
امضای سند 
همکاری ها میان 
کابل و دوشنبه

در  طالبان  بزرگ  عملیات  آسیب های  و  رنج ها 
این  و  می کنند  تحمل  غیرنظامیان  را  کندز  والیت 
والیت به محل اصلی نبرد در فصل جنگی کنونی 
تبدیل شده است که احتماالً خونین ترین فصل در 

یک دهه گذشته خواهد بود.
کندز شاهد یک بحران بشری است و هزاران خانواده 
در چرخه خشونت ناشی از افزایش شورشگری در 

این والیت شمالی افغانستان گیر مانده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، برخی افراد غیرنظامی 
مانند مولودین از خشونت فرار کرده و به شهر کندز 
اند. آن ها در زیر خیمه ها در مکان های  آواره شده 
نامناسب پناه گزین شده اند. مولودین همراه با شش 
کرده  فرار  ولسوالی چهاردره  از  و خانم اش  فرزند 
طالبان  میان  جنگ  در  او  ماهه  هفت  فرزند  است. 
قرار  نیروهای حامی دولت هدف اصابت گلوله  و 

گرفت و زخمی شد.
زخم های  است،  ساله   46 دهقان  یک  که  مولودین 

»ما  می گوید:  و  می دهد  نشان  را  نوزادش  دختر 
خانه، مواشی و زراعت خود را دقیقًا پیش از فصل 
بی خانه،  اینجا  ما  کردیم.  رها  حاصالت  برداشت 

تشنه، گرسنه و منتظر کمک هستیم.«
عبدالقدیر، دهقان 45 ساله از همین ولسوالی، تکه 
چوبی به دست گرفته و وضعیت را در روی زمین 
به تصویر می کشد: »طالبان در یک طرف بودند و 
ملیشه های دولتی در طرف دیگر، و ما در وسط  گیر 
مانده بودیم.«...                        ادامه صفحه 6
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من بدین باورم که عشق به یک شخص بزرگوار، بیش از هر چیِز دیگری به 
انسان فروتنی می آموزد.
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کارگاه  یک  برگزاری  با  میدیوتیک،  رسانه یی  دفتر 
خبرنگاران،  از  شماری  برای  آموزشی،  چهارروزۀ 

خبرنگاری پژوهشی را آموزش داد.
از  شماری  خبرنگاران  آموزشی،  کارگاه  این  در 

رسانه های فعال در کابل اشتراک کرده بودند.
اجتماعی  مرکز  همآهنگ کنندۀ  فقیرزاده  عاطف  محمد 
رسانه یی میدیوتیک در کابل...            ادامه صفحه 6

استخباراتی  ارگان های  میان  که  می گوید  غنی  رییس جمهور 
پاکستان و افغانستان تا اکنون تفاهمنامه یی به امضا نرسیده است.

محمد اشرف غنی در قصر مندیگک والیت قندهار با بزرگان آن 
والیت دیدار کرد و در مورد تفاهمنامۀ استخباراتی با پاکستان و 

مذاکرات صلح با مخالفان حکومت به آنان توضیح داد. 
تفاهمنامۀ  مورد  در  جنجال ها  بروز  از  پس  که  گفت  غنی  آقای 
استخباراتی میان افغانستان و پاکستان، خود مدیریت این موضوع 
را در دست گرفته و در زمینه با اقشار مختلف کشور مشورت 

کرده است.
امضا  به  اکنون  تا  تفاهمنامه  این  که  گفت  غنی  جمهور  رییس 
نرسیده است؛ اما افزود که با توجه...                ادامه صفحه 6 

رییس مجلس سنا هشدار می دهد تا زمانی که تاریخ 
انتخابات پارلمانی مشخص نشود، ادامۀ کار مجلس 

نماینده گان مورد قبول مجلس سنا نخواهد بود.
گفت:  سنا  مجلس  رییس  یار  مسلم  فضل هادی 
بر  بعد  روز   ۱۲ نماینده گان  مجلس  کاری  دورۀ   «
متاسفانه  اما  پایان می رسد؛   به  اساسی  قانون  اساس 
غیرقانونی شدن آن، تأثیر مستقیم باالی کار مجلس 

سنا می گذارد«.
از  سنا  مجلس  خواست  افزود:  یار  مسلم  آقای 
است  این  اجرایی حکومت  رییس  و  رییس جمهور 
که دو یا سه ماه بعد باید به هر شکل ممکن انتخابات 
پارلمانی را برگزار کنند و یا هم تاریخ انتخابات را 

مشخص نمایند.

انتخابات  تاریخ  صورتی که  »در  داد:  هشدار  او 
نماینده گان  مجلس  کارکردهای  ما  نشود،  مشخص 

را بر اساس قانون نمی پذیریم«.
به گفته او، شرط اساسی ادامۀ کار مجلس نماینده گان 

پس از اول سرطان برگزاری انتخابات است.
زلمی زابلی عضو دیگر مجلس سنا نیز خاطرنشان 
کرد که ادامه کار مجلس نماینده گان بدون برگزاری 

انتخابات، جفا در حق ملت و آرای ملت است.
آقای زابلی با ذکر آن که سفیر امریکا در قبال تایید 
یکسالۀ  تمدید  وعدۀ  نماینده گان  به  امنیتی  پیمان 
دورۀ کاری مجلس را داده است، افزود: » پس از اول 
سرطان هر قانونی که به مجلس سنا بیاید اعتبار ندارد 
و ما مجلس نماینده گان را به رسمیت نمی شناسیم«.

پیش از آن که پیمان امنیتی با امریکا و ناتو از سوی 
مجلس تایید شود؛ سفارت امریکا در کابل مهمانی 
ترتیب داده بود و در آن مهمانی از نماینده گان دعوت 

کرده است تا به دو پیمان...          ادامه صفحه 6

دفتر میدیوتیک:

خبـرنگاری پژوهشـی را
 جدی بگیریم

رییس جمهور ضمن تأکید بر امضا نشدن تفاهمنامه با آی اس آی:

پس از مشورت ها
 رییس امنیت تفاهمنامه 

با پاکستان را امضا خواهد کرد

کندز با فاجعۀ انسانی روبرو است
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صفحه 3

»ملـی بـس به وزن آهـن«
فساد تصدی ملی بس را از کار انداخته است



سخنان وزیر معادن و پترولیِم کشور در 
افغانستان  ملی  ثروت  که  آن چه  مورد 
و  تأمل  قابل  به شدت  می شود،  خوانده 

بررسی است. 
کرزی  حامد  وقتی  پیش  سال ها 
افغانستاِن  از  پیشین  رییس جمهوری 
منابع  به  اشاره اش  می گفت،  مرفه سخن 
طبیعی و زیرزمینِی کشور بود. او در یکی 
مردم  که  گفت  خود  سخنرانی های  از 
می کنند  زنده گی  ثروتی  روی  افغانستان 

که حتا به حساب نمی گنجد. 
در  نجومی  رقِم  یک  حتا  کرزی  آقای 
مورد ذخایر زیرزمینی افغانستان ذکر کرد 
سال  چند  اما  بود.  حیرت آور  واقعًا  که 
تازۀ معادن  از آن سخنان، وزیر  نگذشته 
معادن  که  می گوید  کشور  پترولیم  و 
افغانستان، این کشور را به سوی مصیبت 
می برد. به گفتۀ داکتر داوودشاه صبا وزیر 
توانایی  وزارت  این  پترولیم،  و  معادن 
مدیریتِی بسیار ضعیف دارد و قادر نیست 
از 339 قراردادی که در عرصۀ استخراج 
معادن امضا شده، صد قرارداد را نظارت 

کند. 
آقای صبا می گوید که چپاول در معادِن 
معادِن  از  بخشی  و  دارد  جریان  کشور 
دارند  موقعیت  مناطقی  در  شده  قرارداد 
والیت ها  آن  پولیِس  فرماندهان  حتا  که 
نیستند.  مناطق  آن  به  رفتن  به  قادر  هم 
آقای صبا با این سخنان می خواهد بگوید 
که برخی از قراردادها با کسانی امضا شده 
نام  آن ها  از  معادن  مافیای  عنوان  به  که 
گرفته می شود. در همین حال، آقای صبا 
نیز سخن  معادن کشور  سِر  بر  از جنگ 
می گوید. به گفتۀ او، داعش تالش می کند 
که به معادن افغانستان دسترسی پیدا کند. 
آقای صبا یکی از عوامل تشدید ناامنی ها 
را به معادن افغانستان ربط می دهد. آقای 
نیز  معادن  نافذه در مورد  قوانین  از  صبا 
قوانین  این  می گوید  و  می کند  انتقاد 
را  متعددی  تفسیرهای  این که  بر  افزون 
می پذیرند، با چند اگر هم توام شده اند. 

مسووِل  یک  زبان  از  وقتی  سخنان  این 
بیرون  کشور  معادن  عرصۀ  درجه یِک 

حقایقی  حاوی  شک  بدون  می شود، 
است؛  افغانستان  موجود  وضعیت  از 
به صورِت  دیروز  تا  که  وضعیتی 
و  می شد  داده  نشان  خوب  مبالغه آمیزی 
رییس جمهوری  از  دولت  اراکین  تمام 
گرفته تا دیگر حقوق بگیراِن دربار سلطان 
در وصف آن  چه چه و به به می گفتند، 
افراد مشخص شده  با رفتن آن  اما حاال 
که در هیچ زمینه یی گام درست و اساسی 

برداشته نشده است. 
عیِن این سخنان را از زبان وزیر معارف 
در روزی که از سوی مجلس نماینده گان 
هم  بود  شده  فراخوانده  مجلس  این  به 
می شد شنید. اسداهلل بلخی وزیر معارف 
افغانستان از بی عدالتی و چور و چپاول 
و  داد  خبر  افغانستان  معارِف  بخش  در 
وزارت  این  در  بی سروسامانی  که  گفت 
که  است  حالی  در  این  می کند.  بیداد 
از  پیش  افغانستان  معارِف  وزارت  در 
به  که  داشته اند  مسوولیت  تنی  دو  این، 
آن ها  و  می شود  افتخار  مدیریت شان 
کشور  یِک  درجه  مدیراِن  عنوان  به  را 
دو  این  در  وضعیت  وقتی  می شناسند. 
وزارت کلیدی کشور چنین باشد، بدون 
شک در دیگر عرصه ها و وزارت خانه ها 
وضع از این بدتر هم خواهد بود. وقتی 
مدیران ارشد چنین مدیریت کرده باشند، 
آنانی که به عدم مدیریت شهره بوده اند، 
چه دسته گل هایی به آب داده باشند. در 
و  معادن  وزیران  سخنان  می توان  نتیجه 
معارف را مشت نمونۀ خروار دانست و 
نسبت به حکومِت گذشته قضاوت کرد. 
کارکرد  مورد  در  قضاوت  تنها  اما 
افراد  این  نیست.  کافی  حکومِت گذشته 
در طی بیشتر از سیزده سال، یک کشور 
و یک ملت را فریب داده اند. آن ها در این 
مدت با نشان دادِن باغ های سرخ و سبز، 
کمک هایی را که برای بازسازی کشور از 
سوی جامعۀ جهانی ارایه شد، حیف ومیل 
به غارت و  را  آن ها سیزده سال  کردند. 
نمی توان  بوده اند و حاال  چپاول مشغول 
موردشان  در  کردن  قضاوت  به  فقط 

دل خوش کرد. 

اگر پای قضاوت کردن در مورد گذشته 
مطرح باشد، باید قضاوت عادالنه و مبتنی 
بر قانون صورت گیرد؛ زیرا احتمال این 
هم وجود دارد که کارگزاراِن جدید برای 
خالی  شانه  مسوولیت  بار  زیر  از  این که 
گذشته  سمِت  به  انتقاد  انگشت  کنند، 
گرفته اند. ولی در یک مسأله اصاًل جای 
که حکومت  ندارد  وجود  شبهه  و  شک 
پیشین، بیشترین بارِ مسوولیت را به دوش 
داده  پایان  وضعیت  چنین  به  باید  دارد. 
معرفی  آن،  تمجید  نمونۀ در خور  شود. 
شش کارمند ارشد وزارت شهرسازی به 
اتهام اختالس به دادستانی است. اگر در 
و  شود  برخورد  این گونه  عرصه ها  تمام 
دست غارت گران از مال و دارایی مردم 
کوتاه شود، بدون شک می توان به آیندۀ 

مبارزه با فساد خوش بین بود. 
گذشته  به  نسبت  باید  جدید  دولِت 
نشود،  چنین  اگر  کند.  تصفیه حساب 
هیچ کسی حاکمیت قانون را به رسمیت 
نخواهد شناخت. در افغانستان آن چه که 
شناخته  باید  مشکالت  مادر  عنوان  به 
حاکمیِت  اجرای  و  رعایت  عدم  شود، 
کشور  این  در  بسیاری ها  است.  قانون 
خود را فرا قانون می دانند و دست به هر 

کاری که خواستند، می زنند. 
عدم  در  ریشه  کشور  فعلِی  مشکالت 
قوانین  این  اگر  حتا  داردـ  قانون  اجرای 
در  اگر  حتا  و  اند  همراه  کاستی هایی  با 
برقرار  روشن  گونۀ  به  عدالت  جاهایی 

نمی شود. 
خود  گذشتۀ  با  که  دارد  نیاز  افغانستان 
داشته  قانون مدارانه  و  عادالنه  برخورد 
باشد، برای این که بارِ گذشته نمی گذارد 
آینده  سوی  به  قوی  و  مطمین  گام های 
برداشته شود. کم کردِن این بار به معنی 
است؛  تحول  و  تغییر  سوی  به  رفتن 
آن چه را که هر دو رهبر فعلی دولت در 
می دادند.  سر  خود  انتخاباتی  شعارهای 
را  گذشته  بارِ  نتوانند  رهبراِن جدید  اگر 
افغانستان بازهم  سبک کنند، بدون شک 
دچار همان وضعیتی خواهد شد که حاال 
کارگزاراِن جدید را به نقد واداشته است. 
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احمـد عمران

دولت وحـدت ملـی
 معلق میان گذشته و آینده

 

