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مجلسنمایندگانبهسرانحکومت:
پیشازرفتنبهامریکا،کابینهرامعرفیکنید

جنرال جان کمپبل، فرمانده نیروهای ارتش ایاالت متحده در افغانستان در مورد 
آینده ی این کشور خوش بین است. ماه گذشته، او اعتماد مردم افغانستان به 
نیروهای امنیتی شان را یکی از گرایش های مثبت در افغانستان خواند. اما به طور 
واضح، هدف کمپبل، فرمانده عزیزاهلل، رهبر دیرینه ی پولیس محلی افغانستان 
در والیت جنوب شرقی پکتیکا  نبود. عزیزاهلل و نیروهایش، مانند تمام واحدهای 
افغانستان، توسط بخشی از هزینه ی 104 میلیارد دالری  دیگر پولیس محلی 
ایاالت متحده که از سال 2002 بدینسو در افغانستان به مصرف رسیده است، 

مسلح ساخته شده و تجهیز شده اند. نشان او ترس است، نه اعتماد.
به طور مثال، در سال 2009، نیروهای او در جریان یک عملیات جست وجوی 
طالبان در ولسوالی ارگون والیت پکتیکا، سه دهقان را به ضرب گلوله کشتند. 
سپس عزیزاهلل اجساد این مردان را با ریسمان به موترهایش بست، موترهایش را 
در یک بازار محلی راند و کشته شده ها را تروریست خطاب کرد. او تا هشت 
روز دیگر به خانواده ها اجازه نداد تا آن ها را دفن کنند. این رویداد یک انحراف 

نبود: نیروهای او با دزدی ها، آدم ربایی ها، لت و کوب ها و...
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شرکت سیاحتی و توریستی اخگر
تکت های داخلی و خارجی خویش را

 با نازلترین قیمت به دست بیاورید
فروش تکت های داخلی و خارجی

اخذ ویزه دوبی و سایر کشورها
ترتیب پروگرام های تفریحی

خدمات اخذ ویزه زیارتی، سیاحتی و تجارتی
ریزرویشن هوتل و مسکن در تمام دنیا

بیمه صحی و سفری )افغان گلوبل(
سهولت لوژستیکی و اکماالتی کارگو
WESTERN UNION خدمات

خدمات حواله
خدمات صرافی

International and Domestic Flight 
Tickets
Business and Touring Visa Services
Rent Car Services
Travel and Tour Services
Hotel Reservation Services
Travel and Health Insurance
Cargo Services
Western UNION Send and Receive 
Services
Money Order Services
Money Exchange












خدمات

آدرس: چهارراهی انصاری، پهلوی 
انصاف هوتل، کابل، افغانستان

Email:
akhgartravels@gmail.com

شماره های تماس: 0794196767
0202212285 /0700745419

نمایندگی:  سرای شمالی



اطالعات روز: اعضای مجلس نمایندگان دیروز 
از رییس جمهور غنی و رییس اجرایی خواستند تا 
باقی مانده ی  اعضای  امریکا،  به  سفرشان  از  قبل 
غنی  اشرف  است  قرار  کنند.  معرفی  را  کابینه 
دعوت  بنابر  مارچ   24 تاریخ  به  عبداهلل  عبداهلل  و 
به  امریکا  جمهور  رییس  اوباما،  باراک  رسمی 

واشنگتن سفر کنند.
اگر  دادند،  هشدار  مجلس  اعضای  این حال،  با 
اعضای باقی مانده ی کابینه پیش از این سفر معرفی 
نشوند، اعتماد مردم بر حکومت وحدت ملی کاهش 
می یابد. عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس گفت، 
به  ماه  دو  تا  سرپرستان  اساسی،  قانون  اساس  بر 
کارشان ادامه داده می توانند؛ اما با گذشت شش ماه 

تکمیل  کابینه  ملی، هنوز  از عمر حکومت وحدت 
نشده است.

کابینه  باقی مانده ی  اعضای  معرفی  در  تأخیر  او 
و  خواند  نگران کننده  و  غیرمنصفانه  را  مجلس  به 
افزود، رییس جمهور و رییس اجرایی در این زمینه 
وقت کشی را کنار بگذارند. رییس جمهور غنی در 
روز افتتاح سال پنجم و دور شانزدهم شواری ملی 
گفت، اعضای باقی مانده ی کابینه پس از انتخابات 

هیأت اداری مجلس معرفی می شوند.
انتخابات هیأت اداری مجلس هفته ی گذشته پایان 
باقی مانده ی  اعضای  معرفی  از  هنوز  ولی  یافت، 
کابینه خبری نیست. شیر ولی وردک، عضو مجلس 
گفت،  حکومت  رهبر  دو  از  شدید  انتقاد  با  دیروز 

باقی مانده ی  اعضای  زودتر  هرچه  معرفی  برای 
کابینه، باید بر رییس جمهور غنی  و رییس اجرایی 

فشار آورده شود.
فشارهای  از  پس  قبلی  دور  در  نامزدوزیران 
تأخیر  روز   105 با  ملی  شورای  و  مدنی  نهادهای 
به مجلس معرفی شدند. سپس نمایندگان مجلس 
امنیت  ریاست  نامزد  و  نامزدوزیر  هشت  به  تنها 
توسط  وزارت   17 اکنون  دادند.  اعتماد  رای  ملی 
سرپرستان اداره می شوند که این مسئله بر وضعیت 
منفی  تأثیر  کشور  اقتصاد  و  امنیت   حکومت داری، 

گذاشته است.
گفت وگوهای پنهان صلح 

را  سراسری  صلح  تأمین  دیروز  مجلس  رییس 

آرزوی تمام مردم خواند؛ اما گفت که گفت وگوهای 
صلح نباید از چشم مردم پنهان نگهداشته شوند. او 
افزود که مشاور امنیت ملی به زودی برای وضاحت 
به  می شود.  فراخوانده  مجلس  به  زمینه  این  در 
دنبال آن، عبدالولی نیازی، عضو مجلس گفت، از 
غنی  اشرف  فقط  کنونی  صلح  گفت وگوهای  روند 
آگاهی دارد. او از رییس جمهور خواست که در این 
در  که  دارد  وجود  نگرانی  زیرا  دهد؛  آگاهی  مورد 
گفت وگوهای صلح به پاکستان امتیاز داده می شود. 
اما رییس جمهور و رییس اجرایی اطمینان داده اند، 
بر  می شوند.  حفظ  دست آوردها  صلح  مذاکرات  در 
اساس گزارش ها، قرار است گفت وگوهای صلح در 

ماه مارچ آغاز شود.

سخنگوی  نوربخش،  عبدالعظیم  روز:  اطالعات 
کدام  اگر  گفت،  دیروز  عالی  تحصیالت  وزارت 
مشکل تخنیکی پیش نیاید، نتایج امتحان کانکور 
افزود،  او  می شود.  اعالم  روان  هفته ی  جریان  در 
اکنون کار روی روند ارزیابی و نتیجه گیری آزمون 
تکمیل  به زودی  روند  این  و  دارد  جریان  کانکور 

می شود.
سال های  مانند  امتحان،  این  نتایج  اعالم  با 
گذشته هزاران تن ناکام و با بی سرنوشتی روبه رو 

می شوند. نوربخش گفت، 252 هزار داوطلب فورم 
این  از  و  بودند  گرفته  را  امتحان  در  شامل شدن 
شامل  دختر(  و  )پسر  آنان  تن  هزار   247 جمله 
آنان  تن  هزار   55 او،  گفته ی  به  شد ه اند.  امتحان 
در مؤسسات تحصیالت عالی و 37 هزار تن دیگر 

در مؤسسات نیمه عالی جذب می شوند.
دیگر  دانش آموز  هزار  چهل  حدود  که  افزود  او 
عالی  تحصیالت  مؤسسات  ریاست  طریق  از 
مؤسسات  به  عالی،  تحصیالت  وزارت  خصوصی 

پذیرفته  تخفیف  با  خصوصی  عالی  تحصیالت 
شده،  ذکر  آمار  به  نظر  این حال،  با  شد.  خواهند 
ناکام  تن  هزار   115 امسال  کانکور  امتحان  در 

خواهند ماند.
از  دانش آموز   هزار   118 حدود   در  گذشته  سال 
بود.  شده  اعالم  ناکام  تحصالت  وزارت  سوی 
را  طرحی  هیچ  هنوز  تا  عالی  تحصیالت  وزارت 
نکرده  ارائه  امسال  کانکور  بی نتیجه های  برای 
است. کارشناسان همواره تأکید کرده اند، برای حل 

بلند  دانشگاه ها  ظر فیت  باید  مشکل،  این  دایمی 
کارساز  اقدامی  زمنیه  این  در  هنوز  اما  شود؛  برده 

نشده است.
از  زیادی  تعداد   گذشته  سال های  جریان  در 
دانش آموزان پس از ناکامی در امتحان کانکور، راه 
سفر به کشورهای خارج، از جمله ایران را در پیش 
مشکالت  دلیل  به  دانش آموزان  این  گرفته اند. 
اقتصادی دیگر توان ادامه ی تحصیل نداشته اند و 

برخی از آنان، در مسیر راه کشورها  جان  داده اند.

وزیر  بلخی،  عالمی  سید حسین  روز:  اطالعات 
امور مهاجران و عودت کنندگان پس از بازگشت از 
پاکستان، دیروز در نشستی خبری در کابل گفت، 
مهاجران  اجباری  اخراج  مشکل  سفرش  این  در 
مقام های  با  افزود،  او  است.  پاکستان حل شده  در 
مهاجران  اجباری  اخراج  تا  کرده  توافق  پاکستان 
نیز متوقف  را  افغانستان بدون مدرک و ثبت ناشده 
کنند. بر بنیاد این توافق، قرار است ثبت مهاجران 
بدون مدرک افغانستان در پاکستان تا یک ماه دیگر 
بلخی  آغاز  شود.  مشترک  کمتیه ی  یک  سوی  از 
مهاجران  حتا  پاکستان  بودیم  نگران  قباًل  گفت، 
اخراج  آن کشور  از  کتله ای  به صورت  را  ثبت شده 

 کند؛ اما اکنون این مشکل حل شده و تا نه ماه دیگر 
مهاجران با هیچ گونه اخراج اجباری مواجه نمی شوند.
مکتب  یک  بر  مسلح  مهاجمان  حمله ی  از  پس 
و  آزار  و  اجباری  اخراج  پاکستان،  پشاور  در  نظامی 
اذیت مهاجران افغانستان در این کشور شدت گرفت. 
بر اساس آمارهای ارائه شده، در چند ماه اخیر در حدود 
24 هزار مهاجر افغانستان از پاکستان به دلیل آزار و 

اذیت پولیس این کشور  فرار کرده اند.
روزانه صدها  پاکستان  بود،  شده  گزارش  هم چنان 
مهاجر افغانستان و حتا دارای مدرک قانونی را اخراج 
می کند. پس از آن دولت هیأتی را به رهبری عالمی 
بلخی، وزیر مهاجران و عودت کنندگان به پاکستان 

فرستاد و وی پس از بازگشت از این کشور، دیروز 
در کابل گفت، بر اساس توافق تازه، هرنوع برگشت 

مهاجران باید داوطلبانه و عزت مندانه باشد.
بلخی در ادامه افزود، در این سفر با جانب پاکستان 
با  مهاجران  بازگشت  برنامه ی  تا  کردیم  توافق 
آمادگی های حکومت )برای پذیرش و اسکان آنان( 
دولت  اگر  بلخی،  گفته ی  به  باشد.  داشته  مطابقت 
افغانستان ماهانه برای پذیرایی 10 هزار نفر آمادگی 
کشور  به  مهاجر  هزار   11 پاکستان  از  نباید  دارد، 

بیایند.
اکنون بیش از 1.۶ میلیون مهاجر افغانستان به  طور 
قانونی و یک میلیون دیگر به صورت غیرقانونی در 

و  مهاجران  وزیر  در سفر  به سر می برند.  پاکستان 
مشخص  زمان  روی  پاکستان  به  عودت کنندگان 
اما  نشده؛  گرفته  نظر  در  مهاجران  بازگشت  برای 
عودت  پاکستان،  با  توافق  اساس  بر  گفت،  بلخی 

داوطلبانه سه سال را در بر می گیرد.
او افزود، 200 دالر امریکایی برای هر فرد و حدود 
1200 دالر برای هر خانواده ی شش نفره )مهاجر( در 
نظر گرفته شده است. آقای بلخی در بخش دیگر 
حل  برای  آینده  در  دارد  تصمیم  گفت،  سخنانش 
مشکالت مهاجران افغانستان در ایران، به تهران نیز 
سفر کند. در حال حاضر بیش از دو میلیون مهاجر  

افغانستان در ایران به سر می برند.

حکومت  علیه  انتقادها  روز:  اطالعات 
والیان  تأخیر در معرفی  به دلیل  وحدت ملی 
اعضای  از  شماری  یافته اند.  افزایش  جدید 
مجلس نمایندگان و شهروندان دیروز گفتند، 
اقتصادی،  و  امنیتی  وضعیت  بهبود  برای 
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت 

هرچه زودتر والیان جدید را معرفی کنند.
می گویند،  اجرایی  ریاست  مسئوالن  اما 

بررسی  از  پس  جدید،  والیان  معرفی  برای 
بررسی  برای  که  دولتی  هیأت  کار  نتایج 
خواهد  گرفته  تصمیم  شده  ،  اعزام  والیت ها 
ریاست  معاون سخنگوی  فیصل،  جاوید  شد. 
اعالم  پس  گفت،  کابل  در  دیروز  اجرایی 
والیت،  چند  در  دولتی  هیأت  بررسی  نتایج 

والی های جدید مقرر شده اند.
با گذشت حدود شش ماه از روی کار آمدن 

چند  والیان  تنها  ملی،  وحدت  حکومت 
والیت، از جمله هرات و قندوز مقرر شده اند. 
بین  که  گزارش شد  پیش تر  حال،  همین  در 
زمینه ی  در  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
انتخاب والیان جدید اختالف نظر وجود دارد 
به  کنون  تا  آنان  معرفی  دلیل،  همین  به  و 

تأخیر انداخته شده است.
این  اجرایی  ریاست  سخنگوی  معاون  اما 

اظهارات را رد کرد و گفت، مطابق مصوبه ی 
بین دو  تشکیل حکومت وحدت ملی، قدرت 
کدام  و  می شود  تقسیم  پنجاه-پنجاه  رهبر 
ادامه  در  او  ندارد.  وجود  نظری  اختالف 
افراد  انتخاب  در  موارد  از  برخی  در  افزود، 
نظرات  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  بین 
متفاوتی وجود دارند که این یک امر طبیعی 

است.

