جاه طلبی ها و ایدیولوژی افراطیت قرار گیرند.
نشوند وضعیت  گرفته  پیش گیرانه روی دست  اقدامات  اگر 
تکرار  پاکستان  و  افغانستان  در  سوریه  حدودی  تا  و  عراق 

خواهد شد.
اقدامات داخلی

افغان ها بایستی خود به امور داخلی شان رسیدگی کنند. تعادل 
قومی در چارچوب دولت وحدت ملی باید به مثابه یک اولویت 
و منبع قدرت باقی بماند. به همین ترتیب، دولت افغانستان 
برای آوردن صلح و امنیت، زدودن فساد در تمام اشکال و 
مظاهر آن و ایجاد نهادهای مالی خودکفا از هیچ نوع تالش 
نیاز به اختصاص  دریغ نورزد. برای پیشرفت در این راستا، 

زمان و منابع مالی کافی می باشد.
حمایت از دولت وحدت ملی افغانستان یگانه گزینه ی ممکن 
ثبات  به  رسیدن  برای  بین المللی  جامعه ی  و  آمریکا  برای 
است. به دلیل رقابت های جدید، اختالفات قومی و سیاسی، 
احیاشده،  تازه  امنیتی  نیروهای  و  وابسته  و  ضعیف  اقتصاد 
دولت افغانستان که تحت فشار فوق العاده آغاز به کار نموده 
است، بیش تر از پیش نیازمند تعهدات بلند مدت، پشتیبانی و 

کمک های دولت آمریکا و ناتو می باشد.
برای آنانی که باور دارند حضور بیش تر نیروهای آمریکایی 
برای یک مدت طوالنی تر نیروهای حکومتی را در کنترول 

کشور کمک خواهد کرد، هنوز پایان جنگ دور است.
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سالم عزیزم! ای  که دار و ندار هر شهر و هر جامعه را نظم می بخشی! ای  که 
در نبود تو همه رنج می کشند. ای که اصاًل معلوم نیست کدام گوری رفته ای که 
هیچ احوالی از این شهر و حوالی نمی گیری. برایت از این جا سالمی می فرستم. 
اگر سالمم به گوشت رسید، خودت را نمایان کن تا به عشق تو خود را تا سرحد 

انتحار، آماده ی خدمت کنیم.
عزیز دل شهر! از وقتی تو نیستی، وکیل پارلمان به خودش حق می دهد سرباز 
پولیس را با سیلی بزند. سرباز پولیس به خودش حق می دهد تایرهای موتر را 
پنچر کند. صاحب موتر وقتی می بیند موترش پنچر شده، به خودش حق می دهد 
رییس جمهور و کل کابینه را دشنام بدهد. رییس جمهور به خودش حق می دهد 
در کابینه هرکسی را که دلش خواست، به پارلمان معرفی کند. پارلمان به خودش 
حق می دهد به کسی رای اعتماد بدهد که یا رفاقت شخصی دارد یا رفاقت مالی. 
رفاقت ها هم به خودشان حق می دهند یکی دو روزه باشند و خیلی زود شکل 
بگیرند و خیلی زود تمام شوند. نمی دانی که در نبود تو چه مصیبتی در شهر فرود 
آمده. از بس سال ها از ما دور بوده ای، کلی فراموشت کرده ام. دیروز کنار دیوار 
دریا نشستم و یک خوب پنجه چیز کردم. حاال که می بینم در نبود تو، هر آدمی 
ممکن است خر شود. هر خری ممکن است آدم شود. اگر این نامه به دستت 
رسید، لطفاً برای اولین و آخرین بار هم که شده، به شهر و زندگی ما برگرد تا 

همه  چیز سر جایش و همه کس خودش باشد.
عزیزم، در نبود تو دست و بال یک عده به شدت بسته شده و از یک عده به شدت 
باز! بیا این باز و بسته شدن ها را قاعده و هویت ببخش! درهایی که باید برای 
اند. خیلی ها  باز  باشند، گاهی و به روی بعضی ها  باز  همیشه و به روی همه 
بی هیچ ضرورتی داخل می شوند و خیلی ها با تمام ضرورت شان روزها و هفته ها 
پشت همان درها منتظر می مانند. چرا باید چنین باشد؟ بیا و ضرورت ها را اولویت 

بده و دخول و خروج ها را اساس بده تا ضرورت ها رفع شوند و دل عموم شاد.
ای تو سرخ ترین جگر دنیا! مگر خبر نداری که این جا ما پولیس داریم. امنیت ملی 
داریم. اردوی ملی داریم. انواع وزارت خانه داریم. پارلمان داریم. نهاد های مدنی 
داریم. حقوق بشر داریم. قاضی و محکمه داریم. سفارت خانه های بسیاری در 
این جا فعال اند. مرز و حدود داریم. مردم داریم. همه چیز داریم. با آن هم، دختری 
در این حوالی نفس می کشد که گویا پدرش سال هاست بر او تجاوز کرده، از 
پدرش بچه دار شده و دو دختر بیرون داده است. قاضی هم در محکمه عرض 
می کند که وقتی بر تو تجاوز شد، چرا خودکشی نکردی؟ چرا باید چنین شود؟ چه 
چیزی باعث می شود که قاضی به خودش حق بدهد به قربانی حکم خودکشی 
صادر کند؟ همه ی این اتفاقات در نبود تو، اتفاق می افتند. پس بیا و اجازه نده 
دختری قربانی هوس های جنسی پدرش شود. بیا و اجازه نده که در حضور این 
همه عنوان و آدرس و قدرت، قاضی بر دختری بعتابد که چرا خودکشی نکردی؟

اما  ندارم؛  میلیاردی کشورم چیزی در چانته  از ثروت های  با آن که  عزیز دلم! 
حاضرم برای حضور تو، تمام آن چند تار موی خاکی رنگم را به رسم شادیانه به 
هوا شلیک کنم. می دانی چرا؟ چون در نبود تو، من حس می کنم اولین قربانی 
تجارت سیاه و جنگ برای رسیدن به منافع خاکستری، منم. از روزی که قرار بود 
تو به این مملکت بیایی، ما از شوق، تشکیالت و رسمیات برای خودمان ساختیم. 
کلی مصرف کردیم. جامعه ی جهانی به ما پول کمک کرد. یک عالم دیگر را هم 
شاید قرض گرفته باشیم. تو که نباشی، همه بی فایده است. هیچ رسم و شکلی در 
نبود تو  معنا ندارد. تنها چیزی که برای نسل های بعدی باقی خواهد ماند، عالمی 
از بده کاری و رسم نبود تو خواهد بود. این عین ویرانگری آینده ی این مملکت 
و مردم است. پس بیا و نگذار بار بده کاری را حکومت های بعدی یا نسل های 
بعدی به دوش بکشند. حکومت ها و نسل هایی که هیچ نقشی در این آشفتگی و 
چپاول گری ندارند. من هنوز هم سر قولم هستم، اگر بیایی، من تمام موهایم را 

دانه دانه به هوا شلیک می کنم. اصاًل جشن خواهم گرفت.
عزیز دلم! می دانی که تنها من عاشقت نیستم. یک ملت عاشق توست. بیا و این 
عشق را کام ببخش و نگذار یک ملت، مثل تمام سال های گذشته، باز هم بسوزد. 
بیا و تمام سال های غیبتت را جبران کن! بیا و به دل آن پیره مردی که زنش 
معیوب و فلج، دخترش تقریباً پیر شده و خودش هنوز هم دنبال تکه نانی، شب و 
روز می دود، امید ببخش! بیا و به دل آن خانواده  ای که هر روز صاحب خانه  ی شان 
عزم بیرون انداختن شان را می کند، نور مسکن ببخش! مطمئنم همه چیز برای 
خوب شدن فراهم است، فقط تو نیستی، ای موهبت عقل و دلیل! در نبود تو، 
هیچ عنصری عزم بهبودی و رفاه ندارد. همه به سوی انحصار و جنگ می روند. 
مگر همین چند روز پیش ندیدی که کابل بانک چه غوغایی برپا کرد و دزدان 
چه محترمانه مصئون ماندند؟ تو که باشی، هیچ دزدی در امان نخواهد بود و 

هیچ حقی، ضایع نخواهد شد!
بیا و عدالت را نهادینه کن! فرهنگ برتری جویی و برترانگاری را ، حتا از خود 
رییس جمهور بگیر! برای همه فرصت برابر مهیا کن تا هرکه شایسته بود، عنان 
کار را بگیرد و هرکه ناشایست، فرمان ببرد! بیا ای همه چیز یک مملکت! ای 

قانون گرامی! ای معشوقه ی عمومی!

خبرنگار ناراضی

نامه به آن 
معشوقه ی عمومی!

هادی دریابی

ظهور دولت اسالمی در افغانستان
 پس از خروج نیروهای آمریکایی
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هیأت نویسندگان نیویارک تایمز اخیرا استدالل کرد که اشرف 
منظور  به  تالش هایش  در  افغانستان،  جمهور  رییس  غنی، 
ملی  پولیس  برای  بین المللی  کمک های  مدیریت  اصالح 
افغانستان، »پایش را از حدش فراتر نهاده است«. در ماه دسامبر 
2014، غنی پیش نهاد کرده بود که این وظیفه را از برنامه ی 
توسعه ای سازمان ملل متحد )یو.ان.دی.پی(، که از سال 2002 
بدین سو این مسئولیت را دارد، بگیرد و حکومت افغانستان را 
نیویارک  بسازد.  پولیسش  نیروهای  مصارف  پرداخت  مسئول 
اداره صدها  این  که  گفت  و  کرد  دفاع  یو.ان.دی.پی  از  تایمز 
میلیون دالر کمک بین المللی را که از طریق صندوق وجهی نظم 
و قانون برای افغانستان )LOTFA( برای پرداخت مصارف 
پولیس افغانستان در کشور سرازیر شده بود، »به طور معقولی« 

مدیریت کرده است.
اما هیأت نویسندگان نیویارک تایمز تکلیف خانگی شان را انجام 
مدیریت  بدین سو  دیروقت  از  که  است  این  واقعیت  نداده اند. 
یو.ان.دی.پی بر صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، 
توسط ضایعات و نبود نظارت به ستوه آمده است. گزارش اخیر 
به  افغانستان  بازسازی  برای  متحده  ایاالت  ویژه ی  سربازرس 
مشکالت بی شماری اشاره کرد، به شمول نبود کنترول و نظارت 
بر حاضری پولیس؛ داده های جداگانه، بی ربط و متناقضی که به 
استخدام پولیس و پرداخت ها به آن ها اشاره دارند و این که قرار 
گزارش ها حدود 300 هزار کارت هویت پولیس ملی افغانستان، 
ملی  پولیس  نفری  هزار  مجاز 1۵7  قوت  برابر  دو  به  نزدیک 
شناسایی  در  مشکالت  به  که  است،  جریان  در  افغانستان 
کارمندان فعال، غیرفعال و تعداد کشته شده های پولیس منجر 
شده است. این گزارش نتیجه می گیرد که »تالش های یو.ان.

