
آریانا  عالی  تحصیالت  موسسٔه  در 

تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده 

و دارای امکانات زیر میباشد.

1. کریکلم )مفردات( مطابق به کریکلم 

پوهنتون کابل

2. استادان به سویه ماسرت و دوکتورا

3. محل مناسب جهت تدریس

4. صنف معیاری و استندرد در زمستان 

محهز به سیستم گرم کن و در تابستان 

با سیستم رسدسازی.

و  وسایل  با  مجهز  البراتوارهای   .5

تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.

6. کتابخانه مجهز

7. انرتنت 24 ساعته.

8. اطاق کمپیوتر لب. 

9. تدریس به وسیله تکنالوژی معارص

برای  کادری  شفاخانه  داشنت   .10

همچنان  و  طب  پوهنځی  محصالن 

با شفاخانه ګلف، کیشا و مطب  قرارداد 

برای دوره ستاژ.

11. شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت 

ها و سایر موضوعات علمیږ 

ارایه  جهت  کنفرانس  اطاق   .12

سیمینارهای علمی. 

13. کانتین و کافه تریا

14. ساحه پارکینګ برای وسایط.

15. ساحه باز برای تفریح محصالن
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کانکور خزانی آشنایی با موسسٔه تحصیالت عالی آریانا

بوده که در سال 1383 در شهر پشاور جمهوری اسالمی  کانون تحصیلی خصوصی  آریانا یک  موسسٔه تحصیالت عالی 

پاکستان جهت فراهم سازی زمینه تحصیالت عالی برای فرزندان مهاجر افغان با داشنت چهار پوهنځی طب معالجوی، 

انجنیری، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی بنیاد گذاشته شد و طی مدت 13 سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ 

و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است. این موسسٔه تحصیلی در سال 1390 از پاکستان به داخل کشور انتقال 

محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال 1386 موسسٔه تحصیالت عالی آریانا رسامً با اخذ جواز در شهر جالل 

آباد والیت ننگرهار فعالیت خویش را آغاز منود که طی این مدت زمانی چهار دوره از پوهنځی های اقتصاد، حقوق و علوم 

سیاسی و یک دوره از محصالن پوهنځی طب معالجوی فارغ گردیده اند. 

ه تاریخ 28 
یانا ب

ی آر
موسسٔه تحصیالت عال

ه تاریخ 15 میزان 
1 در شهر کابل و ب

سنبله 393

1393 در شهر جالل آباد اخذ می گردد!

وزه از ساعت 7:00 صبح 
ت نام همه ر

 ثب

الی 7:00 بعد از ظهر جریان دارد.

ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسٔه تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال 1389 شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را

گلو،  و  گوش  عصبی،  و  عقلی  اطفال،  داخله  عمومی،  جراحی  شعبات  داشنت  با  که  منود  ایجاد  طبی  آالت  سامان  مدرنرتین  تجهیز  با  آباد  جالل  شهر  در 

باشد. می  فعالیت  مرصوف  هموطنان  به  معیاری  صحی  خدمات  عرضه  زمینه  در  و  فراهم  محصلین  برای  را  عملی  کار  زمینه  ستوماتولوژی،  والدی،   نسائی 

ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است. همین اکنون موسسٔه تحصیالت عالی آریانا همه روزه طبق پالن محصالن 

صنف سوم پوهنځی طب بخاطر انجام کارهای عملی در آن شفاخانه مرصوف آموزش بخش های مسلکی و تخصصی خویش اند.

حامد کرزی: 
توافق سیاسی بین نامزدان تقریبًا نهایی شده است

سیگار: فساد اداری در افغانستان، 
دست آوردها را تهدید می کند

اوژن: کار بیش از 50 پروژه ی بزرگ 
سرک سازی متوقف شده است

صفحه
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2
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حامد کرزی: 

توافق سیاسی بین نامزدان تقریبًا نهایی شده است
اطالعات روز: حامد کرزی رییس جمهور کشور 
گفت،  کشور  علمای  سراسری  شورای  با  دیدار  در 
برای شکستن بن بست انتخابات بار دیگر با عبداهلل 
است.  کرده  دیدار  احمدزی  غنی  اشرف  و  عبداهلل 
با  گذشته  روز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
نشر خبرنامه ی اعالم کرد، حامد کرزی به اعضای 
که  داد  اطمینان  کشور  علمای  سراسری  شورای 

توافق سیاسی نامزدان تقربیاً نهایی شده است.
در این خبرنامه به نقل از حامد کرزی آمده: »من 
دوم  دور  نامزد  دو  هر  با  سنبله(   22( شنبه  روز  به 

اشتیاق هم کاری  انتخابات دیدار داشتم و در آن ها 
و ایجاد فضای تفاهم را دیدم. انشااهلل در یک یا دو 
روز آینده موضوع انتخابات حل خواهد شد و نامزدان 
به توافق نهایی خواهند رسید. در حال حاضر توافق 

نامزدان تقریباً نهایی شده«.
مورد  در  دقیق  جزئیات  خبرنامه،  این  در  آن که  با 
گفت وگوهای حامد کرزی و نامزدان ارائه نشده، اما 
سیدآقا فاضل سانچارکی، سخن گوی تیم اصالحات 
با  دیدار  در  کرزی  گفت،  گذشته  روز  هم گرایی  و 
عبداهلل عبداهلل تأکید کرده که نامزدان پیش از اعالم 

نتایج نهایی دور دوم انتخابات ریاست جهموری، به 
این گفت وگو،  افزود، محور اصلی  او  توافق برسند. 
اعالم  و  انتخاباتی  بن بست   زودتر  شکستن هرچه 

نتایج نهایی، پس از توافق دو نامزد بوده است. 
از سویی هم، کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته 
اعالم کرد، نتایج نهایی دور دوم انتخابات را به زودی 
نیز خواستار  تداوم  و  تحول  تیم  اعالم خوهد کرد. 

اعالم نتایج نهایی انتخابات شده است.
گفت،  رسانه ها  به  تیم  این  عضو  زهیر،  طاهر 
کمیسیون مستقل انتخابات پس از بررسی آرا، نتایج 

نهایی انتخابات را در پایان هفته ی جاری اعالم کند. 
از سویی هم، او در مورد دیدار اشرف غنی احمدزی 
خاصی  مسایل  روی  دیدار  این  در  گفت،  کرزی  با 
توافق نشده است. او افزود، در این دیدار قرار شده، 
آینده در  اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل در روزهای 
حضور حامد کرزی باهم دیدار کنند. زهیر تأکید کرد، 
دوستان  گفت وگوهای  گذشته،  روز  چند  جریان  در 
بست  بن  شکستن  برای  نامزدان  با  بین المللی 
هم چنان  گفت و گوها  این  و  شده  بیش تر  انتخابات 

ادامه دارد.

برای  امریکا  بازرسی  اداره ی  روز:  اطالعات 
فساد  کرد،  اعالم  )سیگار(  افغانستان  بازسازی 
این  و  پابرجاست  هم  هنوز  افغانستان  در  اداری 
می کند.  تهدید  را  امریکا  دست آوردهای  معضل، 
 ،21( روز جمعه  به  اداره  این  رییس  جان ساپکو، 
نیروهای  خروج  با  گفت،  واشنگتن  در  سنبله( 
چالش  سه  با  کشور  این  افغانستان،  از  خارجی 

عمده روبرو خواهد شد.
شده،  اجرا  طرح های  تداوم  برای  برنامه ریزی 
جلوگیری و کاهش فساد و مبارزه با مواد مخدر در 
افغانستان از چالش های اند که به گفته ی او، امریکا 
پس از خروج نیروهایش از افغانستان، با آن مواجه 
خواهد شد. او با اشاره به این که امریکا تاکنون در 

مبارزه با این سه مشکل در افغانستان ناکام بوده، 
اقدام  های جدی  این مشکالت،  برای حل  افزود، 

باید روی دست شود.
ساپکو تأکید کرد، اگر به مشکالت یاد شده پیش 
از وقت رسیدگی نشود،  ممکن تمام هزینه امریکا 
او  گیرد.  قرار  نابودی  معرض  در  افغانستان  در 
افزود، برنامه های اجراشده در افغانستان، باید پس 
از خروج نیروهای بین المللی از این کشور و قطع 
کمک های مالی، هم چنان پایدار بمانند، اما در حال 

حاضر چنین نیست.
همه ی  افغانستان  در  اداری  فساد  داد،  هشدار  او 
تهدید  را  کشور  این  در  امریکا  دست آوردهای 
نیروهای  خروج  با  زیاد،  احتمال  به  و  می کند 

تأکید  ساپکو  می شود.  بدتر  این  از  وضع  امریکا، 
رسیدن  ثمر  به  مانع  نیز  مخدر  مواد  قاچاق  کرد، 
همه ی تالش ها در برقراری امنیت و بازسازی در 

افغانستان خواهد شد.
او می گوید، کشت خشخاش پس از حمله امریکا 
به افغانستان در سال 2۰۰1، افزایش یافته است. 
به گفته ی ساپکو، امریکا تاکنون بیش از هفت و 
در  مواد مخدر  با  مبارزه  برای  را  دالر  میلیارد  نیم 
افغانستان هزینه کرده، اما با نظر داشت وضعیت 
کنونی، این کشور در این مبارزه با هر معیاری به 

شکست مواجه شده است.
ریاست  انتخابات  روند  کرد،  امیدواری  ابراز  او   
برسد  پایان  به  زودی  به  افغانستان  جمهوری 

واقعی  مبارزه ی  جدید،  دولت  یک  تشیکل  با  و 
علیه مخواد مخدر در این کشور آغاز شود. ساپکو 
خود  کمک های  امریکا  درصورتی که  داد،  هشدار 
کند، }این کشور{با خطر  قطع  افغاسنتان،  در  را 

جدی مواجه خواهد شد.
گفتنی است، پیش  از این )سیگار( گفته بود، امریکا 
از سال 2۰۰2 تا پایان جنوری سال 2۰13 ، حدود 
نقدی  غیر  و  نقدی  کمک های  دالر  میلیارد   1۰4
مقام های  آن،  دنبال  به  اما  کرده،   افغانستان   به 
امریکا  گفتند،  کمک  رقم  این  رد  با  حکومتی  
تاکنون 73 میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده و 
از این مبلغ تنها 18 درصد آن در اختیار حکومت 

افغانستان قرار گرفته است.

اطالعات روز: نجیب اهلل اوژن، وزیر فواید عامه   
ساخت  کار  بر  انتخاباتی  جنجال های  می گوید، 
منفی  تأثیر  کشور،  در  سرک سازی  پروژه  های 
به گفته ی وی، در حال حاضر کار  گذاشته است. 
به  بزرگ  سرک سازی در کشور  پروژه  ساخت 5۰ 
دلیل عدم پرداخت هزینه های این پروژه ها ازسوی 

دونرها، متوقف شده است.
به گفته ی او، بر اثر توقف این پروژه ها، بیش از 2 
را  اظهارات  این  اوژن  بازمانده  اند.  کار  از  تن  هزار 

روز گذشته در نشست استجوابیه مجلس نمایندگان 
بیان کرد. شماری از اعضای این مجلس، وزیر فواید 
عامه را متهم به »سهل انگاری« در اجرا و پیش برد 
عامه،  فواید  وزیر  گفتند،  آن ها  کردند.  پروژه ها 
سرک  ساخت  و  تکمیل  برای  را  جدی  اقدام های 

حلقوی کشور روی دست نگرفته است.
اما اوژن در این خصوص گفت، کار ساخت سرک 
حلقوی را دو شرکت  امریکایی و ترکی قرارداد کرده 
بودند، ولی آنان توانایی تخنیکی الزم برای ساخت 

سوی  از  شرکت  دو  این  نداشتند؛  را  سرک  این 
متأسفانه  که  شد  اعالم  ممنوع الخروج  حکومت 
شرکت امریکایی، از راه بگرام موفق به فرار شده 

است.
اوژن تأکید کرد، شرکت امریکایی 1۰7 میلیون دالر 
پول پیش پرداخت پروژه ی یاد شده را نیز با خود 
برده و اکنون 1۰ میلیون دالر از دولت خسارت طلب 
دارد. او افزود: »1۰۶ میلیون دالر شرکت امریکایی 
ما 1۰  اگر  ولی  است؛  دولت  نزد  طور ضمانت  به 

میلیون دالر خسارت ادعای این شرکت را قبول می 
کردیم؛ پول ضمانت اش بر وقت می داشت«.

 233 ترکی  و  امریکایی  شرکت  دو  گفت،  اوژن 
المان  تا  قیسار  منطقه  از  را  حلقوی  کیلومترجاده 
بودند،  قرارداد کرده  بادغیس دوسال پیش  والیت 
اما تا هنوز هیچ کاری انجام نداده اند. وزیر فواید 
عامه ی کشور تأکید کرد، در حال حاضر یک هیأت 
۶ نفری متشکل از وزیران، روی حل این مشکل 

کار می کنند.

جمهور  رییس  کرزی،  حامد  روز:  اطالعات 
کشور، برای بررسی حفریات خندق اخیر پاکستان 
حقیقت یاب  هیأت  دیورند،  فرضی  خط  امتداد  در 
امور  اداره ی  ارسالی  را توظیف کرد. درخبرنامه ی 
طبق  است،  آمده  روز،  اطالعات  روزنامه ی  به 
اطالعات واصله، نظامیان پاکستان در امتداد خط 

فرضی دیورند، به حفر خندق اقدام کرده اند.

خاطر  به  کرزی،  حامد  خبرنامه،  این  براساس 
تحت  را  هیأتی  موضوع،  این  بررسی  و  ارزیابی 
به  و  کشور  داخله ی  امور  وزارت  معین  ریاست 
دفاع  خارجه،  امور  وزارت های  معینان  عضویت 
ملی و سرحدات، اقوام و قبایل با تیم های تخنیکی 

مربوطه شان، توظیف کرده است.
در این خبرنامه آمده، هیأت تعیین شده، با توجه 

این  تاریخی و موثق، موقعیت  به اسناد و شواهد 
حفریات را مورد مطالعه قرار خواهند داد و بعد از 
آن،  نظریات مشترک و تفاهم شده شان را در مدت 

ده روز به ریاست جمهوری گزارش می دهند. 
دو روز پیش رسانه ها گزارش دادند، پاکستان در 
مناطق سرحدی ایالت بلوچستان با افغانستان، کار 
کرده  آغاز  کیلومتر  به طول 48۰  را  خندقی  حفر 

است.  مقام های پاکستان گفته اند، این حفر بخاطر 
تأمین امینت مرزها و جلوگیری از ورود شورشیان 
میلیون  ارزش 2۶۰  به  پاکستان،  به  افغانستان  از 
منطقه  در  حاضر  حال  در  می گیرد.  کلدار صورت 
سرحدی قلعه یوسف میان افغانستان و پاکستان، 
قسمتی از این خندق حفر شده که 2.5 متر عمق 

و سه متر عرض دارد.

