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جست وجوی ثبات 
در پایتخت بی ثباتی 

دیروزش سه  در نشست خبری  رییس جمهور غنی 
در  افغانستان  اصلی  چالش های  به عنوان  را  مسأله 
توسعه و تأمین ثبات تعیین کرد: جنگ و تروریسم، 
مواد مخدر و فساد اداری. غنی این حسن را داشته 
دایمی  ویرانی  و  عقب ماندگی  اصلی  دالیل  به   که 
اول  بار  این  است.  کرده  اعتراف  با صداقت  کشور 
راه حلی  غیبت  در  مسایل  این  به  اشاره  اما  نیست. 

برای آن، ناقص می ماند.
شده  سبب  تروریسم  روبه گسترش  نفوذ  و  جنگ 
است که زنده ماندن برای شهروندان از سر تصادف 
حمله ی  کدام  در  که  نمی داند  هیچ کس  باشد. 
نیروهای دولتی در جمع  و  طالبان  نبرد  یا  انتحاری 
قربانیان قرار خواهد گرفت. در حالی که شام دیروز 
می کرد،  صحبت  رسانه ها  با  غنی  رییس جمهور 
حمله  جوزجان  والیت  درزاب  ولسوالی  به  داعش 
حمایت  تحت  امنی  منطقه ی  جوزجان  بود.  کرده 
شدید جنرال دوستم بود و بعید به نظر می رسید که 
پیش روی  آن  ولسوالی های  از  یکی  مرکز  تا  داعش 
میان  مناطق  شدن  دست به دست  شاهد  بارها  کند. 
بوده ایم، چه در  دفاعی  امنیتی و  نیروهای  و  طالبان 
شمالی  مناطق  در  اکنون  و  جنوبی  و  شرقی  مناطق 
کشور. کابل شاهد مرگ بارترین حمله ها بوده است. 
تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر نیز هزینه یی کمتر 

از جنگ تحمیل نمی کند. 
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چالش های اصلی از دید غنی: 
تروریزم، مواد مخدر، فساد

افغانستان: آینده ی حکومت وحدت ملی
گزارش گروه بین المللی بحران

خالصه ی گزارش
به شدت  انتخابات  نتیجه ی  در  که  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  از  پس  سال  دوونیم  گذشت  با 
جنجال برانگیز ریاست جمهوری سال 2014، به منظور جلوگیری از رفتن افغانستان به سوی یک بحران 
روی کار آمد، آینده ی این حکومت و در سطح کالن تر، ثبات سیاسی افغانستان همچنان متزلزل است. 
حکومت وحدت ملی که دچار اختالفات درونی و عدم هماهنگی ست، با تجدید فعالیت شورشیان 
نیز مواجه می باشد. گزینه های متعددی در محافل بین المللی و افغان مورد بحث قرار می گیرد تا چگونه 
تنش های سیاسی و اختالف در مورد تغییر قانون اساسی را مورد رسیدگی قرار دهند، که اگر این 
تنش ها همچنان حل نشده باقی بمانند، خطر درگیری های داخلی و ناامنی در این دولت شکننده را 

افزایش می دهد. یگانه امیدواری برای عبور از این وضعیت  کار مشترک...

تربت  زیارت  شد.  گذرگاه  به  آن جا  از  و  شهرارا  باغ  به  دیگر  »روز 
فردوس مکانی) بابر( فرمودند و میرزا هندال و میرزا حکیم را که در 
آن نزدیکی ها آسوده بودند آمرزش خواستند و به قاسم خان )صوبه دار 
کابلستان( فرمان شد تا در این گل زمین، بستان سرای دلکشا بنا کند....« 
همراهی  را  اکبر  جالل الدین  سفر  این  در  که  اکبرنامه  کتاب  مولف 

می کرده، این را در وصف باغی نوشته که تا هنوز محل تفریح...

بانک داری  زمینۀ  در  افغانستان  مالی  نهاد  بهترین  به حیث  بانک  عزیزی 
از سوی کمیتۀ سقراِط انجمن تجارت اروپا در لندن، در 2۸ مارچ سال 
اجرایی  رییس  امید،  محمدسالم  محترم  کرد.  دریافت  جایزه   ،201۷
به دست  نیز  را  سال  مدیر  جایزه  مذکور  انجمن  ازطرف  بانک  عزیزی 

آورد.
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کاش می دانستم...

عزیزی بانک برندۀ دو جایزۀ برتر شدباغ بابر؛ یادگار پنج صدساله ی کابلستان 

اشرف  که  ما  برای  نه فقط  است.  دریغ  و  کاش  از  پر  زنده گی 
مخلوقات ایم. بل حتا برای طیور و وحوش و حشرات. گاو که 
آواز  بع می زند،  که  نیست؛ گوسفند  اشتیاق  از سر  بوع می کشد 
این  با  این ها  نمی رقصد.  می پیچد  خود  بر  که  مار  نمی خواند؛ 
حرکات خود کاش می گویند و حسرت خود را بیان می کنند. مثال 
گاو وقتی به یاد می آورد که چه طور سال ها پیش در آن علفزار خرم 
بیست وچهار ساعت می خوابید و لذت چریدن در آن بهشت سبز 
را از کف می نهاد )هر چند گاو کف صحیحی هم ندارد(، دلش تلخ 

می شود و از عمق جان خود بوع می کشد.
انسان هم همین طور است:...

اینیستا: یوونتوس سخت تر از ماالگا 
تنبیه می کند
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نمی دانیم رییس جمهور آمار مبادله ی مواد مخدر 
از  نشان  هرحال  به  اما  است،  آورده  کجا  از  را 
یک رقم نجومی دارد: در 16 سال معادل ۸00 
میلیارد دالر مواد مخدر مبادله شده است. یک سوم 
جمعیت کشور اعتیاد دارد. هزاران نفر از اعتیاد 
شدید و بی خانمانی رنج می برند و در این میان 
صدها تن دیگر نیز در انتظار مرگ اند. پل سوخته 
در غرب کابل، چهره ی اعتیاد را به خوبی برجسته 

می سازد.
در این دو مورد حکومت با گروه ها و شبکه هایی 
می کنند.  مقاومت  به سختی  که  است  مواجه 
ده ها  القاعده، داعش، شبکه ی حقانی و  طالبان، 
گروه خرد و بزرگ دیگر، در کار انتشار ناامنی 
و بی ثباتی اند. در این مورد باید با رییس جمهور 
توافق نظر داشته باشیم که همه در پی بی ثباتی 
یک  فساد،  مسأله ی  اما  اند.  کشور  این  دایمی 
داخل  در  فساد  ریشه های  است.  داخلی  چالش 
ریشه  نه  فساد  است.  یافته  فرصت رشد  دولت 
نه  دارد،  منطقه یی  دخالت های  و  مناسبات  در 
نه  و  می شود  وارد  کشور  مرزهای  از  خارج   از 
می توان پاکستان یا هرکشور و گروه دیگری را در 
آن متهم کرد. فساد، کار کارمندان، مسئوالن و حتا 
غنی  اشرف  که  است  دولتی  بلندپایه ی  مقامات 
رییس آن است. در این مورد حکومت و مشخصًا 

ریاست جمهوری چه تمهیدی سنجیده است؟
به همین دلیل، اگر باز گردیم به این پرسش که 
باید  الجرم  چیست،  چالش ها  این  از  عبور  راه 
تعهد  و  ریاست جمهوری  و  حکومت  اراده ی 
نهادهای دولتی و مدیران آن را بسنجیم. در عمل 
نتوانسته است راهکار روشنی  تاکنون حکومت 
برای مقابله با گروه های تروریستی تدوین کند. 
برابر  در  حکومت  از  که  واکنشی  صریح ترین 
سرکوب  بودیم،  شاهد  تروریستی  گروه های 
حدی  تا  گرچه  طالبان  مورد  در  بود.  داعش 
کماکان  اما  می دهد،  واقعیت  به  تن  حکومت 
گروه های در کار شرارت زدایی از این گروه اند. 
رییس جمهور غنی فردی را به عنوان وزیر مبارزه 
و  شناخت  هیچ  که  کرده  تعیین  مخدر  مواد  با 
آن  با  مبارزه  و  مخدر  مواد  مسأله ی  از  توانایی 
ندارد. چه طور می توان از کسی که فاقد شناخت 
با مواد  انتظار مبارزه  این مشکل است،  از  اولیه 
مخدر را داشت که به زعم رییس جمهور دومین 

تهدید بزرگ ثبات و توسعه است؟
حتا خود رییس جمهور به دلیل انتصاب های غیر 
مورد  ریاست جمهوری  اداره ی  در  توجیه  قابل 
سوءظن است. پس از ده سال شعار مبارزه علیه 
رسیده ایم  نتیجه  این  به  حاال  همه  اداری،  فساد 
که فساد با کمیسیون سازی های پیهم و شعارهای 
کلیشه یی قابل رفع نیست. کسانی در کار فساد 
اند که یا شریک سیاسی رییس جمهور غنی اند، 
یا  و  استخدام شده اند  زیردستانش  به دستور  یا 
دست کم از چهره های شناخته شده ی نظام سیاسی 

کنونی اند.
تا زمانی که به پرونده های بزرگی مانند اختالس 
فاروق وردک یا عمر زاخیلوال رسیدگی نشود، 

چه طور ممکن است با فساد مبارزه شود؟

چالش های اصلی از دید غنی: 
تروریسم، مواد مخدر، فساد

تفاهم نامه ی تطبیق اصالحات اداری و ریفورم تصدی خانه سازی 
امضا شد

سفارت روسیه در کابل: در مورد حمایت روسیه از طالبان مدرکی ارائه نشده است

تفاهم نامه ی »تغذیه ی مصنوعی« آب های 
زیرزمینی کابل امضا شد

بیش از دو میلیون نفر از افسردگی و 
اختالل روانی رنج می برند
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ــفر  ــه از س ــی ک ــور غن ــات روز: رییس جمه اطالع
ــه  ــنگاپور ب ــا و س ــترالیا، اندونیزی ــورهای اس ــه کش ب
 20 )یک شــنبه،  دیــروز  اســت،  برگشــته  کشــور 
ــات و  ــدف، جزئی ــری از ه ــتی خب ــل( در نشس حم

گفــت. ســخن  آن  دســت آوردهای 
و  داشــته ها  برشــمردن  بــا  غنــی  رییس جمهــور   
منابــع افغانســتان کــه او آن را ســرمایه های افغانســتان 
ــه  ــت ک ــتان کشوری س ــد افغانس ــرد، می گوی ــام می ب ن
ــن  ــود را تأمی ــایه ی خ ــام همس ــن آب تم ــز چی به ج
ــیالب ها  ــالی و س ــودش از خشک س ــا خ ــد ام می کن
ــن رو  ــد از همی ــی می افزای ــای غن ــرد. آق ــج می ب رن
مدیریــت آب هــای کشــور یکــی از حیاتی تریــن 

ــرای افغانســتان اســت. مســأله ب
او در ایــن نشســت خبــری گفــت کــه پیــش از ایــن 
کوه هــای افغانســتان به مثابــه ی بندهــای طبیعــی و 
اکنــون  می کــرد،  کار  آب  و  بــرف  ذخیره گاه هــای 
ــت و  ــا نیس ــن بنده ــوا، ای ــدن ه ــرم ش ــت گ به عل
ــاران  ــه شــکل ب ــا ب ــی و ی ــز به صــورت آن ــا نی برف ه
ــش را  ــتان آب های ــه افغانس ــت ک ــاز اس ــارد و نی می ب

ــد.  ــت کن مدیری
ــفر  ــن س ــان ای ــه در جری ــد ک ــور می گوی رییس جمه
تمرکــز روی ایــن بــود کــه از تجربــه ی موفــق اســترالیا 
ــتان  ــه در افغانس ــا چگون ــت آب ه ــش مدیری در بخ
ــج  ــتان را در پن ــور افغانس ــن کش ــود و ای ــتفاده ش اس

ــد. ــک می کن ــی کم ــوزه ی آب ح
آقــای غنــی همچنــان گفــت کــه از تجربــه ی اســترالیا 
ــادن  ــتخراج مع ــداری و اس ــت و مال ــش زراع در بخ
ــا  ــن بخش ه ــور در ای ــن کش ــم و ای ــتفاده می کنی اس

ــد. ــکاری می کن ــا هم ــا م ب
افغانســتان را  او همچنــان برشــمرد کــه اســترالیا 
در بخــش محــو مــواد مخــدر کمــک می کنــد. او 
ــگ  ــده و جن ــل ش ــگ تحمی ــتان را جن ــگ افغانس جن
ــال  ــه ی وی، در 16 س ــه گفت ــد. ب ــدر خوان ــواد مخ م
ــدر  ــواد مخ ــر از م ــارد دال ــل ۸00 میلی ــته حداق گذش

افغانســتان حاصــل شــده کــه قســمت زیــاد ایــن پــول 
در کشــورهایی کــه مــواد مخــدر در آن هــا ترانزیــت و 

ــت. ــده اس ــر ش ــود، ذخی ــرف می ش مص
نیازمنــد  را  افغانســتان  در  مــواد مخــدر  او محــو 

دانســت. بین المللــی  همکاری هــای 
رییس جمهــور همچنــان گفــت کــه اســترالیا افغانســتان 
ــداری  ــا فســاد اداری و حکومت ــارزه ب را در بخــش مب

ــد. ــک می کن ــازی کم ــوب و سیستم س خ
ــی گفــت کــه تروریســم و  ــای غن از ســوی دیگــر آق
ــادی و نخســت افغانســتان اســت،  ــگ مشــکل بنی جن
مــواد مخــدر مشــکل دوم و تصویــر افغانســتان از 
ــور  ــوم کش ــکل س ــان مش ــاد اداری در جه ــگاه فس ن

اســت.
غنــی در مــورد تصویــری از افغانســتان کــه همــواره با 
فســاد اداری همــراه بــوده، افــزود: »یکــی از اهــداف ما 
ایــن اســت کــه افغانســتان نــو و نســل نــو خــود را بــه 

آن هــا )جهــان( معرفــی نماییــم.«

ــا  ــه امض ــا ب ــا اندونیزی ــکاری ب ــند هم ــش س ش
ــید رس

از ســوی دیگــر آقــای غنــی در مــورد ســفرش 
ــا  ــکاری ب ــند هم ــش س ــه ش ــت ک ــا گف ــه اندونیزی ب

ــید. ــا رس ــه امض ــا ب اندونیزی
او بــا اشــاره بــه پیشــرفت اقتصــادی اندونیزیــا گفــت 
کــه ایــن کشــور در بخــش بازاریابــی و ســرمایه گذاری 
ــی از  ــه زودی هیأت ــد ب ــک می کن ــتان کم ــه افغانس ب

ایــن کشــور بــه افغانســتان ســفر خواهــد کــرد.
ایــن کشــور  آقــای غنــی همچنــان گفــت کــه 
ــرد. ــح کمــک خواهــد ک افغانســتان را در بخــش صل
ــه  ــورد ســفرش ب ــان در م ــی همچن ــور غن رییس جمه
ــن  ــه ی ای کشــور ســنگاپور گفــت افغانســتان از تجرب
کشــور در بخــش حکومــت داری خــوب اســتفاده 
خواهــد کــرد و معینــان و رؤســای ادارات مســتقل بــه 

ــد کــرد. ــه ایــن کشــور ســفر خواهن زودی ب

اصالحــات  تطبیــق  تفاهم نامــه ی  روز:  اطالعــات 
اداری و ریفــورم تصــدی ســاختمانی خانه ســازی 
وزارت  میــان  حمــل(   20 )یک شــنبه،  دیــروز 
شهرســازی و مســکن و کمیســیون اصالحــات اداری و 

ــید. ــا رس ــه امض ــی ب ــات ملک خدم
ــازی و  ــر شهرس ــادری، وزی ــعادت منصــور ن ــید س س
ــا  ــت ت ــه گف ــن تفاهم نام ــای ای ــگام امض ــکن هن مس
ــاختمانی  ــدی س ــازی تص ــده کار بازس ــاه آین ــد م چن
ــال 1۳۹6  ــان س ــا پای ــردد و ت ــاز می گ ــازی آغ خانه س
ــایل  ــا وس ــدی را ب ــن تص ــه ی ای ــیدی فابریک خورش

ــازد. ــز می س ــری مجه عص
آقــای نــادری همچنــان گفــت کــه تصدی هــای 
نهادهــای  بــه  پســین  ســال های  در  ســاختمانی 
»فروخفتــه و مواجــه بــا رکــود اقتصــادی« مبــدل شــده 
ــه«  ــد »موفقان ــون رون ــه ی او، اکن ــه گفت ــا ب ــد، ام بودن
شــفاخانه ی  داراالمــان،  قصــر  تحکیــم  و  ترمیــم 
چهارصــد بســتر و بعضــی مــوارد دیگــر کــه از ســوی 
ــت  ــی شــده، نشــان دهنده ی فعالی ــا عمل ــن تصدی ه ای
ــن تصدی هــا  ــل لمــس در ای ــر و ظرفیت هــای قاب مؤث

ــت. اس
بــه گفتــه ی او، بــا آغــاز فعالیت دوبــاره ی ایــن تصدی، 
در کنــار انکشــاف اقتصــادی کشــور بــرای بیشــتر مردم 

زمینــه ی کار فراهــم می گردد.
ــیدی در  ــال 1۳4۷ خورش ــازی در س ــدی خانه س تص
چــوکات وزارت شهرســازی ایجــاد گردیــد. ایــن 
تصــدی در شــهر کابــل و دیگــر والیــات کشــور 
هماننــد مکروریان هــا هزارهــا منــازل رهایشــی را 
ــان جنگ هــای داخلــی  اعمــار کرده اســت امــا در جری

ــد. ــب گردی ــا تخری ــر تصدی ه ــد دیگ همانن
ــد کــه در دو ســال گذشــته  ــر شهرســازی می گوی وزی
اصالحــات در بخــش رهبــری تصــدی به وجــود 
آمــده و افــراد مســلکی بــه وظیفــه گماشــته شــده اند.

