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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.

2 میزان، 1393
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طریقه رای دادن:
در صفحه پیام  171 فاصله 22 نوشته و به شامره 8656 ارسال منایید

و یا به 456 متاس گرفته کلید 22  1  7  1 را فشار دهید.

رای تان سرنوشت آواز افغانستان است
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سخنان بی پرده حامد کرزی در مراسم خداحافظی:

افغانستان قربانی سیاست امریکا و پاکستان شده است
از  پس  کرزی  جمهور  رییس  روز:  اطالعات 
مراسمی  در  گذشته  روز  حکومت،  سال  سیزده 
دولتی  کارمندان  با  جمهوری،  ریاست  ارگ  در 
خداحافظی کرد. آقای کرزی در این مراسم، ضمن 
خداحافظی با همکارانش؛ یک بار دیگر تأمین صلح 
و  پاکستان  همکاری  به  وابسته  را،  کشور  ثبات  و 

امریکا خواند. 
او تأکید کرد، اگر این دو کشور بخواهند، صلح در 
ضمن  کرزی،  آقای  شد.  خواهد  برقرار  افغانستان 
اشاره به این که تأمین صلح و ثبات در افغانستان، 
بدون خواست  این دو کشور ممکن نیست، یک بار 
دیگر تأکید کرد، جنگ در کشور از 13 سال بدین سو 
در پرتو منافع سیاسی بیگانه ها پیش رفته و افراد 

ملکی و نظامیان افغان، بیش تر قربانی بوده است.
حامد کرزی در این برنامه گفت، وی برای برقراری 
دیگر  رهبران  از  بیش تر  کشور،  در  ثبات  و  صلح 
سیاسی  منافع  او  گفته ی  به  ولی  کرده ،  تالش 
پاکستان،  خواست های  و  امریکا  شخصی  و 
}تالش های او{ را با شکست مواجه ساخته است. 
او به رسمیت شناختن خط دیورند و کنترول سیاست 
خواست   دو  را،  پاکستان  توسط  کشور  خارجی 
آن  با  »ابداً  او  که  کرد  عنوان  این کشور  عمده ی 

موافق« نبوده است.
در  خارجی ها  منافع  می خواهیم  »ما  گفت:  کرزی 
افغانستان جای پیدا کند و در مقابل آن ایستادگی 
نخواهیم کرد، اما }این منافع{ باید در تضاد منافع 

ملی کشور نباشد.« 
آقای کرزی درحالی با لحن تند و متفاوت در برابر 
امریکا سخن گفت که قرار است وی  پاکستان و 
گونه ای  به  را  قدرت  آینده،  هفته  دوشنبه  روز  به 
مسالمت آمیز به رییس جمهوری بعدی انتقال دهد. 
آقای کرزی نخستین رییس جمهور منتخب کشور 
است که پس از چهار دور ریاست جمهوری و 13 
رییس  به  را  خطیر  مسوولیت  این  حکومت،  سال 

جمهوری بعدی واگذار می کند.
با این حال کرزی از  زمامداران دولت آینده خواست، 
با غرب، راه احتیاط را پیش گیرد و در قضایای ملی 
متوجه منافع ملی در تأمین روابط با امریکا و سایر 
کشورها باشد.  کرزی گفت، افغانستان با امریکا و 
اما  می خواهد،  استراتژیک  عمیق  روابط  پاکستان 
آنان به ویژه امریکا با افغانستان راه صداقت را در 
او »حرف و عمل شان«  پیش گیرند و به گفته ی 

یکی باشند. 
او در مورد پیمان امنیتی دوجانبه با امریکا نیز گفت، 
صلح و ثبات در کشور از سوی امریکا برقرار نشد 
و به همین دلیل، با آن کشور پیمان امنیتی را به 

امضا نرساند. 
این  امضای  از  کرزی  جمهوری  رییس  که  آن  با 
پیمان سر باز زده بود اما اشرف غنی احمدزی رییس 
جمهور جدید در مبارزات انتخاباتی خود گفت، در 
صورت پیروزی در انتخابات، پیمان امنیتی با امریکا 
را امضا می کند. با این حال امریکا نیز ابراز امیدواری 

یک  افغانستان،  جدید  جمهوری  رییس  که  کرده 
میان  امنیتی  پیمان  تحلیف،  مراسم  از  پس  هفته 

کابل و واشنگتن را امضا کند.
خودکفایی وابسته به اداره ی کارا

مراسم  در  روزگذشته  کرزی  حامد  هم  سویی  از 
با تشکیل یک  افغانستان  خدا حافظی خود گفت، 
خواهد  خودکفایی  به  کارا،  و  قوی  منظم،  اداره ی 
نظام  صاحب  افغانستان  »دولت  افزود:  او  رسید. 
است، حکومت دارد و دستگاه های حکومتی درهر 
به  باالخره  و  قوی  دولت  اما  اند،  فعال  عرصه ی 
زودی خودکفا و به پای خود ایستادن؛ تنها از طریق 

اداره قوی ممکن است«.
کرزی گفت، هر چند در 13 سال دوره ی حکومتش 
اصالحات در اداره های دولتی صدمرتبه بهتر شده، 
قوی  اداره ی  یک  به  رسیدن  برای  هم  آن  با  اما 
»صدها کیلومتر فاصله داریم«. او از حکومت بعدی 
خدمات  مستقل  اداری  اصالحات  به  که  خواست 
ملکی بپردازد و در مقراره ها و تعیینات اعضای آن، 

مطابق قانون اساسی عمل کند.
اداری  اصالحات  مستقل  اداره ی  تشکیل  کرزی 
برای  گفت،  و  خواند  حکومتش  محصوالت  از  را 
تقویت حکومت داری در کشور هیچ گاه در مقرری ها 
دست نداشته و در کار خدمات ملکی مداخله نکرده 
است: »در دوازده سال حکومتم هیچ گاهی به وزیر 
و دادگاه عالی دستور ندادم، فالن رییس، معین و 
قاضی را در پست معیین مقرر کنند، آنان تعینات 

خود را کرده و ماهم آن را نادیده به امضا رساندم. 
صاحب  افغانستان  تا  کردم  را  کار  این  بخاطری 

اداره ی قوی شود.« 
کرزی در ادامه ی سخنانش گفت، برای ایجاد یک 
سیستم جدید در اداره های دولتی تالش کرده، اما 
درست  فهم  عدم  و  خارجی ها  مداخله   ی  دلیل  به 
است:  نشده  عملی  سیستم  این  دولت،  داخل  در 
طریق  از  سال  هر  جوانان  سیستم،  این  »مطابق 
به درجات  با گذشت زمان  امتحان کانکور جذب؛ 
که  می رسیدند  تقاعد  به  بالخره  و  حکومت  عالی 

متأسفانه عملی نشد«.
»در کابل می مانم«

با این حال حامد کرزی گفت، انتخابات نشان داد که 
میان افغان ها وحدت ملی تأمین شده است. او افزود، 
هر دو نامزد از سراسر کشور رای آوردند و نیز اقوام 
مختلف در ستادهای آنان حضور داشتند.  کرزی به 
یاد کرده  گفت: »یک  برادر خود  از  نمونه  عنوان 
برادرم در تیم اشرف غنی و دیگرش در تیم عبداهلل 

پیوستند؛ این نشان گر وحدت ما است.«
او در بخش دیگر از سخنانش گفت، برای برگزاری 
مراسم تحلیف برنامه  های الزم، روی دست گرفته 
شهروندان  از  نفر  هزاران  مراسم،  این  در  و  شده 
افغان و مهمانان خارجی اشتراک خواهند کرد. حامد 
کنار  از  بعد  گفت،  خود  پایان سخنرانی  در  کرزی 
در همین  خانواده  خود  اعضای  با  قدرت،  از  رفتن 

خاک در کابل زندگی می کند.

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
کمیسیون  مسئوالن  عمل کرد  نمایندگان، 
مستقل انتخابات را نابخشودنی خوانده و تأکید 
بروز  شوند.  کشانده  دادگاه  به  باید  آنان  دارند، 
بحران انتخاباتی در کشور به دلیل آنچه ناتوانی 
می شود،  خوانده  انتخابات  کمیسیون  مدیریتی 
به  مختلف  عرصه های  در  را  جدی  مشکالت 

وجود آورد.
مسئولیت  انتخابات،  کمیسیون  مسئوالن  اما 
تمام بی نظمی در انتخابات را به عهده نگرفته 
سیاسی،  بی ثباتی  امنی،  نا  دارند،  تأکید  و 

شناسنامه های  و  رای دهندگان  فهرست  نبود 
انتخابات  در  را  چالش ها  از  برخی  الکترونیک 
نمایندگان  از  برخی  ولی  اند.  آورده  وجود  به 
برخورد  را  انتخابات  بروز بحران  مجلس عامل 
انتخابات  کمیسیون  مسئوالن  مسئوالنه  غیر 

خوانده اند.
نمایندگان  مجلس  اعضای  از  جوینده،  سیما 
مسئوالنه   غیر  برخورد  گفت،  نیوز  طلوع  به 
روند  در  انتخابات  کمیسیون  مسئوالن 
به  باید  آنان  و  نیست  بخشش  قابل  انتخابات 
تروریست  یک  »وقتی  افزود:  او  برسند.  کیفر 

انجام حمالت باعث قتل ده ها نفر می شود،  با 
نمی دانم  اما  می شویم،  آن  اعدام  خواهان  ما 
قاتل  که  انتخابات  کمیسیون  مسئوالن  برای 
دشمن  و  مردم  اقتصاد  دیرینه ی  آرزوهای 
انتخابات است، چه جزایی تعیین شود تا همه ی 

تلفات جبران شود.«
عضو  محسنی  محمدعظیم  حال،  همین  در 
و  عدلی  نهادهای  از  نمایندگان  مجلس  دیگر 
قضایی خواست، مسئوالن کمیسیون انتخابات 
را مورد پیگرد قانونی قرار دهند تا درسی باشد 
کار  نهادها  این  در  آینده  در  که  کسانی  برای 

سهل انگاری  مجلس  عضو  این  می کنند.  
مسئوالن کمیسیون انتخابات در برابر سرنوشت 
با این  آرای مردم را نابخشودنی خوانده است. 
حال، برخی از فعاالن جامعه مدنی هرات تنها 
راه بازسازی باور مردم برنهادهای انتخاباتی را 
کمیسیون های  مسئوالن  کشاندن  دادگاه  به 
انتخاباتی عنوان کرده اند. فریدون فکور، فعال 
جمهور  رییس  از  هرات  والیت  مدنی  جامعه 
مسئوالن  که  خواست  اجرایی  رییس  و  جدید 
دیگر  تا  کنند،  مجازات  را  انتخابات  کمیسیون 

هیچ کس مرتکب چنین اشتباهی نشود.

سرحدی  پولیس  مقام های  روز:  اطالعات 
فراری  نظامی  افسر  سه  کردند،  اعالم  امریکا 
سرحدی  مناطق  از  را  افغانستان  دفاع  وزارت 
امریکایی  رسانه های  کرده اند.  بازداشت  کانادا 
این  پولیس  مقام های  از  نقل  به  روزگذشته 
شده  یاد  افسر  سه  این  دادند،  گزارش  کشور 
تالش داشتند، از مناطق سرحدی امریکا داخل 

کانادا شوند.

فاکس نیوز امریکا به نقل از سخن گوی پولیس 
سرحدی این کشور گزارش داد، به این افسران 
اجازه گشت و گذار در بیرون از پایگاه نظامی 
داده شده بود و آنان از این چانس سوء استفاه 
از  برخی  روان  هفته ی  دوشنبه  روز  به  کردند. 
افسر  سه  که  گفتند  امریکا  ارتش  مقام های 
»قرارگاه  از  آموزش  حین  افغانستان،  نظامی 

مشترک کیپ کاد«  ناپدید شدند.

و  ردیابی  برای  تالش ها  کردند،  تأکید  آنان 
بازداشت این افراد آغاز شده است. با این حال، 
مسئوالن پولیس سرحدی امریکا دیروز گفتند، 
این افراد شامل جگرن جان محمد آرش، تورن 
امین  محمد ناصر عسکرزاده  و تورن  نوراهلل 
یار هستند. به گفته ی آنان، سربازان و افسران 
هر  بدین سو،  میالدی   ٢٠٠٤ سال  از  افغان، 
سال برای آموزش به امریکا فرستاده می شوند.

مقام های پولیس امریکا گفته اند، برخی از این 
افراد در جریان آموزش از قرارگاه ها، فرار و بعد 
به کشورهای دیگر ایاالت متحده پناه می برند. 
معاون سخن گوی  وزیری،  دولت  حال،  این  با 
از  رسانه ها  طریق  از  آنان  گفته،  دفاع  وزارت 
فرار سه افسر ارتش اطالع یافته  اند. به گفته ی 
او، وزارت دفاع تحقیقات را در مورد چگونگی 

فرار این افسران آغاز کرده است.

مجلس  اعضای  از  شماری  روز:  اطالعات 
با  امنیتی  پیمان  سند  متن  می  گویند،  سنا 
امریکا بار دیگر باید بازنگری شود در امضای 
آن عجله صورت نگیرد. آنان دیروز در نشست 
این  در  کردند،  تأکید  سنا  مجلس  عمومی 
اساسی مردم و  تمام خواست های  باید  پیمان، 

حکومت افغانستان در نظر گرفته شود. 
گفت،  مجلس  این  عضو  حارث،  نثاراحمد 
امضا  را  پیمان  این  زمانی  جدید  حکومت 
با  مبارزه  سرحدات،  حفظ  در  امریکا  که  کند 
ویژه   به  امنیتی  نیروهای  تجهیز  و  تروریزیم 
افزود،  او  کند.  تعهد  کشور  هوایی  قوای 

امریکا  سوی  از  خواست ها  این  که  درصورتی 
آن  با  امنیتی  پیمان  امضای  نشود،  پذیرفته 

کشور به نفع مردم و حکومت نخواهد بود.
سنا  مجلس  دیگر  عضو  رهایی،  هدایت اهلل 
خواسته های  باید  سند،  این  متن  در  گفت، 
یک  در  بعد  و  شود  گنجانیده  مردم  اساسی 
محمد  هم چنان  برسد.  امضا  به  معیین  وقت 
علم ایزد یار، نایب اول مجلس سنا گفت، متن 
و  بازنگری  دوباره  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان 
پیش نهادهای ضروری کشور در آن گنجانیده 

شود.
او افزود، در این پیمان باید تمام خواسته های 

مردم، مانند خواست های امریکا در نظر گرفته 
در  کرد،  تأکید  سنا  مجلس  اول  نایب  شود. 
کار  در  عجله  امریکا  با  امنیتی  پیمان  امضای 
اساسی  خواسته های  گنجانیدن  با  و  نیست 
مردم و حکومت، در یک وقت مناسب به امضا 

برسد.
امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  کرزی  حامد 
از  خود  حافظی  خدا  مراسم  در  دیروز  و  نکرد 
حکومت جدید خواست، در این مورد از احتیاط 
قرار  که  احمدزی  غنی  اشرف  اما  بگیرد.  کار 
را  قدرت  آینده  هفته  دوشنبه ی  روز  به  است 
رسمًا در اختیار گیرد، در مبارزه انتخابات خود 

انتخابات،  در  پیروزی  درصورت  که  بود  گفته 
پیمان امنیتی با امریکا را امضا می کند.