و  کشور  ملی  امنیت  شورای  روز:  اطالعات 
آیساف، برای حفاظت از تأسیسات نظامی کشور 
ارسالی  خبرنامه ی  در  کردند.  امضا  تفاهم نامه 
روزنامه ی  به  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر 
روزگذشته  تفاهم نامه  این  آمده،  روز  اطالعات 
اسپنتا،  دادفر  رنگین  میان  سنبله(   22 )شنبه، 
فرمانده ی  کمپیبل،  جان  و  ملی  امنیت  مشاور 

آسیاف در کشور به امضا رسیده است.
محافظ  نیروی  است  »قرار  خبرنامه،  براساس 
کمیته  به  کشور  ملی  دفاع  وزارت  تأسیسات 
5۰3۰ نفر خارج از سقف تشکیالت اردوی ملی، 
نیروهای  از  که  تأسیسات  از  حفاظت  منظور  به 
یا  شده  داده  تسلیم  حکومت  جانب  به  خارجی 
تا پایان سال جاری تسلیم داده می شود،« ایجاد 

شود.
در خبرنامه آمده است، در نظر است تا نیروهای 
معاش های  و  مصارف  افغانستان،  در  امریکای 
یک سال  مدت  برای  را  تأسیسات  محافظان 
امریکایی  دالر  میلیون   14 به  نزدیک  مبلغ  به 
دیگر  برای یک سال  مبلغ  این  پرداخت  بپردازند. 

نیز قابل تمدید است. 

ابراز  امریکا  کمک  این  از  سپنتا  حال،  همین  در 
زیاد،  احتمال  به  گفته،  او  است.  کرده  خرسندی 
و  یافت  خواهد  ادامه  سال  دو  برای  کمک  این 
وزارت دفاع ملی از این پول برای تعلیم و تجهیز 
است،  گفتنی  کرد.  خواهد  استفاده  تن   5۰3۰
ملی کشور هنگام  دفاع  وزیر  اهلل محمدی،  بسم 

امضای این تفاهم نامه حضور داشته است.

وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی  روز:  اطالعات 
هکتار  چهل  از  بیش  کرد،  اعالم  کشور  اقتصاد 
زمین ساحه »کول حشمت خان« کابل، از سوی 
روز  او  است.  شده  غصب  محل  این  باشندگان 
گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت، در 
سال های اخیر، بخشی از ساحات این کول، غصب 
شده و باشندگان محل در داخل آن؛ جاده های غیر 

قانونی ساخته است.
او افزود،  در حال حاضر در منطقه ی یاد شده، یک 
تعداد از موتر شوی ها و غرفه ها به طور غیرقانونی 
ایجاد شده و این کار، باعث خرابی آب و محیط 

زیست این منطقه شده است. کول حشمت خان، 
به مساحت 191 هکتار زمین در دامنه ی کوه شیر 
کابل  شهر  غرب  جنوب  در  باالحصار،  و  دروازه 

موقعیت دارد.
این کول درگذشته آب ایستاده داشته و در آن جا، 
انواع پرندگان بخصوص مرغابیان زیاد وجود داشته 
سال های  جریان  در  خان  حمشت  کول  است. 
گذشته، به دلیل خشک آبی از زرع باز مانده و به 
همین دلیل، افراد در این ساحه، به طور غیر قانونی 

خانه ساخته اند. 
یاد  کول  گفت،  کشور  اقتصاد  وزیر  حال،  این  با 

شده، در آینده نزدیک به رویت نقشه اصلی تثبیت 
و عالمه گذاری خواهد شد. او افزود، ساخت جاده 
و سرک های غیرقانونی در این ساحه، نیز توسط 
امور داخله ی  به هم کاری وزارت  شهرداری کابل 
کشور تخریب خواهد شد. ارغندیوال گفت، وزارت 
امنیتی  پوسته  دو  نزدیک،  آینده ی  در  داخله  امور 
پولیس را به منظور حفاظت از کول حشمت خان، 
در سمت شمال و جنوب این منطقه ایجاد خواهد 
کرد. به دنبال آن، مصطفی ظاهر، رییس عمومی 
گفت،  زیست کشور  محیط  از  حفاظت  ملی  اداره 
شورای مردمی را به هدف حفاظت از کول حشمت 

خان در آینده نزدیک، ایجاد خواهد کرد. او افزود، 
منطور  به  مردمی  شورای  ایجاد  برای  نهاد  این 
حفاظت از کول یاد شده، پنجاه هزار دالر امریکایی 

پرداخت می کند.
پیش تر شماری از نمایندگان مجلس نیز از وضعیت 
و  کرده  نگرانی  ابراز  خان  کول حشمت  محیطی 
این کول،  از  برای حفاظت  بود،  از دولت خواسته 
پس  شود.  گرفته  دست  روی  را  جدی  اقدام های 
از این خواست، حکومت برای حفاظت از کول یاد 
شده، یک هیأت تخنیکی را موظف ساخت که از 

این ساحه نظارت کند.

سیگار: فساد اداری در افغانستان، دست آوردها را تهدید می کند

اوژن: کار بیش از 50 پروژه ی بزرگ سرک سازی متوقف شده است

هیأت حقیقت یاب برای بررسی حفر خندق در امتداد خط دیورند توظیف شد

حکومت و آیساف برای حفاظت از تأسیسات نظامی کشور، تفاهم نامه امضا کردند

ارغندیوال: بخشی از ساحه »کول حشمت خان« کابل غصب شده است

روزیادداشت

تالش رییس جمهور
 برای حل بن بست انتخابات

فرهاد خراسانی 
حامد  جمهور  رییس  که  است  گفته  جمهوری  ریاست  دفتر 
پیرامون  سیاسی  بن بست  مورد حل  در  نامزد  هردو  با  کرزی 
سخن گویان  از  یکی  است.  نموده  گفت وگو  انتخابات  مسایل 
ریاست جمهوری از قول حامد کرزی گفته است که مذاکرات 
روز  دو  یکی  در  و  می باشد  نتیجه گیری  حال  در  نامزدان  با 
پس  شوند.  حل  نامزدان  میان  اختالف  که  است  امید  آینده 
جمهوری،  ریاست  انتخابات  دوم  دور  ابتدایی  نتایج  اعالم  از 
اختالف میان نامزدان بر سر نتیجه ی انتخابات به علت وجود 
انتخاباتی  نهاد های  ضعف  و  انتخابات  در  گسترده  تقلب های 
به میان آمده است و هر نامزد ادعای پیروزی در انتخابات را 
دارد. تا کنون تالش ها و میانجی گری از طرف مراجع داخلی و 
خارجی صورت گرفته و هر دو نامزد با میانجی گری جان کری، 
وحدت  حکومت  تشکیل  توافق نامه ی  امریکا  خارجه ی  وزیر 
توافق  آن  سر  بر  که  اختالفی  نقطه ی  کردند.  امضا   را  ملی 
می باشد  اجرایی  پست  صالحیت های  و  وظایف  است،  نشده 
این پست  اساس موافقت نامه ی حکومت وحدت ملی،  بر  که 
گرفته  نظر  مد  آینده  حکومت  سیاسی  نظام  ساختار  در  نو  از 
می خواهد  انتخاباتی اش   دسته ی  و  عبداهلل  داکتر  است.  شده 
که پست ریاست اجرایی در نظام ریاستی کنونی، به اندازه ی 
پست نخست وزیر صالحیت داشته باشد و صالحیت تشکیل 
دسته ی  و  احمدزی  غنی  اشرف  اما  شود.  داده  آن  به  کابینه 
و  ندارند  توافق  رقیب   دسته ی  خواست  این  با  انتخاباتی اش  
از طرف رییس جمهور  می گویند که صالحیت پست اجرایی 
رییس جمهور  رهبری  تحت  اجرایی  رییس  و  می شود  تعیین 
عمل کند. این کشمکش در حالی دامنه دار شده است که در 
توافق نامه ای که هر دو نامزد آن را به امضا  رسانده  اند، توافق 
شده بود که پست ریاست اجرایی در ساختار دولت ایجاد شود 
از نمایندگان مردم  لویه جرگه دایر گردد و  از دو سال  و بعد 
بخواهند که نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی تغییر یابد یا 
ریاست  تصویب شد، پست  پارلمانی  نظام  آن که  از  بعد  خیر؟ 
اجرایی به صدر اعظم اجرایی تغییر می یابد. یکی از علت های 
و  تعهد  شدن  شکسته  نامزدان،  میان  اختالف ها  نشن  حل 
گذشتن از مواد توافق نامه ی حکومت وحدت ملی می باشد. در 
احترام می گذاشتند،  توافق نامه  به مواد های  نامزدان  حالی که 

اختالف میان شان تا این حد به درازا کشیده نمی شد.
از بهانه گیری ها میان نامزدان معلوم می شود که آن ها پیش از 
آن که به جنبه ی کارکردی توافق نامه ی حکومت وحدت ملی 
اندیشیده باشند، عجوالنه و بدون تأمل آن را به امضا رساندند. 
بروز کرده اند  اکنون  اختالف هایی که  بود،  در حالی که الزم 
را در ابتدا مورد دقت و تأمل قرار می دادند و از دوام دار شدن 

بن بست جلوگیری می کردند.
میان  اختالف ها  حل  مورد  در  جهانی  تالش های  کنون  تا 
طرح  و  بهانه گیری ها  و  نرسیده اند  نتیجه ای  به  نامزدان، 
اختالف از سوی دسته ی اصالحات و هم گرایی و هشدارهای 
را  بین المللی  مراجع  تالش های  دسته،  این  بحران آفرین 
بی نتیجه ساخته است. اکنون حامد کرزی که از سوی دسته ی 
می باشد،  انتخابات  مهندسی  به  متهم  هم گرایی  و  اصالحات 
قدم به مصالحه و میانجی گری میان نامزان گذاشته است که 
اختالف ها میان نامزدان را حل کرده و آن ها را متقاعد ساز د که 
حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. این اقدام حامد کرزی 
جا  و  می باشد  سهراب  مرگ  از  بعد  نوش دارویی  که  هرچند 
برای  را  تدابیر الزم  انتخابات  برگزاری  از  پیش  او  که  داشت 
برگزاری موفقانه ی آن روی دست می داشت تا از طرفی بحران 
از جانب دیگر، می توانست  و  نمی آمد  پیش  انتخاباتی موجود 
اولین  برای  را  سیاسی  قدرت  انتقال  موفق  مدیریت  افتخار 
سنگ  دیگر،  جانب  از  کند.  کسب  افغانستان  تاریخ  در  بار 
کشور  در  را  قدرت  دموکراتیک  مدیریت  و  دموکراسی  بنای 
او در حالی که  میانجی گری کنونی  با آن هم  اما  می گذاشت. 
تالش های جهانی برای حل بن بست و اختالف میان نامزدان 
به نتیجه نرسیده اند، می تواند گزینه ی خوبی باشد که نامزدان 
با تساهل ورزی و مدارا می توانند از آن بهره گیرند و از طریق 
آن گره کور بن بست را باز  نمایند و اختالفات خویش را حل 

کرده، حکومت آینده را تشکیل دهند.
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جدیدی  نسبتا  مفاهیم  از  »شهروندی«  و  »شهروند«  مفهوم 
است که وارد ادبیات سیاسی و اجتماعی گردیده است. هرچند 
باستان جست وجو  یونان  را می توان در  این مفهوم  ریشه های 
عصر  در  دولت-ملت ها  شکل گیری  با  مفهوم  این  اما  کرد؛ 
از  این معنا که پیش  به  پیدا می کند.  جدید است که رسمیت 
حاکمان  »رعیت«  عمدتا  انسان ها  دولت-ملت ها،  شکل گیری 
اطالق  آن ها  به  و »شهروند«  بودند  و سالطین سرزمین شان 
نمی گردید. از آن جایی که امپراتوران و سالطین گذشته مبنای 
به  را  آن  مشروعیت  و  می گذاشتند  زور  با  را  خود  حکومت 
آسمان ها )خداوندان( نسبت می دادند، لذا مردم و حکومت در 
طول هم دیگر قرار داشتند و مردم تنها فرمان برداران حاکمان 
با شکل گیری دولت- اما  بودند.  و همه چیز فهم خود  خود رای 

حکومت ها  و  شد  دگردیسی  دچار  حکومت ها  ماهیت  ملت ها، 
)خداوندان(،  آسمان ها  از  نه  را  خود  مشروعیت  دیگر  اکنون 
رابطه ی  با حکومت ها  مردم  می گیرند.  )مردم(  زمین  از  بل که 
متقابلی پیدا می کنند و دیگر مردم فرمان بران محض نیستند، 
بل که پتانسیل هایی هستند که قدرت خود را به فرد یا گروهی 
آنان  از  را  توقعاتی  و  خواسته ها  مقابل،  در  و  می کنند  واگذار 
هم زمان  »شهروندی«  و  »شهروند«  مفهوم  بنا براین،  دارند. 
آنان  با دگردیسی در ماهیت حکومت ها و منشای مشروعیت 
ادبیات  به عنوان یک مفهوم جدی وارد قلمرو  آمد و  به وجود 

سیاسی مدرن گردید.
بار معنایی دو  وجهی می باشد؛ به  مفهوم »شهروندی« دارای 
می گیریم،   به کار  را  »شهروندی«  مفهوم  وقتی  که  معنا  این 
که  وقتی  انسان  می شوند.  القا  آن  از  تنیده  در هم  معنای  دو 
و  حقوق  از  هم  می شود،  تبدیل  »شهروند«  به  »رعیت«  از 
مسئولیت هایی  این،   با  هم زمان  و  می گردد  بهره مند  امتیازاتی 
نیز متوجه او می شود که مکلف به رعایت و اجرای آن می باشد. 
و  وظایف  از  است  آمیزه ای  »شهروندی«  مفهوم  بنا براین،  
مسئولیت های شهروندان در قبال یک دیگر،  شهر یا در سطح 
کالن تر، دولت و قوای حاکم بر مملکت و هم چنین حقوق و 
شهری  مدیران  عهده ی  به  آن  تأمین  وظیفه ی  که  امتیازاتی 

)دولت ها( می باشد.
در این رابطه ی متقابل میان دولت و مردم،  مسئولیت اساسی 
بهداشتی و  امنیت،  حفظ نظم، عرضه ی خدمات  تأمین  دولت  
اشتغال،  زمینه های  ایجاد  آموزشی،   خدمات  عرضه ی  رفاهی،  
منافع  تأمین  مردم،  دعاوی  و  حقوقی  مشکالت  به  رسیدگی 
ارضی  تمامیت  از  دفاع  و  بین المللی  عرصه های  در  مردم 
احترام  دیگر،  سوی  از  می باشد.  کشور  یک  ملی  حاکمیت  و 
حل و فصل  برای  فعال  مشارکت  دیگران،   حقوق  و  قوانین  به 
مشکالت و چالش های موجود در محل زندگی، پرداخت مالیات 
عالوه  می باشند.  مردم  »شهروندی«  مسئولیت های  از  و... 
عالوه  سرنوشت  تعیین  و  انتخابات  در  مردم  مشارکت  بر این،  
بر این که حق آنان قلم داد می شود، نوعی مسئولیت و تکلیف 

