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سه افسر فراری افغانستان
در امریکا بازداشت شدند

صفحه 2

موسسه تحصیالت عالی آریانا
 آشنایی با
ٔ

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا یک کانون تحصیلی خصوصی بوده که در سال  1383در شهر پشاور جمهوری اسالمی
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  13سال صدها جوان از پوهنځی های یادشده فارغ
و جهت خدمت به جامعه افغان تقدیم منوده است .این موسسهٔ تحصیلی در سال  1390از پاکستان به داخل کشور انتقال
محصلین آن با پوهنتون گردیز مدغم گردید در سال  1386موسسهٔ 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.



در موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا
تدریس مطابق به معیارهای جهانی بوده
و دارای امکانات زیر میباشد.
 .1کریکلم (مفردات) مطابق به کریکلم
پوهنتون کابل
 .2استادان به سویه ماسرت و دوکتورا
 .3محل مناسب جهت تدریس
 .4صنف معیاری و استندرد در زمستان
محهز به سیستم گرمکن و در تابستان

با سیستم رسدسازی.
 .5البراتوارهای مجهز با وسایل و
تجهیزات مدرن به منظور کارهای عملی.
 .6کتابخانه مجهز
 .7انرتنت  24ساعته.
 .8اطاق کمپیوتر لب.
 .9تدریس به وسیله تکنالوژی معارص
 .10داشنت شفاخانه کادری برای
محصالن پوهنځی طب و همچنان
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قرارداد با شفاخانه ګلف ،کیشا و مطب
برای دوره ستاژ.
 .11شعبه نرشات جهت چاپ لکچرنوت
ها و سایر موضوعات علمیږ
 .12اطاق کنفرانس جهت ارایه
سیمینارهایعلمی.
 .13کانتین و کافه تریا
 .14ساحه پارکینګ برای وسایط.
 .15ساحه باز برای تفریح محصالن

 ایجاد شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل

موسسهٔ تحصیالت عالی آریانا جهت بلند بردن کیفیت پروسه درسی و کار عملی محصلین در سال  1389شفاخانه تدریسی آریانا دانشمل را
در شهر جالل آباد با تجهیز مدرنرتین سامان آالت طبی ایجاد منود که با داشنت شعبات جراحی عمومی ،داخله اطفال ،عقلی و عصبی ،گوش و گلو،
نسائی والدی ،ستوماتولوژی ،زمینه کار عملی را برای محصلین فراهم و در زمینه عرضه خدمات صحی معیاری به هموطنان مرصوف فعالیت می باشد.
ضمن این شفاخانه جدیداً در شهر کابل با موافقت وزارت صحت عامه کشور رشوع به فعالیت منوده است .همین اکنون موسسهٔ 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.

آدرس کابل :شهر کابل ،چهارراهی رسسبزی مقابل شفاخانه گلف و کیشا /آدرس ننگرهار :شهر جالل آباد ،چکنوری ،جوار مسجد تبلیغی ●●● شامرههای متاس0786786430 /0772486990 /0780174901 :
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کرزی؛
راههایی که پیمود و
فرصتهایی که از دست داد