رفته  تاجیکستان  به  عبداهلل  عبداهلل  داکتر  ملی،  وحدت  حکومت  اجراییۀ  رییس 
داکتر  کند.  مستحکم  را  روابط  رشتۀ  دیگر  بار  کشور  شمالِی  همسایۀ  سراِن  با  تا 
بسیاری  ناگفتۀ  تاجیکستان، حرف های  رییس جمهور  رحمان،  امام علی  و  عبداهلل 
برای یکدیگر دارند؛ از امنیت گرفته تا مسالۀ مواد مخدر، همکاری های اقتصادی 
مانند دو  را  کابل و دوشنبه  و روابط فرهنگی، همه و همه حلقاِت وصلی اند که 
سرزمیِن دوست و برادر به یکدیگر پیوند می زنند. فرصت ها و تهدیداِت مشترِک 
بسیاری را می توان میان دو کشور انگشت نشان کرد که هر کدام به نحوی سرنوشِت 

دو کشور را به یکدیگر گره زده است.
وابسته گی ها و اشتراکاِت بسیار میان افغانستان و تاجیکستان، در روابط گرمِ میان 
داکتر عبداهلل و امام علی رحمان هم به خوبی نمایان است. اگر دیدار و گفته های 
میاِن این دو رهبر را در یک کالم خالصه کنیم، فقط می توان گفت که هر دو کشور 
خواهان توسعۀ روابط با یکدیگر و مقابلۀ مشترک با تهدیداِت مشترک هستند. این 
همیشه  »تاجیکستان  است:  لمس  قابل  به خوبی  رحمان  آقای  سخنان  در  موضوع 
جانب دار همکاری متقاباًل سودمند دوجانبه با کشور دوست و برادر افغانستان بود، 
این مناسبت ها همیشه در  هست و خواهد ماند. ما کوشش به خرج می دهیم که 
سطح بلند و جوابگوی منافِع هر دو جانب باشند. در بین کشورهای منطقه ما به 

همکاری با کشور شما عالقه مندی خاص داریم«. 
مهم  بسیار  افغانستان  خارجی  روابط  در  را  تاجیکستان  جایگاه  هم  عبداهلل  داکتر 
خوانده و با اشاره به این که حضورش در دوشنبه، اولین سفر خارجی رسمی او 
به شمار می آید، اهمیت جایگاه تاجیکستان در سیاست خارجِی کشور را به خوبی 
دو  میان  فرهنگی  و  اجتماعی  امنیتی، سیاسی،  مباحث  بر  است. عالوه  داده  نشان 
کشور، تاجیکستان و سایر کشورهای حوزۀ آسیای میانه از نظر منابع انرژی برای 
افغانستان و کشورهای جنوب آسیا از جایگاه ویژه یی برخوردار است. از همین رو 
بین المللی »آب  این سفر داکتر عبداهلل به شخصه برای اشتراک در نشست  هم در 
فرامرزِی  آب های  برای  هم  تا  است،  کرده  اشتراک  تاجیکستان  در  حیات«  برای 
را  آن، فرصت های جدیدی  دیدارهای حاشیه یی  در  و هم  کند  دادخواهی  کشور 

برای افغانستان جست وجو کند.
همایش بین المللی مربوط به ده ساله »آب برای حیات«، کنفرانسی است که در سطح 
عالی از 9 تا ۱۱ جون در شهر دوشنبه دایر می شود. در این نشست، نماینده گان 
حدود صد کشور و نزدیک به 3۰ سازمان بین المللی با حضور بان کی مون، دبیر 
کل سازمان ملل متحد شرکت می کنند که هدف اصلی آن ارزیابی نتایج برنامه های 
مربوط به ده ساله »آب برای حیات« )۲۰۰5 تا ۲۰۱5( است. این برنامه یک دهه قبل 

با پیشنهاد دولت تاجیکستان از سوی سازمان ملل متحد اعالم شده بود. 
و  نماینده گاِن کشورها  عبداهلل در حضور  داکتر  که  انتظار می رود  این نشست  در 
افغانستان از آب های  سازمان های بین المللی، برای به دست آوردن حقوق و سهم 
منطقه یی و فرامرزی دادخواهی کند. چنان چه گفته می شود که نظام توزیع ذخایر 
بعد  و  شده  ایجاد  شوروی  اتحاد  زمان  در  که  میانه  آسیای  کشور  پنج  میان  آب 
افغانستان  شامل  است،  گرفته  قرار  آن ها  دوبارۀ  تأییِد  مورد  شوروی  فروپاشی  از 
آب  ذخایر  از  خود  سهم  از  کشور  این  گزارش ها  اساس  بر  نتیجه،  در  نمی شود. 
رودخانۀ آمو ـ بزرگترین رودخانه در منطقه ـ تقریبًا بی بهره است. این در حالی 

است که سرچشمۀ اصلی این دریا، کوه های شمال شرقی افغانستان می باشد. 
کنر  دریای  به  پاکستان  مناطق چترال  از  که  کابل  دریای  برخی شاخه های  به جز 
می ریزد، افغانستان خود سرچشمۀ بسیاری از دریاهای بزرگ و کوچک است. به 
صورت مشخص، از پنج حوزۀ دریای بزرگ، سه حوزۀ کابل ایندوس، هلمند و 
هریرود-مرغاب به ترتیب به کشورهای همسایه یعنی پاکستان، ایران و ترکمنستان 
می ریزند و حوزۀ آبی آمودریا هم که پیشتر از آن سخن رفت، تنها به عنوان مرز 
شناخته  ترکمنستان  و  ازبکستان  تاجیکستان،  کشورهای  با  افغانستان  میان  طبیعی 
می شود. به این ترتیب دیده می شود که قسمت عمده یی از آب های افغانستان به 

بیرون از مرز های کشور می ریزند. 
توجهی  قابل  آبی  منابع  از  این که  وجود  با  افغانستان  جهانی،  آمارهای  اساس  بر 
متر  میلیارد   75 معادل  متوسط  به طور  کشور  این  آبِی  ظرفیت  و  است  برخوردار 
مکعتب در سال برآورد شده است؛ اما از لحاظ ظرفیت ذخیرۀ آب در پایین ترین 
سطح در جهان قرار دارد. از سوی دیگر گفته می شود که این کشور به جز از معاهدۀ 
تقسیم آب حوزۀ دریای هلمند با ایران، هیچ نوع توافق نامۀ تقسیم آب های فرامرزی 
با هیچ کدام از کشورهای همسایه امضا نکرده که این نشان دهندۀ نهایت اغماض و 

سهل انگارِی حکومت در قبال مسأله یی به این مهمی است. 
این در حالی است که افغانستان خود به عنوان کشوری زراعت پیشه، بیش از هر 
چیِز دیگری به منابع آبِی غنی نیاز دارد. حوزۀ  دریاهای فرعی موجود در کشور که 
رقِم آن ها به 36 حوزه می رسد هم به علت بی پروایِی حکومت و چالش های فرارو، 
کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. یکی از چالش های عمدۀ فراروی استفادۀ بهینه از 
این منابع آبی، فاصلۀ میان زمین های زراعتی با مجارِی این آب های طبیعی است که 
در شرایط طبیعی، کار را برای سود جستن از آن دشوار کرده است. دولت جدید 

هم متأسفانه در ۱4 سال گذشته کمتر به این چالش ها توجه کرده است.
فقدان ظرفیت فنی و تخنیکی، ناتوانی در بهره برداری از منابع آب، توسعۀ ضعیف 
زیرساخت های منابع آب، نبود اطالعات دقیق و تازه و فقدان یک سیاست روشن، 
این  همۀ  است.  افغانستان  در  آب  مدیریِت  و  توسعه  روند  کنونی  از ضعف های 
ضعف ها در حالی ست که موضوع آب و منابع آبی، تا کنون برای دولت مرداِن ما 

تبدیل به مسأله نشده است.
منابع  اهمیت  که  شد  خواهیم  متوجه  کنیم،  استراتژیک  نگاهی  آب  مسالۀ  به  اگر 
آبی به خصوص در منطقۀ خاورمیانه آن قدر زیاد است که حتا گفته می شود جنگ 
جهانی بعدی، ناگزیر بر سر منابع آبی خواهد بود. با این وجود، اما دیده می شود 
که حکومت افغانستان دست کم تا کنون راهکار مشخصی برای دادخواهی در قبال 
سفر  این  است.  نکرده  ارایه  منطقه یی  آبی  حوزه های  قبال  در  خود  مسلِم  حقوِق 
داکتر عبداهلل به دوشنبه و اشتراک او در همایش بین المللی »آب برای حیات«، شاید 
نشان گِر پا گرفتِن روزنه هایی از امید در قبال مسالۀ حیاتی و خطیر آب است که اگر 
چنین باشد، می توان ارزِش این سفِر او را بیش از هر سفر خارجِی دیگری دانست.

داکتر عبداهلل 
به دنباِل آب حیات در دوشنبه
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»ملـی بـس بـه وزن آهـن«
فساد تصدی ملی بس را از کار انداخته است

احمد سیر یزدانی
سهل انگاری مسووالن تصدی ملی بس و وزارت ترانسپورت 
بس  تصدی،  این  در  فساد  متهمان  پروندۀ  پیگیری  عدم  و 

دولتی را با رکود مواجه کرده است.
سال  سیزده  در  را  بس   93۱ مسووالن،  گفته های  براساس 
پسین شماری از کشورها به صورت کمک بدون بازپرداخت 
به افغانستان سپرده اند و ۱۲3 بس دیگر نیز از سیزده سال 
مدیریت  نبود  دلیل  به  که  بود  موجود  تصدی  این  در  قبل 
سالم، فساد اداری، نبود راننده، نبود »سب سایدی« از سوی 
وزارت مالیه و مشکالت امنیتی در این تصدی این نهاد را 

فلج کرده است. 
روزهای زارِ تصدی ملی بس

ادارۀ  کابل،  بس  ملی  تصدی  رییس  رضایی  نذیر  احمد 
در  استفاده  سوء  موترها،  آالت  آهن  فروش  ضعیف، 
قراردادهای تیل و فساد در خرید پرزه جات موترها را از 
جملۀ عواملی می داند که در سال های گذشته، گریبان گیر این 
اداره بوده است. او مي گوید: »یک و نیم سال مي شود که به 
عنوان رییس تصدي ملي بس کابل وظیفه اجرا می کنم؛ در 
این مدت تصدي ملي بس را در والیت غزني دوباره فعال 
کرده ام و هم چنان به زودي موترهاي ملي بس غیر فعال سایر 

والیات را فعال خواهیم کرد«.
این در حالي است که آقاي رضایي رییس فعلي تصدي ملي 
بس مي گوید: در گذشته، 6۰ الی 7۰درصد فساد در این اداره 

وجود داشته است.
با تماس های پیهم غالم حضرت خان رییس پیشین تصدي 

ملي بس  حاضر به مصاحبه با ما نشد. 
مالیه،  وزارت  عبدالقادر جیالني سخنگوي  حال،  همین  در 
مي گوید:  کرده  رد  را  بس ها  پرزه جات  غیرقانونی  فروش 
کهنه هاي  آهن  بار  اولین  براي  مالیه در سال ۱389  وزارت 
از  مشترک  هیأت  یک  اشتراک  با  را  فرسوده  موترهاي 
وزارت هاي اقتصاد، مالیه و ارگان های قضایي  به مبلغ چهل 
و دو میلیون افغاني به فروش رسانده که این پول به حساب 

دولت واریز شده است.
 آقای جیالنی مي گوید: مبلغ یاد شده، دوباره به تصدي ملي 
بس  داده خواهد شد تا این تصدي بتواند موترهاي خود را 

دوباره ترمیم کند.
هم چنان، مسووالن آمریت هاي تصدي ملي بس در والیات 

مختلف کشور از نحوۀ فعالیت این تصدي راضي نیستند.
بامیان  والیت  بس  ملی  تصدی  آمر  یزدانی  داوود  محمد   
می گوید: »در آمریت تصدی ملی بس والیت بامیان، دوازده 
عراده موتر ملی بس موجود است که هشت عرادۀ آن فعال و 

متباقی بر اثر عوارض سنگین غیر فعال می باشد«.
 اما، نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس می گوید که 

در والیت بامیان ۱۰ عراده موتر بس شهری، فعالیت دارد.
در این حال، بصیر عزیزي سخنگوي دادستانی ُکل مي گوید: 
تا حال چندین شکایت فساد از سوي ادارۀ مبارزه در برابر 
فساد اداري به این اداره فرستاده شده که نشان می دهد این 
فساد از سوي مسووالن قبلي این تصدي صورت گرفته و در 
حال حاضر، یک پروندۀ فساد در تصدي ملي بس به محاکم 

فرستاده شده و یک پروندۀ دیگردرحال بررسی است.
 مسووالن در ادارۀ مبارزه در برابر فساد اداري نیز موجودیت 
فساد در ریاست تصدي ملي بس را تایید مي کنند، وحیداهلل 
از  تجاوز  اختالس،  مي گوید:  اداره  این  سخنگوي  زاهد 
مهمی  موارد  جمله  از  قراردادها  در  تخطي  و  صالحیت ها 
و  گرفته  صورت  بس  ملي  تصدي  در  حال  تا  که  است 
پرونده های شان از طرف ادارۀ مبارزه در برابر فساد اداري به 

دادستانی ُکل فرستاده شده است.
می گوید  اداری  فساد  برابر  در  مبارزه  ادارۀ  سخنگوی 
به  اداره  این  سوی  از  که  فساد  به  آغشته  افراد  پروندۀ  که 
دادستانی فرستاده می شود، به وقت اجرا نمی گردد. اما، بصیر 
این  از  شماری  می گوید:  ُکل  دادستانی  سخنگوی  عزیزی 
پرونده ها قابل بررسی نمی باشند، چون تنها ادعا مي شود و 
اسناد موثقي وجود ندارد و بعضی از پرونده هایی که هم که 
قابلیت اجرا را دارا بوده اند در این مدت از سوی دادستانی 

بررسی شده است.
بس  ملی  در تصدی  مدیریت ضعیف  اداری  فساد  برعالوه 
یکی دیگر از مشکالت این سکتور ترانسپورتی است، نذیر 
احمد رضایی رییس تصدی ملی بس در این پیوند می گوید: 
در حال حاضر، والیت های خوست، دایکندی، نیمروز، غور، 
دالیل  بنابر  شهری  ترانسپورتی  خدمات  ارزگان  و  هلمند 

امنیتی و نبود مدیریت سالم متوقف است. 
آقای رضایی می افزاید: افغانستان در حال حاضر به بیش از 

چهارهزار موتر بس شهری نیاز دارد.
در سیزده سال گذشته، ایران، هند، پاکستان، جاپان و ایتالیا به 
تعداد 93۱ عراده ملی بس را به افغانستان کمک کرده اند. بر 
بنیاد گفته های رییس ریاست تصدی ملی بس، هند به تعداد 
64۰، ایران 5۰، پاکستان ۱۰۰، جاپان۱۰7و ایتالیا 34 عراده 

ملی بس را کمک کرده اند که این بس ها در بیست و یک 
والیت کشور فرستاده شده است.