دی.پی و عامل نظارتی اش در بازبینی مصارف صندوق وجهی 
نظم و قانون برای افغانستان نادرست اند و به اندازه ی کافی 

مستند نشده اند«. 
یو.ان.دی.پی، خودش، ارزیابی ها و گزارش های انتقادی داخلی و 
خارجی را در مورد صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان 
تفیتش و  اداره ی  بازرسی ای که توسط  راه اندازی کرده است. 
تحقیقات یو.ان.دی.پی در ماه اکتوبر 2014 راه اندازی شده بود، 
دریافت که نظارت دفتر افغانستان یو.ان.دی.پی بر مأمور نظارتی 
»قناعت بخش  افغانستان  برای  قانون  و  نظم  وجهی  صندوق 
نیست«. عالوه براین، مسایل جدی ای در مورد بی نظمی های 
مالی در صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، هم چنین 
ادعاهای مبنی برفساد، به طور مشخص تر تقلب در تدارکات، 
وجود داشته اند. این امر باعث شد چندین کارمند ارشد یو.ان.

دی.پی و صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان اخراج 
یا انتقال شوند.

یو.ان.دی.پی  توسط  قبال  که  مدیریتی  خارجی  بررسی  یک 
در ماه دسامبر 2012 راه اندازی شده بود، به مشکالت کالن 
و  دارد  اشاره  نظارت  و  بازپرداخت ها  معاشات،  تدارکات،  در 
نتیجه می گیرد که »این ناکامی مدیران یو.ان.دی.پی بود که 
قانون  و  نظم  وجهی  صندوق  مدیریت  سوء  برای  را  شرایط 
برای افغانستان و تقلب در تدارکات فراهم کرد«. این گزارش 
هم چنین از یو.ان.دی.پی به خاطر ناکامی در گرفتن مسئولیت 
حمایت از عملکردهای کلیدی در مقابل نقاط ضعف ظرفیتی 
با  می کند.  انتقاد  افغانستان  داخله  وزارت  در  حکومت داری  و 
کمال تعجب، در آن زمان روند واضحی برای پرداخت نکردن 
وجود  بودند،  نشده  مستند  مناسب  به صورت  که  هزینه هایی 
نداشت و بنا بر آن، معیارهای واجد شرایط بودن صندوق وجهی 
اغلب در مورد مخارج مواد  افغانستان که  برای  قانون  نظم و 

غذایی پولیس بود  را تکمیل نکرد. 
هیأت نویسندگان نیویارک تایمز از این حقیقت نیز چشم پوشی 
می کند که صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، یک 
گاو نقدی برای یو.ان.دی.پی بوده است. یو.ان.دی.پی در بررسی 
مدیریت در سال 2012 به اشکال مختلف صندوق وجهی نظم 
و قانون برای افغانستان را »هشتاد درصد سرمایه گذاری های 
یو.ان. پروژه ی  »بزرگ ترین  افغانستان«،  در  یو.ان.دی.پی 
دی.پی در جهان« و »هجده درصد سرمایه گذاری های یو.ان.

دی.پی در سراسر جهان« توصیف کرده است.
با وجودی که سال ها سیگار و اداره ی تفتیش یو.ان.دی.پی به 
مشکالت در مدیریت این اداره اشاره کرده اند، هیچ گاه به این 
بررسی سال  در  است.  نشده  پرداخته  مؤثر  به طور  مشکالت 
2012 آمده است: »این مسایل و تقلب که در ربع دوم سال 
2012 آشکار شدند، تا حدود زیادی محصول ناکامی مدیریتی 

چندین ساله بودند«.
حساب داری  و  نظارت  برای  افغانستان  قطعا  که  حالی  در 
اما  است؛  چالش برانگیز   محیط  یک  کمکی  هزینه های 
نمونه هایی وجود دارند که نشان می دهند، چگونه این کار به 
شکل بسیار بهتری انجام شده است. صندوق وجهی بازسازی 
است؛  شده  اداره  جهانی  بانک  توسط   )ARTF( افغانستان 
و  است  شده  منع  امنیتی  بخش  مالی  تأمین  از  که  صندوقی 
به  افغانستان  حکومت  ملکی  کارمندان  معاش های  از  بخشی 
عنوان هزینه های جاری دیگر و برنامه های انکشافی را پرداخت 
می کند. این صندوق در میان کمک کننده ها شهرت خوبی دارد 

و بخشی از این شهرت به خاطر این است که وظایف محوله ی 
از زمان آغازش در  خود را جدی تر گرفته است. این صندوق 
سال 2002، یک شرکت مالی را برای نظارت گماشته است. 
برخالف، صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان تا چندین 
سال پس از تشکیلش، این کار را نکرد  و حتا زمانی که عامل 
نظارتی به کار گماشته شده بود، فرصت هایی که این صندوق 
برای تقویت نظارت فراهم کرده بود، توسط یو.ان.دی.پی به 

صورت مؤثر استفاده نشد.
از  یو.ان.دی.پی  نظارت  و  در مورد مدیریت  نگرانی های غنی 
 )LOTFA( افغانستان  برای  قانون  و  نظم  وجهی  صندوق 
سال ها  و  است  شده  تأیید  گسترده  صورت  به  و  مستدل 
سرخوردگی او از مدیریت ضعیف و هزینه ی بی جای پول های 
با ارزش کمکی موجه است. عالوه بر آن، شریکان بین المللی که 
افغانستان  برای  قانون  و  مالی صندوق وجهی نظم  تأمین  در 

سهم داشته اند، می دانند که این تغییر نیاز است.
طفره  آن  از  تایمز  نیویارک  که  بحث  این  در  اصلی  پرسش 
می رود، به موقع و چگونگی تغییر مدیریت تأمین مالی پولیس 
خیر.  یا  بگیرد  تغییر صورت  آیا  به  نه  دارد،  ارتباط  افغانستان 
حکومت افغانستان یک مقام ارشد پیشین وزارت مالیه را که 
بسیار الیق است، برای طرح یک برنامه ی انتقال به کار گماشته 
برای  به عنوان اساس  را  است و قبال یک پیش نویس معتبر  
بحث بیش تر به کمک کننده ها ارائه کرده است. وزارت داخله که 
بر پولیس نظارت دارد، نسبتا یک وزارت ضعیف و اصالح نشده 
باقی مانده است، پس ظرفیت سازی، نظارت و اصالحات در این 
وزارت به صورت فوری نیاز است. مسلما، در جریان سیزده سال 
گذشته، با حمایت مدیریت صندوق وجهی نظم و قانون برای 
افغانستان توسط یو.ان.دی.پی، باید پیشرفت های بسیار زیادی 
حاصل می شدند. مدیریت مالی قابل معتبر و نظارت ضرورت 
خواهند بود تا به کمک کننده ها اطمینان بیش تر داده شود که 
کمک های آن ها به طور مؤثر و در راستای اهداف تعیین شده به 
مصرف خواهند رسید. چگونگی مدیریت مالی صندوق وجهی 
بازسازی افغانستان احتماال نمونه ها و درس های مفیدی ارائه 
می دهد. افغان ها در سال 2014 برای تغییر رای دادند و هردو 
نامزد پیش تاز انتخابات ریاست جمهور و حکومت وحدت ملی 
که  اکنون  کردند.  حمایت  اصالحی  کار  دستور  یک  از  جدید 
حکومت افغانستان تالش دارد تا با برخی از چالش های سخت 
کشور مبارزه کند، این حکومت کنج کاو است ببیند که نیویارک 
به شیوه ی  کار  دنبال کردن  و  تایمز خواهان وضعیت موجود 

قدیمی است.

گشایش یک راه ترانزیتی از چین به ایران، با درک این مسأله که در حال حاضر 
ایران تحت فشار آمریکا ست، به طور مستقیم در تضاد با منافع آمریکا می تواند 
راه  این  به  همه  از  بیش تر  پاکستانی   مقام های  و  سیاست مداران  تاجران،  باشد. 
ترانزیتی عالقه مند اند. آن ها مایل اند با ایجاد این راه از طریق پشاور-کراچی و 
همین طور از طریق خاک افغانستان به آسیای مرکزی، همه چیز را تحت کنترول 
مافیایی  فعالیت  نوع  یک  حاضر،  معمول  روند  واقع،  در  باشند.  داشته  خودشان 
است که در زمان ورود طالبان به افغانستان- در نیمه ی اول 1990  جریان داشت 
هم چنین   داشت.  گسترده  دخالت  آن  در   )ISI( پاکستان  استخبارات  سازمان  و 
تحت کنترول درآوردن راه های تجارتی و مواصالتی، عامل قوی برای فعال سازی 
افغانستان است. عالوه  پاکستان و  رادیکال دینی/ مذهبی در  گروه های  شدیداً 
بر همه ی موارد ذکر شده، سازمان استخبارات پاکستان از این طریق می خواهد 
که تمام گروه های تروریستی را که در خاک افغانستان و مناطق قبیله ای  فعالیت 
پاکستان،  استخبارات  سازمان  فعلی  اوضاع  کلی،  طور  به  کند.  کنترول  دارند، 
نشان دهنده ی اختالفات درونی پاکستان است و به خصوص این که اگر بخواهیم 

