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ایاالت متحده خروج سربازانش را
به تأخیر انداخت...
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پایان بهتری را سراغ دارید؟
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حکومت اشرف غنی چهگونه به مشکالت فراگیر
در افغانستان رسیدگی خواهد کرد؟
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان احتماال نمیخواست متحد ایاالت
متحده باشد؛ اما [به متحدبودن] نیاز داشت .اما اشرف غنی ،رییس جمهور
فعلی ،تا کنون شریک ایدهآلی بوده است.
اشرف غنی ،صرف در یکی از ایستهای دیدار گردبادیاش از ایاالت متحده در
ماه جاری ،در  26ماه مارچ در شورای روابط خارجی در شهر نیویورک سخنرانی
کرد .آقای غنی که در ماه سپتامبر  2014رییس جمهور انتخاب شد ،در یک
گفتوگوی یکساعته با رابرت روبین ،رییس این شورا و وزیر پیشین خزانهداری
ایاالت متحده ،چالشهایی را که حکومت او با آنها مواجه است ،برنامههایش
برای کار مجدد روی اقتصاد آزاد و در حال سقوط افغانستان و شرکایی که او
قصد دارد در جریان ریاست جمهوریاش با آنها کار کند ،به طور خالصه شرح
داد...
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شبکهی حقانی
و بازی دوگانهی
پاکستان

نشست سهجانبهی امنیتی میان افغانستان ،چین و پاکستان



اطالعات روز :سفیر چین در کابل و
حکمتخلیل کرزی ،معین سیاسی وزارت
امور خارجه روی برگزاری نشست امنیتی میان
افغانستان ،چین و پاکستان بحث کردهاند .وزارت
خارجه اعالم کرد ،در این نشست دوطرف توافق
کردند که تاریخ برگزاری این نشست در آینده
مشخصشود.
در خبرنامهی ارسالی این وزارت به روزنامهی
اطالعات روز آمده است ،در جریان این مالقات
هردو جانب روی موضوعات مبارزه با تمام
اشکال تروریسم و جداییطلبی ،بهویژ ه جنبش

محقق 31 :مسافر را داعش ربوده است

هادی صادقی

ریشهی اصلی حملهی خونین والیت خوست باز هم به شبکهی
حقانی رسید .ریاست عمومی امنیت ملی اعالم کرده که بر بنیاد
تحقیقات آنها ،این حمله به دستور مستقیم جاللالدین حقانی
صورت گرفته است .در این حمله که چند روز پیش در میان
اعتراضکنندگان مردم والیت خوست صورت گرفت ،دهها
غیرنظامی کشته و زخمی شدند.
شبکهی حقانی یکی از مخوفترین شبکههای تروریستی است
که فعالیت گستردهای در مناطق شرقی افغانستان دارد .بخش
عمدهای از حملههای تروریستی و فعالیتهای دهشتافگنانه
در افغانستان ،از سوی این گروه سازماندهی و اجرا میشوند.
عوامل این گروه چندین حملهی مرگبار تروریستی دیگر را
نیز در والیتهای شرقی افغانستان انجام دادهاند که هدف
تمامی آنها مردم ملکی بوده است .بیش از نیمی از یورشهای
مسلحانه و حمالت انتحاری در افغانستان از سوی این گروه
انجام شده است .هرچند گروه طالبان و حزب اسالمی به عنوان
دو گروه اصلی مخالف مسلح دولت افغانستان همواره دست به
انجام حمالت تروریستی و مرگبار در کشور زده؛ اما شبکهی
حقانی در مقایسه با آنها جنایتهای بیشتری را مرتکب شده
است.
طالبان و حزب اسالمی بیشتر اهداف دولتی دارند و نهادهای
خارجی را هدف قرار میدهند .هرچند که در حمله بر این اهداف،
به جان غیرنظامیان هم اعتنایی ندارند؛ اما شبکهی حقانی عمدت ًا
جمعیتهای مردمی و اماکن عمومی را هدف قرار میدهد.
گردهمآییهای ورزشی و تفریحی ،مارکیتها ،بازارها ،بانک،
مکتبها ،تظاهرات و جاهایی که اجتماع مردمی در آن بیشتر
باشد ،از اهداف همیشگی حملههای تروریستی این گروه بودهاند.
این گروه در پی این است که به مردم افغانستان آسیب وارد کند
و با حملههای تروریستیاش ،فضای وحشت و دهشت را بر
کشور حاکم کند.
شبکهی حقانی در گذشته و اکنون تحت تأثیر و نظارت مستقیم
آیاسآی فعالیت کرده است .شبکهها و عوامل این گروه در
افغانستان و پاکستان از سوی استخبارات نظامی ارتش پاکستان
و برخی سیاستمداران در این کشور حمایت شده و برنامههای
تروریستی آنها در هماهنگی کامل با آیاسآی صورت
میگیرند .این شبکه همیشه به عنوان ابزار و عامل غیرمستقیم
آیاسآی در افغانستان عمل کرده است .رهبران این شبکه در
خاک پاکستان آسوده زندگی میکنند و شبکهها و عوامل آن
در آنسوی مرز آزادانه سربازگیری میکنند ،تجهیز میشوند و
آموزش میبینند.
دولت پاکستان در ارتباط با شبکهی حقانی با بازیهای دوگانه،
دولت افغانستان و امریکا را فریب داده است .این کشور هیچگاه
تقاضای افغانستان و امریکا مبنی بر دستگیری رهبران شبکهی
حقانی و محدودساختن فعالیتهای این گروه را عملی نکرد و با
حمایت غیرمستقیم خود از این گروه ،اجازه داد که این شبکهی
تروریستی در زیر پوست جامعه و تحت حمایت سیاستمداران
این کشور فربهتر شود .دولت آمریکا در مواردی با انجام حمالت
هوایی ،برخی از رهبران این شبکه را در خاک پاکستان کشت؛
اما به دلیل عدم همکاری پاکستان ،هرگز موفق به نابودی این
گروه در افغانستان نشد.
هیچ تردیدی وجود ندارد که حملههای تروریستی این شبکه
در افغانستان با هماهنگی با آیاسآی صورت میگیرند .تمامی
اهداف تروریستی آنها را آیاسآی تعیین میکند و برنامههای
این گروه با حمایت استخباراتی آنها عملی میشود .لذا ،این امر
سیاست رییس جمهور غنی در قبال پاکستان را با پرسش مواجه
میکند .آقای غنی ،موازنهی منطقهای افغانستان-هند-پاکستان
را به نفع پاکستان تغییر داد و با واگذاری امتیازهای سیاسی
زیادی به اسالمآباد ،معتقد است که فصل جدیدی از همکاری
میان افغانستان و پاکستان گشوده است .او در سیاست خارجیاش
در معادالت منطقه کامال در اردوی پاکستان و متحدینش قرار
گرفته و ادعا میکند که این کشور را وادار به همکاری صادقانه
با افغانستان کرده است .روشدن دستان مخرب شبکهی حقانی
در افغانستان ،بار دیگر صداقت پاکستان را با تردید مواجه کرد
و ثابت ساخت که هنوز هم اسالمآباد بازی دوگانهاش را در
افغانستان کنار نگذاشته است.

اسالمی ترکستان شرقی در چین ،موقف و
حمایت افغانستان در اصالح شورای امنی 
ت
سازمان ملل بحث و گفتوگو کردند.
دینگ زیجون ،سفیر چین در کابل برقراری
صلح و ثبات در کشور را ضروری خواند و گفت،
افغانستان ،چین و پاکستان به طور مشترک
در این زمینه گا م برداشته و به توافقهایی
رسیدهاند .به دنبال آن ،حکمتخلیل کرزی،
معین سیاسی وزارت خارجه ،چین را دوست
ب مردم افغانستان خواند.
خو 
او گفت ،این کشور در دور اول گفتوگوهای

استراتژیک سهجانبه میان افغانستان ،چین
و پاکستان نقش مؤثر داشته است .چین با
پاکستان روابط نزدیک دارد و این کشور برای
برقراری صلح و ثبات در کشور مهم خوانده شده
است .بر اساس گزارشها ،قرار است مذاکرات
صلح با طالبان آغاز شود.
در همینحال ،سفیر چین در کابل میگوید،
در تأمین امنیت و آغاز پروژههای بزرگ
تجاری -اقتصادی افغانستان سهم میگیرد .او
افزود ،همکاری افغانستان و چین در بخشهای
مختلف ،از جمله اقتصادی-امنیتی باید گسترش

یابد :با توجه به نیازهای دو کشور ،چین در
تأمین امنیت ،صلح و ثبات و پروژههای بزرگ
تجاری-اقتصادی افغانستان سهم میگیرد.
زیجون گفت ،کشورش در آینده نشستهای
سیاسی ،اقتصادی و تبادل پیامها را راهاندازی
خواهد کرد .چین در جریان سالهای گذشته
با افغانستان در بخشهای اقتصادی و امنیتی
همکاری داشته است .سفیر این کشور در کابل
گفت ،مسئوالن دو کشور در آینده راههای
گسترش و بهبود روابط سیاسی-اقتصادی را
جدی و سریع بررسی کنند.

اطالعات روز :محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی برای
نخستین بار حضور داعش در کشور را تأیید کرد و گفت31 ،
مسافر هزاره توسط این گروه ربوده شدهاند .او با اشاره به
اینکه هیچکسی حضور داعش در کشور را انکار نمیتواند،
گفت ،مال منصور داداهلل و مال عبداهلل کاکر مشهور به حقمل
در گروگانگیری دست دارند.
معاون ریاست اجرایی به رادیو آزادی گفت که این دو تن
فرماندهان سابق طالبان بودند و در حال حاضر به گروه دولت
اسالمی و داعش پیوستهاند .محقق افزود ،عالوه بر این دو،
شماری از شهروندان خارجی و افراد دیگر در قضیهی ربودن 31
مسافر هزاره دست دارند.
محقق در ادامه گفت که عملیات نظامی اردوی پاکستان در
وزیرستان شمالی باعث شده تا بر عالوهی طالبان پاکستانی،

جنگجویان خارجی مستقر در آنجا نیز وارد افغانستان شوند.
به گفتهی او ،در حال حاضر شورشیان ازبکستانی ،تاجیکستانی،
بلوچستان ایران و برخی کشورهای دیگر به افغانستان آمده و در
ربودن  31مسافر دست دارند.
بیش از  40روز از ربودهشدن  31مسافر هزاره میگذرد؛ اما هنوز
از سرنوشت آنان خبری نیست .تا کنون هیچ گروهی مسئولت
این گروگانگیری را بر عهده نگرفته؛ اما معاون ریاست اجرایی
برای نخستین بار دیروز این کار را به گروه دولت اسالمی یا
داعش نسبت داد.
محقق پیش از این از حکومت وحدت ملی انتقاد کرد و گفت،
آزادی این مسافران دیگر در اولویت این حکومت قرار ندارد.
انتقادها علیه حکومت برای رهایی مسافراه ربودهشده از شاهراه
کابل-قندهار هنوز ادامه دارند .شماری از باشندگان کابل دیروز

با راهاندازی تظاهراتی ،حکومت را به بیتوجهی در این زمینه
متهم کردند.
در یکماه اخیر دهها تظاهرات در سراسر کشور و شماری از
کشورهای خارجی برای رهایی مسافران راهاندازی شده؛ اما
ظاهراً این تظاهراتها نتیجهای به دنبال نداشتهاند .رییس
جمهور پیشتر گفت ،تالشها برای رهایی  31مسافر ادامه
دارند ،ولی اکنون سکوت استراتژیک کرده است.
این موضع رییس جمهور انتقادهای زیادی را به دنبال داشت
و هزاران تن دو روز پیش در بلخ با راهاندازی تظاهراتی گفتند،
اگر بیتوجهی حکومت برای رهایی مسافران ادامه یابد ،در
مقابل ارگ تحصن یا شاهراه کابل-بلخ را مسدود خواهند کرد.
آنان تأکید کردند ،در دو ماه اخیر حدود  60مسافراه هزاره از
شاهراههای کشور ربوده شده یا به قتل رسیدهاند.

