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رییس جمهور  محمدوف  بردی  با  غنی  رییس جمهور  دیروز 
ترکمنستان خط آهن آتامرات-آقینه را افتتاح کردند. به این ترتیب، 
سومین خط آهن مرزی در مرزهای شمال کشور کارش را شروع 
می کند. پیش از این مسیر ازبکستان و ایران کارش را برای اتصال 
بندرگاه های مناطق غربی و  به مرزها و  این کشورها  خط آهن 
این خط قطار  بودند. گشوده شدن  شمالی کشور شروع کرده 
امیدواری زیادی برای پایان یافتن وابستگی کامل افغانستان به 
بنادر پاکستان و پدید آمدن فرصت های بازرگانی و تقویت ارتباط 
اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و اروپا به میان آورده است. 

به چند مورد از این امیدواری ها مشخصاً اشاره می شود.
یکم؛ افتتاح این خط آهن، در تداوم پروژه ی بازسازی راه الجورد و 
اتصال مناطق آسیای میانه به اروپا و به ویژه تالقی کشورهای چین، 
تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران در افغانستان است. اگر 
این پروژه به کمال برسد، امکان ارتباط و برقرای مناسبات تجاری 
توسعه یافته  کشورهای  با  را  توسعه  حال  در  کشورهای  بزرگ 

فراهم می آورد. مشمول بودن افغانستان در این پروژه ی...

انحصار همسایه ی جنوبی 
می شکند
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در مسیر الجورد؛ 
خط آهن اتامرات-آقینه افتتاح شد
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رییس جمهور  محمدوف  بردی  با  غنی  رییس جمهور  دیروز 
ترکمنستان خط آهن آتامرات-آقینه را افتتاح کردند. به این ترتیب، 
سومین خط آهن مرزی در مرزهای شمال کشور کارش را شروع 
می کند. پیش از این مسیر ازبکستان و ایران کارش را برای اتصال 
و  غربی  مناطق  بندرگاه های  و  مرزها  به  کشورها  این  خط آهن 
قطار  خط  این  شدن  گشوده  بودند.  کرده  شروع  کشور  شمالی 
به  افغانستان  کامل  وابستگی  یافتن  پایان  برای  زیادی  امیدواری 
بنادر پاکستان و پدید آمدن فرصت های بازرگانی و تقویت ارتباط 
اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه و اروپا به میان آورده است. 

به چند مورد از این امیدواری ها مشخصًا اشاره می شود.
یکم؛ افتتاح این خط آهن، در تداوم پروژه ی بازسازی راه الجورد 
تالقی کشورهای  به ویژه  و  اروپا  به  آسیای میانه  مناطق  اتصال  و 
افغانستان  در  ایران  و  ترکمنستان  ازبکستان،  تاجیکستان،  چین، 
برقرای  و  ارتباط  امکان  برسد،  کمال  به  پروژه  این  اگر  است. 
مناسبات تجاری بزرگ کشورهای در حال توسعه را با کشورهای 
این  در  افغانستان  بودن  مشمول  می آورد.  فراهم  توسعه یافته 
پروژه ی بزرگ منطقه یی یک فرصت بزرگ اقتصادی است تا از 
طریق آن، اقتصاد و تجارت در افغانستان رونق بیابد و مبادالت 
دوم؛  شود.  ممکن  آن،  بالعکس  و  منطقه  کشورهای  به  تجاری 
تاکنون کاالی تجاری از دو مسیر غربی و جنوبی، از طریق ایران 
افغانستان  افغانستان وارد می شد. کاالی صادراتی  به  پاکستان،  و 
نیز از همین دو مسیر به بازارهای هند، کشورهای عربی و اروپایی 
صادر می شد. در غیر آن، یگانه امکان مبادله ی کاالی تجاری، از 
طریق حمل ونقل هوایی فراهم بود که قطعًا هزینه ی مالی این نقل 
این عرصه در  افغانستان در  ناگزیری  بلند می برد.  انتقاالت را  و 
بسیاری موارد به همسایه های ما این امکان را داده است که از آن 
بهره برداری سیاسی کنند و گاهی نیز از این طریق بر دولت فشار 
افغانستان را  به  بارها کاروان کاالی وارداتی  وارد کنند. پاکستان 
فشار  را تحت  این کشور  اقتصادی  نظر  از  تا  نگهداشته  متوقف 
قرار دهد. در بندر حیرتان نیز، دولت ازبکستان با وضع مالیه بر 
تانکرهای حامل مواد نفتی، سبب شده است که قیمت نفت بلند 
برود. راه آهن آتامرات-آقینه چنانچه کار آن تا شبرغان و سپس 
بندر حیرتان ادامه یافت و مشروط به این که پروژه ی اکمال این 
زیادی  تا حدی  را  این مشکل  یابد،  پایان  داخل کشور  در  خط 

برطرف خواهد کرد.
سوم؛ بر اساس ارزیابی های انجام شده، چنانچه این خط تکمیل 
کشور  این  مرز  و  پاکستانی  بنادر  به  افغانستان  وابستگی  شود، 
که  معنا  این  به  یافت.  خواهد  کاهش  80درصد  تا  افغانستان،  با 
تسلط پاکستان بر واردات افغانستان تا حد زیادی کم می شود و 
اهرم فشار اقتصادی پاکستان از این منظر از میان می رود. تا کنون 
محاط به خشکه بودن افغانستان و نیازمند بودن این کشور به بنادر 
پاکستان همواره به عنوان یک مسأله ی مهم اقتصادی در توسعه ی 

تجارت و سرمایه گذاری مطرح بوده است.
به  راهی  گشودن  است.  ناامن  عمدتًا  کشور  جنوب  چهارم؛ 
این  تکمیل  مهم تر،  آن  از  و  افغانستان  شمالی  عمدتًا  کشورهای 
پروژه که پای چین و ایران را نیز در این مسیر باز خواهد کرد، 
می تواند به معنای فرصتی برای توسعه ی تجارت و کاهش قیمت 
و  ساده تر  دست یافتن  دیگر،  منظری  از  شود.  وارداتی  کاالهای 
کم هزینه تر افغانستان به بازارهای منطقه یی می تواند فرصتی برای 
سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی شود و از این جهت به حل 
بحران بیکاری و فقر اقتصادی کمک کند. این فرصت در صورتی 
که حکومت تمهیدات اقتصادی روشن در جهت تقویت اقتصاد و 
تولیدات داخلی بسنجد و انحصار فرصت های اقتصادی مبتنی بر 

صف بندی های اجتماعی را بشکند، ممکن خواهد بود.
سال های  در  افغانستان  دارد.  وجود  نیز  نگرانی هایی  این حال،  با 
آینده با خطر روزافزون تالش داعش برای ورود به آسیای میانه 
مواجه است. شمال کشور در مقایسه با چند سال گذشته ناامن تر 
حضور  کشور،  شمالی  مناطق  از  بسیاری  در  اکنون  است.  شده 
توانایی سقوط  این گروه ها  تقویت شده و  تروریستی  گروه های 
ولسوالی ها و والیات را یافته  است. تأمین امنیت این خط چه در 
هنگام ساخت آن و چه در هنگام بهره برداری از آن، کار سختی 
رشد  فرصت های  نتواند  اگر  حکومت  دیگر،  جهتی  از  است. 
سرمایه گذاری داخلی و تولیدات داخلی را فراهم آورد، افغانستان 
به بازار مصرف کشورهای دیگر بدل می شود و از این جهت، این 

رابطه یا سود اقتصادی یک طرفه خواهد ماند.
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انحصار همسایه ی جنوبی 
می شکند

رییس کمیسیون مستقل انتخابات: 
فهرست دقیق رای دهندگان شفافیت انتخابات را تضمین می کند

یک زن افغان برنده ی جایزه ی زنان در نوآوری سال 2016 بریتانیا شناخته شد 

احدی حکومت را متهم به پرداخت رشوت سیاسی کرد

مجلس نمایندگان: منتظر معرفی نامزدوزیران جدید هستیم

نخستین سفر غنی به بلخ در طی دو سال عمر حکومت وحدت ملی 

20 طالب و چندین پولیس در درگیری در ولسوالی باالبلوک فراه کشته شدند

کمیسیون  رییس  احمدزی،  نجیب اهلل  روز:  اطالعات 
مستقل انتخابات می گوید که کمیسیون متعهد به برگزاری 
دقیق  فهرست  و  است  بعدی  انتخابات   دوره های  شفاف 

رای دهندگان شفافیت انتخابات را تضمین می کند.
آقای احمدزی دیروز )دوشنبه، هشتم قوس( در نشستی 
خبری گفت که کمیسیون مستقل انتخابات تعهد می سپارد 
که تمام توان اش را صرف شفافیت برگزاری انتخابات های 

پیشرو می کند و روش های کار را نیز اصالح می کند.
بعدی  دوره های  شفافیت  برای  که  افزود  احمدزی 
انتخابات می کوشند فهرست رای دهندگان را ترتیب کرده 
نیاز  نیز ارزیابی کنند و در صورت  و مراکز رای دهی را 

محل شان را تغییر دهند.
اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی روز یک شنبه رسمًا 
به کارشان آغاز و رییس کمیسیون و اعضای هیأت اداری 

را انتخاب کردند.
کمیسیون  تاکنون  که  داد  خبر  همچنان  احمدزی  آقای 
انتخابات در راستای اصالحات انتخاباتی، تمامی لوایح و 
طرزالعمل های این اداره را بررسی کرده و آن را مطابق با 

قوانین جدید انتخابات اصالح خواهد کرد.
همچنان رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت به زودی 
جدول زمانبندی انتخابات پارلمانی را اعالن خواهند کرد. 
انتخابات پارلمانی که قرار بود در ماه سرطان سال گذشته 
برگزار شود، اما به سبب اصالح نشدن نظام انتخاباتی به 

تأخیر افتاد.
اکنون انتظارها بر این است که با آغاز کار کمیسیون های 
شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات  آینده  سال  انتخاباتی، 

ولسوالی ها برگزار شود.
انتخاباتی  در همین حال کمیسیون رسیدگی به شکایات 

نیز بر تعدیل کارشیوه ها و مبارزه با فساد اداری و سیاسی 
تاکید می کند.

عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون رسیدگی به شکایات 
برابر  در  که  می دهد  اطمینان  مردم  به  گفته  انتخاباتی 
هرگونه مداخله ی سیاسی ایستادگی کرده و از آرای مردم 

دفاع می کند.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز به بی طرفی اعضای 
تمام  از  نمایندگی  به  و  کرد  تأکید  کمیسیون  این  جدید 
با  را  انتخابات  بعدی  دوره های  که  سپرد  تعهد  آن ها 
تا مورد قبول تمام مردم قرار  شفافیت تمام برگزار کنند 

گیرد.
اصالح در نظام انتخابات یکی از مواد اصلی موافقت نامه ی 
از  پس  که  بود  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  سیاسی 

تنش های انتخاباتی میان اشرف غنی و عبداهلل امضا شد.

اطالعات روز: شکردخت جعفری، زنی افغانی از والیت 
برای  پرتودرمانی  جدید  روش  ارائه ی  به دلیل  دایکندی 
سال  نوآوری  در  زنان  جایزه ی  برنده ی  سرطان،  بیماران 

2016 بریتانیا شد.
رشته ی  در  دکترا  دوره ی  دانشجوی  جعفری  خانم 
فیزیک طبی در دانشگاه ساری بریتانیا است. او  شرکت 
»TrueInvivo« را تأسیس کرده تا بتواند نتایج تحقیقاتی 
را  سرطانی  بیماران  پرتودرمانی  بهبود  زمینه ی  در  خود 
صنعتی کند و در دسترس عموم شفاخانه ها در سراسر دنیا 

قرار دهد.
 Innovate( بریتانیا  نوآوری  نهاد  توسط  رقابت  این 

UK's infocus awards( راه اندازی شده و هدف آن 
حمایت از زنانی است که می تواند الگو و الهام بخش برای 
بریتانیا،  در  رقابت سراسری  این  باشند. هدف  زنان  سایر 
شناسایی، الگوسازی و توانمندسازی زنان مخترع است که 
ظرفیت رهبری در عرصه ی نوآوری و کارآفرینی را دارا 

هستند.
نهاد نوآوری بریتانیا برای هر برنده، ۵0 هزار پوند انگلیسی 

جایزه می دهد.
دانشگاه ساری گزارش داده که شرکت شکردخت جعفری 
)TrueInvivo( روش دقیق تر پرتودرمانی را فراهم کرده 
و زمینه ی معالجه را با هدف گیری دقیق تومورها )دانه های 

مساعد  سالم،  حجره های  هدف گیری  جای  به  سرطانی( 
می سازد.

شکردخت گفته است مرگ پدرش به دلیل ابتال به بیماری 
قسمت  در  را  تخصص اش  او  تا  شده  باعث  سرطان، 
پرتودرمانی  مانیتورینگ  یا    )Dosimetry( دوزیمتری 

بگیرد.
سرطانی  بیماران  درمان  برنامه ی  از  بخشی  درمانی  پرتو 
اشعه  از  استفاده  پرتودرمانی  از  را تشکیل می دهد. هدف 
که  بردن سلول های سرطانی  است، طوری  بین  از  جهت 
اشعه را فقط باید به ناحیه ی سرطانی محدود شده تاباند 
تا بافت های سالم اطراف توده های سرطانی صدمه یی نبیند.

اطالعات روز: انورالحق احدی، رییس  جبهه ی ملی نوین 
تعیین کمیشنران پیشین کمیسیون های انتخاباتی را به حیث 
مشاوران رییس جمهور، رشوت سیاسی برای پنهان کردن 

تقلب های انتخاباتی می داند.
باور آقای احدی، رییس جمهور غنی به خاطر اعضای  به 
انتخاباتی را به حیث مشاوران خود  پیشین کمیسیون های 
انتخابات  در  تقلب ها  از  را  رازهایی  آنان  که  کرد  تعیین 
ریاست جمهوری سال 1393 نزدشان دارند که آقای غنی 

نمی خواهد این رازها آشکار شود.

