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صفحه 2

سالهاست که باشندگان والیت کاپیسا در تبادل آتش میان طالبان و
نیروهای حکومت افغانستان که توسط آمریکاییها حمایت میشوند،
گیر ماندهاند .اما در ماههای اخیر جنگ تاحدی شدت یافته است که
بسیاری از مزرعه داران انار و دامداران مناطق شمال شرقی احساس
میکنند مجبورند به سرپناههای موقت در کابل نقل مکان کنند.
آغا جان ،نماینده یک اردوگاه موقت در منطقه ارزان قیمت کابل،
جاییکه خانوادههای دیگر هر هفته از ولسوالی تگاب کاپیسا میرسند،
گفت« :طالبان میگویند که «شما با حکومت هستید»...
صفحه 3
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یادداشت روز
خیال بافی
و توسعه روستاها
جواد ناجی

اشرف غنی ،رییس حکومت وحدت ملی در مراسم افتتاح
پنجمین نشست ملی مشورتی شوراهای انکشافی روستاها،
از بهبود زندگی روستانشینان افغانستان در چهار سال آینده
خبر داد.
برنامه همستگی ملی یکی از محدود پروژههای کالن در
افغانستان و به معنای واقعی کلمه «ملی» بوده است ،که از
سیزده سال گذشته تا اکنون در کشور به اجرا گذاشته شده
است .این برنامه از نظر گستردگی و پوشش همگانی بود و
جامعه جهانی در کنار دولت افغانستان توانست به میانجی
این برنامه ،خود را با بخشهای وسیعی از جامعه افغانستان
وصل کند.
ارزیابی این برنامه نیاز به زمان و تحقیق بیشتر دارد اما به
طور اختصار الزم است به چند نکته به صورت گذرا اشاره کنم.
برنامه همبستگی ملی در بخشهای صحی ،سرک سازی،
زراعت ،برق و معارف تطبیق شد .کاهش فقر و گسترش
حکومتداری محلی از مهمترین اهداف این برنامه بود .بانک
جهانی و دولت افغانستان ،صندوق بازسازی افغانستان را جهت
همآهنگی و مؤثریت کمکهای بینالمللی در افغانستان ایجاد
کرد و هزینههای برنامه همبستگی ملی از طریق این صندوق
جمعآوری و پرداخته میشد .طرح و اجرای برنامه همبستگی
ملی زمانی مؤثر تمام شد و مقبولیت عام پیدا کرد که از یک
طرف وضع امنیت تا این حد شکننده نبود و از طرف دیگر
جامعه جهانی حضور گسترده داشت.
اکنون اکثریت کشورهای کمک کننده رخت شان را از کشور
بسته و رفتهاند .تمویل کنندگان با گذشت چهارده سال گذشته،
در حال حاضر کمتر تمایلی به حمایت از حکومت افغانستان
نشان میدهند .هرچند اشرف غنی گفت که حکومت وحدت
ملی برای سال آینده این برنامه بودجه الزم در اختیار دارد.
داشتن بودجه حداقل برای سال بعدی این برنامه خبر خوبی
است اما آیا واقع ًا ارائه خدمات به صورت همسان در چهار سال
آینده امکان پذیر است؟ برنامه همبستگی ملی در گذشته به
رغم زمان زیاد و توجه دولت و جامعه جهانی عادالنه در کشور
تطبیق نشد .بسیاری از روستاهای کشور با آنکه از امنیت
خوب برخوردار بود از دسترسی به خدمات محروم ماندند .در
حال حاضر بسیاری از ولسوالیها و روستاهای کشور که در
گذشته امن بود ،ناآرام شده و طالبان به صورت گسترده و فعال
در آن حضور دارد .بنابراین ،حکومت با چالش امنیت روبهرو
است .از همین اکنون واضح است که تطبیق وعده غنی برای
همسان کردن روستاها از نظر دسترسی به خدمات در چهار
سال آینده منتفی است.
اشرف غنی گفت زندگی روستاییها را در این چهار سال بهبود
میبخشد .اما هیچ شاخص برای این بهبودی ارائه نکرد .بهبود
بخشیدن از نظر افزایش درآمدها؟ ساخت و ساز جادهها و
اینکه در چهار سال آینده چند کیلومتر سرک در روستاها
ساخته خواهد شد؟ اینکه در چهار سال آینده میزان دسترسی
ساکنین قریهها به خدمات صحی چقدر افزایش پیدا میکند از
جانب غنی هیچ اشارهی نشد .از این نظر غنی با کلی گویی
زمینهی فرار از وعدهاش را فراهم کرد تا کسی در چهار سال
آینده نتواند او را مورد پرسش قرار دهد.
اشرف غنی به جای اینکه از فرصتها و چالشها و چهگونگی
دوام و تطبیق برنامه همبستگی ملی صحبت کند ،حرفهای
خندهداری زد .غنی با این پیش فرض که در ده سال آینده
افغانستان را به گلستان تبدیل خواهد کرد گفت« :در ده سال
آینده هر قطره آب ما برابر یک قطره تیل همسایه یا زیادتر از
آن ارزش خواهد داشت ».این ادعا از اساس بیپایه و مضحک
است .حتا اگر افغانستان اختیار تمام آبهایش را داشته باشد.
یا مثال غنی میگوید« :از جوی تا مزرعه  ۴۵فیصد آب ضایع
میشود ».اشرف غنی زمانی این سخن را به زبان میآورد که
تا هنوز آمار دقیقی جمعیت کشور را نمیداند.
رییس حکومت وحدت ملی ثبات افغانستان را بدون ثبات
قریهها غیر ممکن دانست اما وعدههای میان تهی بدون
درنظر گرفتن شرایط و امکانات ،نه تنها باعث رشد و توسعه
روستاها نخواهد شد بلکه به ثبات مورد نظر هم آسیب خواهد
زد .سخنان غیر مسئوالنه و بیاساس باعث بهبودی زندگی
مردم نمیشود .انتظار مردم از سران حکومت این است که با
مردم صادق باشند .مسئولیت پذیری و توسعه روستاها جدا از
گزافهگویی ،ترفند و خیال بافی است.

مجلس دوباره به علومی اعتماد کرد
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر امور داخله که امروز
از سوی مجلس منایندگان استیضاح شده بود ،پس از
پاسخ دادن به پرسشهای منایندگان توانست قناعت آنها
را حاصل و به سمتش باقی مباند.
وزیر داخله به دالیل بیکفایتی در تأمین امنیت ،سقوط
شهر قندوز به دست طالبان ،فرار زندانیان از زندان غزنی و
مقرریها و تبدیلیها در وزارت داخله به مجلس استیضاح
شده بود.
از  ۱۵۱مناینده حارض در نشست دیروز مجلس ،تنها ۳۸
مناینده از پاسخهای وزیر داخله راضی نبودند و بقیه
پاسخهای آقای علومی را قناعت کننده دانستند.
وزیر داخله با پذیرفنت افزایش ناامنی در رسارس کشور
گفت که متاسفانه با خروج نیروهای ناتو و امریکایی از
کشور ،میزان حمالت نیروهای مخالف نیز افزایش یافته
است.

علومی افزود که حکومت در متام سطوح به فکر تأمین
امنیت است ولی نیروهای امنیتی به ویژه پولیس از لحاظ
کیفیت سالح و امکانات با چالشهای روبهرو است و نیز
ناتوانی در تدارکات و نبود قوای هوایی این نیروها را با
چالش جدی مواجه کرده است.
علومی در خصوص حادثه قندوز یادآور شد« :در قندوز
یک ناکامی بود ،اما این ناکامی در سطح اراده دولت نبوده
بلکه در سطوح پایین بوده است».
او افزود باوجود آنکه افغانستان دروازه صلح را باز گذاشته
ولی پاکستان از تروریسم در افغانستان حامیت میکند و
دشامن ما را در آغوش خود پرورش میدهد.
علومی گفت پاکستان به دلیلی به جنگ و ناامنی در داخل
افغانستان دامن میزند که میخواهد حکومت افغانستان
وابستگی خود را به پاکستان قبول کند.
قاضی نذیر احمد حنفی ،منایند والیت هرات که خواستار

استیضاح وزیر داخله بود در این نشست گفت که علومی
بیش از  ۱۰۰نفر از همحزبیهایش (حزب وطن) را در این
وزارت مقرر کرده است .او مدعی شد که هر روز ساعت ۴
عرص جلسه حزب را در دفرت کارش میگیرد.
آقای حنفی همچنان گفت که وزیر داخله نیروهای
مجاهدین را فراموش و آنان را از سمتهای مهم در
وزارت داخله برکنار کرده است.
اما وزیر داخله این ادعاها را رد کرد و گفت« :اطالعات
رسیده به وکال نادرست است و به جز از یک ریاست
دفرت ،دیگر متامی تقرریها از سوی ریاست جمهوری
اجرا شده است».
علومی افزود که« :از  ۴۳نفر که خود مقرر کرده ۲۷ ،نفر
آنان مجاهد است».
او یادآور شد که خودش از حزب وطن استعفا داده و
دیگر عضو این حزب نیست.

اتحادیه ملی ژورنالیستان:
دولت باید عامالن جنایت علیه خبرنگاران را به دادگاه بکشاند
اطالعات روز :اتحادیه ملی ژورنالیستان
افغانستان از دولت میخواهد که باید
عامالن جنایت علیه خربنگاران به دادگاه
کشانده شود.
دو شنبه 11 ،عقرب ،از سوی سازمان
علمی -فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به
نام روز جهانی پایان مصئونیت عامالن
جرایم علیه خربنگاران نامگذاری شده
است.
در اعالمیهی این نهاد که به این مناسبت
به نرش رسیده ،آمده است که اتحادیه ملی
ژورنالیستان افغانستان همبستگی خود را
با متام کسانی که از خربنگاران حامیت
میکنند و ایستادگی خود را در برابر

مصئونیت جنایت کاران علیه خربنگاران
اعالم میدارد.
این نهاد به متام خربنگاران افغانستان
اطمینان داده که در حد توان از هیچگونه
حامیت و همکاری با آنان دریغ نخواهد
کرد.
در اعالمیه آمده ،با توجه به اینکه
وضعیت امنیتی در کشور خوب نیست و
افراد و گروههایی که به جنایات سازمان
یافته ،از قاچاق مواد مخدر تا فساد اداری
گسرتده ،غصب زمینهای شخصی و عامه،
اختطاف ،دزدی و جرایم سازمان یافتهی
دیگر دست میزنند ،فراوان استند که با
وجود این افراد ،خربنگاران در معرض

خطرات و تهدیدهای بیشرتی قرار دارند.
اعالمیه افزوده که اینگونه افراد و گروهها،
خربنگاران را دشمنان خود میدانند و به
خشونت علیهها آنان پرداخته ،در بسیاری
موارد تالش میکنند به زندگی خربنگاران
پایان دهند.
این نهاد افزوده که کار خربنگاری در
محیطهای جنگی هم از دیگر خطرهای
است که اهل رسانهها را تهدید میکند و
گروههای درگیر خشونت اکرثا ً برای پرده
انداخنت روی جنایات شان خربنگاران را
مورد سؤ قصد قرار میدهند.
در اعالمیه آمده است که تهدیدی که به
تازگی از سوی گروه تروریستی طالبان،

علیه شامری از رسانهها صورت گرفت،
یکی از منونههای خطرات موجود برای
خربنگاران در افغانستان است .همچنین
دوسیههای بیرسنوشت ،قتل نزدیک
به  40خربنگار در چهارده سال گذشته،
منونهی دیگریست که نشان میدهد
دولت در مورد تأمین مصئونیت خربنگاران
و به دادگاه کشانیدن عامالن جنایات علیه
خربنگاران ،جدی نیست.
این نهاد بار دیگر از رهربان حکومت
وحدت ملی خواسته که دوسیههای قتل
خربنگاران را پیگیری کرده و ترتیباتی
برای جلوگیری از تکرار جنایات علیه
خربنگاران را روی دست بگیرد.