شهریارفرهمند

رییس جمهور کرزی پس از سیزده سال زعامت ،روز گذشته
در مراسم ویژه در ارگ ریاست جمهوری ،با کارمندان دولتی
خداحافظی کرد .آقای کرزی در سخنرانی خود از دستآوردهای
حکومتش در سیزده سال گذشته در عرصههای داخلی و سیاست
خارجی یاد کرد و مشورههایی را به رییس جمهور جدید و حکومت
آینده پیشنهاد کرد .این نخستین بار در تاریخ افغانستان است
که یک رییس جمهور منتخب ،بهصورت مسالمتآمیز در مراسم
ویژهای در ارگ با کارمندان تحت ادارهاش خداحافظ میکند و
مقدمات سپردن قدرت به رییس جمهور جدید را فراهم میسازد.
حامد کرزی سیزده سال پیش ،حکومت را در وضعیت نابهسامان
جنگی ،با مردم آواره ،خانههای تخریب شده ،شهرهای خلوت،
ادارات خالی ،زیربناهای درهم ریخته ،اقتصاد و حکومت فروپاشیده
و در وضعیتی که هیچ قانون مدون و رسمیای در کشور نافذ
نبود ،به عهده گرفت .او آغازگر مسیر دشواری بود که همه از
سختیهای آن میدانستند؛ اما هیچکسی تصویر روشنی از آینده
در ذهن نداشت و هیچکسی نمیدانست سرنوشت این مسیر به
کجا ختم خواهد شد .آقای کرزی پس از کنفرانس بن ،برای شش
ماه زعامت کشور را در یک مرحلهی گذار به عهده گرفت؛ اما
هیچکسی ،حتا خود آقای کرزی شاید نمیدانست که سیزده سال
را در این کرسی میماند و مسیر دشوار و طوالنی را در افغانستان
رهبری میکند .اکنون که او قدرت را به رییس جمهور جدید
تحویل میدهد ،افغانستان دارای نظام سیاسی دموکراتیک (هرچند
با چهرهی تخریششده) ،قانون اساسی ،نظام مالی و اداری منظم،
بروکراسی عریض و طویل ،کشوری منسجم و ملتی یکدست،
شهرهای شلوغ و پر جنب و جوش و مردمی با داشتن تصویر
روشن از آیندهی سیاسیشان میباشد.
اما با اینکه رییس جمهور کشوری با هیچچیز ،خزانهی خالی
و ساختارهای درهم ریخته ،تحویل گرفت ،ولی حمایتهای
گسترده و سخاوتمندانهی بینالمللی در تمام عرصهها را با خود
داشت .جامعهی جهانی و قدرتهای بزرگ دنیا با تمام توان و
ارادهی محکم آمده بودند تا افغانستان را در رسیدن به کشوری با
ثبات و دموکراتیک کمک کنند .آنها با میلیاردها دالر و دو صد
هزار نیروی نظامی آمده بودند که تروریسم ،طالب و القاعده در
افغانستان نابود شوند ،امنیت سراسری تأمین و ثبات سیاسی کشور
پس از چند سالی تضمین گردد .آنها آمده بودند تا افغانستان
دارای دولت مؤثر ،صادق و کارآمد باشد و بتوانند با استفاده از
کمکهای بینالمللی ساختارها و زیربناهای ویران را بازسازی
کند و مردم افغانستان دولت کارآمد ،جامعهی قانونمدار و نظام
عادالنه داشته باشد .انتظار آنها این بود که مردم افغانستان در
سراسر کشور ،در شهرها و روستاها از حصار خشن طبیعت و
فراموشی نجات یافته و از خدمات اجتماعی دولت برخوردار باشند.
آنها باید کم کم مسیر رشد و توسعه را بپیمایند و سطح سواد و
آگاهی در کشور بلند برود .اما متأسفانه امروز با گذشت سیزده
سال و مصرف دهها میلیارد دالر کمکهای جامعهی جهانی ،این
انتظارات برآورده نشدهاند .هنوز هم بخشهای وسیع کشور در
کنترول طالبان مسلح و دیگر گروههای تروریستی قرار دارد و
نیروهای امنیتی با وجود کمک نیروهای ناتو ،قادر به تأمین امنیت
در سراسر کشور و راندن طالبان مسلح از افغانستان نیستند .میزان
تلفات نظامی و غیرنظامی در افغانستان همچنان سیر صعودی
را میپیماید ،مردم از خدمات اجتماعی محروم ،حاکمیت قانون
متزلزل و میزان پاسخگویی مسئوالن و نهادهای دولتی به مردم
اندک است .وضعیت زندگی مردم در روستاها و مناطق دوردست
نسبت به گذشتهها هیچ تفاوتی نکرده و آنها همچنان در حصار
خشن طبیعت و فراموشی دولت گرفتار هستند .افغانستان در
داشتن فساد اداری و تولید مواد مخدر در جهان در صدر قرار
دارد و نقض حقوق بشر هنوز هم یک مسئلهی جدی است .امروز
افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای دنیاست .صدها میلیون دالر
از درک کمکهای بینالمللی و بودجههای عادی و انکشافی دولت
در گردابهای فساد اداری در حکومت تحت رهبری آقای کرزی
غرق شدند .پولهایی که میتوانستند زیرساختهای اساسی توسعه
را در افغانستان بسازند و به زندگی مردم تغییر مثبت بیاورند .رییس
جمهور کرزی و تیم همکارش در حکومت افغانستان در از دست
دادن این فرصتها نقش مستقیم دارند.

سخنانبیپردهحامدکرزیدرمراسمخداحافظی:

افغانستانقربانیسیاستامریکاوپاکستانشدهاست

اطالعات روز :رییس جمهور کرزی پس از
سیزده سال حکومت ،روز گذشته در مراسمی
در ارگ ریاست جمهوری ،با کارمندان دولتی
خداحافظی کرد .آقای کرزی در این مراسم ،ضمن
خداحافظی با همکارانش؛ یک بار دیگر تأمین صلح
و ثبات کشور را ،وابسته به همکاری پاکستان و
امریکا خواند.
او تأکید کرد ،اگر این دو کشور بخواهند ،صلح در
افغانستان برقرار خواهد شد .آقای کرزی ،ضمن
اشاره به اینکه تأمین صلح و ثبات در افغانستان،
ت این دو کشور ممکن نیست ،یک بار
بدون خواس 
دیگر تأکید کرد ،جنگ در کشور از  13سال بدینسو
در پرتو منافع سیاسی بیگانهها پیش رفته و افراد
ملکی و نظامیان افغان ،بیشتر قربانی بوده است.
حامد کرزی در این برنامه گفت ،وی برای برقراری
صلح و ثبات در کشور ،بیشتر از رهبران دیگر
تالش کرده ،ولی به گفتهی او منافع سیاسی
و شخصی امریکا و خواستهای پاکستان،
{تالشهای او} را با شکست مواجه ساخته است.
او به رسمیت شناختن خط دیورند و کنترول سیاست
خارجی کشور توسط پاکستان را ،دو خواست
عمدهی این کشور عنوان کرد که او «ابداً با آن
موافق» نبوده است.
کرزی گفت« :ما میخواهیم منافع خارجیها در
افغانستان جای پیدا کند و در مقابل آن ایستادگی
نخواهیم کرد ،اما {این منافع} باید در تضاد منافع