این اختالفات را در کانتکست مسایل پاکستان-فغانستان  بررسی کنیم.
پاکستانی  مقام های  فهمید که  این طور می شود  با درک وضعیت حال،  واقع،  در 
)به خصوص سازمان استخبارات( تابع رویکرد های واحدی نیستند و این وضعیت، از 
مدت ها به این سو، ادامه دارد. پیش از همه، رشد همکاری های اقتصادی جمهوری 
و  چین  سیاسی  مقام های  نفع  به  توجهی  قابل  طور  به   پاکستان،  در  چین  خلق 
این است که بخشی  ارتش پاکستان است. روی دیگر مسأله  نفع  به  همین طور 
از نخبگان سیاسی پاکستان، به طور طبیعی به ایاالت متحده ی آمریکا و بریتانیا 
استخبارات  سازمان  و  ارتش  میان،  این  در  اند.  متمایل  عرب  کمک کنندگان  و 

پاکستان نیز موضع واحد ندارند و به احزاب و جریان های مختلف  وابسته اند.  
برخوردهای غیرهمسان نسبت به پروژه ی ترانسپورت چینی حتا میان دو گروه از 
مقام های تاجیک تبار )افغانستان( نیز وجود دارد. گروه پنجشیری ها عالقه مند تغییر 
مسیر اند و به اعتقاد آن ها، این خط ترانسپورتی باید از مسیر فیض آباد به خاواک و 
از آن جا به کابل و قندهار و هرات و سپس به ایران بگذرد. آنچه منطقه ی پنجشیر 
از این طرح به دست می آورد، این است که از این طریق می تواند بر پایتخت فشار 
کابل،  بازارهای  در  مهم  مباحث  از  یکی  غیررسمی،  اطالعات  اساس  بر  بیاورد. 
تروریستی  به حضور گروه های  نسبت  افکار عمومی  اساسی  روند  بازتاب  طبیعتًا 

است که در حال حاضر، بخش وسیعی از فعالیت های آن ها، تخریب راه ها ست.
نگاه و بررسی رییس جمهور اشرف غنی  و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دولت 
وحدت ملی نسبت به ساخت یک راه ترانزیتی از طریق مزار شریف )والیت بلخ(، 
هم سان نیست. در این صورت، اگر عبداهلل عبداهلل جانب پنجشیری ها را بگیرد و 
بخواهد که آن ها کنترول این خط را به دست داشته باشند؛ اما برای اشرف غنی و 
همین طور برای همه ی سیاست مداران پشتون، این می تواند به معنای تقویت نقش 
پنجشیری ها باشد که کاماًل غیرقابل قبول است و از سویی، می تواند استقاللیت 

مزار شریف را نیز زیر سوال ببرد.
به هر حال، در زمان حاضر بر سر ساخت راه ترانسپورتی از مسیر مزار شریف، مرکز 
والیت بلخ )شمال افغانستان( همه ی طرف ها مدعی حق شان اند. طبق معلومات، 
اکنون ساخت این راه از مزار شریف به مسیر ولسوالی قیسار )والیت فاریاب( در 
جریان است؛ اما پس از این نقطه، دیگر هیچ امکانی برای ساختن نیست؛ زیرا 
تمام این مناطق از سوی قبایل نشین ترکمن ها، ازبیک ها و همین طور پشتون های 

مایل به حضور طالبان، کنترول و اداره می شوند.
تنش های  و  اختالفات  از  یکی  حاضر  حال  در  ابریشم«  نو  »راه  چینی  پروژه ی 
منابع  از  استفاده  افغانستان است. می توان گفت که  امنیت در  به  کلیدی مربوط 
انرژی افغانستان به منظور تأمین منافع خودی، در واقع پروژه هایی هستند که از 
افغانستان به قصد بی ثبات کردن کشورهای منطقه استفاده می شود. این را نیز باید 
گوشزد کرد که مسلمًا با تشکیل دولت جدید، اوضاع رو به وخامت است و وضعیت 
فاجعه باِر تعریف منافع گروهی و اقدامات شخصی قدرت مندان سیاسی افغانستان، 
از  و  نهادهای عمومی  روی همه ی  را  زیادی  منفی  تأثیرات  نخست  وهله ی  در 
و  پولیس  ملی،  امنیت  ریاست  کشور؛  این  امنیت  اطمینان  و  اعتماد  روی  جمله 

اردوی ملی گذاشته است.

آیا اشرف غنی
 انتظارات را برآورده 

کرده است؟*
الکساندر نیازوف
منبع: ریگنوم. رو

بخش سوم و پایانی

افغانستان در نگاه

هیأت نویسندگان نیویارک تایمز از این حقیقت نیز چشم پوشی می کند که صندوق وجهی نظم و قانون برای افغانستان، یک گاو نقدی 
برای یو.ان.دی.پی بوده است. یو.ان.دی.پی در بررسی مدیریت در سال 2012 به اشکال مختلف صندوق وجهی نظم و قانون برای 
افغانستان را »هشتاد درصد سرمایه گذاری های یو.ان.دی.پی در افغانستان«، »بزرگ ترین پروژه ی یو.ان.دی.پی در جهان« و »هجده 
درصد سرمایه گذاری های یو.ان.دی.پی در سراسر جهان« توصیف کرده است.
با وجودی که سال ها سیگار و اداره ی تفتیش یو.ان.دی.پی به مشکالت در مدیریت این اداره اشاره کرده اند، هیچ گاه به این مشکالت به 
طور مؤثر پرداخته نشده است. در بررسی سال 2012 آمده است: »این مسایل و تقلب که در ربع دوم سال 2012 آشکار شدند، تا حدود 
زیادی محصول ناکامی مدیریتی چندین ساله بودند«.

منبع: فارین پالیسی
نویسندگان: ویلیام برد و اسکات اسمیت

برگردان: حمید مهدوی

چه کسی واقعا در پرداخت مصارف پولیس افغانستان  از حد خود پا فراتر گذاشت؟

غنی، یو.ان.دی.پی و نیویارک تایمز



یکی از دست آورد های مهم سیزده سال اخیر، آمدن امنیت 
و  کودکان  برای  عالی  تحصیالت  و  آموزش  زمینه ی  و 
جامعه ی  موقت،  دولت  تشکیل  از  بعد  می باشد.  جوانان 
توجه  و صحت  معارف  امنیت،  عرصه ی  سه  در  جهانی 
این  به  را  کمک های شان  بیش ترین  و  کردند  بیش تر 
عرصه در افغانستان متمرکز ساختند. در طول این مدت 
افغانستان، به جز والیت هایی که تحت  در اکثر مناطق 
باز گردیده  کنترول طالبان می باشند، دروازه ی مکتب ها 
این همه  با وجود  اما  و مکتب های جدید ساخته شدند. 
دست آورد ارزشمند، اکنون بیش تر از یک میلیون کودک 
واجد شرایط مکتب رفتن، از آموزش محروم می باشند که 

بیش ترین آن ها را دختران تشکیل می دهند.
طالبان بر اساس باورهای مذهبی ای که دارند، در مناطقی 
که نفود و کنترول دارند، دروازه های مکتب های دخترانه 
را بسته اند و به دختران اجازه نمی دهند که به مکتب بروند 
تنها  طالبان،  بدبینانه ی  سیاست  این  اما  بخوانند.  درس 
مانع محرومیت دختران از آموزش نمی باشد. ارزش های 
سنتی، فقر و ناآگاهی اجتماعی از جمله ی عوامل ریشه دار 
اجتماعی و فرهنگی می باشد که باعث می شود کودکان و 
به خصوص دختران افغانستان از تحصیل محروم شوند. 
موانع فرهنگی در برابر تحصیل دختران در مناطق مختلف 
افغانستان، با در نظرداشت سطح رشد آگاهی و فرهنگی، 
فرق می کند. مناطقی که از نظر فرهنگی به یک سطح 
اکثریت  رسیده اند،  فرهنگی  رشد  از  مالحظه ای  قابل 
فراگیری  برای  را  دختر شان  و  پسر  فرزندان  خانواده ها، 
آموزش به مکتب می فرستند و بعد از سپری کردن دوره ی 

مکتب، به آن ها اجازه می دهند تحصیالت عالی شان را در 
دانشگاه های کشور و حتا از طریق بورس های تحصیلی 
در خارج از کشور ادامه دهند. رفتن دختران به مکتب نه 
از  تنها ننگ پنداشته نمی شود، بلکه مانع شدن دختران 

رفتن به مکتب، ننگ پنداشته می شود.
به تحصیل دختران بیش تر در  تغییر نگرش نسبت  این 
مناطق مرکزی، در والیت های غزنی، بامیان و دایکندی 
که عمدتا هزاره نشین می باشند و نیز در والیت بدخشان و 
بعضی از والیت های شمالی کشور به نحوی شکل گرفته 
است. اما در سایر والیت ها، به جز شهرهای کشور، هنوز 
جدی  محدودیت های  و  موانع  با  دختران  تحصیل  هم 
آموزشی،  امکانات  وجود  با  حتا  است.  رو به رو  فرهنگی 
مکتب  به  که  نمی دهند  اجازه  دختران شان  به  خانواده ها 
اجازه می دهند  دختران شان  به  که  خانواده هایی  و  بروند 
مکتب بروند، از دوره های ابتدایی بیش تر نمی گذارند که 

درس بخوانند.
وزارت معارف کشور یکی از علت های محرومیت دختران 
اجتماعی،  ناپسند  سنت های  وجود  ضمن  آموزش،  از  را 
می داند  کشور  روستایی  مناطق  در  زن  آموزگاران  نبود 
باعث شده است  نبودن آموزگاران زن  و گفته است که 
بزرگ  از نظر سنی  که خانواده ها وقتی که دختران شان 
می شوند، نمی گذارند که دختران شان درس شان را ادامه 
موانع  شد  گفته  که  مناطقی  در  مشکل  این  اما  دهند. 
فرهنگی تحصیل دختران در آن کاهش یافته، به صورتی 
حل شده است که خانوده ها، مدیران آموزشی و بزرگان 
آموزشی  دوره ی  که  کرده اند  حمایت  را  دختران  جامعه، 

یا  کنند  تمام  مرد،  معلمان  نزد  مکتب  در  را  خویش 
تحصیالت عالی شان را در دانشگاه ها به انجام برسانند و 
بعد از ختم دوره ی تحصیل، به عنوان معلم در مکتب های 