با صدور فرمانی تمام  رییس جمهور غنی هفته ی گذشته 
منحیث مشاوران  را  انتخاباتی  13 کمیشنر کمیسیون های 
خود تعیین کرد. این اقدام غنی واکنش های تند نهادهای 
ناظر بر انتخابات، مجلس نمایندگان و شماری از احزاب 

و چره های سیاسی را به دنبال داشته است.
این انتقادها در حالی ست که برخی از این کمیشنران در 
انتخابات ریاست جمهوری 1393 متهم به تقلب انتخابات 

به نفع آقای غنی شده بودند.
نمایندگان مجلس نیز در نشست روز دوشنبه از این اقدام 

خالف  را  کار  این  و  کردند  انتقاد  سخت  رییس جمهور 
قانون اساسی کشور دانستند.

جدید  مشاوران  به حیث  کسانی  نمایندگان،  این  باور  به 
ملی  خیانت  به  متهم  شده اند،  گماشته  رییس جمهور 
بودند و باید تحت پیگرد نهادهای عدلی و قضایی قرار 

می گرفتند.
شماری دیگر از نمایندگان از رهبری حکومت خواستار 
نهادهای  قبلی  کمیشنران  استخدام  مورد  در  وضاحت 

انتخاباتی به حیث مشاوران رییس جمهور شدند.

سرنوشت  که  نیست  معلوم  هنوز  روز:  اطالعات 
مجلس  اما  می شود،  چه  ردصالحیت شده  وزیر  هفت 
خواستار  حکومت  به  مکتوبی  فرستادن  با  نمایندگان 
وزیران  کار  ادامه ی  و  شده  جدید  نامزدوزیران  معرفی 

ردصالحیت شده را خالف قانون اساسی می خواند.
مورد  در  نمایندگان  مجلس  دوشنبه  روز  نشست  در 

سرنوشت وزیران ردصالحیت شده بحث کردند. 
وزیران  اجراآت  هرگونه  همچنان  پارلمان  نمایندگان 
ردصالحیت شده را خالف قانون اساسی کشور می خواند.

خواسته  از حکومت  مکتوب  این  در  نمایندگان  مجلس 
اعمال  خصوص  در  ملت  خانه ی  فیصله ی  به  که 

صالحیت های ویژه این خانه احترام بگذارد.
مکتوب افزوده که مجلس هر نوع تقابل را با حکومت به 

ضرر مردم افغانستان می داند و طرفدار آن نیست.
نوشتن مکتوب به جانب حکومت با اعتراضات برخی از 
نمایندگان مجلس روبه رو شد و آنان این اقدام مجلس را 

پایین آوردن شأن مجلس دانستند.
اما ظاهر قدیر، معاون اول مجلس تأکید کرد که استیضاح 

است  مجلس  سرخ  خط  کابینه  وزیران  ردصالحیت  و 
با  به دلیل همکاری  این مکتوب  نمی گذرد ولی  آن  از  و 
حکومت فرستاده می شود و هیچ معامله یی در کار نیست.
قباًل گزارش هایی به نقل از مقام ها در دادگاه عالی منتشر 
شده بود که دادگاه فیصله ی خود را در مورد سرنوشت 
هفته ی  نخست،  روزهای  ردصالحیت شده  ی  وزیران 
اما  هفته گذشت  نخست  روزهای  می کند؛  اعالم  جاری 

تاکنون دادگاه عالی تصمیم اش را همگانی نکرده است.

ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس  روز:  اطالعات 
رییس جمهور غنی برای نخستین بار روز گذشته )دوشنبه، 

هشتم قوس( به والیت بلخ رفت.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن گوی ریاست جمهوری 
دیروز گفت که آقای غنی پس از افتتاح خط آهن آقینه، شام 

روز وارد مزار شریف شد.
به  اجتماعی  شبکه های  در  که  تصاویری  حال  همین  در 
نشر رسیده، نشان می دهد که در قسمت هایی از شهر مزار 
شریف عکس های رییس جمهور نصب شده است. این شهر 

رییس جمهور  از  پذیرایی  آماده ی  کشور  شمال  در  بزرگ 
است.

سرپست  که  بلخ  والیت  به  غنی  رییس جمهور  سفر 
که  دارد  اهمیت  حیث  آن  از  است  نور  محمد  عطا  آن 
روابط  این که  بر  مبنی  رسید  نشر  به  گزارش هایی  اخیراً 
باهم  و  شده  بهتر  نور  محمد  عطا  و  غنی  رییس جمهور 

دیدارهایی داشته اند.
عطا محمد نور در بیش از دو سال عمر حکومت وحدت 
از کار برکنار شد و تاکنون  نه  ملی نه والی تعیین شد و 

اخیر  روزهای  در  است.   مانده  باقی  سرپرست  به حیث 
برخی گزارش ها حاکی بود که سرپرست قدرتمند والیت 
بلخ قصد دارد به صورت مستقیم با ارگ وارد گفت وگو و 

چانه زنی شود.
همچنان گفته شده بود که آقای نور چندین ماه است که 
در کابل به سر می برد و چندین نشست را با رییس جمهور 
به  غنی  رییس جمهور  سفر  هدف  هرچند  است.  داشته 
والیت بلخ اعالم نشده، اما با توجه به این گونه گزارش ها، 

این سفر حکایت از گرم شدن روابط غنی با نور دارد.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت فراه در غرب کشور 
می گویند که پس از حمله ی طالبان بر پاسگاه های امنیتی در 
ولسوالی باالبلوک این والیت، 20 طالب و چندین تن از 

نیروهای امنیتی کشته شده اند.
تلفات نیروهای امنیتی را در این درگیری مختلف گزارش 

شده است.
محمد ناصر مهری، سخن گوی والی فراه، گفته است طالبان 
مسلح، یک شنبه شب در مناطق کنسک و شمالگاه مرکز و 
بر  این والیت،  باالبلوک  منطقه ی کال کالی ولسوالی  در 

پاسگاه های امنیتی حمله کردند.

جمیله امینی، رییس شورای والیتی فراه گفته است در پی 
درگیری ها در ولسوالی باالبلوک، 20 تن از افراد طالبان و 

چهار تن از نیروهای امنیتی کشته شده اند.
خانم امنیی گفته که دو سرباز ارتش و دو سرباز قطعه ی 

خاص کشته شده اند.
محمد ناصر مهری کشته شدن سه سرباز پولیس را تایید 

کرده است.
اما برخی رسانه ها به نقل از منابعی در فرماندهی پولیس 
فراه گزارش داده اند که در این درگیری ها 12 پولیس کشته 
شده اند. محمد عوض یک تن از باشندگان منطقه ی کنسک، 

گفته  تن   12 از  بیش  را  پولیس  کشته شده های  تعداد  نیز 
است. قاری محمد یوسف احمدی که خود را سخن گوی 
طالبان می گوید، مدعی شده که افراد این گروه یک پاسگاه 
پولیس در منطقه ی شمالگاه را تصرف کرده و 13 پولیس 

به شمول فرمانده این پاسگاه را کشته اند.
با این حال سخن گوی والی فراه وضعیت کنونی ولسوالی 

باالبلوک را عادی توصیف کرده است.
که  است  فراه  ناامن  ولسوالی های  از  باالبلوک  ولسوالی 
مخالفان مسلح دولت همواره فعالیت های تخریبی در آن 

داشته اند.



است و اعضای آن عمدتا متشکل از اعضای پیشین طالبان و 
با  اسالمی  دولت  این حال،  با  است.  تروریستی  عناصر  دیگر 
طالبان که قوی ترین نیروی مسلح مخالف حکومت در کشور 

باقی مانده است، اختالفات ایدیولوژیکی دارد.
دولت  طالبان  اعضای  و  حکومتی  نیروهای  با  برخوردها 
ولف،  اما  است.  ساخته  تضعیف  افغانستان  در  را  اسالمی 
کارشناس، باور دارد که این گروه تروریستی قصد دارد پیامی 
را به حکومت و هم چنین طالبان بفرستند که هنوز در سرتاسر 
افغانستان حضور دارد و می تواند تهدید باشد. به گفته ی این 
اقلیت های  به  هشداری  هم چنین  حمالت  این  کارشناس، 
افغانستان بود که از روند صلح با طالبان یا هیچ گروه دیگری 
باید به عنوان  حمایت نکنند. او اضافه کرد: »حمالت داعش 
یک هشدار واضح علیه جامعه ی شیعه دیده شود که با طالبان 

یا حکومت وحدت ملی همکاری نکنند«.

اختالفات فرقه یی
تعدادی از ناظران حمالت اخیر را در یک چارچوب کالن تر 
رقابت بین افراطی های شیعه و سنی می بینند. آن ها استدالل 
هردو  تروریستی  عناصر  توسط  که  گروه هایی  که  می کنند 
را  رویدادهایی  چنین  می شوند،  مالی  تامین  اسالم  شاخه ی 

تشویق می کنند.
چنین حمالت در کشورهایی چون پاکستان توسط گروه های 
بنیادگرای اسالمی انجام شده است و کارشناسان باور دارند 
کالن تر  سناریوی  به  شدن  درگیر  آستانه ی  در  افغانستان  که 
خشونت فرقه یی قرار دارد. داوود ناجی، فعال جامعه ی مدنی، 
می گوید که سیاست خارجی مبهم حکومت افغانستان زمینه 

را برای ظهور این گونه خشونت فراهم کرده است. او گفت: 
»یک روز حکومت به پاکستان نزدیک است و روز دیگر به 
هند؛ یک روز به ایران نگاه می کند و روز دیگر به عربستان 
سعودی. این گونه سیاست های مبهم تمام طرف ها را سردرگم 

می سازد«.
رقیبان  شیعه  اکثریت  با  ایراِن  و  سنی  اکثریت  با  عربستاِن 
برتری  برای  آن ها  تالش  و  جست وجو  هم اند.  منطقه یی 
در  را  ستیزه  قدرت،  سر  بر  جنگ  آن  به دنبال  و  منطقه  در 
اما  است.  ساخته  بیشتر  یمن  و  سوریه  چون  کشورهایی 
شیعیان  علیه  اخیر  حمالت  موج  آیا  این که  کردن  مشخص 
افغانستان در حقیقت توسط گروه های تروریستی در خارج 
افغانستان حمایت شده است، بسیار دشوار و تقریبا ناممکن 

است.

نفر  هزاران  که  زمانی  قوس(   ۵( جمعه  روز  روز:  اطالعات 
مشغول تماشای یک مسابقه ی سرگرم کننده در شهر شبرغان 
مرکز والیت جوزجان بودند، ناگهان جشن موسیقی و مسابقه ی 
بزکشی که جنرال دوستم برگزار کرده بود به یک جنجال بزرگ 

دو رقیب سنتی جامعه ی ازبیک تبدیل شد.
دوستم  جنرال  کودکی  دوران  همبازی  که  ایشچی  احمد 
اول  معاون  دوستم  جنرال  درخواست  از  پس  است،  بوده 
ریاست جمهوری افغانستان برای پیاده شدن از اسبش و رفتن 
از جنرال  بود،  او که در آن لحظه روی َکوچ تکیه زده  پیش 
درخواست می کند که من از اسب پایین می شوم شما از َکوچ. 

جنرال از َکوچ بلند می شود و چند قدمی برمی دارد، و احمد 
بنیانگذاران حزب جنبش ملی و زمانی معاون  از  ایشچی که 
این حزب بوده از اسبش. پس از دو دقیقه صحبت دو رفیق 
به صورت  مشت  با  دوستم  جنرال  سیاسی،  رقیبان  و  کودکی 
به قول پسرش موزه ی مسابقه  که  ایشچی  و  ایشچی می کوبد 
به پایش بود به زمین می افتد و سپس محافظان جنرال دوستم 
احمد ایشچی را در انظار حدود ۵ هزار تماشاچی لت وکوب 
می کند و جنرال دوستم با ماندن پاهایش روی سینه های رفیقش 
حرف های خشم آگینی به او می گوید. پس از مدتی، در ساعت 
جنرال  محافظان  توسط  ایشچی  احمد  جمعه  ظهر  از  بعد   3

دوستم توسط یک موتر منتقل می شود و بابر ایشچی می گوید 
که پدرش حاال در خانه ی جنرال دوستم است.

میان  موجود  مشکل  حل  برای  خودش  به قول  که  منبع  یک 
ازبیک ها تالش می کند به اطالعات روز می گوید که »جنرال 
دوستم در روز جمعه که یک روز سرگرم کننده و تفریحی بود، 
هنگام آوازخوانی یک آوازخوان محلی در محفل گریست و 

بسیاری ها گمان می کنند که او آن روز غیرعادی بود«. 
بابر ایشچی فرزند احمد ایشچی که عضو شورای والیتی والیت 
جوزجان است به اطالعات روز گفت: »جنرال دوستم و پدرم 
نجیب اهلل  زمان حکومت  در  به ویژه  سابق  بسیار  زمان های  از 
پدرم  که  داشتند. و سال هاست  با هم  اختالف نظرهای جدی 
اتفاقی که در مراسم  اما  هیچ فعالیت سیاسی و حزبی ندارد. 
تکان دهنده  ما  همه ی  برای  است،  داده  رخ  بزکشی  مسابقه ی 
است. پدرم لت وکوب شده و سپس به خانه ی جنرال دوستم 

منتقل می شود«.
او می گوید: »از همان روز جمعه تا هنوز با پادرمیانی متنفذان 
محلی از والیت جوزجان و ولسوالی اندخوی فاریاب در تالش 
انتقال  دلیل  که  بدانیم  یا  و  شود  جنجال حل  این  که  هستیم 
پدرم به خانه ی جنرال دوستم چیست. اما متُأسفانه جنرال به 
هیچ کسی پاسخ نمی دهد و صدها تن از بزرگان قومی را که 

کیلومتری  در یک  این مشکل دست به کار شده اند،  برای حل 
دروازه ی خانه اش بی پاسخ گذاشته است«.

