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آریانا  عالی  تحصیالت  موسسٔه  در 

تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده 

و دارای امکانات زیر میباشد.

1. کریکلم )مفردات( مطابق به کریکلم 

پوهنتون کابل

2. استادان به سویه ماسرت و دوکتورا

3. محل مناسب جهت تدریس

4. صنف معیاری و استندرد در زمستان 

محهز به سیستم گرم کن و در تابستان 

با سیستم رسدسازی.

و  وسایل  با  مجهز  البراتوارهای   .5

تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.

6. کتابخانه مجهز

7. انرتنت 24 ساعته.

8. اطاق کمپیوتر لب. 

9. تدریس به وسیله تکنالوژی معارص

برای  کادری  شفاخانه  داشنت   .10

همچنان  و  طب  پوهنځی  محصالن 

با شفاخانه ګلف، کیشا و مطب  قرارداد 

برای دوره ستاژ.

11. شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت 

ها و سایر موضوعات علمیږ 

ارایه  جهت  کنفرانس  اطاق   .12

سیمینارهای علمی. 

13. کانتین و کافه تریا

14. ساحه پارکینګ برای وسایط.

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

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

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

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

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

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

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

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

ه تاریخ 28 
یانا ب

ی آر
موسسٔه تحصیالت عال

ه تاریخ 15 میزان 
1 در شهر کابل و ب

سنبله 393

1393 در شهر جالل آباد اخذ می گردد!

وزه از ساعت 7:00 صبح 
ت نام همه ر

 ثب

الی 7:00 بعد از ظهر جریان دارد.

ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

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

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

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

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

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

1میزان،1393

وداع رییس جمهور

باهمکارانش
حامد کرزی از آغاز دولت تا کنون به مدت سیزده سال در افغانستان حاکمیت کرده و رهبری 
سیاسی کشور را پیش برده است. او در وضعیتی رهبری کشور را به دست گرفت که دو دهه 
جنگ در کشور تمامی تأسیسات دولتی و اجتماعی را از بین برده بود و جنگ ساالرانی که در 
دو دهه جنگ نقش داشتند، از قدرت نظامی و سیاسی قابل مالحظه  ای بر خوردار بودند. تنها 
امیدی که وجود داشت، حمایت مالی و سیاسی جامعه ی جهانی و توده ی مردم از تشکیل 
دولت و به وجود آمدن آرامش در کشور بود. حامد کرزی تنها رییس جمهوری است که بعد 
از مرگ داکتر نجیب اهلل بیش ترین حمایت سیاسی، اقتصادی و نظامی جامعه ی جهانی را به 
همراه داشت و نیز مسئولیت های او هم بزرگ بودند. باید به کشوری سروسامان می داد که 

تمامی نهاد های سیاسی و اجتماعی آن بر اثر جنگ ها از بین رفته بودند.
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صادق مدبر:مراسم تحلیف دوشنبه هفته  ی آینده برگزار می شود2

اعالم  کشور  خارجه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
کرد، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
مناطق  از  برخی  بر  پاکستان  حمالت  ادامه ی  از 
شرقی کشور شکایت می کند. احمدشکیب مستغنی، 
نشست  در  گذشته  روز  وزارت  این  سخن گوی 
وزیر  عثمانی،  گفت، ضراراحمد  کابل  در  خبری ای 
این  در  حکومت  از  نمایندگی  به  کشور  خارجه ی 

نشست شرکت خواهد کرد.
قرار است ٦٩مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل 

متحد امروز در نیویورک برگزار شود. مستغنی گفت، 
وزیر خارجه در این نشست اعتراض شدید حکومت را 
در مورد حمالت راکتی نظامیان پاکستانی بر مناطق 
شرقی کشور مطرح و نیز  از جامعه ی جهانی و سازمان 
ملل متحد می خواهد که جلو  تخطی های پاکستان را 
بگیرند. حمالت راکتی پاکستان از چند سال بدین سو 
معلومات  اساس  بر  و  داشته  ادامه  کنر  والیت  بر 
مقام های امنیتی، تنها در سال روان بیش از 4 هزار 
راکت از آن سوی خط دیورند بر برخی از مناطق این 

والیت پرتاب شده است. گفته می شود که در این 
راکت پراکنی ها، بیش از ١٠ فرد ملکی کشته، ٧٠ تن 
زخمی و نیز بخشی از جنگالت مناطق شرقی حریق 
شده اند. با این حال، مستغنی می گوید، وزیر خارجه ی 
بر  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  نشست  در  کشور 
از هم کاری های  این حمالت،  از  عالوه ی شکایت 
جامعه ی جهانی در جریان سال های گذشته به کشور 
نشست  این  در  عثمانی  گفت،  او  می کند.  قدردانی 
پیرامون توقعات و انتظارات حکومت آینده از جامعه ی 

جهانی نیز سخنرانی خواهد کرد.
وزیران  نشست،  این  حاشیه ی  در  افزود،  مستغنی 
و  آذربایجان  ترکمنستان،  افغانستان،  خارجه ی 
گرجستان در مورد وصل شدن افغانستان به بحیره ی 
سیاه از طریق این سه کشور  نیز گفت وگو می کنند. او 
گفت، وزیر خارجه در این نشست با جانب قزاقستان 
نیز دیدار و پیرامون ایجاد میسر ترانزیتی از طریق 
گفت و گو  قزاقستان  و  افغانستان  میان  ترکمنستان 

می کند.

جمهور  رییس  تحلیف  مراسم  روز:  اطالعات 
ریاست  ارگ  در  آینده  هفته ی  دوشنبه  روز  جدید 
رییس  مدبر،  صادق  می شود.  برگزار  جمهوری 
اداره ی امور دیروز در یک نشست خبری در کابل 
تحلیف  مراسم  برگزاری  برای  آمادگی ها  گفت، 
روز  قرار است  و  رییس جمهور جدید گرفته شده 
جمهوری  ریاست  ارگ  در  آینده  هفته ی  دوشنبه 

برگزار شود.
رییس جمهور  تحلیف  مراسم  برگزاری  کمیسیون 
هفد  هم  در  کرزی  جمهور  رییس  دستور  به  جدید 
ثور سال جاری تشکیل شده است که داکتر صادق 

مدبر ریاست این کمیسیون را به عهده دارد. مدبر 
دوست،  کشورهای  جمهورهای  رییس  از  افزود، 
منطقه و جهان، نخست وزیران و وزیران خارجه ی 
کشورها دعوت کرده اند تا در مراسم سوگند وفاداری 
که  گفت  مدبر  یابند.  حضور  جدید  جمهور  رییس 
دعوت نامه ها دیروز از طریق وزارت خارجه فرستاده 

شده اند.
بخش   ١3 از  داخلی  مهمانان  که  افزود  مدبر 
قومی،  بزرگان  بود.  خواهند  افغانستان  شهروندان 
اعضای شورای ملی، رهبران جهادی، اعضای قوای 
سه گانه ی کشور، جامعه ی مدنی و زنان افغانستان 

وی  شده اند.  دعوت  مراسم  این  در  شرکت  برای 
از  پذیرایی  برای  کامل  »آمادگی  گفت:  هم چنان 

مهمانان داخلی و خارجی گرفته شده است«.
کمیسیون برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور از 
چهار کمیته ی تشریفات، امنیتی، فرهنگی و خدماتی 
تشکیل شده است که از مدت ها به این سو کار خود 
را آغاز کرده اند. یوسف نورستانی، رییس کمیسیون 
انتخابات به روز یک شنبه هفته ی روان اعالم کرد، 
اشرف غنی رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل رییس 
اجرایی حکومت بعدی است. اما هنوز معلوم نیست 
که مراسم تحلیف برای رییس اجرایی هم زمان با 

رییس جمهور جدید برگزار می شود، یا خیر؟
در همین حال، صادق مدبر در این مورد گفت: »تا 
حال فقط برگزاری مراسم سوگند وفاداری رییس 
جمهور مطرح بوده و ما منتظریم که رییس جمهور 
همراه با رییس اجرایی روی این مسئله توافق کنند 
او گفت،  از سویی هم،  پیش نهاد دهند«.  ما  به  و 
روز گذشته آخرین نشست شورای وزیران حکومت 
کنونی برگزار شد و امروز رییس جمهور کرزی با 
کارمندان دولتی خداحافظی خواهد کرد. مدبر افزود، 
کارمندان دولتی برای اشتراک در این مراسم از 34 

والیت دعوت شده اند.

رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
خود  سخنرانی  نخستین  در  کشور  جدید  جمهور 
اجرای  در  و  عملی  را  وعده هایش  کرد،  اعالم 
قانون در کشور قاطع خواهد بود. او روز گذشته در 
مراسم تجلیل از پیروزی خود در کابل وعده داد، 
در هر شش ماه از تطبیق قانون اساسی کشور به 

مردم گزارش می دهد.
قدرت  انتقال  بار  اولین  برای  افزود،  غنی  اشرف 
در کشور از یک رییس جمهور به رییس جمهور 

صورت  مسالمت آمیز  گونه ی  به  دیگر  منتخب 
می گیرد. احمدزی ثبات کشور را از همه چیز دیگر 
مهم خواند و تأکید کرد، او و عبداهلل در عمل ثابت 
کردند که ثبات را قربانی هیچ چیز دیگر نمی کنند.

تحول  و  عبداهلل  شعار  اصالحات  گفت،  احمدزی 
به طور  شعار  دو  این  حال  و  بود  او  شعار  تداوم  و 
داده  تشکیل  را  ملی  وحدت  حکومت  مشترک، 
با رییس اجرایی جدید کشور  او وعده داد،  است. 
عمل  انتخاباتی شان،  مبارزات  دوره ی  تعهدات   به 

وحدت  حکومت  افزود،  احمدزی  کرد.  خواهند 
کشور  سیاسی  جریان های  و  اقوام  تمام  از  ملی 

نمایندگی می کند.
تقسیم  اساس  بر  ملی  وحدت  حکومت  گفت،  او 
قدرت تشکیل نشده، بل که بر بنیاد تقسیم وظایف 
در حکومت  افزود که  احمدزی  است.  ایجاد شده 
تأمین  شفافیت  و  عدالت  قانون،  ملی  وحدت 
از  دیگری  بخش   در  او  هم،  سویی  از  می شود. 
مهاجران  بازگشت  قسمت  در  گفت،  سخنانش 

کشور تالش های چشم گیر را انجام می دهد.
توافق  از  پس  انتخابات   کمیسیون  پیش  روز  دو  
نامزدان روی تشکیل حکومت وحدت ملی، نتایج 
کرد.  اعالم  جزئیات  بدون  را  انتخابات  نهایی 
رییس  احمدزی  غنی  اشرف  گفت،  نورستانی 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل  عبداهلل  و  جمهور 
رییس  تحلیف  مراسم  است  قرار  است.  آینده 
جمهور جدید به روز دوشنبه هفته ی آینده برگزار 

شود.

توافق نامه ی  امضای  به دنبال  روز:  اطالعات 
نامزدان برای تشکیل حکومت وحدت ملی، امریکا 
امنیتی میان  پیمان  امیدواری کرده است که  ابراز 
امضا شود. جان کری،  به زودی  واشنگتن  و  کابل 
وزیر امور خارجه ی امریکا بار دیگر از توافق دو نامزد 
استقبال کرده و گفته، این توافق زمینه ی امضای 
پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را فراهم کرده 

است.
او ابراز امیداری کرده، پیمان امنیتی بین دو کشور 
در مدت یک هفته ی دیگر امضا شود. حامد کرزی  
هر دو  اما  نکرد؛  امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان 
انتخابات گفته بودند، در صورت  پیروزی در  نامزد  
انتخابات، پیمان امنیتی با امریکا را پس از مراسم 

تحلیف امضا خواهند کرد.

نهایی  نتایج  پیش  روز  دو  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات را اعالم کرد و گفت، اشرف غنی رییس 
جمهور و عبداهلل رییس اجرایی حکومت آینده است. 
به  رییس جمهور جدید  تحلیف  مراسم  است  قرار 
روز دوشنبه هفته  ی آینده برگزار شود. با این حال، 
این  برگزاری  از  بعد  روز  چند  دارد،  انتظار  امریکا 
مراسم، پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امضا 

شود. با امضای این توافق نامه، مشخص می شود که 
پس از سال 2٠١4 چه تعداد سربازان امریکا و به 
چه منظوری در کشور باقی بمانند. امریکا پیش تر 
گفته بود، اگر پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن 
امضا شود، در حدود 8 تا ١٠ هزار سربازش را پس از 
پایان سال روان  برای مبارزه با تروریزیم و آموزش 

نیروهای امنیتی در کشور باقی می گذار د.

اطالعات روز: مسئوالن ارتش در جنوب کشور 
علیه  »باور«  عملیات  دوم  مرحله ی  کردند،  اعالم 
طالبان به زودی آغاز می شود. جنرال سید واقف شاه 
در  اتل   2٠٥ اردوی  قول  ارکان  رییس  سیدی، 
قندهار روزگذشته به پژواک گفت، تا پایان عملیات 
»باور«، امنیت مردم تأمین و فعالیت های مخالفان 

مسلح دولت  از بین برده خواهند شد.

یافته  پایان  عملیات  این  اول  مرحله ی  گفت،  او 
دوم  دور  آغاز  برای  برنامه ریزی  حاضر  حال  در  و 
در  »باور«  عملیات  اول  مرحله  ی  دارد.  آن جریان 
علیه  روان  تابستان سال  در  فتح  چوکات عملیات 
عملیات »خیبر« طالبان آغاز شد. شاه سیدی تأیید 
 4٦ عملیات،  این  پایان  در  گذشته  هفته ی  کرد، 

مخالف مسلح کشته و 2٦ تن دیگر زخمی شدند. 

ماین  حلقه  علمیات١٠٠  این  در  او،  گفته ی  به 
کشف و ١٠٠ کیلوگرام باروت و یک اندازه اسلحه 
و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی کشور آمده 
است. شاه سیدی تأکید کرد، در این عملیات شمار  
جاسازی شده ی  ماین های  از  شاه راه ها  از  زیادی 
مرحله ی  در  گفت،  او  شده اند.  پاک سازی  طالبان  
دوم عملیات »باور« نیروهای امنیتی کشور در یک 

هم آهنگی کامل علیه شورشیان داخلی و پاکستانی 
جنگ خواهند کرد. از سویی هم، شاه سیدی افزود، 
نزدیک علیه  آینده ی  امنیتی در  نیروهای  عملیات 
یافت.  خواهد  افزایش  کشور  سراسر  در  شورشیان 
وضعیت  از  استفاده  با  اخیر  ماه  چنده  در  طالبان 
و  کابل  در  را  خونینی  عملیات  انتخابات ،  بحرانی 

شماری از والیت های کشور انجام دادند.