دخترانه استخدام شوند. 
این امر باعث شده است که کمبود معلمان زن در مکاتب 
شده  سبب  دست آورد  این  برسد.  حد اقل  به  دخترانه، 
هم  و  یابد  تقویت  جامعه  در  زنان  حضور  هم  که  است 
حساسیت های فرهنگی را در برابر رفتن دختران به مکتب 
که  بگذارد  جا  به  را  جدیدی  و سنت  بشکند  دانشگاه  و 
دخترانی  همانند  دختران شان  که  کنند  تالش  خانواده ها 
که پیش از آن درس خوانده اند و به عنوان معلم در جامعه 
که  کنند  حمایت  را  دختران شان  و  شوند  دارند،  وظیفه 

تحصیالت شان را تمام کنند.
این تجربه ی گران سنگ می تواند الگوی خوبی باشد برای 
باید  که  دختران،  آموزشی  محدودیت های  بردن  بین  از 
مدیران آموزشی و نخبگان جامعه از آن استفاده کنند  و 
برای رفع ذهنیت های بدبینانه در مورد تحصیل و رفتن 

دختران به مکتب، از آن کار بگیرند. 
اگر بتوانند یک دوره از دختران حمایت کنند که با آموزش 
معلمان مرد آموزش ببینند، یا تحصیالت بیش ترشان را در 
دانشگاه به انجام برسانند و بعد بیایند جذب مکتب شوند 
و به عنوان معلم و کارمند  بخش معارف فعالیت نمایند، 
می تواند  است،  شده  تجربه  که  آن گونه  دست آورد  این 
حساسیت های کاذب سنتی را در برابر تحصیل دختران در 
جامعه کاهش دهد و در زمینه ی تقویت حضور اجتماعی 

زنان، ممد واقع شود.
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یادداشت های سخیداد هاتف

السالم  بزک  بزک  که  شنیده اید  را  مشهور  سخن  آن 
در  چیزی  چه طوری؟  لغمان  جو  شکم  یک  با  علیکم، 
که  آورده اند  سخن  این  نزول  شأن  در  مایه ها.  همین 
سابق بزها انسان نبودند و فرهنگ نداشتند و تمام آالت 
موسیقی شان همان حنجره ی متپقپق شان بود و بس. به 
همین خاطر، مردم هم وقتی که می شنیدند بزی پق پق 
می کند، فورا برایش تصنیف می ساختند. از جمله همین 
شعر سپید معروف بزک بزک که در فوق تحریر گردید. 
واجد  شده،  مشهور  آنچه  برخالف  تصنیف ها  این  البته 
به  بیش تر  بزک  شعر  همین  نیستند.  چندانی  حکمت 
خاطر زور دادن بز سروده شده تا به نیت تلطیف فضای 
تعامل برادرانه میان بز و بشریت. دلیلش هم این است 
که وقتی که بز پق می زند، حتما دردی دارد و احتماال از 
شدت گرسنگی، آن دل که با خود داشت، با دل ِستانش 
می رود. ولی پاسخی که به او می دهند، این است که غم 
مخور، جو لغمان می رسد. او می پقد که من همین حاال از 
گشنگی می میرم و مردم جو لغمان را به یادش می دهند 

تا بیش تر عذاب بکشد.
این ماجرا خیلی بی شباهت به وضعیت ما نیست. در دوران 
انتخابات ما تقریبا در همان حدود و ثغور بز ناله می کردیم 
گذشته  سال  یک  که  حاال  کرده.  تقلب  کی  بگویید  که 
محبس  در  توازن  و  شده  جمهور  رییس  غنی  اشرف  و 
بگرام برقرار شده و هر روز توفان برکناری بر اقصی نقاط 
برکنار می شوند،  کار  از  نفر  و هژده هژده  میهن می وزد 
معرفی  تقلب کاران  زودی  به  که  می گوید  محسنی  نادر 
خواهند شد. البته ما با بز رقیب نیستیم و سعادت ایشان را 
از خداوند متعال تمنا می کنیم؛ اما این قید »به زودی« پق 
پق ما را هم کشید. آخر، نامردها! شما اگر ما را بز بدانید، 
چه خواهید کرد؟ حاال که ما را بز نمی دانید، جوتان این 
می گفتید  البد  می دانستید،  بزمان  اگر  می رسد.  دیر  قدر 
البته  است.  کیلومتر  هزار  چهار  لغمان  تا  کابل  فاصله ی 
این قدر هست که ما هم دیگر آن بز مردنی نیستیم. فعال 
هرکدام از ما یازده تا مشاور داریم. راستی، این جو لغمان 
می رسد یا نمی رسد؟ مهم نیست، فقط از سر کنج کاوی 
می پرسیم. حاال که در مرکز شما نشسته اید، ما کنج ها را 

می کاویم.

جو لغمان 
چه قدر دیر 

می رسد

بشیر یاوری

این تغییر نگرش نسبت به تحصیل دختران بیش تر در مناطق مرکزی، در والیت های غزنی، بامیان و دایکندی که عمدتا هزاره نشین 
می باشند و نیز در والیت بدخشان و بعضی از والیت های شمالی کشور به نحوی شکل گرفته است. اما در سایر والیت ها، به جز 
شهرهای کشور، هنوز هم تحصیل دختران با موانع و محدودیت های جدی فرهنگی رو به رو است. حتا با وجود امکانات آموزشی، 
خانواده ها به دختران شان اجازه نمی دهند که به مکتب بروند و خانواده هایی که به دختران شان اجازه می دهند مکتب بروند، از 
دوره های ابتدایی بیش تر نمی گذارند که درس بخوانند.
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بگو مگو از

آقای  آمد.  دنیا  به  ملی  وحدت  دولت  که  شد  چنین  و 
کرزی سیزده سال فرصت طالیی کشور را با خیال راحت 
حیف ومیل کرد و همه ی امکانات الزم برای ملت سازی و 
نهادینه کردن نهاد دولِت ملی را از بین برد. و چنین شد که 
بعد از او راهی به غیر از »دولت وحدت ملی« نماند. دولت وحدت ملی بی هیچ تعریف 
و تعارفی نمایشگاه تمام عیار و سیار »وابستگی ملی« ماست. اگر کسی می خواهد ببیند 
که ما چقدر به هم نزدیک تر شده ایم، چقدر این من های پراکنده و کشنده در جامعه ی 
ما تبدیل به ما شده است، چقدر به خود اتکایی ملی نزدیک شده ایم، چقدر تولید داخلی 
ایجاد کرده ایم، چقدر می توانیم بدون کمک دیگران نان شب و سقف باالی سر خود 

را تهیه کنیم و...
برای یافتن پاسخ الزم به این پرسش ها، احتیاجی به تقال و تالش زیاد نیست. جواب 
همه ی این پرسش ها در ساختار و رفتار دولت وحدت ملی به نمایش گذاشته شده است. 
فقط الزم است به هیأت و هیبت این دولت فخیمه قدری خیره شوید، پاسخ ها خود به خود 

به ذهن شما منتقل می شوند.
هر وزیر قبل از هرکسی به رهبر حزبش وابسته است. می دانید که اطاعت از »رهبر« یک 
اصل اساسی در مدیریت حزبی است. بعد همان آقا، یا احتماال خانم وزیر وابسته به یکی 
از آن دو تیم مشهور است. اگر وابسته به تکت انتخاباتی عبداهلل باشد که اصال گوشی 
برای شنیدن اوامر رییس جمهور غنی ندارد. غنی می داند و وزیران خودش. اگر همان 
آقا یا خانم وزیر، وزیر رییس جمهور غنی باشد که اصال نمی داند عبداهلل عبداهلل کیلوی 
چند است. در این تراکم وابستگی ها، حضور برادرانه و خیرخواهانه ی کشورهای دوست و 
برادری چون آمریکا، انگلیس، فرانسه، کانادا، روسیه، عربستان سعودی، پاکستان، ایران 
و... را نیز نباید از نظر دور داشت. همان ضرب المثل ایرانی است که »هر که هندو خورد 
باید  با پول جامعه ی جهانی هیأت دولت بسازیم،  باید پای لرزش هم بنشیند«. وقتی 

وزیران ما هم به ساز آن ها برقصند. این طوری نیست؟
معرفی کابینه اول نشان داد که دیگر نه غنی آن غنی سابق است و نه عبداهلل عبداهلل 
قدیمی. اصال این دو آن قدر تحت فشار رقبا و رفقای شان قرار گرفته اند که دیگر توانی 
برای کنترول گفتار و کردار خود شان هم ندارند. لیست کابینه را که ببینی، خیال می کنی 
که عبداهلل به جای غنی وزیر معرفی کرده است و غنی به جای برادرش عبداهلل. اصال 
هم مهم نبوده که نامزد وزارت کیست. اصال خود کاندید مهم نبوده، مهم همان رهبری 
بوده که برای گرفتن آن کرسی فشار وارد می کرده است. مثال همین خاطره   افغان را 
اصال  غنی هم  و  عبداهلل  آدم کیست؟ هیچ کس.  این  که  می دانست  ببینید. چه کسی 
تا حاال هم کسی  و  و حذف شد  آمد  لیست  در  نامش  کیست.  آدم  این  که  نفهمیدند 
نمی داند که این بانوی فخیمه که بود و از کجا آمد و به کجا رفت. یا وزارت... بگذریم.

این است سرشت و سرنوشت دولت وحدت ملی.
اسالمِی بدوِن دولت اما تحقق یافته است و این جوامع را به عصر بدویت و پیشا  دولت 

می برد و آن ها را در اسارِت لذت های اولیه گرفتار کرده است.