رییس  که  کرده  امیدواری  ابراز  نیز  امریکا 
جمهور جدید یک هفته بعد از مراسم تحلیف، 
را  واشنگتن  و  کابل  میان  امنیتی  پیمان 
و  حضور  تعداد  پیمان  این  امضای  کند.  امضا 
از  پس  را  امریکا  نیروهای  فعالیت  چگونگی 
سال ٢٠1٤ در کشور، مشخص می  کند. امریکا 
گفته بود، اگر این پیمان امضا شود، حدود 8 تا 
1٠ هزار سربازش را پس از پایان سال روان، 
نیروهای  آموزش  و  تروریزیم  با  مبارزه  برای 

امنیتی در کشور باقی می گذارند.

کنر  والیت  امنیتی  مقام های  روز:  اطالعات 
پراکنی  موشک  اثر  بر  می گویند،  کشور  شرق  در 
خانه  باب  یک  والیت،  این  بر  پاکستان  تازه ی 
به  دیگر مجبور  خانواده  ده ها  و  تخریب  رهایشی 
ترک خانه های شان شدند. عبدالحبیب سیدخیلی، 

فرمانده پولیس کنر روزگذشته در این مورد گفت، 
1۹فیر  تاکنون  دوشنبه  شام  از  پاکستان  نظامیان 
پرتاب  والیت  این  دانگام  ولسوالی  بر  را  موشک 

کرده  اند.
اما  نداشته،  جانی  تلفات  حمالت  این  افزود،  او 
حمالت  است.  داشته  درپی  را  ملی  خسارات 

پاکستان از چند سال بدین سو بر والیت کنر ادامه 
اعالم  کشور  داخله ی  امور  وزارت  پیش تر  دارد. 
کرد، نظامیان پاکستان از آغاز سال روان تاکنون، 
بیش از چهار هزار موشک و راکت را بر کنر پرتاب 

کرده است.
براساس آمارهای ارائه شده، در این عملیات ده ها 

فرد ملکی کشته و نیز بخشی از جنگالت مناطق 
کنر به خاکستر تبدل شده است. وزارت خارجه ی 
کشور روزیک شنبه هفته ی روان با انتقاد شدید از 
حمالت پاکستان گفت، در نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل از تداوم این حمالت شکایت خواهد 

کرد.

نمایندگان مجلس: مسئوالن کمیسیون انتخابات به دادگاه کشانده شوند

سه افسر فراری افغانستان در امریکا بازداشت شدند

مجلس سنا: سند پیمان امنیتی با امریکا بازنگری شود

ده ها خانواده براثر موشک پراکنی پاکستان بی جا شدند

روزیادداشت

کرزی؛ 
راه هایی که پیمود و 

فرصت هایی که از دست داد
شهریار فرهمند

گذشته  روز  زعامت،  سال  سیزده  از  پس  کرزی  جمهور  رییس 
دولتی  کارمندان  با  جمهوری،  ریاست  ارگ  در  ویژه  مراسم  در 
خداحافظی کرد. آقای کرزی در سخنرانی خود از دست آوردهای 
حکومتش در سیزده سال گذشته در عرصه های داخلی و سیاست 
خارجی یاد کرد و مشوره هایی را به رییس جمهور جدید و حکومت 
است  افغانستان  تاریخ  در  بار  نخستین  این  کرد.  پیش نهاد  آینده 
که یک رییس جمهور منتخب، به صورت مسالمت آمیز در مراسم 
و  می کند  خداحافظ  اداره اش  تحت  کارمندان  با  ارگ  در  ویژه ای 

مقدمات سپردن قدرت به رییس جمهور جدید را فراهم می سازد.
حامد کرزی سیزده سال پیش، حکومت را در وضعیت نابه سامان 
خلوت،  شهرهای  شده،  تخریب  خانه های  آواره،  مردم  با  جنگی، 
ادارات خالی، زیربناهای در هم ریخته، اقتصاد و حکومت فروپاشیده 
نافذ  کشور  در  رسمی ای  و  مدون  قانون  هیچ  که  وضعیتی  در  و 
از  همه  که  بود  دشواری  مسیر  آغاز گر  او  گرفت.  عهده  به  نبود، 
سختی های آن می دانستند؛ اما هیچ کسی تصویر روشنی از آینده 
به  این مسیر  نداشت و هیچ کسی نمی دانست سرنوشت  در ذهن 
کجا ختم خواهد شد. آقای کرزی پس از کنفرانس بن، برای شش 
اما  گرفت؛  عهده  به  گذار  مرحله ی  یک  در  را  کشور  زعامت  ماه 
هیچ کسی، حتا خود آقای کرزی شاید نمی دانست که سیزده سال 
را در این کرسی می ماند و مسیر دشوار و طوالنی را در افغانستان 
جدید  جمهور  رییس  به  را  قدرت  او  که  اکنون  می کند.  رهبری 
تحویل می دهد، افغانستان دارای نظام سیاسی دموکراتیک )هرچند 
با چهره ی تخریش شده(، قانون اساسی، نظام مالی و اداری منظم، 
ملتی یک دست،  و  بروکراسی عریض و طویل، کشوری منسجم 
تصویر  داشتن  با  مردمی  و  جوش  و  جنب  پر  و  شلوغ  شهرهای 

روشن از آینده ی سیاسی شان  می باشد.
خالی  خزانه  ی  هیچ چیز،  با  کشوری  جمهور  رییس  این که  با  اما 
حمایت های  ولی  گرفت،  تحویل  ریخته،  درهم  ساختارهای  و 
گسترده و سخاوت مندانه ی بین المللی در تمام عرصه ها را با خود 
و  توان  تمام  با  دنیا  بزرگ  قدرت های  و  جهانی  جامعه ی  داشت. 
اراده ی محکم آمده بودند تا افغانستان را در رسیدن به کشوری با 
ثبات و دموکراتیک کمک کنند. آن ها با میلیاردها دالر و دو صد 
القاعده در  بودند که تروریسم، طالب و  آمده  نیروی نظامی  هزار 
افغانستان نابود شوند، امنیت سراسری تأمین و ثبات سیاسی کشور 
افغانستان  تا  بودند  آمده  آن ها  گردد.  تضمین  سالی  چند  از  پس 
از  استفاده  با  بتوانند  و  باشد  کارآمد  و  صادق  مؤثر،  دولت  دارای 
بازسازی  را  ویران  زیربناهای  و  ساختار ها  بین المللی  کمک های 
قانون مدار و نظام  افغانستان دولت کارآمد، جامعه ی  کند و مردم 
افغانستان در  این بود که مردم  انتظار آن ها  باشد.  عادالنه داشته 
و  طبیعت  خشن  حصار  از  روستاها  و  شهرها  در  کشور،  سراسر 
فراموشی نجات یافته و از خدمات اجتماعی دولت برخوردار باشند. 
آن ها باید کم کم مسیر رشد و توسعه را بپیمایند و سطح سواد و 
سیزده  گذشت  با  امروز  متأسفانه  اما  برود.  بلند  کشور  در  آگاهی 
سال و مصرف ده ها میلیارد دالر کمک های جامعه ی جهانی، این 
در  کشور  وسیع  بخش های  هم  هنوز  نشده اند.  برآورده  انتظارات 
و  دارد  قرار  تروریستی  گروه های  دیگر  و  مسلح  طالبان  کنترول 
نیروهای امنیتی با وجود کمک نیروهای ناتو، قادر به تأمین امنیت 
در سراسر کشور و راندن طالبان مسلح از افغانستان نیستند. میزان 
صعودی  سیر  هم چنان  افغانستان  در  غیرنظامی  و  نظامی  تلفات 
قانون  حاکمیت  محروم،  اجتماعی  خدمات  از  مردم  می پیماید،  را 
متزلزل و میزان پاسخ گویی مسئوالن و نهادهای دولتی به مردم 
اندک است. وضعیت زندگی مردم در روستاها و مناطق دور دست 
نسبت به گذشته ها هیچ تفاوتی نکرده و آن ها هم چنان در حصار 
در  افغانستان  هستند.  گرفتار  دولت  فراموشی  و  طبیعت  خشن 
قرار  صدر  در  جهان  در  مخدر  مواد  تولید  و  اداری  فساد  داشتن 
دارد و نقض حقوق بشر هنوز هم یک مسئله ی جدی است. امروز 
افغانستان یکی از فاسد ترین کشورهای دنیا ست. صدها میلیون دالر 
از درک کمک های بین المللی و بودجه های عادی و انکشافی دولت 
در گرداب های فساد اداری در حکومت تحت رهبری آقای کرزی 
غرق شدند. پول هایی که می توانستند زیرساخت های اساسی توسعه 
را در افغانستان بسازند و به زندگی مردم تغییر مثبت بیاورند. رییس 
جمهور کرزی و تیم همکارش در حکومت افغانستان در از دست 

دادن این فرصت ها نقش مستقیم دارند.
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تحرکات طالبان در والیت غزنی از شروع امسال 
بر  انتحاری  حمله ی  پی  در  است.  شده  بیش تر 
خسارات  و  تلفات  که  پولیس  فرماندهی  مقر 
روز  ده  از  بیش تر  داشت،  همراه  به  را  زیادی 
می شود که طالبان راه های ارتباطی و اکماالتی 
ناور ،  جاغوری،  جمله  از  ولسوالی،  چندین 
مسدود  را  والیت  این  قره باغ  و  جغتو  مالستان، 
نمی توانند  ولسوالی ها  این  ساکنان  کرده اند. 
ارتزاقی  نیاز  مورد  کاالهای  و  نمایند  مسافرت 
خاطر  این  به  کنند.  تأمین  را  خویش  تجاری  و 
مشکالت زیادی را برای ساکنان این ولسوالی ها  
ایجاد کرده و از شروع مسدود شدن راه های این 
مناطق، قیمت ها در این ولسوالی ها باال رفته اند. 
در ولسوالی هایی که اکنون راه های آن را طالبان 
مسدود کرده اند، حاکمیت دولت به گونه ی کامل  
والیت  ولسوالی های  سایر  در  اما  دارد.  وجود 
غزنی طالبان از نفوذ قابل مالحظه ای برخوردار 
اندر ،  گیالن ،  ولسوالی های  جمله  از  و  می باشند 
خوگیانی، رشیدان و واغظ تحت کنترول طالبان 
مراکز  ولسوالی ها  این  در  طالبان  می باشند. 
ولسوالی ها  این  امور   تمامی  و  دارند  فرماندهی 
دو  در  حتا  می شوند.  انجام  والیت  مرکز  در 
درون  در  طالبان  مرکز والیت غزنی  کیلومتری 
گشت  به راحتی  مسکونی  خانه های  و  روستاها 
امنیتی  نیروی های  برابر  در  و  می نمایند  گذار  و 
از  یکی  غزنی  میدان وردک،  از  بعد  می جنگند. 
از  می باشد.  طالبان  سازمان دهی  مهم  مراکز 
سال  سیزده  که  کنون  تا  طالبان  سقوط  زمان 
و  قدرت  روز به روز  می گذرد،  دولت  حاکمیت  از 
نفوذ طالبان در والیت غزنی افزایش یافته است 
ولسوالی  چند  از  به جز  است  نتوانسته  دولت  و 
سایر  در  را  خویش  حاکمیت  هزاره نشین، 

ولسوالی ها  استقرار دهد. 
کشور  جنوبی  والیت های  جمله ی  از  که  غزنی 
اهمیت  اقتصادی  و  ارتباطی  لحاظ  از  می باشد، 
هم جوارش  والیت های  برای  و  دارد  زیادی 
این  می باشد.  دارا  را  اقتصادی  شریان  حیثیت 
والیت ها کاالهای مورد نیاز تجاری و اقتصادی 

خویش را از این والیت تأمین می کنند. 

یکی از علت های افزایش نا امنی در والیت غزنی 
این است که مقام های رهبری آن در مبارزه با 
با  برخورد  در  نحوی  به  و  ندارند  طالبان جدیت 
طالبان صادق نیستند. موسی خان اکبر زاده، والی 
این والیت دو سال پیش، زمانی که شهر غزنی 
از سوی طالبان مورد حمله ی موشکی قرار گرفته 
بود، به خبر نگاران گفته بود که او به فرماندهان 
بلند پایه تر شان  فرماندهان  سوی  از  که  طالبان 
مورد  را  غزنی  شهر  که  بوده اند  فشار  تحت 
حمله ی موشکی قرار دهند، اجازه داده است که 
یکی-دو موشک را به طرف شهر پرتاپ کنند. 
این  در  طالبان  است  شده  باعث  روی کرد  این 

والیت بیش از پیش قدرت یابند.
والیت غزنی با توجه به اهمیت استراتژیکی ای 
که دارد، باید مورد توجه قرار گیرد. دولت آینده 
تالش نماید که زمینه های قدرت یابی طالبان را 
شناسایی کرده و برای تضعیف طالبان و استقرار 
حاکمیت دولت بر بخش هایی از این والیت  که 
هنوز در اختیار طالبان می باشند، جلو نا امنی را در 
این والیت بگیرد. بر اساس گفته های باشندگان 
طالبان،  قدرت یابی  عالوه ی  بر  والیت،  این 
گروه ها و باندهای خالف کار در بعضی ولسوالی ها 
و مناطق دور دست این والیت افزایش یافته اند و 

دست به قتل و دوزدی می زنند. 
است  شده  باعث  که  عواملی  از  دیگر  یکی 
بعضی  شود،  بیش تر  والیت  این  در  نا امنی 
یک  می باشد.  اربکی  نیروی های  خود سری های 
و نیم سال پیش نیروهای اربکی برای سرکوب 
دامنه ی  تا  این والیت تجهیز گردید  طالبان در 
نفوذ طالبان را کاهش دهند. این نیرو ها در آغاز 
توانستند در زمینه ی گسترش حاکمیت دولت و 
سرکوب طالبان خوب نقش بازی کنند و مراکز 
فعالیت های نظامی طالبان را متالشی کردند. اما 
گفته می شود، در این اواخر این نیروها در مسیر 
راه ها، به خصوص در مسیر راه ولسوالی گیالن-

از  سر خودانه  اخاذی های  به  دست  جاغوری 
رانندگان موترهای مسافر بری و بار بری می زنند. 
نیروی های  مسیر   این  در  رانندگان،  گفته ی  به 
از  و  افغانی   5٠٠ مسافربری  موتر  هر  از  اربکی 