برگزاری مراسم فاتح ه برای فرخنده در سراسر کشور
اطالعات روز :در برگزاری مراسم
فاتحه در کابل و شماری از والیتهای
کشور ،بر مجازات عامالن قتل او تأکید
شد .اعضای خانوادهی فرخنده دیروز در
ارگ ریاست جمهوری در مراسم فاتحهی
دخترشان گفتند ،سران حکومت وحدت ملی
در مجازات عامالن قتل فرخنده کوتاهی
نکنند.
در این مراسم رییس جمهور غنی ،عبداهلل
عبداهلل رییس اجرایی ،حامد کرزی رییس

جمهور سابق ،معاون دوم ریاست جمهوری،
شماری از نمایندگان مجلس و رهبران
سیاسی حضور داشتند .مراسم فاتحه در
شماری از مسجدهای کابل ،از جمله ابوبکر
صدیق ،سرور کاینات ،شیرشاه سوری و
اهل بیت نیز برگزار شد.
فرخندهی  27ساله دو روز پیش از سال نو،
به اتهام دروغین سوزاندن نسخههای قرآن
توسط مردان خشمگین در مقابل مسجد
شاه دوشمشیرهی کابل کشته و سپس

جسدش سوزانده شد .پس از این رویداد،
وزارتهای داخله و حج و اوقاف سوزاندن
نسخههای قرآن توسط فرخنده را رد کرده و
گفتند ،اتهام وارده بر او صحت ندارد.
سپس برای بررسی این موضوع کمیسیون
ویژهای ایجاد شد و این کمیسیون نتایج
بررسی خود را عالم کرد .مطابق بررسی
این کمیسیون ،فرخنده از مالی تعویذنویس
در مجلس شاه دوشمشیرهی کابل خواسته
تا دیگر مردم را با این کار فریب ندهد؛ اما

این مال اتهام سوزاندن نسخههای قرآن را
به او بسته است.
به دنبال آن ،مردم خشگمین بر فرخنده
حمله کردند و او زیر مشت و لگد آنان
جانش را از دست داد 47 .تن ،به شمول
 19مأمور پولیس ،در پیوند به قتل فرخنده
بازداشت شده و در حال حاضر ،دادستانی
کل پروندههای آنان را بررسی میکند .قتل
فرخنده اعتراضهای شدیدی را در داخل و
خارج از کشور به دنبال داشت.

دانشجویان معترض بامیان:

توزیع امکانات تحصیلی عادالنه نیست
اطالعات روز :دانشجویان دانشگاه بامیان با راهاندازی
تظاهراتی در مقابل این دانشگاه از وزارت تحصیالت عالی
خواستند تا امکانات تحصیلی را عادالنه تقسیم کند .آنان وزارت
تحصیالت عالی را به بیتوجهی به دانشگاه بامیان متهم کردند
و هشدار دادند ،اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود ،دامنهی
تظاهراتشان را گسترش میدهند.
همچنان دانشجویان معترض دیروز در مقابل دروازهی دانشگاه
بامیان تحصن کردند و کار اداری این دانشگاه تعطیل شد .نبود
خوابگاه برای دانشجویان ،بلندبودن قیمت کرایهی اتاق در بازار،
کمبود صنفها و امکانات درسی ،تقسیم غیرعادالنهی امکانات
تحصیلی و نبود آبوبرق در شهر بامیان از مواردی بودند که
دانشجویان معترض خواستار حل آن شدند.
دانشجویان بامیان با حمل شعارهای «ما عدالت میخواهیم،

توزان رعایت شود ،سکوت در مقابل بیعدالی توقف یابد،
دروغگویی بس است» گفتند ،اگر حکومت به حل مشکالتشان
توجه نکند ،عالوه بر اعتصاب غذایی ،در مقابل ارگ ریاست
جمهوری در کابل رفته و در برابر بیعدالتی تظاهرات میکنند.
آنان همچنان گفتند ،وزارت تحصیالت عالی به بیعدالتی
در قبال دانشگاه بامیان پایان دهد و دیگر به این ظلم خود
ادامه ندهد .دانشگاه بامیان هنوز بدون خوابگاه است .قرار بود
ساختمان خوابگاه دانشگاه بامیان در سال  ۱۳۸۷ساخته شود،
ولی هنوز به بهرهبرداری سپرده نشده است.
در حال حاضر دانشجویانی که از خارج از بامیان به این والیت
رفتهاند ،در بازارهای آن اتاق کرایی گرفتهاند .دانشجویان
گفتهاند ،از یکسو قیمت این اتاقها بلند است و از سوی دیگر،
این اتاقها برق ندارند .به باور آنان ،این مشکالت تأثیر ناگواری

بر روند تحصیلی دانشجویان گذاشته است.
محمدرضا ،یکی از دانشجویان گفت ،حکومت در  14سال
گذشته به دانشگاه این والیت توجهی نداشته و به همین
دلیل ،تظاهرات کردیم تا به این مشکالت رسیدگی شود .در
همینحال ،محمد امین جویا ،معاون علمی دانشگاه والیت
بامیان نیز گفت ،در کار خوابگاه دانشگاه این والیت کمتوجهی
شده است.
قرار است خوابگاه دانشگاه بامیان برای  ۴۶۰نفر ساخته شود؛ اما
دانشجویان معترض در این زمینه انتقاد دارند .به باور آنان ،ایجاد
خوابگاه با این ظرفیت ،مشکالت دانشجویان را حل نخواهد
کرد .دانشجویان گفتهاند ،وزارت تحصیالت عالی باید بودجهی
الزم را برای ایجاد خوابگاه بزرگ و امکانات درسی دانشگاه
بامیان اختصاص دهد.

کمک مالی جاپان برای مبارزه با مواد مخدر به افغانستان
اطالعات روز :دولت جاپان  3.5میلیون دالر امریکایی را برای
مبارزه با مواد مخدر به افغانستان کمک کرده است .سفارت
جاپان در کابل دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،این پول
برای تقویت ظرفیت نهادهای مبارزه با مواد مخدر ،ظرفیت
کاری مسئوالن والیتی مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از
قاچاق آن مصرف میشود.
قرار است بخشی از این پول برای درمان معتادان مواد مخدر
و توسعهی زراعت پنبه مصرف شود .این پول از طریق ادارهی
مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل مصرف میشود.
افغانستان هنوز از جملهی کشورهایی است که در آن بیشترین

مواد مخدر جهان کشت و تولید میشود .از سویی هم ،یکی از
منابع تمویل طالبان ،فروش مواد مخدر عنوان شده است.
شورشیان طالب با فروش و قاچاق مواد مخدر حتا به مهمات
جنگی سنگین دست یافتهاند .مواد مخدر زیاد در مناطق ناامن
کشور که در کنترول طالبان اند ،کشت و تولید میشود .در
همینحال ،در خبرنامهی سفارت جاپان در کابل آمده است،
مواد مخدر خطری جدی برای افغانستان و منطقه است و به
همین دلیل ،پول هنگفتی را برای مبارزه با آن اختصاص دادیم.
در  13سال گذشته ،پولهای هنگفتی برای مبارزه با مواد مخدر
در کشور به مصرف رسیدند ،ولی در سال گذشته کشت کوکنار

 7درصد و تولید آن  17درصد افزایش یافته بود .فساد اداری،
دستداشتن شماری از مقامهای حکومتی در قاچاق مواد مخدر
و نبود ارادهی الزم برای مبارزه با آن ،از عوامل اساسی افزایش
کشت کوکنار در کشور خوانده شدهاند.
چندی پیش بازمحمد احمدی ،معین مبارزه با مواد مخدر
داخله گفت ،شماری از والیها ،ولسوالها ،فرماندهان
وزارت 
پولیس و رییسان مبارزه با مواد مخدر با دهقانان در کشت
کوکنار همکاری دارند .ولی او نام کسی را افشا نکرد .موجودیت
میلیونها معتاد در کشور ،از مشکالت عمدهی دیگر خوانده
شده است.

ایاالت متحده خروج سربازانش را به تأخیر انداخت،

دیگر کشورها نیز چنین خواهند کرد؟
نویسنده :شارلوت کینیدی

منبعthe interpreter :

برگردان :جواد زاولستانی
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فاُشپیلقون!
ا َ َ

با آنکه روابط با پاکستان بهبود یافته ،نشانههای اندکی وجود دارد که این کشور و دیگر قدرتها بعد از بیرون
شدن ایاالت متحده ،نقش صلحآمیز بازی کنند.
ایاالت متحده نمیتواند سربازانش را برای دایم در افغانستان نگهدارد ،اما بیرون شدن از افغانستان پیش از
آمادهشدن این کشور گزینهی مناسب نیست .عراق و بحرانهای بیشمار دیگر یادآور این نکته است که جنگ بر
اساس یک تقسیم اوقات معین پایان نمییابد .حتا با برقراری صلح شکننده ،احتمال برگشت به گذشته همیشه وجود
دارد.
زندگی در امریکا برای رییس جمهور کنونی
افغانستان فایدههای زیادی رساند .غنی که بیشتر
عمرش را در امریکا درس خوانده و کار کرد ٰه،
در جریان دیدارش از ایاالت متحده نقش خوبی
بازی کرد .او با اظهارات پر حرارت از امریکاییها
سپاسگزاری کرد و به قانونگذاران در واشنگتن
اطمینان داد که افغانستان به زودی روی پای خود
خواهد ایستاد و شخصیت تنبل فلم عمو جو
( )Uncle Joeنخواهد بود.
از پیام او به خوبی استقبال شد .کانگرس او را
ستودند ،به فکاهیهایش خندیدند و در پایان
هفته او به اکثر خواستههای خود رسیده بود.
این خواستها شامل به تأخیر انداختن خروج
سربازان ،بستهی کمکی دیگر و تمویل نیروهای
امنیتی افغانستان تا سال  2017بود.
در جریان کار قبلی اش ،غنی کتابی را با عنوان
ساختن دولتهای ناکام (Fixing Failed
 )Statesنوشت .او از زمان به دست گرفتن
قدرت به شکل خاموشانه از اوباما خواسته بود
که در رابطه به کاهش خروج سربازانش از
افغانستان رویکرد انعطافپذیرتری در پیش گیرد
تا او بتواند دستآوردهای اقتصادی و سیاسی
را استحکام بخشد و به اردوی افغانستان در دفع
شورش طالبان کمک کند.
واشنگتن قبال تعهد کرده بود که خروج سربازان
امریکایی تا پایان سال  2016تکمیل شود و
حضور امریکا در افغانستان تا پایان سال جاری
محدود به  5500سرباز گردد .ادارهی خسته از
جنگ اوباما دوست داشت که به این تقسیم
اوقات پابند بماند .اما اکثر مقامهای بلندرتبه
امریکایی با خواست غنی همنوا بودند ،دست کم
به این خاطر که افغانستان عراق دیگر نشود .در
عراق ،پس از خروج سربازان امریکایی ،ارتش
در برابر حملههای دولت اسالمی (داعش) در هم
شکست.
غنی در جریان دیدارش از امریکا توانست به یک
توافق دست یابد .رییس جمهور اوباما اعالن کرد
که  9800سرباز دستکم ،تا پایان سال جاری در
افغانستان خواهند ماند تا اطمینان حاصل شود که
نیروهای امنیتی افغانستان بهتر آموزش میبینند
و بهتر تجهیز میشوند .این باعث میشود که