تنها  دوستم،  خانه ی  به  پدرم  انتقال  از  پس  که  می گوید  بابر 
موفق شده ایم که روز یکشنبه چند دقیقه با او از طریق تلفن 
صحبت کنیم. او می گوید: »از لحن صدای پدرم فهمیده می شد 
که حالش خوب نیست و این نشان دهنده ی این است که حتمًا 

رفتار خشونت باری با او شده است«.
نامش  نخواست  که  دوستم  جنرال  به  نزدیک  منابع  از  یکی 
فاش شود به اطالعات روز گفت: »احمد ایشجی در خانه ی 
جنرال است و به رسم اعتراض به هیچ درخواست دوستم پاسخ 
نمی دهد. این منبع می گوید که جنرال از او درخواست کرده که 
او را به بیرون از کشور منتقل کند، اما احمد ایشچی تقاضاهای 

او را رد کرده و موضع سختی در برابر جنرال دوستم دارد«.
به  ملی  وحدت  حکومت  از  دیگر  منبع  یک  حال  همین  در 
اطالعات روز گفت که رییس جمهور برای حل این موضوع 
لوی درستیز و معین امنیتی را به خانه ی جنرال دوستم فرستاده 
و جنرال دوستم هیچ وقعی به حضور هیأت دولت برای حل 
در  ایشچی  احمد  از وضعیت  ننهاده و گزارشی  این موضوع 

دست نیست.
بابر ایشچی فرزند احمد ایشچی می گوید که »ما به تمام  اما 

والدینی که کودکان شان را روز دو شنبه، 21 نوامبر، به مسجد 
باقرالعلوم در کابل بردند، کمتر می دانستند که مجبور خواهند 
شد اجساد بی جان کودکان شان را به خانه خواهند برد. در این 
را  انفجاری اش  وسیله ی  انتحاری  بمب گذار  یک  شوم  روز 
در این جا در جریان یک مراسم مذهبی شیعیان انفجار داد و 
حداقل 30 تن را کشت و ده ها تن را زخمی ساخت. شریف، 
یاد می شود و  نامش  به  افغان ها صرف  از  که ]مانند بسیاری 
این حمله کشته شدند  تخلص ندارد[ گفت: »کسانی که در 
هستند«.  عادی  افراد  همه  آن ها  نیستند،  حکومتی  مقام های 

شریف در زمان وقوع این رویداد در داخل مسجد بود.
او با اشاره به حمالت مشابه دیگر که ظاهرا شیعیان افغانستان 
را هدف قرار داده اند، با گریه و زاری گفت: »چرا ما به خاطر 
می گیریم؟«.  قرار  حمله  مورد  حق مان  خواستن  یا  عبادت 
آخرین حمله به دنبال رویداد مشابه دیگر صرف در ماه اکتوبر 
که بیش از 32 تن را در والیت های کابل و بلخ کشت، اتفاق 
می افتد. در ماه جوالی، حمله ی دیگری در کابل بیش از 100 
بودند،  شیعه  هزاره های  اکثریت شان  که  را  معترضان  از  تن 

کشت.
تقریبا تمام تلفات این حمالت که مسئولیت آن را به اصطالح 
»دولت اسالمی« برعهده گرفته است، افغان های شیعه بودند، 
چیزی که نگرانی ها را در مورد افزایش خشونت فرقه یی در 
سرتاسر افغانستان بیشتر ساخته است. چنین خشونتی از زمان 
در  اوایل سال 201۵  در  افغانستان  در  اسالمی  دولت  ظهور 
حال افزایش بوده است. این گروه حمالت بی رحمانه یی را بر 
دیگر اقلیت های مذهبی در سنگرهای مستحکمش در سوریه 

و عراق انجام داده است.
 1۵ برآوردها  براساس  که  جایی  افغانستان،  در  این حال،  با 
شیعه  مسلمانان  را  آن  میلیونی   30 تقریبا  جمعیت  درصد 
یک  فرقه یی  حمالت  می دهد،  تشکیل  هزاره  قوم  عمدتا  و 
جریان  در  طالبان  هرچند  است.  جدید  نسبتا  پدیده ی 
هزاره ها   1990 دهه ی  اواخر  در  افغانستان  در  حاکمیت شان 
را هدف قرار داد، این گروه اما از حمالت اخیر بر مساجد 
شیعیان فاصله گرفته است. با این حال، برخی از اعضای گروه 
طالبان و دولت اسالمی هنوز مسلمانان شیعه را مرتد می دانند 

و بر مساجد و گردهم آیی های آن ها حمله می کنند.

تضعیف حکومت
ژیکفرید ولف، کارشناس جنوب آسیا در دانشگاه هایدلبرگ 
گفت که دولت اسالمی با حمله بر مسلمانان شیعه می خواهد 
فعالیت جامعه ی مدنی در افغانستان را تضعیف کند. او گفت: 
تضعیف  برای  بود  تالشی  هم چنین  داعش  حمله ی  »این 
در  آن  دادن  ناتوان جلوه  از طریق  افغانستان  فعلی  حکومت 
محافظت از اقلیت های این کشور«.  اما این تنها چالشی نیست 
که حکومت در کابل در حال حاضر با آن مواجه است. این 
رییس جمهور  میان  داخلی  از شکاف های  حکومت هم چنین 
تقسیم  توافق  سر  بر  اجرائیه،  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی 

قدرت در حکومت وحدت ملی رنج می برد.
نیروهای  برای  چالش  بزرگترین  هم چنان  طالبان  هم چنین، 
مسئولیت  گرفتن  برعهده  زمان  از  که  است  افغانستان  امنیتی 
به سختی  ناتو،  نیروهای  از  این کشور جنگ زده  امنیتی  کامل 
تاکنون  داعش  نگهداشته اند. حضور  در حاشیه  را  گروه  این 
در چند ولسوالی محدود والیت شرقی ننگرهار تصدیق شده 

نهادهای دولتی مسئول مراجعه کردیم حتا شورای امنیت. اما 
به  کسی  و  نکرده  راستا  این  در  اقدامی  هیچ  هنوز  تا  دولت 

موضوع رسیدگی نمی کند«.
احمد ایشچی و عبدالرشید دوستم با اختالف سنی حدود 3 
سال در یک قریه در ولسوالی خواجه دوکوه والیت جوزجان 
تولد شده اند و خانه های پدری شان حدود یک کیلومتر از هم 

فاصله دارند.
دوران  از  دوستم  جنرال  و  پدرش  که  می گوید  ایشچی  بابر 
اما  داشته اند.  نیز  رقابت  گاهگاهی  رفاقت  ضمن  طفولیت 
اختالفات ایشچی و دوستم در زمان حکومت نجیب به اوجش 
می رسد و سرانجام حزب جنبش ملی دوباره هر دو را در یک 
حلقه ی سیاسی- قومی به عنوان رهبر و معاون حزب جنبش 

ملی قرار می دهد.
بابر می گوید که این همکاری با وجود اختالف نظرها تا زمان 
آمدن طالبان در شمال ادامه داشت و پس از آن که پدرش در 
شاهراه مزارشریف – بادغیس توسط طالبان دستگیر و زندانی 

می شود، اختالف ها دوباره جدی تر می شود.
بابر می گوید که پس از روی کار آمدن حکومت موقت در سال 
2001 پدرش که بیرون از افغانستان بود به کشور برمی گردد و 
تاکنون هیچ نوع فعالیت سیاسی انجام نداده است. اما به عنوان 
یک بزرگ قومی با مردم دیدارها و همکاری هایی داشته است.

جنرال  نزدیکان  با  مکرر  تماس های  وجود  با  روز  اطالعات 
دوستم موفق به اخذ دیدگاه شان در این مورد نشد. اما بشیر 
احمد ته ینج در گفت وگویی با صدای امریکا لت وکوب احمد 

ایشچی توسط جنرال دوستم را رد کرده است.

دویچهویله/مسعودسیفالله

ترجمه:حمیدمهدوی
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چرا شیعه های افغانستان هدف قرار گرفته اند؟

جنرال دوستم یک همبازی دوران کودکی 
و مخالف سیاسی اش را لت و کوب کرده است

افغانستان شاهد افزایش حمالت تروریستی یی بوده است که هدف آن ها اقلیت شیعه ی این کشور بوده است.
 ناظران می گویند که هدف این حمالت تضعیف اعتبار حکومت و افزایش تنش های فرقه یی است. 



می رود.  پیاده  پای  با  یکی  دارد  بایسکل  یکی  دارد  موتر 
جای  به  رسیدن  برای  امکاناتش  و  توانمندی  به  هرکس 
و  اهداف  اعاده ی  برای  همگی  کرده.  فعالیت  خاصی 
که  امکاناتی  و  توانمندی  از  اسالمی  واالی  ارزش های 

داشته استفاده کرده.

با توجه به این که شما گفتید سهم آن چنانی در حکومت 
و  استفاده کردند  از روش خودشان  این ها  نداشته اید، 

فرصت های کالنی را به دست آوردند.
مادی  امکانات  از  اسالمی  حزب  که  کردم  عرض  من 
حرف  مطلقیت  مسأله ی  از  ما  است.  نبوده  برخوردار 
در  اجتماعی صحبت می کنیم.  واقعیت  از یک  نمی زنیم. 
می شود  برداشت  که  قوانینی  و  اصول  اجتماعی  مسایل 
مقامات  حتا  دیگر،  احزاب  تمام  تناسب  به  است.  نسبی 
بسیار بلندپایه که از طرف حزب اسالمی به دولت خدمت 
کرده دستبرد مادی و تصرف در مادیات در ادنا، در حداقل 

ممکن بوده است.

آقای فاروق وردک چه؟
به  آغشته  افرادش  نودفیصد  است  ممکن  اسالمی  حزب 

فساد نباشد. فرق در این است.

برنامه ی سیاسی آقای حکمتیار در آینده چیست؟ 
بهتر است شما حزب اسالمی بگویید چون حزب اسالمی 
یک حزب خانوادگی نیست چنانچه در افغانستان مروج 
است. بنأ برنامه ی شخصی هم نیست. حزب اسالمی یک 
مرامنامه دارد که 48 سال پیش تدوین شده است. مسایل 
مدت،  کوتاه  در  است.  مرعی االجرا  کماکان  آن  عمده ی 
را  اسالمی  حزب  اهداف  اهم  سرتاسری  صلح  اعاده ی 
تشکیل می دهد و تمام اقتضائاتی که این هدف در بر دارد 

و توحید صفوف حزب اسالمی افغانستان.

یکی از بحث های جدی که در حال حاضر مطرح است 
برگزاری لوی جرگه برای تعدیل قانون اساسی و تغییر 
ساختار حکومت است. حزب اسالمی نظرش در این 
مورد چیست؟ شرکت می کند؟ اگر شرکت می کند از 

چه نظر حمایت خواهد کرد؟
اساسی  قانون  حاکمیت  از  افغانستان  اسالمی  حزب 
افغانستان حمایت می کند. تعدیل قانون اساسی افغانستان 
باید از طریق قانون اساسی افغانستان صورت بگیرد. به این 
معنا که قانون اساسی افغانستان پیش بینی کرده است که 
لوی جرگه یی که بتواند قانون اساسی را تغییر بدهد به شکل 
خاصی دایر می شود. یعنی در آن باید نماینده های ولسی 
ولسوالی ها  و  والیتی  شوراهای  و  مشرانوجرگه  جرگه، 
شرکت داشته باشند تا این لوی جرگه بتواند وجه قانونی 
به خود بگیرد. تغییر قانون اساسی از طریق قانونی به این 

معنا است.

در مورد صدارت اجرایی یا جایگاه فعلی داکتر عبداهلل 
اصلی  جنجال  حال  چیست؟  اسالمی  حزب  موقف 
این است که ساختار حکومت تغییر کرده و صدارت 
اجرایی به وجود بیاید و در نتیجه ُمدل حکومت وحدت 
ملی با همین شکل وجه قانونی بگیرد. شما حامی این 
هستید یا می خواهید نظام متمرکزتر و ریاست جمهوری 

باشد؟
خارج از بحث افراد که مقطعی هستند و مفید نیست، تحلیل 
حزب اسالمی افغانستان این است که کشور ما در شرایط 
فعلی ضرورت بیشتر به یک نظام ریاستی متمرکز دارد. 
این یک مطلب بالتشبه خط قرآن نیست، می تواند  ولی 
بنابه  ریاستی  باشد. مسایل صدارتی و  متفاوت  آینده  در 
اقتضای شرایط زمانی و مکانی یک ملت تصمیم گرفته 
می شود. برداشت حزب اسالمی این است که در شرایط 
فعلی با در نظرداشت دست اندازی های بیرونی به خصوص 
همسایه ها در امور داخلی افغانستان و معضالتی که از نگاه 
قومی و زبانی و چند پارچگی هایی که ایجاد شده است، 
نه  هستند  عارضی  پارچه ها  این  که  است  این  ما  تحلیل 
طبیعی. تا زمانی که این مشکالت مرفوع نشده افغانستان 
ضرورت اشد به یک نظام ریاستی دارد اما می تواند ده سال 
بعد یک نظام صدارتی داشته باشد و بیست سال بعد یک 

نظام فدرالی، هیچ کدام این ها اعتقادات دینی نیست.

