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در  افغانستان  رییس جمهور  غنی  اشرف  است  قرار 
بازدید  هند  از  بار رسمًا  نخستین  برای  هفته جاری 
نماید. برای دهلی جدید این فرصتی خواهد بود تا 
زمینه های از دست داده به رقیبان اش چین و پاکستان 

را دوباره به دست بیاورد.
اشرف غنی بیشتر از سلفش حامد کرزی با پاکستان 
داخل مراوده است تا کمک این کشور را در جهت 
یک راه حل از طریق مذاکره با شورشیان طالب به 
دست آورد و با چین در تماس است تا از نفوذش در 
این پروسه شکننده صلح استفاده نماید و این کشور 
را به سرمایه گذاری در اقتصاد افغانستان تشویق کند.

در هفت ماه اول حکومت اشرف غنی، هند در این 
در  گفت وگوها  است.  نداشته  آوردی  دست  زمینه 
با هند به شمول فروش  مورد مشارکت استراتژیک 

قابل مالحظه تجهیزات نظامی مسکوت گذاشته شده 
اند که در بازدیدهای پیهم کرزی مطرح بودند.

کارشناسان می گویند که نقش در حال ظهور چین در 
دالری  میلیارد  اعالن سرمایه گذاری 46  افغانستان و 
چین در پاکستان که همسایه و رقیب هند در عرصه 

تسلیحات هسته یی است،...            ادامه صفحه 6
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فیــــفا:

کمیسیون های انتخاباتی در 36 مورد از قانون سرپیچی کردند

پولیس مقدونیه روز جمعه گفت چهارده مهاجری که 
در  باشند، شب  سومالیا  و  افغانستان  از  می شود  فکر 
حالی که در امتداد راه آهن راه می رفتند و قصد رفتن 
به شمال به سوی اتحادیه اروپا را داشتند، توسط یک 

قطار سریع السیر کشته شده اند.
این گروه به ساعت 10 و 30 دقیقه پنجشنبه شب، در 
امتداد خط آهن در یک...                ادامه صفحه 6

چین روز جمعه بر یافتن راه حل سیاسی برای مسأله افغانستان 
تاکید کرد.

هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز جمعه در 
کنفرانسی مطبوعاتی در پاسخ به سوالی دربارۀ تشدید حمالت 
طالبان در فصل بهار، از طرف های مختلف خواست به دنبال 

راه حل سیاسی در افغانستان باشند.
هونگ لی گفت: چین همیشه معتقد است راه حل واقعی به 
منظور حل مشکل افغانستان تنها از طریق پیشبرد آشتی ملی 

امکان پذیر است. 
وی افزود : »ما از پیشبرد مراحل...              ادامه صفحه 6

سفیر هند در کابل می گوید که کشورش در جنگ های نیابتی 
در افغانستان دخیل نیست و دهلی نو تنها برای بازسازی این 

کشور فعالیت می کند.
به  جمهوری  رییس  غنی  اشرف  سفر  آستانه  در  امرسنها، 
هندوستان گفته است که کشورش، در رقابت با پاکستان در 

افغانستان قرار ندارد.
او همچنان موجودیت افراد وابسته به داعش در افغانستان 
را برای تمام کشورهای منطقه از جمله هندوستان خطرناک 
خواند و گفت که این خطر تنها متوجه همسایگان افغانستان 

نیست.
تروریستی  گروه  هیچ  فعالیت  امرسنها،  آقای  گفته  به 
بدون کمک خارجی دوام نمی کند و در این مورد شک و 

تردیدهای جدی در باره داعش وجود دارد.
و  مسلح  افراد  فعالیت  که  افزود  کابل  در  هند  سفیر   
پایگاه های  این گروه ها  زمانی که  تا  دولتی  نهضت های ضد 

خارجی نداشته باشند امکان پذیر نیست.
بلند  هیات  یک  راس  در  جاری  هفتۀ  غنی،  اشرف  محمد 
پایه به هند سفر می کند و قرار است در جریان این سفر، با 

مقام های هندی در باره مسایل مختلف گفت وگو کند.
به  غنی  آقای  سفر  در  که  می گوید  کابل  در  هند  سفیر 
اقتصادی  و  امنیتی  موضوعات  روی  طرف  دو  هندوستان، 

بحث خواهند کرد.
او به رادیو آزادی گفته است: »ما در باره سیاست گفت وگو 
اقتصادی و هر  امنیتی و پیشرفت  می کنیم، درباره وضعیت 

آنچه که رییس جمهور غنی در نظر دارد.«
سفیر هند همچنان تاکید کرد که کشورش افغانستان را تنها 
نخواهد گذاشت چرا که به گفه او دو کشور باهم تعهداتی 

دارند.
هندوستان و پاکستان دو کشوری اند که اختالفاتی استراتژیک 
با هم دارند و روابط میان افغانستان، پاکستان و هندوستان، 

همواره با گمانه زنی های زیادی همراه بوده است.
را  هند  و  افغانستان  میان  گرم  رابطه  همواره  پاکستانی ها 
اقدامی علیه خود تلقی کرده و تالش کرده تا این روابط را 
خدشه دار سازد اما، سفیر هند می گوید که روابط میان کابل 

و دهلی جدید همواره گرم و دوستانه بوده است.

14 مهاجر افغانستانی و سومالیایی 

در مقدونیه زیر قطار شدند

چین با تاکید بر حل سیاسی مسألۀ افغانستان:

آمادۀ ایفای نقش سازنده 
هستــیم
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هیچ گروه تروریستی بدون کمک خارجی دوام نمی کند 
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گروه طالبان با نشر اعالمیه یی از آغاز حمالت 
و  کشور  امنیتی  نیروهای  علیه  خود  بهارِی 
خارجی خبر داده است. در این اعالمیه که در 
قرار گرفته، گفته شده  اختیار رسانه های کشور 
که عملیات موسوم به »عزم« از تاریخ چهارمِ ثور 
فضایی  در  اعالمیه یی  چنین  نشر  می شود.  آغاز 
و  از صلح سخن می گوید  افغانستان  دولِت  که 
خوش بینی هایی که نسبت به آغاز گفت وگوهای 
صلح با پادرمیانِی برخی کشورهای منطقه وجود 

دارد، به چه معناست؟ 
این  داشته اند،  جنگ  فصِل  همواره  طالبان 
نشِر  بدون  حتا  که  است  آشکار  چنان  موضوع 
اعالمیه هم می شد در مورد آغاز حمالت طالبان 
با شروِع فصِل بهار مطمین بود. طالبان در سیزده 
سال گذشته، فصل بهار را بهترین موسومِ جنگی 
را  خود  حمالِت  تشدید  و  دانسته  خود  برای 
آغاز کرده اند. اما این بار مثل این است که طالبان 
علیه  اعالم جنگ رسمی  و  اعالمیه  این  نشر  با 
دولت افغانستان و نیروهای خارجی مستقر در 

کشور، اهداف دیگری را نیز دنبال می کنند. 
حاال گروه طالبان تنها گروه جنگی در افغانستان 
راه  از  نظام  تغییر  آن،  اصلی  هدف  که  نیست 
حاال  طالبان،  کنار  در  باشد.  جنگ  و  خشونت 
اسالمی«  »دولت  به  آوازۀ حضور گروه موسوم 
افغانستان  از  نیز در بخش هایی  یا همان داعش 
که  ننگرهار  مرگبار  حملۀ  می شود.  شنیده 
غیرنظامی  چهل  از  بیش  شدن  کشته  به  منجر 
از  یکی  شد،  تن  صد  از  بیش  شدِن  زخمی  و 
تکان دهنده ترین و هولناک ترین حمالتی بود که 
طی سال های پسین انجام شده بود و مسوولیِت 

آن را گروه داعش به عهده گرفت. 
در  داعش  که حضور  داد  نشان  ننگرهار  حملۀ 
برخی  این،  از  پیش  است.  جدی  افغانستان 
رهبران جهادی و سیاسِی کشور از حضور افراد 
این گروه در بخش های شمالی و غربی کشور 
هرگز  افغانستان  دولت  اما  بودند.  داده  هشدار 
داعش  حضور  ننگرهار،  مرگبار  حملۀ  زمان  تا 
در کشور را تأیید نکرده بود. اما پس از حملۀ 

ننگرهار رسمًا رییس جمهوری که همان روز به 
بدخشان سفر کرده بود، پذیرفت که داعش در 

افغانستان حضور یافته است. 
شاید یکی از هدف های طالبان از آغاز حمالت 
این  فعالیت های  ادامۀ  و  حضور  تثبیت  بهاری، 
به  گزارش هایی  این  از  پیش  زیرا  باشد.  گروه 
نشر رسیده بود که گویا طالبان در بخش هایی از 
افغانستان بیرق های سفید طالبانی را به بیرق های 
سیاه داعشی تبدیل کرده اند. برخی از تحلیل گران 
فکر می کنند که با حضور داعش در افغانستان، 
حضور طالبان به پایان می رسد و عماًل این گروه 
این  حال،  همین  در  می گیرد.  را  طالبان  جای 
فعالیت های  آغازِ  در  که  دارد  وجود  نیز  شایعه 
از  طالبان  رهبری  سوریه،  و  عراق  در  داعش 
افغانستان  بود که در اوضاع  این گروه خواسته 
دخالت نکند. ولی بعداً گفته شد که داعش بدون 
می خواهد  طالبان،  رهبران  درخواست  به  توجه 

وارد منطقه و از جمله افغانستان شود. 
با آن که میان افکار طالبان و داعش تفاوت زیادی 
گسترده گی  دلیل  به  داعش  ولی  ندارد،  وجود 
برای  خطری  می تواند  فعالیت هایش،  حوزۀ 
طالبان تلقی شود. از جانب دیگر، مدت هاست 
که حرف های ضدونقیض در مورد رهبر طالبان 
گفته می شود و حتا آوازه هایی وجود دارند که 

مالعمر دیگر در قید حیات نیست. 
ولی  نباشد،  چه  و  باشد  زنده  چه  طالبان  رهبر 
یک مسأله کاماًل مشخص است که از مدت های 
با  او  روابط  و  ندارد  خبر  او  از  کسی  زیادی 
است.  نشده  برقرار  نیز  افرادش  نزدیک ترین 
شاید هدِف دیگر از نشر اعالمیۀ جنگی طالبان 
این باشد که به نحوی حضور رهبر این گروه را 

به اثبات رساند. 
در  طالبان  فعالیت های  نوع  دیگر،  موضوع 
گذشته  سال  سیزده  در  طالبان  است.  افغانستان 
به شدت  بل  نداشته اند،  دستاوردی  نه تنها 
منزوی شده اند. طالبان به دلیل کشتار بی رحمانۀ 
غیرنظامیان و قرائِت به شدت تندروانه از اسالم، 
پایگاه اجتماعی در میان مردم افغانستان ندارند. 

