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اطالعات روز: آلبوم جدید شکیب مصدق بنام »آیالن« در کابل 
رونمایی شد.

آیالن در قالب موسیقی »راک« است که محتوای اعتراضی دارد. 
این آلبوم هشت آهنگ دارد و شام شنبه، 9 عقرب، در رستورانت 

تاج بیگم به حمایت از »کمپ مادر« رونمایی شد. 
جایگزین  می تواند  اعتراضی  موسیقی  می گوید،  مصدق  شکیب 
در  باشد،  سرگرم کننده  و  تجاری  موسیقی  به جای  بهتری 

افغانستان در یک وضعیتی قرار داریم که فکر می کنم...
صفحه 3

آلبوم آیالن؛ بن بست مهاجرت را 
آیینه داری می کند

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این 
کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین 
را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه شده بود، سرنگون کرده  

است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر 

در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این 
کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین 
را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه شده بود، سرنگون کرده  

است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر 

در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

اطالعات روز: ارتش ترکیه اعالم کرده است که هواپیماهای جنگی این 
کشور روز گذشته، ۲۴ میزان، یک هواپیمای ناشناس بدون سرنشین 
را  که از مرز سوریه وارد حریم هوایی  ترکیه شده بود، سرنگون کرده  

است.
رسانه های ترکیه گزارش داده اند که این هواپیما تا مسافت سه کیلومتر 

در آسمان ترکیه پیش رفته بود که در...

آیسا: میزان سرمایه گذاری در کشور
 26 درصد کاهش یافته است
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شورای فرماند هان جهادی: 
لویه جرگه تعدیل قانون اساسی 

برگزار شود

یک هواپیمای مسافربری روسیه
 با بیش از 200 سرنشین در صحرای 

سینا سقوط کرد

باراک  رییس جمهور  مالقات  به  متحده  ایاالت  نظامی  مقام  باالترین  آگست،  ماه  در 
اوباما رفت و باصراحت از او درخواست کرد تا وعده اش برای بازگرداندن نیروهای 
آمریکایی از افغانستان به آمریکا پیش از پایان دوره ی ریاست جمهوری اش را بشکند.  

اوباما سال ها بود که بر برنامه اش مبنی بر خروج نیروها تاکید داشت...

متوقف شدم  آلمان  در  بد،  از شانس  و  پناه جو هستم  یک  من  رییس جمهور  آقای 
و درخواست پناهندگی دادم. حاال شما و دولت آلمان دست را یکی کرده اید که من 
دوباره به افغانستان برگردم. من از آمدنم به آلمان پشیمانم و از برگشتن به افغانستان 

پشیمان تر خواهم شد. دوست ندارم برگردم. اصاًل دوست نداشتم...

از رییس جمهور غنی نقل شده که گفته بهترین دوست کودکی اش »خرکار« شده، ولی 
او به ریاست جمهوری افغانستان رسیده.

هرچند نمی توان ناکامی آن دوست رییس جمهور و کامیابی آقای غنی را کامال بریده 
از خصوصیات شخصی آنان ارزیابی کرد، ساده انگاری است...

اطالعات روز: شورای فرماندهان جهادی و احزاب سیاسی خواهان 
برگزاری بی درنگ لویه جرگه تعدیل قانون اساسی کشور شده است.

ایجاد  توافق نامه ی  بربنیاد  که  گفته اند  شورا  این  اعضای  از  شماری 
حکومت وحدت ملی، لویه جرگه باید در دو سال نخست حکومت وحدت 

ملی برگزار شود.
از  و  دانسته  از خواسته های خود  یکی  را  لویه جرگه  برگزاری  آنان 

رهبران حکومت وحدت ملی خواسته اند...

در  روسی  مسافربری  هواپیمای  یک  گذشته  روز  روز:  اطالعات 
صحرای سینا، در مصر، سقوط کرد.

 دفتر نخست وزیری مصر تایید کرده که یک فروند هواپیمای مسافربری 
روسیه با بیش از ۲۰۰ مسافر در شبه جزیره سینا سقوط کرده است.

این هواپیما از نوع ایرباس - 3۲1 بوده و در حال بازگشت از شرم الشیخ 
در دریای سرخ به سن پیترزبورگ بوده است.

به نقل از بی بی سی، همه مسافران این هواپیما...

پیامدهای مالی تصمیم ایاالت متحده 
برای نگه داشتن سربازانش در افغانستان

هنگام شمردن جوجه ها

نامه ی یک پناه جو
 از آلمان



افغانستان  رسمایه گذاری  از  حامیت  اداره  روز:  اطالعات 
میزان  جاری،  سال  گذشته  ماه   9 در  که  کرد  اعالم  )آیسا( 
رسمایه گذاری نسبت به 9 ماه اول سال گذشته میالدی ۲۶ 

درصد کاهش یافته  است.
قربان حقجو، رییس اداره آیسا که روز گذشته، 9 عقرب، 
در کابل با خربنگاران صحبت می کرد، گفت که بررسی های 
این نهاد نشان می دهد که در 9 ماه سال گذشته ۶۱۱ میلیون 
دالر در کشور رسمایه گذاری شده بود ولی امسال این میزان 

به ۴۴۸ میلیون دالر کاهش یافته است.
آقای حقجو افزود که بیشرتین کاهش در بخش ساختامن 
است که در سال ۲۰۱۴ حدود ۲۰۰ میلیون بود و امسال به 
۸۳ میلیون دالر کاهش یافته که ۵۸ درصد کاهش را نشان 

می دهد.
به گفته ی حقجو، رسمایه گذاری در بخش صنعت از ۱۰۸ 
به ۸۱ میلیون، در بخش زراعت از ۱7 میلیون  میلیون دالر 
به ۱۴.۸ میلیون و در بخش خدمات از ۲۲۰ میلیون به ۱99 

میلیون دالر کاهش یافته است.

آقای حقجو اشاره کرد که سند هفت رسمایه گذاری بزرگ 
و طی  امضاء  بود  قرار  زمان حکومت حامدکرزی،  در  که 
که  شد  واگذار  ملی  وحدت  حکومت  به  شود،  مراحل 

تاکنون این قراردادها امضاء نشده اند.
معادن  بخش  در  هرچند  گفت  حقجو  حال  این  با 
این  در  کوچک  بخش های  در  ولی  نشده  رسمایه گذاری 
بخش رسمایه گذاری نسبت به سال گذشته ۶ درصد بیشرت 
و میزان رسمایه گذاری در این بخش از ۶۵.۳ میلیون دالر به 

۶9.۵ میلیون دالر افزایش یافته است.
شد  یادآورد  خود  سخنان  از  بخشی  در  آیسا  اداره  رییس 
در  رسمایه گذاری  کننده  نگران  وضعیت  به  توجه  با  که 
والیت ها، در والیت کابل برعکس وضعیت رسمایه گذاری 

نسبت به سال گذشته بهبود یافته است.
حقجو گفت که در 9 ماه امسال ۲7۳ میلیون دالر در کابل 
در  رسمایه گذاری  میزان  حالی که  در  شده،  رسمایه گذرای 
سال ۲۰۱۴ در 9 ماه به ۲۴9 میلیون دالر می رسید و امسال 

ده درصد افزایش را نشان می دهد.

او افزود که میزان رسمایه گذاری خارجی نیز در کابل ۲۱۸ 
درصد افزایش را نشان می دهد.

میزان  بعد  به   ۲۰۱۱ سال  از  که  کرد  تأکید  حقجو 
رسمایه گذاری در کشور هرساله سیر نزولی داشته است.

اقتصادی  اوضاع  ابهام  اقتصادی،  و  سیاسی  ثبات  عدم  او 
و سیاسی، ناامنی رسارسی، خارج شدن پول از کشور، کم 
شدن پول و نقدینگی در نزد مردم، خروج نیروهای خارجی، 
فساد اداری، نبود تسهیالت بانکی و نبود زیربناها مانند برق 
در  رسمایه گذاری  کاهش  اصلی  علت های  از  را   زمین   و 

کشور عنوان کرد.
ریاست  انتخابات  روند  شدن  طوالنی  او،  گفته ی  به   
جمهوری گذشته و به درازا کشیده شدن معرفی کابینه دولت 
وحدت ملی، باعث شده که شامر زیادی از رسمایه گذاران 

جرأت رسمایه گذاری نکنند.
او افزود که خروج نیروهای خارجی نیز میزان اعتامد مردم 
به آینده را کاهش داده است و اغلب مردم پول های خود را 

تبدیل به دالر کرده و حتا به بانک ها نیز نسپرده اند.

اطالعات روز: آلبوم جدید شکیب مصدق بنام »آیالن« در 
کابل رومنایی شد.

آیالن در قالب موسیقی »راک« است که محتوای اعرتاضی 
دارد. این آلبوم هشت آهنگ دارد و شام شنبه، 9 عقرب، 
مادر«  »کمپ  از  حامیت  به  بیگم  تاج  رستورانت  در 

رومنایی شد. 
می تواند  اعرتاضی  موسیقی  می گوید،  مصدق  شکیب 
رسگرم کننده  و  تجاری  موسیقی  به جای  بهرتی  جایگزین 
فکر  که  داریم  قرار  وضعیتی  یک  در  افغانستان  در  باشد، 
هر  و  گذشته  خوش گذرانی  و  ساعت تیری  از  کار  می کنم 
شهروند افغانستان مسئول است به اندازه توان خود در مقابل 

بی عدالتی ها و وضعیت بد، سکوت نکند.
اروپا،  به  رفنت  مسیر  در  که  بود  سوری  کودک  »آیالن« 
او  عکس  شد.  پیدا  مدیرتانه  دریای  ساحل  در  جسدش 
جهان را تکان داد و در شبکه های اجتامعی با واکنش های 
توسعه  کشورهای  انفعال  از  خشم  و  همدردی  گسرتده ای 

یافته در کمک به پناه جویان، به همراه بود.
عنوان آلبوم آیالن برگرفته شده از نام این کودک سوری و 
اعرتاض در برابر بحران پناه جویی در جهان است. شکیب 
مصدق در این باره می گوید: »به پنج کشور اروپایی برنامه 
افغانستان  از  اعرتاض  این  رشوع  خواستم  داشت.  خواهم 

شود.«
بودمت،  نگفته  بی دلیل،  کبوتر،  آهنگ های  آیالن  آلبوم 
خواب  در  کابل  و  پناه جو  تو،  و  من  سگی،  زندگی  ُمبل، 

است را شامل می شود. 
»در  می گوید:  مصدق  شکیب  همکار  حسن زاده،  مسعود 
جوانب،  سایر  از  قبل  هرچیز  برای  سومی  جهان  جوامع 
نیز کارکرد  افغانستان  بیشرت مطرح است. در  مسئله کارکرد 
موسیقی مهم است. به همین دلیل به جنبه کارکرد موسیقی 
که  ویژه ی  رشایط  داشت  نظر  در  با  می کنیم.  توجه  بیشرت 
ارائه کنیم که ذایقه  افغانستان دارد، می خواهیم کارهای را 
که  موسیقی  کند.  تغییر  سمت  این  به  موسیقی  مخاطبان 
می کند  توجه  زندگی  هرنی  و  تفریحی  جنبه های  به  رصفاً 
در رشایط فعلی افغانستان، موسیقی بی زمینه ای است. مسئله 
اعرتاض در موسیقی دالیل ویژه تری دارد. در کشور ما فقر 
بیداد می کند. در کشوری زندگی می کنیم که تا ِخرِخره در 
فساد غرق شده. در یک چنین رشایطی موسیقی می تواند 

وسیله اعرتاض مردمی هم باشد.« 
متام  ماحصل  آیالن  آلبوم  حسن زاده،  مسعود  گفته ی  به 
اولین بار  برای  است.  شکیب  سال  ده-دوازده  تجربه های 
یک  به  موسیقی  افغانستان،  موسیقی  سنت  در  که  است 
موضع خاص می پردازد و آن موضوع پناه جویی است که 
شده  جهان  در  اجتامعی  بحران  یک  به  تبدیل  روزها  این 
است. آلبوم آیالن در یک وضعیت برزخی خود را مطرح 
می کند. مسئله مهاجرت پیامدهای جنگ است. وقتی کسی 
با مسئله زنده ماندن و مناندن روبه رو است، شاید مهاجرت 
یکی از گزینه ها باشد. آلبوم آیالن در واقع همین بن بست 
را آیینه داری می کند. در داخل آلبوم آیالن یک وجه مهم 

حقوق برشی نهفته است و آن انتخاب مسکن می باشد که 
حق طبیعی هر انسان است. 

پناه جویی  به مناد  حسن زاده گفت، کلمه آیالن در جهان 
که  می کند  یادآوری  ما  به  آیالن  کلمه  است.  شده  تبدیل 
به جود  خاورمیانه  در  که  وحشتی  و  فقر  جنگ،  دلیل  به 
کنند.  ترک  را  شان  رسزمین های  شدند  مجبور  مردم  آمد، 
یک  ترانه ها،  این  نویسنده  عنوان  به  مصدق  شکیب  چون 
به پدیده مهاجرت  بیشرت  این آلبوم  دید جهانی دارد و در 
انتخاب  آیالن  آلبوم  این  نام  دلیل  همین  به  پرداخته شده، 

شد. 
اعرتاض  موسیقی  میالدی   شکیب مصدق در سال ۲۰۰۵ 
با مسعود  با همکاری  ایجاد گروه مورچه ها در هرات  با  را 
به کابل  از هرات  حسن زاده رشوع کرد که در سال ۲۰۰9 
کابل  در  که  اول  بار  برای  مورچه ها  گروه  یافت.  انتقال 
کنرست خیابانی برگزار کرد، با مخالفت پولیس روبه رو شد 
و در آن زمان مسعود حسن زاده گفته بود که دو عضو این 
گروه از طرف پولیس لت و کوب شده و یک عضو دیگر 
آن برای چهار ساعت در حوزه سوم امنیتی پولیس، زندانی 
بود. اما پولیس گفته بود که به دالیل موارد امینتی مانع این 

کنرست شده است. 
در آن زمان مسعود حسن زاده ادعا کرده بود که پولیس به 
آن ها گفته که مالی مسجد شیرشاه سوری گفته است که در 
این کنرست رشاب نوشیده می شود و دخرتان می رقصند، به 

همین دلیل باید مانع آنان شد. 

