
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

آدرس کابل: شهر کابل، چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا/ آدرس ننگرهار: شهر جالل آباد، چکنوری، جوار مسجد تبلیغی  ●●●  شامره های متاس: 0780174901/ 0772486990/ 0786786430







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.

امنیت ملی: 
خطرناک ترین سارق تاریخ معاصر کشور، بازداشت شد

دادگاه استیناف کابل، پنج متهم
 رویداد پغمان را به اعدام محکوم کرد

وزارت خارجه کاردار 
سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد
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امنیت ملی: 

خطرناک ترین سارق تاریخ معاصر کشور، بازداشت شد
اطالعات روز: ریاست امنیت ملی کشور از بازداشت 
داد.  خبر  کشور  سارق  ماهرترین  و  خطرناک ترین 
نشست  یک  در  روزگذشته  ریاست  این  مسووالن 
و  بزرگ ترین  کردند، »خطرناک ترین،  اعالم  خبری 
ماهر ترین مجرم حرفه ای تاریخ معاصر افغانستان را، 

طی یک عملیات ویژه، بازداشت کرده است.«
در  ریاست  این  سخن گوی  صدیقی،  عبدالحسیب   
این سارق  امنیتی  نیروهای  یاد شده گفت،  نشست 
خطرناک و دو هم کار دیگرش را طی یک عملیات 

ویژه ی۳۶ ساعته، از شمال کابل بازداشت شده است.
در  بزرگ  تهدید  بازداشت خدایداد، یک  با  او گفت، 
کشور رفع شده است. به گفته ی وی، حضور چنین 

کابل  در  ناامنی  افزایش  باعث  اشخاص،  و  گروه ها 
اساس  بر  بود.  شده  کشور  والیت های  از  برخی  و 
گفته های صدیقی،  شخص دست گیر شده، »رییس 
چندین  رهبری  مذکور،  فرد  و  دارد  نام  خدایداد« 
مسلحانه«   دزدی های  و  آدم ربایی  »بزرگ  شبکه ی 
را در کابل و شماری از والیت های کشور به عهده 

داشته است. 
صدیقی افزود، این فرد، با هویت جعلی به کشورهای 
تاجیکستان، پاکستان و امارات متحده عربی، رفت و 
آمد داشته است. به گفته ی صدیقی، رییس خدایداد 
در حال حاضر در فهرست سیاه پولیس تاجیکستان 

نیز قرار دارد. 

سخن گوی ریاست امنیت ملی گفت، برای بازداشت 
این فرد، نیروهای واکنش سریع موظف شده بودند: 
ریاست امنیت ملی همزمان با افزایش جرایم جنایی و 
آدم ربایی  ها در کشور، شبکه های کشفی و عملیاتی را 
به کار انداخته که بازداشت رییس خدایداد در اولویت 

کارشان بود.
این در حالی است که در چنده ماه اخیر، ریاست امنیت 
را  تالش های شان  کشور،  کشفی  نهادهای  و  ملی 
برای بازداشت عامالن آدم ربایی، دزدان و تجاوزکاران 

افزایش داده است. 
در تازه ترین مورد پولیس کابل موفق شد، هفت تن 
دست گیر  را  کابل  پغمان  گروهی  تجاوز  عامالن  از 

به  پغمان،  ولسوالی  در  قبل  چندی  افراد  این  کنند. 
غارت زیورات چند خانم پرداختند و نیز بر آنان تجاوز 

جنسی کردند.
از این رویداد، هفت عامل آن را  پولیس کابل پس 
این  عامالن  دیگر  که  سپرد  وعده  و  کرد  بازداشت 

رویداد را نیز به پنجه ی قانون خواهند سپرد.
پنج  روزگذشته  کابل،  استیناف  دادگاه  از سویی هم 
عامل این رویداد را به اعدام و دو تن دیگرشان را به 

بیست سال حبس محکوم کردند. 
با این وجود، امنیت ملی هشدار داده، نیروهای امنیتی 
با  کشور،  سیاسی  وضعیت  چگونگی  از  نظر  صرف 
عامالن رویدادهای جنایی برخورد جدی خواهند کرد.

اطالعات روز: دادگاه استیناف کابل، روزگذشته 
در یک نشست علنی، پنج متهم رویداد پغمان را 
به اعدام  و دو تن دیگر از متهمان این رویداد را به 

بیست سال حبث محکوم به مجازات کردند.
استیناف  دادگاه  رییس  حقیق،  صدیق اهلل  مولوی   
کابل گفت، این پنج تن به جرم اختطاف، دزدی های 
مسلحانه، تجاوز گروهی جنسی بر زنان و سوابق  

جرمی، به اعدام محکوم شدند.
محفوظ  متهمان  برای  دادخواهی  حق  افزود،  او 
است. عزیز اهلل، نظرمحمد، قیس اهلل، سمیع اهلل و 

حبیب اهلل مشهور به قاری از جمله متهمان، محکوم 
به اعدام هستند. اما صفی اهلل و جمیل که از سوی 
محکمه ابتدایی کابل در نشست علنی محکوم به 
اعدام شده بودند، از سوی محکمه استیناف به ۲۰ 

سال حبس محکوم شدند. 
حقیق گفت، در قسمت سهم داشتن صفی اهلل و 
جمیل در حادثه تجاوز گروهی به زنان در  پغمان، 
دالیل روشن وجود نداشت و به همین دلیل، این دو 
تن به اتهام غارت های مسلحانه  به ۲۰ سال حبس 
محکوم شدند. افراد نام برده به تاریخ ۳۱ ماه اسد، 

سرنشینان چند موتر را که از عروسی بر می گشتند، 
با خود بردند. این افراد پس از غارت کردن اموال 
این سرنشینان، بر چهار زن نیز تجاوز جنسی کردند.

با این حال دادستانی کابل گفت، در این رویداد ده 
تن دخیل بودند که هفت تن آنان بازداشت شدند 
به  را  تن  این هفت  کابل همه  ابتدائی  و محکمه 
متهمان  از  شماری  هرچند  کردند.  محکوم  اعدام 
دادگاه  علنی  نشست  در  گذشته،  روز  رویداد  این 
استیناف کابل گفتند، به برخی از جرایم در اثر لت 
و کوب پولیس اعتراف کرده اند. اما هیأت قضایی 

جرایم  ثبوت  برای  کافی  اسناد  گفت،  دادگاه  این 
اعدام  به  حالی  در  افراد  این  دارد.  وجود  افراد  این 
و حبس بلندمدت محکوم می شوند که پیش از این 
شماری از شهروندان و نهادهای مدنی در کابل و 
برخی از والیت های کشور، با راه اندازی تظاهرات و 
راه پیمایی های گسترده، خواستار اعدام آن ها شده 
بودند. از سویی هم حامد کرزی رییس جمهوری 
کشور نیز  پیش  از این گفته بود، اگر دادگاه، حکم 
اعدام این افراد را صادر کند،  وی بدون تأخیر آن 

حکم را امضا خواهد کرد.

اطالعات روز: وزارت امور خارجه ی کشور، سید 
معضم شاه، کاردار سفارت پاکستان در کابل را در 
پیوند به اعالم موضع اخیر طالبان پنجابی احضار 
کرد. کاردار به مأموری سیاسی که در غیاب سفیر، 
دیگری  دولت  نزد  را  خود  دولت  نمایندگی  موقتاً 

عهده دار شود، اطالق می شود.
به  کشور  خارجه ی  وزارت  ارسالی  درخبرنامه ی 
روز  شام  است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی 
کاردار  شاه،  معظم  سید  سنبله(   ،۲۳( یک شنبه 
سفارت پاکستان مقیم کابل را به مقر این وزارت 

احضار و اعتراضات شدید حکومت در مورد اعالم 
خط  سوی  این  در  پنجابی  طالبان  جنگ  موضع 

دیورند را با او در میان گذشته است.
وزارت   سیاسی  اول  رییس  صمد،  عبدالصمد 
پنجابی  طالبان  اخیر  اعالمیه های  خارجه ی کشور 
را محکوم کرد و گفت: »اظهارات و تحرکات اخیر 
طالبان پنجابی، دسیسه آشکار بر خالف امنیت و 
ثبات افغانستان بوده و چنین اظهارات و عمل کردها 
خالف موازین و حقوق بین المللی و در تناقض با 

اصول همسایگی نیک است«.

او می گوید، افغانستان از سال ها بدین سو در معرض 
این  و  داشته  قرار  تروریستی  نیروهای  حمالت 
پاکستان  استخباراتی  دستگاه های  توسط  نیروها 
تأکید کرد،  تربیه، تجهیز و تمویل می شود. صمد 
در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  اخیر  حمالت  در 
از  زیادی  تعدادی  کشور،  این  مناطق  از  شماری 
تروریست های پاکستانی کشته و بازداشت شده اند.

او اعالم موضع طالبان پنجابی بر گسترش جنگ در 
افغانستان را دوام مداخله ی خطرناک دستگاه های 
امور داخلی کشور عنوان  پاکستان در  استخباراتی 

کرد و گفت، این حرکات به معنای افزایش کشتار 
که  گفت  است. صمد  افغانستان  در  بی گناه  مردم 
و  نیست  کشور  هیچ  نفع  به  تروریزم   از  استفاده 
مشترکًا  باید  آنان  برابر  در  پاکستان  و  افغانستان 
مبارزه کنند. از سویی هم، کاردار سفارت پاکستان 
دولت  خواست های  و  نگرانی ها   گفت،  کابل  در 
افغانستان را با مقام های کشورش در میان خواهد 
گذاشت.  چند روز پیش طالبان پنجابی اعالم کرد، 
از این پس عملیات  خود را در پاکستان متوقف و در 

مناطق افغانستان گسترش خواهند داد.

اطالعات روز: شورای وزیران در نشست نوبتی 
از شکار  اعالم کرد،  ریاست حامد کرزی  به  خود 
امیر  بند  منطقه ی  در  ویژه  به  کشور  در  پرندگان 
ارسالی  خبرنامه ی  در  شود.  جلوگیری  بامیان، 
اداره ی امور به روزنامه ی اطالعات روز آمده، وزیر 
زیست،  محیط  از  حفاظت  اداره   رییس  و  خارجه 
تشویق  و  پرندگان  ابقای  طرح  نشست  این  در 

سرمایه گذاری خصوصی را مطرح کرد.
وزیران،  شورای  امور،  اداره  خبرنامه  براساس 
در  پرندگان  ابقای  در  خصوصی  سرمایه گذاری 
کشور را مناسب نداسته و فیصله کرد، وزارت امور 
کشور طبق  ملی  امنیت  عمومی  ریاست  و  داخله 
فیصله های قبلی، از شکار پرندگان در تمام نقاط 

افغانستان جداً جلوگیری کنند.

در این خبرنامه آمده، وزارت امور داخله و اداره ی 
ملی حفاظت از محیط زیست، از شکار و تجارت 
پرندگان )باز( در ساحه بند امیر والیت بامیان نیز 
به  وزیران  از سویی هم، شورای  کنند.  جلوگیری 
وزارت اقتصاد کشور دستور داده، از فعالیت انجوها 
در امور زیست پرندگان جلوگیری و جواز آن ها را 
فرهنگ،  و  اطالعات  وزیر  ادامه،  در  کنند.  فسخ 

فیصله کمیسیون آماده سازی بامیان را به عنوان 
پایتخت فرهنگی سارک در سال ۲۰۱5 به جلسه 
مطرح کرده است. این شورا،  فیصله کمیسیون یاد 
وزارت های اطالعات و  به  تأیید و سپس  را  شده 
پروژه های  آن عده  داده،  دستور  مالیه  و  فرهنگ 
نمی باشد،  دولت  پالن  شامل  که  را  پیش نهادی 

قیمت گذاری کنند.

عبداهلل  و  احمدزی  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
ریاست  انتخابات  دوم  دور  نامزد  دو  عبداهلل 
بحران  حل  برای  روزگذشته  کشور  جمهوری 
دیدار  باهم  کابل  در  امریکا  سفارت  در  انتخابات، 
تیم های  سخن گویان  دیدار،  این  از  پس  کردند. 
ممکن  گفتند،  و  کرده  خرسندی  ابراز  انتخاباتی 

نامزدان به زودی به توافق نهایی برسند.
از  فیض اهلل ذکی، سخن گوی تیم تحول و تداوم 
طرح موافقت نامه ی جدید خبر داده می گوید، متن 
نظریات  و  خواست ها  اساس  به  موافقت نامه  این 

دو تیم انتخاباتی، توسط مقام های امریکایی تهیه 
شده است. او به صدای امریکا گفت: »صبح امروز 
)دوشنبه، ۲4 سنبله( هر دو تیم انتخاباتی یک متن 
بررسی  زیر  را  جانبه  دو  توافق نامه  مسوده  تازه 

گرفتند«.
براساس خواست های هر دوم  این متن  افزود،  او 
تیم انتخاباتی، توسط دوستان امریکایی تهیه شده 
متن،  همین  اساس  به  کرد،  تأکید  ذکی  است. 
ذکی  ولی  کردند.  مذاکره  و  دیدار  هم  با  نامزدان 

در مورد محتوای این طرح جزئیات نداده است. 

از سویی هم  فضل الرحمان اوریا، سخن گوی تیم 
عبداهلل عبداهلل گفت، از مدتی به این طرف میان 
وساطت  به  اما  نداشت،  وجود  دیدارهای  تیم  دو 
دوباره  گفت و گوها  بین المللی  مقام های  از  برخی 
آغاز شده است. او افزود، در حال حاضر  نامزدان 
روی برخی از موارد اختالفی توافق کرده و فقط 
دو سه مورد باقی مانده است. او افزود، گفت و گوها 
بین نامزدان برای حل موارد اختالفی جریان دارد.

 از سویی هم، حامد کرزی بعد از ظهر روزگذشته 
در حضور معاونانش با نامزدان دیدار کرد. نامزدان 

در این دیدار، به حامد کرزی در مورد پیشرفت های 
وحدت  حکومت  تشکیل  روی  گفتگوهای شان، 
ریاست  رسانه های  دفتر  دادند.  معلومات  ملی، 
جمهوری روزگذشته با نشر خبرنامه ی اعالم کرد، 
حاصله  توافقات  کردند،  امیدواری  ابراز  نامزدن 
شخصیت های  و  کرزی  حضور  در  زودی  به  را 
معزز افغانستان به امضا خواهند رساند.  براساس 
از  دیگر  بار  یک  دیدار  این  در  کرزی  خبرنامه، 
نهایی  توافق  به  زودتر  هرچی  خواسته،  نامزدان 

برسند.