اطالعات روز: وزارت امور داخله ی کشور اعالم 
آینده ی  در  و  یافت  پایان  انتخاباتی  بن بست  کرد، 
بهبود  کشور  سراسر  در  امنیتی  وضعیت  نزدیک 
وزارت  این  سخن گوی  صدیقی،  صدیق  می یابد. 
گفت:  کابل  در  خبری  نشست  یک  در  دیروز 
امنیتی  تأثیر  بدی بر وضعیت  انتخاباتی  »بن بست 
گذاشته بود؛ حال این بن بست شکسته و شما شاهد 
اصلی  دلیل  افزود،  او  بود«.  خواهید  امنیت  بهبود 
و  سردرگمی  اخیر،  ماه های  در  نا امنی ها  افزایش 

آینده ی نامعلوم وضعیت سیاسی کشور بود. طالبان 
در تابستان سال روان حمالت گروهی گسترده  ای 
را علیه نیروهای امنیتی در سراسر کشور راه اندازی 
کردند. مقام های امنیتی پیش تر گفته بودند، جنگ با 

طالبان در 32 والیت کشور جریان دارد.
با این حال، مقام ها در وزارت داخله می گویند، پس 
از امضای توافق نامه ی سیاسی بین نامزدان، سطح 
حمالت تروریستی و جرایم جنایی در کشور کاهش 
یافته است. سید عبدالغفار سیدزاده، رییس مبارزه با 

این وزارت در نشست خبری دیروز  جرایم جنایی 
تا ٧ صبح  از ٧ بجه ی صبح روز یک شنبه  گفت، 
روز دوشنبه، سطح جرایم در 24 والیت پایین آمده 

است.
او هم چنان تأکید کرد، در یک شبانه روز  )شنبه(، در 
24 والیت کشور هیچ حمله ی تروریستی صورت 
نیروهای  عملیات  افزود،  سیدزاده  است.  نگرفته 
امنیتی در سراسر کشور علیه طالبان افزایش خواهند 
یافت و آنان تهدیدهای امنیتی را پایین می آورند. در 

حال حاضر مجموع نیروهای امنیتی کشور به بیش 
از 3٥2 هزار می رسند.

برای  آمادگی ها  از  داخله  وزارت  حال،  همین  در 
صدیق  داد.  خبر  تحلیف  مراسم  امنیت  تأمین 
صدیقی، سخن گوی این وزارت دیروز گفت، برای 
برگزاری مراسم تحلیف رییس جمهور جدید تدابیر 
پیش  در  جدی  نگرانی  کدام  و  شده  گرفته  الزم 
جمهور  رییس  تحلیف  مراسم  است   قرار  نیست. 

جدید به روز دوشنبه هفته  ی آینده برگزار شود.

دبیرخانه ی  رییس  محسنی،  نادر  روز:  اطالعات 
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی دیروز 
شکایت های  بررسی  نهایی  فیصله ی  کرد،  اعالم 
خواهد  اعالم  به زودی  والیتی  شوراهای  انتخابات 
انتخابات  شکایت های  بررسی  روند  افزود،  او  شد. 
شوراهای والیتی به روز دوشنبه تکمیل و در مورد 

آن به زودی فیصله خواهد شد. محسنی گفت، روند 
بررسی شکایت های انتخابات شوراهای والیتی به 
به  ریاست جمهوری  انتخابات  در  دلیل مصروفیت 
نتایج  افزود که در حال حاضر  او  بود.  افتاده  تأخیر 
اکنون  و  شده  اعالم  جمهوری  ریاست  انتخابات 
انتخاباتی   شکایت های  به  رسیدگی  کمیسیون 

است.  والیتی  شوراهای  انتخابات  روند  مصروف 
انتخابات شوراهای والیتی  هم زمان با انتخابات دور 
اول ریاست جمهوری ، به تاریخ ١٦حمل سال جاری 
برگزار شد و در این انتخابات، نزدیک به 2٦٠٠ نامزد، 
کمیسیون  کردند.  رقابت  با هم  زن  به شمول 3٠8 
ابتدایی  نتایج  ثور   3٠ تاریخ  به  انتخابات   مستقل 

انتخابات شوراهای والیتی را اعالم کرد و بر اساس 
برنده اعالم شدند.  آن، 4٥8 تن، به شمول ٩٧ زن 
قرار بود نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی بعد 
از بررسی و رسیدگی به شکایت های انتخاباتی، به 
تاریخ ١٧ جوزای سال جاری اعالم شود، ولی به دلیل 
جنجال های انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر افتاد.

وزارت خارجه: از حمالت پاکستان به سازمان ملل شکایت می کنیم

اشرف غنی: از تطبیق قانون اساسی در هر شش ماه گزارش می دهم

امیدواری امریکا به امضای پیمان امنیتی با کابل

عملیات گسترده علیه طالبان آغاز می شود

وزارت داخله: وضعیت امنیتِی کشور بهبود می یابد

محسنی: فیصله ی بررسی شکایت های انتخابات شوراهای والیتی اعالم می شود

روزیادداشت

حکومت وحدت ملی
 یک ناگزیری است

هادی صادقی 
با امضای توافق سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی میان نامزدان، 
طوالنی ترین بن بست انتخاباتی در کشور شکست و فضای رعب آور 
بحران انتخاباتی از کشور رخت بربست. داکتر اشرف غنی احمدزی، 
رییس جمهور جدید کشور، روز گذشته در نخستین سخن رانی اش 
بر تحکیم حکومت وحدت ملی و اصل پاسخگویی به مردم تاکید 
آینده مراسم تحلیف رییس جمهور  کرد. قرار است دوشنبه هفته 
جدید افغانستان برگزار شود و آقای غنی رسما قدرت را از رییس 
جمهور کرزی تحویل بگیرد. این نخستین بار در تاریخ افغانستان که 
قدرت از یک رییس جمهور به شکل مسالمت آمیز به رییس جمهور 

جدید انتقال می یابد. 
طوالنی  روندی  حاصل  که  این  با  ملی  وحدت  حکومت  تشکیل 
مذاکرات فشرده بین المللی و داخلی برای حل بن بست انتخاباتی 
انتخابات و حکومت جدید اصل  نتیجه  از آنجایی که در  اما  است، 
رای مردم و انتخابات در نظر گرفته نشده است، با انتقاد گسترده 
مردم مواجه می باشد. مردم از رای خود می پرسند و از این که چرا 
توافق سیاسی نامزدان برای تقسیم قدرت، جای آرای میلیونی مردم 

را گرفت. 
حقیقت این است که حکومت وحدت ملی به عنوان یک ناگزیری 
بر مردم افغانستان تحمیل شد. هیچ کس از این وضعیت قلبا راضی 
نیست. نه ستاد های انتخاباتی، نه دولت افغانستان و نه هم جامعه 
افغانستان  مردم  انتخابات،  از  داشتند که پس  انتظار  جهانی. همه 
آرای  براساس  که  باشند  داشته  مشروع  و  دموکراتیک  حکومت 
پای  به  میلیونی مردم  با مشارکت  و  آمده  به وجود  اکثریت مردم 
پا  کشور  این  در  انتخابات  و  دموکراسی  رای دهی،  صندوق های 
یک  از  پس  که  می خواستند  انتخاباتی  تیم  دو  از  هریک  بگیرد. 
براساس  و  پیروز  نامزد  عنوان  به  دموکراتیک،  و  شفاف  انتخابات 
به  و  دهد  تشکیل  را  حکومتش  سرافرازانه  مردم  اکثریت  آرای 
انتظارات مردم افغانستان پاسخ دهند. هردو نامزد می خواستند که 
حکومت منتخب برآمده از آرای مردم را تشکیل دهند و به عنوان 
یکی از تهداب گذاران و پاسداران دموکراسی در کشور نام خود را 
ثبت تاریخ نمایند. هیچ کدام آن ها به این همه ماجراهای رسوا کننده 
انتخاباتی راضی نبودند و دوست نداشتند که با ملغمه ای نامشروع 
افغانستان و منکوب  را مغضوب مردم  حکومت وحدت ملی، خود 
تاریخ سیاسی کشور کند. مسلما در تاریخ دموکراسی کشور از این 
دو نامزد هرگز با نام نیکی یاد نخواهند شد. جامعه جهانی نیز هرگز 
پایان یک  در  داشتند که  آن ها دوست  نبود.  این وضعیت  طرفدار 
افغانستان  مردم  طوالنی،  و  پرهزینه  همکاری  ساله  سیزده  فصل 
شاهد انتقال دموکراتیک قدرت و ایجاد حکومت قانونی و مشروع 
در کشورشان باشند. آن ها تمام توان خود را برای این منظور به کار 
گرفتند، اما فزون خواهی های رهبران سیاسی و گره کور انتخابات 
چنان محکم بود که تمام توان و تالش جامعه بین المللی و متحدین 

افغانستان نتوانست آن را باز کند. 
افغانستان  بر  اکنون  ملی  وحدت  حکومت  مسایل،  این  تمام  با 
و  مردم  اکنون  ندارد.  وجود  آن  پذیرش  راهی جز  و  تحمیل شده 
سیاست مداران افغانستان تنها یک گزینه را در اختیار دارند؛ این که 
حکومت وحدت ملی را ایجاد کنند، مردم آن را بپذیرند و پنج سال 
آینده از آن حمایت نمایند. غیر از این گزینه، هر گزینه دیگری برای 
بنابراین؛ اعضای هردو  ناممکن و بحران ساز می باشد.  افغانستان 
ستاد انتخاباتی باید عقده ها و کینه ها، تفاوت ها و اختالفات را کنار 
گذاشته و با هم دلی تالش نمایند فضای هم کاری و دوستی را در 
حکومت وحدت ملی ایجاد کنند. آن ها نباید رقابت ها و کینه های 
گذشته اش را در حکومت وحدت ملی دوباره پی گرفته و به جای 
مردم  کنند.  دشمنی  و  رقابت  هم دیگر  با  هم آهنگی  و  هم کاری 
افغانستان نیز باید حکومت تحمیلی وحدت ملی را بپذیرند و تالش 
کنند اختالفات و فاصله ها میان هردو ستاد انتخاباتی را کاهش داده 
و آن ها را به هم کاری و هم آهنگی دوامدار و صادقانه در چوکات 
حکومت وحدت ملی وادار کنند. پرداختن به فاصله ها و دشواری ها 
و بزرگ نمایی اختالفات میان هردو دسته انتخاباتی، به هیچ عنوان 
به نفع کشور نیست و ما ناگزیریم برای مصلحت ملی و ایجاد ثبات 
و تحکیم پایه های حکومت وحدت ملی بر تمام این واقعیت ها چشم 
گزینه ای ممکن  تنها  عنوان  به  ملی  از حکومت وحدت  و  ببندیم 
حمایت کنیم. ما فعال راه دیگری جز حمایت از حکومت وحدت ملی 

نداریم و باپذیرش تمام مشکالت از آن حمایت کنیم. 
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کارمندان  با  جمهور  رییس  خدا حافظی  مراسم  سه شنبه  امروز 
 دولتی بر گزار می شود. گفته می شود کارمندان بلند پایه ی دولتی 
از سر تا سر کشور در این مراسم شرکت می کنند. حامد کرزی، 
فرزند عبداالحد کرزی از قبیله پوپل زایی می باشد که در نهم 
قوس سال ١33٦ هجری شمسی در قریه ی کرز در نزدیکی 
قند هار متولد شده است. گفته می شود، پدرکالن او یکی از افراد 
دهه ی  در  کرزی  عبداالحد  پدرش  و  است  بوده  قومی  با نفوذ 
به عنوان معاون  نمایندگان کشور  شصت میالدی در مجلس 
این شورا خدمت نموده است و با محمد ظاهر شاه روابط نزدیک 
را  خویش  ابتدایی  دوره ی  تعلیمات  کرزی  حامد  است.  داشته 
در لیسه ی محمود هوتکی شهر کابل سپر ی کرده و تعلیمات 
سال  در  و  کرده  تکمیل  حبیبه  لیسه ی  در  را  ثانوی  دوره ی 
هندوستان  به  تحصیلی  بورسیه ی  با  شمسی  هجری   ١3٥٥
رفته است. در دانشگاه » سمله« ی هندوستان در رشته ی حقوق 
از آن رشته سند ماستری  بین الملل تحصیل کرده و  و روابط 
از ختم تحصیل در سال ١3٦2 هجری  بعد  را گرفته است و 
شمسی به پاکستان رفته و شامل فعالیت های سیاسی و جهادی 
دوره ی  فراگیری  برای  فرانسه  به   ١3٦4 سال  در  است.  شده 
به  برگشت  از  بعد  آموزشی در رشته ی ژورنالیزم سفر کرده و 
پاکستان، به عنوان رییس دفتر حزب جبهه ی ملی به رهبری 
صبغت اهلل مجددی ایفای وظیفه نموده است. در اداره ی موقت 
دولت مجاهدین در سال ١3٧١، به عنوان معین سیاسی وزارت 
امریکا  به  بعدا  است.  کرده  نقش  ایفای  دو سال  برای  خارجه 
رفته و تالش های خویش را برای برگزاری لویه جرگه انجام 
داده است. در سال ١3٧٩ وقتی که پدرش عبداالحد کرزی در 
ترور شد، وی در آن جا در یک مرکز  پاکستان  شهر کویته ی 
به  سال  همان  در  و  است  بوده  استاد  انگلیسی  زبان  آموزش 
والیت ارزگان می رود و مردم را برای مبارزه در برابر طالبان 
عنوان  به  بن  کنفرانس  در   ١38٠ سال  در  می نماید.  تشویق 
رییس اداره ی موقت برگزیده شد و در لویه جرگه ی اضطراری 
به عنوان رییس دولت موقت انتخاب شد و دو دور را به عنوان 

رییس جمهوری منتخب کشور خدمت نمود . 
کارنامه های جاویدان و ارزش مند

در  سال  سیزده  مدت  به  کنون  تا  دولت  آغاز  از  کرزی  حامد 
افغانستان حاکمیت کرده و رهبری سیاسی کشور را پیش برده 
است. او در وضعیتی رهبری کشور را به دست گرفت که دو دهه 
از بین  جنگ در کشور تمامی تأسیسات دولتی و اجتماعی را 
برده بود و جنگ ساالرانی که در دو دهه جنگ نقش داشتند، 
بودند.  بر خوردار  مالحظه  ای  قابل  سیاسی  و  نظامی  قدرت  از 
تنها امیدی که وجود داشت، حمایت مالی و سیاسی جامعه ی 
جهانی و توده ی مردم از تشکیل دولت و به وجود آمدن آرامش 
در کشور بود. حامد کرزی تنها رییس جمهوری است که بعد 

مقام های ارتش و تنفیذ قانون ایاالت متحده گفته اند که 
ایاالت  در  که  حالی  در  افغانستان،  ملی  ارتش  افسر  سه 
در  نظامی  مشترک  آموزشی  تمرین  یک  در  متحده 
ناپدید  بودند،  »قرارگاه مشترک کیپ کاد« شرکت کرده 
عصر  و  رسیدند  امریکا  به  سپتامبر  در ١١  آن ها  شده اند. 
روز شنبه کارمندان امنیتی پای گاه گزارش دادند که آن ها 
ناپدید شده اند. آخرین بار آن ها در بازار کیپ کاد در ایالت 
ماساچوست دیده شده اند. یک مقام فرماندهی مرکزی به 
ای بی سی نیوز گفته است که نشانه ای وجود ندارد که این 
مردان ناپدیدشده ی افغان تهدیدی برای مردم عامه باشند. 
مقام ها گفتند که قبل از رسیدن آن ها به امریکا، سوابق این 

افسران ارتش افغانستان کامال بررسی شده بود. 