این  می گیرند.  افغانی   3٠٠٠ بار بری  موتر های 
بر عالوه ی  که  است  از مشکالتی  یکی  مسئله 
مسدود  و  راه زنی  افزایش  و  طالبان  قدرت یابی 
شدن راه ها، باعث نگرانی مردم شده است و گفته 
می شود طالبان یکی از دالیل مسدود کردن راه 
عنوان  اربکی  نیروهای  این عمل  را،  این مسیر 
می کنند. گرچند مسدود کردن راه ها تنها به خاطر 
خود سرانه ی  اخاذی های  اما  نیست؛  مسئله  این 
آزار  و  اذیت  باعث  طرفی  از  اربکی  نیروهای 
بی رویه ی  اخاذی  دیگر،  جانب  از  و  شده  مردم 
این نیروها، بهانه ا ی شده است که طالبان برای 
این  در  گیرند.  بهره  آن  از  راه ها  کردن   مسدود 
مورد الزم است که مقام های مسئول بر عالوه ی 
توجه به تأمین امنیت، جلو خود سری این نیروها 

را نیز بگیرند.
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فرهاد خراسانی 

طالبان در غزنی 
با بستن راه ها بر مردم فشار می آورند

به  را  حکومت  ساله ی  سیزده   دست آورد های  کنم؟  شروع  کجا  از  نمی دانم 
پیش،  سال  سیزده  بگویم؟  سخن  اشتباه  سال  سیزده   از  یا  بنشینم  عرض 
نباشد،  جمهور  رییس  تا  است  معلوم دار  نداشت.  جمهور  رییس  افغانستان 
معاونان رییس جمهور نیز نمی باشد. ما این مسئله را برای کل جهان ثابت 
کردیم. امریکا اول قبول نمی کرد؛ اما وقتی فهمید که افغان ها بسیار باغیرت 
مردم اند، قبول کردند. ناتو هم قبول کردند. در طول این سیزده  سال، ما به 
افغانستان کمر خود را بسته کنند. برای  جهانیان ثابت کردیم که اگر مردم 
بسته  کردن کمر خود نیاز به تکه دارند و ما این تکه ها را باید از دیگر کشور ها 
وارد کنیم. امروزه بازار تکه ی افغانستان، اکثراً توسط رخت های پاکستانی ُپر و 
خالی می شود. این به این مانا که ما، با تمام احترامی که به دیگر کشورهای 
خارجی داریم، کمر خویش را با رخت های پاکستانی بسته می کنیم. هرچند 
بارها به وزیر صاحبان گفتم که بیایید از کشورهای دیگری مثل هند، چین، 
ازبکستان و حتا کشورهای اروپایی، رخت وارد کنیم؛ اما وزیر صاحبان مشوره 
نکنیم،  وارد  پاکستان  از  اگر  کنیم.  وارد  پاکستان  از  باید  فعاًل  نه!  که  دادند 
آن ها سر ما قهر می شوند و انتحاری   بیش تر به افغانستان می فرستند. دیدم 
که وزیر صاحبان راست می گویند، خپ خود را گرفتم. باور به خدا کنید که 
صلح افغانستان به همین وارد کردن و مصرف کردن رخت بستگی دارد. ما 
دیده ی  به  احترام،  دیده ی  به  دیده ی عزت،  به  پاکستان  برادری  به  همیشه 
برادری نگاه کردیم؛ اما پاکستان  نمی خواهد در افغانستان صلح بیاید. پاکستان 
 13 امریکا   بیاید.  افغانستان صلح  در  که  نمی خواهد  هم  امریکا  نیست،  تنها 
به  طالبان،  کردن  نابود  به خاطر  رساند.  جمهوری  ریاست  به  مرا  پیش  سال 
افغانستان لشکر کشید. با طالبان و القاعده جنگید. سربازان شان کشته شدند. 
ما از آن سربازانی که در افغانستان کشته شدند، تشکری می کنیم. خانه ی شان 
آباد! ملک و زندگی خود را رها کردند و آمدند در افغانستان که کشته شوند. 
سرباز  هزاران  شدن  کشته  حکومت،  ساله ی  سیزده  دست آورد های  از  یکی 
خارجی در افغانستان می باشد. با این حال، امریکا همیشه فشار وارد می کرد 
امنیتی را امضا   کنیم. شیر واری امضا  نکردیم؛ چون منافع ما در  که پیمان 

آن وجود نداشت.
هم وطن های عزیز! هم کاران عزیز! امروز بعد از سیزده  سال، من با تمام شما، 
با تمام ادارات، اعم از ادارات فاسد و ادارات تقریبًا فاسد، از وزیران محترم که 
هر کدام چند سالی در این سیزده  سال افتخار افغانستان محسوب می شود، از 
تمام مأمورین، چه آن هایی که برای یک کریدت دو و نیم  صدی می میرند و 
چه آن هایی  که بنا بر وصیت پدر و مادر خویش، هرگز رشوه نمی خورند، اما 
ادعای شیرینی دارند، از همه ی شما خدا حافظی می کنم. من امروز قلبم پر 
از اشک شده. هم اشک شادی در آن موج می زند، هم اشک ناشادی! ما به 
همت شما مردم، به افتخارات  زیادی رسیدیم! من تمام افتخارات را با شما 

شریک می کنم.
افتخارات از بس زیادند، من حیران مانده ام از کجایش با شما بگویم. وقتی 
سیزده سال پیش به یاری بعضی ها ریاست جمهوری را شروع کردم، افغانستان 
اداره نداشت. شب ها از این بابت حیران بودم و روزها در عذاب! قسم خوردم 
که افغانستان را به کشوری تبدیل نمایم که در آن ادارات موج بزنند. امروز 
الحمداهلل ما اداره داریم، انواع و اقسام مختلفش! یکی از این ادارات، کمیسیون 
مردم  فاسدند،  افغانستان  ادارات  می گفت،  جهان  است.  اداری  اصالحات 
می گفتند فاسدند، رسانه ها می گفتند فاسدند؛ ما هم قبول کردیم که فاسدند. 
کمیسیون اصالحات اداری را آباد کردیم. یک  نفر صاحب را در رأس آن مقرر 
نمودیم تا با فساد مبارزه کند. حاال به آن افتخار می کنیم. پیش نهاد های آن 
صداقت  کمال  در  بزرگ وار،  صاحب  آن  کردیم.  امضا   کورکورانه  را  صاحب 
چنان با فساد اداری مبارزه نموده که حاال تشکیالت خودش و اداره ی خودش، 
یکی از فاسد ترین تشکیالت و اداره ی دولتی به حساب می آید. به یقین گفته 
می توانم که شیر مادرش حالل بوده و نوشش باد! از برکت همین آدم است 
پر  را  آن صاحب  گماشتگان  جیب  تا  دولتی،  اعالنات  نشر  در  حتا  حاال   که 
نکنند، هیچ رسانه  ای یا شرکتی موفق به نشر اعالنات دولتی نمی شود. شما 
اگر حالل زاده را موشگافی کنید یا در معنای آن خوب دقت کنید، حتما به 
همین صاحب که در باال گفته شد و تمام افرادی می رسید که به کمک او به 
ریاست ها و معینیت ها رسیده اند. ما به وجود رییس کمیسیون اصالحات اداری 
افتخار می  کنیم. هیچ نمی دانم که این رییس صاحب در چه شرایطی متولد 
شده، چه خورده، پدر و مادرش با او چه کرده که این  قدر دل سوز و صادق و 
شایسته به بار آمده؟ کالن کالن اداره که سیزده سال عمر دارند، به اندازه ی 
دو سال عمر کمیسیون اصالحات اداری، افتخار کسب نکرده. این ها در دو 
سال نام کشور را بد کرده اند؛ اما سایر ادارات که در رأس خود مشاهد ندارند، 
حکومتم  دوران  دست آورد های  از  حقیقت  در  کمیسیون  این  مانده اند!  ناکام 
محسوب می شود و حاال که امضا های کورکورانه ام یادم می آید، اشک شادی 
در چشمانم، در قلبم و حتا در جگرم به تالطم در می آید. به حکومت آینده 
پیش نهاد می کنم که قدر این اداره را بداند. این اداره کمک  فراوانی کرده تا 
به هیچ  بگیرد. هرچند که  قرار  دنیا  فاسد  افغانستان در صدر کشورهای  نام 
عنوان نمی توان از نقش و جای گاه وزیران شایسته و تیم های شایسته تر شان 
چشم پوشی نمود. از دولت آینده می خواهم که هم چنان پیش نهاد  های مشاهد 

صاحب را ناخوانده امضا  کند تا ملت به صورت کامل ... شود!

خبرنگار ناراضی

وداع نامه 1

هادی دریابی

یکی دیگر از عواملی که باعث شده است 
نا امنی در این والیت بیش تر شود، بعضی 

خود سری های نیروی های اربکی می باشد. 
یک و نیم سال پیش نیروهای اربکی برای 

سرکوب طالبان در این والیت تجهیز گردید 
تا دامنه ی نفوذ طالبان را کاهش دهند. 

این نیرو ها در آغاز توانستند در زمینه ی 
گسترش حاکمیت دولت و سرکوب طالبان 
خوب نقش بازی کنند و مراکز فعالیت های 
نظامی طالبان را متالشی کردند. اما گفته 

می شود، در این اواخر این نیروها در مسیر 
راه ها، به خصوص در مسیر راه ولسوالی 

گیالن-جاغوری دست به اخاذی های 
سر خودانه از رانندگان موترهای مسافر بری 

و بار بری می زنند. به گفته ی رانندگان، در 
این مسیر  نیروی های اربکی از هر موتر 

مسافربری 500 افغانی و از موتر های بار بری 
3000 افغانی می گیرند. این مسئله یکی از 
مشکالتی است که بر عالوه ی قدرت یابی 
طالبان و افزایش راه زنی و مسدود شدن 

راه ها، باعث نگرانی مردم شده است و گفته 
می شود طالبان یکی از دالیل مسدود کردن 

راه این مسیر را، این عمل نیروهای اربکی 
عنوان می کنند. گرچند مسدود کردن 

راه ها تنها به خاطر این مسئله نیست؛ اما 
اخاذی های خود سرانه ی نیروهای اربکی از 

طرفی باعث اذیت و آزار مردم شده و از 
جانب دیگر، اخاذی بی رویه ی این نیروها، 

بهانه ا ی شده است که طالبان برای مسدود 
کردن  راه ها از آن بهره گیرند.



اشرف غنی احمدزی، ماه ها قبل از این که رییس جمهور 
روی  دالر  هزار  ده ها  کردن  هزینه  به  شود،  افغانستان 
از  استفاده  با  و  کرد  آغاز  متحده  ایاالت  در  البی گران 

روابطش با غرب، به دنبال نفوذ در واشنگتن برآمد.
انتخاباتی  تیم  نیاز وزارت عدلیه،  به مدارک مورد  نظر 
شرکت  سه  می بدین سو  ماه  از  احمدزی  غنی  اشرف 
مختلف البی کننده و روابط عمومی واشنگتن را استخدام 
کرده است. در عین زمان، تیم انتخاباتی او ماهانه 18٠ 
اعضای  رسانه،  با  بودن  ارتباط  در  برای  را  دالر  هزار 
کانگرس و مقام های حکومت اوباما مصرف کرده است. 
کمپاین البی گری اشرف غنی احمدزی برای برقراری 
این  قانون گذاران  و  متحده  ایاالت  مقام های  با  ارتباط 
کشور زمانی آغاز شد که او هنوز درگیر انتخابات مورد 
مناقشه ای بود که با ادعاهای مبنی بر تقلب همراه بود. 
اپریل  ماه  انتخابات  در  عبداهلل،  عبداهلل  رقیبش،  و  او 
بیش ترین آرا را به دست آوردند و به دور دوم انتخابات 
ادعاهای  به  امر  این  و  یافتند  راه  جمهوری  ریاست 
بیش تر مبنی پر کردن صندوق های رای گیری به شکل 
هشت  حدود  زمان گیر  تفتیش  شد.  منجر  غیر قانونی 
میلیون رای، که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
به صندوق ها ریخته شدند، به تنش های سیاسی دامن 

زد و نگرانی ها در مورد افزایش ناآرامی ها باال گرفت.
روز یک شنبه  اشرف غنی احمدزی برنده اعالن شد تا 
رییس  زیادی  جانشین رییس جمهور کرزی که مدت 
جمهور افغانستان بوده است، شود. نظر به توافق نامه ی 
رییس  او  نماینده ی  یا  عبداهلل  قدرت،  تقسیم  مهم 

اجرایی خواهد شد. 

اشرف غنی برخالف کرزی می گوید که موافقت نامه ی 
موافقت نامه ای  امضا خواهد کرد،  را  امنیتی  دوجانبه ی 
که پارامترهای حضور ۹8٠٠ تن از نیروهای امریکایی، 
پس از ختم مأموریت نظامی ناتو در 31 د سامبر سال 
ظاهر شدن  اما  می کند.  تعیین  را  افغانستان  در  جاری  
با روابط خیلی گرم با واشنگتن در افغانستان، خطرات 
بودن  وابسته  وجود  با  که  جایی  دارد،  را  خود  سیاسی 
آینده،  سال های  در  خارجی  کمک های  به  افغانستان 

مردم نسبت به دخالت خارجی خیلی محتاط اند.
غنی  اشرف  انتخاباتی  تیم  که  می دهند  نشان  مدارک 
احمدزی ماهانه صد هزار دالر به همراه مصارف دیگر 
دالر  هزار   ٤5 ماهانه  و   »Roberti+White« به 
پرداخته   »Sanitas International« به  دیگر 
مقام  و   Sanitas عضو  کریستوفر  هاروین،  است. 
پیشین ارتباطات کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری 
پل  یک  »ایجاد  روی  شرکت  دو  این  که  گفت  بوش 
»نقش  می کنند.  کار  غنی«  اشرف  و  واشنگتن  میان 
اکادمیک،  و  تحقیقاتی  نهادهای  رسانه ها،  با  کار  ما 
اعضای کانگرس و هر طرف درگیر کلیدی دیگر است 
به دست  دقیق  اطالعات  آن ها  که  شویم  مطمئن  تا 

می آورند« )در مورد رییس جمهور منتخب(.
اجرایی رییس  به گفته ی ویلیام همیلتون، معاون  نظر 
کالیفرنیا  و  واشنگتن  نیویورک،  در  که  شرکت  این 
برای  احمدزی  غنی  اشرف  انتخاباتی  تیم  دارد،  دفتر 
»دریافت مشاوره ی رسانه ای، اطالع رسانی به رسانه ها 
 Fenton« و ارسال پیام ها«، ماهانه 35 هزار دالر به
غنی  اشرف  می پردازد.   »Communicatoins