خدای مسیحی و خدای اسالمی
پدری  است؛  پدر  استعالیی شده ی  خدای مسیحی صورِت 
جلوه گر  خدایی  کرسِی  در  پسر  کشیدن  چارمیخ  با  که 
می شود. گناه و کیفر امر درون بود االهیاِت مسیحی است 
و به یک معنا می توان آن را االهیاِت تأخیر و سرکوِب امیاِل غریزی دانست. در مروِر 
زمان دولت جای پدر را گرفت و قانوْن جانشیِن کتاِب مقدس شد. خدای اسالمی اما 
چیست؟ شاید بتوان گفت: صورت استعالیی شده ی غیبِت پدر. پدر رفته است. در نبود او 
فرزنداِن بی سرپرسْت راه شان را در بیابان ها گم کرده اند و نمی دانند چه کار کنند. فقط 
اوباشی گری می کنند. قانون و هنجاری نیست تا امیال فرزندانِ  هار را حد بزند و آن ها 
را کیفر دهد. همه چیز بر محور لذْت و ارضای امیاِل بی واسطه می چرخند: پسر بی آن که 
کیفر ببیند، همزمان می تواند با یازده/ نه زِن دایمی و بی شمار زن های غیردایمی هم بستر 
شود. جانشینِ ها هم قاعدتًا از یک غیبِت بزرگ نمایندگی می کنند: پادشاهاِن ظالم و 
مجاهداِن ویران گر. االهیاِت ویران گر به عنوان یاد نامه ی پدِر غایِب »لْن ترانی فی الُدنیا 
و االِخرة«، نفِی ابدی زندگی شهری و ضدیت با قانوِن عرفی و اجتماعی را توجیه و 
بازتولید می کند. غیبِت خدا/ پدر ایده ی مرکزی االهیاِت اسالمی است و زندگِي اجتماعي 
را فرم مي بخشد. به همین خاطر است که مسلمانان حتا در قرن بیست و یکم سخت 

سرگرِم اوباشی گری  اند و در غیاِب دولت و قانون گرِد نیستي می پاشند.

و  خوب  صاحب،  دانش  جناب  دارم  امید 
صحت مند باشد!

اشرف غنی خالف توافق نامه ی سیاسی، به معاون دومش 
وظیفه می دهد که زمینه ی اصالح کمیسیون انتخابات را 
در مشوره با کمیسیون انتخابات، نهادهای مدنی و حزب های سیاسی بررسی کند؛ در 
باید کمیسیونی  داکتر عبداهلل و اشرف غنی،  بین  توافق نامه ی سیاسی  حالی که طبق 
خاص، برای اصالح کمیسیون انتخابات ایجاد شود و به ریاست اجرایی گزارش ده باشد. 
فکر می کنم اشرف غنی این توافق را فراموش کرده است... به هر صورت، امید که داکتر 

عبداهلل جام زهر در دستش نباشد که هر بار برای ما جام زهر بنوشد!

با پایین آمدن بهای نفت در بازار جهانی و کشور خودما  اما 
هم چنان کرایه های موتر بلند است. امروز حین بازگشت از 
ریاست پاسپورت، با یکی از راننده ها کم و ُتم حرف باال و 
پایین گفتم. قبال از ریاست پاسپورت تا کوته ی سنگی و 
گوالیی دواخانه که قیمت هر لیتر تیل بین ۶۰ تا ۶۵ افغانی بود، به بیست افغانی فی 
 نفر می آمدیم؛ اما فعال که بهای تیل پترول به ۴۲ افغانی در بازار کابل رسیده است، به 

کرایه ی ۳۰ افغانی آمدیم.
شهری  و  تاکسی  موترهای  کرایه ی  روی  تأثیر  که  تنها  نه  نفت  بهای  در  کاهش 
نگذاشته، بلکه راننده ها را بیش تر جرأت داده تا شهروندان فقیر را بچاپند. امروز شنیدم 
که وزارت ترانسپورت تصمیم گرفته تا در کرایه ی موترها کاهش بیاورد؛ اما من که 

این شهر و راننده هایش را می بینم، امان و فنا؛ دور از آدم های شریف و با احساسش.

)دولت ِ وابستگی )2

Asad Buda

یعقوب یسنا

جلیل تجلیل







آلزایمر درمان شد

خانه هایی که از صاحبان شان باهوش ترند!

ایمنی  سلول های  از  استفاده  با  آمریکایی  محققان 
بدن موفق به از بین بردن پروتین هایی شده اند که 
باعث از بین رفتن بخش خاکستری مغز و ابتال به 

بیماری آلزایمر می شوند. 
آلزایمر، یک نوع اختالل عملکرد مغزی است که از 
طریق آن به تدریج توانایی های ذهنی بیمار تحلیل 

رفته و با زوال عقل یا اختالل حافظه بروز می کند.
اختالل حافظه معموال به تدریج آغاز شده و با گذشت 
زمان پیشرفت می کند، تا جایی که بیمار سوالی که 
لحظات قبل پرسیده را نیز به خاطر نیاورده و تکرار 
پرخاشگری  و  عصبانیت  افسردگی،  باعث  روند  این 

بیماران مبتال به آلزایمر می شود. 
دنیا رو  بیماری در حالی در کشورهای مختلف  این 
به افزایش است که هنوز درمان مشخصی برای آن 
وجود نداشته و اکثریت درمان ها بر عدم پیشرفت یا 

کند کردن بیماری نزد مبتالیان متمرکز شده است.
از  استفاده  با  معتقدند،  آمریکایی  محققان  اکنون 
بردن  بین  از  به  می توان  بدن،  ایمنی  سلول های 
آلزایمر  بیماری  سبب  که  پرداخت  مغزی  بافت های 

و آسیب به سلول های مغزی می شوند. 
تجمع پروتینی در بخش خاکستری مغز با نام »بتا 
به  ابتال  از  اولیه ای  نشانه های  می تواند  آمیلویید« 

بیماری آلزایمر باشد.
دیده  نیز  سالم  انسان های  مغز  در  پروتین  این 
می شود؛ اما با این تفاوت که در مغز انسان های سالم 

است؛  جالبی  ایده ی  هوشمند  خانه ی  یک  ساخت 
خانه ای که هنگام ورود به آن چراغ ها روشن می شوند، 
یا دیگر الزم نیست بعد از پختن کیک، داش را خاموش 
کنید؛ خانه ای که در آن تقریبا همه چیز به تیلفون همراه 
شما یا به انترنت وصل خواهد بود. ساخت خانه های 
هوشمندی که در آن همه چیز بدون دخالت دست و 
دقیقا در زمان مناسب شروع به کار کرده یا از راه دور 
خاموش می شود، ایده ای است که در آینده ی نه چندان 

دور به حقیقت خواهد پیوست.
ایجاد  نهایی  هدف  و  چشم انداز  شاید  که  حالی  در 
ابزارهای هوشمند از  خانه های مجهز به تکنولوژی و 
که  زمانی   آینده، درست  در  که  است  این  برخی  نظر 
صبحانه حاضر شد، از خواب بیدار شوند یا گلدان های 
برخی  اما  شوند؛  آبیاری  اتوماتیک  صورت  به  خانه 
نظر  در  تکنولوژی ها  این  برای  مهم تری  چشم انداز 
گرفته اند و آن جلوگیری از به هدر رفتن منابع طبیعی 

انرژی است.
این محصوالت هوشمندساز یک خانه در واقع رابطه ی 
تنگاتنگی با مسئله ی انترنت اشیا دارد و با ایجاد ارتباط 
بین وسایل منزل و برنامه های موبایلی کمک می کند 
تیلفون  دستگاه  از  استفاده  با  و  انترنت  طریق  از  که 
هوشمند، افراد بتوانند همه ی وسایل خانه را از راه دور 

کنترول کنند.
ابزارهای هوشمند در یک خانه ی هوشمند می تواند با 
استفاده از سنسورهای مختلف، سیگنال های بلوتوت 
یا قدرت تشخیص حالت چهره ، رفتار صاحب خانه را 
ارزیابی کند. این خانه ها با تشخیص این مسئله که چه 

تجمعی از بتا آمیلوییدها در منطقه ی خاکستری مغز 
وجود ندارد؛ در صورتی که در مبتالیان به آلزایمر این 

تجمع غیرطبیعی بروز می کند.
بخش  در  پروتین ها  این  حد  از  بیش  تجمع 
فعالیت  و  کرده  پیدا  سمی  حالت  مغز  خاکستری 
پیشرفت  باعث  و  مختل  را  مغز  عصبی  سلول های 
تحقیقات  که  صورتی  در  می شود؛  آلزایمر  بیماری 
اخیر محققان آمریکایی نشان می دهد که با استفاده 

زمانی افراد در خانه حضور دارند، دمای اتاق ها و نور را 
تنظیم می کنند.

این قابلیت ها عالوه بر این که زندگی کردن در چنین 
می شود  باعث  می کند،  هیجان انگیزتر  را  خانه هایی 
زمان های  در  تنها  خانه  برقی  دستگاه های  از  هرکدام 
مناسب و درست به کار بیفتند که این امر از به هدر 
رفتن انرژی در ساعات اوج مصرف نیز جلوگیری خواهد 

کرد.
بخشی از نمایشگاه CES سال جاری میالدی که در 
الس وگاس برگزار شد، به ارائه ی همین تکنولوژی های 
در  و  بود  شده  داده  اختصاص  هوشمند  خانه های 
آن نزدیک به ۲۰ مدل مختلف المپ و قفل های در 
هوشمند به نمایش گذاشته  شدند. به نظر می رسد با 
نگاهی به این تکنولوژی های نوظهور، رویای خانه های 
هوشمند طی یک یا حداکثر دو سال آینده، دیگر تنها 

یک رویا نباشد.
یا  بین المللی  کدگذاری  سیستم  یک  آوردن  وجود  به 
هوشمند  خانه های  چالش صنعت   مهم ترین  جهانی، 
برای افزایش کارایی تولیدات است. در واقع همه ی این 
تولیدات باید بتوانند با استفاده از یک سیستم کدگذاری 

واحد در تمام نقاط دنیا با یک دیگر ارتباط برقرار کنند.
با توجه به این که نبود یک زبان مشترک بین محصوالت 
را  آن  کاربران  می تواند  هوشمند  خانه های  تکنولوژی 
و  اپل  مانند  بزرگی  بنابراین شرکت های  کند،  محدود 
گوگل و سامسونگ برای ایجاد یک سیستم کدگذاری 
مزایای  کنار  در  می کنند.  همکاری  یک دیگر  با  واحد 
متنوع، خانه های هوشمند نگرانی هایی را در زمینه ی 

کردن  پاک  به  می توان  بدن،  ایمنی  سلول های  از 
مغزی  بافت های  از  پروتین ها  این  سمی  تأثیرات 
پرداخت تا درمان بی خطر و مؤثری برای این بیماری 

ارائه شده باشد.
محققان امیدوارند که با کمک این روش بتوانند از 
آسیب سلول های مغزی توسط این پروتین جلوگیری 
کنند؛ اما تحقیقات تکمیلی در این رابطه ادامه دارند. 