ــات  ــیون اصالح ــس کمیس ــادری، ریی ــادر ن ــد ن احم
تــالش  کــه  می گویــد  ملکــی  خدمــات  و  اداری 
اصالحــات  خانه ســازی  تصــدی  در  تــا  می کننــد 

آورنــد. به وجــود  را  اساســی 
آقــای نــادری گفــت: »تصــدی وظیفــه اش ایــن خواهد 
ــی  ــه ســاخته می شــود کاپ ــی ک ــر دولت ــر تعمی ــود ه ب
ــد  ــر نباش ــای دیگ ــک ج ــن از ی ــل و دیزای ــک هوت ی
ــروزی و ریشــه  ــدرن ام ــای م ــه معماری ه متناســب ب
ــد.« ــته باش ــور داش ــن کش ــابق ای ــای س در معماری ه

ــاختمان ها در کشــور  ــتر س ــه بیش ــد ک ــادری می گوی ن
ــده  ــاخته ش ــورها س ــر کش ــه های دیگ ــاس نقش براس

اســت.

اطالعــات روز: در پــی افزایــش اظهــارات مبنــی بــر 
ــیه  ــان، ســفارت روس ــروه طالب ــیه از گ ــت روس حمای
در کابــل ایــن اظهــارات را اتهــام خوانــده و می گویــد 
ــان  ــه نش ــده ک ــه نش ــی ارائ ــچ مدرک ــون هی ــه تاکن ک

دهــد روســیه از طالبــان حمایــت کــرده اســت.
ســفارت روســیه در کابــل بــا نشــر خبرنامه یــی گفتــه 
اســت کــه مقام هــای افغانســتان بــدون ارائــه ی اســناد 
روســیه را متهــم بــه حمایــت و تجهیــز گــروه طالبــان 

می کننــد.
ــت از  ــر حمای ــی ب ــیه مبن ــاد از روس ــر انتق ــزون ب اف
طالبــان، چنــدی پیــش گزارش هــای منتشــر شــد 
ــق  ــیه در مناط ــی روس ــه ی امنیت ــای بلندپای ــه مقام ه ک
ــده  ــراالن پاکســتانی دی ــار جن ــی پاکســتان در کن قبایل
شــده کــه از مراکــز آموزشــی طالبــان دیــدن می کننــد.

ــش  ــز واکن ــا نی ــن گزارش ه ــه ای ــیه ب ــفارت روس س
ــچ ســندی در  ــون هی ــه تاکن ــد ک نشــان داده و می گوی

ایــن مــورد ارائــه نشــده و صــرف »شــایعه« اســت کــه 
ــود.  ــش می ش ــیاه« پخ ــه ی س ــط عام ــوی »رواب از س
ــه  ــاده ک ــه راه افت ــی ب ــه کمپاین ــن خبرنام ــاس ای براس
ــاله  ــد س ــور چن ــی « حض ــی را از »ناکام ــکار عموم اف
کشــورهای ناتــو در افغانســتان بــه ســمت دیگــر 

ــاند. بکش
ــتان  ــیه در افغانس ــفارت روس ــده: »س ــه آم در خبرنام
یکبــار دیگــر تأکیــد می نمایــد کــه تمــام اتهامــات در 
ــک  ــی تحری ــادی - تخنیک ــک م ــل و کم ــورد تموی م
طالبــان عــاری از حقیقــت بــوده و در مرحلــه ی 
مغلــق کنونــی جســت وجو راه حل هــای برقــراری 
ــط  ــای »رواب ــن فعالیت ه ــن چنی ــح، ای ــه ی صل پروس

ــد.« ــد باش ــش نمی توان ــیاه« ثمربخ ــه ی س عام
ــیه  ــه روس ــده ک ــادآوری ش ــه ی ــان در خبرنام همچن
امــر مبــارزه ی مشــترک بــا تروریســم ســهم  در 
در  را  خــود  بالعــوض  کمک هــای  و  دارد  مفیــد 

ــتان  ــی افغانس ــی امنیت ــای مل ــز ارگان ه ــمت تجهی قس
ــاختن  ــاده س ــازماندهی و آم ــات، س ــلحه، مهم ــا اس ب
در  افغانســتان  امنیتــی  بخش هــای  کارمنــدان 
ــیه ،  ــلکی روس ــی و مس ــالت عال ــات تحصی مؤسس

می دهــد. ادامــه 
بــه  متهــم  را  افغانســتان روســیه  مقام هــای  تنهــا 
ــان نکــرده بلکــه جنــراالن امریکایــی  حمایــت از طالب
نیــز گفتــه بــود کــه احتمــاالً روســیه از طالبــان 
حمایــت می کنــد. اخیــراً وزیــر دفــاع امریــکا از 
ــروه  ــا گ ــل ب ــتان و تعام ــیه در افغانس ــور روس حض

ــود. ــرده ب ــی ک ــراز نگران ــان اب طالب
ــه  ــان را پذیرفت ــا طالب ــن تمــاس ب ــش از ای روســیه پی
اســت و همچنــان ضمیــر کابلــوف، نماینــده ی ویــژه ی 
روســیه بــرای افغانســتان و پاکســتان، گفتــه کــه 
ــا ایــن  ــا هراس افگنــی ب روســیه در راســتای مبــارزه ب

ــع مشــترک دارد. ــروه مناف گ

صحی  سازمان  و  عامه  صحت  وزارت  روز:  اطالعات 
صحبت  »بیایید  نام  زیر  صحت«  جهانی  »روز  از  جهان 
کنیم« در کابل تجلیل کرده و گفتند بیش از یک میلیون 

شهروندان افغانستان دچار افسردگی اند.
دقیق  آمار  که  کرد  اعالم  کشور  عامه ی  صحت  وزارت 
راجع به افسردگی و اختالالت صحت روانی در کشور 
براساس تخمین سازمان صحی جهان،  اما  نیست  معلوم 
بیش  و  افسردگی  اختالالت  از  نفر  میلیون  یک  از  بیش 

از ۱.۲ میلیون نفر دیگر از اختالالت روانی رنج می برند.
این ارقام تثبیت شده نیست و احتمال می رود رقم اصلی 

افراد افسرده بیشتر از آن باشد.
در حال حاضر بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در جهان دچار 
افسردگی اند که یک افزایش ۱۸ درصدی را بین سال های 

۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ نشان می دهد.
فدا محمد پیکان، معین عرضه ی خدمات صحی وزارت 
صحت عامه در مراسم دیروز، یک شنبه ۲۰ حمل، گفت 
افسردگی افراد را در تمام گروپ های سنی مبتال می سازد 
فقر،  مانند  متعدد  فکتورهای  توسط  افسردگی  خطر  اما 
ناامنی، درگیری، بیکاری، مریضی جسمی، خشونت های 

جنسیتی و استعمال مواد مخدر افزایش می یابد.
روانی  اضطراب  و  غم  باعث  افسردگی  که  افزود  وی 
گردیده و توانانی های انسان را متأثر می سازد؛ طوری که 
شخص افسرده حتا قادر به انجام ساده ترین کار روزمره 

شده نمی تواند.
فامیلی و  را در روابط  ناگواری  عواقب  »بعضاً  او گفت: 
دوستان و توانایی امرار معیشت در قبال دارد. در بدترین 
حالت، افسردگی می تواند سبب خودکشی گردد، در حال 
حاضر دومین سبب مرگ ومیر افراد ۱۵-۲۹ ساله در سطح 

جهان به شمار می رود«.
این مقام وزارت صحت عامه کشور افزود که اخیراً بیش از 
۷۰۰ نفر مشاور مسکلی روانی و ۱۰۱ داکتر صحت روانی 
از سوی وزارت صحت عامه آموزش دیده اند که از این 
میان ۳۰۰ نفر آن اکنون در مراکز صحی دولتی و بقیه در 

نهادهای غیر دولتی کار می کنند.
تا علیه  نیاز داریم  معین وزارت صحت عامه گفت: »ما 
ستگما )ننگ و عار( و تبعیض مرتبط به افسردگی و سایر 
مشکالت صحت روانی مبارزه کنیم و یقینی سازیم که در 

هنگام نیاز تمام مردم، به کمک دسترسی دارند«.
داکتر ریچارت پیپر کورن، نماینده ی سازمان صحی جهانی 
هم گفت »شعار کمپاین ما برای روز جهانی صحت امسال 
شده  انتخاب  کنیم«  صحبت  دهید  »اجازه  عنوان  تحت 
است. برای آنانی که از افسردگی رنج می برند، صحبت 
کردن با شخص مورد اعتمادش، اعم از اینکه دوست اش 
قدم  اغلباً  کارکن صحی،  هم  یا  و  فامیل  یا عضو  باشد، 

نخست در جهت تداوی و معالجه محسوب می گردد«.
مداخالت  به خاطر حمایت  افغانستان  در  وی  گفته ی  به 
صحت روانی به سرمایه گذاری بیشتر نیاز است تا برای 
قابل  حمایت  روانی،  صحت  اختالالت  دارای  افراد 

دسترس فراهم گردد.
هدف از »روز جهانی صحت« بلند بردن آگاهی و بسیج 
اقدامات علیه افسردگی، اختالالت صحت روانی و اسباب 

مساعد کننده ی امراض و ناتوانی گفته شده است.

»تغذیه ی  تفاهم نامه ی  افغانستان  آب  و  انرژی  وزارت 
)یکشنبه،  دیروز  را  کابل  زیرزمینی  آب   های  مصنوعی« 
امریکا  متحده ی  ایاالت  انکشافی  اداره ی  با   ۲۰ حمل( 

)USAID( امضا کرد.
وزارت انرژی و آب می گوید که آب های زیرزمینی کابل 

را به صورت تغذیه ی مصنوعی استفاده می کند.
این  مطابق  که  آمده  زراعت  وزارت  خبرنامه ی  در 
به  آب  تزریقی  روش های  برخی  اساس  بر  تفاهم نامه، 
طبقات آبدار زیرزمین وارد می شود و آن ذخایر دوباره 

تقویت می شود.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب هنگام امضای این 
تفاهم نامه گفت که مرحله ی اول این پروژه بیش از شش 
و نیم میلون دالر هزینه بر می دارد که از سوی اداره ی 
انکشافی ایاالت متحده ی امریکا و مرحله ی دومی آن از 

سوی بانک توسعه ی آسیایی تمویل می شود.
یک  به  را  پروژه  این  مسوولیت  آب  و  انرژی  وزارت 
شرکت خارجی سپرده است که از سوی بانک توسعه ی 
آسیایی مدیریت خواهد شد و دارای دو مرحله  )بررسی 

فنی و کار عملی( است.
آقای عثمانی همچنین گفت که در مرحله ی اول شرکت 
یادشده مطالعات فنی این پروژه را انجام می دهد، که یک 
سال و نه ماه زمان می گیرد، سپس منطقه ها برای تطبیق 
این برنامه شناسایی و در مرحله ی دوم کار عملی آغاز 

می شود.
باشندگان کابل ساالنه بیش ۳۳ میلیون متر مکعب آب های 
این  ذخیره ی  مقدار  ولی  می کنند،  مصرف  را  زیرزمینی 
آب ها از طریق بارندگی ها کمتر از ۲۳ میلیون متر مکعب 
حتا  یا  آبی  کم  با  را  کابل  باشندگان  می تواند  که  است 

خشک شدن منابع زیرزمینی مواجه کند.
به گفته ی آقای عثمانی، این پروژه مقدار ذخیره و استفاده 

از آب های زیر زمینی را یکسان می کند.
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افغانستان: 
آینده ی حکومت وحدت ملی

گزارش گروه بین المللی بحران

عزیزی بانک برندۀ دو جایزۀ برتر شد

خالصه ی گزارش
ــت  ــکیل حکوم ــس از تش ــال پ ــم س ــت دوونی ــا گذش ب
وحــدت ملــی کــه در نتیجــه ی انتخابــات به شــدت 
جنجال برانگیــز ریاســت جمهــوری ســال 2014، به منظــور 
جلوگیــری از رفتــن افغانســتان به ســوی یک بحــران روی 
ــر،  ــن حکومــت و در ســطح کالن ت ــده ی ای ــد، آین کار آم
ثبــات سیاســی افغانســتان همچنــان متزلــزل اســت. 
ــی  ــات درون ــی کــه دچــار اختالف حکومــت وحــدت مل
و عــدم هماهنگــی ســت، بــا تجدیــد فعالیــت شورشــیان 
ــل  ــددی در محاف ــای متع ــد. گزینه ه ــه می باش ــز مواج نی
ــا  ــرد ت ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــان م ــی و افغ بین الملل
ــر  ــه تنش هــای سیاســی و اختــالف در مــورد تغیی چگون
قانــون اساســی را مــورد رســیدگی قــرار دهنــد، کــه اگــر 
ــر  ــد، خط ــی بمانن ــان حل نشــده باق ــا همچن ــن تنش ه ای
درگیری هــای داخلــی و ناامنــی در ایــن دولــت شــکننده 
را افزایــش می دهــد. یگانــه امیــدواری بــرای عبــور از ایــن 
وضعیــت  کار مشــترک و همدیگرپذیــری دو تیم حکومت 
وحــدت ملــی بــه رهبــری رییس جمهــور محمــد اشــرف 
ــا  ــی باشــد ت ــداهلل م ــداهلل عب ــه عب ــس اجرائی ــی و ریی غن

ــود. ــن  ش ــان تضمی ــور و حکومت ش ــات کش ثب
اختــالف بین ریاســت جمهوری و ریاســت اجرائیه ناشــی 
ــاالت  ــه کمــک ای ــه ب ــی اســت ک ــام در توافق نامه ی از ابه
متحــده بــرای تقســیم قــدرت تدویــن شــد؛ توافق نامه یــی 
کــه چارچــوب حکومــت وحــدت ملــی را تشــکیل داده و 
باعــث شــده اســت کــه هریــک از طرفیــن برداشــت ها و 
ــان  ــدرت و صالحیت های ش ــی را از ق تفســیرهای متفاوت
ــداهلل متعقــد اســت کــه طبــق  ــداهلل عب داشــته باشــند. عب
ــت دارد؛  ــاوی در حکوم ــهم مس ــور س ــه ی مذک توافق نام
ــی  ــدرت نهای ــه ق ــد ک ــد دارن ــاوران اش تأکی ــی و مش غن
ــار  ــده، در اختی ــف ش ــی تعری ــون اساس ــه در قان چنانچ

ــت. ــت جمهوری اس ریاس
حتــا در مــواردی کــه توافق نامــه تطبیــق می شــود، عمدتــا 
ــی،  ــی و نظام ــه ی ملک ــت های بلندرتب ــات پس در تعیین
هــر دو طــرف متحدیــن خودشــان را مقــرر مــی نماینــد. 
ایــن تقرری هــا عمدتــا بــر مبنــای قومیــت صــورت مــی 
گیرنــد، طوری کــه غنــی از میــان قــوم پشــتون و عبــداهلل 
از میــان قــوم تاجیــک گمــارش می کننــد. بــر ایــن اســاس 
احســاس تبعیــض در میــان جوامــع کنــار گذاشــته شــده، 
عــدم  نتیجــه ی  در  اوزبیک هــا،  و  هزاره هــا  به ویــژه 
ــامل  ــوارد ش ــن م ــده، و ای ــا تشــدید ش ــا آن ه مشــوره ب
برنامه هــای انکشــافی نیــز می شــوند کــه خــود بــه 
ــر  ــی منج ــی و منطقه ی ــکاف های قوم ــدن ش ــزرگ ش ب

می شــود.
ــی  ــی سیاســی در تمــام ســطوح دســتگاه امنیت جناح گرای
نفــوذ کــرده کــه این امــر ســاختارهای فرماندهــی نیروهای 

مالــی  نهــاد  بهتریــن  به حیــث  بانــک   عزیــزی 
ــۀ  ــوی کمیت ــک داری از س ــۀ بان ــتان در زمین افغانس
ــدن، در 2۸  ــا در لن ــارت اروپ ــن تج ــقراِط انجم س
ــرم  ــرد. محت ــت ک ــزه دریاف ــال 201۷، جای ــارچ س م
ــک  ــزی بان ــی عزی ــس اجرای ــد، ریی ــالم امی محمدس
ازطــرف انجمــن مذکــور جایــزه مدیــر ســال را نیــز 

آورد. به دســت 
ــی  ــاون اجرای ــورروزی، مع ــان ن ــرم محمدعثم محت
ایــن بانــک، بــه نمایندگــی آقــای امیــد، نشــان 
افتخــاری ملکــۀ ویکتوریــا را از طــرف کمیتــه 
مربوطــه به دســت آورد. آقــای نــوروزی جایــزه 
بهتریــن نهــاد مالــی و گواهی نامه هــای مربوطــه 
ــز  ــا نی ــارت اروپ ــن تج ــس انجم ــرف ریی را از ط
ــهر  ــران، در ش ــتیتوت مدی ــل در انس ــد. محف دریافتن
ــتر  ــان و بیش ــش از 200 مهم ــور بی ــا حض ــدن ب لن
ــی و  ــی، اروپای ــیایی، افریقای ــای آس از 60 کشــور ه