ملی کشور نباشد».
آقای کرزی درحالی با لحن تند و متفاوت در برابر
پاکستان و امریکا سخن گفت که قرار است وی
به روز دوشنبه هفته آینده ،قدرت را به گونهای
مسالمتآمیز به رییس جمهوری بعدی انتقال دهد.
آقای کرزی نخستین رییس جمهور منتخب کشور
است که پس از چهار دور ریاست جمهوری و 13
سال حکومت ،این مسوولیت خطیر را به رییس
جمهوری بعدی واگذار میکند.
با این حال کرزی از زمامداران دولت آینده خواست،
با غرب ،راه احتیاط را پیش گیرد و در قضایای ملی
متوجه منافع ملی در تأمین روابط با امریکا و سایر
کشورها باشد .کرزی گفت ،افغانستان با امریکا و
پاکستان روابط عمیق استراتژیک میخواهد ،اما
آنان به ویژه امریکا با افغانستان راه صداقت را در
پیش گیرند و به گفتهی او «حرف و عملشان»
یکی باشند.
او در مورد پیمان امنیتی دوجانبه با امریکا نیز گفت،
صلح و ثبات در کشور از سوی امریکا برقرار نشد
و به همین دلیل ،با آن کشور پیمان امنیتی را به
امضا نرساند.
با آن که رییس جمهوری کرزی از امضای این
پیمان سر باز زده بود اما اشرف غنی احمدزی رییس
جمهور جدید در مبارزات انتخاباتی خود گفت ،در
صورت پیروزی در انتخابات ،پیمان امنیتی با امریکا
را امضا میکند .با این حال امریکا نیز ابراز امیدواری

کرده که رییس جمهوری جدید افغانستان ،یک
هفته پس از مراسم تحلیف ،پیمان امنیتی میان
کابل و واشنگتن را امضا کند.
خودکفایی وابسته به ادارهی کارا
از سویی هم حامد کرزی روزگذشته در مراسم
خدا حافظی خود گفت ،افغانستان با تشکیل یک
ادارهی منظم ،قوی و کارا ،به خودکفایی خواهد
رسید .او افزود« :دولت افغانستان صاحب نظام
است ،حکومت دارد و دستگاههای حکومتی درهر
عرصهی فعال اند ،اما دولت قوی و باالخره به
زودی خودکفا و به پای خود ایستادن؛ تنها از طریق
اداره قوی ممکن است».
کرزی گفت ،هر چند در  13سال دورهی حکومتش
اصالحات در ادارههای دولتی صدمرتبه بهتر شده،
اما با آن هم برای رسیدن به یک ادارهی قوی
«صدها کیلومتر فاصله داریم» .او از حکومت بعدی
خواست که به اصالحات اداری مستقل خدمات
ملکی بپردازد و در مقرارهها و تعیینات اعضای آن،
مطابق قانون اساسی عمل کند.
کرزی تشکیل ادارهی مستقل اصالحات اداری
را از محصوالت حکومتش خواند و گفت ،برای
تقویت حکومتداری در کشور هیچگاه در مقرریها
دست نداشته و در کار خدمات ملکی مداخله نکرده
است« :در دوازده سال حکومتم هیچگاهی به وزیر
و دادگاه عالی دستور ندادم ،فالن رییس ،معین و
قاضی را در پست معیین مقرر کنند ،آنان تعینات

خود را کرده و ماهم آن را نادیده به امضا رساندم.
بخاطری این کار را کردم تا افغانستان صاحب
ادارهی قوی شود».
کرزی در ادامهی سخنانش گفت ،برای ایجاد یک
سیستم جدید در ادارههای دولتی تالش کرده ،اما
به دلیل مداخلهی خارجیها و عدم فهم درست
در داخل دولت ،این سیستم عملی نشده است:
«مطابق این سیستم ،جوانان هر سال از طریق
امتحان کانکور جذب؛ با گذشت زمان به درجات
عالی حکومت و بالخره به تقاعد میرسیدند که
متأسفانه عملی نشد».
«در کابل میمانم»
با این حال حامد کرزی گفت ،انتخابات نشان داد که
میان افغانها وحدت ملی تأمین شده است .او افزود،
هر دو نامزد از سراسر کشور رای آوردند و نیز اقوام
مختلف در ستادهای آنان حضور داشتند .کرزی به
عنوان نمونه از برادر خود یاد کرده گفت« :یک
برادرم در تیم اشرف غنی و دیگرش در تیم عبداهلل
پیوستند؛ این نشانگر وحدت ما است».
او در بخش دیگر از سخنانش گفت ،برای برگزاری
مراسم تحلیف برنامههای الزم ،روی دست گرفته
شده و در این مراسم ،هزاران نفر از شهروندان
افغان و مهمانان خارجی اشتراک خواهند کرد .حامد
کرزی در پایان سخنرانی خود گفت ،بعد از کنار
رفتن از قدرت ،با اعضای خانواد ه خود در همین
خاک در کابل زندگی میکند.