شاید گاهی عده یی از این گروه حمایت کنند، 
طالبان هرگز  برخی حرکت های  از  اما حمایت 
نمی تواند به معنای کمک کردِن این گروه برای 
از  اگر  به شمار رود. عده یی  به قدرت  رسیدن 
طالبان در کشور حمایت می کنند، به دلیل فساد 
دولتی  فاسد  مسووالِن  برخی  بی بندوباری  و 
است که چهرۀ زشتی از نظام ترسیم کرده اند. در 
برخی از موارد نیز محاکِم طالبان به دلیل فساد 
اهالی  از  برخی  توجه  مورد  کشور،  محاکم  در 

دوردسِت کشور قرار گرفته است. 
این ها همه هرگز و هرگز نشانۀ پایگاه اجتماعی 
و سیاسِی طالبان در میان مردم افغانستان نیست. 
برای برهم زدن امنیت، یک گروه کوچک کافی 
داشتن  با  که  گروهی ست  نیز  طالبان  است. 
وحشت  و  ترس  می تواند  انتحارکننده  افراد 
حال  در  که  نیست  گروهی  ولی  اندازد،  به راه 
از  حتا  را  قدرت  کسِب  امکان  و  توان  حاضر 
اعالمیه  نشر  با  طالبان  باشد.  داشته  نظامی  راه 
می خواهند بگویند که هم چنان به عنوان تهدید 
طالبان  اعالمیۀ  اما  نشوند.  گرفته  دست کم  باید 
خوش بینی های  آن،  و  دارد  هم  دیگر  بُعد  یک 
و  کشور  دولت مرداِن  برخی  بی اساِس  و  واهی 
روند  آغاز  به  ریاست جمهوری  ارگ  به ویژه 
گفت وگوهای صلح و حسن نیِت سیاست مداران 
پاکستانی نسبت این روند است. اگر طالبان در 
پی صلح و مذاکره با دولت اند، پس اعالمیۀ آغاز 

جنِگ بهاری به چه معناست؟! 
این اعالمیه ثابت می کند که بحث گفت وگوهای 
صلح، از حد خوش خیالی های عده یی در رأِس 
قدرت فراتر نرفته است. آقای غنی که آن همه با 
بوق و کرنا از آغاز گفت وگوهای صلح اطمینان 
می داد، با نشر اعالمیۀ طالبان مشخص شد که او 
نیز هم چون حامد کرزی رییس جمهوری پیشین 
با  نزدیکی  که  می کند  فکر  و  شده  توهم  دچار 
و  صلح  سوی  به  دریچه یی  می تواند  پاکستان 

امنیت در افغانستان باز کند.
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احمـد عمران

صـلح 
      و جنـِگ

                  طالبـان

 

ادعای والی پکتیکا و بعد هم رد ادعایش و پوزش خواهی از 
رییس جمهور، به هیچ عنوان نشان دهندۀ این نیست که کسانی 
در شورای امنیت یا جاِی دیگری در حکومت برای گروه های 

تروریستی امکانات فراهم نمی کنند. 
سخنان والی پکتیکا نشان دهندۀ این مسأله است که یا اظهاراِت 
اوِل او واقعیت بوده و اظهارات دومش، ناشی از فشارها بر او 
ایراد شده؛ و یا هم این که سخنان اول او، به هدِف ایجاد فضای 
تبلیغاتی به نفع دشمن بوده و آن اظهارات و این پوزش خواهی 
اظهاراِت  نفع  باشد،  هرچه  است.  داده  سامان داده صورت  را 
والی پکتیکا در فرضیۀ دوم را داعش و طالبان می برند و با آن 

مانور می دهند.
 اما قصۀ این حمایت ها و رابطه داشتن ها تنها به اظهاراِت والی 
پکتیکا مربوط نیست که با پوزش خواهِی او خاتمه یابد. ادعای 
اعضای  از  برخی  باید  است  گفته  که  بغالن  پولیس  فرمانده 
شورای والیتی به خاطر داشتن رابطه با طالبان در زندان باشند ـ 
بلخ  والی  اظهارات  و  بدخشان  پولیس  فرمانده  اظهارات  و 
برخی  اظهاراِت  نیز  و  پروان  والی  پیِش  چندی  اظهاراِت  و 
نشان  همه  و  همه  غزنی...  والی  دربارۀ  غزنی  نماینده گاِن  از 
می دهند که کسانی در دروِن نظام در حمایت از طالبان قرار 
دارند. هم چنان حضور همکاراِن تروریستان و دشمناِن مردم به 
هر نامی که باشد، در نهادهای امنیتی انکارشدنی نیست و ده ها 
مورد وجود دارد که نشان می دهد طالبان از چند سو در داخل 

نظام حمایت شده و می شوند. 
اتفاق می افتد،  امروز  تمام آن چه  اکنون واضح شده است که 
دنباله و نتیجۀ مکانیسِم برنامه ریزی شده یی است که خطِر آن از 
ابتدای امر معلوم بود، ولی متأسفانه هیچ کاری برای جلوگیری 

از آن صورت نگرفت.
جاسوساِن  وجود  از  به صراحت  افغانستان  دولت  بارها  البته 
به  است.  زده  ادارۀ خود حرف  زیر  دستگاه های  در  خارجی 
هر صورت، آن چه مهم به نظر می رسد، وجود واقعیتی به نام 
»جاسوس« و »دشمن« در میان نیروهای امنیتی  و حتا سیاسِی 
افغانستان است. از مدت های درازی بدین سو، چنین واقعیتی 
همکار  عناصِر  وجود  از  همواره  رسانه ها  و  بود  شده  کشف 
اما حکومت  بودند؛  داده  اطالع  با دشمن در دروِن حکومت 
واقعیِت  این  ویرانگرش،  مصلحت های  ادامۀ  در  افغانستان 

محض را نادیده انگاشت.
تعامالت  راه  از  عناصری  چنین  که  بود  آن  بر  تصور 
شده اند.  جابه جا  افغانستان  امنیتی  ادارات  در  درون سازمانی، 
امنیتی در بسا  ارگان های  بلندپایۀ  افراد  از  طوری که بسیاری 
احتمال می رود  و  طالبان شده اند  با  به همکاری  متهم  موارد، 
افراد پایین رتبه نیز به وسیلۀ همین مقامات در ارگان های امنیتی 
تعبیه شده باشند. هرچند این موضوع چندین بار سرخِط خبرها 
قرار گرفت، اما هیچ اقدامی از سوی حکومت افغانستان رونما 

نشد.
حال تنها کار و اقدام به ظاهر محافظه کارانه و پیش گیرانه، این 
است که باید روی اعضای شورای امنیِت افغانستان به خصوص 
بخش مشاوریِت آن که یک بخِش کالن است، دقِت الزم شود 
افراد همسو و  که  امنیتِی کشور تالش شود  ارگان های  در  و 
همکار با تروریستان شناسایی گردند. مسلمًا تصفیۀ ارگان های 
این  در  جدی  امر  یک  متهم،  و  مشکوک  مقاماِت  از  امنیتی 
راستا شمرده می شود. اما عرصه و زمینۀ دیگر، می تواند تهیۀ 
مکانیسمی دقیق و طراحِی یک سیستِم هوشمند و مدرن برای 
ولی  باشد.  کشور  امنیتی  ارگان های  به  افسر  و  سرباز  جلب 
برای  راسخ  عزمی  داشتِن  آن هم،  از  دشوارتر  و  بزرگ تر  امِر 
دولت دارِی خوب و رهایی از موانعی ست که دولت داری را به 

شرکت داری تقلیل می دهد.
پیرامون  مطرح شده  ادعاهای  همۀ  باید  ملی  وحدت  دولت 
ستوِن پنجِم دشمن را جدی بگیرد و برای نجاِت کشور از شِر 
جاسوسان و منافقان، برنامۀ همه جانبه داشته باشد. اما بد بختانه 
تا زمانی که آقای غنی محاسباِت قومی را بر محاسباِت ملی و 
ارزشی ترجیح دهد، تا زمانی که برتری قومی و قبیله یی نزدِ 
او یک معیار باشد، تا زمانی که منافع پاکستان در همۀ قضایا 
لحاظ شود و تا زمانی که افغانستان میدان نفوذِ ابرقدرت ها به 
اوضاع  بهبودی   شاهد  نمی توان  پنداشته شود،  کشورها  دیگر 

بود.
از  عبرت  با  رییس جمهوری  که  داریم  انتظار  این همه،  با 
صفحات تاریِخ خون بارِ افغانستان، در منش و روِش سیاسی ـ 
مدیریتِی خود تجدید نظر کند. ورنه تکرارِ تاریخ و حرکِت رو 

به عقب، سرنوشِت محتومِ این کشور خواهد بود.

از ادعاها تا واقعیت ها

حملۀ ننگرهار نشان داد که حضور داعش در افغانستان 

جدی است. پیش از این، برخی رهبران جهادی و سیاسِی 

کشور از حضور افراد این گروه در بخش های شمالی و 

غربی کشور هشدار داده بودند. اما دولت افغانستان 

هرگز تا زمان حملۀ مرگبار ننگرهار، حضور داعش در 

کشور را تأیید نکرده بود.

 بحث گفت وگوهای صلح، از حد خوش خیالی های عده یی در رأِس 

ه با بوق و کرنا از 
ت. آقای غنی که آن هم

قدرت فراتر نرفته اس

طالبان 
، با نشر اعالمیۀ 

آغاز گفت وگوهای صلح اطمینان می داد

مشخص شد که او نیز هم چون حامد کرزی رییس جمهوری 

 با پاکستان 
پیشین دچار توهم شده و فکر می کند که نزدیکی

می تواند دریچه یی به سوی صلح و امنیت در افغانستان باز کند.
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»چالش شهر زیبا«؛ 
چالشی در دنیای مجازی برای پاک نگه داشتن دنیای واقعی

در روز جهانی زمین، خانه محیط زیست رنگین کمان 
در حرکتی مبتکرانه، کاربران شبکه های مجازی را به 
چالش شهر زیبا به منظور کمپاین زدودن زباله ها از 

سطح شهر به راه انداختند. 
دیروز جمعه چهار ثور 1394 ده ها تن از رضاکاران 
و فعاالن محیط زیستی با همکاری ریاست تنظیف 
شهرداری کابل، به جمع آوری زباله های مسیر میان 
دانشگاه کابل- کوته سنگی پرداختند. در این کمپاین 
مردمی، عالوه بر جمع آوری زباله ها، از کسبه کاران 
سالم  زیست  محیط  برای حفظ  هم  محل  اهالی  و 

تعهد اخذ شد.
از  و  کابل  شهر  شهروندان  تمام  از  چالش  این  در 
همه ی کاربران فضای مجازی دعوت به عمل آمد 
شهر  سطح  در  ها  زباله  اوری  جمع  کمپاین  در  تا 
بپیوندند که در نتیجه تعداد زیادی از شهر نیشینان 

شهر کابل ، فعاالن مدنی ، دست فروشان ، کارمندان 
، دکانداران و محصلین در این کمپاین ، سهم شان 
را به اجرا گذاشتند . مبدا کمپاین جمع آوری زباله 
الی چوک  ومقصد  کابل  پهنتون  جنوبی  دروازه  ها 

کوته سنگی بود . 
و  مجازی  چالش  این  اصلی  ی  انگیزه  و  هدف 
کمپاین محیط زیستی، دعوت هموطنان به همیاری 
توجه  جلب  و  تشویق  زیبا،  شهری  راستای  در 
به مساله حیاتی محیط زیست و  شهروندان کشور 
نهادینه کردن فرهنگ شهرنشینی و اصول شهروندی 

بود.
روزانه شش  می شود  گفته  که  است  حالی  در  این 
هزار تن زباله توسط ریاست تنظیف شهرداری کابل 
به بیرون از شهر انتقال داده می شود. ولی با وجود 
این هم عدم همکاری شهروندان سبب شده است 

که میزان سرسام آور زباله ها در کوچه ها و سرک های 
شهر، سیمای شهر را ناپسند کند.