ملی-میهنی نیز می باشد که بایست مردم آن را انجام دهند.
چنین رابطه ی متقابل و در هم تنیده میان دولت و مردم، اساس 

در  می گردد.  تلقی  مدرن  و  پیش رفته  جوامع  در  ثبات  و  نظم 
بستر چنین رابطه ای، دولت های پاسخ گو شکل می گیرند و این 
دولت ها در همکاری با مردم در جهت پیش رفت،  ترقی،  رفاه و 
آسایش آن جامعه کار می کنند. مردم با پرداخت مالیات و حضور 
فعال در عرصه های مختلف زندگی، اساس یک دولت قوی را 
بنیان می نهند و این دولت نیز که روی شانه های مردم شکل 
گرفته است،  مجبور به پاسخ گویی به مردم و رفع مشکالت و 

نیازهای شان می باشد.
 اما این رابطه  امروز در افغانستان چگونه است؟ آیا اساسا مفهوم 
»شهروندی« مصداقی در افغانستان دارد؟ با آن که نظام موجود 
اما  است،  یافته  بنا  اساس اصول دموکراتیک  بر  افغانستان  در 
این نظام قطعا به پختگی نظام های پیش گام دموکراسی در دنیا 

دارد. مفهوم »شهروندی«  زیادی  فاصله ی  آن ها  با  و  نرسیده 
در  موجود  نظام  در  مصداقی  شد،  تعریف  باال  در  که  آن گونه 
میان  که  متقابلی  رابطه  ی  آن  زیرا  نمی کند؛  پیدا  افغانستان 
مردم و حکومت در مفهوم »شهروندی« معنا پیدا می کند، در 
افغانستان وجود ندارد. دولت در تأمین امنیت، عرضه ی خدمات 
اشتغال و ده ها مورد دیگر که جزو  ایجاد  بهداشتی،  رفاهی و 
وظایف اصلی اش در برابر شهروندان می باشد، به درستی عمل 
نمی کند. از طرف دیگر، مردم به عنوان مبنای مشروعیت بخش 
حکومت، نقش مؤثری در تعیین سرنوشت کشور ندارند. تمام 
پای صندوق های رای خالصه شده  به حضور در  نقش مردم 
به خصوص سیاست گذاری ها در عرصه های  و در موارد دیگر، 
کالن ملی، هیچ نقشی ندارند. مردم در روند سیاست گذاری ها 
مبنایی  هیچ  رضایت شان  عدم  یا  رضایت  و  نظاره گر ند  تنها 
برای سیاست گذاری های دولتی قرار نمی گیرد. در حالی که در 
متقابل  رابطه ی  آن  در  که  کشورهایی  پیش رفته،  کشورهای 
میان دولت و شهروندان برقرار است، دولت همواره با راه اندازی 
نظرسنجی ها، میزان رضایت و عدم رضایت شهروندان را مبنای 

سیاست گذاری های خود قرار می دهند.
مسئولیت ها  به  مردم  توجه  میزان  مسئله،  دیگر  سوی  در 
در  است.  مطرح  شهروندان  عنوان  به  مکلفیت های شان  و 
و  وظایف  انجام  در  دولت  که  میزانی  همان  به  افغانستان 
انجام  در  نیز  مردم  می کند،  کوتاهی  خود  مسئولیت های 
افغانی هیچ گاهی  انسان  کوتاهی کرده اند.  مسئولیت های خود 
در اندیشه ی حضور مؤثر در جامعه نبوده است. بنا براین، هیچ 
مسئولیتی هم در قبال دیگران احساس نکرده و نمی کند. مبنای 
بسیاری از رفتارها و کنش های انسان افغانی را منافع شخصی 
در  آن  بر  تمرکز  و  منافع شخصی  به  توجه  می دهد.  تشکیل 
حدی است که رسیدن به آن اگر به قیمت آسیب رساندن به 
خیر جمعی باشد،  باز هم روا ست. این روی کرد در قبال جامعه،  
اساسا هیچ مسئولیتی را متوجه افراد نمی کند و آن چه اهمیت 
به  بی احترامی  بنا براین،  می باشد.  ما  خیر شخصی  همان  دارد 
در  فعال  مشارکت  عدم  قوانین،  رعایت  عدم  دیگران،  حقوق 
عرصه های مختلف اجتماعی برای رفع نا به سامانی های عمومی 
نگاه  در  ریشه  همه  و...  مالیات  پرداخت  از  گریز  سر انجام  و 
محدود انسان افغانی به خودش دارد که در آن منفعت جامعه 

را بر نمی تابد.
بنا براین، با این توصیف می توان گفت که ما با مفهوم واقعی 
زندگی »شهروندی« فاصله  ی زیادی داریم. ما نمی توانیم ادعا 
کنیم که یک شبه می توانیم راه صد ساله را بپیمایم؛ اما اگر برای 
کار  این  نیست.  دیر  هم  هنوز  باشد،  نیتی  مسیر  آن  به  رفتن 
به دست  دست  همه  بایست  که  است  همگانی  آگاهی  نیازمند 
اقدام کنیم. کشور  این هدف،  به  یافتن  برای دست  داده،  هم 
این که  تا  یافت  نخواهد  دست  ثبات   و  نظم  به  ما  جامعه ی  و 
همه ، دولت و شهروندان، به مسئولیت های خود در برابر جامعه 
و کشور عمل نموده و آن را به عنوان یک امر واجب در زندگی 

خود قلم داد  کنند.
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در سوی دیگر مسئله، میزان توجه مردم 
مکلفیت های شان  و  مسئولیت ها  به 
به عنوان شهروندان مطرح است. در 
افغانستان به همان میزانی که دولت 
در انجام وظایف و مسئولیت های خود 
انجام  در  نیز  مردم  می کند،  کوتاهی 
کرده اند.  کوتاهی  خود  مسئولیت های 
انسان افغانی هیچ گاهی در اندیشه ی 
است.  نبوده  جامعه  در  مؤثر  حضور 
بنا براین، هیچ مسئولیتی هم در قبال 
نمی کند.  و  نکرده  احساس  دیگران 
مبنای بسیاری از رفتارها و کنش های 
شخصی  منافع  را  افغانی  انسان 
منافع  به  توجه  می دهد.  تشکیل 
شخصی و تمرکز بر آن در حدی است 
که رسیدن به آن اگر به قیمت آسیب 
باز هم  باشد،   جمعی  خیر  به  رساندن 
روا ست. این روی کرد در قبال جامعه،  
اساسا هیچ مسئولیتی را متوجه افراد 
همان  دارد  اهمیت  آن چه  و  نمی کند 
بنا براین،  می باشد.  ما  شخصی  خیر 
عدم  دیگران،  حقوق  به  بی احترامی 
فعال  مشارکت  عدم  قوانین،  رعایت 
برای  اجتماعی  مختلف  عرصه های  در 
رفع نا به سامانی های عمومی و سر انجام 
همه  و...  مالیات  پرداخت  از  گریز 
ریشه در نگاه محدود انسان افغانی به 
خودش دارد که در آن منفعت جامعه 

را بر نمی تابد.

ما و معیار 

مالک وزارت تعطیالت عالی از بودن در افغانستان خرسند است و هرگونه 
الحاج پوهوهو جمال، که سند  را رد می نماید.  انسانی  تهدید علیه زندگی 
شرعی و حقوقی مالکیت این وزارت را در اختیار دارد، ادعا می کند که وی با 
هر  دو نامزد محترِم بحران آفریِن افغانستان بارها مذاکره کرده و توافق نامه  ای 
را امضا  نموده که بر اساس آن، چه حکومت وحدت ملی سرکار شود، چه 
حکومت نفاق ملی، پوهوهو جمال هم چنان مالک این وزارت باقی خواهد 

ماند. 
اگر بحران در کشور فروکش کند، به داعش خواهم پیوست! این هشدار را 
یکی از نامزدان محترم ریاست جمهوری صادر کرده است. یکی از منابع 
متصل به وی اظهار داشته است: داکتر صاحب نسبت به حرف خود کاماًل 
متعهد و استوار است. دل داکتر صاحب به حال مردم می سوزد و این سوال 
نزد داکتر صاحب وجود دارد که چرا وقتی من دلم به حال این مردم می سوزد 
و این اواخر سوزش بدنم به طرف پایین در حرکت است، بحران ختم شود؟ 
این به این معناست که داکتر صاحب فقط در شرایط بحرانی دلش به حال 
مردم می سوزد. از همین رو، هشدار داده که اگر بحران حل شود، وی به گروه 
داعش ملحق خواهد شد. این منبع که نخواست نامش فاش شود، عالوه کرد 

که حرف های دیگری هم وجود دارند که نمی توان این جا گفت. 
حامد کرزی با نامزدان دیدار کرد و از هردوی آن ها خواست که به سویه ی 
مردم افغانستان جنجال کنند. حامد کرزی اظهار داشت که جنجال های فعلی 
رییس  این  باور  به  شوند.  بیش تر  باید کمی  و  اند  پایین  مردم  از سویه ی 
جمهور، این حق مردم افغانستان نیست که نزد سایر ملت ها و به خصوص نزد 
پاکستان، پایین سویه معرفی شود. بنا براین، از هردو داکتر صاحب می خواهیم 
که تمام تالش  خویش را برای به سویه  جنجال کردن به خرج بدهند و در 
این زمینه، شخصاً به حضرت صاحب دستور می دهم که اشارات خویش را 

برای خداوند متعال بفرستد. 
مدیر سابق خوابگاه پسرانه ی دانشگاه کابل خواستار تحقیق در مورد خود شد. 
این مدیر که سال ها به افراد نااهل کارت لیلیه فروخته و اتاق های دونفری را 
به متقاضیان پول دار فروخته بوده و تمام این سال ها خالف قرارداد با وزارت 
تحصیالت عالی، لوبیا و برنج خراب برای دانشجویان می آورده، از مقام های 
امنیتی و قضایی کشور خواهش نمود  که بروند وی را دست گیر نموده و به 
لیلیه را  اتاق های  پنجه ی قانون بسپارند. این مدیر گفته، شما بروید تمام 
بررسی نمایید. قباًل همه ی اتاق ها شانزده نفر و حتا بیش تر زندگی می کردند؛ 
دو نفری  اتاق های  تمام  قبالً   می شود.  پوره  به زور  هم  نفر  هشت  حاال  اما 
مال عجیب الخلقه های این مملکت بودند؛ اما حاال به نسبت نبود من، خالی 
مانده اند. بنابراین، از مقام های مسئول خواهش می کنم که مرا به عنوان یک 

پول شوی بدبخت، مورد تحقیق قرار بدهند. اما کو مسئولیت و کو عدالت؟
تعهد در بستر مرگ: رهبر ایران )که گفته می شود به زور پول و بسیجی های 
گرامی این همه سال رهبر بوده، حاال در بستر مریضی افتاده و نزدیک است 
با عزراییل پیمان استراتژیک امضا  کند( به نماینده ی افغانستانی خویش تعهد 
سپرده که در صورت عدم امضای پیمان استراتژیک با جناب عزراییل، تمام 
تالش خویش را برای بهبودی وضعیت افغانستان به خرج بدهد. اما نماینده ی 
افغانستانی او اذعان داشت که جهان هنوز به شما نیاز دارد؛ لطفاً جهان را تنها 
نگذارید. وی در آن جا علیه عزراییل تظاهرات نموده و گفته که »خامنه  ای 

سالم، حق مسلم ماست!«
خود کشی یک دختر به دلیل خاموشی شورای علما! این دختر که هجده 
سال سن داشته، به این دلیل خودکشی کرده که شورای علما در تمام این  
سال ها برای دختران این کشور بریده و دوخته و کسی علیه آن ها اعتراض 
ننموده است. اما حاال که دو احمق آمده افغانستان را به تباهی می کشانند، 
این شورای علما چرا سکوت می کند؟ وی از دولت خواسته که شورای علما 
را به »شورای غالما« تغییر نام بدهد. این گونه توقع مردم از این شورای 

پوشالی کم تر می شود.
شاه کار  دیگری از تیم تحول و تداوم: تیم تحول و تداوم به دنبال  آن که به 
به حضرت  و  گرفت   برنامه  یک  ندادند،  اجازه ی صحبت  حضرت صاحب 
صاحب اجازه ی صحبت داد . اما یوسف نورستانی گفته که نتیجه ی انتخابات 
گرفت.  نخواهد  نظر  در  را  مصلحتی  هیچ  آن  در  و  کرد  خواهد  اعالم  را 
نورستانی هم چنان عالوه کرده که فکر می کنم مردم منتظر اعالم نتیجه ی 

انتخابات باشند  )من عاشق قدرت فکر نورستانی ام(.
متجاوزان گروهی پغمان دولت را هشدار داده و می گویند، اگر مردی را که 
بر دخترش تجاوز می کرده، به زودی دار نزند، ما خود به دست های خود او را 
دار می زنیم. این جمع ادعا می کنند که هنوز رگ غیرت شان فعال است و 
وجدان شان نمی تواند قبول کند که یک پدر افغان، باالی دخترش تجاوز 
نماید. به باور این متجاوزان، حرمت تجاوز باید نگه  داشته شود. کسی که 
قصد تجاوز دارد، حتا تا خانه ی همسایه حق دارد؛ اما باالی دختر یا مادر خود، 
نباید تجاوز نماید! آن ها از دولت می خواهند که جلو این بی بندوباری را بگیرد! 

)حکایت عجیبی است(.

خبرنگار ناراضی

تیتر خبرها

هادی دریابی



نامزد  هردو  انتخابات،  افتضاح  پایان  به  شدن  نزدیک  با 
تازه  خطوط  جدال شان  برای  جمهوری  ریاست  انتخابات 

کشیده اند. 
سمت  به  را  کشور  این  افغانستان  انتخاباتی  بن بست  آیا 
تالش  آخرین  این که  یا  می برد  شدن  بدتر  سناریوی  یک 
مذبوحانه توسط دو مدعی، که تا حدودی فشارهای داخلی 
یافتن  به  اخیر  روزهای  در  شده اند،  آن  موجب  خارجی  و 

راه حلی منتج می شود؟ راه حلی که مورد قبول همه باشد!
پاسخ  دارد،  ادامه  هم چنان  بالتکلیفی  حالت  که  حالی  در 
نامزد  هردو  درازمدت  تصمیم  در  بیش تر  پرسش  این 
انتخابات ریاست جمهوری، میزان نفوذ اعمال شده توسط 
از  آن ها  تعریف  در  سرانجام  و  آن ها  حمایتی  سیستم های 
همکاری در یک حکومت وحدت ملی نهفته است. اشرف 
غنی و عبداهلل عبداهلل، هردو با وجود تفاوت در مزاج ها و 
تجربه های مختلف آن ها از زندگی، افراد منطقی و متفکر 
فعالیت های  در  سال ها  هردو،  آن ها،  شده اند.  مشاهده 
حکومتی و غیر حکومتی درگیر بوده اند. هردو نامزد محصول 
در  مستقر  متوسط  طبقه ی  بروکراتیک  پرورش  و  آموزش 
کابل در زمانی بوده اند که قومیت زیاد مهم نبود. عبداهلل و 
غنی، هردو از محیط های پس از نوجوانی شان بسیار تأثیر 
پذیرفته اند: عبداهلل، تحت سلطه ی بی رحمانه ی کمونیست ها 
و بعدها به عنوان بخشی از تشکیالت مجاهدین افغانستان  
و غنی که در ابتدا به اندیشه های چپی متمایل بود و بعدها 

به یک حامی جهانی شدن و نهادسازی تبدیل شد. 
اشرف غنی بیش تر عمر بزرگ سالی اش را در ایاالت متحده 
کارشناس  و  آکادمیک  یک  عنوان  به  و  است  گذرانده 
به  عبداهلل  است.  کرده  کار  جهانی  بانک  در  انسان شناسی 
عنوان یک پزشک چشم، از صفوف نیروهای ضد شوروی 
احمدشاه مسعود،  توسط  نیروهای ضد طالبانی که  بعدها  و 
قد  می شد،  فرماندهی  افغانستان   مقاومت  افسانه ای  رهبر 
و  سیاسی  امنیتی،  مسایل  با  بیش تر  عبداهلل  بر افراشت. 