پایگاههای نیروهای امریکایی در قندهار و جالل
آباد که برای انجام عملیاتهای ضدتروریستی
و حملههای هواپیماهای بدون سرنشین از آن
استفاده میشود ،بسته نشوند.
کاخ سفید واضح ساخت که ضرباالجل خروج
تا  2016کامال برجاست ،اما احتمال آن وجود
دارد که سر انجام ،این ضرباالجل نیز تغییر کند.
حفظ کشور از افتادن به دست طالبان ،فقط بخشی
از روند خیلی پیچیدهی انتقال است .موفقیت
حل بحران و دولتسازی اغلبا به عوامل متعدد
وابسته است :توانایی نیروهای بینالمللی در کنار
هم آوردن شبکههای ارباب -رعیتی در رقابت
صلحآمیز برای رسیدن به قدرت و کسب حمایت
بازیگران منطقهای برای تالشهای صلح .حضور
سربازان و ادامهی پشتیبانی بینالمللی برای رسیدن
به این هدفها ضروری خواهد بود.
نشانههای خوبی از پیشرفت افغانستان مشاهده
شده است .همین واقعیت که افغانستان در باتالق
جنگ داخلی سقوط نکرد و اشرف غنی و عبدالله
عبدالله توانستند یک حکومت وحدت ملی شکل
دهند ،گواه کارآمدی دپلوماسی ایاالت متحده و
بازگشت افغانستان به حالت عادی است .با این
وجود ،اوضاع افغانستان شدیدا شکننده است
و حتا رسیدگی به مسایل ابتدایی برای حکومت
جدید دشوار است .برای مبارزه با فساد ،غنی
بیشتر از نصب ،عزل کرده است و اکثر سمتهای
بلند خالی ماندهاند .همهی اینها سبب میشود
که وقت و انرژی زیادی هدر برود و اصالحات
به تأخیر بیفتد.
رسیدن به مصالحه با طالبان که کلید موفقیت
انتقال است ،هنوز دور است .با آب شدن
برف در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان که
پناهگاههای امن تروریستان است ،حملههای
طالبان علیه اردوی افغانستان آغاز خواهد شد.
اردوی افغانستان نسبت به گذشته بهتر شده ،اما
هنوز ضعیف است .فرار سربازان ،صفوف اردو را
ضعیف و کوچکتر میسازد و از نگاه مالی ،بدون
پشتیبانی ایاالت متحده تاب نمیآورد .بارک
اوباما وعده داده است که  5-4بلیون دالر را برای
پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2017
در کانگرس به تصویب برساند .این مبلغ سه برابر

درآمد ساالنهی افغانستان است.
با آنکه روابط با پاکستان بهبود یافته ،نشانههای
اندکی وجود دارد که این کشور و دیگر قدرتها
بعد از بیرون شدن ایاالت متحده ،نقش صلحآمیز
بازی کنند.
ایاالت متحده نمیتواند سربازانش را برای دایم
در افغانستان نگهدارد ،اما بیرون شدن از افغانستان
پیش از آمادهشدن این کشور گزینهی مناسب
نیست .عراق و بحرانهای بیشمار دیگر یادآور
این نکته است که جنگ بر اساس یک تقسیم
اوقات معین پایان نمییابد .حتا با برقراری صلح
شکننده ،احتمال برگشت به گذشته همیشه وجود
دارد.
همهی اینها برای متحدان ایاالت متحده به چه
معناست؟ استرالیا پایان رسمی عملیاتش را 20
مارچ سال جاری اعالم کرد و بخش عمدهی
سربازان آن در پایان سال  2013از ارزگان بیرون
کشیده شدند .با وجود خروج رسمی استرالیا400 ،
سرباز آن کشور در افغانستان (اکثرا در قندهار)
مستقر هستند و مأموریتهای غیر رزمی را به پیش
میبرند .انتظار میرفت که این تعداد پیش از پایان
سال جاری کاهش یابد .اما حتا پیش از اعالن
یک تقسیم اوقات جدید توسط اوباما ،احتمال
باقی ماندن سربازان استرالیایی تا سال  2016قوی
بود .در ماه جنوری امسال ،وزیر خارجه ،جولی
بیشاپ ،در جریان از کابل دیدن کرد که در جریان
آن غنی پیش خواستار ادامهی حضور نیروهای
غربی در افغانستان شده بود.
به دنبال اعالن اخیر اوباما ،از متحدان ایاالت
متحده خواسته خواهد شد که تقسیم اوقات خروج
سربازان خود را بازبینی کنند و بار دیگر برای
پشتیبانی از حکومت وحدت ملی در این دوره
دست به خزانههای شان ببرند .بر اساس گفتههای
جیمز دابینز ،فرستادهی پیشین اوباما در امور
افغانستان و پاکستان ،اعالن اخیر اوباما میتواند
جرمنها و ایتالیاییها را برای ادامهی حضورشان
در شمال و غرب افغانستان تشویق کند.
برای پایان یافتن نقش استرالیا در افغانستان دالیلی
محکم وجود دارد .اما احتمال اینکه استرالیا
درخواست ایاالت متحده را رد کند ،ضعیف است
و حتا افزایش سربازان دور از احتمال نیست.

سخت است ،منظورم ماست گوسفند در فصل تابستان است .این از قدیم برای ما
تجربه آمده رفته است .ما به این امر توجهی نداریم؛ به همین خاطر است که کابل
حاال برق ندارد .دسترسی به برق این روزها سخت شده ،سخت چه که بیخی سخت
شده .سه ماه میگذرد ،شاید هم بیشتر ،سه پایهی برق ما سر سجده به زمین فرود
آورده و دولت در این سه ماه تازه شناسایی کرده که کدام سه پایه سقوط کرده .شما
باز شله شوید که این دولت کار نمیکند ،بیکفایت است ،دولتمردان همه مصروف
زدوبُرد منابع مالی اند ،بروکراسی است و هر کسی به فکر جاانداختن پسر خود در
وزارتهای خارجه و مالیه و مخابرات است .من شخص ًا به آیندهی این مملکت
خوشبینم .درست است که سه ماه برای ما سه ماه است؛ اما برای دولت چندان هم
سه ماه نیست .مثل یک روز میگذرد .حاال که مسئوالن برق توانسته طی سه ماه
تشخیص بدهند که سه پایه سرنگون شده و نیاز به برافراشتن دارد ،توجه شما را جلب
میکنم به یک سنبهی دیگر که در سوراخ برق افغانستان درآمده است.
حتم ًا شنیدهاید که فالنی شرکتواال ،فالنی والی را خریده ،هر هفته مهمانش میکند،
برایش موتر خریده و هر نازی که باالی والی بکند ،سر دو دیده قبول و اجرا میشود.
نشنیدهاید؟! خیلی خُ ب! من خودم یک شرکت وارداتی نفت دارم .خدا ریا نکند ،از
بس این مردم از اطالعات دور است ،با یک ماستمالی میتوانم نفتهای واردشده
را با قیمت مناسب بفروشم .فروش من زمانی خوب است که مصرف جامعه باال
باشد .تقاضای مردم شدید و در سرحد فحشهای عربی باشند .من هرکاری خواهم
کرد تا در بازار تقاضا ایجاد کنم .حاال چه فرصتی بهتر از اینکه بالی طبیعی در
حمایت از من ،پایههای برق را سرنگون کرده ،من حاال خوب میدانم که برافراشتن
این بیرقهای برق ،یعنی پایههای برق ،حداقل دامنهی مفاد من را محدود میکند.
چون بنده خیلی وضعم خوب است و سر فلک رای نمیزنم ،تصمیم دارم چند تا از
بزرگواران شرکت برشنا را بخرم .آنها را مجاب کنم که در بلندکردن پایههای برق
کوتاهی کنند .گرچند تنها من نیستم که چنین نیت دارم ،شرکتهای واردکنندهی
گاز و نفت بسیار اند که شبیه من به یک همچو حالت مسطح با بحران نیاز دارند،
خدا حفظشان کند! بلند بگو آمین!
این از این! حرف دیگری که خیلی خوشکل به نظر میرسد و از لب سطل آن
آب عزت لپه خورده بیرون میخرامد ،اشتراک اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در
مراسم فاتحهخوانی فرخنده است .دیروز ،شانزدهم حمل ،تعدادی از مقامهای دولتی،
ن بازاری فاتحهی فرخنده را خواندند .این
شبهدولتی ،تاجران ملی ،بزرگان و متنفذا 
شانزدهم حمل ،با شانزدهم حمل سال پار ،به یقین که کوتاه رابطهای دارد .نمیشود
که بدون ارتباط باشد .بگذریم ،فرخنده رفت .چیزی که مهم است ،شرایط فعلی است.
شرایطی که در بطن خود میلیونها فرخنده را دارد .فرخندههایی که لب گور منتظر
ما اند .جالب است که میزان خرامیدن ،ناز و بُزکردن و جلوهفروختن هردو شخصیت
مسئول و هردو رهبر سیاسی افغانستان ،هر روز هم بیشتر میشود .مث ً
ال اشرف
غنی و عبداهلل عبداهلل با لطف جان کری ،روی حکومت پنجاه-پنجاه توافق کردند.
حاال این اشرف غنی است که پنجاه چه که یک قِران هم از عبداهلل حساب نمیبرد.
میگویید چطور؟ اشرف غنی بدون آنکه فیصلهی شورای امنیت را در نظر داشته
باشد و با رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مشورت بکند ،وقت رفت دست حمایت
توشلوار خیراتی بیرون کرده و به سوی ملک سلمان دراز کرد .راستی،
خویش را از ک 
جا دارد که از ریاست اجرایی بپرسیم که مث ً
ت هستید که
ال شما چهکارهی این مملک 
اوضاع چنین است و سودا به ضرر؟!
شنیدهاید که میگوین د گوساله گاو شود؟ معلوم است که هر گوسالهای که دسترسی
بوعلف داشته باشد و از چشم قصاب دور بماند ،روزی گاو خواهد شد .البته این
به آ 
تنها قصاب نیست که خصم جان گوساله است ،صاحب گوساله را هم خدا شوق
بیجا و عزای ناخواسته ندهد ،ورنه این گوساله خواهد بود که شکم دوستان و اقارب
صاحبش را باید چرب کند .به هر صورت ،تا گوساله گاو شود ،دل صاحبش آو شود .از
آنجاییکه ما ملت مشهور به قهرمان هستیم ،مث ً
ال همین حاال ممکن است ،نه بابا!
من که فکر میکنم اص ً
ال ممکن نیست .این ما را که من میشناسم ،وضعش خراب
است و توان ممکنکردن را ندارد .نگفتید چه چیزی ممکن بود که به نظر ناممکن
میرسد؟ همین که مای کذایی ،مای واقعی شویم .یعنی بهراستی کنار هم بایستیم
و از گلوی اشرف غنی بگیریم که که کجاست عبداهلل عبداهلل ما که بعضی کارهای
تو را شتابخورده تلقی کرده و ملت را خاطر جمعی بدهد؟ نمیشود ،ما خود هزار
مسئله داریم .من شخص ًا فع ً
ال به سنگ معده مبتال شدهام .داکتران میگویند که تو
باید جوشاندهی شاخ کبوتر بنوشی ،شوربای فیل با معجون تمساح بخوری .من سنگ
معدهام را کنار گذاشته و به یخن اشرف غنی میچسبم؟ هرگز نه! برای من سنگ
معدهام مهم است که باید شکستانده شود ،ورنه داکتران اخطار داده که کاهو هم
بخوری ،مجبوری برای هضم آن از چین کمک بخواهی ،آنهم با تمام نیرو .گیریم
که چین حاضر شد ،آیا تمام نیروی چین در معدهی من جا میشود که مصروف
سنگشکنی شود؟ نمیشود .وقتی نمیشود ،این من هستم که مجبورم دنبال شاخ
کبوتر بگردم ،از شانس بد من ،کبوتران سرزمینم که روزی شاخهای فراوانی داشته،
با بروز قهرمانی در وجود ملت ،شاخهای آنها هم به زمین خورده به زمین خورده
و فع ً
ال بدون شاخ مجبور اند برای ما تمثیل صلح بکنند .فیل و تمساح که حتا قبل
از تبدیلشدن ما به قهرمانان قرن ،از وطن فراری شدند .کشورهای دیگر هم که
حقوق حیوانات تدوین کرده و آدم طرف حیواناتشان چپ نگاه نمیتواند ،چه رسد
به خودشان! اما ما نزدیک است ما را بخوریم!
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حکومت اشرف غنی چهگونه به مشکالت فراگیر
در افغانستان رسیدگی خواهد کرد؟
منبع :دیپلمات

حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان احتماال نمیخواست
متحد ایاالت متحده باشد؛ اما [به متحدبودن] نیاز داشت .اما
اشرف غنی ،رییس جمهور فعلی ،تا کنون شریک ایدهآلی بوده
است.
اشرف غنی ،صرف در یکی از ایستهای دیدار گردبادیاش از
ایاالت متحده در ماه جاری ،در  26ماه مارچ در شورای روابط
خارجی در شهر نیویورک سخنرانی کرد .آقای غنی که در ماه
سپتامبر  2014رییس جمهور انتخاب شد ،در یک گفتوگوی
یکساعته با رابرت روبین ،رییس این شورا و وزیر پیشین
خزانهداری ایاالت متحده ،چالشهایی را که حکومت او با آنها
مواجه است ،برنامههایش برای کار مجدد روی اقتصاد آزاد و در
حال سقوط افغانستان و شرکایی که او قصد دارد در جریان ریاست
جمهوریاش با آنها کار کند ،به طور خالصه شرح داد.
چالشهایی که آقای غنی در تالشهایش در راستای سرمایهگذاری
روی موقعیت استراتژیک و ثروت منابع طبیعی غنی افغانستان با
آنها مواجه است ،شاید طاقتفرسا به نظر برسند .افغانستان،
مانند بسیاری از کشورها ،جمعیت جوان بیپیشینهای دارد68 .
درصد جمعیت این کشور زیر  25سال سن دارند و تعداد قابل
توجه آنها بیکارند .همانطور که آقای غنی اشاره کرد« ،ارتشی
از جوانان بیکار وجود دارد» ،فرصتهای محدود برای مشارکت
اقتصادی ایجاد شدهاند.
او گفت« :بدون تمرکز روی جوانان و بدون توانمندسازی اقتصادی
جوانان ،زنان و فقیران؛ سه اکثریت عددی که اقلیتهای سیاسی و
اقتصادی اند ،نمیتوان ثبات را تأمین کرد»« .ثبات باید به صورت
ساختاری تعریف شود؛ ساختاری که در آن مردم ،هم از لحاظ
اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی ،سهم داشته باشند» .بیکاری
مخفی در اقتصاد رسمی این کشور ،نیز چالشهای بیشماری را
ایجاد میکند .در حالی تولید ناخالص داخلی افغانستان از سال
 2002بدینسو ساالنه حدود  10درصد ،بیشتر به دلیل [افزایش]
تولیدات زراعتی ،رشد داشته است؛ اقتصاد بازار سیاه در این کشور
به این زودی از بین رفتنی نیست .در واقع ،اقتصاد بازار سیاه
کشور ،همراه با کشت تریاک که اکنون از هر زمان دیگری بیشتر
است ،رونق یافته است.
مهمتر از همه ،سه مهمترین و حیاتیترین مانع رییس جمهور
جدید افغانستان ،مبارزه با فساد ،تأمین امنیت و بهبود زیرساختها
اند .حکومت غنی ،استراتژیاش برای مبارزه با این چالشها را در
گزارش ماه دسامبر  2014به طور خالصه شرح داد .این گزارش
که توسط کنفرانس لندن برای افغانستان تهیه شده بود ،سه
«محرک» فساد را شناسایی میکند که عبارتند از حاکمیت ضعیف
قانون ،شیوههای دسیسه آمیز تدارکات و قوانین ضعیف که افراد را
به رشوهگرفتن تشویق میکند .غنی گفت که تمام این محرکها در

برگردان :حمید مهدوی

نویسندهHannah Gais :

جالب است ،با وجودی که یکی از اهداف اصلی اشرف غنی در جریان دیدارش از ایاالت
متحده بازسازی روابط ایاالت متحده و افغانستان بود ،به نقش ایاالت متحده در توسعهی
افغانستان کمتر اشاره شد .غنی از چین و هند به عنوان دو کشوری که در کشورش
«سرمایهگذاری قابل توجه» کرده اند؛ نام برد و همچنان به خلیج ،آذربایجان (که غنی آن را
الگوی توسعهی افغانستان میداند) و حتا پاکستان ،کشور همسایه افغانستان ،اشاره کرد.
به روسیه ،باوجود موقفش به عنوان یک همکار بالقوه ،اشاره نشد .این کشور بهتازگی 20
میلیون دالر را در بازسازی مرکز باستانی فرهنگیاش در کابل هزینه کرده است و همچنان
پیشنهاد کرده که پس از خروج نیروها ناتو ،از افغانستان حمایت امنیتی کند.
نظام سیاسی کنون جاگرفتهاند .تنها راه بیرونرفت از آن این است
که کامال آن را درهم بشکنیم.
تأمین امنیت نیز حیاتی است .برای غنی ،امنیت کشور بهشدت
به درجهی تأثیر اقدامات مبارزه با فساد وابسته است .تا حدودی،
این رابطه همزیستی است .اقداماتی چون رهایی از شر مردان
قدرتمند برای تأمین امنیت ،نه تنها فساد را جاوید میسازد ،بلکه
مردم را نسبت به سهمگیری در فرایند توسعه ،دلسرد میکند.
مبارزه با فساد و ناامنی به طور همزمان ،آمادهشدن حکومت
افغانستان برای کار روی زیرساختها ،به عنوان بزرگترین چالشی
که اقتصاد این کشور با آن مواجه است ،آسانتر خواهد ساخت.
ساگار انجیتی در مقاله اخیر دیگری برای دیپلمات نوشت« :مبارزه
برای حفظ جادههای افغانستان ،آزمایشی است برای توانایی
حکومتداری غنی» .آقای غنی این را میداند که شاهراه گردیز-

خوست ،پروژهی تمویلشده توسط ادارهی توسعهی بینالمللی
ایاالت متحده که در سال  2003آغاز شد و کابل ،شرق افغانستان
و پاکستان را با هم وصل میکند ،بدون تأمین مالی دوامدار ایاالت
متحده بهسادگی در بینظمیها سقوط خواهد کرد.
با اینحال ،آقای غنی هنگام صحبت در شورای روابط خارجی ،به
صورت واضح خطوط آهن ،نه شاهراهها ،در ذهن داشت و بر اهمیت
یک شبکهی خطوط آهن در هدفش مبنی بر تبدیلکردن افغانستان
به «یک کشور ترانزیتی» تأکید کرد .او گفت« :به احتمال بسیار
زیاد ،چیزی که در سال  1869در ایاالت متحده اتفاق افتاد؛ زمانی
که خطوط آهن قارهای به هم وصل شدند ،میتواند در  25سال
آینده در آسیا اتفاق بیافتد»« .بدون افغانستان ،آسیای میانه،
جنوب آسیا ،شرق آسیا و غرب آسیا با هم وصل نخواهند شد؛ پس
این اولین مزیت ماست».

جالب است ،با وجودی که یکی از اهداف اصلی اشرف غنی در
جریان دیدارش از ایاالت متحده بازسازی روابط ایاالت متحده و
افغانستان بود ،به نقش ایاالت متحده در توسعهی افغانستان کمتر
اشاره شد .غنی از چین و هند به عنوان دو کشوری که در کشورش
«سرمایهگذاری قابل توجه» کرده اند؛ نام برد و همچنان به خلیج،
آذربایجان (که غنی آن را الگوی توسعهی افغانستان میداند) و
حتا پاکستان ،کشور همسایه افغانستان ،اشاره کرد .به روسیه،
باوجود موقفش به عنوان یک همکار بالقوه ،اشاره نشد .این کشور
بهتازگی  20میلیون دالر را در بازسازی مرکز باستانی فرهنگیاش
در کابل هزینه کرده است و همچنان پیشنهاد کرده که پس از
خروج نیروها ناتو ،از افغانستان حمایت امنیتی کند.
همچنان به ایاالت متحده نیز اشاره کرد که صرف چند روز قبل
برنامهی اصلیاش مبنی بر کاهش تعداد نیروها از  9800تن به
 5500تا اواخر سال جاری را تغییر داد و تعهد کرد تعداد نیروهای
فعلی را در سال  2015در افغانستان نگهدارد( .گزارشهای اخیر
نشان میدهند که حتا پس از ریاست جمهوری اوباما نیز نیروها
در افغانستان خواهند ماند) .رییس جمهور اوباما نیز خواهان
 1.5میلیارد دالر دیگر برای کمک به افغانستان در سال 2016
شده است؛ نقطهای که با تاسف خوردن غنی در مورد اثر ناگوار
وابستگی اقتصادی کشورش به کمکهای خارجی ،تا حد زیادی
نادیده گرفته شد.
بعید است غیبت ایاالت متحده [در ذکر نام کشورها توسط اشرف
غنی] محصول ناسپاسی باشد .آقای غنی ،در جریان دیدارش
از ایاالت متحده ،به سرعت از یک تریلیون دالر کمک ایاالت
متحده در راستای برگرداندن ثبات به کشورش ،قدرانی کرد؛
چیزی که تفاوت مشخص با رییس جمهور پیش از او را نشان
میدهد که گاهی بیشتر لحن تقابل جویانه داشت .همانطور که
نیویورک تایمز گفته است ،پیام او ساده است :او از ایاالت متحده
بخاطر قربانیهایش سپاسگزار است و به منظور احترام به چنین
قربانیای ،همکاری کامل خواهد کرد .آقای غنی تجربهی دو دهه
زندگی و کار در ایاالت متحده را دارد؛ پس بدون شک چنین پیامی
با دقت طراحی شده است .با این حال ،بعید است او را مانند کرزی
که معتاد انتقاد خشم آلود بود ،ببینم .بعید است رفتار حرفهای و
آرام او تغییر کند.
این رویداد با چیزی که احتماال نشانی از آینده خواهد بود ،با اظهار
بلندی به پایان رسید :غنی کابینهاش را بخاطر کارش در سامان
دادن امور در کشور تحسین کرد .وی گفت« :امیدوارم پلی برای
انتخاب این افراد در باالترین مقام در کشور باشم ،به شمول اولین
رییس جمهور زن در افغانستان» .آقای غنی به شکل طنز آمیز و
هوشمندانه ،که اتاق را با خنده منفجر کرد ،گفت« :ما قبل از شما
این کار را خواهیم کرد!»





چرا به مشکالت دانشگاه بامیان رسیدگی نمی شود؟

دیروز یکشنبه  16حمل صدها تن از دانشجویان دانشگاه بامیان بخاطر نبود
امکانات درسی و خوابگاه مناسب ،راه پیمایی اعتراضی را از پیش ریاست معارف
این والیت تا پیش ساختان والیت بامیان انجام دادند .این دانشجویان ادعا دارند
که دولت در خصوص توزیع امکانات به دانشگاه بامیان عادالنه برخورد نمیکند.
دانشجویان میگویند که تازمانی که به خواستهای شان رسیدگی نشوند،این
اعتراضشان را ادامه میدهند و حاضرند تا رسیدگی به خواستهای شان بر روی
خاک بخوابند .دانشگاه بامیان که در مرکز افغانستان قرار دارد ،پیش از حاکمیت
طالبان در زمانی که حزب وحدت در بامیان حاکمیت داشت ساخته شد .پس از
شکست طالبان در دوره جدید ،این دانشگاه ثبت وزارت تحصیالتعالی شد.
دانشگاه بامیان از زمان ایجاد آن تاکنون ،به کمبود امکانات مواجه بوده و آنچنان
که باید ،به این دانشگاه توجه نشده است .با وجود این مشکل ،این دانشگاه
بیشترین دانشجو را جذب میکند و از آغاز تاسیس آن تاکنون ،توانسته که به
عنوان نهاد مهم عملی ـ تحصیلی در قلب کشور بدرخشد .در سطح کشور تنها مرکز

فرهاد خراسانی
عملی ـ تحصیلی میباشد که تاکنون از این دانشگاه ،فعالیتهای افراط گرایانه
مذهبی سربلند نکرده است .دانشگا بامیان با آنکه مورد توجه شایانی از طرف
دولت قرار نگرفته است اما ،ظرفیت و کارکرد آن در مقایسه به اکثر دانشگاههای
والیتی که امکانات بیشتری هم دارند بهتر می باشد .از اینکه این دانشگاه در
امن ترین والیت کشور قرار دارد در آن دانشجویان از تمامی مناطق کشور درس
می خوانند.
دانشجویان دانشگاه بامیان پیش از این نیز به خاطر نبود امکانات و بخصوص
خوابگاه مناسب اعتراض نموده بودند .در فصل سرما با توجه به این که والیت
بامیان از مناطق سرد کشور می باشد دانشجویان آن با مشکالت جدی رو برو
میشوند .تصویرهای که از خوابگاههای دانشجویان این دانشگاه در شبکه های
اجتماعی به نشر رسیده ،نشان می دهد مکانهای که این دانشجویان از آن به
عنوان خوابگاه استفاده می کنند برای آنها مناسب نیستند و در شان دانشجویان
نمی باشد.