ــود. ــده ب ــزار ش ــی، برگ امریکای

ــران  ــت رهب ــد، عضوی ــای امی ــه آق ــن برنام  در ای
ــی را  ــس ول ــارت تام ــاق تج ــی ات ــن بین الملل انجم

نیــز به دســت آورد.
تاریخچــۀ عزیــزی بانــک و زندگی نامــۀ رییــس 
ــران،  ــم رهب ــه تای ــک در مجل ــزی بان ــی عزی اجرای
ــش از ۵0  ــرای بی ــه ب ــن مجل ــد شــد. ای نشــر خواه
ــای  ــمول کمپنی ه ــه ش ــلکی، ب ــترک مس ــزار مش ه
پیشــگام جهانــی، رییســان اجرایــی، شــهرداران، 

می شــود. ارســال  و رســانه ها  دانشــمندان 
ــدۀ  ــر ســهم ارزن ــک از به ــن حــال، عزیزی بان در عی
خویش در رشــد و توســعۀ بانکــداری در افغانســتان، 
از ســوی مجلــۀ جهانــی امــور مالــی و دارایــی 
 Wealth & Finance International(
Magazine(، جایــزه بهتریــن بانــک افغانســتان را 

ــت آورد.  ــه دس ــدن ب ــهر لن در ش
ــه  ــزه و تصدیقنام ــده جای ــۀ یادش ــؤول مجل مدیرمس
را بــه محمدعثمــان نــوروزی، معــاون اجرایــی 

عزیــزی بانــک اهــدداء کــرد. ایــن برنامــه بــه تاریــخ 
ــایِر  ــت، ستفوردش ــون ترن ــارچ 201۷ در بورت 2۹ م

ــود.  ــده ب ــزار ش ــتان برگ انگلس
ــکارات و دســتاوردهای  ــه ابت ــن مجل ــرار اســت ای ق
ــتان،  ــک را در افغانس ــتۀ عزیزی بان ــۀ گذش ــک ده ی

ــه نشــر برســاند. ب
تصویــر  مجلــه،  جلــد  طــرح  در  ضمــن،  در 
ــک  ــزی بان ــی عزی ــس اجرای ــد، ریی ــالم امی محمدس

نیــز بــه چــاپ خواهــد رســید. 
هنــگام مصاحبــه  ایــن مجلــه  مصاحبه کننــدگان 
ــک  ــزی بان ــهای عزی ــوروزی، از تالش ــرم ن ــا محت ب

دربــارۀ توانمندســازی زنــان و مســؤولیت اجتماعــی 
ــد. ــاد کردن ــی ی ــه نیک آن ب

گفتنی اســت کــه ایــن مجلــه در سراســر جهــان 
بیــش از 1۳0 هــزار مشــترک دارد.

دفاعــی و امنیتــی را آســیب رســانده و ظرفیت هــای 
ــف و  ــای  مخال ــا گروه ه ــارزه ب ــا را در مب ــن نیروه ای
ــف  ــر می شــوند، تضعی ــه هــر روز قدرتمندت شورشــی ک
می کنــد؛ در حالی کــه اردوی ملــی نقــش عمــده را بــرای 
جلوگیــری از تصــرف و کنتــرل مراکــز پرجمعیت توســط 
ــه و  ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــر م ــرده، کمت ــا ک ــان ایف طالب
خســارات ســنگینی را متحمــل گردیــده اســت.  بــا وجود 
آنکــه پولیــس ملــی افغانســتان نیازمنــد اصالحــات فــوری 
اســت، رهبــری حکومــت وحــدت ملــی تــا هنــوز قــادر 
نشــده بــه فســاد، خویش خــوری و جناح گرایــی در ایــن 
نهــاد امنیتــی رســیدگی کنــد. ایــن نقــاط ضعــف نقــش 
ــور در  ــر کش ــان در سراس ــروی طالب ــی را در پیش عمده ی
ســال 2016  به شــمول والیــات ارزگان و قنــدوز داشــت.
ــرفت هایی  ــی، پیش ــای سیاس ــی و تنش ه ــم ناامن علی رغ
نیــز در ایجــاد ثبــات در اقتصــاد کشــور صــورت گرفتــه 
ــر  ــر ب ــدید ت ــرل ش ــی و کنت ــات مال ــا اصالح ــت: ب اس
جمــع آوری مالیــات، عوایــد داخلــی افزایــش یافته اســت. 
بــا ایــن حــال، رشــد پایــدار نیازمنــد بهبــود امنیــت، ثبــات 
سیاســی و پیشــرفت در مبــارزه بــا فســاد می باشــد. 
ــت  ــا مقاوم ــواره ب ــاد هم ــش فس ــرای کاه ــا ب تالش  ه
شــدید شــبکه هایی در داخــل و بیــرون از حکومــت 
ــه  ــر، از جمل ــی دیگ ــات اساس ــود. اصالح ــه می ش مواج
ــه  ــی، ک ــای انتخابات ــات و نهاد ه ــام انتخاب ــالح نظ اص
ــت  ــه سرنوش ــاال ب ــده احتم ــات آین ــا انتخاب ــدون آن ه ب
انتخابــات 2014 گرفتــار خواهــد شــد، در گــرو رابطــه ی 
آشــفته ی قوه هــای مجریــه و مقننــه مانــده، کــه منجــر بــه 

ــت شــده اســت. ــالل در عملکــرد حکوم اخت
همان طــور کــه انتخابــات پارلمانــی و شــوراهای ولســوالی 
ــی سیاســی  ــی و بی ثبات ــل نگرانی هــای امنیت مکــرراً به دلی
بــه تعویــق افتاده اســت، زمینــه ی برگــزاری لویــه جرگه ی 
قانــون اساســی نیــز فراهــم نیســت تــا جایــگاه ریاســت 
اجرائیــه را طوری کــه در توافق نامــه ی تشــکیل حکومــت 
وحــدت ملــی تعهــد شــده اســت، بــه رســمیت بشناســد. 
ــی از  ــت سیاس ــه بن بس ــان دادن ب ــرای پای ــنهاد ها ب پیش
ســوی اپوزســیون حکومــت وحــدت ملــی، بــه رهبــری 
ــدان او، از  ــین و متح ــور پیش ــرزی، رییس جمه ــد ک حام
ــه  ــا یــک لوی ــگام و ی ــات زودهن ــه برگــزاری انتخاب جمل
جرگــه ی ســنتی بــرای تعییــن کــردن مقدمــات حکومــت 
آینــده، نیــز بعیــد اســت کــه مــورد توجــه محمــد اشــرف 
غنــی و یــا عبــداهلل عبــداهلل قــرار بگیــرد. غنــی بــه کــرزی 
ــت  ــر اس ــه حاض ــداهلل ن ــه عب ــدارد، در حالی ک ــاد ن اعتم
ــد  ــه می خواه ــد، و ن ــت بده ــه ر از دس ــت اجرائی ریاس
دوره ی پنج ســاله ی حکومــت وحــدت ملــی را کــم کنــد.
ــا  ــا، ب ــن آن ه ــات بی ــش اختالف ــا افزای ــال، ب ــن ح ــا ای ب
دچــار شــدن عبــداهلل بــه چالش هایــی در پایــگاه قــدرت 

خــود در حــزب جمعیــت اســالمی و غنــی در مذاکــره بــا 
ــخ،  ــی بل ــور، وال ــد ن ــژه عطامحم ــداهلل، به وی ــای عب رقب
ــدت  ــت وح ــاوی حکوم ــبتا مس ــاختار نس ــه ی س ادام
ــرد.  ــرار می گی ــد ق ــورد تردی ــده م ــه ی فزاین ــی به گون مل
حتــا اگــر عطــا و دیگــر رهبــران جمعیــت بــه حکومــت 
غنــی بپیوندنــد، می توانــد نارضایتــی و اختالفــات درونــی 
بیشــتری را در پــی داشــته باشــد؛ چــون از رییس جمهــور 
غنــی بعیــد اســت کــه مطالبــات آن هــا در ســهم گیری در 

ــرد. ــدرت را بپذی ق
کمک هــای بین المللــی، مالــی و نظامــی، بــرای جلوگیــری 
از پیشــروی شورشــیان مهــم اســت، امــا ثبــات کشــور در 
نهایــت بــه غنــی و عبــداهلل برمی گــردد تــا اختالفات شــان 
ــر  ــر در براب ــا یکدیگی ــکاری ب ــته و در هم ــار گذاش را کن
ــا  ــی، اقتصــادی و بشــری کــه کشــور ب چالش هــای امنیت
آن هــا مواجــه بــوده، مبــارزه کننــد؛ چالش هــای فراوانــی 
ــد  ــان را تهدی ــای سیاسی ش ــت و بق ــه مشــروعیت دول ک

می کننــد.

راه پیش رو
بــا افزایــش تهدیــدات امنیتــی و احتمــال ضعیــف 
به وجــود آمــدن اجمــاع بــر ســر تشــکیل یــک حکومــت 
ــی،  ــاختار فعل ــا س ــی ب ــدت مل ــت وح ــد، حکوم جدی
ــی و  ــا غن ــد. ام ــد مان ــی خواه ــه باق ــن گزین مطلوب تری
عبــداهلل بایــد اختالفات شــان را کنــار گذاشــته و »همکاری  
واقعــی و هدفمنــد« را طوری کــه در توافق نامــه ی تشــکیل 

ــد. ــی تعهــد شــده، ایجــاد کنن حکومــت وحــدت مل
غلبــه بــر تنش هــای ناشــی از تفســیر های متفــاوت 
هــردو جنــاح از تقســیم قــدرت؛ تنش هایــی کــه در 
نتیجــه ی شــرایط مبهــم توافق نامــه ی تشــکیل حکومــت 
ــتر در  ــا مشــوره ی بیش ــده، ب ــی به وجــود آم وحــدت مل
تقرری هــا، اولویت هــا و برنامه هــا امکان پذیــر اســت. 
رییس جمهــور و رییــس اجرائیــه بایــد اطمینــان حاصــل 
ــی،  ــتگاه امنیت ــه در دس ــان، از جمل ــا منصوبان ش ــد ت کنن
ــت را  ــت و امنی ــه حکوم ــی ک ــداری و جناح گرای از جانب

ــد. ــاب کنن ــد، اجتن ــف می کن تضعی
اعتبــار حکومــت وحــدت ملــی و ثبــات سیاســی به طــور 
کلــی نیــز بــه برگــزاری انتخابــات بــا اعتبــار پارلمانــی و 
شــوراهای ولســوالی بســتگی دارد. حکومــت بایــد اصالح 
نظــام انتخاباتــی و نهاد هــای مرتبــط را در اولویــت قــرار 
ــای  ــج انتخابات ه ــه نتای ــد ک ــان حاصــل کن داده و اطمین
ــه خواهــد شــد،  ــا پذیرفت بعــدی از ســوی تمــام جناح ه
تــا از اختالفــات شــدیدی کــه در پــی انتخابــات گذشــته 

ــری شــود. ــد، جلوگی ــان آم به می
ــه  ــی الزم را ک ــی و نظام ــع مال ــی مناب ــه ی جهان جامع
حکومــت وحــدت ملــی بــرای ارائــه ی خدمــات و تأمیــن 

ــرار  ــن حکومــت ق ــار ای ــد در اختی ــاز دارد، بای ــت نی امنی
دهــد. در عیــن زمــان، بازیگــران عمــده، به ویــژه ایــاالت 
متحــده، روســیه و چیــن بایــد از تعییــن تکلیــف و تحمیل 
یــک دســتور کار سیاســی و یــا امنیتــی خارجــی اجتنــاب 
ــی  ــل  آجندای ــه تحمی ــی ب ــن روش ــون چنی ــد چ ورزن
ــث  ــوده و باع ــی ب ــی داخل ــد کارآی ــه فاق ــد ک می انجام
بی ثباتــی بیشــتر دولــت می  گــردد. در حالی کــه جامعــه ی 
ــا  ــد ت ــرار ده ــد پاکســتان را تحــت فشــار ق ــی بای جهان
ــد،  ــع کن ــیان را قط ــرای شورش ــتیبانی ب ــگاه و پش پناه
ــا  ــری برنامه هــا و پروســه های مذاکــره ب ــد رهب ــل بای کاب
ــتفاده از زور  ــورد اس ــته و در م ــده داش ــه عه ــان را ب طالب
علیــه شورشــیان به طــور دقیــق و مرتــب بــا آن مشــورت 
شــود. عــالوه بــر ایــن، هــر چارچوب سیاســی بــرای پس 
از حکومــت وحــدت ملــی بــه جای یــک معامله ی پشــت 
پــرده ی بین المللــی، بایــد در نتیجــه   ی مشــوره یی  فراگیــر 
ــد،  ــامل باش ــتان ش ــای افغانس ــام جناح ه ــه در آن تم ک

ــد. ــان آی به می
پیشنهاد ها

ــت و  ــن امنی ــن تأمی ــی متضم ــات سیاس ــدن ثب بازگردان
ــت. ــداری اس ــود حکومت بهب

به حکومت افغانستان
1. رییس جمهــور و رییــس اجرائیــه بایــد ابــراز ســخنان 
خصومت آمیــز در محضــر عــام و مذاکراتــی کــه منجــر به 
ــردد  ــر می گ ــای همدیگ ــدرت و صالحیت ه ــف ق تضعی

ــان بدهند.  را پای
ــورد  ــژه در م ــان، به وی ــا پارلم ــک ب ــورت نزدی 2. مش
اصــالح نظــام حکومــت داری، و یــک نقشــه ی راه بــرای 
ــه و شــورای  ــوه ی مقنن ــات ریاســت جمهــوری، ق انتخاب

ولســوالی.
3. در مــورد طرح هــای مهــم سیاســی و اقتصــادی 
بــا گروه هــای قومی یــی کــه محروم انــد یــا به حــد 
ــا و  ــه هزاره ه ــد، از جلم ــت حضــور ندارن ــی در دول کاف
ــا احســاس  ــرد ت ــد مشــورت صــورت گی ــا، بای ازبیک ه
ــی و بیگانگــی  ــه جدای ــوام ب ــن اق ــان ای ــی در می بی عدالت

ــت منجــر نشــود. ــان از دول آن
ــی و  ــات پارلمان ــدی انتخاب ــدول زمان بن ــالن ج 4. اع
شــورای ولســوالی، همــراه بــا یــک تاریــخ قطعــی بــرای 
ــالح  ــال 201۹، و اص ــوری س ــت جمه ــات ریاس انتخاب

ــات. ــل از برگــزرای انتخاب ــی قب نظــام انتخابات
ــه و گماشــتن  ــه تقرری هــای جانبداران ــان دادن ب 5. پای
افــراد در پســت ها بــر اســاس تعلقــات گروهــی، از 
جملــه بــر مبنــای تعلقــات قومــی، در بخــش اجرائیــه ی 

ــت. حکوم
6. تقویــت توانایــی و قابلیت هــای نیروهــای دفاعــی و 
امنیتــی افغانســتان بــرای مبــارزه بــا شورشــیان، از جلمــه 
بــا انتصــاب افســر های حرفه یــی و شایســته، و مجــازات 

آن هایــی کــه در انجــام وظیفــه شــان کوتاهــی می کننــد.
بــرای پشــتیبانی از ثبــات سیاســی و امنیــت در 

افغانســتان
به جامعه ی جهانی

7. رعایــت تعهــدات نشســت وارســا درجــوالی 2016 
از ســوی ناتــو مبنــی بر تمویــل نیروهــای دفاعــی و امنیتی 
افغانســتان تــا ســال 2020، و کنفرانــس بروکســل در اکتبر 
2016 مبنــی بــر کمــک مالــی بــه ارزش 1۵ میلیــارد دالــر 

بــه افغانســتان از ســال 201۷ - 2020.
رییــس  و  رییس جمهــور  بی طرفانــه ی  8. تشــویق 
ــال  ــن ح ــان، و در عی ــل اختالفات ش ــرای ح ــه ب اجرائی
ــا  ــه دســتور کار سیاســی و ی ــل هرگون ــاب از تحمی اجتن

ــی. ــدت مل ــت وح ــر حکوم ــی ب ــی خارج امنیت
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اکبــر بــرای اولیــن بــار اطــراف مرقــد بابــر را احــداث 
ــر  ــر قب ــت باب ــق وصی ــا طب ــود ام و درخــت کاری نم
بابــر را بــه همــان حالــت اولــی آن دســت ناخــورده، 
بــدون مقبــره، ضریــح )صندوق چــه ی ســنگی( و 
ــه رهــا کــرد. ــوح مــزار به صــورت یــک قبــر فقیران ل

قبر مرمرین بابر
ــن محمــد  ــه نورالدی ــالدی زمانی ک در ســال 160۷ می
جهانگیــر پســر جالل الدیــن اکبــر، مشــهور بــه 
ــل  ــه کاب ــد ب ــزرگ هن ــاه ب ــث شاهنش ــلیم، به حی س
آمــد، افــزون بــر آبادانــی زیــادی کــه در شــهر کابــل و 
داخــل باغ هــای آن همــت گماشــت، بــاغ بابــر را نیــز 
آرایــش و پیرایــش کــرد و کوشــید ســر و روی بــاغ را 
صــورت بهتــری بدهــد. وی شــکوه و عظمــت دربــار 

ــد. ــی هنــد را در آن بازتابان مغول
ــه ی  ــود احاط ــزرگ خ ــد ب ــره ی ج ــه دور مقب وی ب
ــده از  ــبکه کاری ش ــی دار و ش ــن جال ــک مرمری کوچ
ــنگ  ــک س ــرد و ی ــداث ک ــفید اح ــر س ــنگ مرم س
ــر نصــب نمــوده  ــره ی باب ــاالی ســر مقب مرمریــن را ب
و شــعری را کــه در وصــف جــدش ســروده بــود، بــر 

ــرد. آن حــک ک
ایــن شاهنشــاه مغولــی هنــد، همچنــان ســفارش کــرد 
ــزاران در  ــرای نمازگ ــه را ب ــک صف ــایبان و ی ــک س ی
پیــش روی مرقــد بابــر، بــه طــرف غــرب قبــر بابــر، 
بســازند و امــر کــرد تــا یــک محجــر مرمریــن نــازک 
و نفیــس ســاخته شــده و بــر فــراز مرقــد بابــر قــرار 

داده شــود.