اما، صالح محمد حساس آمر تصدی ملی بس والیت بلخی 
برخالف گفته های رییس تصدی ملی بس می گوید: سهمیه 
این والیت 4۱ بس شهری است که در ۱9 لین شهری فعالیت 
می کرد؛ اما، بنابر فشار زورمندان محلی و سکتور خصوصی 
این تصدی در والیت بلخ در هفت لین شهری فعالیت دارد.
محمد داوود یزدانی آمر تصدی ملی بس والیت بامیان نیز 
سهمیه این والیت را دوازده موتر می گوید؛ این درحالی ست 
که نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس سهمیه والیت 

بلخ را 44 عراده از بامیان را ۱5 عراده ذکرمی کند.
در  بس  ملي  تصدي  ریاست  سوي  از  که  اسنادی  بنیاد  بر 
در  شده  کمک  وسایط  وضعیت  گرفته،  قرار  ما  اختیار 
سال های گذشته، تمام وسایط قبلی ریاست تصدی ملی بس 

در مرکز و والیات کشور به ۱۰54 عراده می رسد.
ساعت ها انتظار برای آمدن بس

شهروندان در مرکز و والیات مختلف کشور از ارایه خدمات 
ترانسپورتی شهری از سوی تصدی ملی بس راضی به نظر 

نمی رسند.
گذشته،  در  می گوید:  کابل  والیت  شهروند  علی  محمد 
فعالیت  پایتخت  مسیرهای  اکثر  در  دولتی  بس  موترهای 
بس  ملی  شهر،  مسیرهای  از  برخی  در  حاال  اما،  داشت؛ 

وجود ندارد و مردم از موترهای خصوصی، استفاده می کنند، 
تا  بود  دولتی  بس  یک  منتظر  ساعت ها  »باید  می گوید:  او 

مسافران را به مقصد برساند«.
کریم  شهروند دیگر کابل می گوید: »اکثر موترهایی که در 
و  انئ  شده  فرسوده  می کنند  فعالیت  کابل  در  حاضر،  حال 
باید دوباره ترمیم شوند و یا موترهای جدید به عوض آن 

استفاده شود.
وحید اهلل زاهد سخنگوی اداره مبارزه در برابر فساد اداری 
می گوید: »کشورهای زیادی در طول این مدت به افغانستان 
ملی بس کمک کرده اند، اما از آن ها به خوبی نگهداری نشده 

و در مدت بسیار کم، فرسوده شده اند. 
فعال شدِن ترانسپورت خصوصی

به  را  زمینه  حاال  شهری  بس  موترهای  شدن  فرسوده 
است.  ساخته  مساعد  زیادتر  خصوصی  بخش  ترانسپورت 
درحال حاضر در اکثر مسیرهای شهری در مرکز و والیات 
موترهای بخش خصوصی فعالیت دارند و فعالیت ملی بس 

در ترانسپورت شهری روز به روز کم رنگ شده است.
ترانسپورت  ریاست  انکشاف  و  انسجام  رییس  عبدالقهار 
الی  هفتاد  کابل  در  می گوید:  ترانسپورت  وزارت  شهرِی 
گفتۀ  بنابر  که  دارد  وجود  شهری  ترانسپورتی  مسیر  هشتاد 
رییس ریاست تصدی ملی بس در حال حاضر وسایط این 

تصدی فقط در هفت لین فعالیت دارند. 

عالوه بر این، مشکالتی دیگر هم است که فعالیت تصدی 
ملی بس را محدود کرده، نذیر احمد رضایی رییس تصدی 
از  اداره  این  می کند:  نشان  خاطر  مورد  این  در  بس  ملی 
شهرداری بابت صفایي و از شرکت برشنا بابت برق قرض 
برای سیصد عراده  نیست  قادر  به همین سبب  دار است و 

موتر این تصدی راننده بگمارد.
او تصریح می دارد: از آن جایي که این تصدي با مشکالت 
معاش  به  تصدی  این  راننده گان  است،  روبرو  مالي  فراوان 
کار  ماه  در  افغانی-  هزار  نیم   الی چهار  ناچیز -سه  بسیار 
می کنند و این تصدي هیچ راهي به جز پیدا کردن یک منبع 

عایداتي براي افزایش معاش این رانندگان ندارد. 
در عین حال، راننده گان ملی بس در مرکز و والیات نیز از 
نبود معاش کافی شکایت دارند. آنان می گویند که از سه الی 
چهارونیم هزار افغانی در هر ماه از سوی تصدی ملی بس 
معاش می گیرند که این معاش در مقابل نیازهای اولیه شان 

بسیار ناچیز است.
محمد علی که رانندۀ ملی بس است، می گوید: »در هر ماه 
پنچ هزار و سیصد افغانی معاش می گیرم؛ از صبح الی شام 
در این ایستگاه فعالیت دارم و این معاش نمی تواند مشکالت 

زندگی ام را حل کند«.
جایدادهای تصدی ملی بس

رییس تصدی ملی بس می گوید که این تصدی جایدادهای 
این  کرایۀ  اگر  و  اند  داده  کرایه  به  را  آن  که  دارد  کابل  در 
روبرو  نیز  دیگر  مشکالت  با  تصدی  این  نباشد،  جایدادها 

خواهد شد.
نذیر احمد رضایی رییس تصدی ملی بس، جایدادهای این 
تصدی را این گونه معرفی می کند:«89 باب دوکان به طرف 
پانزده بسوه زمین  افغاني،  با کرایه ۱۲4875۰  شرق تصدي 
در طرف شمال شرق کابل کرایه 55۰۰۰ افغاني، حوزه سیاه 
پنچ لک و هفتاد شش هزار و  سنگ و جنوب سیاه سنگ 
تصدي  شمال  در  زمین  بسوه  چهارده  افغاني،  هشتصد 
شش صد هزار افغاني، چهار پایه پمپ ستیشن با ذخایر آن 
در چهار سوي شهر، چهارلک بیست هزار افغاني، خوشحال 
کرایه، جکشن  افغان  هزار  و  هفتاد  دوم  حوزه  شمال  خان 
هزار  هفت  بیست  و  لک  یک  نو  کارته  در  برقي  بس هاي 
پنج لک و  بانان  افغاني، تعمیر سه منزل تصدي واقع زنده 
دوم  حوزه  در  واقع  ستیشن  پمپ  یک  افغاني،  هزار  پنجاه 
افغاني،اراضي ساحه حوزه دوم در خوشحال خان   57۲5۰
افغاني،  هشت  سي  هزارهفتصد  هفت  وبیست  لک  نُه  مینه 
ساحه خواجه بغرا که هنوز اسناد آن به داوطلبي داده نشده 

است.«
اقدامات دولت برای از میان بردن مشکالت 

 احمد نذیر رضایی رییس تصدی ملی بس می گوید: در حال 
حاضر این تصدی قادر به رفع مشکالت مالی اش نیست و 
به استثنای هندوستان که آماده است یک هزار بس جدید را 
انجینر این تصدی را آموزش  افغانستان کمک کند و5۰  به 
زمینی  ترانسپورت  تا  نیست  آماده  دیگری  هیچ کشور  دهد، 

افغانستان را کمک کند.
وقتی از رییس تصدي ملي بس می پرسم که چرا دولت این 
تصدي را کمک نمي کند،  مي گوید: » تا حال فرصت مساعد 
نشده تا در این راستا دولت، تصدي ملي بس را کمک کند 
این مشکل رفع  ترانسپورت  تقرر وزیر جدید وزارت  با  و 

خواهد شد«.
در همین حال، رمضان شفق رییس پالن و پالیسی وزارت 
ترانسپورت می گوید: »به منظور رفع مشکالت تصدی ملی 
مشارکت  شود.  داده  سهم  خصوصی  سکتور  به  باید  بس 
سکتور خصوصی در چارچوب تصدی ملی بس می تواند.« 
افغانستان  اقتصادي  سیاست  »چون  مي گوید:  شفق  آقای 
به  عملیاتي  بخش  بزرگترین  باید  است  مارکیت  اقتصاد 
وزارت  مورد  این  در  که  شود  داده  خصوصي  سکتور 
ترانسپورت با مسوالن ارشد حکومت وحدت ملی نشستی 

را برگزار می کنند«.
نتیجه گیری:

با توجه به افزایش جمعیت در شهرهای مهم کشور به ویژه 
شهر کابل نیاز جدی به ترانسپورت شهری دیده می شود. بر 
افغانستان به بیش  اساس تخمین ریاست تصدی ملی بس، 
دلیل سهل انگاری  به  اما،  دارد؛  نیاز  چهار هزار بس شهری 
مسوالن در این تصدی، وزارت ترانسپورت و عدم پیگری 
تصدی،  این  در  فساد  و  اختالس  به  متهمان  پرونده های 
مشکالت این اداره زیاد شده و مشکالت زیادی را به مردم 

بار آورده است.
دیر ماندند پروندۀ متهمان در دادستانی ُکل و عدم موجودیت 
برنامۀ سالم و موثر به منظور رفع مشکالت، تصدی ملی بس 

را ناتوان ساخته است.
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بازی خونین و پیچیده ای که نزدیک به نیم 
قرن در جغرافیایی به نام افغانستان جریان 
این  است.  نزدیک  خود  پایاِن  به  داشت، 
بدان معنا نیست که پایاِن این بازی به زودی 
و بدون مانع و چالش اتفاق خواهد افتاد؛ 
این  پایان  که  شده  روشن  نکته  این  ولی 
و  شدت  رفته رفته،  و  گردیده  آغاز  بازی 
سرعت می یابد و باالخره به انجام می رسد.
این نوشته یک تحقیق نیست که بر مبنای 
آمار و ارقام یا منابع و اطالعاِت ثبت شده، 
معلوماِت  به  توجه  با  بلکه  باشد؛  استوار 
موجود و قابل دسترس برای همه، در ابعاد 
کنونی  وضعیِت  از  تحلیل  یک  مختلف، 
به  پیوند  در  افغانستان  احتمالِی  آیندۀ  و 
و  منطقه  در  نقش آفرینی  داخلی،  مناسبات 
به  نه  که  جهانی ست  خانوادۀ  در  حضور 
یک  مثابۀ  به  بلکه  پیش گویی،  یک  عنوان 
پیش بینی )با تأکید بر تفاوت پیش گویی و 

پیش بینی( مطرح می شود.
این  از  بخش هایی  در  که  است  ذکر  قابل 
نوشته، پرسش هایی در ذهن مخاطب ایجاد 
می شود که عمدتًا با اشاراتی به بخش های 
ارایه  پاسخ ها  شد  خواهد  تالش  دیگر 
در  تنها  جامع،  تصویر  یک  ولی  شوند؛ 
صورتی به دست می آید که از آغاز تا پایان، 
واحد  تحلیِل  یک  عنواِن  به  نوشته  این  به 

نگریسته شود. 

جنگ افزار،  به  نیاز  می جنگد،  که  گروهی  هر 
و  مالی  و  لوژستیکی  حمایت های  مهمات، 
... دارد. حاال  خدمات صحی و ترانسپورتی و 
یاده  تروریستِی  گروه های  که  کنیم  تصور  اگر 
شده در شمال افغانستان پایگاه هایی برای خود 
خواهند ساخت، از دو حال خارج نخواهد بود:
نخست این که باید حمایت دولت افغانستان یا 
تا  باشند  داشته  خود  با  را  امریکایی  نیروهایی 
بتوانند فعالیت هایی را در کشورهای خود انجام 
مردود  زیادی  تا حد  گزینه  این  هرچند  دهند. 
به نظر می رسد، ولی اگر به فرض محال، آن را 
بپذیریم، در این صورت این ها نخواهند توانست 

تهدیدی علیه امنیت افغانستان باشند. 
گروه ها  این  چون  که  است  این  دوم  حالت 
داشتن  از  یا حداقل  پاکستان  از حمایت  دیگر 
محروم  پاکستان  خاک  در  امن  پایگاه های 
را  پاکستان  باید  ناخواسته  یا  خواسته  شده اند، 

اهداف شان،  به  رسیدن  برای  و  بگویند  ترک 
پایگاه های تازه ای دست وپا کنند. در کوتاه مدت 
و با توجه به این که هنوز دولت افغانستان توان 
را  کشور  این  در  امنیتی  اوضاع  کامل  کنترول 
ندارد، امکان حضور این گروه ها در بخش هایی 
درازمدت،  در  اما  است؛  متصور  افغانستان  از 
این گروه ها نیازهای شان به جنگ افزار، مهمات، 
خدمات  و  مالی  و  لوژستیکی  حمایت های 
می توانند  چه گونه  را  ترانسپورتی  و  صحی 
از  حمایت  به  که  پاکستان  سازند؟!  برآورده 
این گروه ها ادامه نخواهد داد و حتا اگر تصور 
کنیم که حلقاتی در پاکستان به حمایت شان از 
این  به  دسترسی  می دهند،  ادامه  گروه ها  این 
بود  خواهد  مشکل  به شدت  برای شان  گروه ها 
نیروهای  فشار  زیر  در  گروه ها  این  باالخره  و 
نظامی و امنیتی افغانستان از بین خواهند رفت 
یا مجبور خواهند شد که به هر ترتیبی خود را 
در  بروند  هم  یا  و  برسانند  کشورهای شان  به 
جبهاِت گرمی مانند خاورمیانه، به آن چه جهاد 

می خوانند، ادامه دهند. 