نمایندگان مجلس :مسئوالن کمیسیون انتخابات به دادگاه کشانده شوند

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
نمایندگان ،عملکرد مسئوالن کمیسیون
مستقل انتخابات را نابخشودنی خوانده و تأکید
دارند ،آنان باید به دادگاه کشانده شوند .بروز
بحران انتخاباتی در کشور به دلیل آنچه ناتوانی
مدیریتی کمیسیون انتخابات خوانده میشود،
مشکالت جدی را در عرصههای مختلف به
وجود آورد.
اما مسئوالن کمیسیون انتخابات ،مسئولیت
تمام بینظمی در انتخابات را به عهده نگرفته
و تأکید دارند ،نا امنی ،بیثباتی سیاسی،

نبود فهرست رایدهندگان و شناسنامههای
الکترونیک برخی از چالشها را در انتخابات
به وجود آورده اند .ولی برخی از نمایندگان
مجلس عامل بروز بحران انتخابات را برخورد
غیر مسئوالنه مسئوالن کمیسیون انتخابات
خوانده اند.
سیما جوینده ،از اعضای مجلس نمایندگان
به طلوع نیوز گفت ،برخورد غیر مسئوالنه
مسئوالن کمیسیون انتخابات در روند
انتخابات قابل بخشش نیست و آنان باید به
کیفر برسند .او افزود« :وقتی یک تروریست

با انجام حمالت باعث قتل دهها نفر میشود،
ما خواهان اعدام آن میشویم ،اما نمیدانم
برای مسئوالن کمیسیون انتخابات که قاتل
آرزوهای دیرینهی اقتصاد مردم و دشمن
انتخابات است ،چه جزایی تعیین شود تا همهی
تلفات جبران شود».
در همین حال ،محمدعظیم محسنی عضو
دیگر مجلس نمایندگان از نهادهای عدلی و
قضایی خواست ،مسئوالن کمیسیون انتخابات
را مورد پیگرد قانونی قرار دهند تا درسی باشد
برای کسانی که در آینده در این نهادها کار

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

سه افسر فراری افغانستان در امریکا بازداشت شدند

اطالعات روز :مقامهای پوليس سرحدى
امريکا اعالم کردند ،سه افسر نظامى فراری
وزارت دفاع افغانستان را از مناطق سرحدی
کانادا بازداشت کردهاند .رسانههای امریکایی
روزگذشته به نقل از مقامهای پولیس این
کشور گزارش دادند ،این سه افسر یاد شده
تالش داشتند ،از مناطق سرحدی امریکا داخل
کانادا شوند.

فاکس نیوز امریکا به نقل از سخنگوی پولیس
سرحدی این کشور گزارش داد ،به این افسران
اجازه گشت و گذار در بيرون از پايگاه نظامى
داده شده بود و آنان از این چانس سوء استفاه
کردند .به روز دوشنبه هفتهی روان برخی از
مقامهای ارتش امریکا گفتند که سه افسر
نظامی افغانستان ،حین آموزش از «قرارگاه
مشترک کیپ کاد» ناپدید شدند.

آنان تأکید کردند ،تالشها برای ردیابی و
بازداشت این افراد آغاز شده است .با این حال،
مسئوالن پولیس سرحدی امریکا دیروز گفتند،
اين افراد شامل جگرن جانمحمد آرش ،تورن
محمد ناصر عسکرزاده و تورن نوراهلل امين
يار هستند .به گفتهی آنان ،سربازان و افسران
افغان ،از سال  ٢٠٠٤ميالدى بدينسو ،هر
سال براى آموزش به امریکا فرستاده میشوند.

مقامهای پولیس امریکا گفتهاند ،برخی از این
افراد در جریان آموزش از قرارگاهها ،فرار و بعد
به کشورهای دیگر ایاالت متحده پناه میبرند.
با این حال ،دولت وزيرى ،معاون سخنگوى
وزارت دفاع گفته ،آنان از طریق رسانهها از
فرار سه افسر ارتش اطالع یافتهاند .به گفتهی
او ،وزارت دفاع تحقیقات را در مورد چگونگی
فرار این افسران آغاز کرده است.