سوالی که دراین خصوص مطرح می گردد این است که چرا به مشکالت و نیازهای
دانشگاه بامیان توجه نمی گردد؟ آیا مسووالن و زارت تحصیالت عالی از مشکالت
و نیازهای این دانشگاه ،خبر ندارد و اگر چنین نیست چرا برخورد درمورد دانشگاه
بامیان با سایر دانشگاهها و نهادهای تحصیلی دیگر متفاوت است؟
پاسخ این سوال را باید دولت و وزارت تحصیالت بدهد که کدام موانع برسر
رسیدگی به مشکالت دانشجویان و نیازهای دانشگاه بامیان وجود دارد؟ اگر ادعای
دانشجویان درست باشد که امکانات تحصیلی به این دانشگاه عادالنه داده نمی
شود؟هرگونه رویکرد تبعیض آمیز نسبت به نهادهای تحصیلی منطقی نیست .برای
رسیدگی به نیازها و مشکالت دانشگاه بامیان کدام مانع اساسی وجود ندارد .اگر
بهانه نبود امنیت باشد ،والیت بامیان یکی از امن ترین والیتهای کشور می باشد
و تطبیق هرگونه برنامههای توسعهای بیشتر از سایر مناطق کشور ،دراین والیت
قابل تطبیق است .وزارت تحصیالت عالی به نیازها و مشکالت تمامی دانشگاهها
و دانشجویان کشور باید عادالنه رسیدگی نماید.

5
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پایان بهتری را سراغ دارید؟
نویسنده :توماس فریدمن

منبع :نیویورک تایمز

هانگکانگ -هفتهی گذشته در چین بودم .اینکه جهان
از موقعیت یک نظام پادشاهی معتدل یا میانه چگونه به
نظر میرسد ،همیشه آموزنده است .گاهی بهترین نکتهها را
میتوان فقط از خواندن نشریههای محلی به دست آورد.
در 25ماه مارچ ،روزنامهی «چینا دیلی» مقالهای را در
این رابطه که چهگونه «ادارهی پیکینگ در این هفته یک
پروژهی ارزیابی را در کودکستانها برای اطمینان از اینکه
شاگردان زیر سنگینی کار مکتب نرفته باشند» به دست نشر
سپرد .در حالی که مضامین زبان چینی ،انگلیسی و ریاضی
برای شاگردان مکتبهای ابتدایی تدریس میشوند ،اینکه
کودکان دارای سن پیش از مکتب مکلف به فراگیری این
مضامین شده باشند ،در چین یک امر غیرمعمول است.
مقاله توضیح میدهد که چرا آغاز آمادگی برای آزمون
شمولیت در کالج در سنین پیش از مکتب مضر تمام
میشود.
با خواندن این مقاله ،یک تیم «سوات» به نظرم مجسم
شد که از وزارت آموزش و پرورش چین به دروازههای
کودکستانها فرود آمده و اعالم میکنند که «مدادها و
کتابهایتان را بگذارید! از میزهایتان دور شوید ،کسی
صدمه نخواهد دید!»
عجب مشکلی! در کودکستانها ریاضی و انگلیسی را
پیش از وقت تدریس خواهند کرد.
در عین نشریه ،مقالهای در بارهی جنگ اخیر میان
سنیهای پیرو عربستان سعودی و شیعیان هوادار ایران در
یمن منتشر شده است .این مقاله نشان میدهد که برخوردها
در تایز ،دومین شهر بزرگ یمن متمرکز شدهاند .تایز؟
یک لحظه! من در ماه می  2013برای تهیهی مستندی
در بارهی اینکه چهگونه یمن در حال روبهروشدن با یک
فاجعهی محیط زیستی است ،در این شهر بودم .ما به این
دلیل تایز را انتخاب کرده بودیم که در نتیجهی تخریب
سیستم آبرسانی یمن ،باشندگان تایز در خانههایشان
طی یکماه فقط  36ساعت آب داشتند.
بنابراین ،ما اینجا دو خبر را با خود داریم .خبری از چین
در بارهی سختگیری بر کودکستانها در آموزش پیش از
ی و خبری از جنگ در یمن بین
وقت ریاضی و انگلیس 
گروههای سنی و شیعه بر سر شهری که شهروندانش در



 30روز فقط  36ساعت آب دارند و سایر اوقات را بایستی
در انتظار تانکرهای آب باشند .البته این وضعیت پیش از
شروع جنگ بود.
حداقل ما مشکل را دریافتیم .من خوانده بودم که اینهمه،
اشتبا ِه باراک اوباماست .آرزو دارم چنین باشد .اوباما در
خاورمیانه کارهای احمقانهای کرد و حرفهای احمقانهای
زد (مانند سرنگونی رژیم لیبیا بدون هیچگونه برنامهای
برای فردای آن)؛ اما درگیریها و تنشهای بیشتر در این
منطقه ،یکی از آنها نیست .ما اینجا با مسایلی سروکار
داریم که هیچ رییس جمهوری با آن روبهرو نشده است:
فروپاشی سیستم دولتهای عربی پس از  70سال ناکامی
در حکومتداری.
یکبار دیگر ،مقایسه با آسیا آموزنده است .پس از جنگ
جهانی دوم ،رهبرانی که در آسیا حکومت میکردند،
صاف و ساده به مردم خود گفتند« ،مردم! ما آزادیتان
را از شما میگیریم؛ اما برایتان بهترین سیستم آموزش،
زیرساختها و سیاستهای رهبریشدهی اقتصادی را
میدهیم و سرانجام ،شما طبقهی متوسط بزرگی را تشکیل
خواهید داد و آزادیتان را به دست خواهید آورد» .در
همین دوره ،رهبران عرب خطاب به مردمانشان گفتند،
«مردم! ما آزادیتان را از شما میگیریم؛ در عوض ،جنگ
عرب-اسراییل را برایتان میدهیم».
خودکامگان آسیایی تبدیل شدند به معماران مدرنیسم؛
مانند معمار سنگاپور ،لی کوان یو ،کسی که هفتهی گذشته
به سن  91سالگی درگذشت و شما امروز نقش و اهمیت
او را میبینید :مردم سنگاپور ده ساعت انتظار کشیدند
تا آخرین ادای احترام را در برابر کسی به جا آورند که
آنها را از هیچ به یک طبقهی متوسط جهان مبدل کرد.
خودکامگان عرب به شکارچیانی مبدل شدند که از
مناقشهی عرب-اسراییل به مثابهی یک هدف درخشنده در
چشم مرد م برای پنهانکردن شیوهی فاسد حکومتداری
خود استفاده نمایند .نتیجه :لیبیا ،یمن ،سوریه و عراق اکنون
مبدل شدهاند به قلمروی از فاجعهی توسعهی انسانی.
برخیها این وضعیت را میدیدند .در سال  ،2002گروهی
از دانشمندان علوم اجتماعی عرب گزارشی را در بارهی
توسعهی انسانی عرب برای سازمان ملل تهیه کردند .در آن

برگردان :عبدالغفار صفا

گزارش گفته میشد ،جهان عرب از نبود آزادی ،علوم و
توانمندسازی زنان رنج میبرند .اگر تحول و چرخشی در
این عرصه صورت نگیرد ،آنان به مسیری میروند که نباید
بروند .این گزارش از جانب اتحادیهی عرب نادیده گرفته
شد .در سال  ،2011انبوهی از تحصیلیافتههای عرب
برخاستند تا پیش از اینکه در آن مسیر بیافتند ،چرخش
و تحول را انجام دهند .این بیداری عرب ،به جز تونس
(یگانه کشور عربی که پادشاه مطلقالعنان آن در عین حال
یک متجدد نیز بود) ،با شکست مواجه شد .در نتیجه،
اینک آنها به همان نقطهای رسیدهاند که قرار بود برسند.
یعنی فروپاشی دولت و بستری برای یک جنگ داخلی
قبیلهای و فرقهای (شیعه ،سنی ،فارس-عرب) در منطقهای
مشبوعشده با جوانانی بیکار و خشمگین و مکتبهایی
که بهسختی فعال بودند یا هم اگر فعال بودند ،تندروی
مذهبی را آموزش میدادند ،نه ریاضی را.
خواندم که رییس جمهور مصر ،عبدالفتاح السیسی اعالم
کرده است« ،چالشهایی که امنیت ملی عرب را تهدید
میکنند ،بسیار سنگین اند و ما موفق شدهایم که عوامل
آن را ریشهیابی کنیم» .و این عوامل چه بودند؟ اتحاد
بسیار کوچکی از عربها بر ضد فارسها و اسالمگراها.
واقعاً اینگونه است؟ هنوز پس از مصرف  50میلیارد دالر
مساعدت امریکا ،حدود  25درصد مصریها بیسوادند.
(در چین میزان بیسوادی  5درصد و در ایران  15درصد
است) .دل من به حال مردمان این منطقه میسوزد .اما وقتی
میبینیم که رهبران شما  70سال را به هدر دادهاند ،شگاف
باید خیلی عمیق باشد.
در واقع ،سیسی در تالش بیرونکشیدن مصر از این
وضعیت است .با آنهم ،مصر برای سرکوب شورشیان یمن
نیرو خواهد فرستاد .اگر چنین است ،این نخستین مورد در
بارهی کشوری است که  25درصد شهروندانش بیسوادند
و به کشوری نیرو میفرستد که در  30روز فقط  36ساعت
آب دارد ،آنهم برای فرونشاندن جنگی که مسئلهاش
برمیگردد به قرن هفتم ،بر سر اینکه چه کسی نسبت به
محمد ،پیامبر اسالم ،صادق است؛ شیعه یا سنی؟
هر شاگرد پیش از مکتب چینی میتواند برایتان بگوید:
این مسئل ه معادل پیروزی نیست.

حداقل ما مشکل را دریافتیم .من خوانده بودم که اینهمه ،اشتبا ِه باراک اوباماست .آرزو دارم چنین باشد.
اوباما در خاورمیانه کارهای احمقانهای کرد و حرفهای احمقانهای زد (مانند رسنگونی رژیم لیبیا بدون
هیچگونه برنامهای برای فردای آن)؛ اما درگیریها و تنشهای بیشتر در این منطقه ،یکی از آنها نیست.
ما اینجا با مسایلی رسوکار داریم که هیچ رییس جمهوری با آن روبهرو نشده است :فروپاشی سیستم
دولتهای عربی پس از  70سال ناکامی در حکومتداری.
یکبار دیگر ،مقایسه با آسیا آموزنده است .پس از جنگ جهانی دوم ،رهربانی که در آسیا حکومت میکردند،
صاف و ساده به مردم خود گفتند« ،مردم! ما آزادیتان را از شام میگیریم؛ اما برایتان بهرتین سیستم
آموزش ،زیرساختها و سیاستهای رهربیشدهی اقتصادی را میدهیم و رسانجام ،شام طبقهی متوسط
بزرگی را تشکیل خواهید داد و آزادیتان را به دست خواهید آورد» .در همین دوره ،رهربان عرب خطاب به
مردمانشان گفتند« ،مردم! ما آزادیتان را از شام میگیریم؛ در عوض ،جنگ عرب-ارساییل را برایتان
میدهیم».