2-4 جنگ جویان خارجی:
محور  در  بیشتر  که  اعراب  از  گروه هایی 
القاعده جمع استند و گروه های کوچک تری از 
از  برمایی و حتا شماری  جنگ جویان چچنی، 
شهروندان اروپایی نیز در بی ثباتی های منطقۀ ما 

نقش داشته اند و دارند.
القاعده که در واقع ریشه در حضور اعراب در 
دارد،  هشتاد  دهۀ  در  افغان  مجاهدیِن  جبهات 
عناصر  از  یکی  به  مشخص،  دورۀ  یک  برای 
و  بود  شده  مبدل  منطقه  این  در  جدی  بسیار 
آن سال های ظهور طالبان، حاکمیت طالبان  الی 
این جریان،  در  بود.  یا ۲۰۰7  سال های ۲۰۰5 
وابسته  به شدت  القاعده  مالی  منابع  به  طالبان 
باالیی در  القاعده دست  این دلیل،  به  بودند و 
پالیسی های  اجرای  و  طرح  و  تصمیم گیری ها 

طالبان و دیگر گروه های تروریستی داشت.
در این جریان، گروه های کوچک خارجِی دیگر 
نیز عمدتًا در محور القاعده فعالیت داشتند و از 
حمایت های القاعده برای رسیدن به اهداف شان 
القاعده  از سوی  سود می بردند واز جانبی هم 

مورد استفاده قرار می گرفتند. 
قدرتمندی  بسیار  بدیل  گروه ها،  این  حاال 
از  هم  سویی  از  دارد.  نام  داعش  که  یافته اند 
ثبات  مسیر  در  افغانستان  و  پاکستان  که  آن جا 
منطقه،  کشورهای  برمی دارند،  گام  توسعه  و 
و  می بینند  خویش  سود  به  را  منطقه یی  ثبات 
نیازی  دیگر  امریکا،  به ویژه  بزرگ،  قدرت های 
ما  منطقۀ  در  این گروه ها  فعالیِت  و  به حضور 
داعش  به  و  بروند  باید  گروه ها  این  ندارند. 
بپیوندند، یا با گروه های منطقه یی به کشورهای 
کنار آن هایی که  یا هم در  بروند،  منطقه  دیگر 
و  پاکستان  برابر  در  جنگید،  خواهند  آخر  تا 
آن  پایان  قبل  از  که  بجنگند؛ جنگی  افغانستان 

روشن است؛ شکسِت کامل!

3-4 گروه های دیگر عامل بی ثباتی:
گروه های  کنار  در  که  است  واضح  هم  این 

تروریستی یاد شده، شماری از گروه های وابسته 
به مافیای مواد مخدر و جنایات سازمان یافته، در 
افغانستان و پاکستان و باالخره منطقۀ ما حضور 
دارند. حضور این گروه ها در این منطقه، مانند 
مشکل  یک  دنیا،  دیگر  مناطق  در  حضورشان 
شیوه هایی  به  آنان  با  و  بود  خواهد  درازمدت 
دیگر  در  مشابه  گروه های  علیه  مبارزه  در  که 

کشورها معمول است، باید مبارزه شود.
با این حال، اگر طرح توسعۀ اقتصادی منطقۀ ما 
تا بیست سال آینده، به نتایجی که انتظار می رود 
برای  این که  مگر  بود  نخواهد  گریزی  برسد، 
تولید و قاچاق مواد مخدر نیز میدان های دیگری 
و  امریکا  رقیبان  از  شود)بسیاری  جست وجو 
مواد  قاچاق  و  تولید  که  دارند  باور  متحدینش 
مخدر از طرح های امریکا و متحدینش است و 
آنان از این تجارت سودهای کالنی می برند و 
این تجارت شان باالخره در یک  نیاز دارند که 
گوشه از دنیا دوام داشته باشد(؛ همان گونه که 
برای فعالیت های تروریستی، خاورمیانه به یک 

میداِن جدید تبدیل شده است.

4-4 داعش:
با ظهور داعش در عراق و سوریه و گسترش 
از کشورهای  دیگر  به شماری  آن  فعالیت های 
خاورمیانه، این نگرانی در افغانستان و پاکستان 
ساحۀ  داعش  است  ممکن  که  شده  ایجاد  هم 
نفوذش را به این کشورها هم توسعه دهد. حتا 
در حال حاضر بخشی از گروه های تروریستی 
فعال در افغانستان و پاکستان، تبعیت شان را از 
داعش اعالم کرده و عماًل زیر بیرق سیاه داعش 

به تحرکات تروریستی شان می پردازند.
حضور  از  نیز  افغان  مقامات  موارد،  برخی  در 
داعش در خاک افغانستان ابراز نگرانی می کنند 
یکی  به تازه گی  نیز  غنی  جمهور  رییس  حتا  و 
از حمالت تروریستی اخیر در شرق افغانستان 
است.  داده  نسبت  داعش  به  را   )۱8/4/۲۰۱5(
دولتی، حادثۀ  مقامات  از  برخی  نیز  آن  از  قبل 
سربریدن  و   )۱۰/4/۲۰۱5( بدخشان  در  اخیر 
بودند،  خوانده  داعش  کار  را  ارتش  سربازاِن 
در حالی که بعداً اطالعاتی منتشر شد که نشان 
و  نداشته  ربطی  داعش  به  قضیه  این  می داد 
ناشی از زدوبندهای گروه های وابسته به مافیای 
سنگ های  معادِن  قاچاق بران  و  مخدر  مواد 
بر  حاکم  تصور  است.  بوده  بدخشان  قیمتِی 
از  یکی  که  است  این  افغانستانی ها  اکثریِت 
به  میانه  آسیای  بی ثبات سازی  داعش  اهداِف 
این  در  روسیه  منافع  کشیدِن  چالش  به  منظور 
داعش  فکر،  طرز  این  هواداران  کشورهاست. 
باور  و  می دانند  امریکایی  طرح  یک  بیشتر  را 
بی ثبات  کنار  در  این گروه  از  امریکا  که  دارند 
ساختن شرق میانه، برای ایجاد دردسرهای تازه 

به روسیه هم استفاده می برد.
برخی ها هم بدین باور استند که حرکت داعش 
به سوی آسیای میانه، از آن جا که مردماِن این 
استند،  ناراض  حکومت های شان  از  کشورها 
این  داعش  واقع  در  و  دارد  مساعد  زمینه های 
ادعا  که  به هدف گسترش خالفتی  را  حرکت 

دارد، انجام می دهد.

۱ـ تیپ های تحلیلگر می خواهند بدانند که پروژه ارزشمند است یا نه و آیا فعالیت 
آن ها تفاوتی در رسیدن به موفقیت ایجاد می کند؟ آن ها به رهبری نیاز دارند که در 
زمانی خاص، برتری داشته باشند و می خواهند بدانند کدام تخصص می تواند روی 
گروه ها تأثیر بگذارد. آن ها ترجیح می دهند که متناسب با سهم شان پاداش بگیرند. 
اما اگر زمان زیادی را صرف انجام کار کرده باشند و شما به همۀ گروه پاداش داده 

باشید، انتظار نداشته باشید که آن ها خوشحال باشند.
۲ـ کسانی که به ذات ساختاری هستند، می خواهند بدانند که فعالیت شان به رشد 
شرکت کمک می کند یا نه. آن ها رهبری را می خواهند که ساختاری، رقابت جو و 
مسلط به جزییات باشد. دوست دارند پاداشی که به آن ها داده می شود، متناسب با 
کاری باشد که انجام داده اند. یک ایمیل ترغیب کننده برای ارتباط گرفتن با آن ها 

می تواند مناسب باشد.
3ـ افراد اجتماعی می خواهند احساس کنند که از نظر اجتماعی ارزشمند هستند 
و این همان چیزی است که روی انجام پروژه تأثیر می گذارد. آن ها چندین راه را 
می روند که ثابت کنند توانایی های شان واقعی است. آن ها تمایل دارند که به خاطر 
رفتاری که دارند، پاداش بگیرند. اگر ترجیح شما در ارتباطات با آدم ها، نوشتاری 

است، دست نوشته یی به این کارمندان بفرستید.
4ـ فرد مبدع باید دلیل ایجاد یک نوآوری به خصوص در شرکت را احساس کند. 
برای آن ها ظاهر یک مدیر، بیش از شخصیت او دارای اهمیت است. آن ها ترجیح 
می دهند که با چیزی غیرمعمول و خیالی پاداش داده شوند و ممکن است احساس 

کنند که غیرمعمول بودن و رازآمیزی، شیرین هم باشد. 
5ـ کارمندان ساکت، نیاز چندانی به هیاهو برای تشویق شدن ندارند، بلکه انگیزه 

پیدا کردن در خفا و جایی خصوصی را ترجیح می دهند.
6ـ افراد پُرهیاهو زمانی انگیزه پیدا می کنند که وظایف شان تشریح شده و راهی باز 
برای انجام این وظایف فراهم شده باشد. آن ها دوست دارند در اجتماع با جاه و 

تشریفات شناخته شوند.
7ـ افراد صلح طلب و آشتی جو امیدوارند که بتوانند به همین روش ادامه دهند، 
آن ها نیازی به پاداش یا شناخته شدن ندارند و بسته گی به شما دارد که بخواهید 

به آن ها پاداش بدهید یا نه. 
باشند،  هم عقیده  شما  با  اگر  که  هستند  مستقلی  اندیشمنداِن  سخت کوشان،  8ـ 
انگیزه پیدا می کنند. آن ها به شما می گویند که چه پاداشی می خواهند و به هرچه 

که موجود باشد هم قانع هستند. 
9ـ آن دسته از اعضای تیم که در مرکز توجه هستند، باید به رهبر پروژه و خود 
آن ها  می شود.  کم  آن ها  انگیزۀ  صورت،  این  غیر  در  باشند؛  داشته  ایمان  پروژه 
آن ها  به  باید  باشند.  داشته  انتظار  می توانند  را  پاداشی  چه  که  بدانند  می خواهند 

اطمینان دهید که به قول تان وفادار خواهید ماند. 
۱۰ـ افراد منعطف تا زمانی با تیم همراه می شوند که با اعتقادات و اخالقیات شان 
هماهنگ باشد. همچنین آن ها اگر با مهربانی و احترام یاد شوند، بسیار خوشحال 
و پُرانگیزه خواهند شد. از کسانی که بین کارکنان تان، عملکردی ضعیف داشته اند، 
کنار  را  آن ها  باید  که  می رسد  نظر  به  دیدید،  را  اگر چنین شخصی  باشید.  آگاه 

بگذارید تا این که انگیزۀ دیگران کم نشود.
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برادر  اکبر،  او  برادر  که  آن طور  ـ  »غالم«  دربارۀ  نوشتن   
خودماني،  و  خصوصي  محافل  در  من  و  محمدنقي،  من 
غالم حسین ساعدي را صدا مي زدیم ـ قاعدتًا براي شخصي 
به  غیرادبي هم  ادبي، در مسایِل  مثل من که سواي مسایل 
او نزدیک بوده، باید ساده تر از این باشد که حتا مقدمه یي 
هم ضرورت داشته باشد؛ اما ناگهان چندین مقدمه، چندین 
متن و حتا چندین مؤخره، در هر زماني که نامِ او بر زبان و 
ذهن مي گذرد، چنان به ذهن هجوم مي آورند که زبان قاصر 
مي شود و دست بردن به قلم و کاغذ دشوارتر از هر زماِن 
دیگر. و آدم وسوسه مي شود که آیا فالن چیز را بگویم و 

از فالن چیز 

ارتباط  وسط هاي  در  که  دیگري  چیِز  به  برسم  و  بگذرم 
چندساله مطرح بود، و حتا مرِگ او هم بر آن ارتباط بي تأثیر 
بوده، و یا نه، به برخي جزییات بپردازم و از زماني بنویسم 
که زنده یاد سیروس طاهباز و من از طرف دوستان نویسنده 
و خانوادۀ ساعدي مأموریت گرفتِن مسجد براي اداي احترام 

به عزیمِت او به جهان باقي در پاریس را بر عهده گرفتیم. 
انبوه،  بلند نسبتًا خمیده و ریش  از قد  با استفاده  سیروس، 
خود را پدر ساعدي معرفي کرد و مرا به عنوان پسردایي او، 
تعجیل صورت  و  ارتجال  به  کار چنان  این  و  رضا غنمي، 
گرفت که وقتي مسوول مسجد از وزارت خانۀ مربوط اجازه 
پنج سالي  مي گرفت ـ خصوصًا که سیروس، پسري چهار 
نه  ـ  بود  کرده  معرفي  عنوان طبیب  به  را  از خود  بزرگ تر 
مخاطب ما و نه دستگاه اجازه دهنده، بو نبردند که این دکتر 
ساعدي  همان  داشت  امکان  بود،  طبیب  چند  هر  ساعدي، 
او،  نوشتۀ  »گاو«،  فلم  از  مقامات  ستایش  به رغم  که  باشد 
قاچاقي خارج  ایران،  از  مهرجویي،  داریوش  کارگرداني  به 
در  حد  از  زیاده  شدن  شیرین  سبب  به  پاریس  در  و  شده 
مهاجرت، میهمان چند قدمي مارسل پروست از یک سو، و 
صادق هدایت از سویي دیگر در گورستان معروف »پرالشز« 
البته به صورت زیرزمیني، و من همین  باشد،  پاریس بوده 
چند سال پیش بازیگران نمایشنامۀ اقتباسي از رمان کوتاهم، 
»لیلیث« را با کارگردان و دستیار کارگردان سر خاِک او جمع 
کردم و چند دقیقه یي ذهن و گوش آن ها را متمرکز غالمي 
زیر  در  استخوان هایش  برابر  در  باید  ارباب  صد  که  کردم 
خاک دست به سینه مي ایستادند. و همان آقا که از مقامات 
مربوط استفاده کرده، اجازه گرفته بود، یک بار در مجلس 
عزاداري در مسجد، به من که دم در ایستاده بودم، نزدیک 
شد و گفت باید واقعًا طبیب بزرگي بوده باشد که این همه 
آدم را به مسجد کشانده، خدا رحمتش کند، تخصص ایشان 
چه بود! و من انگشتم را گذاشتم روي شقیقه ام و او گفت، 

مغز! مغز! عجب! عجب! خدا رحمتش کند!
ورودي  در  چپ  سمت  به  مرا  توجه  هم  بار  یک  همو  و 
از  آقا  گفت،  و  کرد  به جاي خصوصي تري جلب  مسجد، 
شما خواهش مي کنم شما کاري بکنید که مادر مرحوم بلند 
شوند و بروند باال پیش خانم ها، براي من مسوولیت دارد. و 
من نگاه کردم، در روز عزاداري نزدیک ترین دوست، قاعدتًا 
آدم خنده اش نباید بگیرد، و براي این که سر و ته قضیه را 
هم بیاورد، به روي خود نیاوردم. خنده را با لبخندي مهار 
را  شما  بدهید  اجازه  که  گرفتم  را  او  دست  فقط  و  کردم، 
به مادر ایشان هم معرفي کنم، چون کسي که پشتش به ما 
بود و با جماعتي همه مرد، روي زمین نشسته بود و حرف 
مي زد طره هاي مویش از پشت سر روي گردنش ریخته بود 
و گاهي دست صاحب موها، کمي شتاب زده و عصبي، باال 
مي رفت و موها را مرتب مي کرد. و من، همان طور که دست 
آن آقا را گرفته بودم، به جمع نزدیک شدم و اخوان ثالث را 
به او معرفي کردم. هرگز اشتباهي به آن زیبایي، آن هم موقع 
عزاداري براي یک دوست، یا براي دیگري در حضور من 
پیش نیامده بود. مسوول مسجد، اخوان را به سبب طره هاي 