فرماندهان جهادی  روز: شورای  اطالعات 
برگزاری  خواهان  سیاسی  احزاب  و 
اساسی  قانون  تعدیل  لویه جرگه  بی درنگ 

کشور شده است.
که  گفته اند  شورا  این  اعضای  از  شامری 
بربنیاد توافق نامه ی ایجاد حکومت وحدت 
نخست  سال  دو  در  باید  جرگه  لویه  ملی، 

حکومت وحدت ملی برگزار شود.
از  یکی  را  جرگه  لویه  برگزاری  آنان 
رهربان  از  و  دانسته  خود  خواسته های 
به  که  خواسته اند  ملی  وحدت  حکومت 

خواست آنان توجه کنند.
عضو  صافی،  اقبال  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
جرگه  لویه  برگزاری  گفته  جهادی  شورای 
هرگاه  و  است  افغانستان  مردم  خواست 
حکومت به این خواسته توجه نکند تصمیم 

بعدی با مشوره مردم گرفته خواهد شد.
از سویی هم، شامری از اعضای دیگر این 
شورا گفته اند که آنان در تفاهم با حکومت 
ایجاد  را  مشرتکی  کمیته ای  تازگی  به 
کرده اند و این کمیته طرحی را برای آوردن 
اصالحات در بخش های امنیتی، سیاسی و 

اقتصادی به حکومت پیشنهاد خواهد کرد.
داوود کلکانی، عضو دیگر این شورا گفته 
شود،  ایجاد  بود  قرار  که  مشرتک  کمیته 
کرده  آغاز  کارش  به  و  است  تشکیل شده 

است.
و  کاری  کم  با  »حکومت  افزوده:  کلکانی 
عالقه مند  کم تر  دارد،  که  ناکارایی هایی 
از  برخی  در  و  است  شورا  این  با  کار  به 

بخش ها با ما مخالفت نیز می کند.«
که  است  گفته  جمهوری  ریاست  اما 
مطابقت با رشایط به تعهدات خود در این 

باره اقدام خواهد کرد.
محمدی،  بسم الله  سیاف،  رسول  عبدالرب 
اسامعیل  محمد  قانونی،  یونس  محمد 
خان، محمدعمر داوود زی، فاروق وردک، 
ارغندیوال،  عبدالهادی  مدبر،  صادق 
انوارالحق احدی، عبدالرحیم وردگ، وحید 
چهره های  از  دیگری  شامر  و  شهرانی  الله 
سیاسی و جهادی اعضای این شورا هستند.
اخیر  ناامنی های  افزایش  از  پس  شورا  این 
با حضور این افراد به رهربی سیاف گردهم 

آمده و این شورا را ایجاد کردند.

تقنینی  فرمان  شنبه،  روز  منایندگان  مجلس  روز:  اطالعات 
اقتصادی  مشاوریت  اداره  تشکیل  بر  مبنی  جمهور  رییس 

ریاست جمهوری را با اکرثیت آرا رد کرد.
رییس  تقنینی  فرمان  چهارمین  این  ماه  یک  از  کم تر  در 

جمهور است که از سوی مجلس رد می شود.
در نشست عمومی مجلس، شیرولی وردک، معاون کمیسیون 
تقنینی رییس جمهور در مورد  فرمان  ملی مجلس،  اقتصاد 
ایجاد دفرت مشاوریت اقتصاد ملی ریاست جمهوری به حیث 

واحد مستقل بودجوی را ارائه کرد که منایندگان این فرمان 
را رد کرد.

و  دفرت  این  ایجاد  مورد  در  جمهور  رییس  تقنینی  فرمان 
مجلس  تابستانی  رخصتی های  در  دیگر  فرامین  از  شامری 

صادر شده بود.
براساس این فرمان، این دفرت یک اداره مستقل با ۶۰ کارمند 

ایجاد می شد.
شامری از منایندگان ایجاد چنین دفرتی را در رشایطی مالی 

نامناسب کشور به صالح ندانستند و شامری هم آن را خالف 
قانون خواندند.

این فرمان پس از آن از سوی مجلس رد می شود که به تاريخ 
درصد  ده  وضع  مورد  در  جمهور  رييس  فرمان  ميزان   ٢٢

محصول خدمات مخابراىت نیز با اکرثيت آرا رد شده بود.
هم چنان به تاریخ ۲9 ميزان، دو فرمان تقنینی رييس جمهور 
در مورد تعدیل برخی از مواد قانون مالیات برعایدات و قانون 

گمرکات نیز از سوی مجلس رد شد.

2
آیسا: میزان سرمایه گذاری در کشور 26 درصد 

کاهش یافته است

آلبوم آیالن؛ 
بن بست مهاجرت را آیینه داری می کند

شورای فرماند هان جهادی:
 لویه جرگه تعدیل قانون اساسی برگزار شود

چهارمین فرمان تقنینی رییس جمهور از سوی مجلس رد شد

الف است و گزاف. 
بی مایه است و پوچ. 

اشرف غنی شگفتی می آفریند، خبرساز می شود. در تازه ترین مورد، 
رییس حکومت وحدت ملی در صحبت تلفنی با مقامات آلمانی گفته 
است که حکومت افغانستان آمادگی دارد تا آن عده مهاجران افغان که 
جواز اقامت آلمان را نگرفته و از آن جا اخراج می شوند، تحویل بگیرد. 
می افتد.  حیرت  به  غنی  این حرف  شنیدن  با  کشور  هر شهروندی 
شگفتی آور است واقعاً. چرا نباید حیرت زده نشد و از کرختی بد اوضاع 
که همه را به زیر کشید، بیرون نیامد و به این سخن غنی تأمل نکرد؟  
غنی زمانی از آمادگی دستگاه ضعیف حکومت اش برای تحویل گیری 
مهاجران سخن می گوید که روزانه صدها شهروند کشور، افغانستان 
را به قصد رسیدن به کشورهای ثانی ترک می کنند. در بیست و چهار 
ساعت و در طول هفته هزاران نفر )آن های که پول دارند و می توانند 
پاسپورت بگیرند( پشت دروازه ریاست پاسپورت صف می کشند و برای 
رفتن از کشوری که غنی رییس حکومت آن است، لحظه شماری 
می کنند. افزون بر این، ده ها پناه جوی افغان ماهانه در مدیترانه غرق 
می شوند و در صحراها تلف. اما حکومت غنی از انتقال اجساد آن ها 
درمانده است. در چنین شرایطی، درخواست برگرداندن مهاجران الف 

و گزاف نیست؟
عالمی بلخی، وزیر مهاجرین، پس از آن که آلمان خبر اخراج مهاجران 
افغانی را اعالم کرد، گفته بود که حکومت افغانستان از نظر امنیتی 
در شرایطی نیست که شهروندان مهاجرش را تحویل بگیرد. وزیر 
مهاجرین از حکومت آلمان خواسته بود تا با توجه به وضعیت نامناسب 
افغانستان، شهروندان این کشور را اخراج نکند. غنی اما در صحبت 
آلمان، حرف های مسئوالنه و واقع بینانه وزیر  با وزیر خارجه  تلفنی 

کابینه اش را شخصی عنوان کرده است. 
در  ریشه  که  را  مهاجرین  وزیر  حرف های  غنی  جز  به  کسی  هیچ 
دارد،  افغانستان  جامعه  دردناک  واقعیت های  و  سامان  به  نا  اوضاع 
شخصی تلقی نکرد. بسیاری ها مثل وزیر مهاجرین نه تنها به این باور 
هستند که حکومت افغانستان در شرایط فعلی توانایی تحویل گیری 
مهاجران افغان را ندارد بلکه فراتر از این، همه انتظار دارند تا حکومت 
اخراج  از  دست  تا  بخواهد  جدی  صورت  به  میزبان  کشورهای  از 

شهروندان افغانستان بردارند. 
تأویل کرده  را شخصی  این که چرا غنی حرف های وزیر مهاجرین 
و  حکومت  بنام  مفهومی  از  غنی  برداشت  به  می گردد  بر  است، 
حکومتداری. کارنامه یک ساله ریاست غنی نشان می دهد که جناب 
ایشان همه چیز را شخصی و مربوط به خود فهمیده است. غنی از 
این نظر بیشتر با حاکمان قدیم شباهت دارد و فکر می کند هرچه در 
قلمرو این مرز و بوم وجود دارد یا اتفاق می افتد مربوط شخص او 
که از خود »شاه« ساخته است، می شود. در حالی که این برداشت و 
فهم از حکومتداری متحول شده و هرچیز را از آن خود تلقی کردن 
در نظام های سیاسی مبتنی بر دموکراسی منسوخ گشته و از اعتبار 
افتاده است. هیچ عاقلی سخن شخصی شان را از تریبیون رسمی 

حکومت نمی زنند. 
اگر آلمان تصمیم شان را به اجرا بگذارد بیش از هفت هزار مهاجر 
افغان که به  دشواری به آن جا رسیده اند، از آلمان اخراج خواهند شد. 
سخن از زندگی هفت هزار نفر در میان است که چه گونگی سرنوشت 

آن ها ربط مستقیم به سرنوشت افغانستان دارد نه فرد خاصی. 
غنی از کدام آمادگی برای تحویل گیری مهاجران و ارائه خدمات و 
تأمین امنیت، شغل و باالخره حفظ جان آن ها حرف می زند که از 
چشم همه به دور مانده است؟ اگر منظور غنی امنیت است که همه 
بر  طالبان  است.  شده  ناامن  افغانستان  زمانی  هر  از  بیش  می دانند 
عالوه داعش امروز جغرافیای بیشتری برای خلق وحشت و مرگ در 
اختیار دارند. اگر غنی از ایجاد شغل و کار در داخل افغانستان حرف 
می زند پس این همه بیکار از کجا شدند؟ اگر حکومت غنی برای 
مردم شغل ایجاد کرده است، چرا روزانه صدها نفر از مرزهای کشور 
خارج می شوند و این صف طویل پشت دروازه اداره پاسپورت برای چه 

تشکیل شده است؟ و ...
واقعیت ناخوشایند این است که حکومت وحدت ملی نتوانسته است 
قناعت مردم را برای ماندن در افغانستان بدست بیاورد و سران این 
مانده  ناکام  مردم  انتظارات  حداقل های  کردن  برآورده  در  حکومت 
است. بهتر است سران حکومت وحدت ملی درماندگی و ناتوانی شان 
را در امر حکومتداری ضعیف و ناکارامد )امنیت، ارائه خدمات، شغل 
و..( قبول کنند. غنی با گفتن این سخن که حکومت او آمادگی برای 
قبول و پذیرش مهاجران دارد، نمی تواند تصویر خوشایند از اداره خود 
ارائه کند. دهن با نام بردن عسل شیرین نمی شود، تلخ تر می شود. 
بنابراین، اعالم آمادگی بدون آن که کم ترین امکاناتی در اختیار داشته 

باشیم، الف است و گزاف. بی مایه است و پوچ. 
این حکومت مسئول خلق فاجعه است. چه گونه خالق فاجعه ی که 
فرامرزی  آوارگان  به  می تواند  است  زده  رقم  را  مهاجرت  تراژیدی 
برای  سرپناه  تأمین  عدم  از  صورتی که  در  بدهد،  عودت  فراخوان 

مهاجران داخلی عاجز مانده است.
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یادداشت روز

جواد ناجی



ممکن است تعدادی از پناه جویان افغانستان زمانی 
که گزارش های خبری در مورد عزم رو به رشد آلمان 
رد  آن ها  درخواست های  که  افغان هایی  اخراج  در 
شده است را می خوانند، نفس نفس بزنند. تاکنون، 
نبوده است، چون به حدود 7۲۰۰ تن از  قضیه این 
حتا  که  است  شده  داده  اجازه  افغانستان  شهروندان 
بدون یک مجوز رسمی اقامت در آلمان بمانند. اما 
این وضع به زودی تغییر خواهد کرد، به این معنا که 
سختی هایی را که این مهاجران کشیده اند؛ مهاجرانی 
شان  جای  را  شان  خانواده های  آن ها  اکثریت  که 

گذاشته اند، بیهوده خواهد شد.
بدون هیچ گونه  مهاجرانی وجود دارند که –  مسلماً 
وضع  بهبود  برای   – شان  حیات  به  منطقی  تهدید 
اقتصاد شان درخواست پناهندگی می دهند. اما بیایید 
کرد  خواهد  تردید  واقعاً  کسی  چه  باشیم:  صادق 
واقعی مواجه  با خطر  افغانستان  که حیات مردم در 

نیست؟
سیاسی  فعال  یک  ]حیات[  تنها  افغانستان[،  ]در 
غیردولتی  سازمان های  کارمندان  نیست.  خطر  در 
توسط  که  غیردولتی ای  سازمان های  یا  خارجی 
خارجی ها تامین مالی می شوند، زنانی که به دانشگاه 
می روند یا آن هایی که در مکان نادرست و در زمان 

نادرست قرار می گیرند، همه اهداف بالقوه هستند.
در  روزانه  صورت  به  تقریباً  انتحاری  گذاران  بمب 
سرتاسر این کشور حمله می کنند. این حمالت جان 
غیرنظامیان عادی مانند سبزه فروشان یا خوار و بار 
فروشان را نیز می گیرند که به طور مثال، هنگام حمله 
عبور،  در حال  نظامی  کاروان  بر یک  ستیزه جویان 

کشته می شوند.
برلین تحت فشار است

حالت  این  از  وضوح  به  آلمان  سیاست گذاران 
بلکه مشکالت  نه،  این مسایل اخالقی  اما  آگاه اند. 
تدارکاتی و اداری است که به طور فزاینده ای قوانین 
به  آلمان  می کند.  سخت تر  را  آلمان  پناهندگی 
سختی از عهده هجوم پناهندگان بر می آید و در این 
زمینه، راه حل های سریع و موقتی، به طور فزاینده ای 
این که  تعیین  تنها  نه  این جا،  در  می شوند.  پسندیده 
کدام کشورهای مبدا امن هستند، بلکه تعیین مناطق 
لحاظ  از  که  افغانستان  چون  کشورهایی  در  امن 
اخراج  تسهیل  منظور  به  هستند،  »ناامن«  تخنیکی 