احمدزی که می گوید، برای بیش تر از یک دهه بدون 
پاداش برای حکومت افغانستان و خیر عمومی کار کرده 
سقوط  از  پس  او  دارد.  گسترده  روابط  غرب  با  است، 
رژیم طالبان و در حکومت انتقالی افغانستان وزیر مالیه 
بود، از دانشگاه کولمبیا دکترا دارد، با بانک جهانی کار 
کرده است و در دانشگاه های جان  هاپکینز و دانشگاه 

کالیفرنیا بیرکلی تدریس کرده است.
وزارت  در  که  الکهارت  کلر  با   ٢٠٠5 سال  در  او 
در  را  دولت  اثربخشی  مؤسسه ی  بود،  او  مشاور  مالیه 
مانند  این مؤسسه کشورهای  دادند.  تشکیل  واشنگتن 
 هایتی، کنیا، سودان و یوگاندا و گذارهای موفقیت آمیز 
 ٢٠٠8 سال  در  و  کرد  مطالعه  را  جهان  سراسر  در 
هم  همکاری  به  احمدزی  غنی  اشرف  و  الکهارت 
 Fixing Failed States:« عنوان  تحت  کتابی 
 A Framework for Rebuilding a
فرم  فهرست  در  نوشتند.   »Fractured Word
کارمند  سه  نام  غیرانتفاعی  مؤسسه ی  این  مالیات 
احمدزی، الکهارت  اشرف غنی  است:  درج  »کلیدی« 
و فیلیپ مونگر، باشنده ی ثروت مند نیویارک که تحلیل 
ده ها  و  کرده  انتخاب  آزاد  شغل  عنوان  به  را  سیاست 
هزار دالر را در دموکراتیک ترین مبارزات سیاسی ایاالت 
متحده کمک کرده است. او پسر چارلز مانگری است 
»سرمایه گذار«  بافت  وارن  راست  دست  مرد  به  که 

مشهور است.
در ورقه ی مالیه ی مربوط به سال ٢٠1٢ این مؤسسه، 
آخرین ورقه ی در دست رس، آمده است که در این سال 
به اشرف غنی به عنوان رییس این مؤسسه، ٢٤٠ هزار 
دالر پرداخت شده است. این در حالی است که عبداهلل 
نیز از مزایای البی گری واشنگتن برخوردار شده است. 
از  نمایندگی  از  قبل  که  شیکاگو   میلیونر  ریچی،  جو 
اشرف غنی احمدزی  نامش در مدارک وزارت عدلیه به 
عنوان »مشاور ارشد« حزب سیاسی عبداهلل ذکر شده 
»تصویر  تا  کرد  استخدام  را   Sanistas شرکت  بود، 
روشن تری از تعهدات عبداهلل عبداهلل در برابر مسایلی 
چون دموکراسی، صلح، ثبات و انتخابات آزاد و عادالنه 

در افغانستان ارائه دهد«.
نیز ده ها  ایاالت متحده  نامزدان سیاسی  به  ریچی که 
هزار دالر کمک کرده است، به اسوشتید پرس گفت که 
کار  عبداهلل  عبداهلل  انتخاباتی  تیم  با  رسمی  به طور  او 
نکرده است؛ اما در مورد عبداهلل به شکل غیر رسمی با 
قانون گذاران ایاالت متحده صحبت کرده و بر انتخابات 

عادالنه اصرار کرده است.
ریچی گفت: »تالش می کردم دیگران را متقاعد سازم 
که مهم است اجازه ندهیم تقلب گسترده که نتیجه ی 
آن عدم مشروعیت است، صورت بگیرد«. ریچی گفت 
که بحث او با قانون گذاران و دیگران در واشنگتن این 
بود که »افغانستان را به چیزی واگذار کنیم که افغان ها 
از  حمایت  بحث  هرگز  ما  »بحث  دارند«.  باور  آن  به 
بی توجه  نمی توانیم  که  بود  این  بل که  نبود،  کسی 

باشیم«. 
ریچی و برادرش  زمانی که پدر آن ها در اواخر دهه ی 
1۹5٠ و دهه ی 1۹6٠ در افغانستان به حیث مهندس 
ساختمان کار می کرد، چهار سال در افغانستان زندگی 

کرده اند. پدر آن ها در کابل دفن است.
روبرت  و  ریچی  برادر   ،٢٠٠1 سپتامبر  یازدهم  از  قبل 
رونالد  جمهور  رییس  امنیتی  مشاور  فارلین،  مک 
داشت  نام  عبدالحق  که  افغان  فرمانده  با یک  ریگان، 
جنگیده  شوروی  نیروهای  علیه   1۹8٠ دهه ی  در  و 
بود، مالقات کردند. آن ها برای تشکیل یک افغانستان 
دموکراتیک تر و مدرن تر پس از طالبان کار می کردند. 
در  متحده  ایاالت  حمله ی  از  بعد  هفته  چند  صرف 
افغانستان، به دنبال حمالت یازدهم سپتامبر، عبدالحق 
این  اعدام شد. در طول  به دست طالبان اسیر شده و 
)نصراهلل  عبدالحق  کوچک تر  برادر  با  ریچی  سال ها، 
بریالی ارسالیی(، که مشاور ارشد تیم انتخاباتی عبداهلل 

عبداهلل است، در ارتباط بوده است.
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 در نگاه مسکو
افغانستان، 

مشکل جهانی برای روسیه
 و کشورهای مشترک المنافع

نویسنده: والدیمیر موگان
منبع: آژانس اطالعاتی بین المللی فرغانه

بخش آخر

منبع: اسوشتیدپرس
نویسنده: دیب ریچمن
برگردان: حمید مهدوی

اقدامات روسیه چه خواهد بود؟
بنابراین، می بینیم که ستاد کل فدراسیون روسیه با پیش بینی خود، در ارتباط به 
وضعیت داخلی افغانستان و همین طور آسیای میانه، مضطرب و نگران است. 
رهبران نظامی روسیه به این باور ند که نقش ایاالت متحده و غرب در پیوند به 
مسئله ی افغانستان را نمی توان نادیده گرفت. با این حال، زیر سایه، هنوز مسایلی 
است که می تواند روسیه را به یک سری اقدامات ملزم سازد. آن چه سرگی 
شایگو، وزیر دفاع در سومین کنفرانس مسکو گفت، این است: »در سال های 
اخیر، ما در تالش تقویت یک سری فعالیت های نظامی در خارج از مرزهای 
روسیه و به خصوص تقویت پای گاه های نظامی روسیه در تاجکستان و قرغیزستان 
هستیم. در همین راستا، در پای گاه هوایی در قرغیزستان بخشی از ساختار پای گاه 
201 نیروی هوایی افزایش یافته است. هم چنین، روسیه دوستان و متحدان خود را 
فراموش نمی کند. ما در راستای تقویت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان 
فعاالنه  شانگهای،  همکاری های  سازمان  و   )ОДКБ( جمعی  گفت وگوی 

شرکت می کنیم.«
گفته های وزیر دفاع، واقعیت دارد. البته که معلوم است روسیه برنامه ی کاملی 
برای وضعیت آینده ی افغانستان در سر دارد. که در مورد این- اقدامات اخیر 
وزارت دفاع روسیه و ایده ی نشست ها و گفت وگوهای سازمان گفت وگوی 
جمعی در آسیای مرکزی-  فرضیه های چندی می توان پیش کرد. پس روسیه 

چه خواهد توانست؟
1. با اطمینان کامل می توان خاطرنشان کرد که با وجود فعالیت های نیروهای 
نظامی بین المللی و در قدم نخست، ایاالت متحده ی امریکا در افغانستان، بعید 
به نظر می رسد که روسیه بتواند عماًل دخالت کند. جنرال سرگئون در سومین 
کنفرانس مسکو یادآوری کرد: »با اطمینان می توان گفت که حضور نظامی 
امریکا در افغانستان، حد اقل تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. با این حال، ]این 
حضور[ تأثیر قابل توجهی در کاهش پتانسیل مبارزه با مخالفان مسلح ندارد. 
برآورد ما این است که فعالیت گروه های رادیکال اسالمی در ساحات کشور 
]افغانستان[ هنوز هم منبع اصلی تهدیدهای تروریستی در آسیای مرکزی است.« 
بنابراین، می توان حدس زد که در ده سال آینده- در صورتی که کابل به طور 
فعاالنه از سوی ایاالت متحده ی امریکا و ناتو به لحاظ نظامی حمایت شود- 
روسیه تنها در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مشترک المنافع به 
منظور محافظت از خود و متحدان خود، عملیات نظامی و استفاده از نیروهای 

نظامی خود را برنامه ریزی خواهد کرد. 
اعزام  متمرکز خواهد شد.  تاجکستان  نظامی روسیه در خاک  2. تالش های 
زمینی  نیروهای  پای گاه  بزرگ ترین  نظامی 201-  قطعه ی  پای گاه  استقرار  و 
فدراسیون روسیه در خارج از کشور- حتمی است. ]روسیه[ عالوه بر استقرار 
پای گاه نیروی زمینی و نیروی هوایی، برای تقویت موقعیت خود تالش خواهد 
کرد. در همین حال، مذاکرات روسیه و تاجکستان بر سر موضوع فرودگان 
آینی ]Айни[ بدون توجیه به تأخیر افتاده است. با این وجود، هیچ نوع نگرانی 
خاصی که متوجه دوشنبه باشد، از سوی مسکو وجود ندارد. دیر یا زود، اما 
روسیه پای گاه نیروی هوایی خود را در خاک تاجکستان خواهد داشت. همراه با 
پای گاه هوایی در قرغیزستان، نیروهای اضافی نیز اعزام شده است تا در صورت 
لزوم، از آن به عنوان سکوی پریش برای حمایت نیروهای مستقر و دفع تجاوز 
ممکن از سوی طالبان در مرزهای جنوبی کشورهای مستقل مشترک المنافع  
استفاده شود. امکان ندارد که میان روسیه و متحدان او- سازمان گفت وگوی 
امنیت جمعی- در آسیای مرکزی )قزاقستان، قرغیزستان و تاجکستان( توافق 
صورت نگیرد که به موجب آن، یک مانور ناگهانی در مقیاس بزرگ با رهبری 
نیروهای روسی- مانند آن چه در ماه جون 2014 صورت گرفت- در منطقه ی 

آن ها برگزار خواهد شد.
3. روسیه البته منتظر بازگشت ازبکستان و ترکمنستان به آغوش خویش است. 
اما ]روسیه[ از راه های دیپلماتیک و با ادامه ی همکاری های خود در بخش های 

توسعه ی نظامی و فنی با آن ها، این خواسته را تحقق خواهد بخشید.
4.  برای خنثاسازی تهدیدها  از مرز افغانستان، عالوه بر کشورهای مشترک المنافع، 
البته که هند، چین و ایران از شرکای بین المللی اصلی خواهد بود. این احتمال 
وجود دارد که در طوالنی مدت ستاد کل روسیه با آن ها یک تعداد عملیات 
نظامی را به منظور از بین بردن پای گاه های طالبان در مناطق افغانستان عملی کند.

امکان دارد که نیروهای مسلح روسیه در آسیای مرکزی، یک سری گزینه های 
دیگر را روی دست گیرند. این برنامه عملی خواهد شد، در صورتی که وضعیت 
به گونه ی مطلوب نباشد. سه گزینه ی اصلی توسعه ی وضعیت در افغانستان را 
ستاد کل فدراسیون روسیه پیش بینی می کند. روشن است که روسیه به نحوی 
در درگیری های افغانستان خود را دخیل خواهد دانست که البته این برای مسکو 

هزینه بر نیز خواهد بود.
والدیمیر موگان، ستون نویس روزنامه ی »نیزه وسیما گازتا«
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مدارک نشان می دهند که تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی ماهانه 
صد هزار دالر به همراه مصارف دیگر به »Roberti+White« و 

ماهانه 45 هزار دالر دیگر به »Sanitas International« پرداخته است. 
کریستوفر  هاروین، عضو Sanitas و مقام پیشین ارتباطات کاخ سفید در 

زمان ریاست جمهوری بوش گفت که این دو شرکت روی »ایجاد یک پل میان 
واشنگتن و اشرف غنی« کار می کنند. »نقش ما کار با رسانه ها، نهادهای تحقیقاتی 
و اکادمیک، اعضای کانگرس و هر طرف درگیر کلیدی دیگر است تا مطمئن شویم 

که آن ها اطالعات دقیق به دست می آورند« )در مورد رییس جمهور منتخب(.
نظر به گفته ی ویلیام همیلتون، معاون اجرایی رییس این شرکت که در نیویورک، 

واشنگتن و کالیفرنیا دفتر دارد، تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی برای »دریافت 
مشاوره ی رسانه ای، اطالع رسانی به رسانه ها و ارسال پیام ها«، ماهانه 35 هزار 

دالر به »Fenton Communicatoins« می پردازد. اشرف غنی احمدزی که 
می گوید، برای بیش تر از یک دهه بدون پاداش برای حکومت افغانستان و خیر 

عمومی کار کرده است، با غرب روابط گسترده دارد. او پس از سقوط رژیم طالبان 
و در حکومت انتقالی افغانستان وزیر مالیه بود، از دانشگاه کولمبیا دکترا دارد، با 
بانک جهانی کار کرده است و در دانشگاه های جان  هاپکینز و دانشگاه کالیفرنیا 

بیرکلی تدریس کرده است.

اشرف غني 
به دنبال جلب حمایت در واشنگتن

او براي جلب حمایت واشنگتن، 
ماهانه ١٨0 هزار دالر به شرکت هاي البي گري 

پرداخته است
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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تـکهچهـــل

زنده باد 
استـخاره!