مجلس سنا :سند پیمان امنیتی با امریکا بازنگری شود

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
سنا میگویند ،متن سند پیمان امنیتی با
امریکا بار دیگر باید بازنگری شود در امضای
آن عجله صورت نگیرد .آنان دیروز در نشست
عمومی مجلس سنا تأکید کردند ،در این
پیمان ،باید تمام خواستهای اساسی مردم و
حکومت افغانستان در نظر گرفته شود.
نثاراحمد حارث ،عضو این مجلس گفت،
حکومت جدید زمانی این پیمان را امضا
کند که امریکا در حفظ سرحدات ،مبارزه با
تروریزیم و تجهیز نیروهای امنیتی به ویژه
قوای هوایی کشور تعهد کند .او افزود،

درصورتی که این خواستها از سوی امریکا
پذیرفته نشود ،امضای پیمان امنیتی با آن
کشور به نفع مردم و حکومت نخواهد بود.
هدایتاهلل رهایی ،عضو ديگر مجلس سنا
گفت ،در متن این سند ،باید خواستههای
اساسی مردم گنجانیده شود و بعد در یک
وقت معیین به امضا برسد .همچنان محمد
علم ایزد یار ،نایب اول مجلس سنا گفت ،متن
پیمان امنیتی با امریکا را دوباره بازنگری و
پیشنهادهای ضروری کشور در آن گنجانیده
شود.
او افزود ،در این پیمان باید تمام خواستههای

مردم ،مانند خواستهای امریکا در نظر گرفته
شود .نایب اول مجلس سنا تأکید کرد ،در
امضای پیمان امنیتی با امریکا عجله در کار
نیست و با گنجانیدن خواستههاى اساسی
مردم و حکومت ،در یک وقت مناسب به امضا
برسد.
حامد کرزی پیمان امنیتی با امریکا را امضا
نکرد و دیروز در مراسم خدا حافظی خود از
حکومت جدید خواست ،در این مورد از احتیاط
کار بگیرد .اما اشرف غنی احمدزی که قرار
است به روز دوشنبهی هفته آینده قدرت را
رسم ًا در اختیار گیرد ،در مبارزه انتخابات خود

گفته بود که درصورت پیروزی در انتخابات،
پیمان امنیتی با امریکا را امضا میکند.
امریکا نیز ابراز امیدواری کرده که رییس
جمهور جدید یک هفته بعد از مراسم تحلیف،
پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن را
امضا کند .امضای این پیمان تعداد حضور و
چگونگی فعالیت نیروهای امریکا را پس از
سال  2014در کشور ،مشخص میکند .امریکا
گفته بود ،اگر این پیمان امضا شود ،حدود  8تا
 10هزار سربازش را پس از پایان سال روان،
برای مبارزه با تروریزیم و آموزش نیروهای
امنیتی در کشور باقی میگذارند.

دهها خانواده براثر موشک پراکنی پاکستان بیجا شدند

اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت کنر
در شرق کشور میگویند ،بر اثر موشک پراکنی
تازهی پاکستان بر این والیت ،یک باب خانه
رهایشی تخریب و دهها خانواده دیگر مجبور به
ترک خانههای شان شدند .عبدالحبیب سیدخیلی،

فرمانده پولیس کنر روزگذشته در این مورد گفت،
نظامیان پاکستان از شام دوشنبه تاکنون ۱۹فیر
موشک را بر ولسوالی دانگام این والیت پرتاب
کرده اند.
او افزود ،این حمالت تلفات جانی نداشته ،اما
خسارات ملی را درپی داشته است .حمالت

پاکستان از چند سال بدینسو بر والیت کنر ادامه
دارد .پیشتر وزارت امور داخلهی کشور اعالم
کرد ،نظامیان پاکستان از آغاز سال روان تاکنون،
بیش از چهار هزار موشک و راکت را بر کنر پرتاب
کرده است.
براساس آمارهای ارائه شده ،در این عملیات دهها

فرد ملکی کشته و نیز بخشی از جنگالت مناطق
کنر به خاکستر تبدل شده است .وزارت خارجهی
کشور روزیکشنبه هفتهی روان با انتقاد شدید از
حمالت پاکستان گفت ،در نشست مجمع عمومی
سازمان ملل از تداوم این حمالت شکایت خواهد
کرد.
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وداعنامه 1

تحرکات طالبان در والیت غزنی از شروع امسال
بیشتر شده است .در پی حملهی انتحاری بر
مقر فرماندهی پولیس که تلفات و خسارات
زیادی را به همراه داشت ،بیشتر از ده روز
میشود که طالبان راههای ارتباطی و اکماالتی
چندین ولسوالی ،از جمله جاغوری ،ناور،
مالستان ،جغتو و قرهباغ این والیت را مسدود
کردهاند .ساکنان این ولسوالیها نمیتوانند
مسافرت نمایند و کاالهای مورد نیاز ارتزاقی
و تجاری خویش را تأمین کنند .به این خاطر
مشکالت زیادی را برای ساکنان این ولسوالیها
ایجاد کرده و از شروع مسدود شدن راههای این
مناطق ،قیمتها در این ولسوالیها باال رفتهاند.
در ولسوالیهایی که اکنون راههای آن را طالبان
مسدود کردهاند ،حاکمیت دولت به گونهی کامل
وجود دارد .اما در سایر ولسوالیهای والیت
غزنی طالبان از نفوذ قابل مالحظهای برخوردار
میباشند و از جمله ولسوالیهای گیالن ،اندر،
خوگیانی ،رشیدان و واغظ تحت کنترول طالبان
میباشند .طالبان در این ولسوالیها مراکز
فرماندهی دارند و تمامی امور این ولسوالیها
در مرکز والیت انجام میشوند .حتا در دو
کیلومتری مرکز والیت غزنی طالبان در درون
روستاها و خانههای مسکونی بهراحتی گشت
و گذار مینمایند و در برابر نیرویهای امنیتی
میجنگند .بعد از میدانوردک ،غزنی یکی از
مراکز مهم سازماندهی طالبان میباشد .از
زمان سقوط طالبان تا کنون که سیزده سال
از حاکمیت دولت میگذرد ،روزبهروز قدرت و
نفوذ طالبان در والیت غزنی افزایش یافته است
و دولت نتوانسته است بهجز از چند ولسوالی
هزارهنشین ،حاکمیت خویش را در سایر
ولسوالیها استقرار دهد.
غزنی که از جملهی والیتهای جنوبی کشور
میباشد ،از لحاظ ارتباطی و اقتصادی اهمیت
زیادی دارد و برای والیتهای همجوارش
حیثیت شریان اقتصادی را دارا میباشد .این
والیتها کاالهای مورد نیاز تجاری و اقتصادی
خویش را از این والیت تأمین میکنند.

