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انتقاد  با  مجلس  منایندگان  از  شامری  روز:  اطالعات 
زندانی،   355 از  بیش  فرار  و  غزنی  زندان  باالی  حمله  از 
اطالع  پولیس  به  پیش  روز  چند  ملی  امنیت  که  می گویند 
اما  دارند؛  را  زندان  به  حمله  قصد  مخالفان  که  بود  داد 
انجام  گیرانه ای  پیش  اقدام  هیچ  غزنی  پولیس  فرماندهی 

نداده است.
این منایندگان از این که دست های پنهانی در فرار زندانیان 
طالب از زندان غزنی کار کرده باشند، نیز ابراز نگرانی کرده 

و می گویند که اکنون غزنی در خالی رهربی قرار دارد.
 ۲ ساعت  حوالی  که  کردند  تایید  غزنی  والیت  مقام های 
انتحاری از  شِب دو شنبه، در پی حمله گروهی مهاجامن 
 355 از  بیش  والیت،  این  زندان  بر  طالبان،  گروه  اعضای 

زندانی فرار کرده اند.
وزارت داخله در اعالمیه ای حمله به زندان غزنی را »حمله 
که  زندانیانی  از  نفر   ۱۴۸ که  نوشته  و  خوانده  تروریستی« 
گریخته اند به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی 

متهم بودند و ۲۰۷ نفر دیگر جرایم جنایی داشتند.
مجلس  در  غزنی  مردم  مناینده  رحامنی،  محمدعارف 
شده  پیشبینی  قبل  مدت ها  از  غزنی،  زندان  فاجعه  گفت، 

بود؛ ولی پولیس در این رابطه اقدام نکرده است.
غزنی  پولیس  ضعیف  عملکرد  از  انتقاد  با  رحامنی  آقای 
افزود: »فرمانده پولیس غزنی در پایان مدت خدمت خود 
باید رفته کنج  او  قرار دارد و بدرد مردم غزنی منی خورد؛ 
مسجد بنشیند و در پیشگاه خداوند متعال مناجات کند که 

گناهان کرده و نکرده اش بخشیده شود.«
گفت:  غزنی  مردم  دیگر  مناینده  اعتامدی،  شاه  چمن 
به پیکر غزنی اصابت کرد؛ ۱۰ روز است که  تیر  »آخرین 
وظیفه  اشغال  هم  جدید  والی  و  رفته  غزنی  از  قبلی  والی 

نکرده و غزنی در یک خالی قدرت وجود دارد.«
فراری  زندانیان  که  این  »از  داد:  احتامل  اعتامدی  آقای 
در  پنهانی  دست های  که  است  مشخص  نشده اند،  تعقیب 

پشت این دسیسه بوده است.«
مجلس  در  غزنی  مردم  دیگر  مناینده  قاسمی،  اکرب  علی 
گفت: »روز یک شنبه نیز مخالفین در زندان غزنی دست 
به آشوب زده اند و مسئوالن امنیت ملی به زندان رفته، ۱۹ 
امنیت  ریاست  زندان  به  خود  با  را  خطرناک  زندانیان  نفر 

ملی انتقال داده اند.«
قاسمی افزود: »امنیت ملی از احتامل حمله بر زندان غزنی 
به پولیس خرب داده بود؛ اما پولیس غزنی هیچ اقدام پیش 

گیرانه ای انجام نداده است.«
که  است  »بهرت  پولیس غزنی گفت:  فرمانده  از  انتقاد  با  او 
گیری  کناره  وظیفه اش  از  احرتامانه  غزنی  پولیس  فرمانده 

کند تا مردم خود تصمیم بگیرند.«
حمله بر زندان غزنی به گفته ی محمدعلی احمدی، معاون 
مهاجامن  از  یکی  نخست  که  بوده  طوری  غزنی  والیت 
زندان  ورودی  درواره  در  را  شده  مبب گذاری  موتر  یک 
و  شدند  آن  وارد  دیگر  مهاجم  هفت  بعد  و  کرده  منفجر 

درهای اتاق های زندان را گشودند.

آقای احمد گفت که غیر از مهاجامنی که به زندان حمله 
کردند، افراد دیگری از گروه طالبان نیز در باغ ها و راه های 
مأموران  سوی  به  و  بودند  گرفته  کمین  زندان  به  منتهی 

امنیتی تیراندازی می کردند.
احمدی افزود که این حمله پس از آن سازماندهی و اجرا 
زندانیان  از  تا شامری  بود  قبالً تصمیم گرفته شد  که  شده 
این  با  طالبان  زندانیان  اما  شوند،  منتقل  کابل  به  غزنی  از 

تصمیم موافق نبودند.
نگهداری  زندانی   ۴5۲ زندان  این  در  که  می شود  گفته 
مانده اند.  باقی  آن ها  نفر   ۸۱ حارض  حال  در  که  می شدند 

بیشرت زندانیان اعضای گروه طالبان بودند.
زندان  وارد  که  مهاجامنی  غزنی،  والیت  معاون  گفته ی  به 
او  داشتند.  تن  به  نظامی  یونیفورم  شبیه  لباس های  شدند، 
افزود که در این حمله چهار مأمور امنیتی کشته و هفت تن 

دیگر زخمی شده اند.
و  دارد  موقعیت  غزنی  کیلومرتی شهر  در سه  غزنی  زندان 

تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شود.
در  و  گرفته  عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان  گروه 
گروه  این  عضو   ۱۰ عملیات  این  در  که  گفته  اعالمیه ای 

رشکت داشتند و توانستند ۴۰۰ زندانی را آزاد کنند.
این نخستین رویداد فراری دادن زندانیان از زندان ها کشور 
به سوی  تونلی  با حفر  طالبان  نیز  ثور ۱3۹۰   5 نیست. در 
که  کردند  فراهم  را  زندانی   ۴۷5 فرار  زمینه  قندهار،  زندان 

باعث رشمساری مقام های امنیتی شد.

حکومت  اجرایی  رییس  عبدالله،  عبدالله  روز:  اطالعات   
وحدت ملی می گوید که حکومت موقت در کشور تشکیل 
نخواهد شد و حکومت وحدت ملی بر اساس رای مردم به 

کارش ادامه می دهد.
شورای  نشست  در  سنبله   ۲3 گذشته،  روز  عبدالله  عبدالله 
وزیران تأکید کرد که ذهن مردم از تشکیل حکومت موقت 
دور باشد، زیرا هیچ برنامه ای در داخل و خارج، برای ایجاد 

چنین حکومتی در کشور، وجود ندارد.
حل  راه  موقت  حکومت  تشکیل  که  افزود  عبدالله  آقای 
حکومت  باید  کشور،  در  وضعیت  بهبود  برای  و  نیست 

وحدت ملی نسبت به گذشته بیشرت کار کند.
ملی  وحدت  حکومت  مشکالت،  کنار  در  گفت  او 
نشان می دهد  این دست آوردها  و  نیز داشته  دست آوردهای 
حرکت  در  بهرت  روزهای  سمت  به  سخت  روزهای  از  ما  که 

هستیم.

که  می شود  مطرح  درحالی  عبدالله  طرف  از  اظهارات  این 
در چند روز اخیر نگرانی از »وضعیت صحی رییس جمهور 
دلیل  به  ملی  وحدت  حکومت  شکست  احتامل  و  غنی 

ناکارایی« بیشرت شده است.
اختالف  که  بودند  داده  گزارش  رسانه ها  از  برخی  همچنان 
که  شده  باعث  ملی  وحدت  حکومت  رهربان  میان 
تشکیل  صدد  در  پیشین  جمهوری  رییس  حامدکرزی، 
ایجاد  برای  تالش  کرزی  آقای  ولی  برآید.  موقت  حکومت 

حکومت موقت را رد کرده است.
عبدالرب  از جمله  از رهربان جهادی  از سویی هم، شامری 
در  خود  سخنان  از  بخشی  در  گذشته  هفته ی  سیاف،  رسول 
مراسم تجلیل از سا ل روز کشته شدن احمدشاه مسعود گفت 
فاقد یک »مرجع تصمیم گیری« است و  اکنون  افغانستان  که 
متوجه  »مصیبتی«  اگر  تا  باشد،  داشته  وجود  باید  مرجع  این 

نظام شود، آسیبی به آن نرسد.

به  وی  اشاره  که  است  این  سیاف  گفته ی  این  از  تحلیل ها 
سالمت  وضعیت  و  منایندگان  مجلس  بودن  غیرمرشوع 

رییس جمهور غنی است.
در  موقت  حکومت  تشکل  رد  با  عبدالله  حال،  همین  در 
کشور گفت، حکومت وحدت ملی متعهد به خدمت به مردم 

است و برای بهبود وضعیت بیشرت تالش می کند.
مرصف  کُندی  روند  از  ادامه  در  حکومت  اجرایی  رییس 
 ۲۰ اجرای  گفت،  و  کرد  انتقاد  شدت  به  توسعه ای  بودجه 

درصد از طرح های توسعه  ای در کشور قابل توجیه نیست.
 ۹ در  می شود.  آغاز  میالدی  سال  اول  از  کشور  مالی  سال 
قابل  مقدار  که  نتوانسته  ملی  وحدت  حکومت  گذشته  ماه 

توجه ای از بودجه خود را به مرصف برساند.
براساس گزارش ریاست بودجه وزارت مالیه، تاکنون وزارت 
مرصف  به  را  درصد   ۲۸ قفط  خود  بودجه  کل  از  خانه ها 

رسانده است.

اطالعات روز: حامیت کنده رسانه های آزاد افغانستان )نی( 
در نظرسنجی تازه ی اعالم کرده است که براساس یافته های 
با  شدت  به  افغانستان  رسانه های  و  خربنگاران  نهاد،  این 

سانسور مواجه هستند.
بیداد  کشور  رسانه های  در  سانسور  نهاد،  این  گفته ی  به 

می کند.
دولت  سوی  از  سانسور،  بیشرتین  نی،  نظرسنجی  براساس 
سوی  از  سانسور  می شود.  اعامل  خربنگاران  و  رسانه ها  بر 
در  سانسوری  خود  دوم،  رده ی  در  محلی  زورمندان 
گروه های  دیگر  و  طالبان  سوی  از  سانسور  و  سوم  رده ی 

هراس افگن در رده ی چهارم قرار دارد.
یافته های نی نشان می دهد که بیشرت اخبار نظامی و امنیتی از 

سوی دولت سانسور می شود.
بر  کابل  والیت  در  سانسور  بیشرتین  نی،  یافته های  بربنیاد 

رسانه ها و خربنگاران اعامل می شود.
در گزارش نی آمده است که: »از 5۸ خربنگار پاسخ دهنده 
ندارد،  نفر گفته اند سانسور وجود  تنها دو  در والیت کابل 
دیگر  تن  سه  و  دارد  وجود  سانسور  گفته اند  دیگر  تن   53

پاسخ داده اند که گاهگاهی سانسور وجود داشته است.«
هلمند،  قندهار،  والیت های  در  نظرسنجی،  این  بربنیاد 
لغامن،  غزنی،  لوگر،  بادغیس،  غور،  فراه،  هرات،  خوست، 
گفته اند  پاسخ دهندگان  همه ی  قندوز،  و  سمنگان  زابل، 

سانسور در والیت شان وجود دارد.
پاسخ  بغالن  و  بلخ  بامیان،  والیت های  در  خربنگاران  اما 

داده اند که سانسور وجود ندارد.

این  در  که  گفته اند  خربنگاران  همه ی   بغالن  والیت  در 
والیت هیچ نوع سانسور وجود ندارد، در والیت بلخ بیشرت 
از نصف پاسخ دهندگان گفته اند سانسور وجود ندارد و در 
سانسور  اند  گفته  تنها ۲۰ درصد خربنگاران  بامیان  والیت 

وجود دارد.
در نظرسنجی نی، 335 خربنگار در ۲5 والیت به پرسش های 
مطرح شده در این نظر سنجی پاسخ داده اند و نتیجه ی این 
نظر سنجی وضعیت آزادی بیان در کشور از لحاظ سانسور 

را خیلی وخیم نشان می دهد.
در  گفته اند  نظرسنجی  این  شامل  خربنگاران  درصد   ۷۲
گفته اند  آنان  درصد   ۱۴ دارد،  وجود  سانسور  افغانستان 
گاهگاهی سانسور وجود داشته و کمی بیشرت از ۱3 درصد 

گفته اند سانسور در افغانستان وجود ندارد.
نوع  چه  با  که  بوده  این  نی  نظرسنجی  در  دیگر  پرسش 
سانسور مواجه هستید؟ سانسور از جانب دولت، زورمندان 

محلی، هراس افگنان، و یا خود سانسوری؟
درصد   ۴۸ که:»  آمده  مورد  این  در  نی  گزارش  در 
بر رسانه ها  از سوی دولت  پاسخ دهندگان گفته اند سانسور 
از  سانسور  دیگر  درصد   ۴۶ می شود،  اعامل  خربنگاران  و 
سوی زورمندان محلی را یادآور شده اند، ۴۰ درصد با خود 
سانسوری مواجه بوده اند و ۲5 درصد دیگر گفته اند از سوی 
طالبان و دیگر گروه های هراس افگن با سانسور مواجه اند.«
که کدام  نی  پرسش  این  به  پاسخ  در  پاسخ دهندگان  بیشرت 
می شود؟  سانسور  دولت  سوی  از  معلومات  و  اخبار  نوع 
سانسور  دولت  از سوی  امنیتی  و  نظامی  اخبار  که  گفته اند 

اخبار  و  قضایی  و  عدلی  اخبار  سیاسی،  اخبار  می شود، 
که  دارند  قرار  بعدی  ردیف های  در  ترتیب  به  اقتصادی 

خربنگاران از سوی دولت سانسور می شوند.
بیشرت  محلی،  زورمندان  سوی  از  سانسور  بخش  در 
به  مربوط  اطالعات  و  اخبار  که  گفته اند  پاسخ دهندگان 
کارکرد و فعالیت های فرا قانونی زورمندان محلی از سوی 

زورمندان سانسور می شوند.
هستند،  مواجه  خودسانسوری  با  که  خربنگارانی  بیشرت 
را  برشی  حقوق  جنایات  به  مربوط  اخبار  که  گفته اند 
منی توانند نرش کنند، سپس اخبار نظامی و مربوط به جنگ 

را مجبور می شوند خود سانسوری کنند.
مشکالت  دیگر  پهلوی  در  افغانستان  در  خربنگاران 
و  امنیتی  مشکالت  معلومات،  به  دست رسی  عدم  چون؛ 
برخوردهای ناپسند با سانسور نیز در ابعاد گسرتده به صورت 

جدی مواجه اند.
این در حالی ست که رییس جمهور غنى و عبدالله عبدالله، 
سال  انتخابات  در  ملی،  وحدت  حکومت  اجرايى  رييس 
گذشته رياست جمهورى تعهد منوده بودند که در صورت 
برنده شدن در انتخابات، حاميت از آزادى بيان و رسانه ها را 

در صدر کاری حکومت خود قرار خواهند داد.
گروه »دادخواهى و مصؤنيت خربنگاران« که به تاریخ ۲۴ 
ايجاد  از  به يک سال  نزديک  در حالی که  اعالم کرد  اسد 
حکومت وحدت مىل می گذرد، اما رهربان حکومت بیشرت 
موارد تعهدنامه ی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 

۱3۹3 امضا کردند، عملی نکرده اند.