یادداشتهایسخیدادهاتف

نمیتوانیمنخندیم
آدمی را تصور کنید که همهی این کارها
را کرده:
ِ
احتساب گیرآمدن
 دزدی کرده و بادیروزش برای شش صد و نود و هفتمین
بار گیر آمده.
 به جوکهای بیمزهی مال نصرالدینچنان خندیده که کارش به شفاخانه کشیده
و همه این را میدانند و به همین خاطر،
او که حاضر باشد ،جوک مالنصرالدین
نمیگویند.
 خانهی پدری خود را به قیمت یکدیش آنتن فروخته و پولش را رفته قمار
زده و باخته و حاال در خیمهی پالستیکی
زندگی میکند.
 پسر چهارمش گم شده و وقتی که از اومیپرسی که اطالعات تازهای در مورد او
به دست آورده یا نه ،طرفت نگاه نیازی
در مردمی میکند و میگوید« ،کدام
پسرم؟ چه شده مگر؟»
 دندانهای خود را با تیزاب شسته تابرای همیشه از شر پاککردنش بیغم
شود و حاال در دهانش یک دندان نیست.
 پدرکالن خود را برای حج به شهرموصل در عراق فرستاده و حاال که
متوجه شده کعبه در مکه است ،داعش
به پدرکالنش اجازه نمیدهد که از موصل
خارج شود.
 در عید قربان سال  1364شمسیهمهی  198گوسفند و بز خود را کشته و
گوشتشان را در میان مردم تقسیم کرده
تا به خدا برسد و هنوز نرسیده و از آن
زمان تا حاال دیگر نتوانسته بز و گوسفند
بخرد.
 بیش از هزار بار به تمام مردم قریهگفته که اگر روزی زور پیدا کند ،به دهان
زن و مرد قریه افسار خواهد زد.
 سیوچهار سال است که لباسهای خودرا وارونه میپوشد و سعی میکند این
سبک را جا بیندازد؛ اما هنوز جا نیفتاده.
چه سرتان را به درد بیاورم .این لیست
به قول کارمندان وزارت انکشاف دهات،
هزار «آیتم» دارد .حاال فکر میکنید اگر
این آدم دهان خود را باز کند و چیزی
بگوید ،مردم میتوانند نخندند؟ مخصوصا
اگر همین آدم بگوید که اگر کسی در شهر
موصل طرف کعبه چپ نگاه کند ،او شهر
موصل را بر سر همان کس ویران خواهد
کرد ،به نظر شما مردم میتوانند نخندند؟
گیرم از قید «با تما ِم اخالص» هم استفاده
کند.
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بگو مگو از
Naheed Farid
درپیوند به اسارت  ۳۱هموطن
تاریخ کشور ما شاهد فراز و نشیبهای فراوانی است
که روزگار اقلیتهای این رسزمین را همواره تیره و
تار کرده است .در این میان ،هیچکس منیتواند اوج
محرومیت هموطنان هزارهی ما را در طول تاریخ کشور انکار کند .اولین گروه
مهاجرین تاریخ افغانستان متعلق به اين قوم بودند .تاریخ خود گواه است که در
کنار قتل عام شصت درصدی هزارهها ،این قوم محکوم به مهاجرتهای اجباری،
مصادرهی زمینها و علفزارها ،سیاست زمین سوخته و کوچ اجباری و پرداخت
مالیاتهای غارتگرانه و کمرشکن بودهاند .از دل این اوج محرومیتها بود که
کسی مانند عبدالخالق هزاره ظهور میکند و پادشاه غدار زمانش ،نادر شاه ،را به
قتل میرساند.
افسانهی زندگی قومیت هزاره در تاریخ کشورمان از قتل عام گرفته تا احیای دوبارهی
هویتشان پستیها و بلندیهای فراوانی را گذرانده و به امروز رسیده است .امروز
جوانان این اقلیت به نسل پویای دانشآموختگان و کارگزاران اندیشهورز کشور
تبدیل شده و منونهی بارز یک مبارزهی خستگیناپذیر و حقطلبانه را به منایش
گذاشتهاند.
هموطنان هزاره در دوران استبداد و حکومتهای خودکامه به خاطر مبارزه با
متامیتخواهی مبارزه کردند تا امروز حق داشته باشد مانند بقیهی شهروندان کشور
از متام حقوق اساسی خود بهرهمند باشند .تا حق داشته باشد که مجبور به کوچ
اجباری نشود ،تا حق داشته باشد مالک علفچرها و ملکیتهای خود باشد ،تا حق
داشته باشد از سیاست زمین سوخته در مقابلش استفاده نشود و حق داشته باشد
مانند بقیهی شهروندان کشور بدون تبعیض در این رسزمین زندگی کند.
آنچه قابل تأمل است ،این است که اگر زمامداران مستبد تاریخ به حذف فیزیکی
اقلیتها دست زدند ،این سیاست از دل وابستگیهای متامیتخواهانهیشان
جوشیده بود .اما اگر امروز در یک نظام مردمساالر ،شهروندان کشور ،به دلیل
اینکه متعلق به قوم خاص یا منطقهی خاصی هستند ،مورد آزار و اذیت قرار بگیرند
و به حقوق اساسیشان احرتام گذاشته نشود ،چه نامی میتوان روی کارگزاران این
حکومت گذاشت .من زمامدارانی که چشم خود را به روی حقیقت اسارت سیویک
هموطن ما بستهاند را میراثداران دروغین ارزشهای دموکراتیک و مردمساالرانه
مینامم ،که از دموکراسی فقط رای گرفنت ،بر چوکیهای قدرت تکیهزدن و بر
گردهی مردم حکومتکردنش را دوست دارند ،نه پاسخگوبودن و احرتام به حداقلی
از حقوق ابتدایی شهروندان ،فارغ از تعصبهای کور قومی و زبانی.
مردمساالری را میراثداران دروغین دموکراسی بیشتر از حاکامن مستبد رضبه
میزنند .این میراثداران ساختگی ارزشهای مردمساالر ،چشم خود را به سوی
یک تراژدی؛ مانند اسارت سیویک هموطن بیپناهمان در زابل میببندند و فراموش
میکنند که از دل همین محرومیت ،عبدالخالقهای دیگری رس بلند خواهند کرد.


محمدنسیمجعفری

تظاهرات گستردهی دانشجویان بامیان
هزاران نفر از دانشجویان دانشگاه بامیان ،امروز با برگزاری
تظاهرات گسترده نسبت به تبعیضهای ناروا و بیتوجهی
دولت به دانشگاه بامیان ،شدیداً اعتراض نمودند .گفتنی
است که دانشگاه بامیان از تجهیزات و امکانات کافی برخوردار نبوده و تا کنون فاقد
«لیلیه» میباشد؛ لذا دانشجویان مجبورند «دُکانهای مخروبه» را با پرداخت پول
گزاف کرایه نمایند.
دانشجویان تأکید کردهاند تا زمانی که خواستههای آنان برآورده نشود ،به تحصن خود
ادامه میدهند و شب را نیز روی خاکها به تحصن خواهند نشست .الزم به یادآوری
است که سهم «هزارستان» از یکصدوچهارده میلیارد دالر کمکهای جامعهی جهانی
فومیل شده یا در والیتهای ناامن پشتوننشین
تقریب ًا صفر بوده و این کمکها یا حی 
هزینه شدهاند.


Rahman Rahmani
رسمهاي ناپسند خانواده
من از روزي كه عروسي كردم ،به خانمم گفتم
«بوت»هاي مرا «رنگ و روغن» نكند .نام خدا دو تا
دست دارم و برس و رنگ هم ميتوانم بخرم و خودم
«رنگ»شان كنم .به او همچنان گفتهام ،هنگام بيرونشدن از خانه «كرتي»ام را روی
شانههايم نياندازد .خودم ميتوانم اين كار را بكنم .نيازی نيست مثل زن اميتابچن
ميزي را زير پايش بگذارد و نكتاييام را ببندد .اگرچند از نكتايیبستن بسيار بدم ميآيد!
من خودم جاي آبگرمكن را ديدهام تا آب وضو بگيرم و گاهي غسل جنابت انجام
دهم« .تخته به پشت» خوابيدن و سر زن «امر»كردن جزو فرهنگي است كه دارد
روزبهروز ميپوسد .براي من نبايد «خوشخدمتي» و پاككردن موتر هنگام خروج از
خانه كار خانمم باشد .اين كار را نبايد بچهها و برادران خردمان نيز انجام دهند .آنها
هم «عزت نفس» دارند و نبايد غرورشان صدمه ببيند .من حاضرم موترم يك هفته
لوالي و گَرد و خاك» كه من از بيرون با
ناپاك باشد؛ اما دست بچهها و خانم با « ِگ 
موتر ميآورم ،آلوده نشوند.
خوب است آدم حتا «بعضي وقتها» ه م لوده نشود و زبان تهديد را كنار بگذارد.
خشونت خانواده را تباه ميسازد .نياز نيست «مشت و لگد» بزنيد .زنها به حرف
هم ميفهمند و از مردها خوبتر هم ميفهمند .وقتي كنارتان ِعوَض دوستدختر،
خانمتان راه ميرود ،ضرورت نداريد «خجل» شويد به گفتهی عام روزهايی «كرياب
و بريانش» بوديد و دختر روياييتان بود .برخوردمان نبايد بعد از ازدواج ِعوَض شود.
خانوادهي خانممان را همانگونه قدرداني و مهماننوازي كنيم كه از خانوادهي خودمان
ميكنيم .وقتي شبانه تلويزيون نگاه ميكنيد ،تا وقتي تماشا بفرماييد كه همه آمادهي
خواب ميشوند .ضرورت ندارد صبح وقت ،وقتي اطفال «كارتون ميبينند» ،غُر بزنيد!
كتابخواني در كنار خانم لذت ندارد .آنجا رمزوراز خانمتان را دريابيد .يا ايهالناس،
نتَر ميشود.
نتَر و قصهگوتَر و شيري 
خانم از هر زماني در بستر مهربا 
پ.ن :مواردي كه شما هم داريد و باعث آزار خانواده ميشود را بنويسيد تا در بندهاي
بعدي اين نگاشته اضافه شوند.

 ۱۰نکته برای مدیریت بهتر زمان
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آیا همیشه دیر به
قرار مالقاتهای خود
میرسید؟ تابهحال شده
ساعتها زمان را در
دفرت خود رصف کنید؛
اما هیچ کاری را به
رسانجام نرسانید؟ ۲۴
ساعت روز را زمان کمی
برای انجام کارهای
روزمرهی خود میدانید؟
اگر جواب هرکدام از
این سوالها برای شام
مثبت است ،پس باید
یاد بگیرید چهگونه
زمان را بهرت مدیریت
کنید .در ادامه۱۰ ،
نکته و راهمنایی در
بارهی این موضوع را
برایتان آوردهایم.

 -1بررسی شیوهی رصف زمان

برای ای نکه یاد بگیرید چ هگونه وقت خود را
بهرت مدیریت کنید ،باید اول از همه متوجه
نقط هی رشوع کار خود باشید .در چند روز
آینده شیوهی رصف زمان خود را زیر نظر
بگیرید .با خودتان رک و رو راست باشید،
چه مقدار زمان برای چِ ککردن شبک ههای
اجتامعی م یگذارید؟ چه زمانهایی بی شتر
از هم هی اوقات در روز بهرهوری باالیی دارید؟
نرمافزارهایی همچون  RescueTimeبه صورت
خودکار م یتوانند استفادهی شام از انرتنت
را پ یگیری کنند .در همی نحال ،نرمافزاری
عالی ه مچون  Toggleاطالعات زندگی
آفالین شام را زیر نظر م یگیرد.
 -2نصب تقویم دیواری
هم هی ما در دف رتهای خود و درون
کامپیوت رها تقویم داریم .اما یک تقویم
دیواری قابل پنهانشدن از دید شام نیست
و با وجود آنها در محل کار ،همیشه تاریخ
قابل مشاهده است .این تقویم دیواری را
جایی نصب کنید که قابل دیدن باشد (پشت
رس خود نگذارید) و تاری خهای مهمی که در
ماه باید به یاد داشته باشید را واضح عالمت
بزنید .ای نگونه شام م یتوانید تاریخ و گذشت
روز ،هفته و ماه را کنرتول کنید و هیچ رویداد
مهمی در آینده فراموش من یشود.
 -3برنام هریزی برای کل روز
قبل از ای نکه هر شب به خانه بروید ،برنام هی
کارهایی که باید فردا انجام دهید را مشخص
کنید .دو لیست نسازید و به جای آن دو
وظیف هی مهم و با اولویت خود را مشخص
کنید تا فردا با مترکز بی شتر آنها را تکمیل
یا به سمت تکمی لشدن بربید .چرا فقط
دو وظیف هی اولوی تدار؟ زیرا دو وظیفه حتا
با یک وقف هی ی کروزه باالخره انجامشدنی
هستند و زمانی که آن دو را به رسانجام
برسانید ،به پیداشدن حس بهرهوربودن درون
شام کمک م یکنند.
 -4چ کنکردن دایم ایمی لها
آیا هر زمان که روی صندلی خود در دفرت

م ینشینید ،رشوع به چ ککردن ایمی لهای
تازه م یکنید؟ ای نکار شام را به درون کارهای
پیچیدهی دیگری سوق م یدهد و در نهایت
با خرابکردن برنام هی شام ،متام نقش ههایی
که دیشب کشیده بودید را به تأخیر م یاندازد.
ساع تهای اولی هی روز خود را روی وظایفی
قرار دهید که بی شترین اولویت و اهمیت را
دارند .از این طریق ،پی شرفتی در کار خود
خواهید دید و بعدا نیز با احتامل بی شتری
برم یگردید و کار خود را تکمیل م یکنید.