نفوس بیش از شش میلیون شهروند در شهر کابل 
کاستی های  کنار  در  که  است  دیگری  عامل  هم 
محیط  تامیزانآلودگی های  شده  سبب  دیگر  اساسی 
زیستی در این شهر هر روز بیشتر و به تبع آن میزان 
مضرات و آسیب های آن روز به روز افزون تر شود.
از  زباله ها  جمع آوری  کمپاین  و  زیبا  شهر  چالش 
طرف خانه محیط زیست رنگین کمان به همکاری 
که  گردیده  برگزار  کابل  شاروالی  تنظیف  ریاست 
از  محیط زیستی  رضاکاران  کمپاین  این  است  قرار 
این پس هر هفته در یکی از مناطق شهر کابل برگزار 

شود.
گزارش از معصومه سطانی

آگاهان:
والی پکتیکا باید محاکمه شود

اوباما مسوولیت قتل دو گروگان را بر عهده گرفت

کاخ سفید می گوید دو گروگان امریکایی و ایتالیایی 
امریکا در منطقه مرزی  در عملیات ضد تروریسم 
کشته  امسال  جنوری  ماه  در  پاکستان  و  افغانستان 

شدند.
تاسف  خبر،  این  اعالم  با  بیانیه یی  در  سفید  کاخ 
شدید خود را از مرگ این دو گروگان ابراز کرده 

است.
پورتو  لو  جیووانی  و  امریکایی  واینستین  وارن 
ایتالیایی از چند سال پیش در دست القاعده بودند.

آقای واینستین ۷3 سال داشت و در سال ۲011 از 

خانه اش در الهور پاکستان ربوده شد. او به مدت 
در  بود و عمدتا  کرده  زندگی  پاکستان  در  ۷ سال 

طرح های توسعه اقتصادی فعال بود.
جیووانی لو پورتو 39 ساله و در سال ۲01۲ از شهر 
مولتان در پاکستان ربوده شد. او برای یک سازمان 

امدادرسان بین المللی کار می کرد.
یک مقام امنیتی به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته 
است که این دو گروگان در حمله هواپیمای بدون 
و  افغانستان  مرز  در  القاعده  مواضع  به  سرنشین 

پاکستان کشته شدند.

امریکایی  بیانیه خود گفته است دو  کاخ سفید در 
دیگر نیز که از اعضای القاعده بودند در این حمله 
کشته شده اند. یکی از این افراد آدام گدن بوده که 

زمانی سخنگوی گروه القاعده محسوب می شد.
باراک اوباما، رییس جمهوری امریکا گفته است که 
دو گروگان امریکایی و ایتالیایی »به طور تصادفی« 

در این عملیات کشته شده اند.
آقای اوباما بابت مرگ این دو فرد ابراز تاثر کرده 
باور  این  با  امریکایی  نیروهای  گفت  او  است. 
مورد  منطقه  در  که  کردند  را شروع  عملیات خود 
غیرنظامی  شهروند  هیچ  امریکایی  نیروهای  حمله 
حضور ندارد اما پیکارجویان، گروگان ها را در این 

محل مخفی کرده بودند.
رییس  جمهوری امریکا گفته است »مسئولیت این 

عملیات« به عهده اوست.
تطابق  در  عملیات  این  که  است  گفته  اوباما  آقای 
سفید  کاخ  تروریسم  ضد  عملیات  پروتکل های  با 

صورت گرفته است.
افراد  بیانیه ای،  صدور  با  واینستین  آقای  همسر 
گروگان گیر را مسئول نهایی مرگ شوهرش دانسته 
و  کنگره  نمایندگان  برخی  از  قدردانی  با  و  است 
مقامات پلیس فدرال امریکا، از »همکاری نامناسب 
و ناکافی عناصری از دولت امریکا« در این پرونده 

انتقاد کرده است.
انجام  در  که  اشتباهی  بابت  است  گفته  سفید  کاخ 
این عملیات پیش آمده، به خانواده های دو گروگان 

غرامت می پردازد.

هارون مجیدی
شماری از آگاهان نظامی می گویند، مسووالن امور خود و جامعۀ 
خود را تا هنوز نشناخته اند و تنها برای زر اندوزی و حفظ مقام 
خود تالش می کنند. آنان با اشاره به اظهارات اخیر والی پکتیکا 
که سپس  از مردم و دولت معذرت خواست، می گویند، اظهارات 
غیر مسووالنه سبب نابودی دولت خواهد شد و والی پکتیکا باید 

محاکمه شود.
این آگاهان هم چنان می گویند، اسناد قطعی وجود دارد که کمک ها 
به  حامدکرزی  حکومت  زمان  در  ملی  امنیت  شورای  طرف  از 
که  می رود  احتمال  و  گرفته  شمالی صورت  وزیرستان  مهاجران 
کمک ها  این  از  وزیرستان  جنگجویان  خانواده های  از   شماری 

استفاده کرده باشند.
عبدالرحیم متین والی پکتیکا هفتۀ گذشته گفت که شورای امنیت 
ملی دوصد هزار دالر امرکایی را به خانواده های گروه داعش در 

ولسوالی برمل کمک کرده است.
این  اعضای  بارها حضور  او  که  است  گفته  همچنان  متین  آقای 
گروه را در پکتیکا و شماری از والیات دیگر به شورایامنیت ملی 

گزارش دادده بود؛ اما هیچ گونه توجهی صورت نگرفته است.
در عین حال، داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور پیشین شورای امنیت 
گفته های والی پکتیکا را رد کرده گفته است، هیچ گونه کمکی به 
خانواده های داعش در زمان حکومت آقای کرزی صورت نگرفته 

است.
همراه  به  خود  با  را  زیادی  واکنش های  پکتیکا  والی  اظهارات   
مشاور  اتمر  حنیف  فراخوادن  خواهان  سناتوران  حتا  داشت، 

شورای امنیت ملی و والی پکتیکا به مجلس سنا شدند.
چند روز بعد از این اظهارات آقای متین در نشست خبری گفته 
آنان  مقابل  در  بل  نمی کند  حمایت  مخالفین  از  دولت  که  است 

می جنگد.
برداشت غلط شده و  او  از گفته های  متین گفته است که  آقای 
از ملت و دولت  این نسبت  به  به ذهنیت عامه صدمه وارده که 

معذرت می خواهم.
نورالحق  ریاست  به  را  هیأتی  این قضیه  بررسی  برای  نیز  دولت 

علومی وزیر امور داخله تعیین کرده است.
عتیق اهلل امرخیل آگاه مسایل نظامی به روزنامۀ ماندگار می گوید: 
اولیای امور افغانستان کسانی هستند که تا حال خود و جامعۀ خود 
را نشناخته اند و تنها راهی را که بلد اند این است که چگونه زر 

اندوزی کنند و مقام خود را حفظ کنند.
کجا  از  اظهارات  گونه  این  »نمی دانیم  می افزاید:  امرخیل  آقای 
باالی یک دیگر  به سر می برد،  می خورد؛ کشور در هرج و مرج 

انتقاد می کنند و ثبوتی هم ندارند.«
آقای امرخیل تصریح می دارد: »این گونه اظهارات و تهمت ها وطن 
را به طرف نابودی می برد، کسانی که به عنوان مأموران دولت کار 
می کنند زبان سیاست را نمی دانند که گفته های شان چه عواقبی را 
در قبال دارد، اینان افراد بی مسوولیت هستند و توسط کسانی در 

هر جا نصب شده اند.«
این آگاه نظامی خاطر نشان کرده می گوید که چون این اظهارات 
از طرف شخص مسوول در والیت پکتیکا صورت گرفته بر بنیاد 

قانون باید محاکمه شود.
این آگاه نظامی باور دارد که این گونه اظهارات مردم را هر روز 
باالی نظام بی باور می سازد و آنان تصور می کنند که در افغانستان 
دولت مافیایی و ملوک الطوایفی حاکم است و هر که در هر جا 
که رسید ساحه را از خود می سازد و خیال می کند میراث پدری 

برای شان رسیده است.
آقای امرخیل تأکید می کند: این گونه اظهارات مردم تصور می کنند 
که جنگ مخالفین را نیز دولت حمایت می کند و هر روز باالی 

نظام بی باور می شوند.
در این حال، جاوید کوهستانی آگاه دیگر نظامی می گوید: اسناد 
قطعی وجود دارد که این کمک ها به خانواده های مهاجر وزیرستان 
به  پیشین  رییس جمهور  زمان حکومت حامد کرزی  در  شمالی 

عنوان همدردی با آنان صورت گرفتهاست.
آقای کوهستانی می گوید: احتمال می رود یک بخش از پول های 
کمک شده به کسانی رسیده است که مستحق نبوده اند و شاید 
خانواده های افراد مسلحی که در وزیرستان هستند از این پول ها 

استفاده کرده باشند.
این آگاه نظامی می گوید: با تعیین هیأت بررسی این پرونده آرزو 
کافی  معلومات  مردم  برای  و  شود  روشن  قضیه  این  که  می برم 

داده شود.
او می گوید: حکومت باید در آینده  در بخش کمک ها توجه جدی 

داشته باشد تا کمک به مستحق برسد.
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خدیجه شرقی
آلتوسر استدالل می کند که ایدیولوژی نه به 
طرزی آشکار بلکه به گونه یی ضمنی عمل 
ایدیولوژی در کردارها، ساختارها  می کند؛ 
زیست  می انگاریم  بدیهی  که  تصوراتی  و 
می کند. ما ایدیولوژی را درونی می کنیم و 
تأثیراتش  و  ساده گی، حضور  به  این رو  از 

را نادیده می گیریم. )محمدی،11۵:13۸۸(
نیست  اعتقاداتی...  معنای  به  ایدیولوژی 
مجموعه یی  بلکه  می شماریم،  مذموم  که 
شایع ترین  که  است  تصاویر  و  گفتارها  از 
دانش و ارزش ها... را شامل می شود. بنا به 
این استدالل، با کمک ایدیولوژی است که 
حکومت و سرمایه داری می توانند خودشان 
کنند...  بازتولید  انقالب  تهدید  بدون  را 
اگرچه  غالب  ایدیولوژی  آلتوسر،  نظر  از 
است،  نسبی  و  سیاسی  امری  واقع  در 
ظاهراً  امری  به  شدن  تبدیل  معرض  در 
طبیعی، جهان شمول و ابدی قرار می گیرد. 