موهاي آویزانش از پشت سر، با مادر ساعدي که در زمان 
عوضي  بود،  شده  دق مرگ  شاه،  زمان  در  پسرش  اسارت 

گرفته بود.
تا میدان  از حسن آباد  بودم.  با ساعدي  را  انقالب  اول  روز 
و  مي ایستادند  مردم  مي آمد،  گلوله  صداي  که  وقتي  ارک، 
پیش مي رفتند، و بعد گویا گفته شد که ساعت 5 حکومت 
نظامي خواهد بود، و با هم رفتیم خانۀ ساعدي، و در حدود 
دو ساعت بعد، جواني که سرایدار دایمي مطب ساعدي بود، 
وارد شد، و دو تا تلفن گذاشت روي میز. گفت، مردم کمیتۀ 
مشترک را گرفتند و من فقط دو تا تلفن برداشتم، یکي مال 
شما، و آن یکي هم مال دکتر. از خانۀ ساعدي بود که من به 
خانمم تلفن کردم، در امریکا و گفتم دولت سقوط 
امیرکبیر  با  پیروزي رسید. من  به  انقالب  کرد و 
ترجمه،  تایش  دو  بودم،  کرده  کتاب چاپ  سه 
زیر  »مصیبتي  عنوان  تحت  شعر،  سومي  و 
امیرکبیر  طریق  از  را  »الفبا«  ساعدي  آفتاب«. 
روشن فکري  مجله یي  که  بود  کرده  چاپ 
و  بودم.  نداده  مطلب  او  به  من  اما  بود، 
اقامتش در  را در زمان  »الفبا«  بعد همان 
فرانسه چاپ کرد. پیش از آن نیز مدتي 
کرده  سردبیري  را  نیل  کتاب«  »انتقاد 
بسیار  مشترک  دوست  گویا  که  بود، 
رضا  زنده یاد  ما  دوي  هر  فهمیدۀ 
کرده  معرفي  نیل  به  سیدحسیني 
بود. در اوایل دهۀ چهل، زیرزمین 
پاتوق  خانۀ من در خیابان آمل 
واقع  در  بود.  روشن فکري 
خانۀ من همان زیرزمین بود. 
سیروس طاهباز و ساعدي، 
تازه  سیروس  که  موقعي 
کرده  شروع  را  »آرش« 
ساعدي  خود  و  بود، 
مجلۀ  سردبیري  مدتي 
عهده  بر  را  »آناهیتا« 

داشت.

اما ساعدي  کردم،  »آرش« من هم همکاري  با چند شمارۀ 
ادامه داد، و بعضي اوقات جلسات دوستانۀ ما در زیرزمین 
خانۀ ساعدي، که آن هم فقط یک زیرزمین در خیابان فرح 
آن زمان بود، تشکیل مي شد. آن جا آزاد، ساعدي، طاهباز و 
من دور هم جمع مي شدیم. وقتي که دکتر عنایت از مجلۀ 
فردوسي رفت، محمد زهري گفت که از »فردوسي« کناره 
مي گیرد، به خاطر دوستي اش با عنایت. و مرا به »فردوسي« 
مقاالت  من  شعر.  صفحات  مسوول  عنوان  به  کرد  معرفي 
اساسِي خود را دربارۀ شعر و رمان در »فردوسي« نوشتم، و 
تقریبًا حدود ده سالي با آن مجله در زمان سردبیري عباس 
پهلوان کار کردم، هر چند روابطم با دکتر عنایت هم دوستانه 
بود و در مجلۀ »نگین« او هم مقاله، شعر، قصه و مصاحبه 
روزنامه نگاري  شریف ترین  عنایت  دکتر  و  مي کردم،  چاپ 
است که در ایران دیده ام. با ساعدي دوستي هر روز عمیق تر 
و عمیق تر مي شد، و نه تنها به خاطر مسایل ادبي، یک نوع 
اخوِت ناگفته بین ما چهار نفر غالم، محمدنقي، اکبر و من 
پیدا شده بود. و هرگز بین ما هیچ گونه اختالفي پیش نیامد. 
آل احمد  گرفتم،  عهده  بر  را  نو«  »جهان  سردبیر  من  وقتي 
گاهي  و  بودند،  مجله  آن  همکاراِن  نزدیک ترین  ساعدي  و 
دهۀ  در  مي دادند. رشد ساعدي  مطلب  دیگران سفارش  به 

چهل، رشدي درخشان بود. چاپ »الل بازي ها«ی او مصادف 
بود با اجراي الل بازي فقیر از او به کارگرداني و بازي جعفر 
کارگرداني  بازي و هم  متن، هم  تلویزیون که هم  والي در 
درخشان  آغاز  واقع  در  الل بازي«  »ده  آن  بودند.  درخشان 
ساعدي بود. پول چاپ »ده الل بازي« و »آهوان باغ« اولین 
از  بعد  ما  و  کرد،  تهیه  طاهباز  سیروس  مرا  شعر  مجموعه 
مدتي به او قرض هامان را پرداخت کردیم. این »سه تفنگدار« 
موقعي به هم خورد که با رفتن عنایت، سیروس از فردوسي 
رفت و من به فردوسي رفتم. و میانۀ ما دو نفر سیروس و 
من در نیمۀ دوم دهۀ چهل شکراب بود، و واقعًا بي دلیل، و 
شاید علتش کشش عمیق سیروس به سوي گلستان بود و 

من هنوز با جالل به دوستي ام ادامه مي دادم.
با  هم  او  ولي  مي کرد.  همکاري  ما  دوي  هر  با  ساعدي 
»فردوسي« همکاري نداشت. اما در »جهان نو« در کنار من 
البته هیچ کس نمي تواند ارزش کار سیروس طاهباز را  بود. 
زمانه«  »دفترهاي  و  »آرش«  تدوین  در  نیما،  آثار  چاپ  در 
زندان  از  و پس  انقالب  از  پیش  در  بگیرد. ساعدي  نادیده 
شاه به امریکا آمد، نامه یي از سیروس طاهباز برایم آورد، که 
مرا بسیار خوشحال کرد. چهار روز پس از فرار شاه که به 
ایران برگشتم، سیروس در کنار برادرم محمدنقي و ساعدي 
روزنامۀ  روزگار  آن  در  که  عکسي  و  بودند،  فرودگاه  در 
زیباترین  ساعدي،  و  من  از  گرفت،  فرودگاه  در  اطالعات 
عکسي است که از دو دوست گرفته شده. بعد، البته تاریخ، 
ساعدي،  دربارۀ  ما  قضاوت  و  است،  معاصر  کاماًل  دیگر 
است.  شکل گیري  حال  در  هنوز  دارد  او  که  موقعیتي  و 
دوم  جنگ  فرزند  مشروطیت،  انقالب  فرزند  ساعدي  مثاًل 
تحوالت  فرزند  مصدق،  نهضت  فرزند شکل گیري  جهاني، 
بهمن، فرزند تبعید  دهۀ چهل، فرزند انقالب بیست و دومِ 
بي بازگشت است. در عین حال، ساعدي در تماس مستقیم 
با تعدادي از انقالبیون آذربایجان بود که در آن زمان هرگز 
از  مورد  این  در  ما  و  چریک.  یا  مجاهدند  نمي شد  معلوم 
بهروز دهقاني  بهرنگي و  نمي کردیم. صمد  یکدیگر سوالي 
تهران  به  که  وقتي  ـ  مي دیدم  دلگشا  مطب  در  اغلب  را 
مي آمدند، و مطب ساعدي یک نوع درمانگاه گرفتاري هاي 
و  داشت،  متناقض  وجوه  ساعدي  یعني  بود.  روشن فکران 

بینابین، به نظر  اغلب هم نمي توانست تصمیم بگیرد. و آن 
مي رسید دوست داشت بیش از هر چیِز دیگر کار خود را 
بکند، و دهۀ چهل درخشان ترین دوران نگارش او بود. از 
همه مهم تر به رغم ده ها گرفتاري که براي خود مي تراشید، 
سه چیز یادش نمي رفت: سفر، اغلب به شهرهاي آذربایجان، 
و  کارگردان  با  همکاري  و  نمایشنامه  نوشتن  قصه،  نوشتن 
بازیگرها. دو فیلمي هم که در آن زمان از کارهایش ساخته 
شد، محصول آن روابط زودجوش و تقریبًا خودبه خودي بود 
دیگري  و  کرد،  کارگرداني  مهرجویي  »گاو«،  را،  یکیش  که 
از  اولي  تقوایي که در آن  را، »آرامش در حضور دیگران«، 
نویسنده گان محمود دولت آبادي هم شرکت داشت، که آن 
موقع شهرت نویسنده گي نداشت، و در دومي منوچهر آتشي 

و محمدعلي سپانلو هم بازي مي کردند.
و البته »گاو« یکي از مهم ترین فیلم هاي جدید ایراني است، 
و در واقع »گاو« مهرجویي و »رگبار« بیضایي، شاید دو فیلم 
مهم اولیۀ ایران باشند، و هر دو با ستایش هنرشناسان جدي 
کرد.  پیدا  هم  جهاني  شهرت  البته،  »گاو«،  بوده اند،  روبه رو 
و اتفاقًا با الهام از همین موضوع بحث مي توان به ساعدي 
قصه نویس نزدیک شد. ساعدي نثر ادبي را نه مي شناخت و 
نه مي نوشت، غرضم به صورت قراردادي ادبي، و یا متکي بر 

زبان ادبي است. در واقع این نثر از تأثیرپذیري عادي است. 
و در واقع با ابتداییات نگارش سر و کار دارد. بیشتر شبیه نثر 
همینگوي که به رغم داشتن ریتمي خاص در توصیف طبیعت 
آغشته بود به دروني هاي شخصیت ها، عاري از صنایع بیان 
غیرعادي است. اما آن ریتم هست. در ساعدي آن ریتم به 
را  کافکا  »مسخ«  هم  »گاو«  خود  موضوع  مي رسد.  حداقل 
در  بومیتي  ولي  را،  یونسکو  »کرگدن«  هم  مي آورد،  یاد  به 
نیست.  منطبق  نگارش شهري  با  کلي  به طور  که  آن هست 
براي من  تلفني  را همان طور که مي نوشت،  بیل«  »عزاداران 
مي خواند، نه همه اش را بلکه قطعاتي را که دم دستش بود. 
با  منطبق  آثار  اولین  به طور کلي مي توان گفت که جزو  و 
صورت نوعي »قطعه قطعه نویسي« در زبان فارسي است. پیچ 
و مهره هاي شخصیتي، فلسفي و روانشناختي در اثر، انگار از 
دور به هم چفت و بست مي شوند. بیان هاي زباني، مقطع، 
نیست.  اعجاب انگیز  هرچند  است،  تعجب آور  و  ناگهاني 
یعني از سطح بیان عادي، کمي به سوي باال خیز برمي دارد، 
روستایي  عادي  زبان  سطح  همان  در  را  سبک پذیري  ولي 
مثاًل  آن  پاراگراف  که  نثري  از  ساعدي  ترس  مي دارد.  نگه 
اثر به چشم مي خورد. و  به طول سه صفحه باشد، در این 
فارسي قصه  ادبیات گذشتۀ  بر  تکیه  بدون  به کلي  ساعدي 
را مي نویسد و بیشتر، اگر با او زیاد حشر و نشر مي داشتید، 
مي دیدید که سبک نوشته اش بیشتر شبیه حرف زدِن ترکي 

یا فارسي اوست.
و طبیعي است که جزو اولین نمونه هاي قطعه قطعه نویسي در 
زبان فارسي است. ساعدي بعداً این حالت را در آثار دیگر 
تکرار مي کند. اما شاید »عزاداران بیل« بهترین کتابي است که 
در قصه از ساعدي به جا مانده. این اثر کاماًل با اثري مثل 
»شازده احتجاب«، که چندسالي بعد از آن نوشته شده فرق 
مي کند. گلشیري نثر کالسیک را نسبتًا خوب مي شناسد، اما 
تصورش از شکل رمان هرگز روشن نیست. فارغ کردن زبان 
از زبان ادبي باید براي قصه نویس متکي بر کالسیسیسم زبان، 
و  مي شد.  پذیرفته  اصل  یک  صورِت  به  معاصر  جهان  در 
گلشیري فکر مي کرد که چون سبک دارد، پس باید سبک را 
بنویسد، نه رمان را و آدم ها »ادبي« هستند، اما اصل »ادبیت« 
را که عبارت است از دادن نقش به زبان بر حسب موقعیت 
برابر  در  موقعیت هاي یک شخصیت  مجموع  و  شخصیت، 
و  نمي توانست  دیگر،  شخصیت هاي  موقعیت هاي  مجموع 
آن  عمل  درون  عنوان  به  زبان،  در  نتواند  داشت  اصرار  یا 
شخصیت جا دهد. به همین دلیل ضروري است گفتن این 
نکته که »عزاداران بیل« با هر چیز دیگري در آن نیمۀ اول 
دهۀ پنجاه، و حتا در نیمۀ دوم متفاوت است. و روایت آن با 
روایت هر کتاب دیگري در حول و حوش زماني و تاریخي 
نثر  مثل  دوره  همان  نثر  در  مثاًل  است.  متفاوت  کتاب  آن 
بعضي قصه هاي ابراهیم گلستان زبان خیز برمي دارد به طرف 
نوعي وزن، که بعدها هم در قصه هاي دیگر هم ادامه مي یابد. 
یا تسلط آن را  توان، سواد و  ممکن است بگوییم ساعدي 
ندارد که زبان را به صورِت دیگري به کار گیرد. اما تکلف 
موزون نثر گلستان همیشه به صورت ترمز عمل مي کند. هر 
است،  شیوه  آن  به  شبیه  هم  کمي  دارد،  شیوه یي  که  کسي 