یکی از علتهای افزایش ناامنی در والیت غزنی
این است که مقامهای رهبری آن در مبارزه با
طالبان جدیت ندارند و به نحوی در برخورد با
طالبان صادق نیستند .موسی خان اکبرزاده ،والی
این والیت دو سال پیش ،زمانی که شهر غزنی
از سوی طالبان مورد حملهی موشکی قرار گرفته
بود ،به خبرنگاران گفته بود که او به فرماندهان
طالبان که از سوی فرماندهان بلندپایهترشان
تحت فشار بودهاند که شهر غزنی را مورد
حملهی موشکی قرار دهند ،اجازه داده است که
یکی-دو موشک را به طرف شهر پرتاپ کنند.
این رویکرد باعث شده است طالبان در این
والیت بیش از پیش قدرت یابند.
والیت غزنی با توجه به اهمیت استراتژیکیای
که دارد ،باید مورد توجه قرار گیرد .دولت آینده
تالش نماید که زمینههای قدرتیابی طالبان را
شناسایی کرده و برای تضعیف طالبان و استقرار
حاکمیت دولت بر بخشهایی از این والیت که
هنوز در اختیار طالبان میباشند ،جلو ناامنی را در
این والیت بگیرد .بر اساس گفتههای باشندگان
این والیت ،بر عالوهی قدرتیابی طالبان،
گروهها و باندهای خالفکار در بعضی ولسوالیها
و مناطق دوردست این والیت افزایش یافتهاند و
دست به قتل و دوزدی میزنند.
یکی دیگر از عواملی که باعث شده است
ناامنی در این والیت بیشتر شود ،بعضی
خودسریهای نیرویهای اربکی میباشد .یک
و نیم سال پیش نیروهای اربکی برای سرکوب
طالبان در این والیت تجهیز گردید تا دامنهی
نفوذ طالبان را کاهش دهند .این نیروها در آغاز
توانستند در زمینهی گسترش حاکمیت دولت و
سرکوب طالبان خوب نقش بازی کنند و مراکز
فعالیتهای نظامی طالبان را متالشی کردند .اما
گفته میشود ،در این اواخر این نیروها در مسیر
راهها ،بهخصوص در مسیر راه ولسوالی گیالن-
جاغوری دست به اخاذیهای سرخودانه از
رانندگان موترهای مسافربری و باربری میزنند.
به گفتهی رانندگان ،در این مسی ر نیرویهای
اربکی از هر موتر مسافربری  500افغانی و از

یکی دیگر از عواملی که باعث شده است
ناامنی در این والیت بیشتر شود ،بعضی
خودسریهای نیرویهای اربکی میباشد.
یک و نیم سال پیش نیروهای اربکی برای
سرکوب طالبان در این والیت تجهیز گردید
تا دامنهی نفوذ طالبان را کاهش دهند.
این نیروها در آغاز توانستند در زمینهی
گسترش حاکمیت دولت و سرکوب طالبان
خوب نقش بازی کنند و مراکز فعالیتهای
نظامی طالبان را متالشی کردند .اما گفته
میشود ،در این اواخر این نیروها در مسیر
راهها ،بهخصوص در مسیر راه ولسوالی
گیالن-جاغوری دست به اخاذیهای
سرخودانه از رانندگان موترهای مسافربری
و باربری میزنند .به گفتهی رانندگان ،در
این مسیر نیرویهای اربکی از هر موتر
مسافربری  500افغانی و از موترهای باربری
 3000افغانی میگیرند .این مسئله یکی از
مشکالتی است که بر عالوهی قدرتیابی
طالبان و افزایش راهزنی و مسدود شدن
راهها ،باعث نگرانی مردم شده است و گفته
میشود طالبان یکی از دالیل مسدود کردن
راه این مسیر را ،این عمل نیروهای اربکی
عنوان میکنند .گرچند مسدود کردن
راهها تنها بهخاطر این مسئله نیست؛ اما
اخاذیهای خودسرانهی نیروهای اربکی از
طرفی باعث اذیت و آزار مردم شده و از
جانب دیگر ،اخاذی بیرویهی این نیروها،
بهانهای شده است که طالبان برای مسدود
کردن راهها از آن بهره گیرند.