 -5زمانی برای ارتباط با دیگران
مترکز در زمانی که دایم گوشی شام زنگ
م یخورد ،ایمیل دریافت م یکنید ،یا دیگران
با ی کدیگر صحبت م یکنند ،بسیار سخت
است ۳۰ .دقیقه از زمان کار هر روز خود را
برای برقراری ارتباط با دیگران بگذارید .پس
ی
از آن در کامل تعجب م یتوانید کارها 
بی شتری را تکمیل کنید.
 -6بسنت درها
اگر یک دفرت مخصوص خود دارید ،در زمان
نیاز از بسنت در و گذاشنت یک عالمت
«مزاحم نشوید» بر روی آن نرتسید .اگر نیاز
هست با تیلفون درخواس تهای مالقات یای
که در زمانهای حساس م یشوند را رد کنید
یا مؤدبانه از همکارهای خود بخواهید
بعدا پیش شام بازگردند ،یا بعدا به آنها
رس بزنید .زمانی که در حال کار حساس و
مهم خود هستید ،درها را بر روی انرتنت هم
ببندید و نگذارید حواس شام را پرت کند.
اپلیکیش نهایی همچون  Freedomیا Self-
 Controlکمک م یکنند تا از هردو مورد
جلوگیری کنید.
 -7زمانی برای کارنکردن
وقفه در بین کار آزاردهنده است؛ اما گاهی
اوقات رضوری م یمناید .شاید چیزی به توجه
آنی شام نیاز داشته باشد یا ممکن است یک
جلس هی ناگهانی آغاز شود .الزم نیست با
برنام هریزی دقیقه به دقیقه روز خود را نابود
کنید .به جای آن ،انتظار انجام کار واقعی
به مدت  ۴تا  ۵ساعت در روز را از خود داشته

باشید و باقی وقت را به رفع پی شآم دها
مشغول شوید.
 -8ادغام وظایف مشابه
زمانی که به محل کار خود وارد م یشوید،
سعی کنید وظایف مشابه را با هم انجام
دهید .با ای نکار حجم کاری که باید در طول
روز انجام دهید ،ناگهان کاهش پیدا م یکند
و مترکز بر روی وظایف اصلی در محل کار
بی شتر م یشود.
 -9مراقبت از سالمتی
ت اب هحال شده ش بها تا دیروقت کار کنید و
فردای آن روز خسته و ب یحوصله روز کاری
خود را رشوع کنید؟ خواب مناسب و کافی،
غذاخوردن با برنامه و ورزش قطعا بهرهوری
شام را افزایش خواهد داد .مراقب سالمتی
خود باشید.
 -10توجه به ریتم زندگی
به قدم اول بازم یگردیم ،چه زمانی شام
بی شترین و باالترین مقدار بهرهوری خود
را حس م یکنید؟ ممکن است پس از رصف
یک وعده غذا یا شاید  ۴۵دقیقه پس از
خوردن چای یا قهوهی صب حگاهی .با توجه
به تجرب هی روزان هی خود ،سعی کنید اوقات
حداکرث بهرهوری خود را پیدا و از آن برای
پیرشفت و انجام کارهایی مهم و حساس
استفاده کنید .برای زمانهای حداکرث
بهرهوری خود برنام هریزی کنید و با انرژی
زیاد کارهای خود را انجام دهید .بهرت است
کارهای روتین و روزمره را بگذارید برای
زمانهایی که بهرهوری شام کاهش پیدا
کرده است( .برتری نها)

7

دوشنبه17حمل1394 ،سال چهارم شماره 811

بنزما :
کریستیانو یک پدیده استثنایی است

ریال مادرید دیروز موفق شد با ارائه یک
بازی درخشان با نتیجه جالب توجه  1-9بر
گارنادا غلبه کند.
شکست دو هفته پیش در مقابل بارسلونا
که البته با بازی خوب ریال مادرید همراه
بود ،این نوید را م یداد که ریال به
روزهای اوجش نزدیک شده و برتری 9
گوله دیروزش ،مهر تاییدی بر این ادعا
بود .کریم بنزما که در این بازی  2گول
به مثر رساند ،در انتهای بازی به متجید
از رونالدویی پرداخت که موفق به زدن 5
گول شد.
او به خربنگاران گفت :پیروزی مهمی بود
بخصوص پس از باخت در الکالسیکو باید
نشان م یدادیم که از همیشه متحدتر و
باانگیزهتر هستیم .این برد از لحاظ روحی
به همه بازیکنان و هواداران در ادامه راه
کمک خواهد کرد .بازی بی نقصی انجام
دادیم .خیلی خوب حمله کردیم و در دفاع

هم عالی بودیم .هواداران نیز خیلی خوب
از تیم حامیت کردند.
بنزما در مورد درخشش رونالدو گفت:
رونالدو یک پدیده استثنایی است .او
همیشه به تیم کمک م یکند و بخاطر
 5گولی که به مثر رساند ،بی نهایت
خوشحامل.کریس شایسته همه تقدیرهایی
است که از او م یشود.
ستاره فرانسوی ریال در مورد وضعیت
مثلث هجومی این تیم گفت :من ،بیل و
رونالدو ،در بهرتین رشایط قرار داریم .در
همه بازی ها تالشمان را برای گولزنی
م یکنیم و برخی مواقع هم پیش م یپاید
که موفق به انجام این کار منی شویم
ولی همیشه متام سع یمان را برای کمک
به موفقیت تیم م یکنیم .برای من مهم
کسب برد در این بازی بود .حداکرث 15
بازی دیگر در این فصل پیش رو داریم و
باید در همه آنها پیروز شویم.

آنچلوتی 1-9 :را با  9نتیجه 0-1
عوض میکنم
کارلو آنچلويت ،رسمريب ریال ،پس از چند هفته نفيس به
راحتي کشيد .تيم او هم خوب بازي کرد و هم يک برتري
 1-9درخشان را مقابل گرانادا کسب کرد.
بازگشت خامس به ترکیب ریال و حضور دوباره او کنار
مودریچ و کروس؛ در کنار درخشش خیره کننده رونالدو که
موفق به زدن  5گول شد در ثبت این پیروزی نقش مهمی
داشتند.
آنچلوتی در انتهای این بازی در پاسخ به سوالی در مورد
اسرتاحت دادن بیشرت به رونالدو گفت :فکر من یکنم رونالدو
در حال حارض نیازی به اسرتاحت داشته باشد .تنها زمانی به
او اسرتاحت خواهم داد که خودش از من بخواهد یا ریسک
مصدومیت برای او وجود داشته باشد.
کارلتو در مورد مثلث مودریچ ،کروس و خامس و وضعیت
ایسکو پس از آماده شدن دوباره خامس گفت :من یتوانم 12
بازیکن در زمین بگذارم .هر بازیکنی  100درصد آماده باشد
در ترکیب قرار خواهد گرفت .این من هستم که تشخیص
م یدهم چه بازیکنی بازی کند ،چه بازیکنی خیر.
کارلتو در ادامه افزود :حارضم این نتیجه را با  9نتیجه 0-1
عوض کنم .مهم کسب پیروزی هست حاال با هر نتیج های.
پیغام مهم این بازی برای ما این بود که تیم به روزهای
اوجش بازگشته است.

مربی گرانادا :امروز،
بدترین روز همه عمرم بود



پیگرینی:
میخواهیم هر  8بازی بعدی را ببریم

منچسرتسیتی در حال حارض با  60امتیاز و
یک بازی ک متر از آرسنال و منچسرتیونایتد،
در جایگاه چهارم لیگ برتر انگلیس قرار
دارد.
در فاصله  8هفته مانده به پایان لیگ
جزیره ،این تیم  9امتیاز از چلسی
صدرنشین عقب است و امروز بازی حساسی
در زمین کریستال پاالس پیش رو دارد.
مانوئل پیگرینی ،رسمربی  61ساله باشگاه
منچسرتسیتی ،در نشستی خربی گفت:
هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن
داریم 8 .بازی پیش روی ماست و باید در
همه آنها پیروز شویم .آیا واقع بینم؟ چرا
نباشم؟ پیروزی در بازی بعدی همیشه
واق عبینانه است 8 .بازی دیگر باید برگزار
کنیم و هدفمان نیز برتری در همه

آنهاست.
حریف بعدی ما کریستال پاالس است و
برای برد به زمین این تیم خواهیم رفت.
به قهرمانی امیدوارم؛ چرا که تا زمان یکه از
لحاظ ریاضی شانسی برای قهرمانی دارید،
باید به آن امید داشته باشید .باید فقط روی
بازیهای خودمان مترکز کنیم و به این
کاری نداشته باشیم که تی مهای دیگر چه
نتیج های کسب م یکنند.
فکر م یکنم سیتی تاوان تبدیل شدن به
یک تیم بزرگ در مدتی محدود را پس
م یدهد .ما در  4سال اخیر  2بار قهرمان
و یک بار نایب قهرمان شده ایم و در فصل
جاری نیز با وجود ای نکه ک متر از تی مهای
دیگر خرج کرده ایم ،هنوز شانس قهرمانی
محسوب م یشویم.



بوتراگنیو:
 5گول رونالدو نشان از کیفیت او دارد

ریال مادريد دیروز و در مقابل گرانادا،
تولدي دوباره داشت و با زدن  9گول به اين
تيم ،به بارسلونا هشدار داد که در صورت
لغزش ،م يتواند جاي اين تيم را در صدر
جدول بگريد.
ریال با درخشش کریستیانو رونالدو
که موفق به زدن  5گول شد ،حریف
نگونبختش را با  9گول شکست داد تا با
یک بازی بیشرت ،به یک امتیازی بارسلونا
برسد.
امیلیو بوتراگنیو ،مدیر ارتباطات ریال
و یکی از اسطورههای این باشگاه ،در
انتهای بازی به خربنگاران گفت :ریال
از هامن ابتدا خوب بازی کرد و تا انتها
نیز اشتهای گولزنی داشت 5.گول
رونالدو نشان م یدهد که این بازیکن چه
کیفیتی دارد .بازگشت خامس ب یتردید در
کسب این نتیجه موثر بود؛ ضمن ای نکه

مودریچ هم عالی ظاهر شد .در بهرتین
مقطع زمانی ،تیم به فرم مطلوبش رسید.
هفت ههای حساسی پیش رو داریم و باید
برای کسب دو جام باق یمانده تالش کنیم.
بوتراگنیو در ادامه افزود :هدف ما کسب
 10برد از ده بازی باقیامنده اللیگاست و
این ماموریت را خیلی خوب رشوع کردیم.
در لیگ قهرمانان نیز حریف دشواری مثل
اتلتیکو را پیش رو داریم و باید این تیم را
از پیش رو برداریم.
بوتراگنیو در پاسخ به سوالی در مورد دانیلو
خرید جدید ریال گفت :طبیعی است که
باشگاهی مثل ریال همواره به فکر آینده
باشد .خرید دانیلو نیز در راستای همین
هدف بود .در حال حارض بازیهای پیش
رو مه مترین مساله برای ما هستند .رایو،
ایبار ،اتلتیکو و ......زمان برای صحبت
کردن از دانیلو بسیار است.