به ویژه در حرف زدن.
ساعدي با کبر به موضوعش نگاه نمي کند. کبر گلستان در 
و  مي راند،  جلو  به  رمه  یک  شبیه  را  شخصیت ها  همۀ  نثر 
اثري قطعات درخشان  وزن مدام ترمز مي گیرد، اگرچه هر 
دارد، اما مشکل مي توان گفت که گلستان قصه نویسي جدي 
از نوع  براي زور زدن در راه نگارش  یعني کوشش  است، 
خاص که در آن حتمًا یک سبک فراموش نشدني یي از خود 
قصه  هر  در  باید  که  روایتي  روزگار  از  دمار  بگذارد،  باقي 
به  است  نزدیک  اما  بیل«  »عزاداران  درمي آورد.  بماند،  باقي 
دلیل نثر، دور است به دلیل قطعه قطعه شدن، و به طور کلي 
با نثرهاي »خوب« مدیر مدرسه، و تنگسیر و پیش از آن ها 
و  دانشور  سیمین  شون«  »سوو  و  هدایت،  »حاجي آقا«ي  با 
»شازده احتجاب« متفاوت است. در این تردیدي نیست که 
با »بوف کور« هم فرق مي کند. و البته به کلي متفاوت است 
را  خود  خاِص  زبان  آدم  هر  آن  در  که  صبور«،  »سنگ  با 
دارد، و چوبک از نظر تقلید شیوه هاي گفتار »بي همتا«ست، 
رفته  اغراق  راه  زبان شخصیت ها  اگر کمي در ساختن  حتا 
متالشي  با  قصه  بر  حاکم  ذهنیت  بیل«  »عزاداران  در  باشد. 
قصه  و  دارد،  کار  و  سر  روایت  کردِن  متالشي  و  شدن 
آثار روایي دیگري که در آن ذهن نویسندۀ  با  فرق مي کند 
روشن فکر عمداً شیوه یي را انتخاب مي کند که به ظاهر مدرن 
است، و حتا واقعًا مدرن است. در این رمان، اصل روایت 
خودبیگانه گي«هاي  »از  در  شدن،  تکه  تکه  در  تالشي،  در 
رمان  این  واقع  در  مي رود.  پیش  ریش  ریش  و  غیرمستمر 
آن  مي کند.  برابري  نمایشنامه نویس  ساعدي  آثار  بهترین  با 
قطع و وصل هاي نابه هنگام در نمایشنامه ها، آن آدم هایي که 
ناگهان وارد و خارج مي شوند، آن زبان شکسته بسته و یا به 
ظاهر شکسته بسته، و آن الل بازي ها که همه فراموش ناشدني 
هستند. وقتي همۀ این ها را خواننده از ذهِن خود مي گذراند، 
حسي از ناتمامي به او دست مي دهد. مثل این است که آدم 
قرار  که  مي خواند  را  طوالني  چیز  یک  از  بخشي  همیشه، 
پایاني رو  نتیجۀ غایي و  نوع  است سرانجام در جایي یک 
شود، و نمي شود. و آیا این ناتمامي در واقع نوعي جهان بیني 
بر همۀ قصه هاي کوتاه، رمان ها و  تقریبًا  قصوي نیست که 
نمایشنامه هاي او حاکم است؟ ساعدي برادر من، غالم. یک 

عاشق.
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خبـرنگاری پژوهشـی را...
به روزنامۀ ماندگار گفت: »خبرنگاری تحقیقی به عنوان 
یکی از هنرهای غالب در ژورنالیسم جهان، نیاز است 
زیادی  کارهای  آن  روی  و  مطرح  هم  افغانستان  در  تا 

صورت گیرد.«
با  تا  داریم  نظر  در  ما  گفت:  هم چنان  فقیرزاده  آقای 
آموزش خبرنگاران جوان افغانستان آنان را با شیوه های 

جدید گزارش گری تحقیقی آشنا سازیم.
اسداهلل آریا استاد دانشگاه و آموزش گر این کارگاه نیز 

پنهانی  کارهای  از  پرده  تحقیقی  »خبرنگاری  می گوید: 
نهادهایی بر می دارد که به نحوی در فساد دست دارند 

و از قدرت استفادۀ سوء کرده اند.«
این استاد دانشگاه می افزاید: خبرنگاری تحقیقی می تواند 
چهره های خاین را بنمایاند و نیاز است تا در این زمینه 
کارهای  زمینه  در  و  ببینند  آموزش  زیادی  خبرنگاران 

درخوری انجام دهند.
هم چنان، نعمت اهلل طنین یکی از اشتراک کننده گان این 
کارگاه هایی  چنین  برگزاری  می گوید:  آموزشی  دورۀ 
و  است  نیاز  یک  افغانستان  خبرنگاری  جامعۀ  برای 

ظرفیت خبرنگاران را باال می برد.
گزارش های  پسین،  سال های  در  می افزاید:  طنین  آقای 
تحقیقی اندکی در افغانستان تولید شده که با توجه به 
وضعیت افغانستان نیاز احساس می شود تا در این بخش 

کارهای زیادی صورت گیرد.
مسووالن در دفتر میدیوتیک هم چنان می گویند که آنان 
در نظر دارند تا در آینده این دوره های آموزشی را در 

والیات افغانستان نیز برگزار کنند.
 

تاجیکستان  و  افغانستان  خارجه  وزرای 
امضا  همکاری  سند  مختلف  زمینه های  در 

کردند.
وزارت  سخنگوی  مستغنی  شکیب  احمد 
کابل  در  خبری  نشست  یک  در  خارجه 
سفر  حاشیۀ  در  سند  این  که  داشت  اظهار 
داکتر عبداهلل عبداهلل رییس اجرایی کشور به 

تاجیکستان به امضا رسیده است.
پرتوکول   « نمود:  تصریح  مستغنی  آقای 
خارجه  امور  وزارت های  میان  همکاری ها 
در سال ۲۰۰5  که  تاجیکستان  و  افغانستان 
به امضا رسیده بود و میعاد اعتبار آن به پایان 
رسیده؛ دیروز میان وزرای خارجه دو کشور 
با حضور داشت داکتر عبداهلل و قاهر رسول 
زاده نخست وزیر تاجیکستان مجدد به امضا 

رسید«.
به گفتۀ وی، این پروتوکل دربرگیرنده مسایل مختلف 
از جمله، مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی، تروریزم 

و قاچاق مواد مخدر می باشد.

او افزود: »بر بنیاد این پروتوکل، دو کشور در سطوح 
مختلف دیپلوماتیک تا سطح وزاری امور خارجه به 
همه  تطبیق  در  بیشتر  همکاری  و  هماهنگی  منظور 
جانبه های برنامه های دارای اولویت در روابط دوجانبه 

و  تجارت  اقتصادی،  همکاری های  منجمله 
ترانزیت، تشریک مساعی در مبارزه مشترک 
با تهدیدهای مشترک امنیتی از قبل تروریزم 
افراط گرایی، جنایات سازمان یافته ی فراملی 
و مواد مخدر گفت وگو و همکاری خواهند 

کرد«.
سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری 
افغانستان  دولت  تالش  از  خود  سخنان  از 
برای  میکانیزم  یک  ایجاد  هدف  به  قطر  و 
اساس  بر  که  ای  نامه  موافقت  شدن  عملی 
آن کارگران افغان به قطر فرستاده می شوند 

خبر داد.
مشکالت  عدم حل  مورد  در  مستغنی  آقای 
عربی  متحده  امارات  از  که  افغانی  تاجران 
اخراج شده اند گفت که تالش در این زمینه 
امارات  از  که  تاجرانی  تعداد  اما  دارد؛  ادامه 
اخراج شده اند؛ کم تر از آن چیزی است که در رسانه 

ها گفته می شود.

www.mandegardaily.com

کندز با فاجعۀ انسانی...
از ۱3 سال  بعد  که  افغان ها چنین فکر می کنند  بسیاری 
جنگ در باتالق ناامیدی افتاده و مردم ملکی به صورت 
فزاینده در میان نیروهای حکومتی و جنگجویان طالبان 

گیر می مانند.
دفتر  بشر  حقوق  بخش  مسوول  گاگنون،  جورجیت 
»پیامد  می گوید:  کابل  در  متحد  ملل  سازمان  نماینده گی 
این منازعه به مراتب بیشتر از جان دادن و زخمی شدن 
مخوف مردم ملکی است. خشونت های مرتبط با منازعه 
همچنین خانواده های افغان را به دلیل آوارگی، از دست 
ها  دیگر صدمه  و  ها  تخریب خانه  معیشتی،  منبع  دادن 

ویران می کند.«
گروه طالبان تهاجم بهاری امسال خود را در اواخر اپریل 
با یک سلسله حمالت شدید در والیت کندز شروع کرد 
شهر  های  نزدیکی  به  را  خود  گروه  این  جنگجویان  و 
ولسوالی  در  نیز  ملکی  تلفات  همچنین  رساندند.  کندز 

های درگیر جنگ افزایش یافته است.
سازمان  مرکز  به  زخمی   ۲۲5 ها  جنگ  این  شروع  از 
خیریه داکتران بدون مرز در شهر کندز مراجعه کرده اند 
که دو برابر تعداد زخمیان در همین دوره زمانی در سال 
گذشته است. بسیاری این افراد که بر اثر اصابت گلوله 
یا انفجار زخم برداشته اند، از مناطق دورافتاده خود را به 

شهر کندز رسانده اند.
اتاق های زخمیان در مرکز داکتران بدون مرز، که آکنده از 
بوی مواد ضدعفونی می باشد، صحنه قصه های دردناک 
است. یک مرد می گوید در زمان مراقبت از مواشی هدف 
گلوله قرار گرفته است؛ یک جوان ۱4 ساله دیگر مواد 
انفجار نشده را گرفته بود و در دستان اش منفجر گردید؛ 
و یک کودک 3 ساله زمانی زخمی شد که راکت به خانه 

آنها اصابت کرد و پدرش را کشت.
سازمان داکتران بدون مرز می گوید که در همان روز پنج 
زخمی جنگی به این مرکز مراجعه کردند و برخی روزها 
تا 35 زخمی نیز به این مرکز می رسند. البته برخی از آن 
هایی که در مناطق جنگی گیر مانده اند فرصت رسیدن 

به این مرکز را ندارند.
تهاجم  نتیجه  در  که  می کند  برآورد  برنامه غذایی جهان 
طالبان در والیت کندز بیش از 37۰۰ خانواده آواره شده 
اند و این خانواده ها آسیب پذیر بوده و به کمک های 

عاجل نیاز دارند.
در بیرون مرکز توزیع کمک برنامه غذایی جهان در شهر 
تن  به  رنگ  آبی  های  چادری  که  حالی  در  زنان  کندز، 
دارند ساعت ها در زیر آفتاب سوزان انتظار می کشند تا 
جیره غذایی به شمول آرد، روغن و بسکویت به دست 

بیاورند.
کندز  در  خانواده  هزار   ۱8 از  بیش  متحد،  ملل  گفته  به 
نیمی  حدود  به  حاال  تا  اما  اند  کرده  کمک  درخواست 
آن  دلیل  و  است  شده  رسیدگی  ها  درخواست  این  از 
نیز قسمًا »محدودیت در دسترسی« به مناطق جنگ زده 

است.
نیروهای امنیتی افغانستان در جبهات چندگانه با طالبان 
درگیر اند و در این فصل جنگی شماری از جنگجویان از 
کشورهای آسیای مرکزی نیز در کنار طالبان می جنگند. 
نیروهای  میان  کافی  هماهنگی  عدم  از  محل  در  ناظران 
دولتی، ملیشه های حامی دولت و پولیس محلی شکایت 

دارند.

پس از مشورت ها رییس...
پایان مشورت ها و  افغانستان، در   جدی به منافع ملی 
اجماع عمومی، رییس امنیت ملی افغانستان این سند را 

امضا خواهد کرد.
رییس جمهور غنی در این سفر همچنان گفت که برای 
و  تشکیل  در  بهبود  به  نیاز  گسترده،  اصالحات  تحقق 

ظرفیت ادارات است.

تحقق  برای  که  افزود  همچنان  غنی  جمهور  رییس 
اصالحات باید روی معیارها صحبت شود، نه افراد.

قلِب  کندهار  گفت:  کندهار  والیت  اهمیت  دربارۀ  او 
ثبات افغانستان است و بدون ثبات در کندهار، افغانستان 

نمی تواند صاحب ثبات شود.
به  روزه  یک  سفر  برای  دیروز  که  غنی  اشرف  محمد 
قول  سربازان  و  افسران  با  دیدار  در  بود،  رفته  کندهار 
آنان  با  امنیتی  مسایل  مورد  در  کندهار   ۲۰5 اردوی 

صحبت کرد.
مورد  در  توضیحات  ارایۀ  با  کندهار  محلی  مقام های 
اوضاع امنیتی آن والیت گفتند که از جمع ۱7 ولسوالی 

کندهار، ۱۰ ولسوالی با تهدیدات جدی مواجه است.
این  افغانستان  ملی  وحدت  حکومت  ایجاد  از  پس 
کندهار  والیت  به  غنی  جمهور  رییس  سفر  نخستین 

است.

امضای سند همکاری ها میان کابل و دوشنبه

دومین مورد از ابتالی گروهی 

دختران بامیانی به ›بیماری ناشناخته‹

سرتاج عزیز:

 د طالبانو مالتړ مو بس کړی دی

پس از ده روز دیگر مجلس...
امنیتی رای تایید دهند.

بحران عدم مشروعیت پس از اول سرطان، برخی نماینده گان 
مجلس را نیز نگران کرده است.

اما برخی دیگر اعضای مجلس نماینده گان ضمن تاکید در 
برگزاری انتخابات، ادامه کار این مجلس را قانونی می دانند.
روز دوشنبه عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نماینده گان 
نیز تاکید کرد که به هیچ صورت، مشروعیت مجلس را به 

نهاد دیگری واگذار نمی کند.
آقای ابراهیمی تاکید ورزید که مجلس مشروعیت خود را 
از آرای مردم افغانستان گرفته است و تا زمانی که انتخابات 
پارلمانی برگزار نشود، حاضر نیست این مشروعیت را به 

نهاد دیگری بسپارد.
هر چند از دیر زمانی به این سو، مجلسین شورای ملی در 
برگزاری انتخابات پارلمانی به وقت و زمانش و یا هم اعالم 
انتخابات تاکید دارند؛  اما حکومت تاهنوز  تاریخ مشخص 

در این مورد واکنشی نشان نداده است.