باغ بابر پس از شاه جهان
ــا  ــان ت ــاه جه ــلطنت ش ــم س ــس از خت ــر پ ــاغ باب ب
ســال 11۸6 میــالدی، هنگامــی کــه تیمورشــاه درانــی 
ــل  ــه کاب ــار ب ــود را از قنده ــت خ ــت حکوم پایتخ
ــال  ــه ح ــرن ب ــم ق ــرای یک ونی ــد، ب ــال می ده انتق
ــس از آن  ــود. پ ــا می ش ــت ناخورده ره ــودش دس خ
اســت کــه تیمورشــاه درانــی ایــن بــاغ را بــرای خانــم 

مغولــی اش »نــواب گوهــر نســأ«، یکــی از وابســتگان 
ــر، بخشــید.  ــن باب ظهیرالدی

در همیــن دوره اســت کــه عمــارت کاروان ســرای بــاغ 
بابــر در کــه در پادشــاه نامــه از آن بــه »چوکــی مربــع« 
ــه ی  ــه و طویل ــه خراب ــه ب ــت، رفته رفت ــده اس ــاد ش ی
ــد  ــن مرق ــر مرمری ــود. محج ــل می ش ــپ ها تبدی اس
ــقف  ــی رود، س ــن م ــده و از بی ــتانده ش ــر شکس باب
ــد.  ــرو می غلت ــر ف ــن باب ــجد مرمری ــای مس کمان ه
ــق  ــه از طری ــاغ ک ــه ی ب ــق آب ــن ح ــر ای ــزون ب اف
»باالجــوی« تامیــن می گردیــد روز بــه روز کــم شــده 
ــود. ــته می ش ــبزی آن کاس ــاغ و سرس ــادابی ب و از ش

قصر ملکه
براســاس معلومــات موسســه ی حفــظ و مراقبــت 
بــاغ بابــر، امیــر عبدالرحمــان خــان در قســمت ُکنــج 
ــی  ــرای خــود قصــر بزرگ ــرای حرم س ــاغ ب ــرقی ب ش
را بنــا نهــاد کــه در زمــان خــودش بــه پایــه ی اکمــال 

ــود. ــاد می ش ــه ی ــام ملک ــر به ن ــن قص ــید. ای رس
ــای  ــی از قصره ــه نمونه ی ــر ملک ــا قص ــرا ی حرم س
تپیــک شــاهانه ی نیمــه ی دوم قــرن نزدهــم شــهر کابل 
ــا  ــای 1۹۹2 ت ــان جنگ ه ــر در جری ــن قص ــت. ای اس
1۹۹۳ میــالدی ویــران شــده و ملکــه تمــام هســتی اش 
را از دســت داد و قصــر تبدیــل بــه ویرانــه ی غیرقابــل 
ترمیمــی شــد کــه بعدهــا توســط بنیــاد آغاخــان آن را 

از روی اســناد تاریخــی بازســازی کردنــد.
ــرگ  ــس از م ــی، پ ــق امین ــای محق ــاس گفته ه براس
ــان  ــب اهلل خ ــر حبی ــرش امی ــان پس ــان خ عبدالرحم
ــی  ــوه اش، بی ب ــدر بی ــرای مادران ــرا را ب ــن حرم س ای
حلیمــه، بخشــید. ایــن قصــر در عهــد ســلطنت امــان 
اهلل خــان بازهــم در دســت بی بــی حلیمــه باقــی مانــد.
در زمــان حاکمیــت امیــر حبیــب اهلل کلکانــی این قصر 
ــت  ــا ریاس ــد و بعده ــان ش ــفارت آلم ــه س ــل ب تبدی
ــی هــم به حیــث دیپــوی  ــر و زمان هوتل هــا در آن دای
اســلحه جــزء محرمــات گردیــد. بــرای آخرین بــار در 
زمــان ظاهرشــاه لیلیــه ی لیســه ی خوشــحال خــان بــه 

آن جــا منتقــل شــد و محلقــات زیــادی بــرای طــالب 
آبــاد شــد. ســپس ریاســت ســارندوی وزارت معــارف 
ــار خــود داشــت.  ــرای را در اختی ــن حرم س ــت ای وق
ــان از آن  ــحال خ ــه ی خوش ــال 1۳۵1 ه ش لیلی در س

خــارج شــد و ایــن قصــر متــروک مانــد.
ــر قصــر  ــزون ب ــر عبدالرحمــان خــان اف ــان امی در زم
ــاد  ــون« ی ــام »پاولی ــون به ن ــه اکن ــری ک ــه تعمی ملک
می شــود نیــز ســاخته شــد کــه در وســط باالیــی بــاغ 

ــت دارد. موقعی

کاروان سرای باغ بابر
ــا  ــی ب ــد دروازه ی ــان بای ــاه جه ــتور ش ــاس دس براس
قبه هــای مصــال و کاروان ســرای در اتصــال بــه دیــوار 
ــوز روشــن  ــاغ اعمــار می شــد. هن ــی ب احاطــه ی غرب
ــا  ــد ی ــاخته ش ــور س ــا دروازه ی مذک ــه آی ــت ک نیس
ــه اتمــام نرســید.  ــی ب صــرف تهداب گــذاری شــد ول
از کاروان ســرای به نــام »چوکــی مربــع« نیــز یــاد شــده 

اســت. 
احاطــه ی  امینــی،  محقــق  نوشــته ی  براســاس 
کاروان ســرای در زمــان امیــر عبدالرحمــان خان دســت 
کاری شــد و ملحقــات جدیــدی در آن آبــاد گردید که 
از آن جملــه بقایــای خرابــه ی یــک حمــام و چندیــن 
ســوراخ بیت الخــال در دیــوار احاطــه ی بــاغ تــا قبــل 

ــود. ــده ب ــی مان ــروژه ی آغاخــان باق ــات پ از ترمیم
روایت هایــی وجــود دارد کــه در ایــن وقــت حویلــی 
ــود  ــمت خ ــار س ــر چه ــه ه ــر ب ــرای مذک کاروان س
دارای اتاق هــای ارســی داری بــوده کــه خادمیــن 
بودوبــاش  آن  در  بــاغ  محافظیــن  و  حرم ســرای 

ــتند. داش
کاروان ســرا پیــش از رویدادهــای دهــه ی هفتــاد 
به صــورت کامــل از بیــن رفتــه بــود و هیــچ اثــری از 
آن باقــی نمانــده بــود. در جریــان بازســازی بــاغ بابــر 
ــم بازســازی متوجــه ی کاروان ســرا شــد.  ــود کــه تی ب
ــد  ــا ش ــر احی ــار دیگ ــرای ب ــال 200۵ کاروان س در س
ــه و  ــورت پخت ــه به ص ــی دار دوطبق ــارت حویل و عم

ــو احــداث شــد. اساســی از ن
در حــال حاضــر کاروان ســرای تبدیــل بــه بــازار 
صنایــع دســتی افغانــی شــده اســت. ایــن کاروان ســرا 
چهــارده دکان دارد کــه در آن صنایــع دســتی از قبیــل 
ــتی  ــع دس ــک دوزی، صنای ــای خام ــه، لباس ه قالین چ
ــه  ــی و نقره جــات ب ســاخته شــده از ســنگ های قیمت

ــد. ــروش می رس ف
رییــس موسســه ی حفــظ و مراقبــت بــاغ بابــر 
ــرای  ــی ب ــرا محل ــاً کاروان س ــون اساس ــد چ می گوی
تبــادل اجنــاس و جایــی بــرای اهــداف تجــاری بــوده 
اســت و جنــس در آن تبادلــه می شــده اســت، اکنــون 
نیــز ایــن کاروان ســرا محلــی بــرای فــروش تولیــدات 
ــداری  ــو مق ــن کار از یک س ــت. ای ــده اس ــی ش وطن
ــت  ــاغ به دس ــرای ب ــای ب ــه ی دکان ه ــد از کرای درآم
ــک  ــرای ی ــه ی کار ب ــر زمین ــوی دیگ ــد و از س می آی

ــود. ــم می ش ــده فراه ع
در صحــن کاروان ســرا، روی ســنگ فرش ها روزهــای 
ــرای ۳0  ــازاری ب ــه ب ــنبه و جمع ــنبه، پنج ش چهارش
الــی 40 فروشــنده یی اســت کــه اجنــاس شــان را بــه 

ــد. ــروش می گذارن ف

باغ بابر پس از عبدالرحمان
بــاغ بابــر در زمــان امیــر حبیــب اهلل خــان محــل اقامت 
ــق  ــه از طری ــود ک ــان ب ــه و آلم ــی ترکی ــأت اعزام هی
ســرحدات غربــی کشــور بــرای جلــب توجــه دولــت 
وقــت در جنــگ جهانــی اول علیــه انگلیس هــا و 
ــر  ــان امی ــود. در زم ــده ب ــتان آم ــه افغانس ــا ب روس ه
ــن  ــا در ای ــداد از انگلیس ه ــک تع ــان ی ــان اهلل خ ام

ــاغ ســکونت داشــتند.  ب
در زمــان نــادر شــاه امــا ایــن بــاغ بــه روی مــردم بــاز 
ــت کاری  ــت کاری و دس ــاغ را مرم ــن ب ــد. وی ای ش
ــان  ــاه جه ــن ش ــجد مرمری ــر و مس ــد باب ــرد. مرق ک

بازســازی شــد. 
براســاس نوشــته ی محقــق امینی، در اواســط ســلطنت 
در  خــان  لیســه ی خوشــحال  لیلیــه ی  ظاهرشــاه 
ــد. در  ــای داده ش ــر ج ــاغ باب ــرای ب ــارت حرم س عم
همیــن زمــان آب بــاالی جــوی بــه کلــی قطــع شــد 
و بــاغ بــا خشــک ســالی و کمبــود مطلــق آب مواجــه 
ــان  ــه از چــوب درخت ــود ک ــان ب ــن زم ــد. در همی ش
خشــکیده ی بــاغ بــرای پختــن طعــام در آشــپزخانه و 
تســخین اتاق هــای لیلیــه ی خوشــحال خــان اســتفاده 

می کرنــد.

باالجوی

باغ بابر؛ 
یادگار پنج صدساله ی کابلستان 

الیاس نواندیش

»روز دیگــر بــه بــاغ شــهرارا و از آن جــا بــه گــذرگاه 
بابــر(  مکانــی)  فــردوس  تربــت  زیــارت  شــد. 
ــم را کــه در  ــرزا حکی ــدال و می ــرزا هن ــد و می فرمودن
ــتند و  ــرزش خواس ــد آم ــوده بودن ــا آس آن نزدیکی ه
ــد  ــان ش ــتان( فرم ــه دار کابلس ــان )صوب ــم خ ــه قاس ب
ــا  ــا بن ــرای دلکش ــتان س ــن، بس ــن گل زمی ــا در ای ت
ــفر  ــن س ــه در ای ــه ک ــاب اکبرنام ــف کت ــد....« مول کن
جالل الدیــن اکبــر را همراهــی می کــرده، ایــن را 
در وصــف باغــی نوشــته کــه تــا هنــوز محــل تفریــح 
مــردم اســت: بــاغ تاریخــی بابــر. روزانــه صدهــا نفــر 
از باشــندگان شــهر کابــل چــای و فرش شــان را گرفتــه 
ــرد  ــای س ــان باده ــد و در جری ــاغ می آین ــن ب ــه ای ب
ــن  ــن، ای ــر ای ــزون ب ــد. اف ــان، خــوش می گذرانن پغم
بــاغ محــل برگــزاری برنامه هــای فرهنگــی، اجتماعــی 
ــاغ  ــن ب ــز ای ــار امســال نی ــز می باشــد. به ــری نی و هن
ــان  ــع دســتی زن ــن نمایشــگاه صنای ــان بزرگ تری میزب
روســتایی بــود کــه از ســوی وزارت احیــا و انکشــاف 

ــود. ــرای ســه روز برگــزار شــده ب دهــات ب

قبرستانی پر از درخت های ارغوان
ــت، در  ــده اس ــع ش ــر در آن واق ــاغ باب ــه ب ــی ک محل
ــوان  ــان ارغ ــر از درخت ــتانی پ ــته های دور قبرس گذش
ــوده کــه  و نقطــه ی مرتفــع خــوش و آب و هوایــی ب
به صــورت طبیعــی از آب بارندگی هــای موســومی 
ــا  ــر ب ــالدی براب مســتفید می شــده. در ســال 1۵04 می
۸۳۳ هجــری خورشــیدی ظهیرالدیــن محمــد بابــر از 
زادگاهــش فرغانه-ســمرقند رانــده شــد و بــه مناطــق 
ــس از آن،  ــاه آورد. پ ــروزی پن ــتان ام ــمال افغانس ش
ــل  ــل راهــی شــد و کاب ــه ســمت کاب ــه زودی ب وی ب
را بــدون جنــگ بــه تصــرف خــود درآورد. براســاس 
معلومــات موسســه ی حفــظ و مراقبــت بــاغ بابــر، وی 
ــرد  ــت ک ــا حکوم ــالدی در این ج ــال 1۵26 می ــا س ت
ــاغ و  ــه اعمــار و احــداث ب و در ایــن مــدت اقــدام ب
ــی  ــل و بعض ــهر کاب ــف ش ــاط مختل ــا در نق باغ چه ه
از والیــات افغانســتان امــروزی نمــود. باغ هــای 
ــه  ــر از جمل ــتالف و باب ــهرآرا، اس ــان، ش ــا، پغم وف
ــا  ــان وی احــداث شــده اند ام ــه در زم ــد ک باغ هایی ان
ــاغ  ــن باغ هــا تنهــا شــهرآرا، اســتالف و ب ــروز از ای ام
بابــر باقــی مانده انــد. بــاغ بابــر یکــی از قدیمی تریــن 
ــخ دور و  ــی از تاری ــه بخش ــت ک ــل اس ــای کاب باغ ه
ــده های  ــد. س ــل می کن ــود حم ــا خ ــل را ب دراز کاب
پیهــم ایــن بــاغ محــل تفــرج گاه فرمان روایــان و 

ــوده اســت.  شــاهان مختلــف ب
امپراتــوری  بنیانگــذار  بابــر،  محمــد  ظهیرالدیــن 
ــی در  ــری شمس ــال ۹0۵ هج ــد در س ــان هن گورگانی
ــره  ــهر آگ ــدا در ش ــدش ابت ــت و جس ــد درگذش هن
هندوســتان دفــن شــد. وی امــا بــه خانــواده اش 
ــرده و  ــل ب ــه کاب ــدش را ب ــود جس ــرده ب ــت ک وصی
در بــاغ بابــر دفــن کننــد. ده ســال پــس از مــرگ وی، 
بی بــی مبارکــه یوســفزایی، خانــم افغانــی وی، همــراه 
بــا همایــون پســرش بقایــای جســد وی را بــه کابــل 
انتقــال داده و در مرتبــه ی چهاردهــم بــاغ بابــر فعلــی 

ــد. ــن کردن دف
براســاس معلومــات موسســه ی حفــظ و مراقبــت بــاغ 
ــاغ  ــام »ب ــاغ به ن بابــر، از همــان زمــان بــه بعــد ایــن ب
بابــر« شــهرت یافتــه اســت. ایــن بــاغ کــه در دامنــه ی 
ــل در ســاحل راســت  ــیردروازه ی کاب ــوه ش ــی ک غرب
دریــای کابــل، جایــی  کــه مشــهور بــه گذرگاه اســت، 
واقــع شــده از برکــت موجودیــت قبــر بابــر در داخــل 
ــی  ــای زینت ــی باغ ه ــاغ از تمام ــه ب ــث یگان آن، منحی
ــده  ــادگار مان ــه ی ــون ب ــل تاکن کالســیک اســالمی کاب

اســت. 
ــد از  ــدش را بع ــه جس ــود ک ــن ب ــر ای ــت باب وصی
مرگــش بــه کابــل انتقــال بدهنــد و در باغــی کــه خود 
ــدش  ــراز مرق ــر ف ــد و ب ــن نماین ــود، دف ــاب نم انتخ
عمارتــی نســازند و محافــظ یــا متوالــی بــر مرقــدش 

ــد. نگمارن

دیوارها
دیوارهــای احاطــه ی بــاغ بابــر، گویــا براســاس تقلیــد 
از عنعــه ی باغ ســازی اســالمی منطقــه احــداث شــده 
اســت کــه بــه پیــروی از اصــول باغ ســازی کالســیک 
ــای  ــع دارای دروازه ه ــای مرتف ــا دیواره ــالمی ب اس
ِخشــتی باشــکوه محــاط بــوده اســت. براســاس اســناد 
تاریخــی، بعــد از وفــات بابــر، نواســه اش جالل الدیــن 
ــری  ــال های ۹۸4-۹21 هج ــن س ــفری بی ــر در س اکب
شمســی بــه کابــل دســتور اعمــار دیوارهــای احاطوی 