از مرگ داکتر نجیب اهلل بیش ترین حمایت سیاسی، اقتصادی و 
نظامی جامعه ی جهانی را به همراه داشت و نیز مسئولیت های 
که  می داد  سروسامان  کشوری  به  باید  بودند.  بزرگ  هم  او 
تمامی نهاد های سیاسی و اجتماعی آن بر اثر جنگ ها از بین 
دوباره  را  نظامی  و  دولتی  تأسیسات  تمامی  باید  بودند.  رفته 
فعال می ساخت و نیز با تدبیر و درایت، تهدیدهایی که دولت 
این  تمامی  در  او  می برد.  بین  از  را  بود  رو به رو  آن  با  جدید 
زمینه ها با زیرکی و درایت تمام  عمل کرد. به گونه ا ی زمینه ی 
باز سازی نظام را تقویت داد و رهبران قومی و جهادی را که 
هر کدام چالشی برای نظام سازی و تطبیق برنامه های نو سازی 
و نوگرایی در کشور بودند، با امتیاز دهی و تد بیر با برنامه های 
دولتی هم سو ساخت. و نیز برنامه ی خلع سالح را به گونه ی 

موفقانه در جا هایی که دولت کنترول داشت، به انجام رساند.
برای  که  برنامه هایی  از  نحوی  به  خردمندی  و  تدبیر  با  او 
نوگرایی و آشنا شدن جامعه با ارزش های جدید بودند، حمایت 
کرد. در نتیجه، حاصل سیزده سال کار نامه ی مثبت و ارزش مند 
او این است که افغانستان دارای یک نظام سیاسی شده است و 
نهاد های اجتماعی آن فعال می باشد و دارای یک قانون اساسی 
مدرن بوده در زمینه ی آموزش و پرورش و تحصیالت عالی و 
آزادی های اجتماعی و فرهنگی بیش ترین دست آورد را نصیب 
این  به معنای  ارزش مند  این کار های  یاد آوری  اما  شده است. 
نیست که موضع گیری  های ناموجه و اشتباه او را نادیده گرفت.

اشتباه ها  و موضع گیری های نا موجه
کرزی، ضمن  جمهور  رییس  حاکمیت  سال  سیزده  کار نامه ی 
تأمل  قابل  ذیل  مورد  چند  در  آن،  ارزش مند  دست آورد های 

می باشد.
رییس جمهور کرزی در طول حاکمیت سیزده ساله ی خویش 
در برابر طالبان سیاست واضح و روشنی را برای تضعیف این 
خویش  ناراضی  برادران  را  طالبان  نگرفت.  دست  روی  گروه 
خواند و با رهایی فرماندهان طالبان و انتحار کنندگان، به نحوی 
در نقش حامی طالبان ظاهر شد و تالش نمود با این روی کرد 
به گفته ی خودش، برادران ناراضی خویش را عالقه مند به ترک 
مخالفت با دولت نماید. اما با این همه مدارا، نتوانست به این 
با طالبان باعث شد که  این تسامح ورزی  هدفش موفق شود. 
این گروه روز به روز تقویت یابد. اکنون که رهبری دولت را به 
رییس جمهور جدید می سپارد، یکی از تهدیدهای جدید فرا راه 
با  کرزی  جمهور  رییس  اگر  می باشد.  طالبان  آینده،  حکومت 
طالبان با روی کرد مقابله و تضعیف این گروه بر خورد می کرد و 
فرماندهان این گروه را از زندان رها نمی کرد، اکنون طالبان این 
همه قدرت مند نشده بود. این بعد از سیاست و کارنامه ی حامد 

کرزی را می توان از اشتباهات فاحش او بر شمرد.
او  این است که  یاد آور شد،  از آن  اشتباه دیگری که می توان 

پولیس محلی و مقام های دولتی با هم کار می کنند تا محل 
اقامت این سه افغان را شناسایی کنند. هنوز حدود دوازده 
پایان  سپتامبر   24 در  که  تمریناتی  در  افغانستان  سرباز 
به  ملی  گارد  سخن گوی  یک  می کنند.  شرکت  می یابد، 
ای بی سی نیوز گفت که مقام ها  تالش دارند تا معلومات در 
مورد حرکات افسران ارشد ارتش ملی افغانستان را با هم 
شریک سازند. جیمز سهادی، سخن گوی گارد ملی گفت: 
می کردند.  کار  چه  بازار  در  آن ها  بگوییم  است  »مشکل 
در حال حاضر ما تا حد توان تمام اطالعات در مورد این 

افسران را جمع آوری می کنیم«. 
این سه افسر در تمرینات مرکز فرماندهی همکاری های 
منطقه ای که ساالنه برگزار می شود، شرکت کرده بودند. 

می توانست از بروز بحران انتخابات و بی اعتبار شدن نهاد های 
افراد  گزینش  و  جهت گیری  با  اما  کند؛  جلوگیری  انتخاباتی 
انتخاتی  نهاد های  انتخابات،  کمیسیون های  رهبری  در  خاص 
را عقیم ساخت و ظرفیت مدیریتی این نهاد ها را برای برگزاری 
یک انتخابات موفق پایین آورد و در نتیجه، از طرفی انتخابات 
بحران  مرز  تا  کشور  دیگر،  جانب  از  و  شد  مواجه  با شکست 
فکر  به  دور اندیشانه  اگر  اما  رفت.  پیش  سیاسی  خطرناک 
را  انتخاباتی  نهاد های  و  می بود  انتخابات  موفقانه ی  برگزاری 
پایه های  می کرد،  تجهیز  انتخابات  موفقانه ی  برگزاری  برای 
از  اما آن چه  فرهنگ دموکراتیک در کشور تحکیم می یافتند. 
ملی  و حدت  حکومت  نام  به  انتخاباتی  جنجال های  نتیجه ی 
دشواری های  است،  شده  داده  تحویل  افغانستان  مردم  برای 
این  ماهیت  و  رهبری  شیوه ی  و  دارد  همراه  به  را  زیادی 
سوال  این  دارد.  اختالف  برای  بیش تری  زمینه های  حکومت 
می تواند  ملی  و حدت  حکومت  آیا  که  است  بی پاسخ  هنوز 

میراث دار خوبی برای رییس جمهور کرزی باشد، یا خیر؟ 
اما با این همه، فردا که مراسم وداع رییس جمهور با همکارانش 
سال  سیزده  از  که  را  آن چه  او  که  داریم  انتظار  می باشد، 
کارمندان  و  همکاران  با  است،  آموخته  خویش  حکومت داری 
دولتی در میان بگذارد و نارسایی هایی را که با آن رو به رو بوده 

است و رفع نتوانسته، تشریح کند.

و  می شود  اجرا  سپتامبر   24 تا   ١٧ از  امسال  تمرینات 
شرکت   2٠٠ از  بیش  و  مختلف  کشور  پنج  نماینده های 

کننده در آن شرکت دارند. 
نیز دو پولیس  این در حالی است که در هفته ی گذشته 
افغانستان در واشنگتن، در حالی که برای بازدید از جورج 
تاون رفته بودند، ناپدید شدند. این دو مرد، که بخشی از 
یک گروه 3١ نفری افسران پولیس افغانستان بودند و در 
شرکت  متحده  ایاالت  در  هفته ای  چندین  برنامه ی  یک 
کرده بودند، در جایی نزدیک به واشنگتن سالم یافت شدند. 
اما مقام ها در مورد موقعیت دقیق آن ها چیزی نمی گویند. 
کرده  ترک  را  خود  گروه  مرد  دو  این  گزارش ها،  به  نظر 

بودند؛ چون نمی خواستند به افغانستان برگردند.
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سهافسرارتشافغانستاندرایاالتمتحدهناپدیدشدند

بسم اهلل بخشاینده و مهربان!
...و سالم خدمت تمام حضار گرامی!

شما  کنم.  سپاس گزاری  شما  تک  تک  حضور  از  نخست  قدم  در  مایلم 
اگر  که  فرو رفته  علم  در  چنان  یکی  مثاًل  هستید.  متفاوتی  شخصیت های 
زبان باز کند، شمشیر از خجالت تبدیل به نخ ابریشمی شود که وظیفه اش 
تمام  در  که  است  ساله ی کردی  دختر ١4  گردن سفید یک  نوازش کردن 
این مدت از شر گروه داعش در امان مانده و مثل توته ی یخ، پاک و تمیز 
است. دیگری آن قدر علمای کریم است که بدون شک من پیروزی ملت 
افغانستان را مدیون دعاهای او هستم و به او قول داده ام که یک هفته ی 
مکمل در حضور خلوت حضرت حق ببرمش! آن یکی که دریشی اش منبع 
وحدت ملی در افغانستان است، نه زبان تیز تر از شمشیر دارد، نه بلد است دعا 
بخواند؛ اما برای وحدت ملی کشور چنان ضرور است که ایزاربند برای ایزار! 
آن نفر که هم لباسش سفید است و هم عینک پوشیده، باور کنید یک رقم 
قانون فامیده است که همین حاال اگر بخواهم ٩٥ ماده ی قانونی فقط برای 
سخن رانی امروز نوشته می کند. آن نفر پهلوی این قانون فامیده ی کشور را 
الماس  این  اگر  است.  افغانستان  الماس  ماشا اهلل  هزار  ماشا اهلل  کنید،  نگاه 
همین لحظه اراده کند که کوه بابا را از وسط دو نصف کند، من باور دارم که 
می  کند؛ اما ترسم از این است که قله ی ایوریست فرو نریزد. به همین خاطر، 
عاجزانه مثل آن پسر شش ماهه که تولدش را به خاطر رای دادِن مادرش به 
تعویق انداخته بود. از ایشان خواهش می کنیم که به کوه بابا کاری نداشته 
او  ندارد.  فعاًل حضور  نفر دیگر  یادآوری می دانم که یک  قابل  البته  باشد. 
نفری که حضور ندارد، فکر می کند من چند سال پیش به خاطر عملیات روی 
گرده ام، دینم را فروخته ام و گرده ام را عملیات کرده ام. من از این جا خطاب 
... سه نقطه  اشتباهی،  در  تو  او خطاب می کنم که دین دار عزیز کشور!  به 
بوده ام،  اول دین دار  از  نیستم. من  می خوری که فکر می کنی من دین دار 
حاال هم دیندار و مسلمانم، از این به بعد که به صورت قطع یکی از دین داران 
محکم و باثبات کشور خواهم بود. نه تنها خودم، که من از تمام مردم عزیز 
افغانستان می خواهم که برای ثبات افغانستان، ثبات را از خود شروع کنند. 
ثبات  به  هم  اگر  نمی تواند.  رسیده  ثبات  به  افغانستان  فردی،  ثبات  بدون 
برسد، به هفت طبقه ی جهنم قسم که ما قبولش نمی کنیم. قبول نکردن 
یکی از راه های رسیدن به ثبات است. در این چند ماه که انتخابات نزدیک 
بود روی افغانستان را در سطح منطقه سیاه کند، ملت قبول نکن افغانستان 
امتحان ها،  این  از  یکی  گرفتند.  قرار  شدید  امتحان های  معرض  در  بارها 
دعوت به ایجاد حکومت موازی بود. اما مردم قبول نکردند، تا امروز صبر 
کرد که ببینند چه می شود؟ نتیجه اش از همین حاال معلوم است، ما به ثبات 
می رسیم. قباًل وحدت ما قوی بود؛ اما حاال با پیوستن جناب داکتر صاحب، 

این وحدت قوی تر از قبل شده است. 
در قدم دوم، ما توافق کرده ایم که اول نهاد های انتخاباتی را اصالح کنیم 
افغانستان  ملت  نرود.  دیگر  کشورهای  پیش  افغانستان  آبروی  آینده  در  تا 
انشا اهلل سال بعدی، یک بار دیگر شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی خواهد 
بود. جمع کثیری از جوانان از همین حاال برای احراز کرسی پارلمان کمر 
کمیسیون  ما  اگر  می  کنند.  کمپاین  خودشان  برای  روز  هر  و  بسته  همت 
انتخابات را اصالح نکنیم، آن وقت نه تنها کابل، که تمام والیات افغانستان 
ما  بود.  خواهند  پارلمان  به  رسیدن  برای  سیاسی  توافقات  برگزاری  شاهد 
خواهان دعای علمای کریم  و بسته  نگه داشتن دهن آن کسی که زبانش 
مثل شمشیر است، می باشیم و اگر توانستیم یک انتخابات معیاری برگزار 
کنیم، آن وقت مطمئن باشید که نه از مذاکرات سیاسی خبری خواهد بود و 
نه از توافقات سیاسی. حق به حق دار خواهد رسید و هیچ کرسی   پارلمان از 

وسط دو نصف نخواهد شد. 
امروز  است.  مبارزه  یک  و  تالش  یک  بیان گر  پیروزی  هر  سوم،  قدم  در 
سوی  از  گرچند  است.  شده  پیروز  افغانستان  در  ملی  وحدت  الحمداهلل 
کشورهای مختلف پیام های تبریکی برای ما می رسد؛ اما باور کنید تبریکی   
که  می بینید  وقتی  شما  نیارزد.  دهمزنگ  در  اتن  ساعت  نیم  به  دنیا  تمام 
دل تان  می کنند،  اتن  خوش حالی  از  نو،  فصل  یک  آغاز  به خاطر  جوانان 
می شود که با کابینه ی هنوز تشکیل نشده به رقص و اتن شروع کنید. من 
این عالقه را نقطه ی پیوند حکومت وحدت ملی با مردم افغانستان می دانم و 
برای این که همیشه حکومت و مردم با هم در ارتباط باشند، از ملت شریف 
می خواهم که در لویه  جرگه   پیش نهاد ایجاد فدراسیون اتن  را به ما بدهند. 
گفتم که فصل نو شروع می شود. دوست دارم فصل کهنه را فراموش کنید. 
اگر دولت کرزی یکی از ناکام ترین دولت ها بود، دلیلش ضعف مدیریت و 
اما من  بود؛  از منابع و تسهیالت دولتی  استفاده ی مهره های کلیدی  سوء 
می خواهم این مسئله را فراموش کنم. از شما هم می خواهم که فراموش 
چه   چه  کسی  که  بشماریم  و  بنشینیم  که  نیست  این  ما  وظیفه ی  کنید! 
مقداری خورده؛ وظیفه ای ما این است که اقتصاد را به ثبات برسانیم تا مردم 

هر قدری که دل شان خواست، بتوانند بخورند! نوش جان شان!
العلیکم بر سالم!

خبرنگار ناراضی

سخن رانی

هادی دریابی

حامد کرزی از آغاز دولت تا کنون به مدت 
سیزده سال در افغانستان حاکمیت کرده و 

رهبری سیاسی کشور را پیش برده است. 
او در وضعیتی رهبری کشور را به دست 

گرفت که دو دهه جنگ در کشور تمامی 
تأسیسات دولتی و اجتماعی را از بین برده 

بود و جنگ ساالرانی که در دو دهه جنگ 
نقش داشتند، از قدرت نظامی و سیاسی 

قابل مالحظه  ای بر خوردار بودند. تنها 
امیدی که وجود داشت، حمایت مالی و 

سیاسی جامعه ی جهانی و توده ی مردم از 
تشکیل دولت و به وجود آمدن آرامش در 

کشور بود. حامد کرزی تنها رییس جمهوری 
است که بعد از مرگ داکتر نجیب اهلل 

بیش ترین حمایت سیاسی، اقتصادی و 
نظامی جامعه ی جهانی را به همراه داشت و 
نیز مسئولیت های او هم بزرگ بودند. باید 

به کشوری سروسامان می داد که تمامی 
نهاد های سیاسی و اجتماعی آن بر اثر 

جنگ ها از بین رفته بودند.