فرماندهان ناراضی طالبان مال محمد رسول را
به عنوان رهبر خویش تعیین کردند
اطالعات روز :گزارشها میرسانند که فرماندهان ناراضی
از رهربی مال اخرت منصور ،به تازگی مال محمد رسول را به
عنوان رهرب شان تعیین کردهاند.
براساس گزارشها ،این شاخه ناراضی طالبان که گروه خود را
«شورای عالی امارت اسالمی افغانستان» نامگذاری کردهاند،
مال منصور دادالله و شیر محمد منصور را نیز به عنوان معاونان
این گروه جدید انتخاب کردهاند.
اکسپرس تریبون ،یک رسانه پاکستانی ،امروز گزارش داده که
فیصله طالبان مبنی بر انتخاب رهرب جدید این گروه انشعابی
طالبان ،چند روز پیش صورت گرفته است.

این رسانه همچنان نوشته که عبداملنان نیازی به عنوان
سخنگوی این گروه انتخاب شده است.
گفته میشود که طیب آغا ،از اعضای سابق دفرت سیاسی
طالبان در قطر ،نیز عضویت این گروه را دارد.
پس از اعالن مرگ مال محمد عمر ،مال اخرت منصور به عنوان
رهرب جدید این گروه انتخاب شد ،اما شامری از رهربان
طالبان به شمول خانواده مال محمد عمر با انتخاب مال منصور
شدیدا ً مخالفت نشان دادند.
مال عبداملنان نیازی گفته بود که انتخاب مال اخرت بر خالف
اصول داخلی این گروه بوده است و به زودی رهرب جدیدی

برای جانشینی مال محمد عمر انتخاب خواهد شد.
همچنان یک عضو شورای کویته نیز گفته بود که مال منصور
را آی اس آی پاکستان جانشین مال عمر انتخاب کرده و ما
این فیصله را منیپذیریم.
چندی پیش گزارش شد که مال عبداملنان نیازی برادر و مال
یعقوب پرس مال عمر ،بیعت خود را به منایندگی از خانواده
رهرب پیشین طالبان با مال منصور اعالم کردهاند.
در جریان چند ماه گذشته در برخی از نقاط کشور چندین
بار درگیری بین افراد وابسته به مال دادالله و مال اخرت منصور
رخ داده است.

ارگ:
مهاجران اخراج شده از آلمان را تحویل میگیریم
اطالعات روز :پس موضع گیری اخیر رییس جمهور غنی مبنی
بر آمادگی افغانستان برای تحویل گرفنت پناهجویان اخراج شده
از آملان ،دفرت ریاست جمهوری به تازگی تایید کرده است که
افغانستان مهاجران اخراج شده از آملان را میپذیرد.
ظفر هاشمی ،معاون سخنگوی رییس جمهور غنی ،روز دو
شنبه 11 ،عقرب ،به اسوشیتدپرس گفته که افغانستان به عنوان
یک کشور امضاکننده کنوانسیون جنوا ،مکلف است شهروندان
خود را که درخواستهای پناهندگی شان رد گردیده است،
تحویل بگیرد.
هاشمی افزوده که رییس جمهور غنی اخیرا ً در این رابطه با انگال

مرکل صدر اعظم آملان نیز صحبت کرده است .پیش از این،
منابع دیپلوماتیک آملان گفته بودند که ارشف غنی در صحبت
تلفونی با فرانک والرت شتاینامیر ،وزیر خارجه آملان گفته است
که مهاجران اخراج شده را تحویل میگیرد.
اما پیش از موضعگیری رییس جمهور غنی ،وزیر مهاجرین و
عودت کنندگان گفته بود که با توجه به وضعیت خراب امنیتی
کشور ،افغانستان آماده پذیرش این پناهجویان نیست و پیش از
اخراج باید تفاهمنامهای به امضا برسد تا میکانیزم برگشت دادن
این مهاجران و چهگونگی آن مشخص شود.
مجلس سنا نیز تصمیم آملان مبنی برخروج پناهجویان افغان

را جفا در حق پناهجویانی خواند که با پشت رس گذاشنت
مشکالت فراوان به این کشور رسیدهاند.
یرسنوشتی شامر زیادی از شهروندان کشور
ناامنی ،فقر و ب 
بهویژه جوانان ،را مجبور کرد تا کشور را به مقصد رسیدن به
کشورهای اروپایی ترک کنند.
براساس آمار وزارت مهاجرین ،امسال تا حاال بیش  120هزار
افغان کشور را ترک کردهاند .افغانستان بعد از سوریه از نظر
تعداد مهاجران در اروپا در جایگاه دوم قرار دارد.

مجلسنمایندگان:
حکومت هر چه زودتر گروگانهای غزنی را آزاد کند
اطالعات روز :رییس مجلس منایندگان از حکومت
خواسته است تا به هر طریق ممکن زنان ،کودکان و مردانی
را که طالبان در والیت غزنی به گروگان گرفتهاند ،آزاد کند.
آقای ابراهیمی گفته است که گروگانگیری زن و کودک
در کشور یک پدیده تازه است و خالف فرهنگ افغانستان
میباشد.
آقای ابراهیمی گفت که گروگانگیری زنان و کودکان یک
عمل دردآور است و حکومت باید هر چه زودتر برای
رهایی این گروگانها اقدام جدی مناید.
والیت غزنی در ماههای گذشته شاهد چندین گروگانگیری

از سوی طالبان و دیگر گروههای مسلح بود .در  19جوزا
و  22میزان امسال در دو مورد افراد مسلح ناشناس چندین
زن ،مرد و کودک از باشندگان ولسوالی جاغوری این والیت
را ربودند که تاکنون از رسنوشت آنها اطالعی درد دست
نیست.
باوجود تالشهایی که از سوی باشندگان محل برای رهایی
آنها صورت گرفته ،اما تاکنون نتیجهی در پی نداشته است.
باشندگان منطقهی دهمرده ولسوالی جاغوری که از این
گروگانگریها به ستوه آمده ،اخیرا ً در اقدام هامنند چند تن
از باشندگان ولسوالی خاک افغان را گروگان گرفتند.

این مسئله باعث شد تا دولت هیئتی را از کابل به محل
بفرستد تا قضایای گروگانگیری و ناامنیها را پیگیری کند.
به گفتهی محمد علی علیزاده ،مناینده مردم غزنی در
مجلس و عضو هیئت اعزامی دولت ،این هیئت قناعت مردم
جاغوری را گرفته و گروگانهای پشتونها رها شدهاند.
او افزوده دولت وعده سپرده که برای رهایی گروگانهای
مردم جاغوری با جدیت متام سعی و تالش خواهد کرد.
با این حال شامری از منایندگان تاکید دارند که مسئله
گروگانگیری غزنی جدی گرفته شود و نیاز است که بار
دیگر مجلس این بحث را در آجندای خود قرار دهد.

تداوم حضور سربازان امریکایی،

آرامش اندک افغانهای بیجاشده

سالهاست که باشندگان والیت کاپیسا در تبادل
آتش میان طالبان و نیروهای حکومت افغانستان که
توسط آمریکاییها حمایت میشوند ،گیر ماندهاند.
اما در ماههای اخیر جنگ تاحدی شدت یافته
است که بسیاری از مزرعه داران انار و دامداران
مناطق شمال شرقی احساس میکنند مجبورند به
سرپناههای موقت در کابل نقل مکان کنند.
آغا جان ،نماینده یک اردوگاه موقت در منطقه
ارزان قیمت کابل ،جاییکه خانوادههای دیگر هر
هفته از ولسوالی تگاب کاپیسا میرسند ،گفت:
«طالبان میگویند که «شما با حکومت هستید» و
نیروهای امنیتی میگویند که «شما با طالبان هستید»،
اما در واقع ما صرف تالش میکنیم زندگی کنیم» .با
این حال وقتی رییس جمهور اوباما اخیرا اعالن کرد
که حداقل  5500سرباز امریکایی را فراتر از سال
 2016در افغانستان حفظ خواهد کرد ،برای آنهایی
که از جنگ فرار میکنند ،آرامش خاطر کوچکی
خواهد بود .آغا جان گفت« :کاش آنها صرف به ما
اسلحه فراهم میکردند تا از خودمان دفاع کنیم .باید
یا حکومت یا طالبان [تگاب] را ترک کنند ،تا وقتی
که هردو آنجا باشند ،تکاب صلح نخواهد دید».
چند مایل پایینتر ،در منطقه پل چرخی ،اعضای
یک گروه  150خانوادهی بیجا شده داخلی از
والیت شرقی ننگرهار بیزاری مشابهی دارند که
هرگونه احساس مثبت در مورد این اعالن اوباما
را تحت شعاع قرار داده است .برخیها گفتند که
بدون حمایت مالی بیشتر از طرف امریکا ،تداوم
حضور امریکا در افغانستان امنیت چندانی نخواهد
آورد .عظیم گل 35 ،ساله ،که پنج ماه قبل ولسوالی
مهمند دره ،زادگاهش ،را ترک کرد گفت که تجدید
سرمایهگذاری مالی باید با هرگونه حضور سربازان
خارجی باقیمانده همراه باشد .وی گفت که باتوجه
به نرخ بیکاری دو رقمی در افغانستان که برخی از
منابع آن را  35درصد عنوان کردهاند ،حکومت باید
با مخالفان مسلح برای جلب طرفداری به رقابت
بپردازند .وی اضافه کرد که با ظهور جنگجویانی
که ادعای رابطه با ستیزهجویان داعش در شرق
میانه را دارند ،این ضرورت بیشتر شده است .وی
گفت« :تمام این گروهها ،به شمول داعش ،به مردم
صدها دالر در ماه را وعده میدهند تا در کنار آنها
بجنگند» .وی گفت که ایاالت متحده «در این
جنگ یک طرف است – ما به راه حل نیاز داریم».
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خبرنگار ناراضی
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آب کار از باال باالها
گِ لآلود است

منبع :الس آنجلس تایمز /علی محمد لطیفی
ترجمه :حمید مهدوی

بسیاری در اینجا میگویند که در حال حاضر
نیروهای بیش از حد در بازی شامل اند اما اقدام
مثبت کافی نیست.
تگابیها و ننگرهاریهای بیجاشده در اردوگاهها،
مانند بسیاری از افغانها ،باور دارند که کشور
همسایه پاکستان به ناآرامیها دامن میزند .عظیم
گل گفت که جنگجویانی که میگویند به داعش
وابستهاند به لهجه پاکستانی پشتو صحبت میکنند
و رفتارهایی را نشان میدهند که بیشتر در مناطق
پاکستانی دیده شدهاند .وی گفت« :ما طالبان را
میشناسیم ،آنها از مناطق خودما هستند؛ اما این
مردان متفاوت هستند .آنها مثل ما نبودند ،آنها
موهای دراز داشتند و موترهایی را سوار میشدند
که ما هرگز ندیده بودیم .حتا سالحهای آنها
درازترین میلهها را داشتند».
عبدالله عبدالله ،رییس اجرائیه افغانستان ،خواهان
فشار بینالمللی بیشتر بر اسالم آباد شده است .وی
در سازمان ملل متحد گفت« :موجودیت پناهگاههای
تروریستان و شبکههای حمایتی در پاکستان
همچنان در افغانستان دردسر ایجاد میکنند» .عظیم
گفت که جنگجویان خارجی خواهان حمایت
مالی آنها شدند« .آنها دروازههای ما را زدند و از
ما خواستند یا به جنگ آنها بپیوندیم یا به آنها
پول بدهیم» .در ابتدا ،به خانوادهها کاری نداشتند
و این ستیزهجویان میگفتند که شکایت آنها از
طالبان است نه از مردم« .آنها گفتند که طالبان به
شریعت پایبند نیستند» .عظیم گل گفت که وقتی
آنها توانستند کنترل این منطقه را از طالبان بدست
بیاورند ،این وضع تغییر کرد.
وی گفت که اعالم جهاد النکاح توسط این گروه،
دردسرسازترین آن بود .شکور ،یکی دیگر از
باشندگان مومند دره ،گفت« :آنها خواستند زنان،
حتا بیوهها ،به جنگجویان شان واگذار شوند .ما
مردم ساده و مذهبی هستیم ،چطور میتوانیم به زنان
مان اجازه بدهیم که با خارجیها بروند» .عظیم گل
گفت« :ما گفتیم که باید با بزرگان مان مشوره کنیم
و بعد نزد آنها مراجعه میکنیم»« .به محض این که
آنها رفتند ،ما شبانه فرار کردیم» .این بیجاشدگان
میگویند آنهایی که در ننگرهار ماندهاند یا به این
ستیزهجویان به دالیل مالی کمک میکنند یا در
خانههای شان زندانیاند.
برای نعیم فریدون 25 ،ساله ،از ولسوالی تگاب،
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تشدید درگیری میان طالبان و نیروهای حکومتی
نقطه اوج بود .هرچند منطقهی او در والیت کاپیسا
از دیروقت بدینسو یکی از ناامنترین مناطق گفته
شده است .فریدون گفت که درسال گذشته جنگ
به طور غیرقابل تحملی شدید بود .وی گفت« :هر
روز گلولهها از هردو طرف [از فراز خانههای ما]
میگذشت و ما در وسط گیر میماندیم».
تگاب میان معبرهای تنگ کوهستانی واقع شده
است و جغرافیای آن اثرات [بد] درگیری را بیشتر
کرده است چون مخالفان مسلح و نیروهای حکومتی
برای کنترل [آن] میجنگند .فریدون گفت« :جایی
برای فرار وجود ندارد ،به هرطرف که ببینید کوهها
است» .این خانوادهها چنان فرار کردهاند که هیچ
چیزی به جز کرباسهای متروک برای سرپناه
ساختن با خود ندارند.

عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرائیه
افغانستان ،خواهان فشار بینالمللی
بیشتر بر اسالم آباد شده است.
وی در سازمان ملل متحد گفت:
«موجودیت پناهگاههای تروریستان
و شبکههای حمایتی در پاکستان
همچنان در افغانستان دردسر
ایجاد میکنند» .عظیم گفت که
جنگجویان خارجی خواهان حمایت
مالی آنها شدند« .آنها دروازههای
ما را زدند و از ما خواستند یا به
جنگ آنها بپیوندیم یا به آنها پول
بدهیم» .در ابتدا ،به خانوادهها کاری
نداشتند و این ستیزهجویان میگفتند
که شکایت آنها از طالبان است
نه از مردم« .آنها گفتند که طالبان
به شریعت پایبند نیستند» .عظیم
گل گفت که وقتی آنها توانستند
کنترل این منطقه را از طالبان بدست
بیاورند ،این وضع تغییر کرد.

بعد از آنکه خرس بیکاری رفیق روزهای گدود حکومت وحدت ملی شده
و شغال ناامنی هم همره شبهای تار این حکومت ،شماری از باشندگان
کشور تحت عنوان جنبش علیه بیکاری ،رفته دروازهی وزارت کار و امور
اجتماعی را به روی کارمندان این وزارت بستهاند و هشدار داده که اگر به
خواستهای قانونی و منطقی مردم پاسخ درستی داده نشود ،به اعتراض
شان ادامه خواهند داد و شب و روز از دروازهی پلمپ شدهی وزارت کار
و امور اجتماعی ،حفاظت خواهند کرد.
یکی از معینان وزارت کار و امور اجتماعی گفته که تجمع اعتراضی حق
مدنی جوانان است اما بستن دروازهی کار و امور اجتماعی هیچ مشکلی
را حل نمیکند .این معین به قرارداد میان افغانستان و عربستان اشارت
کرده که طبق آن 25 ،هزار کارگر از افغانستان به عربستان اعزام خواهند
شد .آقای مومند از معترضان خواست دروازهی وزارت کار و امور اجتماعی
را باز کنند تا مراحل اعزام  25هزار کارگر به عربستان طی شود.
اما حرفهای در دل بیکاری و تجمع اعتراضی شهروندان وجود دارد
که باید گفته شود .این معترضان قبل از رفتن به دروازهی وزارت کار و
بستن آن ،پیش دروازهی پارلمان تحصن کرده بودند و ظاهراً هیچ صدای
از آنها به گوش پارلمان نرسیده یا اگر هم رسیده ،پارلمان ناشنیده
گرفته است .جنبش علیه بیکاری از حکومت خواسته که زمینههای جدید
اشتغال را فراهم کند و از خیر کسانی که بازنشسته شدهاند ،بگذرد.
خواستهای این جنبش منطقی است اما حکومت وحدت ملی از پس
هضم کردن این منطق برنمیآید .از یکسو ما (بیکاران) با حکومتی
مواجهایم که وزراء ،معینان ،روسا و مدیرانش سفارشی مقرر میشود و از
سوی دیگر در جامعهای زندگی میکنیم که نشانههای زندگی روستایی
در دل پایتخت آن فراوان است .بیکاری نفت نیست که حکومت نخواهد
آنرا وارد کند یا نتواند از دل زمین استخراج و پاالیشش کند ،بیکاری
برخاسته از واقعیتهای ریز جامعه است که بررسی این واقعیات ریز ،از
توان من خارج است .اما آنچه برای اعتراض بر دولت فعلی باقیاست،
نگاه دولتمردان به دولت به عنوان یک امتیاز زندگیبخش است.
دولتمردان افغانستان فکر میکنند که اگر دست شان از حکومت کوتاه
شود ،زندگی سخت خواهد شد .از همینرو ،مناسبات سیاسی ،فامیلی و
رفاقتهای شخصی در عزل و نصبهای دولتی تعیینکننده و چشمگیر
است .حتا میتوان رد پای همین مناسبات غلط را در حضور گستردهی
متقاعدین در ادارات دولتی یافت.
در کنار این مناسبات غلط و مسلط بر تصاحب بستها و چوکیهای
دولتی ،ناامنی نیز بخت بختیاران جوان را کاهش میدهد .حکومت
وحدت ملی پیش از آنکه به فکر ایجاد شغل باشد ،دغدغهی حفظ
حضور در جغرافیای بیرون از کابل و ابقای این حکومت سردرگم را
دارد .بیخود نیست که وزیر داخله در جلسهی استیضاح خویش به همان
وکالییکه به صدای تحصنکنندگان معترض علیه بیکاری گوش نداده
بودند ،میگوید که ما بعد از چهلوهفت روز موفق شدیم که نیروهای
تازه نفس خویش را در ولسوالی ارزگان خاص برسانیم .فاصلهی واقعی تا
ارزگان خاص ،چهلوهفت روز نیست ،حتا چهلوهفت ساعت هم نیست،
اما این فاصله را عمداً ایجاد کرده .دستهای زیادی در ایجاد این فاصله
کار کرده و همین دستها برای حفظ این فاصله فعال اند که یکی از این
دستها ،کوتاهی متولیان امور حکومت وحدت ملی است که خواسته یا
ناخواسته در آن نقش دارد.
افغانستان در مجموع شبیه ارزگان خاص است ،آیا هنوز هم توقع ایجاد
شغل منطقی است؟ از دو زاویه باید به این سوال پاسخ داد .یک ،اگر
فکر میکنیم که زمینه برای ایجاد شغل فراهم است اما حکومت کوتاهی
میکند ،بلی که توقع ایجاد شغل منطقی است .دو ،اگر میدانیم که
متولیان امور شخصیت کافی در این زمینه را ندارند ،توقع ایجاد شغل
چندان هم منطقی نیست .زمینه همیشه برای ایجاد شغل مهیاست،
بستگی به این دارد که اگر شاغل شدیم ،چهگونه با شغل خویش برخورد
کنیم؟ مثل آنهاییکه فع ً
ال پشت میز ایجاد اشتغال نشستهاند ،باشیم
یا به شغل به عنوان یک تعهد قانونی و اخالقی نگاه کنیم؟ چرا نباید
برای اعتراض علیه بیکاری ،دروازهی وزارت عدلیه و دادگاه عالی را
دقالباب نکنیم .فکر میکنید این دو نهاد نقشی در بیکاریهای روزافزون
فعلی ندارند؟ البته که دارند .این همه از فساد سخن گفته شد و مقامات
درجهیک حکومتی در تمام این سالها بر آن شاهدی داد ،اینها چه
کاری کردند؟ به کابل بانک نگاه کنید ،زور تمام قوهی قضائیه به یک
سهامدارش نرسید .بستن دروازهی کار هیچ کاهشی در نیات شوم مقامات
باالتر از وزارت کار نخواهد آورد ،آب کار از باال باالها ِگلآلود است.
امیدوارم روزی یخن رییس جمهور را بگیریم و بگوییم یا کار یا کنار!
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مخترع جوان افغان
از مسابقات جهانی اختراعات
برنز  بدست آورد
جرمنی مدال ُ
اطالعات روز :مصطفی رضایی ،مخترع جوان کشور که در
مسابقات جهانی در آلمان شرکت کرده بود ،توانست از این مسابقات
مدال ب ُرنز بدست بیاورد.
مسابقات بین المللی اختراعات جرمنی (نورنبرگ) از  ۲۹اکتوبر شروع
و در  ۱نوامبر در شهر نورنبرگ آلمان به پایان رسید.
آقای رضایی در این مسابقات با هفت صد مخترع از نقاط مختلف
جهان به رقابت پرداخته است.
این مخترع جوان کشور در عرص ه علمی برای اولین بار در سطح
جهان سانترفیوژ محوری را اختراع کرد و از آن در این مسابقات
رونمایی کرد که مورد توجه حاضرین در این مسابقات قرار گرفت.
به نقل از خبرگزاری بخدی ،رضایی گفته این دستگاه اورانیوم را با
سرعت و مقدار بیشتری به کار میاندازد.
به گفتهی او باید سرعت دوران سانتریفیوژ افزایش پیدا کند.
آقای رضایی درباره ویژگیهای اختراع خود گفته« :مزیتی که این
سانترفیوژ با بقیه سانترفیوژها دارد این است که سانترفیوژهای تک
محوری فقط روی یک محور ( )Xحرکت میکند؛ اما سانترفیوژ چند
محوری روی دو محور رو (  Xو  )Yحرکت میکند و سرعت تجزیه
این دستگاه نیز نسبت به سانترفیوژهای تک محوری  1.5برابر
افزایش یافته است».
مصطفی رضایی لیسانس مهندسی میکانی از دانشگاه فردوسی
مشهد کشور ایران دارد .وی جزء معدود افراد کشور است که نام و
آوازه اختراعاتش از مرزهای افغانستان عبور کرده و در فیستوالها و
مسابقات جهانی مدالهای علمی گرفته است.