)جام جم آنالین(

حفظ امنیت و حریم شخصی افراد به وجود می آورند. 
به همین دلیل، سال ۲۰1۵ میالدی می تواند سالی باشد 
که مسئله ی »هک شدن خانه های هوشمند« نیز در 

زمره ی اخبار حمالت سایبری متنوع قرار گیرد.
به  مربوط  محصوالت  سازنده ی  شرکت  های  البته 
مسئله ی  که  می کنند  ادعا  خانه ها  هوشمندسازی 
امنیت و حدود آن را در ساخت محصوالت شان مدنظر 
قرار می دهند. به نوشته ی بخش خبری سایت نشنل 
جیوگرافی که اطالعات این گزارش برگرفته از آن است، 
خانه های  طراحی  برای  مختلف  چالش های  وجود  با 
کردن  هوشمند  ابزارهای  می رسد  نظر  به  هوشمند، 
خانه ها مورد استقبال قرار خواهند گرفت، آن چنان که در 
آمریکا از هر پنج خانه ای که به پهن باند دسترسی دارد، 
یک خانه به یکی از تکنولوژی های خانه های هوشمند 

مجهز خواهد شد.
با تکیه بر این پیش بینی، به نظر می رسد که میزان 
فروش چنین ابزارهایی از ۲۰.7 میلیون قطعه در سال 
افزایش  سال ۲۰1۶  در  قطعه  میلیون   ۳۵.9 به   ،۲۰1۴
محصوالت  »انجمن  گزارش  اساس  بر  و  کند  پیدا 
الکترونیکی« نیمی از خریداران محصوالت الکترونیکی 
هوشمندساز خانه در رده  ی سنی زیر ۳۵ سال خواهند 

بود.
تکنولوژی  گزارش،  این  داده های  اساس  بر  هم چنین 
خانه های هوشمند چنان انقالبی را به وجود خواهد آورد 
که تعداد خانه های مجهز به فن آوری های هوشمند در 
آمریکا از پنج میلیون خانه در سال ۲۰1۳، به 1۵ میلیون 

خانه در سال ۲۰19 افزایش خواهد یافت. )خبر آنالین(
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کونته: تا پایان یورو 2016 
سرمربی ایتالیا می مانم

نیمار: کوتینیو می تواند
 سوارز جدید لیورپول باشد

نارضایتی لواندوفسکی از 
نیمکت نشینی در بایرن

هنوز  تیم  این  لیورپول،  از  سوارز  لوییس  رفتن  از  پس 
نتوانسته با غیبت او کنار بیاید و در کسب نتایج درخشان 
فصل گذشته ناکام مانده است. خرید بالوتلی به جای سوارز، 
اشتباه بزرگی بود که مدیران لیورپول مرتکب شدند اما شاید 
یکی از بهترین اقدامات آن ها، تمدید قرارداد با کوتینیو بود 
که چند روز پیش رسمی شد. کوتینیوی برزیلی در یک ماه 
گذشته در کسب نتایج خوب لیورپول و بازگشت این تیم به 
جمع ۶ تیم باالی جدول نقش بسیار مهمی داشته و گول 
دقایقه پایانی او مقابل بولتون در Fa cup بود که سبب 

شد تا لیورپول به دور پنجم راه یابد.
درخشش او، تعریف و تمجید دوست قدیمیش نیمار را در 
پی داشت. نیمار در همین رابطه به دیلی میرور گفت: »من 
او نه تنها  با هم دوست هستیم.  از 1۶ سالگی  و کوتینیو 
نظیر است.  تیمی بی  بازیکن فوق العاده که یک هم  یک 
او شخصیتی مثبت اندیش و بشاش است. فکر می کنم از 
زمانی که سوارز لیورپول را ترک کرد و به جمع ما در بارسلونا 
آمد، لیورپول دیگر بازیکنی که بتواند در بازی های بزرگ و 
تعیین کننده نتیجه را عوض کند نداشته؛ اما مطمئنم که 
انجام  لیورپول  برای  را  کار  این  ادامه،  در  کوتینیو می تواند 
دهد و سوارز جدید این باشگاه باشد. او تسلط باالیی روی 

توپ دارد و بازیکن بسیار خاصی است«.

از  را  بازي  این فصل  بار در  براي سومین  لواندفسکي  رابرت 
روي نیمکت آغاز کرد و به تصمیم گواردیوال، در مقابل شالکه 
نیمکت نشین شد. لواندوفسکی که در این فصل از دورتموند 
به بایرن پیوسته، در 1۵ دیدار از ابتدا در ترکیب مونیخی ها قرار 
گرفته اما به دلیل فشردگی بازی های بایرن، گواردیوال تصمیم 
گرفت در مقابل شالکه به او استراحت بدهد؛ مسئله ای که از 
سوی این مهاجم لهستانی با استقبال مواجه نشد. لواندوفسکی 
دارم  دوست  که  می گویم  کلی  صورت  »به  گفت:  بیلد  به 
اما مجبورم  همیشه 9۰ دقیقه در زمین حضور داشته باشم؛ 
تصمیم گواردیوال را بپذیرم؛ چرا که او ترجیح داد در هفته ای 
که دو بازی در آن باید انجام دهیم، به من استراحت بدهد. من 
همیشه دوست دارم به هم تیمی هایم کمک کنم و تماشای 
بازی مقابل شالکه از روی نیمکت برای من بسیار دشوار بود«. 
لواندوفسکی در این فصل تا بدین جا 7 گول در بوندسلیگا به 
ثمر رسانده که این آمار در قیاس با آمار گولزنی های این مهاجم 
در دورتموند، آمار ضعیف تری است. لواندوفسکی در این رابطه 
گفت: »زدن 7 گول برای من آمار خوبی نیست و می دانم که 
توانایی هایم بیش از اینهاست. دوست دارم این آمار را به ۲۰ 
گول برسانم هرچند که کار ساده ای نیست. نمی توانید شرایط 
من در دورتموند و بایرن را با هم مقایسه کنید. گواردیوال انتظار 
ندارد من در هر مسابقه گول بزنم. او از من می خواهد که در 

گولسازی هم مشارکت کنم«.

آنتونیو کونته، سرمربي تیم ملي ایتالیا، تاکید کرد که قصد 
از  باشگاه هاي  و  کند  کناره گیري  تیم  این  هدایت  از  ندارد 
داشته  ملي  تیم  با  بیش تري  همکاري  تا  خواست  ایتالیایي 
باشند. کونته که سه فصل پیاپی یوونتوس را قهرمان سری 
 A  کرد، بعد از جام جهانی   ۲۰1۴ جانشین چزاره پراندلی در 

تیم ملی ایتالیا شد.
در ۶ دیداری که کونته هدایت ال نازیوناله را برعهده داشت، 
این تیم به ۵ پیروزی و ۶ تساوی دست پیدا  کرد؛ اما بعد از 
این که او مجبور شد به دلیل عدم تمایل باشگاه های سری 
 A  برای در اختیار گذاشتن  بازیکنان شان، یکی از اردوی های 
اخیر تیمش را لغو کند، شایعاتی در مورد استعفای او منتشر 

شد.  
روی   ۲۰1۶ یورو  پایان  تا  حداقل  که  کرد  تأکید  کونته  اما 
نیمکت ایتالیا خواهد نشست. او به ال رپوبلیکا  گفت: »من 
این پست خواهم ماند. استعفا هرگز یکی  تا یورو ۲۰1۶ در 
مسئولیت  بسیار  می کنم  فرد  فکر  نبود.  من  گزینه های  از 
آن  از  یکی  این  و  دشوار  شرایط  در  ویژه  به  هستم؛  پذیری 
زمان هاست. من تعهد مهمی  دادم و قصد دارم به آن احترام 
بگذارم. من انتظار همکاری بیش تری از باشگاه ها دارم. برای 
بدهیم،  من  کاهش  را  سایر کشورها  با  فاصله ی مان  این که 
باید بتوانم کارم را به عنوان یک مربی انجام بدهم؛ نه این که 

تنها بازیکنان را انتخاب کنم«.
با  امتیاز  هم  بازی،   ۴ از  امتیاز   1۰ با  حاضر  حال  در  ایتالیا 
کرواسی، در رتبه دوم گروه  H  مقدماتی یورو   ۲۰1۶ قرار دارد.

آلبا: جنجال های انتقال نیمار
 تأثیری روی ما ندارد

بیل: بازگشت رونالدو،
 اتفاق فوق العاده ای است

گریزمان: بنزما بازیکن فوق العاده ای است

دلیل عدم درخشش 
سوارز در بارسا از زبان تورس

رایوال: زالتان از رونالدو و مسی بهتر است

مورینیو: 
سیتی شایسته ی قهرمانی لیگ برتر نیست

روبن: شکست مقابل ولفسبورگ به موقع بود

فان خال: هرگز علیه داوران صحبت نکردم

یوردي آلبا، مدافع چپ بارسا، تأکید کرد که 
در  جنجال ها  تاثیر  تحت  تیم  این  بازیکنان 
مورد انتقال نیمار  قرار نمي گیرند. انتقال نیمار 
از سانتوس به بارسا که در تابستان ۲۰1۳ انجام 
شد، جنجال های  زیادی به همراه داشت که به 
استعفای ساندرو روسل از ریاست این باشگاه 
ادامه  اما این جنجال ها  همچنان  منجر شد؛ 
دارد و پای جوزپ ماریا بارتومئو، رییس فعلی 

باشگاه کاتاالنی را نیز به میان کشیده است.
اما آلبا تأکید کرد که بازیکنان بارسا تنها روی 
آنچه در درون زمین رخ می دهد، تمرکز دارند. 
او به  خبرنگاران گفت:" ما خودمان را کامال از 
این مسئله دور نگه می داریم. بازیکنان تنها به 

اتفاقات درون  زمین توجه دارند. ما به اتفاقات 
خارج زمین اهمیتی نمی دهیم؛ به همین دلیل 

بسیار آسوده خاطر هستیم«.
دلیل  به  گذشته  فصل  که  است  معتقد  آلبا 
خوبی  چندان  نمایش های  مصدومیت ها، 
روزهای  به  بار  دیگر  فصل  این  اما  نداشت؛ 
قبل خوب  برگشته است: »من سال  اوجش 
که  داد  رخ  برایم  مصدومیت هایی  نبودم. 
که  اندازه  آن  به  نداشتم.  هرگز  آن  پیش  از 
به  و  نداشتم  بازی  فرصت  می خواستم، 
سطحی که انتظار داشتم،  نرسیدم. اکنون این 
فرصت را دارم که زیاد بازی کنم و به همین 

دلیل، در فرم فوق العاده ای هستم«.