رییس  غنی،  محمد اشرف  روز:  اطالعات 
هیأت  یک  رأس  در  دیروز  کشور  جمهور 
رفت.  سعودی  عربستان  به  دولتی  بلندپایه ی 
نشر  با  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
خبرنامه  ای اعالم کرد، اشرف غنی در این سفر 
دو روزه، با ملک سلمان ابن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان سعودی و شماری دیگر از مقام های 

این کشور نیز دیدار می کند.
در این سفر، اشرف غنی را حنیف اتمر مشاور 
اول  معاون  محمدخان  انجنیر  ملی،  امنیت 

خارجه،  وزارت  سیاسی  معین  اجرایی،  ریاست 
اداره ی  عمومی  رییس  رحیمی  عبدالسالم 
دبیرخانه ی  رییس  استانکزی،  معصوم  و  امور 
از  عالی صلح همراهی می کنند. پس  شورای 
به عنوان رییس جمهور،  اشرف غنی  انتخاب 

این سومین سفر او به عربستان است.
سفر رسمی دیروز اشرف غنی به عربستان در 
با  گفت وگوهای صلح حکومت  آغاز  آستانه ی 
پاکستان  با  عربستان  گرفت.  صورت  طالبان 
روابط نزدیک دارد. به باور کارشناسان، نقش 

با  حکوت  صلح  گفت وگوهای  در  کشور  این 
رییس  که  می گویند  آنان  است.  مهم  طالبان 
حمایت  و  کمک  جلب  تالش  در  جمهور 

عربستان سعودی در روند صلح است.
گروه  با  عربستان  دولت  که  می شود  گفته 
تصمیم  اما  دارد.  خوبی  رابطه ی  نیز  طالبان 
با  گفت وگوهای صلح  بر  مبنی  اخیر حکومت 
طالبان، انتقادهای تند  شماری از سران احزاب 
سیاسی، اعضای شواری ملی و نهادهای مدنی 
را به دنبال داشته اند. آنان تأکید دارند، حامی 

گفت وگوهای صلح هستند؛ اما رییس جمهور 
نباید این روند را در خفا پیش ببرد.

مقام های پاکستان با نمایندگان طالبان چندی 
پیش در مورد روند صلح گفت وگو کرده اند؛ اما 
هیچ  هنوز  زمینه  این  در  حکومت   مقام های 
رییس  نکرده اند.  مردم شریک  با  را  معلوماتی 
جمهور و رییس اجرایی تا هنوز صرف اطمینان 
داده اند که در مذاکرات صلح دست آوردها حفظ 
خواهند شد. گفته می شود که مذاکرات صلح 

در ماه روان آغاز می شود.

اطالعات روز: یک زن جوان در مربوطات 
شهر تالقان در مرکز والیت تخار با نوشیدن 
تیمور،  سنت اهلل  است.  کرده  خودکشی  زهر 
این  تأیید  با  دیروز  تخار  والیت  سخنگوی 
روشن  قضیه  این  انگیزه ی  هنوز  گفت،  خبر 
در  اما  شده اند.  آغاز  ما  تحقیقات  ولی  نشده، 
وقوع  باعث  خانوادگی  خشونت های  گذشته 

چنین رخدادها شده است.
این  جزئیات  که  گفت  تخار  والی  سخنگوی 

قضیه پس از تحقیقات در اختیار رسانه ها قرار 
کشور  در  زنان  علیه  خشونت   می شود.  داده 
آمارهای  اساس  بر  و  است  گسترده  هنوز 
هزار   4 حدود  در  روان  سال  در  ارائه شده، 
به  کشور  سراسر  از  زنان  با  خشونت  مورد 
بریدن  شامل  خشونت ها  این  رسیده اند.  ثبت 
بینی، گوش، لب و حتا شرم گاه زنان، توهین 

و تحقیر و ازدواج های اجباری بوده اند.
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آیاچیندرروندصلح
بازیگرمؤثریاست؟

عرفان مهران 
در  که  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
به سر می برد، گفته است که چین  یک سفر غیررسمی در هند 
چندین بار با نمایندگان طالبان گفت وگو کرده و از آن ها خواسته 
این  از  هر چند  او  شوند.  افغانستان  دولت  با  صلح  مذاکرات  وارد 
در  اما  داده؛  خبر  طالبان  نمایندگان  با  چین  دولت  گفت وگوهای 
مورد  در  خوش بینی ها  است.  کرده  تردید  اظهار  آن  نتایج  مورد 
که  یافتند  افزایش  آن  از  پس  طالبان  با  صلح  مذاکرات  شروع 
رییس جمهور غنی در اولین سفر رسمی خارجی اش در ماه عقرب 
برای  را  کشور  آن  مقام های  توجه  و  رفت  چین  به  روان  سال 
میانجی گری در گفت وگوهای صلح با طالبان جلب کرد. با وجود 
اما این است که چین چه نقشی را  برخی خوش بینی ها، پرسش 
می تواند در روند مصالحه با طالبان ایفا کند؟ آیا چین یک بازی گر 

فعال در عرصه ی صلح افغانستان است؟
که  شد  متمایل  چین  سمت  به  محاسبه  این  با  افغانستان  دولت 
طریق  این  از  و  کرده  استفاده  پاکستان  بر  کشور  آن  نفوذ  از 
طالبان  با  صلح  مذاکرات  روند  در  کند  وادار  را  خود  همسایه ی 
و  دارد  خوبی  مناسبات  پاکستان  با  اگرچند  چین  کند.  همکاری 
بر مقام های  نفوذ قابل توجهی  از  شاید در چانه زنی های سیاسی 
پاکستان برخوردار باشد؛ اما نمی تواند به عنوان یک بازی گر فعال 
در روند مذاکرات صلح در افغانستان میانجی گری کند. توجه به 

سه نکته در این زمینه مهم است: 
اول، چین هیچ منافع مستقیمی از حضور  یا عدم حضور طالبان در 
از وجود طالبان  نه  این کشور  ندارد.  افغانستان  مناسبات سیاسی 
به عنوان ابزار گسترش و تحکیم نفوذ خود در افغانستان استفاده 
می کند و نه هم حضور آنان یک تهدید جدی برای امنیت چین 
 یا منافع آن کشور در افغانستان می باشد. بر خالف ادعاها در مورد 
نگرانی چین از طالبان برای به هم زدن امنیت این کشور، به ویژه 
مسأله ی  یک  را  آن  نمی توان  سین کیانگ،  مسلمان نشین  استان 
زمان  در  چه  گذشته،  در  زیرا  کرد؛  قلمداد  چین  برای  جدی 
حاکمیت  از  پس  زمان  در  چه  و  افغانستان  در  طالبان  حاکمیت 
این گروه، چین و منافع آن کشور هیچ گاه هدف حمالت طالبان 

نبوده است.
دوم، چین هیچ گونه اثرگذاری ایدیولوژیکی بر گروه طالبان ندارد. 
طالبان با ایدیولوژی رادیکال اسالمی در افغانستان در حال نبرد 
نظامی  بدنه ی  به ویژه  آنان،  اصلی  محرک  ایدیولوژی  این  و  اند 
طالبان می باشد. اگر قرار باشد کشوری بتواند میانجی گری مؤثری 
میان طالبان و دولت افغانستان انجام دهد، بایستی منطقًا از نفوذ 
که  حالی  در  باشد؛  خوردار  بر  طالبان  گروه  بر  ایدیولوژیک الزم 
چین از چنین نفوذی بر طالبان برخوردار نیست و فاقد مرجعیت 

ایدیولوژیک برای جنگ جویان طالب می باشد.
بر  کشور  آن  اثرگذاری  مبنای  بر  صرفًا  را  چین  نقش  اگر  سوم، 
امیدوار  آن  آینده ی  به  نمی توان  باز هم  پاکستان محاسبه کنیم، 
بود. پاکستان از نفوذی که بر طالبان و سایر گروه های تروریستی 
عبور  به سادگی  افغانستان،  در  بلند مدتش  منافع  هم چنان  و  دارد 
نخواهد کرد. چین هرچند نفوذی عمیق بر پاکستان داشته باشد، 
به نظر نمی رسد که بتواند آن کشور را از عمق استراتژیکش در 
افغانستان برحذر دارد و دولت مردان پاکستانی را متقاعد کند که 
با چشم پوشی از منافع بلند مدت خود، در روند صلح با افغانستان 
همکاری کنند. پاکستان تا کنون تحت هیچ گونه فشاری از عمق 
که  زمانی  تا  و  نکرده  افغانستان چشم پوشی  در  استراتژیک خود 
باشد،  پایدار  افغانستان  در  مداخله گرایانه اش  استراتژی  پاکستان 
فشارهای میانجی گرانه ی بین المللی نمی توانند اثرات چشم گیری 

بر سیاست آن کشور در قبال افغانستان ایجاد کنند. 
تأکید بیش از حد دولت افغانستان بر نقش میانجی گرانه ی چین 
در روند صلح افغانستان، تبعات دیگری نیز در پی خواهد داشت. 
طی بیش از یک دهه چین بازی گری فعال در افغانستان نبوده و 
ایفا  منطقه ای شان  متحدان  و  غربی  کشورهای  را  اساسی  نقش 
چین،  سمت  به  افغانستان  دولت  یک باره ی  چرخش  کرده اند. 
برای  را  گسترده ای  نا رضایتی های  موج،  اولین  در  است  ممکن 
دوستان افغانستان که طی یک دهه ی گذشته کمک های فراوانی 
یک  آغاز  نا رضایتی ها  این  شک،  بدون  آورد.  وجود  به  کرده اند، 
دوره ی پر ماجرای دیگر خواهد شد و کشور را به سوی تنگناهای 
جدیدی سوق خواهد داد. نا دیده گرفتن متحدان اصلی افغانستان 
سناریوی  هر  از  خطرناک تر  دیگر،  کشورهای  کارت  با  بازی  و 
بایستی  ملی  وحدت  دولت  سران  و  است  افغانستان  برای  دیگر 

بدان توجه جدی داشته باشند.
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روزیادداشت

ملی نیز سهم داشته و در آن یک شورشی طالب 
دیگر بازداشت شده است. در ادامه ی خبرنامه ی 
وزارت داخله آمده است، در این عملیات مقداری 
جنگ افزار نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده 
است. نیروهای پولیس در یک اقدام دیگر 18 
حلقه ماین را از مربوطات والیت های خوست 
ماین ها  این  کرده اند.  خنثا  و  کشف  هلمند  و 
منظور  به  طالب  شورشیان  سوی  از  به تازگی 
اعمال تخریبی و تروریستی جاسازی شده بودند.

اطالعات روز: در عملیات مشترک نیروهای 
 21 گذشته،  ساعت   24 در  کشور  امنیتی 
هراس افگن کشته و هشت تن دیگرشان زخمی 
با نشر خبرنامه  ای  شده اند. وزارت داخله دیروز 
اعالم کرد، این عملیات برای پاک سازی طالبان 
قندوز،  تخار،  بغالن،  ننگرهار،  والیت های  از 
فاریاب، سرپل، جوزجان، قندهار، ارزگان، هرات، 

فراه، هلمند و نیمروز راه اندازی شد.
در این عملیات نیروهای اردوی ملی و امنیت 



خانه ها  وزارت  مقام های  تا  گرفته  محلی  ملیشه های 
را شامل می شوند، عدم پاسخ گویی فراگیر در نیروهای 

امنیتی افغانستان را نشان می دهد.

که  قندهار  والیت  پولیس  فرمانده  عبدالرازق،  جنرال 
مستقیما به اعدام غیرقانونی دست داشته است، یکی 
ملی  امنیت  پیشین  رییس  خالد،  اسداهلل  آن هاست.  از 
افغانستان، که باوجود گزارش های معتبر در مورد دست 
داشتنش در شکنجه، کشتارهای غیرقانونی و خشونت 
جنسی علیه زنان و دختران با حکومت ایاالت متحده 
روابط نزدیک دارد، دریافت کننده ی دیگر کمک های 
ماه  در  است.  متحده  ایاالت  حکومت  سخاوتمندانه 
مراقبت های  دریافت  برای  او  وقتی   ،2013 دیسامبر 
بهداشتی زخم های ناشی از یک بمب گذاری انتحاری 
به ایاالت متحده رفت، رییس جمهور اوباما با او دیدار 
بدنام  ناقض  یک  از  متحده  ایاالت  حمایت  بر  و  کرد 

حقوق بشر مجدداً تأکید کرد.
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من یک بار نوشته بودم که برای 31 مسافر ربوده شده هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. 
دلیلش را هم نوشته بودم. دلیل حرفم این بود که حتا آقای سرور دانش از این 
مسئله خبر شده و بیانیه صادر کرده بود. حاال به شدت پشیمانم. هم از شما معذرت 
این  داعش  به  منسوب  افراد  که  بود  زمزمه  اول  دانش!  آقای  از  هم  می خواهم، 
مسافران را از موتر پایین کرده و به مکانی نامعلوم برده است. بعدها ثابت شد که 
نخیر! نه داعش است نه خاک، خدا می داند که کی ها هستند. خوب از این حرف ها 

بگذریم.
اگر متوجه شده باشید، ما سال هاست با حیف ومیل میلیون یا بهتر است میلیاردها 
دالر بگویم، مواجه هستیم. این ها چه گونه حیف ومیل می شوند؟ جواب این سوال، 
دقیقًا در متن قضیه  ی ربودن 31 مسافر هزاره قرار دارد. می گویید چطور؟ ما یعنی 
مردم، دولت، نهادهای مدنی، اربابان سیاسی، پفیوزان اجتماعی، همه و همه خبر 
داریم که 31 مسافر را در والیت قالت که مرکزش عبارت از زابل باشد، از موتر 
پایین کرده به مکان نامعلوم بردند. این خبر، خیلی زود به گوش مقام های مرکزی 
که  گفته می شود  رسید.  ببخشید والیت قالت،  زابل،  مقام های محلی والیت  و 
هیچ کاری  ولی  شدند،  خبر  رخداد،  این  متری  چندصد  در  ملی  اردوی  نیروهای 
نکردند. چرا؟ چون نیروهای مستقر اردوی ملی در والیت ها و مسیرهای شاه راه ها 
و گدا راه ها، همه تابع دستور اند. هیچ کاری را بدون دریافت دستور اجرا نمی کنند. 
هرچند دست وپای و سر و کول این نیروهای اردوی ملی مستقر در چندصد متری 
این رویداد درد نکند؛ به خاطری  که به مقام های باالتر از خود گزارش کرده بودند؛ 