حنیف بلخی در نشست
عمومی مشارکت جهانی
برای معارف شرکت کرد
اطالعات روز :وزارت معارف خبر داده است که اسدالله حنیف
بلخی ،در نشست عمومی مشارکت جهانی برای معارف ()GPE
شرکت کرده است.
این نشست که روز دوشنبه در ایاالت متحده برگزار شده بود،
وزیرمعارف به نمایندگی از نُه کشور حوزه شرق میانه و اروپای
شرقی در این نشست شرکت کرده و روی دستآوردها و چالشها در
فراروی پروسه آموزش و پرورش کشور صحبت کرده است.
در خبرنامهی وزارت معارف آمده است که« :بحث و اتخاذ تصامیم
در مورد ارزیابی مستقل از فعالیتهای مشارکت در پنج سال گذشته،
بحث روی طرح پالن استراتژیک ( )GPEبرای سالهای -2016
 2020و گفتوگوها روی چهگونگی نظریه تغییر مشارکت ،تقویه
پالتفورم عملیاتی و شریک سازی تجارب با تمام اعضا از نکات
عمده این نشست بود».
به نقل از خبرنامه ،در این نشست روی ارزیابی مستقل از کارکردهای
مشارکت برای معارف بحث صورت گرفته و تأکید شد که مشارکت
باید یک تعریف مشخص از کامیابیهای فعالیتها را داشته
باشد ،مشارکت نیاز دارد تا اهداف خود را مشخص تعیین نماید
و«استراتژی عملی نموده تغییرات ،تقویه پالتفورم عملیاتی ،تعیین
ساحات کاری و عملکردهای مبنی بر اشتراک گذاری تجارب میان
کشورهای عضو را تهیه نماید».
گفتنیست که افغانستان در سال  2012توانست عضو مشارکت
جهانی برای معارف ( )GPEشود و طبق منشور این نهاد مستحق اخذ
کمکهای مالی این نهاد میباشد .همچنان از سال  2013بدینسو
عضویت هیئت رهبری را نیز گرفته است.
وزیر معارف در حاشیه این نشست ،با اعضای بورد رهبری مشارکت
نیز دیدارهایی داشته است .آنان پیشرفتهای نظام آموزشی کشور
را که با وصف فضای امنیتی نا مساعد بدست آمده ،ستوده و وعده
همکاری و حمایت مؤسسات و کشورهای متبوع شان را به وزیر
معارف سپردهاند.

آیا انارشیسم بر میگردد؟
در سالهای پسین ،طالبان و سایر گروه های متحجر و تروریست،
بیشتر قدرت نمایی می کنند .قدرت گرفتن این گروه ها معلول
سیاست ناروشن ،غیر فعال و مدارا جویانه ی امریکا ،ناتو و
دولت های حامد کرزی و اشرف غنی می باشد .وضعیت کنونی
معلول ندانم کاری ها ،تعصبات و حکومتداری بیبرنامه با گرایش
قومی است .این نوع رفتار حکومت و حامیان خارجیاش وضعیت
را تا جای نامطمئن کرد که طالبان توانستند مرکز یک والیت را
سقوط بدهند .سقوط قندوز به دست طالبان ،تدوام جنگ از جنوب
تا شمال ،نبود سیاست روشن در بحث جنگ و صلح ،اختالف
دیدگاه بین حکومت افغانستان و ضعف مدیریت سیاسی ،عدم
تعادل و فقدان سیاست روشن در روابط با پاکستان ،جنگ پنهان
استخباراتی بین قدرتهای بزرگ جهان و تأثیرات آن بر افغانستان
منحیث یک کانون منازعه منطقهی ،زمینه را یک بار دیگر برای
بازماندگان گروههای مجاهدین سابق و تشنه به قدرت فراهم کرده
است ،تا از این فرصت استفاده کرده و دوباره مسلح گردند .این
وضعیت سبب شده است تا صدها نفر در مناطق مختلف افغانستان
برای دفاع از خود سالح بیابند و بار دیگر مسلح شوند .اینکه مردم
می خواهند از خود دفاع کنند؛ چون دولت به تنهایی یا نمی تواند
یا نمی خواهد علیه طالبان بیایستد ،حرف بد نیست .اما بدی این
کار در این است که این افراد و گروه ها یک بار دیگر دورهی ماقبل
طالب را احیا خواهند کرد .وضعیت بد امنیتی ،دلیل مسلح شدن
مردم است.
مردم از ترس وحشت طالبان و داعش در بسیاری از مناطق
افغانستان یک بار دیگر سالح گرفتند تا از زندگی خود دفاع کنند.
در این میان ،اما چهرههای جهادی گام را جلو گذاشتهاند و شورایی
را تشکیل دادند .آنها ذیل نام مجاهدین میخواهند گروههای
مسلح خود را داشته باشند و ظاهرا ً علیه تهدیدات طالبان مقاومت و
مبارزه کنند .برای چهرههای جهادی چه در زمان جهاد و مقاومت و
چه در دورهی پسا طالبان ،مجاهد و جهاد به هر فرد آنها خالصه
میشد .به خوبی به یاد داریم که در دوره نخست ،ریاست جمهوری
کرزی زمانی که احمد ضیا مسعود معاون اول بود ،قسیم فهیم داد
میزد که مجاهدین به حاشیه کشیده شده است .هدف واضح بود
مجاهد یعنی فهیم .به همین طریق حاال به نظر میرسد وقتی که
سیاف در بدنه اصلی قدرت نباشد مانور سیاسی بدهد تا افکار عامه
را تطمیع کند که طالبان دشمن است و فقط مجاهدین میتوانند
اینها را شکست دهد .واقعیت امر این است که چهرههای درشت
جهادی یا رییسان تنظیمهای دورهی جهاد سالهای متمادی است
که صاحبان اصلی قدرت میباشند .حکومت پسا طالبان بدون هیچ
شبهی حاکمیت دور دوم مجاهدین بود .اکثریت مطلق حکومت
کرزی جمع شخص وی ،مجاهدین بودند؛ اما معدود کسانی که
برون از قدرت مانده بودند از فقدان مجاهدین در دستگاه حکومت
فریاد میزدند .حاال هم اگر سیاف َعلم جهاد را بر میدارد ،مجاهد
یعنی سیاف است.
در حکومت ائتالفی کنونی نیز از شش ستون نامتوازن آن ،چهار
ستون را مجاهدین تشکیل میدهد .با همه این بازهم حرف
چهرههای جهادی این است که مجاهدین در حاشیه قرار دارند.

معلوم نیست دیگران هم در این کشور حق زندگی دارند یا خیر.
ظاهر قضیه زیبا است که مجاهدین میخواهد با دولت همکاری کند
تا بقای نظام را تضمین کرده باشد .اما ،کمتر کسی از پیامد مسلح
شدن مجاهدین و غیر مجاهدین (نسل بعد از دورهی جهاد) در
فردای کشور گزارش میدهد .فردای مسلح شدن مردم و مجاهدین
اگر درست مدیریت نشود ،برگشت افغانستان به دوره ماقبل طالب
است .بسیاریها آن دوره را به خوبی به یاد دارند .جنگ ساالران آن
زمان در اکثر نقاط افغانستان ظلمهای فراوان براه انداخته بودند.
شما همین حاال در بسیاری از مناطق کشور که مردم مسلح شدهاند،
یک نوع وضعیت نابسمان را میبینید.
حرف این است که شرایط ناگزیری پیش آمده و مسلح شدن مردم
میتواند ،تا جایی حکومت را بر همان ستونهایش حفظ کند؛
اما فردای افغانستان را روشن نشان نمیدهد .حاال چه طالبان
و سایر گروههای تروریستی شکست بخورند یا به همین حالت
بمانند ،ولی مسلح شدن مردم و مجاهدین سابق آن رویایی یک
افغانستان دموکرات و دیگر اندیش را نابود میسازد .در یک چنین
وضعیت عنان حکومتداری از دست مسئولین به صورت خودکار
خارج میشود .وقتی سالح به دوشان در یک جامعه زیاد شود،
نیرویهای فکری آن جامعه به حاشیه کشیده میشوند .در یک
چنین وضعیتی است که اندیشه و دانش جایگاهاش پاینتر از
تفنگ قرار میگیرد و صاحبان آن پیش خدمت قوماندانان میشوند.
دغدغه اصلی نظام باید حفظ ارزشهای چهارده سال گذشته باشد.
حالت جنگی و مسلح شدن مردم در هیچ جای دنیا ثبات را نشان
نمیدهد .سالح به دوشان اگر امروز مقابل دشمن میرزمند ،فردا
ممکن درد سر کالن برای مردم بیسالح شوند.
در یک چنین وضعیت این پرسشها مطرح میشود؛ آیا واقعاً
حکومت افغانستان و دستگاه اصلی انحصاری قدرت به دلیل
تعریف قومی از طالبان چنین میخواهد؟ آیا آوردن هرج و مرج در
کشور به نفع دستگاه قدرت و مردم سمت جنوب است؟ آیا حکومت
اراده الزم برای مبارزه با تروریستان را ندارد یا توانایی آن را در خود
نمیبیند؟ آیا حکومت کنونی طرح و برنامه سنجیده شده و مدون
در مورد منافع ملی ،جنگ و صلح دارد؟ آیا حکومت همسوی با
گروههای دهشتافگن دارد یا اینکه بازی قدرتهای بزرگ جلو
دار حکومت است؟ کدام عوامل باعث شده است که حکومت به
خواست مجاهدین تن دهد و از سوی دیگر مردم خود در صدد
پیدا کردن سالح و دفاع از حریم خویش شده است؟ در این مورد
میتوان بسیار سوال طرح کرد .این پرسشها ممکن همه پاسخ
مثبت یا منفی داشته باشند .پاسخ این پرسشها چه مثبت باشد یا
منفی ،اگر حکومت و جامعه روشنگری افغانستان یک تکان جدی
نخورد ،هیچ فردی در این کشور از دست سالح به دوشان خواب
آرام نخواهد داشت .ما آن دوره را تجربه کردیم و تکرار تاریخ ،تکرار
رجعت جامعه به عقب گرایی است.
من به این باورم که اگر دیدگاه قومی در مسایل جنگ و صلح مطرح
نباشد و نزاع مزخرف قدرت طلبی در میان حکومتچیان از بین برود
و حکومت سیاست واضح در برابر پاکستان اتخاذ کند و از رهگذر
نهادهای بینالمللی بر پاکستان فشار آورد در کنار آن ،از امریکا،

دیدار مرشقی

حرف این است که شرایط ناگزیری
پیش آمده و مسلح شدن مردم میتواند،
تا جایی حکومت را بر همان ستونهایش
حفظ کند؛ اما فردای افغانستان را روشن
نشان نمیدهد .حاال چه طالبان و سایر
گروههای تروریستی شکست بخورند یا
به همین حالت بمانند ،ولی مسلح شدن
مردم و مجاهدین سابق آن رویایی یک
افغانستان دموکرات و دیگر اندیش را
نابود میسازد .در یک چنین وضعیت
عنان حکومتداری از دست مسئولین به
صورت خودکار خارج میشود .وقتی
سالح به دوشان در یک جامعه زیاد
شود ،نیرویهای فکری آن جامعه به
حاشیه کشیده میشوند .در یک چنین
وضعیتی است که اندیشه و دانش
جایگاهاش پاینتر از تفنگ قرار میگیرد
و صاحبان آن پیش خدمت قوماندانان
میشوند .دغدغه اصلی نظام باید حفظ
ارزشهای چهارده سال گذشته باشد.
حالت جنگی و مسلح شدن مردم در
هیچ جای دنیا ثبات را نشان نمیدهد.
سالح به دوشان اگر امروز مقابل دشمن
میرزمند ،فردا ممکن درد سر کالن برای
مردم بیسالح شوند.
ناتو ،بریتانیا ،آلمان ،چین و روسیه که با برخی پیمان استراتژیک
هم دارد ،جدی کمک بخواهد ،هنوز فرصت چیره شدن بر طالبان
و سایر گروههای تروریستی وجود دارد .فقط الزم است حکومت
تعریف از دوست و دشمن از یک سو و اراده الزم را در مبارزه با
آنها از جانب دیگر داشته باشد .در این صورت محو طالبان از
صحنه سیاسی -نظامی کشور غیر ممکن نیست .کرزی نگاه قومی
با طالبان داشت و سیاست انعطاف پذیرش باعث شد که طالبان
در نخست هزاران انسان هموطن ما را در سمت جنوب به کشتن
بدهد .شک نکنید نابودی طالبان نسبت به سیاست تزرع که به آنها
قدرت بیشتر میدهد ،هزینه کمتر دارد .فرصت به طالب پیامد ش
جاری شدن دریای خون در جادههای کشور است .از جانب دیگر
مسلح کردن مجاهدین و سایر مردم ،به احتمال زیاد نتایجاش هرج
و مرج و زنده شدن عقدههای گذشته است .راه سوم مبارزه جدی
حکومت و مردم زیر نظر نهادهای امنیتی به همکاری قوتهای
خارجی تا نابودی تروریستان است.
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آیا حضور  10هزار سرباز آمریکایی در عراق،