نمایندگان مجلس: پولیس غزنی،2
 قباًل از حمله به زندان این والیت با خبر بوده است

عبداهلل: 
تشکیل حکومت موقت را در کشور رد کرد

نی: 
سانسور در رسانه های کشور بیداد می کند

مسئوالن امنیتی والیت غزنی 
برکنار شوند 

و  انتحاری  حمله ی  سازماندهی  با  شب،  یکشنبه  طالبان 

مسلحانه، موفق شد 355 زندانی را از زندان مرکزی والیت غزنی 

فرار بدهد. در میان این 355 تن که موفق به فرار شد، 148 

نفر از زندانیانی هستند که به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی 

داشتند.  جنایی  جرایم  دیگر  تن  و 207  بودند  متهم  خارجی  و 

طالبان با انجام حمله انتحاری و موضع گیری در اطراف زندان 

والیت غزنی موفق شدند فرار گروهی از زندان والیت غزنی را 

رقم بزنند و به نیروهای امنیتی نیز آسیب برساند. 

که  می گیرد  صورت  آن  از  پس  مرکزی  زندان  بر  حمله  این 

را  والیت  این  والی  تازگی  به  ملی  وحدت  حکومت  مسئوالن 

این  پولیس  از فرمانده  معرفی کردند و چندی قبل وزیر داخله 

والیت نیز تقدیر کرد. 

در  است. طالبان  افغانستان  ناامن ترین والیات  از  یکی  غزنی 

این والیت فعالیت گسرتده دارد و حضور پر رنگ و قدرت مند 

بر  حمله  توانایی  آن ها  که  شده  باعث  والیت  این  در  طالبان 

باشند. طالبان  داشته  را  این والیت  مرکز  در  امنیتی  نهادهای 

در بسیاری از ولسوالی های این والیت حضور فعال و گسرتده 

دارند. حضور گسرتده طالبان و کنرتول آن ها بر مسیرهای عبور 

و مرور مردم به آن ها قدرت مانور دهی بیشرت داده و طالبان با 

همجوار  والیت های  و  والیت  این  قلمرو  در  که  گروگانی های 

آن فعالیت می کنند، فشارهای زیادی را بر دولت تحمیل کرده 

ریاست  بر  حمله  با  طالبان  گذشته  سال  آن،  بر  عالوه  است. 

امنیت ملی این والیت، تلفات جانی چشم گیر و خسارات مالی 

هنگفت بر شهروندان غزنی و نیروهای امنیتی وارد کرد. امسال 

نیز طالبان با حمله بر زندان مرکزی این والیت که در نزدیکی 

توانایی  که  داد  نشان  دیگر  بار  یک  دارد،  وجود  غزنی  شهر 

حمالت بزرگ بر علیه دولت محلی در این والیت را دارد. 

با وجود این که طالبان در  این والیت حضور فعال و تأثیر گذار 

داشته و در سال های گذشته حمالت خطرناکی را انجام داده 

اند، حکومت مرکزی با اشتباه کالن هیچ وقت سعی نکرد والی 

این والیت را برکنار کند. موسی خان اکرب زاده، والی اسبق این 

والیت بارها متهم به هم سویی با طالبان شد و بسیاری ها او را 

درحالی  این  می دانستند.  غزنی  ناامنی های  در  طالبان  رشیک 

این  در  ناامنی  گراف  که  حوادثی  و  حمالت  میزان  که  است 

اما  یافته است،  والیت را افزایش داده بود، هر سال افزایش 

والی اسبق برکنار نشد و مقتدرانه سال ها بر کرسی این والیت 

تکیه زد. مامشات و برادری اکرب زاده با طالبان باعث شد که 

غزنی مرکز امن برای حضور و فعالیت طالبان باشد و این گروه 

حتا ساختامن  و  والیت  این  در  امنیتی  مهم  اداره  دو  توانست 

والیت را آماج حمله قرار بدهند. 

مصلحت های  اساس  بر  والیت  این  والی  این که  با  هم زمان 

کشنده ی سیاسی سال ها در کرسی والیت باقی ماند، مسئوالن 

امنیتی این والیت نیز بی کفایت و غیر موثر بوده است. متامی 

پاسخ  منتظر  اوقات  اکرثیت  والیت  این  در  امنیتی  نهادهای 

در  که  است  کمی  مواردی  و  بوده  دشمن  حمله ی  به  دادن 

فرماندهان امنیتی این والیت ابتکار حمله و نابودی طالبان در 

این والیت را طرح ریزی و اجرا کرده باشند.

حمله ی اخیر بر زندان مرکزی، ضمن این که پیامدهای غیرقابل 

جربان را بر امنیت کشور تحمیل کرده، یک بار دیگر ثابت کرد 

فرد  جدید  والی  و  کفایت  بی  والیت  این  امنیتی  مسئوالن  که 

که  دارد  مسئولیت  حاال  حکومت  است.  والیت  این  با  ناآشنا 

زمان  در  در کنارش  و  را شدت بخشد  فراریان  تعقیب  عملیات 

بی  دلیل  به  را  والیت  این  امنیتی  مسئوالن  متامی  مناسب 

کفایتی و سهل انگاری از وظیفه سبک دوش و در پرتو قانون 

محاکمه کنند.

و  داخلی  امنیت  علیه  تهدید  جرم  به  که  نفری   148 دست کم 

خارجی از این زندان فرار کرده اند، می توانند 148 حمله انتحاری 

و تروریستی را در این کشور سازماندهی و اجرا کنند. اگر این 

افراد موفق شوند که دوباره دست به اقدام های تروریستی بزنند، 

زمان  حاال  این رو،  از  کرد.  خواهد  ایجاد  را  سنگینی  خسارات 

والیت  این  امنیتی  نهادهای  رهربی  سطوح  در  که  است  آن 

اصالحات اساسی اعامل شود و متامی افرادی که در جلوگیری 

از این حمله مسئولند، محاکمه شوند.

بار  یک  والیت،  این  امنیتی  مسئوالن  و  غزنی  به  توجهی  بی 

دیگر فرصت دادن به طالبان است که قدرت دارند تا حمالت 

این  مرکز  در  دولتی  نهادهای  سایر  بر  را  زندان  بر  شبیه حمله 

شهر انجام بدهند. 
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روزیادداشت



»مشکالت قومی در افغانستان، این کشور را دربرابر خشونت 
آسیب پذیر می کند. برای آشتی دادن تفاوت های قومی، نیاز 

به یک گفت وگوی ملی است«. 
شورش های  با  مؤثری  به طور  بتوانند  افغان ها  این که  برای 
خشونت آمیز در کشورشان مبارزه کنند، آن ها نیاز جدی به 
همدیگرپذیری  درمورد  ملی  گفت وگوی  یک  در  شرکت 
باشد:  باید یک هدف اساسی داشته  این گفت وگو  دارند. 
آشتی دادن تفاوت های قومی در یک سطح ملی. تعصب 
و نارواداری مذهبی، محرومیت های اقتصادی و فقر مطلق، 
آسیب پذیری جغرافیایی، و مستعدبودن جامعه برای پذیرش 
خشونت، اصلی ترین محرک های درگیری طوالنی مدت در 
افغانستاِن امروز هستند. استدالل من این است که مسئله ی 
بی اعتمادی قومی، در قلب تمام این مشکالت وجود دارد. 
جنگی  جمله  از  افغانستان،  در  کشمکش ها  سیاسی ترین 
مستقیم  نفوذ  دلیل  به  است،  درجریان  حاضر  درحال  که 
خارجی ها، تبدیل به یک جنگ تمام عیار شده اند. هیچ چیز 
بیشتر از مسئله ی بی اعتمادی قومی، افغان ها را دربرابر نفوذ 
خارجی آسیب پذیر نمی کند. زمانی که خارجی ها در اجرای 
برنامه های سیاسی خود ازطریق دولت مرکزی در افغانستان 
شکست می خورند، آن ها رهبران متعصب و کوته اندیشی از 
گروه های قومی مشخص را استخدام می کنند تا برای آن ها 

کار کنند. 
اصلی  –گردانندگان  طالبان  اکثریت  پشتون ها  که  درحالی 
شورش های خشونت آمیز- را تشکیل می دهند، تاجیک ها، 
هزاره ها، و ازبک ها نیز نقش اساسی در تشجیع و حفظ آن، 
به خصوص در مناطق غیرپشتوزبان، ایفا می کنند. از آن جا 
که شورش اصلی در افغانستان توسط گروه های چندقومی 
باید  قومی،  زمینه های  تمام  از  افغان ها  است،  شده  انجام 
کنند.  فصل  و  حل  را  قومی  بی اعتمادی  مشکل  نخست 
بنابراین، تمام مردم و حکومت، باید در یک روند عمومی 
صلح و آشتی شرکت کنند که تمرکز آن بر همدیگرپذیری 
مسئله  این  درک  باید  گفت وگو،  این  اصلی  هدف  است. 
در  را  ملت  قومی،  بی اعتمادی  مشکل  چرا  که  باشد 
معرض وحشت و ستم گری قرار می دهد. این ارتباط میان 
ناآرامی های موجود و بی اعتمادی های قومی، باید درک و 

ریشه یابی شود. 
بررسی  ملی  گفت وگوی  یک  در  ارتباط،  این  که  زمانی 
مقابل  در  تاثیرگذار  ایجاد یک جبهه ی  آن،  از  شود، پس 
شورش های خشونت آمیز، که می تواند روزانه جان بسیاری 
از افغان ها را نجات بدهد، امکان پذیر می شود. نمی توان با 
ناآرامی ها در افغانستان، در تالش های جداگانه ای در قریه ها، 
این  یا در سطح منطقه ای مبارزه کرد.  ولسوالی ها، والیات 
جنگ باید در سطح ملی اتفاق بیفتد. شورشیان باید پناه گاه 
و حمایت خود را در بین گروه های قومی خودشان از دست 
این صورت، در چنین جامعه ی چندقومی  بدهند، در غیر 
مانند افغانستان، شورشیان همواره راهی برای استفاده از این 
بزرگ ترین  پیدا می کنند. درحالی که  بنیادی  حمایت های 
گروه های قومی در افغانستان پشتون ها، تاجیک ها، هزاره ها 
و ازبک ها هستند، گروه های قومی دیگری چون ترکمن ها، 
این  در  نیز  گروه ها  دیگر  و  بلوچ ها  نورستانی ها،  ایماق ها، 
نخستین  معموال  پشتون،  شورشیان  دارند.  حضور  کشور 
خط حمایتی خود را در جوامع پشتوزبان در جنوب و شرق 
کشور می یابند. شورشیان تاجیک، هزاره و ازبک، ریشه های 
خود را در جوامعی که اساسا اقوام خود آن ها هستند و در 
مناطق  و  فاریاب  جوزجان،  بدخشان،  مانند  والیت هایی 

دیگر، پیدا می کنند. 