)دیورینگ،۷:13۸۲(
پدیده یی  ایدیولوژی  آلتوسر،  زعم  به 
می نویسد:  آلتوسر  است.  ناخودآگاه 
از  نظامی  حقیقت  در  ایدئولوژی 
این  مواقع  بیشتر  در  اما  داللت هاست 
ندارند.  آگاهی  به  ارتباطی  هیچ  داللت ها 
و  تصاویر  صورت  به  اغلب  این ها 

این ها  همۀ  ورای  در  ولی  هستند  مفاهیم 
جمعیت  بر  که  دارد  وجود  ساختارهایی 
به  نه  اما  می شود  اعمال  افراد  از  کثیری 
واسطۀ آگاهی شان؛ این ها ابژه های فرهنگی 
از  و  هستند  پذیرش  مورد  و  شده  ادراک 
طریق فرایندهایی که دور از دسترس افراد 
Fer� اعمال می شوند  بر آن ها  )می باشند، 

.)retter,۲006:۷۷
”موقعیت های  مفهوم  به کارگیری  آلتوسربا 
سوژه”)10( به انفعال عامل و سوژه اشاره 

از  که  می داند  موقعیتی  را  آن  و  می کند 
جانب دستگاه ایدیولوژیک دولتی به افراد 
نسبت داده می شود. »همۀ ایدیولوژی ها…
افراد  …که  هستند  کارکرد  این  دارای 
عادی و ملموس را به منزله سوژه ها …
به  مردم  که  را  شیوه هایی  بسازند…آلتوسر 
ارادۀ خود با این هویت ها سازگار می شوند 
نیازهای  بافت  به  پیوستن   چه گونه گی  و 
نظام برای بازتولید آن را مورد تأکید قرار 
اشغال  مردم  که  سوژه  جایگاه  می دهد. 
می کنند، طبیعی می نماید و لذا ایدیولوژی 
نمی شود«.  شناخته  چیزی  چنین  عنوان  به 

)اسمیت،94:13۸۷(
ایدیولوژی  آلتوسر،  اظهارات  طبق  بر 
به گونه یی  انسان هاست،  رفتار  تعیین کنندۀ 
که افراد را سوژۀ خویش قرار می دهد، در 
آن  بر روی  کنترل چندانی  افراد  که  حالی 
ندارند و به طرزی ناخودآگاه تحت سلطۀ 
آن قرار دارند. بنا به اعتقاد وی، ایدیولوژی 
بازتولید  به  را  خود  سوژه های  یا  عامالن 
حقیقت  در  و  جامعه  موجود  وضعیت 
بازتولید آرمان های نظام حاکم وا می دارد. 
بنابراین آلتوسر برای افراد در امر بازتولید 
آزادی قایل نمی باشد و آنان را منفعل تلقی 
می کند و در امر بازتولید برای ایدیولوژی 
در  و  می گیرد  نظر  در  را  نقش  مهم ترین 

طریق  از  بازتولید  وی  اعتقاد  به  حقیقت  
ایدیولوژی صورت می گیرد.

روبه رو  محدودیت هایی  با  آلتوسر  نظریۀ 
می باشد. بنا به اعتقاد برخی از منتقدان، وی 
گرفتار جبرگرایی  و تقلیل گرایی اقتصادی 
ایدیولوژی  از  تحلیل هایش  در  و  می شود 
توانایی انسان ها را برای رسیدن به آزادی و 
ساختن تاریخ شان نادیده می گیرد. عده یی از 
منتقدانش نظریاِت وی را به کارکردگرایی و 
انتزاعی بودن متهم می کنند. به عنوان مثال، 

بریتانیایی  مارکسیست  نو  مورخ  تامپسن 
اندازه  از  بیش  آلتوسر  کار  معتقد است که 
تجریدی و انتزاعی است و از سوی دیگر، 
جنبۀ  دارای  اجتماعی  فرایند  به  او  نگاه 
مفهوم  و  است  دترمینیستی  و  جبرگرایانه 
“استقالل نسبی” آلتوسر تنها یک سازوکار 
ساده را بیش از حد پیچیده می کند. )نقل از 

اسمیت، 9۵:13۸۷(
از  نظریاِت خویش  در طرح  بوردیو  پی یر 
دورکیم،  امیل  وبر،  ماکس  مارکس،  کارل 
است  پذیرفته  تأثیر  و...  اشتراوس  لوی 
تا  می کند  تالش  خویش  کارهای  در  و 
پیوندی میان سطوح ُخرد و کالن ایجاد کند 
دیگر  عبارت  به  بیامیزد.  درهم  را  آن ها  و 
در پی آن است که هم به ساختارها توجه 
کند و هم نقش عاملیت را در نظر بگیرد. 
برخالف موضع ساختارگرایی که جنبه های 
داوطلبانه و ارادی فرد را در برابر ساختارها 
نظریات  در  بوردیو  پی یر  می گیرد،  نادیده 
مطالعۀ  در  که  است  این  دنبال  به  خویش 
و  اجتماعی  اجتماعی، ساختارهای  زندگی 
بگیرد.  نطر  در  توامان  را  فردی  کنش های 
ساختارهای  برابر  در  را  کنش گر  بوردیو 

اجتماعی مبتکر و هدف مند می داند.
رابطۀ  دربارۀ  بوردیو  مهِم  مفاهیم  از  یکی 
و  اجتماعی  ساختارهای  میان  متقابل 
منش“)عادت واره(   ” مفهوم  کنش گران، 
ناخودآگاه  وجوهی  دارای  منش ها  است. 
بوده و در حقیقت در حکم دستورالعمل و 
قاعده برای شکل گیری کنش ها می باشند. به 
عبارت دیگر، منش ها محصول ساختارهای 
را  اجتماعی  شرایط  و  می باشند  اجتماعی 
بازتولید می کنند. به باور بوردیو رابطۀ میان 
کنش گران  و  اجتماعی  ساختار  و  منش ها 
بلکه  نیست،  یک سویه  رابطه یی  اجتماعی، 
قدرت  دارای  منش ها  برابر  در  کنش گر 
که  معنا  بدین  است،  نوآوری  و  ابتکار 
منش ها در چارچوب ساختارهای اجتماعی 
می کنند  تنظیم  و  طراحی  را  کنش  قواعد 
را  کنش گر  نوآوری  حال  عین  در  ولی 
سلب نمی کنند؛ از این رو در نظریۀ بوردیو 
آزادی  از  برابر ساختارها  در  نه کنش گران 
به طور کامل برخوردارند و نه ساختارهای 
کنش های  کنندۀ  محدود  کاماًل  اجتماعی 

عامالن اجتماعی قلمداد می شوند.
هر عامل اجتماعی با کسب موضعی نسبتًا 
میزان  و  سرمایه…  میزان  نظر  از  مساعد 
شخصی،  چه  و  اجتماعی  چه  رضایت، 
این  دارد  تمایل  ناخودآگاه،  یا  آگاهانه 
کند…  منتقل  خود  اخالِف  به  را  میراث 
این تمایل وی را وا می دارد که مجموعه یی 
انتقال  برای  را  بازتولیدی  راهبردهای  از 
وضعیت یا موضِع خود با تمامی مشخصات 
گیرد.  کار  به  ممکن  وجه  بهترین  به  آن، 

)شویره و فونتن،۵1:13۸۵-۵0(
در حیات  کنش گران  بوردیو،  عقیدۀ  بر  بنا 
اجتماعی با استفاده از قدرت اختیار و ارادۀ 
اجتماعی  ساختارهای  بازتولید  به  خویش 
وی  که  معناست  بدان  این  می پردازند، 
بین  را  متقابلی  رابطۀ  بازتولید  مقولۀ  در 
اجتماعی  عامالن  و  اجتماعی  ساختارهای 

لحاظ می کند.

پیش گیری از آفت به دلیل عوامل متعدد ایجادکنندۀ آن کار ساده یی نیست. با این 
حال، رعایت برخی نکات به شما کمک خواهد کرد تا کمتر دچار آفت شوید.

از خوردن غذاهایی که باعث تحریک مخاط دهان می شوند و به آن ها حساسیت 
دارید، پرهیز کنید. غذاهای تند و پرمصالح خطر ابتال به آفت را افزایش می دهد.

باعث آزرده گی مخاط شده و ممکن  یا نوشیدنی خیلی داغ نخورید، چون  غذا 
است باعث ایجاد آفت شود.

این  در  دهان  مخاط  گرفتن  گاز  احتمال  چون  نکنید،  غذاخوردن صحبت  موقع 
حالت بسیار باالست و می تواند منجر به آفت شود.

تا  بکشید  نخ  و  بزنید  مسواک  مرتب  طور  به  کنید.  رعایت  را  دهان  بهداشت 
باکتری های دهان کاهش یابد. در ضمن یادتان باشد با شدت زیاد مسواک نزنید 

تا مخاط دهان آزرده نشود.
سعی کنید استرس های روحی خود را تا حد امکان کاهش دهید.

اگر دچار کمبود آهن یا زینک یا ویتامینB 1۲ هستید، حتمًا با خوردن مواد غذایی 
حاوی این مواد یا مکمل ها کمبود آن ها را جبران کنید.

راه های مقابله با این زخم  دردناک
باید گفت آفت درمان خاصی ندارد و مثل تب خال باید دورۀ آن طی شود تا بهبود 
یابد. در نتیجه تمام درمان هایی که برای آفت ارایه می شوند، صرفًا با هدف کاهش 
درد و سوزش طراحی شده اند. درمان های متعددی در منابع مختلف برای کمتر 
شدن درد و سوزش آفت ذکر شده که به برخی از موثرترین آن ها اشاره خواهیم 

کرد.
می تواند  آفت  به  مبتال  نواحی  در  دهان شویه هـای ضدعفونی کننده  چـــرخاندن 
باعث کاهش درد این زخم شود. این قبیل دهان شویه ها با ضدعفونی کردن سطح 
زخم برای مدت قابل توجهی درد آن را ساکت می کنند. تنها اشکال این روش، 
سوزش شدید دهان هنگام چرخاندن مایع در دهان است که برخی از بیماران قادر 
به تحمل آن نیستند اما اگر بتوانید 30 ثانیه این سوزش را تحمل کنید، آن وقت تا 

مدت زیادی درد نخواهید داشت.
راه دیگر، استفاده از شربت دیفن هیدرامین است که به خصوص قبل از خوردن غذا 
می توانید از آن استفاده کنید. یک یا ۲ قاشق غذاخوری شربت دیفن هیدرامین را 
داخل نصف گیالس آب ولرم ریخته و آن را در دهان بچرخانید. در این صورت 
کل محیط دهان و زخم آفتی بی حس شده و شما می توانید به راحتی غذا بخورید. 
فقط یادتان باشد این محلول را نخورید، چون به شدت باعث خواب آلوده گی  تان 

خواهد شد.
پمادهایی در دواخانه در دسترس شماست که می توانید مقدار اندکی از آن را روی 
زخم آفتی بمالید. این پمادها حاوی مواد بی حس کننده یا ضدالتهاب بوده و درد 

شما را از بین می برند.
اگر به شربت آلومینیوم ام جی اس دقت کرده باشید، در زیر مایع شفاف باالی 
شیشه یک مایع غلیظ و سفیدرنگ وجود دارد که به آن شیر منیزیوم می گویند. 
شما می توانید با خالی کردن مایع باالیی شیشه، مقداری از شیر منیزیوم را روی 
اگر  را پوشانده و درد شما را کاهش می دهد.  ماده روی زخم  این  بمالید.  آفت 
از این مواد دسترسی ندارید، کمی یخ روی زخم بگذارید تا کمی  به هیچ یک 

بی حس شود.