آقای کریم، قرار است پس از امضای توافق نامه آقای 
بیاید یا نه آن طور که در شبکه های  حکمتیار به کابل 
اجتماعی مطرح شده است مبنی بر این که آقای حکمتیار 
ممکن نیست به کابل برگردد. یعنی تصمیم شان نیست 
در  برود  که  است  شده  داده  این  احتمال  بیاید،  که 
عربستان زندگی کند و حتا بحث هایی وجود دارد که 
در جبهات جنگ  که  است  آن  پی  در  اسالمی  حزب 
نیروی  عربستان  با  توافق  در  یمن  و  مشخصًا  سوریه 

جنگی از افغانستان بفرستد!
تصمیم حزب اسالمی افغانستان این است که برادر مجاهد 
بیاورد. ممکن  به کابل تشریف  حکمتیار در اسرع وقت 
است موقتاً وقفه یی در یکی از والیات داشته باشد. تمامی 
دولت  عملکرد  به  مربوط  زمانبندی اش  و  مطالب  این 
است. حزب اسالمی افغانستان و امیر مجاهدش برای این 
مجاهد  برادر  برای حضور  ما  تصمیم  و  است  آماده  کار 
سرتاسر  در  حزب  دفاتر  تاسیس  و  کابل  در  حکمتیار 

افغانستان و تعمیم کار سیاسی قطعی است.
که  است  افواهاتی  این ها  سعودی،  به  رفتن  به  رابطه  در 
قابل بحث نیست و هم من بعد، بعد از تنفیذ قرارداد صلح 
بین حزب اسالمی افغانستان و دولت جمهوری اسالمی 
افغانستان، حزب اسالمی افغانستان جزء نظام است حتا 
اگر در نظام شرکت سیاسی نداشته باشیم. بنابراین مخالف 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  دولت  گیری های  تصمیم 

به صورت مستقل در خارج اقدام نخواهیم کرد.

قرار بود قرارداد صلح با حضور آقای حکمتیار امضا 
شود ولی از طریق کنفرانس ویدیویی امضا شد. دلیلش 

چیست؟
برادر  که  نبود  امکان پذیر  عملی  نگاه  از  که  این  به خاطر 
مجاهد حکمتیار در کابل تشریف داشته باشند به این دلیل 
که تعزیرات و تهدیدات بسیار محسوسی تا به امروزی که 
ما و شما صحبت می کنیم، باالی این ها و بعضی رهبران 
تا  بود.  ناممکن  کار  این  بنأ  داشتند.  قرار  اسالمی  حزب 
نکرده  اعالن  امریکا رسماً  ایاالت متحده ی  امروز هم  به 
آنان  نظامی  هدف  اسالمی  حزب  امیر  من بعد،  که  است 

قرار نمی گیرد. 

گویا بسیاری از احزاب تحت فشار عربستان سعودی 
حمایت  اسالمی  با حزب  پروسه ی صلح  از  و  آمدند 

کردند. نقش عربستان سعودی را شما تایید می کنید؟
من رییس هیأت مذاکره کننده ی حزب اسالمی هستم. به 
صداقت به شما می گویم که نقش عربستان صفر است، 

مطلقاً صفر است.
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6 سال گفت وگو برای مصالحه؛

یکی از تعهدات توافق نامه این است که حزب اسالمی 
پس از امضای توافق نامه به روند صلح افغانستان کمک 
می کند. به نظر شما در فضای کنونی حزب اسالمی چه 
این  شود  به  منجر  عماًل  که  دارد  بالفعلی  توانایی های 
که حداقل در تامین امنیت افغانستان کمک کند و یا 
مخالفین دولت در بیرون از دایره ی حزب اسالمی را در 

پیوستن به روند صلح تشویق کند؟
حکومت فعاًل با جناحی درگیر است؛ تحریک طالبان، که 
افغانستان را در تصرف دارد و  قسمت وسیعی از خاک 
یک قسمت وسیعی از مردم را تحت کنترل دارد. از دو 
سال به این طرف جنگ هایی صورت می گیرد، ولسوالی ها 
و  بار.  یک بار-دو  والیات  حتا  می شوند،  دست به دست 
نتیجه اش کشته شدن صدها فرد ملکی و غیرملکی است. 
حاال  همین  و  داریم  کار  این  برای  خاصی  برنامه ی  ما 
که  طالبان  قومندان های  از  کثیری  عده ی  بین  ارتباطاتی 
عمدتاً سابق عضویت حزب اسالمی را دارند، وجود دارد 
و در هفته ها و ماه های آینده درصورت همکاری دولت و 
دوستان خارجی شان شما شاهد کم تر شدن خشونت ها در 

کشور خواهید بود.

توافق نامه  این  براساس  که  کرده اید  محاسبه  خودتان 
احتمال این که چقدر از کادرهای حزب اسالمی عمال 
یا  شوند  شناخته  شرایط  واجد  و   جذب  دولت  در 
چقدر از زندانی های حزب اسالمی از زندان ها براساس 

توافق نامه آزاد شوند، آماری تقریبی دارید؟ 
می آیید،  صلح  گفتمان  به  جنگی  گفتمان  از  وقتی 
گفتمان صلح اقتضای حکمی و منطقی اش این است که 
زندانی های دو طرف آزاد شوند. حزب اسالمی افغانستان 
برخالف تنظیم های دیگر هیچ نوع دستبرد مادی و سیاسی 

به بیت المال و حق و جایداد مردم نداشته است.
سیاسی  زندانیان  از  نفری   2400 لیست  امروز  به  تا  ما 

خود را داریم. ممکن است یک تعداد این ها مستحق آزاد 
شدن نباشند ولی امیدوار هستیم تا به 2000 نفر از اسرای 
سیاسی-نظامی ما که به جرم عضویت یا فعالیت نظامی 
در حزب اسالمی اسیر هستند، طی چند هفته ی آینده رها 

شوند. 

آیا آماری از تعداد زندانیانی که در نزد حزب اسالمی 
است، وجود دارد؟

بودند  آن جا  این جا،  در  تعدادی  ندارم.  آماری  شخصاً 
قباًل آزاد شدند. ما امر کردیم که شما منتظر این نباشید. 

اکثریت شان رها شدند ولی تعدادشان زیاد نبود.

شما اشاره کردید که حزب اسالمی به اموال عمومی 
دستبرد نزده و از امکانات مادی استفاده نکرده است. 
ولی از طرف دیگر انشعابی که در حزب اسالمی به وجود 
گزارش های  حتا  برمبنای  اخیر  سال   15 طول  در  آمد 
تحقیقی که رسانه ها نشر کرده، چه شاخه های انشعابی و 
چه افرادی که به نحوی گذشته ی سیاسی شان به صورت 
محکم با حزب اسالمی گره خورده نقش و نفوذ بسیار 

جدی در حکومت داشته.
در این رابطه دو بحث است. یکی این که در حزب اسالمی 
بحث انشعاب مطرح نبوده و ما شاخه ی انشعابی نداریم. 
که  شماره یی  آخرین  در  حلقات شان  و  ارغندیوال  آقای 
در شهادت نشر کردند، نام ارگان مرکزی حزب اسالمی 
را بدون تغییر حفظ کردند. در شماره ی اخیرشان نوشته 
اسالمی  حزب  مجاهد  امیر  با  موافقت نامه  که  کردند 
افغانستان برادر مجاهد حکمتیار. در امارت برادر مجاهد 
حکمتیار هیچ کسی در هیچ زمانی شک وارد نکرده است. 
آن ها نام شان را رییس ماندند. تنظیم شان را راجستر کردند 
که بتوانند کارهای سیاسی کنند. من قباًل مطلب را تشریح 
کردم. شما می خواهید جایی بروید، سه نفر هستید؛ یکی 

در شرایط فعلی حزب اسالمی
 از نظام ریاستی متمرکز حمایت می کند

گفتگو با امین کریم، رییس هیأت مذاکره کننده ی حزب اسالمی افغانستان

بخش چهارم و پایانی
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هرناندو دو سوتو، اقتصاددان پرویی، کتابی دارد با عنوان 
»معمای کاپیتالیسم«، با زیرعنوان »چرا سرمایه داری در 
غرب کامیاب است و در جاهای دیگر ناکام می شود«. 
در  که  می کند  رد  را  دیدگاه  این  خود  کتاب  در  او 
ممالک غیرغربی و رشد نیافته سرمایه یی وجود ندارد 
اقتصاد  شگوفایی  برای  موجود  سرمایه های  میزان  یا 
این کشورها کافی نیستند. به نظر او مشکل در جای 
دیگری است: بیشتر سرمایه های موجود در کشورهای 
توسعه نیافته و جهان سومی »سرمایه های مرده« اند. چه 
چیزی سبب می شود که یک سرمایه به سرمایه ی مرده 
نمی گذارد  که  ناکارآمدی  نظام حقوقی  تبدیل شود؟ 
روشن،  چارچوب  یک  در  کشور  یک  سرمایه های 
باثبات، قابل پیش بینی و از لحاظ قانونی تطبیق پذیر 
به گردش بیفتند. به نظر هرناندو دو سوتو وجود این 
گونه  نظام های حقوقی ناکارآمد )یا اساسا غیبت هر 
راکد مانده  کشورهای  در  سنجیده یی(  قانونی  سامان 
سبب شده که حق مالکیت خصوصی و قراردادها و 
به عنوان  هرگز  این حق  از  ناشی   ِ تعامالت سودمند 
عوامل توسعه ی سرمایه  در جامعه کار نکنند. در نتیجه، 
یا در  افتاده اند  یا راکد  دالر سرمایه ی مرده  میلیاردها 
بازارهای سیاه در گردش اند و به جای آن که اقتصاد 

ملی را رشد بدهند، زمین گیرش می کنند.
اما قصد من در این یادداشت نه معرفی کتاب است 
یاد  به  مرا  اقتصادی. آن چه  نه در دادن یک بحث  و 
آن کتاب انداخت، بحث هایی است که این روزها در 
افغانستان در باب »ثقافت اسالمی« داغ شده. پس از 
آن که حفیظ منصور، نماینده ی مجلس، گفت که در 
کالس های درس ثقافت اسالمی افراطی گری تدریس 
می شود، عده ی زیادی از روحانیان بر او تاختند و تا 

سرحد تکفیرش پیش رفتند.
فرض کنید در درس های ثقافت اسالمی افراطی گری 
آن چه  که  است  این  سوال  نشود.  تدریس  مذهبی 
تدریس خواهد شد )آموزه های دیگر این ثقافت(، چه 
گرهی از عقب مانده گی دردناک ما خواهد گشود؟ اگر 
بپذیریم، و ظاهرا گزیری از پذیرفتن اش هم نیست، 
که رشد اقتصادی و اجتماعی یک کشور بدون به کار 
افتادن صحیح سرمایه ها و دارایی های مادی آن کشور 
ممکن نیست، آن گاه باید پرسید که درس های ثقافت 
را  حقوقی یی  و  معنوی  چارچوب های  چه  اسالمی 
مسیری  در  مادی  سرمایه های  آن  که  می کنند  عرضه 
توسعه آور به جریان بیفتند؟ اگر پاسخ این است که 
این درس ها تنها رستگاری اخروی شاگردان را هدف 
می گیرند، آن گاه این که بزرگان دینی گفته اند »من ال 
معاش له ال معاد له« به چه معناست؟ آیا معنویت در 
کشوری که مردمانش به خاطر فقر و عسرت اقتصادی 

پوست همدیگر را بکنند، ممکن است؟

رییس جمهور محمد اشرف غنی با همتای ترکمنستانی 
خود، قربان قلی بردی محمدوف روز دوشنبه با حضور 
و  افغانستان  ارشد  مقام های  اشتراک  با  مراسمی  در 
ترکمنستان و مهمانان داخلی و خارجی خط آهن میان 

افغانستان و ترکمنستان را افتتاح کردند.
بخش اول مراسم افتتاحیه در ترکمنستان برگزار شد و 
با قطار  افغانستان و ترکمنستان  سپس رؤسای جمهور 
آهن وارد بندر آقینه در والیت فاریاب شده و بخش دوم 

مراسم برگزار شد.
رییس جمهور غنی در مراسم افتتاحیه ی این خط آهن در 
بندر آقینه گفت »امروز یک روز تاریخی برای افغانستان 
و مردمش است« و »خط آهن آتامرات امام نظر- آقینه 
می تواند نقش کلیدی در تجارت میان دو کشور بازی 

کند.«

هدیه ی بی پایان
ضمن  خود  صحبت های  در  کشور  رییس جمهور 
قدردانی از کمک های ترکمنستان به افغانستان، گفت که 
ترکمنستان با هدیه یی بی پایان برای افغانستان آمده است.
بین  پایدار  و  دوامدار  دوستی  اول  گفت  غنی  آقای 
افغانستان و ترکمنستان، دوم هدیه ی اعتبار بر سر آینده ی 

افغانستان از جمله ی این هدیه است.
او گفت: »رییس جمهور ترکمنستان در دو سال گذشته 
تصامیمی را گرفته که صدها میلیون دالر و میلیون ها دالر 
سرمایه گذاری آینده ی ترکمنستان را باالی یک افغانستان 

باثبات و مرفه حساب کرده است.«
او گفت هدیه ی سوم یا هدیه ی امروزی ترکمنستان به 
افغانستان »ارتباط آقینه با شبکه ی ریل بین المللی آسیا 
یک قدم مهم در ارتباط ترکمنستان و افغانستان اما یک 
آسیا  تمام  براعظمی  اقتصاد  ایجاد  راه  در  بزرگ  قدم 

است.«
خط  این  کار  آغاز  با  غنی،  اشرف  محمد  گفته ی  به 
آهن قیمت تمام مواد اولیه مانند قیر، نفت و گاز برای 

افغانستان پایین خواهد آمد.