گرت بیل، ستاره ی ریال مادرید، معتقد است 
این  ترکیب  به  رونالدو  کریس  بازگشت  که 
محرومیت،  سر  گذاشتن  پشت  از  بعد  تیم 
محسوب  آن ها  براي  فوق العاده  اتفاق  یک 
به  زدن  لگد  دلیل  به  که  رونالدو  مي شود. 
همراهی  از  بازی  دو  برای  کوردوبا،  بازیکن 
دیدار  در  می تواند  بود،  شده  محروم   ریال 
حساس امروز مقابل اتلتیکو در دربی مادرید، 

تیمش را همراهی  کند.
می شد  گفته  که  بیل  دلیل،  همین  به 
چند  در  رونالدو  به  ندادن  پاس  دلیل  به 
گذشته،  با  دیدارهای  حساس  موقعیت 
کرده  پیدا  مشکل  کمی  پرتگالی  ستاره ی 
بود، از بازگشت او به ترکیب تیم خوش حال 

است  »واضح  گفت:  خبرنگاران  به  او  است. 
که کریس بازیکن فوق العاده ای برای ماست 
ما  برای  اتفاق  فوق العاده  او یک  بازگشت  و 
او  بازگشت  منتظر  من  می شود.  محسوب 
به میادین هستم و امیدوارم بتوانیم به روند 

 پیروزی های مان ادامه بدهیم«.
غیبت  جور  اخیر  دیدارهای  در  بنزما  کریم 
رونالدو و عدم گولزنی گرت بیل را کشید و 
با گول هایش، باعث  شد تا روند پیروزی های 
از  تمجید  با  بیل  کند.  پیدا  ادامه  ریال 
هم تیمی فرانسوی اش، گفت: »بنزما در حال 
 حاضر خیلی خوب بازی می کند و امیدوارم 
همین  به  و  کند  پیدا  ادامه  گولزنی هایش 

ترتیب برای تیم خوب  بازی کند«.

آنتوني گریزمان، ستاره ی اتلتیکومادرید عنوان 
به تمجید از کریم بنزما، مهاجم ریال مادرید 
این  پرداخت.  ملي  تیم  در  هم تیمي اش  و 
و  بازی هستند  فرانسه هم  ملی  تیم  در  دو 
گریزمان به هم تیمی هایش در اتلتیکو مادرید 
هشدار داد که بنزما می تواند برای آن ها بسیار 
بازیکن  »او  گفت:  او  شود.  ظاهر  خطرناک 
بسیار خوبی است، همیشه سطح باالیش را 

در زمین نشان داده است«.
»در  گفت:  تورس  به  راجع  سپس  گریزمان 
می کردم  تماشا  را  تورس  بازی های  کودکی 

همیشه  بود.  من  قهرمان های  از  یکی  او  و 
مهاجمی بود که ستایشش می کردم و وقتی 
به اینجا آمد، از او خواستم به من کمک کند و 

نکات و توصیه هایش را برایم بگوید«.
از کلیدی ترین  گریزمان به سرعت به یکی 
بازی  در ۳۳  و  تبدیل شد  اتلتیکو  مهره های 
برای این تیم، 1۴ گول به ثمر رسانده است. 
تیم  این  در  موفقیتش  راز  درباره  گریزمان 
گفت: »اگر در تمرینات کمی خسته و کسل 
باشید، سیمئونه سریعا باتری های شما را چارج 

می کند و شما را بیدار می کند«.

معتقد  اتلتیکومادرید  مهاجم  تورس،  فرناندو 
است که علت به مشکل خوردن سوارز در 
بازیکن  او  بارسا این است که  گولزني براي 
اول تیم نیست. کاتاالن ها در تابستان موفق 
را  سوارز  لوییس  پوند،  میلیون  با 7۰  شدند 
فصل  سوارز  بگیرند.  خدمت  به  لیورپول  از 
گذشته آقای گول لیگ برتر شد و همچنین 
ولی  آورد  دست  به  را  اروپا  طالی  کفش 
نتوانسته  جدید،  فصل  در  ساله   ۲8 مهاجم 
داشته  جدیدش  باشگاه  در  خوبی  عملکرد 
و تورس معتقد است که چون سوارز  باشد 

مشکل  به  این طور  نیست،  تیم  اول  نفر 
برخورده است.

لوییس  به خاطر داشت که  او گفت: »باید 
از تیمی امده که در آن روی ۵۰ گول تاثیر 
مستقیم داشته و او بوده که همه کاره ی تیم 
زیا  نیست  اول  نفر  او  بارسا،  در  است.  بوده 
این مسی است که سالی ۵۰ گول می زند و 
این طبیعی است«. تورس ادامه داد: »سوارز 
بازیکن فوق العاده ای است. در دیدار تیم شان 
مقابل ما در کالدرون، سوارز بود که ضربه ی 

اصلی را به تیم ما وارد کرد«.

زالتان  مدیربرنامه هاي  رایوال،  مینو 
از  زالتان،  که  است  معتقد  ابراهیموویچ 
رونالدو و مسي بازیکن بهتري است. ستاره ی 
برتر  بازیکن   ۳ جمع  به  تا به حال  سویدنی 
توپ طال راه پیدا نکرده، ولی امسال به نظر 
انگیزه های بسیاری دارد و در ۲۵ بازی برای 
باشگاه و تیم ملی کشورش، 18 گول به ثمر 
تلگراف  با  مصاحبه  در  رایوال  است.  رسانده 
گفت:" زالتان جدید؟ دیگر به وجود نخواهد 
تا  است.  قوی تر  مسی  و  رونالدو  از  او  آمد. 

سال ۲۰1۶ قرار داد دارد و نمی خواهم درباره 
او قرارداد دارد و  بینی کنم.  آینده اش پیش 

قراردادش برایش قابل احترام است«.
رایوال که مدیر برنامه های پوگبا هم هست، 
در رابطه با وضعیت او گفت: »پوگبا می تواند 
به ۶ تیم مختلف برود. وقتی زمان مناسب 
آن در تابستان رسد، تصمیم گیری خواهیم 
تیم  به  اگر  نیست.  کار  در  عجله ای  کرد. 
برود، رکورد قیمت رونالدو را خواهد  دیگری 

شکست«.

از  انتقاد  به  چلسي  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
فیرپلي  قانون  زدن  دور  بابت  منچسترسیتي 
شایسته ی  آن ها  که  گفت  و  پرداخت  مالي 
نیستند.  برتر  لیگ  قهرماني  عنوان  کسب 
و سیتی هر دو خرید های گرانی در  چلسی 
 ۳۳ با  کوادرادو  خوان  داشتند.  نقل و انتقاالت 
میلیون یورو به چلسی پیوست و ویلفرد بونی 
با ۳۶ میلیون یورو به چلسی پیوست. با این 
خرید  هزینه  که  است  معتقد  مورینیو  حال، 
ولی  شده  حاصل  شورله  فروش  با  کوادرادو 
سیتی تنها متیا ناستاسیچ و اسکات سینکیلر 
را به صورت قرضی به تیم های دیگر واگذار 

کرده و در حال قانون شکنی است.
او گفت: »این چیزی است که 18 ماه پیش، 
پیش از پیوستنم به چلسی وقتی با آبراموویچ 
مالقات کردم، متوجه شدم. من متوجه نمایه 
باشگاهی شدم که آقای آبراموویچ می خواست 

آن را بسازد، کامال طبق قوانین فیرپلی مالی. 
امکان  همچنین  و  تیم،  قدرت  حفظ  برای 
بیش تری  مالی  توان  که  تیم هایی  با  رقابت 
به  اهمیتی  همچنین  و  دارند  ما  به  نسبت 
سخت  باید  نمی دهند،  مالی  فیرپلی  قانون 
تالش کنیم. در محدوده اختیارم، من تالشم را 
انجام داده ام. ، بازیکنان را آنالیز کرده ام که چه 
بفروشیم و چه کسانی  کسانی را می توانیم 
خرید  بحث  وقتی  ولی  بخریم،  می توانیم  را 
و فروش می شود، دیگر از کنترول من خارج 
است. رقابت جالبی است، ولی تنها چیزی که 
در این میان زیبا نیست، رقابت با تیم هایی 
است که به قانون احترام نمی گذارند. این تنها 
مجازات  وقتی  نمی کنم  فکر  است.  مشکل 
بتوانید قهرمان شوید. قبال هم  باشید،  شده 
فیرپلی  به  زیرا آن ها  اتفاقاتی رخ داده  چنین 

مالی توجهی ندارند«.