گرانادا دیروز یکی از سنگی نترین شکس تهای تاریخ خود
را در مقابل ریال مادرید متحمل شد و با  9گول در کیسه،
برنابئو را ترک کرد.
ریال مادرید انتقام متام ناکام یهای ماه گذشته خود را
یکجا از گرانادا گرفت و موفق شد با نتیجه  1-9این تیم
را شکست دهد.
آبل رسینو ،رسمربی گرانادا در انتهای این بازی به خربنگاران
گفت :برای این بازی غایبانی داشتیم و م یدانستیم که
بازی مهمی نیز پیش روی ماست .با این حال هرگز انتظار
این فاجعه را نداشتم .امروز بدترین روز همه عمر مرب یگری
من بود و شاید بدترین روز در تاریخ گرانادا.
چارهای نداریم جز ای نکه رسمان را بلند کنیم و به بازی
بعدی فکر کنیم .باید به این فکر کنیم که فقط سه امتیاز
را از دست دادیم نه ای نکه  9گول دریافت کردیم .در رختکن
چیز خاصی به بازیکنان نگفتم؛ چرا که هی چکس نای
حرف زدن نداشت و همه غ مگین بودند.

مارسلو :
اطمینانها به ریال برگشت

مارسلو مدافع چپ برزیلی ریال مادرید دیروز مقابل گرانادا
ه مچون همیشه بازی موثر و خوبی در ترکیب ریال به
منایش گذاشت .او در انتهای بازی به خرنگاران گفت :بازی
را خیلی خوب رشوع کردیم و تالش بازیکنان فوقالعاده
بود .در هیچ لحظ های از بازی متوقف نشدیم و ضمن احرتام
به گرانادا برای زدن گولهای بیشرت تالش کردیم .به همین
دلیل بود که توانستیم  9گول به مثر برسانیم.
مارسلو در پاسخ به این سوال که چرا ریال همیشه ای نگونه
ظاهر من یشود گفت :ما در هر بازی برای پیروزی بازی
م یکنیم .همیشه من یتوان با  9گول پیروز شد .در این بازی
سعی کردیم توصی ههای مربی را به خوبی در زمین پیاده
کنیم .امیدوارم در بازیهای بعدی نیز به همین خوبی بازی
کنیم .این برتری اطمینانها به ریال را بازگرداند.

پیشنهاد  40میلیونی ریال
برای فالکائو

روزنامه هاي انگلیس خرب از عالقه ریال مادريد به خريد
رادامل فالکائو دادند.
با بازگشت خاویر هرناندس به منچسرتیونایتد ،کریم بنزما
به تنها مهاجم ریال مادرید تبدیل م یشود و برای همین،
سپیدپوشان خواهان جذب یک مهاجم جدید هستند.
فالکائو سالهاست در لیست خرید ریال مادرید قرار دارد.
عم لکرد بسیار خوب او در اتلتیکو باعث شد تا در صدر
لیست ریال قرار بگیرد ولی تعلل ریال باعث شد او به موناکو
بپیوندد .با مصدومیت و افت شدید فالکائو ،ریال دیگر
عالق های به جذب او نداشت ولی حال روزنام ههای انگلیسی
بار دیگر خرب از عالقه ریال به جذب او دادند .گزارشها
حاکی از پیشنهاد  40میلیون یورویی ریال به موناکو است
که البته با وجود افت شدید فالکائو ،رقم باالیی محسوب
م یشود.

فیلیپ الم:
باید در مالکیت توپ بهتر شویم

فیلیپ الم ،کاپیتان بایرن مونیخ ،از
منایش تیمش در دیدار شنب هشب مقابل
بروسیا دورمتوند ابراز ناخرسندی کرد.
بایرن یها در این دیدار در حالی با تک گول
روبرت لواندوفسکی به پیروزی رسیدند
که در مالکیت توپ با حریف برابر بودند و
درصد پاسهای صحیح شان هم  78.1بود؛
ک مترین میزان در رقاب تهای بوندس لیگا
در  4سال اخیر.
اگرچه الم از عم لکرد دفاعی تیمش راضی
بود اما معتقد است که باید در حفظ توپ
در دیدارهای بعدی بهرت کار کنند.
او به خربنگاران گفت :ما به خوبی دفاع

کردیم و تنها یک بار مارکو رویس در
جریان بازی صاحب موقعیت شد .ما در
مالکیت توپ خوب نبودیم و کم صاحب
توپ بودیم .این پیروزی به سختی به
دست آمد .پیروزی در خانه دورمتوند
همیشه کمی ویژه است.
باستین شواین اشتایگر ،ستاره خط
میانی بایرن ،در این دیدار با مصدومیتی
جزئی مواجه شد اما سامر تاکید کرد که
مشکل این هافبک باتجربه جدی نیست:
مصدومیت باستین خیلی بد نیست .او
بازیکن رسسختی است .امیدواریم او در
یکی دو روز آینده به مترینات برگردد.



پیشنهادنجومیریال
برای جذب آگوئرو

ریال مادريد قصد دارد تابستان آيت يک
مهاجم بزرگ ديگر جذب کند و بدين
منظور به رسخيو آگوئرو عالق همند شده
است.
رسخیو آگوئرو سال  2011با قیمت
 45میلیون یورو از اتلتیکو مادرید به
منچسرتسیتی پیوست و نقش مهمی نیز
در قهرمان شدن این تیم در لیگ برتر ایفا
کرد .طبق ادعای دیلی اکسپرس ،ریال
مادرید قصد دارد پیشنهادی  90میلیون
یورویی برای جذب این ستاره آرژانتینی
به مدیران منچسرتسیتی ارائه کند و این
پیشنهاد را طی روزهای آینده به اطالع

باشگاه منچسرتسیتی و ایجنت آگوئرو
خواهد رساند.
ریال در حال حارض مثلث بی جانشین
رونالدو ،بیل و بنزما را در پیشانی خط
حمله خود دارد و دیگر مهاجامن این تیم،
فاصله فنی زیادی با این سه بازیکن
دارند .مدیران سیتی بی شک عالق همند به
فروش این بازیکن نخواهند بود اما عالقه
آگوئرو به کسب جامهای اروپایی که بی
تردید با ریال مادرید ،رسیدن به آنها
بسیار راحت تر از سیتی است ،م یتواند
عاملی مهم برای جلب رضایت این مهاجم
ارزشمند باشد.



آینده نامشخص یحیی توره در سیتی
يحيي توره ،هافبک منچسرتسيتي
مالقايت با رسان باشگاه براي روشن شدن
تکليف آينده اش خواهد داشت.
توره که دو سال دیگر با سیتی قرار داد
دارد ،دوست دارد در اتحاد مباند و قصد
دارد قرارداد جدیدی امضا کند با وجود
دستمزد  200هزار پوند در هفته ،عواملی
هستند که ممکن است باعث جدایی توره
از سیتی شوند .مه مترین عامل ،اختالف
جدی توره با رسان باشگاه سیتی است.
او در تابستان گذشته ،پس از امتناع رسان
باشگاه از تربیک تولد او ،به این موضوع

اعرتاض کرد و باعث ایجاد حاشی ههایی
در آن مقطع شد .ه مچنین پیش از مرگ
برادرش در سال  2014به علت رسطان،
باشگاه از مرخصی دادن به او برای حضور
در کنار برادرش امتناع کرد که این موضوع
باعث دلخوری توره است .ه مچنین اینرت
خواهان جذب اوست و رابطه خوب توره
با مانچینی ،م یتواند باعث جدایی او از
باشگاه شود .گزارشها حاکی از ان است
که توره حارض است برای پیوسنت به اینرت،
 50هزار پوند از حقوق هفتگی اش کم
کند.



رونالدو:
هزینه خرید مسی را شخصا میدهم
رونالدو ،اسطوره فوتبال برزيل عنوان کرد
که حارض است از رسمايه خودش هزينه کند
تا ميس را به فورت الئودرداله منتقل کند.
مسی که حدود  10سال است در اللیگا
بسیار درخشان ظاهر شده ،با رشوع سال
جدید میالدی عم لکردی فوقالعاده داشته
و به لوئیس انریکه و ه متیم یهایش
کمک کرده جایگاه خود در صدر جدول را
پس بگیرند .رونالدو که هم برای ریال و
هم بارسا بازی کرده ،عنوان کرد که حارض
است از رسمایه اش برای خرید مسی هزینه
کند.
او گفت :حارضم از حساب خودم برای خرید
مسی هزینه کنم.
مسی تنها بازیکنی نیست که در لیست

رونالدو حضور دارد ،بلکه رونالدو قصد دارد
هم نام خود یعنی کریستیانو رونالدو را نیز
راضی به حضور در امریکا کند.
او گفت :برای مهاجامن ،حد و حدودی
وجود ندارد .این باشگاه به یک باشگاه
بزرگ تبدیل خواهد شد .چرا مسی نه؟
چرا کریستیانو رونالدو نه؟ در طول چند
سال آینده ،شاید بتوانیم این اتفاق را
شدنی کنیم .هیچ چیز غیرممکن نیست.
آمریکا دومین کشور جهان از لحاظ
رسعت پیرشفت در فوتبال است .خیلی از
بازیکنان دوست دارند به ای نجا بیایند و
در جنوب فلوریدا بازی کنند زیرا کیفیت
زندگی در ای نجا خیلی باالست .چه کسی
دوست ندارد ای نجا زندگی کند؟
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درانی :صدها ولسوالی در برابر رویدادهای طبیعی آسیبپذیر اند

اطالعات روز :نصیراحمد درانی ،وزیر احیا و انکشاف دهات/توسعهی روستاها
از آسیبپذیربودن برخی از مناطق  297ولسوالی در برابر حوادث طبیعی خبر
داد .او افزود که افراد متضرر در این ولسوالیها نزدیک به  172هزار پیشبینی
شده است .درانی تأکید کرد ،تمام جاهای آسیبپذیر در کشور شناسایی شده
و برای مبارزه با آن آمادگی گرفته میشود.
او این اظهارات را دیروز در مجلس سنا بیان کرد .مجلس سنا وزیر احیا
و انکشاف دهات ،سلطانمحمد محمودی ،سرپرست وزارت انرژی و آب و
معاون کمیتهی مبارزه با حاالت اضطرار را فراخوانده بود .اعضای مجلس سنا
از آنان خواستند تا در مورد آمادگیهایشان برای مبارزه با حوادث طبیعی،

بهویژه سیالبها و تحکیم سواحل دریاها ،معلومات بدهند.
به دنبال آن ،وزیر احیا و انکشاف دهات گفت ،برنامههای مفیدی برای
تشخیص مناطق آسیبپذیر عملی شده و آمادگی الزم را برای مبارزه با
حوادث احتمالی طبیعی روی دست داریم .او عضو کمیتهی مبارزه با حوادث
طبیعی و حاالت اضطرار است .حوادث طبیعی همهساله در کشور جان صدها
تن را گرفتهاند.
در سال گذشته بر اثر حوادث طبیعی در سراسر کشور بیش از  200تن جان
دادند و صدها تن دیگر زخمی شدند .همواره از حکومت انتقاد شده که
برای حوادث احتمالی طبیعی تدابیر پیشگیرانه نداشته است .در همینحال،
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شهروندان انتظار دارند تا حکومت وحدت ملی در این زمینه برنامههای کارا و
عملیای را روی دست گیرد.
از سویی هم ،نقاط آسیبپذیر در سواحل دریاها از مشکالت دیگر در کشور
خوانده شده است .سلطانمحمد محمودی ،سرپرست وزارت انرژی و آب دیروز
در مجلس سنا گفت ،برای حل این مشکل بودجهی الزم وجود ندارد .او افزود،
 2درصد بودجهی ملی برای این وزارت اختصاص داده شده که با این بودجه
هیچکاری نمیشود.
محمودی در ادامه گفت که تنها برای  700نقطهی آسیبپذیر سواحل دریای
آمو به یک میلیارد دالر امریکایی نیاز است .سرپرست وزارت انرژی و آب افزود
که برای دیزاین بندهای آبی و سواحل دریاها برنامههای خوبی روی دست
داریم؛ اما برای عملیشدن آن ،پول کافی وجود ندارد.