افغانستان  بامیان در مرکز  منابع محلی در ولسوالی پنجاب والیت 
مبتال  ناشناخته  بیماری  یک  به  دانش آموز  دختر   ۲7 که  گفته اند 

شده اند.
رستم علی پناهی، ولسوال پنجاب به بی بی سی گفت که این دختران 
در منطقه ای موسوم به "پای بوم" صبح امروز به صورت هم زمان 

مبتال شدند.
دکتر ابوذر متقی، رئیس بیمارستان پنجاب به بی بی سی گفت که این 
دختران در بیمارستان بستری شده اند و وضعیت سالمت آن ها در 

حال حاضر خوب است.
آقای متقی افزود که هنوز نتیجه خاصی از تحقیق درباره این بیماری 
به دست نیامده، ولی احتمال "مسمومیت" را در مورد این دانش 

آموزان رد نمی کند.
این دومین بار است که از ابتالی دانش آموزان دختر در ظرف چهار 

روز در پنجاب گزارش می شود.
روز شنبه )۱6 جوزا/خرداد( 4۱ نفر از دانش آموزان مکتب دخترانه 

مرکز پنجاب به این بیماری مبتال شدند.
شاگردانی که به این بیماری مبتال شده اند و والدین آن ها به بی بی سی 
گفته اند که احتمال می دهند که بیماری آنها مسمومیت باشد، چرا که 

بیماران پیش از ابتال به آن "نوعی بو" حس کرده بودند.
اما آنگونه که آقای پناهی گفت، تحقیقات نهادهای امنیتی، بهداشتی 
نه  را  آموزان  دانش  مسمومیت  واضح  به صورت  آزمایشگاهی  و 

تایید می کند و نه رد.
ولسوال پنجاب افزود که او خواستار تحقیقات بیشتری شده تا تیمی 
که توانایی فنی و تخصصی بیشتری داشته باشد از بامیان یا کابل به 

منطقه اعزام شود تا در این مورد تحقیق کند.
ولسوالی پنجاب چهار سال پیش هم شاهد ابتالی گروهی دختران 
به این بیماری بود. عالوه بر آن، در شماری دیگر از والیت های 

افغانستان از ابتال به این بیماری گزارش شده بود.
در بیشتر خبرها از این بیماری به عنوان "مسمومیت" نام برده شده 

بود.

د پاکستان د لومړي وزیر نواز رشیف د بهرنیو اړیکو او د ميل امنیت سالکار رستاج عزیز وايي، 

هېواد یې د طالبانو له پرسلنیو عملیاتو رسه مخالف او د طالبان مالتړ یې بس کړی دی

د پاکستان د لومړي وزیر نواز رشیف د بهرنیو اړیکو او د ميل امنیت سالکار رستاج عزیز وايي، 

هېواد یې د طالبانو له پرسلنیو عملیاتو رسه مخالف او د طالبان مالتړ یې بس کړی دی.

افغان طالبانو ته روزنه نه ورکوي. زموږ پالیيس حتي مخکې تر دې چې د ارشف غني حکومت 

جوړ يش بدله شوې وه. موږ دا کار )د طالبانو له مالتړه الس اخیستل( د خپل ځان لپاره وکړ. 

چې  وویل  ورته  ما  راغی،  ته  پاکستان  کرزی  حامد  ولسمرش  پخوانی  چې  کله  دی  دا  حقیقت 

پاکستان دوی )طالبانو( ته تریننګ نه ورکوي، کرزی په دې خوښ ښکاره شو.«

د جمهور آژآنس د خرب له مخې عزیر دغه څرګندونې د افغانستان او پاکستان د دیالوګ غونډه کې 

چې په اسالم اباد کې د سیمه ییزې سولې د انستیتیوت او په دغه ښار کې د هنس سیدال فونډېشن 

په مالتړ د سرتاتیژیکو مطالعاتو د افغان انستیتیوت له لوري په ګډه جوړه شوه کړې دي.

د دوه اړخیز دیالوګ د غونډې په پای کې نوموړي وویل:»پاکستان د افغانستان د پرمختګ رشیک 

دی. دا خربه چې له پاکستانه وحشت د افغانانو د ميل کلتور برخه ګرځېدلی، ځوروونکې ده، موږ 

ته پکار ده چې په دې اړه رسوې وکړو څو ولیدل يش چې ایا دا خربه رښتیا ده. زه فکر کوم چې د 

پاکستان فوبیا )وحشت( د ځینو 

د دوه اړخیز دیالوګ د غونډې په پای کې نوموړي وویل:»پاکستان د افغانستان د پرمختګ رشیک 

دی. دا خربه چې له پاکستانه وحشت د افغانانو د ميل کلتور برخه ګرځېدلی، ځوروونکې ده، موږ 

ته پکار ده چې په دې اړه رسوې وکړو څو ولیدل يش چې ایا دا خربه رښتیا ده. زه فکر کوم چې د 

پاکستان فوبیا )وحشت( د ځینو کسانو له لوري مطرح شوې خو حقیقت نه ده.«

کسانو له لوري مطرح شوې خو حقیقت نه ده.«

رستاج عزیز تاکید وکاوه چې د پاکستان پالیيس عماًل بدله شوې، نن د پاکستان پوځ له ولسمرش 

غني رسه خربې کوي، د پوځ لوی درستیز پنځه ځيل کابل ته الړ چې دا له پخوا رسه مخه ښه وه 

او دا معنا لري چې تېر هېر شول.

ده وویل ګڼو هیوادونو په دې برخه کې همکاري نه ده کړې خو چین همکاري کوي. باید ټول 

هیوادونه یو بل ته الس ورکړي. یو اسالمي هیواد هم د طالبانو مالتړ نه کوي.

انتقال پروسه خورا ښه وبلله، ویې ویل:»که د  افغانستان کې د  په  پرتله  په  رستاج عزیز د عراق 

افغانستان او عراق د انتقال پروسې رسه پرتله کړو. توپیر یې له ورایه ښکاري. په افغانستان کې د 

انتخاباتو له ستونزو رسه رسه، نه نظام ونړېد نه کوم سیستم ګډوډ شو. «

د پاکستان د صدراعظم سالکار په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د افغانانو له لوري 

د پرمختیايي پروژو د طرحه کېدو وړاندیز وکړ، ویې ویل چې لوېدیځ مرستندویان د افغانستان 

پروژې متویلوي.

جمهور آژآنس:کابل
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هافبک پرافتخار بارسلونا به منظور پیوستن به تیم فوتبال السد وارد دوحه قطر شد.
ژاوی هرناندس پس از تصاحب سه گانه قهرمانی اسپانیا و اروپا با بارسلونا همانطور که قباًل اعالم کرده از 

بارسلونا جدا و بامداد روز سه شنبه به همراه همسرش وارد فرودگاه بین المللی حمد دوحه شد تا پس از 
۲4 سال بازی برای آبی و اناری پوشان کاتالونیا فوتبال خود را در تیم السد قطر دنبال کند.

جاسم الرمیحی، دبیرکل باشگاه ورزشی السد و تنی چند از نمایندگان این باشگاه با حضور در فرودگاه 
از هافبک پیشین بارسلونا استقبال کردند. هواداران این تیم هم در فرودگاه حمد حضور پیدا و از هافبک 

جدید خود استقبال گرمی کردند. در این بین بازار عکس و امضای یادگاری هم که داغ بود.
ژاوی که با قراردادی دو ساله و قابلیت تمدید یک ساله به السد پیوسته قرار است در این تیم در نقش 

بازیکن - مربی فعالیت کند. وی همچنین در آکادمی اَسپایر و به عنوان سفیر قطر در جام جهانی ۲۰۲۲ 
هم فعالیت خواهد کرد.

باشگاه السد با انتشار بیانیه ای اعالم کرده است، طبق برنامه ریزی صورت گرفته, ژاوی سه شنبه)دیروز( 
تست های پزشکی خود را در آکادمی اسپایر انجام می دهد و روز پنجشنبه با حضور در کنفرانس خبری 

فدراسیون بین المللی فوتبال آب پاکی را روی دست مخالفان خود ریخت و در بیانیه ای تاکید کرد به طور رسمی به هواداران و رسانه ها معرفی می شود.
میزبانان جام های جهانی ۲۰۱8 و ۲۰۲۲ تغییر نمی کنند.

پس از اتفاقات تلخی که در چند ماه گذشته در راس فدراسیون بین المللی فوتبال رخ داد که موجب 
استعفای سپ بالتر شد، بسیاری از مخالفان فیفا صحبت هایی مبنی بر تغییر میزبانان جام های جهانی 

۲۰۱8 و ۲۰۲۲ را به زبان آوردند که با مخالفت صریح فیفا روبه رو شد.
فدراسیون بین المللی فوتبال با انتشار بیانیه ای درباره میزبانی جام های جهانی ۲۰۱8 و ۲۰۲۲ گفت: 

میزبانی جام های جهانی ۲۰۱8 و ۲۰۲۲ تغییر نمی کند. تنها در صورتی موافق رای گیری مجدد برای 
میزبانی جام های جهانی ۲۰۱8 و ۲۰۲۲ هستیم که مدارک کافی مبنی بر خرید رای برای این دو 

میزبانی وجود داشته باشد.
در ادامه این بیانیه آمده است: روسیه و قطر به صورت دموکراتیک توانستند میزبانی جام های جهانی 

را کسب کنند و هیچ مشکلی بر سر راه آنها برای کسب میزبانی نبوده است. کمیته اجرایی فیفا به 
دقت پروسه میزبانی را زیر نظر گرفته بود و هیچ گونه مشکلی بر سر میزبانی این دو رویداد مشاهده 

نشده است. بنابراین میزبانی از روسیه و قطر پس گرفته نمی شود.
مقام های روس و قطری نیز هرگونه کار خالف قانون در راه کسب میزبانی جام جهانی را رد کردند. 

انگلیس در راه میزبانی جام جهانی ۲۰۱8 در کنار اسپانیا – پرتغال، و هلند - بلژیک مغلوب روسیه 
شد و کشورهای آمریکا و استرالیا و کره جنوبی و ژاپن نیز در راه کسب جام جهانی ۲۰۲۲ ناکام 

بودند.

پایگاه آماری CIES فهرست ارزشمندترین بازیکنان فوتبال جهان را منتشر کرد.
پایگاه اطالعاتی مربوط به اتحادیه فوتبال اروپا CIES در جدیدترین آمار خود 
فهرست ۲۰ بازیکن ارزشمند فوتبال جهان را مشخص کرد که در این فهرست 
نام لیونل مسی، ستاره آرژانتینی بارسلونا در صدر قرار دارد. پس از این بازیکن 

ادن هازارد و کریستیانو رونالدو در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.
می پردازد،  جهان  فوتبال  آماری  بررسی  به  بار  یک  ماه  چند  هر  که  مرکز  این 
ارزشمندترین بازیکنان جهان را بر طبق فاکتورهایی مشخص اعالم کرده است. 
نکته جالب این است که قیمت لیونل مسی با بازیکن بعدی این فهرست دو برابر 

است. فهرست ۱۰ بازیکن ارزشمند فوتبال جهان به شرح زیر است:
لیونل مسی، بارسلونا/ ۲۲5 میلیون یورو  -۱

ادن هازارد، چلسی/ ۱35 میلیون یورو  -۲
کریستیانو رونالدو، رئال مادرید/ ۱35 میلیون یورو  -3

نیمار، بارسلونا/89 میلیون یورو  -4
سرخیو آگوئرو، منچسترسیتی/ 78 میلیون یورو  -5

رحیم استرلینگ، لیورپول/ 73 میلیون یورو  -6
پل گوگبا، یوونتوس/ 7۰ میلیون یورو  -7
دیگو کاستا، چلسی/ 69 میلیون یورو  -8

آلکسیس سانچس، آرسنال/ 67 میلیون یورو  -9
خامس رودریگس، رئال مادرید/ 6۲ میلیون یورو  -۱۰

رئال  از  بازیکن  بازیکن  پنج  بارسلونا،  از  بازیکن  نام سه  نفره   ۲۰ فهرست  در 
لیورپول،  آرسنال،  های  تیم  از  بازیکن  و هفت  از چلسی  بازیکن  پنج  مادرید، 
توانایی  و مهارت های فردی، مدت  به چشم می خورد.  تاتنهام  منچسترسیتی و 
این  در  بازیکنان  باشگاه ه ای  و  آمده  دست  به  عناوین  بازیکنان،  سن  قرارداد، 

رتبه بندی تاثیرگذار بوده است.

ستاره سابق تیم ملی فوتبال پرتغال واکنشی تمسخرآمیز به سخنان مارادونا داشت 
و تاکید کرد که بهتر است اسطورۀ فوتبال آرژانتین سکوت اختیار کند.

بن  علی  شاهزاده  اگر  که  گفت  جالب  اظهارنظری  در  مارادونا  آرماندو  دیگو 
حسین اردنی به عنوان ریاست فیفا انتخاب شود او این شانس را دارد که نائب 

رئیس فیفا شود.
این سخنان مارادونا بسیاری را شگفت زده کرد و در این میان نیز بعضی هستند 
که سخنان اسطوره فوتبال آرژانتین را تمسخرآمیز می دانند که یکی از آنها لوئیس 

فیگو پرتغالی است.
فیگو که خود یکی از نامزدهای کسب ریاست فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( 
بود، این گونه به سخنان مارادونا واکنش نشا داد: بعضی از افراد هستند که وقتی 
سکوت می کنند به شاعر تبدیل می شوند اما بعضی دیگر تنها زمانی که خواب 

باشند می توانند برای جامعه مفید باشند.
اشاره فیگو به این است که مارادونا بهتر است که خواب باشد تا چنین سخنانی 
را بر زبان نیاورد. او در ادامه سخنان خود به ستایش از مارادونا به عنوان یک 
مارادونا  نیستم.  موافق  مارادونا  سخنان  با  اصال  من  گفت:  و  پرداخت  بازیکن 
بازیکن بسیار بزرگی است. من دوست دارم همین صورت از مارادونا در ذهنم 

باقی بماند نه مارادونا دیگری.
اسطوره فوتبال آرژانتنین هم در واکنش به سخنان فیگو گفت: من به فیگو احترام 

می گذارم اما این دلیل نمی شود که حرف های او را قبول داشته باشم.
مارادونا از مخالفان سرسخت بالتر بود و دوست داشت که شاهزاده اردنی در این 
انتخابات به پیروزی برسد. او بارها سخنانی را در تایید بن حسین و رد بالتر بر 

زبان آورد و معلوم شد که او چرا می خواهد از بن حسین حمایت کند.