دیپلماتیک سروکار داشته است. 

یک ارتباط عمیق تر؟
مسلما عبداهلل با رویدادهای داخلی 35 سال گذشته ارتباط 
دهه ی  اواخر  در  غنی  که  حالی  در  است،  داشته  عمیق تر 
199۰، زمانی که طالبان اکثریت نقاط کشور را تحت تسلط 
داشتند، از گم نام  بودن در خارج از کشور بیرون آمد. او پس 
از ایفای نقش مشاور سازمان ملل متحد در کنفرانس بن در 
سال 2۰۰1، که تأسیس حکومت موقت پس از طالبان را 

به دنبال داشت، به حکومت کرزی پیوست. 
سروکار  غنی  با  نزدیک  از  که  افغان هایی  حال،  این  با 
رهبری  برای  آرزوهایش  و  او  بزرگ«  از »طرح  داشته اند، 
در  بدین سو  می گویند.  از دهه ی 198۰  افغانستان، حد اقل 
طول دوران اشغال افغانستان توسط شوروی ها، او بیش تر 

سرگرم حرفه سازی برای خودش بوده است.
هردو نامزد، تعهد شان به ارزش های دموکراتیک و حاکمیت 
قانون را ابراز کرده اند؛ اما نزاع کنونی آن ها بر سر انتخابات، 
که از زمان برگزاری دور دوم انتخابات در ماه جون تا کنون 
ادامه دارد، اراده، میزان صبر و اندیشه های واقعی آن ها را 
آزمایش می کند. این نزاع هم چنین توانایی آن ها در زمینه ی 

وزارت فواید عامه گفته است که شرکت امریکایی-ترکی 
ساخت  قرارداد  وزارت  این  با  که   ECCI–METAG
بدون  است،  نموده  را  کشور  حلقه ای  جاده ی  از  بخشی 
تکمیل ساخت جاده ی مذکور، 1۰7 ملیون دالر از هزینه ی 
ساخت این جاده را که به عنوان پیش پرداخت گرفته بود، 
به یغما برده است. جاده ای که این شرکت قرارداد ساخت 
آن را به امضا رسانده بوده، جاده ای است که والیت غربی 
هرات را به والیت شمالی فاریاب وصل می کند. نجیب اهلل 
اوژن، وزیر فواید عامه گفته است که مسئوالن این شرکت 
و  رفته اند  ترکیه  به  افغانستان  از  عید  رخصتی  بهانه ی  به 
مبلغ مذکور را نیز با خود برده اند و این شرکت نه تنها این 
مبلغ را به این وزارت برنمی گرداند، بل که خواهان جریمه 
دولت  سوی  از  پروژه  این  امنیت  تأمین  عدم  بهانه ی  به 
افغانستان می باشد. این در حالی است که وزیر فواید عامه 
می گوید، برای تأمین امنیت این پروژه، دو هزار پولیس را 

استخدام کرده اند.
مشکل  این  حل  برای  وزیران  شورای  که  می شود  گفته 
هیأتی را که متشکل از وزیران فواید عامه، عدلیه، اقتصاد و 

همکاری  حساسیت  درک  و  توافق  به  دست یابی  مذاکره، 
آزمایش می کند. 

با این حال، در چند روز آینده شاید برای آخرین بار توانایی 
آن ها  اگر  شود.  آزمایش  مشکالت  با  آمدن  کنار  در  آن ها 
روی تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق نرسند و هریک 
را رد  آرا  تفتیش بحث برانگیز  از  نتایج حاصل  از دو طرف 
که  شد  خواهد  آغاز  سرزنش بازی  خطرناک  فصل  کنند، 
این امر کشور را به سوی بی ثباتی و ناآرامی بیش تر سوق 

می دهد. 
الزم است که بازی گران بین المللی، در حدی که افغان ها 
تالش های  جدی  به صورت  دارند،  اعتماد  آن ها  به  هنوز 
در  که  شود  حاصل  نتیجه ای  تا  دهند  خرچ  به  هم آهنگ 
بازگشت  از  و  احساس کنند  برنده  را  آن هردو طرف خود 
اقتصادی وخیم است،  به زمانی که در آن شرایط  بیش تر 

جلوگیری شود. 
این تالش ها برای این که مؤثر باشند، نمی توانند یک جانبه، 
غیر واقع بینانه، تاکتیکی و به شکلی باشند که به مشروعیت 
آرای مردم افغانستان آسیب برسانند. اعالم بازشماری آرا، 
قبل از این که توافق سیاسی حاصل شده باشد، نیز نتیجه ی 

مطلوبی را در پی  نخواهد داشت. 
نامزدان  روند،  این  پایان  به  شدن  نزدیک  با  هم زمان 
خطوط  جدال شان  برای  اخیرا  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  عبداهلل   کشیده اند.  تازه ای 
از یک طرف متهم می کند، روز دوشنبه  به طرف داری  را 
کرد  ادعا  و  کرد  ارائه  را  بی نظمی ها  از  جدیدی  فهرست 
این  که  یا  است،  نشده  رسیدگی  آن ها  ادعاهای  به  یا  که 

وزارت خارجه است، تشکیل داده که این مشکل را پی گیری 
و حل نماید. نجیب اهلل اوژن، وزیر فواید عامه گفته است، 
اگر این مشکل حل نشود، این کمیته به دادگاه بین المللی 

شکایت می کند. 
این شرکت باید برای به انجام رساندن و ختم پروژه ، تعهدات 
بانکی را به دولت افغانستان می سپرد. اما معلوم نیست که 
این شرکت تضمین بانکی سپرده است یا خیر. وزارت فواید 
عامه گفته است، این وزارت مشاور حقوق بین الملل نداشته 
وزارت  این  قرارداد  بین المللی  قواعد  به  مطابق  که  است 
نیز  و  می نمود  انعقاد  به درستی  خارجی  شرکت های  با  را 
به خاطری که قرارداد ها به زبان انگلیسی نوشته می شوند، 
با این شرکت به درستی خوانده نشده  محتوای قراردادنامه 
اشکاالتی  شرکت،  این  با  قرارداد  در  خاطر،  این  از  است؛ 
کارشناسانی  مشکل،  این  حل  برای  و  است  داشته  وجود 
باشند،  کرده  تحصیل  بین الملل  حقوق  رشته ی  در  که  را 
استخدام می نمایند. این مشکل در حالی به وجود آمده است 
استخدام  را  داخلی  و  زیاد خارجی  که هر وزارت مشاوران 
می گیرند.  را  بلندی  بسیار  معاش  مشاوران  این  می نماید. 

روند به نفع رقیب آن ها دست کاری شده است. او هم چنین 
اعالم کرد که مذاکرات سیاسی به بن بست رسیده است و 
پس از رایزنی های گسترده، در مورد گام های بعدی تصمیم 

خواهد گرفت. 

کم ترین اعتماد
نسبت  اعتماد  کم ترین  با  عبداهلل  که  معنا ست  این  به  این 
جبهه ی  در  انعطاف پذیری  منتظر  آرا،  تفتیش  فرایند  به 
سیاسی است. تالش های او برای مشارکت متوازن و برابر 
غنی  مانده اند.  بی نتیجه  ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  در 
که در دور نخست انتخابات تقریبا 15 امتیاز از عبداهلل کم 
داشت، در دور دوم انتخابات یک پرش دیدنی و جذاب دو 

میلیون رای داشت.
اعتراض  آرا  اولیه ی  شمارش  نتایج  علیه  به شدت  عبداهلل 
کرد و ادعا کرد که نتایج انتخابات با تقلب آلوده است. او 
شواهدی را ارائه کرد که استعفای یک کمیشنر کمیسیون 
مستقل انتخابات و تفتیش صد در صد آرا، با دخالت سازمان 
انتقاد  از  که  حالی  در  غنی  داشت.  پی  در  را  متحد   ملل 
سوی  از  آن  اعضای  حقیقت  در  که  انتخابات  کمیسیون 
کرزی انتخاب شده اند، خودداری کرد، به تاریخ 1۰ سپتامبر 
به حامیانش گفت که حاضر نیست که بر سر قانون اساسی 
معامله کند. او اضافه کرد که توافق سیاسی به منظور پایان 
دادن به بحران نباید به یک حکومت »دوسر« منتج شود. 
اقتدار  سطح  در  اقتداری  دارد  دوست  او  دیگر،  عبارت  به 
رییس جمهور کرزی داشته باشد و نسبت به هرگونه برابری 

وظیفه ای با عبداهلل، ناخوشنود است. 

هم چنین وزارت ها کارمندان فنی و مسلکی با معاش چند 
می شوند  مصرف  هزینه ها  این  همه ی  دارند.  دالری  هزار 
انجام دهند، هزینه های  را  این که کاری  بدون  و مشاوران 
قابل مالحظه  ای صر ف معاش آن ها می شوند و در نهایت 
و  می رسند  امضا   به  خوانش  حتا  و  تأمل  بدون  قرارنامه ها 

صدها میلیون دالر خسارت نصیب بودجه ی ملی می شود.
و  عادی  بودجه ی  بیش تِر  که  است  کشوری  افغانستان 
تمامی بودجه ی انکشافی آن از وجه کمک های بالعوض 
این  شدن  توان مند  و  کمک  منظور  به  جهان  کشور های 
وعده  این کمک های  بیش تر  مقدار  تأمین می شود.  کشور 
کمک  کشورهای  انکشافی  سازمان های  توسط  شده 
و  بر چگونگی مصرف  دولت  و  می رسد  به مصرف  کننده 
از  بزرگی  بخش  ندارد.  مستقیم  نظارت  آن ها  برنامه های 
هزینه های اختصاص یافته به این صورت توسط این نهاد ها 
آن  به  دوباره  و  به مصرف رسیده  آن  کارمندان خارجی  و 

کشورها را برگردانده می شوند. 
بخش دیگر این هزینه های هنگفت، صرف معاش مشاوران 
خارجی که توسط وزارت خانه ها استخدام می شوند، می شود 

انتخابات بدین سو غنی در چندین مناسبت در  از دور دوم 
کشورهای خلیج عربی شرکت کرده تا با برخی از حامیان 
سرسختش مشورت کند و اکنون تالش دارد عبداهلل را وادار 
مفهوم  است  ممکن  برآیندی  چنین  کند.  کاری  انجام  به 
حکومت وحدت ملی را  که توسط ایاالت متحده و سازمان 

ملل متحد حمایت می شود، از بین ببرد. 
اما  کرده اند؛  تعیین  قرمز  خطوط  خود  برای  طرف  هردو 
احتمالی  برای گفت وگوهای بیش تر و طرح های  را  دروازه 
جاگزین باز گذاشته اند. چنین گزینه ای احتماال توافق روی 
باشد  شامل  تصمیم گیری  وظایف  و  ساختن  استراتژیکی 
توسط  و  شده  آمیخته  در هم  اجرایی  قدرت های  با  که 
تا  پادرمیانی تکمیل شود  تعادل و  میکانیزم های بررسی و 
یک مقام علیه مقام دیگر استفاده نشده و یک تعادل کارا 

حفظ شود.
کمیته های تخصصی

این به این معنا ست که هردو مقام، رییس جمهور و رییس 
اجرایی، وظایف مشخص را انجام می دهند و وقتی مسایل 
با هم  امنیت ملی مطرح می شوند،  از قبیل سیاست  مهم، 
تخصصی  کمیته های  بر این،  عالوه  می کنند.  پیدا  پیوند 
در  تصمیم گیری ها   در  را  آن ها  می توانند  کارشناسان  از 
حوزه هایی چون اقتصاد و خدمات اجتماعی کمک کنند و 
گروه میانجی حین ضرورت پادرمیانی کنند. رییس جمهور، 
به عنوان رییس دولت و فرمانده کل قوا، می تواند کابینه ی 
کوچکی را که وظیفه ی آن تصمیم گیری استراتژیک است، 
رییس  عنوان  به  اجرایی  رییس  که  حالی  در  کند،  اداره 

شورای تلفیقی وزیران عمل می کند.

دولتی  بلند پایه ی  افراد  توسط  آن  دیگر  بخش  نیز  و 
واگذاری  طریق  از  دیگری  مقدار  و  می شود  حیف و میل 
قراردادی ها به گونه ی درست به مصرف نمی رسد. این گونه 

برای حصول اطمینان از تداوم، تا زمان برگزاری لویه جرگه 
رییس  آینده،  سال  سه  در  اساسی  قانون  اصالح  به خاطر 
به  این که  )مگر  نمی تواند  کرده  منفک  کسی  را  اجرایی 

خیانت بزرگ متهم باشد(.
ناکامی در یافتن یک راه حل عملی و اصرار سرسختانه بر 
را  انتخابات، به نوعی که برنده تمام اختیارات  پیروزی در 
نیز  را  برنده  تنها خطرناک است، بل که  نه  دارد،  در دست 
از متحد ساختن افغانستان و حکومت کردن به شکل مؤثر، 

باز خواهد داشت. 
به هر اندازه ای که دو طرف زود تر به تفاهم برسند و خود 
بیش تر  و  سازند  متعهد  می کنیم،  نگاه  ما  که  آن چه  به  را 
تا آن چه که در حال حاضر شاهد  مثل همکار عمل کنند 
آن هستیم، به همان اندازه پیامدها، در زمانی که خستگی 
عمومی و بالتکلیفی به اوج خود رسیده است، بهتر خواهند 

بود.

افغانستان صورت  در  نام گوناگون  به  فساد و کاله برداری 
می گیرد و آن چه به نام این کمک ها باقی مانده، پروژه های 
نیمه تمام و ناقصی می باشند که روی دست مردم می مانند. 