منبع: مجلۀ سیب
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صفویه  سادات  سمانه 
آن  و  آشناست  کتاب  با  جست وجوگری  انساِن  هر 
آن  به  و  مي داند  مهرباِن خود  یارِ  و  را دوست خوب 
انس دارد. کتاب و یا به عبارتي علم، نقش مهمي در 
زنده گِي ما بازي مي کند. کتاب هاي خوب، علم آدمي را 
افزایش مي دهند و راه هاي روشني را به روي بشریت 

باز مي کنند. 
جهان هستی مملو از حقایق و عجایب شگفت انگیزي 
در پي جست وجوي  آغاز خلقت  از  انسان ها  و  است 
حقایق به شیوه هاي مختلف بوده اند و از این طریق در 

جهت اعتالي علم بشریت کمک کرده اند. 
اگر بخواهیم به عصر امروز نگاهي داشته باشیم، متوجه 
که  دارند  وجود  هنوز  بسیاري  حقایق  که  مي شویم 
کشف نشده اند و بشر امروز در گرفتاري ها و معضالت 

گوناگوني قرار گرفته است. 
اگر جامعۀ امروز را با گذشته مقایسه کنیم، به مشکالت 
پاسخ گوي  هنوز  ما  علِم  یعني  مي بریم.  پي  فراواني 
مشکل  شما  نظر  به  نیست.  ما  مشکالت  از  بسیاري 
کجاست و چه راه حلي بایستي اندیشیده شود؟چه گونه 
مي توانیم به سواالت خود پاسخ دهیم و راه حلي براي 

مشکالت پیدا کنیم؟ 
اگر بخواهیم اهمیت این مسأله براي مان شفاف تر شود، 
و  بیاندازیم  خودمان  موجودِ  وضع  به  نگاهي  بایستي 
براي مان  این موضوع  اهمیت  تأمل دقت شود،  با  اگر 
چند  به  است  بهتر  راستا  این  در  شد.  خواهد  آشکار 

نکته توجه شود: 
اگر به زنده گي افراد موفق و پیشرِو روزگار دقت کنیم، 
دارند.  سایرین  با  متفاوتي  زندگي  آن ها  که  مي بینیم 

یعني آن ها با علم و کتاب خواني انس خاصي دارند و 
این علم )یا به عبارتي روزِي تقسیم نشدۀ خداوند که 
زنده گي  در  نقش خاصي  برویم(  آن  دنبال  به  بایستي 

آن ها بازي مي کند. 
کشف  و  سؤاالت  به  پاسخ  و  مشکالت  براي حل  ما 
حقایق، نیاز به علم داریم. این علم درجاتي دارد و هر 
کسی با توجه به همِت خود به آن دست مي یابد. شاید 
بتوان گفت انساني که از این رزق الهي محروم است، 
پویایِي  و  حیات  زیرا  شده؛  غرق  بزرگ  گردابي  در 
انسان، در گرِو پاسخ دادن به سواالت و کشف حقایق 

مي باشد. 
اگر مبناي زنده بودن را بر اساس علم آموزي بگذاریم، 
گرفت.  خواهیم  انس  کتاب خواني  و  کتاب  به  آن گاه 
دنبال کشف حِل مشکالت خود  به  زنده  انساِن  یعني 
و دیگران است و نسبت به آن ها بي تفاوت نمي باشد، 
چرا که مي داند پاسخ تمام سواالِت خود را مي تواند از 

صحنۀ هستي استخراج کند. 
فرهنگ  که  مي شود  مطرح  رسانه ها  در  پیوسته 
کم تر  آن ها  و  ضعیف شده  مردمِ  بین  در  کتاب خواني 
به خواندِن کتاب مي پردازند. اما نهادها و اشخاصي که 
همه،  از  قبل  بایستي  هستند،  مشکل  این  حِل  پي  در 
جنبۀ روان شناسي این قضیه را در نظر بگیرند که چرا 
دارند،  را  فرهنگ  این  که  و کساني  کتاب خواند  باید 
چه کمکي به خود و دیگران مي کنند. زیرا کساني که 
انس با کتاب دارند، مي توانند بهترین مروجاِن فرهنگ 

کتاب خواني باشند. 
 

نکتۀ قابل توجه این است که محدودۀ کتاب خواندن، 

دلیل  به  گردد.  باید مشخص  فکر  تولید  و  علم  تولید 
آن که هر چه قدر هم که کتاب بخوانیم، بازهم مسایلي 
از  را  پاسخ شان  نتوانیم  است  ممکن  که  دارند  وجود 

کتاب ها به دست آوریم. 
انسان در مرحلۀ کتاب خواندن، نقش تکاثر را دارد و 
اما  مي کند؛  ذخیره  حافظۀ خود  و  ذهن  در  را  علومي 
را  و چشم  کوثر  نقش  که  برسد  مرحله یي  به  بایستي 
داشته باشد و از این ذخایر اوالً در جهت منفعت رساني 
و  علم  تولید  جهت  در  ثانیًا  و  دیگران  و  خود  به 
مختلف  آراي  تالقي  حاصل  که  جدید  اندیشه هاي 

اندیشمندان است، گام بردارد. 
نکتۀ دیگر، بحث مدیریت مطالعه و ایجاد مراکزي است 
که در این جهت تالش کنند. جامعۀ نخبه گان باید در 
این زمینه تالش کنند و هم چنین دولت مراکز پژوهشي 
و آموزشي یي تأسیس کند که در راستاي این هدف گام 
بر دارند. هر ساله مراکز مختلف پژوهشي، گزارشي از 
فعالیت ها و برنامه هاي خود ارایه مي دهند، اما مشکل 
این  است که این فعالیت ها مدیریت نمي شوند. بنابراین 
نیاز به وجود مرکزي واحد احساس مي شود که حاصل 
تمام مطالعات و پژوهش ها را ذخیره و دسته بندي کند. 
به  را  باید سعي کرد خود  و  است  رقابت  دنیا عرصۀ 
هم  و  هم خود  بتوان  تا  رساند  دانش  و  علم  قله هاي 
دیگران را از چشمه هاي علم سیراب کرد و در جهت 

نجات بشریِت امروز گام برداشت و دانست که علم، 
نوري است که خداوند در دل هر کس که بخواهد قرار 
مي دهد. توفیق دریافت این علم را از خداوند بخواهیم 
و بدانیم که سعادِت بشریت در این راه قرار داده شده 

است. 
نقش مروجان و مربیان را نیز نباید فراموش کنیم، زیرا 
آن ها الگوهاي خوبي در راستاي فرهنگ سازي مطالعه 
مربي،  یک  از  مفید  و  مؤثر  سخني  باشند.  مي توانند 
آثار  و  کند  بازي  اجتماع  در  را  مهمي  نقش  مي تواند 

مفیدي را بر جاي گذارد. 
در بین تمامي کتب، بهتر است از بهترین کتاب، یعني 
قرآن هم یاد شود. کتابي که چراغ روشن زنده گي بشر 

است و دستورات سازنده براي انسان سازي دارد. 
در  آن  کردِن  کاربردي  و  قرآن خوانی  فرهنگ  اگر 
نمونۀ  بهترین  خود  شود،  ساري  و  جاري  زنده گي، 
فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی خواهد بود. نکتۀ جالب 
این که اولین کلمۀ قرآن که بر پیامبر گرامي اسالم وحي 
این  اهمیت  این جا  و  است  کلمۀ خواندن  است،  شده 

موضوع دو چندان مي شود. 
امید است که بشِر امروز به شناخت وجودي خود، روز 
قله هاي  به  رسیدن  گام هاي  و  آید  نایل  بیشتر  روز  به 

رفیِع علم و دانش را به سالمت طي کند. 
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زیبا از سعدی
دو غزل  آمدی وه که چه مشتاق و پریشان بودم 

تا برفتی ز برم صورت بی جان بودم     
نه فراموشیم از ذکر تو خاموش نشاند 

که در اندیشۀ اوصاف تو حیران بودم     
بی تو در دامن گلزار نخفتم یک شب 

که نه در بادیه خار مغیالن بودم     
زنده می کرد مرا دم به دم امید وصال 

ور نه دور از نظرت کشتۀ هجران     
بودم 

به توالی تو در آتش محنت چو خلیل 
گوییا در چمن الله و ریحان بودم     

تا مگر یک نفسم بوی تو آرد دم صبح 
همه شب منتظر مرغ سحرخوان بودم     

سعدی از جور فراقت همه روز این می گفت
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم     

من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی

عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی 
 

  

ب کنندم که چرا دل به تو دادم 
دوستان عی

باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی 
 

  

ای که گفتی مرو اندر پی خوبان زمانه 

ما کجاییم در این بحر تفکر تو کجایی 
 

  

ف پریشان 
ت و ز نخدان و سر زل

آن نه خالس

ت خدایی 
که دل اهل نظر برد که سریس

 
  

پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند 

ک ننمایی 
تو بزرگی و در آیینه کوچ

 
  

ت رقیبان 
حلقه بر در نتوانم زدن از دس

ت به گدایی 
این توانم که بیایم به محل

 
  

ت 
ت نمایی و مالم

عشق و درویشی و انگش

ت تحمل نکنم بار جدایی 
همه سهلس

 
  

ب جوی و تماشا 
ت و ل

روز صحرا و سماعس

ت که دیگر بربایی 
در همه شهر دلی نیس

 
  

گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم 

چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی 

 
  

شمع را باید از این خانه به در بردن و کشتن

تا به همسایه نگوید که تو در خانۀ مایی 
 

  

ت که هرگز ز کمندت بگریزد 
سعدی آن نیس

ت که در بند تو خوشتر که رهایی 
که بدانس

 
  

خلق گویند برو دل به هوای دگری ده 

ک دو هوایی 
نکنم خاصه در ایام اتاب

 
  

ACKU
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14 مهاجر افغانستانی و...
گذرگاه تنگ نزدیک به شهر مرکزی ویلیس مقدونیه، 
قدم می زدند. یک قطار مسافربری بین المللی که از 
تسالونیکی شهر شمالی یونان، عازم بلگراد پایتخت 

صربستان بود، آن ها را زیر گرفت.
به گزارش فرانس پرس، راننده قطار گفته است که 
ده ها تن را دیده بود که نزدیک به خط آهن نشسته 
نداشته  را  قطار  ساختن  متوقف  فرصت  اما  بودند، 

است.
»راننده  است:  آمده  پولیس  مقامات  اعالمیه  در 
را  قطار  و  دهد  اخطار  آن ها  به  هارن  با  کوشید 
متوقف گرداند. بسیاری کوشیدند فرار کنند، اما 14 