]پناه جویان[، منطقی به نظر می رسد.  
اما این مناطق »امن« کجا هستند؟ سنگرهای مستحکم 
طالبان در جنوب و شرق ]پاسخ[ این سوال نیست؛ 
پس چند منطقه ی محصور کوچک تر باقی می ماند. 
در حالی که کابِل پایتخت اغلب ]یک منطقه امن[ 
در نظر گرفته می شود، باید به یاد داشته باشیم که – 
اگر بخواهیم چند حمله از حمالت متعددی را که 
بنیادگرایان راه اندازی کرده اند – اسالم گرایان تندرو 
قبال موفق شده اند بر پارلمان و هوتل لوکس »سرینا« 

حمله کنند. 
و  »رایشتاگ«  بر  ترویست ها  اگر  زمینه،  این  در  اما 
هوتل »ادلون« حمله کنند، کدام سیاستمدار ما برلین 
شمالی  شهر  کرد؟  خواهد  اعالن  امن  شهر  یک  را 

قندوز نیز یک مدت طوالنی یک منطقه ی نسبتا امن 
دانسته می شد تا این که طالبان به صورت مؤقت بر 
مرکز این والیت استراتژیک تسلط یافتند. در شمال 
صرف مزار شریف باقی مانده است؛ جایی که تعداد 
اندکی از سربازان آلمانی باقی مانده است. اما طالبان 
رسیده اند،  شهر  این  دروازه های  در  اکنون  هم  که 
افغان  زن  یک  قبل،  چندی  کنند.  اقدام  می توانند 
ثبت  را  طالبان  جنگ جوی  یک  ویدیوی  مخفیانه 
کرده بود که هنگام سفر آن ها به سوی مزار شریف 

]موتر آن ها[ را بازرسی می کند.
عدم همکاری کابل

پس جای تعجب ندارد که مقاومت فزاینده در برابر 
گروه های  دارد.  وجود  نیز  آلمان  در  پیشنهاد  این 
مخالف این مفکوره را مورد انتقاد قرار داده اند و به 
نظر می رسد که در درون حکومت آلمان بر سر این 
مسئله اختالف وجود دارد و از طرف کابل نیز هیچ 

کمکی نمی آید.
سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت 
ویله  دویچه  با  مصاحبه ای  در  افغانستان،  کنندگان 
اتحادیه  عضو  کشورهای  دیگر  و  آلمان  که  گفت 
باید از اخراج پناه جویان افغانستان خودداری  اروپا 
کنند. او تاکید کرد که امنیت در کشورش در حال 
طالبان  چون  گروه هایی  چون  است،  شدن  وخیم تر 
و »دولت اسالمی« نفوذ می یابند و غیرنظامیان را در 

معرض خطر قرار می دهند.
حکومت  سیاسی  ورشکستگی  نهایت  گفته  این 
اتهام  یک  هم چنان  گفته  این  اما  است.  افغانستان 
پوشیده علیه غرب است: رویای یک دولت کارا در 
افغانستان – تاحدودی به دلیل این حقیقت که تعهد 
نکرده  برآورده  را  انتظارات  کشور  این  در  غربی ها 
است – تحقق نیافته است. و از آن جایی که کار به 
این  در  خارجی  کارشناسان  برای  فزاینده ای  طور 
کشور خطرناک شده است، کمک های انکشافی نیز 
کاهش یافته اند. به پول و پرسونل بیشتری نیاز خواهد 
بود. اما غرب، به جای جمع آوری سهم صلح، باید 
باید  اکنون  و  کند  پرداخت  باالتری  قیمت  اکنون 
سروکار مان با رویای در هم شکسته ی پناهندگانی 
رویای  با  را  آن ها  گذشته  دهه  یک  در  که  باشد 
که  را[  اما ]دموکراسی ای  دادیم؛  فریب  دموکراسی 

آن ها در کشور خودشان درک نمی کنند. 
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لطفًا  سالم!  غنی  اشرف  محمد  آقای  عزیز  جمهور  رییس  جاللت مآب  جناب 
سالم مرا به محترم رییس اجرائیه نیز برسان. می دانم اگر مستقیمًا به رییس 
شما  از  بناًء  می گیرم.  قرار  ارگ  عتاب  و  خشم  مورد  بکنم،  سالمی  اجرائیه 
خواهش می کنم با کمال امانت داری و بدون هیچ دخل و تصرفی، سالم مرا 

به ریاست اجرائیه و سازوبرگش برسانید. 
آلمان متوقف  بد، در  از شانس  پناه جو هستم و  آقای رییس جمهور من یک 
یکی  را  دست  آلمان  دولت  و  شما  حاال  دادم.  پناهندگی  درخواست  و  شدم 
کرده اید که من دوباره به افغانستان برگردم. من از آمدنم به آلمان پشیمانم 
و از برگشتن به افغانستان پشیمان تر خواهم شد. دوست ندارم برگردم. اصاًل 
بیرون  که  حاال  شوم.  بیرون  پناهندگی  قصد  به  افغانستان  از  نداشتم  دوست 
شده ام، خطر افتادن در کام نهنگ در دریا را پشت گذاشته ام، به من حق دهید 
مسیر  کوه های  وحشی  حیوانات  چنگ  از  برنگردم.  نهنگ  کام  به  دوباره  که 
سفر نجات یافتم، مرا به چنگ وحشی های فراوان در افغانستان برنگردانید. 

آقای رییس جمهور! هر انسانی به نان، لباس و مسکن برای زندگی ضرورت 
دارد و این ضروریات را ضروریات اولیه می نامد. من اگر نان و لباس و جای 
برای زندگی داشتم، هرگز وطنم را ترک نمی کردم. دست های زیادی در وطن 
دست به دست هم دادند و این ضروریات اولیه ی برای زنده ماندن و نه زندگی 
را از ما گرفتند. این مسئله را شما خوب می دانید، اگر نمی دانید لطفًا فرزندان 
نازنین خویش را از آمریکا و فرانسه به افغانستان فراخوانید و از آن ها بخواهید 
که در افغانستان بمانند. اگر آن ها توانستند یک ماه در افغانستان بمانند، من 
شخصًا بر می گردم. می دانید که این کار شدنی نیست. چرا؟ چون شما مریم 
ناامن  دارید. نمی خواهید در فضای  را دوست  تان  و مسیح و عزیز و رقیه ی 
درس  امن،  جغرافیای  در  آن ها  دارید  دوست  باشند.  افغانستان  نامطمئن  و 

بخوانند، کار کنند و برای خود شان آدم شوند. 
من  الهی  کردم(  تعارف  را  عزیزش  صفت  )این  عزیز!  جمهور  رییس  آقای 
فدای تمام وعده های که دادی و فراموش کردی، بشوم! من اگر به افغانستان 
برگردم، نیاز به امنیت دارم، نیاز به نان دارم، نیاز به شغل دارم، نیاز به فرصت 
و فضا برای اثبات خود دارم. خودت می دانی که نان، شغل، امنیت و فضا و 
کنیم.  وطن  ترک  شدیم  مجبور  که  بود  شده  گرفته  ما  روی  از  قباًل  فرصت 
رییس جمهور عزیز! )باز سهو شد( ما نمی توانیم سنگ بخوریم. کاه بخوریم. 

ما حتا شیر هم نیستیم. 
آقای غنی! یک بار دیگر من فدای عدالتی شوم که شما روی دست گرفته اید. 
من درس خواندم، مکتب و دانشگاه را فتح کردم، با هزار امید در جست وجوی 
کار شدم، اما شکست خوردم. میدانی که بازار کار افغانستان هر روز محدود و 
محدودتر می شود و عرضه ی نیروی کار هر روز بیشتر و بیشتر! آقای رییس 
بیکاری  یابد،  افزایش  ناامنی  کشورت  در  وقتی  من،  جای  به  شما  جمهور 
انحصار  فرصت ها  کند،  سقوط  بازارها  کند،  صعود  قیمت ها  یابد،  افزایش 
شود،  قومی  نگاه ها  شود،  زهرآلود  و  تنگ  فضا  شود،  غارت  امکانات  شود، 
سرمایه گذاری ها کاهش یابد، مهاجرت افزایش یابد، آیا بازهم حاضر بودی به 
وطن برگردی؟ لطفًا نگو که این حرف ها دروغ است. شاید تو این مسایل را 
)قصر  نفس می کشی!  امنیتی  نیروهای  پوالدین  در حصار  نکنی، چون  درک 
از  خبری  نه  بودیم.  جامعه  متن  در  ما  دارد؟(اما  گل  رنگ  چند  گلخانه ات، 
دیوارهای ضخیم کاخ بود و نه نشانی از کمک های فراوان بین المللی. نه گارد 
ویژه داشتیم و نه این برای ما میسر بود که با جدی شدن خطر، چادر خود را 
تکان داده سوار هواپیما شده و یک راست به کالیفرنیا برویم. ما این جا آمدیم 
چون این جا میان رییس جمهور و مردم سیم خاردار، دیوار پوالدین و مردان 

آهنین مسلح وجود ندارد. بگذریم از این حرف ها! 
خصوص  در  کشور  برای  نیت ات  بخواهی  را  راستش  جمهور!  رییس  آقای 
در  شده  خلق  نگرانی های  اما  می کنم  تایید  و  درک  را  مهاجرین  برگرداندن 
یک سال گذشته، هر روز قوی تر می شود. من از مسئله ی دندغوری و دهنه 
غوری باخبرم و از آن چه بر قندوز رفت نیز مطلعم. از آن چه در غزنی جریان 
جمهور  رییس  نمی فهمم.  نیز  را  ارگ  در  شما  خوش خیالی  و  می ترسم  دارد 
عزیز!)می فهمم که از بس غنی را عزیز گفتم، قهرتان آمده( از رییس اجرائیه 
بپرس که حاضر است فرزندانش را به کابل برگرداند؟ )انشااهلل بر می گرداند؟( 
شک ندارم ارجمندان هر دوی تان بیرون از افغانستان باشند. حتا اگر در کابل 
اعمال  راضی اند؟  کابل  در  زندگی  از  که  بپرسید  خویش  ارجمندان  از  باشد، 
مورد  در  را  خویش  واقعی  نظر  بگذارید  بگیرید،  را  بله  جواب  که  نکنید  زور 
باشد،  کابل  در  اگر  حتا  شما  ارجمندان  بگوید.  شما  به  افغانستان  در  زندگی 
پشت هفت خوان رستم زندگی می کنند، بی هیچ مالحظه ای رییس کمیته ی 
که  موقعی  حتا  می شوند،  سوار  زره  دارند،  غذایی  امنیت  می شوند،  فراقانونی 
اضطراری  صورت  در  پرواز  فرصت  و  شده  محافظت  شدیداً  می روند  تشناب 

شدن وضعیت را هم دارند! 
تا  این همه رنج کشیدیم  برگرداندن ما که  نداریم.  را  این ها  اما ما هیچ کدام 
رسیدیم، به صالح ما نیست. می دانم هرگز نمی توانی تضمین کنی که ما در 

صورت برگشتن اجباری، به صف تروریست ها نرویم. 
کمی  ذهنم  چون  ببخش  را  نوشته  این  نارسایی های  محترم،  جمهور  رییس 
جل  اهلل  همان  به  بود!  شدن  دیپورت  و  شدن  دست گیر  نگرانی های  درگیر 

شأنه ات قسم! تمام تالشم را کردم که خوب بنویسم! 

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

نامهییکپناهجو
ازآلمان

تالش برای یافتن مناطق امن
 در افغانستان

منبع: دویچه ویله/ فلوریان ویگان

ترجمه: حمید مهدوی

]در افغانستان[، تنها ]حیات[ 
یک فعال سیاسی در خطر 

نیست. کارمندان سازمان های 
غیردولتی خارجی یا 

سازمان های غیردولتی ای که 
توسط خارجی ها تامین مالی 

می شوند، زنانی که به دانشگاه 
می روند یا آن هایی که در 
مکان نادرست و در زمان 

نادرست قرار می گیرند، همه 
اهداف بالقوه هستند.

بمب گذاران انتحاری تقریبًا 
به صورت روزانه در سرتاسر 
این کشور حمله می کنند. 

این حمالت جان غیرنظامیان 
عادی مانند سبزه فروشان 
یا خوار و بار فروشان را نیز 
می گیرند که به طور مثال، 

هنگام حمله ستیزه جویان بر 
یک کاروان نظامی در حال 

عبور، کشته می شوند.



4    یکشنبه 10 عقرب، 1394سال چهارم شماره 941

و بین الملل، شیوه ای برای برآورد تقریبی هزینه های عملیات در افغانستان 

ارائه کرده که براساس روند بودجه از سال 2005 تا 2013 حساب می شود. 

تجزیه و تحلیل داده ها درطول آن دوره ی زمانی، رابطه ای خطی را نشان 

برابر  در  افغانستان  در  آن هزینه ی ساالنه ی عملیات ها  در  که  می دهد 

تعداد نیروهای اعزام شده 1.3 میلیون دالر است –هزینه ای که هر سال 

برای حضور هر سرباز یا نیروی دریایی در این منطقه صرف می شود-، و 

عالوه بر آن 6 میلیون هزینه ی ثابت وجود دارد که با تغییر تعداد نیروها 

تغییر نمی کند. 

در  سرباز   5500 حضور  اضافی  هزینه های  که  معناست  بدان  این 

افغانستان در سال مالی 2017، درحدود 13 میلیارد دالر خواهد بود. این 

باالترین مبلغی است که واشنگتن در پروژه های بازسازی آمریکا به مصرف 

رسانده است.

هریسون گفت: »پس با درنظرگرفتن همه ی موارد، احتماالً این هزینه 

تا پایان به حدود 20 میلیون دالر می رسد«. بخش عمده ی این مبلغ به 

پیمان کارانی پرداخت می شود که در بخش های مختلف، از تامین سالح 

برای نیروهای افغان تا اجرای پروژه های زیربنایی جدید در سراسر کشور 

فعالیت می کنند. 