آرزوی دیرینه؛ افغانستان نقطه ی وصل منطقه شود
آقای غنی در جریان سخنرانی خود گفت افتخار دارد 
سابق  پادشاه  خان،  اهلل  امان  امیر  آرزوهای  از  یکی  که 
او گفت:  امروز در حال عملی شدن است.  افغانستان، 
»امان اهلل خان نظرش این بود که افغانستان باید از راه 

خط آهن نقطه ی وصل منطقه شود.«
به گفته ی آقای غنی، آقینه قدم اول است، مزار شریف 
و حیرتان وصل شده، خط آهن از ایران به طرف هرات 
تمام  که  است  این  هدف  اما  است  ساخت  حال  در 
آینده »یک نطقه ی وصل  افغانستان در ظرف سه سال 

شبکه ی خط آهن باشد.« او گفت: »قدم آینده شیرخان 
مزار  مطالعات سر  آن  از  بعد  است.  بندر-مزار شریف 

شریف-هرات.«
و  چین  که  دارد  تاکید  افغانستان  غنی  آقای  گفته ی  به 
باهم وصل شوند و همچنان  از طریق خط آهن  ایران 
پروژه های بزرگ دیگری روی دست است که افغانستان 
منزوی را مثل ترکمنستان به چهارراه آسیا مبدل خواهد 

کرد.

ما وصل می خواهیم نه فصل
محمد اشرف غنی در بخشی از صحبت های خود یادآور 
شد که سیاست اقتصادی ترکمنستان و افغانستان »این 
است که هر همسایه را شریک رفاه خود می دانند و با 
منافع  آنان  این که  نداریم، جز  هیچ همسایه یی ضدیت 

ملی و منطقوی را زیر پا بگذارند.«
می خواهیم  وصل  ما  جهت  این  »از  گفت:  غنی  آقای 
ترقی  باهم  نه جدایی،  می خواهیم  هماهنگی  فصل،  نه 
می خواهیم نه افراطیت و مرگ.« او گفت هرچه همکاری 

ما زیاد شود، رفاه متقابله نیز زیاد خواهد شد.

اهمیت قاره یی خط آهن افغانستان-ترکمنستان
قربان قلی بردی محمدوف، رییس جمهور ترکمنستان پس 
از آقای غنی به سخنرانی پرداخت و گفت افتتاح خط 
آهن افغانستان-ترکمنستان دارای اهمیت قاره یی است. 
به گفته ی او این خط آهن امکان حمل ونقل منطقه یی را 
افزایش خواهد داد و برای ایجاد هماهنگی در شبکه های 

حمل ونقل منطقه، اروپا و آسیا دارای اهمیت می باشد.
می تواند  آتامرات-آقینه  آهن  خط  ساخت  او  باور  به 

باعث رشد کشورهای منطقه شود.
آقای بردی محمدوف همچنان گفت این خط آهن برای 
حکومت و مردم افغانستان دارای اهمیت ویژه است زیرا 
توسط این خط آهن در کنار حمل ونقل مسافرین اموال 

مورد ضرورت افغانستان نیز انتقال داده می شود.
آقای بردی محمدوف گفت که پس از این افغانستان و 
را  اجتماعی  و  اقتصادی  مشترک  ترکمنستان طرح های 
با حمایت مردم افغانستان اجرا خواهند کرد که شامل 
ساخت جاده، گازرسانی، برق و ساخت مدارس خواهد 
افغانستان تامین  بود؛ طرح هایی که صلح و رفاه را در 

خواهد کرد.

همخوانی منافع ملی با منافع منطقه یی
رییس جمهور ترکمنستان در بخشی از صحبت های خود 
گفت بهره برداری خط آهن افغانستان-ترکمنستان نشان 
با  ملی  منافع  بدهیم،  انجام  مثبت  اگر همکاری  داد که 

منافع منطقه یی مطابقت پیدا می کند.

او گفت: »زمانی که همکاری های مثبت میان کشورهای 
همسایه افزایش می یابد ثابت می شود که منافع ملی و 

منافع منطقه یی چقدر به همدیگر مطابقت پیدا می کند.«

شکست انحصار هشتاد درصدی وابستگی افغانستان 
به بندرهای پاکستان

کابل  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده ی  استاد  فرزام،  رضا 
می گوید افتتاح بندر آقینه یک گام بسیار مهم در عرصه ی 
رشد تجارت و ترانزیت افغانستان است و این می تواند 
در  پایدار  اقتصادی  رشد  برای  را  درازمدتی  زمینه های 

افغانستان خلق کند.
آقای فرزام در تماسی به روزنامه ی اطالعات روز گفت 
درصدی  هشتاد  از  باالتر  انحصار  می تواند  آقینه  بندر 
افغانستان باالی مسیرهای تجارت و ترانزیت افغانستان 
را محدودتر بسازد و وابستگی افغانستان به بندر کراچی 
و گوادر را می تواند بسیار کاهش بدهد. او گفت: »این 
هم در کوتاه مدت و هم در درازمدت به نفع اقتصاد و 

تجارت افغانستان است.« 
افغانستان  امیدواری می کند که دولت  ابراز  آقای فرزام 
با افتتاح چنین بندرهایی زمینه را برای تقویت تولیدات 
این  از  استفاده  حداکثر  بتوان  تا  بسازد  فراهم  داخلی 

مسیرهای ترانزیتی را برد.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخن گوی ریاست جمهوری 
آهن  مسیر خط  روز گفت  اطالعات  روزنامه ی  به  نیز 
که  ایجاد می کند  را  زیادی  آتامرات-آقینه سهولت های 
عالوه بر کاهش وابستگی افغانستان به بندرهای پاکستان، 
تاجران افغانستان می توانند طی پنج روز کاالهای تجارتی 

خود را به اروپا برسانند.
به گفته ی او در گذشته تاجران افغان برای هر تُن پنج 
هزار دالر کرایه پرداخت می کردند و این مسیر این هزینه 

را به یک هزار دالر کاهش می دهد.
خط آهن افغانستان- ترکمنستان از منطقه ی »امام نظر« 
در ترکمنستان آغاز شده و در مرحله ی اول 3.۵ کیلومتر 
داخل خاک افغانستان امتداد یافته است. قرار است این 
خط به طول 3۵ کیلومتر دیگر تا شهر اندخوی والیت 
فاریاب امتداد پیدا کند که هزینه ی آن را بانک انکشاف 

آسیایی متعهد شده است.
بخشی  کشور  داخل  به  ترکمنستان  آهن  خط  امتداد 
افغانستان-  ترکمنستان-  آهن  راه  احداث  طرح  از 
تاجیکستان است. این خط اتصاالتی راه آهن، از آتامرات 
و امام نظر ترکمنستان شروع شده و با عبور از بندر آقینه، 
شهرهای اندخوی- شبرغان- مراز شریف- خلم- قندوز 
و شیرخان بندر را به شبکه ی خطوط آهن تاجیکستان 
وصل خواهد کرد. این مسیر دارای بیش از ۵90 کیلومتر 
خاک  از  آن  کیلومتر   400 حدود  در  که  است  طول 

افغانستان عبور می کند.
معاون سخن گوی ریاست جمهوری شام روز یک شنبه 
به اطالعات روز گفته بود که خط آهن آتامرات- آقینه 

شامل مسیر »راه الجورد« است.
راه الجورد از افغانستان شروع شده و به بندر ترکمن باشی 
کشور ترکمنستان ختم می شود. پس از آن از مسیر شهر 
باکوی آذربایجان به تفلیس گرجستان می رسد و از آن جا 
به قارس در ترکیه. این مسیر در نهایت به استانبول ترکیه 

و بعد به اروپا می رسد.
جاده یی  الجورد  راه  که  هستند  معتقد  افغانستان  مردم 
تاریخی است که حدود 2000 سال قبل الجورد بدخشان 
صادر  اروپا  و  آسیای میانه  کشورهای  به  مسیر  این  از 
نام گذاری  الجورد«  »راه  آن را  دلیل  همین  به  و  می شد 

کرده اند.
در حال حاضر افغانستان در غرب به راه آهن ایران و در 

شمال به راه آهن ازبکستان وصل شده است.

فرهنگ مرده در 
کنار سرمایه ی مرده
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در مسیر الجورد؛ 
الیاس نواندیشخط آهن آتامرات-آقینه افتتاح شد
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اتحادیه ی اروپا ترکیه را به رعایت توافق نامه ی مهاجرت فراخواند

پیروزی استراتژیک نیروهای دولتی سوریه در شرق حلب

ترامپ: میلیون ها نفر در انتخابات امریکا غیرقانونی رای داده اند

تیراندازی در دانشگاه ایالتی اوهایوی امریکا

شرکت های آلمانی در تالش ایجاد ۴۵0 هزار بست کاری جدید

اتحادیه ی  پارلمان  آن که  از  بعد  روز:  اطالعات 
ترکیه  عضویت  مذاکرات  که  کرد  تصویب  اروپا 
دراین اتحادیه متوقف شود، اردوغان رییس جمهور 
این کشور اتحادیه ی اروپا را به فسخ توافق نامه ی 

مهاجرین تهدید کرد.
رییس  یونکر،  کلود  ژان  وله،  دویچه  از  نقل  به 
کمیسیون اتحادیه ی اروپا از رجب طیب اردوغان، 
توافق نامه ی  تا  کرد  تقاضا  ترکیه  رییس جمهور 

مهاجرین با اروپا را حفظ کند. یونکر به روزنامه ی 
توافق نامه  لغو  که  بلجیک« گفت  لیبر  »له  بلجیمی 
رد  را  مهاجران  مورد  در  ترکیه  و  اروپا  اتحادیه ی 
پارلمان  نمایندگان  اکثریت  آن که  از  بعد  می کند. 
اتحادیه ی اروپا به توقف مذاکرات عضویت ترکیه 
در این اتحادیه رای مثبت دادند، اردوغان روز جمعه 
توافق نامه ی  که  کرد  تکرار  را  تهدیدش  دیگر  بار 

مهاجرین با اتحادیه ی اروپا را لغو خواهد کرد.

رییس کمیسیون اتحادیه ی اروپا از تالش های ترکیه 
کرده  قدرانی  مهاجرین  به  دادن  جای  زمینه  ی  در 
است. این کشور بیش از سه ملیون مهاجر را جا 

داده است، چیزی که اروپا به آن اقدام نمی کند.
به این دلیل یونکر افزوده که اروپا نباید ترکیه را در 
این مورد درس بدهد، زیرا ترکیه به مراتب مانند 
به مهاجرین کار  لیبیا در مورد جای دادن  اردن و 

بیشتر انجام می دهد.

می گوید  دولتی سوریه  تلویزیون  روز:  اطالعات 
کامل  کنترل  اسد  بشار  دولت  نیروهای حامی  که 
منطقه ی صاخور در حاشیه ی شرقی شهر حلب را 

در اختیار گرفته اند.
نیروهای دولتی در روزهای  از بی بی سی،  به نقل 
از مناطق شرقی حلب  گذشته بخش های دیگری 
پس  را  هانون  مساکنن  و  بدرو  جبل  جمله  از 
گرفته بودند که تاکنون در اختیار مخالفان مسلح 

حکومت بشار اسد بود.
تصرف  تحت  مناطق  صاخور،  گرفتن  پس  با 
مخالفان در شرق حلب به دو قسمت تقسیم شده 

است.
گفته شده که نیروهای دولتی در حال خنثی کردن 
در  شده  گذاشته  کار  انفجاری  تله های  و  ماین ها 

این منطقه هستند.
لندن  در  که  سوریه  بشر  حقوق  دیده بان  گروه 
مستقر است نیز با تایید پس گرفته شدن منطقه ی 
صاخور می گوید که بدین ترتیب مخالفان همه ی 
محله های شمالی شرق حلب را از دست داده اند.

در همین حال گزارش شده که هزاران غیرنظامی 
ساکن حلب از مناطق شرقی گریخته اند و برخی از 
آن ها وارد مناطق غربی شهر شده اند که در اختیار 

دولت قرار دارد.
این  شمال  در  سوریه  بزرگ  شهر  دومین  حلب 
کشور است و مناطق اطراف آن به مهم ترین جبهه 
نبرد میان نیروهای مختلف درگیر در جنگ داخلی 

سوریه تبدیل شده است.
بمباران  صحنه  اخیر  هفته های  در  حلب  شرق 

شدید جنگنده های سوریه و روسیه بوده است.
در  غیرنظامی  که دست کم 2۵0 هزار  گفته شده 
این مناطق با کمبود مواد غذایی و سایر مایحتاج 

روبه رو هستند.

رییس جمهور  ترامپ،  دونالد  روز:  اطالعات 
منتخب امریکا گفته است که اگر آرای »میلیون ها 
نفری که غیرقانونی رای داده اند« در نظر گرفته 
انتخابات  در  هم  او  عمومی  آرای  تعداد  نشود، 
هشتم نوامبر از هیالری کلینتون بیشتر بوده است.
دموکرات ها  نامزد  کلینتون،  خانم  آرای  مجموع 
کل  در  امریکا  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
آقای  آرای  کل  از  بیشتر  میلیون  دو  ایالت ها 
ترامپ بود، اما آقای ترامپ اکثر کرسی های کالج 
انتخاباتی را برد و به عنوان رییس جمهور منتخب 

معرفی شد.
در  ترامپ  آقای  فارسی،  بی بی سی  از  نقل  به 
توییتی گفته است: »عالوه بر بردن آرای الکترال، 
اگر رای میلیون ها نفری که غیرقانونی رأی دادند 
را در نظر نگیریم، برنده آرای عمومی هم بودم.«
در  »تقلب جدی«  ترامپ همچنین مدعی  آقای 

ایالت های ویرجینیا، نیوهمپشایر و کالیفرنیا شده 
و رسانه ها را متهم کرده است که چشم خود را 
این  در  کلینتون  بسته اند. خانم  تقلب  این  روی 

ایالت ها اکثریت آرا را به دست آورد.
یا  یا جمهوری خواهان هیچ شاهد  ترامپ  آقای 

دلیلی مبنی بر وقوع تقلب ارائه نکرده اند.
سیستم انتخاباتی امریکا موسوم به »کالج الکترال« 

بر اساس آرای عمومی تنظیم نشده است.
در این سیستم هر ایالت بسته به جمعیتش تعدادی 
امتیاز دارد که به جز در دو مورد استثنایی، کل 
در  که  می شود  نوشته  کسی  نام  به  امتیاز  این 
هر  باشد.  کرده  را کسب  آرا  اکثریت  ایالت  آن 
نامزدی که حد اقل 2۷0 امتیاز در سراسر کشور 

به دست آورد رییس جمهور می شود.
بیان  آن  از  پس  را  اظهارات  این  ترامپ  آقای 
کرد که هیالری کلینتون، رقیب او در انتخابات 

شمارش  از  که  کرد  اعالم  ریاست جمهوری 
مجدد آرا در ایالت ویسکانسن حمایت می کند.