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

به  آلودگی  )بدون  اعالم شد  انتخابات  نتیجه ی  سرانجام 
عدد و درصد و امثال شان( و ملت دانست که چه کسی 
رییس جمهور مملکت باشد خوب است. ملت پس کله ی 
خدا  نمی کرد.  فرقی  ما  »برای  گفت:  و  خاراند  را  خود 

هر دوی شان را عمر بدهد«.
اما رییس جمهور جدید کیست؟ نه، اشرف غنی احمدزی 
سخنرانی  اولین  در  غنی  اشرف  همین  که  چرا  نیست. 
زد:  فریاد  و  رفت  میکروفون  پشت  خود  پیروزی  از  پس 
»زنده باد حضرت صاحب!« اگر من اشتباه نکنم، حضرت 
صاحب مجددی، رییس جمهور ما خواهد بود. البته خود 
حضرت، یعنی فیزیکش به قصر ریاست جمهوری نخواهد 
البته برای من معمایی است که  رفت. ولی روحش چرا. 
مشکالت  با  رویارویی  در  دارد  قصد  احمدزی  داکتر  اگر 
زنده  گفت  چرا  بجوید،  مدد  حضرت  آن  روح  از  کشور 
باد حضرت صاحب. می توانست بگوید، مرده باد حضرت 
صاحب. چرا که علم اثبات کرده که آدم تا نمیرد، روحش 
را  نتیجه نمی توان آن روح  از بدنش جدا نمی شود و در 
که  حاال  کنید.  نه، صبر  طلبید.  مدد  ازش  و  کرد  احضار 
»زنده  شعار  این  با  احمدزی  داکتر  می کنم،  دقت  خوب 
کرده.  توهین  صاحب  حضرت  به  صاحب«،  حضرت  باد 

به این شرح:
بر اساس قوانین مسلم فلسفی، تنها برای کسی می توان 
مردن  احتمال  مورد ش  در  که  داد  سر  باد«  »زنده  شعار 
در  پیش  سال ها  صاحب  حضرت  باشد.  داشته  وجود 

مناجاتی گفته بود:
»یارب! تو ز ریِش من حیا خواهی کرد؟

از خفِت مردنم رها خواهی کرد؟
یا روِز اجل شرم برایت طوی است

روح از تِن من نیز جدا خواهی کرد؟«
کیهان  مقامات  از  استعالم  این  برابر  در  که  پاسخی  و 
دریافت کرده بود، این بود: »بلی، شما نور چشم مایید و 
فانی  دار  بخواهید، می توانید در  زمان که خودتان  تا هر 

اقامت داشته باشید. با احترام.«
با  دارد که  احمدزی تصمیم  داکتر  این حساب، ظاهرا  با 
توهین کردن به آن حضرت، به مردم افغانستان زیگنال 
بدهد که از این پس عقالنیت بر امور دولت حاکم خواهد 
بود و نه استخاره. امیدواریم چنین نباشد و رییس جمهور 
جدید واقعا به شعاری که داد، پابند بماند و در هیچ یک از 
اقدامات خود دقت در موقعیت بروج و حرکت ستارگان را 
فراموش نکند. مخصوصا روزهای چهارشنبه و دوشنبه و 
نیز شنبه و سه شنبه روزهای نحس اند. دعا کنیم که در 
این روزها دولت تعطیل باشد و خداوند ما را از شر آفات 

آسمانی در امان نگه دارد.

در ماه اپریل، چند مرد مسلح تالش کردند که حامد کرزی را به قتل برسانند. آنان بر مراسم 
گرامی داشت از پیروزی مجاهدین حمله کردند. گروهی از این افراد برای چندین روز در 
یک هوتل بسته در شهر پنهان شده بودند. آنان از پنجره ی هوتل با یک مسلسل سنگین، 
به داخل یک  به قاچاق خمپاره  این مراسم آتش گشودند و گروهی دیگر که موفق  بر  
رستورانت در نزدیکی محل برگزاری مراسم شده بودند، از آنجا آغاز به شلیک کردند. این 
حمله دو عضو پارلمان را که در صف پیشرو نشسته بودند، به قتل رساند و باعث شد که 
دپلومات ها و سربازان از آنجا پا به فرار نهند. بازجویان از تیلفون های همراه آنان دریافتند 
که مردان مسلح که در هوتل پنهان شده بودند،  به فرمانده شان در پاکستان پیام داده بودو 

او از آن ها  خواسته بود که تا آخرین لحظه حمله ی شان را ادامه دهند.  
پس از آن، در ماه جوالی یک حمله کننده ی انتحاری با موتر پر از مواد انفجاری خود را 
نزدیکی وزارت داخله ی  پیش دروازه ی ورودی سفارت هند منفجر کرد. سفارت هند در 
افغانستان موقعیت دارد. اتشه ی نظامی هند و یک دپلومات که در حال وارد شدن به سفارت 
بود، بر اثر این حمله کشته شدند. اما تلفات اصلی آن را مردم عادی متحمل شدند که در 
پیش سفارت به خاطر دریافت ویزا صف کشیده بودند و یا از آنجا به طرف وزارت داخله 

می رفتند. پنجاه مرد، زن و کودک کشته و تعداد بیشتر زخمی شدند. 
پنج سال بعد از آغاز شورش شان، طالبان اکنون آنقدر قدرت یافته بودند که قلب پایتخت 

افغانستان را به لرزه درآورند. 
بعضی وقت ها آنان دست به حمله های کورکورانه می زدند، مانند حمله بر مشتریان یک 
در  رستورانت  یک  مهمانان  بر  حمله  و  کابل  در  سوپرمارکیت  یک  جالل آباد،  در  بانک 
بر  حمله  مانند  می شد،   انجام  هدفمند  و  احتیاط  با  خیلی  حمله ها،  بعضی  قرغه.  بند  کنار 
سفارت های هند و امریکا، پایگاه های نظامی و وسایط نقلیه ی ناتو. یک حمله ی انتحاری 
در کابل به هدف کشتن رهبر شورشیان بلوچ، براهمدغ خان بُگتی، انجام شد. آقای بگتی 
نظامیان  اما  نبود،  بگتی هدف طالبان  بود. کشتن  پناهنده شده  افغانستان  به  پاکستان  از 

پاکستان می خواستند او را به قتل برسانند. 
برای  یاد می کردند،  چون  پیچیده«  را »حمله ی  نوع حمله ها  این  ایاالت متحده  نظامیان 
انتحاری  حمله کننده های  می شد.  اسلحه، استفاده  انواع  و  حمله کننده  چندین  از  آن  انجام 
معموال، ایستگاه امنیتی نخست هدف حمله را انفجار می دادند و پس از انفجار اولی، افراد 
مسلح و بمب گذاران دیگر به داخل هجوم می بردند. در انجام این حمله ها طالبان مهارت 
و برنامه ریزی ای از خود نشان دادند که پیش از آن دیده نشده بود و داللت بر آموزش 
نظامی آنان داشت. اما به نظر نمی رسید که این حمله ها، توسط القاعده تحریک شده باشد. 
با گسترش حمله های آنان به شرق و جنوب افغانستان و حتا در مومبای هند در ماه نومبر 
٢٠٠8، شواهد فزاینده  از دست داشتن پاکستان در این حمله ها به دست آمد. گروهی از 
تفنگداران انتحاری پاکستانی، بر چندین هدف در شهر مومبای هندوستان حمله کردند و 
در مدت ٤8 ساعت بیشتر از 16٠ تن را کشتند. پالن حمله ی آنان، اصال توسط آی اس آی 

طرح و نوشته شده بود. 
و  پیکارجویان  با  پاکستان  استخباراتی  مقام های  که  بود  آشکار  کامال  دیگر،  بار  یک 
حمله کنندگان انتحاری که پایتخت افغانستان را آماج قرار می دادند، همکاری داشتند. تقریبا 
به میرانشاه، مرکز وزیرستان شمالی، به  انتحاری که دنبال می شد، سر نخ آن  هر حمله 
با  آنجا  از  پیکارجو،  شبه نظامیان  گروه  دو  این  می رسید.  طیبه  لشکر  و  حقانی  شبکه ی 
نزدیک ترین مناسبات با آی اس آی فعالیت می کردند. هنگامی که تحقیق کنندگان تمام این 
حمله ها را کنار هم تحقیق و تحلیل کردند، به یک نتیجه رسیدند: امراهلل صالح، رییس 
امنیت ملی افغانستان، در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع و داخله فقط چند روز بعد 
از حمله به قصد کشتن کرزی اظهار کرد که »یک بار دیگر، حمله ها بر کشور ما از خاک 
پاکستان صورت می گیرد. این مسئله مانند روز، روشن است و ما تمام شواهد }برای اثبات 
را روشن  القاعده  احتمالی  ارتباط  بر سرینا،  داریم.«1  حمله   را در دست  ادعای خویش{ 
ساخت. استخبارات افغانستان دریافت که پالن این حمله توسط عرب های مقیم میر انشاه 
ریخته شده و یک شهروند افغانستان، ساکن یکی از کشورهای عربی، پول انجام این حمله 
را پرداخته بود. اجراکننده ی حمله بر سرینا و پالن ترور کرزی در هشت ثور، یک شهروند 
افغانستان به نام همایون بود که بارها به وزیرستان و از آن جا به افغانستان رفت وآمد کرده 
به  شبه نظامیان  که  بودند  کرده  دفاع کمک  و  داخله  وزارت های  داخل  از  اشخاصی  بود. 

اسلحه دست یابند، اما بذر حمله در پاکستان کاشته شده بود. 
یک روز بعد از حمله بر هوتل سرینا، همایون به پاکستان گریخت. اما یک روز بعد، از آنجا 
با همسرش تماس گرفت. مقام های استخبارات افغانستان که تماس تیلفونی او را ردیابی 
کرده بودند، شماره اش را به مقام های پاکستانی دادند. مقام های دولت افغانستان شکایت 
داشتند که پاکستانی ها هیچ اقدامی برای بازداشت او روی دست نگرفتند و او توانست برای 
اجرای طرح حمله در روز هشت ثور، به کابل بازگردد. حتا او برای اجرای سومین  حمله ی 
انتحاری توسط یک زوج خارجی که یک کودک نیز داشتند، آمادگی می گرفت. سه روز 
بعد، پولیس خانه ی او را محاصره کردند و تمام آن ها بر اثر تبادل آتش میان دو طرف، 

کشته شدند. 
حمله بر سفارت هند، روشن ترین شواهد دست داشتن پاکستان در برنامه ریزی حمله ها 
و اجرای آن را به دست داد. مأموران امریکایی و دولت افغانستان، تماس های تیلفونی 
مقام های آی اس آی از پاکستان با حمله کنندگان را در آخرین روزهای پیش از انجام 
این  بر  که  افغانستان  استخبارات  مقام های  زمان،  آن  در  بودند.  کرده  شنود  حمله، 
اما  است.  ریخته شده  پالنی  که چه  نمی دانستند  داشتند،  نظارت  تیلفونی  تماس های 
دست داشتن یک مقام بلندپایه ی آی اس آی در انجام یک حمله ی تروریستی آشکار 

بود. 
ِکپس  استیفن   ،)CIA( سیا  معاون  بوش،  اداره ی  که  بود  واضح  آن قدر  شواهد  این 
)Stephen Kappes( را به اسالم آباد فرستاد تا اعتراضش را به پاکستانی ها گوشزد 
کند. اما انتحارکننده، پیش از رسیدن کپس به پاکستان خود را منفجر کرد. بازجویان، 
تیلفون همراه انتحارکننده را از میان الشه ی موترش پیدا کردند. آن ها کسی را که با او 
در کابل همکاری کرده و اسباب حمله را فراهم کرده بود، پیدا کردند. این تسهیل کننده ، 
شهروند افغانستان بود که تماس مستقیم تیلفونی با پاکستان داشت. شماره ای که او 
به آن زنگ زده بود، از یک مقام بلندپایه ی آی اس آی در پشاور بود. مقام این کارمند 
آی اس آی آنقدر بلند بود که مستقیما به مرکز آی اس ای در اسالم آباد گزارش می داد.  
حمله بر سفارت هند، کار عوامل سرکش آی اس آی نبود که از سر به خود عمل کنند. 
و  بود  تأیید شده  پاکستان  استخبارات  مقام های  بلندپایه ترین  توسط  این حمله  انجام 

توسط آنان نظارت می شد.

یک روز بعد از حمله بر هوتل سرینا، همایون به پاکستان گریخت. اما 
یک روز بعد، از آنجا با همسرش تماس گرفت. مقام های استخبارات 

افغانستان که تماس تیلفونی او را ردیابی کرده بودند، شماره اش را به 
مقام های پاکستانی دادند. مقام های دولت افغانستان شکایت داشتند 

که پاکستانی ها هیچ اقدامی برای بازداشت او روی دست نگرفتند و او 
توانست برای اجرای طرح حمله در روز هشت ثور، به کابل بازگردد. حتا 
او برای اجرای سومین  حمله ی انتحاری توسط یک زوج خارجی که یک 

کودک نیز داشتند، آمادگی می گرفت. سه روز بعد، پولیس خانه ی او 
را محاصره کردند و تمام آن ها بر اثر تبادل آتش میان دو طرف، کشته 

شدند. 
حمله بر سفارت هند، روشن ترین شواهد دست داشتن پاکستان در 

برنامه ریزی حمله ها و اجرای آن را به دست داد. مأموران امریکایی و 
دولت افغانستان، تماس های تیلفونی مقام های آی اس آی از پاکستان با 

حمله کنندگان را در آخرین روزهای پیش از انجام حمله، شنود کرده 
بودند. در آن زمان، مقام های استخبارات افغانستان که بر این تماس های 

تیلفونی نظارت داشتند، نمی دانستند که چه پالنی ریخته شده است. 
اما دست داشتن یک مقام بلندپایه ی آی اس آی در انجام یک حمله ی 

تروریستی آشکار بود. 

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

انفجار نظامی گری در پاکستان

برگرداننده: جواد زاولستانی

1  کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به نتیجه ی تحقیقات درباره ی حمله ی 7 اپریل ٢٠٠۹ بر مراسم 

هشت ثور، کابل، 3٠ اپریل ٢٠٠۹. 
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آیا تاکنون از خود پرسیده اید که چه مقدار آب در روز بدن 
به 8  انسان  نیاز دارد؟ گروهی می گویند روزانه بدن  شما 
لیوان آب در روز نیاز دارد و گروهی نیز مقدار بیش تر در روز 

و گروه دیگری مقدار کم تری را پیشنهاد می دهند.
در زمینه میزان مصرف مایعات و به خصوص آب نظرات 
متفاوتی وجود دارد ولی در کل می شود با توجه به شرایط 
بیرونی و درونی هر فرد یک سری دستورالعمل های خاص 
تجویز کرد. برای مثال میزان مصرف آب برای افراد ساکن 
افراد ساکن در  با  بیابانی در مقایسه  در مناطق خشک و 
مناطق پرباران و مرطوب و سرد متفاوت است؛ همین طور 
هم می شود برای افراد مختلف که در رشته های متفاوت 
معادن  در  کارگر  افراد  مثال  برای  داد.  نظر  دارند  فعالیت 
ادارات  در  شاغل  افراد  با  آن ها  برای  آب  مصرف  میزان 
متفاوت است. روی هم رفته دستورالعمل کلی که دراین باره 
وجود دارد بدین گونه است که میزان متوسط مصرف آب 
برای مردان حدود 3 لیتر باید باشد و این میزان متوسط 
مصرف برای خانم ها بایستی در حدود ٢.٢ لیتر باشد. البته 
باز هم تأکید می کنیم این میزان با توجه به شرایط تغییراتی 

خواهد داشت که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
چگونه باید مطمئن شویم که میزان مناسب از 

مایعات را مصرف کرده ایم؟
فرض کنید که شما در روز به صورت تقریبی برای مدت 16 
ساعت بیدار هستید، در نتیجه شما باید در آن روز در حدود 
1٤٠ تا 1۹٠ میلی لیتر آب در هر ساعت بنوشید! شاید این 

از  یکی  عنوان  به  امروز  جوامع  در  گازدار  نوشیدنی های 
پرمصرف ترین نوشیدنی ها هستند و هر روز شکلی جدید 