مانع از شکلگیری داعش میشد؟
نشنال اینترست /دنیل ال.دیویس
مترجم :معصومه عرفانی

یادداشتهایسخیدادهاتف
جناب
آقای ُشت ُْر ُمر ِغیان

از آنجا که دولت اسالمی (داعش) در سال  2014به شهرت
رسید و بخشهای عظیمی از قلمرو سوریه و عراق را بهتصرف
درآورد ،باور عمومی در واشنگتن بر این است که «شکست»
رییسجمهور اوباما در حفظ  10000سرباز آمریکایی در عراق
پس از سال  ،2011به ظهور این گروه کمک کرده است .این
روایت ،بر پایهی احساسات و حدس و گمانهایی بنا نهاده
شده است که واقعیتهای نظامی و سیاسی موجود در عراق
در سال  2011را نادیده میگیرند .این باور که حضور  10هزار
نیروی آمریکایی برای آموزش و پشتیبانی عراقیها میتوانست
از سقوط شهرهای عراق در برابر چند هزار نیروی نامنظم
داعش جلوگیری کند ،هرگز واقعبینانه نبوده است .اما احتماال
برای توضیح اینکه چرا این نیروها نمیتوانستند مانع از ظهور
داعش شوند ،باید نگاهی بیندازیم بر آنچه سربازان مستقر در
افغانستان ،قادر به انجام آن نیستند.
درحالحاضر ،حدود  13هزار نیروی نظامی ایاالت متحده و
ناتو در افغانستان حضور دارند .در ماه اکتوبر سال گذشته،
هنوز بیش از  34هزار نیرو در آنجا مستقر بودند .بااین وجود،
حتا حضور همین دهها هزار سرباز نیز تأثیری بر (جلوگیری از)
تجدید حیات طالبان نداشتند .ظهور داعش و طالبان ،هر دو تا
حد زیادی در طبیعت فاسد و کامالً بیکفایت دولتهای بغداد
و کابل ریشه دارد .ولی ما باید مدتها پیش این حقیقت را
درک میکردیم و میپذیرفتیم که بخشی از بار تقصیر در رابطه
با ظهور این گروههای شورشی ،نه محدود بودن نیروهایی
که در آن منطقه حفظ کردهایم ،بلکه در اعتماد و اتکای
گاه کورکورانهی ما بر راهحلهای نظامی برای حل مشکالت
اقتصادی ،فرهنگی و تاریخی پیچیده بوده است .مورد تجدید
حیات طالبان ،میتواند درسهای زیادی داشته باشد.
اغلب به ما چنین گفته شده است که طالبان پس از
خاکسترهای  11سپتامبر رشد کردند ،چرا که جورج دبلیو
بوش با انتقال منابع از افغانستان برای حمله به عراق در
مارچ  ،2003نسبت به حوادثی که جریان داشت بیتوجهی
نشان داده بود .بااینحال ،تفسیرهای مرتبط با این حوادث
نیز نتوانستند شرایط را در آن زمان بهدرستی مورد بررسی قرار
بدهند .مشکل این نبود که رییسجمهور منابع را برای حمله به
عراق استفاده کرد (که مطمئناً یک تصمیم احمقانه بود) ،بلکه
این بود که ما اجازه دادیم نیروهای نظامی ما حتا پس از حذف
تهدید نیز در افغانستان باقی بمانند.
در تابستان سال  ،2001طالبان خنثا شدند .آنها شکست













نخوردند اما بهعنوان یک سازمان از بین رفتند .در آن زمان،
دیگر هیچ دلیلی برای این وجود نداشت که ایاالت متحده یا
نیروهای ناتو همچنان در منطقه باقی بمانند .ما باید نیروهای
نظامی مستقر در افغانستان را خارج کرده و تالشها را بر یک
ماموریت دیپلماتیک با تمرکز بر بازسازی زیرساختها و اقتصاد
این کشور منتقل میکردیم .ما باید در صورت لزوم در بازسازی
ساختار دولت به آنها کمک میکردیم اما تعیین آن را بهطور
کامل به مردم افغانستان میسپردیم.
ولی ما افغانستان را ترک نکردیم .ما تصمیم گرفتیم بر
جای خود بمانیم .حتا تا اواخر سال  ،2006زمانی که من
برای نخستین بار به افغانستان اعزام شدم ،وضعیت امنیتی
آنقدر خوب بود که من قادر بودم برای شرکت در مراسم
فارغالتحصیلی نیروهای افغانستان در شهر شمالی مزار
شریف ،بدون زره و در یک وانت عادی سفر کنم –در آنجا من
توسط امام محلی ،برای بازدید از حیاط داخلی مسجد معروف
«آبی» دعوت شده بودم.
افزایش ناگهانی نیروها در افغانستان در سالهای  2009تا
 ،2010دقیقاً همان تأثیری را بر طالبان داشت که ریختن نفت
بر آتش دارد .بیش از صد هزار نیروی جنگی آمریکا و ناتو
در این کشور مستقر شده بودند و ظاهرا ً هدف آنها سرکوب
شورشهای روبهافزایش بود؛ اما تنها کاری که آنها موفق
به انجام آن شدند ،تماشای خشونتهایی بود که در سطحی
بیسابقه انجام میشدند .درحالحاضر ،هنوز  13000نیرو در
افغانستان حضور دارند ،بااینوجود ،این نیروهای هیچکاری
برای جلوگیری از تقویت مداوم طالبان انجام ندادهاند.
 100000سرباز برای شکست نظامی طالبان و تهدیدات
تروریستی کافی نبودهاند .چه دلیل و منطق احتمالی میتواند
این طرح را که حضور یک دهم آن تعداد توانایی این کار را
دارند توجیه کند؟
شواهد موجود و ویرانیهای ناشی از شکست سیاست متمرکز
نظامی در افغانستان ،آشکار و قاطع هستند :طالبان اکنون
قویتر از هر زمان دیگر پس از  2011شدهاند ،نرخ تلفات
نیروهای امنیتی افغانستان بهطرز تکاندهندهای باال رفته
است ،تجارت مواد مخدر –که پیش از حملهی آمریکا بهاین
شکل وجود نداشت -گسترده و غیرقابلکنترل شده است،
تالشهای ناتو در بازسازی ناکام ماندهاند ،و دولت کابل
اکنون در میان  175کشور ،با رتبهی  172از جملهی فاسدترین
کشورهای جهان است.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
jawad.najee@gmail.com
سردبير :جواد ناجی
دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
صفحه آرا :صمیم صالحی و هادی دریابی
بازاریاب :محمد حسین جویا 0767152062
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک شورا
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454
zaki.daryabi2@gmail.com

اما باوجود این شواهد واضح ،بدون ابهام و مقاومتناپذیر از
شکست استراتژیک ،هنوز طرفداران سیاست متمرکز نظامی
همچنان افزایش مییابند و تمام گزینههای دیگر غیرواقعی
خوانده شده و به سخره گرفته میشوند .تا زمانی که رهبران
سیاست خارجی و دفاعی آمریکا شکست واضح فلسفههای
راهنمایی که آنها دنبال کردهاند را نپذیرفتهاند ،ایاالت متحده
بهاحتمال زیاد همچنان ادامه میدهد به بدترساختن شرایط
بد ،آسیب رساندن به منافع آمریکا در خارج از کشور ،و صدمه
به متحدان ما.

افزایش ناگهانی نیروها در افغانستان
در سالهای  2009تا  ،2010دقیق ًا
همان تأثیری را بر طالبان داشت
که ریختن نفت بر آتش دارد .بیش
از صد هزار نیروی جنگی آمریکا
و ناتو در این کشور مستقر شده
بودند و ظاهرا ً هدف آنها سرکوب
شورشهای روبهافزایش بود؛ اما تنها
کاری که آنها موفق به انجام آن
شدند ،تماشای خشونتهایی بود که
در سطحی بیسابقه انجام میشدند.
درحالحاضر ،هنوز  13000نیرو در
افغانستان حضور دارند ،بااینوجود،
این نیروهای هیچکاری برای
جلوگیری از تقویت مداوم طالبان
انجام ندادهاند 100000 .سرباز برای
شکست نظامی طالبان و تهدیدات
تروریستی کافی نبودهاند .چه دلیل و
منطق احتمالی میتواند این طرح را
که حضور یک دهم آن تعداد توانایی
این کار را دارند توجیه کند؟

رقم رقم روشنفکر داریم .روشنفکر دینی ،روشنفکر
سکوالر ،روشنفکر پیرو مکتب فرانکفورت ،روشنفکر
انقالبی ،روشنفکر کتابخانهیی ،روشنفکر فمینیست،
روشنفکر مارکسیست ،روشنفکر عملگرا ،روشنفکر
محافظهکار ،روشنفکر اصالحطلب ،روشنفکر مرتجع
و دهها گونهی دیگر .اما «جناب آقای شترمرغیان» هیچ
کدام از اینها نیست .ایشان روشنفکر سیّال است .در
یک چشم به هم زدن قوانین حمورابی را از زیر خروارها
خاک و خس تاریخی بیرون میآورد و در آن نشانههای
خجستهی پیروزی عقالنیت بر نادانی را کشف میکند
و تا شما بگویید «آ» ،به قرن حاضر خیز بر میدارد و از
روی آثار شیخ محیالدین عربی و سالووی ژیژک با هم
همزمان اثبات میکند که قمه زنی در روز عاشورا زیباترین
تجلی روح آدمی در کویر سرگردانیهای بی پایان قرن
بیست و یکمی است ،ولی آواز خواندن زنان طبق فتوای
ابن تیمیه حرام است و مساوی به شور دادن باسن از بهر
نابودی دین مبین .آقای شترمرغیان ازدواج کردن دختران
در  ۹سالهگی را به مددِ پراگماتیسم ریچارد رورتی و خردِ
برتراند راسل و شالوده شکنی ژاک دریدا زیبا و معقول
میکند ،چندان که بخواهی در حیات پسین ،پس از تناسخ
و بازگشت به دار فانی ،در هیئت دختر ۹ساله برگردی و
هیجان همدمی با مردی ریشمند  ۷۳ساله را بچشی ،به
ویژه اگر آن همدم جانی را دهن به رایحهی دلنواز نصوار
نیز معطر باشد .همین آقای شترمرغیان اما در گوشهی
دور و از چشم افتادهیی از نهج البالغه و نهج الفصاحه
و معراج السعاده و منازل االخالق و مدارج الجنه نکتهی
ْ
-حیرانکنِ روح انگیزی مییابد در این باب
بدیع و عقل
که پوشیدن پتلون چهگونه جا ِن آدمی را تباه و هوش او
را زایل و ذوق عدالت و قریحهی بشردوستی و میل
پرهیزگاری او را زایل میکند.
در نظر آقای شترمرغیان ،اگر مردی در زاغهی نیمه ویرانی
در درههای بهسود از روح پر فتوح روحاهلل خمینی ،ایض ًا
و اخیرا ً رجب طیب اردوغان ،استمداد کند تا فلک غدار
کمترش بیازارد ،بسی بهتر است تا این که بنشیند و ،در
َمثَل ،بیندیشد که نکند دوای دردش بیرون جستن از
تاریکنای آن دره باشد (بی اجازهی توضیح المسایل روح
اهلل).
آقای شترمرغیان روشنفکر سیّال است و قراریاش
لب فکرش همان یک چیز
نیست .البته خودش میداند که ّ
است :پیش رفتن حرام ،عقبگرد واجب .اما تا تو به این
هستهی ارجمند در اندیشهی او برسی ،چندین سال است
که از طریق نیچه و فوکو متقاعد شدهای که خُ مس باید
بدهی و در دستشویی ابتدا پای چپ خود پیش بگذاری
و دعای دفع النفخ بخوانی و رو به شمال بنشینی و زاویهی
رهایی روح بلندت را رو به جزیرهالعرب میزان کنی...
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بگو مگو از
Malek Sitez
ساختار سیاسی افغانستان را چهگونه باید تغییر داد؟
برای تغییر ساختار نظام سیاسی در افغانستان نیاز است تا دولت به
گروهی از متخصصین علوم سیاسی ،حقوق ،دولت سازی ،جامعه
شناسی و مردم شناسی ،منابع و فرصت مساعد سازد تا پژوهشی را
پیرامون ساختارهای سیاسی دولتها ارائه کند .سپس این پژوهش در چارچوپ دیالوگ ملی،
توشنود
با احزاب سیاسی ،جامعهی مدنی ،سکتور خصوصی و نهادهای اکادمیک به گف 
گذاشته شود .پیشنهادات بدست آمده شامل پژوهش گردیده و به دسترس قانونگذاران
قرار گیرد.
توصیههای این گروه پژوهشی میتواند به مثابهی پیشنهاد حرفهیی برای تعدیل قانون
اساسی افغانستان مطرح شده و سپس به لویه جرگه پیشکش گردد .این کار سبب میگردد
تا رسنوشت کشور از دست سیاستبازان «آماتور» در قدرت و برون از قدرت در امان باشد.
اگر قرار باشد لویه جرگه ،رسنوشت نظام سیاسی را تعیین کند ،اعضای این جرگه بر بنیاد
دریافتهای گروه متخصصین ،از مفاهیم مهم و اساسی ساختار نظام سیاسی آموزش یابند.
آنها باید بدانند که ساختار نظام سیاسی چیست؟ انواع ساختارهای نظام سیاسی کدامها اند
و کدام ساختار سیاسی به نفع کشور است.
سپس اعضای لویه جرگه توصیههای گروه متخصصین را با آموزههای باالیی مطابقت دهند
و از میان آنها بهرتین گزینهها را برای رسنوشت ساختار سیاسی افغانستان برگزینند .این
گزینش باید با سایر مفاد قانون اساسی افغانستان همآهنگ شود.
گروه متخخصین باید از چهرههای شامخ علوم سیاسی ،حقوقی ،جامعه شناسی و انسان
شناسی برگزیده شوند .سه شاخص مهم برای این گروه متخصصین میتواند ،حرفهیی بودن
بیطرف بودن ،و متعهد بودن برگزیده شود .گروه متخصصین باید از مداخلهی سیاسی،
مذهبی و قومی حفاظت گردد .برخی از متخصصین بیناملللی (تنها به مثابهی همکار
حرفهیی) از میان متخصصین بیطرف از جهان در این گروه کاری عضویت حاصل کنند.
من حارضم بهشکل رضاکار و شهرون ِد متعهد در این گروه کاری سهیم بوده و اعضای لویه
جرگه را آموزش دهم.
اگر چنین روندی راه اندازی نگردد ،تغییر ساختار سیاسی نظام بنابر ارادهی حاکمیت کنونی
شکل خواهد گرفت .اعضای لویه جرگه که معموال چهرههای غیر حرفهیی و بیسواد هستند
بدون درک الزم از وضعیت و مسئولیت ،به هر خواست حکومت دست باال خواهد کرد و
یکبار دیگر افغانستان قربانی خواستهای قبایلی خواهد گردید.