مسأله ی شمارش آرای مجدد ایالت ویسکانسن 
نخستین بار از سوی جیل استاین، نامزد حزب 
سبز در انتخابات ریاست جمهوری امریکا مطرح 

شد.
در ایالت ویسکانسن ، دونالد ترامپ با اختالف 
بسیار اندکی هیالری کلینتون را برخالف انتظار 

دموکرات ها شکست داد.
خانم  به  نوامبر   2۷ یک شنبه  روز  ترامپ  آقای 
پیشتر شکست در  او  یادآوری کرد که  کلینتون 

انتخابات ریاست جمهوری را پذیرفته است.
مناظره  از  بخش هایی  همچنین  ترامپ  آقای 
انتخاباتی را که در آن خانم کلینتون بر پذیرش 
نتایج انتخابات تأکید کرده بود را هم منتشر کرد.

اطالعات روز: گزارش ها حاکی است که 9 نفر 
محوطه ی  در  مسلح  فرد  یک  تیراندازی  اثر  در 
دانشگاه ایالتی اوهایو در امریکا، زخمی شده اند. 
طبق گزارش پولیس فرد مظنون کشته شده است.
به گفته آتش نشانی اوهایو، هفت نفر از مجروحان 
از  نفر  دو  حال  که  شده اند  منتقل  بیمارستان  به 
آن ها بهتر شده است اما هنوز از وضعیت سالمت 

پنج نفر دیگر اطالعی در دست نیست.
این تیراندازی روز گذشته )دوشنبه، هشتم قوس( 
کشته  از  حکایت  اولیه  گزارش های  داد.  رخد 
اما جزئیات  ندارد  تیراندازی  این  افراد در  شدن 

بیشتر تاکنون منتشر نشده است. 
نام  به  دانشجویان  از  یکی  بی بی سی،  از  نقل  به 
»اولین  است:  گفته  نیوز  سی  بی  ای  به  سیدنی 
پنج  چیزی که شنیدم صدای فریاد بود و شاید 
صدای  بعد  تیراندازی.  صدای  آن  از  بعد  ثانیه 
یک  از  آمد  به نظرم  که  دیگر  گلوله  سه  شلیک 

سالح دستی شلیک می شد.«
مسئوالن پس از باخبر شدن از این که فردی مسلح 
در محوطه دانشگاه است به دانشجویان توصیه 
کردند: »یا فرار کنید، یا پنهان شوید، یا بجنگید.«

این  توییتر  صفحه ی  در  همچنین  مسئوالن 

دانشگاه از حضور پولیس در صحنه خبر دادند 
و اعالم کردند: »هرجا که هستید پناه بگیرید و به 

دستورهای پولیس عمل کنید.«
می دهد  نشان  دانشگاه  از  شده  ارسال  تصاویر 
دانشجویان صندلی ها را روی هم چیدند تا مانع 

از وارد شدن فرد مهاجم شوند.
این دانشگاه واقع در کلمبوس، مرکز ایالت اوهایو 
و دارای 60 هزار دانشجو است. بر اساس گزارش 
رسانه های محلی، پولیس برای محاصره ی کامل 
دانشگاه به وقت بیشتری نیاز دارد زیرا این یکی 

از بزرگترین کالج ها در سراسر امریکاست.

اطالعات روز: براساس گزارش ها بخش اقتصاد 
آلمان می خواهد در سال آینده ی میالدی نزدیک 
به نیم میلیون بست کاری جدید ایجاد کند. این 
مطلب از نتیجه ی یک نظرسنجی معلوم می شود. 
پرسونل  آوردن  به دست  برای  رقابت  زمان  هم 
واجد شرایط میان شرکت ها شدت گرفته است.
به نقل از دویچه وله، بر اساس یک نظرسنجی 
و  داده  انجام  آلمان  صنایع  و  تجارت  اتاق  که 
داده،  گزارش  آن  نتایج  از  »بیلد«  روزنامه ی 
صحی،  مراقبت های  بخش های  در  به خصوص 
این  در  است.   باال  بسیار  تقاضا  تربیه  و  تعلیم 
آینده ی  سال  در  می خواهند  شرکت ها  بخش ها 
میالدی 1۵0 هزار بست کاری جدید ایجاد کنند. 
قرار است در بخش تجارت و رستورانت داری 
100 هزار شغل جدید و در بخش صنعت در 

مجموع 30 هزار جای کار جدید ایجاد گردد.

و  تجارت  اتاق  اجرایی  مدیر  وانسلبن،  مارتین 
گفته  »بیلد«  آلمانی  روزنامه ی  به  آلمان  صنایع 
وارد  اشتغال  افزایش  ترتیب  این  به  که  است 
حاضر  حال  در  می گردد.  دوازدهم اش  سال 
فقدان کارگران ماهر »ریسک درجه اول« برای 
گفته  ادامه  در  او  می رود.  شمار  به  شرکت ها 
است که این امر می تواند یک دلیل برای افزایش 
وانسلبن  باشد.  شرکت ها  از  برخی  نزد  تقاضا 
سرعت  به  می خواهند  »شرکت ها  که  می گوید 
کارکنان واجد شرایط یا با ظرفیت کاری را قبل 
در  گردند،  روبرو  کمبود شدیدتر  با  که  این  از 

دسترس داشته باشند.«

پناهندگان به عنوان پتانسیل
و  تجارت  اتاق  تقاضا،  افزایش  به  توجه  با 
صنایع آلمان می خواهد تعهد اش در قبال ادغام 

دهد.  ادامه  را  اشتغال  و  آموزش  با  پناهندگان، 
اتاق  رییس  شوایتسر،  اریک  پیش  هفته  دو 
تجارت و صنایع آلمان اعالم کرد که می خواهد 
این بخش  میلیون یورویی که در  به 20  عالوه 
سرمایه گذاری شده است، 1۵ میلیون دیگر را نیز 

در این راستا سرمایه گذاری کند.
اداره های  با  شوایتسر همچنین همکاری خوب 
و  شهرداری ها  حرفه یی،  مکاتب  کاریابی، 
اقدامات داوطلبانه را ستوده است. با این حال، 
یک نقطه ضعف را نیز او یاد آوری کرده. به باور 
او، آموزش زبان آلمانی باید موازی با دوره های 
برده  پیش  برای مهاجران  آموزش های حرفه یی 
شود و از این طریق  پناهجویان می توانند زودتر 
برنامه های  تحت  زبان  آموزش  بیاموزند.  زبان 
ادغام، اغلب توسط شرکت ها ناکافی عنوان شده 

است.
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آغاز به کار خط آهن آقینه-   امام نظر، افزون بر 
فعالیت  نیز  چین،  و  افغانستان  میان  آهن  راه 
بندر چابهار و...، فرصت ها و ظرفیت های تازه یی برای افغانستان 
برای کشوری محبوس در خشونت ها و  فراهم خواهد آورد؛ 
خاطر  به  همواره  که  کشوری  خود.  جغرافیایی  دشواری های 
نداشتن مرز آبی و صعب العبوربودن و فقدان تأسیسات زیربنایی 
ارتباطی، در مصائب خود دست و پا می زده است و هزینه های 

گزافی از این رهگذر پرداخته است.
و  تجارتی  کاالهای  انتقال  دشواری  و  زمان بری  هزینه بری، 
برای  این جغرافیا  بر مردم  را  راه  صادرات و واردات همواره 
و  فرهنگی  فکری،  دادوستدهای  و  ارتباطات  و  کاالها  تبادل 
با دیگر همسایگان و سرزمین ها بسته است.  موقعیت  تجربی 
یک سو،  از  اگر  افغانستان  سیاسی  جغرافیای  و  جغرافیایی 
یکی از عوامل عقب ماندگی آن تواند بود، از سوی دیگر، اگر 
ظرفیت های موجود در آن به درستی فهم شود، کشور می تواند 
به پل- مرکز مبادالت و ارتباطات منطقه یی و بین المللی بدل 
کشورهای  امنیتی  و  سیاسی ـ اقتصادی  ثبات  این گونه،  شود. 
گره خوردن  و  یافت  خواهد  ناگسستنی  پیوندی  هم  به  منطقه 
منافع اقتصادی کشورهای منطقه به هم و محوریت افغانستان 
در آن، وزن سیاسی و نفوذ منطقه یی آن را افزایش خواهد داد 
و وابستگی و  نیازمندی اقتصادی و ارتباطی همسایگان به آن، 
زمینه ساز دست یافتن کشور به ثبات سیاسی و امنیتی  خواهد بود.

اقتصاد،  هم  امر  به  حکومت  توجه  عطف  و  اقتصادی  رونق 
چشم اندازهای رشد و توسعه پیش روی کشور خواهد گشود، 
هم سیاست را از رقابت های پرمالل و بالهت بر سر امور و 

منابع اقتدارآمیِز صرف، نجات خواهد داد.
بدیهی است که پیامد وابستگی بودجه یی کشور به کشورهای 
و  کمک ها  است؛  امنیتی  و  سیاسی  وابستگی   خارجی، 
حمایت هایی که دیرـزود به پایان خواهد رسید. نیز رهاشدن 
فساد،  در  غرق  و  مخدر  مواد  به  وابسته  و  مافیایی  اقتصاد  از 
ایجاد فرصت های شغلی و... بدون رشد و توسعه اقتصاد سالم 
ملی ناممکن است. سیاست باید به اقتصاد معطوف شود و از 

بازی های پرهزینه و شرم آور فاصله گیرد.
ارجمندی  برای  و  بی بدیل  فرصت های  مردم  و  کشور  این 
رشد و توسعه را از دست داده است. رشد اقتصادی و دغدغه 
اقتصادی داشتن، سبب تلطیف سیاست ورزی، و در نهایت این که 
استقالل  سبب  ارتباطی،  امکان های  افزایش  و  راه ها   ساخت 

سیاسی و اقتصادی کشور خواهد شد.

زن: »این ضعیفه«!
افغان، یک زن هزاره  خبر موفقیت یک زن 
که از فقیرترین والیت افغانستان، از دایکندی، برخاسته، را 
که  مرضی  مخوف تری  علیه  درمبارزه  موفقیت  ای  خواندم. 
خدمتی  می کشاند،  مرگ  کام  به  را  نفر  هزار  صد ها  سال ها 
به بشریت است. شکر دخت جعفری تنها مایه مباهات پدر 
و مادر و فامیل و مردم افغانستان نیست. من برای او آینده 

درخشانی در این راه پیش بینی می کنم.
از یک  را  ما  نباید  نمود  را شیرین  ما  این »شکر« که خاطر 
مردم  اکثریت  برای  افغانستان،  در  کند.  دور  تلخ  واقعیت 
)حتا تحصیلکرده ها( زن همان »سیاه سر« و »ضعیفه« است. 
همان  هستیم  قایل  او  برای  که  اجتماعی  نقش  بزرگ ترین 
و  ثمر  سیما  مانند  زنانی  وجود  است.  بودن  اوالد ها«  »مادر 
کوچه  شاخه های  علمی  و  فرهنگی  مدنی،  فعالین  دیگر  یا 
یک جنگل تیره و تار زن ستیزی است. زن افغان، اگر شرایط 
مهیا باشد مانند خانم جعفری به مقام باالی علم و ساینس 
می رسد و یا مانند مریم منصف وزیر دولت یک کشور بزرگ 

غربی می شود.
همین لحظه به خاطرم می آید که زن ها بزرگ ترین کشورهای 
بنگله  پاکستان،  هند،  آسیا  در  نموده اند.  رهبری  را  جهان 
دیش، سریالنکا، کوریای جنوبی، اندونزیا، در امریکای التین 
مهم ترین کشور های آن برازیل، آرژانتین ... امروز دو قدرت 
بزرگ اروپا انگلستان و آلمان توسط زنها اداره می شود. ایتالیا، 
فرانسه، سویدن، فنالند، ناروی، هالند، ترکیه .... همه نخست 
وزیر زن داشتنه اند. در امریکا هیالری کلینتون درصورتی که 
نمی بود  وغیردموکراتیک  قدیمی  امریکا  انتخابانی  سیستم 
ترامپ  از  بیشتر  رای  میلیون  دو  او  می شد.  جمهور  رییس 
دارند.  دفاع  وزیر  اروپایی  کشور   ۷ حاال  همین  نمود.  اخذ 
بزرگ ترین دانشمندان زن اند. تنها کسی که دو بار جایزه ی 
نوبل علمی را کسب نمود یک زن فرانسوی، ماری کوری، 
بود. در منطقه ما بعد از تاگور شاعر هندی، شیرین عبادی 
یک زن ایرانی جایزه نوبل را نصیب شد. سیما ثمر تا آخرین 
لحظه 4 سال قبل کاندید برتر نوبل صلح بود. البته این لیست 

دراز و بلند است. این همین لحظه از خاطرم گذشت.
باز هم می گوییم که زن ناقص العقل هست؟ کافی نیست که 

بگوییم باید جامعه تغییرکند، برابری زن و مرد تآمین شود.
از خود شروع کنیم. نگاه خود را به زن، در قدم اول به زنان 

فامیل، تغییر بدهیم.