غنی  اشرف  قدرت،  تقسیم  موافقت نامه ی  مضای  از  پس 
عبداهلل  و  بود  خواهد  افغانستان  جمهور  رییس  احمدزی، 
عبداهلل رییس اجرایی کشور خواهد شد. دو نامزد انتخابات 
موافقت نامه ی  شنبه  یک  روز  افغانستان  جمهوری  ریاست 
کشمکش های  ماه ها  به  و  کردند  امضا  را  قدرت  تقسیم 
سیاسی، پس از دور دوم جنجالی انتخابات ریاست جمهوری 
که تهدیدی برای فرو رفتن کشور در ناآرامی ها بود و خروج 
بر  و  دادند  پایان  بود،  ساخته  پیچیده  را  خارجی  نیورهای 
اساس این توافق نامه، یکی از آن ها رییس جمهور و دیگری 

رییس اجرایی خواهند بود.
کمیسیون انتخابات با اعالن اشرف غنی احمدزی به عنوان 
برنده و رییس جمهور آینده ی افغانستان، فصل انتخاباتی را 
که با رفتن رای دهند گان در پای صندوق های رای گیری در 
دور نخست انتخابات و در ماه مارچ آغاز شده بود، پایان داد. 
اما کمیسیون مجموع آرای نهایی را به دلیل این که ممکن 

است این کار به تنش ها دامن بزند، اعالن نکرد.
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  و  احمدزی  و  غنی  اشرف 
وحدت  حکومت  تشکیل  نامه ی  توافق  که  حالی  در  جدید، 
ملی را امضا کردند که حامد کرزی، که از زمان حمله ی به 
رهبری امریکا در سال 2٠٠١ و سقوط رژیم طالبان قدرت 
را در اختیار دارد، تماشاگر آن بود. پس از اتهامات مبنی بر 
انتخابات ریاست جمهوری در ماه جون،  تقلب در دور دوم 

برای تقسیم قدرت هفته ها گفتگو صورت گرفت. 
امضا  جمهوری  ریاست  کاخ  در  را  توافق نامه  این  نامزدان 
کرده و به دنبال آن هم دیگر را در آغوش گرفتند و به هم 
دیگر دست دادند. آقای کرزی پس از امضای این توافق نامه 
گفت: »من امروز خیلی خوشحالم که هر دو برادرم، داکتر 
اشرف غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل، در موافق نامه ای که 
به نفع این کشور و به نفع پیشرفت و توسعه ی این کشور 
را  افغانستان  جدید  حکومت  که  ساختاری  مورد  در  است، 
تأیید می کند، به توافق رسیدند«. این توافق نامه برای جان 
کری، وزیر امور خارجه ی ایاالت متحده که در جریان سفر 
ماه جوالیش برای نخستین بار از نامزدان خواست تا اصول 
ماه  در  کری  است.  پیروزی  یک  بپذیرند،  را  قدرت  تقسیم 
آگوست به کابل برگشت و در تالشی به منظور توافق دو 
نامزد، ساعت ها را با نامزدان گذراند و پیوسته با آنان تماس 
را  رهبر  هردو  بیانیه ای  در  سفید  کاخ  کرد.  برقرار  تیلفونی 
تحسین کرده و گفته است که این موافقت نامه در زمینه ی 

پایان دادن به بحران سیاسی در افغانستان کمک می کند. 
توافق نامه  »این  که  است  آمده  سفید  کاخ  بیانیه ی  این  در 
فرصت مهمی برای اتحاد و ثبات در افغانستان است. ما از 
تمام افغان ها، به شمول رهبران سیاسی، مذهبی و جامعه ی 
مدنی می خواهیم تا از این توافق نامه حمایت کنند و برای 

همکاری و آرامش گردهم آیند«. 
یان کوبیش، باالترین مقام سازمان ملل متحد در افغانستان، 
بر  گذشته  ماه های  جریان  در  بالتکلیفی  حالت  که  گفت 
پیکر امنیت، اقتصاد و حکومت داری در افغانستان ضربات 
سنگینی وارد کرد. ناتو در بیانیه ای گفت که امیدوار است 
هردو رهبر بتواند با »روحیه ی مشارکت واقعی سیاسی« به 
شنبه،  یک  روز  نامه ی  توافق  باوجود  دهند.  ادامه  کار شان 
تصمیم اعالن نکردن آرای مجموعی، ترس از خشونت های 
بالقوه را نشان می دهد. یکی از خواست های نهایی عبداهلل 

که  تقلب هایی  دلیل  به  انتخابات،  کمیسیون  که  بود  این 
صورت گرفته، نباید نتایج شمارش آرا را اعالن کند. 

احمد یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، 
گفت که نتیجه ی شمارش آرا به هردو نامزد در میان گذاشته 

شده و کمیسیون آمار را بعدا اعالم خواهد کرد. 
غنی  اشرف  حامیان  از  یکی  و  پیشین  والی  فدایی،  حلیم 
سازمان  نماینده ی  کوبیش،  یان  که  گفت  شنبه  یک  روز 
ملل متحد در افغانستان به کمیسیون گفته است که نتایج 
متحد  ملل  سازمان  مقام  یک  نکند.  اعالن  را  آرا  شمارش 
که تاکید کرد نامش فاش نشود، گفت که این اتهام درست 
نامزدان  بین  گفتگوها  صرف  متحد  ملل  سازمان  و  نیست 
کرده  تسهیل  نتایج،  اعالن  مورد  در  انتخابات  کمیسیون  و 

است. 
یک مقام ارشد ایاالت متحده گفت که نتایج انتخابات شفاف 
است و به دلیل هراس از خشونت ها به تدریج اعالن خواهد 
شد. این مقام اصرار داشت که نامش فاش نشود چون اجازه 
اشرف  حامیان  گفته های  بشناسند.  را  او  عموم  تا  نداشت 
رسانه های  در  که  انتخابات  کمیسیون  گزارش های  و  غنی 
اجتماعی در گردش اند، نشان می دهند که در اشرف غنی 
احمدزی تقریبا ٥٥ درصد و عبداهلل عبداهلل تقریبا 4٥ درصد 

آرای نهایی را بدست آورده اند. 
در قرارداد چهارصفحه ای تقسیم قدرت آمد است که رابطه 
پست  به  شبیه  که  اجرایی،  رییس  و  جمهور  رییس  بین 
نخست وزیری است، باید توسط »مشارکت، همکاری و مهم 
تر از همه مسئولیت در برابر مردم افغانستان« تعریف شود. 
این توافق نامه قدرت پست جدید رییس اجرایی را این گونه 
با رییس جمهور در جلسات دوجانبه،  بیان می کند: شرکت 
اداری و اجرایی آنگونه که توسط حکم ریاست  انجام امور 
وزیران  انتخاب  در  برابری  و  است  شده  تعیین  جمهوری 

کلیدی امنیتی و اقتصادی. 
کابینه  جمهور  رییس  که  می کند  مشخص  توافق نامه  این 
اجرای  مدیریت  جمهوری  رییس  اما  می کند؛  رهبری  را 
هم  اجرایی  رییس  دارد.  برعهده  را  حکومت  سیاست های 
چنین ریاست جلسات منظم شورای وزیران را برعهده دارد. 
به  احمدزی  غنی  اشرف  تحلیف  مراسم  که  می رود  انتظار 
سوگند  مراسم  و  کرزی  جاگزین  و  جمهور  رییس  عنوان 
برگزار  آینده  روز  چند  در  اجرایی  رییس  عنوان  به  عبداهلل 
شود. فاضل سنگچارگی، سخنگوی عبداهلل گفت که ممکن 

است این مراسم در 2٩ سپتامبر برگزار گردد. 
عبداهلل  اکثریت حامیان شمالی  گفتگوها،  دنباله دار شدن  با 
داد  موازی تشکیل خواهند  بودند که حکومت  تهدید کرده 
یا در برابر پیروزی آشکار اشرف غنی، وزیر مالیه پیشین و 
مقام پیشین بانک جهانی که بیشتر در جنوب و شرق حامی 
دارد، با خشونت عکس العمل نشان خواهند داد. اشرف غنی 
گفت که او همیشه اعتقاد داشته است که سیاست قومی در 

افغانستان، نیازمند نوعی از تقسیم قدرت است. 
عبداهلل معتقد است که او با کسب بیش از ٥٠ درصد آرا در 
دور اول انتخابات در ماه اپریل پیروز شده بود که می توانست 
مانع رفتن انتخابات به دور دوم شود. اما نتایج رسمی نشان 
داد که او حدود 4٥ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری 
هم  او  است.  آورده  دست  به  را  نامزد   ١٠ حضور  با  شلوغ 
چنین معتقد است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با 

اشرف غنی احمدزی را برده است. اما نتایج اولیه نشان داد 
که اشرف غ نی حدود ٥٦ درصد آرا را بدست آورده است. 
نظر به نتایج اعالن نشده ی انتخابات، پس از بازشماری آرا، 
را  رایی  میلیون   8.١ حدود  جمله ی  از  انتخابات  کمیسیون 
که در دور دوم انتخابات به صندوق ها ریخته شده بودند، ١ 
میلیون آن را باطل ساخت که نشان می دهد تقلب به راستی 

گسترده بوده است. 
با وجودی که در بیانیه ی کاخ سفید آمده است که »احترام 
به روند دموکراتیک« تنها راه پایا برای پیشرفت افغانستان 
محصول  بیشتر  افغانستان  آینده ی  حکومت  اما  است؛ 
گفتگوها است تا انتخابات. توافق نامه ی تقسیم قدرت تقریبا 
یک هفته قبل آماده شده بود؛ اما پس از آن عبداهلل خواست 
ایاالت  مقام  یک  نشود.  اعالن  دوم  دور  آرای  مجموع  که 
رییس  است  معتقد  کشور  این  حکومت  که  گفت  متحده 
میلیون ها  انتخابات  کمی  نتایج  نتیجه ی  در  جدید  جمهور 
رای مشروع اعالن شده است و هرچند یک توافق سیاسی 
برای تشکیل حکومت وحدت ملی بدست آمده بود، در راس 
حکومت رییس جمهوری قرار دارد که روند انتخابات در مورد 

آن تصمیم گرفته است.
انتخابات  دو  در  که  چیزی  برتقلب،  مبنی  ادعاهای  از  پس 
ریاست جمهوری گذشته ی افغانستان یک اتفاق معمول بوده 
افغانستان  و  متحد  ملل  سازمان  انتخاباتی  مقام های  است، 
و  گذراندند  انتخابات  دوم  دور  نتایج  تفتیش  در  را  هفته ها 
تقلب  که  این  بر  مبنی  ادعای شان  پای  به  عبداهلل  طرف 

پیچیده و غیر قابل کشف بوده است، ایستادند. 
ایاالت متحده بر راه حلی، که در نتیجه ی آن رییس جمهور 
بعدی بتواند موافقت نامه ی امنیتی را امضا کند، تاکید داشته 
است، موافقت نامه ای که به حدود ١٠ هزار سرباز امریکایی 
اجازه خواهد داد تا پس از ختم ماموریت جنگی این کشور 
در پایان سال جاری، در افغانستان بمانند. کرزی از امضای 
این موافقت نامه خودداری کرد و اشرف غنی گفته است که 

آن را امضا خواهد کرد. 
نیروهای  به  زیادی  حد  تا  طالبان  علیه  ساله  سیزده  جنگ 
شده  باعث  که  چیزی  است،  شده  واگذار  افغانستان  امنیتی 
است تلفات سربازان افغان در سال جاری به طور چشمگیری 
تمویل  به  جهانی  جامعه ی  و  متحده  ایاالت  یابد.  افزایش 
اما  داد؛  خواهند  ادامه  آینده  سال های  در  افغانستان  ارتش 
بر  تسلط  منظور  به  طالبان  تالش  باید  خود شان  افغان ها 

مناطق بیشتر کشور، را دفع کنند.

4 سه شنبه1 میزان، 1393سال سوم شماره 672  

 در نگاه مسکو
افغانستان،

مشکل جهانی برای روسیه
 و کشورهای مشترک المنافع

نویسنده: والدیمیر موگان
منبع: آژانس اطالعاتی بین المللی فرغانه

بخش سوم

منبع: اسوشتیدپرس

برگردان: حمید مهدوی

دو، جمهوری ترکمنستان 
رژیم توتالیتر موجود در این کشور »بی طرف« در واقع بیش از حد بی نظم 
و ناکارآمد است. نیروهای نظامی قربانقلی بردی محمدُ ف، رییس جمهور 
قادر ند  هنوز  پولیس-  و  ارتش  سرکوب-  دستگاه  توسط  ترکمنستان 
قدرت خود را حفظ کنند. اما دولتی که در آن مافیای مواد مخدر افغان 
ژاندوس  است، همان طور که  بین المللی گرد آمده  مواد مخدر  مافیای  و 
مایتی بایف، تحلیل گر قزاق می گوید، شواهدی در دست است که نشان 
تجارت  در  ترکمنستان  قانون  اجرای  سازمان های  و  نمایندگان  می دهد 
مواد مخدر دست دارند. به گفته ی کارشناسان مبارزه با مواد مخدر، 10 
درصد از حجم کل عایدات مواد مخدر از افغانستان، به این کشور سپرده 
و می رسد. دوسیم ساتپایف، یکی دیگر از تحلیل گران قزاق معتقد است 
که ترکمنستان در حال حاضر یکی از مهم ترین گذرگاه های قاچاق مواد 
مخدر است؛ با این حال، خاک پوشی این کشور از این مسأله، دست رسی 
به اطالعات بیش تر در مورد قاچاق مواد مخدر را مشکل می کند. هرگونه 
تالش برای تغییر این وضعیت، منجر به درگیری بیش تر و تغییر احتمالی 
رهبری این کشور می شود. در این کشور نیز هم چون ازبکستان، سناریوی 

رشد و نفوذ اسالم گرایان از احتماالت قوی است.