بحثی در این وجود ندارد که مسئله ی بی اعتمادی قومی، در 
اصل شکل گیری یک دولت واحد، انعکاس پیدا می کند. 
شد  روشن  گذشته،  سال  ریاست جمهوری  انتخابات  در 
به دست  مناطق جغرافیایی  از  را  بیشترین آرا  که کاندیداها 
دارند.  قدرت مندتری  قومی  جایگاه  آن ها  که  می آورند 
در  عبدالله  عبدالله  پیشتاز،  کاندید  دو  میان  مثال،  برای 
رای گیری  برنده ی  تاجیک،  عمدتا  جوامع  در  اولیه،  نتایج 
بود و اشرف غنی حدود سه چهارم آرا در مناطق پشتون را 
در  شهروندان،  میان  روزمره  مکالمات  در  داشت.  خود  با 
فضای رسانه ای، در بازار، در ادارات دولتی، و در موسسات 
نیست که چگونه  این  نقطه ی کانونی بحث ها  دانشگاهی، 
دموکراتیک  و  پلورالیستی  جامعه ی  یک  ایجاد  به سوی 
پیش برویم، یا این که چگونه با رهبران فاسدی که در دولت 
بی عدالتی  فقر،  با  چگونه  یا  کنیم،  مقابله  دارند  جایگاهی 
کنیم؛  مبارزه  هوا،  و  آب  آلودگی  و  تروریسم،  اجتماعی، 
درعوض، بحث بر این است که چگونه یک گروه خاص 
قومی، در به دست آوردن قدرت سیاسی و ملی بیشتر نسبت 

به دیگران، توجیه می شود. 
دیگر  توسط  می کنند  احساس  قومی،  گروه  هر  اعضای 
اعتبار  کسب  برای  و  است،  شده  خیانت  آن ها  به  گروه ها 
اخالقی،  به رسمیت شناختن  و  اجتماعی،  حمایت  عاطفی، 
آن ها به اعضای گروه قومی خودشان رو می آورند. حتا اگر 
اعضای گروه های مختلف قومی، در اجتماع ها، محله های 
خانوادگی،  روابط  حتا  و  دوستی  تجارت،  سکونت، 
از  هنوز  ملت،  یک  به عنوان  افغان ها  داشتند،  اشتراکاتی 
اتحاد   ۱۹۸۹-۱۹۷۹ جنگ های  با  که  اجتماعی  آشفتگی 
جماهیر شوروی آغاز شد، عبور نکرده اند. در این جنگ، 
زخمی  میلیون  سه  شدند،  کشته  افغان    ۸۷۰۰۰۰ از  بیشتر 
گشتند، یک میلیون آواره ی داخلی و بیشتر از پنج میلیون 
خروج  از  پس  بالفاصله  شدند.  کشور  از  فرار  به  مجبور 
نیروهای ایاالت جماهیر شوروی از افغانستان، یک جنگ 
گروه های  تمام  که  شد  آغاز  بی رحمانه  و  طوالنی  داخلی 
با  کنترل،  گرفتن  به دست  و  قدرت  سر  بر  اصلی،  نژادی 
یکدیگر می جنگیدند و در اعمالی تالفی جویانه، خشونت، 
وحشت، شکنجه، زندان و تجاوز، تبدیل به بخشی از زندگی 
روزمره شد. اگرچه از بعضی جنبه ها این مسئله قابل توجیه 
است که چرا افغان ها، تااین حد به دیگر گروه های قومی در 
کشورشان بدبین هستند، حفظ چنین سوءظن و بدگمانی، 
به همان اندازه، برای ثبات ملی در این کشور، تاثیر مخرب 

دارد. 
مردم افغانستان، باید از چالش بی اعتمادی قومی عبور کنند 
بپذیرند، در غیر  به عنوان اعضای یک ملت  و یکدیگر را 
از  همچنان  تقسیم شده،  ملِت  یک  به عنوان  صورت،  این 
بین المللی رنج  تروریست های  و  تروریستان داخلی  دست 
از مرزهای خود  باید کمی آن طرف  خواهند کشید. آن ها 
نگاهی بیندازند و از همسایه های خود به عنوان الگو استفاده 
کنند. دیگر ملت ها مانند چین، هند، و پاکستان، خیلی بیشتر 
نژادی،  و  مذهبی،  زبانی،  فرهنگی،  لحاظ  از  افغانستان،  از 
متنوع هستند؛ بااین وجود، تنوع و تفاوت آن ها، منبعی نشده 
عمل  آزادی  خشونت آمیز  رفتارهای  در  آن ها  به  تا  است 
بدهد. درحالی که این ملت ها و دیگر ملت هایی که ازلحاظ 
قومی و نژادی تنوع دارند نیز کامال از بی اعتمادی قومی رها 
نیستند، اما آن ها بی اعتمادی را در سطحی که ثبات و امنیت 
ملی آن ها را با خطر مواجه کند، چنان که در افغانستان اتفاق 

می افتد، تجربه نمی کنند.
در گفت و گوی ملی، آشتی قومی، بخشش، و وحدت ملی، 

اهداف،  این  به  دست یابی  برای  شود.  گرفته  نظر  در  باید 
سازمان دهندگان و مدیران این ابتکار، باید هم از خودشان 
و هم از کسانی که در این گفت وگو با آن ها همراه هستند، 
از  هرکدام  اعضای  آیا  بپرسند.  ریشه ای تری  سواالت 
گروه های قومی، حقی برای انتخاب قومیت خود داشته اند؟ 
هم وطنان خود  نتواند  است کسی  ممکن  بنابراین، چگونه 
را براساس تفاوتی که آن ها هیچ انتخابی در آن نداشته اند، 
دوست داشته باشد، به آن ها مهر بورزد و از آن ها محافظت 
کند؟ در این گفت وگو، افغان ها باید یک روایت ملی جدید 
قومیت،  در  انتخاب  حق  عدم  مسئله ی  که  کنند  ترویج  را 
برگزاری چنین  امید در  باشد. کم ترین  در آن مطرح شده 
گفت وگویی، این است که ارتباط میان بی اعتمادی قومی و 
شورش ها و ناآرامی های جاری در کشور را، به افغان ها نشان 
می دهد و این مسئله را  ناممکن می سازد تا پس از این نیز 
آن ها تنها ناظر این باشند که هم وطنانشان –نه تنها از گروه 
قومی خودشان-، بی دفاع کشته می شوند. هنگامی که افغان ها 
از مشکل بی اعتمادی قومی عبور کردند، آن ها به عنوان یک 
نیروی قدرت مند که توان شکست دادن تروریسم را به طور 
کامل دارند، و می توانند از آزادی های مدنی خود به درستی 

بهره ببرند، ظاهر می شوند.
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متعاقباً  کردند.  حمله  غزنی  والیت  در  زندانی  بر  کردند  لطف  طالبان 

بیشرت از 300 زندانی از روی کرم و قدردانی، از این زندان فرار کردند. 

مقامات امنیتی غزنی بدون هیچ تعارفی مهر تایید بر این بزم لطف و 

کرم طالبان و زندانیان زندان غزنی کوبیدند. نگرانی های به جای مردم 

حاکی از آن است که این زندانیان، در طول مدتی که در زندان بوده 

وحشیانه  و  تروریستی  کارهای  از  دست  که  نکرده  فکر  این  به  هرگز 

آزاد  روز  یک  حرست  و  شده  عقده مند  بیشرت  روز  هر  بلکه  بردارند، 

و  زندانیان گران خشم  این  اینکه  اند.  را خورده  انتقام گرفنت  و  بودن 

مزیدالدرد چه بالیی بر غزنی خواهند آورد، هنوز زود است که ُدرفشانی 

کنیم. 

روزگاری  عجب  اند.  کشور  از  فرار  فکر  به  مردم  جوانان  این طرف 

چهاردیواری  طالبان،  برای  طالبان.  هم  فرار،  فکر  به  ما  هم  داریم، 

این  از  اگر  می کنند  فکر  آن ها  که  است  خفه کننده  جای  زندان 

برای  تلف خواهند شد.  بیهوده  نشوند، عمر شان  بیرون  چهاردیواری 

مردم، اما این کشوری به اسم افغانستان است که حکم زندان را به 

خواهد  تلف  بیهوده  شان  عمر  نکند،  فرار  کشور  از  اگر  و  گرفته  خود 

نه؟  یا  اند  به جانب  بگویم که حق  شد. در قسمت طالبان منی توانم 

اما در قسمت جوانان، تا جایی می توان قضاوت کرد که فرار و ترک 

وطن، به نفع شان است تا به رضر شان! 

من دلیل دارم، لطفاً اول دلیلم را بشنوید، بعداً اگر خواستید مرا ناصفا 

پای  به  عالقه  با  اسالمی،  امارت  فروپاشی  از  بعد  جوانان  بگویید. 

درس و تحصیل نشستند، تالش کردند تا بعد از تحصیل، مفید باشند. 

اما خیلی زود به حکومتی مواجه شد که به امضای یک فرد جهادی، 

می داد  اهمیت  بیشرت  مملکت  خرپول  یک  و  وزیر  یک  وکیل،  یک 

استندرد  تحصیل  آن که  با  تخصصی.  دانش  و  تحصیلی  سند  به  تا 

کنار  در  حکومتی  مقامات  این  بازهم،  اما  ندارد،  وجود  افغانستان  در 

طالبان، دست و بال جوانان وطن را بست. 

و قدرت مند شدن طالبان مواجه  ناامنی  با خطرات  از یک سو  جوانان 

اسالمی  جمهوری  فاسد  و  اسالمی  حکومت  با  دیگر  سوی  از  اند، 

افغانستان،  از  بیرون  اما،  ندارد.  به مردم  افغانستان که هیچ تعهدی 

جانی  طالبان  ترس  اقل  حد  است،  برآورده  جوانان  رویای  از  بخشی 

وطن  ترک  و  فرار  از  موجی  با  امروزه  خاطر،  همین  به  ندارد،  وجود 

که  است  اهمیت  قابل  قدری  به  فرار  و  فرار  داستان  این  مواجه ایم. 

یکی از دو بزرگواران حکومت با خاطر جمع و خیال آسوده به بقیه ی 

کسانی که تا هنوز فرار نکرده اند، امیدواری می دهد که خیال حکومت 

بود.  پابرجا خواهد  بیرون کنید! حکومت وحدت ملی  از رس  را  موقت 

وی دلیل می آورد که از یک سو جوانان فرار کرده اند و نیروی برپایی 

فرار  طالبان  دیگر  طرف  از  و  است  کاهش  حال  در  موقت  حکومت 

می کنند و نگرانی مردم از طالبان بیشرت و امیدشان به حکومت وحدت 

ملی هم افزایش پیدا می کنند. پس، حتی اگر محرتوم رییس جمهور 

به  هم چنان  و  بود  خواهد  رسجایش  حکومت  این  شود،  مرحوم  هم 

خدماتی که در این نه ماه برای وطن انجام داده، ادامه خواهد داد. 

)با پوزخند(

به حکومت  را شنید،  فرار  فرار  داستان  وقتی  الکوزی  حتی خان جان 

هشدار داد که اگر هم چنان یخن تجار را بگیرید و نگذارید آن ها به 

بدهند، ممکن  ادامه  زندگی  اجناس بی کیفیت و مسموم کردن  تورید 

تجار هم فرار کنند و تجار نسبت به هر طبقه ی دیگر، بهرت و بیشرت 

زمینه ترک وطن را دارند.

ریاست  ارگ  نشده ای  فاسد  تاهنوز  مقامات  از  یکی  حال  همین  در 

جمهوری اعالم کرد که به ما چه؟ فرار کنید، چیز از کی پاره است؟ 

خیلی که اعصاب ما را خراب کردید، می رویم بی بی مرکل را فشار 

می دهیم که مردم افغانستان را به کشورت اقامه ماندن نده! آن وقت 

مرد ببینم که چیز پاره کرده به اروپا برود؟!

شعرهای  مملکت  این  برای  سال  چهل  که  مملکت  شاعران  از  یکی 

عاشقانه و حامسی رسوده بود، چند روز پیش در کامل ناامیدی این 

را  خود  خورده  مبالیل سوخته  و سپس  وطن رسود  در وصف  را  شعر 

برای همیشه راحت کرد:

شوق هجران تو لربیز شد از کاسه ی رس

همه تن پا شده ایم، راه برون رفت کجاست؟!

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

شوق هجران تو لبریز شد
 از کاسه ی سر همه تن پا شده ایم، 

راه برون رفت کجاست؟!

خشونت در افغانستان، 
ریشه در قوم گرایی دارد

فارین پالیسی

نبی سهاک

مرتجم: معصومه عرفانی

مردم افغانستان، باید از چالش 
بی اعتمادی قومی عبور کنند و 
یکدیگر را به عنوان اعضای یک 

ملت بپذیرند، در غیر این صورت، 
به عنوان یک ملِت تقسیم شده، 

همچنان از دست تروریستان 
داخلی و تروریست های 

بین المللی رنج خواهند کشید. 
آن ها باید کمی آن طرف از 

مرزهای خود نگاهی بیندازند و 
از همسایه های خود به عنوان 

الگو استفاده کنند. دیگر ملت ها 
مانند چین، هند، و پاکستان، 
خیلی بیشتر از افغانستان، از 
لحاظ فرهنگی، زبانی، مذهبی، 

و نژادی، متنوع هستند؛ 
بااین وجود، تنوع و تفاوت 

آن ها، منبعی نشده است تا به 
آن ها در رفتارهای خشونت آمیز 

آزادی عمل بدهد. درحالی که 
این ملت ها و دیگر ملت هایی 
که ازلحاظ قومی و نژادی تنوع 
دارند نیز کامال از بی اعتمادی 
قومی رها نیستند، اما آن ها 
بی اعتمادی را در سطحی که 
ثبات و امنیت ملی آن ها را 
با خطر مواجه کند، چنان که 

در افغانستان اتفاق می افتد، 
تجربه نمی کنند.