اما هریسون تاکید کرد: البته شما خواهید دید این رقمی نیست که دولت 

اوباما برای بودجه ی جنگی خود درخواست می دهد. 

 25 تا   20 خرید  هزینه ی  تامین  برای  سفید  کاخ  اخیر،  سال های  در 

متعلق  درواقع  که  برنامه هایی  دیگر  برای  پرداخت  و  دالر سالح  میلیارد 

–که  خود  جنگ  بودجه ی  الیحه ی  از  هستند،  پایه ای  بودجه های  به 

نیز   )OCO( کشور  از  خارج  غیرمترقبه  عملیات های  صندوق  به عنوان 

شناخته می شود- استفاده کرده است. این امر به آن ها اجازه داده است 

تا هزینه های واقعی بخشی از فعالیت های خود را به شکل مؤثری پنهان 

کنند. اما هریسون اشاره کرد این نشان می دهد که بودجه ی )OCO( نیز 

شاخص خوبی برای هزینه های واقعی جنگ نیست. 

هم چنان که تعداد نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در منطقه کاهش 

می یابند، تعداد پیمان کاران در افغانستان نیز از اوج آن در سال 2012 

که 117000 نفر بود، به طور پیوسته درحال کاهش است. در ماه اکتوبر 

سال گذشته، تعداد پیمان کارانی که در افغانستان برای وزارت دفاع کار 

می کردند، 15000 نفر بیشتر از ماه اکتوبر امسال بود.

اما پس از این که اوباما تصمیم خود را اعالم کرد، این کاهش متوقف 

ارائه ی  با  مستقیماً  که  عمده ای  پیمان کاران  میان  به ویژه  شد؛  خواهد 

خدمات رساندن غذا، شست وشوی لباس ها و تامین برق در پایگاه های 

آمریکایی پشتیبانی می کنند. در  نیروهای  از  قندهار، جالل آباد و بگرام 

افغانستان، بازیگران اصلی در این عرصه »DynCOrp InternatIOnal« و 

اولی در مک لین ویرجینیا و دومی در  »FluOr COrp« هستند که مرکز 

ایروینگ تگزاس قرار دارد. 

از  نیروها  خروج  تاخیر  با  پیمان کاران  این  که  دالری  میلیون  صدها 

افغانستان به دست می آورند، معامالت پرسود پنتاگون برای شرکت هایی 

که متهم به حمایت از گسترش حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند 

 »SOS InternatIOnal« را نشان می دهد. اما در عراق، پیمان کارانی مانند

برنده ی مناقشه هستند و تمام خدمات شامل ارائه ی غذا تا تامین امنیت را 

در مجتمع »بسمایا« و اردوگاه »تاجی« در عراق برعهده دارند. 

مالقات  به  متحده  ایاالت  نظامی  مقام  باالترین  آگست،  ماه  در 

تا  کرد  درخواست  او  از  باصراحت  و  رفت  اوباما  باراک  رییس جمهور 

آمریکا  به  افغانستان  از  آمریکایی  نیروهای  بازگرداندن  برای  وعده اش 

پیش از پایان دوره ی ریاست جمهوری اش را بشکند.  

اوباما سال ها بود که بر برنامه اش مبنی بر خروج نیروها تاکید داشت، اما 

جنرال مارتین دمپسی که بعدها رییس ستاد مشترک ارتش شد، گفت که 

ایاالت متحده نیاز دارد تا حداقل 5000 سرباز را پس از سال 2016 در 

افغانستان نگه دارد. او باور دارد که حضور این نیروها تضمین کننده ی 

این است که دولت اسالمی )داعش( در این کشور ریشه پراکنی نمی کند 

و از بازگشت القاعده به این کشور نیز جلوگیری می شود. در ماه جوالی، 

پنتاگون کشف کرد که گروه تروریستی مسئول حمالت 11 سپتامبر، دو 

اردوگاه آموزشی بزرگ در جنوب افغانستان را اداره می کند که یکی از آن ها 

نزدیک به 30 مایل مربع مساحت را دربر می گرفت. 

به گفته ی دمپسی، رییس جمهور اوباما که دغدغه ی جلوگیری از تبدیل 

درخواست  این  تا  داشت  تمایل  دارد،  را  دیگر  عراق  به یک  افغانستان 

نیروهای نظامی را در نظر بگیرد. هرچند او از جنرال خواسته بود تا پیش 

نیروهای  نگهداری  هزینه ی  که  بگوید  او  به  شوخی«  »بدون  همه،  از 

ایاالت متحده چقدر خواهد بود –شامل هزینه ای که پنتاگون به هزاران 

تامین  برای  متحده  ایاالت  نظامی  پرسنل  از  که  می پردازد  پیمان کاری 

بر دو  از سال ها نظارت  اوباما که پس  مکان و غذا پشتیبانی می کنند. 

جنگ هوشیارتر شده است، نمی خواست هزینه های اضافی پیمان کاران 

فراموش شود؛ به ویژه از آن جا که ارتش به ندرت آن را در پروپوزل هایش 

پست«  »واشنگتن  نشریه ی  توسط  نخست  گفت وگو  این  می کند.  ذکر 

رییس جمهور  تصمیم گیری  درمورد  اظهارنظر  از  سفید  کاخ  شد.  منتشر 

خودداری کرد. 

شان مک فی، استاد دانشگاه دفاع ملی و نویسنده ی کتاب »مزدور مدرن: 

اظهار داشت  نظم جهانی«  برای  آن ها  اهمیت  و  ارتش های خصوصی 

که »هزینه های قراردادها نشان دهنده ی دگرگونی در شیوه ی اندیشیدن 

رهبران است«. او گفت تنها 10 تا 15 سال قبل، هزینه های قراردادها 

برنامه های  از  بخشی  موضوع  این  »اکنون  اما  بودند،  ثانوی  فکر  یک 

اکثریت  چراکه  است،  درک  قابل  این  و  می آید.  به حساب  استراتژیک 

نیروها در منطقه قراردادی هستند«.  

در افغانستان، برطبق آخرین آمار پنتاگون، 30000 پیمان کار برای وزارت 

دفاع کار می کنند. از این تعداد، درحدود 10000 نفر شهروندان ایاالت 

متحده، و سایرین از مردم محلی یا کشورهای ثالث مانند نپال هستند. 

پنتاگون، هزاران پیمان کار دیگری که برای وزارت امور خارجه، uSaID و 

سازمان اطالعاتی کار می کنند را در این آمار شامل نکرده است. 

این بدان معناست که نتیجه ی تصمیم اوباما برای ادامه دادن طوالنی ترین 

جنگ ایاالت متحده، تنها باقی ماندن هزاران سرباز در افغانستان بیشتر 

از زمان مورد انتظار نیست؛ بلکه هم چنین هزاران پیمان کار را در آن جا 

نگه می دارد و تضمین می کند که موقعیت طالیی ایجاد شده با تهاجم 

سال 2001، برای چند سال آینده نیز ادامه خواهد داشت.  

 DynCOrp« و   »FluOr COrp« مانند  شرکت هایی  برای  خوبی  خبر  این 

InternatIOnal« است. این دو شرکت سال هاست خدماتی مانند برق رسانی 

و لباس شویی به سربازان آمریکایی مستقر در پایگاه های افغانستان ارائه 

می کنند. آن ها و دیگر پیمان کارانی که برای ارتش کار می کنند، می توانند 

هم چنان ساالنه میلیاردها دالر منفعت به دست بیاورند. 

دارد  ایاالت متحده تصمیم  نشان می دهد دولت  این تصمیم  هم چنین 

بررسی های دقیقی در این زمینه انجام بدهد. پیمان کاران عمده متهم به 

ارائه ی صورت حساب های غیرواقعی باالتر از هزینه ی حقیقی به دولت، 

در  و  کار،  نیروهای  از  سوءاستفاده  وعده های شان،  اجرای  در  شکست 

برخی موارد تقلب آشکار، شده اند.  

اما تشخیص تخلف پیمان کاران، در سال های آینده سخت تر خواهد بود. 

به این کشور و بررسی  نیروهای نظامی سفر حساب رسان دولتی  خروج 

پروژه های خاص را به مراتب دشوارتر می سازد. برطبق گفته های یکی از 

مقامات »دفتر بازرس ویژه ی آمریکا برای بازسازی افغانستان« یا سیگار 

بر اجرای قراردادها نظارت  )SIGar(، پرسونل غیرنظامی آمریکایی که 

می کنند، امروزه تنها به حدود 10 درصد از مناطق این کشور دست رسی 

دارند. 

رییس فعلی موسسه ی سیگار، جان ساپکو، در گفت وگو با فارین پالیسی 

گفت: »با خروج نیروهای ائتالف از افغانستان، توانایی کارمندان دولت 

ارائه ی  به منظور  امور  بررسی  و  پایگاه ها  از  خروج  برای  متحده  ایاالت 

بخش  تنها  بودن  دست رس  قابل  شد.  خواهد  محدود  مناسب،  نظارت 

آمریکایی،  مالیات دهندگان  که  معناست  بدان  کشور  این  از  کوچکی 

میلیاردها دالر را برای پروژه هایی پرداخت می کنندکه امکان دارد کارمندان 

دولت ایاالت متحده هرگز آن را نبینند«.  

از هزینه های یک ماموریت  اوباما تصویر واضحی  هرچند ممکن است 

گسترده در افغانستان به دست آورده باشد، اما مردم آمریکا به این تصویر 

اعالم  اکتوبر  ماه  اوایل  در  درنهایت  اوباما  که  زمانی  ندارند.  دست رسی 

کرد که تصمیم گرفته است تا 9800 سرباز را در طول سال آینده حفظ 

کند و تعداد نیروها را برای سال 2017 و پس از آن به 5500 نفر کاهش 

دهد، هیچ اشاره ای به این که برنامه ی تاخیر در خروج نیروها چه هزینه ای 

دربرخواهد داشت نشده بود. )براساس طرح اصلی اوباما در سال 2014، 

قرار بود تنها 1000 سرباز پس از سال 2016 در افغانستان باقی بمانند که 

همه در کابل مستقر می شدند(.

اما تاد هریسون، کارشناس بودجه ی دفاعی در مرکز مطالعات استراتژیک 

در افغانستان، پیمان کاران منفعت بسیار بیشتری خواهند داشت؛ چراکه 

تالش های  و  شده اند  مستقر  کشور  آن  در  بیشتری  آمریکایی  نیروهای 

 »DynCOrp« ،بازسازی هم چنان درحال اجرا است. در اوایل ماه اکتوبر

موفق شد تا قرارداد یک ساله ی 154 میلیون دالری برای فراهم کردن 

پشتیبانی برای نیروهای آمریکایی در افغانستان به دست بیاورد. به گفته ی 

این شرکت، این قرارداد تمام نیازمندی های نیروها ازجمله تامین برق، 

مدیریت زباله ها و فاضالب و حتا تامین مواد غذایی و شست وشوی لباس 

را پوشش می دهد. 

قرارداد اصلی این شرکت برای پشتیبانی پایگاه ها در افغانستان، در سال 

2009 به این شرکت داده شد که بیش از 6 میلیارد دالر سود داشته است. 

مناطق  در  اجرای عملیات ها  برای  زیادی  تا حد  نیز  امور خارجه  وزارت 

جنگی به ویژه افغانستان، به این شرکت متکی است. باتوجه به گزارش 

»سیگار« در اپریل سال 2014، از 4 میلیارد دالری که وزارت امور خارجه 

در سال های 2002 تا 2013 برای پروژه های بازسازی افغانستان به مصرف 

رسانده، »DynCOrp« 69 درصد یا 2.8 میلیارد دالر به دست آورده است.

اما »DynCOrp« نیز بی مناقشه نبوده است. این شرکت متهم به ارائه ی 

که  دولت شده   به  واقعی  رقم  از  باالتر  ارقام  با  غلط  صورت حساب های 

تحقیقاتی  هم چنین  »سیگار«  است.  بوده  دالر  میلیون ها  آن ها  قیمت 

 FluOr« درارتباط با گزارش قاچاق انسان در افغانستان در این شرکت و

COrp« انجام می دهد. براساس شواهد جمع آوری شده توسط »سیگار«، 

استخدام کنندگان  دیگر،  مناطق  و  نپال  هند،  از  ثالث  کشورهای  اتباع 

با پرداخت »هزینه های استخدام« نامناسب و »رشوه«  نیروهای کار را 

تطمیع کرده اند تا بتوانند شغلی در این شرکت ها در پایگاه های آمریکایی 

در افغانستان به دست بیاورند. 

»DynCOrp« در اظهارات خود به فارین پالیسی گفته است که سیاست ها 

و رویه های این شرکت به گونه ای تعریف شده است که تمام کارمندانش 

را دررابطه با قاچاق انسان و برای جلوگیری از این کار، آموزش بدهد. 

یکی از سخن گویان شرکت گفت: »این شرکت قاعده ی رفتاری دقیق 

اخالقی و کاری دارد که شامل سیاست عدم تحمل دربرابر قاچاق انسان 

می شود. این قاعده باعث شده است تا مقام افسر ارشد تطبیق به وجود 

بیاید. شرکت، برنامه های آموزشی جهانی را اجرا کرده و هم چنین گام های 

دیگری نیز برای تضمین یک محیط کاری مطابق قانون، اخالق مند و 

موفق برداشته است«. 

»FluOr COrp« نیز گفته است این شرکت به شدت به سیاست عدم تحمل 

به  این شرکت  از سخن گویان  یکی  است.  پایبند  انسان  قاچاق  دربرابر 

فارین پالیسی گفت: »ما هر اتهامی مرتبط به نقض این سیاست را خیلی 

جدی بررسی می کنیم«. 

»FluOr COrp« گفت که این شرکت در جوالی سال 2014، به درخواست 

»سیگار« برای ارائه ی اطالعات پاسخ فوری داده و پس از آن دیگر از 

خبری از این دفتر نشنیده است. 

هم چنان  شرکت  این  گفت:  پالیسی  فارین  به   »FluOr« سخن گوی 

به پشتیبانی از نیروهای ائتالف و آمریکایی در افغانستان و مناطق دیگر 

در سراسر جهان، تا زمانی که از آن ها خواسته شود و نیاز باشد، »با افتخار 

ادامه خواهد«. 