اما این مقام های باالباالی وزارت دفاع ملی است که مسئول اند. 
ربایند گان  نکرد.  صادر  فوری ای  دستور  هیچ  و  نکرد  فوری  هیچ کار  دولت  چون 
نامعلوم در  بردند. جای  نامعلوم  را به جای  هم بی طاقت شدند و اسیران خویش 
افغانستان به جایی گفته می شود که معلوم نیست کجاست و کسی حق ندارد در 
مورد آن از حکومت و دولت چیزی بپرسد. حاال که خوب دقت می کنم، متوجه 
می شوم که چرا میلیون ها دالر کمک شده به مردم و دولت افغانستان گم شده؟ تمام 
اداره ها، حتمًا یک شعبه به نام شعبه ی نامعلوم دارد که ربایند گان پول، دالرها را 
ربوده و به آن شعبه انتقال می دهد و هیچ کسی هم طبق توافقات قبلی، حق ندارد 
به آن سرک بکشد یا بو ببرد. این شعبه، شاید در کمتر اداره ی دولتی باشد که وجود 
ندارد. اگر اداره ا ی فاقد این شعبه باشد، مثل عدد 39 نزد امرا و رییس های سایر 
اداره ها، شاید اداره ی نحس محسوب شود و هیچ کسی حاضر نباشد با آن ها سالم 
و کالم داشته باشد. گفته می شود، روز یک شنبه سال قبل، یکی از رییس های یک 
اداره ی ملی از کارش استعفا کرد. از وی پرسیدند که چرا استعفا کردی، در حالی 
 که به شعبه ی نامعلوم هم دست رسی داشتی؟ گفت، از فالن اداره مکتوبی آمده بود 
و من طبق سفارش های فالنی و قانون مجبور بودم به آن اداره بروم. حال آن که 
من روز تحلیف نزد رییس بزرگ، به جای قسم خدمت به مردم، قسم خوردم که در 
زندگی به این اداره ی لعنتی نروم و با هیچ یک از کارمندانش ارتباط نگیرم. اما حاال 
که مجبورم به آن جا بروم، این مجبوریت را قبول نمی کنم و راحت استعفا می کنم.
حاال اگر شنیدید که جنرال رازق با آن که شعار )تا که اسرا را آزاد نکرده ام، به قندهار 
برنخواهم گشت( را داده و فعاًل یک هفته می شود در قندهار مصروف تدارک جشن 
نوروز است، اصاًل تعجب نکنید. جنرال رازق هم مثل بقیه ی دولت مردان حق دارد 
که به جای نامعلومی نرود. یا اگر شنیدید که امنیت ملی از کشته شدن هفتاد نفر 
از ربایندگان تا حاال طی عملیات نظامی ویژه خبر می دهد، کمی  دچار تعارض باور 
شوید. این برای سالمتی قلب تان مفید خواهد بود. چون ممکن است فردا یا چند 
روز بعد از این خبر، همان آدم هایی که در فهرست کشته  شد  گان امنیت ملی آمده، 
زنده زنده ویدیوی خویش را در یوتیوب آپلود کنند و ما هم هیچ کاری جز تماشا 

نتوانیم.
در ضمن، اگر شنیدید که وزارت دفاع ملی از ناروی به خاطر رهایی اسیران مظلوم 
یک بسته ی 100 میلیون کرونی دریافت کرده و فرماندهان ارشد این وزارت رفته 
این جا  ولی  کرده،  دریافت  حتمًا  کنید.  باور  کند،  بررسی  نزدیک  از  را  ساحه  که 
الزم التردید می افتد که هیچ فرمانده ارشدی به ساحه نرفته، هیچ سروی ای برای 
رهایی یا عملیات نظامی، صورت نگرفته، ممکن است با هلی کوپتر به زابل بروند؛ 

اما به مکان نامعلوم، هرگز! 
گم  دولتی  خزانه های  از  سگ  مثل  دالر  میلیون ها  وقتی  چرا  که  فهمیدید  حاال 
امیدوارم  من  است؟  حال  چه  در  و  کجاست  که  ندارد  خبر  هیچ کس  می شوند، 
فهمیده باشید. اگر این حکومت وحدت ملی که هیچ معلوم نیست هدف شان از 
حکومت چیست و چه را می خواهند ثابت کنند، توانست این 31 مسافر منتقل شده 
به مکان نامعلوم که عبارت از والیت قالت و ارزگان باشد را پیدا کنند، من قول 
می دهم که دزدان دالرهای میلیونی را که هرکدام در کابل در یک خانه ی نامعلوم 
زندگی می کنند، نیز پیدا کنند. حاال فقط دعا کنید که این حکومت به جای یک 
شعبه ی نامعلوم در هر اداره، در پی ایجاد شعبه های نامعلوم در هر اداره نباشند، 
هرچند قراین چنین نشان می دهند. کشوری که امنیت ملی اش ادعای رخنه در 
هنوز  خودش،  کشور  در  که  است  چطور  دارد،  را  دیگر  کشورهای  دستگاه  و  دم 
هم مکان های نامعلوم وجود دارند؟ مگر این که در کدام صفحه ی قانون اساسی 
آمده باشد که این جا، شهر خربوزه است. )باور کنید معنای شهر خربوزه را درست 
و  میوه ی  آهنین  جمله ی  این  تفسیر  همان  معنا،  از  من  منظور  البته  نمی فهمم، 

حیوانی است(.
شما را به خدای همان 31 مسافر می سپارم!

خبرنگار ناراضی

شعبه های نامعلوم!
هادی دریابی

منبع: الجزیره
Phelim Kine :نویسنده

برگردان: حمید مهدوی

چهکسیمردانپولیسراادارهمیکند؟
معافیت نیروهای امنیتی افغانستان، 

مانع حمالت ضدشورشی در کشور است

این معافیت از مجازات 
تصادف نیست. این معافیت در 
ناکامی حکومت کرزی و کمک 
کننده های خارجی اش در 
ملیشه های  زمینه ی خلع سالح 
به دنبال فروپاشی  مختلف که 
حکومت طالبان در سال 2001 
شکل گرفتند، ریشه دارند. 
جامعه ی جهانی و رهبران 
به جای  افغانستان،  سیاسی 
این که به مسئله ی معافیت 
رسیدگی کنند، به طور منظم 
از عدم پاسخگویی چشم 
پوشی کرده اند. به طور مثال، 
در ماه اگست 2002، لخذر 
ویژه ی  نماینده ی  ابراهیمی، 
سازمان ملل متحد برای 
افغانستان در آن زمان، اظهار 
کرد که پاسخگویی باید »پس 
از صلح و ثبات، مهم ترین« 
باشد.

معافیت  این  نیست.  تصادف  مجازات  از  معافیت  این 
کننده های  کمک  و  کرزی  حکومت  ناکامی  در 
خارجی اش در زمینه ی خلع سالح ملیشه های مختلف 
که به دنبال فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 
شکل گرفتند، ریشه دارند. جامعه ی جهانی و رهبران 
سیاسی افغانستان، به جای این که به مسئله ی معافیت 
رسیدگی کنند، به طور منظم از عدم پاسخگویی چشم 
 ،2002 اگست  ماه  در  مثال،  طور  به  کرده اند.  پوشی 
ابراهیمی، نماینده ی ویژه ی سازمان ملل متحد  لخذر 
برای افغانستان در آن زمان، اظهار کرد که پاسخگویی 

باید »پس از صلح و ثبات، مهم ترین« باشد.
اما به جای صلح و ثبات، وابستگی سمی شدید میان 
چون  قدرت مندانی  و  متحدانش  افغانستان،  حکومت 
است.  ساخته  تر  عمیق  را  کشور  در  ناامنی  عزیزاهلل 
چشم  می شود،  تشدید  طالبان  شورش  که  زمانی  در 
حمایت  پاسخگویی  عدم  و  فساد  خشونت،  از  پوشی 
از حکومت جدید افغانستان را تضعیف می کند. به نظر 
می رسد که اشرف غنی، رییس جمهوری جدید پیوند 
میان پاسخگویی و امنیت را درک کرده است. وی در 
نامه ای که در 7 ماه جنوری به دیده بان حقوق بشر 
فرستاد، وعده کرد که حکومتش »در مورد رسیدگی به 

ادعاهای شکنجه در سکتور امنیتی ما« جدی است. 
المللی  بین  حامیان  کامل  حمایت  به  او  حکومت  اما 
افغانستان، به ویژه ایاالت متحده، برای انجام این کار 
امر مستلزم آن خواهد  این  نیاز دارد.  حساس سیاسی 
بود که ایاالت متحده و دیگر کمک کنندگان نیروهای 
بهبود  با  را  دوامدار  کمک های  افغانستان  امنیتی 
ناپدید  کشتارها،  قانونی  پیگرد  به شمول  پاسخگویی، 
متحده،  ایاالت  دهند.  پیوند  و شکنجه،  اجباری  شدن 
به نوبت خودش، باید »قانون لیهی« را به طور کامل 
از  را  متحده  ایاالت  حکومت  که  قانونی  کند؛  تطبیق 
ملیشه ای  نقض کننده ی  واحدهای  به  نظامی  کمک 

خارجی باز می دارد. 
قدرت مندانی چون عزیزاهلل، رازق و خالد باید به طور 
قرار  پیگرد  تحت  جنایات شان  برای  منصفانه  و  کامل 
متحدانش  و  افغانستان  که حکومت  زمانی  تا  بگیرند. 
آدم  و  تجاوز می کنند  که می کشند،  آن هایی  برابر  در 
که  امنیتی  ندارد،  بر  قاطع  گام های  می کنند،  ربایی 
همیشه  مانند  است،  آن  دنبال  به  افغانستان  مردم 

دست نیافتنی خواهد بود.

ایاالت  ارتش  نیروهای  فرمانده  کمپبل،  جان  جنرال 
کشور  این  آینده ی  مورد  در  افغانستان  در  متحده 
خوش بین است. ماه گذشته، او اعتماد مردم افغانستان 
از گرایش های مثبت  امنیتی شان را یکی  به نیروهای 
افغانستان خواند. اما به طور واضح، هدف کمپبل،  در 
محلی  پولیس  دیرینه ی  رهبر  عزیزاهلل،  فرمانده 
افغانستان در والیت جنوب شرقی پکتیکا  نبود. عزیزاهلل 
و نیروهایش، مانند تمام واحدهای دیگر پولیس محلی 
میلیارد   104 هزینه ی  از  بخشی  توسط  افغانستان، 
در  بدینسو   2002 سال  از  که  متحده  ایاالت  دالری 
افغانستان به مصرف رسیده است، مسلح ساخته شده و 

تجهیز شده اند. نشان او ترس است، نه اعتماد.
در جریان  او  نیروهای  در سال 2009،  مثال،  به طور 
ارگون  ولسوالی  در  طالبان  عملیات جست وجوی  یک 
به ضرب گلوله کشتند.  را  پکتیکا، سه دهقان  والیت 
به  ریسمان  با  را  مردان  این  اجساد  عزیزاهلل  سپس 
محلی  بازار  یک  در  را  موترهایش  بست،  موترهایش 
تا  او  کرد.  خطاب  تروریست  را  کشته شده ها  و  راند 
را  آن ها  تا  نداد  اجازه  خانواده ها  به  دیگر  روز  هشت 
او  نیروهای  نبود:  انحراف  این رویداد یک  دفن کنند. 
با دزدی ها، آدم ربایی ها، لت و کوب ها و کشتن های 
پیوند  کودکان،  شمول  به  نظامیان،  غیر  خودسرانه ی 

داشته اند.
پیشین،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  حکومت 
ایاالت  ارتش  گرفت.  نادیده  را  عزیزاهلل  وحشی گری 
متحده به اندازه ی حکومت افغانستان تالش های ضد 
شورش او را از نزدیک دیده است. عزیز اهلل در ارگون 
با نیروهای ویژه ی ایاالت متحده ی امریکا در زمینه ی 
اما در سال 2011،  با شورش کار کرده است.  مبارزه 
تحقیق  یک  برای  درخواست ها  متحده  ایاالت  ارتش 
روابطش با عزیزاهلل را رد کرد و گفت که »اطالعات 
وجود  بودند«،  ادعا  اساسا  که  آن چه  مورد  در  اندکی 

دارد. 
روابط گرم ایاالت متحده با دیگر متحدان افغانستان و 
فرماندهان افغانی که در نقض حقوق بشر دست داشته 
اند، استثنایی نیست. دیده بان حقوق بشر، در گزارشی 
که در 3 ماه مارچ نشر کرد، جزئیات سوءاستفاده های 
هشت مرد قدرت مند از نیروهای پولیس ملی، پولیس 
را  حکومت  به  وابسته  ملیشه های  و  افغانستان  محلی 
فرماندهان  از  که  افرادی  بی رحمی های  کرد.  ارائه 
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اختر،  ارتش و رضوان  به ریاست راحیل شریف، رییس ستاد  پاکستان  هیأت رسمی  اخیراً 
رییس سازمان استخبارات دولت پاکستان برای بار سوم به کابل سفر کرد. این در حالی است 
که قبل از آن ها  اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان برای چهارمین]؟[ بار به پاکستان سفر 
کرده و با مقام های آن کشور، گفت وگو نمود. در جریان همه ی این مالقات ها، در زمینه ی 
همکاری های امنیتی، بحث صورت گرفت، به خصوص موضوع مبارزه ی مشترک با تروریسم 
در خطوط مرزی دو کشور. به رغم سخنان مقام های دو کشور افغانستان و پاکستان مبنی 
بر این که  دو ملت افغانستان و پاکستان »باهم برادر«اند، روابط دو کشور همیشه تنش آلود 
بوده است. دست کم در طول پنج سال اخیر که سازمان استخبارات دولت پاکستان )ISI( به 