Daoud Naji
گام دوم:
پس از شورای مجاهدین ،این بار مجلس سنا ،صدایش را
برای لزوم برگزاری لویه جرگه ،بلند کرد.
اینکه لویه جرگه راه حل است یا خیر؟ بحث دیگری است .اما
طرح لویه جرگه معنای صاف و سادهاش ،نخواسنت وضعیت کنونی است .لویه جرگه
در این کشور همیشه محمل تصمیمهای کالن بوده است.
چقدر این تصمیمهای کالن درست بودهاند یا نه ،بازهم بحث جدایی است .اما آنچه
فعال میفهمیم این است که شدت گرفنت رضب آهنگ لویه جرگه ،آماده شدن بخش
قابل مالحظهای از بدنه سیاسی جامعه برای تغییر است .تغییری که معلوم نیست
کشور را به هرج و مرج میبرد ،یا رشایط را بهرت میکند.
آنچه مایه نگرانی است این است که ،افکار عمومی چنان از وضعیت موجود خسته
است که قدرت سنجش پیامد کارها را از دست داده است.
انحصار و تکروی متاسفانه محصولش همین است .ارگ هنوز میتواند بحران را مهار
کند .فقط با یک تغییر ساده در رویکرد سیاسی و اینکه بپذیرد پیروزی تخیل توهم
زدگی و رویا بر واقعیتهای رسسخت موجود جامعه ممکن نیست.


یاسان یاسان
در یک روز جیب وزیر صیب را از دالر خالی خالی ساختند و کرسی را
دوباره برایش بخشیدن .
امروز بازی استیضاح در پارملان بازی با مزه و دلچسبی بود به خصوص
که بازیگران آن گامن میکردن که کسی بازی آن را منیفهمد!
فضای پارملان امروز که باید اتخاذ تصمیمی مهم و حیاتی را وامنود
میکرد امروز یکبار دیگر با نوعی رفتارهای غیر منطقی و مرموز با یک برنامه رضبتی و منایشی
که طرح آن در جای دیگر ریخته شده بود به میدان بزکشی و توپخانه منایندگان مبدل شد.
حاال دیگر فاکتور اعتامد مردم به پارملان باطل شده و پتانسیل قانونگذاری منایندگان مورد تردید
عمومی قرار گرفته است .پرسش مشخص این است در صورتیکه که پارملان هم در سیاستهای
خود دولت انعطاف نشان دهد و شعارهایی وکال تنها مرصف بیرونی دارد و فضای داخلی پارملان
و در همسویی با دولت جهت میگیرد و هر روز باید پذیرای بحرانها و حوادث تازهای باشیم ،از
این پس چه کس و یا کسانی برای رفع ابهام و ایجاد اعتامد در کنار مردم خواهند بود و عصاره
خواست مردم در کدام مرجع متجلی خواهد شد؟


Mohammad Nateqi
ای.کی .پی ،برد
حزب عدالت و توسعه ترکیه ،انتخابات پارملانی را برد .با این وضع
حزب طییب اردغان طوالنیترین حکومت حزبی خود را در ترکیه ادامه
میدهد .البته با تکمیل این دوره ،زمان حکومتش با دوره حکومت
رییس جمهور کرزی برابر میشود .حزب اردغان مخالفان خود را به
شدت تضعیف و رسکوب کرده و بنیاد گرایی را ترویج و تشویق میکند اما این حزب به لحاظ
توسعه و رشد اقتصادی کارهای زیادی برای شکوفایی زندگی مردم انجام داده است .رای و
اعتامد مردم برای چندمین بار همین تحوالت اقتصادی و بودن آب و نان روی سفره مردم است.
گرچه در مالقات که با داوود اغلو وزیرخارجه وقت ترکیه داشتیم وی به ما گفت :ما با اجازه موالنا
حکومت میکنیم و شام هم با اجازه موالنا حکومت کنید .موالنا میراث مشرتک ترکیه و افغانستان
است .شام چه دلیل برد برای ای.کی .پی دارید؟

خبرهای خارجی

سرمنشیسازمانملل:
بیش از  700خبرنگار در یک دهه اخیر کشته شده است
اطالعات روز :سازمان ملل در خ ربنام های
که منترش کرده ،از کشته شدن بیش از 700
خ ربنگار در جریان فعالی تهای خ ربنگاری
خرب داده است.
دوم ن وامرب مصادف با روز جهانی پایان معافیت
از مجازات ج رایم بر ضد خ ربنگاران است و
بانکی مون ،رسمنشی سازمان ملل گفته است
که بسیاری از خ ربنگاران ب یباکانه جان خود
را در منازع های که آن را پوشش م یدادند،
از دست دادهاند .اما تعداد بسیار زیادی را
عمدا ب هخاطر تالش ب رای گ زارش حقیقت
رسکوب م یکنند .تنها هفت درصد از چنین
پروندههایی حل شده است و ک متر از یک
جنایت از هر  ۱۰مورد ب هطور کامل مورد
بررسی ق رار م یگیرد .چنین مصئ ونیتی موجب
بیشرت شدن ترس در میان روزنام هنگاران شده و
دول تها را قادر م یسازد تا با سانسور از معرکه
بگری زند .به نقل از رادیو آزادی ،در این خ ربنامه
آمده است که ما باید ب رای مبارزه با این روند

بیشرت فعالیت کنیم و اطمینان حاصل مناییم
که روزنام هنگاران م یت وانند آزادانه گ زارش تهیه
کنند .آنان نباید به دلیل ترس از جان شان
درگیر خود سانسوری ش وند.
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در این پیام از متامی کشورها خ واسته شده
تا از اعامل هرگ ونه فشار بر خ ربنگاران دست
برداشته و زمینه فعالیت آزادانه آنان را ف راهم
سازند.

در یک نظر سنجی هفتگی،
محبوبیت حزب مخالف پناهجویان در آلمان افزایش یافته است
اطالعات روز :یک نظرسنجی هفتگی در
آملام نشان م یدهد که محب وبیت حزب «گزینه
دیگر ب رای آملان» یا ( )AFDاز سال گذشته
اف زایش هشت درصدی داشته است.
حزب «گزینه دیگر ب رای آملان» مخالف
سیاست مهاجرت است.
به نقل از دویچه وله ،مؤسسه تحقیقاتی «امنید»
به سفارش روزنامه آملانی «بیلد ام زونتاگ»
این نظرسنجی را انجام داده است .این موسسه
در نظرسنجی هفتگی خود نتیج هگیری کرده
است که محب وبیت حزب «گزینه دیگر ب رای
آملان» ب رای نخستین بار از اکت وبر سال 2014

تاکنون ،اف زایش هشت درصدی داشته است.
این حزب«،گزینه دیگر ب رای آملان» ،یکی از
مخالفین رسسخت سیاست حکومت خانم
انگال مرکل در قبال مهاج ران است.
گفته م یشود که موج بزرگ پناهجویان از
کشورهای عمدتا جن گزده مانند سوریه ،ع راق
و افغانستان در اروپا از زمان جنگ جهانی دوم
تاکنون ب یسابقه بوده است.
ب راساس نظر سنجی که موسسه «امنید» انجام
داده است محب وبیت حزب «گزینه دیگر ب رای
آملان» در مناطق رشقی این کشور بیشرت شده
است.

در ایال تهایی که در گذشته جزو آملان رشقی
بودند ،این می زان به  15درصد و در مناطق غ ربی
به  7درصد م یرسد.
حزب «گزینه دیگر ب رای آملان» در سال 2013
تاسیس شد.
این حزب راس تگ را سیاست سخ تگی ران های
در قبال مهاج ران دارد؛ ب هطوری که مارکوس
پریتزل ،یک عضو این حزب در پارملان اروپا
روز شنبه در مصاحبه با «خربگ زاری آملان»
خ واستار استفاده از سالح گرم به عن وان آخرین
گزینه ب رای جلوگیری از عبور مهاج رانی شد که
ق وانین مرزی را نقض م یکنند.