نشست  در  وزیران  شورای  روز:  اطالعات 
برای  کرزی،  حامد  ریاست  به  خود  نوبتی 
آسیب دیدگان حادثه ی اخیر غزنی، ۱5 میلیون 
خلیلی،  کریم  محمد  داد.  اختصاص  افغانی 
معاون دوم ریاست جمهوری در این نشست، 
شورای  قبلی  نشست  فیصله ی  خصوص  در 
فعال سازی  و  مجدد  احیای  مورد  در  وزیران، 

ادارات والیتی، غزنی معلومات داده است.
در خبرنامه ی ارسالی اداره ی امور به روزنامه ی 

داشت،  ابراز  خلیلی  است،  آمده  روز  اطالعات 
با  موضوع یاد شده در جلسه کمیته ی مبارزه 
حوادث نیز مطرح و سپس فیصله شد، تا مبلغ 
با حوادث،  مبارزه  وجوه  از  افغانی  میلیون   ۱5
مجروحان  شهدا،  فامیل های  به  کمک  برای 
ملکی و فامیل های آسیب دیدگان حادثه غزنی 
اختصاص داده شود. براساس خبرنامه، خلیلی 
انتقال  و  جذب  برای  گفت،  نشست  این  در 
شفاف کمک های نقدی، افراد خّیر و موسسات 

آسیب دیدگان  به  کمک  هدف  به  بین المللی؛ 
بانک  در   )555( بانکی  حساب  غزنی،  حادثه 
مرکزی نیز ایجاد شده است. شورای وزیران، 
گزارش خلیلی را تأیید و به وزارت ها و ادارات 
دولتی دستور داده، تا طبق فیصله های قبلی این 
شورا،  به احیای دوباره و فعال سازی واحدهای 
دومی شان در والیت غزنی اقدام کنند. به تاریخ 
دو  نخست  مهاجم،   ۱۹ روان،  ماه  سنبله   ۱۳
موتر بمب گذاری شده را در نزدیک اداره امنیت 

ملی، اداره ی جنایی فرماندهی پولیس، قرار گاه 
پولیس نظم عامه و قطعه واکنش پولیس غزنی 
به  به یک هوتل،  ورد  از  دادند و پس  انفجار 
اداره امنیت ملی این والیت تیراندازی کردند. 
در این حادثه صدها نفر کشته و زخمی شدند. 
هم چنان در این حادثه بیش از چهل ساختمان 
ادارات دولتی و غیر دولتی به شمول ریاست 
اطالعات و فرهنگ و بخشی از ریاست امنیت 

ملی این والیت تخریب شدند.

دادگاه استیناف کابل، پنج متهم رویداد پغمان را به اعدام محکوم کرد

وزارت خارجه کاردار سفارت پاکستان در کابل را احضار کرد

شورای وزیران: از شکار و تجارت پرندگان در کشور جلوگیری شود

طرح جدید برای حل بحران انتخابات، به نامزدان پیش نهاد شد

پانزده میلیون افغانی به آسیب دیدگان حادثه غزنی اختصاص یافت

روزیادداشت

خندقی که خود
 در آن دفن خواهد شد
هادی صادقی

 48۰ کشور،  دو  مرزی  نوار  در  که  است  کرده  اعالم  پاکستان  دولت 
بررسی  برای  را  هیأتی  افغانستان  دولت  می کند.  حفر  خندق  کیلومتر 
طالبان  دیگر،  سوی  از  است.  کرده  توظیف  خندق  این  ارزیابی  و 
داده  خاتمه  پاکستان  خاک  در  را  جنگ شان  که  کرد  اعالم  پنجاب 
و  سیاسی  ناظران  می کنند.  آغاز  افغانستان  در  را  عملیات های شان  و 
استخباراتی  سازمان  کار  را  پنجاب  طالبان  تصمیم  این  تحلیل گران 
احضار  را  پاکستان  سفارت  کاردار  خارجه  وزارت  می پندارند.  پاکستان 
کرده و گفته است که موضع اخیر طالبان پنجاب، دوام مداخله ی آشکار 
و خطرناک دستگاه استخباراتی پاکستان در امور افغانستان است. این 

دو تصمیم بازتاب گسترده ای در جامعه ی افغانستان نیز داشته است.
به صورت  این تصامیم و سیاست های منفی دیگری که  تردید،  بدون 
بر  کنترول شده  تروریسم  توسط  یا  پاکستان  دولت  از سوی  مستقیم 
افغانستان اعمال می شوند، همگی بخشی از جدال و تنش مرزی دو 
کشور می باشند. این زخم متعفن جنجال مرزی، گاه به شکل تروریسم 
افغانستان، گاه به شکل حمالت راکتی  به  کنترول شده و صدور آن 
بر قلمرو افغانستان، گاه به شکل حفر خندق و به شیوه های مختلف 

دیگر بروز می کند. 
افغانستان،  بر  پاکستان  نظامی  تعرض  و  دوام دار  مداخله ی  بحث های 
متنفر  به شدت  پاکستان  به  نسبت  خط  این سوی  در  را  مردم  ذهنیت 
ساخته است. هم  اکنون افکار عمومی در افغانستان در ارتباط با پاکستان 
ملتهب است و جو حماسه و مقاومت در برابر پاکستان بر فضای عمومی 
افغانستان مستولی شده است. با حوادثی که اتفاق می  افتند و روندی که 
در مداخله ی ناتمام پاکستان و دیپلماسی بی  نتیجه ی دو کشور جاری 
است، از اشتعال یک جنگ جدی و پر هزینه، فاصله  ی چندانی نداریم. 
اکنون پرسش این است که ادامه  ی این وضعیت، یا تشدید تنش های 
سیاسی میان اسالم آباد و کابل چه پیامد هایی را برای دو کشور به  بار 
افغانستان  بر  خطرهایی  و  هزینه ها  چه  رویارویی  این  آورد؟  خواهد 
هر  چون  می  کند؟  خلق  را  تازه ای  فرصت  های  چه  و  می کند  تحمیل 
رویارویی و زورآزمایی ای، ضمن این  که تخریب، وحشت و دهشت را 
به  بار می  آورد، فرصتی را برای دگردیسی ساختار ها و معامالت سیاسی 
کهنه و فرسوده نیز فراهم کرده و امکان طراحی یک معادله  ی جدید و 
ساختار نوین را نیز میسر می سازد. بنابراین، تداوم این روند، یا اشتعال 
یک جنگ علنی محدود یا گسترده، می تواند فرصت  ها و پیامد های زیر 

را برای افغانستان به  بار آورد.
و  ساختار  دگردیسی  فرصت  وضعیت،  این  دیگر،  هر چیز  از  پیش   .۱
معادالت سنتی و فرسوده  ی گذشته در افغانستان و پاکستان  را فراهم 
را  افغانستان  و  منطقه  معادالت سیاسی  نتواند  اگر  افغانستان  می کند. 
تغییر دهد، حداقل زمینه های ذهنی و روانی دگردیسی این ساختار ها و 

معادالت را در میان مردم افغانستان فراهم می کند.
پاکستان  احتمالی،  جنگ  یک  درگرفتن  یا  روند،  این  تداوم  با   .۲
قبال  در  استراتژیک  حربه  ی  عنوان  به  را  افراط  گرایی  و  بنیاد گرایی 
حسن  سیاست  در  صرفا  حربه  این  می  دهد.  دست  از  افغانستان 
زمانی  یعنی  امکان  پذیر است.  نُرمال دو کشور  مناسبات  و  هم  جوارانه 
در  مردمی  ذهنیت های  که  می  باشد  استفاده  قابل  و  مؤثر  حربه  این 
پاکستان  با  بی  مسئله  حداقل  یا  و شرق کشور، هم  سو  مناطق جنوب 
باشند. در شرایطی که ذهنیت  ها در این مناطق علیه پاکستان باشند، 

این کشور نمی  تواند از این ابزار در افغانستان استفاده نماید.
۳. ادامه ی تنش با پاکستان، ملی  گرایی افغانی را زنده کرده و ذهنیت 
می دهد.  گسترش  افغانستان  مردم  میان  در  را  پاکستان  با  دشمنی 
تعریف شده  پاکستان  با  در دشمنی  در حال حاضر  افغانی  ملی  گرایی 
نفوذ و  امکان هر گونه  افغانستان،  امر در میان مردم  این  اشاعه  ی  و 
رویداد  می  برد.  بین  از  را  افغانستان  در  پاکستان  سیاسی  دخالت  های 
موج  آن،  از  پس  حوادِث  و  افتاد  اتفاق  گذشته  سال  که  »گوشته« 
گسترده ی دشمنی با پاکستان را در میان مردم و خصوصا نسل جوان 
پاکستان  مداخالت  برابر  در  ملی  بسیج  برای  را  ذهنیت  و  کرد  ایجاد 
در  که  را  افغانی  ملی   گرایی  روند،  این  تداوم  بنابراین،  ساخت.  آماده 

دشمنی با پاکستان تعریف می  شود، افزایش می دهد.
با  دشمنی  ذهنیت  اشاعه  ی  و  ملی  گرایی  نوع  این  گسترش  با   .4
پاکستان  مذهبی  و  فرهنگی  دخالت  های  و  نفوذ  زمینه  های  پاکستان، 
به دشمن  بسته شده و کشوِر هم  فرهنگ و هم  مذهب،  افغانستان  در 

متجاوزی تبدیل می شود که همه از آن نفرت خواهند داشت.
امضای  برای  را  افغانستان  مردم  ذهنیت های  وضعیت،  این  تداوم   .5
دایمی  نظامی  پای گاه های  ایجاد  و  امریکا  با  امنیتی  موافقت  نامه  ی 
این کشور در افغانستان فراهم می  سازد. تا کنون ذهنیت های مردم و 
خصوصا گروه  های مذهبی و محافظه  کار برای امضای این سند و ایجاد 
را مغایر حاکمیت ملی و حسن  نبوده و آن  آماده  پای گاه  های نظامی 
هم  جواری با کشورهای همسایه می پندارند؛ اما اکنون ترس از تجاوز 
افغانستان، ذهنیت های  ارضی  تمامیت  از  لزوم دفاع محکم  بیرونی و 

اجتماعی را برای امضای این سند فراهم ساخته است.

سهشنبه
25سنبله
1393
سالسوم
شماره667



33

پنجاب  ایالت  طالبان  رهبر  معاویه،  عصمت 
پاکستان گفته است که پس از این حمالت نظامی 
خویش را در پاکستان متوقف می کند و در عوض، 
خارجی  نیروهای  راعلیه  گروهش  فعالیت های 
پیوند  در  می کند.   متمرکز  افغانستان  خاک  در 
کاردار  کشور،  خارجه ی  وزارت  اظهارات  این  به 
کرده  احضار  را  شاه  معضم  سید  پاکستان،  سفارت 
پنجابی  طالبان  رهبر  اخطار  از  را  دولت  نگرانی  و 
برای دیپلمات پاکستانی مطرح ساخته است و به او 
تذکره داده که اظهارات رهبر طالبان پنجاب، اعالم 
استخباراتی دولت  آشکار سازمان  دوام مداخله ی  و 
از  نگرانی ها  می باشد.  افغانستان  امور  در  پاکستان 
مداخله ی نظامی پاکستان در حالی از سوی مقامات 
شروع  از  که  می شوند  مطرح  جدی  کشور  امنیتی 
به  پاکستان  مداخله گرایانه ی  تحرکات  جاری  سال 
گونه ی آشکار در امور افغانستان بیش تر شده است. 
هم چنین این وزارت از پاکستان خواستار  دست گیری 
تروریست ها و انتحارکنندگانی که از خاک پاکستان 
افغانستان  به  تروریستی  حمالت  انجام  مقصد  به 
فرستاده می شوند، شده است. گزارش های نهاد های 
امنیتی و نظامیانی که در صف اول جنگ با طالبان 
می جنگند، می رسانند که در صف طالبان نیروهای 
و  پاکستان  استخبارات  سازمان  به  وابسته  نظامی 
گزارش هایی  نیز  و  دارند  و جود  پاکستانی  طالبان 
نیز وجود دارند که سازمان استخبارات پاکستان به 
و  امنیتی  نیروهای  معاش  از  بیش تر  معاش  طالبان 
دفاعی کشور می پردازد و با این عمل، صف جنگی 

طالبان را تقویت می نماید.
 هر باری که حمالت هراس افگنانه از سوی طالبان 
شورشیان  پای  رد  نحوی  به  می گیرد،  صورت 

پاکستانی در میان می باشد.
امور  پاکستان در  آخرین موردی که نشان می دهد 
افغانستان مداخله ی آشکار می نماید و عمال حمالت 
تجهیز  و  پشتیبانی  را  طالبان  هراس افگنانه ی 
مهاجم   ۱۹ هراس افگنانه ی  حمله ی  می نماید، 
انتحاری بر اداره ی امنیت ملی غزنی ملی می باشد 
در  حمله  این  عبدالحسیب صدیقی،  گفته ی  به  که 
طرح ریزی  کویته  شورای  توسط  پاکستان،  خاک 
شده و به حمله کنندگان به مدت 45 روز در آن جا 

داده  انتقال  غزنی  به  بعد  و  شده  داده  آموزش 
پاکستانی  نظامیان  لباس  آن ها  همه ی  که  شده اند 
را به تن داشته اند و از جمله ی مهاجمان، ۶ مهاجم 
حمالت  که  بار ی  هر  بوده اند.  پاکستانی  انتحاری، 
شواهدی  و  اسناد  و  گرفته  صورت  هراس افگنانه 
است.  آمده  به دست  آن  از  پاکستان  مداخله ی  از 
دولت  به  کشور  امنیتی  مقام های  و  دولت  رهبری 
حمالت  سازمان دهی  از  و  کرده  اعتراض  پاکستان 
است.  گفته  سخن  کشور  آن  خاک  در  تروریستی 
می کند  رد  را  ادعاها  این  تمام  پاکستان  دولت  اما 
مداخله  افغانستان  امور  در  پاکستان  که  می گوید  و 
پاکستان  خاک  در  طالب  شورشیان  به  و  ندارد 
اجازه نمی دهد که از خاک آن کشور برای حمالت 