موترهای باربری  3000افغانی میگیرند .این
مسئله یکی از مشکالتی است که بر عالوهی
قدرتیابی طالبان و افزایش راهزنی و مسدود
شدن راهها ،باعث نگرانی مردم شده است و گفته
میشود طالبان یکی از دالیل مسدود کردن راه
این مسیر را ،این عمل نیروهای اربکی عنوان
میکنند .گرچند مسدود کردن راهها تنها بهخاطر
این مسئله نیست؛ اما اخاذیهای خودسرانهی
نیروهای اربکی از طرفی باعث اذیت و آزار
مردم شده و از جانب دیگر ،اخاذی بیرویهی
این نیروها ،بهانهای شده است که طالبان برای
مسدود کردن راهها از آن بهره گیرند .در این
مورد الزم است که مقامهای مسئول بر عالوهی
توجه به تأمین امنیت ،جلو خودسری این نیروها
را نیز بگیرند.

نمیدانم از کجا شروع کنم؟ دستآوردهای سیزده سالهی حکومت را به
عرض بنشینم یا از سیزده سال اشتباه سخن بگویم؟ سیزده سال پیش،
افغانستان رییس جمهور نداشت .معلومدار است تا رییس جمهور نباشد،
معاونان رییس جمهور نیز نمیباشد .ما این مسئله را برای کل جهان ثابت
کردیم .امریکا اول قبول نمیکرد؛ اما وقتی فهمید که افغانها بسیار باغیرت
مردم اند ،قبول کردند .ناتو هم قبول کردند .در طول این سیزده سال ،ما به
جهانیان ثابت کردیم که اگر مردم افغانستان کمر خود را بسته کنند .برای
بستهکردن کمر خود نیاز به تکه دارند و ما این تکهها را باید از دیگر کشورها
وارد کنیم .امروزه بازار تکهی افغانستان ،اکثراً توسط رختهای پاکستانی ُپر و
خالی میشود .این به این مانا که ما ،با تمام احترامی که به دیگر کشورهای
خارجی داریم ،کمر خویش را با رختهای پاکستانی بسته میکنیم .هرچند
بارها به وزیر صاحبان گفتم که بیایید از کشورهای دیگری مثل هند ،چین،
ازبکستان و حتا کشورهای اروپایی ،رخت وارد کنیم؛ اما وزیر صاحبان مشوره
دادند که نه! فع ً
ال باید از پاکستان وارد کنیم .اگر از پاکستان وارد نکنیم،
آنها سر ما قهر میشوند و انتحاری بیشتر به افغانستان میفرستند .دیدم
که وزیر صاحبان راست میگویند ،خپ خود را گرفتم .باور به خدا کنید که
صلح افغانستان به همین وارد کردن و مصرف کردن رخت بستگی دارد .ما
همیشه به برادری پاکستان به دیدهی عزت ،به دیدهی احترام ،به دیدهی
برادری نگاه کردیم؛ اما پاکستان نمیخواهد در افغانستان صلح بیاید .پاکستان
تنها نیست ،امریکا هم نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید .امریکا 13
سال پیش مرا به ریاست جمهوری رساند .بهخاطر نابود کردن طالبان ،به
افغانستان لشکر کشید .با طالبان و القاعده جنگید .سربازانشان کشته شدند.
ما از آن سربازانی که در افغانستان کشته شدند ،تشکری میکنیم .خانهیشان
آباد! ملک و زندگی خود را رها کردند و آمدند در افغانستان که کشته شوند.
یکی از دستآوردهای سیزده سالهی حکومت ،کشته شدن هزاران سرباز
خارجی در افغانستان میباشد .با این حال ،امریکا همیشه فشار وارد میکرد
که پیمان امنیتی را امضا کنیم .شیر واری امضا نکردیم؛ چون منافع ما در
آن وجود نداشت.
هموطنهای عزیز! همکاران عزیز! امروز بعد از سیزده سال ،من با تمام شما،
با تمام ادارات ،اعم از ادارات فاسد و ادارات تقریب ًا فاسد ،از وزیران محترم که
هرکدام چند سالی در این سیزدهسال افتخار افغانستان محسوب میشود ،از
تمام مأمورین ،چه آنهایی که برای یک کریدت دو و نیم صدی میمیرند و
چه آنهایی که بنا بر وصیت پدر و مادر خویش ،هرگز رشوه نمیخورند ،اما
ادعای شیرینی دارند ،از همهی شما خدا حافظی میکنم .من امروز قلبم پر
از اشک شده .هم اشک شادی در آن موج میزند ،هم اشک ناشادی! ما به
همت شما مردم ،به افتخارات زیادی رسیدیم! من تمام افتخارات را با شما
شریک میکنم.
افتخارات از بس زیادند ،من حیران ماندهام از کجایش با شما بگویم .وقتی
سیزده سال پیش به یاری بعضیها ریاست جمهوری را شروع کردم ،افغانستان
اداره نداشت .شبها از این بابت حیران بودم و روزها در عذاب! قسم خوردم
که افغانستان را به کشوری تبدیل نمایم که در آن ادارات موج بزنند .امروز
الحمداهلل ما اداره داریم ،انواع و اقسام مختلفش! یکی از این ادارات ،کمیسیون
اصالحات اداری است .جهان میگفت ،ادارات افغانستان فاسدند ،مردم
میگفتند فاسدند ،رسانهها میگفتند فاسدند؛ ما هم قبول کردیم که فاسدند.
کمیسیون اصالحات اداری را آباد کردیم .یکنفر صاحب را در رأس آن مقرر
نمودیم تا با فساد مبارزه کند .حاال به آن افتخار میکنیم .پیشنهادهای آن
صاحب را کورکورانه امضا کردیم .آن صاحب بزرگوار ،در کمال صداقت
چنان با فساد اداری مبارزه نموده که حاال تشکیالت خودش و ادارهی خودش،
یکی از فاسدترین تشکیالت و ادارهی دولتی به حساب میآید .به یقین گفته
میتوانم که شیر مادرش حالل بوده و نوشش باد! از برکت همین آدم است
که حاال حتا در نشر اعالنات دولتی ،تا جیب گماشتگان آن صاحب را پر
نکنند ،هیچ رسانهای یا شرکتی موفق به نشر اعالنات دولتی نمیشود .شما
اگر حاللزاده را موشگافی کنید یا در معنای آن خوب دقت کنید ،حتما به
همین صاحب که در باال گفته شد و تمام افرادی میرسید که به کمک او به
ریاستها و معینیتها رسیدهاند .ما به وجود رییس کمیسیون اصالحات اداری
افتخار میکنیم .هیچ نمیدانم که این رییس صاحب در چه شرایطی متولد
شده ،چه خورده ،پدر و مادرش با او چه کرده که اینقدر دلسوز و صادق و
شایسته بهبار آمده؟ کالن کالن اداره که سیزده سال عمر دارند ،به اندازهی
دو سال عمر کمیسیون اصالحات اداری ،افتخار کسب نکرده .اینها در دو
سال نام کشور را بد کردهاند؛ اما سایر ادارات که در رأس خود مشاهد ندارند،
ناکام ماندهاند! این کمیسیون در حقیقت از دستآوردهای دوران حکومتم
محسوب میشود و حاال که امضاهای کورکورانهام یادم میآید ،اشک شادی
در چشمانم ،در قلبم و حتا در جگرم به تالطم در میآید .به حکومت آینده
پیشنهاد میکنم که قدر این اداره را بداند .این اداره کمک فراوانی کرده تا
نام افغانستان در صدر کشورهای فاسد دنیا قرار بگیرد .هرچند که به هیچ
عنوان نمیتوان از نقش و جایگاه وزیران شایسته و تیمهای شایستهترشان
چشمپوشی نمود .از دولت آینده میخواهم که همچنان پیشنهادهای مشاهد
صاحب را ناخوانده امضا کند تا ملت به صورت کامل  ...شود!
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افغانستان،
مشکلجهانیبرایروسیه
وکشورهایمشترکالمنافع