شرکت هوایی متروجت :عامل خارجی باعث سقوط هواپیما بود
اطالعات روز :الکساندر اسناگوفسکی ،رییس
رشکت مرتوجت گفته است که عامل خارجی
منجر به سقوط ای رباس  A321شده است.
به گ زارش ب یب یسی ،یک مقام رسمی رشکت
ه وایی مرتوجت (کاگالیامویا) گفته است هیچ
پیامی در خصوص نقص فنی ه واپیام میان
خدمه و برج م راقبت رد و بدل نشده است.
ه واپیامی ای رباس  A321روسی به روز شنبه در
حالی در صح رای سینا در م رص ،سقوط کرد که
از رشم الشیخ با هفت خدمه و  217گردشگر
روس به سوی س نپرتزبورگ پرواز م یکرد.
الکساندر اسناگوفسکی ،رییس این رشکت
گفت« :تنها دلیل منطقی این م یت واند باشد که

عاملی خارجی علت سقوط بوده است».
در نشستی خربی که در مسکو برگ زار شد،
السکاندر اسمی رنوف ،معاون رییس این رشکت
خطای خلبان و نقص فنی ه واپیام را رد کرد.
به گفته آقای اسمی رنوف این ه واپیام پیش از
سقوط رسعتش کم شده و به رسعت ارتفاعش
کاهش یافته و هیچ تالشی از سوی خدمه ب رای
گ زارش وضعیت ه واپیام صورت نگرفته است.
ای رباس  A321هژده سال عمر داشته و خلبان
این ه واپیام نیز سابقه پرواز  12ه زار ساعت را
داشته است.
پس از سقوط این ه واپیام شاخه مرصی گروه
داعش مسئ ولیت سقوط این ه واپیام را به عهده

گرفته بود اما روسیه گفته بود که مشکل فنی
عامل سقوط این ه واپیام شده است.
در همین حال یک سخ نگوی دولت روسیه
هم به ب یب یسی گفته است که اقدام تروریستی
هم م یت واند یکی از ع وامل احتاملی سقوط این
ه واپیام باشد.
روز یک شنبه دولت روسیه ع زای عمومی اعالن
کرد و به روز دوشنبه جنازههای بیش از  140نفر
از رسنشینان این ه واپیام به س نپرتزبورگ منتقل
شد .دولت روسیه گفته است که به بازماندگان
کشت هشدگان این سانحه غ رامت م یپردازد.
این مرگبارترین سانحه ه وایی در روسیه
خ وانده شده است.

ناظراناروپایی:
انتخابات ترکیه آزاد بود ،اما منصفانه نبود
اطالعات روز :ناظ ران اروپایی انتخابات
پارملانی ترکیه از فضای ارعاب ،خش ونت و
اعامل محدودیت بر آزادی بیان در جریان
رقاب تهای انتخاباتی انتقاد کردهاند.
به نقل از بی بی سی ،ایگناسیو سانچز امور،
رییس هیئت ناظ ران سازمان امنیت و همکاری
اروپا گفته است که رأی دهندگان امکان
انتخاب میان گزین ههای مختلف و واقعی
سیاسی را داشت هاند ،اما نگ ران یهای جدی هم
وجود داشته است.
سخ نگوی شورای اروپا هم گفته که انتخابات
آزاد بوده ،اما منصفانه نبوده است.
حزب عدالت و توسعه (حزب رییس جمهور
اردوغان) با کسب  ۳۱۷کرسی از  ۵۵۰کرسی

پارملان در انتخابات روز یک شنبه پیروز شد و
م یت واند به تنهایی دولت تشکیل دهد.
نتایج انتخابات ،نوعی پیروزی شخصی
ب رای رجب طیب اردوغان ،رییس جمهور و
بنیانگذار حزب عدالت و توسعه محسوب
م یشود که پس از چند هفته درگیری نیروهای
دولتی با پیکارجویان ،ت وانست رأی دهندگان را
با وعده ثبات به سمت حزب عدالت و توسعه
جذب کند.
آقای اردوغان نتیجه انتخابات را «رأی به اتحاد
و عمل» خ وانده و از کشورهای دنیا خ واست که
به رأی مردم ترکیه اح رتام بگذارند.
ب راساس گ زارشها در نتایج اولیه انتخابات،
حزب جمهوریخ واه خلق ۱۳۴کرسی،

حزب دموک راتیک خل قها  ۵۹کرسی ،حزب
راس تگ رای حرکت ملی ۴۰کرسی را به خود
اختصاص داده است.
حزب عدالت و توسعه در انتخاباتی که پنج ماه
پیش برگ زار شد ،نت وانسته بود اک رثیت کرس یها
را به دست آورد و از آن زمان ترکیه در بح ران
سیاسی به رس م یبرد.
مخالفان آقای اردوغان نگ ران هستند که
پیروزی حزب عدالت و توسعه باعث تقویت
گ رای شهای اقتدارگ رایانه او شود.
گ زارشها م یرسانند که پس از اعالم نتایج
اولیه انتخابات ،ه واداران حزب دموک راتیک
خل قها در شهر کردنشین دیاربکر با پ ولیس
درگیر شدهاند.
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ورزش

رونالدو:
من از مسی بازیکن بهرتی هستم
کریستیانو رونالدو ،فوق ستاره رئال مادرید
مدعی شد که او از مسی بازیکن بهرتی
است.
رقابت بین مسی و رونالدو در سالهای
اخیر هم واره در اوج حساسیت بوده و
این دو بازیکن 7 ،توپ طالی اخیر را به
دست آوردهاند .حال رونالدو مدعی شد که
خودش را از مسی بازیکن بهرتی م یداند.
او گفت :مقایسه با مسی من را اذیت
من یکند .اگر به  8سال اخیر من نگاه کنید،
همیشه به رتین بودهام .یک بازیکن دیگر
را نام بربید که ای نگ ونه باشد .اختالف
بین نفر اول و دوم در جزئیات است ،مثل
ای نکه جام بردهاید یا نه .احتامال ب رای شام
(خ ربنگاران) ،مسی به رتین است ولی در
ذهنم ،من به رتین بازیکن جهان هستم .هر
روز احساس درد دارم ،ولی شاید بازیکنان
دیگر چیز دیگری بگویند .بعضی
م یت وانند آن را تحمل کنند و بعضی نه.
اگر سخت مترین کنید ،هر هفته بازی

کنید ،گاهی دو بار در هفته .شام هم این
درد را حس خ واهید کرد .بدنتان هی چگاه
به آن عادت نخ واهد کرد.
دیگر اشتباهات گذشته را تک رار من یکنم.
وقتی  22ساله بودم ،بعد از بازیها تا ساعت
 3شب بیرون در حال شام خوردن بودم.
حاال جلوی این موضوع را م یگیرم ،به خانه
م یروم ،ریکاوری م یکنم و روز بعد را آغاز
م یکنم .این جزئیات کوچک ،اختالفات
یزند .زندگی
بزرگی در پایان فصل رقم م 
من فوتبال است .از همه چیز بیشرت
آن را دوست دارم ولی طرفدار پر و پا
قرص متاشای فوتبال از تلویزیون نیستم.
بازیهای مهم را در خانه م یبینم ولی در
مجموع ترجیح م یدهم کار دیگری انجام
دهم .آدم گوش هگیری نیستم ولی از وقتی
به دنیا آمدم ،پدرم هم به همین شکل بود.
درست است که در فوتبال و خارج آن
دوستانی دارم ولی در مجموع ،چهار یا پنج
دوست واقعی دارم.



اسکرتل:
کوتینیو مرد بازیهای بزرگ است
مارتین اسک رتل ،مدافع لیورپول به متجید
از هم تیم یاش ،فیلیپ کوتینیو پرداخت
و مدعی شد که هافبک برزیلی مرد
بازیهای بزرگ است.
کوتینیو مقابل چلسی موفق شد دو
گول از سه گول تیمش را به مثر برساند
و عملکرد بسیار خ وبی از خود به ثبت
رساند .او ه مچنین در دیگر بازیهای
این فصل و فص لهای گذشته ،مقابل
تی مهای بزرگ لیگ ب رتر بسیار خوب
ظاهر شده و گولهای مهمی ب رای
لیورپول به مثر رسانده است .حال ،مارتین
اشک رتل نیز به متجید از او پرداخت و

گفت که او مرد بازیهای بزرگ است.
او گفت :بازیکنان بزرگ وقتی
کیفی تشان را نشان م یدهند که تیم به
آن نیاز دارد .شاید کوتینیو در بازیهای
اخیر خوب کار نکرده ولی کیفیتش
را نشان داد و ثابت کرد چه بازیکن
مهمی ب رای تیم است .خوب بازی را
رشوع نکردیم ولی فکر م یکنم بعد
از  10دقیقه ،بازی را در دست گرفتیم
و گول تساوی کمک زیادی به ما کرد.
شکست دادن چلسی در استمفوردبریج
همیشه اتفاق ویژهای است ،مخصوصا با
عملکردی که ما داشتیم.



انتقاد ماتئوس از گواردیوال

لوتار ماتئوس ،اسطوره بایرن م ونیخ به
انتقاد از پپ گ واردیوال پس از عدم متدید
ق رارداد م ربی اسپانیایی با باشگاه بایرن
پرداخت و پپ را به ب یتعهدی به بایرن
متهم کرد.
ق رارداد رسم ربی سابق بارسا در پایان فصل
با بایرن به پایان خ واهد رسید و گ زارشات
حاکی از آن است که او پیشنهاداتی از
سیتی و چلسی در اختیار دارد .با این حال،
ماتئوس به انتقاد از گ واردیوال پرداخت و
عن وان کرد که او به بایرن تعهدی ندارد.

ماتئوس گفت :ب رای او بهرت از بایرن چه
تیمی وجود خ واهد داشت .متام رویاهایش
در م ونیخ برآورده شده است .چه چیز
بیشرتی م یخ واهد؟ بایرن تا به حال
هی چگاه آنقدر بر ح ریفان غالب نبوده
است .آنها راهی طوالنی ب رای رسیدن
به این هدف طی کردهاند .او در بارسل ونا
م رب یگری کرده و به خاطر هویتش ،رئال
مادرید ب رایش یک تابو خ واهد بود .البته
انگلیس یها پول زیادی دارند ولی آنها از
لحاظ ورزشی عق بتر از ما هستند.



اورا:
جدایی از یونایتد برایم خیلی سخت بود
پات ریس اورا ،هافبک یوونتوس عن وان کرد
که جدایی از منچس رتی ونایتد ب رایش بسیار
سخت بوده است.
مدافع ف رانسوی  8سال در اولدت رافورد
سپری کرد تا ای نکه در سال  2014از این
تیم جدا شد و به یووه پیوست و به هم راه
بیانک ونریها ،قهرمان ایتالیا و جام حذفی
شد .هافبک سابق م وناکو قصد داشته در
منچسرت مباند ولی همرسش نظر او را
ب رای ماندن در این باشگاه تغییر داده است
ولی خودش مسئ ولیت این جدایی را قبول
م یکند.
او گفت :تنها کسی که م یت واند مسئول
جدایی من از منچس رتی ونایتد باشد ،خودم
هستم .خودم هستم که تصمیم نهایی
را گرفتم .یوونتوس پیشرت با من صحبت
کرده بود .چالشی که آنها مد نظر داشتند
بسیار حساس بود .ک ونته در طول جام

جهانی با من متاس گرفت .پیوسنت به
یووه کار سختی نبود زی را باشگاهی بزرگ
و تاریخی است ولی ترک منچس رتی ونایتد
کار بسیار سختی بود.
اورا عن وان کرد که حتی در میانه روند
انتقالش ،نظرش عوض شده و م یخ واسته
در ی ونایتد مباند ولی پافشاری آنیلی باعث
پیوسنت او به یووه شده است .او گفت:
رئیس باشگاه یوونتوس ،آندرهآ آنیلی
با من متاس گرفت و گفت که ببین ،ما
هنوز ق راردادت را ب رای سازمان لیگ ایتالیا
نفرستادهایم و م یت وانی نظرت را تغییر
بدهی ولی ما واقعا ای نجا به تو نیاز داریم.
من احساس کردم که یک نفر واقعا من را
با متام اح رتام م یخ واهد .پس از آن با اد
وودوارد متاس گرفتم و گفتم که متاسفم،
به یوونتوس قول دادهام و من یت وانم زیر آن
ب زنم.