در گذشته  بوده است،  زیرشاخه های »هالیبرتون«  از  »KBr« که یکی 

سال ها  از  پس  اما  می کرد؛  بازی  افغانستان  در  بزرگ تری  بسیار  نقش 

به دست آوردن قراردادها بدون نیاز به رقابت برای آن ها، و مواجه شدن با 

اتهام تقلب و ارائه ی صورت حساب های غلط –حتا بدون ذکر شکست این 

شرکت در حفاظت از سربازان از مواد شیمیایی مضر در عراق-، پنتاگون 

تصمیم گرفت تغییری کلی به وجود آورده و به دیگر شرکت ها اجازه بدهد 

تا برای به دست آوردن کسب وکار به رقابت بپردازند. 

اگرچه »KBr« دیگر برای سربازان آمریکایی در افغانستان پشتیبانی ارائه 

نمی دهد، این شرکت هنوز در قراردادهای نظامی آمریکا در عراق، امارات 

متحده ی عربی، کویت و دیگر کشورها فعالیت می کند. 

در  خود  منافع  نیز  است  دبی  در  آن  مقر  که   »the Supreme GrOup«

افغانستان را از دست می دهد. این شرکت در گذشته برای حدود 130000 

سرباز در یک روز، غذا تامین می کرد که جمع کل آن 6.8 میلیارد دالر 

می شد. اما در سال 2012، قرارداد چند میلیارد دالری اش را به یکی از 

رقبایش »anham FZCO« در دبی از دست داد. 

پس از آن در دسامبر سال 2014، مدیران »the Supreme GrOup« به یک 

تقلب بزرگ علیه ایاالت متحده اعتراف کرده و پذیرفتند که صدها میلیون 

بودند.  برای فراهم آوردن غذا و آب دریافت کرده  دالر هزینه ی اضافی 

این شرکت به پرداخت 389 میلیون دالر جریمه و خسارت موافقت کرد. 

این که  از  دیل، پس  رابرت  ارتش  بازنشسته ی  دیگر، جنرال  موردی  در 

در سال 2007 و در زمانی که او درحال خدمت به عنوان رییس آژانس 

لوجستیک وزارت دفاع بود و بر قرارداد های شرکت در افغانستان نظارت 

 »the Supreme GrOup« به  را  سال  جدید  پیمان کار  جایزه ی  می کرد، 

اهدا کرد،  در سال 2008 به عنوان رییس شعبه ی ایاالت متحده ی آن 

استخدام شد. 

مواد  تامین  بزرگ  قرارداد  این که  از  پس  حتا   »the Supreme GrOup«

غذایی خود را از دست داد، هم چنان برای ایاالت متحده و ناتو سوخت 

فراهم می کند. نشریه ی »گاردین« در ماه گذشته گزارش داد که پلیس 

نظامی بریتانیا درحال حاضر ادعاهایی را مورد بررسی قرار داده است مبنی 

هزینه های  دالر  میلیون  به 700  نزدیک  شرکت  این  احتماال  این که  بر 

اضافی در قراردادهای سوخت دریافت کرده باشد. 

بسته  دالری  میلیارد   8 قرارداد  یک   »anham« شرکت  حال،  همین  در 

است. در سال 2013، این شرکت به وزارت تجارت و خزانه داری ایاالت 

متحده اعتراف کرد که آن ها برخی از محموله های شان را از طریق ایران 

منتقل کرده بودند، چراکه مسیر اصلی آن ها از طریق پاکستان بسته شده 

بود. 

دقیق  بررسی  چرا  می دادند  نشان  که  نمونه ای هستند  چند  فقط  این ها 

است.  ضرورت  یک  کشور،  از  خارج  در  پیمان کاران  عملکردهای 

بااین حال، »سیگار« هشدار می دهد که نظارت در افغانستان به شکلی 

فزاینده به دالیل امنیتی درحال محدودشدن است. 

غیرنظامیان آمریکایی تنها اجازه ی دست رسی به مناطقی در افغانستان را 

دارند که در فاصله ی یک ساعته ی رفت و برگشت به یک مرکز صحی 

دولت  مقامات  دلیل،  همین  به  باشند.  گرفته  قرار  پیشرفته  امکانات  با 

از  نمی توانند   -uSaID و  خارجه  امور  وزارت  –پنتاگون،  متحده  ایاالت 

پروژه های بازسازی که روی هم رفته بیش از 725 میلیون دالر از دالرهای 

مالیات دهندگان آمریکایی را به مصرف می رسانند، بازدید کنند. 

پیامدهای مالی تصمیم ایاالت متحده
 برای نگه داشتن سربازانش در افغانستان

مرتجم: معصومه عرفانی

منبع: دویچه ویله/ فلوریان ویگان

اوباما سال ها بود که بر برنامه اش 
مبنی بر خروج نیروها تاکید داشت، 
اما جنرال مارتین دمپسی که بعدها 
رییس ستاد مشترک ارتش شد، 
گفت که ایاالت متحده نیاز دارد 
تا حداقل 5000 سرباز را پس از 
سال 2016 در افغانستان نگه دارد. 
او باور دارد که حضور این نیروها 
تضمین کننده ی این است که دولت 
اسالمی )داعش( در این کشور 
ریشه پراکنی نمی کند و از بازگشت 
القاعده به این کشور نیز جلوگیری 
می شود. در ماه جوالی، پنتاگون 
کشف کرد که گروه تروریستی 
مسئول حمالت 11 سپتامبر، دو 
اردوگاه آموزشی بزرگ در جنوب 
افغانستان را اداره می کند که یکی 
از آن ها نزدیک به 30 مایل مربع 
مساحت را دربر می گرفت. 



در  شهرها.  جهانی  روز  با  است  برابر  اکتوبر   31 روز   

عمل  به  تجلیل  روز  این  از  جهان  شهرهای  از  بسیاری 

می آید. 

مسئوالن شهرها در تالش اند تا با استفاده از چنین روزی 

آینده ی شهر خود  برای  را  ایده های جدید شان  و  طرح ها 

نمونه  و  ایده آل  لحاظ  هر  از  شهرشان  تا  کنند  ارائه  شان 

باشد.

نه  ندارد؛  معیاری  چیزی  هیچ  که  شهری  کابل،  اما 

ساختمان، نه جاده و از قرار معلوم طرحی برای آینده اش 

بر  افزون  که  است  شهری  کابل  است.  نشده  ریخته  هم 

دفع  برای  کاناالزیسیون  یک  هنوز  جمعیت  میلیون   5

فاضالب ندارد. در فقدان ویژگی های شهری، اما چیزی که 

کابل فراوان دارد زباله ها و انبار کثافات است. زباله هایی 

باقی  زباله دانی ها  اطراف  در  هفته ها  شاید  و  روزها  که 

می مانند و بوی متعفن آن هر رهگذری را آزار می دهد. 

در کنار این، افزایش روز افزون معتادان و گداها به دلیل 

کابل  است.  افزوده  شهر  این  زشتی  بر  حکومت  ضعف 

شهری است که پارک ها و گلدان جاده هایش  را معتادان 

کابل  نظر،  این  از  است.  کرده  پُر  بی خانمان  و  ژولیده 

به  هم  خردسال  کودکان  حتا  که  است  تماشایی  شهری 

تماشای آن می نشینند. 

به  گروه  و  سن  هر  از  مختلف  آدم های  آن قدر  گاهی 

تشخیص  واقعاً  که  ایستاده می شوند  معتادان  این  تماشای 

معتاد از غیر معتاد دشوار می شود.

شهر من، شهری که زنان متکدی برای به دست آوردن پول 

بتواند  تا  می دهند  تریاک  را  خود  خردسال  کودک  بیشتر، 

دل رهگذران بیشتری را به درد آورد و پول بیشتری به دست 

بیاورند. 

همه  شهر  و  تو  شهر  من،  شهر  واقعی  چهره ی  این  آری 

کسانی که در این جا، یعنی کابل زندگی می کنند است. 

اما  است.  پاکی  شهر،  بودن  معیاری  ویژگی های  از  یکی 

است  پر  دارد،  که  طوالنی  قدمت  با  کابل  شهر  متاسفانه 

از زباله و کثافات.  زباله و کثافات که هر روز مسئولین 

اما  می دهند  را  آن  جمع آوری  و  انتقال  وعده  شهرداری 

داده  انتقال  هرگز  زباله ها  این  که  می رسد  نظر  به  انگار 

نخواهند شد. 

بیشتر شهروندان شهر کابل از چهره  کنونی شهر ناراضی 

با  شباهتی  هیچ  کابل  شهر  چهره  که  می گویند  و  اند 

پایتخت یک کشور ندارد.

شهر  فعلی  »وضعیت  می گوید:  اقتصاد  دانشجوی  مریم 

هرجا،  در  زباله ها  شدن  انبار  است.  اسفناک  بسیار  کابل 

شهرشان  پاکی  فکر  به  مردم  نه  که  است  این  نشان دهنده 

هستند و نه مسئولین شهرداری.«  

و  می کند  اشاره  طبقه ی  چند  بلند  ساختمان های  به  او 

می گوید: »این ساختمان ها فقط نما دارند و هیچ کدام از 

این ها معیاری ساخته نشده اند. از همین رو در اثر زلزله به 

راحتی ویران می شوند.«

وی می افزاید که متاسفانه هیچ نهادی نظارتی بر ساخت و 

ساز این نوع ساختمان ها وجود ندارد. 

یک  به  نیاز  معیاری  شهر  یک  ایجاد  برای  وی  گفته  به 

سیستم  تمامی  بتواند  که  است  مستعد  و  خوب  شاروال 

شهر را با استندردهای معیاری هم آهنگ سازد و یا حداقل 

قسمتی از آن را ترمیم سازد. 

جلوگیری  سبز،  ساحات  داشتن  شهر،  یک  معیارهای  از 

راضی  سرانجام  و  شدن خدمات  فراهم  نفوس،  تراکم  از 

میزان  چه  تا  شهر  یک  می دهد  نشان  که  است  مردم  بودن 

معیاری می باشد. 

جمع  شهر،  سطح  در  منظم  ترانسپورتی  سیستم  یک  نبود 

شدن بسیاری از افراد بیکار در یک جا به امید پیدا کردن 

کار و ده ها مورد دیگر سبب شده است تا کابل چهره ی پر 

ازدحام و بهم ریخته ای به خود بگیرد. 

کابل  شهر  شهروندان  از  دیگر  یکی  احسان  محمد 

می گوید: »متاسفانه شهر کابل یک سیستم بسیار کهنه و 

فرسوده دارد. مردم هم به همان وضعیت عادت کرده اند. 

مردم عادت کرده اند که هر روز از کنار انبوهی از زباله ها 

به  را  دیگر  زباله  از  پر  پالستیک  یک  گاهی  و  بگذرند 

انبوهی از این زباله ها اضافه کنند.« 

این شلوغی ها و سرو صداهای زیاد  به  به گفته وی مردم 

که آلودگی صوتی ایجاد می کنند عادت کرده اند، از همین 

رو برای مردم عادی شده است و می توان گفت که مردم به 

این مسایل بی تفاوت شده اند.

آن  کنار  در  و  مردم  بی تفاوتی  همین  که  می کند  اضافه  او 

خود  به  زشتی  چهره  شهر  تا  است  شده  باعث  مسئولین 

بگیرد. 

حال  در  سرعت  به  جوامع  شهرنشینی  روند  که  هرچند   

شهرنشین  یک  که  می کنیم  ادعا  نیز  ما  و  است،  رشد 

هستیم. اما در حال حاضر شهر ما با چالش های فراوانی 

روبه رو است.  

جمعیتی،  جدی  چالش های  با  کابل  شهر  اکنون  هم 

برنامه ریزی  و  محیطی  زیست  اجتماعی،  اقتصادی، 

روبه رو است  که به یک برنامه موثر و کارآمد برای مقابله 

با عواقب تغییرات شهرنشینی ضرورت دارد.

انگیزه  نداشتن  و  درست  راهکار  یک  نبود  می رود  گمان 

وضعیت  بهبود  برای  مربوطه  مسئولین  سوی  از  کافی 

شهر باعث شده است که ما امروزه شاهد چنین وضعیتی 

باشیم. می توان گفت در این زمینه اگر مردم نیز با مسئولین 

بهبود  هیچ گاه  وضعیت  باشند  نداشته  را  الزم  همکاری 

نخواهد یافت. 

روز  را  اکتوبر  یکم  و  سی  ملل،  سازمان   2013 سال  در 

تا در سراسر جهان  نام گذاری کرده است  جهانی شهرها 

فرصت ها و چالش های شهر نشینی بررسی شود.