قدرت مند شدن طالبان چه اندازه محتمل است؟
جمعی  گفت وگوی  سازمان  رهبری  اعضای  و  روسیه  دفاع  وزارت 
)ОДКБ( به خوبی آگاه  اند که جدایی ترکمنستان و ازبکستان از ادامه ی 
همکاری های فعال نظامی با فدراسیون روسیه و متحدان آن، خطر باالقوه 
برای کل منطقه ی آسیای مرکزی است. نتیجه گیری جنرال ایگور سرگئونا، 
رییس بخش اطالعات و مدیریت ستاد کل )ГРУ ГШ( می گوید که بر 
اساس داده های »مدل سازی ریاضی از سه سناریوی احتمالی برای وضعیت 
طالبان وجود  قدرت رسیدن  به  از  قوی  احتمال  نشان می دهد،  افغانستان« 
دارد. )0,27( در این ارتباط، ستاد کل روسیه حدس می زند که »تهدیدها 
افزایش خواهد  مرکزی-  آسیای  افغانستان-  همسایه ی  در جمهوری های 

یافت.« 
جنرال سرگون خاطر نشان می کند که »در صورت شکست کامل نیروهای 
نیروها،  این  صالحیت  و  قدرت  کردن  محدود  صورت  در  خارجی  یا 
این  در  است.«  ممکن  طالبان  اسالمی  جنبش  سوی  از  قدرت  تصرف 
صورت، آن ها فرصت می یابند تا تقریباً در سراسر خاک کشور نفوذ خود 
را گسترش دهند و دامنه ی فعالیت های خراب کارانه و تروریستی خود را 

فراخ تر کنند. 
و  غیرقانونی  مسلح  گروه های  باالی  پتانسیل  حفظ  برای  سناریو  این 
سازمان  از  شبه نظامی  آموزشی  اردوگاه های  از  گسترده ای  شبکه ی  یک 
وضعیت  »این  که  می گوید  کل  ستاد  رییس  است.  بین المللی  تروریسم 
اسالم گرا  نظامی  فعالیت های  انتقال  از  واقعی  تهدید  یک  ایجاد  باعث 
درجه ی  در  و  همسایه  جمهوری های  در  قدرت  به  دست رسی  منظور  به 
است  معتقد  هم چنان  نظامی  مقام  این  می شود.«  مرکزی   آسیای  نخست، 
که حفظ نظام کنونی در کابل در حال حاضر تنها با حضور محدود نظامی 
کشورهای غربی در افغانستان  میسر شده است. ]...[ در این مورد، ستاد کل 
تخمین می زند که بخشی از محدوده های ملی افغانستان در معرض سقوط 
خواهند بود. »سقوط محدوده های ملی افغانستان محتمل است، در صورتی 
قلمرو  تمامی  بر  تا  متحدان آن، تالش کنند  و  طالبان  اسالمی  که جنبش 
افغانستان کنترول داشته باشند.« در این صورت، اقلیت های قومی، به ویژه 
هزاره ها، تاجیک ها، ازبک ها و ترکمن ها که به طور عمده در بخش های 
مقاومت  به  می توانند  می کنند،  زندگی  افغانستان  کشور  غربی  و  شمالی 

مسلحانه در برابر طالبان اقدام کنند ]...[.
این پیش  بینی ها در سومین کنفرانس امنیت بین المللی مسکو که از سوی 
وزارت دفاع ]روسیه[ در ماه می  2014 برگزار شده بود، ارائه شد. و البته، 
مدل  که  می گوید  سرگون   ]...[ نیستند.  واقعیت  از  دور  پیش بینی ها  این 
شناخته  تأثیر گزار  عوامل   300 از  »بیش  فوق  منتشر شده ی  پیش بینی های 
شده است. از جمله، قابلیت های باالقوه ی نیروهای مختلف سیاسی داخلی، 
از  دفاع  در  خارجی  دولت های  فعالیت های  و  منافع  افراطی،  گروه های 
اجتماعی  و  اقتصادی  جغرافیایی،  فیزیکی،  خصوصیات  هم چنین  و  خود 

افغانستان.«
رییس ستاد کل روسیه هم چنان اشاره می کند که »انتخاب رییس جمهور 
با  باشد.  داشته  افغانستان  ثبات  توسعه ی  روند  بر  تأثیری  می تواند  جدید 
ریاست  پست  احراز  برای  کاندیداها  اصلی  برنامه های  مهم،  این  درک 
جمهوری، جدا از این که چه کسی که در دور دوم انتخابات برنده اعالم 
می شود، تغییرات در نظام سیاسی است. افزایش همکاری با ایاالت متحده 
به عنوان اولویت امور سیاست خارجی افغانستان از وابستگی عینی )موجه( 

آن کشور به کمک های مالی و نظامی خارجی برمی خیزد.«

نامزدان این توافق نامه را در کاخ ریاست 
جمهوری امضا کرده و به دنبال آن هم 
دیگر را در آغوش گرفتند و به هم دیگر 
دست دادند. آقای کرزی پس از امضای 
این توافق نامه گفت: »من امروز خیلی 
خوشحالم که هر دو برادرم، داکتر اشرف 
غنی و داکتر عبداهلل عبداهلل، در موافق 

نامه ای که به نفع این کشور و به نفع 
پیشرفت و توسعه ی این کشور است، 

در مورد ساختاری که حکومت جدید 
افغانستان را تأیید می کند، به توافق 

رسیدند«. این توافق نامه برای جان کری، 
وزیر امور خارجه ی ایاالت متحده که در 

جریان سفر ماه جوالیش برای نخستین بار 
از نامزدان خواست تا اصول تقسیم قدرت 

را بپذیرند، یک پیروزی است. کری در ماه 
آگوست به کابل برگشت و در تالشی به 

منظور توافق دو نامزد، ساعت ها را با 
نامزدان گذراند و پیوسته با آنان تماس 

تیلفونی برقرار کرد. کاخ سفید در بیانیه ای 
هردو رهبر را تحسین کرده و گفته است که 

این موافقت نامه در زمینه ی پایان دادن 
به بحران سیاسی در افغانستان کمک 

می کند. 

سرانجامافغانستان
یکرییسجمهورجدیددارد
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

سه شنبه1 میزان، 1393سال سوم شماره 672  

تـکهچهـــل

میز گرد
یاد داشت های

 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

آمدید  خوش   برنامه  این  میهمان   نفر  چهار  هر  به  گرداننده: 
این  هست،  مردم  اکثر  ذهن  در  امروز  که  سوالی  می گوییم. 
خواهد  کارآمد  حکومت  یک  ملی  وحدت  حکومت  آیا  که  است 
بود؟ از میهمانان عزیز برنامه، آقایان مسعود آجان، شریف نهیم، 
عمادالدین صاعد و کبیر نوشان خواهش می کنیم که به نوبت به 

این سوال پاسخ بدهند. از شما شروع می کنیم جناب آجان.
اساسا  که  اند  نظر  بر این  هردو  لوکاچ  و  مارکوزه  آجان:  مسعود 
در  انضمامی اش  تعمیم  که  دارد  واگشتی  خاصیت  یک  قدرت 
ساحت زند گی عملی از مجرای گفتمان های تحصلی امکان ندارد. 
از  از تحلیل قدرت معموال  ابرروایت های موجود  به همین دلیل، 
خود  نوبه ی  به  خود  که  می کنند  پیروی  گشتالت  سیستم  نوعی 
نحوه ای از واکنش نیابتی در یک روند کامال ارتجاعی است. گرچه 
او  اما  دارد؛  با مسئله ی قدرت مشکل  برخورد  نوع  این  با  آدورنو 
هم در اواخر عمر خود به این نتیجه رسیده بود که کثرت عوامل 
عبور  کالسیک  وضعیت  آن  از  دیگر  قدرت  بحث  در  هم پوشان 
یک  به  را  سوم  جهان  وضعیت  می شد  آن  اساس  بر  که  کرده 

جنگل تشبیه کرد.
اما سعی می کنم  موافقم.  کامال  آجان  آقای  با  نهیم: من  شریف 
بحث خود را از منظر اندرکنش های سالووی ژیژک مطرح کنم. 
ژیژک مفهومی دارد به نام سلطه ی کمپلکس های اندستریال بر 
چرخه ی تولید فرهنگی خشونت. به نظر من این نظریه می تواند 
هوایی  میدان  جاده ی  در  روز  هر  چرا  که  بدهد  توضیح  به خوبی 
چالش  به  مستقیما  هدفش  که  می دهد  رخ  انفجاری  بگرام 
با  مقایسه  در  غرب  اندستریال  نامتوازن  قدرت  حجم  کشیدن 
کشورهای چون افغانستان است. من قبال هم بارها تأکید کرده ام 
ستم  است،  خودویران گر  که  اندازه  همان  به  توتالیتاریانیسم  که 
بهبودبخش نیز هست. به این معنا که در روند کنش و اندرکنش 
بازتولید  آن چه  نهایت  در  جامعه  فرهنگی  بافت  با  قدرت  نهان 
انحصار  حیطه ی  در  اقتدار  ممارست  از  بهتری  گونه ی  می شود، 

است.
عمادالدین صاعد: تکشیف این مسئله از ما می طلبد که چگورای 
قدرت را با توجه به تاریخ مملو از پوالش افغانستان تکریر کنیم. 
یعنی تاریخ ما تاریخ پوالش است. پوالش به حقیقت، پوالش به 
فرهنگ، پوالش به انسانیت و حتا پوالش به جغنگ. نظر من این 
است که ما در طعم حقیقت باید زهر سیاست را جست و جو کنیم 
و از این طریق بر پوالش های تاریخ کشور خود فایق آییم. اگر 
توجه کرده باشید، اولین پوالشی که در تاریخ ما صورت گرفت، 
توسط امیر افضل خان بود که هجمه ی وسیعی صورت داد علیه 
جغنگ یک تاریخ و در این پوالش امکان تکشیف حقیقت کامال 

از میان رفت.
کبیر نوشان: به نظر من، وقتی که اپولینوس یونانی در معبد پانته آ 
اعالم کرد که اروس قدرت می تواند به ابتذال پولوخیولوس فرهنگ 
منجر شود، کامال برحق بود. ببینید، ما در عصری زند گی می کنیم 
که از یک سو تجربه ی تهی بودن اگزیستانسیال را تجربه می کند 
وارد  قانون  مبتذل  اما  تشفی بخش  اروتیسم  با  دیگر،  از سوی  و 
معامله های سایکلیک می شود. تداوم این وضعیت سبب می شود 
که کشور ما نیز در پرتگاه آشوب وار گی انجماد عقاید گرفتار شود 
و نتواند از پتانسیل های موجود فرهنگ دینامیک عصر گلوبالیزم 
استفاده ی بهینه بکند. این چیزی که فعال در میان سیاست مداران 
ما جریان دارد، با آن چه در پولیس آتن و اسپارت می گذشت، از 
نظر ماهیت فرق بسیار دارد. در واقع اندیشه ی عالم مثل در نزد 
افالطون هیچ ربطی به این مانورهای قدرت مجروح در افغانستان 

ندارد و می توان گفت که حتا بر نهاد هندیکپش هم نیست.

راندن  در عقب  امریکایی ها  و  ناکامی حکومت  از  نمونه ای  به  جاده  این  در سال 2٠٠8، 
طالبان تبدیل شده بود. طالبان نفس تازه کرده، به والیت های اطراف کابل نزدیک می شدند 
و با هدف حمله قرار دادن سرک ها و ولسوالی های استراتیژیک،  تالش داشتند برای خود 
توسط  یک،   درجه  شاهراه  این  کنند.  مختل  را  ارتباطات  و  اقتصاد  کرده،  ایجاد  سنگری 
انفجار ماین ها، بمب های کنار جاده  و کمین های طالبان به رزمگاه خطرناکی تبدیل شده 
بود. نظامیان ایاالت متحده برای رساندن مواد تأمیناتی غیر نظامی به پایگاه های شان در 
نقاط مختلف کشور، با شرکت های امنیتی افغانستان قرارداد بسته بودند. در پنجاه مایلی 

جنوب کابل، ما با چنین گروهی برخورده بودیم. 
این کاروان ها نمی توانستند با تأخیر یا از هم جداشدن،  خود را بیشتر با خطر مواجه کنند. 
وقتی یک موتربارکشی )تریلر( هدف حمله قرار می گرفت،  راننده آن را ترک می کرد و تریلر 
از جنوب  از خطرناک ترین قسمت شاهراه-  برای گذشتن  افراد  این  در آتش می سوخت. 
سیدآباد به طرف غزنی- آماده می شدند. تفنگداران طالبان همیشه در منطقه ی ساالر که 
خانه های آن در دو طرف سرک باالی تپه ها بناشده اند، بر این کاروان ها آتش می باریدند. 

فقط چند روز پیش، والی غزنی در این منطقه، با کمین مواجه شده بود. 
تانکر  پنجاه  که  بود  داده  رخ  هنگامی  ساالر  در  جون  ماه   24 تاریخ  به  حمله  بدترین 
رییس  برخوردند.  کمین شورشیان  با  بودند،  بار  عذایی  مواد  که  تریلر های  و  موادسوختی 
کاروان به من گفت که شورشیان با از کار انداختن وسایط پیشرو، سرک  را بستند و بعد 
تمام کاروان را به آتش کشیدند. هفت راننده از چوکی های رانندگی بیرون کشیده شده و 
ذبح شدند. او گفت که شورشیان رانندگان تریلرهای دارای سردکننده را که مواد غذایی 
مانند  بیشتر  وسایط  این  چون  کردند،  جدا  تانکرها  و  تریلرها  دیگر  رانندگان  از  باربودند، 
وسایط خارجی ها معلوم می شدند. سربازان هوابرد پایگاه عملیات پیشرو )FOB( در وردک 
وقتی متوجه این حمله شدند، واکنش نشان دادند. یک افسر امریکایی که در این منطقه 
کار می کرد بعدها به من گفت :»در امتداد پنج تا شش کیلومتری، کوپه های دود سرک 
را پوشانیده بود.« عملیات پاک سازی سرک و جمع آوری وسایط سوخته، هشت روز وقت 
گرفت. آنان مجبور بودند که بعضی قطعه های سوخته را که در سرک پخته گودال ایجاد 

کرده بودند، با جرثقیل بردارند. 
وردک یک جای نامالیم و خشن است. مردان آن مانند تپه های سنگی آن، سنگ دل و 
بی عاطفه اند. اما نبرد در وردک در تابستان سال 2٠٠8، به شکل وحشتناکی خطرناک شد. 
برای  را  محلی  مردان  والیت،  این  در  خارجی  جنگجویان  که  داشت  وجود  گزارش هایی 
از  انتحاری آموزش می دهند. دو روز بعد  انجام حمله های  ساختن بمب های کنار جاده و 
روزی که رانندگان این کاروان سر بریده شده بودند، به تاریخ 2٦ جون، سربازان امریکایی، 
از یک جاده ی خاکی در دره ی تنگی که به طرف شرق شاهراه کشیده شده است، سفر 
می کردند. آنان در سه موتر زرهی هوموی )Humvee( جابجا شده بودند و بخشی از 
تیم اکتشافی گارد ملی نیویارک بودند که به پایگاه شان در والیت همجوار وردک، لوگر، 
را  آنان  افغانستانی،  ترجمان  یک  نیز  و  ویژه  عملیات  نیروهای  سرباز  یک  می گشتند.  بر 

همراهی می کردند. 
تنگی رسیدند، یکی  دره ی  به  وقتی که  اصلی  از شاهراه  راه  دقیقه  پیمودن چهل  از  بعد 
از وسایط نقلیه با ماین یا بمب کنار جاده برخورد. باقی آنان تالش کردند که خود را از 
کمین بیرون بکشند، اما زیر آتش باران سالح های سبک و راکت قرار گرفتند. موتر دومی 
نیز مورد حمله قرار گرفت و از کار افتاد. یک موتر هوموی آتش گرفت و آنقدر پر شرر 
سوخت که درختان روی دره آتش گرفتند. ترجمان هرگز نتوانست که خود را از چوکی اش 
بیرون بکشد. در داخل موتر جان داد و بدنش آنقدر سوخت که دیگر قابل شناسایی نبود. 
طالبان از میان کشتزارهای بلند جواری که در پایین سرک قرار داشتند، آتش می گشودند 
و از دید پنهان بودند. سربازان تالش کردند که با پناه گرفتن در عقب موتر کمین را دفع 
 Forward( کنند. یکی از آنان از طریق تلفن همراهش به هوابرد پایگاه عملیات پیشرو
درخواست کمک  )پیام   SOS پیام یک  این  فرستاد.  متنی  پیام   )Operating Base

عاجل برای نجات( بود که آن سرباز در آخرین لحظه های عمرش فرستاده بود. 
سربازانی که در شاهراه بودند، به سوی دره ی تنگی به کمک آنان شتافتند، اما بر سر راه 
آنان،  نیز، ماین منفجر شد. در آنجا هیچ  کسی دیده نمی شد. روستاییان یا فرار کرده بودند و 
یا پنهان شده بودند. پوشه های گلوله در اطراف وسیله ای که آخرین مقاومت در آن  صورت 
گرفته بود، پراگنده بودند. یک کوله پشتی نظامی،  باز شده بود و لوازم داخل آن در اطراف 

پراگنده شده بودند. 
یک موتر هوموی با سرنشینان زنده مانده، خود را از آنجا بیرون کشیده بود، اما سه تن در 
همان صحنه ی نبرد کشته شده و دو تن دیگر مفقود بودند. گروه های جستجو، باقی روز 
را در جستجوی آنان شام کردند. نزدیک تاریکی شام، آنان بقایای جسد یک تن از مردان 
را یافتند. او از محل کمین، تقریبا یک مایل دورتر کشیده شده و بدنش سالخی شده بود. 
بازوانش قطع قطع شده بودند و کسی تالش کرده بود که قلب او را بیرون بکشد. جستجو 

برای یافتن سرباز دیگر در روز آینده ادامه یافت، اما جسد آن سرباز هرگز پیدا نشد. 