تروریستی استفاده کنند. 
دولت پاکستان به خاطر خط دیورند اختالف تاریخی 
با افغانستان دارد و به خاطر این که این خط از طرف 
هر  از  شود،  شناخته  رسمیت  به  افغانستان  دولت 
ابزاری برای این که به بی ثباتی افغانستان کمک کند، 
استفاده می کند. در زمان جهاد گروه های مجاهدین 
و سازمان دهی  فعالیت  اجازه ی  در خاک خویش  را 
داد و علیه دولت کمونیستی با شعار جهاد به آن ها 
کمک نظامی و سیاسی می نمود. اما بعد از شکست 
کمونیستی،  دولت  رفتن  بین  از  و  شوروی  اتحاد 
و  وابسته  حاکمیت  افغانستان  در  که  کرد  تالش 
تحت تأثیر پاکستان به وجود آید و برای این مقصود، 
بر سر تشکیل دولت  از اختالف سیاسی مجاهدین 
بهره برد و زمانی که رهبران و گروه های مجاهدین 
در کابل مصروف جنگ های داخلی بودند، به کمک 
کشورهای عربی گروه طالبان را پروراند و این گروه 
نحوی  به  آن  از  و  داشت  کنترول  تحت  عمال  را 
سیاسی  رهبری  و  کرد  استفاده  کشور  اشغال  برای 
طالبان عمال به دست سازمان استخباراتی پاکستان 
یازدهم  از  بعد  بود.  پاکستان  اسالمی  جماعت  و 
خاک  در  تروریستی  حمله ی  القاعده  که  سپتامبر 
فروریخت،  را  جهانی  برج های  و  داد  انجام  امریکا 
را  القاعده  تهدید  عمال  غربی  کشورهای  و  امریکا 
احساس کردند و به رهبری ایاالت متحده، ائتالف 
مبازره با تروریزم را تشکیل داد و با حمایت سازمان 
امارات  و  نمودند  افغانستان حمله ی نظامی  به  ملل 

اسالمی طالبان را سرنگون ساخت. دولت پاکستان 
در حالی که همکار ائتالف مبارزه با تروریزم بود و 
رهبران  داشت،  همکاری  پیمان  متحده  ایاالت  با 
طالبان و القاعده را در خاک خویش پناه داد  و برای 
القاعده  و  طالبان  از  را  خویش  حمایت  این  این که 
کتمان کند، در موضع گیری هایش مطرح می ساخت 
نیستند.  پاکستان  در  القاعده  و  طالبان  رهبری  که 
ماه می  سال  اول  در  بن الدن  اسامه  که  زمانی  اما 
۲۰۱۱ بر اثر حمله ی نظامیان امریکایی در ایبت آباد 
پاکستان به قتل رسید، دولت پاکستان از موجودیت 
اسامه بن الدن در خاک پاکستان انکار می نمود؛ در 
حالی که اسامه بن الدن و رهبری گروه طالبان در 
اکنون هم رهبری طالبان  داشتند.  پاکستان حضور 
استخباراتی  سازمان  و  می باشد  پاکستان  خاک  در 

پاکستان با آن همکاری دارد.
و  موشکی  حمالت  پاکستان  چرا  که  مسئله  این 
تروریستی را از خاک خویش حمایت و سازمان دهی 
طرفی  از  که  می باشد  استوار  هدف  بر این  می کند، 
و  دهد  قرار  فشار  تحت  را  افغانستان  خواهد  می 
از  کند؛  تشدید  کشور  این  در  را  نا امنی  و  بحران 
بازی های  و  فشار  اهرم  برای  آن  از  دیگر،  جانب 
و  استفاده کند  بین المللی  سیاسی خویش در سطح 

به نحوی می خواهد وضعیت را بحرانی سازد.
با حمالت راکتی می خواهد نشان دهد که نظامیان 
پاکستانی با طالبان و شورشیان پاکستان مبارزه دارد 
و نیز به واسطه ی آن اتوریته ی دولت افغانستان را 
زیر سوال می برد و از جانب دیگر، آن را وسیله ای 
برای کتمان النه های تروریستی در خاکش استفاده 

می کند. 
پاکستان  مداخالت  شده  باعث  که  دیگری  نکته ی 
هر  می باشد.  هند  با  افغانستان  نزدیکی  باید،  ادامه 
است،  یافته  بهبود  باهند  افغانستان  روابط  باری که 
پاکستان فعالیت های مداخله گرایانه ی خویش را در 
رهبر  اظهارات  است.  کرده  تشدید  افغانستان  امور 
طالبان پنجاپ و افزایش مداخله ی نظامی پاکستان 
وزیر  سفر  بر  باشد  واکنشی  می تواند  نحوی  به 
خارجه ی هند و بهبود روابط سیاسی و امنیتی میان 
پاکستان خواسته  افغانستان و هندوستان که دولت 
است که از آن طریق دولت افغانستان را تهدید کند.
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فرهاد خراسانی

چرا طالبان پنجابی 
برایجنگبهافغانستانمیآیند؟

امنیت ملی کشور، خطرناک ترین سارق و جانی تاریخ معاصر افغانستان را 
با دو تن از هم کاران شریف و معظمش دست گیر نموده است. این موفقیت 
را به ریاست امنیت ملی و خانواده هایی که همیشه ترس از اختطاف  شدن 
بچه های شان داشتند و دارند، تبریک عرض می کنم. گرفتاری رییس خدایداد 
در صدد  اگر  دولت  باشد.  ماجرا  و ختم  نباید شروع  دو همراه عزیزش،  و 
بهبودی اوضاع باشد، این گرفتاری فقط شروع یک عملیات است. عملیاتی 
که باید با حوصله و دقت دنبال شود. رییس خدایداد، رهبرِی چندین گروه 
آدم ربایی و سرقت را که در والیت های مختلف فعالیت می کنند، به عهده 
داشته و این گروه ها هم چنان در چند والیت افغانستان فعال اند. اگر دولت و 
مسئوالن تحقیق و در نهایت، قوه ی قضائیه، در رابطه به قضیه   مسئوالنه و 
صادقانه برخورد نمایند، حواشی زیادی پشت این دست گیری خوابیده که با 
بیدار کردن آن، می توان به منابع و انگیزه های تبه کاری در افغانستان دست 
یافت. این که رییس خدایداد در طول این سال ها، دست به اختطاف و سرقت 
و قتل می زده، به خودی خود بیان می کند که وی در سایه ی دولت مردان 
و  افغانستان  میان  وی  تردد  و  زندگی  در  وی  بی قراری  می کند.  زندگی 
پاکستان و تاجکستان و امارات متحده ی عربی با شناس نامه های مختلف 
در حکومت وجود  پاسپورت های مختلف، روشن می کند که مهره هایی  و 
دارند که از هم چو جانی ها حمایت یا حد اقل به هم چو آدم ها کمک می کنند. 
یک تحقیق زیرکانه و بدون مصلحت، دولت افغانستان را به این مهره ها 
گفتن  برای  زیادی  مقام هایی که حرف های  دولتی می رساند.  مقام های  و 
بارها  مردم! هرچند  و حق  است  دولت  عادالنه ، مسئولیت  بازجویی  دارند. 
شاهد مسئولیت گریزی های دستگاه دولتی بوده ایم؛ اما این بار امیدوارم دولت 
به حق مردم پشت نکند و گوشه  ای از دنیای فاسد روزگار ما را برای مردم 
روشن کند. می گویید چطور؟ شرحش خیلی ساده است. شما تصور کنید که 
شورای وزیران جلسه داشته باشد. در این جلسه تمام وزیران حضور داشته 
باشند. تمام این وزیران مجهز به »اراده ی نیک برای مردم« باشند. خواست 
مردم نیز نزد آن ها اولویت بندی  شده باشد. در این اولویت بندی، هیچ وزیری 
تالش نکرده باشد که بستگان، قوم و خویش خود را در اولویت قرار بدهد. 
بیرون از جلسه ی وزرا ، قوم و خویش وزیر صاحبان هم انتظار اولویت قایل 
شدن به خواسته ها و نیاز های خویش را نداشته باشند و خویشتن را در قطار 
مردم ببینند و درست مثل مردم از حکومت انتظار داشته باشند. در صورتی  که 
کدام وزیر خر پیدا شود و به فامیل و بستگان خود اولویت قایل شود، فامیل 
و بستگان وزیران دیگر، در کنار مردم، علیه آن وزیر خر شکایت و اعتراض 
نمایند. مردم هم مثل ما نباشند که هر اتفاقی افتاد، بگویند، خیر است. خدا 
مهربان است، شاید خوب شود. مردم هم تعریفی از مسئولیت های دولت و 
حقوق خود باالی دولت داشته باشند. قوانین ضروری برای زندگی روزمره را 
بفهمند و از آن عدول ننمایند. در حقیقت مردم باید طوری باشند که دولت 
از مردم بترسد، نه از طالبان یا نظامیان پاکستانی که این روزها به نام طالبان 
پنجابی وارد افغانستان می شوند تا علیه دولت افغانستان بجنگند. در یک  
هم چو شرایط، اگر شورای وزیران فیصله کند که شکار پرنده  در افغانستان 
ممنوع شود و احدی حق نداشته باشد  پرند  گان وحشی را شکار کند، در این 
 صورت، نه اسماعیل خان توانایی دعوت عرب ها و پذیرایی  از آن ها را دارد 
و نه من! نه سیاف از شکار پرند گان به دست عرب های مفت خور، سکوت 
اختیار می کند و نه مولوی کشاف! شاید هیچ سربازی حاضر نشود که امنیت 
عرب های شکاری را تأمین نماید. این اتفاق نه در قندهار می افتد و نه در 
هلمند و هرات! اگر هم بیفتد، امنیت ملی حتا زودتر از ۳۶ ساعت آن ها را 
دست گیر خواهد کرد و ریشه  ریشه ی تخلف را برای مردم تشریخ خواهد 
کرد. حاال هم، روشن کردن این سلسله ی فاسد، کار خیلی سختی نیست، 
اگر تسلسل در هم کاری و جنایت وجود نداشته باشد. اگر هم که وزیران 
محترم از آن چه در باال گفته شد، فاصله داشته باشند، هیچ دستوری مبنی بر 
منع شکار پرنده ها صادر نخواهد شد و عرب ها همیشه برای شکار پرنده های 
شکاری و نایاب، از راه خواهند رسید و جهادیانی خواهند بود که برای تأمین 

امنیت آن ها، سرباز در اختیارشان قرار بدهند.
تحقیق  مسئوالن  اگر  بود.  خواهد  چنین  نیز  خدایداد  رییس  خصوص  در 
این  با  حلقه  ای  ارتباط  و  فاسد  وجدان  گرفتار  عدلی-قضایی،  نهاد های  و 
تبه کاران نباشند، نه تنها که رییس خدایداد به سزای اعمالش خواهد رسید، 
بل که مجموعه  ای از تبه کاران دولتی نیز رسوا و مجازات خواهند شد. اگر 
رییس خدایداد، به زودی اعدام شد، یا موفق شد غایب شود، باید قبول کرد 
که ما با دولتی مملو از رییس خدایداد ها سروکار داریم. در این  صورت، باید 
خلته هایی از اشک را آماده داشته باشیم تا هر وقتی که گرفتار دام این آدم ها 
می شویم، اگر فرصت یافتیم، اشک بریزیم. قصه ی کوچک ترین قانون و 
بزرگ ترین تبه کار، در ذات خود هم سان است. اگر ما شهامت چشم پوشی 
از قوانین کوچک را داشته باشیم، باید به تبه کاران بزرگ نیز حق بدهیم. 
اینک ما و رییس خدایداد با هم مشاهده می کنیم که مسئوالن دولتی چه 

می کنند؟!

خبرنگار ناراضی

ما و رییس خدایداد

هادی دریابی



آیا قانون جدید استخراج معدن
بهنفعمافیایمعدناست؟

پس از سال ها  تأخیر، پارلمان افغانستان سرانجام قانون استخراج 
افغانستان  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  کرد.  تصویب  را  معادن 
حال،  این  با  کرد.  توشیح  را  قانون  این  آگست   ۱4 تاریخ  به 
تدابیر  فاقد  فساد  برابر  در  قانون  این  که  می گویند  کارشناسان 
توسط  سکتور  این  کنترول  زیاد،  احتمال  به  و  است  حفاظتی 
دولت  می توانند  که  انحصاراتی  و  الیگارشی  مسلح،  گروه های 
به مطالعات  را تسهیل می بخشد. نظر  را تهدید کنند   افغانستان 
زمین شناسی انجام شده توسط افغان ها و امریکایی ها و مطالعاتی 
منابع طبیعی  ارزش  انجام شده اند،  که در دوران شوروی سابق 
دو سوم  پتروشیمی  سهم  می رسد:  دالر  تریلیون   ۳ به  افغانستان 
مجموع آن است؛ در حالی که ارزش مواد معدنی ای چون طال، 
نقره، مس، سنگ آهن و طیف وسیعی از فلزات کوچک و عناصر 
خاکی کم یاب، از قبیل سنگ مرمر و سنگ های قیمتی دیگر،به 

یک تریلیون دالر می رسد. 
در  دولت  درآمد  منبع  کنون  تا  پیش  وقت ها  از  معدن  سکتور 
عنوان  به  آن  از  سال ها  متحده  ایاالت  و  شده  محسوب  آینده 
از ۲۰۰۱  و خارجی، که پس  نظامی  واضح کمک های  جاگزین 
معرفی  مراسم  در  است.  یاد کرده  افغانستان سرازیر شده اند،  به 
توسط  قانون  این  شدن  امضا  از  پس  روز  یک  که  قانون،  این 
بود، وزیران  برگزار شده  بین المللی کابل  آقای کرزی در هوتل 
صف کشیده بودند تا به مهمانان، از جمله سفیران و نمایندگان 
قانون  افغانستان  اکنون  که  بگویند  کمک کننده،  کشورهای 
استخراج معدن دارد که با بهترین قانون های بین المللی مطابقت 
دارد. پس از هدایت محمد اکبر بارکزی، وزیر معادن و پترولیم 
پاسخ گویی،  شفافیت،  بر  قانون  این  تأکید  از  آن ها  افغانستان، 
امنیت، حکومت داری و احترام آن به محیط و مردم بومی تقدیر 
کردند. آن ها گفتند که سرمایه گذاران باالقوه ی ملی و بین المللی 

می توانند بر مؤثریت این قانون اعتماد داشته باشند.
در حالی که حکومت کرزی این قانون را جشن گرفت، تعدادی 
دیگر در مورد آن ابراز نگرانی کردند. نظر به ضبط سخنرانی ای 
که من آن را دیدم، صدای مخالف، مربوط به نهاد ابتکار شفافیت 
این  منفی  نکات  شجاعانه  که  است   )EITI(استخراجی صنایع 
قانون جدید، به شمول محرمیت قرار دادها را برجسته کرده است.