طور مخفیانه  طالبان را حمایت می کرد.
سر  بر  پاکستان  و  افغانستان  طوالنی مدت  تنش  و  بحران  نیست:  یکی  تنش ها  دلیل  اما 
تعیین  بر سر چگونگی  اختالف ها  به اصطالح خط دیورند- و  مسأله ی مرزی دو کشور- 
اوضاع جدایی طلبان که به طور عمده از قبیله ی پشتون اند، یک اصطکاک جدی را در روابط 
سیاسی دو کشور  پدید آورده است. همین طور، در طول سال ها دو کشور به کارهای زیادی 
مبادرت ورزیده اند که به مزاج طرف مقابل، خوش نخورده است. به عنوان مثال، حمایت 
بر  بی اعتمادی  تلخ  فضای  برعکس،  و  پاکستان  دولت  مخالفان  به  افغانستان  پناه دادن  و 
موضوع  پشتونی،  ناسیونالیسم  و  »طالبانیسم«  مخالفان  و  طرف داران  میان  تفاوت  مبنای 
فراهم سازی پناه گاه برای تروریست ها و اتهام های کابل، اجرای سیاست های مغرضانه در 
قبال پناهندگان افغانستان در خاک پاکستان و هم چنین بازداشت اخیر هزاران افغان از سوی 
پاکستان و موارد دیگر، همه   اختالفات دو کشور را عمیق و ریشه دار کرده اند. به طور خالصه، 

نارضایتی ها و ادعاها و اتهام ها در برابر یک دیگر، بیش از آنچه است که فکر کنیم.
با این حال  اما کابل و اسالم آباد هم اکنون در تالش اند تا گام های نوی را به هدف حل 
مشکالت دوطرفه، آغاز کنند. امیدواری ها برای پیش برد این تالش ها، از آن جایی زیاد است 
در  غنی،  اشرف  کنونی،  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  پیشین،  جمهور  رییس  بر خالف  که 
راستای عادی سازی روابط میان دو کشور  به طور جدی تالش می کند. او تا کنون چندین 
بار با طرف پاکستانی خود مالقات کرده و طرف پاکستانی نیز از دیدارها و سفرهای طرف 
نهفته است  این رویداد  در گرو  پاکستان ظاهراً  افغانستان، قدردانی کرده است. خشنودی 
که پس از حمله ی تروریستی اخیر بر یک مدرسه ی نظامی در شهر پشاور پاکستان که به 
کشته شدن بیش از 140 نفر منجر شد، به درخواست پاکستان، ارتش افغانستان یک عملیات 
ویژه را به هدف از بین بردن پناه گاه های طالبان در والیت کنر راه اندازی کرد. هم اکنون 
هردو طرف، نقاط مرزی مشترک میان دو کشور را نظارت می کنند. هم چنین  مالقات ها و 
هماهنگ سازی  و  همکاری  محور  حول  کشور،  دو  عالی رتبه ی  مقام های  مکرر  دیدارهای 
اقدامات نظامی و امنیتی روی دست گرفته شده است. هم اکنون نیز اقدامات دوطرفه ی 

ضد تروریسم از دو طرف آغاز شده اند.
اگر حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان با اقدامات خود برای چندین بار همکار 
آمریکایی خود را خشمگین و آزرده کرد )موضوع ناکامی ناتو در طول سال های جنگ در 
افغانستان و این که آن ها واقعًا نتوانستند ثبات را به افغانستان برگردانند و برعکس، آن ها فقط 
ثبات روسیه را برهم زدند که در نتیجه، 70 درصد تریاک افغانستان به روسیه قاچاق شد(؛ 
اما اشرف غنی این بار  موقف خود را برای بهبودی روابط دو کشور افغانستان و پاکستان، 
کابل،  در  اخیراً طی یک کنفراس مطبوعاتی  اشرف غنی  است.  داده  نشان  انعطاف پذیرتر 
افغان ها را برای برقراری یک نظم نوین در کشور، به خصوص در راستای نوسازی کشور و 
جامعه و اقدامات سخت علیه مخالفان مسلح دولت، تشویق کردند. برای برآورده شدن این 

طرح، به اعتقاد او، باید باب گفت وگو با طالبان پشاور و شورای کویته  باز شود.
حمالت  از  نیز  پاکستان  دولت  و  آمده  پدید  سردرگمی  طالبان  صف  در  براین،  عالوه   
تروریستی طالبان، خود را خسته احساس می کند. از سوی دیگر، حضور و فعالیت طالبان، 
به خصوص در عصر حاضر، نفوذ شورشیاِن به اصطالح دولت اسالمی را نیز افزایش می دهد.

افغانستانو
پاکستان؛اتحاددر

برابرطالبان

افغانستان در نگاه

سرمقاله ی روزنامه ی گاردین
برگرداننده: جود زاولستانی 

بوریس ساودیان
آژانس اطالعاتی ریگنوم

بخش اول

دیدگاه روزنامه ی گاردین در باره ی جنگ افغانستان:

مأموریتموفقنشده،فقطپایانیافتهاست

باید آخرین گزینه باشد. ما گفتیم که حمله ی نظامی 
تلفات غیرنظامیان، شعله ور ساختن بدبینی مسلمانان 
به  را  تروریستان  دست  به  جهاد  برای  بهانه  دادن  و 
تروریست ها همواره در تالش  دنبال خواهد داشت. 
بوده اند که مردم را به جهاد علیه غرب تحریک کنند. 
دامنه دار  و  خون بار  بحران  که  می شد  باعث  این ها 
گردد. اهداف مأموریت، محدودیت ها و قواعد دخالت 

در این جنگ از همان اول روشن نبود. 
در  زیادی  چرخش های  و  پیچیدگی ها  آن،  از  پس 
و  هشدارها  همان  اما  شدند.  رونما  افغانستان  جنگ 
گذر  در  چشم گیری  شکل  به  نخستین،  نگرانی های 
و  از تالش ها  بعد  امتحان شدند. سال گذشته،  زمان 
نظامی  و  سیاسی  اشتباهات  نیز،  و  زیاد  مصرف های 
و  یافت  پایان  غرب  نشینی  عقب  با  جنگ  فراوان، 
افغانستان را تقریبا همانطوری که در زمان حکومت 
حال  به  شکننده بودند،  و  حکمرانی  غیرقابل  طالبان 
خودش رها کردند. اما امیدواری وجود دارد که اساس 
یک حکومت کارامد گذاشته شده و امکان آغاز یک 
زندگی معمولی در صلح، ایجاد شده باشد. اما تا کنون 
بهترین  در  است«.  نینجامیده   موفقیت  به  »مأموریت 
حالت، مأموریت فقط پایان داده شده است. هیچ رسم 

گذشت پیروزی نمی تواند وجود داشته باشد. 
احساس آسودگی از پایان جنگ کافی نیست یا نباید 
این احساس که جنگ می توانست بدتر از این باشد، 
از  همگانی  ارزیابی  یک  باید  کنیم.  آرامش  احساس 
آنچه در افغانستان به دست آمده انجام شود. این به 
بریتانیا  دخالت  بررسی  و  ارزیابی   ( شیلکات  معنای 
بریتانیایی(  محقق  شیلکات،  توسط  عراق  جنگ  در 
به  فقط  نه  نمی خواهد،  را  آن  نیست. هیچ کسی  دوم 
در  افغانستان  جنگ  با  مردم  مخالفت  این که  خاطر 
بلکه حکومت  بود،  مشروط  همیشه  عراق  با  مقایسه 
باید کمیسیون مستقلی را برای تدوین درس  های که 
ملت از این جنگ ها آموخته به کار گمارد. طرح چنین 
دفاعی  کمیته ی  توسط  گذشته  سال  در  کمیسیون 
برای  انگلیس  دولت  گردید.  پیشنهاد  عوام  مجلس 
این رابطه دو پهلو حرف زده است. جنگ  ماه ها، در 
فراموش  نباید  اما  باشد،  یافته  پایان  شاید  افغانستان 

گردد. 

پیش  به  حرکت  برای  ملی  عمومی  تمایل  نوع  یک 
بود. عامه ی مردم مانند سیاست مد اران و فرماندهان 
در  و  بگذارند  را در صندوقی  این که جنگ  از  جنگ، 
باره ی آن حرفی نزنند، احساس رضایت می کنند. این 
جنگ،  پایان  از  آسودگی  احساس  از  ترکیبی  حالت 
ناراحتی دوامدار در باره ی قربانی های افراد و شکاکیت 
پوشیده در باره ی کل منطق جنگ –چگونگی جریان 
و مؤثریت جنگ- است. چنین حالتی قابل درک است 
و اسقف اعظم برای چنین فضایی صحبت کرد. اما در 

کل، چنین حالتی گمراه کننده  است. 
دادن  به  نیاز  روزنامه  این  سپتامبر،  از 11  صبح پس 
اندازه  بیش  از  واکنش  از  اما  داد؛  تشخیص  را  پاسخ 
روز  یک  داد.  هشدار  نظامی،  واکنش  به ویژه  زیاد، 
گرد  زیر  افغانستان  کردن  که گم  گاردین گفت  بعد، 
و خاک »هیچ مؤثریتی در فرونشاندن تهدید تروریزم 
بین المللی ندارد« و خواستار آن شد که حمله ی نظامی 

احساس آسودگی از پایان جنگ 
کافی نیست یا نباید این احساس 
که جنگ می توانست بدتر از این 

باشد، احساس آرامش کنیم. باید یک 
ارزیابی همگانی از آنچه در افغانستان 

به دست آمده انجام شود. این به 
معنای شیلکات ) ارزیابی و بررسی 

دخالت بریتانیا در جنگ عراق توسط 
شیلکات، محقق بریتانیایی( دوم 

نیست. هیچ کسی آن را نمی خواهد، نه 
فقط به خاطر این که مخالفت مردم با 
جنگ افغانستان در مقایسه با عراق 
همیشه مشروط بود، بلکه حکومت 

باید کمیسیون مستقلی را برای تدوین 
درس  های که ملت از این جنگ ها 
آموخته به کار گمارد. طرح چنین 
کمیسیون در سال گذشته توسط 

کمیته ی دفاعی مجلس عوام پیشنهاد 
گردید. دولت انگلیس برای ماه ها، در 
این رابطه دو پهلو حرف زده است. 
جنگ افغانستان شاید پایان یافته 

باشد، اما نباید فراموش گردد. 

جنگ سیزده ساله در افغانستان جان 453 مرد و زن از 
اعضای ارتش بریتانیا را گرفت و این بیش ترین تلفات 
بیرون  نظامی  مأموریت های  در  بریتانیایی  سربازان 
هم،  آن  با  است.  بوده  اخیر  سده ی  نیم  در  کشور  از 
سال   180 در  افغانستان  در  بریتانیا  جنگ  چهارمین 
اخیر، هیچ گاهی مانند جنگ عراق یا جنگ فالکلندز 
تفرقه انگیز  بریتانیا  مردم  میان  پیش،  نسل  یک  در 
و  آن  از  به  جا مانده  زخم های  وجود،  این  با  نبوده. 
درس هایی که به ما می آموزد، نباید فراموش گردند. 

در  افغانستان  بحران  به  نسبت  مردم  پریشان  نگاه 
فضای بغض آلود مراسم یادبود در کلیسای جامع اس 
تی پاول بازتاب یافته بود و این نگاه به صورت خاص، 
در تفاوت فاحش رویداد روز جمعه و مراسم های که 
بعد از دو جنگ قبلی برگزار شده بودند، مشهود است. 
جنگ  از  بعد   ،1982 سال  در  متذکره  کلیسای  در 
فالکلندز، اسقف اعظم، روبرت رونسی، در خطابه اش 
تقبیح  در  و  کرد  دعا  ارجنتاینی  کشته شدگان  برای 
ملی گرایی و تجارت جهانی اسلحه سخن راند و جنگ 
را »نشانه ی شکست انسان« دانست. با هیجان کمتر، 
در مراسم یادبود پایان جنگ عراق در عین کلیسای 
جامع در سال 2009، اسقف اعظم، روان ویلیامز، در 
با  جنگ  هزینه ی  و  پیش بینی شده  شکست  باره ی 
احتیاط صحبت کرد. در روشنایی تجربه ی پرونده ی 
با  او   )Chilcot inquiry( شیلکات  حقیقت یابی 
است  زیادی الزم  زمانی  هوش مندی گفت که هنوز 

تا خوبی ها و بدی های این جنگ حل شود. 
مراسم  در  ویلبی،  جستین  اعظم،  اسقف  خطابه ی 
در  خطابه  این  بود.  متفاوت  افغانستان  جنگ  یادبود 
با خطابه های پیشینیانش، حاوی نکات قابل  مقایسه 
توجه بود. پیام سنجیده شده ی او بر ایمان داری افرادی 
که در افغانستان رزمیده بودند و خانواده های که منتظر 
میان  در  داشت.  تمرکز  بودند،  نشسته  آنان  برگشتن 
این قدردانی از ایمان داری و شجاعت، حس پیروزی یا 
حق به جانب بودن ملی خیلی ضعیف بود؛ اما این جنگ 
و میراث به جامانده از آن، در پس زمینه ی تمام مدت 

صحبت اسقف اعظم حضور داشت. 
برای خانواده ها و سربازان سابق که در  رویکرد  این 
کلیسا جمع شده بودند، خوب بود و نیز، نشان دهنده ی 



روز  به  ملی  اجرایی حکومت وحدت  رییس  عبداهلل عبداهلل، 
شهادت  سالروز  مناسبت  به  مراسمی  در  حوت   22 جمه 
گفت،  اسالمی  وحدت  حزب  فقید  رهبر  مزاری،  عبدالعلی 
نهادهای  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  برای  مرحله  آخرین  تا 
انتخاباتی تالش خواهم کرد. برای من و مردم، هیچ چیزی 
انتخابات  در  شفافیت  و  انتخاباتی  نظام  اصالح  جز 
نظام  اصالح  بر  خاطری  به  عبداهلل  نیست.  قناعت بخش 
جمهوری  ریاست  انتخابات  در  که  کرد  تأکید  انتخاباتی 
دور  در  و  بود  انتخابات  پیش تاز  نامزدان  از  یکی  او  امسال 
اول انتخابات، بیش ترین رای مردم را به دست آورد؛ اما به 
نیاورد،  به دست  را  رای دهندگان  آرای  اکثریت  خاطری که 
خاطر  دوم،  به  دور  در  اما  شود.  انتخابات  برنده ی  نتوانست 
تقلب گسترده در روند انتخابات، نتایج آن جنجالی شد. پس 
با  باالخره  انتخابات،  دوم  دور  برگزاری  از  ماه ها  گذشت  از 
میانجی گری جان کری، وزیر خارجه ی آمریکا، اشرف غنی 
و عبداهلل توافق نامه ی تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا 
غنی  اشرف  که  دادند  تشکیل  مشترکی  حکومت  و  کردند 
ریس  عنوان  به  عبداهلل  عبداهلل  و  جمهور  رییس  عنوان  به 

اجرایی در سطح رهبری این حکومت قرار گرفتند.