ژوزه ماریا بارتومئو از مدافع برزیلی تیمش درخواست کرد هر چه 
زودتر تکلیف خود را برای فصل بعد مشخص کند.

دنی آلوس، مدافع برزیلی بارسلونا از مدت ها قبل مورد توجه چند 
با  قهرمانی  از  پس  بالفاصله  برزیلی  مدافع  این  داشت.  قرار  تیم 
بازی در میالن  به  از عالقه خود  اروپا  بارسلونا در لیگ قهرمانان 
روبه رو شده  بارسلونا  باشگاه  رییس  واکنش  با  که  داد  ایتالیا خبر 

است.
ژوزه ماریا بارتومئو رییس باشگاه بارسلونا درباره شرایط این مدافع 
برزیلی گفت: آلوس هر چه زودتر تکلیف خود را مشخص کند. او 
هنوز با باشگاه قرارداد دارد و ما می دانیم که او از چند تیم پیشنهاد 
دریافت کرده است. ما نمی توانیم به جای او تصمیم بگیریم و خود 

او باید تکلیفش را مشخص کند.
بارتومئو ادامه داد: او باید تصمیم خود را زودتر بگیرد و به ما اعالم 
کند. اگر آلوس قصد ندارد بماند باید این موضوع را به ما اعالم 

کند تا به دنبال جانشینی برای او باشیم.
نام آلوس در یک هفته گذشته با تیم های منچستریونایتد، میالن و 

پاری سن ژرمن پیوند خورده است.

استقبال از ژاوی 
در فـرودگاه بین المللـی دوحـه

فیفا: 
میزبانی جام جهانی روسیه و قطر تغییر نمی کند

واکنش متسخر آمیز فیگوارزشمندترین بازیکنان فوتبال جهان
 به سخنان مارادونا

رییس بارسلونا:

 آلوس زودتر تکلیفش را 
روشن کند



به  مسکو  کرد،  اعالم  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
عنوان بخشی از اهداف میان دوره ایش همکاری های 

استراتژیک با چین و هند را ارتقاء می بخشد.
امور  وزارت  اسپوتنیک،  خبرگزاری  گزارش  به 
نتیجه  خصوص  در  گزارشی  در  روسیه  خارجه 
اهداف  و  میالدی   ۲۰۱4 سال  دیپلماتیک  اقدامات 
میاندوره ای گفت: بسط و گستردن زمینه بین المللی 
ایجاد  و  تحکیم  برای  مداوم  تالش های  نیازمند 

و  استراتژیک  جامع  همکاری  در  جدید  مرحله ای 
همکاری میان روسیه و چین است.

همکاری  کرد:  تاکید  روسیه  خارجه  امور  وزارت 
افزایش  به طور چشمگیری  نیز  با هند  استراتژیک 
می یابد. کره جنوبی، چین و منطقه آسیا - اقیانوسیه 
نیز جزء مناطقی هستند که باید توجه به آنها افزایش 

یابد.
منافع  و  برابری  شفاف سازی،  بر  وزارتخانه  این 

بازار  بازگشایی  به  مربوط  اقدامات  در  مشترک 
 - آسیا  در  منطقه ای  یکپارچگی  ایجاد  و  مشترک 

اقیانوسیه تاکید کرد.
در ادامه این گزارش آمده است: »سازمان همکاری 
قزاقستان،  چین،  روسیه،  از  متشکل  که  شانگهای« 
قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان است در روند 
نقش  اقیانوسیه   - آسیا  در  امنیت  و  ثبات  تقویت 

مهمی ایفا می کند.
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درباره  از موضع خود  آلمان  در  نشست گروه هفت  در  انگلیس  نخست وزیر 
از عرصه  دفاع کرد و طرح عقب نشینی کشورش  نظامی کشورش  هزینه های 

جهانی را »احمقانه« خواند.
ادعاهای  از  انگلیس  نخست وزیر  کامرون،  دیوید  دیلی میل،  روزنامه  نوشته  به 
دیپلمات های آمریکایی درباره این مساله که شرایط دفاعی انگلیس رو به زوال 

است، انتقاد کرد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا شخصًا در نشست گروه هفت در باواریا، 
آلمان درباره مساله کاهش هزینه های دفاعی انگلیس با کامرون گفت وگو کرد.

از تولید  تا دو درصد  یادآوری کرد که وی متعهد شده بود  به کامرون  اوباما 
ناخالص داخلی را برای هزینه های دفاعی اختصاص دهد.

کامرون گفت: ما با ناوهای خود به نجات جان  مهاجران در مدیترانه می پردازیم، 
پروازهای  بالتیک  فراز  بر  ما  جنگنده های  می دهیم.  آموزش  را  عراق  ارتش 
نظارتی انجام می دهند، زیردریایی های ما به آرامی از دریاها حفاظت می کنند 
بنابراین کاهش حضور ما در عرصه بین الملل و افول دفاع انگلیس در جهان 

حرفی احمقانه است.
از  کناره گیری  در حال  انگلیس  که  بود  گفته  امریکا  دفاع  وزیر  کارتر،  اشتون 
عرصه جهانی در زمینه دفاعی است و اگر بودجه دفاعی خود را کاهش دهد، 

توانایی خود را برای رویارویی با مشکالت از دست می دهد.
اما کامرون گفت: ما رو به زوال نیستیم انگلیس بازیکن اصلی در صحنه جهانی 

است و ما با یک روش مناسب کار خود را انجام می دهیم.

به دولت  برای کمک  امریکا گفت که کشورش هنوز راهبرد کاملی  رییس  جمهوری 
عراق در بازپس گیری مناطق اشغال شده توسط گروه تروریستی داعش ندارد.

باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا اعالم کرد که پنتاگون در حال بازخوانی روش های 
کمک به دولت عراق برای آموزش و تجهیز نیروهایش است، اما عراقی ها باید خود نیز 

در این مسیر تالش کافی انجام بدهند.
امریکایی در عراق  نظامی  تعلیم دهنده  تاکید کرد که سه هزار  امریکا  رییس جمهوری 
حضور دارند اما برخی اوقات، تعداد عراقی هایی که برای آموزش به نزد آنها فرستاده 

می شوند کمتر از »ظرفیت آموزشی« این تعلیم دهندگان است.
اوباما با تاکید بر فقدان یک »استراتژی کامل« از جانب امریکا در عراق، گفت که تدوین 
این استراتژی نیازمند همکاری کامل عراقی ها در مورد شیوه جذب نیرو برای ارتش و 

نیز نحوه آموزش این نیروها است.
وی در عین حال اعالم کرد، کامال مطمئن است که در صورت حمایت ائتالف ضد 
داعش از دولت عراق و حضور نمایندگان گروه های جمعیتی مختلف در دولت، داعش 

از این کشور بیرون رانده می شود.
تروریست  امریکا گفت، هزاران  بی.بی.سی، رییس جمهوری  به گزارش شبکه خبری 
خارجی همچنان در حال ورود به سوریه هستند و باید تالش های بیشتری برای توقف 

ورود آنها خصوصا از مرز ترکیه صورت گیرد.
اوباما در دیدار با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق در حاشیه نشست کشورهای گروه 

هفت در آلمان گفت: همه این ها قابل پیشگیری نیست اما در صورت همکاری بهتر 
دیگران، کار اطالعاتی بهتر و هماهنگی بهتر و در صورت نظارت موثر بر آن چه در مرز 

ترکیه و سوریه روی می دهد از بسیاری از این ها می شود جلوگیری کرد.
اوباما افزود: قطع جریان ورود جنگجویان خارجی موجب انزوا و تضعیف نیروهای 
داعش خواهد شد زیرا ما بسیاری از آنها را از میدان نبرد حذف کرده ایم اما اگر آنها 

تجدید قوا کنند، مشکل در درازمدت نیز حل نمی شود.
اوباما گفت: این یکی از مواردی است که ما از مقامات ترکیه که این مساله را به عنوان 
الزم  که  ظرفیتی  آنها  اما  می خواهیم  عمیق تری  همکاری  می کنند  قلمداد  مشکل  یک 
است را کامل ارائه نکرده اند و این مساله ای است که به نظرم باید زمان زیادی درباره 

آن صرف شود.
عراقی  نیروهای  از  برخی  دیگر  مهم  مساله  یک  کرد،  تصریح  امریکا  رییس جمهوری 
هستند که برای جنگیدن آمادگی ندارند. وی گفت: لذا ما خواستار آن هستیم که تعداد 
بیشتری از نیروهای امنیتی عراق آموزش دیده و آماده و مجهز و متمرکز باشند و عبادی 
بیشتری  تعهدات  باید  عراقی  افزود طرف  این حال  با  اوباما  را می خواهد.  هم همین 

درباره نحوه استخدام نیرو و نحوه انجام آموزش ارایه کند.
اوباما افزود: امریکا به تقویت و آموزش نیروهای عراقی و قرار دادن تجیهزات الزم 
بتوانند  نیروهای عراقی  تا  داد  ادامه خواهد  آن ها  به  آنها و همچنین کمک  اختیار  در 
عملیات علیه شورشیان را گسترش دهند و در این عملیات به منظور دفاع این کشور 

موفق شوند.
دیگر  و  هفت  گروه  عضو  کشورهای  سران  با  گفت وگوها  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
شرکای امریکا در ائتالف اطمینان داده شد کمک به دولت عراق برای موفقیت در این 

روند ادامه یابد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، حیدر العبادی نیز در این دیدار گفت: من از اوباما، گروه 
هفت و ائتالف بین المللی علیه گروه داعش برای ایستادن در کنار دولت عراق برای 

مقابله با این گروه تروریستی قدردانی می کنم.
وی افزود: ما در عراق در نقاط مختلف در حال جنگ با داعش هستیم. ما در شهر 
الرمادی با شکست روبرو شدیم اما این شکست موقتی است و نیروهای امنیتی عراقی 
به همراه نیروهای بسیج مردمی تحت رهبری ارتش و دولت عراق اکنون کنترل اوضاع 

را به دست گرفته اند و قادر خواهند بود همه نقاط از دست رفته را آزاد کنند.
نخست وزیر عراق تصریح کرد: ما موفق شده ایم نقاط زیادی را که داعش کنترل آن ها 

را به دست گرفته بود، آزاد کنیم.

واکنش سخت کامرون به اظهارات وزیر دفاع امریکا:

احمـقانه است که مـا را رو به زوال بخـوانند

اوباما: 
هنوز راهبرد کاملی برای کمک به عراق در مقابل داعش نداریم

درگیری های دیپلماتیک هند 

و پاکستان در بنگالدش شدت یافت

روسیه همکاری استراتژیک با چین و هند را ارتقا می بخشد

در حالی که اتهامات مقامات دهلی نو و اسالم آباد همواره ادامه 
دارد، نخست وزیر هند در سفر به بنگالدش گفته که کشورش به 

»داکا« برای جدایی از پاکستان کمک کرده است.
نخست وزیر هند در سفر به داکا پس از امضای ۲۲ توافقنامه 
همکاری در بخش های مختلف، گفت که کشورش در استقالل 

بنگالدش از پاکستان نقش داشته است.
روزنامه اکسپرس تریبون پاکستان در این باره نوشت که باوجود 
رایزنی های اواخر شب گذشته، سیاستمداران این کشور تاکنون 
نتوانسته اند به اتهامات نخست وزیر هند علیه اسالم آباد واکنشی 
خارجی  امور  در  پاکستان  پارلمان  کمیته  رئیس  و  دهند  نشان 

اظهارات مودی را تنها محکوم کرده است.
در  دانشجویان  با  گفت وگو  در  گذشته  روز  هند  وزیر  نخست 
»داکا« عالوه بر اتهام گسترش تروریسم به پاکستان اظهار داشت 
پاکستان در سال ۱97۱  از  بنگالدش  این کشور در جدایی  که 

میالدی نقش داشته است.
بر اساس گزارش ها، وزارت امور خارجه پاکستان تالش می کند 
نخست  اظهارات  به  مناسبی  پاسخ  شده  کنترل  واکنشی  در  که 

وزیر هند دهد.
نخست وزیر  بین الملل  امور  و  ملی  امنیت  مشاور  عزیز  سرتاج 
پاکستان در این باره گفت: اسالم آباد به زودی پاسخ مناسبی به 

اظهارات مودی خواهد داد.
»حسینه  اقدام  به  مناسب  پاسخ  مورد  در  همچنین  اسالم آباد 
واجد« نخست وزیر بنگالدش مبنی بر ارائه عکسی تاریخی از 
تسلیم شدن 93 هزار پاکستانی در داکا در سال ۱97۱ میالدی به 

نخست وزیر هند، می اندیشد.
است،  مناسب  پاسخ  یافتن  بدنبال  پاکستان  دولت  که  درحالی 
»اویس لغاری« رئیس کمیته پارلمان این کشور در امور خارجی، 
سال  در  پاکستان  مورد شکست  در  هند  نخست وزیر  اظهارات 

۱97۱ میالدی را محکوم کرد.
وی گفت: اظهارات نخست وزیر هند نشان می دهد این کشور به 
دنبال سیاست شکست کشورهای دیگر در گذشته بوده و چنین 

سیاستی را تاکنون ادامه داده است.
کرد:  تاکید  خارجی  امور  در  پاکستان  پارلمان  کمیته  رییس 
وزارت امور خارجه پاکستان باید این مورد را با جامعه جهانی 
در میان بگذارد و همچنین سفیر هند را نیز برای اعتراض در این 

خصوص احضار کند.
ادامه  را  پاکستان  با  لفظی  درگیری  درحالی  هند  نخست وزیر 

می دهد که هر دو کشور همسایه دارای سالح هسته ای هستند.
عملیات  اتهام  گذشته  هفته  دو  از  پاکستان  و  هند  مقامات 

تروریستی علیه یکدیگر را شدت داده اند.
به  متهم  را   »RAW« هند  اطالعات  سازمان  اسالم آباد  دولت 
گسترش عملیات تروریستی در پاکستان می کند و هند نیز اتهام 
بمبئی در سال  قانونی علیه عامالن حمله  پیگرد  در مورد عدم 

۲۰۰8 میالدی را همواره مطرح کرده است.