استیفن کارتر از گلوبل ویتنیس، گروه طرف دار معیارهای صنعت 
»اگر  به من گفت :  و  کرد  را مطرح  انتقاد  این  معدن،  استخراج 
حکومت افغانستان و همکاران بین المللی اش در مورد جلوگیری 
از تهدید واقعی   استفاده از منابع طیبعی در دامن زدن به خشونت 
و فساد جدی اند، شفافیت در قراردادها و مالکیت، قوانین سخت 
برای مناقصه های باز و عادالنه و میکانیزم های شکایتیکه مردم 
محل بتوانند از آن استفاده کنند، نخستین چیزهایی اند که باید 

در این قانون شامل می شدند«. 
این مسئله زمانی زنگ های هشدار را به صدا درآورد که قانون در 
حالت پیش نویس قرار داشت و باعث شد که گروه هایی چون نهاد 
ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، دیده بان شفافیت افغانستان و 
گلوبل ویتنیس بر وزیران اعمال نفوذ کنند تادر این پیش نویس 
تغییرات آورده و آن را مطابق به معیارهای بین المللی عیار کنند. 

قانون  این  پیش نویس  جامع  بررسی  یک  حتا  ویتنیس  گلوبل 
به کار  را  استخراج معدن  را سفارش کرد و کارشناسان صنعت 
و  ساخته  برجسته  را  پیش نویس  این  ضعف  نقاط  تا  گماشت 
پیش نهادهای مشخص داشته باشند. شفافیت، امنیت و مالکیت 
مفید در میان نقاطی بودند که گزارش متعاقب، آن ها را به عنوان 

مشکل برجسته ساخت.
در این گزارش آمده است: »این قانون در زمینه ی مسایل امنیتی 
به  معدن  استخراج  که  دارد  وجود  خطر  این  اما  است؛  خاموش 
گروه های مسلح غیر قانونی کمک کند«. در تحقیقی که توسط 
پولیس  که  است  آمده  شده،  انجام  افغانستان  شفافیت  دیده بان 
افغانستان در ولسوالی خاص کنر، در مرز شرقی والیت  محلی 
به  می رود(  به کار  فوالد  تولید  در  )که  کرومیت  قاچاق  از  کنر، 
پاکستان، میلیون ها افغانی درآمد داشته است. در این گزارش آمده 
است: »از مثال هایی چون استخراج غیرقانونی معدن در ولسوالی 
خاص کنر توسط نیروهای پولیس محلی افغانستان که به نقض 
حقوق بشر و ایجاد تنش بین جماعت های محلی متهم اند، خطر 

موجود در افغانستان واضح است«. 
در این گزارش هم چنین آمده است که نبود شفافیت و اجازه دادن 
به محرم ماندن جزئیات مالکیت و دست داشتن کارمندان دولتی 
در قرارداد های استخراج معدن  نیز یک مشکل است. »اگر در این 
قانون نشر قراردادها و مالکیت مفید مالک جواز یا متقاضی، به 
امر مبارزه علیه فساد حتمی  عنوان دو معیار اساسی و مهم در 

می بود، این قانون بسیار قوی می شد«.
برای برخی ها، به نظرمی رسد جامعه ی جهانی از توان باالقوه ی 
توجیهی  عنوان  به  افغانستان  طبیعی  منابع  از  ناشی  درآمدهای 
برای تعیین ضرب االجل خروج از افغانستان استفاده کرده است.

طالبان هم  اکنون نیز ضمن میلیون ها دالری که ساالنه از تولید 

غیر قانونی  استخراج  ناحیه ی  از  می آورند،  به دست  مخدر  مواد 
سنگ مرمر درآمد داشته است. در گزارشی که از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل در ماه جون نشر شد، آمده است که کنترول 
تنهایی،  به  هلمند  والیت  در  مرمر  سنگ  استخراج  بر  طالبان 
است.  داشته  درآمد  آن ها  برای  دالر  میلیون   ۱۰ حداقل  ساالنه 
با برجسته شدن تحوالت خطرناک، آمده است  این گزارش  در 
قندهار،  و  هلمند  والیت های  در  معدن  غیر قانونی  استخراج  که 
برخی از گروه های طالبان را قادر ساخته است تا از فرمان دهی 

مرکزی شان مستقل شوند. 
افغانستان هم چنین دریافته است که هم زمان  دیده بان شفافیت 
با این که ملیشه هایی چون پولیس محلی افغانستان، که در سال 
تأسیس  دورافتاده  نقاط  در  طالبان  علیه  منظور جنگ  به   ۲۰۱۰
مافیای  می گیرند،  اختیار  در  را  مختلف  معادن  کنترول  شد، 

فرامرزی نیز پیش رفت می کند.
و  افغانستان  شفافیت  دیده بان  پیشین  عضو  نورانی،  جاوید 
کارشناس سکتور منابع به من گفت که جنگ برسر کنترول این 
معادن، »ممکن است کشور را به سمت یک جنگ طوالنی مدت 
سوق دهد«. هم زمان با خروج نیروهای جنگی ایاالت متحده تا 
۳۱ د سامبر و کاهش شدید کمک های انکشافی خارجی، نورانی 
از  نیست، بل که  به صلح  از جنگ  افغانستان  دارد که گذار  باور 
»جنگ نظامی به جنگ برسر منابع« است. وی گفت: »طالبان 
تماشاگران سکتور معدن نیستند، بل که آن ها جنگ شان را توسط 
که  دارد  باور  می کنند«. وی  تمویل  این سکتور  از  ناشی  درآمد 
استخراج غیرقانونی معدن به گروه های غیردولتی ای چون طالبان 
حکومت های  و  بخشیده  استحکام  را  خود  تا  داد  خواهد  اجازه 

افغانستان و کشورهای همسایه را تهدید کنند.
استخراج  دالری  میلیارد   ۳ معامله ی  اکنون  هم  امنیتی  اوضاع 
معدن بزرگ مس عینک در نزدیکی کابل با شرکت دولتی چین 
شرکت  این  شورشیان  است. حمالت  ساخته  مواجه  تردید  با  را 
)MCC( را وادار کرد تا یک سال قبل کارمندانش را از ساحه 
خارج کند و در مورد قرارداد بار دیگر گفت وگو شد تا از تعهدات 

این کشور در زمینه ی ایجاد زیرساخت ها بکاهد. 
استخراج  دالری  میلیارد   ۱۰.8 قرارداد  که  است  حالی  در  این 
نشده  امضا  هنوز  با هندی ها  بامیان  در والیت  آهن حاجی گگ 
است؛ چون این شرکت هندی منتظر بود  تا قبل از نهایی شدن 
جزئیات این قرار داد، قانون استخراج معدن تصویب شود. در حال 
حاضر این قرارداد به اندازه ی قرارداد با MCC شکننده به نظر 
می رسد. سرنوشت این دو قرارداد شرایطی را روشن می سازند که 
هر معدن کار بین المللی باید قبل از داخل شدن در سکتور مواد 
جنگی  این جا  باشند:  داشته  نظر  در  را  آن ها  افغانستان،  معدنی 

جریان دارد و زیربنایی وجود ندارد.
پس چرا نورانی می گوید، می خواهد بداند که آیا جامعه ی جهانی 
معدن«  »مافیای  نفع  به  صرف  که  می کند  حمایت  قانونی  از 
به حاکمیت  افغانستان به شدت  بود، آن هم در زمانی که  خواهد 
قانون و درآمد برای انکشاف پس از جنگ در این کشور ضرورت 

دارد؟ 

جاوید نورانی، عضو پیشین دیده بان شفافیت 
افغانستان و کارشناس سکتور منابع به من 
گفت که جنگ برسر کنترول این معادن، 
»ممکن است کشور را به سمت یک جنگ 
طوالنی مدت سوق دهد«. هم زمان با خروج 
نیروهای جنگی ایاالت متحده تا 31 د سامبر 
و کاهش شدید کمک های انکشافی خارجی، 
نورانی باور دارد که گذار افغانستان از جنگ 
به صلح نیست، بل که از »جنگ نظامی به 
جنگ برسر منابع« است. وی گفت: »طالبان 
تماشاگران سکتور معدن نیستند، بل که آن ها 
جنگ شان را توسط درآمد ناشی از این سکتور 
تمویل می کنند«. وی باور دارد که استخراج 
غیرقانونی معدن به گروه های غیردولتی ای چون 
طالبان اجازه خواهد داد تا خود را استحکام 
بخشیده و حکومت های افغانستان و کشورهای 
همسایه را تهدید کنند.
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منبع: فارین پالیسی
نویسنده: لین ادانل
برگردان: حمید مهدوی

 در نگاه مسکو
در  زمان،  هر  از  بیش تر  افغانستان  طالبان،  فروپاشی  از  پس  اشاره: 
محراق توجه جامعه ی جهانی قرار گرفت. تعدادی رسانه های خبری، 
مراکز اطالعاتی و مطالعه ای در جهان، هر از گاهی مطالب چندی با 
موضوع افغانستان می نویسند. این در حالی است که افغانستان پس از 
طالبان- بر خالف تصور- هنوز هم درگیر مشکالت بی شماری است.

و  میانه  آسیای  میانه،  خاور  از جمله  و  تغییرات جهانی  و  تحوالت 
دور  افغانستان  از  را  نگاه ها  تنها  نه  جهانی،  چشم انداز  در  اوکراین 
افغانستان را داغ کرده  کرده، بل که یک بار دیگر مسئله ی آینده ی 
افغانستان به دالیل مختلف  انتظار-  است. طی سیزده سال- خالف 
و  تروریسم  با  مبارزه  و  امنیت  مسئله ی  جمله  از  زمینه ها،  تمام  در 
مخدر،  مواد  قاچاق  و  کشت  با  مبارزه  همین طور  و  افراط گرایی 
مهم ترین  بیاورد.  به دست  را  مالحظه ای  قابل  پیش رفت  نتوانست 
اتفاقات در این دوره، گسترش حمالت تروریستی و مسئله ی مواد 
بسیاری  این مهم، فرضیه ها و سواالت   بود. در حول و حوش  مخدر 
ائتالف  نیروهای  نزد دولت رییس جمهور کرزی و همین طور  چه 
بین المللی به رهبری امریکا و کشورهای آسیای میانه عالوه بر روسیه، 

مطرح است.
به نظر می رسد طی دو سال اخیر، روند جاری در افغانستان، بیش از 
همه رییس جمهور کرزی و دولت مداران افغانستان را نیز دست و 
و ظاهراً  واشنگتن  و  پر کش و قوس کابل  است. روابط  پاچه کرده 
با تروریسم را به وجود  یک سری نومیدی ها بر سر مسئله ی مبارزه 
آورده و جو اعتماد و توافق میان طرفین را بیش تر از پیش نیز آشفته 
و  روابط  برقراری  برای  کرزی  جمهور  رییس  تمایل  است.  کرده 
ایجاد گفتمان سیاسی با محوریت ثبات و امنیت منطقه ای و مسئله ی 
با کشورهایی چون روسیه، کشورهای آسیای مرکزی و  افغانستان 
هند، نشان دهنده ی این امر است که وی می خواهد از هر راه ممکن 
نوع  هر   و  بنیادگرایی  و  تروریسم  با  مبارزه  و  امنیت  تأمین  برای 
افغانستان را تهدید می کند، راه جدیدی را جست وجو  خطری که 
کند. حضور رییس جمهور کرزی در چهاردهمین اجالس سازمان 
در  و  تاجکستان-  پایتخت  دوشنبه-  در  شانگهای  همکاری های 
و  پوتین  جمهور  رییس  با  او  خصوصی  دیدارهای  آن،  حاشیه ی 
موضوع  محوریت  با  تاجکستان  رییس جمهور  رحمانُف،  امام علی 
زاویه ی  از  دیپلماتیک  روابط  بازخوانی  و  منطقه ای  امنیت  و  ثبات 
نو، همه نشان دهنده ی تالش های رییس جمهور برای گشودن باب 

جدیدی از گفت وگوها و روابط است. 
سطوح  در  روسیه  این سو،  به  یک سال  از  که  است  حالی  در  این 
مختلف، موضع گیری هایش را در قبال آینده ی افغانستان بیش تر از 
پیش تبارز داده و تالش هایی هرچند در سطح پایین میان کشورهای 
آسیای مرکزی برای تأمین ثبات و مبارزه با هراس افگنی در افغانستان، 
نیز ظاهراً در جریان است. واقعیت این است که این موضع گیری ها، 
افغانستان،  امنیت  با فرضیه ی ثبات و  ناشی از هراس و ترسی است 

مساوی به ثبات و امنیت کل کشورهای آسیای میانه و روسیه. 
گسترش تروریسم، گسترش حمالت دهشت افگنانه، روند رو به رشد 
افراط  گرایی دینی و کشت و قاچاق مواد مخدر که افغانستان کنونی با 
آن درگیر است، در حقیقت دشمن باالقوه ی تمام کشورهای آسیای 
میانه و روسیه به حساب می آید. مسلم است که ثبات افغانستان، در 
و  خطر  نوع  هر  و  است  مذکور  کشورهای  ثبات  بر  ضمانتی  واقع 

مشکلی که متوجه افغانستان باشد، متوجه آن ها نیز خواهد بود.
همان طور که در باال اشاره رفت، تحوالت و تغییرات بر سر مسایل 
افغانستان، کشورهای آسیای میانه و مسئله ی بحران اوکراین، یک بار 
دیگر قطب بندی های سیاسی در سطح جهانی را از نو تعریف کرده 
نزدیک،  آینده های  در  که  نیست  باور  از  دور  حال،  این  با  است. 
چرخش روند سیاسی معمول و معادالت سیاسی جهانی با محوریت 
افغانستان، تغییر کند. در این میان، نقش و نگاه ابرقدرت های جهانی 
شرقی و از جمله روسیه و چین، در پیوند به این معادالت سیاسی، 
است  کشوری  روسیه  بود.  خواهد  تأمل  و  بحث  قابل  شک  بدون 
که از دیرباز، در سطوح مختلف با کشور افغانستان روابط نزدیک 
دیپلماتیک داشته است که بدون شک در آینده نیز این روند ادامه 

خواهد داشت.
بنابراین، دریچه ی »نگاه مسکو« به این هدف باز شده است تا کنج 
این دریچه  بر تاباند.  تا حد امکان،  این نگاه ها و تالش ها را  و کنار 
به صورت روزانه، مطالب و محتوای مهم ترین سایت های خبری و 
تحلیلی و اطالعاتی مسکو را که به موضوع افغانستان پرداخته است، 
با نگاه نو تحلیل و انعکاس می دهد. دریچه ی حاضر، در  بردارنده ی 
یا  انعکاس خبرها، گزارش ها و مقاالت سیاسی است که  تحلیل و 
این جا  به صورت تحلیل و ترجمه در  یا  به صورت دسته بندی شده، 
قرار داده شود تا عالقه مندان این حوزه از مطالعه، در صورت نیاز از 

آن مستفید شوند.
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تـکهچهـــل

نمونه ای از یک روز کاری 
در حکومت وحدت ملی

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

رییس جمهور: سالم علیکم رییس صاحب )منظور از رییس 
در این جا رییس اجرائیه ی دولت است(.