قدرت  به  رسیدن  زمان  از  غنی  اشرف  خارجی  سیاست  اصلی  ویژگی 
او  سازش جویانه ی  حرکت  بوده است.  پاکستان  با  روابط  سرگیری  از 
نگریسته  طالبان  با  روند صلح  آغاز  برای  کلیدی  مثابه  به  پاکستان  با 
می شد. در دیدگاه استراتژیک غنی تأمین آینده ی افغانستان از طریق 
همکاری های اقتصادی و سیاسی منطقه ای نیز حیاتی دانسته می شد. 
به جای آن، افغانستان و پاکستان اکنون در مسیری حرکت می کنند که 
تهدید آن وجود دارد که روابط دو کشور را تا سطحی پایین بیاورد که در 
بیشتر از دو دهه ی اخیر مشاهده نشده است. اگر چنین ادامه یابد، خود 
همین حکومت وحدت ملی و دولت افغانستان با خطر مواجه خواهد شد. 
نزولی  سیر  هم  با  مرتبط  افسانه ی  سه  فروریختن  از  پس  روابط  این 
افغانستان و هم در  نزد حکومت  افسانه هایی که هم در  گرفته است، 
نزد متحدان امریکایی و اروپایی اش وجود داشتند. افسانه ی نخست این 
اعضای  که  توافق سیاسی  نتیجه ی یک  در  افغانستان  بحران  که  بود 
شورش در آن سهم گرفته بتوانند، حل خواهد شد. افسانه ی دوم، طالبان 
نشان می داد.   مراتب  دارای سلسله   و  و یک گروه منسجم  ملی گرا  را 
افسانه ی سوم مبتنی بر این نظر بود که دهه ها شک و بی اعتمادی بین 
افغانستان و پاکستان می تواند از طریق دپلوماسی دوراندیشانه و قاطع 
ادامه  دلیل هم چنان  این  به  اما  بودند.  افسانه  اینها  رفع گردد. همه ی 

داشت که این خیال پردازی ها راحت و مناسب حال بودند. 
رهبران افغانستان و نیز مردم و مقام های خسته از جنگ امریکا و اروپا 
با یک بحران رام نشدنی مواجه بودند که پیروزی آشکار نظامی در آن 
به چشم نمی آمد. آنها می خواستند این را باور کنند که رسیدن به یک 
پایان خواهد بخشید. این سبب شد  با طالبان جنگ را  توافق سیاسی 
پس  پا  برای  راهی  افغانستان  نظامی حکومت  حامیان  و  شریکان  که 
فعال  هم چنان  افغانستان  در  می توانستند  آنها  کنند.  پیدا  کشیدن شان 
بمانند و اکثر دست آوردهای افغانستان از سال 2001 بدین سو را حفظ 
کنند. فرض بر این بود که طالبان خسته  و ناتوان شده اند و رهبران این 
گروه به این نتیجه رسیده اند که تسخیر کشور مانند دهه ی 1990 برای 
آنان ناممکن است و یک معامله ی بزرگ برای شریک ساختن معنادار 

قدرت می تواند برای آنان جذاب باشد. یک حکومت انتخابی مردمی و 
با یک نیرویی 350 هزار نفری که حمایت بین المللی را با خود داشته 
باشد، طالبان را به این نتیجه خواهد رساند که دیگر نمی توانند مراکز 

شهرهای مهم را به دست آورند. 
این نیز الزم بود که دیده شود آیا شورای رهبری طالبان )شورای کویته( 
صالحیت مذاکره درباره ی یک توافق وسیع صلح را دارد؟ شکاف ها در 
داخل این گروه به این دلیل دست کم گرفته می شد که در نهایت همه ی 
اعضای گروه به رهبر معنوی شان، مال عمر، وفادار بودند و با آنکه دستی 
در فرماندهی طالبان نداشت، حرف نهایی را می زد. با وجود پیوندهای 
آشکار طالبان با القاعده و سازمان های جهادی پاکستانی، کارآمدتر آن 
را در سطح  داد که خواست های شان  را گروهی نشان  بود که طالبان 
ملی مطرح می کنند و مطالبات ایدیولوژیک ندارند و بنابراین، احتمال 
دارد به توافقی راضی گردند و قانون اساسی افغانستان هم حفظ شود. 

افسانه ی سوم باعث می شد که باور شود که رهبری نظامی و غیرنظامی 
یک  توسط  پاکستان  منافع  که  رسیده اند  نتیجه  این  به  پاکستان 
تأمین می شود  بهتر  اشرف غنی  رهبری  به  متحد  و  باثبات  افغانستان 
به  طالبان  از  استراتژی حمایت  از  که  باشند  داشته  تمایل  شاید  نیز  و 
مثابه نیروی مانع چندچارچه شدن افغانستان دست بردارند. این نیز به 
موقع به نظر می رسید که تصور می کردیم که غنی با اعتماد بنفسش از 
طریق دپلوماسی شخصی می تواند پاکستان را قناعت دهد که طالبان را 
کنترل کند و در کمال ناباوری و شکاکیت مردم افغانستان، با پاکستان 

راه سازش در پیش گیرد. 
برای  تالش  ماه  هشت  تقریبا  فروریختند.  افسانه ها  این  همه ی  اما 
افشاشدن  یافت.  پایان  ناگهان  می  ماه  در  پاکستان  با  روابط  بهبود 
امضای مخفیانه ی توافق نامه ی همکاری استخباراتی میان پاکستان و 
افغانستان سبب اعتراض خشم آلود شد و غنی و مشاورانش را غافل گیر 
کرد. او فورا مجبور شد که به عقب پا بزند و برای آرام کردن احساسات 
مردم، غنی ضد پاکستان شد و از آن کشور خواست که در برابر طالبان 

اقدام های جدی روی دست گیرد. 

در آن وقت پاکستان مسئول سلسله ای از حمله های تروریستی بر کابل 
و جاهای دیگر دانسته می شد که در ماه جون آغاز گردیده بودند. و در 
جناح بندی های  و  شکاف ها  عمر،  مال  مرگ  آشکارشدن  جوالی،  ماه 
داخل طالبان را آشکار ساخت و گروه های ناراضی را تقویت کرد. بعضی 
از آنان به گروه تازه ظهور دولت اسالمی )داعش( پیوستند. همه ی آنها 
و  افغانستان  روابط  اکنون  می دهند.  ترجیح  صلح  بر  را  جهاد  ادامه ی 
پاکستان نفس های آخرش را می کشد و روند صلح در حال احتضار قرار 
دارد. پس از مرگ مال عمر، مال منصور تالش کرده  که موقعیتش به 
حیث رهبر بالمنازع طالبان را تحکیم بخشد و انجام مذاکره را نکوهش 
کرده است. تعیین سراج الدین حقانی به حیث یکی از رهبران ارشد این 
گروه، واگذارکردن امتیاز به سرسخت ترین مخالفان گفت وگوهای صلح 
زمینه سازی  برای  پاکستان  به  تأکیدش  از  غنی  زمان،  عین  در  است. 
برای صلح، خواستار دست گیری کسانی شده است که قبال امیدوار بود 
با آنها مذاکره  کند. او مستقیما دست پاکستان را در تلفات غیرنظامیان 
نیروهای  که  گفته است  رجزخوانی  با  اجرائیه،  رییس  و  دانسته  دخیل 
امنیتی افغانستان می توانند برای از بین بردن پیکارجویان طالبان، از مرز 
رد شوند. سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفته که پاکستان پیشاپیش 

وارد یک جنگ اعالم نشده با افغانستان شده  است. 
با خویشتن داری واکنش نشان  به روی دادها  تا کنون نسبت  پاکستان 
افغانستان  حکومت  اتهام های  به  مستقیم  پاسخ  دادن  از  است.  داده 
خودداری کرده  و از افغانستان خواسته است که تبلیغات ضد پاکستانی 
بورس   3000 آوردن  در  تعلیق  به  با  پاکستان  بخشد.  توقف  را  خود 
است.  داده  نشان  را  خود  نارضایی  افغانستان  دانشجویان  به  تحصیلی 
اما رهبران آن کشور می گویند که آنان »بازو به بازو در کنار برادران 
افغان ]شان[« می ایستند و حمله های مرگبار تروریستی را تقبیح کرده  اند. 
آنان اصرار کرده اند که به تسهیل گفت وگوهای صلح با طالبان هم چنان 

متعهد هستند. 
اما  ویران کننده است،  کشور  هردو  برای  جدی  صورت  به  روابط  قطع 
توقف  با  می تواند  پاکستان  خشکه.  به  محاط  افغانستان  برای  بیشتر 

از  تجارتی  کاالهای  )عبور  ترانزیتی  فعالیت های  و  دوطرفه  تجارت 
کردن  منع  با  پاکستان  بزند.  جدی  آسیب  افغانستان  به  کشور(  این 
دسترسی افغانستان به بندر کراچی، می تواند اقتصاد افغانستان را فلج 
کند.  جبران  را  آن  اندک  بخش  می تواند  فقط  ایران  بندرهای  سازد. 
بدون همکاری پاکستان، امیدواری های افغانستان برای تبدیل شدن به 
چهارراه تجارتی منطقه تبدیل به هیچ می شود و پالن های تازه برای 
کشیدن لوله ی گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند 
از میان خواهد رفت. اگر پاکستان تصمیم بگیرد که سه ملیون مهاجر 
ثبت نام شده و نشده ی این کشور را به داخل افغانستان بفرستد، اقتصاد 

و ثبات سیاسی این کشور زیر فشارهای جدی قرار خواهد گرفت. 
و  یابد  افزایش  پاکستان  و  افغانستان  مرز  در  تنش ها  دارد  احتمال 
پایان  به  اخیر  ماه های  در جریان  نظامی  در همکاری های  پیشرفت ها 
پناه گاه های  بردن  بین  از  برای  امیدواری  گونه  هر  و  رسید  خواهد 
تروریستان در خاک پاکستان از میان خواهد رفت. احتمال دارد روابط 
از  پاکستان  نگرانی های  با آن  یابد و هم زمان  بهبود  افغانستان و هند 
افزایش خواهد  آن کشور  امور  در  و دخالت  توسط هند  محاصره شدن 
یافت. شاید افغانستان از هند بخواهد نقش اقتصادی قوی تر بازی کند. 
برانگیختن احساسات ملی گرایانه در پاکستان شورشیان را در کشمیر و 
بر ضد افغانستان بیشتر خشم گین خواهد کرد. دامن زدن به احساسات 

ملی گرایانه در افغانستان داعیه ی پشتونستان را تازه خواهد ساخت.  
و  غنی  شود.  این  از  تیره تر  روابط  که  نگذارند  پاکستان  و  افغانستان 
عبداهلل باید پیامدهای خراب شدن روابط با پاکستان را با احتیاط محاسبه 
کنند.  پاکستان می تواند فعالیت های شورشیان را بیشتر از این محدود 
سازد و همکاری آی اس آی با آنان را متوقف کند. اما حاال شاید آنان 
بدتر  از  جلوگیری  برای  باشند.  نداشته  کار  این  برای  تمایلی  چندان 
نقش  این  می تواند  چین  باشد.  میان جی  نیاز  به  شاید  وضعیت  شدن 
را بازی کند. هردو کشور باید بدانند که بزرگترین دشمن شان تندروی 
پیکارجویانه  است و بدون یک دیگر هیچ  کدام نمی تواند آرام و امن باشد. 
چه بخواهند چه نخواهند، سرنوشت هردو کشور با هم گره خورده است.  

اطالعات روز: ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه ای 
از کشته شدن یک فرمانده بلند پایه گروه تروریستی القاعده 
و تخریب چهار قرارگاه این گروه در والیت پکتیکا خبر داده 

است.
امنیت ملی گفته، نیروهای امنیتی کشور با همکاری نیروهای 
قرارگاه  چهار  باالی  را  ویژه ی  عملیات  )ناتو(  قاطع  حمایت 
جنید،  »قسیم،  قوماندان  مستعار  نام های  به  مشهور  »خرم« 
حسن و خدمه« در قریه ی مختارمینه ولسوالی گومل والیت 

پکتیکا راه اندازی کرده بودند.
به گفته ی امنیت ملی، در این عملیات افزون بر کشته شدن 
نیز  گروه  این  از  دیگر  تن   7 القاعده،  پایه  بلند  فرمانده  یک 

کشته شده اند.
این قرارگاه ها، 19  از  افزوده که  این خبرنامه  امنیت ملی در 

قبضه راکت انداز rpg با 53 فیر مرمی آن، 3 پایه دهشکه 
همراه با 36 جعبه مرمی آن، یک پایه هاوان همراه 36 فیر 
مرمی آن، یک میل کالشینکوف همراه 1000 فیر مرمی آن، 
یک پایه توپ 82 ملی متری همراه با 92 فیر مرمی آن، 15 
 25 کنترل،  ریموت  ماین  عدد   12 پرسونل،  ماین ضد  حلقه 
فیر مرمی توپ، 6عدد لبتاپ، 4 عدد جی پی اس، یک پایه 
دستگاه البراتوار مواد انفجاری و مقدار دیگر تجهیزات نظامی 

و وسایل انفجاری به دست آمده است.
به نقل از این خبرنامه، افزون بر این ها، مقدار زیادی تجهیزات 
طبی  لوازم  و  تبلیغاتی  ورق های  مخدر،  مواد  دیگر،  نظامی 

کشف و بدست آمده است.
است  تروریستی  متعدد  گروه های  جمله ی  از  القاعده  گروه 
از  شماری  مسئول  گروه  این  دارد.  فعالیت  افغانستان  در  که 

مختلف  نقات  در  ناآرامی ها  و  انتحاری  تروریستی،  حمالت 
کشور می باشد.