دره ی تنگی به خاطر این کمین ها، مشهور شد. در سال 2٠١١، طالبان یک هلیکوپتر 
نوع چینوک را که پر از سربازان بحری امریکایی و افغانستان و کوماندوهای عملیات 
شدند. سالخی  کشته  آن  سرنشین  هفت  و  بیست  تمام  و  کردند  سرنگون  بود،  ویژه 
کردن قربانیان که بیشتر وقت ها از مردم پنهان می ماند، برای سربازانی که در افغانستان 
سنگ دل   تأثیرات  نشانه ی  و  کشور  این  به  منحصر  وحشت  یک  می کردند،  خدمت 
بر  آن  با  که  را  طرف  دو  هر  افراد  عمل،  این  شوم  بار  بود.  جنگ  وحشی کننده ی  و 

می خوردند، وادار به انتقام و ارتکاب عمل بالمثل می کردند. 
دو هفته بعد، طالبان باالی تپه های ناهموار یک کوه در پهلوی دهکده ی درانی موضع 
گرفتند. هدف آنان، حمله بر یک کاروان چهار تانکر مواد سوخت بود. گلوله های آتش 
آنقدر بزرگ بودند که سبب آتش گرفتن دکان های کنار سرک و موترهای غیرنظامی 

شدند. 22 تن غیرنظامی، زنده در آتش سوختند. 
چنانکه ما در وردک دیدیم، طالبان در تابستان سال 2٠٠8 به دروازه های کابل هجوم 
آورده بودند. آنان هیچ شهرک و منطقه ی مهم را در کنترل نداشتند، اما در روستاها 
آنقدر نفوذ شان گسترش یافته بود که در سراسر جنوب و شرق کشور، آزادانه رفت وآمد 
می کردند. هدف حمله های در حال افزایش آنان، کابل و حکومت دست پاچه ی کرزی 
بود. طالبان با راه انداختن سلسله ای از حمله های جلب توجه کننده به منظور اختصاص 

دادن سرخط اخبار به خود و بزرگ نمایی قدرت شان، قلب پایتخت را نشانه گرفتند. 
در ماه جنوری 2٠٠8، دو انتحارکننده با لباس پولیس بر هوتل سرینا، تنها هوتل پنج 
ستاره در کابل، حمله کردند. این هوتل فقط چند یارد از جاده ی قصر ریاست جمهوری 
دورتر واقع شده است. یک تن آنان خود را پیش در منفجر و راه را برای داخل رفتن 
مهاجم دوم باز کرد. او باالی مهمانان و کارکنان هوتل که در داالن بودند، آتش گشود 
و سپس به طرف یک راهرو باشگاه هوتل رو کرد و افراد بیشتری را در آنجا به قتل 
رساند. در جریان حمله، او چهارده بار با کسانی که او را از پاکستان کنترل می کردند، 
با  همراه  که  نمود  و تالش  کرد  پنهان  را  لباس هایش  و  بعد سالح ها  گرفت،  تماس 
کارکنان هوتل که در حال تخلیه ی هوتل بودند، فرار کند. پولیس او را در بیرون از 

محل حادثه دست گیر کرد.

وردک یک جای نامالیم و خشن است. مردان آن مانند تپه های 
سنگی آن، سنگ دل و بی عاطفه اند. اما نبرد در وردک در تابستان 
سال 2008، به شکل وحشتناکی خطرناک شد. گزارش هایی وجود 
داشت که جنگجویان خارجی در این والیت، مردان محلی را برای 
ساختن بمب های کنار جاده و انجام حمله های انتحاری آموزش 
می دهند. دو روز بعد از روزی که رانندگان این کاروان سر بریده 
شده بودند، به تاریخ 26 جون، سربازان امریکایی، از یک جاده ی 
خاکی در دره ی تنگی که به طرف شرق شاهراه کشیده شده است، 
سفر می کردند. آنان در سه موتر زرهی هوموی )Humvee( جابجا 
شده بودند و بخشی از تیم اکتشافی گارد ملی نیویارک بودند که 
به پایگاه شان در والیت همجوار وردک، لوگر، بر می گشتند. یک 
سرباز نیروهای عملیات ویژه و نیز یک ترجمان افغانستانی، آنان را 
همراهی می کردند. 

دشمناشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

انفجار نظامی گری در پاکستان
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رحم جای گزین یا جانشین  )Surrogacy(، از زمره ی 
از رحم  استفاده  با  ناباروری است که  شیوه های درمان 

زن دیگر صورت می پذیرد.
در پاره ای از موارد نازایی، زن و شوهر از نظر تخمک و 
اسپرم و تشکیل جنین مشکلی ندارند، اما به چند علت 
و  رشد  مراحل  مادر  رحم  در  نتواند  جنین  است  ممکن 

تکامل خود را طی کند، مانند علت های زیر:
را  جنین  و  ندارد  را  جنین  نگه داری  قدرت  - رحم 

سقط می کند.
- بارداری برای جان زن به علت یک بیماری دیگر، 

خطرناک است.
- زن به طور مادرزادی فاقد رحم  یا دارای یک رحم 

بسیار کوچک است.
- رحم زن به علت عمل های پزشکی، نظیر کورتاژ 
بیماری سل  نظیر  عفونت هایی  علت  به  غیراصولی،  یا 

دچار چسبندگی شده است.
در این صورت، جنین را به رحم زن دیگری وارد می کنند 
و آن زن جنین را در رحم خود نگه داری می کند و پس 

از وضع حمل، کودک را به پدر و مادرش برمی گرداند.
در این روش، تخمک و اسپرم از زوج نابارور گرفته شده 
و ضمن لقاح آن در محیط آزمایش گاهی، در رحم مادر 
می شود.  گذارده  رحم  جانشین  یا  جنین  حمل  داوطلب 
انتقال جنین یا جنین های ناشی از لقاح  در این حالت، 
دیگر  زن  یک  رحم  به  نابارور  زوج  اسپرم  و  تخمک 
صورت می پذیرد. زن حمل کننده ی جنین، در وضعیت 
نظر  از  و  است  جنین  برای  میزبان  یک  تنها  یاد شده، 

ژنتیکی هیچ گونه مشارکتی با جنین حاصله ندارد.
خوب و بد رحم جای گزین

از نظر شرعی، زن حمل کننده ی جنین به خاطر این که 
مادر  حکم  است،  کرده  برقرار  خونی  رابطه ی  جنین  با 
رضاعی بچه را پیدا می کند و طبق قانون، مشمول ارث 

و حق و حقوق مادر و کودک واقعی نمی شود. 
محیط  در  مادر  تخمک  با  پدر  اسپرم  حالتی،  چنین  در 
آزمایش گاهی لقاح داده می شود و جنین مزبور در رحم 
باشد،  داشته  را  شدن  بچه دار  قابلیت  که  دیگری  زن 
ویژگی های  متولدشده  نوزاد  و  می شود  جای گزین 

ژنتیکی پدر و مادر خود را به ارث می برد.
این کار به لحاظ شرعی و قانونی هیچ مشکلی ندارد و 
در بیش تر کشورهای اسالمی هم از این روش استفاده 
داوطلب  که  فردی  خود،  می توانند  زوجین  می شود. 
ارائه ی رحم جای گزین است را به مرکز درمان ناباروری 

معرفی کنند  یا از مرکز در این زمینه کمک بگیرند.
در پژوهش کده ی رویان، لیستی از زنان داوطلب ارائه ی 
نیاز  زوجین،  رحم جای گزین وجود دارد که در صورت 
به آن ها در این زمینه کمک می شود. با توجه به این که 
فرد ارائه دهنده ی رحم جای گزین در طول مدت بارداری 
متحمل رنج و مشقت می شود، پرداخت اجرت از سوی 

زوجین به این فرد طبق عرف مقبول است.
با جنین  این که  نیز چنین زنی به خاطر  از نظر شرعی 
رضاعی  مادر  حکم  است،  کرده  برقرار  خونی  رابطه ی 
بچه را پیدا می کند و طبق قانون، مشمول ارث و حق 

زوج  توافق  نمی شوند.  واقعی  کودک  و  مادر  حقوق  و 
قانونی نابارور برای بهره مندی از رحم زن دیگر، جهت 
حمل و پرورش جنین متعلق به آن ها و سرانجام، تحویل 
و استرداد نوزاد تولدیافته به زن و شوهر مزبور، اصوال 

در قالب یک قرارداد استدعا و اجابت تحقق می یابد.
از یک سو ، زن و شوهر  را  این قرارداد  طرفین عقد در 
»مادر  جنین  مادرپذیرنده ی  دیگر،  سوی  از  و  نابارور 
عمومی  قواعد  مطابق  و  می دهند  تشکیل  جانشین« 
قراردادها، اراده ی انشایی این دو طرف است که منجر 

به پیدایش عمل حقوقی مورد بحث می گردد.
آن  موجب  به  جای گزین،  رحم  از  استفاده  قرارداد  در 
یک زن به عنوان مادر جانشین، بنا به درخواست یک 
زن و شوهر )والدین حکمی( موافقت می کند که ضمن 
مقرر  ترتیب  به  بارداری،  ایام  گذراندن  و  جنین  حمل 
در قرارداد، نسبت به دنیا آوردن جنین مزبور به عنوان 
به  را  نوزاد مزبور  از آن،  اقدام کند و پس  فرزند آن ها 

آن ها تحویل نماید.
وجود  عدم  علت  به  روش  این  از  استفاده  موجبات 
زن  ابتالی  مادرزادی،  صورت  به  اصلی  زن  در  رحم 
قلبی،  سرطان،  مانند  بدخیم  و  مخرب  بیماری های  به 
مکرر  سقط های  به  زن  ابتالی  دیابت،  و  فشارخون 
که منجر به ناباروری و توقف خود به خودی حاملگی 
ناباروری  درمان  تکرار  در  موفقیت  عدم  است،  گردیده 
به روش لقاح خارج رحمی، وجود نقص یا بیماری که 
قادر به حمل جنین نباشد، آسیب دیدن رحم و برداشتن 
رحم طی یک بیماری یا تصادف و مانند آن ها می باشد.

بدین ترتیب، رحم جای گزین روشی است که طی آن 
بانوی صاحب رحم، جنین فرد دیگری را در رحم خود 
صورت  قبل  از  که  توافقی  مبنای  بر  و  می کند  حمل 
دوران  طی  از  پس  که  می نماید  تعهد  است،  گرفته 
نابارور  زوجین  به  را  حاصل  نوزاد  زایمان،  و  بارداری 

تحویل دهد.
و  جسمی  نظر  از  است  ضروری  جنین  حمل کننده ی 
سالمت فردی و شخصی؛ سالم، فاقد وضعیت بارداری 
زایمان،  و  بارداری  قبلی  تجربه  از  برخوردار  خطرناک، 
به  عادت  و  هپاتیت  و  ایدز  چون  بیماری هایی  فاقد 
دارای  بدان ها،  اعتیاد  یا  الکل  و  مخدر  مواد  مصرف 
رضایت همسر  از  برخوردار  و  معاشرت  و  سابقه  ُحسن 
یا خانواده وی و دارای آمادگی روحی و روانی مناسب 

برای پذیرش این مسئولیت باشد.
جنبه های مثبت رحم جای گزین

١. با استفاده از این روش، آرزوی دیرینه خانواده های 
موجب  و  تبدیل شده  واقعیت  به  نابارور،  و  فرزند  فاقد 
بقای خانواده و نسل آن ها می گردد و خود زمینه ساز 
کاهش آمار طالق در کشور و حل مشکالت زوج های 

نابارور در این رابطه خواهد شد.
2. در این روش، به جهت تولید جنین های مربوطه، 
امکان استفاده از آن ها و مطالعه در زمینه های مختلف 
فراهم  سرطان  مانند  بیماری هایی  درمان  و  ژنتیکی 

می شود.
پیشرفت  با  همراهی  جای گزین،  رحم  3. روش 

درمان  و  ژنتیک  زمینه  در  پزشکی  نوین  فناوری های 
ناباروری می توان محسوب گردد.

نظام  و  فرهنگ  و  با عرف  متناسب  مزبور  4. روش 
حقوقی و اجتماعی هر کشور و دولتی قابل پذیرش یا 

منع و رد است.
٥. فرزند حاصل از این روش، از لحاظ ژنتیکی تمام 
به  نسبت  و  دارد  را  نطفه  صاحب  والدین  خصوصیات 
روش های غیرشرعی و یا فرزندخواندگی ارجحیت دارد.

لحاظ تخمک گذاری  از  که  زنانی  به  ٦. این روش 
دارند،  ناباروری  برای  دیگری  دالیل  و  ندارند  مشکلی 
مشکالت  از  باالیی  درصد  رو  این  از  می کند.  کمک 

ناباروری حل می شود.
جای گزین  رحم  در  که  فرزندی  فقهی،  لحاظ  ٧. از 

رشد یافته، مشروع محسوب می گردد.
جنبه های منفی رحم جای گزین

١. لقاح خارج از رحم سبب جدایی رابطه ی جنین و 
تولیدمثل می گردد که به هیچ وجه  شایسته نیست.

در  نابهنجاری ها  از  برخی  احتمالی  و ظهور  2. بروز 
جنین هنگام لقاح خارج از رحم یا هنگام انتقال جنین 

وجود دارد.
3. این روش هنوز مورد قبول همه مردم واقع نشده 
و اکثر آن ها از این روش بی اطالع بوده و در نتیجه، دید 
و نگاه مناسبی نسبت به زنی که در مقام حمل کننده 

جنین برخواهد آمد، وجود ندارد.
عفونی  و  ویروسی  بیماری های  انتقال  4. احتمال 
یا  جنین  به  جانشین  مادر  از  و...  هپاتیت  ایدز،  مانند 

برعکس، وجود دارد.
احتمالی  آسیب های  و  رنج  و  درد  قهری  ٥. تحمیل 
به جنیِن حاصل از لقاح خارج از رحم در انجام تحقیق 

و آزمایشات.
مادر  جای  کامال،  جای گزین  رحم  است  ٦. ممکن 
واقعی را بگیرد و موجب نابودی خانواده گردد و زمینه 
توسعه تجارت رحم جانشین و تعدیل شان زن و مادری 

و دور ریختِن جنین های اضافه را فراهم کند.
٧. ظهور و بروز اشکاالت متعدد حقوقی و خانوادگی 
و فقدان مکانیسم قانونی الزم برای حل و فصل آن ها.