و  فرهنگی  روند  انسانی،  روابط  اقتصاد،  شدن  جهانی 

آگاهی فردی، در شهرها باعث ایجاد تحوالتی شده است 

با دیگر شهرها، متفاوت  با میزان ارتباط شان  که متناسب 

است.
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دوست  بهترین  گفته  که  شده  نقل  غنی  رییس جمهور  از 
جمهوری  ریاست  به  او  ولی  شده،  »خرکار«  کودکی اش 

افغانستان رسیده.
کامیابی  و  رییس جمهور  دوست  آن  ناکامی  نمی توان  هرچند 
آقای غنی را کامال بریده از خصوصیات شخصی آنان ارزیابی 
کرد، ساده انگاری است که کل این وضعیت را به میزان جهد 
و استعداد شخصی آنان تقلیل بدهیم. آن چه در افغانستان به 
از عوامل و  واقع مجموعه یی  در  »روزگار« مشهور شده،  نام 
زمینه های غیرشخصی است که از بیرون بر روند زند گی افراد 
باز  پیش رفت  از  یا  می راند  پیش  به  را  آنان  و  می کند  عمل 
می آید،  دنیا  به  دورافتاده  روستای  یک  در  که  کسی  می دارد. 
می رود  چنان  او  بر  »روزگار«  و   فقیر،  بسیار  خانواده یی  در 
که تا سی ساله گی، در َمثَل، نمی تواند از آن روستا بیرون بیاید 
آن  در  او  که  این  احتمال  دارد،  فرزند  چندین  آن سن  در  و 
مرحله از روستای خود بیرون بیاید و درس بخواند و روزی 
به مقامات عالی حکومتی برسد، بسیار اندک است. در حالی که 
زاده شدن در یک شهر بزرگ از همان ابتدا امتیاز به حساب 
برای  روزگار  تفاوت  از  تصویری  این  که  نمی گویم  می آید. 
فقط  هست.  کودکی اش  دوران  دوست  و  غنی  رییس جمهور 
می خواهم بگویم که عوامل بسیاری در کارند تا مسیر زنده گی 
آدم ها را تغییر بدهند و نمی توان به ساد گی نقش شخصیت و 

تالش فردی را بیش از حد برجسته کرد.
اما سخن این یادداشت چیز دیگری است: تصور کنید که چند 
سال بعد آن دوست رییس جمهور به زند گی خود و دوست 

قدرتمنِد قصرنشین خود نگاهی بکند. چه خواهد گفت؟ 
ریاست   پایان  تا  اکنون  همین  از  غنی  رییس جمهور  اگر 
کمر  و  دارد  بر  قبیله یی  بازی های  از  دست  خود  جمهوری 
خود  از  نیک  نام  قطعًا  ببندد،  کشور  مردم  همه ی  خدمت  به 
برای  تکنیکی الزم  توان  و  او هوش  به  جا خواهد گذاشت. 
خدمت گزاری را دارد و در واقع اولین حاکم افغانستان است 
که می تواند به مدد علم و شناخت مدرن از مشکالت کشوری 
به باز کردن گره های دشوار از زندگی مردم بپردازد. به همین 
خاطر، اشرف غنی چانس آن را دارد که به بهترین حاکم در 
تاریخ کشور تبدیل شود. اما دریغا که از روی آن چه تا کنون 
می پندارد  قبیله  یک  رییس جمهور  را  خود  نیز  او  دیده ایم، 
که  است  این  تاریخی اش  رسالت  مهم ترین  می کند  گمان  و 
جامعه ی افغانستان را براساس خواست های قبیله یی مهندسی 
کند و دانش و توانایی خود را در خدمِت یک پاره از  پاره های 

موزاییک رنگین کشور بگذارد.
اصرار  خود  قبیله یی  رویکرد  بر  هم چنان  رییس جمهور  اگر 
می تواند  کودکی اش  دوران  خرکار  دوسِت  آن  بورزد، 
بگوید:»من نمی توانستم خدمت چندانی به کشور خود بکنم. 
دانش و ظرفیت و امکانات خدمت را نداشتم. اما اشرف غنی، 
برای  فوق العاده یی  فرصت  کودکی ام،  دوران  بختیار  دوست 
امکانات  و  فرصت ها  آن  و  نکرد  اما خدمتی  داشت،  خدمت 

را برباد داد.«
رییس جمهور باید به این قضاوت دوست خرکار خود بیشتر 
بیندیشد تا به بختی که او را رییس جمهور کرد و دوستش را 

خرکار.

هنگام شمردن 
جوجه ها
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کابل، شهری که هیچ چیزی معیاری ندارد؛ 
نه ساختمان، نه جاده و از قرار معلوم طرحی 
برای آینده اش هم ریخته نشده است. کابل 
شهری است که افزون بر 5 میلیون جمعیت 
هنوز یک کاناالزیسیون برای دفع فاضالب 
ندارد. در فقدان ویژگی های شهری، اما 
چیزی که کابل فراوان دارد زباله ها و انبار 
کثافات است. زباله هایی که روزها و شاید 
هفته ها در اطراف زباله دانی ها باقی می مانند و 
بوی متعفن آن هر رهگذری را آزار می دهد. 
در کنار این، افزایش روز افزون معتادان 
و گداها به دلیل ضعف حکومت بر زشتی 
این شهر افزوده است. کابل شهری است 
که پارک ها و گلدان جاده هایش  را معتادان 
ژولیده و بی خانمان پُر کرده است. از 
این نظر، کابل شهری تماشایی است که 
حتا کودکان خردسال هم به تماشای آن 
می نشینند. 

شفایی



هواپیامی  یک  گذشته  روز  روز:  اطالعات 
مرص،  در  سینا،  صحرای  در  روسی  مسافربری 

سقوط کرد.
تایید کرده که یک   دفرت نخست وزیری مرص 
فروند هواپیامی مسافربری روسیه با بیش از ۲۰۰ 

مسافر در شبه جزیره سینا سقوط کرده است.
در  و  بوده    ۳۲۱A ایرباس  نوع  از  هواپیام  این 
به  رسخ  دریای  در  رشم الشیخ  از  بازگشت  حال 

سن پیرتزبورگ بوده است.
به نقل از بی بی سی، همه مسافران این هواپیام، 
بودند. گزارش شده که ۲۱۷  گردش گران روسی 
مسافر و هفت خدمه پرواز و نیز ۱۷ کودک در 

این هواپیام بودند. 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه یک روز 
عزای عمومی در این کشور اعالم کرده و افرادی 
را برای تحقیق در مورد این سانحه به مرص اعزام 

کرده است.
امداد مرص  امنیتی گفته اند که گروه های  منابع 
پیدا  را  هواپیام  این  سیاه  جعبه  شده اند  موفق 

کنند.
فنی  نقص  دچار  هواپیام  این  که  شده  گفته 
شده و خلبان در تالش بوده تا به نزدیک ترین 
العریش در شامل شبه جزیره  فرودگاه در شهر 

سینا فرود بیاید.
مقام های امنیتی مرص گفته اند که هیچ نشانه ای 
ندارد.  وجود  هواپیام  دادن  قرار  هدف  بر  مبنی 
الشه هواپیام هم مشاهده شده اما رشایط ناگوار 
به  امدادی  از رسیدن گروه های  مانع  و هوا  آب 

مناطق کوهستانی سقوط هواپیام شده است.
هواپیامیی  رشکت  اختیار  در  هواپیام  این 
کاگالیامویا بود که در غرب سیربی مستقر است.

این  که  است  گفته  روسیه  هواشناسی  سازمان 
از  مسکو  وقت  به  صبح   ۵:۵۱ ساعت  هواپیام 
رشم الشیخ پرواز کرده و قرار بود ساعت ۱۲:۱۰ در 

فرودگاه سن پرتزبورگ فرود آید.
این  که  است  گفته  خود  بیانیه  در  سازمان  این 
هواپیام ۲۳ دقیقه پس از پرواز، با برج مراقبت در 
قربس متاسی برقرار نکرده و در ارتفاع ۳۱ هزار 

پایی از صحنه رادار محو شده است.

کرد  اعالم  امریکا  آن که  از  پس  روز:  اطالعات 
که این کشور نیروهای ویژه به سوریه می فرستد، 
به  نیروی ویژه  اعزام  روسیه هشدار داده است که 
شامل سوریه، خطر جنگ نیابتی در منطقه را از 

قبل بیشرت می کند.
شامل  در  ویژه  نیروهای  اعزام  مورد  در  امریکا 
صورت  در  گفته،  داعش  با  مقابله  برای  سوریه 
موفقیت این روش، تعداد نیروهای خود را افزایش 

خواهد داد.
امور  وزیر  الوروف،  رسگی  بی بی سی،  از  نقل  به 
و  »یک جانبه  امریکا  است  گفته  روسیه  خارجه 
چنین  به  دست  سوریه«  رهربی  به  مراجعه  بدون 

کاری زده است.

وزیر  کری،  جان  با  دیدار  از  پس  الوروف  آقای 
امور خارجه امریکا در ویانا هم چنان گفته که در 
چنین رشایطی، نیاز به همکاری های نظامی میان 

روسیه و امریکا افزایش می یابد.
در  که  می شود  ابراز  آن  از  پس  اظهارات  این 
میزبان  اتریش،  پایتخت  ویانا  اخیر  روزهای 
برای  حال  راه  یافنت  برای  بین املللی  نشست 

بحران سوریه بود.
به مبباران هوایی  ماه پیش دست  از یک  روسیه 
مخالفان بشار اسد، از جمله شامری از گروه های 
مورد حامیت کشورهای عربی زده و ایران، دیگر 
حضور  به  روسیه،  کنار  در  سوریه  مهم  حامی 

مشورتی خود در سوریه افزوده است.

آینده  درباره  ویانا  نشست  در  رشکت کنندگان 
به  سوریه  رییس جمهوری  اسد،  بشار  سیاسی 
توافق نرسیدند اما از سازمان ملل متحد خواستند 
تا روندی را رشوع کند که به برقراری آتش بس و 

برگزاری انتخابات تازه در این کشور بی انجامد.
و  عربستان  مانند  عربی  کشورهای  تاکنون 
خواهان  امریکا  جمله  از  غربی  کشورهای 
می باشند.  قدرت  از  اسد،  بشار  کناره گیری 
حامیت  اسد  بشار  دولت  از  روسیه  و  ایران  اما 

می کنند.
جنگ سوریه که از مارچ ۲۰۱۱ رشوع شد براساس 
و  کشته  هزار   ۲۵۰ از  بیش  تاکنون  گزارش ها 

میلیون ها آواره بر جای گذاشته است.

گزارش  یک  در  ملل  سازمان  روز:  اطالعات 
این  کارکنان  از  نفر  چهار  اخراج  از  خود  داخلی 

سازمان خرب داده است. 
علت  به  تن  چهار  این  بی بی سی،  از  نقل  به 
ایمیل  در  کودکان  جنسی  تصاویر  هم رسانی 

رسمی خود اخراج شده اند. 
سازمان  کارکنان  از  دیگر  یکی  نیز  این  از  پیش 
موتر  با  را  »ماری جوانا«  کیلوگرام   ۱۷۳ که  ملل 

سازمان حمل می کرده است، بازداشت شده بود. 
این پنج مورد در فاصله اول جنوری ۲۰۱۴ تا پایان 

جنوری ۲۰۱۵ رخ داده اند.
دلیل  به  را  کارمند  این چهار  اخراج  ملل  سازمان 
اطالعاتی  و  ارتباطی  فن آوری  از  سوءاستفاده 

سازمان  این  اما  است؛  کرده  اعالم  ملل  سازمان 
این  قضایی  محکومیت  درباره  اطالعاتی  تاکنون 

افراد منترش نکرده است.
 هم چنان در این گزارش مشخص نشده است که 
این افراد در کدام قسمت مشغول به کار بوده اند و 

چه زمانی این افراد از کار برکنار شده اند. 
جمعه  روز  ملل  سازمان  سخن گوی  حق،  فرحان 
گفته است مقام ها در سازمان ملل درباره نحوه و 
میزان اطالعاتی که قرار است منترش شود، تصمیم 
به  ارتکاب  موارد  کلیه  هم چنان  گرفت.  خواهند 

جرم به مقام های مربوطه ارجاع داده شده  است. 
موارد  که  است  آمده  ملل  سازمان  گزارش  در 
دیگری از چنین تخطی هایی از کارمندان سازمان 

ملل به دلیل گردآوری تصاویر پورنوگرافی، برخورد 
انضباطی صورت گرفته است. 

چندین  اخراج  جزئیات  ملل  سازمان  گزارش  در 
کارمند دیگر هم منترش شده است.

در یک مورد دیگر یکی از کارکنان این سازمان 
در ماموریت صلح بانی »یک مأمور نظامی را خلع 

سالح کرده است.«
در گزارش نرش شده از سوی سازمان ملل از رفتار 
»محدودسازی  قبیل  از  دیگری  موارد  کارکنانش 
و  کردن  »مرعوب  موترها  و  افراد  آمد«  و  رفت 
یک  به  زدن  آسیب  مردم،  با  فیزیکی«  برخورد 
رها کردن روزنامه نگاران  و  ملل  خودروی سازمان 

در منطقه بدون مجوز دیده می شود.

بین املللی  نشست  روز:  اطالعات 
بحرانی  وضعیت  بررسی  مورد  در 
ویانا  در  شنبه  پنج  شام  که  سوریه 
به  بود،   شده  برگزار  اتریش  مرکز 

پایان رسید.
و  خارجه  وزیران  نشست  این  در 
ده  از  بیش  ارشد  دیپلومات های 
برای گفت وگو در مورد حل  کشور 

بحران سوریه رشکت کرده بودند.
خارجه  وزیر  ظریف،  جواد  محمد 
اول  بخش  پایان  از  پس  ایران 
امریکایی  هم تایان  با  گفت وگوها 
رسگی  و  کری  جان  روسی اش،  و 

الوروف، دیدارهای جداگانه داشت.
گزارش  به  و  کلید  رادیو  از  نقل  به 
از  ایران  رویرتز،  خربی  آژانس 
بشاراسد،  حامیان  و  اصلی  متحدان 
رییس جمهوری سوریه، با کنار رفنت 
قدرت  از  اسد  آقای  مساملت آمیز 

رضایت نشان داده است.
برگزاری  بر  تأکید  روسیه  چند  هر 
اما  دارد،  سوریه   در  انتخابات 
این تصمیم روسیه  با  اسد  مخالفان 

موافق نیستند. 
ایجاد  خواستار  غربی  کشورهای 

حکومت جدید در سوریه هستند. 
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بگو مگو از

زندگی  انسان  را ترک کردیم چون می خواهیم مثل یک  »ما سوریه 

کنیم. ما انسانیت مان را در آن جا از دست دادیم، اما من از افغان ها 

می ترسم. آن ها چیزی از سیستم منی فهمند.«

جمله ی باال بخشی از سخنانی است که یکی از مهاجرین سوری که 

قبال در کشورش حقوقدان بوده است، به خربنگاران گفته است. به 

نظر می رسد که مهاجرین سوری، باسوادتر، بازبان تر و آشناتر با ساز و کار جوامع غربی هستند. تا 

کنون در چندین گزارش در مطبوعات اروپایی دیده ام که در آن ها، سوری ها تصویر بسیار منفی از 

مهاجرین افغانی، ترسیم می کنند و آن ها را تهدیدی برای آرامش فامیل های شان نشان می دهند. 

در برخی از ادعاهای سوری ها، نژادپرستی را می شود به روشنی دید، هامن نژاد پرستی زشت رایج 

در بسیاری از کشورهای اسالمی را.