نفر کشته شدند.«
ایوا کوتیفسکی سخنگوی پولیس گفته است که فکر 

 30 بزرگتر  گروه  یک  جزو  مهاجران  این  می شود 
تا 40 نفری بوده باشند. او گفت که پولیس هشت 
زمان  تا  و  اند  نگردیده  زخمی  که  را  دیگر  مهاجر 
رسیدن پولیس در آنجا بوده اند، زندانی کرده است. 
بازجویان  توسط  تا  اند  شده  برده  ویلیس  به  آن ها 
مورد تحقیق قرار گیرند. فکر می شود کسان دیگری 

که زنده مانده اند، فرار کرده باشند.
آنکه  برای  پناهجویان  گفته می شود که مهاجران و 
به  رسیدن  برای  باشند،  دور  به  پولیس  نظارت  از 
اروپای مرکزی و غربی، از یونان مسیر خط آهن را 
تعقیب می کنند. رسانه های محلی در ماه های نومبر 
و دسمبر سال گذشته از پنج حادثه مشابه در امتداد 
شش  آن  نتیجه  در  که  اند  داده  گزارش  آهن  خط 

مهاجر کشته شده بودند.
طریق  از  می خواهند  پناهجو  و  مهاجر  هزار  ده ها 

در  تر  مرفه  کشورهای  به  یونان  جزایر  و  ترکیه 
اروپای مرکزی و غربی بیایند. برای این منظور آنها 
ایتالیا می شوند یا از  یا مخفی سوار قایق های عازم 

طریق زمینی از راه مقدونیه سفر می کنند.
اگرچه سفر از طریق بحر و از سواحل ترکیه کوتاه 
قاچاقبران  زیرا  می باشد.  خطرناک  اما  است،  تر 
مناسب  بحری  سفرهای  برای  که  را  قایق هایی 
نیستند بیش از حد الزم اضافه بار می کنند و بعد از 
داخل شدن به آب های یونان از ترس دستگیر شدن 

توسط پولیس، قایق های شان را رها می کنند.
روز دو شنبه یک قایق چوبی که بر آن 90 مهاجر 
یونان  کرانه ساحل جزیره رودس  در  بودند،  سوار 
پسر  به شمول یک  نفر  ِگل نشست کرد و سه  در 

جوان کشته شدند.

از  )فیفا(  افغانستان  عادالنۀ  و  آزاد  انتخابات  موسسۀ 
دست  به  متهم  که  افرادی  پرونده های  پیگیری  عدم 
داشتن در تقلبات گسترده انتخاباتی اند، به شدت ابراز 

نگرانی می کند.
فیفا روز پنجشنبۀ هفتۀ گذشته در یک نشست خبری 
نشر  به   1393 انتخابات  از  خود  نظارتی  گزارش 
رسانده و پرده از تقلبات و تخلفات گسترده انتخاباتی 

برداشت.
در این گزارش آمده است که در انتخابات گذشته 36 
مورد نقض قوانین از سوی کمیسیون های انتخاباتی به 
دلیل تفسیرهای نادرست آنان از قوانین و سهل انگاری 

ارگان های ناظر بر قوانین صورت گرفته است.
این گزارش نشان می دهد که نتایج 93 درصد محالت 
انتخابات ریاست جمهوری و  اول  رای دهی در دور 
عدم  این  که  ندارد  مطابقت  هم  با  والیتی  شوراهای 
دیده  راهی دهی  محل  یک  در  رای   600 تا  مطابقت 

شده است.
از  بیشتر  مجموع  »در  است:  آمده  گزارش  این  در 
63۵ هزار رای تفاوت بین نتایج اعالن شده دور اول 
دارد؛  وجود  والیتی  شوراهای  و  ریاست  انتخابات 
همچنین نتایج اعالن شده توسط کمیسیون انتخابات 

برای برخی از محالت راهی دهی با فورم نتایجی که 
فیفا از محالت بدست آورده مطابقت ندارد«.

انتخابات  این گزارش، کمیسیون  یافته های  بر اساس 
برای جبران  انتخابات ریاست جمهوری  در دور دوم 
مجموع  به  را  محل   ۲۵1۸ تعداد  به  محالت  کمبود 
محالت دور اول اضافه نموده که این افزایش بدون 
بررسی و ارزیابی دقیق و بدون درنظرداشت تناسب 

کمبود محالت دور اول صورت گرفته است.
مداخله زورمندان محلی، استفاده از امکانات دولتی به 
نفع نامزد مشخص، پر شدن صندوق ها خالف قانون، 
رای دهی نیابتی، رای دهی زیر سن، اجازه ندادن به 
ناظرین، ممانعت از رای دهی و نقض ده ها طرزالعمل 
انتخاباتی از جمله دیگر تخلفات و تقلبات انتخاباتی 

بودند که در این گزارش به آن اشاره شده است.
در همین حال، مسووالن فیفا با اشاره به دست داشتن 
کارمندان و برخی از مسوولین نهادهای انتخاباتی در 
تقلبات گسترده نسبت عدم پیگیری پرونده های آنان 

به شدت ابراز نگرانی کرده است.
آنان تأکید دارند که عدم پیگیری پرونده های افرادی 
که متهم به فسادهای گسترده انتخاباتی اند از یک سو 
باور مردم به انتخابات آزاد و عادالنه را در آینده کم 

تر ساخته و از طرف دیگر تقلب در انتخابات به یک 
عرف تبدیل خواهد شد.

گذشته  انتخابات  »در  است:  آمده  گزارش  این  در 
اول  دور  در  که  کرد  اعالن  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات حدود ۵ هزار کارمند آن در تقلب ها دست 
داشته اند؛ اما هیچ معلوماتی وجود ندارد که آیا این 

افراد مجازات شده اند یا خیر«.
اجرایی  رییس  رشید  محمدیوسف  حال،  همین  در 
فیفا در این نشست خبری اظهار داشت که یافته های 
انتخاباتی  اصالحات  روند  بهبود  برای  گزارش  این 
و  اجرایی  ریاست  ریاست جمهوری،  با  این  از  پیش 

کمیسیون های انتخاباتی در میان گذاشته شده است.
بیان  انتخاباتی  نظام  اصالح  به  تاکید  با  رشید  آقای 
نباید در گرو اختالفات رهبران  این روند  داشت که 
حکومت وحدت ملی باشد و باید از حیطه ی وعده ها 

و گفته ها به صحنۀ عمل وارد گردد.
گفتنی است فیفا در حالی از عدم پیگیری پرونده های 
افرادی که متهم به فساد گسترده انتخاباتی اند؛ ابراز 
این  بلندپایۀ  مسوولین  از  برخی  که  می کند  نگرانی 
کمیسیون نیز متهم به دست داشتن در این تقلبات اند.
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هند به دنبال جایگاه...
 این احساس را تقویت کرده است که هند شاید نفوذش 

را در آسیای جنوبی از دست بدهد.
ویکرام سود، رییس پیشین استخبارات خارجی هند و یک 
استراتژیست با نفوذ در آسیای جنوبی به این نظر است که 
ادامه می یابد، چنانچه  »افزایش حضور چین در غرب ما 
از طریق  دریای عرب  به  دسترسی  در تالش  این کشور 
افغانستان  منابع معدنی در  ایران و  انرژی  منابع  پاکستان، 

است.«
در اوایل ماه جاری، هند سه هلیکوپتر کوچک به افغانستان 
کوچک  معامله  این  گفته اند  افغان  و  هندی  منابع  داد. 
متفاوت  خیلی  و  گرفت  تاخیر صورت  سال  از سه  پس 
شامل  که  می باشد   ۲013 سال  در  کرزی  تقاضاهای  از 

توپ     های صحرایی و تانک های جنگی بود.
دو  بین  امنیتی  های  همکاری  از  مستقمیًا  که  منبع  یک 
گفته  شود،  نشر  نامش  ندارد  اجازه  و  دارد  اطالع  کشور 
از اقالم برای خریداری وجود داشت و  است: »فهرستی 
متعددی  این ها صادر گردند. فرصت های  انتظار می رفت 
وجود داشتند، حتا حکومت جدید در دهلی فرصت هایی 

داشت. اما آن ها بر طبق آن عمل نکردند.«
گذرگاه های تجارتی

غنی که قباًل از چین، پاکستان و ایاالت متحد امریکا دیدار 
باشد  اپریل در هند  کرده است، قرار است در ۲۷ و ۲۸ 
و ضمن دیگر مقام ها با نارندرا مودی نخست وزیر هند 
مالقات می کند که در ماه می سال گذشته به قدرت رسید.
طبق اظهار یک مقام حکومت هند، مباحثه روی تصویب 
افغانستان  هند،  بین  جانبه  سه  ترانزیتی  موافقتنامه  نهایی 
کار  در دستور  ایران،  بندر چابهار  تمرکز روز  با  ایران  و 

مذاکرات رهبران دو کشور قرار دارد.
آسیای  بالقوه  صورت  به  و  افغانستان  به  هند  دسترسی 
مرکزی، روسیه و اروپا، یا ازطریق پاکستان عملی می شود 
بر  متقابل  بودن  مشکوک  دلیل  به  حاضر  حال  در  که 
از  از راه زمینی  این که  یا  نیست و  امکان پذیر  همدیگر 

طریق ایران.
اما هند متهم است که روی این پروژه به کندی و بی میلی 
کار می کند. یک منبع آگاه از مذاکرات در مورد این پروژه 
بندری می گوید: »ما می کوشیم گامی برداریم... اما هندی 
ها مردم بسیار صبوری هستند، برخی اوقات بیش از حد 

الزم صبور اند.«
این منبع گفت: »این بسیار واضح است که چابهار برای 
لحاظ  از  می باشد.  مهم  ایرانی ها  از  بیشتر  حتا  هندی ها 
مرکزی،  آسیای  افغانستان،  به  می تواند  هند  استراتژیک 
دسترسی  شمالی  اروپای  حتا  و  ترکیه  و  روسیه  تا  قفقاز 

یابد.«
رییس  بازدید  هنگام  گذشته  هفتۀ  چین  زمان  عین  در 
جمهور شی جین پنگ از پاکستان، راه اندازی پروژه هایی 
را به شمول یک گذرگاه اقتصادی بین بندر گوادر پاکستان 
در ساحل بحیره عرب و شین جیانگ ایالت غربی چین 

شروع شد.
متحد  ایاالت  پیشین  خارجه  وزیر  معاون  ایرس،  الیسه 
امریکا برای آسیای جنوبی می گوید که »مقامات هندی به 
شدت با این فکر مخالفت می کنند که پاکستان در مورد 

نقش منطقه یی هند دارای یک قدرت ویتو باشد.«
برخی کارشناسان معتقد اند که از دست رفتن نفوذ هند در 
افغانستان جنبه موقتی دارد. این دیدگاه بر مناسبات پرتنش 
بین کابل و اسالم آباد در چند دهه اخیر به خصوص به 
دلیل سرکوب جنگجویانی استوار است که در مرز مشترک 

دو کشور پناه جسته اند.
»مرکز  پیشین  رییس  و  متقاعد  دگروال  کانوال،  گورمیت 
تمویل  هند  دولت  توسط  که  زمینی«  جنگ  تحقیقات 
می شود، می گوید: »به زودی مشارکت استراتژیک بین 

افغانستان و هند به حالت عادی بر می گردد.«

آمادۀ ایفای نقش سازنده...
به  و  کرده  حمایت  افغانستان  مردم  توسط  ملی  آشتی 
طرف های مختلف در این کشور تاکید کرده ایم از طریق 

مذاکره به دنبال راه حل سیاسی باشند.«
سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد پکن آماده 

است در این زمینه نقش سازنده یی داشته باشد.
روز  طالبان  پکن،  از  شین هوا  خبرگزاری  گزارش  به 
حمالت  گروه  این  جنگجویان  کرد  اعالم  چهارشنبه 

بهاری خود را از روز جمعه آغاز خواهند کرد.