8. ضعف نظام حقوقی، عرفی و قانونی مرتبط برای 
اختالفات  حل و فصل  و  حقوقی  هدایت  و  مدیریت 

حاصله.
٩. توسعه ی روابط پنهانی احتمالی بین حمل کننده ی 
جنین با همسر و شخص ثالث و آثار و پیامدهای حاصله 

نسبت به جنین و والدین ژنتیکی آن ها.
١٠. بروز و ظهور بسیار از مشکالت روحی و روانی 
در حمل کننده جنین و خانواده وی و والدین ژنتیکی 

کودک.
١١. آگاهی کودک درباره ی استفاده از رحم جانشین 
روحی،  مشکالت  بروز  سبب  است  ممکن  آینده،  در 

روانی و اجتماعی در وی گردد.
١2. امکان سوء استفاده های حقوقی، مالی و پزشکی 
در این روش منتفی نبوده و گسترش بازار داللی های 

این حوزه نشان از این واقعیت دارد. )برترین ها(

بگو مگو از

دو حکومِت دو جمهورِی دو اسالمی
افغانستان«،  دو  اسالمِی  دو  جمهورِی  دو  حکومِت  »دو 
آینده چه خواهد شد  کرد.  آغاز خواهد  را  کارش  به زودی 
روشن  بود؟  خواهد  چگونه  سرد  جنگ  سیاسِی  آرایِش  و 
به  حذفی  قدرِت  تشکیل  و  برداشته  ترک  قدرت  که  است  آن  مسلم  قدِر  ولی  نیست، 
صخره ِی گذر ناپذیری برخورد کرده است. خط و سیِر سیاسی پشتون ها بیش از هر قومی 
تعریف نشده است. سر درگم  اند و حتا انتحار می کنند و مکاتب را آتش می زنند. ازبیک ها 
صعود کردند، تاجیک ها سِر جای خود هستند و هزاره ها در طیِف فروتِر قدرت سقوط 
کردند. محرومیِت تاریخی باِر دوش هزاره  هاست. دو هزاره، دو چشم در راه، دو منتظر و 

دو معاوِن دوم که هیچ گاه نوبِت تصمیم گیری به آن ها نخواهد رسید.

Asad Buda

نور  و عطا محمد  از حاجی محمد محقق، جنرال دوستم 
به عنوان »بانگ رای« و »پادشاه ساز« یاد می شد. جنرال 
دوستم اکنون در موقعیت معاون رییس جمهور قرار دارد، 
الیحه ی  اما  امنیت،  شورای  عضو  و  کابینه  عضو  محقق 
وظایفش هنوز نوشته نشده است. عطا محمد نور معلوم نیست که در کدام نقش ظاهر 
خواهد شد؛ رهبر اپوزیسیون  یا هم در نقش اجرایی؟ در این میان جای گاه سه چهره ی 
حکومت قبلی نیز مهم است. هنوز معلوم نیست که آقایان کرزی، قانونی و کریم خلیلی 
برای حکومت وحدت ملی دعای خیر می کنند  یا هم برای مدت طوالنی به استراحت 

سیاسی می روند ؟!

دولت وحدت ملی!
ملت  نشیب  و  فراز  پر  تاریخ  کتاب  از  جدیدی  فصل 
حکومت  ایجاد  موافقت نامه ی  امضای  با  دیروز  افغانستان 
وحدت ملی ورق خورد. این هم گرایی و تفاهم را به فال 

نیک می گیریم.
حاال که یک دوره ی چند ماهه ی سراسر تنش دیگر را در تاریخ سیزده ساله ی دموکراسی 
کشور تجربه کردیم و خوش بختانه توانستیم از مسیر بحران زای یک انتخابات دست کاری 
شده عبور کنیم  و ال اقل پایه ی دولت جدید را بر اساس تقلب و دروغ نه، بل که بر اساس 

وحدت و مساوات شکل دهیم، یاد آوری چند نکته ضروری است:
در ابتدا باید بیان کنم که واضح و آشکار است که راه دموکراسی راه دشواری است و 
از این مسیر گذشته اند، در بسا موارد فراز و فرودها  کشورهای مختلف جهان هم که 
و عقب گردهای زیادی را تجربه کرده اند. پس بهتر است هم ملت و هم سیاسیون مان 
اجازه بدهند تا هیجان ها  و احساسات شان فروکش کند و همه با هم بتوانیم نحوه ی عبور 

عاقالنه و تدریجی به اهداف ملی و اصلی این کشور را فراهم کنیم.
با عطف توجه به برنامه های هر دو تیم، فعالیت این تیم ها در چارچوب دولت وحدت ملی 

می توانند فرصت بی نظیری را برای عملی کردن برنامه های شان فراهم آورند.
تابع  دموکراسی  شک  بدون  فرصت هاست.  این  از  یکی  اجرایی  رییس  نهاد  ایجاد 
نهاد سازی است. آزادی خواهی، جمهوریت و دموکراسی تابع متن، قانون، حق، قاعده و 
عقل است، نه صرفا سخن رانی. البته تحقق آن بسیار سخت است و باید با حوصله کار 
کرد. ایجاد این نهاد در چهارچوب حکومت وحدت ملی می تواند راه دشوار دموکراسی را 

اندکی هموارتر کند و دو وظیفه ی عمده را عملی کند.
اول: ایجاد اصالحات و ریفورم انتخاباتی تا دیگر شاهد انتخابات چالش زا نباشیم.

اقشار  بهتر  مشارکت  واجبه ی  که  صدارتی  به  متمرکز  نظام  تغییر  برای  تمرین  دوم: 
مختلف جامعه و قوام یافتن احزاب سیاسی معیاری در کشور ما ست.

تیم های انتخاباتی برنامه های زیاد دیگری نیز داشتند. اما فکر می کنم قبل از هر اولویت 
فکر  به  باید  هم چنین  کنند.  تخصصی تر  را  تصمیم گیری ها  که  است  این  بهتر  دیگر، 
نزاع سیاسی  و  بیاید  به وجود  قدرت  تا گردش  باشند  احزاب  غنامندی حضور سیاسی 
یک  عنوان  به  نه  شهروندان  از  دفاع  قانونی  و  حقوقی  چارچوب  باید  شود.  قاعده مند 
امتیاز از سوی حکومت، بل که به مثابه یک حق به آن ها اعطا شود. دموکراسی نوپای 
ما محتاج ثبات اقتصادی و تولید ثروت است. تحقق این اهداف به گونه ای، بخشی از 
برنامه های هر دو تیم انتخاباتی است که حاال با هم مدغم شده اند و نه تنها محتاج به 
و  معتقد در درون  و  اجرایی دل سوز، عالقه مند  و  افراد فکری  به  بل که  زمان هستند، 

بیرون نظام نیاز دارند.
اگر در این دوره ی چند ماهه انتقادهای ما واقعا برای ساختن این وطن بوده، حال که 
و  باشد  آگاهانه  ما  حرکت  باید  باشیم،  داشته  را  خودما  بومی  دموکراسی  می خواهیم 
عنوان  به  چه  و  عنوان شهروندان  به  چه  سیاسی،  نخبه های  عنوان  به  چه  ما  همه ی 
رهبران سیاسی این کشور، احساس مسئولیت کنیم و به جای ایجاد حس تقابل منفی 
که می تواند بسیار مخرب باشد، این احساس را به رقابت مثبت که شیرازه ی دموکراسی 
و مردم ساالری است، تبدیل کنیم و این وطن را به سوی مسیر اجتناب ناپذیر دولت-

ملت سازی رهنمون سازیم.
ما می توانیم افغانستان آباد و سربلند داشته باشیم.

فردا که از خواب بلند شدید، کم کم به کاشت زردالو و 
خربوزه فکر کنید. بهار می آید. جوی چه ها و سرک های 
و  ناخن  رنگ  است.  کار  هم  نگه  داشتن  پاک  را  محله 
گوشواره خرید و فروش کنید. انار قندهار، انگور شیرین 
هرات، بادام تاشقرغان، رستورانت های زبیای پل سرخ، تحلیل های شیرین از اقتصاد، 
یک  از  زبیا  بسیار  الگو های  همه  گرفتن،  یاد  ریاضی  و  فیزیک  درمان،  و  معالجه 
آدم هاست. دوستان!  زندگی آب رومندانه اند. عشق و عاشقی هم جزو الزم زندگی 
تمام هست و بود زندگی این سیاست و دنبال کردن قضایای  کالن کشور نیست. 
اگر هر کس به اندازه ی توان خودش بردارد، زود تر به منزل می رسد. بار سنگین و 

بی هدف منزلی ندارد.

Shah Hussain Murtazawi

Naheed Farid

Hussain Negah
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خبري  نشست  اتمام  از  پس  مارکا  نشریه ی 
آنچلوتي  تغییر  اولین  آنچلوتي، فاش ساخت که 
بر  تیم  این  به پست دروازه باني  ریال،  ترکیب  در 
مي گردد. کارلو آنچلوتی دیروز در نشست خبری 
مربوط به بازی امروز ریال مقابل الچه، خبر از ایجاد 
تغییراتی در ترکیب ثابت ریال داد. نشریه مارکا پس 
از اتمام این نشست، فاش ساخت که اولین تغییر 
آنچلوتی، به پست دروازه بانی این تیم بر می گردد.

جاییکه کاسیاس در تمام بازی های اخیر این تیم 
فیکس بوده ولی فردا در مقابل الچه، کیلور ناواس 
بجای او درون دروازه ریال قرار خواهد گرفت.با این 
تصمیم، یک بار دیگر جنجال ها در مورد دروازه بان 
ثابت ریال اوج خواهد گرفت. چرا که کاسیاس به 
هیچ عنوان مصدومیتی ندارد و این تصمیم، تنها 

به دالیل فنی گرفته شده است.
از گفته هایش به این نکته  آنچلوتی در قسمتی 
نیمکت  از  نباید  بازی کنی  هیچ  که  کرد  اشاره 
نیمکت  که  داشت  عنوان  و  کند  گوله  نشینی 
تنبیه  بر  دلیل  الزاما  بازی کن،  یک  شدن  نشین 
در  زیادی  بازی های  نیست.  توسط مربی  شدنش 
پیش است و باید به همه، فرصت بازی کردن داده 
از  از گفته هایش  شود. آنچلوتی در بخشی دیگر 

نیز تمجید کرد و وجود  از کاسیاس  حمایت پرز 
اتحاد میان بازی کنان ریال را دلیل بر قهرمانی های 
فصل گذشته ریال دانست. ایده آنچلوتی در مورد 
دروزاه بان ثابت ریال، در ابتدای فصل به روشنی 

بیان شد.
کاسیاس قراربود که در اللیگا و لیگ قهرمانان، 
دروازه بان ثابت ریال باشد و کیلور ناواس نیز در 
کوپا دل ری به میدان برود. اما نمایش های ضعیف 
کاسیاس در هفته های اخیر، به خصوص ضعف او 
ریال  مربیان  تا  ارسالی سبب شد  توپ های  روی 

اطمینانشان را به او از دست بدهند.
همان طور که هواداران ریال نیز دیگر به کاسیاس 
اعتماد گذشته را ندارند و در بازی مقابل اتلتیکو، 
به شدت او را هو کردند. کاسیاس در 4 بازی ریال 
در اللیگا، 7 گول دریافت داشته و در حال حاضر 

به شدت مورد انتقاد رسانه ها قرار دارد.
آنچلوتی،  این تصمیم  دلیل  نظر می رسد که  به 
جو  کردن  آرام  ناواس،  به  دادن  بازی  بر  مبنی 
احتماال ملتهب سانتیاگو برنابئو در بازی فردا باشد. 
جوی که اگر مساعد باشد؛ به بایکنان ریال کمک 
خواهد کرد تا اهداف کارلتو را بهتر در زمین بازی 

پیاده کنند.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
بازي  ابتداي  در  اینکه  از  پس  که  کرد  عنوان 
از حریف پیش افتادند، باید با حفظ توپ، بازي 
آمیز  تحقیر  از شکست  آرام مي کردند. پس  را 
حاال  لسترسیتی،  مقابل  منچستریونایتد   3-5
روبرو  دفاعی  خط  در  بحران  با  سرخ  شیاطین 
هستند. لوییس فان خال، جانی ایوانز را به دلیل 
مصدومیت از دست داد و تایلر بالکت نیز در 
شد.  اخراج  زمین  از  گذشته  روز  دیدار  جریان 
و  بود  بعدی محروم خواهد  بازی  برای  بالکت 

وضعیت ایوانز نیز مشخص نیست.
فان خال در جمع خبرنگاران گفت: »نمی دانم که 
باید صبر  است.  ایوانز چقدر جدی  مصدومیت 

فکر  شود.  انجام  پزشکی  تست های  تا  کنیم 
می کنم که لوک شاو دیگر آماده ی بازی کردن 
نیز  اسمالینگ  کریس  و  روخو  مارکوس  باشد، 
بنابراین گزینه های زیادی  بازی کنند  می توانند 
داریم«. منچستر روز گذشته در حالی شکست 
خورد که در ابتدای بازی، 2-0 پیش افتاده بود. 
انتظار  هیچ گاه   " رابطه گفت:  این  در  فان خال 
بازی  جلو هستید،  گول  دو  وقتی  که  نمی رود 
را ببازید. باید بازی را با حفظ توپ می کشتیم 
ولی نتوانستیم این کار را انجام دهیم و نتیجه 
و  داشتیم  موقعیت هایزیادی  دادیم.  دست  از  را 
دقیقه  باید 90  ولی  زدیم  شوت های خطرناکی 

اینطور بود نه 60 دقیقه."

از  پس  منچستریونایتد  ماتا،   هافبک  خوان 
از  لسترسیتي،  مقابل  تیمش   3-5 شکست 
از شیاطین  براي حمایت  یونایتد که  هواداران 
سرخ به این شهر سفر کرده بودند، عذرخواهي 
که  حالی  در  گذشته  روز  منچستریونایتد  کرد. 
3-1 از حریف خود پیش افتاده بود، در پایان 
5-3 نتیجه را واگذار کرد. انتقادات هواداران از 
باال  پیروزی  یک  تنها  و  بازی   5 از  پس  تیم 
گرفته است و اسطوره های تیم مثل گری نویل 

نیز از شرایط تیم انتقاد کرده اند.
»چندین  نوشت:  شخصی اش  وبالگ  در  ماتا 

بتوانم  تا  نشستم  لپ تاپم  مقابل  ساعت 
لستر  مقابل  شکست  از  پس  را  احساساتم 
بیان کنم. پس از اینکه یک هفته منتظر این 
بازی بودیم، نمی توانم تصور کنم که در پایان 
سه  که  است  سخت  بسیار  شد.  تمام  اینطور 
گول به ثمر برسانید و بدون کسب امتیاز به 
خانه بازگردید. در راه بازگشت به منچستر، به 
اتفاقاتی که رخ داد فکر می کردم و از هوادارانی 
که به همراه ما به استدیوم آمده بودند، خجالت 
برای  هفته  آخر  که  ناراحتم  واقعا،  می کشیدم. 

هواداران ما اینگونه به پایان رسید«.

عنوان  مادرید  ریال  اسطوره  سانچس،  هوگو 
کرد که بر خالف ژابي آلونسو، آنخل دي ماریا 
است.  جاي گزین  غیرقابل  مادرید  ریال  براي 
هردو  هافبک در نقل و انتقاالت از ریال مادرید 
جدا شدند. آلونسو با 10 میلیون یورو به بایرن 
مونیخ پویست و دی ماریا با 75 میلیون یورو 
بین  که  سانچس  پیوست.  منچستریونایتد  به 
تا 1992 در ریال مادرید توپ  سال های 1985 
دو  این  فروش  در  ریال  که  کرد  عنوان  می زد 

 هافبک اشتباه کرده است.
متناسب  ریال  مالی  وضعیت  »اگر  گفت:  او 

فروختن  بدون  خریدن  و  خریدن  نیست، 
بازی کن کار سختی است. اگر بازی کن بخرید، 
و  است  ریاضی  بازی  یک  این  بفروشید.  باید 
که  می کنم  فکر  می شود.  مربوط  مدیران  به 
آلونسو  و  ماریا  دی  داشت  دوست  آنچلوتی 
زیرا  دی ماریا.  آلونسو،  از  بیش تر  ولی  بمانند. 
بازی کنان زیادی می توانند جای ژابی را پر کنند 
ولی دی ماریا یکی از بهترین بازی کنان جهان 
است که به ریال کمک زیادی کرده بود ولی 
قرار  آن  در  ریال  که  اقتصادی  وضعیت  برای 

داشت، باید فروخته می شد«.