عبداهلل به شدت علیه نتایج شمارش 
اولیه ی آرا اعتراض کرد و ادعا کرد که 
نتایج انتخابات با تقلب آلوده است. او 
شواهدی را ارائه کرد که استعفای یک 
کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات و 
تفتیش صد در صد آرا، با دخالت سازمان 
ملل متحد  را در پی داشت. غنی در حالی 
که از انتقاد کمیسیون انتخابات که در 
حقیقت اعضای آن از سوی کرزی انتخاب 
شده اند، خودداری کرد، به تاریخ 10 
سپتامبر به حامیانش گفت که حاضر 
نیست که بر سر قانون اساسی معامله 
کند. او اضافه کرد که توافق سیاسی به 
منظور پایان دادن به بحران نباید به یک 
حکومت »دوسر« منتج شود. به عبارت 
دیگر، او دوست دارد اقتداری در سطح 
اقتدار رییس جمهور کرزی داشته باشد 
و نسبت به هرگونه برابری وظیفه ای با 
عبداهلل، ناخوشنود است. 
از دور دوم انتخابات بدین سو غنی در 
چندین مناسبت در کشورهای خلیج 
عربی شرکت کرده تا با برخی از حامیان 
سرسختش مشورت کند و اکنون تالش 
دارد عبداهلل را وادار به انجام کاری 
کند. چنین برآیندی ممکن است مفهوم 
حکومت وحدت ملی را  که توسط ایاالت 
متحده و سازمان ملل متحد حمایت 
می شود، از بین ببرد.
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افغانستان در معرض خطر

شکایت وزارت فواید عامه از 
کاله گذاری و کاله برداری شرکت های خارجی
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تـکهچهـــل

پروستات رسیده است

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

غده ی پروستات از نظر طبی نقش پیچیده ای دارد. این 
غده خون را به قلب می رساند، حنجره را تنظیم می نماید 
و از فروپاشیدن ریش و سبیل مردان جلوگیری می کند. 
اگر کسی را دیدید که هرگز عاشق نمی شود، حتما غده ی 
پروستاتش را بررسی کنید. احتماال پروستاتش خوب کار 
نمی کند و خون کافی به قلب او نمی رساند. اگر آوازخوان 
را  میکروفون  است  نزدیک  که  دیدید  را  گوش خراشی 
ناشسته ببلعد، آگاه باشید که غده ی پروستاتش به شدت 
ریش شان  که  دیدید  را  مردانی  اگر  است.  دیده  آسیب 
ریخته و سبیل شان برباد رفته و روی شان مثل کچالوی 
پروستات  غده ی  با  که  بدانید  قطعا  است،  سرخ کرده 
باورند که  براین  امروز طبیبان  البته  دارند.  خود مشکل 
مشکل غده ی پروستات مشکل بزرگی نیست و به راحتی 

می توان رفعش کرد. به هر حال.
اما آن چه تا کنون از چشم جامعه ی علمی نهان مانده، 
فواید سیاسی، زیارتی و عرفانی پروستات است. فرض 
هر  و  شده  هار  سوریه  و  عراق  در  داعش  گروه  کنید 
به  را می گیرد.  پاچه ی خلق خدا  رو می کند،  طرف که 
امید دل مردگان، خبر  اید و چراغ  امیر مؤمنان  شما که 
درنده خویان  این  وگرنه  بکنید،  کاری  آقا  که  می دهند 
همه را می خورند. هرچه فکر می کنید که چه کار کنید، 
به نتیجه ای نمی رسید. با امریکا نیز چنان دشمن اید که 
کدو با مربع بودن. نمی شود با دشمنی این چنین نامرد، 
که  می کنید  احساس  دفعه  یک  داد.  همکاری  دست 
پروستات تان سیخ می زند. سیگنال می دهد. فردای آن 
روز شما به شفاخانه می روید و تحت عمل جراحی قرار 
می گیرید و خبر جراحی شدن پروستات تان تمام جهان 
را پر می کند. ناگهان یادتان می آید که به فداییان اسالم 
دستور داده اید که با امریکای جهان خوار همکاری کند. 
مهم  که  فعال  داده ام.  دستور  که  جهنم  »به  می گویید: 
درمان پروستاتمه!« در نتیجه فداییان اسالم اختالفات 
جزئی خود با استکبار جهانی را کنار می گذارند و در کنار 
آن عزیزان، شروع می کنند به قلع و قمع داعش. صلواتی 

ختم بفرمایید.
می شود  خبر  افغانستان  در  عاشقان  از  یکی  آن سو،  از 
که امیر مؤمنان پروستاتی شده. شب می خوابد و خواب 
می بیند که خیلی وقت شده به زیارت یکی از چاه های 
چند صد سال  و  هزار  نفر  و یک  نرفته  تهران  معروف 
تکت  فورا  نشسته.  او  منتظر  چاه  عمق  در  که  است 
عازم  و  ندارد(  نیاز  چون  نمی گیرد؛  هم  )تکت  می گیرد 
پیشانی  نمی گذارندش که  نامردها  ولی  تهران می شود. 

محبوب خود را ماچ کند. تف بر حسودان. فرد:
سحر آمدم به کویت، سرطن گرفته بودی 
چه کیافه ی عجیبی، تو به من گرفته بودی

فواید عرفانی غده ی پروستات فعال در این مجال تنگ 
نمی گنجد. بگنجد هم نمی گویم. شما را چه شده؟ بروید 

جست و جو کنید و چیزی در این مورد یاد بگیرید.

اعتراض جدی دولت چین که مهم ترین متحد منطقه ای پاکستان بود، جنرال مشرف  را مجبور 
کرد که علیه آنان وارد عمل شود. پولیس و دیگر سربازان به تاریخ 3 جوالی این مسجد را 
محاصره کردند. آنان دستور دریافت کرده بودند که دیگر از حرکت های خودسرانه ی شاگردان 
مقابل سرک مسجد سرخ)لعل مسجد(  در  را  ارتش، یک مکتب  تفنگ داران  جلوگیری کنند. 
بر  فورا  خاردار کشید. شاگردان  ورودی مسجد، سیم  دروازه ی  پیش  پولیس،  و  کردند  اشغال 
صفوف پولیس حمله و زدوخورد را آغاز کردند. از میان شاگردان و زنان پیچیده در برقع که 
چوب دستی داشتند،  برای نخستین بار جنگ جویان مسلح سر و صورت نشان  دادند. چهره های 
آنان در پشت دست مال و ماسک های ضدگاز پنهان بودند و با خود خمپاره انداز و تفنگ حمل 
می کردند. این افراد مسلح، باالی دیوارهای مسجد در عقب کیسه های شن موضع گرفته بودند. 
از بلندگوهای مسجد به شاگردان گفته شد که اکنون زمان نشان دادن شجاعت است. یک 
شاگرد دختر مایکروفون را گرفته و با صدای لرزان گفت: »اهلل، کمک تو کجاست؟ دشمنان را 

نابود کن. قلب آنان را پاره کن. بر آنان گلوله های آتش بینداز.« 
این شاگردان یک ساختمان دولتی در آن سوی سرک و موترهای داخل پارکینگ آن را به آتش 
کشیدند. یک سرباز ارتش وقتی کشته شد که شاگردان تالش داشتند تا او را خلع سالح کنند. 

بر اثر چندین ساعت زدوخورد، پنج تن کشته و 37 تن دیگر زخمی شدند. 
محاصره ی غیرعادی در قلب پایتخت معموال آرام پاکستان، این گونه آغاز شد. اسالم آباد که 
و  دولت  کارمندان  برای  و  است  واقع شده   )Margalla Hills( مارگله  تپه های  پایین  در 
برای چندین روز در ماه جوالی سال 2۰۰7، صدای  دپلومات ها خانه ی سبز و آسوده است، 
انفجار و گلوله، آرامش آن را برهم زده بود. از سراسر کشور پداران و مادرانی که نگران فرزندان 
شان بودند، به آن جا آمده بودند تا فرزندان شان را از مدرسه بازگردانند، در حالی که، حکومت 
در اطراف این مجموعه، کمربند نظامی تنگی ایجاد کرده و مقررات نظامی و منع رفت وآمد در 
شب را اعالن کرده بود. در جریان چند روز آینده، بیش تر از یک هزار شاگرد از مسجد خارج 
شدند، اما دست کم صد شاگرد از بیرون شدن ابا ورزیدند، به شمول گروهی از زنان و دختران. 
یک پدر از کشمیر مجبور شد که به دو دختر نوجوانش دستور دهد که از آن جا خارج شوند. 
رهبران مسجد سرخ تالش کرده بودند که آنان را وادار به نشستن در آن جا کنند. او به من 
گفت: »اگر زنان و دیگران کشته شوند،  مردم جانب آنان را خواهند گرفت.« من پی بردم که 

رهبران شبه نظامیان می خواستند نوعی آشوب و شورش را شعله ور سازند. 
من با دهقانی صحبت کردم که از جنوب پنجاب برای بازگرداندن دختران جوانش به اسالم آباد 
آوردن جنگ  و  از جهادیان  دلیل حمایتش  به  اطراف مسجد،  باشندگان خشم گین  بود.  آمده 
در محل زندگی شان، او را نکوهش می کردند. او تنش می لرزید. یک زن از دروازه ی مسجد 
بیرون شد. من او را که تمام بدنش زیر حجاب سیاه پنهان بود و فقط چشمانش دیده می شد، 
ایستاد کردم و از اوضاع داخل مسجد پرسیدم. او کمرویی کرد و پاسخ را به تأخیر انداخت. بعد 
دستانش را بلند کرد و پیش رویش قرار داد. من متوجه شدم که این دست مرد است. او برای 
گریز از دست پولیس،  لباس زنانه پوشیده بود. او با یکی از وابستگانش که زن بود، از کنار جاده 
قدم زنان از ما دور شد. عبدالعزیز که مال امام مسجد بود، چند روز بعد توسط پولیس دست گیر 
و در مقابل کمره های تلویزیون قرار داده شد. او نیز تالش داشت که در لباس زنانه فرار کند. 
همسر او با چند تا از شاگردان دختر، در داخل مانده بودند. غازی با مادر پیرش تا آخر در آن جا 
ماند. او از طریق تلفن با مقام های حکومت مذاکره می کرد و برای صحبت با تلویزیون ها، مکررا 

گفت وگو را قطع می کرد. 
اما حضور پولیس، سربازان ارتش و  از زدو خورد خودداری می کند،  حکومت اصرار داشت که 
واحدهای نیروهای ویژه، تنش را داغ نگهداشته بود. بلندپایه ترین مقام های حکومت مشرف، 
حتا  پاکستان  بخشند. حکومت  پایان  را  بن بست  این  تا  بودند  پیوسته  میان جی گران  به صف 
شیخ  مکه،  در  مقدس  مسجد  امام  سعودی،  عربستان  از  را  مذهبی  آخوندهای  بلندپایه ترین 
التماس پیش این معترضان حاضر کرد. اما آنان هم چنان لج  عبدالرحمان السعودی، را برای 

کردند. 
در روز ششم محاصره، یک تیر مخفی فرمانده واحد نیروهای ویژه را که یک کلونل )دگروال( 
بود به قتل رساند. وزیران آخرین تالش شان را برای مذاکره انجام دادند. آنان در جریان شب 
با غازی گفت وگو می کردند و حتا به او وعده داده بودند که اجازه خواهد داشت به روستای 
پدری اش مصئون برگردد. در بامداد روز هشتم، آن ها از مذاکره دست برداشتند. با خروج آن ها، 

انفجارها، هوای بامداد را تاریک کرد. عملیاتی برای در هم کوبیدن این مجتمع، در راه بود. 
جنگ وحشتناکی در گرفت. کماندوهای گروه برگزیده ي خدمات خاص )SSG( از هلیکوپتر بر 
مسجد پایین شدند و با آتش باری  از مواضع شبه نظامیان در داخل این متجمع، مواجه شدند. پنج 
تن از نیروهای کماندو پیش از رسیدن به زمین کشته شدند. شبه نظامیان که در منارهای مسجد 
و در 75 اتاق مدرسه، جابجا شده بودند، برای ده ساعت جنگیدند. آنان از زیرزمینی ها و انبارها، 
نارنجک می انداختند و بمب گذاران انتحاری، بر نظامیان دولتی حمله می کردند. نیروهای کماندو 
شاگردان دختر را که در خالی گاه های زیر راه پله ها پنهان شده بودند، پیدا کردند و پنجاه دختر 
و زن، به شمول ام حسن را سالم بیرون کردند. غازی با مادرش در یک زیرزمینی مدرسه ی 
دخترانه عقب نشینی کرده بودند. در حالی که آخرین جنگ جویان در اطراف آن ها می جنگیدند، 

هردوی آنان در آن جا مردند.  
بیش تر از صد تن به شمول ده تن از کماندوهای نیروهای ویژه، در این محاصره کشته و 93 

جنازه از مجموعه ی مسجد پیدا شدند. اکثر آن اجساد مربوط به شبه نظامیاِن بودند که در 
میان آنان جسد یازده جنگ جوی خارجی نیز، وجود داشت. برادران غازی،  مسجد خود را به 
یک انبار اسحله تبدیل کرده بودند تا یک عبادت گاه. این مسجد پر از سالح های مختلف، 
ماین ها و جلیقه های انتحاری بود و تعدادی از جنگ جویان آموزش دیده را در میان شاگردان 

جوان خود، جا داده بودند. 
اسناد و شواهدی وجود دارد که برخوردهای مسجد سرخ توسط القاعده طراحی شده بود 
زند.  دامن  پاکستان  را علیه دولت  تقابل خلق کرده و جنگی  پاکستان  ارتش  میان  در  تا 
برعالوه ی روابط برادران غازی با بن الدن، در مسجد کسانی حضور داشتند که با القاعده 
غازی،  دست یاِر  مسجد،  در  افراد  بنیادگراترین  از  یکی  داشتند.  ارتباط  قبایلی  مناطق  در 
یکی  او  دیگران می کشید.  رخ  به  را  تفنگچه اش  ویدیویی  نوارهای  در  که  بود  عبدالقیوم 
از شاگردان شیخ عیسای مصری بود. شیخ عیسا یکی از کسانی بود که در توطئه ی قتل 
رییس جمهور  مصر، انور سادات دست داشت. شیخ عیسا با چهره ی دوم القاعده، آیمن  
الظواهری در مصر زندانی شده بود. او همراه با الظواهری، تصمیم داشتند که انقالبی را در 
پاکستان جرقه بزنند که سبب شود جهادی ها به نهادهای کلیدی پاکستان دست یابند و از 

پاکستان برای تحقق رؤیای جهاد جهانی شان علیه غرب استفاده کنند. 
ظواهری به زودی حمله ی حکومت پاکستان بر مسجد را محکوم کرد. او با انتشار بیانیه ی 
سگ های   - او  امنیتی  نهادهای  و  ارتش  مشرف،  جنایت کارانه ی  »تجاوز  از  ویدیویی، 
شکاری صلیبی- علیه مسجد سرخ در اسالم آباد« انتقاد کرده و از ارتش پاکستان خواست 
که انتقام آن را بگیرند.   حتا بن الدن که در انتقاد از پاکستان صدایش خاموش تر بود، در 
یک بیانیه ی صوتی که در ماه سپتامبر منتشر شد، خوستار انتقام شهیدان مسجد سرخ شد.