ونگر :مقابل بایرن
نباید بیش از حد دفاعی باشیم
آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال هشدار داد که تیمش مقابل
بایرن م ونیخ من یت واند عقب بنشیند و دفاعی بازی کند.
دو تیم بایرن م ونیخ و آرسنال ،چهارشنبه شب در آلیانز آرهنا
به مصاف ی کدیگر خ واهند رفت .دیدار هفته گذشته دو
تیم با ب رتری  0-2آرسنال به پایان رسیده و شاگردان گ واردیوال
به دنبال انتقامگیری خ واهند بود .آرسنال در دیدار رفت
عملکردی دفاعی داشت ولی حال ونگر هشدار داد که بازی
بیش از حد دفاعی مقابل بایرن م یت واند نتیجه عکس بدهد.
او گفت :قول م یدهم که از بایرن امتیاز بگی ریم ولی کیفیت
هجومی آنها بسیار باالست و دفاعی بازی کردن در طول
 90دقیقه کار سختی خ واهد بود .باید با تالش ب رای گو لزنی
سعی کنیم فشار را کاهش بدهیم .ساختار تیم ما بر اساس
بازی هجومی خ واهد بود .اگر در دفاع متمرکز باشیم ،فکر
من یکنم بت وانیم خیلی موثر باشیم .باید ب رای پیروزی
بجنگی م.
ونگر درباره پیروزی  0-3تیمش مقابل س وانسی گفت :نتیجه
خیلی خ وبی بود زی را اگر به نتایج ما در خارج از خانه نگاه
کنید ،مقابل ک ریستال پاالس ،واتفورد ،نیوکاسل و س وانسی به
ب رتری رسیده ایم بناب راین به نظر م یرسد که اتحادمان بیشرت
شده است .باید بیش از این متحد شویم.


کمپانی :محرومیت اروپایی
سیتی شوخی است

ونسان کمپانی ،کاپیتان منچسرتسیتی عن وان کرد احتامل
محرومیت تیمش به دلیل سوتهای اع رتاضی ه واداران این
تیم در هنگام پخش رسود چمپی ون زلیگ ،یک شوخی است.
کمیته انضباطی یوفا اعالم کرد که پس از سوتهای
اع رتاضی ه واداران سیتی در ج ریان دیدار تی مشان مقابل
سویا ،تحقیق و بررسی در این رابطه را رشوع خ واهد کرد.
ه واداران سیتی به ج ریمه  49میلیون پ وندی باشگاهشان ب رای
شکسنت قانون فی رپلی مالی اع رتاض داشتند و حال کمپانی
عن وان کرد که محرومیت باشگاه پس از این اتفاق ،چیزی
شبیه به یک شوخی است.
او گفت :این یک شوخی است .ما بازیهای زیادی در اروپا
انجام دادیم که توهی نهای ن ژادپرستانه زیادی در آن دیدارها
انجام م یشود و باید با آن کنار آمد .بازیهایی بوده که به
خاطر چنین اتفاقاتی از سوی تیم ح ریف ،تیم ما مترضر
شده است.
اشاره کمپانی به دیدار سال گذشته مقابل زسکا مسکو است
که به خاطر توهین ن ژادپرستانه ه واداران زسکا ،سیتی اجازه
پیدا نکرد ه واداران خود را به روسیه بربد.
او گفت :در مسک و ،ما نت وانستیم هیچ ه وادارای را به داخل
استادیوم ب ربیم .من یدانم ه واداران ما چه اشتباهی کرده بودند.
این موضوع را وقتی کوچ کتر بودم ،در اندرلخت تج ربه
کرده بودم .در بازیهای اروپا توهی نهای ن ژادپرستانه زیادی
به شام م یشود .بناب راین ،رسود چمپی ون زلیگ مقدس نیست.


اسپورت:
مسی به الکالسیکو منیرسد
لی ونل مسی،فوق ستاره بارسل ونا قادر نیست تیمش را در
دیدار ال کالسیکو مقابل رئال مادرید در ب رنابئو هم راهی
کند.
روزنامه اسپورت ،نزدیک به باشگاه بارسل ونا مدعی شد
که روند بهبود زانوی مسی کندتر از انتظارات پیش
رفته و او قادر نخ واهد بود تیمش را در دیدار مقابل
رئال هم راهی کند .دیدار الکالسیکو روز شنبه30 ،
عقرب برگ زار خ واهد شد و مسی در آن روز ،یک هفته
با بازگشت به میادین و امتام دوره ریکاوری و بهبودش
فاصله خ واهد داشت.
او هنوز نت وانسته دویدن را رشوع کند ولی این موضوع،
مسئ ولین بارسا را نگ ران نکرده و آنها ه مچنان به تالش
خود ب رای اف زایش رسعت روند بهبود مسی ادامه م یدهند.
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کلوپ:
انگلیسیها خیلی عجول هستند !
یورگن کلوپ ،رسم ربی لیورپول عن وان کرد
که ه واداران فوتبال در انگلیس ب یطاقت
هستند و او عجل های ب رای خ رید بازیکن
ندارد.
رسم ربی آملانی اولین پیروزی اش در لیگ
ب رتر را روز شنبه مقابل چلسی به دست آورد
و موفق شد  1-3این تیم را در استمفوردب ریج
شکست دهد .این نتیجه ،لیورپول را به
ردهی هشتم رساند ولی کلوپ قصد دارد از
بازیکنانی که در اختیار دارد استفاده کند تا
بازیکن جدیدی به تیم اضافه کند.
او گفت :باورم من یشود که انگلیس یها
ای نقدر ب یطاقت هستند ! ای نجا کار
خیلی سخت است .من تنها  3هفته است
که ای نجا هستم .همه م یگویند که شام
م یخ واهید این بازیکن را بخ رید ،آن بازیکن
را بخ رید و  . ...معنای پی رشفت این است که
با بازیکنانی که در اختیار دارید کار کنید.
مثل این است که اگر با هم رستان مشکل

دارید ،هر روز من یت وانید او را عوض کنید.
این یک واقعیت است که باید تالش کرد
و تالش کرد تا نتیجه بهرتی گرفت .نباید
به تابستان  2016فکر کرد زی را من یدانم چه
اتفاقی در آن موقع رخ خ واهد داد .باید
سعی و تالش کنیم تا به جایگاه مطلوب
خود نزدیک شویم و ببینیم چه دستاوردی
م یت وانیم داشته باشیم.
لیورپول تنها  4امتیاز با تیم چهارم جدول
فاصله دارد ولی کلوپ عن وان کرد که هنوز
خیلی زود است که درباره کسب سهمیه
لیگ قهرمانان صحبت کرد.
او گفت :باید در هم هی زمین هها پی رشفت
کنیم تا بت وانیم درباره جایگاهمان در جدول
حرف ب زنیم ولی در حال حارض ،در ماه ن وام رب،
من یت وان در این رابطه صحبت کرد .اولین
روز اس رتاحتم پس از حضور در لیورپول را
سپری خ واهم کرد و پس از خ واهیم دید که
چه کارهایی م یت وانیم انجام دهیم.



کاسیا:
اعرتاف میکنم که ناواس باید فیکس باشد
کیکو کاسیا ،دروازهبان این فصل رئال
مادرید ،شنب هشب گذشته ب رای اولین بار
موفق شد در یک بازی رسمی ب رای این تیم
به میدان برود.
کاسیا که یک کاتاالن است ،فوتبال خود
را از تی مهای پای های رئال مادرید آغاز کرد
اما هرگز نت وانست به تیم اول این باشگاه راه
یابد و به همین دلیل راهی اسپانیول شد .او
سالها دروازهبان ثابت این تیم بود ،تا ای نکه
تابستان امسال موفق شد به آرزوی دی رین هی
خود که پیوسنت به تیم اول رئال بود دست
یابد؛ با این حال او می دانست که باید
ذخیرهی کیلور ناواس باشد.
کاسیا شنب هشب گذشته در امتام دیدار رئال
مادرید مقابل الس پاملاس که با ب رتری 1-3
کهکشان یها خامته یافت ،به خ ربنگاران
گفت :ب رای من بازی ب رای رئال بسیار مهم

بود و مه متر از آن ،کسب پیروزی.
ما دروازهبانها م یدانیم که باید صربمان
زیاد باشد و در صورت ذخیره نشینی ،یک
فرصت کوچک م یت واند سکوی پ رتابمان
باشد ولی اع رتاف م یکنم که کیلور ناواس
با درخشش فوقالعاده خود در بازیهای این
فصل ،حقش است که بازیکن ثابت باشد
و من این مساله را قبول کردهام .از کیلور
چیزهای زیادی یاد م یگیرم و آرزو م یکنم
که او به همین روند درخشانش ادامه دهد.
کاسیا در مورد گ ولی که دریافت کرد گفت:
هر دروازهبانی بگوید که هرگز گول نخ واهد
خود دروغ م یگوید .ک رنر ارسالی بصورت
مورب بود و بیرون آمدن از دروازه تصمیم
درستی من یت وانست باشد ،رضبه رس بازیکن
ح ریف هم خوب زده شد که پس از برخورد
به تیر وارد دروازه شد.



ویدال:
بایرن واقعی را به آرسنال نشان خواهیم داد
آرتورو ویدال ،هافبک بایرن م ونیخ عن وان
کرد که در دیدار پیش روی تیمش مقابل
آرسنال" ،بایرن واقعی" را به توپچ یها
نشان خ واهند داد.
دو تیم هفت هی گذشته در امیریتس به
مصاف ی کدیگر رفتند که در نهایت،
آرسنال موفق شد  0-2حریف خود را
شکست دهد و امیدهایش ب رای صعود به
دور بعد را زنده نگه دارد .حال دو تیم این
هفته در آلیانز آرهنا مقابل ی کدیگر صف

آرایی خ واهند کرد و ویدال به توپچ یها
هشدار داد که بایرن واقعی را در آن دیدار
مشاهده خ واهند کرد.
او گفت :روز چهارشنبه ،بایرن واقعی را به
آرسنال نشان خ واهیم داد .اعتامد به نفس ما
بسیار باالست .این بار از موقعی تهایمان
استفاده کرده و سه امتیاز را کسب م یکنیم.
آرسنال در فرم بسیار خ وبی ق رار دارد و با
نتایجی که اخی را کسب کرده ،هم امتیاز با
سیتی صدرنشین ،در ردهی دوم ق رار دارد.



اوبامیانگ:
به پدربزرگم قول دادم به رئال بروم
مهاجم گابنی دورمت وند که این روزها در
اوج ق رار دارد ،به متایلش ب رای رسیدن به
رکورد مسی و رونالدو اع رتاف کرد.
در حال حارض پ ییر امریک اوبامیانگ
ب یتردید یکی از خط رناکترین مهاجامن
اروپاست .او در هیجده بازی رسمی فصل
جاری موفق شده بیست بار دروازه حریفان
دورمت وند را باز کند و پنج پاس گول هم
بدهد.
به این ترتیب این بازیکن اهل گابن با
متوسط  1.11گول در هر بازی آماری بهرت
از کریستیانو رونالدو با  1گول در هر بازی
از خود به جای گذاشته است.
اوبا که پیش از رشوع فصل جاری به
ه واداران دورمت وند قول داده بود امسال
قطعا دست کم بیست گول خ واهد زد ،در
مصاحب های اظهار داشت :من م یخ واهم

همیشه گول ب زنم و بهرتین باشم .رونالدو
و مسی م یت وانند در یک بازی سه گول
ب زنند و در بازی بعدیاش هم چهارتا.
من تحت نظر یورگن کلوپ یک گام رو
به جلو برداشتم و حال با آمدن توخل به
مسیر رو به جلوی خود ادامه دادم .حاال
وضعیتم به گ ون های شده که ب رای مدافعان
حریف دردرس بیشرتی ایجاد م یکنم،
اما هرکس فکر م یکرد من به ی کباره
فوتبالیست رسعتی و خ وبی شدهام ،اشتباه
م یکند .من از کودکی فقط به گول زدن
فکر م یکردم.
این ستاره با اشاره به ای نکه احتامال روزی
بازی کردن در لیگ اسپانیا را تج ربه
خ واهد کرد افزود :پدربزرگم یکی از
متعص بترین ه واداران رئال مادرید بود و از
من قول گرفت روزی در این تیم بازی کنم.

محل اعالنات تجارتی
برای نرش اعالنات تان با ما به متاس شوید
 0767152062و 0796020856
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