مونیر  براي  باشگاهي  هر  حاضر،  حال  در 
او  مي تواند  بپردازد  یورو  میلیون   12 الحدادي 
را جذب کند. خیلی عجیب نیست که مونیر 
الحدادی در حال حاضر به یکی از اولویت های 
قرار  تمدید  مذاکرات  انجام  برای  بارسا  مدیران 
داد، بدل شده است. مدیران بارسلونا در صددند 
تا هر چه زودتر مبلغ فسخ قرارداد این ستاره ی 

جوان را افزایش دهند. 
در حال حاضر، هر باشگاهی برای این بازی کن 
جذب  را  او  می تواند  بپردازد  یورو  میلیون   12
 ،"Le10sport" وبسایت  امروز  کند. 
و  ژرمن  سن  پاری  باشگاه  دو  که  داد  گزارش 
در  خود  اصلی  اهداف  از  یکی  مونیخ،  بایرن 
فصل نقل و انتقاالت زمستانی را خرید مونیر 

الحدادی قرار داده اند.
 با این حال، »زوبی زارتا«، مدیر ورزشی بارسا، 
این روزها در حال مذاکره با وکالی مونیز است 
تا او را به تمدید قرار داد راضی کنند. ستاره ی 
مراکشی االصل، بخاطر اعتمادی که انریکه به 
راضی  بسیار  بارسا  در  خود  ازحضور  داشته  او 
است و احتمال تمدید قرارداد او بسیار محتمل 
اوصاف، هنوز  این  با همه ی  نظر می رسد.  به 

پاری  باشگاه  دو  و  نیفتاده  اتفاق  امری  چنین 
تا  هستند  فرصتی  منتظر  بایرن  و  ژرمن  سن 
بتوانند با پرداخت رقم فسخ قرار داد مونیر، این 

بازی کن را به خدمت بگیرند.

از  پس  منچستریونایتد  اسطوره ی  نویل،  گري 
شکست 5-3 شیاطین سرخ مقابل لسترسیتي 
کرد.  تحقیر  را  یونایتد  لستر،  که  کرد  عنوان 
برتر،  لیگ  پنجم  ی  هفته  در  یک شنبه  روز 
افتاده  جلو   0-2 که  حالی  در  منچستریونایتد 
با  تنها  و  خورد  شکست   3-5 نهایت  در  بود، 
را پشت سر  بازی خود  پنجمین  پیروزی،  یک 
گذاشت. یونایتد در طول نقل و انتقاالت، بیش 
بازی کنانی  و  یورو هزینه کرده  میلیون  از 190 
خدمت  به  را  و...  فالکائو  اره را،  ماریا،  دی  مثل 
گرفته و مسلما عدم موفقیت و کسب نتیجه با 
چنین بازی کنانی، هواداران این تیم را عصبانی 

خواهد کرد.
گفت:   Sky Sports با  مصاحبه  در  نویل 
»شکی نیست که منچستریونایتد هنوز شکل 
قدرت مند  کافی  اندازه  به  آن ها  است.  نگرفته 
نیستند. در خط حمله بسیار بهتر از 18 ماه اخیر 
هستند. ولی در نیمه ی اول، هر توپی که رو به 
بازی کنان  از دفاع حرکت داده شد، توسط  جلو 
لستر مهار شد. فرقی نداشت که ضربه ی اول را 
بازی کنان منچستر می زدند یا نه. در نیمه دوم، 
تصمیمات داور بر علیه آن ها بود و نتوانستند 
سه  که  می کنم  فکر  کنند.  کنترل  را  بازی 

 هافبک و چهار مدافع یونایتد تحقیر شدند«.

ورزش7

جنجالتازهیبالوتلي
ودخالتپوليس

ماتزاري:اشتباهويديچ
هر100سالاتفاقميافتد

يازدهمينپنالتي
ازدسترفتهیمسي

نارضايتيشديدنيمارازتصميم
پزشکبارسا

پولیس مرسي ساید اعالم کرد که آن ها تحقیقات خود در رابطه 
را شروع  تویتر  بالوتلي در  نژادپرستانه علیه ماریو  با توهین هاي 
خواهند کرد. مهاجم ایتالیایی روز گذشته در تویتر خود به تمسخر 
شکست 5-3 منچستریونایتد مقابل لسترسیتی در کینگ پاور 

استدیوم پرداخت.
او در تویترش نوشت : »من یونایتد لول ) بلند خندیدن(«. این 
پست توجهات زیادی را به خود جلب کرد و توهین های زیادی به 
او شد که بسیاری از آن ها پاک شد ولی پلیس مرسی ساید اعالم 
کرد که به تحقیق و پیگری اکانت هایی که توهین نژادپرستانه 

انجام دادند، ادامه خواهد داد.
آن ها در بیانیه ای اعالم کردند: »تأیید می کنیم که افسران ما در 
حال پیگری توهین ها به تویتر ماریو بالوتلی هستند«. بالوتلی در 
طول دوران فوتبالش، بارها و بارها مورد این گونه توهین ها قرار 

گرفته است.

والتر ماتزاري، سرمربي اینتر، پس از تساوي 1-1 تیمش مقابل 
باتجربه تیمش دفاع کرد. اشتباه  از نمانیا ویدیچ، مدافع  پالرمو، 
مدافع باتجربه صرب باعث شد تا پالرمو در همان دقیقه 3 بازی 
توسط فرانکو وازکز به گول برسد؛ البته ماتئو کوواچیچ کار را به 
تساوی کشاند تا اینتر از این دیدار به یک امتیاز برسد اما ماتزاری 
ترجیح داد مسئولیت از دست رفتن دو امتیاز این دیدار را به گردن 

نمانیا ویدیچ نیندازد.
او به اسکای ایتالیا گفت: »اشتباه ویدیچ مانند عبور توپ از بین 
او  اتفاقی که هر 100 سال رخ می دهد.  بود؛  پاهای یک دروازه 
بازی کن باتجربه ای است اما چنین اتفاقی ممکن است برای هر 
کسی رخ بدهد. ما رکورد بسته نگه داشتن دروازه را شکستیم اما 

در این دیدار تنها در سه دقیقه، گول خوردیم.
پالرمو روی تیم ما فشار وارد کرد و باعث شد ما عقب بکشیم. 
به همین دلیل، بعد از آن، ما تمام تالش مان را برای زدن گول 
انجام دادیم. ما انرژی زیادی صرف کردیم اما پالرمو تیم آماده ای 
بود و حتا ممکن بود ما در نهایت شکست بخوریم. دیدار دشواری 

بود و یک اتفاق می توانست سرنوشت آن را رقم بزند«.

یکي از اتفاقات جالب دیدار بارسلونا و لوانته، پنالتي اي بود که 
مسي در دقایق پایاني نیمه اول از دست داد. بارسلونا موفق شد 
تا با نتیجه 5-0 بر میزبان خود لوانته غلبه کند و با 12 امتیاز به 
صدرنشینی خود در اللیگا ادامه دهد. اما یکی از اتفاقات جالب 
این دیدار در دقیقه 40 بازی رخ داد؛ زمانیکه داور به نفع بارسلونا 
اعالم پنالتی کرد. مسی طبق معمول پشت توپ قرار گرفت اما 
ضربه او با وجود اینکه خالف جهت حرکت دروازه بان لوانته زده 

شده بود با بدشانسی مسی به بیرون رفت. 
این یازدهمین پنالتی ای بود که مسی در بارسلونا خراب می کرد. 
ستاره ی  فوق  این  بتیس  مقابل  در  و  گذشته  فصل  بار  آخرین 

آرجانتینی پنالتی خود را از دست داده بود.

یکي از اتفاقات جالب بازي بارسلونا و لوانته در دقیقه 50 رخ داد. 
به  چپ  پاي  مچ  ناحیه  از  مصدومیت  دلیل  به  نیمار  که  زماني 
کنار زمین منتقل شد دقایقی پیش، بارسلونا موفق شد تا در زمین 
لوانته، چهارمین پیروزی متوالی خود در اللیگا را جشن بگیرد. این 
تیم موفق شد میزبانش را با نتیجه 5-0 شکست دهد. اما یکی 
از اتفاقات جالب این بازی در دقیقه 50 رخ داد. زمانی که نیمار به 
دلیل مصدومیت از ناحیه مچ پای چپ به کنار زمین منتقل شد 
تا تحت مداوا قرار بگیرد. پزشک بارسا، آقای پرونا، پس از بررسی 
مصدومیت نیمار، از لوییس انریکه خواست تا دستور تعویض این 
بازی کن را صادر کند. این در حالی بود که ستاره ی برازیلی به شدت 
از پزشک بارسا می خواست که از تصمیم خود صرفنظر کند؛ چرا 

که اعتقاد داشت مشکلی برای بازی کردن ندارد.
به خواست پزشک تیمش عمل کند و  تا  داد  ترجیح  انریکه  اما 
بالفاصله ساندرو را به جای نیمار وارد زمین کرد. ساندرو هم دقایقی 
بعد گول سوم بارسا را به ثمر رساند. نیمار نیز با نارضایتی روی 

نیمکت نشست و چهره او تا پایان بازی مغموم بود.









نقشپررنگمسيدربردهايبارسا

پدرو:بارسلونايامسال،تيمبسيارقدرتمندياست

ونگر:آنريالگويخوبيبرايولبکخواهدبود

توانسته  کار  شروع  همین  در  انریکه  لوییس 
است تا لئو مسي را از لحاظ ذهني و فیزیکي به 
بهترین شرایط خودش برساند. بارسلونا در فصل 
جدید، یک تنه در اللیگا می تازد و نقش مسی 
لوییس  پررنگ است.  تاز بسیار  و  تاخت  این  در 
انریکه در همین شروع کار توانسته است تا لئو 
بهترین  به  فیزیکی  و  ذهنی  لحاظ  از  را  مسی 
یک  اخیر،  بازی   5 در  و  برساند  خودش  شرایط 
را  به فصل گذشته  مسی کامال متفاوت نسبت 
 12 خود،  اخیر  بازی   5 در  بارسا  بوده ایم.  شاهد 
آن ها  تای   9 در  مسی  که  رسانده  ثمر  به  گول 
و  زده  گول  سه  او  است.  داشته  کلیدی  نقشی 
داده است.به نظر می رسد که  6 پاس گول هم 
شماره 10 بارسا، خیلی زود خودش را با ایده های 

تاکتیکی مربی جدید، وفق داده است.
خبری  نشست های  تمام  در  نیز  انریکه  لوییس 

تمجید  به  گونه ای  اغراق  بصورت  حتا  گاه  خود 
پرداخته است. نگاهی  آرجانتینی خود  نابغه ی  از 
گول های  در  مسی  مؤثر  نقش  به  می اندازیم 
شویم  متوجه  تا  فصل،  بدین جای  تا  بارسلونا 
چرا انریکه تا بدین حد از فوق ستاره ی ی تیمش 

تمجید می کند:
بارسا 3-0 الچه... مسی دو گول زد و یک پاس 

گول داد
مسی،  پاس  روی  ساندرو  بارسا...   1-0 ویاریال 

گول بارسا را به ثمر رساند
روی  نیمار  گول  دو  هر  اتلتیک...   0-2 بارسا 

پاس های مسی به ثمر رسید
به  پیکه روی پاس مسی  آپوئل..گل  بارسا 0-1 

ثمر رسید
لوانته 0-5 بارسا... مسی یک گول زد و به نیمار، 

پدرو و ساندرو نیز پاس گول داد

لوانته  ورزشگاه  میکسدزون  در  رودریگس،  پدرو 
و  ریال  با  بارسا  خوب  امتیازي  اختالف  ایجاد  از 
بارسلونا شب گذشته  ابراز خشنوي کرد.  اتلتیکو 
موفق شد تا با نتیجه پرگل 5-0، میزبانش لوانته 
را شکست داده و به صدرنشینی خود در اللیگا، 
این دیدار،  پایان  ببخشد. در  استحکام بیش تری 
بود  بارسا  چهارم  گول  زننده  که  رودریگس  پدرو 
در میکسدزون ورزشگاه به خبرنگاران گفت:بسیار 
خوشحالم. درست است که چند بازی بود گولی 
نزده بودم؛ اما خیالم راحت بود که باالخره نوبت 
باید  مواقع  این گونه  می رسد.   هم  من  گولزنی 
از  مهمتر  البته  کنی.  حفظ  را  خودت  آرامش 

گول من، پیروزی بارسا بود.هنوز در شروع لیگ 
تا قهرمانی در پیش است.  راه درازی  هستیم و 
اما این فاصله امتیازی با رقبا اطمینان بیش تری 
به ما می دهد«. پدرو ادامه داد: »کار گروهی ما در 
بسیار مهمی  بود.این مساله  لوانته عالی  مقابل 
هم  به  کردن  کمک  من،  هدف  همیشه  است. 
است.  پیروزی  کسب  برای  بارسا  و  تیمی هایم 
تمرکز  خودمان  بازی های  روی  حاضر  حال  در 
پیش  امتیاز های  سه  تا  داریم  قصد  و  ایم  کرده 
رو را به دست بیاوریم. بارسای امسال تیم بسیار 
قدرت مندی است و رقبا به سختی می توانند روی 

دروازه ما صاحب موقعیت شوند«.

که  کرد  عنوان  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
دني  براي  خوبي  الگوي  مي تواند  آنري  تیري 
به  به تازگی  که  ولبک  باشد.  آرسنال  در  ولبک 
ویال  استون  مقابل  شد  موفق  پیوسته،  آرسنال 
اولین گولش برای توپ چی ها را به ثمر برساند. 
زیرا  شد  خواهد  دو  این  بین  زیادی  مقایسه های 
آرسن ونگر کمک زیادی در اسطوره شدن تیری 
دنی  روی  را  تمرکزش  حاال،  و  کرد  او  به  آنری 

ولبک قرار داده است.
آرسنال  به  یونایتد  از  پوند  میلیون   16 با  ولبک 
پیوست و حاال ونگر درباره ی او گفت: " کمی به 
من زمان بدهید. صحبت کردن در مورد پیشرفت 
آنری  گول های  تعداد  به  وقتی  است  زود  ولبک 
باید  و  دارد  باالیی  پتانسیل  دنی  می کنید.  نگاه 
لحاظ  از  او  کرد.  خواهد  پیشرفت  چگونه  دید 
تکنیک  دارد.  باالیی  سطح  فیزیکی  و  روحی 
خوبی دارد و کامال مناسب تیم ماست زیرا توپ 
برای  خوب  الگوی  یک  تیری  نمی دهد.  لو  را 

ولبک است."
ولبک در دو بازی اول چندین موقعیت را از دست 
داد و ونگر در این رابطه گفت: »کمی عجول بود 

زیرا گولی نزده بود. بیش تر مشکل روانی است. 
در تمرینات مثل یک مهاجم واقعای گول می زند. 
او گولزن خوبی است. او در یونایتد در پست های 
کناری بازی می کرد و هیچگاه به میانه ها حرکت 

نمی کرد«.
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مننه!
سمونوال نجيب اهلل سمسورد کابل د پوليسو د لسمې حوزې آمر

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

مرسته کړېده.” 

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

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

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

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

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

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