جنگ وحشتناکی در گرفت. کماندوهای گروه برگزیده ي 
خدمات خاص )SSG( از هلیکوپتر بر مسجد پایین شدند و 

با آتش باری  از مواضع شبه نظامیان در داخل این متجمع، 
مواجه شدند. پنج تن از نیروهای کماندو پیش از رسیدن 
به زمین کشته شدند. شبه نظامیان که در منارهای مسجد 
و در 75 اتاق مدرسه، جابجا شده بودند، برای ده ساعت 

جنگیدند. آنان از زیرزمینی ها و انبارها، نارنجک می انداختند 
و بمب گذاران انتحاری، بر نظامیان دولتی حمله می کردند. 
نیروهای کماندو شاگردان دختر را که در خالی گاه های زیر 

راه پله ها پنهان شده بودند، پیدا کردند و پنجاه دختر و زن، 
به شمول ام حسن را سالم بیرون کردند. غازی با مادرش در 

یک زیرزمینی مدرسه ی دخترانه عقب نشینی کرده بودند. 
در حالی که آخرین جنگ جویان در اطراف آن ها می جنگیدند، 

هردوی آنان در آن جا مردند.  

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان 2014-2001

کارلوتا گال 

انفجار نظامی گری در پاکستان

برگرداننده: جواد زاولستانی

1 از همکارم در نیوریاک تایمز، سلمان مسعود، که در آن روز با من از خط مقدم گزارش می داد، سپاس 

گزارم. 3 جوالی 2۰۰7. 

1 برای خواندن متن بیانیه ی ویدیویی او به این لینک مراجعه کنید:

http://azelin.files.wordpress.com/2010/08/dr-aymana-zawahiri-the-ag-
gression-against-lal-masjid1.pdf.
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دو  افغانستان  سینماگران  اتحادیه ی  پنج شنبه  روز 
فیلم را برای گزینش برای معرفی به کمیته ی اسکار 
به بررسی گرفت؛ »مردی در آرزوی زن پنجم« به 
کارگردانی صدیق عابدی و »چند متر مکعب عشق« 
اسکار  به  ارسال  نامزد  ساخته ی جمشید محمودی، 
بودند که چند متر مکعب عشق با بیش ترین امتیاز 

برای معرفی به کمیته ی اسکار انتخاب شد.
سینماگران  اتحادیه ی  فیلم های  بررسی  کمیته ی 
افغان  اداره ی  با  هماهنگی  در  همه ساله  افغانستان 
فیلم، از زیرمجموعه های وزارت اطالعات و فرهنگ 
از  نمایندگی  به  فیلمی  معرفی  برای  افغانستان، 
افغانستان به اسکار، تشکیل جلسه می دهد. در این 
کمیته افرادی به نمایندگی از سینماگران، شاعران، 
موسیقی دانان، فعاالن مدنی، تلویزیون ملی افغانستان 
و هنرمندان عضویت دارند و همه ساله برای تضمین 

شفافیت در کار، تغییر می کنند.
صدیق برمک، عضو اتحادیه ی سینماگران افغانستان 
به بی بی سی گفت که »چند متر مکعب عشق یک 
افغانستان قصه ی  فیلم غیرمعمول و برای سینمای 
توافق  با  دارد.  جدیدی  حرف های  و  است  تازه ای 
ما  و  انتخاب شد  فیلم  این  بررسی،  کمیته ی  کامل 

به اسکار می فرستیم«.
برای  معیارهای شان  که  می گوید  برمک  آقای 
گزینش فیلم ها جهت معرفی به اسکار، »خوب بودن 
و حرفه ای بودن فیلم است. این که چه قدر می تواند 
با مخاطب خود ارتباط برقرار کند و کارگردان چقدر 
است،  فیلم  درون  در  که  را  حالی  و  می تواند حس 
به بیننده انتقال دهد که این فیلم با این معیارها از 
بهترین هایی است که تا حاال در سینمای افغانستان 

داشتیم«.
این که تهیه کننده و کارگردان افغان باشند و قصه ی 
از  هم  کند  منعکس  را  افغان ها  زندگی  از  بخشی 
معیارهای دیگر برای نمایندگی آن فیلم از افغانستان 
در اسکار است. فیلم 9۰ دقیقه ای »چند متر مکعب 
و  افغانستان  سینماهای  مشترک  محصول  عشق« 
ایران است که سال گذشته با هزینه ی حدود 3۰۰ 
هزار دالر امریکایی تولید شده است. این فیلم سال 
گذشته در جشن واره ی فیلم فجر ایران در ده بخش 
فیلم  در »جشن واره ی  برد.  سیمرغ  دو  و  شد  نامزد 

آسیاپاسیفیک« هم نامزد شده است.
این فیلم عاشقانه، داستان زندگی یک دختر افغان را 
با پسر ایرانی روایت کرده که در سال های مهاجرت 
افتاده است. ماجرای عشق  اتفاق  ایران  به  افغان ها 
غم انگیز »صابر و مارونا« در یکی از کارگاه هایی که 
تعدادی از مهاجران افغان در ایران در آن در شرایطی 

دشوار مشغول کار و زندگی غیرقانونی  اند.

میراث مهاجرت؟
نوید محمودی، تهیه کننده ی این فیلم می گوید که 
دیگری  موضوعات  اما  است؛  عاشقانه  فیلم  داستان 
را هم بیان می کند، از جمله روزهای سخت زندگی 
متولد  محمودی  آقای  ایران.  در  افغان   مهاجران 
سال  از  و  شده  بزرگ  ایران  در  و  است  افغانستان 
بود  ایران  به  اوج گیری مهاجرت ها  1994 که زمان 
سینمایی  و  هنری  فعالیت های  مشغول  حاال،  تا 
است. آقای محمود می گوید که این فیلم کامال در 
و  کارگردانی  تهیه،  ولی  شده،  تصویر برداری  ایران 
فیلم نامه ی آن به عهده ی او و برادرانش بوده است.

عالوه بر این، هنرمندان و سینماگران سینمای ایران 
هم در تولید و بازی گری فیلم سهم داشته اند و این 
فیلم محصول مشترک عنوان داده شده است. برای 
یک  حدود  مکعب عشق«،  متر  فیلم »چند  تهیه ی 
سال وقت گذاشته شده است. آقای محمود می گوید 
که در سال 2۰۰4 وقتی به افغانستان آمد، قصه ای 
شنید که ایده ی ساخت این فیلم را در او ایجاد کرد. 
ماجرای مرگ یک دختر و پسر در کانتینری در کابل 

که دور از چشم دیگران مخفی شده بودند.
شده  گفته  مختلفی  روایات  ماجرا  این  از  هرچند 
است، اما  آقای محمودی می گوید که فیلمش را با 
همین جمله بست. فیلم در سینماهای غیرمعیاری و 
است.  شده  گذاشته  نمایش  به  کابل  کارافتاده ی  از 
آینده  ماه های  در  که  می گوید  فیلم  تهیه کننده ی 
هم  ایران  سینماهای  در  فیلمش  نمایش  نوبت 
افغانستان آورده که به  ابتدا فیلم را به  اما  می رسد؛ 

افغان ها نمایش دهد.

داستان فیلم
در تاالر کوچک نمایش فیلم اداره ی افغان  فیلم که 
»چند متر مکعب عشق« به نمایش گذاشته شده بود، 
تعدادی از هنرمندان و عالقه مندان فیلم و سینما پای 
تماشای این فیلم نشستند و در پایان فیلم تحت تأثیر 

داستان فیلم قرار گرفتند و برخی اشک ریختند.
پسر  و  افغان  دختر  مخفیانه ی  دیدارهای  با  فیلم 
از  انباری  میان  در  متروک  کانتینری  در  ایرانی 
دیالوگ های  با  می شود،  شروع  خالی  کانتینرهای 
عاشقانه، قصه های آرمانی و دغدغه های دو جوانی 
خانه ای مشترک می اندیشند. حضور  به ساختن  که 
افغان هایی که در این کارگاه بزرگ فلزکاری مشغول  
مأموران  چشم  از  دور  شده،  تصویر  غیرقانونی  اند، 
پولیس ایران و زیر سایه ی یک صاحب کار دل سوز. 
مشغول  هم  ایرانی  فقیر  شهروندان  کارگاه  این  در 
کارند و به جدال های شهروندان نادار دو کشور هم 
به  را  پولیس  مأموران  پای  که  است  شده  پرداخته 
صحنه می کشد و سرانجام خانواده های افغان مجبور 

به بازگشت به کشور خود می شوند.
فاش  دل داده  دو  عشق  فیلم،  پایانی  لحظات  در 
در  آخر  دیدار  برای  که  مارونا  و  صابر  و  می شود 
ناگهان  آمده اند،  به هم  همیشگی شان  کانتینر 
در  را  دیگر  کانتینر  تعدادی  بارکشی،  موترهای 
چهارطرف و باالی »مکعب مستطیلی« دو دل داده 
جابه جا می کنند و صدای فریاد آن ها را دیگر کسی 

نمی شنود.
شرکت  ایران  در  که  می گوید  فیلم  تهیه کننده ی 
از سوی  فیلم نامه  این که  از  پس  و  دارد  فیلم سازی 
مجوز  و  شد  تأیید  تهیه کنندگان  صنفی  شورای 
دریافت کردند، فیلم را با اداره  ی افغان  فیلم افغانستان 
هم در میان گذاشتند و تأیید افغانستان را هم گرفتند.

فاصله ی سینمای افغانستان از اسکار
راه  هنوز  عشق«  مکعب  متر  »چند  سینمایی  فیلم 
دور و درازی برای نامزدی در اسکار دارد. اتحادیه ی 
را  فیلم  این  بعدی  مراحل  در  افغانستان  سینماگران 
ضمیمه ی نامه های رسمی به کمیته ی اسکار معرفی 
طوری  را  فیلم  این  هم  اسکار  کمیته ی  می کند. 
بهترین  بخش  در  نامزدی  برای  می رود،  انتظار  که 

 فیلم های غیر انگلیسی زبان، بررسی می کند.
سال گذشته فیلم  سینمایی بچه های بزکشی که در 
افغانستان ساخته شده بود، در این بخش نامزد شد؛ 
اما جایزه ای نگرفت. این فیلم از افغانستان نمایندگی 
نمی کرد؛ چون تهیه کننده و کارگردان آن امریکایی 
 اند. افغانستان خودش تا حاال فیلمی در میان نامزدان 

اسکار نداشته است.
رسیدن  قدرت  به  با  سینماها  اکثریت  افغانستان  در 
گروه طالبان در دهه ی هشتاد، تخریب شدند. افراد 
گروه طالبان برخی از سالون های بزرگ سینما را به 
در  سینما  سالون های  حاال  و  کردند  تبدیل  مسجد 
کابل و دیگر شهرها یا فلج اند، یا هم بازار و رونقی 

ندارند.
در سیزده سال گذشته هم توجه دولت برای تقویت 
زیادی  سرمایه گذاری  و  بوده  کم  هنر  و  فرهنگ 
صورت نگرفته است. ابراهیم عارفی، رییس اداره ی 
دولتی افغان  فیلم می گوید، فیلم های داستانی ای که 
در سال های اخیر ساخته شده، فیلم های پر مخاطبی 
اند که تولید انبوه داشته و تقلید سینمای بالیوود اند؛ 
اما »فیلم  پرمحتوا و خوب واقعا کم است، یا اصال 
دیده نمی شود و دلیل آن هم این است که ما سیستم 

تولیدی درست نداریم«.
وحشت  افغانستان  »در  که  می گوید  عارفی  آقای 
زندگی  خارج  در  هنرمندان  و  فیلم سازها  و  برپا ست 
نشده  فراهم  هم  برگشت شان  زمینه ی  و  می کنند 

است«.

بگو مگو از

مافیا قوم ندارد
قومی  مافیاهای  به  پیوند  در  که  هرباری  چرا  نمی دانم 
می فرستند.  نفرین  من  به  و  می آیند  شماری  می نویسم، 
شاید نمی فهمند یا نمی خواهند بفهمند که مافیاهای قومی 
آن حلقه ها و گروه های بر خاسته از اقوام گوناگون افغانستان اند که به نام قوم، جهاد و 

تاریخ مشغول دکان داری اند. شاید هم خرد شان را به روزمزدی داده اند!
به نظر من حساب گروه های مافیا از هر قومی که باشد از اقوم عزیز افغانستان جداست. 
هرچند این گروه های مافیای برخاسته از قوم اند، یعنی هر کدام به قومی تعلق دارد، با 
این حال آن ها جدا شده از قوم خود اند؛ مگر چنان دزدان تفنگ دار مقدرات و سرنوشت 
قوم را در دست دارند، از ناآگاهی سیاسی اجتماعی مردم به نفع خود سود می جویند و 
برای مردم می گویند که ما خدمت کاران شماییم، در حالی که آنان خود دشمنان مردم 
و قوم اند. به نام حق مشارکت سیاسی قوم پایه های مافیایی خود را استوار می سازند. 
مشارکت سیاسی از نظر مافیای قومی مشارکت دینامک اقوام در نظام نیست؛ بلکه 
مشارکت مافیا است. باری نوشته بودم که مافیا قوم ندارد، زبان ندارد و مذهب ندارد، 
تنها چیزی که دارد چسبیدن به قدرت و رسیدن به هرم های قدرت و اقتصاد مافیایی 

است.
وقتی از خانۀ هم سایه به سوی خانۀ من سنگ پرتاب می شود حال چه فرق می کند که 
هم سایه پشتون باشد، تاجیک، هزاره، اوزبیک یا بلوچ یا قوم دیگری، در هر حالی آن 
کسی که شبانه به سوی خانۀ من سنگ پرتاب می کند ، دشمن من و دشمن خانوادۀ 
من است. آن که حق مرا می خورد، قومیت اش برای من مهم نیست، او دشمن است 
که باید دستان متجاوزاش را کوتاه کرد، برای من مهم نیست که این مافیا به زبان من 

سخن یا به زبان دیگر یا از قوم من است یا اقوم دیگری!
مافیاهای قومی در افغانستان بیش تر از روشن فکران، آموزش دیده گان و چیزفهمان 
کشور با هم تفاهم دارند، نگاه کنیم به ترکیب مافیاهای اقتصادی دولتی که چگونه 
فراقومی اند و در تارج هستی مردم اختالفی ندارند. با این حال وقتی در پیوند به یکی 
اند  از مافیاهای تاجیک چیزی می گویم، در گام نخست همین هم زبانان قومی من 
بیداد یک مافیایی پشتون  به  پیوند  که بر من می تازند و دشنام می دهند، زمانی در 
می نویسم، می شوم قهرمان و قابل افتخار. دزد دزد است به هر قومی که تعلق داشته 

باشد. 
بدون تردید هم اکنون سرنوشت مردم در دستان هم گروه هایی مافیایی افتاده است؛ 
آن ها بانک رای این، در حالی که یک رای حق دارند، مردمان هنوز نتوانسته اند تا اراده 
و خرد خود را از جادوی این گروه های مافیای رهایی دهند. این یک وضعیت بسیار بد 
است، آگاهان باید وضعیت را برای مردم روشن سازند. دیده درایی و احمق سازی این 
گروه های منفور مافیایی به جایی رسیده است که مردمان را تلقین می کنند که اگر ما 
نباشیم شما را از بین می برند، زبان و فرهنگ شما را نا بود می سازند، مردمان گاهی 
ساده اندیشانه چنین باور می کنند. یاوه تر از این سخنی نمی توان که مافیا بخواهد که از 
هستی فرهنگی و تاریخی مردم دفاع کند. تا حال دیده نشده است که نیروی پیدا شده 
باشد که قومی را و زبانی و مذهبی را نابود کرده باشد. دوران حذف فرهنگی و سیاسی 