توبرکلوز  بیماری  که  کرده  اعالم  اخیرا  عامه  صحت  وزارت 
همه ساله  و  دارد  افغانستان  در  را  قربانی  بیش ترین  ساالنه 
بین  از  افغانستان  در  بیماری  این  اثر  از  نفر   12000 تعداد  به 
می روند. بر بنیاد این آمار، هم اکنون به تعداد ۶5 هزار تن در 
افغانستان به این بیماری مبتال هستند که 70 درصد مبتالیان 
مرگ های  تکان دهنده ی  رقم  این  می دهند.  تشکیل  زنان  را 
افغانستان  در  جنگ  تلفات  برابر  سه  بیماری،  این  از  ناشی 
می باشد. سازمان ملل متحد در آخرین گزارشش گفته است که 
در سال گذشته به تعداد 3۶99 فرد ملکی در افغانستان کشته 
شده اند؛ در حالی که آمار مرگ ومیر ناشی از بیماری توبرکلوز، 

سه برابر بیش تر از این می باشد.
توبرکلوز  بیماری  دارای  کشور   12 جمله ی  از  افغانستان 
در  را  تلفات  بیش ترین  اکنون  بیماری  این  است.  جهان  در 
خدمات  اخیر  سال  سیزده  در  که  وجودی  با  دارد.  افغانستان 
بهداشتی بیش تر شده؛ اما آمار مرگ و میر ناشی از این بیماری، 

تکان دهنده است.
از  بیماری  این  تداوی  زمینه ی  اکنون  می گویند،  پزشکان 
گذشته بیش تر شده است. بیمارانی که به مراکز صحی مراجعه 

می کنند، امکان تداوی کامل شان وجود دارد.
توبرکلوز یک بیماری ساری )واگیردار( است و سیستم تنفسی را 
مصاب می سازد. این بیماری با شرایط نامناسب محیط زیستی 
و فقر رابطه ی نزدیک دارد و در جاهایی بیش تر دامن گیر مردم 

او،  سیاسی  تیم  و  عبداهلل  اصلی  پیش شرط های  از  یکی 
یکی  انتخاباتی  نظام  اصالح  و  بود  انتخاباتی  نظام  اصالح 
است  ملی  وحدت  حکومت  توافق نامه ی  مهم  موارد  از 
نظام  اصالح  برای  زمینه سازی  به  مکلف  را  حکومت  که 

انتخاباتی و نهاد های انتخاباتی می کند.
کار  به  آغاز  مراسم  در  نیز  رییس جمهور محمد اشرف غنی 
سال پنجم دور شانزدهم شورای ملی، از تشکیل کمیسیون 
انتخاباتی سخن گفت و افزود که این کمیسیون  اصالحات 

را به زودی ایجاد می شود.
باید  که  کرده اند  تأکید  بارها  نیز  انتخابات  ناظر  نهادهای 
شود   تشکیل  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  زود تر  هرچه 
همین  در  شود.  آورده  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات الزم  و 
هشدار  افغانستان  به  نیز  کمک کننده  کشورهای  رابطه، 
داده اند که اگر نظام انتخاباتی اصالح نشود، کمک های شان 

را به افغانستان قطع می کنند.
رسمی  طور  به  انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  کنون  تا  اما 
است.  نگردیده  مشخص  نیز  آن  اعضای  و  نشده  تشکیل 
ضرورت ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی و آغاز به کار 
دیگر  دوماه  حدود  تا  که  است  مهم  خاطری  به  آن  فوری 

می شود که سطح زندگی در آن پایین باشد و شرایط بهداشت 
عمومی رعایت نشود. عوامل زیر باعث افزایش شیوع بیماری 
توبرکلوز می شوند که همه ی این عوامل در افغانستان با  شدت 

و قوت بیش تر وجود دارند.
محیط  آلودگی  غیربهداشتی:  و  آلوده  محیط   -1
در  می باشد.  توبرکلوز  بیماری  شیوع  عوامل  از  یکی  زیست، 
افغانستان آلودگی محیط زیست بیش تر در شهر ها وجود دارد؛ 
نیستند  معیاری  طور  شهری  خدمات  دارای  این که  دلیل  به 
گونه ی  به  شهرها  حومه های  نیست.  معیاری  شهری  نظام  و 
غیرمعیاری گسترش یافته و مردم فقیر هم در این جاها زندگی 
می کنند. چون در این محل ها به خاطر نبود امکانات و سطح 
زمینه های  نمی شود،  توجه  عمومی  بهداشت  به  آگاهی،  پایین 
عالوه  عامل  این  است.  بیش تر  نیز  توبرکلوز  بیماری  شیوع 
در  توبرکلوز  بیماری  بیش تر  شیوع  عوامل  از  یکی  فقر،  بر 

افغانستان می باشد.
شیوع  دیگر  عامل  بهداشت:  رعایت نکردن   -2
بیماری ها و به خصوص بیماری های ساری، از جمله توبرکلوز، 
اکثر  میان  در  آن جایی که  از  بهداشت می باشد.  رعایت نکردن 
مردم معمول است که از ظرف های مشترک غذاخوری استفاده 
کنند و نیز در یک اتاق افراد زیادی بخوابند، زمینه ی گسترش 
هستند،  مریض  که  کسانی  از  ساری  و  میکروبی  بیماری های 
به افراد دیگر خانواده و جامعه بیش تر می شود. یکی از راه های 
به خصوص  و  ساری  بیماری های  از  پیش گیری  و  جلوگیری 
توبرکلوز، رعایت بهداشت عمومی و عدم استفاده از ظرف های 

انتخابات پارلمانی برگزار می شود. گرچه اصالح همه جانبه ی 
نظام انتخاباتی نیاز به این دارد که آمار رای دهندگان ترتیب 
و شناس نامه های الکترونیکی نیز توزیع شوند. با وجودی که 
شناس نامه های  توزیع  و  رای دهندگان  فهرست  آماده سازی 
پارلمانی  انتخابات  برگزاری  تا  و  است  زمان بر  الکترونیکی 
کمیسیون  کار  به  شروع  اما  نیست؛  ممکن  آینده  سال 
بعضی  تطبیق  زمینه ی  می تواند  انتخاباتی  اصالحات 
که  را  فوری  و  ضروری  راه کارهای  و  اصالحی  برنامه های 
بهتر  طور  به  آینده  سال  پارلمانی  انتخابات  می شوند  باعث 

برگزار شود، به وجود  آورد.
به زودی  باید  انتخاباتی  اساس، کمیسیون اصالحات  این  بر 
را  کاری اش  برنامه های  کمیسیون  این  و  شود  تشکیل 
هرچه زودتر شروع کند. اگر کمیسیون اصالحات انتخاباتی 
بهتر  برگزاری  چگونگی  مورد  در  و  نشود  تشکیل  به زودی 
سازوکارهای  پیش  از  پیش  آینده،  سال  پارلمانی  انتخابات 
پارلمانی  انتخابات  نشوند،  طرح  قبول  قابل  و  همه جانبه 
پیش رو با دشواری و نارسایی ای که انتخابات های گذشته با 

آن مواجه بودند، رو به رو خواهد شد.

شود  اگر  ثابت  می باشد.  مشترک  خواب  اتاق  و  غذاخوری 
است،  مبتال  توبرکلوز  بیماری  به  خانواده  اعضای  از  یکی  که 
این  اگر  شود.  جدا  خوابش  اتاق  و  غذاخوری  ظرف های  باید 
مالحظات بهداشتی رعایت نشوند، به سادگی این بیماری افراد 

سالم دیگر خانواده را نیز مبتال می کند.
3- فقر : فقر از این رو باعث افزایش بیماری ها و به خصوص 
ناتوانی مالی  باعث  بیماری های واگیردار و ساری می شود که 
بیمار برای درمان درست است، یا امکان دارد بیمار در محیطی 
وجود  عمومی  بهداشت  رعایت  امکان  که  باشد  داشته  قرار 
است  ساری  توبرکلوز  بیماری  که  دلیل  این  به  باشد.  نداشته 
پشت  درستی  به  را  درمان  مراحل  کامل  طور  به  باید  بیمار  و 
سر بگذارد و تحت مراقبت  های صحی قرار داشته باشد، افراد 
می توانند  کمتر  می شوند،  بیماری  این  به  مبتال  که  فقیری 

دوره ی کامل درمان را سپری کنند. 
که  دیگری  عوامل  از  یکی  بهداشتی:  امکانات  نبود   -4
نبود  شود،  بیش تر  افغانستان  در  توبرکلوز  بیماری  شده  باعث 
مراکز صحی و به خصوص مراکز تداوی این بیماری می باشد. 
سال   13 در  جهانی  جامعه ی  بیش ترین کمک  که  وجودی  با 
همه  هنوز  اما  یافته؛  اختصاص  معارف  و  صحت  به  گذشته 
ندارند.  دست رسی  افغانستان  در  صحی  خدمات  و  مراکز  به 
اکثر مناطق دوردست از نبود مراکز صحی رنج می برند. برای 
گرفته  کشور  در  توبرکلوز  بیماری  شیوع  افزایش  جلو  این که 
در  را  بیماری  این  اختصاصی  تداوی  مراکز  باید  دولت  شود، 

جا  هایی که شیوع آن بیش تر است، ایجاد کند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

حتما شنیده اید که می گویند، »حِق خود را از دهان شیر 
می باید گرفت«. اگر اعصاب تان در حِد کمربستن به قتل 
از  مورد  یک  بدهید  اجازه  نمی شود،  تحریک  این جانب 
معنای این مصرع را برای تان نشان بدهم. در این مصرع 

حکیمانه، اولین کلمه، حق است.
حق یعنی چیزی که شما می خواهید از شما باشد و کس  
دیگری می خواهد ماِل او باشد؛ اما در نهایت چون شما 
که  را  دهان  می شود.  شما  آِن  از  دارید،  بیش تری  زور 
است در قسمت جنوِب روی آدمی  می دانید. سوراخی 
است  هزاره جات  تشویش  موجب  شود،  بسته  چون  که 
که  است  حیوانی  تونِل صلوات. شیر  گردد،  باز  و چون 
در شجاعت به آن َمثل زنند. یکی از خاصیت های شیر 
تصمیم  شیر  اگر  یعنی  هست.  سرسختی اش  و  لجاجت 
گرفت که کاری را بکند، اگر تمام عالم هم گواه و سند 
بیاورد که کارش غلط است، او هم چنان غرش کنان به 
فعل  یک  گرفت«  »می باید  داد.  خواهد  ادامه  خود  کار 
استفاده اش در میاِن آدم های حق طلب شیوع  است که 
دارد. این آدم ها معموال هیچ یاد شان نمی آید که بگویند، 
می گویند  پیوسته  اند،  حق طلب  چون  داد«.  »می باید 

می باید گرفت.
حال، نمونه ی تاریخی این بیت را می توان در گفتار استاد 
هستید  مطلع  دید.  اجرائیه   ریاست  دوم  معاون  محقق، 
یعنی همین مردم  ما،  اواخر شیران مملکت  این  که در 
 31 مورد  در  نق زدن  به  بودند  کرده  شروع  قهرمان، 
دولت  از  هی  برادران.  دست  به  ربوده شده  مسافر  نفر 
دولت  چرا  و  شدند  چه  نفر   31 این  که  می پرسیدند 
دید  که  محقق  استاد  نمی کند؟  کاری  آزادی شان  برای 
از  پاچه می گیرند و دور  واقعا  این شیران گرسنه دیگر 
شأن و شوکت شیری خود، به جای ُغرزدن، نق می زنند، 
تصمیم گرفت که حق خود را از دهان این شیران بگیرد. 
این است که در سالگرِد شهید مزاری بر شیران نهیب 
زد و روشن کرد که فشاری که مردم بر دولت بی چاره 
وارد می کنند، اصال منصفانه نیست. مگر قرار است هرجا 
مشکلی پیش آمد، گریبان دولت را بگیریم؟ مگر دولت 
مکلف است که امنیت شهروندان مملکت را تأمین کند؟ 
این دفاع استاد محقق از دولت واقعا روشنگری کرد و 
شیران را واداشت که به جنگِل آرامش خود برگردند و 
بر اضطراب های موجود دولت اضطرابی دیگر نیفزایند. 
بنا  بر  اما  نشدند؛  قانع  هرچند  شیران  که  است  گفتنی 
خاصیت شیری خود، قبول کردند که رهبر هرچه بگوید، 

درست است.
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بگو مگو از

لبخند های پنهان، قهقهه های خاموش
صفحه ی  در  غزنی  مردم  نماینده ی  رحمانی،  عارف 
امنیت  عمومی  رییس  با  مالقات  از  خود  فیس بوک 
ملی خبر داده است. آقای رحمانی در مورد گروگان ها 
نوشته است: »ریس عمومی امنیت ملی گفت که تمام اسیران در سالمت کامل 
به سر می برند.آقای نبیل هم چنین وعده داد، انشااهلل تا دو روز دیگر در باره ی 

آزادی اسیران خبر های خوشی برای ملت خودخواهیم داشت«.
این خبر کوتاه و امیدوارکننده را من در 9 مارچ در صفحه  ی روزنامه ی هشت 
صبح خواندم. حاال 14 مارچ است. آن قید »دو روز«، یک قسم آدم را به شک 
می انداخت. حاال می بینم که آن دو روز در امر به شک انداختن من، خیلی هم 
ناحق نبوده اند. با خود می گویم، گاهی خوب است که آدم به شک انداخته شود. 

شک است، چاه نیست، زیرزمینی جهنم نیست.
فرض کنید که آن جمعیت هزاران نفری حاضر در یادبود بابه مزاری با شنیدن 
کنار عکس  در  غنی  اشرف  و  خلیلی  و  دیدن عکس محقق  و  کرزی   سخنان 
رهبران فقید، یک باره نسبت به اهداف رهبران زنده، به شک می افتادند. ناگهان 

استاد می شدند. همه، یک صدا و برای پنج دقیقه پیوسته فریاد می زدند:
خدایا صدای ما را بشنو و مسافران اسیر ما را به ما بازگردان!