مونیخ،  بایرن  هالندي  ستاره ی  روبن،  آرین 
تأکید کرد که شکست پرگل تیمش مقابل 
به  که  بود  »زنگ  بیدارباش«ي  ولفسبورگ، 
دیدارش  اولین  در  بایرن  داشتند.  نیاز  آن 
مقابل  لیگا  بوندس  دوم  فصل  نیم  در 
ولفسبورگ ۴-1  شکست خورد و پس از آن 
در خانه، در حالی که با اخراج جروم بواتنگ 
7۰ دقیقه 1۰ نفره بودند، با  شالکه به تساوی 
1-1 رسیدند. علی رغم این نتایج نه چندان 
خوب، روبن به هواداران تیمش اطمینان داد 
شکست  مقابل  و  نیست  نگرانی  جای  که 
به  او  به موقع دانست.  را بسیار  ولفسبورگ 
خبرنگاران گفت: »اصال دلیلی برای ترسیدن 
وجود ندارد. بله؛ ما مقابل ولفسبورگ شکست 
سختی را  متحمل شدیم. در آن بازی چوب 
مستحق  و  خوردیم  را  خودمان  اشتباهات 

سرزنش هستیم. اما ما جزئیات آن شکست 
را بررسی کردیم. آن نتیجه ، زنگ بیدارباش 
خوبی برای ما بود. در پایان هفته  نوزدهم، ما 
هم چنان 8 امتیاز بیش تر از ولفسبورگ داریم. 
من در آرامش هستم و به هفته های پیش رو 
خوشبینم؛ اگرچه باید از خودمان انتقاد کنیم 
بایرن  نشویم«.  که  مغرور  باشیم  مراقب  و 
باید مقابل اشتوتگارت به میدان برود  دیروز 
و اگر چه تیم حریف در رتبه های آخر جدول 
قرار دارد  اما روبن معتقد است که نباید آن ها 
را دست کم گرفت: »ما می دانیم که بار دیگر 
یک دیدار دشوار مقابل  اشتوتگارت در انتظار 
ماست. اگرچه آن ها نزدیک به انتهای جدول 
هستند اما این پتانسیل را دارند که برای  ما 
امتیاز  به  زیادی  احتیاج  زیرا  شوند؛  خطرساز 

دارند«.

منچستریونایتد،  سرمربي  فان خال،  لوییس 
دیدار  از  بعد  صحبت هایش  که  کرد  تاکید 
و  نبوده  برخالف  مقررات  کمبریج،  مقابل 
قصد دارد علیه موارد اتهامي اتحادیه فوتبال 
از  فان خال پس  کند.  دفاع  از خود  انگلیس 
یونایتد  کمبریج  مقابل  تیمش  اول  دیدار 
که  کرد  حذفی،  اعالم  جام  چهارم  دور  در 
بوده؛  تیمش  علیه  بازی  جنبه های  همه 
انگلیس آن  اتحادیه فوتبال  اظهارنظری که 

را  اظهارنظری علیه داور بازی توصیف کرد.
با  گفت وگو  در  دیروز  هالندی  سرمربی 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  خبرنگاران، 
از  خود دفاع خواهد  اتهامی  در مقابل موارد 
البته. من هرگز هیچ چیز  بله؛  کرد، گفت:" 
رسانه ها  عنوان  به  شما  نگفتم.  اشتباهی 
علیه  هرگز  من  که  کنید  تایید  می  توانید 
در  چیزی  هرگز  من  نکردم.  داوران صحبت 
مورد داور نگفتم. من  عصبانی نیستم؛ فقط 
خیلی ناراحتم. من نزدیک ۳۰ سال است که 
مربی هستم و هرگز جریمه نشدم و تا این 
 لحظه هم فکر نمی کنم چیز اشتباهی گفته 

باشم«.
فان خال هم چنین از سبک بازی تیمش دفاع 
بازبی،  مت  شیوه ی  به  که  کرد  ادعا  و  کرد 
منچستریونایتد،  اسطوره ای  باشگاه  مربی 
بازی  بهتر  می توانیم  »ما  می کنند.  بازی 
به  را  آن  توپ،  مالکیت  زمان  در  اگر  کنیم؛ 
راحتی از دست ندهیم. ما سازماندهی  دفاعی 
تعداد  در  ما  داریم.  خوبی  بسیار  و هجومی 
نظر  از  و  هستیم  چهارم  لیگ  در  گول ها 
دفاعی، سوم یا  چهارم. فکر نمی کنم خیلی 
می توانیم  اما  خوبیم  خیلی  ما  هستیم.  بد 

بهتر شویم«.
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مستقل  اداره ی  روز:  اطالعات 
شوراهای  والیتی  و  محلی  ارگان های 
روی طرح نظاراتی این شوراها به توافق 
رسیده اند. دفتر رسانه های این اداره دیروز 
درنشست   اعالم کرد،  نشر خبرنامه  ای  با 
با  محلی  ارگان های  اداره ی  مشترک 
طرح  روی  شوراهای  والیتی،  نمایندگان 
»تعریف چگونگی نقش  نظارتی شوراهای 

 والیتی« توافق شده است.
شوراهای  نمایندگان  نشست  این  در 
در  و  داشته  حضور  والیت   34  والیتی 
شوراها  این  نظاراتی  روی صالحیت  آن 
در  است  قرار  است.  شده  بحث   مفصل 
روزهای آینده نظر ات نمایندگان شوراهای 
شوند.  گنجانده  یاد شده  طرح  در   والیتی 
ارگان های  مستقل  اداره ی  سرپرست 
طرح  این  گفت،  نشست  این  در  محلی 
در پرتو قوانین افغانستان تدوین و در آن 

نقش  نظارتی شوراهای  والیتی مشخص 
شده است.

نقش   به  نسبت  ما  دید  او،  گفته ی  به 
نظارتی شوراهای  والیتی مشخص است 
و اداره ی مستقل ارگان های محل با نقش 
دارد.  موافقت  شوراهای  والیتی  نظارتی 
اداره ی  گذشته   هفته ی  جمهوری  رییس 
مستقل ارگان های محلی را موظف کرد تا 
در مدت سه هفته طرح تعریف چگونگی 
نقش  نظارتی شوراهای  والیتی را تدوین و 

با نمایندگان این شوراها در میان بگذارد.
با این حال، این طرح آماده شده و مطابق 
عرصه های  در  شوراهای  والیتی  آن، 
تطبیق برنامه ی  انکشافی والیت و مصرف  
بودجه، روند تطبیق پروژه های بازسازی و 
عرضه  ی خدمات از کارکردهای اداره های 
قرار  طرح  این  می توانند.  نظارت  محلی 
است در آینده ی نزدیک برای طی مراحل 

بعدی با ریاست جمهوری شریک شود.
نشست  در  پیش تر  نمایندگان  مجلس 
علنی خود نقش نظارتی شوراهای  والیتی 
شوراهای   قانون  شده ی  تعدیل  طرح  در 
والیتی را با اکثریت آرا رد کرد. این تصمیم 
اعضای  تند  واکنش  نمایندگان،  مجلس 
شوراهای والیتی را به دنبال داشت و پس 
از آن در اکثر والیت ها دفتر های شوراهای 

والیتی به رسم اعتراض مسدود شدند.
بودند،  گفته  والیتی  شوراهای  اعضای 
صالحیت  بدون  شوراها  این  موجودیت 
بین  فساد  نیز  و  ندارد  مفهومی  نظارتی 
نمایندگان مجلس و مقام های حکومتی را 
بیش تر می کند. ولی شماری از نمایندگان 
مجلس گفته بودند، مطابق قانون اساسی، 
کارکرد  از  نظارت  حق  مجلس  تنها 
والیتی  شوراهای  به  و  دارد  را  حکومت 

صالحیت نظارتی داده نمی شود.

شورای  نشست  در  روز:  اطالعات 
فعالیت  و  شکل گیری  روی  ملی  امنیت 
بحث  کشور،  در  داعش  ترویستی  گروه  
شده است. سپس این شورا تحرکات اخیر 
این گروه را یک تهدید جدی امنیتی برای 
افغانستان و کشورهای منطقه دانسته و به 
نیروهای امنیتی کشور دستور داده تا برای 
مبارزه با داعش، تدابیر مشخص را روی 

دست گیرند.
این شورا به وزارت خارجه نیز دستور داده 
تا به کشورهای منطقه و جهان در مورد 
تصمیم قاطع حکومت برای مبارزه با این 
گروه تروریستی اطمینان دهد. هم چنان 
خواهان  تا  شده  موظف  خارجه  وزیر 
استخباراتی،  سیاسی،  همکاری های 
کشورهای  تمام  دیپلماتیک  و  اقتصادی 
با  مشترک  مبازره ی  راستای  در  منطقه 

این گروه شود.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری دیروز 
با نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، در نشست 
اشرف  ریاست  به  ملی  امنیت  شورای 
غنی به روز چهارشنبه هفته ی گذشته، از 
علمای دینی، رهبران جهادی و بزرگان 
قومی نیز خواسته شد تا برای جلوگیری از 
نفوذ داعش در کشور، متحدانه ایستادگی 

کنند.
در چند ماه اخیر گزارش ها در مورد حضور 
والیت های  از  شماری  در  داعش  افراد 
امنیتی  مقام های  اما  شدند؛  نشر  کشور 
این  کردند.  رد  را  گروه  این  حضور 
مقام ها گفته بودند، شماری از فرماندهان 
طالبان برای ایجاد هراس در بین مردم و 
امیتازگیری از داعش، شیوه ی فعالیت شان 
شوراهای  حال،  این  با  داده اند.  تغییر  را 

و  اعتقادات  کرد،  اعالم  ملی  امنیت 
غیراسالمی  و  غیرانسانی  فعالیت های 
در  گروه  این  که  نشان می دهند  داعش 
مخالفت کامل با تمامی عقاید اسالمی، 
افغانستان،  مردم  فرهنگی  مذهبی، 
می خواهد با پامال کردن عقاید مردم  با 
توصل به دهشت افگنی و تروریزم، یک 
منطقه  در  را  اسالم  دین  از  غلط  تعبیر 

ترویج کند.
کرد  ظهور  سوریه  و  عراق  در  داعش 
ملکی،  افراد  کشتار  در  گروه،  این  و 
به شمول زنان، قتل عام و نقض حقوق 
اکنون  بشر کم سابقه خوانده شده است. 
نشر گزارش ها در مورد حضور این گروه 
نگرانی  باعث  والیت ها،  از  شماری  در 
تقاضا  دولت  از  آنان  و  شده  شهروندان 

دارند که جلو  فعالیت این گروه را بگیرد.

اداره ی ارگان های محلی:
روی طرح نظارتی شوراهای والیتی توافق شد

شورای امنیت ملی: 
تدابیر ویژه برای مبارزه با داعش گرفته شود

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       

1.
 
2. 
3. 
4.
5.
6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   