رییس اجرائیه: علیکم السالم، صبح تان بخیر.
رییس جمهور: به من خبر دادند که پاکستان باز موشک زده.

رییس اجرائیه: این را به من هم خبر دادند.
دعوت  را  کابینه  اعضای  لحظه  همین  من  جمهور:  رییس 
تصمیمی  چه  مورد  این  در  ببینیم  بیایید.  هم  شما  می کنم. 

بگیریم.
رییس اجرائیه: من همه را دعوت کرده ام. شما هم تشریف 
بیاورید. این مسئله خیلی مهم است. باید در موردش تصمیم 

درستی بگیریم.
جلسات  که  صاحب  رییس  بود  این  ما  قرار  جمهور:  رییس 
بسیار مهم و سرنوشت ساز در دفتر ریاست جمهوری برگزار 

شوند.
با آن که مهم  این مسئله  اجرائیه: درست است. ولی  رییس 
هم  سرنوشت ساز  نیست.  هم  تشویش  جای  آن قدر  است، 
هم  هنوز  زده.  موشک  هزار  چند  حاال  تا  پاکستان  نیست. 
می آید.  اضافی  رای  میلیون  نیم  مناطق  آن  از  می بینیم  که 

ههههههه.
رییس جمهور: این مزاح جالبی نیست رییس صاحب.

رییس اجرائیه: مزاح نیست برادر.
رییس جمهور: حاال که حکومت پنجاه-پنجاه تقسیم شده. 

بگذریم دیگر. اگر تقلب بود یا نبود، هرچه بود، گذشت.
رییس اجرائیه: درست است. فقط یک شوخی کردم. واقعا هم 
باید به این موشک پرانی ها رسیده گی شود. تا کی تحمل؟ 
تا کی پشت گوش انداختن؟ تا کی مثل گوسفند سر به زیر 

بودن؟ 
قضیه ی  این  سر  دیگر  لطفا  رییس صاحب،  رییس جمهور: 
گوسفند موسفند نپیچید. آقای امرخیل استعفا کرد. حکومت 
در  آن چه  هستیم.  کار  سر  ما  هر دوی  فعال  و  شد  تشکیل 

شرایط فعلی مهم است، این است که همه یک رنگ باشیم.
اصطالح  نداشتم. یک  منظوری  من  به خدا  اجرائیه:  رییس 
و  نرم  خیلی  فالنی  یا  است،  گوسفند  مثل  می گویند  است. 
نبود.  من  خاطر  در  اصال  امرخیل  آقای  است.  گوسفندی 
واقعا  می کنید،  استفاده  رنگ  کلمه ی  از  شما  این که  اما 
غیرضروری است. استاد عطا خیلی وقت پیش یک دفعه از 
رنگ سبز و نارنجی حرف زد. گذشت، رفت. حاال شما چرا 
کنایه  هم  رنگ  قضیه ی  به  دفعه  یک  خود  جمله ی  هر  در 
جدل  چیز ها  چه  سر  شما  و  ما  ندارند،  نان  مردم  می زنید؟ 
می کنیم. همین لحظه هزاران نفر از هم وطنان ما و شما با 

شکم های خالی خوابیده اند و...
دیگر.  کنید  بس  لطفا.  لطفا  صاحب،  رییس  جمهور:  رییس 
و  معده  به  خالی،  شکم های  گفتن  با  که  دارید  قصد  حالی 

روده برسید.
شکم  از  نمی خواستم  من  کنید  باور  نه.  نه  اجرائیه:  رییس 

حرفی بزنم. خودش آمد...
) بر اساس گزارش ها، این گفت و گو هنوز میان رییس جمهور 
و رییس اجرائیه ادامه دارد و تعداد موشک هایی که پاکستان 

زده، به 8۹7۰۰ تا رسیده(.

با ضربه ی  برخورد  کیانی، شخصا  پرویز  اشفاق  جنرال  در سال ۲۰۰۹،  مورد  در یک 
عقبی شبه نظامیان را در دست گرفت. در آن زمان، او مقام نظامی باالیی داشت و در 
ماه اکتوبر ۲۰۰7 به جای مشرف، رییس ستاد ارتش شده بود )مشرف تا ماه آگست 
سال ۲۰۰8 رییس جمهور پاکستان باقی ماند(. یک گروه ده نفری شبه نظامیان، مرکز 
فرماندهی عمومی ارتش را در راولپندی مورد حمله قرار داد. این مرکز پایگاه قدرت 
نظامی پاکستان بود. آنان از حمله ی پیچیده استفاده کرد که پیش از آن در افغانستان 
کار گرفته شده بود: با انجام حمله ی انتحاری در بیرون، راه شان را به طرف داخل باز 
کردند و با انفجار و شلیک گلوله پیش رفتند و ساختمان یک دفتر را زیر آتش گرفتند. 
آنان با کشتار و گروگان گیری به طرف داخل ساختمان پیش رفتند. در ظرف چند دقیقه، 
آنان بیش تر از چهل تن را گروگان گرفته بودند، به شمول افسران باالرتبه ی ارتش و 
استخبارات. این حمله کنندگان یک برید جنرال و چندین افسر دیگر را کشتند. آن ها 
که توسط یک جنگ جو به نام داکتر عثمان رهبری می شدند، مسلح بودند و جلیقه های 
و محاصره ی ۳۶ ساعته ی  گروگان گیری  بودند،  پوشیده  منفجره  مواد  از  پر  انتحاری 
شان را آغاز کردند. آنان خواستار رهایی یک فهرست طوالنی از اعضای طالبان و دیگر 

شبه نظامیان شده بودند که در بازداشت مقام های پاکستانی به سر می بردند. 
ارتش، میانجی  دلخواهش را وارد صحنه کرد. این میانجی حافظ طاهر اشرفی، یک 
واعظ و مبلغ مشهور و جهادی پیشین بود. طاهر اشرفی، با برنامه ی گفت گویش،  به 
چهره ی تلویزیونی تبدیل شده بود. اشتها و شکم بزرگش با ریش دراز و لباس های دراز 
و سفیدش، شخصیت رنگینی به او داده بود. او برای مصاحبه با من در یک باشگاه در 
الهور،  مالقات کرد و باالی یک نیم کت نرم و صورتی رنگ کافه، خودش را لم داد و 

سه تلفن هوشمندش را باالی میز شیشه ی قهوه گذاشت. 
حمله های  مقابل  در  او  می گذاشت.  نمایش  به  مهربان  چهره ی  یک  خود،  از  اشرفی 
فرقه ای سخنرانی می کرد و تالش می کرد در قضایای کسانی که به صورت اشتباهی 
گونه ی  به  زندان  از  شبه نظامیان  رهایی  برای  کند.  دخالت  می شد،  ارتداد  به  متهم 
خستگی ناپذیر تالش می کرد و حمایت کننده ی پرشور جهاد و گروه های جهادی بود. 
او به من گفت که در تضمین رهایی هفت صد پاکستانی که پس از سقوط طالبان در 
افغانستان زندانی شده بودند، کمک کرد. این آزاد شدگان شامل، فرماندهان برجسته ی 
شبه نظامیان نیز می شدند که موفقانه هویت واقعی شان را از اسیرکنندگان شان پنهان 
کرده بودند. در سال ۲۰۰7، او برای کمک در مذاکره با آخوندها در مسجد سرخ نیز، 

خواسته شده بود. 
رهبری  که  عثمان  داکتر  با  شب  تمام  ارتش،  باال رتبه ی  افسران  با  اشرفی  اکنون، 
تمام  تقریبا  سران  آنان  می کرد.  مذاکره  داشت،  عهده  به  را  حمله کننده  شبه نظامیان 
گروه های شبه نظامی غیرقانونی را برای پا در میانی برای رهایی گروگان گرفته شدگان، 
سپاه صحابه  تبه کار  گروه  با  شبه نظامیان  این  می کرد  فکر  ارتش  بودند.۱   فراخوانده 
ارتباط دارد. به این خاطر، ارتش یک هواپیمای نظامی را برای آوردن موالنا محمداحمد 
لودیانوی، فرستاد تا در آزادی گروگان ها پا در میانی کند. این مولوی که رهبر گروه 
صحابه بود، به تندروی و شرارت، شهره بود.  وقتی که دکتر عثمان خواستار رهایی 
اعضای خطرناک ترین گروه شبه نظامی پاکستان، لشکر جنگوی، شد کیانی رهبر این 
گروه را از زندان الهور به آن جا آورد. ملک اسحاق 5۰ ساله، رهبری لشکر جنگوی را 
به عهده داشت. این گروه به نام سربازان پیاده القاعده می شد. ملک اسحاق یک سنی 
تندرو و خطرناک ترین آدم کش بود. او از سال ۱۹۹7 به جرم 44 قضیه ی قتل،  غالبا 
کشتار شیعه ها، زندانی بود. کیانی با او مانند یک میان جی ارزشمند و محترم برخورد 
کرد و هواپیمای شخصی اش را برای آوردن ملک اسحاق به راولپندی فرستاد و به او 
وعده داد که در مقابل کمکش در رهایی گروگان ها، او را از زندان آزاد خواهد کرد. 
آماده ی یک عملیات  تا  ارتش فرصت داد  به  در عین زمان، مذاکره ی طوالنی مدت 
نجات گروگان ها شود. پیش از روشن شدن افق، مأموران اس اس جی، بر ساختمانی 
که گروگان گیران در آن جابجا شده بودند، حمله کردند و  چهار تن از جمله ی پنج تن 

آنان را کشتند. 
اشرف به من گفت: »ما خواستار زمان برای مذاکره شدیم. ما جان چهل دو نفر را نجات 
دادیم.« نزدیک بود که عثمان با پنهان شدن در یک سقف دروغین، موفق به فرار شود 
و زمانی دستگیر شد که سربازان متوجه شدند که پنج جلیقه ی انتحاری پیدا کرده اند، 
در حالی که چهار جسد وجود دارد. با آن هم، شبه نظامیان توانایی شان را نشان دادند. 
برنده  نیز  بگیرند و در میز مذاکره  بزنند و گروگان  به کشتار  آنان می توانستند دست 
باشند.۲  در جریان مذاکره، رییس ارتش از ملک اسحاق خواست که »لطفا کشتارهای 
فرقه ای را متوقف کند،« اما این سنی تندرو و دست پرورده ی درازمدت در جواب گفت، 

این حرف شما پیروی نخواهیم کرد.« کیانی پاسخی  از  اما  »ما زاده ی شماییم، 
نداشت. او خاموش ماند. ۳

افشاکننده ترین نمونه ی بیرون شدن کنترل شبه نظامیان از دست پاکستان زمانی 
آشکار شد که یک گروه پاکستانی انشعابی کلونل امام را در سال ۲۰۱۰ دستگیر 
کردند. کلونل امام، کسی بود که قبال مهار طالبان را در دست داشت. اکنون که 
ریش کلونل امام، جو گندمی و رسما از وظیفه اش بازنشسته شده بود، در سال های 
داخل  به  و  حمایت  طالبان  مجدد  شورش  از  و  بود  فعال  سپتامبر  یازده  از  پس 
افغانستان سفر می کرد. او سفرهایش به افغانستان را انکار می کرد، اما من چندین 
بار او را دیدم، یک بار در میدان هوایی کابل و یک بار در ارزگان که ظاهرا  برای 

وارد میدان کردن حمایت کنندگان پیشین طالبان آمده بود. 

اکنون، اشرفی با افسران باال رتبه ی ارتش، تمام شب با داکتر عثمان که 
رهبری شبه نظامیان حمله کننده را به عهده داشت، مذاکره می کرد. آنان 
سران تقریبا تمام گروه های شبه نظامی غیرقانونی را برای پا در میانی 
برای رهایی گروگان گرفته شدگان، فراخوانده بودند.  ارتش فکر می کرد 
این شبه نظامیان با گروه تبه کار سپاه صحابه ارتباط دارد. به این خاطر، 
ارتش یک هواپیمای نظامی را برای آوردن موالنا محمداحمد لودیانوی، 
فرستاد تا در آزادی گروگان ها پا در میانی کند. این مولوی که رهبر گروه 
صحابه بود، به تندروی و شرارت، شهره بود.  وقتی که دکتر عثمان 
خواستار رهایی اعضای خطرناک ترین گروه شبه نظامی پاکستان، لشکر 
جنگوی، شد کیانی رهبر این گروه را از زندان الهور به آن جا آورد. ملک 
اسحاق 50 ساله، رهبری لشکر جنگوی را به عهده داشت. این گروه 
به نام سربازان پیاده القاعده می شد. ملک اسحاق یک سنی تندرو و 
خطرناک ترین آدم کش بود. او از سال 1997 به جرم 44 قضیه ی قتل،  
غالبا کشتار شیعه ها، زندانی بود. کیانی با او مانند یک میان جی ارزشمند و 
محترم برخورد کرد و هواپیمای شخصی اش را برای آوردن ملک اسحاق 
به راولپندی فرستاد و به او وعده داد که در مقابل کمکش در رهایی 
گروگان ها، او را از زندان آزاد خواهد کرد. 

دشمناشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

انفجار نظامی گری در پاکستان

برگرداننده: جواد زاولستانی

۱   از میان رهبران شبه نظامیان که برای میانجی گری آورده شده بود، یکی فضل الرحمان خلیل، رهبر 

گروه غیرقانونی حرکت المجاهدین بود. او در مذاکرات مسجد سرخ نیز شرکت کرده بود. چهره ی دیگر عبد 
الرئوف اظهر، برادر رهبر جیش محمد بود که از طریق تلفن با شبه نظامیان صحبت کرد. معاون جیش محمد 
که از شریرترین رهبران شبه نظامیان و متهم به حمله بر کلیساها و مکتب های مسیحیان پس از یازده سپتمبر 

بود، نیز برای پا در میانی خواسته شده بود. 