با  کرزی  پنهانی  لبخند  از  غیر  حتما چیزی  نتیجه اش هرچه می شد،  وقت  آن 
خودش می شد. اما حاال با خود لبخند می زند. خلیلی و محقق هم لبخند می زنند. 
را  قهقهه اش  ما  اما  کنید،  باور  می کند.  قهقهه  غنی  اشرف  پنهان.  لبخند های 
ملت  از مالقات  رهبران  فعال  است.  قهقهه های خاموش  از جنس  نمی شنویم. 

بیدار و به پا برخاسته، کامال راضی هستند. آرامش خاطر همه برقرار باد!

من اگر جای عبداهلل عبداهلل می بودم...
اگر جای داکتر عبداهلل می بودم، یا از ریاست اجرایی 
بی شرمی  هیوالی  این  هم  می شدم  یا  دست بردار 
با قاطعیت مورد بازپرس قرار داده  مثل نورستانی را 
و رنگش را از کمسیون ُگم می کردم. عجب کشوری است به خدا. هیچ شرم 
فغان  و  رسید  آسمان  به  سازمان یافته ی شان  تقلب بازی های  گند  ندارند.  حیا  و 
نهادهای ناظر بین المللی را کشید؛ اّما این نورستانی و امثال او به جای پذیرش 
اشتباهات شان، رهبری دولت وحدت ملی را سبک سرانه به مسخره می گیرند. از 
این یاوه گویی های یک متقلب چنین فهمیده می شود که گویا هیچ آجندایی برای 

اصالحات بنیادین در نظام انتخابات وجود ندارد.

برابر  در  گاندی  تندیس  حضور  و  رونمایی 
پارلمان بریتانیا بازتاب کدام روایت است؟

همه می دانند که گاندی مرد مبارزی بود که رهبری 
گاندی  داشت.  عهده  به  را  استقالل خواهی  جریان 
مبارزات  تاریخ  در  معمواًل  گرفت.  پیش  در  را  متفاوتی  روش  مبارزه اش،  برای 
سیاسی، مبارزه ی بدون خشونت بی سابقه است؛ اما گاندی این روش را طراحی و 
مهندسی کرد. گاندی برای این که استقالل کشورش را از بزرگ ترین امپراتوری 
جریان  سرانجام  و  کرد  مبارزه  روش  انسانی ترین  با  بیاورد،  دست  به  جهان 

استقالل طلبی او به ثمر رسید و آزادی سیاسی کشور هند تأمین شد.
امروز وقتی که از تندیس گاندی در برابر پارلمان انگلیس رونمایی می شود، این 
بریتانیای  برابر  در  که  مبارزی  مرد  مجسمه ی  چرا  که  می شود  حتمی  پرسش 
وقت به پا خاست، امروز در برابر پارلمان همان کشور حضور می یابد. می دانیم 
که گاندی امروز نیست، امپراتوری بریتانیای کبیر نیز خوابیده است؛ اما حضور و 
نمایش تندیس گاندی شاید این راز را بگشاید که در ورای سیاست و بازی های 
آن، حقیقتی نیز حضور دارد که هیچ ترفند  و گذر زمان آن را نمی خواباند. این 
حقیقت در چهره های مختلف بازتاب می یابد؛ گاندی یکی از نمودهایی بود که از 
تبار انسانیت و آزادگی، حقیقتی را در دل تاریخ به یادگار گذاشت که بازی زمان 

آن را هرگز فراموش کرده نمی تواند.

دولت دروغ های ملی
دولت،  این  رهبران  ملی،  دولت وحدت  ایجاد  از  بعد 
همه مصروف پرداختن به دروغ های شاخ دار بوده اند.

 31 آزادی  برای  فراوان  وعده های  با  دولت  این 
هم میهن مان در والیت زابل هیچ کاِر درخوری انجام نداده است.

یکی از بندهای اساسی ایجاد این دولت، اصالح نهادها و نظام انتخاباتی بوده 
که با گذشت شش ماه از این اصالحات خبری نیست و رهبران تنها به گپ های 

دهن ُپر کن اعتنا کرده اند و بس.
از وعده ی تازه ی رهبران این دولت، تکمیل وزرا و روسای باقی مانده بود که این 
حالت همه ی ادارات و نهادهای دولتی را در سردرُگمی فرو برده؛ رییس جمهور 
در زمان افتتاح سال آخر کاری پارلمان گفت، بعد از انتخاب هیأت اداری مجلس، 
اعضای باقی مانده ی کابینه به مجلس معرفی می شوند؛ اما بعد از بیان این دورغ 
هردو رهبر در سفرهای بیرونی، یکی در هندوستان و دیگری در عربستان به 

سر می برند.
گفته شده که بعد از پایان این سفرها، هر دو دروغ پرداز به امریکا خواهند رفت.

این دروغ ها و خاک به چشم مردم زدن آهسته  آهسته سبب می شود تا مجلس 
و  داده  دست  از  را  خود  قانونی  وجهه ی  دیگر،  هفته ی  چند  از  بعد  نمایند  گان 

ناهنجاری ها بیش تر از این گردند...

Abdullah Watandar

Yasin Samim 

آصف مهاجر

mohammad haroon majidi







آنالین  اجتماعی  شبکه های  و  هوشمند  تیلفون های 
و  ساخته  فن آوری  در  غرق  را  جهان  مردم  از  برخی 
به نوعی در آن ها وسواس ایجاد کرده اند. افراد معتاد 
که  می شود  گفته  کسانی  به  هوشمند  تیلفون  به 
بررسی  واسطه ی  به  آن ها  اجتماعی  روابط  و  تماس 
تصویر  و  متن  ارسال  و  هوشمندشان  تیلفون  مداوم 
در انترنت تحت تأثیر قرار گرفته و به واسطه ی این 
می گیرند.  قرار  نیز  سرزنش  مورد  حتا  زندگی  سبک 
هوشمند  تیلفون  به  اعتیاد  از  نشانه  ادامه هشت  در 

را ارائه می کنیم.
نوموفوبیا

نداشتن  اختیار  در  از  ترس  یا  نوموفوبیا  اصطالح 
که  مطالعه ای  در  بار  نخستین  برای  همراه  تیلفون 
توسط اداره ی پست انگلیس انجام شده بود، ارائه شد. 
بنابر نتایج این مطاله، نزدیک به 53 درصد از کاربران 
تیلفون همراه در انگلیس هنگامی که تیلفون همراه 
خود را گم می کنند، چارج باتری یا اعتبار آن ها خالی 
می شود یا پوشش شبکه وجود ندارد، دچار اضطراب 

و ترس می شوند.
آسیب دست

یا  کندی کرش  مانند  بازی هایی  حد  از  بیش  انجام 

نوشتن متن با تیلفون همراه می تواند احساس درد و 
گرفتگی در انگشتان، مچ و ساعد یا حتا درد مداوم در 

دستان را موجب شود.
سندروم خشکی چشم

هنگامی که کاربر روی نمایشگر تیلفون همراه خود 
متمرکز می شود، پلک زدن به میزان یک سوم کاهش 
می یابد. این شرایط سطح باالتر تبخیر اشک چشم 
ایجاد سندروم  از عوامل  را موجب می شود که یکی 
خشکی چشم محسوب می شود. این مسأله در نهایت 
می تواند آسیب دایمی چشم را به همراه داشته باشد.

استفاده ی مداوم
مرکز  توسط   2014 سال  در  که  مطالعه ای  طی 
گرفت،  صورت  نورمال  کاپیتال  دانشگاه  مشاوره ی 
تأیید  را  مسأله  این  شرکت کنندگان  از  درصد   77
کردند که از تیلفون همراه خود به مدت 12 ساعت 
افزون  می کنند.  استفاده  روز  طول  در  بیش تر  یا 
در  کردند،  تأیید  شرکت کنندگان  درصد   65 بر این، 
نباشد،  آن ها  کنار  در  همراه  تیلفون  که  صورتی 
دچار اضطراب می شوند و از هر ده نفر، نه نفر اعالم 
کردند که نمی توانند بدون تیلفون همراه خود کاری 

انجام دهند.

از دست دادن قدرت شنوایی
جاپانی  بیولوژیست  یک  توسط  که  پژوهشی  بنابر 
انجام شد، اگر فردی از تیلفون هوشمند خود به مدت 
بیش از سه ساعت در روز برای مکالمه استفاده کند، 
خطر از دست دادن شنوایی به میزان 12 درصد افزایش 
خواهد یافت. به اعتقاد او، بلندگوهای تعبیه شده در این 

دستگاه ها بر قدرت شنوایی انسان تأثیر منفی دارند.
سندروم لرزش شبح

افراد مبتال به این سندروم بدون آن که تیلفون همراه 
احساس می کنند  باشد،  یا زنگ زدن  لرزش  در حال 

این اتفاق در حال رخ دادن است.
ارسال پیام هنگام خواب

تیلفون  به  وابسته  و  شیفته  چنان  کاربران  برخی 
اقدام به  نیز  هوشمند خود هستند که هنگام خواب 

ارسال پیام های متنی می کنند.
عکس سلفی

امروزه، گرفتن عکس های سلفی و به اشتراک گذاشتن 
باالیی  محبوبیت  از  اجتماعی  شبکه های  در  آن ها 
مسأله  این  در  زیاده روی  اما  است؛  شده   برخوردار 
یا  خودشیفتگی  به  می تواند  توجه،  جلب  منظور  به 

کاهش اعتماد به نفس منجر شود. )جام جم آنالین(

8 نشانه ی اعتیاد به تیلفون هوشمند

اولین پیوند موفقیت آمیز آلت تناسلی در آفریقای جنوبی
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کار  برای  صورت  پیوند  نخستن  انجام  برای  این  از 
بر روی مویرگ های باریک و عصب ها به کار گرفته 
یازدهم دسامبر سال  این عمل جراحی در  بود.  شده 
گذشته انجام شده و اکنون سه ماه پس از آن پزشکان 
می گویند، دوره ی نقاهت بیمار بسیار سریع طی شده 

است.
بازنگشته  پیوند خورده  اندام  به  همه ی حس ها  هنوز 
است و پزشکان می گویند، ممکن است این روند دو 
سال طول بکشد. با این همه، مردی که آلت تناسلی 
کند،  ادرار  می تواند  اکنون  خورده،  پیوند  بدنش  به 
و  ببرد  لذت جنسی  درآید،  نعوظ  به وضعیت  درست 

عمل انزال هم انجام بدهد.
مسئله ی اخالق

نیاز  زیادی  آمادگی  به  عضو،  پیوند  عمل  این  انجام 
بود. الزم بود گروه پزشکی مطمئن شود بیمار متوجه 
هست.  ایمنی  داروهای  مصرف  عمر  یک  خطرات 
همین طور ممکن است برخی از بیماران نتوانند عضو 

پیوند خورده را در بدن شان بپذیرند.
دکتر ون درمر می گوید، »ما می دانیم که این موضوع 
از نظر جسمی تأثیر زیادی بر شخصیت افراد دارد«. 
به گفته ی او، »مدت زمان خیلی زیادی طول کشید« 

تا موفق به دریافت مجوز اخالقی این کار بشوند«.
یکی از مالحظات این بود که در جراحی پیوند قلب 
مسئله ی مرگ و زندگی در میان است؛ در حالی که 
در این جراحی موضوع مرگ در میان نبود. دکتر ون 
این  بگویید،  »شاید  می گوید،  بی بی سی  به  درمر 
عمل زندگی آن ها را نجات نداده است؛ اما وقتی آلت 
می شود،  قطع  جوان  مردان  این  از  بسیاری  تناسلی 

بی آبرو و طرد می شوند«.
از  باشید،  نداشته  تناسلی  آلت  »اگر  او،  گفته ی  به 
مردان  این  تناسلی  آلت  بتوانید  اگر  مرده اید.  اساس 
را به آن ها برگردانید، آن ها را به زندگی برگردانده اید«.

آفریقای جنوبی بخشی از روند »مرد شدن« و گذر از 
پسربچگی است. پس از انجام ختنه ی بدفرجام، تنها 
باقی  مرد  این  اصلی  تناسلی  آلت  از  یک سانتی متر 

ماند.
نقاطی  از  یکی  جنوبی  آفریقای  می گویند،  پزشکان 
نیاز  تناسلی  آلت  پیوند  جراحی  عمل  به  که  است 
دارد. ده ها و حتا صدها پسر بچه هر سال در  زیادی 
جریان انجام سنت ختنه معلول می شوند، یا جان شان 

را از دست می دهند.
جراحی طوالنی

 9 جراحی  یک  در  تایگربرگ  شفاخانه ی  در  جراحان 
انجام بدهند.  را  پیوند  این عمل  ساعته موفق شدند 
»آندره ون درمر« که معموال عمل جراحی پیوند گرده 
انجام می دهد، به بی بی سی گفت ، این جراحی بسیار 
دشوارتر از پیوند گرده بود: »قطر رگ های خونی در 
این عمل یک و نیم میلی متر است؛ در حالی که در 
سانتی متر  یک  تا  می تواند  رگ ها  این  قطر  گرده، 

باشد«.
پیش  که  کردند  استفاده  شیوه هایی  از  جراحی  تیم 

است  توانسته  جنوبی  آفریقای  در  جراحی  تیم  یک 
را  مردانه  تناسلی  آلت  پیوند  عمل  بار  اولین  برای 
انجام دهد. مرد 21 ساله ای که هویتش  با موفقیت 
یک  جریان  در  را  تناسلی اش  آلت  مانده،  محفوظ 
ختنه ی بدفرجام از دست داده بود. پزشکان در شهر 
کیپ تاون گفته اند که عمل جراحی موفقیت آمیز بوده 

و اکنون بیمار خوش حال و سالم است.
گروه پزشکی ای که این جراحی را انجام داده،  می گوید 
این  زیادی شد.  این جراحی بحث های  باره ی  که در 
عمل اگر چه مانند عمل پیوند قلب برای نجات جان 