فیــــفا:

کمیسیون های انتخاباتی 36 مورد از قانون سرپیچی کردند

جمهور رئیس غني: 

زموږ بقا زموږ په ميل یووايل کې نغښتې ده
ارگ

جمهور  جمهوریت  اسالمي  د  افغانستان  د 

یو  له  هېواد  د  غني،  ارشف  محمد  رئیس 

مخورو  مرشانو،  قومي  عاملانو،  دیني  شمېر 

تروریزم  د  کې  کتنه  په  رسه  روښنفکرانو  او 

پرخالف پر عمومي بسیج باندې ټینګار وکړ.

کې  ارګ  په  غرمه  نن  چې  کې  کتنه  دغه  په   

تررسه شوه، جمهور رئیس غني په هېواد کې 

روانو حاالتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل، له 

ستونزو ډک کال په مخکې لرو، د جګړې بڼې 

بدلون موندلی، د دغې جګړې لومړی محرک 

هېوادونو  د  سیمې  د  او  دی  تروریزم  نړیوال 

ترهګریز  کې  هېواد  په  زموږ  تروریستان 

فعالیتونه تررسه کوي.

جمهور رئیس غني وویل، اوس د دې وخت 

او  تروریستانو  نړیوالو  د  چې  دی  راغلی 

هغه  توپیر ويش،  ترمنځ  خپلو خلکو  د  زموږ 

په  او  ګڼي  خاورې  دې  د  ځانونه  چې  کسان 

هر نوم چې سیايس اختالف لري د افغانستان 

په  او  کیني  ته  مذاکرې  دې  رسه  حکومت  له 

روښانه ډول دې و وایي چې څه غواړي. خو 

تروریستانو  د  که  دی  وخت  انتخاب  د  اوس 

افغان ولس غږ  ټول  په  بیا  نو  ترڅنګ دریږي 

کوم چې د عمومي بسیج له الرې په یو موټي 

لیکه  مظبوطه  یوه  په  پرخالف  هغوی  د  توګه 

کې ودریږي چې په دې رسه به  بیا دوی ته په 

دې ټولنه کې ځای نه وي.

جمهور رئیس محمد ارشف غني څرګنده کړه 

چې زموږ بقا زموږ په ميل یووايل کې نغښتې 

د  دې  عاملان  دیني  هېواد  د  امله  دې  له  ده، 

جوماتونو د منربونو له الرې خلک په خپلوکې 

اتحاد او اتفاق ته وهڅوي.

قوې  اجرایه  او  مقننې  د  غني  رئیس  جمهور 

د  ته  زیاتوايل  فضا  باور  د  او  همغږۍ  ترمنځ 

غړو  له  جرګې  وليس  د  کې  ترڅ  په  اشارې 

څخه مننه وکړه چې ميل دریځ یې خپل کړ او 

۱۶ تنو نوماندو وزیرانو ته یې په یوځایي ډول 

د باور رایه ورکړله.

جمهور رئیس محمد ارشف غني څرګنده کړه 

چې وزیرانو ته یې درې اوونۍ وخت ورکړی 

سلو  لومړیو  د  کې  موده  دغه  په  چې  دی 

ورځو کاري پالنونه جوړکړي او په دغو سلو 

ورځو کې باید د افغانستان ولس په هېواد کې 

تدریجي خو تل پاتې بدلون و ویني.

ACKU
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ورزش
پله: 

جام جهانی برای برزیل 

فاجعه بود قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا در شهر نیون سوئیس برگزار 
شد و تیم های راه یافته به این مرحله حریفان خود را شناختند.

قرعه کشی مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا با حضور نمایندگان تیم های 
حاضر در این مرحله در شهر نیون سوئیس برگزار شد و تیم های راه یافته به 

این مرحله حریفان خود را شناختند.
چهار تیم رئال مادرید، یوونتوس، بایرن مونیخ و بارسلونا در این مرحله لیگ 
قهرمانان اروپا حضور دارند که باید در دو بازی به صورت رفت و برگشت برابر 

هم به میدان بروند.
بر اساس این قرعه کشی پپ گواردیوال با بایرن مونیخ حریف بارسلونا و لوییس 

انریکه شد.
قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا به شرح زیر است:

بایرن مونیخ… بارسلونا
رئال مادرید - یوونتوس

فینال لیگ قهرمانان اروپا قرار است 16 جوزا در شهر برلین آلمان برگزار شود. 
فصل گذشته رئال مادرید قهرمان این جام شد.  

لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  قرعه کشی 
قهرمانان اروپا برای سرمربی باواریایی ها 
فرصت بازگشت به خانه تیمی را فراهم 
دوران  روزهای  درخشان ترین  که  کرد 
مربیگری اش را در آن تجربه کرده است.
گذشته،  فصل  سه  در  بار  دومین  برای 
قرعه کشی مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
بارسلونا  و  مونیخ  بایرن  تیم های  اروپا 
گواردیوال،  پپ  تا  داد  قرار  هم  برابر  را 
سرمربی باواریایی ها به نیوکمپ برگردد، 
جایی که به همراه بارسلونا 14 قهرمانی 
سرمربی  موفق ترین  به  و  کرد  کسب 

تاریخ این تیم تبدیل شد.
پس  بار  اولین  برای  که  گواردیوال 

شاگردان  رودرروی  کاتاالن ها  از  جدایی اش  از 
اظهار  خصوص  این  در  می گیرد،  قرار  قدیمی اش 

شما  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  مرحله  در  داشت: 
همیشه با تیم های بزرگی روبه رو  می شوید. پارسال 
ما با رئال مادرید روبه رو شدیم و امسال با بارسلونا.

برای  من  داد:  ادامه  گواردیوال 
و  هستم  قائل  فراوانی  احترام  بارسا 
خوشحالم که این فرصت را به دست 
با  مربیگری ام  دوران  در  که  آورده ام 
نهایت  در  اما  شوم  روبه رو  تیم  این 
این دو بازی هم مانند سایر بازی ها 
بارسلونا  می خواهیم  ما  هستند. 
تیم  حریف  اما  دهیم  شکست  را 
باکیفیتی است. این اولین باری است 
به  و  برمی گردم  بارسلونا  به  من  که 
و  خاص  دیداری  برایم  دلیل  همین 

احساسی است.
و  مونیخ  بایرن  تیم های  رفت  دیدار 
بارسلونا 1۵ اردیبهشت در ورزشگاه 
نیوکمپ و دیدار برگشت آنها ۲3 اردیبهشت برگزار 

خواهد شد.

و  فرساست  طاقت  بازنشتگی  دوران  می گوید  منچستریونایتد  سابق  سرمربی 
همچنین از تمایل خود به بازگشت به فوتبال صحبت کرد.

سر آلکس فرگوسن که ۲۷ سال در منچستریونایتد مربیگری کرد، در حال حاضر 
دوران بازنشستگی را سپری می کند. البته این عشق منچستری هنوز هم بازی های 
تیم محبوب خود را در ورزشگاه ها دنبال می کند و نمی تواند از تیمش دور باشد.
این مربی اسکاتلندی در سال ۲013 پس از 39 سال مربیگری که ۲۷ سال از آن 
را در اولدترافورد سپری کرده بود، برای همیشه از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. 
او از آن پس در کارهای خیریه، قبول سفیری سازمان های مختلف و پروژه های 
دیگری شرکت کرده اما عادت کردن با روال جدید زندگی اش را امری مشکل 

می داند.
فرگوسن درباره فعالیت های خود در دوران مربیگری گفت: من فقط از این امر 
اطمینان حاصل می کنم که همچنان فعال هستم. این در طول دوران بازنشستگی 
امری مهم است و من کارهای زیادی برای انجام دادن دارم. جالب است، زیرا 
کارهای متفاوتی را انجام می دهم، در حالی که در یونایتد هر روز رأس ساعت 
6:4۵ دقیقه صبح باید در دفترم حضور پیدا می کردم و پس از آن موقع صرف 
چای بود. این چیزی ثابت در زندگی شخصی ام به حساب می آمد. حاال کارهای 
متفاوتی را انجام می دهم، بنابراین احتماالً خسته کننده تر است. اکنون دیگر آن 
ساعت از خواب بیدار نمی شوم و کلی در هفته می خوابم و فیلم می بینم. تحمل 
به آن شرایط  بار دیگر  این زندگی برای من خیلی سخت است. دوست دارم 

برگردم.
سرمربی سابق منچستریونایتد در باره شرایط تیم سابق خود در این فصل گفت: 
منچستریونایتد همه را متعجب کرد. شاید برنامه فشرده بازیها در این فصل اجازه 
نمی داد که حتی تصور کنیم تیم سهمیه لیگ قهرمانان می گیرد ولی تیم فان خال 
بسیار خوب و حساب شده عمل کرد. فکر می کنم ماموریت تیم برای کسب 

سهمیه لیگ قهرمانان انجام شده است.
او درباره دوست و رقیب سابق خود مورینیو که در آستانه قهرمانی با چلسی 
بابت  تیمش  از  وقتی  دارد  ژوزه چه حسی  می دانم  گفت:  است  برتر  لیگ  در 
فوتبال زشت انتقاد می شود. او مربی خالقی است و می داند از بازیکنانش چه 
می خواهد. در بازی با یونایتد کامال مشخص بود که از بازیکنانش چه خواسته 
بود. بازیکنان، او را دوست دارند و این برای یک مربی بسیار مهم است. فصل 
بعد کارش سخت تر خواهد شد. فکر می کنم فصل آینده منچستریونایتد و چلسی 

مدعیان قهرمانی در لیگ برتر باشند.

جهانی  جام  می گوید  برزیل  فوتبال  تاریخ  بازیکن  برترین 
۲014 برای این کشور حکم یک فاجعه را داشت.

برزیل در جام جهانی ۲014 شروع خوبی داشت و به جمع 
4 تیم هم راه یافت. در حالی که همگان منتظر صعود این 
برابر  یک  بر   ۷ شکست  بودند  رقابت ها  این  فینال  به  تیم 
آلمان همه دنیا را شوکه کرد و سپس شکست 3 بر صفر 
برابر هلند باعث شد تا این تیم رتبه چهارم را بدست آورد.
پله، ستاره سابق تیم ملی برزیل درباره جام جهانی برزیل 
گفت: اتفاقات آن مسابقه را تنها خدا می تواند توضیح دهد. 
من فاجعه ماراکانا در سال 19۵0 و گریه های پدرم را هنوز 
هم به یاد دارم و این مسابقه نیز همچون دیدار آن سال یک 
فاجعه ماندگار در تاریخ فوتبال برزیل خواهد بود. همه قبل 
از جام جهانی انتظار داشتند که دو تیم اسپانیا و برزیل به 
آمد.  پیش  چه  دیدیدکه  ولی  یابند  راه  رقابت ها  این  فینال 
فوتبال همین است. هیچ تیمی پیش بینی نمی کرد برای این 
دو تیم این سرنوشت رقم بخورد و شکست های تلخی را 
در این جام تجربه کنند. ما باید یک بر صفر یا دو بر صفر 
شکست می خوردیم. این نتیجه و این جام برای ما فاجعه 
شایستگی  با  و  داشت  خوبی  بسیار  بسیار  تیم  آلمان  بود. 