دیگر به تاریخ پیوسته است، آن کسی مرا حذف کند خود را نیز حذف کرده است! 
به نظر من هیچ راه دیگری نمی تواند بقای این سرزمین را تضمین کند جز رسیدن به 
فرهنگ شهروندی! هویت قومی کوچک تر از آن است که بتواند همه ی کشور را در 
زیر چتر خود نگهدارد. هویت های قومی باید در یک بزرگ ملی به گونه ی دینامیک 

در کنار هم زیست کنند! 
به این گروه های مافیایی بدنام و دشنام ساالران شان باید گفت، هیچ مشکل سیاسی 
سیاسی،  شخصیت  قوم ها،  به  کردن  توهین  و  زدن  اتهام  دادن،  دشنام  با  اجتماعی 
فرهنگی و اجتماعی کشور حل نمی شود. برتری جویی قومی از هر سویی که باشد، 
زشت و ناپسند است که باید در جهت ریشه کردن آن مبارزه کرد. نمی شود انگشت 
به سوی خایین قوم دیگر دراز و خایین قوم خود ابراهیم ادهم گفت. در چنین مواردی 
می شنوی که شماری در مقام اندرزگویان بزرگ می گویند، خیر است، هرچه است، از 
خود ماست. یا هم می گویند: خیر دی زمونژ خپل دی! من کاری ندارم، دزد و گروه 
مافیای وابسته به قوم من نیست، از قوم نیست، پیش تر از این گفتم، مافیا مافیا، مافیا 

قوم ندارد، حتا وطن ندارد؛ مافیا وطن را هم می فروشد.
مافیاهای قومی برای تاراج هستی این سرزمین با وجود اختالفاتی که دارند در تفاهم با 
هم، کار می کنند، تنها با این هشیاری که در میان مردم چنان ظاهر می شوند که گویی 
آنان نباشند ستون خانه های مردم فرو می افتد، قامت تاریخ شان می شکند. زمانی که 
چنین پس برای من و تو نیاز نیست تا با تفاهم در برابر آنان بیایستم و بر سینه ی شان 
مشت رد بزنیم، اگر تو از دزد خود به پاسداری بر خیزی و من از دزد خود باور داشته 
باشد که همیشه این مافیاها و زورداران خواهند بود که بر ما حکومت خواهند کرد و 

فردا فرزندان شان بر فرزندان مان!
من می اندیشم این تفکر شهروندی، تفاهم و همیسته گی مردم است که می تواند، چادر 
پاره پارۀ افغانستان را دوباره پیوند زند. البته این امر یک راه دراز است، کم حوصله گان 
سیاسی نمی توانند تحمل کنند، کم حوصله گان نمی دانند که زیستن در زیر چتر عدالت 
احتماعی و اندیشه و رفتار شهروندی است که می تواند ما را به مدینه ی فاضله ی ما 

برساند که هر شهروند در کنار شهروند دیگری برادری باشد! 
هر گونه اندیشه ی برتری جویی قومی، زبانی و مذهبی، برای انسانی که صدای قلبش 
را از این گوشه ی جهان در آن گوشه ی جهان می شنود، بسیار شرم آور و محکوم به 
نابودی است. انسان هایی که روزگاری در کوهستان ها و دشت ها سرگردان بودند و 
می اندیشیدند که زمین روی شاخ گاویی قرار دارد، قبیله برای شان مقدس بود، رسوم 
قبیله و سنت های آن قانون اساسی آنان بود، قوم وقبیله ی دیگر را دشمن می انگاشتند 
و خود را برتر از همه گان فکر می کردند. حاال دیگر این شهروند است که مفهوم بزرگ 
پیدا می کند، هویت شهروند هویت قبیله نیست، هویت انسانی است که از خود اندیشه، 
اراده و حقوق جدا از قبیله دارد. در چنین روزگاری نمی شود اسب اندیشه های خود را 
در دریای سده های تاریک دور، آب دهیم و خود در موتر آخرین سیستم منزل بزنیم! 
نکته ی پایانی این که وقتی بخواهیم با عقب مانده ترین اندیشه و باورداشت های پوسیده 
و بازمانده از دوران سنت های جاهلی در دوران مدرنیته زنده گی کنیم، مانند آن است 
که خرد خود را جایی فراموش کرده ایم و تنها با حکم عزیزه و چراغ کور سوز آن راه 
را در تاریکی پیدا کنیم که بدون تردید، سرنوشت، چاهی خواهد بود تاریک و فرو رفته 
در ژرفای تاریکی که تا می رویم بیش تر بیش تر غریزی می شویم و تاج کرمنای خود 

را از دست می دهیم!

Partaw Naderi

کاوون خموش، بی بی سی
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»چند متر مکعب عشقِ«
 افغانستان و ایران به اسکار معرفی شد



ونگر: هاجسون استعداد ويلشر را هدر مي دهدفان خال: فيل جونز يک ماه دور از ميدان خواهد بود

سري A هجده تيمي مي شود

مورينيو: رونالدو؟ فراموشش کنيد! 

سيمئونه: کاسياس را بيش تر از همه دوست دارم

قول سرمربي ميالن به فرناندو تورس

تیم  بازي  در  که  یونایتد  منچستر  مدافع 
ناحیه ي  از  مصدومیت  یک  با  انگلیس  ملي 
از  دور  مدتي  شده  مواجه  همسترینگ 
جدید  خرید  شاو  لوک  اما  بود،  خواهد  میدان 
در  مي تواند  و  رسیده  آمادگي  به  منچستري ها 

برابر QPR براي اولین بار به میدان برود.
یونایتد  منچستر  سرمربی  فان خال  لوییس 
گفت، فیل جونز مدافع این تیم به دلیل پارگی 
دور  میدان  از  ماه  یک  همسترینگ  عضله ی 
تیم  بازی  اواخر  در  بازی کن  این  بود.  خواهد 
ملی انگلیس برابر سوییس مصدوم شد و جای 
به  نامش  حاال  و  داد  جاگیلکا  فیل  به  را  خود 
دسترس  از  که  بازی کنانی  بلندباالی  فهرست 
فان خال خارج اند، اضافه شده است. با این وجود 
این مربی امیدوار است که خرید جدیدش لوک 
همسترینگ  مصدومیت  از  رهایی  از  پس  شاو 

بتواند در اولین بازی خود برای منچستر، در برابر 
QPR به میدان برود.

خواهد  دور  ماه  یک  از  بیش  فلینی  »]مروان[ 
یک  تا  هفته  سه  شاید  جونز  بهبودی  اما  بود، 
آماده  هنوز  کریک  ]مایکل[  بکشد.  طول  ماه 
شروع  چمن  روی  بار  اولین  برای  اما  نیست، 
آرنجش  جانستون  ]سام[  است.  کرده  دویدن  به 
آمادگی  به  اسمالینگ  ]کریس[  دارد،  مشکل 
جیمز  ]ریس[  و  ویلسون  ]جیمز[  نرسیده،  کافی 
]جس[  و  یانگ  ]اشلی[  نیستند.  آماده  هنوز  هم 
لینگارد هم مصدوم هستند. اما لوک شاو آماده 

است و می تواند چند دقیقه بازی کند.«
شیاطین سرخ در هیچ یک از چهار بازی رسمی 
از  بسیاری  و  نشده اند  پیروز  فصل  این  در  خود 
این  در  آن ها  قهرمانی  برای  شانسی  منتقدان 

فصل از رقابت های لیگ برتر قایل نیستند.

بازي در عمق  از  آرسنال پس  ویلشر ستاره ي 
پیروزي  در  انگلیس  ملي  تیم  هافبک  خط 
0-2 این تیم برابر سوییس با نظرات مختلفي 
گزینه های  کمبود  دلیل  به  است.  شده  مواجه 
تیم  در  دفاعی  هافبک  پست  برای  مناسب 
ملی انگلیس و نیز آرسنال، برخی کارشناسان 
اظهار کرده اند که بهتر است ویلشر بازی خود 
تا  بدهد  تطبیق  تدافعی تر  نقش  یک  برای  را 
بتواند این خال را بپوشاند. اما آرسن ونگر نظر 
دیگری دارد. او ادعا می کند اگر روی هاجسون 

بخواهد باز هم ویلشر را در عمق میدان بازی 
به  »من  است:  داده  هدر  را  او  استعداد  بدهد، 
شخصه ویلشر را در یک پست جلوتر ترجیح 
میدان.  میانه ی  عمق  در  جایی  تا  می دهم 
شاید در آن جا هم جواب بدهد، و من برایش 
می کنم  فکر  من  اما  بود.  خواهم  خوش حال 
یک سوم  در  می تواند  که  بازی کنی ست  او 
هجومی خطر ایجاد کند. دربیل زنی او خیلی 
از این کیفیت  مهیج است و من دوست دارم 

او استفاده کنم.«

تعداد  دارد  نظر  در  ایتالیا  فوتبال  فدراسیون 
تیم هاي حاضر در لیگ دسته اول این کشور 
را به 18 تیم کاهش دهد. کارلو تاوکیو، رئیس 
فدراسیون ایتالیا از تمایل خود و همکاران اش 
برای ایجاد برخی اصالحات در اساس نامه لیگ 
دسته اول فوتبال این کشور )سری A( از جمله 
از  لیگ  این  در  حاضر  تیم های  تعداد  کاهش 
20 تیم به 18 تیم و همچنین محدود کردن 
فهرست بازی کنان تیم های حاضر در این لیگ 

به 25 بازی کن خبر داد.
در  دارد  قصد  تاوکیو   ،A سری  بر  عالوه 
لیگ های دسته دوم و سوم فوتبال ایتالیا هم 
تغییراتی را اعمال کند که تعداد بازی کنان هر 
تیم را به 25 تیم محدود و آن ها را به گنجاندن 

حداقل چهار بازی کن بومی ملزم می کند.
نظر  در  اصالحات  این که  بر  تأکید  با  تاوکیو 
از  فرار  برای  ایتالیا  فوتبال  به  شده  گرفته 
جمع  در  کرد،  خواهد  کمک  مالی  مشکالت 
در  سال ها  این که  داشت:  اظهار  خبرنگاران 
به دور خود بچرخیم و هیچ کار  یک سیکل 
منطقی  است.  بی فایده  ندهیم،  انجام  بنیادی 
که ما در پس کاهش تعداد تیم های حاضر در 
لیگ دنبال می کنیم، افزایش منابعی است که 

این  کردن  مخفی  می گیرد.  تعلق  تیم  هر  به 
ایتالیا  فوتبال  لیگ  مالی  شرایط  که  واقعیت 

وضعیت جالبی ندارد، بی فایده است.
رئیس 71 ساله فدراسیون فوتبال ایتالیا افزود: 
برای  شده  اصالح  و  جامع  طرح  یک  ما  طرح 
سری A، سری B و لگاپروست. تغییراتی که 
زمانی سه ساله  بازه  داریم در یک  نظر  ما در 
اعمال خواهند شد. طرح کاهش تعداد تیم های 
حاضر در لیگ را به تدریج و از فصل آینده آغاز 
باشگاه ها  یا سه سال  دو  در عرض  می کنیم. 
بود  خواهند  جدید  قوانین  از  پیروی  به  ملزم 
ارزش  و  را کنترل کنند  بتوانند مخارج خود  تا 
محصول  که  بازی کنانی  برای  بیش تری 
این  باشند.  قایل  فوتبال هستند،  آکادمی های 
همین  اما  شد  خواهد  اجرایی  تدریج  به  طرح 
اروپایی  رقابت های  در  که  تیم هایی  هم  حاال 
حضور دارند ملزم به اجرای چنین برنامه هایی 

هستند.
فدارسیون فوتبال ایتالیا در حالی به 18 تیمی 
در  لیگ  این  که  دارد  تمایل   A سری  کردن 
تا   1988 سال  از  آن  آخرین  که  مقطع  چهار 

2004 بود به صورت 18 تیمی برگزار می شد.

کریس رونالدو به یکي از سوژه هاي مورد عالقه 
شایعه پردازان انگلیسي مبدل شده و هر روز او را 
به یک باشگاه انگلیسي پیوند مي زنند. در تازه 
ترین شایعات، سخن از عالقه چلسی به خرید 
این فوق ستاره به میان آمده بود. ژوزه مورینیو 
سرمربی تیم چلسی که به تازگی برای جبران 
چون  ستارگانی  گذشته،  فصل  ناکامی های 
فابرگاس، کاستا و دروگبا را به تیم خود آورده 

است؛ در پاسخ به این شایعه گفت: »رونالدو؟ 
فراموشش کنید. چلسی نمی تواند بازی کنی به 
اندازه های رونالدو را بخرد. من عمل کرد امسال 
مدیران باشگاه در نقل و انتقاالت را آنالیز کردم 
و باید بگویم که عمل کرد بی نقصی داشتند. 
بازی کنانی که می خواستم و مناسب چلسی 

بودند؛ اکنون این جا حضور دارند.«

از  پس  که  کرد  اعالم  اتلتیکومادرید  سرمربي 
رفتن دي ماریا از ریال مادرید، اکنون کاسیاس 
دوست  تیم  این  بازی کنان  همه  از  بیش تر  را 
حساس  دیدار  از  پیش  سیمئونه  دیگو  دارد. 
امشب تیمش مقابل ریال مادرید در هفته سوم 
رقابت های اللیگا اظهار داشت: بعد از رفتن دی 
ماریا از ریال مادرید اکنون کاسیاس را بیش تر 
از همه در میان بازی کنان این تیم دوست دارم. 
همه ی تیم ها رقیبان خود را دارند. قبل از این 
در  و  کرده ایم  بازی  تیم های  بقیه  و  مادرید  با 

فوتبال اتفاقات زیادی ممکن است رخ دهد.
شیوه  درباره  که  است  طبیعی  داد:  ادامه  وی 
ورزش  یک  فوتبال  اما  شود  ما صحبت  بازی 
دارد  حضور  این  برای  داور  و  است  پربرخورد 
کدام  و  اشتباه  کار  کدام  بگیرد  تصمیم  که 
تیم خشن  را یک  است. خودمان  یک درست 
نمی دانیم بلکه یک تیم سخت کوش هستیم 
که با شدت بازی می کند. تمام مسابقات سال 
گذشته را ارزیابی کردیم و امیدواریم که بتوانیم 

همین مسیر را ادامه دهیم.
کرد:  خاطرنشان  اتلتیکومادرید  سرمربی 

هم کار  یک  طرف  از  آنچلوتی  صحبت های 
عادی است. در مسابقات کوپا دل ری که آن ها 
ما را در برنابئو شکست دادند، هیچ اظهارنظری 
همیشگی  شیوه  همان  به  که  حالی  در  نبود 
بازی کردیم. شکست تیم مادرید که در چنین 
سطحی بازی می کند، سخت است و به همین 

دلیل همیشه در همین سطح بازی می کنیم.
وی اضافه کرد: این مسابقه با سوپرجام تفاوت 
بهتر  بدنی  لحاظ  از  اکنون  بازی کنان  دارد. 
باید  اما  هستند  سرعتی  تیمی  آن ها  هستند. 
به  تا  آماده کنیم  برای ضدحمالت  را  خودمان 
نتیجه ای که دل خواه مان است، نزدیک شویم.