بیمار نبود؛ اما اخالقی بود.
تناسلی  آلت  جراحی  عمل  انجام  برای  این  از  پیش 
این  از  یکی  که  بود  گرفته  صورت  تالش هایی 
این  شد،  گفته  ابتدا  شد.  انجام  چین  در  جراحی ها 
دریافت کننده ی  بدن  اما  شده؛  انجام  به خوبی  عمل 

عضو، آلت تناسلی پیوند زده شده را پس زد.
مردی که اکنون در آفریقای جنوبی این عمل جراحی 
تا  بود  سالم  جنسی  نظر  از  شده،  انجام  او  روی  بر 
این که در 1۸ سالگی ختنه شد. ختنه در برخی مناطق 
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مسی: 
ما شانس اول قهرمانی نیستیم

بازگشت راموس به ترکیب 
اصلی ریال مادرید

وراتی: 
می توانم جای پیرلو را بگیرم

سرخيو راموس که در ریال به آقاي رئيس معروف است، پس از 
39 روز غيبت به دليل مصدوميت، امروز از ابتدا مقابل لوانته به 

ميدان خواهد رفت.
افتاده ریال مادرید و سویا بود که سرخيو  دقيقه 8 بازی عقب 
راموس از ناحيه مچ پا آسيب دید و مجبور شد زمين بازی را 
ترک کند. ریال مادرید که آن روزها په په را نيز در اختيار نداشت، 
مجبور شد در دو سه بازی بعدی، با زوج دفاعی ناچو و واران بازی 

کند و نتایج به دست آمده هرگز مطلوب ریالی ها نبود. 
ریال مادرید در غياب راموس، 7 بازی را برگزار کرد که حاصل 
کار سه برد، سه باخت و یک تساوی بود. ریال در این فاصله 
صدرنشينی الليگا را به بارسلونا واگذار کرد و تا آستانه حذف 
از ليگ قهرمانان نيز پيش رفت. راموس در این فصل 14 بازی 
ریال را از دست داده است. 10 بازی به دليل مصدوميت، دو بازی 
به دليل محروميت و 2 بازی مقابل کورنيا در کوپا دل ری نيز از 

سوی آنچلوتی به وی استراحت داده شد. 
بازگشت راموس در آستانه ال کالسيکوی 22 مارچ، بدون شک 
می تواند خبر خوبی برای هواداران ریال باشد. ریال مادریدی که 
این روزها زیر شدیدترین انتقادات رسانه ای قرار دارد. دیروز نشریه 
AS به نقل از منابع نزدیک به راموس اطالع داد که روند تمدید 
قرارداد این مدافع ارزشمند، ماه جون از سر گرفته خواهد شد. او 
که تا جون 2017 با ریال قرارداد دارد، بارها اعالم کرده است که 
به  این که هرگز  پایان دهد و  فوتبالش در ریال  به  دارد  دوست 

خاطر مسایل مالی این تيم را ترک نخواهد کرد.
بازگشت راموس به خط دفاع کهکشانی ها، به این منطقه حساس 
در ریال شخصيتی دوباره خواهد بخشيد. شخصيتی که ریال در 

ال کالسيکو مقابل براسا به شدت به آن نياز دارد.

مارکو وراتي، ستاره پاریس سنت ژرمن عنوان کرد که مي تواند در 
تيم ملي جاي پيرلو را بگيرد.

پيشنهادات  اروپایی  بزرگ  تيم های  از  ایتاليایی  جوان  هافبک 
خوبی در اختيار دارد ولی هم چنان نتوانسته جای گاهی در تيم 
ملی ایتاليا برای خود دست و پا کند. او که تنها 22 سال دارد، 
از پسکارا به پاریس سنت ژرمن رفت و درخشش فوق العاده ای 
در این تيم داشته است. وراتی در مصاحبه با گاتزتا دلو اسپورت 
از  بود.  فينال  و  نهایی  نيمه  مثل  چلسی  مقابل  بازی  گفت: 
چلسی  از  توانستيم  و  شدیم  بازی  آماده ی  بهتر  گذشته  سال 
احترام  چلسی  برای  حد  از  بيش  گذشته  سال  بگيریم.  انتقام 
به پيروزی می رسانند.  تنها شکست ها شما را  قایل بودیم ولی 
امسال می دانستيم که تيم بهتری هستيم. انرژی رختکن باعث 
شد تا من قدرت مندتر هم باشم و بهتر بازی کنم. وراتی درباره 
شرایطش در تيم ملی گفت: بازی کنان جوان باید جای گاه شان را 
به دست اورند و مورد احترام قرار بگيرند، مخصوصا وقتی مربيان 
چنين بازی کنانی را زیر نظر ندارند. اگر به من فرصت داده شود، 
به من کمی  به حال، کونته  تا  بيشترین تالشم را خواهم کرد. 
فرصت داده و دیگر به من بستگی دارد که بهترین استفاده را کنم. 
هافبک های کونته با توپ خيلی کار می کنند و فضای خوبی 
فوتبال  خصوصيات  از  این  که  می کنند  ایجاد  مهاجمان  برای 
من نيست ولی می توانم تالشم را بکنم. فکر می کنم من جلوی 
دفاع بهتر هستم. البته پيرلو آن جا بازی می کند که با حضور او، 

جایگاه من قسمت چپ یا راست نيمکت خواهد بود!

تيم ملي آرژانتين جون امسال در کوپا آمریکا که به ميزباني 
شيلي برگزار خواهد شد، به ميدان مي رود و یکي از شانس هاي 

مسلم قهرماني محسوب مي شود.
به همين منظور، مجله فدراسيون فوتبال آرژانتين با لئو مسی 
او را در مورد وضعيت آرژانتين  نظر  ترتيب داد و  مصاحبه ای 
تيم  این رابطه گفت: ما  این مسابقات جویا شد. مسی در  در 
پيش  قهرمانی  آستانه  تا  جهانی  جام  در  هستيم.  قدرت مندی 
رفتيم و چيزی با کسب افتخاری بزرگ فاصله نداشتيم. همين 

مساله ما را به سمت جلو و جبران آن ناکامی انگيزه می دهد. 
هدف ما قهرمانی در کوپا آمریکاست اما این که در جام جهانی 
اول  شانس  که  بود  نخواهد  این  بر  دليلی  رسيده ایم،  فينال  به 
قهرمانی در این تورنمنت باشيم. برزیل، کلمبيا و اروگوئه، شانس 
برابری با ما دارند و البته باید به تيم های دیگر نيز احترام گذاشت.  
مسی در مورد اینکه آرژانتين با آگوئرو، ته وز و هيگواین، بهترین 
خط حمله دنيا را در اختيار دارد گفت: فکر نمی کنم این توصيف 
بهترین  خطوطش  همه  در  آرژانتين  باشد.  ما  برای  مناسبی 
بازی کنان را در اختيار دارد و در همه مناطق، توازن مناسبی را 
شاهد هستيم. آرژانتين را می توانيم یک تيم کامل قلم داد کنيم. 

راجرز: 
نمی فهمم چرا استرلینگ تمدید نمی کند

آنچلوتی: 
با  بازی کنانم  خیلی  هم  مالیم  برخورد نمی کنم

پیگرینی: 
شاگردانم هیچ گاه داور را دوره نمی کنند

ته وز: 
در فضایی پر از قتل و مواد مخدر بزرگ شدم

مودریچ: این ریال، 
ریال مادرید واقعی نیست

قوت گرفتن انتقال فالکائو به یوونتوس

ونگر: 
متقاعد کردن والکات برای تمدید دشوار است

انتقال قرضی دروازه بان ریورپالت 
به ریال مادرید

برندن راجرز، سرمربي ليورپول عنوان کرد که 
متوجه نمي شود چرا رحيم استرلينگ، قرارداد 

جدیدي با ليورپول امضا نکرده است.
تمدید  برای  استرلينگ  به  پيشنهادی  رقم 
قرارداد، هفته ای 100 هزار پوند بوده در حالی 
حقوقی  درخواست  او،  مدیربرنامه های  که 
– 150 هزار  ميليون پوند در سال  معادل 7 
دو  است.  داشته  باشگاه  از   - هفته  در  پوند 
سال از قرارداد او باقی مانده که هر سال، 1.6 
عنوان  راجرز  و  می گيرد  حقوق  پوند  ميليون 
کرد که دليل عدم تمدید او را متوجه نمی شود.

تمدیدی  چرا  که  نمی شوم  متوجه  گفت:  او 
من  کاری  حيطه  در  البته  نمی گيرد.  صورت 

و  فوتبال  درباره  رحيم  با  فقط  من  نيست. 
این  در  می کنم.  صحبت  اش  زندگی  اوضاع 
باره کمی مطمئنم. او با عجله به تيم دیگری 
نمی رود. او هنوز امسال و چند سال دیگر را 
رحيم  شرایط  که  کسی  هر  و  دارد  رو  پيش 
ليورپول،  متوجه می شود که  دنبال می کند  را 
بهترین گزینه برای رحيم است. او به تازگی 20 
ساله شده و 114 بازی تا به حال برای ليورپول 
انجام داده است که برای یک بازی کن جوان، 
بازی کن  هر  برای  است.  باالیی  بسيار  تعداد 
برای پيشرفت  ليورپول مکانی خوب  جوانی، 
باشگاه و مدیربرنامه های  است و مطمئنم که 

رحيم، راه حلی پيدا خواهند کرد. 

عنوان  مادرید  ریال  سرمربي  آنچلوتي،  کارلو 
کرد که با بازي کنانش خيلي هم نرم برخورد 

نمي کند.
به  را  الليگا، صدرنشينی  در  کارلتو  شاگردان 
بارسا دادند و در ليگ قهرمانان نيز با شکست 
داشتند.  قرار  حذف  آستانه  در  شالکه،  مقابل 
جای گاه  که  است  آن  از  حاکی  شایعات 
ولی  دارد  قرار  خطر  در  مادرید  در  آنچلوتی 
سرمربی ایتاليایی عنوان کرد که قدرت کافی 

برای رهبری تيم را دارد.
چيز  مهم ترین  بازی کنان  با  رابطه  گفت:  او 
باشگاه  مدیر  با  رابطه  از  بيشتر  خيلی  است. 
بازی کنان  با  خوبی  رابطه  اگر  دارد.  اهميت 
آن  بعضی  است.  تمام  کارتان  باشيد،  نداشته 
احترام  آن  به  من  ولی  می خوانند  دوستی  را 
می گویم. من دوست دارم با آن ها شوخی کنم 

وقت  باهوش،  انسان های  بخندیم.  هم  با  یا 
می گوید  کسی  هر  می دانند.  را  شدن  جدی 
را  من  می کنم،  برخورد  مالیم  خيلی  من  که 

عصبانی می کند زیرا حقيقت ندارد. 
نه چندان  به دليل وجهه ی  په په  سال گذشته، 
از  جدایی  قصد  داشت،  اسپانيا  در  که  خوبی 
به  راضی  را  او  آنچلوتی  ولی  داشت  را  ریال 
من  گفت:  باره  این  در  کارلتو  کرد.  ماندن 
من  به  او  نکردم.  استفاده  خاصی  استراتژی 
گفت که می خواهد برود زیرا در اسپانيا همه 
او را کثيف و بد می دانند. به او گفتم که در 
می کنم.  حساب  رویش  من  و  می ماند  تيم 
مثل  نکردند،  نا اميدم  بازی کنانم  هيچ گاه 
خيلی  زیدان  بازی  از  تمرینات،  در  رونالدو. 
لذت می بردم ولی با کریستيانو بيشتر خوش 

می گذرد زیرا او هميشه گول می زند. 

با  منچسترسيتي  سرمربي  پيگریني،  مانوئل 
که  کرد  عنوان  چلسي،  بازي کنان  به  کنایه 

شاگردانش هيچ گاه داور را دوره نمي کنند.
در  ابراهيموویچ  زالتان  اخراج  از  پس 
ژرمن،  سنت  پاریس  و  چلسی  دیدار  جریان 
تا  کردند  دوره  را  داور  چلسی  بازی کنان 
نظر  به  دهد.  نشان  سرخ  کارت  زالتان  به 
در  و  رسيدند  هدفشان  به  مورینيو  شاگردان 
به  کامال سخت گيرانه  تصميم  این  که  حالی 
سرخ  کارت  با  را  زالتان  داور  می رسيد،  نظر 
از  پس  کرد.  اخراج  زمين  از  خود  مستقيم 
این اتفاق، انتقادات زیادی از این موضوع شد 

را  داور  ، دوره کردن  بيانيه ای  یوفا هم در  و 
محکوم کرد.

خبرنگاران  جمع  در  رابطه  این  در  پيگرینی 
گفت: هيچ گاه بازی کنان سيتی را نمی بينيد 
که داور را دوره کرده باشند. شاید برای بحث 
تنها  ولی  کنند  صحبت  او  با  داور  با  کردن 
نمی کنم  فکر  ولی  لحظه.  یک  در  نفر  یک 
داور  که  بار  هر  باشد.  درستی  کار  این 
او  بازی کنان  تمامی  می گيرد،  تصميمی 
در  عادالنه  گيری  تصميم  و  کرده اند  دوره  را 
چنين شرایطی برای داور کار سختی خواهد 

بود. 

کرد  عنوان  یوونتوس  مهاجم  ته وز،  کارلوس 
واسطه  به  که  است  زندگي خوبي  قدردان  که 
فوتبال به دست آورده زیرا در جایي بزرگ شده 

که قتل و مواد مخدر در آن بيداد مي کند.
مهاجم یوونتوس در بوینس آیرس و در محله 
فوئرته آپاچه بزرگ شده است. بهترین دوست 
نظر  بود که در  داریو کورونل  او در کودکی، 
بهتری  بازی کن  مربيان،  و  استعدادیاب ها 
نسبت به ته وز بوده است. با این حال، او وارد 
باندهای مواد مخدر شده و در سن 17 سالگی، 
نشود،  دستگير  پوليس  توسط  اینکه  برای 
خودکشی کرده است. ته وز، در چنين فضایی 
رشد کرد و به یکی از بهترین مهاجمان جهان 

تبدیل شد.
کودکی  دوران  گفت:  کودکی اش  درباره  او 
خيلی سختی داشتم. در جایی زندگی می کردم 
زندگی  از  بخشی  قتل،  و  مخدر  مواد  که 
متفاوتی داشتيم،  بود. تجربه های  روزمره مردم 
این بدین  حتی وقتی خيلی کوچک بودیم و 

معناست که زود بزرگ می شدیم. فکر می کنم 
راه  را می دهد که  اجازه  این  به هر کسی  این 
دیگران  که  راهی  نه  و  کند  انتخاب  را  خود 
می خواهند تو در آن باشی و من هم راه خودم 

را رفتم.
 هيچ گاه به مواد مخدر و قتل عالقه ای نداشتم 
درستی  تصميم  شدم  موفق  خوش بختانه  و 
چه  که  می گيرد  تصميم  کسی  هر  بگيرم. 
کاره شود. داریو همه چيز برای موفق شدن را 
داشت ولی او راه متفاوتی را انتخاب کرد –راه 
خالف و موادمخدر- و حاال این راه باعث شد 
که او دیگر در کنار ما نباشد. او شاید بهترین 
شبانه  ساعت   24 هست.  و  بوده  من  دوست 
باشگاه های  در  وقتی  حتی  بودیم،  هم  با  روز 
هم  با  هميشه  ولی  می کردیم  بازی  مختلفی 
راه  کسی  هر  که  معتقدم  واقعا  ولی  بودیم. 
به  ربطی  این  و  می کند  انتخاب  را  خودش 
را  آسان تر  راه  داشت  قصد  او  ندارد.  شانس 

انتخاب کند. 