۲  ملک اسحاق در  ماه جوالی سال ۲۰۱۱ پس از آنکه از بعضی قضایا برائت حاصل کرد و برای بعضی 

قضایای دیگر که متهم به آن بود به عنوان بخشی از معامله که در سال ۲۰۰۹ انجام شده بود، وثیقه گذاشت 
و از زندان آزاد شد. او بار دیگر پس از یک حمله ی مرگبار علیه شیعه ها در کویته که در لشکر جنگوی در آن 

مقصر دانسته شد، زندانی گردید.

۳   از گزارشگر پاکستانی به خاطر دادن جزئیات از این رویداد، سپاسگزارم. به خاطر امنیتش، من نام او را ذکر 

نمی کنم. یکی از سخنگویان آی اس آی تأیید کرد که در بعضی موارد، آنان با شبه نظامیان به خاطر رها کردن 
گروگان ها، مذاکره کرده است. اما او داشتن هر گونه نیت بد و شرورانه را در این قضایا، رد کرد. او به من گفت: 
»جنگ چیزی ست که شما مجبورید از هر وسیله ای در آن کار بگیرید.« مصاحبه، اسالم آباد، جنوری ۲۰۱۳. 
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پروستات، غده ای به اندازه ی یک چهارمغز است که 
یاد آوری  مردان  به  را  خود  حضور  سن،  افزایش  با 
سالگی،   5۰ تا   ۳۰ بین  غده،  این  اندازه ی  می کند. 
و  می شود  دوبرابر  یک بار  سال   4.5 هر  تقریبا 
مشکالت ادراری برای مردان ایجاد می کند. سرطان 

این غده شایع ترین سرطان مردان است.
کسب آگاهی درباره ی این غده و دو بیماری شایع 
سرطان  و   )BPH( خوش خیم  شدن  بزرگ  آن، 
برای  بهداشتی  ضرورت های  از  یکی  پروستات 

مردان است.

پروستات
پروستات، غده ای به بزرگی تقریبا یک چهارمغز )۲۰ 
 ،)urethra( زیر مثانه قرار دارد و میزراه )تا ۲5 گرام
مجرایی که ادرار را از مثانه به بیرون منتقل می کند، 
از وسط پروستات عبور می کند. کار پروستات ترشح 
مایعاتی است که مواد الزم را برای تقویت و تغذیه ی 
اسپرم فراهم می آورد و آن را در مقابل مواد موجود 
و  اسپرم  )مجرای خروج  ادرار محافظت می کند  در 

ادرار یکی است(.
هفتاد درصد ترشحات مایع منی را پروستات ترشح 
و  بزرگ می شود  افزایش سن  با  پروستات  می کند. 
به ویژه از پنجاه سالگی به بعد مردان عالیم بزرگی 
 ۳۰ بین  غده،  این  اندازه ی  می کنند.  تجربه  را  آن 
تا 5۰ سالگی، تقریبا هر 4.5 سال یک بار، دو  برابر 
شدن  بزرگ  سرعت  بعد  به  آن  از  اما  می شود؛ 
پروستات کاهش پیدا می کند. بزرگ شدن پروستات 
بدخیمی  به  اما می تواند  نیست،  بدخیمی  معنای  به 

تبدیل شود. 

)BPH( بزرگ شدن خوش خیم پروستات
مجرایی که ادرار را از مثانه به بیرون منتقل می کند، 
از وسط پروستات عبور می کند. بزرگ شدن پروستات 
باعث تنگ یا بسته شدن این مجرا می شود و عالیم 
ادراری ایجاد می کند. هشتاد درصد مردان تا هفتاد 

سالگی دچار بزرگی پروستات می شوند.
کیفیت  پروستات  بزرگی  سالگی   5۰ تا   4۰ بین 
زندگی 4۰ درصد مردان و بین هشتاد تا نود سالگی 
کیفیت زندگی نود درصد مردان را تحت تأثیر قرار 
می دهد. با این حال، ظهور عالیم بزرگی پروستات 
بزرگی  درمان  نیست.  معمول  سالگی   45 از  پیش 
بستگی  و شدت عالیم  بزرگی  میزان  به  پروستات 
دارد. وقتی عالیم خفیف هستند، »انتظار هشیارانه« 

توصیه می شود.
درمان  و  ندارد  نیاز  جراحی  به  همیشه  عارضه  این 
باشد.  موفق  کامال  آن  کنترول  در  می تواند  دارویی 
تغییر سبک زندگی هم در درمان اهمیت دارد. وقتی 
هر  باید  می گیرد،  قرار  دارویی  درمان  تحت  فردی 
شش ماه دوباره تحت بررسی و معاینه قرار گیرد و 

هر سال باید اندازه گیری PSA )آنتی ژن اختصاصی 
انجام  معقد  راه  از  پروستات  معاینه ی  و  پروستات( 
شود. با این حال، احتمال دارد پس از مدتی درمان 

دارویی، نیاز به جراحی پیش بیاید.

سرطان پروستات
رخ  مسن  مردان  در  معموال  پروستات  سرطان 
می دهد. در بسیاری موارد رشد سرطانی کند است 
قرار  تأثیر  تحت  چندان  را  فرد  زندگی  به  امید  و 
نمی دهد و حتا ممکن است برای آن درمانی در نظر 
گرفته نشود. اما مواردی هم هست که بیماری سریع 

و تهاجمی رشد و گسترش پیدا کند.
مثل تمام سرطان ها، هر چه بیماری در مراحل اولیه  
است؛  بیش تر  درمان  موفقیت  شود،  داده  تشخیص 
و  موفق هستند  زیادی  حد  تا  فعلی  درمان های  اما 
کم  را  بیماری  پیش رفت  سرعت  می توانند  حداقل 
کنند. درمان سرطان پروستات الزاما جراحی نیست 
با در نظر گرفتن برخی مالحظات، از جمله سن  و 
بیمار و وضعیت تومور )محدود بودن به پروستات یا 
توسعه ی آن به بافت های اطراف یا اعضای دورتر( 
با  یا  باشد،  نداشته  درمان  به  نیازی  است  ممکن 
جراحی و پرتودرمانی و هورمون درمانی درمان شود.

اندازه گیری  و  معقد  راه  از  معاینه  با  اولیه  تشخیص 
ولی  است،  سونوگرافی  گاهی  و  خون  در   PSA

تشخیص قطعی با نمونه برداری است.

PSA
بیماری های  در  پروستات  اختصاصی  آنتی ژن 
تمام  برای  باید  آزمایش  این  باال می رود.  پروستات 
مردان باالی پنجاه سال که انجام آن را درخواست 
می کنند، انجام شود. باید در نظر داشت که باال بودن 
و  نیست  پروستات  سرطان  معنای  به  لزوما   PSA
در بزرگی خوش خیم پروستات هم ممکن است باال 

رود.
سرطان  نشانه ی  اولین   PSA بودن  باال  گاهی 
بالینی.  عالیم  ظهور  از  قبل  حتا  است،  پروستات 
ساله   ۶۹ تا   5۰ مردان  تمام  به  باید  حال،  این  با 
توضیح داد که اندازه گیری PSA ممکن است فواید 
تشخیص  باعث  شاید  حتا  و  باشد  داشته  محدودی 

نابه جا، نگران شدن فرد یا درمان نابه جا بشود.
اندازه گیری PSA در مردان زیر پنجاه سال، باالی 
۶۹ سال و کسانی که به علت بیماری های دیگر امید 
توصیه  ندارند،  تا ۱5 سال  ده  از  بیش تر  زندگی  به 

نمی شود.

عالیم ادراری ناشی از بیماری پروستات
شدن  طوالنی تر  و  ادرار  جریان  شدن  • باریک 

مدت زمان الزم برای تخلیه ی کامل مثانه.
باید  مدتی  فرد  ادرار،  جریان  برقرار شدن  • دیر 

بر این،  عالوه  شود.  برقرار  جریان  تا  بماند  منتظر 
ممکن است در حین ادرار کردن، جریان ادرار قطع 
و وصل شود یا برای برقراری ادرار، نیاز به زور زدن 

باشد.
• نشت ادرار، خروج ادرار بعد از تخلیه ی مثانه که 

ممکن است لباس زیر را آلوده کند.
به  نیاز  معمول  حد  از  بیش  فرد  ادرار،  • تکرر 
اولین  معموال  می کند.  پیدا  کردن  ادرار  و  تشناب 
عالمتی است که در بیماری پروستات بروز می کند.

• نیاز به تخلیه ی سریع ادرار به نحوی که فرد 
باید به سرعت خود را به تشناب برساند، در غیر این 

صورت، ادرار از او خارج می شود.
• تخلیه ی ناکامل مثانه، پس از ادرار کردن فرد 
نشده  تخلیه  کامال  مثانه اش  که  می کند  احساس 
است، حتا اگر بارها به تشناب برود. گاهی بالفاصله 

پس از ادرار کردن، فرد دوباره قادر است ادرار کند.
• ادرار شبانه، فرد مجبور می شود شب ها چند بار 

بیدار شود و به تشناب برود.

هفت سوال اصلی
بیماری  از  شواهدی  آیا  این که  شدن  روشن  برای 
پروستات وجود دارد یا نه، هفت سوال اصلی وجود 

دارد:
۱- هر چند وقت یک بار این احساس را دارید که 

مثانه  ی تان کامال تخلیه نشده است؟
فاصله ی  در  که  می آید  پیش  برای تان  ۲- چقدر 
پیدا  کردن  ادرار  به  نیاز  دوباره  دو ساعت،  از  کمتر 

کنید؟
یک بار  در  که  می آید  پیش  برای تان  ۳- چقدر 
تشناب رفتن، جریان ادرار شما چند بار قطع و وصل 

شود؟
برای  نتوانید  که  می آید  پیش  برای تان  4- چقدر 

ادرار کردن صبر کنید و جلو  خود را بگیرید؟
ادرار  جریان  که  می آید  پیش  برای تان  5- چقدر 

شما ضعیف یا باریک باشد؟
زور  کردن  ادرار  برای  می شوید  مجبور  ۶- چقدر 

بزنید؟
7- معموال در طول شب چند بار برای ادرار کردن 

از خواب بیدار می شوید؟

جراحی برای درمان بزرگی پروستات
• عفونت ادراری مکرر

• دفع خون از ادرار
• بسته شدن مجرا و احتباس ادرار

• سنگ مثانه
• آسیب کلیوی به علت انسداد راه ادرار

)بی بی سی(

بگو مگو از

خطای بزرگ
بیان  یا  بنویسد  افغانستان  باره ی  در  را  مطلبی  کس  هر 
نماید، بدون در نظرداشت نفوذ اقوام و مذهب بر سیاست؛ 
از سرزمین های  به خطا رفته است و احتماال کپی برداری 

دیگر کرده است. 
حتی قبل از این که از مهاجرت به افغانستان بر گردم؛ از سلطه ی این دو بر سیاست در 
افغانستان با خبر بودم. در آن سال ها در اندیشه ی نظام نو و جامعه پویا و تحول شگرف 
بودم. روزی یکی از یازده نفر وکیل منتخب از مهاجرین ایران گفت: داکتر اشرف غنی 
نفر قبول  یازده  ما  ایران است. همه ی  با وکیالن مهاجرین  احمدزی خواستار مالقات 
در  کوچک  خیمه ی  یک  در  ببنیم.  را  بود(  مالیه  وزیر  قدرت مند)  وزیر  این  که  کردیم 
غنی  اشرف  شد.  شروع  و صحبت ها  نشستیم  زمین  روی  در  اصلی  خیمه ی  مجاورت 

چیزی زیاد نگفت. بیش تر نوت می گرفت و دیگران صحبت می کردند. 
من گفتم: وزیر صاحب! شما وزیر قدرتمند این حکومت تازه تاسیس هستید. من فکر 
می کنم که تا زمانی که سیاست از زیر سلطه مذهب و قوم خارج نشود و به نهاد مستقل 
بدل نگردد؛ ما نه مذهب درست خواهیم داشت و نه سیاست موثر. وی خیلی مختصر 
از  اما پس  از سلطه مذهب ممکن نیست.  اما  از سلطه ی قوم خارج گردد  گفت: شاید 

گذشت یک دهه سلطه ی قوم بر سیاست بیش تر از گذشته تقویت گردیده است 
تا سال های طوالنی  انتظار دارم  به نهایت رسیده است و  نفوذ قوم بر سیاست  اکنون 

چنین باشد. 
نگرانی  زدند.  رقم  برای خود  را  استراتژیک  باخت  پشتون  غیر  اقوام  اخیر؛  اتخابات  در 
قوم گرایان پشتون این بود که زعامت سیاسی را مبادا در نظامی مبتنی بر انتخابات از 

دست دهند. مبادا به دالیل مسایل تاریخی اقوام غیر پشتون متحد شوند. 
روزی که محقق؛ عطا و عبد اهلل جنرال دوستم را راندند؛ کل نگرانی پشتون ها خاتمه 

یافت. به سناریوی ذیل توجه کنید: 
فرض کنید؛ یک هزاره اراده ی رسیدن به ریاست جمهوری را داشته باشد. او باید حمایت 

کل دو قوم ازبک و تاجیک را با خود داشته باشد تا شانس برد پیدا کند. 
و  ازبک ها  کامل  باز حمایت  باشد؛  ریاست جمهوری  کاندید  تاجیک  کنید؛ یک  فرض 
تاجیک ها  تمام  باید  باشد؛  داشته  زعامت  قصد  ازبک  کنید؛  فرض  است.  نیاز  هزاره ها 
و هزاره ها از وی حمایت نماید. اما کاندید پشتون پست ریاست جمهوری تنها حمایت 
یکی از این سه قوم را نیاز دارد تا برنده شود. پر واضح است که در عرصه عمل کار 
وی آسان می گردد. در تیوری شانس ریاست یک پشتون سه برابر یک هزاره یا تاجیک 

یا ازبک است. 
اما عطا نور؛ عبد اهلل و محقق با ایستادگی در مقابل نتیجه این انتخابات در واقع در مقابل 
دستاورد ازبک ها ایستادند. آن ها در ۲۰۰۹ نیز ادعای تقلب می کردند. به آسانی گذشتند و 
چرا که معاون اول از تاجیک بود. سال ها طول می کشد که ترک تباران این رفتار هزاره و 
تاجیک را فراموش کنند. ازبک ها بسوی پشتون ها رانده شدند. اکنون در هر رای گیری 

پارلمان صف آن ها پیروز می گردد. 
یک سناریوی دیگر را هم در نظر گیرید. بر خورد نظامی. بدون تردید ازبک ها از حمایت 
سه صد میلیونی ترک در منطقه که در شش کشور زندگی می کنند؛ بر خوردارند. سال ها 
حمایت ترکیه و ازبکستان از دوستم باید پیام واضح به همه داده باشد. در طرف دیگر 
حمایت پاکستان از پشتون ها قطعی می باشد. در چنین شرایط برای تاجیک ها و هزاره ها، 

جای مانور چندان نمی ماند. 
وقتی طبیب خطا کند یک مریض را می کشد زمای که سیاست مدار خطا کند یک ملت 

را تباه می سازد.