Shakor Nazari
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بگو مگو از



نشریات  تمام  واکنش  این  آنوئتا،  در  معجزه  یک 
بارسا  شب  یک شنبه  تساوی  به  بارسلونا  چاپ 
مقابل سوسیداد بود؛ بدون شک بدترین بازی فصل 

آبی اناری ها. 
چگونه می توان نمایش بد بارسا در این بازی را 

توضیح داد؟
نداشت.  توجیهی  هیچ  جای  بارسا  بد  نمایش 
بارسلونا با آگاهی کامل و علم به این موضوع که 
حق امتیاز از دست دادن در زمین سوسیداد را ندارد، 

به مصاف این تیم آمده بود. 
با توجه به پیروزی رئال مقابل اسپورتینگ خیخون، 
به  محکوم  ال کالسیکو،  به  مانده  هفته  یک  بارسا 
پیروزی بر سوسیداد بود، تا با آرامش کامل به بازی 
با رئال برسد. بارسا می دانست که هر گونه لغزشی 
باعث خواهد شد که فاصله در صدر جدول با رئال 
بیشتر شود و این به منزله افزایش استرس و فشار در 
ال کالسیکو خواهد بود که مبادا فاصله با رئال پس 

از بزرگ ترین دوئل فصل بیشتر هم بشود. 
با وجود آگاهی بازیکنان بارسلونا به عواقب ناکامی 
در آنوئتا، آن ها بدون انگیزه و شور الزم وارد بازی 
توپ  گرفتن  دنبال  به  دقیقه   90 تمام  در  و  شده 
گونه یی  به  اول  نیمه  بودند.  بازیکنان سوسیداد  از 
گذشت که حتی یک شوت داخل چارچوب نیز از 
بارسلونا شاهد نبودیم و در نیمه دوم هرچند اوضاع 
کمی بهتر شد؛ اما سوسیداد همچنان حاکم مطلق 

زمین بود. 
انریکه مغلوب جنگ تاکتیکی با اوزه بیو شد؟

آنچه که در مورد بازی یک شنبه شب می توان گفت 
این است که سرمربی سوسیداد، نبرد تاکتیکی را از 
لوئیس انریکه برد و سرمربی بارسا در تمام طول 
کند.  خنثی  را  بیو  اوزه  حربه های  نتوانست  بازی 
بازی  خود  اخیر  بازی  چند  خوبی  به  سوسیداد 
با این شیوه بازی آشنا  انریکه به خوبی  می کرد و 
پیش  از  حرکت  یک  زاییده  سوسیداد  گول  بود. 
تمرین شده بود. مشخص بود که هفته ها روی این 
نوع بازی زمان صرف شده است. سوسیداد با بارسا 

مثل خودش بازی می کرد. کنترل توپ و میدان را 
بودند  محبور  بارسا  بازیکنان  و  داشت  اختیار  در 
برای پس گرفتن توپ به این سو و آن سو بدوند. 
گویی جای دو تیم عوض شده بود و انریکه انگار 
به نیمکت نشین هایش اطمینان نداشت و تا پایان 
بازی تنها یک تعویض انجام داد. حتی ورود دنیس 
سوارز به جای راکیتیچ نیز نتوانست تغییری در روند 
بارسا به وجود بیاورد. رافینیا و آلکاسر هم بازیکنان 
نیمکت  نبودند و روی  انریکه  برای  مورداعتمادی 
باقی ماندند. سوال اینجاست که آلکاسر برای چه 

تابستان امسال به بارسلونا پیوست؟
یک  به  تبدیل شدن  در حال  مسی  به  وابستگی 

معضل خطرناک در بارسلونا نیست؟
مساله اینجاست که مسی هم نمی تواند همه بازی ها 
در گالسکو  شاید  او  بیاورد.  در  بارسلونا  برای  را 
با نبوغش بارسلونا را پیروز بازی با سلتیک کرد؛ 
اما برابر سوسیداد تک گول او هم نتوانست باعث 
کسب سه امتیاز برای آبی اناری ها شود. در روزهایی 
کرده اند؛  فراموش  را  گول زنی  نیمار  و  سوارز  که 
نفر  از یک  بیش  به  پیروزی  برای کسب  بارسلونا 
نیاز دارد. بارسلونا نمی تواند و نباید فقط به مسی 

وابسته باشد. 
پیکه نباید برای جلوگیری از ریسک مصدومیت 

تعویض می شد؟
فقط پیکه می داند که وضعیتش در بازی یک شنبه 
شب چگونه بود. شکی نیست که او اگر در اواخر 
نیمه اول دچار مصدومیت نمی شد، مانع گول اول 
تعویض  نیمه  دو  بین  پیکه  می شد. چرا  سوسیداد 
نشد؟ در غیاب متیو و اومتیتی، این مارلون برزیلی 
از تیم دوم بارسا بود که باید جانشین پیکه می شد اما 
نه خود پیکه و نه انریکه، به توانایی مارلون اطمینان 
فداکاری  با  پیکه  که  شد  همین  و  نداشتند  کامل 
با وجود دردی که  انتها  به  تا  را  بازی  داد  ترجیح 
احساس می کرد در زمین ادامه دهد؛ حتی به قیمت 
شدت یافتن مصدومیت و در نتیجه از دست دادن 

ال کالسیکو. 

اولی هوینس، رئیس باشگاه بایرن مونیخ مدعی شد 
که باستین شواین اشتایگر باید از یونایتد به خاطر 

رفتار بسیار زشت آن ها با او، انتقام بگیرد. 
آخر  روز  تا  بودم  شواینی  جای  »اگر  گفت:  او 
بیاورد  باال  خون  یونایتد  می کردم  کاری  قراردادم 
بازی  ماه گلف  و سپس خداحافظی می کردم. هر 

تنیس  بازی های  به  همسرم  همراه  به  و  می کردم 
می رفتم. باشگاهی مثل یونایتد به خاطر این رفتارش 
باید مجازات شود. طبق آن چه من شنیده ام، باستین 
به بازنشستگی از فوتبال نزدیک است. فکر نمی کنم 
با بازگرداندن او به بایرن کاری به نفع خودمان یا 

او کرده باشیم.«

تونی کروس، هافبک رئال مادرید مدعی شد که هیچگاه 
به بارسلونا نخواهد پیوست و قصد دارد در رئال مادرید 

بازنشسته شود. 
رونالدو  و  فیگو  انریکه،  الدروپ،  چون  بزرگی  بازیکنان 
برای هر دو تیم رئال و بارسا به میدان رفته اند ولی کروس 
عالقه یی به چنین کاری ندارد. او اخیرا قراردادش را تا سال 
2022 با رئال تمدید کرده و در اندیشه بازنشسته شدن در 

این تیم است. 
بارسلونا حتی  به  »پیوستن  با کیکر گفت:  او در مصاحبه 
در تصور من هم نمی آید. بعضی انتقاالت هستند که شما 
قطعا به آن ها تن نخواهید داد. این به خاطر احترام است، 
احترام به سنت ها و هواداران. وقتی قراردادم با رئال تمام 
شود 32 ساله هستم. پیش بینی نمی کنم که تا سن 38 یا 39 
فوتبالیست  بازی کنم. در 32 سالگی یک  فوتبال  سالگی 
بهترین دوران فوتبالش را پشت سر گذاشته و به نظرم سن 
و سال خوبی برای بازنشستگی باشد ولی دوست ندارم از 
حاال برای 6 سال بعد نظر بدهم. رئال مادرید باشگاه من 
زیادی  پیشرفت  من  اخیر  نیم  و  دو سال  در طول  است. 
چه از نظر فوتبالی و چه شخصیتی داشته ام. از روز اول 
از هم تیمی هایم ، هواداران و مربیان واکنش مثبت دریافت 

کرده ام.«

یورگن کلوپ، سرمربی لیورپول، مدعی شد که تیمش آماده 
تقابل با تیم های اتوبوسی است. 

او گفت: »فکر می کنم شکی نیست که تیم ما آماده بازی 
کردن مقابل تیم های اتوبوسی است. تمام توانایی های الزم 
برای تقابل با آن ها را داریم و فکر می کنم باید صبور باشیم. 
اگر گول اول را زود بزنیم و سپس با فاصله کوتاه بتوانیم 
گول دوم را بزنیم، گول های سوم و چهارم پس از آن به 
ثبت خواهند رسید. روند بازی تغییر خواهد کرد ولی همه 
چیز به فاصله گول اول و دوم بستگی دارد و اگر بیش از 
آن طول بکشد، مهم ترین چیز این است که نباید ناراحت و 
ناامید شد. سال گذشته شرایط کمی فرق داشت و تیم های 
کمی مقابل ما دفاعی بازی می کردند. امسال، چون ما بهتر 
از قبل شده ایم، باید به شرایطی که تمام تیم ها دفاعی باشند 

عادت کنیم.«

دیگو سیمئونه، پیروزی بر اوساسونا را بسیار مهم ارزیابی 
کرد. سیمئونه گفت: »این نتیحجه برای ما بسیار مهم بود 
و حالتی که بازی را به پایان رساندیم نیز بسیار با اهمیت 
است. در نیمه دوم ما سازماندهی و قدرت جمعی زیادی 
زیادی از خود ارائه دادیم و فارغ از نتیجه، ما با تیمی بازی 
ما  دوم  نیمه  در  آن ها  نمی شدند.  تسلیم  هرگز  که  کردیم 
را مجبور کردند که 3 تغییر در ترکیب خود داشته باشیم. 
حقیقت این است که من از گول زنی و نتیجه حاصل شده 
خوشحالم. ما به یک پیروزی در اللیگا احتیاج داشتیم و در 
دیداری سخت آن را به دست آوردیم. زمان باخت طبیعتا 
ما کمی عصبانی هستیم. اتلتیکومادرید به پیروزی عادت 

داشت اما دو بازی متوالی شکست خورده بودیم.«

یحیی توره قصد دارد در جنوری در لیست چمپیونزلیگ 
منچسترسیتی قرار بگیرد تا در نیم فصل دوم بتواند در این 

رقابت ها برای سیتی به میدان برود. 
فصل  ابتدای  از  گواردیوال  با  اختالف  خاطر  به  که  توره 
دو  در  عذرخواهی اش  از  پس  بود،  شده  نیمکت نشین 
بازی اخیر 90 دقیقه بازی کرد و گفته می شود که او در 
تمرینات سیتی از ابتدای فصل، 8 کیلو وزن کم کرده است. 
وجود  توره  و  او  بین  که  مشکالتی  خاطر  به  گواردیوال 
داشت، هافبک ساحل عاجی را از فهرست اروپایی تیمش 
در ماه آگست خارج کرد و فهرست بعدی در مرحله حذفی 
ارائه می شود. حال توره از انگیزه هایش برای بازگشت به 

فهرست گواردیوال صحبت کرد. 
سیتی  اروپایی  فهرست  به  می خواهم  که  »البته  گفت:  او 
مهم ترین  ماندم.  سیتی  در  که  است  همین  برای  برگردم. 
چیز برای من کمک کردن به تیم است و همین طور کمک 
کردن به مربی که بسیار بسیار باهوش و تاکتیکی است. فکر 
می کنم وقتی تمام تفکر او به تیم منتقل شود، تیم بسیار 

خوبی خواهیم بود.«

بارسلونا این هفته برابر سوسیداد، پس از مدت ها در اللیگا 
مالکیت توپ و میدان را به حریف خود واگذار کرد که در 

نوع خود بسیار عجیب است. 
فلسفه بازی بارسلونا متکی به حفظ توپ و کنترل حریف 
است و پاسکاری های متوالی، یکی از اساسی ترین نکاتی 
است که در تمام بازی های بارسا دیده می شود؛ اما یک شنبه 
ناشناخته  بارسلونای  شب در زمین سوسیداد، شاهد یک 
از  برتر  نقاط زمین  تمام  بود که در  این حریف  بودیم و 

آبی اناری ها نشان می داد. 
یک  با  توانست  مسی  گول  لطف  به  شرایطی  در  بارسا 
امتیاز ورزشگاه آنوئتا را ترک کند که حتی نشریات چاپ 

بارسلون نیز این تساوی را به یک معجزه دانسته اند. 
آمار این بازی نیز در نوع خود عجیب است. 

به سوسیداد واگذار  به 48  را ۵2  مالکیت توپ  بارسلونا 
بارسا  به  به 10 در شوت زنی نسبت  کرد؛ سوسیداد 1۷ 
موفق تر عمل کرد؛ ضمن این که شوت های داخل چارچوب 

نیز 6 به 2 به نفع تیم میزبان بود. 
در کرنرها نیز 8 به 6 برتری از آن سوسیداد بود و جالب 
حالیکه  در  داشت؛  مهار   11 بارسا  دروازه بان  این که 
دروازه بان سوسیداد تنها یک بار مجبور به واکنش در تمام 

90 دقیقه شد. 
این آمار در پایان نیمه اول برای بارسلونا بدتر نیز بود. بارسا 
تا دقیقه 41 حتی موفق به ورود به محوطه جریمه سوسیداد 

نیز نشده بود.