شایعه

را  دندغوری،  در  کار هیئت  در جاغوری،  اعزامی حکومت  هیئت 

کرده است. این خرب به شدت در رسانه های مجازی منترش شده 

است. اتهامات به آقای منگل و جنگ شان در تلویزیون طلوع را 

همه می دانیم. وزیر رسحدات و قبایل در معاهده دند غوری، مورد اعرتاضات شدید قرار 

مقامات محلی  است.  را کرده  کار  گفته می شود که هیئت جاغوری هامن  و حاال  گرفت 

حکومت، عامل اصلی انتشار چنین خربها می باشند. بهر صورت پیشنهاد این است که رییس 

هیئت با سند به مردم بگوید که در جاغوری چه کرده است؟ البته خواهش دوستانه ما این 

است که از نوع اطالع رسانی وزیر صاحب منگل را نداشته و جدا اجتناب مناید. شام در این 

باب چه خرب دارید؟

و من برگشتم به کار سبز 

صفحه یی  دوصد  گزارش  یافت.  پایان  حقیقت یاب  کمیسیون  کار 

خویش را در حضور یک مجلس بزرگ که اسمش شورای امنیت ملی 

با  دارد  به عهده  رییس جمهور کشور  را شخص  ریاست اش  و  است 

کامل امانت داری و توافق بی کم وکاست همه اعضای کمیسیون، روز 

پنجشنبه تاریخ هفت عقرب مطابق 29 اکتوبر به جناب رییس جمهور کشور سپردیم. در پهلوی 

تسلیم گیری گزارش، اشرتاک کنندگان حرف های ما را به دقت شنیدند. پرسش های خویش 

مطرح ساختند. در پایان فیصله شد که برای نهاد ها و مقامات ذیربط دولتی باید وقت داد که این 

گزارش را مطالعه منایند. رییس جمهور یک بار دیگر تاکید کرد که یافته های کمیسیون را حرمت 

می گذارد و می خواهد کمیسیون از دید استقالل، نوع کار و صالبت نقطه عطف در تاریخ کمسیون 

سازی در کشور باشد. توکل به خدا. رییس جمهور وعده سپرد که هم زمان با کانفرانس مطبوعاتی 

کمیسیون حقیقت یاب، دولت بسته اقدامات خویش را در مطابقت به پیشنهادات کمیسیون اعالم 

خواهد منود و این بسته اقدامات در یک چوکات مشخص زمانی تطبیق خواهد گردید.

پس من برگشتم به دنیای سازمان سبز .

ارشف غني بر چه كيس حكومت مي كند؟

مرشوعيت يك دولت در نظام هاي دموكرايس بيش و پيش از هر امري 

به ميزان مقبوليت آن در بني شهروندان وابسته است. هر دولتي در 

هرزماين كه با زوال مقبوليت عامه مواجه شود مطابق استانداردهاي 

دولت،  عنوان  به  و  ندارد  مرشوعيت  دموكراتيك،  ارزش هاي  و 

صالحيت هاي قانوين و اجرايي ندارد.

مدل حكومت وحدت ميل به رياست ارشف غني كه از دل بازي هاي سخيف و معامله هاي كثيف 

بريون آمد با گذشت بيش از يك سال نه تنها در عمل به حد اقيل از وعده هاي خود به شهروندان 

ناكام بوده است بلكه شواهد از زوال مرشوعيت دولت و پوسيدگي دروين آن حكايت دارد.

ماه  تنها در حدود يك  قانوين رييس جمهور در راس هرسه قوه قرار دارد،  از نظر  با آن كه   .1

گذشته دو فرمان تقنيني رييس جمهور از سوي پارملان رد شده است؛ فرمان اويل قانون وضع 

ماليات بر استفاده كنندگان خدمات مخابرايت بود و فرمان دوم تاسيس واحد بودجوي مستقل 

براي مشاوريت اقتصادي رييس جمهور.

2. چند روز پيهم است كه وزارت مهاجرين از كشورهاي مهاجر پذير مي خواهد كه با پناه جويان 

افغان برخورد دوگانه نشود و ارصار دارد كه درصورت بازگشت پناه جويان به افغانستان، آنان را 

بازگشت  اما امروز سخن گوي رياست جمهوري اعالن كرد كه »ما خواهان  نخواهد پذيرفت. 

آبرومندانه پناه جويان به كشور هستيم.«

3. رييس جمهور طالبان را مخالف سيايس مي خواند و همواره خواستار گفت وگو با آنان است. 

اما احمدضيا مسعود مناينده ويژه او طالبان را »مزدور پاكستان« مي خواند و گفت وگو با آنان را به 

مفهوم »تامني منافع پاكستان در افغانستان« عنوان مي كند.

4. آمارها نشان مي دهد كه روزانه صدها نفرين و دشنام در شبكه هاي اجتامعي نثار رييس جمهور 

مي شود كه شايد در هيچ كشور دنيا منونه دوم آن يافت نشود.

5. صدها هزار شهروند براي فرار از ذلت زيسنت در سايه فرمانروايي غني تن به آب هاي مديرتانه 

مي زنند تا شايد براي هميشه از ننگ زيسنت در سايه چنني نظام فاسدي رهايي يابند.

دراين ميان غني اما هم چنان خامر حكومت كردن و فرمان راندن است. او آن چنان در دنياي 

قبيله محورش غرق است كه شايد هيچ گاهي اين سوال را از خود نپرسيده است كه »بر چه كيس 

حكومت مي كند؟« پارملان به عنوان نهاد زير دست رياست جمهوري او را هردم به چالش مي كشد 

و فرمان هايش را مسرتد مي كند. قوه اجراييه عمال او را قبول ندارد. شهروندان با دشنام و فرار از او 

استقبال مي كنند. نه مديران زيردستش او را قبول ندارند و نه شهروندان توانسته اند به فريادهاي 

غريعادي و خنده هاي گوش خراش او اعتامد كنند. او خودش هم فراموش كرده است كه انديك 

به ميزان مرشوعيت و مقبوليت خود فكر كند.

دولت ها و جامعه جهاين نيز مي دانند كه اين دولت در چه جايگاهي از نظر پشتوانه مردمي قرار 

دارد. از همني رو به رغم فرصت هاي خويب كه در عرصه بني املليل ايجاد شده است دارد دلييل 

وجه  هيچ  به  باشد  نداشته  كه مرشوعيت  دولتي  باشيم.  بهرتي  منتظر رشايط  كه  ندارد  وجود 

مقبوليت بني املليل پيدا مني تواند. هيچ دولتي مني تواند با خاطر آسوده و با اميد به دورمناي 

روشن آينده با چنني دولت ناپايداري وارد تعامل شود.

يا اين وصف جاي خايل اين سوال هم چنان باقيست كه ارشف غني بر يك حكومت مي كند؟

Abdullah Watandar

Mohammad Nateqi

Amrullah Saleh

Misbah Hussain Foroogh
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مانوئل پیگرینی، رسمربی منچسرتسیتی ابراز امیدواری کرد 
که مورینیو بتواند رشایط را به نفع چلسی تغییر دهد.

چلسی که در لیگ برتر رشایط خوبی را سپری منی کند، 
در جام اتحادیه نیز با شکست مقابل استوک سیتی از دور 
شکست  صورت  در  می شود  گفته  و  رفت  کنار  مسابقات 
چلسی مقابل لیورپول، مورینیو از کار برکنار خواهد شد. با 
این حال، پیگرینی عنوان کرد که امیدوار است آقای خاص 

بتواند رشایط را به نفع چلسی تغییر دهد.
او دیروز گفت: متامی مربیان لحظاتی در دوران مربی گری شان 
دارند، در طول فصل ها که خوب نیستند و این طبیعی است. 
بنابراین امیدوارم که او بتواند رشایط را تغییر دهد زیرا او مربی 
خیلی مهمی است. فکر می کنم تا به حال نشان داده که چه 
کارهایی می تواند انجام دهد. او مدافع عنوان قهرمانی لیگ 

برتر است. 
فاصله دارد،  با صدر جدول  امتیاز  در حالی که چلسی ۱۱ 
به کورس  دوباره  که آن ها می توانند  است  معتقد  پیگرینی 
که  می گویم  همیشه  البته  گفت:  او  برگردند.  قهرمانی 
است.  انجام  قابل  موضوع  این  که  می دهد  نشان  ریاضیات 
مطمئنم که آن ها دوباره برای رقابت قهرمانی باز می گردند. 
ادامه  روندشان  به  قدرمتند  تیم  یک  عنوان  به  که  مطمئنم 
خواهند داد. آن ها در بهرتین فرم شان نیستند ولی مطمئنم 

که پیرشفت می کنند. 

رسمربی  مورینیو،  ژوزه  با  لیورپول،  رسمربی  کلوپ،  یورگن 
چلسی، که تیمش فصل جاری لیگ برتر را  بسیار ضعیف 

آغاز کرده، ابراز همدردی کرد. 
آبی های لندن در حال حارض در رتبه پانزدهم جدول لیگ 
با این وجود، کلوپ تاکید کرد که مورینیو  برتر قرار دارند، 
از  و  برگرداند  پیروزی  به روند  بار دیگر  را  می تواند چلسی 
 تجربه فصل قبل خود با دورمتوند به عنوان شاهد این موضوع 

یاد کرد. 
در  به خربنگاران گفت: من چیزهایی که فصل گذشته  او 
رسانه ها گفته می شد را دوست نداشتم. من نسبت  به هواداران 
و بازیکنان دورمتوند مسئول بودم. اهمیتی منی دادم که بقیه 
مشکل ما را درک منی کردند.  شام باید خودتان، رشایط تان 

را کنرتل کنید. 
ایجاد  مطبوعاتی  کنفرانس های  در  مشکالت  از  بسیاری 
گاهی  بین  باشید.  پاسخ  دنبال  به  باید  که  زمانی  می شود؛ 

بازی ها زمان کافی برای ایجاد تغییر را ندارید. 
مورینیو مربی بدتری نسبت به فصل قبل نیست. بازیکنان 
هم بدتر از فصل قبل نیستند. چنین اتفاقاتی رخ  می دهد. 
من احساس او را درک می کنم زیرا من هم چنین رشایطی را 
تجربه کردم اما این پایان دنیا نیست. آن ها هم چنان می توانند 

فوتبال بازی کنند و این مشکل ما خواهد بود. 

بایرن  ترکیب  در  اسپانیایی  بازیکن  دو  قدرمتند  عملکرد 
مونیخ، تحسین ستاره سابق بارسلونا را در پی داشت.

اسطوره سابق بارسلونا و تیم ملی اسپانیا در مصاحبه با "یورو 
ایسکو،  گفت:  کشورش  ملی  تیم  آینده  مورد  در  اسپورت" 
تیاگو و مارتینز؛ این بچه ها بعد از منحل شدن نسل ما، تیم 

ملی را رسپا نگه خواهند داشت.
این را در جام ملت های  آن ها توانایی های بسیاری دارند و 
اروپا در فرانسه ثابت خواهند کرد. البته کسب عنوان قهرمانی 
این جام دشوار خواهد بود، زیرا به یک رسی عوامل جزئی و 
ریز هم بستگی دارد اما تیم ما قطعا جزء مدعیان عرض اندام 

خواهد کرد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد. 
گفتنی است اسپانیا در حالی تابستان سال آینده به عنوان 
مدافع عنوان قهرمانی قدم به یورو ۲۰۱6 خواهد گذاشت که 
در کنار تیاگو و مارتینز، یک بایرنی دیگر یعنی خوان برنات 
ترکیب  اسپانیایی  دیگر  اما  به همراه خواهد داشت.  را هم 
بایرن یعنی ژابی آلونسو به دلیل کناره گیری از دیدارهای ملی 

به این تورمننت نخواهد رفت.

یحیی توره: 
سیتی پر از رهرب است

کالدرون: 
رئال به دنبال بازگرداندن مورینیو است

دل بوسکه: 
پیکه مشکل اسپانیا نیست

ژکو: 
مهم قهرمانی رم است، نه گول زنی من

سیلوا: 
امیدوارم با رونالدو در سن ژرمن هم تیمی شوم

ونگر:
 مترینات من عامل مصدومیت ها نیست

رونالدو: به دشمن نیاز دارم
 چون در من ایجاد انگیزه می کند

به  منچسرتسیتی  هافبک  توره،  یحیی 
تیمش  ترکیب  و  هم تیمی ها  از  متجید 
پرداخت و عنوان کرد که تیم چندین رهرب 

در زمین دارد.
نتوانستند  پیگرینی فصل گذشته  شاگردان 
ولی  کنند  رقابت  قهرمانی  برای  چلسی  با 
با  امتیاز  هم  حارض  حال  در  فصل،  این 
اند.  گرفته  قرار  جدول  صدر  در  آرسنال 
توره معتقد است که سیتی فراتر از مختص 
تیم  او، کمپانی و آگوئرو است و  به  بودن 

رهربهای زیادی در زمین دارد.
او گفت: 6 فصل است که این جا هستم ولی 
تیم بیش از ۳ بازیکنش است. داوید سیلوا، 
بازیکنان  این  زابالتا.  کوالروف،  هارت،  جو 

نقش مهمی در باشگاه ایفا کرده اند و چند 
می کنیم.  بازی  هم  کنار  که  است  وقتی 
یک  به  می شناسیم.  خوبی  به  را  هم دیگر 
مهم  خیلی  این  که  می کنیم  بازی  سبک 
منی رود،  پیش  خوب  رشایط  وقتی  است. 
می توانند  که  هستند  بازیکنان  از  گروهی 
کار را برای ما راحت تر کنند زیرا هامن طور 
داریم.  تیم  در  زیادی  رهرب های  گفتم  که 
شده  اضافه  تیم  به  هم  )دی بروین(  کوین 
و خیلی خوب هامهنگ شده، همین طور 
بازیکنان  این  متامی  اسرتلینگ.  حیم 
تا  دهند  انجام  باید  کار  چه  که  می دانند 
ما  کنند.  راحت تر  را  زمین  در  تیم  رهربی 

خیلی خوشحال هستیم. 