روز  تا  بارسلونا  گذشته  فصل  گفت:  سیمئونه 
آخر شانس قهرمانی در لیگ را داشت و مادرید 
می توانست  داشت،  که  بدی  شروع  از  بعد 
برای  تیم ها  همه ی  اکنون  شود.  قهرمان 
تیم  دو  از  یک  کدام  دارند.  فرصت  قهرمانی 
پایتخت مدعی است؟ معموال بعد از 38 بازی 
اما  هستند  قهرمانی  مدعی  بارسلونا  و  مادرید 
در یک مسابقه این کمی متفاوت است و ما 

شانس خوبی داریم.

عقد  از  پیش  میالن  سرمربي  اینزاگي  فیلیپو 
تلفني  تماس  در یک  تورس  فرناندو  با  قرارداد 
به او قول داد که او را تبدیل به همان بازی کني 
مي کند که زماني بود. تورس ماه قبل با یک 
قرارداد قرضی دو ساله به میالن پیوست تا پس 
بریج  استمفورد  در  پرمشقت  سال  سه ونیم  از 
او  گفته می شود  کند.  احیا  را  بازی خود  دوران 
را 4/2  برای پیوستن به میالن دست مزد خود 

فرمی  به  دوباره  تا  داده  کاهش  پوند  میلیون 
برگردد که زمانی در لیورپول او را یکی از بهترین 

مهاجمان اروپا کرده بود.
روزنامه ی کالچو مرکاتو گزارش می دهد اینزاگی 
پیش از این انتقال با او تماس گرفته و گفته: »بیا 
به میالن. من تو را دوباره به همان بازی کنی که 
بودی برمی گردانم، یکی از بهترین ها در دنیا، و 

همچنین در تیم ملی کشورت.«

ورزش7

انتقاد گوارديوال
 از ميشل پالتيني

راجرز: مانع سوختن استرلينگ 
خواهم شد

بيل: ريال مي دانست من به درد 
تيم مي خورم

فرانک  کناره گیري  بابت  از  یوفا  رئیس  پالتیني  میشل  ناراحتي 
ریبري از تیم ملي فرانسه کامال قابل درک است. اما این مسئله 
تهدید  باشگاهي  بازي هاي  از  محرومیت  به  را  ریبري  او  که 

مي کند، براي گواردیوال بسیار عجیب است.
این پرخاش  اظهار داشت: »من علت  پپ گواردیوال روز گذشته 
با سرمربی تیم ملی  را نمی فهمم، چرا که فرانک در این مورد 
صحبت کرده است. ژابی آلونسو و فیلیپ الم هم همین کار را 
کرده اند. چون که درحال حاضر، ریبری یکی از سرشناس ترین و 

ارزشمندترین بازی کنان تیم ملی فرانسه است.«
وی درمورد مصدومیت این بازی کن اضافه کرد: نگرانی ها برطرف 
شده و اگر اعالم آمادگی کند، در بازی برابر اشتوتگارت او را به 

زمین می فرستم.

برندان راجرز، معتقد است که وظیفه دارد تا از فرسوده شدن رحیم 
دوره ي  یک  در  هم چنان  بتواند  او  تا  کند  جلوگیري  استرلینگ 
استرلینگ  پیشرفت سریع  بماند.  باقي  آمادگي  اوج  در  10 ساله 
تبدیل  ملی  تیم  و  باشگاه  برای  کلیدی  بازی کن  یک  به  را  او 
کرده است، اما این نکته که او 19 سال بیش تر ندارد ناخودآگاه 
سرنوشت مایکل اوون بازی کن سابق لیورپول را به ذهن تداعی 
می کند. اوون نیز در سنین پایین به باالترین سطح راه پیدا کرد، 
اما سریالی از مصدومیت های شدید او را از رسیدن به قله هایی 

که همگان برایش پیش بینی می کردند، بازداشت.
حاال راجرز می گوید که باید در برابر وسوسه ی استفاده ی بیش از 
حد از او مقاومت کند. او تاکید کرد که در قلبش آرزوی بهروزی 
این بازی کن را دارد: »برخی مربیان موضع “به من ربطی ندارد” 
می گیرند، زیرا یک مربی شاید فقط سه، چهار یا نهایتًا پنج سال 
در یک شغل باشد، در نتیجه برایش مهم است که بازی کن تا 
خیلی  این  می کنم  فکر  من  اما  کند.  بازی  می تواند  که  جایی 
حیاتی است که در یک دوره ی 10 ساله، او به قله ی خود برسد، 
قبل تر  وقت  خیلی  را  خود  دوران  بهترین  عوض  در  این که  نه 
پشت سر گذاشته باشد. ما به عنوان یک باشگاه او را به خوبی 
و  هستید  بازی کن خوب  یک  شما  وقتی  اما  کرده ایم،  مدیریت 
دایم عمل کرد خوبی دارید و باشگاه و کشورتان به شما نیاز دارند، 
این خیلی سخت خواهد بود که جلوی خود را بگیرید. ما نباید 

شاهد سوختن او باشیم.«

گرت بیل، معتقد است که باشگاه ریال بدین خاطر براي خرید او 
ریال  به  او مي تواند  میلیون هزینه کرد؛ چرا که مي دانست   100
کمک کند تا براي دهمین بار قهرمان اروپا شود. بیل گفت:»باشگاه 
ریال به مدت 12 سال، در جستجوی الدسیما بود و به همین دلیل 
برای خرید من اقدام کرد. آن ها معتقد بودند که من می توانم ریال 
را در اروپا قدرتمندتر کنم و خوش حالم که چنین نیز شد. رسیدن 
به الدسیما در سال اول حضورم در ریال، رویایی بود. نه فقط برای 

من که برای همه دوستداران ریال یک سال رویایی رقم خورد.«
وی ادامه داد: واقعا فصل خوبی بود. رسیدن به الدسیما بزرگ ترین 
هدف باشگاه بود. از لحاظ شخصی هم اولین فصل حضورم در 

ریال فوق العاده بود.
گرت بیل، معتقد است که او دیگر نزد هواداران ریال یک بازی کن 
اثبات شده است و روی این مساله تاکید دارد: »فکر می کنم که 
وظیفه ی من فوتبال بازی کردن است و این که آن قدر خوب بازی 
از خود راضی کنم. در حال حاضر همه ریالی ها  تا همه را  کنم 
از من راضی هستند. فکر نمی کنم دیگر چیز خاصی را باید به 

هواداران ثابت کنم.
بزرگ ترین  به  که  می دانستم  می شدم،  جدا  تاتنهام  از  که  زمانی 
باشگاه جهان خواهم رفت. اما از طرفی می دانستم که اگر بازی 
هواداران  نزد  در  می توانم  دهم؛  انجام  ریال  در  را  خودم  واقعی 
محبوب شوم. فکر می کنم که در فصل گذشته، این اتفاق رخ داد. 
در این فصل نیز به دنبال کسب افتخارات بیش تر هستیم و تمام 

تالش مان را برای رسیدن به این هدف خواهیم کرد.«









کاگاوا دوباره در خانه

پيش روي منچستر يونايتد در تعقيب رونالدو

کروس: گوارديوال مي خواست من بمانم

منچستر يونايتد مطمين از جذب استروتمان

بازگشت ريو فرديناند به اولدترافورد

شینجي کاگاوا پس از دو سال حضور در منچستر 
یونایتد، به بروسیا دورتموند بازگشت. این بازی کن 
بود سال هاي 2011  25 ساله جاپانی موفق شده 
و 2012 با زردپوشان وستفالن قهرمان بوندسلیگا 
از محبوبیت  دورتموند  نزد هواداران  او که  شود. 
فوق العاده ای برخوردار است، همین تابستان و در 
آخرین روزهای فصل نقل و انتقاالت منچستر را 

ترک کرد و به تیم سابقش برگشت.

یورگن کلوپ امروز اعالم کرد: »در بازی امشب 
می فرستم.«  میدان  به  را  کاگاوا  فرایبورگ  برابر 
او که بعد از 854 روز مجددا پیراهن دورتموند را 
بر تن خواهد کرد، احتماال جانشین مارکو رویس 

مصدوم در خط حمله تیمش خواهد شد.
که  خوش حالم  »خیلی  گفت:  باره  این  در  او 
یک  مثل  این جا  ما  هستم.  دورتموند  در  دوباره 

خانواده ایم.«

کریس  جذب  مسابقه ي  در  یونایتد  منچستر 
از  رونالدو  گزارش ها،  به  بنا  افتاد.  جلو  رونالدو 
امر چلسی  این  ناراضی است و  برنابئو  بودن در 
برای  آماده باش  حالت  در  را  یونایتد  منچستر  و 
نظر  اظهار  از  پس  اما  است.  داده  قرار  او  جذب 
ژوزه مورینیو سرمربی چلسی که اقدام برای جذب 

بود،  دانسته  منتفی  را  پرتغال  ملی  تیم  کاپیتان 
حاال یونایتدها در خط اول این رقابت قرار دارند. 
او در کنفرانس خبری پیش از بازی با سوانسی 
در هفته ی چهارم لیگ برتر در پاسخ خبرنگاران 
که از او درباره ی اقدام آبی ها برای جذب رونالدو 
پرسیده بودند، با خنده گفت: »فراموشش کنید!«.

از  کروس  توني  انتقال  پیداست  که  این طور 
پپ  میل  برخالف  مادرید  ریال  به  مونیخ  بایرن 
گرفته  صورت  باواریایي ها  سرمربي  گواردیوال 
شرایط  »پپ  گفت:  این باره  در  کروس  است. 
هر  به  می خواست  او  می دانست.  مرا  قرارداد 
شروطی  اما  کند.  حفظ  را  من  شده  که  قیمتی 
با خواست  بود،  تعیین شده  باشگاه  از سوی  که 
مربی مطابقت نداشت. خداحافظی با پپ -مردی 
که نه تنها شخصیت ورزشی اش، بلکه شخصیت 
لحظه  بود-  احترام  قابل  بسیار  نیز  انسانی اش 
در  امسال  تابستان  کروس  بود.«  تلخی  بسیار 

سانتیاگوبرنابئو  راهی  یورو،  میلیون   30 ازای 
هوینس  اولی  جانشین  هوپفنر  کارل  اخیرا  شد. 
»کیکر«  با  گفتگو  در  بایرن  باشگاه  ریاست  در 
دفاع  کهکشانی ها  به  کروس  فروش  از  مجددا 
کرد و گفت: »هیئت مدیره در این مورد تصمیم 
تمدید  برای  نتوانستیم  ما  گرفت.  درستی  کامال 
قرارداد  برسیم.  توافق  به  بازی کن  این  با  قرارداد 
او با بایرن سال 2015 به پایان می رسید و از آن 
تاریخ بازی کن آزاد حساب می شد. جدایی پیش 
از موعد او فکر خوبی بود، چرا که از این طریق 

سود مالی ای نصیب باشگاه شد.«

این باشگاه با یک پیشنهاد 31 میلیون یورویي 
براي جذب هافبک تیم رم در جنوری اقدام کرده 
یورو  هزار   125 هفتگي  دست مزد  با  قراردادي  و 
است،  داده  پیشنهاد  هالندی  بازی کن  این  به  را 
مشروط بر آن که او پس از مصدومیت شدید زانو 

سالمتي خود را به طور کامل بازیابد.
کوین  با  قرارداد  امضای  از  یونایتد  منچستر 
استروتمان در جنوری اطمینان دارد و در صورتی 
که او سالمتی خود را اثبات کند، یک پیشنهاد 
باشگاه  به  او  برای جذب  را  یورویی  میلیون   31
دلیل  به  که  استروتمان  کرد.  خواهد  ارایه  رم 
مصدومیت شدید از ناحیه ی رباط زانو جام جهانی 
یونایتد  یک  شماره ی  هدف  به  داد،  دست  از  را 

و  تبدیل شده  زمستانی  انتقاالت  و  نقل  بازار  در 
حاال آن ها منتظر اند تا این ستاره ی سابق باشگاه 
آیندهوون سالمتی کامل خود را به دست بیاورد و 
نشان بدهد که می تواند به باالترین سطح خود 
بازگردد. لوییس فان خال همواره بازی استروتمان 
تصدی  زمان  از  او  است.  کرده  تحسین  را 
سرمربی گری تیم ملی هالند رابطه ای قوی با این 
بازی کن 24 ساله دارد و از طریق اشخاص ثالث 
به این هافبک همه کاره ـ که نقشی محوری در 
روند بدون شکست راه یابی هالند به جام جهانی 
داشت ـ اطالع داده است که در صورت پیوستن 
به یونایتد، دست مزد هفتگی 125 هزار یورویی را 

برایش در نظر خواهد گرفت.

سال   12 در  که  انگلستان  سابق  ملي پوش 
حضورش در جمع شیاطین سرخ در بیش از 300 
بازگشت  در  باید  حاال  بود،  رفته  میدان  به  بازي 
بایستد.  دي ماریا  آنخل  برابر  در  اولدترافورد  به 
در  یونایتد  منچستر  سابق  کاپیتان  فردیناند  ریو 
در  ساله ی حضورش   12 دوران  به  تابستان  این 

اولدترافورد پایان داد.
یونایتد  برای  برتر  لیگ  بازی   312 در  که  او   
الکس  بار تحت هدایت  رفته و شش  میدان  به 

شده  برتر  لیگ  قهرمان  افسانه ای  فرگوسن 
با  است عنوان می کند هرگز شانس خداحافظی 
او داده نشده است: »من سال هایی  هواداران به 
آن جا  از  وقتی  اما  داشتم.  اولدترافورد  در  عالی 
را  هواداران  با  خداحافظی  فرصت  می رفتم 
به دست نیاوردم. از این بابت متاسفم، در نتیجه 
این فرصت خیلی خوبی خواهد بود تا از مردمی 
کردند  کمک  من  به  و  کردند  حمایت  مرا  که 

خداحافظی کنم.«
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افغانم من 
ازبک يا  و  هزاره  اگر   ، تاجکم  اگر  پشتونم،  اگر 

ام ترکمن  يا  و  بلوچ  يا  ايماق  اگر 
باستانم خطهء  اين  اوالد  که  دارم  اين  به  افتخار 

است. افغانستان  زيبايم  زمين  سر  و  افغانم 

يم  افغان  زه 
يم ازبک  يا  او  هزاره   که  يم،  تاجک   که  يم،  پښتون  که 

يم ترکمن  يا  او  بلوچ  يا  ايماق  که 
يم بچی  هېواد  دې  د  چې  وياړم  پدې 

دی افغانستان  وطن  ګران  زما  او  يم  افغان 

ملي يو والى زمونږ وياړ دى!

وحدت ملى افتخار ما است!
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