Jafar Rasouli

حرف از سواد و بی سوادی شد. من می توانم با اطمینان ادعا 
کنم که سواد فهمیدن آثار و نظریه های هیچ یک از بزرگان 
دنیای علم و فلسفه ی مدرن و غیرمدرن را ندارم. حد اقل تا 
حاال نداشته ام. شما این بزرگان را یک یک نام ببرید و از من 
بپرسید که از اندیشه های شان چه می دانی و چه گزارش قابل اعتمادی می توانی عرضه 
کنی؟ پاسخ من به راستی و درستی این است: هیچ. به همین خاطر هم هست که در 
نوشته های من نشان چندانی از نام و نگاه این بزرگان نمی یابید. از این جهت من بی سوادم. 

گناه خودم هست. باید زحمت می کشیدم و نکشیدم. این از بخش متواضعانه ی ماجرا.
اما از بد دماغی خود هم بگویم: من در افغانستان هیچ کسی را نمی شناسم که در حوزه ی 
الف زن  را  دنیا  باشد.  داشته  گفتن  برای  حرفی  مدرن،  اندیشه های  از  معتبر   ِ شناخت 
را  این  که  بگویی  و  بگویی  که  یاوه یی  هر  است.  آماده  هم  عرصه  گرفته.  گزافه گوی 
استراپوچاالنوشافسکی گفته ساده دلی چند از پی ات می آیند. من شرط می بندم که این هایی 
که در باره ی قیمت نان از کانت نقل قول می کنند، چهار صفحه کانت را نمی فهمند و 
نمی توانند بفهمند. اما همین ها هر لحظه آماده اند که در باره ی جنبش هر برگ و گیاهی صد 
صفحه بحث غامض تئوریک بکنند. اگر در جالل و جبروت تصنعی و تقلبی شان اندکی 

شک بکنی، دیگر بی سوادی و دلقکی و خواندن و نوشتن ابتدایی نمی دانی.
من بی سوادم و این را صادقانه قبول دارم. این قدر هست که بی سوادهای دیگر را هم 
می شناسم و به سرعت می شناسم. تا دهان باز کنند و تا چهار کلمه بنویسند، می شناسم 

شان.

پيشرفت محدودي صورت گرفت
پیشرفت هاي  ودیپلماتیک  سیاسي  فشرده  تالش هاي  با 
محدودي در مذاکرات دو نامزد بوجود آمده است. اگر چه در 
روزهاي اخیر، هیچ گونه تماس مستقیم وگفت وگوي رویا روي 
میان دو کاندید وجود نداشته اما میانجي گران بین المللي، دیدگاه هاي دوطرف را به یکدیگر 
انتقال داده اند.  بر اثر این تالش ها توافق صورت گرفت که میان رییس جمهور ورییس اجراییه 
همکاري و تعاون وجود داشته و ریاست شوراي وزیران به عهده رییس اجرایي گذاشته شود. 
دوطرف بصورت متوازن ومتعادل در ساختار قدرت حضور یابند ودولت قوي ونیرمند متشکل 
از هردو تیم ساخته شود. با این وجود یکي دو مشکل جدي هنوز باقي مانده است که اگر 
حل نشود ممکن کل توافقات را تحت الشعاع قرار دهد.  مالقات نامزدان با رییس جمهور 
کرزي ساعت پنج بعد دیروز با هدف مساعد ساختن فضاي گفت وگوي مستقیم میان دو 

نامزد صورت گرفت.

Sakhidad Hatif

Sayed A H Sancharaki
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پروستات؛ آن چه هر مردی باید بداند



عادت هواداران ریال به هو کردن اسطوره هاعادت جالب دروازه بان بارسا پس از کلين شيت

گواردیوال از بن عطيه راضي نيست

مورینيو: رونالدو باعث
 ناکامي ام در ليگ قهرمانان شد

متيو دبوشي دو ماه دور از ميدان

نقش کليدي دي ماریا در بازگشت رونالدو

جالب  عادت  یک  بارسلونا  شیلیایي  دروازه بان 
نمي کند  دریافت  بازي هایي که گول  مورد  در  را 
دارد. کلودیو براوو، سال هاست که عادت دارد که 
وقتی دروازه اش را در بازی ها بسته نگه می دارد، 
پیراهن خود در آن بازی را به کودکان بیمار هدیه 
می دهد. براوو در هر سه بازی اول بارسا در اللیگا 
بهترین  و  است  داشته  نگه  بسته  را  خود  دروازه 
رکورد ۲۰ سال اخیر کاتاالن ها را به ثبت رسانده 

است. او توانسته که دروازه تیمش مقابل الچه، 
ویا ریال و بیلبائو را بسته نگه دارد که پس از هر 
کدام از این سه بازی پیراهنش را به کودکان اهدا 

نموده است.
بارسلونا  شهر  بیمارستان های  به  شخصا  براوو 
اهدا  بیمار  کودکان  به  را  پیراهنش  و  می رود 
می کند تا به آن ها در زمینه مقابله با بیماری ها 

روحیه بدهد.

رحمي  بي  دیگر  بار  یک  کاسیاس  شدن  هو 
هواداران ریال نسبت به ستارگان و اسطوره هاي 
این تیم را نشان داد. هواداران ریال خیلی زیاد 
آن ها  وقتی  اما  شوند  می  بازی کنان  عاشق 
با بی رحمی قضاوت  دچار مشکلی می شوند، 
نبود که  نفری  اولین  کاسیاس  ایکر  می کنند. 
آخرین  و مسلما  استادیوم هو می شود  این  در 

نفر نیز نخواهد بود.
بازی کن  بزرگ ترین  استفانو،  دی  آلفردو  حتی 
هواداران  سوت های  از  نیز  مادرید  ریال  تاریخ 
بی نصیب نماند. شاید تنها کسانی که از این 

سوت ها جان سالم بدر برده باشند، دسته پنج 
مسائلی  ریال  هواداران  برای  بودند.  کرکس 
 ... و  تعصب  جنگندگی،  بودن،  تکنیکی  مثل 
این  بوتراگوئنو  یا  میشل  و  است  مهم  خیلی 
زیدان،  زین الدین  داشتند.  خود  در  را  عناصر 
قربانی  زمانی  نیز  ریال  تاریخ  دیگر  اسطوره ی 
عجله سکوهای برنابئو شد. کریستیانو رونالدو، 
رونالدوی برزیلی و ... نیز زمانی توسط هواداران 
ریال هو شدند. پس عجیب نیست که نوبت 
به کاسیاسی برسد که تا همین چند ماه پیش 

ریالی ها با تمام وجود دوستش داشتند.

مصدومیت  درپي  مونیخ  بایرن  مسئوالن 
مارتینز، مهدي  تیم شان خاوي  ارزشمند  مدافع 
بن عطیه را از آ اس رم ایتالیا به خدمت گرفتند. 
اینک هولگر باداشتوبر دیگر مدافع باواریایي ها 
هم شدیدا مصدوم شده و به این ترتیب چشم 
تازه وارد  به  دفاعي  خط  در  گواردیوال  امید 
دقایق فصل  آخرین  در  که  او  است.  مراکشي 
ثبت  به  بایرن  با  را  قراردادش  انتقاالت  و  نقل 
رساند، به دلیل درد ماهیچه ران، در بازی برابر 
شالکه در ترکیب 18 نفره تیمش قرار نداشت و 
این هفته مقابل اشتوتگارت هم نیمکت نشین 
بود. گواردیوال در مورد این بازی کن به »بیلد« 

گفت: »او آماده نیست... وضعیت بدن سازی او 
در سطح بوندسلیگا نیست«

از  که  گواردیوال  بایرن،  تمرین  در  گذشته  روز 
عمل کرد بن عطیه رضایت نداشت، به شدت به 
او معترض شد. پپ در تمرین هفته قبل هم 

سر فرانک ریبری داد زده بود.
در بازی شنبه این هفته برابر اشتوتگارت این 
ساله   1۹ گائودینو  جان لوکا  داد  ترجیح  مربی 
بازی  برای  او  دید  باید  بفرستد.  زمین  به  را 
چارچوب  در  منچسترسیتی  برابر  چهارشنبه 
رقابت های لیگ قهرمانان باشگاه های اروپا به 

بن عطیه اعتماد خواهد کرد یا خیر.

ژوزه مورینیو، سرمربي سابق ریال مادرید، دلیل 
شکستش در عدم کسب قهرماني چمپیونزلیگ 
رونالدو  کریستیانو  پاي  به  را  سپیدپوشان  با 
کسب  از  پس   ۲۰1۰ سال  مورینیو  نوشت. 
قهرمانی چمپیونزلیگ به همراه اینتر، سرمربی 
ریال شد ولی در 3 فصل حضورش در این تیم، 
3 بار به نیمه نهایی صعود کرد و نتوانست در 
فاینل حضور داشته باشد. او سال ۲۰1۲ به حضور 
در فاینل بسیار نزدیک بود ولی ضربات پنالتی 
که رونالدو، کاکا و سرخیو راموس از دست دادند 
باعث شد تا بایرن به فاینل صعود کند. مورینیو 
مقصد  به  را  ریال  گذشته  فصل  تابستان  در 
چلسی ترک کرد و حاال در لیگ قهرمانان باید 
 TVI۲4 به مصاف شالکه برود. او در مصاحبه با

گفت: »دو بار کسب لیگ قهرمانان باعث شده 
که من آقای خاص بشوم. در نیمه نهایی های 
زیادی هم بوده ام و قبول بعضی از شکست ها 
بسیار سخت است. مثل گولی که وجود نداشت 
مقابل لیورپول یا پنالتی زن اول مان مقابل بایرن 
مورینیو  شد.«  ما  شکست  باعث  که  )رونالدو( 
سپس درباره مربی گری تیم ملی پرتغال گفت: 
»آن ها از من نپرسیدند که آیا می خواهم سرمربی 
پرتغال بشوم یا نه، ولی پاسخ من در هر حال 
منفی خواهد بود. از شرایط شان متعجب شدم. 
طبیعی نیست که یک مربی پس از دو یا سه 
بازی اخراج شود. اگر بنتو پس از جام جهانی کنار 
کشیده بود یا اخراج می شد، طبیعی بود ولی حاال 

کمی عجیب است.«

بازي  در  که  مصدومیتي  از  پس  دبوشي  متیو 
آرسنال و منچستر سیتي از ناحیه ي مچ برایش 
ایجاد شد، دو ماه دور از میدان خواهد بود. در 
دقیقه ی 81 از دیدار تیم های آرسنال و منچستر 
سیتی در ورزش گاه امارات که به تساوی ۲-۲ 
دو تیم منجر شد، در یک صحنه استوک های 
کفش متیو دبوشی در چمن گیر کرد و موجب 
کند.  ترک  را  ورزش گاه  شدید  درد  با  او  تا  شد 
بررسی ها نشان دادند که او از ناحیه ی لیگامنت 
مچ پای چپ آسیب دیده است و انتظار می رود 

که تا دو ماه از میدان مسابقه دور بماند.
مصدومیت این بازی کن ۲۹ ساله به این معنی 
است که آرسن ونگر باید از کالوم چمبرز، تنها 
راست خط  در سمت  خود،  ذخیره ی  دفاع وسط 
استفاده بکند. دیگر مدافعان موجود در  دفاعی 
ترکیب آرسنال یکی کیه ران گیبس مدافع چپ 
این تیم است که تازه از کمند مصدومیت رها 
شده و دیگری هکتور بلرین 1۹ ساله است که 
تاکنون در یک دیدار رسمی از ابتدا برای آرسنال 

به میدان نرفته است.

دارد  تمایل  که  داده  نشان  اولدترافورد  قهرمان 
تا در تابستان سال آینده به لیگ برتر بازگردد، 
نیز  من سیتي  و  چلسي  یونایتد  بر  عالوه  اما 
به  بنا  هستند.  او  با  قرارداد  امضاي  دنبال  به 
دوست  فروش  خاطر  به  رونالدو  گزارش ها 
مادرید  در  بودن  از  عمیقًا  دی ماریا  نزدیکش 
بیان  علنا  را  خود  نارضایتی  و  است،  ناراضی 
کرده است: »من نمی توانم همیشه آن چه که 
بیاورم. در این صورت  در فکر دارم را به زبان 
فردا تیتر همه ی صفحات اول می شود و من 
این را نمی خواهم. اما اگر دست من بود، هیچ 
وقت این کار ]فروش آنخل[ را انجام نمی دادم.«

موفقیت  در  دی ماریا  کلیدی  نقش  علی رغم 
ریال در لیگ قهرمانان، فلورنتینو پرز با خروج 
او از مادرید موافقت کرد و با رقم خیره کننده ی 
۶4 میلیون پوندی خامس رودریگز را به خدمت 
گرفت. همچنین پس از جذب تونی کروس از 
بایرن مونیخ اجازه داد تا ژابی آلونسو در جهت 
تحوالت  و  تغییر  این  کند.  حرکت  او  عکس 
سبب شده که ریال در بازی های ابتدایی خود 

باشد  مواجه  مشکل  با  اللیگا  فصل  این  در 
اتلتیکو در شهرآورد  برابر  که شکست خانگی 
مادرید مهم ترین نشانه ی این مشکالت است. 
این عوامل دست به دست هم داده اند تا رونالدو 

برای خروج از سانتیاگو برنابئو بی تاب باشد.
میلیون   ۶۰ لندنی  آبی های  سرمربی  مورینیو 
پوند برای خرید رونالدو در تابستان آینده کنار 
که  است  امیدوار  فان خال  اما  است،  گذاشته 
دی ماریا  دوستش  به  پیوستن  خواهان  رونالدو 
باشد و در نظر دارد تا از رابطه ی نزدیک رونالدو 
و دی ماریا برای کشیدن او به سمت اولدترافورد 

سود ببرد.