رئال  باشگاه  سابق  رئیس  کالدرون،  رامون 
دنبال  به  باشگاه  این  است  معتقد  مادرید، 
به  همین طور  و  ژوزه  مورینیو  بازگرداندن 

خدمت گرفنت ادن هازارد است. 
 ۲۰۱۳ تا   ۲۰۱۰ سال های  بین  که  مورینیو 
هدایت رئال را برعهده داشت، این  فصل با 
کرده  کسب  ضعیفی  بسیار  نتایج  چلسی 
است؛ ضمن این که او با در آخرین فصلی 
داشت،  حضور  سانتیاگو  برنابئو  در  که 

مشکالتی هم با بازیکنان رئال پیدا کرد. 
مدیران  دارد  اعتقاد  کالدرون  وجود،  این  با 
رئال به دنبال بازگرداندن آقای خاص هستند 
و حتی می خواهند  ستاه بلژیکی چلسی را 

نیز به خدمت بگیرند. 

دیگر  مورینیو  اگر  گفت:  خربنگاران  به  او 
مربی چلسی نباشد، فکر می کنم فلورنتینو 
پرز دوست داشته  باشد او را به رئال برگرداند. 
برای  را  تالش شان  گذشته  تابستان  آن ها 
برگرداندن او انجام دادند اما ممکن نبود زیرا 
او می خواست در  چلسی مباند. گزینه های 
مورینیو  کلوپ،  یورگن  لوو،  یوآخیم  آن ها 
اوضاع  برای  اگر  بود.  بنیتس  رافا  و در آخر 
همین طور  و  نرود  پیش  خوب  بنیتس 
پرز  می کنم  فکر  چلسی،  در  مورینیو  برای 
آن ها  کرد.  خواهد  او  فکر  بازگرداندن  به 
هم چنین به دنبال هازارد هستند و تا آن جا 
که من می دانم، او به رئال نه گفته است.  باید 

صرب کرد و دید چه رخ می دهد.  

ویسنته دل بوسکه، رسمربی تیم ملی اسپانیا، 
اعالم کرد جرارد پیکه در این تیم دردرسی 
ایجاد منی کند و  تاکید کرد اگر این شایعه 
درست بود، مطمئنا این مدافع را از فهرست 
تیمش خط می زد.  حامیت پیکه از استقالل 
رئال  کردن  مسخره  همین طور  و  کاتالونیا 
مادرید، باعث  شد تا در دیدارهای اخیر تیم 

ملی اسپانیا با واکنش هواداران روبرو شود. 
بعد از این که پیکه خواستار پایان این اتفاق 
تیمش  مدافع  از  هم  بوسکه  دل  بود،  شده 
بارسا  مدافع  کرد  که  تاکید  و  کرد  حامیت 
نکرده  ایجاد  ملی  تیم  در  مشکلی  هیچ 

است. 
او به مارکا گفت: نه، پیکه دلیل این رشایط 

کار  سخت  است؛  خوبی  پرس  او  نیست. 
او  ندارد.  به  این رشایط  و     توجهی  می کند 
بود  مشکل ساز  او  اگر  نیست.  تیم  مشکل 
دعوت  بود،  مرض  رختکن  در  وجودش  یا 
وجود  توضیح  برای  هم  دلیلی  منی  شد. 

ندارد. 
من با پیکه کمی در این مورد صحبت کردم. 
فکر می کنم رشایط او مانند وقتی است که 
هواداران رئال  ایکر کاسیاس را هو می کردند. 
این مسئله منی دهم.  به  اهمیت زیادی  من 
این  می شود.  واقعیت  هو  او  چرا  منی دانم 
بود،  جوان  خیلی  که  زمانی  از  او  که  است 
اسپانیا  ملی  تیم  لحظاتی خیلی خوبی در 

داشت.  

کرد  اعالم  رم،  بوسنیایی  ستاره  ژکو،  ادین 
فصل  این  رقابت های  در  تیمش  قهرمانی 
گول زنی اش  افزایش  آمار  به  را    A  رسی

ترجیح می دهد. 
به رم  منچسرتسیتی  از  تابستان  ژکو که در 
تنها  پیوست، در 8 دیدار برای  جالوروسی، 
یک گول به مثر رساند. او تایید کرد که از 
نیست  راضی  مدت  این  در  منایش هایش 
فتح  برای  رم  به  کمک  دنبال  به  اما  بیشرت 

اسکودتو است. 
اسپورت گفت: خوشحال  دلو  گاتزتا  به  او 
است  مهم  من  برای  گول زنی  زیرا  نیستم 
اهمیت  تیم  منی  کنم.  ضعف  احساس  اما 

ترجیح  همه  می کنم  فکر  دارد.  بیشرتی 
می دهند من همین یک گول را زده باشم 

اما رم  قهرمان شود.  
یا  دیر  هایم  گول زنی  گفتم،  که  هامن طور 
زود رشوع می شود و در هر حال، من پاس 
گول زنی  من  همیشه  می دهم.  هم  گول 
گول خواهم  هم  باز  که  مطمئنم  و  کرده ام 
منی کنم.  وارد  خودم  روی  فشاری  اما  زد 
ترجیح می  دهم تا پایان فصل گول نزنم اما 

تیم قهرمان شود.  
به  بوسنی  با  دارم  دوست  این که  ضمن 
رقابت ها یورو برسم، هامن طور که قبال در 

جام جهانی حضور پیدا  کردیم.  

پاری سن ژرمن  فوتبال  تیم  برزیلی  ستاره 
به  رونالدو  کریستیانو  کرد  امیدواری  اظهار 

تیم قهرمان لوشامپیونه ملحق شود.
تیاگو سیلوا در گفت وگو با روزنامه ورزشی 
کریستیانو  بازی  از  داشت:  اظهار  اکیپ 
رونالدو لذت می برم. او تاکنون دوران ورزشی 
با  سال  چند  است.  داشته  خارق العاده ای 
قدرت در منچسرتیونایتد کار کرد تا این که 

به خدمت  این گول زن قهار را  رئال مادرید 
از  نشان  و  درخشید  هم  آن جا  گرفت.او 

عظمت در فوتبال داشت.
پاری سن ژرمن  رئیس  امیدوارم  افزود:  سیلوا 
بتواند با مدیر برنامه ی رونالدو به توافق برسد 
فوتبال  به  بتواند  پاریس  در  بازیکن  این  تا 
از  مسلام  او  کنار  در  بازی کردن  دهد.  ادامه 

بازی مقابلش خیلی بهرت خواهد بود.

از  دفاع  به  آرسنال  رسمربی  ونگر،  آرسن 
انتقادات  از  پس  مترینی اش  روش های 
شدید از او به خاطر تعدد مصدومیت های 

تیمش پرداخت.
تئو والکات و چمربلین به لیست بلندباالی 
اضافه  آرسنال  مدت  طوالنی  مصدومین 
شدند و سال هاست که توپ چی ها، بیشرت 
دلیل  به  فصل  طول  در  را  خود  ستاره های 
مصدومیت از دست می دهند. این موضوع 
باعث شده تا کارشناسان، روش های مترینی 
مصدومیت ها  این  اصلی  عامل  را  ونگر 
این موضوع را  بدانند که رسمربی فرانسوی 

رد کرد.

چیز  همه  افراد  بعضی  که  انگار  گفت:  او 
از  برایم جالب است که آن ها  را می دانند. 
متامی فیزیوتراپ ها و پزشک های ما بیشرت 
می دانند. من به تیم پزشکی و کادر فنی ام 
کار  این  خوب  خیلی  آن ها  و  دارم  اعتامد 
چرا  است.  زندگی  مثل  می دهند.  انجام  را 
باید  نه؟  بعضی  و  می خورند  رسما  بعضی 

قبول کرد که همه ی ما مثل هم نیستیم. 
گفت:  تیمش  مصدومان  درباره  ونگر 
ناراحت  بازیکن  دادن  دست  از  همیشه 
و  کیفیت  با  تیمی  ما  ولی  است.  کننده 
هم  ذهنی  لحاظ  از  که  هستیم  قدرت  با 

آماده ایم. 

ستاره پرتگالی رئال مادرید ضمن متجید 
عنوان  رسخ  شیاطین  پیشین  رسمربی  از 
انگیزه  ایجاد  برای  دشمنانش  به  که  کرد 

نیاز دارد.
کریستیانو رونالدو که برخی او را مغرور و 
خودخواه می دانند در گفت و گو با نرشیه 
انسان  فروتن ترین  من  گفت:  »تایمز« 
روی کره زمین نیستم و روی این موضوع 
تأکید دارم. من فوتبالیست کاملی نیستم، 
مهم  برایم  یادگیری هستم.  در حال  ولی 
چون  متنفرند،  من  از  برخی  که  نیست 
در  پیرشفت  و  انگیزه  ایجاد  باعث  این 
من می شود. در بیشرت بازی های خارج از 
من  علیه  همیشه  حریف  هواداران  خانه، 

هستند، ولی این از نظر من خوب است.
در  که  مادریدی  سفیدپوشان  سوپراستار 
را  رئال  فصل جاری ۴۴ درصد گول های 
باید  کرد:  ترصیح  است،  رسانده  مثر  به 
همیشه نکات مثبت افرادی را که از شام 
نیاز  دشمن  به  من  ببینید.  هستند،  متنفر 

آن ها  ماست.  از حرفه  این جزیی  و  دارم 
وقتی من صاحب توپ می شوم هیاهو به 
وقتی  از  هم  ماجراها  این  می اندازند.  راه 
به هر  بود، رشوع شد.  یا ۱9 سامل  که ۱8 
حال من مشکلی با این قضیه ندارم و در 

واقع در من ایجاد انگیزه می کند.
 ۲۰۰9 تا   ۲۰۰۳ سال های  بین  که  رونالدو 
و  داشت  عضویت  منچسرتیونایتد  در 
به  تبدیل  فرگوسن  رسالکس  نظر  زیر 
بازیکن بزرگی شد، در متجید از رسمربی 
داشت:  اظهار  رسخ  شیاطین  اسطوره ای 
در  هم  رسالکس  کرد،  فوت  پدرم  وقتی 
اصالً  رشایطم  بود.  لندن  در  بیامرستان 
»مربی  که  گفتم  فرگوسن  به  نبود.  خوب 
زمانی  اتفاق  این  بروم«.  می خواهم  من 
فصل  از  حساسی  مقطع  در  ما  که  افتاد 
بودیم. رسالکس اما به من گفت »فوتبال 
چیزی نیست که بخواهی آن را با پدرت 
برو«.  بروی،  اگر می خواهی  مقایسه کنی. 
همیشه قدردان رسالکس فرگوسن هستم.













پیگرینی: امیدوارم مورینیو
 رشایط چلسی را برگرداند

کلوپ: مورینیو مربی بدتری
 از فصل قبل نیست

ژاوی: تیاگو و مارتینز آینده
 اسپانیا هستند
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محل اعالنات تجارتیمحل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید

0767152062  و  0796020856

اطالعات روز: مقدمه ای بر فردوسی شناسی و شاهنامه 
پژوهی ششمین اثر یعقوب یسنا منترش شد.

این  ابراز  با  خود  فیس بوک  صفحه  در  یسنا  آقای 
مطلب، به چرایی و نیاز نوشنت این کتاب در افغانستان 
می باشد،  مطالب  نوع  چه  حاوی  کتاب  این که  و 

پرداخته است. 
یسنا گفته که این کتاب در نگاه نخست، یک بسته ای 
است  شاهنامه  و  فردوسی  درباره  آموزشی  و  اطالعاتی 
بسته های  چنین  تدوین  و  ارائه  به  افغانستان،  در  که 

اطالعاتی و آموزشی نیاز داریم.
و  فردوسی  از  سخن  هرجا  افغانستان  در  که  افزوده  او 
و  فردوسی  درباره  نقل  از  سخن  بیشرت  است،  شاهنامه 
شده  کوشش  کتاب  این  در  بنابراین  است؛  شاهنامه 
نسبتاً  یافته های  و  اطالعات  و  نقلی  اطالعات  تا  است 

دقیق را درباره فردوسی و شاهنامه از هم تفکیک کند.
درباره  اطالعات  کتاب  این  در  یسنا،  گفته ی  به 
شاهنامه  و  شناسی  فردوسی  درباره  که  پژوهش های 

پژوهی صورت گرفته، ارائه شده است.
دید  با  شاهنامه  ارتباط  و  مناسبت  کتاب  این  در 
کشور  سه  فرهنگی  خلق  و  جغرافیا  در  متفاوت  نسبتاً 

تاجیکستان، افغانستان و ایران مطرح شده است.
پاسخ داده شده  این پرسش  به  این کتاب  هم چنان در 
به  را  شان  تبار  شاهنامه،  و  اوستا  شاهان  متام  چرا  که 
گیومرث، هوشنگ، جمشید، فریدون، منوچهر، کیقباد، 
کیکاوس، کیخرسو و... می رسانند، اما در تبار و نسب 
نامه شاهان هخامنشی این اصالت نسب نامه اساطیری 

ناشناخته است.
شناسی  فردوسی  بر  »مقدمه ای  کتاب  این ها،  بر  افزون 

به  مرتبط  دیگر  مطالب  برخی  پژوهی«به  شاهنامه  و 
شاهنامه نیز پرداخته است.

تاکنون در مورد فردوسی  بر کارهای که  یسنا هم چنان 
که:  نوشته  او  است.  کرده  اشاره  انجام شده،  شاهنامه  و 
»در ایران غیر از کارهای معروف و مهم درباره فردوسی 
و شاهنامه، ۳۱۴ تِز ماسرتی و دکرتی نوشته شده است. 
است.  نوشته شده  مقاله   ۷۳ و  کتاب   ۱6 افغانستان،  در 
کارهای که درباره فردوسی و شاهنامه در جهان صورت 

گرفته است، نیز کم نیست.«
»اهریمن  شاهنامه«،  عربی  »واژه های  اثرهای  تاکنون 
شاهنامه(«،  در  اوستایی  اسطوره های  )بازتاب 
»خوانش  ادبیات(«،  )فلسفه  منت  ممکن  »دانایی های 
تاریخ  ماقبل  و  معشوق  و  »من  و  ادبی(«  )نقد  منت 

)شعر(« از این نویسنده به چاپ رسیده است.

»مقدمهایبرفردوسیشناسیوشاهنامهپژوهی«
 اثر جدید یعقوب یسنا منتشر شد