قهرمان این جام شد.
رونالدو  و  مسی  درباره  همیشگی  سوال  به  همچنین  او 
همواره  عمومی  مکان های  در  مردم  داد:  جواب  گونه  این 
این  مقایسه  من  نظر  از  اما  می پرسند،  من  از  را  این سوال 
است  العاده ای  فوق  بازیکن  کریستیانو  نیست.  صحیح  دو 
گلزنی  آمار  مسی  می کند.  بازی  مسی  لیونل  از  جلوتر  که 
عالی دارد، اما در عقب زمین نیز به عنوان یک سالح برای 
بارسلونا کارآیی دارد. از نظر من هر دوی این ها بازیکنان 
مهمی در تاریخ فوتبال هستند، اما اگر مجبور شوم که یکی 

را انتخاب کنم، آن لیونل مسی است.
از  همواره  گفت:  نیز  اسپانیایی  تیم های  رشد  درباره  پله 
تحسین کننده های فوتبال اسپانیا بوده ام. اولین مالقات من 
با این فوتبال زمانی رخ داد که با سانتوس به مصاف رئال 
مادرید رفتیم و خاطره فوق العاده آن بازی هنوز در ذهنم 

من مانده است.
مقایسه  پله  با  همیشه  که  است  بازیکنی  روزها  این  نیمار 
می شود و رکورد گلزنی این بازیکن جوان در تیم ملی دلیلی 

برای مقایسه این دو بوده است.
یک  سطح  به  رسیدن  حال  در  نیمار  گفت:  پایان  در  پله 
را  رونالدو  یا  مسی  امثال  تجربه  او  است.  جهانی  بازیکن 
ندارد، اما پیوستن به بارسا و بازی در کنار بازیکنانی نظیر 
ژاوی و اینیستا به مثابه یک مدرسه عالی برای او است که 

می تواند چیزهای زیادی در آن بیاموزد.

قرعه کشی نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد

بایرن به بارسا رسید، رئال به یوونتوس

واکنش گواردیوال به رویارویی بایرن مونیخ و بارسلونا

فرگوسن:

 دوران بازنشستگی طاقت فرساست
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نخست وزیر پاکستان در سفر به عربستان با پادشاه این 
آخرین  درخصوص  با وی  و  دیدار  ریاض  در  کشور 
یمن  اوضاع  ویژه  به  بین المللی  و  منطقه ای  تحوالت 

بحث و گفت وگو کرد.
دیدار  این  عربستان،  رسمی  خبرگزاری  گزارش  به 
و  عربستان  خارجه  وزیر  الفیصل«،  »سعود  حضور  با 
»خواجه  کشور،  این  ولیعهد  عبدالعزیز«،  بن  »مقرن 
شریف«  »راحیل  پاکستان،  دفاع  وزیر  آصف«  محمد 
فرمانده ارتش و چند مسوول دیگر در ریاض برگزار 

شد.
سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در این دیدار با 
نواز شریف نخست وزیر پاکستان درخصوص راه های 

همکاری میان دو کشور و تحوالت منطقه ای و بین المللی به ویژه اوضاع 
یمن بحث و تبادل نظر کردند.

در همین راستا نواز شریف همبستگی خود را با عربستان درخصوص 
پارلمان پاکستان  مسئله یمن اعالم و توضیحاتی را درخصوص موضع 
درباره عملیات ائتالف عربی به سلمان بن عبدالعزیز ارائه کرد. پادشاه 
عربستان نیز در مقابل اعالم کرد که موضع پاکستان را درک می کند و 

عربستان قادر است به دفاع از خود بپردازد.

نیز اعالم کردند که نواز شریف  منابعی در سفارت پاکستان در ریاض 
در این دیدار تاکید کرد، عربستان هم پیمان استراتژیک پاکستان است و 
پاکستان هیچ گاه هم پیمانان استراتژیک خود را تنها رها نمی کند و حمایت 
از عربستان و دفاع از حاکمیت منطقه ای آن بخشی اساسی از سیاست 
خارجه پاکستان است. وی عنوان کرد: راهکار بحران یمن سیاسی است.
وزیر دفاع عربستان پیشتر از عملیات ائتالف »طوفان قاطع« استقبال کرده 

بود اما پارلمان پاکستان عدم مشارکت در این عملیات را تصویب کرد.

یمن  در  فوری  بشردوستانه  آتش بس  برقراری  روزجمعه  ملل  سازمان 
را به منظور ارسال امن کمکهای انسانی به مناطق آسیب دیده در یمن 

خواستار شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره ، »یوهانس فان درکالو«،هماهنگ 
اینکه  اعالم  یمن ضمن  در  متحد  ملل  سازمان  بشردوستانه  امور  کننده 

کمکهای  شدید  کمبود  در خصوص  ملل  سازمان  هشدارهای  وجود  با 
غذایی این بحران انسانی لحظه به لحظه رو به وخامت می رود گفت، 
نیاز به آتش بس بشر دوستانه فوری برای ارسال امن نیروهای امداد و 

نجات به یمن برای تقدیم کمکهای بشر دوستانه وجود دارد.
بیانیه ای آتش بس بشردوستانه فوری را برای مناقشه در یمن  وی در 
را خواستار شد و هشدار داد در عدن اوضاع بسیار نگران کننده و حتی 

فاجعه بار است .
ائتالف  هوایی  حمالت  و  درگیری ها  گرفتن  باال  افزود،  درکالو  فان 
»طوفان قاطع« به رهبری عربستان طی هفته های گذشته موجب تشدید 

بحران انسانی شد.
و  کرد  استقبال  یمن  در  خشونت  از  ممانعت  برای  طرحی  هر  از  وی 
تمامی گروههای ذی ربط را به حمایت از غیر نظامیان در برابر بمباران و 
درگیری ها و همچنین تسهیل عبور ومرور امن کمکهای انسانی به مناطق 

آسیب دیده فرا خواند.

پادشاه سعودی به نواز شریف:

عـربستان قادر به دفـاع از خـود است

سازمان ملل برقراری آتش بس بشردوستانه فوری در یمن را خواستار شد

امریکا در سال 2016 به رژیم صهیونیستی 

جنگنده F-35 تحویل می دهد

برگزاری مراسم سالگرد »نسل کشی«
 ارامنه در ایروان

سال  در  واشنگتن  دولت  گفت:  امریکا  رییس جمهوری  معاون 
۲016 جنگنده های F-3۵ را به اسرائیل تحویل می دهد.

رییس  معاون  بایدن«  »جو  اسپوتینک،  خبرگزاری  گزارش  به 
جمهوری امریکا گفت: ما سال آتی میالدی جنگنده F-3۵ را 
نسبت  امریکا  جمهوری  داد.رییس  خواهیم  تحویل  اسرائیل  به 
به دیگر روسای جمهور این کشور حمایت بیشتری از اسرائیل 
داشته و یکی از نشانه های آن ۲0 میلیارد دالر کمک نظامی است 

که دولت اوباما به اسرائیل کرده است.
بایدن ادامه داد: مقامات امریکا و اسرائیل به مذاکرات خود در 
رابطه با روش هایی که اسرائیل می تواند میزان کیفیت خود در 
کند،  حفظ  منطقه  در  رقبایش  مقابل  در  را  نظامی  توانایی های 

ادامه خواهند داد.
جنگنده F-3۵ به تکنولوژی ضد رادار مجهز هستند. تل آویو در 
فبروری سال ۲01۵ میالدی قراردادی را با امریکا برای خرید 14 

فروند جت جنگنده F3۵ به ارزش سه میلیارد دالر امضا کرد.

رهبران جهان در مراسم ویژه گرامیداشت صدمین سالگرد کشتار 
ایروان شرکت  عثمانی در شهر  ترکهای  توسط  ارمنی  میلیون   1,۵

کردند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این حادثه که در زمان جنگ 
جهانی اول به وقوع پیوست عمدتا توسط مورخان به عنوان »نسل 
با این حال مقامات ترکیه این موضوع را  کشی« قلمداد می شود 

رد می کنند.
رییس  اوالند،  فرانسوا  روسیه،  جمهوری  رییس  پوتین  والدیمیر 
فرانسه و دیگر رهبران و چهره های شناخته شده جهان  جمهور 
روزجمعه در بنای یادبود نسل کشی ارامنه در شهر ایروان پایتخت 
ارمنستان حضور پیدا کردند تا صدمین سالگرد این نسل کشی را 

گرامی بدارند.
هر یک از این رهبران با در دست داشتن یک شاخه گل ُرز از کنار 
این بنای یادبود عبور کرده و آن را در مرکز دسته گلی بزرگ قرار 

دادند.
درهمین راستا، پوتین ضمن اعالم دیدگاه ثابث روسیه درخصوص 
کشتار ارامنه تاکید کرد، هیچ توجیهی برای این نسل کشی وجود 

ندارد.
داد،  آسوشیتدپرس گزارش  به گزارش خبرگزاری  دیگر  از سوی 
ترکهای  توسط  ارامنه  کشتار  که  کرد  اعالم  آلمان  پارلمان  رییس 

عثمانی »نسل کشی« است.
پارلمان  پارلمان آلمان به نمایندگان این  »نوربرت المرت«، رییس 
گفت: ما آلمانی ها نمی توانیم به کسی یاد دهیم چطور با گذشته 
شان روبرو شوند اما ما می توانیم از طریق تجارب خودمان دیگران 
را تشویق کنیم تا با تاریخشان حتی اگر دردناک باشد روبرو شوند.
این در حالی است که پارلمان آلمان بحث درباره یک قانون غیرالزام 
آور درباره »نسل کشی« خواندن کشتار ارامنه را از امروز آغاز کرد.

هزینه های تبلیغات شما در روزنامه ماندگار
موقعیت اعالن در روزنامهشماره

$ 36$ 48$ 60قسمت باالی صفحه کنار لوگو
150 $
42 $
210 $

60 $
150 $

200 $
56 $
280 $

80 $
200 $

250 $
70 $
350 $
100 $
250 $
برای 30 روز $ 1200برای 14روز $ 600برای 7روز $ 400

نصف پائین صفحه اول
بنر در صفحه اول یا اخیر

مکمل صفحه داخلی
قسمت باالی صفحه اخیر

نصف پائین صفحه اخیر
در قسمت باالی وب سایت

برای 180 روز 40% تخفیفاز 31 الی 80 روز 20% تخفیفاز 1 الی30 روز اندازه
14/4 cm

16/25 cm

3/25 cm

36/25 cm

12/6 cm

16/25 cm

1
2
3
4
5
6
7
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