در همین حال امنیت ملی در خبرنامه ی دیگر از کشته شدن 
والیت  در  بمب  موتر  یک  بردن  بین  از  و  انتحاری  فرد  دو 

ننگرهار خبر داده است.
و  نظامی  مسئول  اول زی،  عبدالعلیم  ملی،  امنیت  گفته ی  به 
این  پور  لعل  ولسوالی  برای  طالبان  نام نهاد  ولسوال  گل آغا، 
والیت، قصد داشتند تا یک عراده موتر مملو از مواد انفجاری 
را توسط دو فرد انتحاری، ملبس با واسکت های انتحاری به 
جالل آباد  شهر  به  تهاجمی  و  انتحاری  حمله  انجام  منظور 
انتقال دهند. این افراد قبل از رسیدن به هدف توسط مأموران 
امنیت ملی طی برخورد مسلحانه کشته و موتر آن ها نیز انفجار 

داده شده است.

4

قطع روابط به صورت جدی برای هردو کشور 
ویران کننده است، اما بیشتر برای افغانستان 
محاط به خشکه. پاکستان می تواند با توقف 
تجارت دوطرفه و فعالیت های ترانزیتی )عبور 
کاالهای تجارتی از این کشور( به افغانستان 

آسیب جدی بزند. پاکستان با منع کردن 
دسترسی افغانستان به بندر کراچی، 

می تواند اقتصاد افغانستان را فلج سازد. 
بندرهای ایران فقط می تواند بخش اندک 

آن را جبران کند. بدون همکاری پاکستان، 
امیدواری های افغانستان برای تبدیل شدن 

به چهارراه تجارتی منطقه تبدیل به هیچ 
می شود و پالن های تازه برای کشیدن لوله ی 

گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به 
پاکستان و هند از میان خواهد رفت. اگر 

پاکستان تصمیم بگیرد که سه ملیون مهاجر 
ثبت نام شده و نشده ی این کشور را به داخل 
افغانستان بفرستد، اقتصاد و ثبات سیاسی 

این کشور زیر فشارهای جدی قرار خواهد 
گرفت. 

امنیت ملی: 
یک فرمانده بلند پایه القاعده 

کشته و 4 قرارگاه این گروه
 در پکتیکا تخریب شد

مسیر خطرناک روابط افغانستان-پاکستان 
نویسنده: ماروینگ جی. وینباوم                                                               ترجمه: جواد زاولستانی                                                                          منبع: فارن پالیسی 
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هرچند اسد قدرت کارهای خود را دست باال گرفته است، اما 
دیده  مثبت  بسیار  او،  چشم انداز  از  نظامی  و  سیاسی  شرایط 
می شود. ارتش، جنگ جویان طرف دار اسد و متحدینی مانند 
حزب الله، کنترل خود را بر دمشق و کوه های قلعمون در امتداد 
البته  می دهند.  گسترش  حمص،  ایالت  و  شهر  و  لبنان،  مرز 
آن ها این پیروزی ها را به کُندی کسب می کنند؛ و این امر، از 
برای دولت سنگین  تلفات،  از  اجتناب  و  نظر کمبود مهمات 
بازرسی  پست های  در  که  سربازانی  از  عده ای  می شود.  تمام 
بجنگند.  کسی  با  بخواهند  که  نمی آید  به نظر  هستند،  مستقر 
آن ها  به سادگی  شورشیان،  محله های  تصرف  به جای  دولت، 
فرار  به  مجبور  ملکی  مردم  به این ترتیب،  می کند.  بمباران  را 
باقی می ماند، جنگ جویان و خانواده های  می شوند و آن چه 
آن ها، یا کسانی هستند که جایی برای رفتن ندارند. آب و برق 
در مناطق تحت محاصره قطع است. در اوایل 2014، در ادرا، 
نیروهای  هجوم  شاهد  دمشق،  شمالی  حومه ی  در  منطقه ای 
توانسته  که  بودم  ساختمانی  مجتمع  یک  به  النصره  جبهه ی 
و  علوی ها  کشتن  برای  فاضالب،  کانال های  ازطریق  بودند 
ادامه داد  به محاصره اش  اما دولت، همچنان  بیایند.  مسیحیان 

و ضدحمله ای ترتیب نداد.
آتش بس های زیادی در این منطقه در جریان است که چیزی 
»برزه«  نام  به  منطقه ای  پیش، در  ندارند. چندی  تسلیم  از  کم 
بودم، جایی که جنگ جویان ارتش آزاد سوریه مهمات خود 
را نگهداری می کردند. یک فرمانده ی شورشیان به من گفت 
کنند،  آزاد  برزه  از  را  زندانی   350 آن ها  داشتیم  انتظار  »ما 
با  او  فرستاده اند«.  ما  به  جسد  سه  تنها  تاکنون  درعوض  اما 
ناامیدی از من پرسید آیا کسی را در استخبارات نظامی سوریه 
برای شان رخ  اتفاقی  بگوید چه  به آن ها  بتواند  می شناسم که 

داده است.
از آن است که  بسیار رنگارنگ تر  چشم انداز سیاسی سوریه، 
فبروری 2014، در  مثال، در  به عنوان  بیرون دیده می شود.  از 
پس  به تازگی  که  دمشق-حمص  مسیر  در  نقب  نام  به  شهری 
جشنی  خود  پیروزی  برای  دولتی  نیروهای  بود،  شده  گرفته 
یعنی  ارتش،  ملیشه های  توسط  جشن  این  بودند.  کرده  برپا 
»نیروهای دفاع ملی« محافظت می شد. بااین حال، مردم محلی 
به من گفتند که این جنگ جویان که اکنون اعضای نیروهای 
دفاع ملی هستند، همان کسانی اند که یک هفته قبل به ما خبر 

دادند که تا آخرین گلوله با سربازان اسد خواهند جنگید. 
طرف  سپس  و  حمص  به  منتهی  مناطق  تمام  در  قاعده،  این 
پایگاه های  مرز شرقی سوریه، جایی که شورشیان روستاها و 
دنبال می شود. شهر حمص،  را دست می دهند،  محکم خود 
به استثنای منطقه ای بزرگ به نام الوائر در شمال غربی کشور، 
که صدها هزار شهروند سنی به آن جا پناه برده اند، مدت هاست 
میان  خیره کننده ای  شباهت های  است.  دولت  تصرف  در  که 
لبنان در زمان جنگ داخلی وجود  ایالت حمص و  وضعیت 
عربی(،  به  الفرسان  حسن  )یا  کردان  دژ  اطراف  در  دارد. 
لبنان،  مرز  نزدیکی  در  و  شده اند  واقع  مسیحی  روستاهای 
خانه هایی هستند که پشت دروازه های شان مجسمه های مریم 
مقدس نصب است و نشان می دهد که صاحبان خانه، مارونی 

هستند: قبیله ای از مسیحیان لبنان.
البته در  نیروهای دولتی پیش روی کمی داشته اند.  در شمال، 
شمال، شورشیان این امتیاز را دارند که در نزدیکی مرز ترکیه 
ازلحاظ  را  خود  قاچاق،  با  می توانند  آن جا  از  و  داشته  قرار 
میان  که  جنگ هایی  بیشتر  کنند.  تمویل  اقتصادی  و  نظامی 
خود شورشیان رخ داده، برای کنترل مرزها بوده است که برای 
از آن  به حیث منبع درآمد  نیز  آوردن جنگ جو و مهمات، و 

استفاده می کنند.
به گونه ی  شده اند.  ویران  عمال  کشور،  از  بزرگی  بخش های 
استالینگراد  به  شبیه  دمشق،  شمالی  قسمت های  تمامی  مثال، 
فروریخته ای  و  تخریب شده  ساختمان های  با  است:  شده 
درواقع  برنمی گردند.  نیز  مهاجرین  نیستند.  بازسازی  قابل  که 
روی  از  چیزی  هم  دولت  برگردند.  برایش  که  نیست  چیزی 

اصلی  استدالل  سیاسی،  لحاظ  از  نمی دهد.  آن ها  به  آشتی 
که  هستیم  آن ها  از  بهتر  ما  »دست کم،  که  است  این  دولت 
در آن سو، مردم را صرفا به خاطر تعلق مذهبی و فرقه ای شان 
ناگفته نماند که این مسئله، علوی ها و کردها  گردن می زنند«. 
و مسیحیان را می ترساند، همین طور سنی هایی را که با دولت 
این  اپوزیسیون  ضعف  بزرگ ترین  سوریه،  در  می کنند.  کار 
است که اجازه داده اند جنگ تا این اندازه فرقه ای شود. زناِن 
اپوزیسیوِن مسیحی، به زور وادار به پوشیدن حجاب می شوند 
و مخالفین با تهدید مرگ روبه رو هستند. یکی از عوامل مهم 
می سازد،  متمایز  قبلی  منازعات  از  را  آن  که  سوریه،  جنگ 
این است که تهدید به شکنجه و مرگ از جانب مقابل، بسیار 
در  را  بی رحمی  این  نمونه های  سوریه،  مردم  است.  ترسناک 

اینترنت می بینند.
برای پایان دادن به این وضعیت، چه کاری می توان انجام داد؟ 
این تیوری که مسلح نمودن اپوزیسیون می تواند اسد را به پای 
میز مذاکره و کناررفتن از قدرت بکشد، یک دگرگونی کامل 
می گیرد.  فرض  پیش  از  پیش  را  جنگ  جبهه ی  وضعیت  در 
چندین  از  پس  می تواند  تنها  باشد،  ممکن  چیزی  چنین  اگر 
همچنین  تیوری،  این  شود.  محقق  خون ریزی  و  جنگ  سال 
می خواهند  نیز  حزب الله  و  ایران  روسیه،  که  می گیرد  فرض 
متحد سوری شان -اسد-، سقوط کند. باتوجه به این که امروزه، 
دیگر  و  النصره  جبهه ی  داعش،  تسلط  تحت  عموما  شورش 
و  واشنگتن  حتا  است  ممکن  است،  شبه القاعده  گروه های 
دیگر  از سوی  کند.  اسد سقوط  نخواهند  ریاض هم  و  لندن 
اما، این که اجازه بدهند اسد پیروز شود، می تواند برای غرب و 
متحدی عربی و ترکی شان، شکست محسوب شود. به گفته ی 
خیلی  اسد،  سرنگونی  برای  »آن ها  سوریه،  پیشین  وزیر  یکی 
مخالفین  برگردند«.  بخواهند  حاال  که  رفته اند  آن  از  پیش تر 
صلح،  پیش شرط  یک  به عنوان  اسد  کناررفتن  بر  تاکید  با  او، 
درحالی که می دانند چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، درواقع 
اسد  است  ممکن  می کنند.  تضمین  را  جنگ  این  ادامه ی 
نخواهد به صورت صلح آمیز کنار بیاید، اما حتا همین هم به او 

پیشنهاد نشده است.
سوریه،  مردم  بر  آن  تاثیر  آیا  نیست،  پایان دادنی  جنگ،  اگر 
خشونت،  کنونی  میزان  به  باتوجه  است؟  کاهش دادنی 
مذاکرات در بدو تولد خفه شدند. اکنون، نفرت و ترس چنان 
عمیق است که کسی جرات نمی کند خطری که در کنارآمدن 
آیا  که  پرسید  خود  از  باید  بااین همه،  بخرد.  جان  به  را  است 
جبهه ی النصره یا داعش، اصال اهل گفت وگو با کسی هستند؟ 
قطعا تا همین اواخر، پاسخ به این سوال آشکارا منفی بود. اما 
در ماه می 2014، 1200 جنگ جوی آخر نیز با مهمات خود 

از شهر کهنه ی حمص خارج شده و اجازه ی ورود غذا به شهر 
نبل و ظهرا داده شد. به همین ترتیب، زندانیاِن طرفدار اسد، در 
برای  متارکه ها  و  توافق ها  این گونه  شدند.  آزاد  دیگر  مناطق 
درگیری ها،  از  خستگی  به دلیل  جنگ،  به  موقت  پایان دادن 
و  هستند  موقت  اما  می یابد،  امکان  روزافزونی  به صورت 
که  همان گونه  باوجوداین،  باشند.  بیشتر  این  از  ندارد  احتمال 
یک ناظر در بیروت گفته است: »در جنگ داخلی لبنان، بیش 
از ۶00 آتش بس اتفاق افتاده بود. تمام آن ها شکننده بودند 
و مردم به آن می خندیدند؛ اما آن آتش بس ها زندگی بسیاری 

را نجات دادند«. 
یکی،  که  است  مختلف  جنگ  پنج  شامل  سوریه،  بحران 
یک  با  که  جنگی  نخست،  در  می کند.  تشدید  را  دیگری 
آغاز  فاسد  و  دیکتاتوری خشن  علیه یک  مردمی  اصیل  قیام 
علوی ها  علیه  سنی ها  کشمکش  وارد  زود  خیلی  و  بود،  شده 
کل  در  شیعه-سنی  نزاع  به  منجر  خود  این  شد.  )شیعه ها( 
و  میان آمریکا، عربستان  بن بستی  گیرمانده در  منطقه گردید؛ 
دوست های سنی در یک سو، و ایران، عراق و لبنان شیعی در 
سوی دیگر. به عالوه، یک جنگ سرد تازه میان مسکو و غرب 
شروع شده است که براثر کشمکش در لیبی شدت گرفت و 

در این اواخر، توسط بحران اکراین بدتر شد.
سی  جنگ  خاورمیانه ای  نسخه ی  مانند  چیزی  بحران،  این 
سوریه،  در  است*.  پیش  سال  چهارصد  در  آلمان،  ساله ی 
می جنگند.  یکدیگر  با  مختلف،  دالیل  به  زیادی  بازیگران 
عده ای هنوز فکر می کنند که می توانند جنگ را پیروز شوند 
را  خود  شکست  جلوی  می کنند  تالش  تنها  دیگر  عده ای  و 
تا   1۶1۸ سال های   طول  در  آلمان  مانند  سوریه،  در  بگیرند. 
اغراق  خود  قدرت  درمورد  درگیر،  طرف های  تمام   ،1۶4۸
میدان  در  موقت  موفقیت  که  هستند  باور  این  بر  و  می کنند 
عده ی  کرد.  خواهد  باز  کامل  پیروزی  برای  را  راه  جنگ، 
زیادی از مردم سوریه، نتیجه ی جنگ داخلی در کشور خود 
را، وابسته به آمریکا، روسیه، عربستان و ایران می دانند. احتماال 

در این مورد، حق با آن ها است.
جنگ های  از  مجموعه ای  ساله،  سی  جنگ  پی نوشت:   *
 1۶4۸ و   1۶1۸ سال های  درطول  مرکز  اروپای  در  ویران گر 
میالدی بود. این جنگ، یکی از ویران گرترین و طوالنی ترین 
میان  بود  نخست، جنگی  در  است.  اروپا  تاریخ  در  جنگ ها 
امپراتوری  بقایای  از  که  کاتولیک،  و  پروتستان  دولت های 
مقدس رم تشکیل شده بودند. این جنگ، به تدریج، از یک 
بزرگ  قدرت های  میان  سراسری  جنگ  یک  به  مذهبی  نزاع 
اروپا )فرانسه-هابسبورگ(، برای برتری سیاسی در اروپا تبدیل 

شد. )مترجم(

5

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.