از آن ها تولید و روانه بازار می شود.
نوشابه های گازدار معده را تنبل می کنند

گاز  بدون  نمونه  با  مقایسه  در  گازدار  نوشیدنی  یک 
نظر  از  تفاوتی  هیچ  و  است  نوشیدنی  همان   )FLAT(
اینکه چرا مصرف کنندگان ترجیح  اما  ندارد  ارزش غذایی 
یک  تنها  کنند  استفاده  گازدار  نوشیدنی های  از  می دهند 
باعث  که  عاملی  حقیقت  در  ذائقه.  تغییر  دارد:  پاسخ 
مصرف کنندگان  نزد  گازدار  نوشابه های  بودن  پرطرفدار 
می شود احساس خوشایندی است که ذائقه بیشتر افراد آن 

را می پسندد.
پرزهای  مصرف  هنگام  نوشیدنی ها  این  در  موجود  گاز 
فرد  که  می شود  باعث  و  می کند  تحریک  را  چشایی 
احساس بهتری از مصرف آن داشته باشد. البته گاز موجود 
در این نوشیدنی ها در سیستم گوارش و عمل هضم غذا 
با  گازدار  نوشیدنی های  در  محلول  گاز  دارد.  تأثیراتی  نیز 
ایجاد حالت اسیدی باعث هضم بهتر مواد غذایی در معده 

می شود.
به  مردم  دور،  سال های  از  که  است  نکته ای  ویژگی  این 
طور تجربی به آن پی برده بودند و برای کمک به هضم 
غذا از آن استفاده می کردند. البته باید یک نکته را نیز در 
قرار دهیم  توجه  مورد  گازدار  نوشیدنی های  مورد مصرف 
این نوشیدنی ها  از حد  این است که مصرف بیش  و آن، 
در طوالنی مدت باعث می شود سیستم گوارش به میزان 
اسیدی که به طور مصنوعی همراه با نوشیدنی وارد بدن 
می شود، عادت کند. اگر این کار برای بدن به صورت عادت 
درآید دستگاه گوارش همواره نیازمند ورود این مقدار اسید 
به معده خواهد بود و اگر این اتفاق نیفتد، عمل هضم غذا 
به شکل مطلوب انجام نمی شود و به اصطالح قدیمی ترها 

معده تنبل می شود.
اثر نوشابه روی گرده ها

آن  باالی  قند  مقدار  به  نوشیدنی  این  از  ناشی  خطرات 
مبتال  افراد  برای  و  می برد  باال  را  وزن  نمی شود،  محدود 
به دیابت مضر است. یکی دیگر از خطرهای این نوشابه 
محتوای اسید فسفریک آن است؛ این ماده که در نوشابه 
یافت می شود دارای طعم و مزه ترش است؛ اسید فسفریک 
ترویج سنگ  موجب  و  است  گرده  عملکرد  در  مانع  یک 

مقدار در نگاه اول زیاد به نظر برسد ولی این رقم در برابر 
برخوردار  میزان کم تری  از  انجام گرفته  بررسی های  دیگر 
است. در کل اگر شما دسترسی آسان به آب داشته باشید 
)مثاًل آب سردکن و یا بوتل های آماده آب و…( مصرف این 

میزان آب برای شما سخت نخواهد بود.
به اندازه  آب  افراد  از  بسیاری  که  می دهد  نشان  حقیقات 
کافی مصرف نمی کنند و به اصطالح دچار کم آبی هستند 
که ریشه یابی این قضیه موارد متعددی از دالیل و مستندات 
را نشان می دهد ولی عمده ترین آن ها را می توان به عدم 
عالقه افراد به مزه آب نسبت داد که راه حل آن نیز در این 
است که یاد بگیریم که آب را دوست داشته باشیم. البته 
راه حل های زیادی برای برطرف کردن این قبیل مشکالت 
که  است  موادی  از  استفاده  آن ها  بهترین  که  دارد  وجود 
دارای مقدار زیادی آب باشد که بدن انسان بتواند با کمک 
انواع  و  تربوز  کند.  را جبران  این کمبودها  آب  مقدار  این 
پیروی  قانون  این  از  تابستانی و حتی زمستانی  میوه های 
می کنند و مصرف آن ها به برطرف کردن کمبود آب بدن تا 
حد زیادی کمک می کنند. البته پیشنهاد دیگری که در این 
زمینه می شود داد همراه داشتن همیشگی یک بوتل آب 
قابل پر کردن است زیرا همراه داشتن این گونه بوتل ها به 

ما در مصرف آب بسیار کمک می کند.
آیا مصرف بیش از حد نیاز آب ضرری دارد؟

را  نیز می توان مشکالتی  از حد آب  بیش  درباره مصرف 
برشمرد که مهم ترین آن ها آسیب رسیدن به گرده ها است. 

گرده می شود.
نفر  پدیده 5٠٠  این  برای نشان دادن  آمریکایی  محققان 
یک  در  غذایی  عادات  تمام  دادند؛  قرار  آزمایش  مورد  را 
پرسش نامه جمع آوری شد؛ در این تحقیق مشاهده شد دو 
برابر  را دو  نارسایی کلیوی  به  ابتال  نوشابه خطر  گیالس 
می کند، باید گفت در مورد نوشابه های الیت هم همین طور 
است. نارسایی کلیه یک بیماری شایع است و در حال حاضر 

3 میلیون فرانسوی را تحت تأثیر قرار داده است.
بیماری کلیوی دیر تشخیص داده می شود و یک بیماری 
موذی است که طی سال ها به آرامی تکامل پیدا می کند 
و  می دهد  نشان  را  خود  آشکار  صورت  به  که  زمانی  تا 
غیرقابل برگشت است. افرادی که در معرض این بیماری 
سال،   6٠ باالی  افراد  باشند:  مراقب  بیشتر  باید  هستند 
افرادی که دارای سابقه بیماری کلیوی ژنتیکی، فشارخون 
باال و به ویژه کسانی که در معرض خطر دیابت هستند. 
در حال حاضر به بیماران کلیوی توصیه می شود از نوشیدن 
نوشابه و دیگر مواد غذایی که دارای اسید فسفریک هستند 
این  گسترش  موجب  چون  کنند  خودداری  گوشت  مانند 
بیماری می شوند؛ افراد سالم نیز باید مراقب مصرف روزانه 

خود باشند.
نوشابه و بیماری قلبی

یک پژوهش جدید نشان می دهد افرادی که مقادیر زیادی 
مواد غذایی و نوشابه های حاوی فروکتوز مصرف می کنند، 
به بیماری های قلبی و عروقی و دیابت دچار می شوند. این 
پژوهش گران درعین حال افزودند که منظور آن ها فروکتوز 
طبیعی موجود در میوه ها نیست بلکه منظور شربت ذرت 

مملو از ماده فروکتوز است.
برخی  و  میوه ها، عسل  در  است که  قند طبیعی  فروکتوز 
از  بسیاری  کردن  شیرین  برای  و  می شود  یافت  شیره ها 
قرار  استفاده  مورد  نوشیدنی ها  و  شده  فرآوری  غذاهای 

می گیرد.
نوجوان و جوان 1٤  را روی 55۹  پژوهشگران تحقیقاتی 
تا 18 ساله انجام داده و دریافتند که رژیم غذایی مملو از 
فروکتوز با افزایش فشارخون، دیابت و عفونت های منجر 
به ابتال به بیماری های قلبی و عروقی در ارتباط است. این 
تحقیقات نشان داد: میانگین کلسترول خوب در جوانان و 
نوجوانانی که در مصرف قند فروکتوز زیاده روی می کنند، 

پایین است.

دکتر پم در این زمینه به ما می گوید که گرده های هر انسان 
لیتر آب را  بالغ در روز به طور متوسط توانایی تصفیه 15 
دارد که اگر از این میزان مصرف ما بیشتر شود موجبات 
آسیب هایی به گرده ها و جگر و مثانه شخص می شود. البته 
در کل با مقایسه آسیب هایی که به خاطر کم بود آب به 
بدن می رسد با ورود بیش از حد آب به بدن می شود نتیجه 
گرفت که مصرف بیش از حد آب آسیب کمتری به بدن 
وارد می کند تا مصرف کم آب؛ به هرحال متأسفانه شاهد 
آن هستیم که مصرف مایعات بین افراد خیلی کمتر از حد 
الزمه است که این مورد باعث ایجاد آسیب های جدی به 

بدن افراد شده است.
اگر به اندازه کافی آب مصرف نکنیم چه اتفاقی 

می افتد؟
همان گونه که گفته شد مصرف بیش از حد آب می تواند 
آسیب زا باشد ولی چیزی که قطعی است مصرف کم آب 
بسیار مضرتر و آسیب زاتر است. همان گونه که میدانید آب 
در هضم غذا و حفظ و شادابی پوست و مو مؤثر است، به 
شما احساس سیری می دهد که نتیجه آن کمتر خوردن غذا 
و تناسب اندام است. حفظ سالمت و کارایی گرده  ها، کمک 
به دفع سموم از بدن، از طرف دیگر عدم مصرف آب کافی 
باعث کاهش توانایی و سطح انرژی در بدن می شود و این 

قضیه عامل در خستگی زودرس است.
دکتر پم دراین باره می گوید که کم بود آب موردنیاز بدن 
پمپاژ  درروند  اختالل  باعث خستگی زودرس و همچنین 
خون در بدن توسط قلب می شود و هم چنین این کم بود 
آب باعث کاهش انرژی مؤثر در بدن می شود که بیشترین 
آسیب دراین باره متوجه ماهیچه ها است. مخصوصاً زمانی 
بردن  باال  برای  هستید  ورزش  حال  در  ورزشگاه  در  که 
مصرف  را  آب  مناسب  میزان  حتماً  بایستی  بدن  راندمان 
حاد  مشکالت  دچار  صورت  این  غیر  در  وگرنه  نمایید 

می شوید.
اشاره  کنم که جدای  این موضوع  به  بایستی  پایان  در  و 
مصرف کافی و مناسب آب برای هر شخص بایستی این 
نکته را نیز در نظر بگیریم که می شود بدون مصرف کافی 
آب به فعالیت های روزانه خود پرداخت و بعضاً آن ها را به 
که شخص  داشت  نظر  در  بایستی  ولی  رساند  نیز  اتمام 
در طول انجام آن پروژه احساس خوب نخواهد داشت و 
خستگی ناشی از آن بی آبی می تواند دامن گیر کیفیت کار 
شود. لذا توصیه می شود که تا آنجا که امکان دارد عادات 
نوشیدن آب را به طور کامل در خود اصالح کنید تا عالوه 
بر داشتن روزی پرانرژی از انجام فعالیت های روزانه خود 
نیز لذت ببرید و امکان شاد زیستن را حداقل از نظر عوامل 

درونی برای خود تا حد امکان فراهم سازید.

تحقیقات  این  در  شرکت کنندگان  از  باندی  وانسیا  دکتر 
گفت: بسیار مهم است که تعادل سالمتی را در غذاهای 
کودکان خود تامین کنیم و به شیرینی ها و قندهایی که در 
خانه یا خارج از آن مصرف می کنند، توجه کنیم. همچنین 
پژوهش ها نشان می دهد قند فروکتوز که به طور فراگیر در 
فراورده های غذایی به کار می رود، ممکن است باعث آن 
شود که سلول های چربی در کودکان با سرعت بیشتری 
تکثیر کنند و به این ترتیب می تواند نقش مهمی در چاقی 

کودکان و بزرگ ساالن داشته باشد.
به طور  دارد،  در شربت ذرت وجود  از جمله  فروکتوز که 
نوشابه های  جمله  از  غذایی  محصوالت  در  گسترده ای 
به کار  از غذاهای کارخانه ای  آبنبات ها و بسیاری  گازدار، 

می رود.

بگو مگو از

افغانستان،  سیاسیون  میان  قدرت  سر  بر  سیاسی  توافق 
و  جنگ  منجالب  در  افتادن  از  افغانستان  نجات  شاه راه 
یرانی در کوتاه مدت می باشد. این توافق صورت گرفت و 
اشرف غنی در مورد آن تاکید دارد که »حکومت وحدت بر 

اساس تقسیم قدرت نه بلکه بر اساس تقسیم وظایف بوجود آمده است.«
اما این توافق در هر صورتش، به هیچ وجه خطِر پش آمِد مجدِد این گونه کشمکش هاِی 
سقوط دهنده را برای افغانستان آینده از میان نخواهد برد. مگر این که بتوان با تقویت 
نیروها، ساختارها و نهادهای ملی از اقتدار و موثریت نیروها، نهادها و ساختارهای قومی 
موجود در دو سطح دولت و جامعه کاست. و نیز علیه منازعات شدیِد اجتماعی و سیاسی 
موثر  و  نظر مدنی تالش های محسوس  از  مردم  نزدیک کردن  به  و  مبارزه شود  جداً 

صورت بگیرد.
از نظر  ارزشی و هم  از نظر  امنیتی کشور -هم  نیروهای  بر ملی شدِن  نمونه؛  باب  از 
و ساختاری  نهادها  نیروها،  بابد  و  بگیرد.  توجه صورت  باید بصورت جدی  ساختارِی- 

امنیتی کشور را از حالت قومی و تنظیمی به لحاظ ساختاری و ارزشی، نجات داد.
همین طور بر سر حل مسائل کالن ملی از جمله خط دیورند باید میان رهبران سیاسی 

کشور تفاهم جدی صورت بگیرد.

Juma Ahmadi

مدنی  نهادهای  گذشت.  انتخابات  شد؛  شد...  که  هرچه 
دشواری های  همه  با  مردم،  و  دموکراتیک  جریان های  و 
شفافیت  و  رای  حق  برای  داشت  افغانستان  شرایط  که 
به  شان  مدنی  کردارهای  با  و  گرفتند  سهم  انتخابات، 
سلطه خواهی  قصه  گذشته،  مانند  نمی تواند  دیگر  که  دادند  نشان  سلطه خواهی  جریان 

را دراز کنند... .
که  می شود  جدی تر  انتخابات  از  بعد  مردمی  و  مدنی  جریان های  کار  می کنم  فکر 
جلوگیری از سلطه خواهی در قدرت، جلوگیری از قدرت متمرکز در نظام سیاسی، تغییر 

قانون اساسی و صداراتی شدن نظام سیاسی افغانستان می باشد. 
مهم نیست که چه فردی رییس جمهور یا رییس اجراییه می شود، مهم اساس گذاری 

نظام سیاسی است که غیرمتمرکزگرا و شهروند مدار باشد. 
تا جایی، مقاومت برای نظام سازی در جریان این انتخابات، آیده ها و هسته سازی نظام 
سیاسی نامتمرکز را ارایه کرد؛ اما عملی شدن آن به کردار مدنی شهروندان در جریان 

حکومت داری پیش رو، ارتباط می گیرد.

کرزی رفت اما
سیزده سال پیش کرزی دولت را نه از یک دولت ملی و 
قابل قبول بلکه از یک اراده ی ملی برای ساختن دولت 
ملی- مردمی تحویل گرفت. حاال آقای کرزی دولت اش 
تحویل می دهد که خودش،  به یک کسی  افغانستان  مردم  عامه ی  قبول  واجد  را 
ازشرم تقلبی که مرتکب شده است، پیشاپیش نیمی از قدرتش را به دیگری واگذار 

کرده است و به هیچ عنوان مقبولیت عامه ی کرزی در سیزده سال پیش را ندارد.
اعتماد مردم به کرزی برای دولت سازی بزرگ، سرمایه ی او بود. حاال کرزی می رود 
در حالی که این اعتماد بزرگ و این سرمایه ی گران قیمت را نیز از دست داده است. 
دولت جدید، دولتی است که بر ویرانه های اعتماد ملی ساخته شده است. هر ثانیه 
از عمر این دولت بار سنگینی را روی شانه های زخمی مردم خواهد گذاشت و مردم 

مجبورند بهای سنگینی را بابت آن بپردازند.

»ابر قدرت اقتصادی قاره ای« و راه های بسته 
در قلب آن

می گویند که طالبان راه های چندین ولسوالی غزنی را 
بسته اند،  را  راه ها  این  از روی شیر خط  بسته اند. حتما 
از قضا همه ی این ولسوالی ها، هزاره نشین بر آمده اند. در کشوری که وحدت ملی 
ولسوالی های  راه های  عمدا  طالبان  که  بگوییم  اگر  بود  خواهد  جفا  می کند،  بیداد 
هزاره نشین را بسته اند. بسته شدن راه های ولسوالی های هزاره نشین غزنی، تصادف 
و از بخت بد ساکنین این ولسوالی ها است. اگر انتخابات افغانی می تواند شش ماه 
دوام کند، تصادف افغانی هم حق دارد با درجات مختلفی از شدت، هفده سال دوام 

کند!
اما جای نگرانی نیست. اگر مردم این ولسوالی ها توانسته اند، نزدیک به هفده سال 
با راه های بسته و نیمه بسته زندگی کنند، چند سال دیگر هم می توانند. بگذارند تا 
رئیس جمهور جدید شان، آقای اشرف غنی احمدزی با آسودگی خاطر، کشور را به 
بزرگ ترین تولید کننده ی آهن در جهان تبدیل کند، مقام رهبری در تولید فلز لیتیم 
را برای افغانستان کسب کند، بازار اروپا را از کشمش افغانی اشباع کند، و افغانستان 
را به سرآب ) اشرف غنی در مصاحبه اش می گوید headwater( کشورهای 
منطقه تبدیل کند، آن وقت راه ها خود به خود باز می شوند. مگر می شود در قلب 

تپنده ی آسیای پیشتاز در اقتصاد و تکنولوژی، راه ها برای همیشه بسته بمانند؟
درخواست  با  دارند.  کشور  برای  علمی  و  بزرگ  طرح های  جدید،  جمهور  رئیس 
بازکردن راه های چند ولسوالی پرنفوس و دور افتاده، فرصت انکشاف دادن و توسعه 
بخشیدن برق آسای کشور را از وی نگیرید. آینده ای فرزندان تان را در نظر بگیرید. 
به کره ای جنوبی نگاه کنید. به چین نگاه کنید. به امریکا نگاه کنید. مردمان این 
را  را تحمل کردند، محاصره ای غیر رسمی  بسته  راه های  کشورها، سالیان سال، 
پذیرا شدند، و گرسنگی و ستم کشیدند تا به آن جایگاه های پرنعمت رسیدند. شما 
هم می توانید برای چند سال دیگر، راه های بسته ی ولسوالی های تان، و کالشنکوف 

و شالق هموطنان طالب تان را تحمل کنید.

یعقوب یسنا

Mir Hussain Mahdavi

Abdullah Watandar







بدن ما چه مقدار آب نیاز دارد؟

تاثیر نوشابه بر سه عضو مهم بدن

چهار شنبه2 میزان، 1393سال سوم شماره 673  



ناراحتي شديد فان پرسي از جدايي فرگوسنآلگري: ويدال در بهترين فرمش قرار ندارد

فان خال: روني در خط حمله عالي نيست

کاستا: هيچ وقت عليه اتلتيکو مادريد حرف نمي زنم

اوزيل: در انگليس، بيش از حد به من انتقاد مي شود

مورينيو: بازی کنان بايد احساسات شان را کنترل کنند

سرمربي یوونتوس معتقد است که ویدال هرچقدر 
بیش تر بازي کند؛ زودتر به شرایط ایده آلش خواهد 
رسید. »ماسیمی     لیانو آلگری«، مربی این فصل تیم 
با گاتزتادلو اسپورت  امروز در مصاحبه  یوونتوس، 
گفت که »آرتورو ویدال«، ستاره ارزشمند شیلیائی 

این تیم، هنوز در بهترین فرمش قرار ندارد. 
ویدال که در بازی مقابل اودینزه مصدوم شده بود؛ 
در پیروزی 1-0 ابتدای هفته یووه مقابل می     الن، 

14 دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا کرد.
آلگری افزود: »ویدال هنوز 100 درصد آماده نیست. 
تا رفته رفته به شرایط  بازی کند  باید بیش تر  او 
ایده آل برسد. این وظیفه من است که این کار را 

انجام بدهم و او را به مرز آمادگی برسانم.«

آلگری همچنین به تمجید از »آلوارو موراتا«، ستاره 
جوان سابق ریال پرداخت. با این وجود وی حاضر 
نشد تا در مورد فیکس بازی کردن او مقابل چزه 

نا نظر بدهد.
کیفیتی  با  و  جوان  بازی کن  »موراتا  گفت:  وی   
است. من هم دوست دارم او 90 دقیقه در زمین 
حضور داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که او به 

تازگی از مصدومیت بازگشته است.«
انتها، آلگری از تیم رم به عنوان رقیب جدی  در 
برای  هنوز  »البته  داشت:  عنوان  و  کرد  یاد  یووه 
قضاوت کردن در مورد تیم های مدعی زود است 
اما مطمی     نا رقابت نزدیک و سختی بین یووه و رم 

شاهد خواهیم بود.«

منچستریونایتد  سابق  مدافع  فردیناند،  ریو 
عنوان کرد که رابین فن پرسي از خداحافظي 
فرگوسن بیش ترین لطمه را خورد. فرگوسن در 
فن  رابین  یونایتد،  در  حضورش  پایانی  فصل 
پرسی را از آرسنال به خدمت گرفت و مهاجم 
قهرمانی   تاثیرگذار  عوامل  از  یکی  هالندی 
از  فرگی  جدایی  از  پس  بود.  سرخ  شیاطین 
و  شد  مصدومیت  دچار  پرسی  فن  یونایتد، 
و  با مشکل مصدومیت دست  فصل گذشته  

پنجه نرم می        کرد. 

فردیناند در مصاحبه با تلویزیون منچستریونایتد 
گفت: »همه تحت تاثیر خداحافظی او بودیم 
قبل  فصل  که  داشتیم  فراوانی  انگیزه ی  و 
قدردان  همه  شویم.  قهرمان  و  کنیم  تالش 
بازی کنی  بودند.  باشگاه  این  برای  او  زحمات 
که بیش ترین لطمه را خورد، رابی بود. او یک 
سال قبلش به این جا آمده بود، طعم موفقیت 
کامال  می        خواست.  بیش تر  و  چشید  را 
مشخص بود که او لطمه ی بیش تری نسبت 

به بقیه در آن دوره خورد.«

منچستریونایتد  سرمربي  خال،  فان  لوئیس 
خط  در  تیمش  کاپیتان  روني،  که  کرد  عنوان 
حمله بهترین بازي اش را انجام نمي دهد. بازوبند 
کاپیتانی یونایتد توسط فان خال به رونی رسید 
و فان خال سعی کرد تغییراتی در تیم ایجاد کند 
سال  با  چندانی  فرق  اوضاع  این جا،  به  تا  ولی 
گذشته نداشته است. سرمربی سابق هالند عنوان 
کرد که رونی هنوز با استانداردهایش فاصله دارد 
و با وجود زدن دو گول، او فالکائو را در خط حمله 

ترجیح می        دهد.
کارکردیم  گفت: »خوب  خبرنگاران  در جمع  او 
عنوان  به  رونی  از  کنیم.  پیش رفت  باید  ولی 
مهاجم راضی نبودم و همین طور از ماتا درخط 
ایجاد  تغییراتی  که  است  همین  برای  حمله. 
کردم. رونی در پست های مختلف بازی می        کند 
و بازی کنی است که دست مربی را باز می        گذارد. 
او خوب بازی کرد ولی عالی نبود. فالکائو مهاجم 

است و فکرمی        کنم بهتر کار خواهد کرد.«

اخیر  شایعات  چلسي،  مهاجم  کاستا،  گو  دیه 
در مورد عذرخواهي اش از هواداران این تیم به 
خاطر بازي کردن مقابل آبي ها در فصل گذشته 
گفته  کرد.  رد  را  مادرید،  اتلتیکو  پیراهن  با 
این که  از  اسپانیایی  ملی پوش  این  می  شود 
مادرید  اتلتیکو  پیروزی 3-1 فصل گذشته  در 
به  موفق  پنالتی  نقطه  روی  از  مقابل چلسی، 
گول زنی شده بود، ابراز تاسف کرد. با این وجود، 
صحبت هایی  چنین  که  کرد  تاکید  اکنون  او 
انجام نداده و هرگز از عمل کردش در اتلتیکو 

مادرید ناراحت نیست.
که  است  »غیرممکن  گفت:  خبرنگاران  به  او 

من چنین صحبت هایی در مورد اتلتیکو انجام 
بدهم. چه طور ممکن است در مورد تیمی        که 
کنم؟  این طور صحبت  داد،  من  به  چیز  همه 
باید مراقب باشم و تنها در مورد چیزهایی که 

باید، صحبت کنم.«
قهرمان  اتلتیکو  با  گذشته  فصل  که  کاستا 
اللیگا شد، می   خواهد با چلسی به دستاوردهای 
همیشه  که  »می دانم  برسد:  بیش تری 
بکنم.  را  تالشم  باید  اما  بزم  گول  نمی توانم 
باید از شرایط بدنی بهتر شوم. امیدوارم بتوانم 
به جام های بیش تری برسم و شخصا، تالش 

می    کنم تا بهتر شوم.«

اوزیل که با انتقالي 53 میلیون یورویي، فصل 
گذشته از ریال به آرسنال پیوست؛ فصل گذشته 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و در این فصل 
نیز غالبا نمایش هایي ناامید کننده داشته است. 
آرسنال،  تیم  آلمانی  ستاره  اوزیل«،  »مسوت 
دیروز در مصاحبه با  »DPA« گفت که او نیاز 
ندارد تا چیزی را به کسی اثبات کند. اوزیل این 
انتقادات شدیدی که  به  واکنش  در  را  اظهارات 
در هفته های اخیر، بخصوص پس از شکست 
2-0 آرسنال مقابل دورتموند به وی شد؛ عنوان 

داشت.
 اوزیل که با انتقالی 53 میلیون یورویی فصل 
گذشته از ریال به آرسنال پیوست؛ فصل گذشته 
نتوانست انتظارات را برآورده کند و در این فصل 
نیز غالبا نمایش هایی ناامید کننده داشته است. 
با این حال، اوزیل در بازی روز شنبه آرسنال در 

مقابل آستون ویال یکی از بهترین بازی های چند 
سال اخیرش را به نمایش گذاشت. یک گول زد 

و به ولبک نیز پاس گول داد. 
وی افزود: »من بازی نمی کنم تا بخواهم چیزی 
را اثبات کنم. من بازی کن آرسنال هستم و برای 
موفقیت این تیم تالش می   کنم. فکر می کنم 
انتقاد  من  به  حد  از  بیش  انگلستان،  در  که 
بوندسلیگا و  در  زمانی که  از  بیش تر  می شود. 

نیز در ریال بازی می  کردم.
به  جدیدی  بازی کنان  فصلیم.  شروع  در  تازه   
جمع ما اضافه شده اند. همیشه سعی می    کنم تا 
در خدمت تیم باشم. کارهای زیادی برای انجام 
دادن دارم. می   خواهم در همه بازی ها عمل کرد 
برایم  کمی         اخیر  انتقادات  باشم.  داشته  خوبی 
عجیب بودند؛ اما من به خودم ایمان دارم و به 

توانایی هایم واقف هستم.«

بازی کنانش  به  مورینیو، سرمربي چلسي  ژوزه 
هشدار داد که احساسات خود را در ادامه لیگ 
کنترل کنند. چلسی فصل را فوق العاده شروع 
به  امتیاز   13 خود،  ابتدایی  بازی   5 در  و  کرد 
که  حالی  در  آبی ها  حال،  این  با  آورد.  دست 
1-0 مقابل سیتی پیش افتاده بودند، نتوانستند 
نتیجه را کنترل کنند و با گول لمپارد بازی به 

تساوی کشیده شد.
مقابل  شاگردانش  که  است  معتقد  مورینو 
وضعیت لمپارد به خوبی خود را کنترل کردند 
و باید همین روند را تا پایان فصل ادامه دهند.