ریال مادرید روزهاي دشواري را سپري مي کند. 
دو  کسب  با  هفته،  یک  عرض  در  تيم  این 
نتيجه بد مقابل ویاریال و بيلبائو، صدر جدول 
را به بارسلونا تقدیم کرد و در ليگ قهرمانان 

نيز تا آستانه حذف شدن پيش رفت.
دادند  هم  دست  به  دست  اتفاقات  این  همه 
انتقادات  شدیدترین  تحت  مادرید  ریال  تا 
پایان شکست 3-4  بگيرد. در  قرار  رسانه ای 
این تيم به شدت،  نيز هواداران  مقابل شالکه 

آنچلوتی و بازی کنان ریال را هو کردند. 
مصدوميت،  ماه   4 از  پس  که  مودریچ  لوکا 
ميدان  به  ریال  برای  شالکه  مقابل  بازی  در 
رفت، در گفتگو با نشریه کروات اسپورتسکه 

نووستی گفت: این ریال، ریال مادرید واقعی 
نيست اما مطمئنم که به زودی به بهترین فرم 
خودمان بر می گردیم و مردم بار دیگر در مورد 
ما به عنوان بهترین تيم دنيا صحبت خواهند 

کرد. 
با  بازی کنان  ما  این وضعيت،  از  برای خروج 
و  کرده ایم  صحبت  کافی  اندازه  به  یک دیگر 
آنچلوتی نيز آن قدر تجربه دارد تا بتواند ریال 
مقابل  امشب  بازی  کند.  خارج  بحران  از  را 
لوانته، بازی آسانی نيست ولی بدرقم به برد در 
این دیدار نياز داریم. هفته بعد ال کالسيکو در 
پيش است و ما محکوم به پيروزی بر لوانته 
هستيم تا با روحيه ای خوب به نوکمپ برویم. 

رادامل فالکائو از زمان پيوستن قرضي اش به 
منچستریونایتد، تنها 4 گول براي این تيم به 
انتهاي  در  که  مي رسد  به نظر  و  رسانده  ثمر 

فصل او از این باشگاه جدا شود.
اخير  فصل  چند  در  که  کلمبيایی  مهاجم 
جهان  مهاجمان  بهترین  از  یکی  عنوان  به 
شناخته می شد، در فصل جاری در یونایتد به 
شده  تبدیل  دایمی  تقریبا  نيمکت  نشين  یک 
است. فالکائو در هفته ی اخير، در تيم زیر 21 
ساله های یونایتد مقابل تاتنهام به ميدان رفت 

و موفق به گول زنی هم نشد. 
این  با  که  کرد  عنوان  خال  فان  که  هرچند 
تصميم، قصد تحقير او را نداشته اما رسانه های 

ستاره  این  شدید  دلخوری  از  انگليسی 
توتواسپورت  نشریه  دادند.  خبر  کلمبيایی 
که  کرد  ادعا  گزارشی  در  امروز  تورین،  چاپ 
کردن  دایمی  قصد  منچستریونایتد  باشگاه 
قرارداد فالکائو را ندارد و باشگاه یوونتوس در 
صدد است این بازی کن را در فصل تابستان 

به خدمت بگيرد. 
یوونتوسی ها تابستان گذشته نيز تالش زیادی 
فالکائو  نهایت  در  ولی  داشتند  امر  این  برای 
بپيوندد.  منچستریونایتد  به  گرفت  تصميم 
طبق ادعای توتواسپورت، توافقات اوليه بين 
نيز حاصل شده  یوونتوس  باشگاه  و  بازی کن 

است.

دیگر  ماه   6 آرسنال  با  والکات  تئو  قرارداد 
هيچ  هنوز  حالي که  در  مي رسد  اتمام  به 
تمدید  براي  مذاکرات  روند  در  پيش رفتي 

قراردادش دیده نمي شود.
اخير  ماه  دو  در  خوبی  بسيار  روند  آرسنال 
داشته و به غير از شکست ناباورانه از موناکو 
ليگ  در  متوالی  بردهای  قهرمانان،  ليگ  در 
شرایط  در  را  تيم  این   ،FA CUP و  برتر 
این  در  حال  این  با  است.  داده  قرار  خوبی 
وضعيت، تمدید قرارداد با والکات به یکی از 
دغدغه های فکری سران آرسنال و آرسن ونگر 

تبدیل شده است. 
ونگر در همين رابطه به شوخی به خبرنگاران 
شده  برقرار  سفارت  با  تماس ها  اولين  گفت: 

از  والکات  قرارداد  تمدید  که  ببينيم  باید  و 
چگونه  سياستمداران  توسط  و  سياسی  لحاظ 
والکات  کردن  متقاعد  رفت.  خواهد  پيش 
او  است.  دشوار  کمی  قرارداد  تمدید  برای 
هرچه قدر داخل زمين بازی کن سریعی است، 

در مذاکرات این سرعت را از او نمی بينيم.  
ونگر ادامه داد: من خواهان ماندن والکات در 
پيشنهاد  من،  درخواست  به  و  هستم  آرسنال 
تمدید قرارداد، خيلی زودتر از حد تصور به او 
داده شد. دوست دارم او به همان بازی کن سابق 
که جای گاه ثابتی در تيم داشت تبدیل شود. 
والکات باید برای به دست آوردن جای گاهش 

در تيم بيشتر از هميشه بجنگد. 

ریال مادرید نگاه ویژه اي به پست حساس 
دروازه باني دارد و در پروژه جذب بازي کنان 
جوان، دروازه بان تيم ملي جوانان آرژانتين را 

تابستان آتي به خدمت خواهد گرفت.
سال   20 زیر  ملی  تيم  دروازه بان  باتایا، 
آرژانتين که به تازگی به تيم اول ریورپالت، 
نيز  جنوبی  آمریکای  باشگاه  جام  قهرمان 
دعوت شده، بصورت قرضی در ماه جون به 
ریال مادرید منتقل خواهد شد. این خبر را 
باشگاه ریورپالت  رودولفو دونوفریو، رئيس 

نيز تایيد کرده است. دونوفریو ضمن تایيد 
این خبر گفت: البته هنوز قراردادی رسمی 
توافقات  که  بگویم  باید  ولی  نشده  امضا 
بر سر انتقال قرضی باتایا به ریال صورت 
که  داد  گزارش  دیروز   AS است.   گرفته 
باتایا با تيم اول ریال تمرین کرده اما برای 
تيم دوم باشگاه به ميدان خواهد رفت تا از 
تجربه کافی برخوردار شود. از این دروازه بان 
کشور  دروازه بانی  آینده  عنوان  به  جوان، 

آرژانتين یاد می شود.
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رییس  عبداهلل  عبداهلل،  روز:  اطالعات 
را  چین  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی 
گفت وگوهای  برای  میانجی  مناسب ترین 
او  است.  خوانده  طالبان  با  حکومت  صلح 
دیروز در سخنرانی خود در دهلی نو، پایتخت 
در  چین  حکومت  مقام های  که  گفت  هند 
چند ماه اخیر برای تشویق طالبان در زمینه ی 
گفت وگوهای مستقیم با حکومت، سه بار با 

نمایندگان آنان دیدار داشته اند.
رییس اجرایی در ادامه   تأکید کرد که با توجه 
به روابط چین با پاکستان، این کشور میانجی 
خوبی برای آغاز گفت وگوهای صلح حکومت 
با طالبان است. بحث گفت وگوهای صلح در 
چند ماه اخیر گرم شده و گزارش شده که قرار 
است این مذاکرات در ماه جاری با طالبان در 

کابل یا اسالم آباد آغاز شود.
در این مذاکرات پاکستان نقش کلیدی دارد 
از  ملی   شورای  اعضای  از  شماری  حال  و 
ابراز نگرانی  این زمینه  صداقت پاکستان در 
رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  کرده اند. 
با  هم زمان  اگر  داد،  هشدار  دیروز  مجلس 
پایان  کشور  در  جنگ  صلح،  گفت وگوهای 
تازه  دسیسه  ای  شاید  گفت وگوها  این  نیابد، 

برای کشور باشد.
پشت  در  صلح  گفت وگوهای  ادامه  در  او 
و  خواند  قبول  غیر قابل  را  بسته  درهای 
مردم  دید  از  نباید  گفت وگویی  هیچ  گفت، 
از  شماری  دیگر،  سوی  از  بماند.  پنهان 
صلح  تازه ی  گفت وگوهای  مجلس  اعضای 

خواندند.  پاکستان  سود  به  و  تک فردی  را 
پیش از این رییس مجلس سنا گفته بود، از 
صداقت پاکستان در این زمینه اطمینان ندارد 
و حکومت باید از آن کشور تضمین بخواهد.

گفت وگوهای  گفت،  سنا  مجلس  رییس 
داعش  به  طالب  که  نمی خواهیم  را  صلحی 
بریزد.  باز هم در کشور خون  و  تبدیل شود 
شماری از سناتوران باور دارند، در حال حاضر 
پروژه ی طالب پایان یافته و پروژه ی دیگری 
به نام داعش، با امکانات قوی پاکستان، عماًل 

در منطقه آغاز شده است.
گفت  هند  در  دیروز  اجرایی  رییس  اما 
صلح  گفت وگوهای  روند  در  حکومت  که 
زمان،  گذشت  با  و  می کند  عمل  واقع بینانه 

صداقت پاکستان در این روند نیز معلوم خواهد 
شد. او افزود، پاکستان در زمینه ی همکاری 
با روند گفت وگوهای صلح وعدهایی داده و 
این که آن را عملی می کند یا نه، در آینده ی 

نزدیک مشخص خواهد شد.
کشورهای  سوی  از  طالبان  اگر  گفت،  او 
همسایه حمایت نشود و در روند گفت وگوهای 
صلح اشتراک کند، ما از آنان استقبال خواهیم 
کرد. رییس ستاد مشترک ارتش پاکستان در 
سفر اخیرش به کابل گفت، اگر طالبان وارد 
گروه  این  النه های  نشوند،  صلح  مذاکرات 
دیگر در این کشور جایی نخواهند داشت. با 
را  زمینه  این  در  پاکستان  صداقت  این حال، 

زمان پاسخ خواهد داد.

اطالعات روز: برخی از اعضای مجلس نمایندگان 
تثبیت نکردن  دلیل  به  استخباراتی کشور  نهادهای  از 
انتقاد کردند.  به شدت  ربوده شده،  موقعیت 31 مسافر 
این  ربوده شدن  از  هفته  سه  گذشت  با  آنان،  باور  به 
مسافران از سوی مردان مسلح نقاب پوش از شاهراه 
موقعیت  هنوز  استخباراتی  نهادهای  کابل- قندهار، 

دقیق آنان را تثبیت نتوانسته اند.
نهادهای  ضعف  این  از  نمایندگان  مجلس  اعضای 
استخباراتی، به ویژه امنیت ملی، ابراز نگرانی کردند و 
گفتند، بدون تثبیت دقیق موقعیت گروگانان، عملیات 
بحر،  نادرشاه  سید  بود.  نخواهد  کارساز  نیز  نظامی 
خطرناک  را  گروگان گیری  فرهنگ  مجلس،  عضو 
تثبیت موقعیت  خواند و گفت، عملیات نظامی بدون 
گروگانان آغاز شد و به همین دلیل، نتیجه ای در پی  

نداشت.
برخی دیگر از اعضای مجلس گفتند، سران حکومت 
عبدالرووف  اما  نیستند.  ربوده شده ها  فکر  به  زیاد 
ابراهیمی، رییس مجلس گفت، حکومت برای رهایی 

به  را  آنان  و  گرفته  کار  الزم  امکانات  از  مسافر   31
روز  برگرداند. حدود 20  خانواده های شان  به  سالمت 
دالیل  به  را  هزاره  مسافران  نقاب پوش  مردان  پیش 

نامعلوم از شاهراه کابل- قندهار ربودند.
پس از آن تالش های بزرگان قومی برای رهایی آنان 
آغاز شد؛ اما نتایج مثبتی را به دنبال نداشت. سپس 
عملیات نظامی برای نجات گروگانان راه اندازی شد و 
این عملیات نیز هنوز نتیجه نداده است. هرچند محمد 
گفت،  پیش  روز  دو  اجرایی  ریاست  معاون  محقق، 
تالش های حکومت برای رهایی این مسافران جریان 
دارند؛ اما انتقادها بر حکومت در این زمینه وجود دارند.

شماری از خانواده های این مسافران و اعضای حزب 
کار و توسعه دیروز با تجمع در کنار دروازه ی شورای 
امید،  ذوالفقار  شدند.  گروگانان  آزادی  خواستار  ملی، 
این  در  اشرف غنی و عبداهلل  این حزب گفت،  رهبر 
نیز سران  این  از  اختیار کرده اند. پیش  زمنیه سکوت 
حکومت، به ویژه رییس جمهور، در مورد این قضیه به 

بی اعتنایی و سکوت متهم شده بودند.

عبداهلل:
چینمیانجیخوببرایگفتوگوهایصلحباطالباناست

نمایندگانمجلس:
بدونتثبیتموقعیت31گروگان،عملیاتنظامیکارسازنخواهدبود
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Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.  

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

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

E-mail:

Skype:       
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام