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتياز و مديرمسئول:  ذكي دريابي
معاون مديرمسئول: حميرا رسا

سردبير: بشير ياوری
دبير خبر: عصمت اهلل سروش 

مسئول خبرها و گزارش های شمال: اختر سهيل                           
ويراستار: الياس نو انديش

صفحه آرا:  صميم صالحی و هادی دريابی
بازارياب: محمد حسين جويا    0767152062

dailyetilaatroz@gmail.com :ايميل
آدرس: كابل، كارته سه، سرک شورا 

شماره تماس:0789645160
مسئول توزيع: روح اهلل مرادی 0776940454  /  0792919322

یادداشت های سخیداد هاتف

جوان که بودیم و در مدرسه ی انصاف و روشن فکری 

که  می شد  گفته  ما  به  می خواندیم  درس  اعتدال  و 

روشن فکر  می گفتند  نبینیم.  سفید  و  سیاه  را  مسایل 

پرهیز  امور  دیدن  سفید  و  سیاه  از  که  است  کسی 

هندی  فیلم  از  مسئله،  کردن  روشن تر  برای  می کند. 

مثال می آوردند که در آن معموال یک طرف قضیه خیر 

)سیاه(.  مطلق  شر  دیگر  طرف  و  بود  مطلق)سفید( 

می گفتند در این جهان هیچ چیزی خیر مطلق و شر 

مطلق نیست و امور غالبا در ساحت خاکستری اتفاق 

می افتند. رفته-رفته اعتقاد ما به این آموزه چنان استوار 

و محکم شده بود که فکر می کردیم انسان ها فقط و 

فقط به دو دسته تقسیم می شوند : آن هایی که مسایل 

را سیاه و سفید می بینند و بنابراین پست و رذیل اند و 

امکان اصالح شدن شان صفر است و آنانی که امور 

را خاکستری می بینند و به همین خاطر عزیز و شریف 

و تاج سر بشر اند.  کار به جایی رسید که می گفتیم 

بزرگی  خطر  نمی بینند  خاکستری  را  امور  که  کسانی 

برای سالمت جامعه ی انسانی به شمار می روند و باید 

به دیار نیستی فرستاده شوند. 

آقای  شنیدیم  که  وقتی  آمد.  کرزی  آقای  که  این  تا 

کرزی طالبان را برادران خود می گوید، فورا آن قسمت 

که  گفتیم  و  کردیم  فعال  را  خود  مغز  خاکستری یاب 

خوب، این کامال قابل درک است. شاید طالبان آن قدر 

نیستند. وقتی که  اند،  سیاه  که ما فکر می کنیم سیاه 

گفته شد فساد مالی و اداری در حکومت آقای کرزی 

در اوج خود رسیده و دیگر جا ندارد که باالتر برود، 

ببینید«. منظور مان هم  ما  گفتیم »امور را خاکستری 

این بود که ممکن است فالن وزیر در حکومت ایشان 

مثال از معاش فالن معلم کمی هم برای خود برداشته 

باشد.  مثال از ۳۰۰۰ افغانی معاش معلم ۲۹۷۰ اش 

را به معلم مذکور داده باشد و ۳۰ افغانی اش را برای 

خود نگه داشته باشد.

واقعا  کمی  می شوند،  روشن تر  مسایل  که  حاال  اما   

گیج شده ایم. می دانستیم که دل کرزی به حال برادران 

مظلوم طالب اش می سوزد. اما خبر نداشتیم که ایشان 

ازبکستانی  و  چچنی  برادران  لوگر  شهر  زرغون  در 

برادران طالب اش آموزش ترور و  به  تا  خود را آورده 

انتحار بدهند. نمی دانستیم که رییس جمهور مملکت 

اردوگاه های  که  می دهد  دستور  امنیتی  نیروهای  به 

نمی دانستیم   . ندهند  قرار  حمله  هدف  را  تروریستی 

که وزیران اش اختالس های میلیارد دالری کرده اند... 

نمی شود.  ببینیم،  خاکستری  می کنیم  سعی  هرچه 

اگر حمایت از تروریسم سیاهی نیست، پس سیاهی 

چیست؟

سیاه و سفید
 و خاکستری 

ترجمه ی حکمت مانابخش بیست وششمپاتریک کاکبرن
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گوشه های  در  برش  دست آوردهای  بزرگ ترین 
نبوغ  است.  نیافتاده  اتفاق  افراد  تنهایی  و  انزوا 
خال  در  نیز  ما  نسل  چهره های  نابغه ترین 
طول  در  برنده ای  هر  است.  نیافته  انکشاف 
از  طوالنی  صف  دشوارش  و  مشقت  از  پر  راه 
بازندگانی که  بازندگان را پشت رس می گذارد، 
سبب  آن چه  از  متفاوت تر  کمی  رشایط  اگر 
برنده  حاال  شاید  می بود،  شد  شان  شکست 
بودند. بدون تردید، هیچ مسابقه ی فقط با یک 
منی کند.  قایم  جهانی  رکورد  کننده  رشکت 
فقط سبب حد متوسطی از نشاط و خشنودی 

می شود. 
دنیای  به  ]نسبت  سیاسی  نظر  از  ما  این که  با 
می کنیم،  زندگی  بهرتی  رشایط  در  باستان[ 
برای زنده ماندن و پیروزی از هامن  اما رقابت 
می شود.   آغاز  انسانی  هر  زندگی  ابتدای 
آمده  وجود  به  جریانی  مکاتب  در  تازگی ها 
دوران  آموزش  فضاهای  می کند  سعی  که 
اند  معتقد  آن ها  کند.  رقابتی  کم تر  را  ابتدایی 
از سخت کوشی فقط به دلیل تاثیر مثبت روی 
به طور  کودکان  اما  شود؛  ستایش  کلی،  نتایج 
آموزش  و  مطالعات  کارایی  متوجه  ارادی  غیر 
خود  دوستان  و  رقیبان  با  مقایسه  در  خود 
رقابت  حس  که  است  این  واقعیت  می شوند. 
به طور  کودکان،  بخ خصوص  انسان ها  میان  در 
آن ها  میان  رقابت  انگیزه  و  دارد  وجود  فطری 
قدرت مندتر از آن است که این جریان ها بتواند 
آن را خاموش کند. شاگردان که توانایی بیشرتی 
استعداد  با  و  با رقبای رسسخت  دارند و وقتی 
به  روبه رو می شوند، دست آورد  مثل خود شان 
مراتب بیشرت و بهرتی دارند. آن ها از این که در 
دست آوردی  و  می شوند  موفق  همدیگر  کنار 
و  موفقیت  میزان  و   می برند  لذت  دارند 
دست آورد خود را در مقایسه با دیگران، ارزیابی 

و تنظیم می کند. 
بخشی  نوجوانی،  و  کودکی  سنین  در  هرچند 
دوستانه  هم چشمی  و  رقابت ها  این  از  زیاد 
وارد  و  می شویم  بزرگ  که  زمانی  اما  است، 
ناگزیریم  می شویم، چون  زندگی  و  کار  دنیای 
برای زنده ماندن پول کامیی کنیم، میل این که 
رقیبان خود را از یک منظر دوستانه نگاه کنیم  

آهسته آهسته کمرنگ می شود. 
افراد  شاید  از  برای خیلی  در سطح شخصی، 
رقابت تنها بدین معنا باشد که فرد از تعاون و 
همکاری با دیگران  تا ]حد زیادی[  باید فاصله 
بگیرند و کم تر به دیگران اعتامد کند.  معموال 
می شوند  درگیر  این سوال  با  در چنین رشایط 
و  مهارت  معاونت،  اطالعات،  باید  چرا  که 
دانش خود را با کسی رشیک کند که ممکن 
آن  از  باالقوه  رقیب  یک  قامت  در  آینده  در 
علیه خودشان استفاده کنند؟ این نوع نگرش به 
دیگران سبب می شود آن ها نیز عین موضع را 

علیه شام اتخاذ کنند و در نهایت یک فضای 
که  می شود  ایجاد  ویران گر  و  منفی  رقابت 
هیچ یکی از طرفین از آن مستفید منی شوند. 
رقابت میان رشکت ها و سازمان های انتفاعی اما 
بیرش از این آغشته با حس ناامنی و بدبینی در 

قبال همدیگر است.
را  »دوستت  که  چینی  املثل  رضب  این  اما   
از  نزدیک تر  را  دشمنت  و  نگهدار  نزدیکت 
آن« از پس قرن ها آزمون، هنوز که هنوز است 
درست از آب برآمده است. آموخنت از خطاها 
و  افراد  و شگوفایی  به رشد  اشتباهات خود  و 
از  آموخنت  اما  می کند،  کمک  شام  کمپنی 
مرتکب  شام  رقبای  که  اشتباهاتی  و  خطاها 
رشد  ممد  و  مفید  آن  از  بیشرت  می شوند، 
منظور،  این  به  است.  شام  رشکت  یا  سازمان 
شام و رشکت ها و سازمان های رقیب تان باید 
تا  باشید،  داشته  همدیگر  از  درستی  شناخت 
بتوانید موقعیت منحرص به فرد سازمان خود را 
در دنیای تجارت و صنعت ماحول حود درک 
کنید و به این نتیجه برسید که با وجود رقابت 
و  بازارها  بر  تسلط  و  برتری  رسرس  بر  شدید 
این جهان وسیع و رسشار  جذب مشرتیان، در 
ناگشوده، جای  بازارها و فرصت های بکر و  از 

کافی برای هردو و همه ی شام وجود دارد.  
وجود  گزینه  دو  شام  برای  رقابت  دنیای  در 
دارد. شام یا فقط برای بدست آوردن فیصدی 
  )Pie Chart( دایره ای  منودار  در  بیشرتی 
نسبت به رقیب تان سخت بجنگید، ]که البته،  
شام  ممکن  نیست،  شام  رشد  گواه  الزاماً  این 
ممکن  حتا  یا  و  مبانید  باقی  حال  همین  در 
است ضعیف تر شوید، چون رقیب تان خیلی 
ضعیف تر از قبل شده است شام فکر می کنید 
پیروز شده اید.[ یا این که انتخاب کنید در یک 
رشایط مثبت و مساملت آمیز، خالی از تشنج و 
با کمک   فضای رقابت منفی، در کنار هم  و 
هردو  دوم  گزینه  با  کنید.  رشد  همدیگر  به 
برنده می شوید، که با آن رقابت »برد برد«  هم 

می گویند. 
البته باید بگویم که من طرف دار این نیستم که 
شام برای رشد و موفقیت تجارت تان رقابت، 
بگذارید.  کنار  کامال  را  جدیت  و  کار  پشت 
پیشرتفت  برای  رقابت  گفتم  که  هامن طور 
است  ممکن  و  است  رضوری  شام  سازمان 
دوشادوش  تان  رقیب  و  شام  که  برسد  زمانی 
هم سخت با همدیگر رقابت  کنید، و این یک 
نباید  اما این رقابت سخت،  امر طبیعی است. 
منفی  فضای  یک  ایجاد  برای  شود  زمینه ی 
برای تضعیف و حذف رقیب  که در آن شام 
برای  وقت  هیچ  رقابت  در  کنید.  تالش  تان 
تضعیف و از میان برداشنت رقیب خود تالش 
زمینه  نهایت  در  شیوه،  این  با  چون  نکنید، 
برعکس  می کنید.  فراهم  نیز  را  خود  سقوط  

همواره روی توان مندسازی، رشد و ارتقای خود 
و سازمان تان متمرکز شوید و سعی از خطاهای 

دیگران درس بگیرید.
 همین طور، زمانی فرا می رسد که شام و رقیب 
یا  و  کنید  همکاری  همدیگر  با  باید   تان 
از رضورت  متقابل  فهم  اقل یک درک و  حد 
موجودیت همدیگر برسید. همیشه نیک خواه 
اگر  که  کنید  درک  و  باشید  مثبت اندیش  و 
به  هرگز  شام  نبود،  تان  پای  پشت  رقیب  پای 
که  موقعیت  و  منی کردید  حرکت  رسعت  آن 
امروز در آن قرار دارید، نبودید. از طرفی ممکن 
است سازمانی و یا رشکت بزرگ تر و موفق تری 
نسبت به کمپنی و یا سازمان شام وجود داشته 
روشن  حدودی  تا  شام  برای  را  راه  که  باشد 
شام  برای  را  موفقیت  از  منونه های  و  می کند 
سپاس گزار  باید  همیشه  می گذارد.  منایش  به 
شام  تا  می شود  سبب  آن ها  وجود  که  باشید 

کارهای به مراتب بزرگ تری را انجام بدهید.  
بنابراین، دفعه بعد وقتی دارید با مشرتی خدمات 
و یا تولید رشکت یا مغازه تان  از رقیب و رقبای 
تان با بدی و تحقییر یاد می کنید، به این فکر 
کنید اگر آن ها همین موضع را نسبت به شام 
داشت  خواهید  احساسی  چه  کنند  اختیار 
وقتی شام  داد؟  نتیجه چه رخ خواهد  در  یا  و 
این  می گیرید،  نادیده  را  آن ها  دست آوردهای 
آموخنت  برای  متایلی  شام  که  می دهد  نشان 
از موفقیت دیگران ندارید. شام باید بدانید که 
هرگونه  نیز  جهان  کمپانی های  قوی ترین  حتا 
فرصت فراگیری از تجارب و دانش دیگران را 

با هر دو دست شان می قاپند. 
سپاس گزار باشید که آن ها )رقبای تان( این جا 
هستند و به شام کمک می کنند تا شام قوی تر 

شوید. 
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بگو مگو از

رمز پیروزی در وحدت است 

مسئله اعتقادی هزاره ها در بین خود شان تاکنون به مثابه ای 

تیغ برهنه عمل کرده و باعث پراگندگی و گسست بافت کلی 

هزاره ها و بانی تقسیم بندی آنان به هزاره های اهل تسنن 

و هزاره های اهل تشیع و هزاره های اسمعیلی و هزاره های 

که پا بند به هیچ یک از مذاهب باال منی باشند، شده است . ما در تاریخ شاهد رویاروی و 

ضدیت مستقیم علیه هم نبوده ایم ولی تضادهای فکری و اعتقادی را منی توانیم کتامن 

کنیم .

بنابراین اگر می خواهیم که به واالترین رسنوشت نایل آییم بایستی که از تاریخ درس عربت 

آموزیم و در بد ترین حالت نباید نومید باشیم و همدیگر را سوای عقیده شان به آغوش باز 

بپذیریم و از جزم گرایی مذهبی بپرهیزیم و استخوان و گوشت و خون مان را با چاقوی تیز 

عقیده از هم جدا نسازیم، تا شاهد فرو ریخنت دیواره های امید مان نباشیم و مطمئین ام اگر 

در این راستا حرکت کنیم به عظمت چشم گیر دست خواهم یافت .

از  متشکل  عمومی  نشست  یک  خواهان  نمایندگان،  مجلس 
قوای ثالثه و احزاب و شخصیت های تاثیرگزار ملی به خاطر 
نجات کشور از وضعیت کنونی گردید. آقای ابراهیمی رییس 
این مجلس گفت که بی کفایتی حکومت وحدت ملی سبب 
مهاجرت سیل آسای مردم به ویژه جوانان به کشورهای بیگانه 
و رکود بازار کار و تجارت و گسترش بحران ناامنی در کشور گردیده است و کشور نیاز به یک 
راهکار جدید دارد تا این وضعیت آشفته را در هم بشکند و یک راه تازه را در مسیر حرکت مردم 

و کشور بگشاید.
هر روزی که از عمر حکومت وحدت ملی سپری می شود به همان موازات یاس و ناامیدی بر 
زندگی مردم سایه افگن گردیده و زمزمه یک حاکمیت جایگزین تقویت می شود شاید به همین 
دلیل عبداهلل عبداهلل رییس اجراییه هم امروز از مردم خواست که در اندیشه یک اداره موقت 

و جایگزین نباشند !

استاد سرور دانش، انسان فرهیخته و محترمی است، اما یگان 
وقت در صفحِه فسبوک ایشان چیزهایی می خوانیم که واقعا 
خیال انگیز و اندیشه پرور اند. به تازگی پیامی نشر کرده اند که 
در آن به »شهادت« کشته شدگاِن سقوط جرثقیل در عربستان، 

پرداخته شده است.
»پیام تسلیت جاللتمآب استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و رییس کمیته ملی 
حج فرضی به مناسبت شهید و مجروح شدن تعدادی از هم وطنان در حادثه سقوط جرثقیل در 

مسجد الحرام ... «
آدم از خواندن این پیام به این نتیجه می رسد که شاید ما نسل خوشبختی باشیم. شاید در زمان 
مرگ ما، رفته رفته مردن در تخت خواِب پیری هم شهادت به حساب بیاید، و ما با مردن در 
بستر، شهید شویم. البته اگر روزگاِر بد، فرصت مان بدهد. اگر تا آن وقت، طالب گردن مان نزند، 
در تیر اندازی های مرزبانان کشورهای همسایه کشته نشویم، برادران انتحاری آقای کرزی تکه 

و پاره مان نکنند، و یا در راه مهاجرت در دریاها و اقیانوس ها، جان ندهیم.

جاده دوشي باميان
نمي شود؟  ریزي  قیر  است  بامیان چندین سال  جاده دوشي  چرا 
بارها این جاده از سوي شرکت هاي متفاوت قرارداد شده اما هیچ 
قرارداد کننده نمي تواند این جاده را قیر ریزي کند. امروز محمود 
بلیغ وزیر فواید عامه به قرارداد کننده ها هشدار داد که اگر کار جاده 
را شروع نکنند، قرارداد را لغو خواهد کرد. من مي خواهم به آقاي بلیغ و حکومت وحدت ملي بگویم، 
قبل از خشکانیدن یک کار عام المنفعه، بیایید و زبان مردم را یاد بگیرید. با زبان مردم با آن ها حرف 
بزنید. مقصر شرکت ها نیست. تقصیر از مردمي است که سال ها میان هم جنگیده اند و اکنون »زبان 
مشترک« ندارند. اگر حکومت وحدت ملي به ویژه آقاي بلیغ و همراهان شان با زبان شوراي سراسري 
هزاره هاي اهل سنت افغانستان با مردم حرف مي زدند، این مشکل مرفوع بود. من شخصاً در یکي 
از جلسه هاي تعارفي که با استاد خلیلي داشتیم برایش گفتم که شوراي سراسري هزاره هاي اهل 
سنت افغانستان مي تواند به عنوان پل ارتباط عمل کند و زبان گویاي دو طرف متخاصم و میانجي 
نهایي براي رفع خصومت هاي منطقه یي در بامیان و بغالن باشد و مردم بامیان و تاله و برفک را 
میان هم در محور »تباري« وصل کند. حاال هم مي خواهم بگویم، قیر کردن جاده دوشي تا اشپشته 
بر عهده ي من اما حکومت وحدت ملي و حزب وحدت شاخه استاد خلیلي باید »هویت« مردم تاله 

و برفک را پاس بدارند!

چه بايد کرد؟
دوستان عزیز، همه مي دانیم که رهبران فعلي ما هزاره ها هم پیر 
و هم رفاه زده شده و همه در فکر منافع شخصي شان هستند و 
هیچ توجهي به مردم و منافع مردم ندارند و از سوي دیگر، تحصیل 
کردگان جوان ما هم نشان دادند که تدبیر و درایت الزم را براي 
رهبري مردم ندارند، لذا بهترین راه براي بیرون رفت از وضعیت اسفبار کنوني و نجات یافتن از 
سردرگمي، تأسیس یک حزب سیاسي مقتدر است که قایم به یک شخص واحد نباشد تا تبدیل به 
یک حزب شخصي شود، بلکه داراي شوراي مرکزي یا هیئت رهبري و متکي بر مردم باشد و در 

راستاي منافع مردم، فعالیت نماید.

Arkin Bigzadeh

Liaqatali Amine

Abdullah Watandar

Rahmani Abdul Rahman

نسيم جعفری

 در دنیای رقابت برای شما دو
 گزینه وجود دارد. شما یا فقط برای

 بدست آوردن فیصدی بیشتری
  (Pie Chart) در نمودار دایره ای

 نسبت به رقیب تان سخت بجنگید،
 ]که البته،  این الزاماً گواه رشد

 شما نیست، ممکن شما در همین
 حال باقی بمانید و یا حتا ممکن

 است ضعیف تر شوید، چون رقیب
 تان خیلی ضعیف تر از قبل شده

 است شما فکر می کنید پیروز شده
 اید.[ یا این که انتخاب کنید در یک

 شرایط مثبت و مسالمت آمیز، خالی
 از تشنج و فضای رقابت منفی، در

 کنار هم  و با کمک  به همدیگر رشد
 کنید. با گزینه دوم هردو برنده
 می شوید، که با آن رقابت »برد

 .برد«  هم می گویند









چرا رهبران بزرگ از رقبای قدرت مند
 استقبال می کنند؟

  سه شنبه24 سنبله، 1394سال چهارم شماره 913

نویسنده: جاینی کولز

برگردان: کاظم احسان
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کمپانی: 
دی بروین باید وفق پذیر باشد

کریک: فشار بر روی مارسیال 
بیشتر می شود

بایرن مانع تبدیل شدن مولر 
به گران ترین بازیکن دنیا

والکات: پیشرفت
 آرسنال حریفان را نگران کرده

ونسان کمپانی، کاپیتان منچسرتسیتی عنوان کرد که اگر کوین 

ده بروین می خواهد در سیتی موفق باشد، باید وفق پذیر باشد. 

برای  اش  بازی  اولین  پاالس،  کریستال  مقابل  بلژیکی  ستاره 

منچسرتسیتی را انجام داد. او عملکرد خوبی در خط میانی این 

تیم داشت ولی کمپانی معتقد است که اگر هم وطنش می خواهد 

در سیتی موفق باشد، باید بتواند در چند پست بازی کند. 

مهاجم  پشت  می توانند  که  داریم  بازیکن  خیلی  ما  گفت:  او 

بازیکن  سیلوا  دیوید  است،  بزرگی  بازیکن  نرصی  کنند.  بازی 

فوق العاده ای است. اسرتلینگ، ناواس. به نظرم حدود 5 بازیکن با 

قدرتی تقریبا برابر داریم و همیشه یک تغییر کوچک به همراه 

آنها خواهد بود. یک بار سمت چپ بازی خواهید کرد، یک بار 

وسط و یک بار راست. فکر می کنم در این سطح از فوتبال، چنین 

چیزی طبیعی است. 

کمپانی سپس درباره عملکرد سیتی گفت: کامال متمرکز هستیم. 

خیلی  پیروزی  منی شویم.  خوشحال  خیلی  پیروزی ها  از  نظر  به 

خوب است ولی باید رو به جلو ادامه دهیم. 

آنتونی  که  کرد  عنوان  منچسرتیونایتد  هافبک  کریک،  مایکل 

با فشار بیشرتی روبرو  از گول زنی مقابل لیورپول،  مارسیال پس 

خواهد بود. 

مارسیال 19 ساله مقابل لیورپول در دقایق پایانی به میدان آمد 

و موفق شد گول سوم یونایتد را به مثر برساند. کریک که از سال 

2006 در یونایتد توپ می زند، عنوان کرد که این گول، فشار را بر 

روی مارسیال بیشرت خواهد کرد. 

او گفت: او خودش را معرفی کرد، همه او را در یک صحنه بزرگ 

دیدند و یک رشوع خوب برایش رقم خورد. این یک راه خوب برای 

جا افتادن در یک تیم است ولی انتظارات از شام باال می رود و 

باید با آن روبرو شد. از این بهرت منی شود. این که از روی نیمکت 

به زمین بیایید و مقابل لیورپول گول زنی کنید. او در پست خود 

خیلی خوب کار کرد و فکر می کنم کار را عالی متام کرد. او خیلی 

پرد  او  برای جذب  زیادی  داد. هزینه  انجام  را  کار  این  آرامش  با 

اخت شده ولی رشوع او نشان می دهد که موناکو می توانست پول 

بیشرتی هم طلب کند. 

جزیره  لیگ  به  انتقال  درصورت  بایرن  ملی پوش  مهاجم 

جهان  و  بوندسلیگا  تاریخ  فوتبالیست  گران ترین  می توانست 

لقب بگیرد. 

نرشیه ورزشی "کیکر" دیروز فاش کرد منچسرتیونایتد برای خرید 

توماس مولر از بایرن مونیخ پیشنهادی به مبلغ 120 میلیون یورو 

برای پنج سال ارائه کرده بوده است. 

به این ترتیب مولر این شانس را داشت که با پشت رس گذاشنت 

رکورد کریستیانو رونالدو که سال 2009 در ازای 94 میلیون یورو 

به رئال مادرید پیوست، به گران قیمت ترین فوتبالیست جهان 

تبدیل شود. اما مسئوالن بایرن مونیخ با رد این پیشنهاد و اعالم 

اینکه این بازیکن فروشی نیست، این فرصت را از او گرفتند. 

هفته  از  بعد  و  حارض  حال  در  که  مولر  قرارداد  است  گفتنی 

جدول  صدر  در  گول  شش  با  بوندسلیگا  جدید  فصل  چهارم 

گول زنان این لیگ قرار دارد، تا سال 2019 معترب است. 

تئو والکات، هافبک آرسنال عنوان کرد که پیرشفت تیمش در این 

فصل، حریفان را نگران کرده است. 

مقابل  ژیرو،  و  والکات  گول های  با  موفق شد  روز شنبه  آرسنال 

در  خود  پیروزی  سومین  و  برسد   0-2 برتری  به  سیتی  استوک 

پنجمین دیدار در لیگ برتر را به دست آورد. شاگردان ونگر در 

ابتدای فصل عملکرد ضعیفی داشتند و در گول زنی به مشکل 

خورده بودند ولی حال والکات عنوان کرد که این عملکرد خوب 

آرسنال باعث نگرانی حریفان شده است. 

او گفت: وقتی مردم می گویند ما خوب بازی منی کنیم، ما روز به 

روز به جایی که می خواهیم نزدیک تر می شویم و وقتی به آنجا 

می رسیم، حریفان ما نگران می شوند. این نشانه خوبی برای تیم 

ماست اگر بتوانیم به همین راه برای کسب نتیجه ادامه دهیم. 

برای ما گرفنت 3 امتیاز در حال حارض اهمیت دارد. هیچکس اول 

فصل را به خاطر نخواهد داشت و همه پایان آن را به یاد دارند. 

شاید هنوز بهرتین عملکردمان را به منایش نگذاشته باشیم ولی 

گولی دریافت منی کنیم و موقعیت های زیادی ایجاد می کنیم. ما از 

کلین شیت کردن خیلی خوشحالیم. این نشان می دهد که در خط 

دفاع استحکام زیادی داریم. 

هواداران لیورپول خواهان استخدام 
فوری کلوپ

ایوانوویچ: 
هر دیدار برای چلسی یک فینال است

اینیستا: 
مسی از نیمکت نشینی عصبانی نشد

بیل: فصل گذشته در رئال
 از من حمایت نمی شد

بالوتلی: 
نتیجه دربی دروغ است !

کاپلو: پوگبا مقابل سیتی امتحان بزرگی
 پیش رو دارد

کاپلو: پوگبا مقابل سیتی امتحان بزرگی
 پیش رو دارد

لیورپولی ها که از رسمربی فعلی شان به شدت 

یورگن  جایگزینی  خواستار  هستند،  ناراضی 

کلوپ آملانی با وی شدند. 

هواداران لیورپول از شنبه تا امروز با داغ کردن 

سپرده  خواهان   KloppForTheKop# هشتگ 

به یورگن  تیم محبوبشان  شدن سکان هدایت 

و  عکس ها  کردن  پست  با  و  شدند  کلوپ 

ویدیوهای متعدد از این مربی درحالیکه در بازی 

تابستان 2014 بین دورمتوند و لیورپول از تونل 

رختکن استادیوم آنفیلد عبور می کرد نوشتند 

لیورپول به وجود این مربی نیاز دارد و او بهرتین 

  The Kop .انتخاب برای این تیم انگلیسی است

سکوی متاشاگران تیفوسی این تیم رسخپوش در 

آنفیلد است. 

هدایت  سکان   2012 سال  از  که  راجرز  برندان 

لیورپول را در دست دارد، اگرچه دو فصل قبل 

برتر  لیگ  قهرمان  نایب  را  تیم  این  توانست 

کند، اما شیوه بازی و نتایجی که در فصل جدید 

کسب کرده، هواداران تیمش را عصبانی و ناامید 

کرده است. عالوه بر آن سیاست وی در بازار نقل 

و انتقاالت که 163 میلیون یورو خرج روی دست 

باشگاه گذاشت، صدای بسیاری را در آورد. حتی 

جان الریج ،اسطوره لیورپول، بعد از شکست 3 

این  منچسرتیونایتد گفت:  برابر  تیم  این  بر 1 

بدترین بازی دو تیم بود که در عمرم دیده بودم. 

گفتنی است یورگن کلوپ آملانی بعد از هفت 

سال مربیگری در بروسیا دورمتوند، بعد از پایان 

فصل 15-2014 از سمت خود کناره گیری کرد و 

در  اما  است،  اسرتاحت  حال حارض مشغول  در 

این حین پیشنهاداتی برای هدایت زنیت سنت 

شد.  ارائه  وی  به  مارسی  املپیک  و  پرتزبورگ 

چنانچه رفنت او به لیورپول جدی شود، می تواند 

آملانی در  ماگات دومین مربی  فلیکس  از  بعد 

لیگ برتر انگلیس باشد. 

از  چلسی،  مدافع  ایوانوویچ،  برانیسالو 

بیدار  خواب  از  خواست  هم تیمی هایش 

پشت  را  ضعیف  اخیرشان  نتایج  و  شوند 

شنبه  روز  دیدار  در  چلسی  بگذارند.    رس 

مقابل اورتون 3-1 مغلوب شد تا در پایان 

ا  ب امتیازی   11 پنجم،  فاصله ای  هفته 

منچسرتسیتی پیدا کنند.  

آبی ها این هفته در لیگ قهرمانان میزبان 

هم  از  ایوانوویچ  و  بود  خواهند  مکابی 

پیروزی  ا  یک  ب تا  خواست  تیمی هایش 

ناکامی های اخیر را به فراموشی  پرگول، 

بسپارند.  

او به خربنگاران گفت: ما به یک پیروزی 

برگردیم.  به مسیرمان  تا  داریم  نیاز  بزرگ 

ما به اندازه ای که  نتایج نشان می دهند، بد 

اید بیدار شویم.   بازی منی کنیم اما ب

خاطر  به  ما  حارض  حال  در  می کنم  فکر 

تنها  می شویم.  تنبیه  خودمان  اشتباهات 

شیوه ای که می توانیم این  رشایط را تغییر 

و  کنیم  کار  سخت  که  است  این  بدهیم 

ابراین این  ن برای دیدار بعدی آماده شویم؛ ب

یک  مانند  باید  و  است  یک  فینال  مانند 

فینال در آن بازی کنیم.  

است.  مهم  بسیار  ما  برای  بعدی  دیدار 

این یک رقابت جدید است و زمانی است 

امیدوارم  تغییر  بدهیم.  را  رشایط  این  که 

به زودی بار دیگر در دیدارهای مان پیروز 

شویم.     

آندرس اینیستا، هافبک بارسا، اعالم کرد 

که لیونل مسی از نیمکت نشینی در دیدار 

شنبه شب مقابل  اتلتیکو مادرید عصبانی 

نشده است.  

شد  باعث  مسی  دوم  فرزند  آمدن  یا  دن به 

دست  از  را  بارسا  جمعه  روز  مترین  او  تا 

 بدهد و به همین دلیل، لوئیس انریکه او 

قرار  شنبه شب  دیدار  اصلی  ترکیب  در  را 

نداد اما مسی در نیمه دوم به  میدان رفت 

و گول پیروزی بخش آبی و اناری ها را به 

مثر رساند.  

از  مسی  گفت:  خربنگاران  به  اینیستا 

عصبانی  نگرفت،  قرار  ترکیب  در  اینکه 

نشد. بعد از اتفاقاتی که در  چند روز اخیر 

برای او رخ داد، این تصمیم طبیعی بود. 

در نهایت همه باید کمک کنند تا تیم به 

جلو برود.    

می تواند  او  است.  نظیر  بی  بازیکنی  لئو 

ار  ب دیدار  این  در  و  باشد  ساز  رسنوشت 

دیگر این را نشان داد. من  برای او و تیم 

خوشحامل.  

اتلتیکو  خانه  در  بازی  که  دانستیم  می 

وقتی  دیدارهاست.  سایر  از  دشوارتر 

صاحب توپ نبودیم، با حمالت  حریف به 

خوبی مقابله کردیم و در هنگام مالکیت 

فکر  کردیم.  بازی  خوب  خیلی  هم  توپ 

ارائه  خوبی  خیلی  بازی  خیلی  می کنم 

دادیم.  

گرت بیل با تایید مصاحبه چند ماه پیش مدیر 

در  گذشته  فصل  که  کرد  اعرتاف  برنامه هایش 

هم تیمی هایش  سوی  از  چندان  مادرید،  رئال 

مورد حامیت قرار منی گرفت. 

رقم  با  تاتنهام  از  پیش  سال  دو  تابستان  بیل 

اولین  100 میلیون یورو به رئال پیوست و در 

بسیار  کهکشانی ها،  جمع  در  حضورش  سال 

کامال  او  برای  گذشته  فصل  اما  درخشید 

متوسط و دور از انتظار به امتام رسید. 

را  رئال  در  حضورش  سال  سومین  که  بیل 

 3 تیم  این  گذشته  بازی  سه  در  زده،  استارت 

پاس گول داده و دو گول نیز زده است. او در 

راس بهرتین پاسورهای اللیگا تا بدینجای فصل 

قرار دارد. ستاره ولزی، امسال در زمین، کمی 

به  و  بازی می کند  از دو سال گذشته  عقب تر 

نظر می رسد که با رافا بنیتس، روزهای بهرتی 

نیز در انتظارش باشد. 

مورد  در  خربنگاران  با  مصاحبه  در  بیل 

وضعیتش در رئال گفت: سال اولی که به رئال 

آمدم، همه چیز عالی بود. در روز آخر، قراردادم 

امضا شد و بسیار باانگیزه بودم. خوشبختانه 

همه چیز هم خوب پیش رفت اما فصل پیش 

بیشرت در حاشیه بودم و در تیم از من حامیت 

چندانی منی شد. توپ کمرتی به من می رسید و 

نتوانستم توانایی هایم را نشان دهم. 

که  احساس می کنم  دیگر  بار  اما  فصل جدید 

تاکتیک  و  موثرم  و  مفید  مهره  یک  رئال،  در 

بازی  جریان  در  من  که  است  گونه ای  به  تیم 

مساله  این  از  و  دارم  دخالت  قبل  از  بیشرت 

می توانم  حاال  خوشحامل.  و  راضی  بسیار 

راحت تر از گذشته، هم پاس گول بدهم و هم 

گول زنی کنم. 

که  کرد  عنوان  میالن  مهاجم  بالوتلی،  ماریو 

نشان  را  بازی  واقعیت  میالن،  دربی  نتیجه 

منی دهد. 

در  گذشته  شب  یک شنبه  ایتالیایی  مهاجم 

دقیقه 58 به میدان آمد و عملکرد بسیار خوبی 

در زمین داشت و چندین موقعیت برای تیمش 

به وجود آورد. با وجود شکست 1-0، سوپرماریو 

در  تیم  دو  عملکرد  نتیجه،  این  که  شد  مدعی 

زمین را نشان منی دهد. 

او در اینستاگرامش نوشت: نتیجه دروغ می گوید. 

در هر صورت، به هم تیمی هایم افتخار می کنم. 

یکدیگر  با  پیروزی ها  و  شکست ها  در  همیشه 

شهر،  این  در  چیز،  همه  از  باالتر  بودیم.  متحد 

زنده باد میالن برای همیشه. 

معتقد  یوونتوس  سابق  رسمربی  کاپلو،  فابیو 

منچسرتسیتی  مقابل  باید  پوگبا  پل  که  است 

خودش را ثابت کند. 

اتحاد  ورزشگاه  در  امشب  فرانسوی  هافبک 

عملکرد  او  بود.  خواهد  فیکس  سیتی  مقابل 

متوسطی از ابتدای فصل داشته و کاپلو معتقد 

منایش  به  برای  فرصت  بهرتین  این  که  است 

گذاشنت توانایی ها و پتانسیل اش است. 

او گفت: حاال پوگبا باید کار مهمی انجام دهد، 

تبدیل  بزرگ  بازیکن  یک  به  اینکه  پتانسیل  او 

شود را دارد ولی او باید نشان دهد که بلد است 

امتحان  سیتی  مقابل  بازی  کند.  هدایت  را  تیم 

بازیکن  هم  موراتا  بود.  خواهد  او  برای  بزرگی 

حریف  دفاع  خط  برای  که  است  کیفیتی  با 

مشکل ایجاد می کند. او هنوز پخته نشده ولی 

تبدیل خواهد شد.  مهاجم خیلی خوب  یک  به 

 A مانژوکیچ در بایرن مونیخ موثیر نبود. در رسی

می تواند خوب کار کند ولی در اروپا کار سختی 

پیش رو خواهد داشت. دیباال هم برای رسیدن به 

کیفیت باالیش، نیاز به زمان دارد. 

که  کرد  عنوان  آرسنال  هافبک  والکات،  تئو 

نگران  را  حریفان  فصل،  این  در  تیمش  پیرشفت 

کرده است. 

با گول های والکات  آرسنال روز شنبه موفق شد 

و ژیرو، مقابل استوک سیتی به برتری 2-0 برسد 

و سومین پیروزی خود در پنجمین دیدار در لیگ 

ابتدای  در  آورد. شاگردان ونگر  به دست  را  برتر 

فصل عملکرد ضعیفی داشتند و در گول زنی به 

عنوان  والکات  حال  ولی  بودند  خورده  مشکل 

کرد که این عملکرد خوب آرسنال باعث نگرانی 

حریفان شده است. 

بازی  خوب  ما  می گویند  مردم  وقتی  گفت:  او 

منی کنیم، ما روز به روز به جایی که می خواهیم 

می رسیم،  آنجا  به  وقتی  و  می شویم  نزدیک تر 

خوبی  نشانه  این  می شوند.  نگران  ما  حریفان 

برای  بتوانیم به همین راه  اگر  تیم ماست  برای 

کسب نتیجه ادامه دهیم. برای ما گرفنت 3 امتیاز 

در حال حارض اهمیت دارد. هیچکس اول فصل را 

به خاطر نخواهد داشت و همه پایان آن را به یاد 

دارند. شاید هنوز بهرتین عملکردمان را به منایش 

و  منی کنیم  دریافت  گولی  ولی  باشیم  نگذاشته 

کلین  از  ما  می کنیم.  ایجاد  زیادی  موقعیت های 

شیت کردن خیلی خوشحالیم. این نشان می دهد 

که در خط دفاع استحکام زیادی داریم. 
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