بــاغ را داده اســت.
قاســم خــان، صوبــه دار کابلســتان بــه امــر جالل الدیــن 

ــان ارغــوان و  ــر از درخت ــع شــده اســت، در گذشــته های دور قبرســتانی پ ــر در آن واق ــاغ باب محلــی کــه ب
نقطــه ی مرتفــع خــوش و آب و هوایــی بــوده کــه به صــورت طبیعــی از آب بارندگی هــای موســومی مســتفید 
می شــده. در ســال 1504 میــالدی برابــر بــا 833 هجــری خورشــیدی ظهیرالدیــن محمــد بابــر از زادگاهــش 
فرغانه-ســمرقند رانــده شــد و بــه مناطــق شــمال افغانســتان امــروزی پنــاه آورد. پــس از آن، وی بــه زودی بــه 
ســمت کابــل راهــی شــد و کابــل را بــدون جنــگ بــه تصــرف خــود درآورد. براســاس معلومــات موسســه ی 
حفــظ و مراقبــت بــاغ بابــر، وی تــا ســال 1526 میــالدی در این جــا حکومــت کــرد و در ایــن مــدت اقــدام 
ــتان  ــات افغانس ــی از والی ــل و بعض ــهر کاب ــف ش ــاط مختل ــا در نق ــاغ و باغ چه ه ــداث ب ــار و اح ــه اعم ب
ــد کــه در زمــان وی  ــه باغ هایی ان ــر از جمل ــا، پغمــان، شــهرآرا، اســتالف و باب امــروزی نمــود. باغ هــای وف
احــداث شــده اند امــا امــروز از ایــن باغ هــا تنهــا شــهرآرا، اســتالف و بــاغ بابــر باقــی مانده انــد. بــاغ بابــر 
ــا خــود حمــل  ــل را ب ــخ دور و دراز کاب ــه بخشــی از تاری ــل اســت ک ــای کاب ــن باغ ه یکــی از قدیمی تری

ــوده اســت. ــان و شــاهان مختلــف ب ــاغ محــل تفــرج گاه فرمان روای ــن ب ــد. ســده های پیهــم ای می کن
ادامه در صفحه 5
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سخیداد هاتف

زنده گی پر از کاش و دریغ است. نه فقط برای ما که 
اشرف مخلوقات ایم. بل حتا برای طیور و وحوش و 
نیست؛  اشتیاق  سر  از  می کشد  بوع  که  گاو  حشرات. 
بر  که  مار  نمی خواند؛  آواز  می زند،  بع  که  گوسفند 
این حرکات خود  با  این ها  نمی رقصد.  می پیچد  خود 
بیان می کنند. مثال  را  کاش می گویند و حسرت خود 
یاد می آورد که چه طور سال ها پیش در  به  گاو وقتی 
آن علفزار خرم بیست وچهار ساعت می خوابید و لذت 
چریدن در آن بهشت سبز را از کف می نهاد )هر چند 
گاو کف صحیحی هم ندارد(، دلش تلخ می شود و از 

عمق جان خود بوع می کشد.
انسان هم همین طور است:

اگر شما سال ها پیش از من می پرسیدید که می خواهی 
افغانستان  اسالمی  جمهوری  ملی  وحدت  دولت  در 
 ِ رییس  ِسوم  معاون   ِ سخنگوی   ِ سرپرست  به عنوان 
ساحوی ِ پولیس ِ قریه ی ِ خیرالدین ِ باالی ِ ولسوالی 
و  می خندیدم  من  شوی،  مقرر  غزنی  والیت   ِ اندر   ِ

می گفتم:
»به نظرم مرا مسخره فکر کردی کاکا«.

همان  در  شدن  سرپرست  همان  که  می دانستم  کاش 
برای  اگر  حتا  باال،  خیرالدین  قریه ی  همان  در  پست 
و  سعادت  بهشت  دروازه ی  کند،  دوام  هم  ماه  شش 
دارایی را به رویم باز می کند. این که حاال مرا می بینید 
که در جایی نشسته ام و با خود آهنگی از احمد ظاهر 
زمزمه می کنم از سرخوشی و اشتیاق نیست. همان بوع 
است، منتها ورژن انسانی اش. چه طور ممکن است من 
آن قدر کودن بوده باشم که آن میلیون ها دالر رقصان بر 

استیج را نبینم؟ 
بیا و رییس بخش کنترل و  به من پیش نهاد دادند که 
هماهنگی و نظارت در دپارتمنت خرید لوازم وزارت 
زراعت شو. من خخ خخ خندیدم. گفتم این هم کار 
زراعت!  وزارت  در  لوازم  خرید  بر  نظارت  است؟ 
منصب  چنان  که  می دانستم  کاش  خخخخخخخ! 
نیک بختی در هر هزار سال فقط یک بار به نزدیکی های 
نزند و مثل  به آن چنگ  چنگ آدم می آید و اگر آدم 
با خود خواهد  ابد  تا  را  داغش  نچسپد،  آن  به  گرگ 

داشت؛ حتا در گور.
همین روزها برای یکی از رفقای من پیش نهاد داده اند 
که مسؤلیت گرداننده گی دفترچه ی یادبود در شورای 
بگیرد. بی عقل مردد است که  بر عهده  عالی صلح را 
یادبود  کتابچه ی  آن  بودجه ی  نپذیرد.  یا  بپذیرد  را  آن 
سه ونیم میلیون دالر است. کارش هم زحمتی ندارد. هر 
میهمانی که آمد شما لبخندی می زنید و از او خواهش 
می کنید که در وصف شهید ربانی یا انجنیر حکمتیار یا 
پیر گیالنی یا هر چیز و هر کس دیگر دو جمله در آن 

دفترچه بنویسد...
کاش می دانستم شما چیست؟

براســاس منابــع تاریخــی و همچنــان گفته هــای 
و  حفــظ  موسســه ی  رییــس  وردگ،  احمدشــاه 
مراقبــت بــاغ بابــر آب بــاغ بابــر از طریــق »باالجوی« 

ــت. ــده اس ــن می ش تأمی
ــای  ــوی آب دری ــن ج ــق ای ــر از طری ــاغ باب آب ب
کابــل را از حصــه ی چهل دختــران چهاردهــی در 
امتــداد بلندی هــای کــوه »شــاه کابــل« بــه باالحصــار 
طبــق  و  امینــی  نوشــته ی  براســاس  می رســاند. 
ــغ  ــلطنت ال ــر س ــوی در عص ــر، باالج ــارات باب اظه
ــالدی  ــزده می ــرن پان ــه ی دوم ق ــرزا در نیم ــک می بی
توســط میــرز ویــس اتکــه حفــر و احــداث گردیــده 

اســت.
آب باالجــوی از زیــر دیــوار جنوبــی عمــارت 
حرم ســرای بــاغ بابــر و از روی صفحــه ی منــزل اول 
ســمت شــرقی آن می گذشــته اســت. بعــد از خــارج 
شــدن از حرم ســرای، بــه مرتبــه دوازدهــم بــاغ 
ــوض  ــم در ح ــه ی ده ــپس در در مرتب ــیده و س رس
ــن  ــداری از ای ــت. مق ــده اس ــره می ش ــی ذخی بزرگ
آب از جــوی و آبشــارهای خــط مرکــزی بــاغ 
ســرازیر شــده و بعــد از گذشــتن از وضوخانه هــای 
ــه  ــل می ریخت ــای کاب ــه دری ــاره ب ــرای دوب کاروان س

اســت.
بــه محلــی  باالحصــار  از  ارگ  انتقــال  از  پــس 
ــار  ــان، باالحص ــان خ ــط عبدالرحم ــی آن توس کنون
ــی افغانســتان ســپرده شــد و از  ــه موسســات نظام ب
ــد از آن آب  ــد. بع ــته ش ــار کاس ــاال حص ــت ب اهمی
ــر  ــاغ باب ــه ب ــر ب باالجــوی آهسته آهســته کــم و کم ت

و باالحصــار می رســید.
بــه گفتــه ی رییــس موسســه ی حفــظ و مراقبــت بــاغ 
ــار  ــه چه ــران ب ــوی آب را از چهل دخت ــر، باالج باب
ــه  ــی ک ــا و زمین های ــاال حصــار و باغ ه ــا ب ــاغ و ت ب

در مســیر قــرار داشــته انتقــال مــی داده اســت.
بــه گفتــه ی وی هنگامــی کــه بنابــر ناامنی هــا مــردم 
ــوه  ــای ک ــوم آورده و دامنه ه ــل هج ــهر کاب ــه ش ب
ــل به صــورت خودســر و  اشــغال شــده و شــهر کاب
بــدون پــالن انکشــاف پیــدا می کنــد، جــوی کالنــی 
ــه و  ــن رفت ــر می رســاند از بی ــاغ باب ــه ب کــه آب را ب

ــود. ــک می ش خش
ــر چــاه عمیــق َکنــده  ــاغ باب در زمــان نادرخــان در ب
آبیــاری  بــاغ  آن  طریــق  از  ســپس  و  می شــود 
می شــده اســت. در ســال های 1۳۵0 الــی 1۳۵1 
ــای  ــل کار احی ــت کاب ــه ی وق ــا بلدی ــهرداری ی ش
ــای  ــا به ج ــرد. ام ــروع ک ــر را ش ــاغ باب ــاره ی ب دوب
ــه ی  ــق آب ــای ح ــوی« و احی ــرای »باالج ــه مج آن ک
ــق  ــاه عمی ــر چ ــه حف ــردازد، ب ــر بپ ــاغ باب ــی ب دایم
ــی در داخــل  ــوری و موقت ــک راهــکار ف ــث ی به حی
بــاغ اقــدام کــرد. اکنــون ایــن بــاغ از طریــق آب چــاه 

آبیــاری می شــود.

بازسازی باغ بابر پس از طالبان
ایــن بــاغ در جریــان جنگ هــای دهــه هفتــاد تبدیــل 
ــاغ  ــن ب ــه جــای درخــت در ای ــه شــد. ب ــه مخروب ب
ــا پــس از  ــد و به جــای ســبزه مرمــی. ام ــن رویی مای
ــی  ــاد فرهنگ ــت بنی ــت موق ــدن حکوم روی کار آم

ــد.  ــدام می کن ــاغ اق ــن ب ــرای بازســازی ای آغاخــان ب
بــه گفتــه ی رییــس موسســه حفــظ و مراقبــت بــاغ 
بابــر، در مــدت پنــج ســال )1۳۸1 الــی 1۳۸۷( دوباره 
ــاس  ــی آن براس ــای تاریخ ــود. بنیاده ــازی می ش س
اسنادســازی، تصویــر و اســناد معتبــر از موزیم هــای 
ــم و  ــاره ترمی ــاغ دوب ــع آوری شــده و ب ــی جم جهان

ــود. ــت کاری می ش مرم
بــه گفتــه ی آقــای وردگ بعــد از پنــج ســال کــه بــاغ 
ــاحات  ــا، س ــان، چمن ه ــی درخت ــد، تمام ــاده ش آم
ــه  ــه ب ــت بابرنام ــه هدای ــق ب و محــور مرکــزی مطاب

ــد. ــا ش ــی احی ــای مغول ســبک باغ ه
ــاحه ی  ــب س ــا ۵6 جری ــود ت ــان الزم ب ــال زم دو س
بــاغ بابــر از وجــود ماین هــا و مــواد انفجــاری باقــی 

ــاک کاری شــود. ــگ پ ــا جن ــده از دهه ه مان
بزرگ تریــن پــروژه در بازســازی بــاغ بابر، بازســازی 
احاطــه ی بــاغ بــود کــه به صــورت پخســه کاری کــه 
ــنتی  ــازی س ــول ساختمان س ــیوه ی معم ــه ش در آن ب
ــبک  ــه س ــاغ ب ــای ب ــود. دیواره ــده ب ــه ش کار گرفت

قدیمــی آن بازســازی شــد.
بــه نقــل از آقــای وردگ، بازســازی کامــل بــاغ بابــر 
ــان  ــی در آن زم ــر امریکای ــون دال ــت ونیم میلی هش

هزینــه بُــرد. 
ســوی  از  کــه  بروشــوری  در  امــا  مبلــغ  ایــن 
موسســه ی حفــظ و مراقبــت بــاغ بابــر چــاپ شــده 
ــه  ــده ک ــر گردی ــون ذک ــت میلی ــدود هف ــت، ح اس
هشــتاد درصــد آن از ســوی بنیــاد فرهنگــی آغاخــان 
ــورهای  ــک کش ــر آن از کم ــد دیگ ــت درص و بیس
ــاروی پرداخــت شــده اســت. ــکا و ن ــی، امری جرمن
ــر در ســال 1۳۸۷ به صــورت  ــاغ باب پــس از آن کــه ب
کامــل بازســازی شــد، مدیریــت ایــن بــاغ بــه 
موسســه حفــظ و مراقبــت بــاغ بابــر نخســت بــرای 
پنــج ســال و بعــد از آن بــرای دو ســال ســپرده شــد.
ــت  ــاغ توســط شــش مدیری ــن ب درحــال حاضــر ای
ــود.  ــود، اداره می ش ــر می ش ــتاد نف ــاً هش ــه جمع ک
ــودش را  ــلکی خ ــونل مس ــود پرس ــر از خ ــر مدی ه
ــارده  ــاغ، چه ــن ب ــی ای ــت باغبان ــاًل مدیری دارد. مث
باغبــان رســمی همــراه بــا باشــی های آن در تشــکیل 

ــود دارد. خ

یــک میلیــون و ســی هــزار بازدیدکننــده در یــک 
ل سا

فامیــل،  هــزاران  می گویــد  وردگ  احمدشــاه 
ــه از  ــگاران روزان ــا و خبرن ــجویان، خارجی ه دانش

ایــن بــاغ دیــدن می نماینــد.
بــه گفتــه ی او در ســال گذشــته حــدود یــک میلیــون 
و ســی هــزار مــرد و زن از ایــن بــاغ دیــدن کرده انــد 
ــاگرد و  ــر آن را ش ــزار نف ــان 2۵ ه ــن می ــه از ای ک
ــرار  ــار ق ــم را معی ــن رق ــر ای ــد. اگ ــل بوده ان محص
ــته  ــال گذش ــه در ده س ــت ک ــوان گف ــم، می ت بدهی
ــدن  ــر دی ــاغ باب ــر از ب ــون نف ــش میلی ــتر از ش بیش

کرده انــد.
بــه  بســته  بــاغ  ایــن  از  بازدیدکننده هــا  میــزان 
شــرایط جــوی نیــز دارد. در فصــل بهــار و تابســتان 
ــاغ بیشــتر اســت و در  میــزان بازدیدکننــده از ایــن ب

روزهایــی چــون نــوروز، جشــن دهقــان و روزهــای 
ــد. ــدا می کن ــش پی ــا افزای ــم بازدیدکننده ه ــی رق مل
ــاد  ــته حــدود هفت ــال گذش ــه روز نخســت س در س
هــزار نفــر از ایــن بــاغ دیــدن کــرده بودند اما امســال 
ایــن رقــم کم تــر بــوده اســت. درحالــی کــه در ســه 
روز نخســت ســال گذشــته روزانــه ســی هــزار نفــر 
از ایــن بــاغ دیــدن کردنــد امــا امســال ایــن رقــم بــه 

ســه هــزار نفــر هــم نرســیده اســت.

118 برنامه در یک سال
ــیدی  ــال 1۳۹۵ خورش ــر در س ــی باب ــاغ تاریخ در ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــزار ش ــزرگ برگ ــه ی ب 11۸ برنام
برنامه هــا شــامل جشــن، برگــزاری نمایشــگاه، 
ســایر  و  ورکشــاپ ها  عروســی ها،  کنفرانس هــا، 

می باشــد. فرهنگــی  برنامه هــای 
 14« می گویــد:  مــورد  ایــن  در  وردگ  آقــای 
ــل  ــدی قب ــتیم. چن ــی داش ــزرگ فرهنگ نمایشــگاه ب
بزرگ تریــن نمایشــگاه وزارت احیــا و انکشــاف 

دهــات را داشــتیم.«
ــاغ  ــته در ب ــال گذش ــزرگ س ــای ب ــی از برنامه ه یک
ــی  ــن جشــنواره ی بین الملل ــر، برگــزاری »چهارمی باب
ــماری از  ــه در آن ش ــود ک ــرات« ب ــان- ه ــم زن فیل
هنــر منــدان ایرانــی از جملــه رخشــان بنــی اعتمــاد و 

مهنــاز افشــار اشــتراک کــرده بودنــد.

منابع عایداتی باغ بابر
۵6 درصــد عوایــد بــاغ بابــر را فــروش تکــت 
ــرای  ــاغ ب ــن ب ــت ورودی ای ــد. تک ــکیل می ده تش
هــر فــرد 20 افغانــی، بــرای اطفــال 10 افغانــی، برای 
ــا  ــرای خارجی ه ــی، ب ــی 100 افغان ــره ی عکاس کم
ــا  ــرای کمــره ی عکاســی خارجی ه ــی و ب 2۵0 افغان

ــت دارد. ــی قیم ۳۵0 افغان
در کنــار ایــن هشــت غرفــه خدمــات غذایــی 
و نوشــیدنی بــه بازدیدکننــدگان خدمــات ارایــه 
ــا  ــن غرفه ه ــر از ای ــاغ باب ــت ب ــه مدیری ــد ک می کنن

می گیــرد. کرایــه 
دکان هــای کاروان ســرا از دیگــر منبــع عایداتــی ایــن 
ــش ونیم  ــدود ش ــه ح ــر دکان ماهان ــت. ه ــاغ اس ب

ــه دارد. ــی کرای ــزار افغان ه
ــاغ  ــن ب ــی ای ــع عایدات ــر منب ــه از دیگ ــر ملک قص
اســت. قیمــت برگــزاری محفــل در ایــن قصــر بــرای 
یــک روز ۵0 هــزار افغانــی اســت. همچنــان قیمــت 
یــک روزه ی محفــل در عمــارت پاولیــون 2۵ هــزار 

افغانــی اســت.
ــی،  ــای فرهنگ ــزاری برنامه ه ــن از برگ ــالوه برای ع
کنســرت و نمایشــگاه نیــز مدیریــت بــاغ بابــر کرایــه 

می گیــرد.
رییــس موسســه ی حفــظ و مراقبــت بــاغ بابــر 
می گویــد عوایــد ســاالنه ی بــاغ بابــر متفــاوت 
ــتر از 22  ــاغ بیش ــن ب ــته ای ــال گذش ــت. در س اس

ــت. ــته اس ــد داش ــی عای ــون افغان میلی
ــار  ــزء آث ــیدی ج ــال 1۳۹۵ خورش ــر در س ــاغ باب ب
میراث هــای  ســازمان  در  افغانســتان  تاریخــی 

ــد. ــت ش ــکو ثب ــی یونس فرهنگ

کاش می دانستم...
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امریکا: اولویت ما در سوریه شکست دادن داعش است نه اسد

بیش از یکصد کشته و زخمی در انفجارهای دو کلیسای مسیحیان در مصر

تظاهرات در ونزوئال در اعتراض به محدودیت های سیاسی ادامه دارد

ابراهیم رییسی نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری ایران را اعالم کرد

عامل حمله ی مرگبار سویدن قرار بود از کشور اخراج شود

 

 

 

 

Hadi Daryabi
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بگو مگو از

نشســت خبــری رییــس جمهــور را از طریــق 
تلویزیــون ملــی دنبــال کــردم. 

ــا  ــفرش را خــوب ب ــی، س ــه صــورت کل ــور ب ــس جمه ریی
ــردم و رســانه ها شــریک کــرد. او در بخشــی از ســخنانش  م
از همــکاری جامعــه ی جهانــی و کشــورها بــه افغانســتان بــه 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــوت ب ــه ی ق ــت و نقط ــک فرص ــوان ی عن
وضعیــت بهتــر، یــا بهتــر اســت بگویــم بــرای تغییــر وضــع 

ــرد.  ــادآوری ک موجــود ی
ــتان  ــا افغانس ــی ب ــای بین الملل ــورها و نهاده ــکاری کش هم
ــکایت  ــته، ش ــال گذش ــانزده س ــت. در ش ــم اس ــیار مه بس
اکثریــت مــا ایــن بــوده کــه همکاری هــای جامعــه ی جهانــی 
در افغانســتان حیــف و میــل شــده. تعبیــر دیگــر بــرای حیــف 
ــای  ــه کمک ه ــت ک ــن اس ــی، ای ــای خارج ــل کمک ه و می
خارجــی در افغانســتان بــه صــورت موثــر بــه کار نرفته اســت. 
ــوب از  ــری مطل ــرای بهره گی ــتان ب ــردم افغانس ــت و م دول
ــازی  ــه بسترس ــدی ب ــاز ج ــی نی ــه ی جهان ــای جامع کمک ه
ــی  ــد. وقت ــا دارن ــن کمک ه ــوب از ای ــتفاده ی مطل ــرای اس ب
هــدف جامعــه ی جهانــی از کمــک به افغانســتان، تغییــر وضع 
موجــود بــه وضعیــت بهتــر اســت و حکومــت نیــز در ایــن 
راســتا مکلــف اســت، هم حکومــت هم همــه ی ما مســئولیت 
داریــم کــه بــاور بــه وضعیــت موجــود را بــه نحــوی تغییــر 
دهیــم. مــا بایــد بــرای رســیدن بــه وضعیت بهتــر، باورســازی 
کنیــم. کاری کــه در شــانزده ســال گذشــته، کــم اهمیــت بــوده 
و برنامــه ی منســجمی از ســوی دولــت در ایــن زمینــه اجــرا 

نشــده اســت.
ــد در جامعــه، کار  باورســازی و نهادینه کــردن باورهــای جدی
بســیار دشــواری اســت. اگــر نصــف مــردم افغانســتان بــاور 
ــی  ــای خارج ــه کمک ه ــور ب ــس جمه ــاور ریی ــه ب ــابه ب مش
داشــته باشــد، موثریــت کمک هــای خارجــی چندبرابــر 
ــه  ــیدن ب ــر و رس ــراراه تغیی ــده ف ــکل عم ــد. مش ــد ش خواه
ــودن  ــی، گســیختگی و متناقــض ب وضعیــت مطلــوب حداقل

ــت.  ــه اس ــی در جامع ــاور عموم ب
اگــر مــن روزی رییــس جمهور را ببینــم به او پیشــنهاد خواهم 
ــر( ســرمایه گذاری  ــای بهت ــه روی باورســازی )باوره ــرد ک ک
ــاه،  ــه رف ــیدن ب ــا در کل رس ــعه ی ــد و توس ــد. رش و کار کن
نیــاز بــه بســتری مناســب دارد. اولیــن و ســخت ترین کار در 
ــه  ــردم ب ــد ســاختن م راســتای ایجــاد بســتر مناســب باورمن
ــر  ــردای بهت ــه ف ــر اســت. جامعه ایکــه مردمــش ب ــردای بهت ف
و رفــاه بیشــتر باورمنــد باشــند، حتــا اگــر فقیرتریــن جامعــه ی 

جهــان باشــد، بــه زودی موفــق خواهــد شــد.
حــاال ســوال ایــن اســت کــه اگــر رییــس جمهــور اقداماتــی 
ــد  ــق خواه ــا موف ــرد، آی ــت گی ــازی روی دس ــرای باورس ب

شــد؟
جــواب ایــن ســوال بــه خــود مــا بــر می گــردد. بهتــر اســت 
ــری نســبت  ــاور بهت ــم ب ــا می توانی ــا خــود م ــه آی بپرســیم ک
بــه زندگــی و فــردا داشــته باشــیم؟ مــن بــه شــخصه تــا چنــد 
مــاه پیــش، فکــر می کــردم کــه اشــرف غنــی فاشیســت تر از 
همــه ی ماســت. حــاال ســوالی کــه متوجــه مــن اســت ایــن 
ــم  ــری ه ــه ی دیگ ــی را از زاوی ــود غن ــا می ش ــه آی ــت ک اس
ــت  ــی اودر مدیری ــه توانای ــم ب ــا می توان ــاًل آی ــم؟ مث ــگاه کن ن
ــا  ــا کاره ــای او را ب ــم برنامه ه ــا می توان ــم؟ آی ــی کن توجه
ــم  ــا می توان ــم؟ آی ــه کن ــان مقایس ــایر مدعی ــای س و برنامه ه

مشــکالت او را هــم ببینــم؟ 
بــه نظــر مــن ایــن بــاور کــه اشــرف غنــی در صــدد حــذف 
ســایر اقــوام اســت، یــک کمــی نادرســت اســت. شــما اگــر 
می بینیــد کــه اشــرف غنــی، داکتــر عبــداهلل و محقــق را تقریبــًا 
بــه حاشــیه رانــده، ایــن مســئله حتمــاً قومی نیســت. شــاید به 
ایــن دلیــل اســت کــه کار بــا عبــداهلل و محقــق ســخت اســت. 
ــی  ــد و توانای ــه وارد می ش ــا برنام ــق ب ــداهلل و محق ــر عب اگ
ــا شــما  ــرق می کــرد. ی ــت می داشــت، حتمــاً وضــع ف مدیری
وضعیــت دوســتم و دانشــرا مقایســه کنیــد. دانــش در بخشــی 
از حکومــت داری و مدیریــت توانایــی فوق العــاده دارد و 
می بینیــد کــه عمــاًل یــک بخــش از کارهــا را بــه عهــده دارد 
و بــه پیــش می بــرد. دوســتمی کــه در مدیریــت و حکومــت 

داری حرفــی بــرای گفتــن نــدارد، در حاشــیه اســت. 
ــگاه  ــی اش ن ــد منف ــز را از بع ــه چی ــم هم ــادت کرده ای ــا ع م
ــوب  ــور مطل ــس جمه ــی ریی ــرف غن ــم اش ــم. نمی گوی کنی
ــم کــه مــردم افغانســتان، مــردم  ــراف می کن اســت، بلکــه اعت
ــه کارهــای نکرده یــی اشــرف غنــی  مطلــوب نیســت. اگــر ب
نــگاه می کنیــم و حــق اعتــراض بــه خــود را می دهیــم، 
ــز نگاهــی  ــه کارهــای کــرده اش نی ــد منصــف باشــیم و ب بای

ــم. بیاندازی

خارجه ی  امور  وزیر  تیلرسون،  رکس  روز:  اطالعات 
امریکا می گوید که اولویت اول و استراتژیک کشورش 
تعیین  و  است  داعش  دادن  شکست  سوریه،  مورد  در 
سرنوشت بشار اسد به فرایند سیاسی و مذاکرات میان 

دولت و مخالفان موکول می شود.
گروه  با  جنگ  تیلرسون  آقای  بی بی سی،  از  نقل  به 
خوبی  به  او  نظر  از  )داعش(  اسالمی  دولت  به  موسوم 
امریکا  رسید،  پایان  به  جنگ  این  هرگاه  و  می رود  پیش 
گذاشت  خواهد  ژنو  مذاکرات  روند  بر  را  خود  تمرکز 
حصول  به  روسیه،  همکاری  با  کرد  خواهد  تالش  و 
مخالفان  و  اسد  دولت  میان  آتش بس  توافق نامه 

مسلحش کمک کند.

معلوم  مذاکرات  این  در  اسد  سرنوشت  او،  گفته ی  به 
خواهد شد.

لیبی  وضعیت  ای بی سی،  با  مصاحبه  در  تیلرسون  آقای 
کرده  یادآوری  را  قذافی  معمر  حکومت  سقوط  از  پس 
و گفته که سرنگون کردن یک حکومت خشن، ممکن 

است به هرج و مرجی شبیه وضعیت لیبی بینجامد.
امریکا  اخیر  موشکی  حمالت  به  اشاره  با  همچنین  او 
»رییس جمهور  گفت:  سوریه،  در  هوایی  پایگاه  یک  به 
این  که  کرد  روشن  امریکا  مردم  به  پیامش  در  )ترامپ( 
شیمیایی  سالح  از  اخیر  دهشتبار  استفاده  به  تنها  حمله 

مربوط بوده است.«
پی  در  و  اخیرا  امریکا  رییس جمهور  ترامپ،  دونالد 

نیروهای  شیمیایی  حمله  بر  مبنی  گزارش هایی  انتشار 
دولتی سوریه به مناطق مسکونی تحت کنترل مخالفان 
یک  به  موشکی  حمله  دستور  ادلب،  والیت  در  مسلح 

پایگاه هوایی این کشور را صادر کرد.
در  اسد  بشار  دولت  اصلی  حامیان  که  ایران  و  روسیه 
حمله  می شوند،  محسوب  مسلح  مخالفان  با  مقابله 
امریکا را به شدت محکوم کردند و آن را نقض مقررات 

بین المللی دانستند.
روسیه  دولت  موضع  این  از  که  گفته  تیلرسون  آقای 
شگفت زده نشده، اما از اینکه روس ها به تعهدات خود 
سوریه  دولت  شیمیایی  سالح های  بر  نظارت  قبال  در 

عمل نکرده اند، مأیوس شده است.

کلیسای  یک  در  انفجار  یک  وقوع  اثر  بر  روز:  اطالعات 
و  کشته  تن   ۲۵ دست کم  طنطا  در  مصری  قبطی های 
یک  نیز  بعد  ساعت  چند  شدند.  مجروح  دیگر  تن   ۶۰

بمب گذار انتحاری به کلیسایی در اسکندریه حمله کرد.
به نقل از رادیو زمانه، انفجار نخست یک شنبه ۹ اپریل در 
دلتای  منطقه  در  شهری  طنطا،  در  مارجرجیس  کلیسای 
واقع  قاهره  کیلومتری  یکصد  در  طنطا  داد.  رخ  نیل  رود 
به دلیل  کنون  تا  وقوع  لحظه  از  انفجار  این  تلفات  است. 

شدت جراحت های واردشده باالتر رفته است.
یک شنبه  انتحاری  انفجاری  در  بعد  چندساعت  درست 
اسکندریه  در  قدیس  مرقص  کلیسای  برابر  در  اپریل   ۹

دست کم دو تن کشته و ۲۱ تن دیگر مجروح شدند.
احتمال می رود تلفات انفجار دوم نیز افزایش یابد.

اول  کلیسای  در  تلفات  هم اکنون  گزارش ها  برخی 
ذکر  تن  هشت  را  دوم  کلیسای  و  تن  سی  دست کم  را 

کرده اند.
از  حمله  آخرین  طنطا  قبطی های  کلیسای  انفجار 
سلسله حمالت اسالم گرایان افراطی به اقلیت مسیحی 
گروه  با  که  افراطی  اسالم گرایان  این  است.  مصر 
کنون  تا  شده اند،  هم پیمان  )داعش(  اسالمی«  »دولت 
بمب گذاری های مرگباری را در کلیساهای مصر آن جام 

داده اند.
داعش در گذشته ویدئویی منتشر کرد و در آن ادعا کرد 
که کارزار قتل و خشونت خود علیه مسیحیان را تقویت 

خواهد کرد.
دور جدید حمله داعش به مسیحیان مصر پس از انفجار 
انتحاری یک کلیسا در قاهره آغاز شد. این انفجار صبح 
یک شنبه ۱۱ دسامبر سال گذشته در یک نمازخانه منتهی 
)سن مارک(،  مقدس  مرقس  کلیسای  اصلی  سالن  به 
داد  رخ  مصر  پایتخت  قاهره،  در  قبطی ها  جامع  کلیسای 

این  از  بسیاری  شدند.  زخمی  کشته  تن   ۲۸ آن  اثر  بر  که 
که  می دهند  تشکیل  کودکانی  و  زنان  را  کشته شدگان 
کلیسا  به  یک شنبه  روز  دعای  مراسم  در  شرکت  برای 

رفته بودند.
همچنین در پی تهدیدها و ترورهای داعش، دانشجویان 
دیگر  مناطق  سینا به  از صحرای  خانواده های مسیحی  و 
گریختند. اگرچه حمله جدید نه در صحرای سینا که در 

دلتای رود نیل رخ داده.
هنوز کسی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته است. 
این بمب گذاری تنها یک هفته پیش از عید پاک قبطیان و 

در آستانه بازدید پاپ فرانسیس از مصر رخ می دهد.
این  ارتدوکس  مسیحیان  به  که  نامی  ــ  مصر  قبطی های 
جمعیت  از  درصد   ۱۰ حدود  ــ  می شود  اطالق  کشور 
آن ها  می دهند.  تشکیل  را  کشور  این  نفری  میلیون   ۹۰

بزرگترین جامعه مسیحی خاورمیانه هستند.

اطالعات روز: تظاهرات ضددولتی در ونزوئال علیه 
مشاغل  احراز  از  مخالفان  رهبر  محرومیت  حکم 
ادامه  همچنان  شده،  آغاز  گذشته  هفته  از  که  دولتی، 

دارد.
در  خیابانی  اعتراض های  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
این  عالی  دیوان  تصمیم  به  واکنش  در  ابتدا  ونزوئال 
پی  در  شد،  آغاز  پارلمان  انحالل  مورد  در  کشور 
رهبر  کاپریلس،  انریکه  محرومیت  حکم  صدور 
گسترده تری  ابعاد  دولتی  مشاغل  احراز  از  مخالفان، 

پیدا کرد و روز شنبه ۱۹ حمل نیز ادامه یافت.
ونزوئال  دولت  مخالفان  رهبر  ممنوعیت  حکم 
به  شد،  صادر  جمعه  روز  که  دولتی،  مشاغل  از 
این  پایتخت  کاراکاس  در  خیابانی  درگیری های 

کشور منجر شده است.
امیدهای  از  یکی  و  مخالفان  رهبر  کاپریلس،  انریکه 

ریاست جمهوری  آینده  سال  انتخابات  پیروزی 
دولتی  مشاغل  احراز  از  سال   ۱۵ مدت  به  ونزوئال، 
مانع  می تواند  محرومیت  این  است.  شده  محروم 
روی  پیش  انتخابات  در  کاپریلس  آقای  شرکت  از 

ریاست جمهوری ونزوئال شود.
هیچ  محرومیت  »این  گفته:  خود  حکم  مورد  در  او 
بی اعتبار  برای  فقط  حکم  این  داشت.  نخواهد  اثری 
تنها  است.  شده  صادر  مردم  از  امید  سلب  و  ما  کردن 
شدن  رییس جمهور  و  نامزدی  از  جلوگیری  برای 
اینجا  نیست،  شدن  کاندید  مسأله  اینجا  اما  است.  من 
کشورمان  در  تغییر  برای  ما  و  است  مهم  ونزوئال 

خواهیم جنگید.«
مقام  در  غیرقانونی  اقدامات  به  کاپریلس  آقای 

فرمانداری ایالت میراندا متهم شده است.
حکم  به  واکنش  در  نفر،  هزاران  کاراکاس  در 

دست  در  با  دولتی  مشاغل  احراز  از  او  محرومیت 
داشتن پالکاردهایی با مضمون »نه به دیکتاتوری« به 

خیابآن ها آمدند.
پولیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک آور 
حال  همین  در  کرد.  استفاده  پالستیکی  گلوله  و 
اعتراض ها  دادن  ادامه  به  را  معترضان  کاپریلس 

دعوت کرده است.
دولت  از  بیشتری  ظالمانه  اعمال  شاهد  »ما  گفت:  او 
آن جام  بتوانند  که  کاری  هر  آن ها  بود،  خواهیم 
ما  بشر.  حقوق  بیشتر  نقض  همینطور  می دهند، 
هستم  اینجا  هم  من  و  دهیم  ادامه  مقاومت  به  باید 
اخیر  روزهای  در  دولت  دهم.«  ادامه  مقاومت  به  که 
معترضان و به خصوص کاپریلس را متهم به خشونت 
روز  خیابانی  دراعتراضات  است.  کرده  خونریزی  و 

پنج شنبه یک مرد ۱۹ ساله به ضرب گلوله کشته شد.

اطالعات روز: چند روز پس از قرار گرفتن نام ابراهیم 
ائتالف  بزرگترین  نامزدان  فهرست  در  رییسی، 
انتخابات  در  خود  نامزدی  رسماً  او  اصولگرایان، 

ریاست جمهوری را طی بیانیه یی اعالم کرد.
آقای  ایران،  داخلی  خبرگزاری های  نوشته ی  به 
اعالم  بیانیه یی  در  حمل   ۲۰ یک شنبه  روز  رییسی 
اسالمی  انقالب  از  دهه  چهارمین  در  ایران  که  کرد 
آسیب های  و  کار  کسب  در  انسداد  و  »ازبیکاری 
این  که  است  صدد  در  او  و  می برد  رنج  اجتماعی« 

شرایط را تغییر دهد.
روستاهای  از  یکی  در   ۱۳۳۹ متولد  رییسی،  ابراهیم 

در  پی  در  گذشته  سال  ماه  حوت  مشهد،  اطراف 
گذشت عباس واعظ طبسی با حکمی از سوی رهبر 
رضوی  قدس  آستان  تولیت  به  اسالمی  جمهوری 

منصوب شد.
رییسی  آقای  این،  از  پیش  تا  امریکا،  صدای  از  نقل  به 
او  بوده.  مشغول  قضایی  دستگاه  در  سمت هایی  در 
نداشت  بیشتر  سال   ۲۱ حالیکه  در   ۶۰ دهه  اوایل  در 
سمت  به  آن  از  پس  و  بود  همدان  و  کرج  دادستان 
سپس  رییسی  آقای  شد.  منصوب  تهران  دادستان 
رییس سازمان بازرسی کل کشور شد و از سال ۱۳۸۳ 
در  او  بود.  قضائیه  قوه  اول  معاون  سال   ۱۰ مدت  به 

به   ۹۳ سال  در  بود  روحانیت  ویژه  دادستان  حالیکه 
سمت دادستان کل ایران منصوب شد.

وضعیت  به  کننده  رسیدگی  هیأت  میان  در  حضور 
به  منجر  که  مرگ،  هیات  به  موسوم  سیاسی،  زندانیان 
اعدام گسترده زندانیان در سال ۱۳۶۷ شد، در کارنامه 

ابراهیم رییسی دیده می شود.
مربوط  منتظری  اهلل  آیت  از  صوتی  فایل  گذشته  سال 
به سال ۶۷ منتشر شد که او خطاب به ابراهیم رییسی، 
مرتضی  و  نیری  حسینعلی  پورمحمدی،  مصطفی 
از  آینده  در  تاریخ  گفت  هیأت،  آن  اعضای  اشراقی، 

آنان به عنوان »جنایتکاران« یاد خواهد کرد.

حمله  عامل  می گوید  سویدن  پولیس  روز:  اطالعات 
سویدن  از  قراربود  اپریل  هفتم  جمعه،  روز  مرگبار 

اخراج شود.
مظنونی که در ارتباط با این حمله دستگیر شده یک مرد 
۳۹ ساله تبعه ازبکستان است که به گفته ی پولیس قباًل 

درخواست پناهندگی داده بود.
یک  در  سویدن  پولیس  رییس  بی بی سی،  از  نقل  به 
چهار  او  به   ۲۰۱۶ دسامبر  در  که  گفت  خبری  کنفرانس 

او  اما  کند  ترک  را  کشور  که  بود  شده  داده  فرصت  هفته 
این کار را نکرده است.

در حمله روز جمعه دراستکهلم، پایتخت سوئد، چهار 
نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

پولیس سویدن اعالم کرد که دو شهروند سویدنی، یک 
بلژیکی و یک شهروند بریتانیایی از جمله کشته شدگان 

حمله روز جمعه هستند.
بزرگ داشت  برای  نفر  هزاران  اپریل   ۹ یک شنبه  دیروز 

مرکز  در  میدانی  در  جمعه  روز  حمله  قربانیان  یاد 
استکهلم گرد آمدند.

بیشتر  که  شهر  شلوغ  خیابآن های  از  دریکی  حمله  این 
و  شد  آن جام  است،  پیاده  عابران  گذر  و  تجمع  محل 
عابران  گرفتن  زیر  با  کامیون،  یک  راننده  آن،  جریان  در 

پیاده، به داخل یک فروشگاه راند.
این مرد ساعاتی پس از حمله و در شمال شهر استکهلم 

بازداشت شد.
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آنتــوان گریزمــان، ســتاره فرانســوی رئــال 
ــر  ــورد تســاوی تیمــش براب ــد در م مادری

ــال صحبــت کــرد.  رئ
شــاگردان ســیمئونه موفــق شــدند در 
ــان،  ــی گریزم ــا گول زن ــی و ب ــق پایان دقای

ــد.  ــرک کنن ــاز ت ــا امتی ــو را ب برنابئ
گول زنــی بــه رئــال: »گولــم را بــه دختــرم 
ــم  ــتیم تقدی ــدش هس ــتانه تول ــه در آس ک
ــا  ــود و م ــازی بســیار مهمــی ب ــم. ب می کن
ــا  ــدیم. م ــر ش ــس ظاه ــه نف ــاد ب ــا اعتم ب
ــم  ــالش می کنی ــروزی ت ــرای پی همیشــه ب

ــیم  ــول برس ــه گ ــر ب ــتیم زودت و می توانس
ــداد.  ــه ۸۵ رخ ن ــا دقیق ــاق ت ــن اتف ــه ای ک
از لحــاظ فیزیکــی در شــرایط خوبــی 
بودیــم و بــازی را بهتــر از رئــال بــه پایــان 
رســاندیم. امیــدوارم در بــازی برابــر لســتر 
ــز  ــت نی ــوار اس ــم و دش ــیار مه ــه بس ک

این گونــه باشــیم.«
 شــایعات توافــق بــا رئــال: »هیــچ احتمالی 
را در آینــده رد نمی کنــم امــا در حــال 
ــت  ــو رضای ــور در اتلتیک ــر از حض حاض

دارم.«

ــیتی  ــرمربی منچسترس ــوال، س ــپ گواردی پ
معتقــد اســت کــه کلودیــو بــراوو، بهتریــن 
ــان جهــان در سیســتم مــورد نظــر  دروازه ب

اوســت. 
از  تابســتان  در  شــیلیایی  دروازه بــان 
شــد  منچسترســیتی  راهــی  بارســلونا 
ــتباهات  ــف و اش ــای ضعی ــی نمایش ه ول
متعــددش باعــث شــد تــا بــه شــدت مــورد 
انتقــاد هــواداران قــرار بگیــرد و حــاال ویلی 
کابایــه رو، کــم کــم بــه دروازه بــان اصلــی 
ســیتی تبدیــل شــود. حــال گواردیــوال بــه 
تمجیــد از بــراوو پرداخــت و او را بهتریــن 
ــان بــرای سیســتم تیمــش خوانــد.  دروازه ب
ــه او  ــم ک ــم گرفت ــن تصمی ــت: »م او گف
دلیلــی وجــود  کنــم.  نیمکت نشــین  را 
ــات  ــه رو در تمرین ــی کابای ــت، ویل نداش

ــم  ــازی تصمی ــه ب ــازی ب ــود. ب ــوب ب خ
می گیــرم. بــا توجــه بــه ســبک مــا، 
کلودیــو بهتریــن دروازه بــان جهــان اســت، 
همین طــور تراشــتگن و مانوئــل نویــر کــه 
ــه  ــت، ب ــوب اس ــان خ ــا پای ش ــازی ب ب
ــادی  ــک زی ــا کم ــرای تاکتیک ه ــا در اج م

می کننــد.«
ــرو  ــد از آگوئ ــه تمجی ــوال ســپس ب گواردی
ــاه  ــرجیو در دو م ــت: »س ــت و گف پرداخ
ــو برداشــت.  ــه جل ــر، گام مهمــی رو ب اخی
او باورنکردنــی بــازی کــرده و در هــر بازی 
یــک گــول بــه ثمــر رســانده اســت. بــا او 
صحبــت نکــرده ام ولــی مطمئنــم کــه خیلی 
ــی اســت کــه  خوشــحال اســت. او بازیکن
دوســت دارد گول زنــی کنــد و دوبــاره هــم 

موفــق بــه ایــن کار شــد.«

رئــال  کاپیتــان  رامــوس،  ســرخیو 
ــوان  ــتن آنت ــایعات پیوس ــد از ش مادری
ــتقبال  ــد اس ــال مادری ــه رئ ــان ب گریزم
کــرد و گفــت کــه درهــای باشــگاه بــه 
ــت.  ــاز اس ــوی ب ــک فرانس روی هافب
ــر  ــل اخی ــول فص ــه در ط ــی ک در حال
بــه  گریزمــان  پیوســتن  شــایعات 
ــوش  ــه گ ــور ب ــه وف ــتریونایتد ب منچس
ــت  ــر صحب ــه ی اخی ــد، در هفت می رس
از پیوســتن او بــه رئــال مادریــد مطــرح 
ــه  ــتن ب ــان پیوس ــت. گریزم ــده اس ش
رئــال را تکذیــب نکــرده و همیــن 
موضــوع ایــن شــایعه را تقویــت کــرده 
و حــال رامــوس از حضــور ســتاره 

ــرد.  ــتقبال ک ــال اس ــوی در رئ فرانس
ــم چــه می شــود،  ــد ببینی او گفــت: »بای
این طــور خریدهــا تیتــر روزنامه هــا 
ــد داد  ــاص خواه ــود اختص ــه خ را ب
اســت  فوق العــاده ای  بازیکــن  او  و 
ــر  ــد فصــل اخی کــه خــودش را در چن
ــد  ــای مادری ــت. دره ــرده اس ــت ک ثاب
همیشــه بــه روی بازیکنــان بــزرگ بــاز 

اســت.«
ــاره آینــده زیــدان گفــت:  رامــوس درب
»مــن شــخص مناســبی بــرای صحبــت 
کــردن راجــع بــه آینــده مربــی نیســتم، 
در پایــان فصــل، جام هــا همــه چیــز را 

تعییــن خواهــد کــرد.«

مســوت اوزیــل، ســتاره آرســنال معتقــد 
تاثیــر  تحــت  هیچــگاه  کــه  اســت 

انتقــادات قــرار نگرفتــه اســت. 
در  را  فوتبالــش  ســاله   2۸ ســتاره 
وردربرمــن آغــاز کــرد، ســپس بــه رئــال 
رفــت و همچنیــن در جــام جهانــی 
2014 قهرمــان شــد. بــا ایــن حــال پــس 
ــراه  ــه هم ــنال، او ب ــه آرس ــتن ب از پیوس
تیمــش جام هــای زیــادی کســب نکــرده 
و در بازی هــای بــزرگ نیــز نــاکام بــوده 
ــد  ــل تاکی ــال، اوزی ــن ح ــا ای ــت. ب اس
دوران  دســتاوردهای  بــه  کــه  کــرد 
فوتبالــش افتخــار می کنــد و اهمیتــی بــه 

نمی دهــد.  منتقدیــن 

کــه چــه  می دانــم  »مــن  گفــت:  او 
نیســت  بی دلیــل  دارم.  توانایی هایــی 
ــم.  ــازی می کن کــه در باالتریــن ســطح ب
موفــق بــوده ام. انتظــارات خیلی باالســت 
و همین طــور انتظــار خــودم نیــز از 
باالیــی  انتظــارات  باالســت.  خــودم 
از خــودم دارم. تیــم مــا انگیزه هــای 
باالیــی بــرای کســب موفقیــت دارد 
ــی گاهــی شــرایط آن طــور کــه بایــد  ول
ــا  ــر از م ــا قوی ت ــی رود. رقب ــش نم پی
ــا لحظــه  ــا ایــن حــال بایــد ت هســتند. ب
آخــر بجنگیــم. اگــر بــه خودتــان ایمــان 
ــتاوردهای  ــد دس ــید می توانی ــته باش داش

ــد.« ــب کنی ــیاری کس بس

آنتونیــو کونتــه، ســرمربی چلســی مدعی 
ــگ  ــی لی ــوی قهرمان ــوز ب ــه هن ــد ک ش

ــنود.  ــر را نمی ش برت
ــق  ــه موف ــن هفت ــب ای ــی شنبه ش چلس
ــو و  ــازارد، آلونس ــای ه ــا گول ه ــد ب ش
ــمیث، 1-۳  ــودی آدام اس ــه خ ــول ب گ
بورنمــوث را شکســت دهــد و همچنــان 
بــه اختالفــش بــا تیــم دوم یعنــی تاتنهام 
ادامــه دهــد. در حالــی کــه مدت هاســت 
ــگ  ــل لی ــان فص ــی را قهرم ــه چلس هم
برتــر می داننــد، کونتــه مدعــی شــد 
ــه مشــام او  کــه هنــوز بــوی قهرمانــی ب

نرســیده اســت. 
او گفــت: »بــوی قهرمانــی را حــس 
ــی  ــازی باق ــوز ۷ ب ــرا هن ــم زی نمی کن
مانــده اســت. بازی هــای ســاده ای پیــش 
رو نداریــم و ایــن مشــخص اســت. 
بایــد بــازی بــه بــازی پیــش برویــم. در 
ــل  ــت مقاب ــس از شکس ــورد، پ ــن م ای
کریســتال پــاالس کــه مســتحق شکســت 

ــم  ــازی کردی ــیتی ب ــل س ــم، مقاب نبودی
ــز از دســت  ــاز نی ــود امتی ــن ب ــه ممک ک
بدهیــم و امــروز هــم ممکــن بــود امتیــاز 
ــش در  ــه جای ــی ب ــم ول ــت بدهی از دس
ــد  ــدیم. بای ــروزی ش ــازی پی ــر دو ب ه
بــه همیــن روش بــازی بــه بــازی ادامــه 
ــا  ــرا مطمئن ــیم زی ــز باش ــم و متمرک دهی
ــب  ــرای کس ــادی ب ــزه زی ــام انگی تاتنه

ــر دارد.« ــگ برت ــی لی قهرمان

مکــس آلگــری، ســرمربی یوونتــوس تاکید 
ــا  ــل ب کــرد کــه امتحــان دشــواری در تقاب

بارســا پیــش رو خواهنــد داشــت. 
دو تســاوی در 4 بــازی اخیــر باعــث شــده 
بــود تــا شــاگردان آلگــری، مثــل همیشــه 
بــا اطمینــان خاطــر پــا بــه میــدان نگذارنــد 
ولــی دو گــول از ایگوایــن، پیــروزی مهــم 
ــال  ــم زد. ح ــه وو رق ــل کی ــا را مقاب آن ه
ــد  ــه مصــاف بارســلونا برون ــد ب آن هــا بای
ــد و  ــاالگا ش ــوب م ــه مغل ــن هفت ــه ای ک
ــش  آلگــری از دشــواری امتحــان مهــم پی
ــگاران  ــا خبرن ــه ب ــود در مصاحب روی خ

صحبــت کــرد. 
او گفــت: »بایــد ایمــان داشــته باشــیم 
شکســت  کنیــم.  صعــود  می توانیــم 
ــرا  ــدارد زی ــی ن ــاالگا اهمیت ــل م در مقاب
ــزرگ  ــای ب ــازی در بازی ه ــه ب ــا ب بارس
ــد  ــس از چن ــا پ ــادت دارد. م ــی ع اروپای
بــازی دشــوار پــا بــه ایــن دیــدار خواهیــم 
گذاشــت و طبیعــی بــود کــه کمــی خســته 

باشــیم، بنابرایــن بــه نظــر مــن یکــی 
را  فصــل  بازی هــای  ســخت ترین  از 
ــان  ــرا انرژی م ــتیم زی ــر گذاش ــت س پش
ــه  ــز تخلی ــی نی ــا ناپول ــازی ب ــه خاطــر ب ب
ــتیم،  ــی هس ــرایط خوب ــود. در ش ــده ب ش
ایگوایــن خیلــی خــوب روی آمادگــی اش 
کار کــرده اســت. بایــد بــا شــور و انگیــزه 
و حــرارت در چنــد بــازی پیــش رو ظاهــر 
شــویم. هیــچ فایــده ای نــدارد کــه دائــم به 
ــل بارســا  ــد مقاب ــم کــه بای ــن فکــر کنی ای
ــان  ــازی خودم ــد ب ــم، فقــط بای ــازی کنی ب
ــا  ــه بارس ــنبه ب ــم. از یک ش ــام دهی را انج
فکــر می کنیــم، ولــی فقــط بــه ایــن 
ــازی  ــدی ماســت. ب ــازی بع ــه ب ــر ک خاط
بعــدی همیشــه مهــم اســت. وقتــی مقابــل 
ــل مســی، نیمــار، ســوارز و  ــی مث بازیکنان
ــادی  ــب ع ــد، ش ــرار می گیری ــتا ق اینیس
ــاده  ــد آم ــت. بای ــد داش ــش رو نخواهی پی
ــه  ــرده و ب ــه ک ــع حمل ــه موق ــیم و ب باش

ــم.« ــاع کنی ــع دف موق

خاویــر ماســکرانو، مدافــع بارســلونا پــس 
از شکســت تیمــش مقابــل مــاالگا تاکیــد 
ــر  ــد تاثی ــن شکســت می توان ــه ای ــرد ک ک
زیــادی در تعییــن تکلیــف قهرمــان فصــل 

داشــته باشــد. 
ــال،  ــتر از رئ ــازی بیش ــک ب ــا ی ــا ب بارس
ــب  ــالف در تعقی ــاز اخت ــا ۳ امتی ــاال ب ح
آن هاســت. در حالیکــه ال کالســیکو پیــش 
روســت، ماســکرانو تاکیــد کــرد کــه 
تیمــش بایــد در برنابئــو بــه پیــروزی 

ــد.  برس

او گفــت: »بایــد در ســانتیاگو برنابئــو 
ــیم  ــدوار باش ــیم و امی ــروزی برس ــه پی ب
رئــال امتیــاز از دســت بدهــد. ولــی ایــن 
ــم را  ــوان تی ــد. نمی ت ــات رخ می دهن اتفاق
ــان را  ــام تالش م ــا تم ــت، م ــر دانس مقص
کردیــم. متاســفانه بــازی را کنتــرل نکردیم 
ــز از  ــه چی ــم هم ــب افتادی ــی عق و وقت
دســت مان خــارج شــد. موقعیت هایــی 
بــرای بــه تســاوی کشــاندن بــازی داشــتیم 
ولــی ایــن را مــد نظــر داشــتیم کــه آن هــا 

ــاک هســتند.« ــه خطرن روی ضــد حمل

کارلــو آنچلوتــی، ســرمربی بایــرن مونیــخ 
ــش  ــش بی ــر بازیکنان ــه اگ ــرد ک ــد ک تاکی
ــه  ــند، در برنام ــال باش ــران رئ ــد نگ از ح
خواهــد  ایجــاد  اختــالل  خواب شــان 

شــد. 
ــگا  ــدس لی ــی بون ــوان قهرمان ــع عن مداف
آلیانــز  ایــن هفتــه در  چهارشنبه شــب 
ــک  ــه ی ــال در مرحل ــان رئ ــا میزب آره ن
چهــارم نهایــی چمپیونزلیــگ خواهــد 
ــا  ــق شــدند ب ــا شنبه شــب موف ــود. آن ه ب
نتیجــه 4-1 دورتمونــد را شکســت دهنــد 

ــاگردانش هشــدار  ــه ش ــی ب ــی آنچلوت ول
داد کــه نبایــد بیــش از حــد نگــران بــازی 

ــال باشــند.  ــا رئ ب
بــازی،  »بایــد روی ســبک  او گفــت: 
ــی  ــیم و خیل ــز باش ــتراتژی و... متمرک اس
ــرا اگــر بیــش  ــم. زی ــال فکــر نکنی ــه رئ ب
ــر  ــم، دیگ ــر کنی ــه رئــال فک ــد ب از ح
بــه  فردایــش  و  نمی بــرد  خواب مــان 

ــت.« ــم داش ــاز خواهی ــواب نی خ
رئــال بــا تســاوی 1-1 مقابــل اتلتیکــو پــا 

بــه ایــن دیــدار خواهــد گذاشــت. 

گواردیوال: براوو بهترین دروازه بان جهان گریزمان: رفتن به رئال؟ مشخص نیست!
برای سیستم من است

راموس: درهای رئال به روی گریزمان باز است

اوزیل: من تا به این جا موفق ام

کونته: بوی قهرمانی را احساس نمی کنم

آلگری: امتحان دشواری
 مقابل بارسا پیش رو داریم

ماسکرانو: باید در برنابئو رئال را شکست دهیم

آنچلوتی: اگر زیاد به رئال فکر کنیم، 
خواب مان نمی برد

اینیستا: یوونتوس سخت تر 
از ماالگا تنبیه می کند

دردسرهای بایرن 
در آستانه رویارویی با رئال

خوشحالی ایسکو از شکست 
بارسا مقابل ماالگا

ــب  ــب شنبه ش ــت عجی ــس از شکس ــلونا پ بارس
در زمیــن مــاالگا، خــود را بــرای مصــاف بــا 
یوونتــوس در یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان 

ــد. ــا می کن مهی
ــا دو  ــر مــاالگا ب بارســا در رقابت هــای اللیــگا براب
ــردن  ــم ک ــت ک ــا فرص ــورد ت ــت خ ــول شکس گ
اختــالف خــود بــا رئــال مادریــد صدرنشــین را از 

دســت بدهــد. 
ــت:  ــابقه گف ــان مس ــد از پای ــتا بع ــدرس اینیس آن
»یــک فرصــت خــوب را بــرای کــم کــردن فاصلــه 
بــا رئــال از دســت دادیــم. امیــدوارم دیگــر چنیــن 
ــای الزم را  ــم امتیازه ــد و بتوانی ــی رخ نده اتفاق
کســب کنیــم. صحبــت کــردن دربــاره داوری هــم 
فایــده ای نــدارد. او بارهــا ریتــم بــازی را گرفــت و 
بــازی را متوقــف کــرد. دیگــر ســودی نــدارد کــه 

ــاره داوری صحبــت کــرد.« درب
یوونتــوس: »بــازی خیلــی ســختی در پیــش داریم. 
ــتباهات  ــد اش ــه بای ــم ک ــت داری ــد روز فرص چن
خودمــان را رفــع کنیــم. بایــد شــرایط تیــم تغییــر 
ــر  ــا براب ــی در ایتالی ــی خوب ــازی خیل ــا ب ــد ت کن
ــه  ــتباهاتی ک ــر اش ــیم. اگ ــته باش ــوس داش یوونت
برابــر مــاالگا داشــتیم را برابــر یــووه تکــرار کنیــم، 
ــا ســخت تر از  ــم خــورد. آن ه ــه مشــکل خواهی ب

ــد کــرد.« ــه خواهن ــا را تنبی ــاالگا م م

ــه  ــر ب ــل نوی ــع مانوئ ــه موق ــت ب ــدم بازگش ع
ــا انتظــارش  ــه بایرنی ه ــود ک ــزی نب ــات چی تمرین

ــتند.  را داش
یــک روز پــس از پیــروزی خیــره کننــده 4-1 برابر 

دورتمونــد، تمرینــات بایــرن از ســر گرفته شــد. 
ــر  ــه نوی ــت ک ــار می رف ــروز انتظ ــن دی در تمری
ــاخص  ــنگربان ش ــا س ــد؛ ام ــته باش ــور داش حض
ــی روی  ــل جراح ــس از عم ــی، پ ــگاه مونیخ باش
انگشــت پــای چپش هنــوز نتوانســته بهبــودی الزم 

ــود.  ــات حاضــر ش ــرده و در تمرین ــدا ک را پی
ــه  ــد دیگــر، مصدومیــت هوملــس از ناحی ــر ب خب
ــه  ــنبه 10 دقیق ــود. او روز ش ــت ب ــای راس ــچ پ م
فرصــت بــازی برابــر دورتمونــد را پیــدا کــرد امــا 
دیــروز بــه دلیــل مصدومیــت تمریــن را نیمــه کار 

گذاشــت. 
بهبــودی  بایرنی هــا،  بــرای  خــوب  خبــر 
ــن  ــت؛ ضم ــتا اس ــکی و داگالس کاس لواندوفس
ــازی چهارشــنبه  ــه ب ــز ب ــر نی ــاس مول ــه توم این ک

ــید.  ــد رس ــال خواه ــر رئ براب

ــت  ــال شکس ــاالگای رئ ــل م ــتاره اه ــکو، س ایس
ــت.  ــن گرف ــابقش را جش ــم س ــر تی ــا براب بارس

ایســکو دقایقــی پــس از اتمــام دیــدار بارســلونا و 
ــاالگا، شکســت آبی اناری هــا را جشــن گرفــت.  م
بارســا در حالــی کــه می توانســت بــا برتــری برابــر 
مــاالگا بــه صــدر اللیــگا صعــود کنــد، بــا نتیجــه 
2-0 شکســت خــورد تــا فاصلــه اش بــا رئــال بــا 
یــک بــازی بیشــتر، بــه ســه امتیــاز افزایــش یابــد. 
ایســکو کــه از پیــروزی مــاالگا بســیار خوشــحال 
ــهامتی.  ــه ش ــت:» چ ــود نوش ــر خ ــود در توئیت ب

ــاالگا!« ــک م تبری
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فرصت های همکاری اقتصادی 
میان افغانستان و قزاقستان

ــترش  ــالش گس ــو در ت ــدی بدین س ــتان از چن افغانس
همکاری هــای اقتصــادی بــا قزاقســتان می باشــد. در 
ــع  ــارت و صنای ــاق تج ــل ات ــتا، دو روز قب ــن راس همی
ــتی را  ــل، نشس ــتان در کاب ــفارت قزاقس ــتان و س افغانس
ــا و  ــت همکاری ه ــای تقوی ــی راه ه ــدف بررس ــه ه ب
ــد.  ــزار کردن ــور برگ ــان دو کش ــارت می ــترش تج گس
کــه  کردنــد  تاکیــد  طــرف  دو  نشســت  ایــن  در 
همکاری هــای اقتصــادی میــان دو طــرف بایــد تقویــت 

ــوند. ــته ش ــر راه برداش ــود از س ــع موج ــود و موان ش
ــور  ــان دو کش ــاری می ــادالت تج ــر مب ــال حاض در ح
نزدیــک بــه نیــم میلیــارد دالــر در ســال می باشــد. 
هرچنــد ســهم افغانســتان در ایــن مبــادالت ناچیــز 
اســت، امــا بــا ایــن هــم تقویــت ایــن رابطــه می توانــد 
فرصت هــای زیــادی را فراهــم آورد. اهمیــت گســترش 
ــبات  ــه مناس ــتان در حالی ک ــا قزاقس ــاری ب ــط تج رواب
تجــاری افغانســتان بــا پاکســتان به شــدت آســیب 
ــت.  ــده اس ــته ش ــش برجس ــش از پی ــت، بی ــده اس دی
افغانســتان پیــش از ایــن وابســته بــه تجــارت بــا 

پاکســتان و مرزهــای آن کشــور بــرای واردات کاال بــود 
ــان دو کشــور  ــن تنش هــا می ــاال گرفت و حــاال پــس از ب
و برهــم خــوردن روابــط تجــاری، تالش هــا بــرای 
ــالش  ــت. ت ــه اس ــش یافت ــل افزای ــای بدی ــن راه ه یافت
ــا قزاقســتان  ــرای گســترش همکاری هــای اقتصــادی ب ب
ــًا  ــن کار اساس ــرد و ای ــن راســتا صــورت می گی در همی
ــود شــرایط اقتصــادی و  ــرای بهب ــزرگ ب یــک هــدف ب
ــت.  ــور اس ــاری در کش ــکالت تج ــع مش ــن رف همچنی
ــط  ــت رواب ــرای تقوی ــاد ب ــای زی ــتان ظرفیت ه قزاقس
اقتصــادی دارد و برقــراری مناســبات درســت اقتصــادی 
ــد جهشــی را در اقتصــاد کشــور به وجــود آورد.  می توان
در این جــا به طــور فشــرده بــه برخــی فرصت هــای 

ــود.  ــاره می ش ــود اش موج
اول، قزاقســتان کشــور پهنــاور بــا منابــع عظیــم انــرژی 
ــن  ــر ای ــرف دیگ ــد. از ط ــت و گاز می باش ــه نف از جمل
کشــور، یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان گنــدم و آرد 
ــتان  ــم در قزاقس ــت عظی ــن ظرفی ــت. ای ــان اس در جه
زمینه هــای همــکاری گســترده را میــان دو کشــور فراهــم 

مــی آورد. تقویــت همکاری هــای تجــاری  در ایــن زمینــه 
بــه نفــع هــردو کشــور اســت و تمایــل جــدی بــرای آن 
در هــر دو طــرف وجــود دارد. از یک طــرف افغانســتان 
بــا کمبــود آرد و گنــدم و همچنیــن انــرژی نفــت و گاز 
ــا آن را از مراجــع نزدیــک  ــاز دارد ت مواجــه اســت و نی
ــتان  ــر قزاقس ــرف دیگ ــد و از ط ــن کن ــه تامی و کم هزین
در جســت وجوی بازارهــای بکــر بــرای مــازاد تولیــدات 
خــود می باشــد. قزاقســتان در جســت وجوی بازارهــای 
نزدیــک اســت تــا هزینــه ی حمل ونقــل مــازاد تولیــدات 
آن کشــور به خصــوص آرد و گنــدم کمتــر باشــد و 
ــرای مصــرف بازارهــای خارجــی مناســب  قیمــت آن ب
ــای  ــن بازاره ــن افغانســتان، یکــی از همی باشــد. بنابرای
مناســب بــرای گنــدم قزاقســتان و همچنیــن نفــت و گاز 

ــد. ــور می باش آن کش
موقعیــت  در  جفرافیایــی  به لحــاظ  قزاقســتان  دوم، 
اتصــال  نقطــه ی  می توانــد  و  دارد  قــرار  مناســبی 
ــد.  ــیاه باش ــای س ــیه و دری ــن، روس ــه چی ــتان ب افغانس
ــاری  ــبات تج ــادی ومناس ــای اقتص ــت همکاری ه تقوی
ــتان  ــال افغانس ــه ی اتص ــد زمین ــور می توان ــان دو کش می
ــول  ــم آورد. در ط ــز فراه ــره را نی ــه کشــورهای متذک ب
ــرده  ــالش ک ــتان ت ــت افغانس ــته دول ــال گذش ــد س چن
ــوان یکــی از  ــن به عن ــا چی ــط خــود را ب ــا رواب اســت ت
بزرگتریــن اقتصــاد دنیــا تقویــت کنــد. رســیدن بــه ایــن 
هــدف، به گونــه ی مســتقیم فراهــم نیســت و افغانســتان 
ــه  ــق کشــورهای آســیای میان ــا از طری ــد اســت ت نیازمن
به خصــوص قزاقســتان خــود را بــه چیــن وصــل ســازد. 
در حــال حاضــر، خــط آهــن تجــاری میــان افغانســتان و 
ــه  ــر گون ــد و ه ــور می کن ــن از خــاک قزاقســتان عب چی
ــورهای  ــق کش ــا از طری ــه تنه ــن زمین ــاف در ای انکش
ــدور می باشــد. از طــرف  ــه و قزاقســتان مق آســیای میان
دیگــر تاجــران افغــان در تالش انــد تــا از طریــق 

قزاقســتان راهــی بــرای دسترســی بــه بازارهــای روســیه 
ــی  ــادرات برخ ــرای ص ــور ب ــد و آن کش ــت آورن به دس
کاالهــا از جملــه میوه هــای تــازه و خشــک و همچنیــن 
برخــی اقــالم دیگــر از جملــه ســنگ های قیمتــی ماننــد 
ــه  ــت. در صورتی ک ــب اس ــیار مناس ــر بس ــنگ مرم س
ــود،  ــت ش ــتان تقوی ــتان و قزاقس ــان افغانس ــط می رواب
آن کشــور نقطــه ی اتصــال تاجــران افغــان بــه دو 
ــردد  ــیه می گ ــن و روس ــد چی ــه مانن ــم منطق ــور مه کش
و همچنیــن دسترســی تاجــران افغــان بــه دریــای ســیاه، 
ــی  ــارت بین الملل ــر تج ــیع ت ــوزه ی وس ــا ح ــان را ب آن

وصــل می کنــد.
ــر  ــاد جماهی ــتقالل از اتح ــس از اس ــتان پ ــوم، قزاقس س
شــوروی، مســیر رشــد اقتصــادی را بــه ســرعت 
ــی از  ــر یک ــال حاض ــتان در ح ــت. قزاقس ــوده اس پیم
ثروت مندتریــن کشــورهای آســیای میانــه اســت و 
ایــن وضعیــت مناســب اقتصــادی می توانــد بــاب 
همکاری هــای بیشــتری را بــا افغانســتان بگشــاید. 
تقویــت همکاری هــای اقتصــادی میــان دو کشــور 
ــرای ســرمایه گذاری های قزاقســتان در  ــد راه را ب می توان
ــاز کنــد. هم اکنــون 44 شــرکت قزاقســتانی  افغانســتان ب
در افغانســتان بــه ارزش ۳0 میلیــون دالــر ســرمایه گذاری 
کرده انــد و تمایــل بــرای ســرمایه گذاری های بیشــتر 
ــت  ــی و دول ــرکت های قزاق ــان ش ــتان در می در افغانس
آن کشــور وجــود دارد. افغانســتان فرصت هــای زیــادی 
در  متعــدد  دارد. ســکتورهای  بــرای ســرمایه گذاری 
ــی  ــد منابع ــرمایه گذاری اند و بای ــد س ــتان نیازمن افغانس
بــرای اشــباع ایــن نیازهــای فراهــم شــود. در طــول چند 
ــت در جلــب توجــه ســرمایه گذاران  ســال گذشــته دول
ــوده اســت و  ــاکام ب داخلــی و خارجــی در افغانســتان ن
ــای  ــت و نهاده ــت دول ــن کار در اولوی ــد ای ــاال بای ح

ــد. اقتصــادی کشــور باش