ورزش7

فيفا و تایيد دریافت ساعت هاي 
گران قيمت از برزیل

آنچلوتي: ترکيب ریال را
 با هيچ تيمي عوض نمي کنم

هیات حاکمه ي فوتبال دنیا فاش کرد که از طرف اتحادیه ي فوتبال 
برزیل، ساعت هاي گران قیمتي را به عنوان هدیه دریافت کرده و 
کمیته ي اخالق این نهاد، موضوع را مورد بررسي قرار داده است. 
عنوان هدیه ی  به  را  گران قمیتی  فاش کرد که ساعت های  فیفا 
روزنامه ی  است.  کرده  دریافت  برزیل  فوتبال  اتحادیه ی  از  یادبود 
»ساندی تایمز« هفته ی گذشته ادعا کرده بود که اتحادیه ی فوتبال 
برزیل ساعت هایی به ارزش تقریبی ۲۰ هزار یورو را در قالب بخشی 
عضو   ۲۶ و  بالتر  سپ  به  یادبود  عنوان  به  هدیه  کیف  یک  از 
کمیته ی اجرایی فیفا در زمان ورودشان به جام جهانی اهدا کرده 
است. سه تن از اعضای کمیته ی اجرایی ـ سونیل گوالتی، مویا 
داد و شاهزاده علی بن حسین ـ دریافت این ساعت ها را گزارش 
داده بودند. آن ها اعتقاد داشتند که با این کار کد اخالقی فیفا را 
نقض کرده اند؛ این کد اخالقی به اعضا اجازه نمی دهد هیچ چیزی 

باارزش تر از اقالم پیش پاافتاده را به هر عنوان دریافت کنند.
حال فیفا هم این موضوع را تایید کرده و در بیانیه ای آورده است: 
»اتحادیه ی فوتبال برزیل در زمان جام جهانی از طرف اسپانسر 
خود ساعت های یادبودی را به عنوان بخشی از جشن های مرتبط 
با برگزاری جام جهانی بین افراد مختلف، از جمله اعضای کمیته ی 
اجرایی فیفا، توزیع می کرد. حال کمیته اخالق فیفا از این موضوع 

اطالع یافته و به حسب وظیفه در حال بررسی موضوع است.«
فیفا همچنین تایید کرد که پیشتر اسپانسر رسمی ساعت فیفا، 
اقالم مشابهی را به اعضای کمیته تقدیم کرده بود که این اقدام 

از سوی کمیته ی اخالق میشل گارسیا نابه جا تشخیص داده شد.

کارلو آنچلوتي، مربي ایتالیایي ریال مادرید پیش از بازي مقابل 
بازل در کنفرانس مطبوعاتي حاضر شد. آنچلوتی در مورد این 
را حس می کند گفت: »مثل  باشگاه  که چقدر حمایت سران 
سال گذشته باید خیلی چیزها را حل کنم. در زمان مناسب در 
این بازی حضور می یابیم. می خواهیم واکنش مناسبی نشان 
اختیار داریم. شروع  اثبات کنیم که ترکیب خوبی در  دهیم و 
خوب در لیگ قهرمانان برای ما خیلی مهم است. امید و انگیزه 
پیروز  و سعی می کنیم  داریم  بسیاری همچون فصل گذشته 

شویم.«
وی در مورد تغییرات در ترکیب تیم خود گفت: »بازی با سوسیه 
داد و اتلتیکو را به علت مشکل در رفتار تیمی از دست دادیم 
به همین خاطر نیازی به تغییر در ترکیب نمی دیدم. فردا نیز 
همین طور خواهد بود. باید ثبات بیش تری داشته باشیم. سطح 
داشته  ثبات  باید  اما  نیست  پارسال  از  باالتر  ما  امسال  بازی 

باشیم.«
را  فعلی  شرایط  در  ترکیب  در  کاسیاس  ماندن  تلویحا  کارلتو 
تائید کرد و گفت: »این بحث برای من تمام شده است. هیچ 
صحبتی در این باره ندارم. کامال می دانم چه کار می کنم. در 
این  ندارد صحبت نمی کنم. در  مورد بحثی که وجود خارجی 

فصل هرگز در مورد دروازه بان ها صحبت نخواهم کرد.«
بیان  ترکیب  با  جدید  بازی کنان  هماهنگ شدن  مورد  در  وی 
ما  تیمی  بازی  در  زودتر  چه  هر  باید  جدید  »بازی کنان  کرد: 
ملحق  ما  به  تابستان  اواخر  در  بازی کنان  برخی  بیافتند.  جا 
نیاز  بازی کنان  این  نداشتند.  تمرین  برای  زیادی  زمان  و  شدند 
در  رقابت جویی  بسیار  و  خوب  بسیار  ترکیب  دارند.  زمان  به 
اختیار دارم. نسبت به هیچ بازی کنی تردید ندارم. کیفیت این 
ضربات  در  ریال  مشکل  مورد  در  آنچلوتی  است.«  عالی  تیم 
ایستگاهی  در ضربات  تیر یک  مهار  ایستگاهی گفت: »روی 
همیشه مشکل داشته ایم. سعی می کنیم که به بهترین شکل 
این مشکل را رفع کنیم.« کارلتو در مورد هو شدن کاسیاس 
اظهار داشت: »کاسیاس خیلی باتجربه است. او می تواند از پس 

این شرایط بر بیاید و آن را بدون مشکل حل کند.«
ریال  هواداران  »برخورد  گفت:  هواداران  مورد  در  ریال  مربی 
بستگی به عمل کرد ما خواهد داشت. اگر فردا خوب باشیم با 
ما خواهند بود و اگر بد عمل کنیم از ما توقع بیش تری خواهند 

داشت. این کامال طبیعی است.«
وی در مورد شانس های ریال برای قهرمانی در اروپا بیان کرد: 
کنیم.  رقابت  قوا  تمام  با  جهان  تورنمنت  مهم ترین  در  »باید 
سال  عمل کرد  باید  و  داریم  گذشته  فصل  از  خوشی  خاطره 
اروپا  در  تیمی  هیچ  با  را  ترکیب  این  کنیم.  تکرار  را  گذشته 

عوض نمی کنم.«
آنچلوتی در مورد نقل و انتقاالت ریال گفت: »از ترکیبی که در 
اختیار دارم کامال رضایت دارم. همه در خدمت باشگاه هستند. 
تکرار می کنم که این ترکیب را با ترکیب هیچ کدام از تیم های 

اروپایی عوض نمی کنم.«









نبرد آرسنال و چلسي براي جذب پاکو آلکاسر

گواردیوال با دست خالي مقابل منچسترسيتي

فان خال: یونایتد خيلي بهتر خواهد شد

بالوتلي ابراهيموویچ نيست

بدترین اختالف ریال و بارسا در 29 سال اخير

جوان  بازی کن  جذب  براي  لندني  رقیب  دو  این 
اسپانیا در جنوری با هم رقابت مي کنند. آرسنال 
و چلسی پیش از این به جذب این مهاجم جوان 
والنسیا و تیم ملی اسپانیا عالقه نشان داده بودند، 
اما شروع عالی او در این فصل رقابت های اللیگا، 
او را تجدید کرده است.  به  این دو تیم  عالقه ی 
تنها ۲۲ ماه از قرارداد فعلی این بازی کن ۲1 ساله 
با والنسیا باقی مانده و مسووالن ورزش گاه مستایا 

قرارداد جدیدی را به او پیشنهاد داده اند.
قرارداد  برای  مذاکره  روند  آلکاسر  حال  این  با 
جدید را متوقف کرده و این امر دو تیم لندنی را 
گوش به زنگ باقی گذاشته است. بند فروش موجود 
در قرارداد فعلی او، با رقم 1۵ میلیون پوند بسته 
به روند  او همچنان  شده است و در صورتی که 
خوب خود در این فصل ادامه بدهد، دو تیم لندنی 

با کمال میل این رقم را پرداخت خواهند کرد.

به نظر مي رسد آرین روبن نمي تواند در نخستین 
روز  که  اروپا  باشگاه هاي  قهرمانان  لیگ  بازي 
برگزار  محلي  وقت  به   ۲۰:4۵ ساعت  چهارشنبه 
این  کند.  همراهي  را  مونیخ  بایرن  شد،  خواهد 
برابر  شنبه  بازی  در  تنها  نه  هالندی  مهاجم 
بعد  روز  تمرین  در  بلکه  بود،  غایب  اشتوتگارت 
باواریایی ها هم حضور نداشت. او چندی است که 

از مصدومیت زانو رنج می برد.
دیدار  در  )که  باداشتوبر  هولگر  مدافعان  بین  از 

شنبه مقابل اشتوتگارت دچار آسیب دیدگی شد( و 
از بین هافبک ها شواین اشتایگر، تیاگو و مارتینز 
که  هستند  گواردیوال  پپ  تیم  مصدومان  دیگر 
سیتی  منچستر  برابر  چهارشنبه  روز  نمی توانند 

به میدان بروند.
شدن  مصدوم  علی رغم  که  هم  برزیلی  رافینیا 
آمادگی  از  کرد،  شرکت  دیروز  تمرین  در  پایش 
برخوردار  چهارشنبه  بازی  در  حضور  برای  کامل 

نیست.

مربي سابق تیم ملي هالند تیمش را با سیمایي 
جدید در اولدترافورد به میدان فرستاد، اما با وجود 
جاهایي  هنوز  دارد،  عقیده  تیمش  خوب  نمایش 
بهبود  را  آن  مي توانند  بازی کنانش  که  هست 
بدهند. لوییس فان خال سرمربی منچستر یونایتد 
گفت   QPR برابر  تیمش  پیروزی 4-۰  از  پس 
آنخل  بشود.  بهتر  می تواند  همچنان  تیمش 
دی ماریا در اولین بازی خانگی خود برای منچستر 
یک  در  تیمش  پیروزی  نخستین  به  که  یونایتد 
دیدار رسمی منجر شد، بازی بسیار تاثیرگذاری را 
در سبک مربی هالندی ارایه داد. او یک گول زد و 
یک پاس گول داد، و آندر هره را، وین رونی و خوان 
ماتا دیگر گول زنان این دیدار بودند. مارکوس روخو 
و دالی بلیند نخستین حضور خود را در پیراهن 
شیاطین سرخ تجربه کردند و رادامل فالکائو نیز در 

نیمه ی دوم وارد میدان شد.

اما فان خال که تحت تاثیر نحوه ی پیروزی تیمش 
برابر QPR قرار گرفته بود، همچنان مشتاق است 
تا چیزهای بیش تری از تیمش ببیند. »وقتی یک 
نتیجه ی ۰-4 را به دست می آورید، به عنوان یک 
نکاتی  همیشه  اما  می شوید،  خوش حال  مربی 
بابت  از  داد.  بهبود  را  آن ها  می توان  که  هستند 
خوش حال ام.  خیلی  تیم  بازی  نحوه ی  و  نتیجه 
بودیم، گول های زیادی  بازی مسلط  بر  ما کامال 
فکر  توپ  حفظ  مورد  در  نخوردیم.  گول  و  زدیم 
می کنم قبال توپ را خیلی زیاد از دست می دادیم. 
قباًل مستقیم تر بازی می کردیم و من این تغییر را 
دوست دارم. در ضمن ما شانس های زیادی را ایجاد 
کردیم، هرچند به قدر کافی تبدیل به گول نشدند. 
ما همیشه باید کارمان را تحلیل کنیم. این نتیجه 
عالی است، اما ما می توانیم خیلی بهتر بشویم. 

این شروع خوبی است.«

و  نقل  پنجره ي  پایان  در  که  ایتالیایي  ستاره ي 
انتقاالت تابستان پس از تنها 18 ماه میالن را به 
قصد لیورپول ترک کرد، به دلیل ناکامي در کسب 
انتقاد  موفقیت در زمان حضور در سن سیرو مورد 
اوکاکا مهاجم سمپدوریا  قرار گرفته است. استفانو 
می گوید: ماریو بالوتلی فاقد بلوغی ست که در بازی 
زالتان ایبراهیموویچ دیده می شود. این ستاره ی ۲4 
ساله دوران مناقشه برانگیزی را پشت سر گذاشته 
اینتر،  باشگاه های  در  حضور  کم،  سن  این  در  و 
منچستر سیتی، میالن و حاال لیورپول را در کارنامه 
دارد. او در 43 بازی در لباس قرمز و سفیدها ۲۶ گول 
به ثمر رساند و تیمش نهایتاً جای گاه نازل هشتم را 

در جدول سری آ به دست آورد.
حاال اوکاکا او را یک »شکست« قلمداد می کند و 
عقیده دارد او بر خالف زالتان فاقد بلوغ الزم برای 

پذیرش مسوولیت است: »آیا این حقیقت که بالوتلی 
سری آ را به قصد انگلیس ترک کرد، یک شکست 
برای فوتبال ما ست؟ نه، اگر کسی شکست خورده، 
خود اوست. آیا او فکر می کند قهرمانان بزرگ هیچ 
وقت زیر فشار نیستند؟ زمانی که ابراهیموویچ در 
ایتالیا بود در هر فصل 3۰ گول به ثمر می رساند. 
او نباید به دنبال این باشد که تقصیر را به گردن 
دیگران بیاندازد. ماریو بازی کن بزرگی است، اما اگر او 
در ایتالیا مشکالتی داشت، نیمی از بار مسوولیت بر 

دوش خودش است.«
»در زمان هایی در زندگی شما نیاز دارید که بایستید 
و به درون خودتان نگاه کنید. حقیقت این است که 
او بازی کن بزرگی ست و شاید این تجربه ی جدید در 
انگلیس به او کمک کند تا عطشی را که زمانی 

داشت دوباره کشف کند.«

شروع ریال مادرید در اللیگا خیلي ضعیف تر از آن 
چیزي بود که توقع مي رفت. ریال مادرید می خواست 
فصل را با شش جام به پایان ببرد اما حاال شاگردان 
آنچلوتی شش امتیاز تا صدر جدول اللیگا و بارسلونا 

فاصله دارند.
در حالی که بارسلونا در سه باز اول خود شش گول 
کرده  امتیاز کسب  و ۹  نکرده  دریافت  گولی  زده، 

است، ریال در اللیگا با به ثمر رساندن ۵ گول و 
دریافت ۶ گول فقط سه امتیاز کسب کرده است. 
برای اولین بار در ۲۹ سال اخیر ، فاصله ریال و بارسا 
در هفته سوم اللیگا تا این حد زیاد شده است. در 
فصل 8۵-1۹84 تیز بارسا فصل را با سه پیروزی 
با  را  اول خود  بازی  از سه  تا  دو  ریال  و  آغاز کرد 

شکست به اتمام رساند.
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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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