تیم 10  در جمع خبرنگاران گفت: »مقابل  او 

نفره، می        توانستیم بازی را ببریم. فکر می        کنم 
وقتی بازی احساسی شود، مهم نیست که 10 
نفر مقابل 11 نفر باشند و اعداد اهمیتی ندارند. 
وقتی بازی تاکتیکی باشد، بله، مهم است. تا 
بود و ما شورله  تاکتیکی  بازی  اخراج  از  پیش 
مقابل   . شویم  پیروز  تا  فرستادیم  زمین  به  را 
10 نفر، تالش کردیم، گول زدیم و توپ را به 
تیرزدیم و همه چیز تحت کنترل ما بود ولی 
آن ها در 5 دقیقه پایانی گول زدند و از لحاظ 
روانی از ما وضعیت بهتری داشتند. لیگ برتر 
دیوانه  بلکه  نیست،  متفاوت  فعلی  شرایط  در 

کننده است.«
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اولتيماتوم باشگاه اسپانيول
 به مديران بارسا

ادعاي جالب بازی کن
 ماالگا در مورد بارسلونا

دفاع ريال، بدترين خط دفاع
 از فصل 94-93

داد  اولتیماتوم  بارسلونا  مدیران  به  دیروز  اسپانیول  باشگاه  مدیر 
چه  هر  را  کاتالونیا  سوپرجام  بازي  برگزاري  مورد  در  نظرشان  تا 
رسمی         بصورت  گذشته  روز  اسپانیول  باشگاه  کنند.  اعالم  زودتر 
تا تکلیف خود در مورد نحوه  اولتیماتوم داد  بارسلونا  باشگاه  به 
برگزاری بازی سوپرجام ایالت کاتالونیا را مشخص کند. این دیدار 
بارسلونا به عنوان مهم ترین تیم های  هر ساله بین اسپانیول و 

کاتالونیا برگزار می    شود.
پس از این که بارسا فصل گذشته با تیم جوانانش در این مسابقه 
گرفت.  قرار  اسپانیول  مسئوالن  شدید  انتقاد  مورد  کرد؛  شرکت 
اما  شده  مشخص  بازی  این  برای  اکتوبر   29 تاریخ  هم  امسال 
هنوز هیچ واکنشی از جانب مدیران بارسا در این مورد مشاهده 

نشده است. 
آقای »خوان کولت« مدیر باشگاه اسپانیول، امروز به تلویزیون 8 
کاتالونیا گفت: »ما دیگر خسته شده ایم. هر سال این داستان در 
حال تکرار شدن است. تاریخی برای این بازی اعالم می شود اما 
نهایتا به دالیلی این بازی به تاریخ دیگر موکول می  شود. معموال 

هم بارسلونا با تاریخ آن مخالفت می کند.
به مدیران بارسا اولتیماتوم می دهم که هر چه زودتر نظرشان در 
مورد تاریخ این بازی و این که با کدام تیم شان در این بازی شرکت 
بازی  این  این صورت ما در  را اعالم کنند. در غیر  خواهند کرد 

حاضر نخواهیم شد.«

لوئیس آلبرتو، معتقد است که بارسلونا هرچقدر قدرتمند باشد؛ در 
بازی کن  آلبرتو،  لوئیس  مغلوب شود.  تیمي مي تواند  مقابل هر 
تیم ماالگا که سابقه بازی کردن در تیم دوم بارسلونا را دارد و 
به  شد؛  ماالگا  راهی  لیورپول  از  قرضی  بصورت  گذشته،  فصل 
فاصله یک روز مانده به بازی تیمش مقابل بارسلونا، مدعی شد 

که ماالگا می   تواند بارسا را شکست دهد.
وی گفت: »هر تیمی       ، شانس این را دارد تا بر بارسلونا غلبه کند. 
ماالگا هم در زمین خودش می تواند بارسا را شکست دهد. بارسا 
بازی اش  ریتم  انریکه  لوئیس  آمدن  با  گذشته،  فصل  نسبت  به 
بهتر شده و این تیم با لئو مسی و لوئیس سوارس بدون شک 
یکی از بهترین تیم های امسال اروپا خواهد بود. اما حتا همین 

تیم هم قابل شکست دادن است.«
روبرو  خود  قدیمی         هم بازی های  برخی  با  فردا  بازی  در  که  وی 
خواهد شد؛ گفت: »لوئیس انریکه، مربی با شخصیت و شجاعی 
بارسا گذاشته و به جوانان  بازی کنان  تاثیر خوبی روی  او  است. 
اعتماد دارد. ما هم تیم خوبی داریم و مطمینا شرایط سختی را 
برای بارسا فراهم خواهیم کرد. هدف مان شکست دادن بارساست 
ارائه دهم. تشنه  و به شخصه می  خواهم بهترین بازی خودم را 

گول زنی هستم و امیدوارم شانس هم با من یار باشد.«

شده؛  سپري  اللیگا  از  که  هفته اي   4 در  ریال،  دفاعي  خط  آمار 
وحشت ناک بوده است. این تیم در 4 بازي 8 گول دریافت داشته؛ 
بطور متوسط دو گول در هر بازي. ریال مادرید فردا به مصاف الچه 
این  و  است  نشده  پیروز  برنابئو  در  تیمی        که هرگز  خواهد رفت. 
فرصت خوبی ست برای خط دفاعی و دروازه بان ریال تا برای دومین 

بار در این فصل کلین شیت کنند.
از اللیگا سپری شده؛  در 4 هفته ای که  ریال،  دفاعی  آمار خط   
وحشتناک بوده است. این تیم در 4 بازی 8 گول دریافت داشته؛ 
بطور متوسط دو گول در هر بازی. در 24 سال اخیر، تنها در فصل 
93-94 بوده که ریال با دریافت 9 گول، آمار بدتری از خود به جای 
گذاشته است. هر چند ریال مادرید با زدن 12 گول، بهترین خط 
حمله اللیگا را در اختیار دارد؛ اما از سویی دیگر، با دریافت 8 گول، 
پس از دپورتیوو، لوانته و رایووایکانو، بدترین خط دفاع اسپانیا از 
آن این تیم است. بدون شک یکی از دالیل نیمکت نشین شدن 
کاسیاس در بازی فردا و بازی کردن کیلور ناواس، همین آمار ناامید 

کننده در گول های خورده است. 
بد نیست نگاهی بیندازیم به آمار خط دفاعی ریال در پایان هفته 

چهارم 6 فصل اخیر:
فصل 2009-2010... 12 متیاز و دو گول خورده

فصل 2010-2011... 10 امتیاز و یک گول خورده
فصل 2011-2012... 7 امتیاز و سه گول خورده
فصل 2012-2013... 4 امتیاز و 4 گول خورده

فصل 2013-2014... 10 امتیاز و 4 گول خورده
فصل 2014-2015... 6 امتیاز و 8 گول خورده









انريکه: نديده ام تيمي در سپتامبر قهرمان شود

مانژوکيچ: با شکستگي بيني به بازي سويا مي رسم

بکن باير: گوتسه و ريبري دو سبک متفاوت دارند

در  دیروز  بارسلونا،  سرمربی  انریکه،  لوئیس 
نشست خبری پیش از بازی با ماالگا شرکت کرد 

و پاسخ گوی سواالت خبرنگاران شد:
انتظار شما از این بازی: مسابقه پیچیده و دشواری 
خواهد بود. در مقابل ماالگا نیز هدف ما همان 
هدفی است که در مقابل لوانته داشتیم: پیروزی.

دروازه بان انم  همه  به  بارسا:  ثابت  دروازه بان 
بازی  آن ها  به  خودم  روش  به  دارم.  اطمی     نان 
به صالح  و تصمیماتی که می     گیرم  داد  خواهم 
تیم خواهد بود. بستگی به شرایط دارد. در فوتبال 
که  است  این  مهم  می افتد.  مختلفی  اتفاقات 
تحت هر شرایطی آماده باشند. این یک مساله 

حیاتی است.
هیچ  من  برای  اصلی:  لیست  از  بارترا  خروج 
هر  ندارد.  تفاوتی  بازی کنان  دیگر  با  بازی کنی 
تصمیمی        که می    گیرم به صالح تیم است. بارترا 
سطحی  به  او  باکیفیت یست.  و  خوب  بازی کن 
رسیده که می تواند برای تیمی        مثل بارسلونا بازی 

کند و من از عمل کرد او راضی هستم.
هیچ  با  ارجنتاین:  ملی  تیم  در  مسی  حضور 
در  حضور  برای  تصمیم اش  مورد  در  بازی کنی 
صحبت  سال،  طول  در  ملی  بازی های  همه 
بازی کن  خود  شخصی  تصمیم  این  نمی کنم. 
است و یک مساله بین او و تیم ملی کشورش. 
مسی و هر بازی کن دیگری به آن درجه از بلوغ 
فکری رسیده اند که خودشان در این مورد به جمع 
اولویت  در  باشگاه، همیشه  برسند.  نهایی  بندی 

است اما تیم ملی هم اهداف خود را دارد.
پنالتی از دست رفته مسی: مسی پنالتی زن اول 
ماست. اگر پنالتی دیگری نصیب ما شود باز هم 
لئو خواهد زد. اشتباه در زدن ضربه پنالتی، برای 

هر بازی کن بزرگی پیش می آید.
لوئیس سوارز: با این که هنوز برای ما بازی نکرده؛ 
اما حضورش در تمرینات به نفع ماست. تمرین 
کردن او کنار بازی کنان جوان به آن ها چیزهای 
جدیدی یاد می  دهد. وضعیت لوئیس خوب است.

نیمار و راکیتیچ: هر دو بازی کن برای بازی مقابل 
ماالگا مشکلی ندارند

به  بهتر شویم.  باید  هنوز  دفاع:  بهتر شدن خط 
همین خاطر به سختی تمرین می کنیم. مسلما 
اما باید  در آینده گول هم دریافت خواهیم کرد؛ 

تمرکزمان در دفاع را همیشه حفظ کنیم.
هستند  زیادی  چیزهای  کاسیاس:  به  اعتراضات 
که دوست دارم در موردشان صحبت کنم اما از 
بیان شان معذورم. کاسیاس پیشینه ی درخشانی 
آمده که مورد  پیش  ما  از  برای هر کدام  و  دارد 

اعتراض هواداران واقع شویم.
کرده  نگران  مرا  منسجم شان  دفاع  ماالگا: 
است. دو بازی کن در خط حمله دارند که بسیار 
خطرناک اند. دروزاه بان شان هم، عمل کردی عالی 
تمام  در  شد.  خواهد  دشواری  بازی  است.  داشته 

لحظات بازی باید هوشیار باشیم.
او را به خاطر شخصیت و کیفیت  جرمی        متئو: 
بازی کنان  دیگر  و  او  از  کردیم.  جذب  باالیش 
است که  این  راضی هستم. حقیقت  دفاعی مان 
از  برای ما دارد؛ خیلی بیش تر  فوایدی که متئو 

مضراتش است.
فرم  از  و  بوده  عالی  هم  پیکه  عمل کرد  پیکه: 
شرایط  بهترین  در  او  آمده ام.  وجد  به  او  خوب 

خودش قرار دارد.
پیروز  مهم  اخیر:  بازی   5 در  گول  دریافت  عدم 
شدن در بازی هاست. حتی اگر گول هم دریافت 
است  این  ببریم. وظیفه من  را  بازی  باید  کنیم؛ 
که شرایط تیمم را بهتر کنم و در خط دفاع نیز 
باید روند خوب مان را حفظ کنیم. مسلما روزهایی 
شد.  خواهد  هم  انتقاد  ما  از  که  داشت  خواهیم 
هنوز ندیده ام که تیمی        در ماه سپتامبر قهرمان 

شود. راهی دراز در پیش داریم.
مونیر الحدادی: او به ما کمک زیادی خواهد کرد 
و به همین دلیل او را به تیم اول باشگاه آورده ام. 
بازی  کیفیت  به  زیادی  چیرهای  می       تواند  مونیر 

ما اضافه کند.

پزشکي  تیم  گفته  به  مانژوکیچ،  که  بود  قرار 
اتلتیکو، به مدت دو هفته به دور از میادین باشد 
و در بازي با یوونتوس، بتواند روخي بالنکوس ها 
را همراهي کند. »ماریو مانژوکیچ«، ستاره کروات 
در  مادرید،  اتلتیکو  به خدمت گرفته شده  تازه  و 
شدت  به  المپیاکوس  مقابل  گذشته  هفته  بازی 
از ناحیه بینی دچار مصدومیت شد و به همین 
دلیل از این ناحیه مورد عمل جراحی قرار گرفت.

پزشکی  تیم  گفته  به  مانژوکیچ،  که  بود  قرار 
اتلتیکو، به مدت دو هفته به دور از میادین باشد 
و در بازی با یوونتوس، بتواند روخی بالنکوس ها 
او  که  می رسد  خبر  حاال  اما  کند.  همراهی  را 

ممکن است در بازی اتلتیکو مقابل سویا، بتواند 
در میدان حاضر باشد.

در  بازی کنان،  سایر  با  هم گام  او  دوشنبه  روز 
تمرینات پرفشار گروهی حاضر بود و هرچند در 
برخی مقاطع، بطور واضح از ناحیه بینی احساس 
خود  کار  به  تمرین  انتهای  تا  اما  کرد؛  می         درد 

ادامه داد.
که  گفت  خود  هم تیمی های  به  بازی کن  این   
ماسک  با  و  ندارد  مشکلی  سویا  با  بازی  برای 
حال  بود.  خواهد  کردن  بازی  به  قادر  محافظ، 
بستگی  سیمئونه  چولو  تصمیم  به  چیز  همه 
خواهد داشت. آیا او تن به این ریسک خواهد داد؟

فرانتس بکن بایر، رئیس افتخاري باشگاه بایرن 
عنوان کرد که ماریو گوتسه نمي تواند با فرانک 
ریبري مقایسه شود و این دو بازی کن دو سبک 
توسط  دورتموند  سابق  هافبک  دارند.  متفاوت 
چپ  بال  به  میانی  هافبک  پست  از  گواردیوال 
با  شد.  او  جای گزین  ریبری،  غیاب  در  و  رفت 
ریبری  را جای گزین  گوتسه  بایر  بکن  حال،  این 

نمی داند.
کسی  »نمی        توان  گفت:   TZ با  مصاحبه  در  او 
را مثل ریبری در تیم کپی کرد. ریبری و گوتسه 

دو سبک بازی کن کامال متفاوت هستند. ریبری 
سعی می        کند دفاع حریف را باز کند و همیشه به 
گوتسه  است.  حریفان  با  رو  در  رو  رقابت  دنبال 
بیش تری  هم خوانی  گواردیوال  فلسفه ی  مسلما 
هم  و  است  هم کاری  دنبال  به  همیشه  او  دارد. 
شرکت  بازی  در  پاس کاری  با  را  تیمی هایش 
می        دهد. خوش حالم که هر دو را در اختیار داریم. 
ماریو استعداد فوق العاده ای دارد ولی فصل گذشته 
او به تعداد  نداد.  توانایی هایش را نشان   هیچ گاه 
بازی هایش بیش تر و ثبات بیش تری نیاز دارد.«
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مننه!
سمونوال نجيب اهلل سمسورد کابل د پوليسو د لسمې حوزې آمر

“ له ستاسو ګرانو هېوادولو له معلوماتو او  همکاريو څخه ډيره مننه 
چی د پوليسو سره  مو د  نورو هېوادوالو د سر او مال په ژغورلو کې 

مرسته کړېده.” 

د شکمنو کړنو په اړه د رپوټ په ورکولو سره تاسو هم د يو غوره راتلونکې 
په ساتلو کې مرسته  کوئ.

تشکر!
سمونوال نجيب اهلل سمسور  آمر حوزه دهم امنيتى  پوليس کابل

تشکر از همکاری و معلومات شما هموطنان عزيز که با پوليس کمک   “
نموده و جان و مال هموطنان ديگر ما را نجات داده ايد. ”

آيندۀ  فعاليت هاى مشکوک شما هم در حفظ  از  با اطالع دهى 
بهتر کمک مى نمائيد.

در بارۀ فعاليتهاى مشکوک به نزديکترين محل پوليس اطالع بدهيد ويا به شماره 119 به تماس شويد

د شکمنو او کړنو  پر اړه د سيمې پوليسو ته خبر ورکړئ او يا د   119   شميرې سره اړيکه ونيسئ
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