دروازه بان  کورتوا،  تیبو  که  است  کرده  ادعا  سان  نشریه 
و  کرده  رد  را  قراردادش  تمدید  پیشنهاد  بلژیکی چلسی، 

منتظر رسیدن پیشنهاد رئال مادرید است. 
تیبو کورتوا سه سال به عنوان بازیکن قرضی چلسی در 
اتلتیکو بازی کرد و سال 2014 به باشگاه لندنی بازگشت. 
او در دو فصل اخیر دروازه بان ثابت چلسی بوده و باعث 
جدایی پتر چک از این تیم شد. به ادعای سان، هفته گذشته 
از سوی مدیران چلسی به کورتوا پیشنهاد تمدید قرارداد 
ارائه شد اما این بازیکن آن را رد کرده؛ چراکه منتظر است 
تا با رسیدن پیشنهاد رئال به این تیم بپیوندد. قرارداد فعلی 
کورتوا تا سال 2018 اعتبار دارد. عالوه بر رئال، بارسلونا 
نیز عالقمند به جذب کورتوا است. سان همچنین ادعا کرده 
است که چنین پیشنهادی به دیگو کاستا نیز ارائه شده و او 
فعال در این زمینه سکوت اختیار کرده است. کاستا عالقمند 

است تا به باشگاه سابق خود، اتلتیکو بازگردد. 

لوئیس انریکه، سرمربی بارسلونا یک امتیاز کسب شده در 
زمین سوسیداد را یک معجزه دانست. 

تاریخ  بازی های  از ضعیف ترین  یکی  این هفته در  بارسا 
عبارتی  به  و  کرد  مساوی  زمین سوسیداد 1-1  در  خود، 
کرد.  فرار  حتمی  شکست  از  مسی  گول  لطف  به  دیگر 
سوسیداد دو بار به تیرک دروازه بارسا کوبید و یک گول 

سالم این تیم نیز پذیرفته نشد. 
ارزش ترین  با  »این  گفت:  بازی  پایان  در  بارسا  سرمربی 
مساوی فصل ما بود. به پایان رساندن این بازی با نتیجه 
1-1 واقعا معجزه بود. در نیمه دوم بهتر از نیمه اول بازی 
بی عدالتی  یک  می بردیم،  را  بازی  این  اگر  ولی  کردیم؛ 
ما  از  بهتر  نظر  هر  از  که  بود  سوسیداد  حق  در  محض 
بازی کرد. آن ها با 6 بازیکن در مرکز زمین، هافبک های 
برنده  نیز  را محو کردند و حتی در ۵ درصد دوئل ها  ما 
نبودیم. سوسیداد با توپ و بدون توپ بهتر از ما ظاهر شد؛ 
طوریکه ما ۵ پاس متوالی هم به یک دیگر نمی دادیم. بازی 
بدون توپ ما افتضاح بود. خیلی مواقع باخت های ما روی 
بازی دفاعی حریفان بوده ولی امشب تسلیم بازی خوب 

سوسیداد بودیم و خوشحالم که یک امتیاز کسب کردیم.«
بازی ها  این  با  گفت  که  بازی  پایان  در  پیکه  اظهارنظر 
نمی توان قهرمان شد: »همیشه گفته ام که مصاحبه پس از 
بازی  فضای  در  آن ها  است.  خطرناک  بازیکنان  با  بازی 
عادی  شرایط  در  که  بزنند  حرف هایی  شاید  و  هستند 
از هفته  ناامیدی در فتح اللیگا پس  از  نمی زنند. صحبت 
سیزدهم اغراق آمیز است. مطمئنا در بازی های بعدی مثل 

امشب نخواهیم بود.«
ال کالسیکو: »هفته بعد بازی با رئال تعیین کننده خواهد 
خواهیم  تیم  این  با  پایاپای  نبردی  که  دارم  اطمینان  بود. 
بازی: »یک برخورد  انتهای  داشت.« مصدومیت مسی در 
کوچک در انتهای بازی رخ داد ولی تا جاییکه من می دانم 

چیز خاصی نبود.«

توره: می خواهم 
به فهرست اروپایی سیتی برگردم

آمار باورنکردنی 
دیدار سوسیداد و بارسلونا

کورتوا و رد تمدید قرارداد چلسی 
به خاطر رئال

انریکه: اگر می بردیم، 
بی عدالتی محض بود

کروس: پیوستن به بارسلونا 
در تصورم هم نمی آید

کلوپ: آماده تقابل 
با تیم های اتوبوسی هستیم

سیمئونه: به پیروزی در اللیگا نیاز 
داشتیم

در مورد معجزه آنوئتا؛ بدترین بازی فصل بارسا

هوینس: شواین اشتایگر باید یونایتد را مجازات کند
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رونالدو و رکورد 400 گول زده برای رئال مادرید
گول دومی که رونالدو به خیخون زد، چهارصدمین 
گولش در مجموع بازی های رسمی و دوستانه برای 

رئال مادرید بود. 
به لطف همین دو گول رونالدو بود که رئال توانست 

به زحمت خیخون را در برنابئو شکست دهد. 
بدین ترتیب رونالدو تعداد گول هایش در بازی های 
رسمی برای رئال به 3۷6 رسید که اگر 24 گول او 
مجموع  کنیم،  اضافه  نیز  را  دوستانه  بازی های  در 

گول هایش برای کهکشانی ها به 400 می رسد. 
بازی  در  را  رئال  برای  خود  گول  اولین  رونالدو 
دوستانه مقابل دپورتیوو کیتو در 28 جوالی 2009 
به ثمر رساند و 26۷8 روز بعد، او حاال 400 گوله 

شده است. 

یک  قهرمانان،  لیگ   2 فصل،   8 این  در  رونالدو 
باشگاه  جهانی  جام  یک  ری،  دل  کوپا  دو  اللیگا، 
ها، دو سوپرکاپ اروپا و یک سوپرکاپ اسپانیا را 
فردی  افتخاراتی  تیم  این  در  و  کرده  فتح  رئال  با 
نظیر دو توپ طال و 3 کفش طال را نیز از آن خود 
کرده است. رونالدو به چهارمین توپ طالی دوران 

فوتبال خود نیز بسیار نزدیک است. 
رونالدو همچنین برای ششمین سال متوالی توانست 
تعداد گول های خود در یک سال میالدی را از مرز 
 2016 سال  در  بدینجا  تا  او  دهد.  عبور  گول   ۵0
موفق به زدن ۵1 گول برای رئال و تیم ملی پرتگال 
شده است. او در ۵ سال گذشته نیز به ترتیب ۵۷، 

61، 69، 63 و 60 گول به ثمر رسانده بود. 
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موسسه یونسکو؛ جایزه سواد آموزی بی بی گل را 
به موسسه انافی اهدا کرد

ســازمان علمــی، فرهنگــی و تربیتــی ملــل متحــد )یونســکو( جایــزه ســال 2016 ایــن موسســه موســوم بــه "جایــزه ســواد آمــوزی بــی بــی گل"را 
بــه پــاس تــالش هــای موسســه ملــی آفغــان هــا بــرای آمــوزش بزرگســاالن یــا انافــی )ANAFAE( در راســتای تعلیــم و تربیــه، بــه ویــژه برنامــه 
هــای موثــر ســواد آمــوزی بــه ایــن موسســه اهــدا کــرد. حیــات اهلل مرزایــار مســوول نظــارت وارزیابــی  موسســه ملــی افغــان هــا بــرای آمــوزش 
بزرگســاالن ایــن جایــزه را روز یکشــنبه مــورخ 30عقــرب 1395 برابربــه 20 نوامبــر 2016 بــا حضــور بانــوی اول بــی بــی گل )روال غنــی(، داکتــر 
ــده یونیســکو در  ــس ونماین ــس، رئی ــن ســوادآموزی وپتریشــیا مکفلیپ ــر ســردار محمــد رحیمــی معی ــارف، داکت ــف بلخــی وزیرمع اســداهلل حنی

افغانســتان  طــی محفلــی در دفتــر رســانه هــای دولــت دریافــت کــرد.

موسســه ملــی افغانهــا بــرای آمــوزش بزرگســاالن یــا انافــی یــک نهــاد غیــر دولتــی و غیــر انتفاعــی بــوده کــه بــه شــماره 26 در ســال 1384 برابــر 
بــا 2005 میــالدی  در وزارت اقتصــاد ریاســت انجوهــای داخلــی ثبــت و راجســتر گردیــده اســت. 

هــدف اساســی موسســه انافــی تقویــت سیســتم آمــوزش ســواد آمــوزی و آمــوزش بزرگســاالن جهت کاهــش فقر و انکشــاف متــداوم در افغانســتان  
بــوده کــه جهــت رســیدن بــه ایــن هــدف موسســه انافــی از ســال تاســیس تــا حــاال فعالیــت هــای چشــم گیــری را در راســتای ســواد آمــوزی 

وآمــوزش بزرگســاالن بــرای قشــر جوانــان و نوجوانــان اعــم از انــاث و ذکورانجــام داده و میدهــد. 
ــان  ــل و والیــات تحــت پوشــش آمــوزش ســواد قراردهــد. همچن ــی 5000 ســواد آمــوزان را در کاب موسســه انافــی توانســته ســاالنه از 1000 ال
در پهلــوی تدریــس ســواد آمــوزی موسســه انافــی توانســته مــواد درســی و ممــد درســی را در بخــش هــای تربیــه معلــم، تربیــه ماســتر ترینــران 
ســواد آمــوزی، تعلیمــات مدنــی، تعلیمــات صحــی، مدیریــت خانــواده گــی، ابتــکارات اقتصــادی و غیــره بــرای ســواد آمــوزان، معلمیــن و ماســتر 
ترینــران تهیــه و بعــد از منظــوری معینیــت ســواد آمــوزی مورداســتفاده  قراردهنــد. موسســه انافــی توانســته اســت از ســال 2009 الــی 2016 بــه 
تعــداد 15370 تــن را در کــورس هــای 9 ماهــه ســواد آمــوزی تحــت پوشــش قــرارداده وســند فراغــت را حاصــل نماینــد کــه از جملــه بــه تعــداد 
13299 تــن انــاث و2071 تــن ذکورمیباشــند کــه کــورس هــای متذکــره توســط موسســات DVV international، WHH، GIZ، JICA و 

HAGAR تمویــل مالــی گردیــده اســت. 
در ســال جــاری 2016 بــه تعــداد 1000 تــن از انــاث بــه همــکاری موسســه WHH بــه هــدف توانمنــد ســازی بیجــا شــده گان داخلــی آســیب 

ــواد و  ــوزش س ــا آم ــب مهارته ــق کس ــده گان از طری ــودت کنن ــر و ع پذی
حرفــه جهــت پایــان بخشــیدن بــه کنارمانــده گــی شــان در ســاحات دشــت 
برچــی و پغمــان تحــت پوشــش ســواد قــرار گرفتــه و در مــاه اکتوبــر 2016 

فــارغ گردیدنــد. 
ــی  ــدان والیت ــر کارمن ــدود 70 نف ــت ح ــای ظرفی ــش ارتق ــان دربخ همچن
موسســه یونســکو را تحــت آمــوزش مدیریــت برنامــه هــای ســواد آمــوزی 
قــرار داده اســت وبــه تعــداد 50 تــن از کارمنــدان مرکــز و ســاحات مربوطــه 
ــران  ــه ماســتر ترین ــه تربی ــوزش برنام ــوزی را تحــت آم ــت ســواد آم معینی

ســواد آمــوزی قــرار داده اســت. 

ــی و تخنیکــی  ــه همــکاری مال در پهلــوی ســواد آمــوزی موسســه انافــی ب
موسســه DVV international  کشــور آلمــان در راســتا آمــوزش 
جوانــان و نوجوانــان 23 مرکــز آموزشــی ALC و CLC را در کابــل و 11 
ــه حــد اوســط 15000 شــاگردان  والیــات کشــور ایجــاد نمــوده کــه روزان
ــی،  ــد، لســان انگلیســی، جرمن ــم، تجوی ــالوت  قرانکری ــای ت در بخــش ه
روســی، ترکــی، کمپیوتــر، ســاینس، آمــاده گــی کانکــور، هنــر هــای زیبــا، 
ــم  ــی، ترمی ــبه، خیاط ــت، محاس ــی، مدیری ــی کاریاب ــای حرفوی ــه ه برنام
ــرای تمــام  ــد. ب موبایــل، آرایشــگری و غیــره تحــت آمــوزش قــرار میگیرن
ــی و  ــار هــای مل ــه معی ــواد درســی و ممــد درســی ب ــن بخــش هــای م ای
بیــن المللــی توســط ماســتر ترینــران موسســه انافــی تهیــه و تطبیــق میگــردد 
کــه موسســه انافــی تــا حــال توانســته الــی حــدود 97 مــواد درســی و ممــد 
ــره  ــه به ــاف و ب ــز انکش ــن مراک ــتادان ای ــاگردان و اس ــرای ش ــی را ب درس

ــد.  ــرداری قرارده ب

موسســه انافــی در پهلــوی تطبیــق برنامــه هــای آموزشــی در برنامــه هــای 
داد خواهــی معــارف بــه ســطح ملــی، منطقــوی و بیــن المللــی نیــز فعاالنــه 
ســهم دارد. موسســه انافــی در ســال 2016 میــالدی ائتــالف ملــی معــارف 
را بــه همــکاری موسســات ملــی و بیــن المللــی اســاس گــذاری نمــوده کــه 
ــر  ــکاری بهت ــی و هم ــت هماهنگ ــه در جه ــری فعاالن ــهم گی ــدف آن س ه
بیــن وزارت محتــرم معــارف و موسســات جامعــه مدنــی ذیدخــل معــارف 

میباشــد.  
 

موسســه انافــی عضویــت انجمــن هــای منطقــوی و بیــن المللــی از قبیــل

را دارا بــوده کــه در کنفرانــس هــای منطقــوی و بیــن المللــی جهــت تقویــت 
پروســه معــارف اشــتراک مینمایند.

Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education (ASPBAE)
International Council For Adult Education (ICAE) و