اشرفغني
بهدنبالجلبحمايتدرواشنگتن
او براي جلب حمايت واشنگتن،
ماهانه ١٨٠هزار دالر به شركتهاي البيگري
پرداختهاست

نویسنده :والدیمیر موگان
منبع :آژانس اطالعاتی بینالمللی فرغانه
بخش آخر

اقدامات روسیه چه خواهد بود؟
بنابراین ،میبینیم که ستاد کل فدراسیون روسیه با پیشبینی خود ،در ارتباط به
وضعیت داخلی افغانستان و همینطور آسیای میانه ،مضطرب و نگران است.
رهبران نظامی روسیه به این باورند که نقش ایاالت متحده و غرب در پیوند به
مسئلهی افغانستان را نمیتوان نادیده گرفت .با این حال ،زیر سایه ،هنوز مسایلی
است که میتواند روسیه را به یک سری اقدامات ملزم سازد .آنچه سرگی
شایگو ،وزیر دفاع در سومین کنفرانس مسکو گفت ،این است« :در سالهای
اخیر ،ما در تالش تقویت یک سری فعالیتهای نظامی در خارج از مرزهای
روسیه و بهخصوص تقویت پایگاههای نظامی روسیه در تاجکستان و قرغیزستان
هستیم .در همین راستا ،در پایگاه هوایی در قرغیزستان بخشی از ساختار پایگاه
 201نیروی هوایی افزایش یافته است .همچنین ،روسیه دوستان و متحدان خود را
فراموش نمیکند .ما در راستای تقویت نیروهای مسلح کشورهای عضو سازمان
گفتوگوی جمعی ( )ОДКБو سازمان همکاریهای شانگهای ،فعاالنه
شرکت میکنیم».
گفتههای وزیر دفاع ،واقعیت دارد .البته که معلوم است روسیه برنامهی کاملی
برای وضعیت آیندهی افغانستان در سر دارد .که در مورد این -اقدامات اخیر
وزارت دفاع روسیه و ایدهی نشستها و گفتوگوهای سازمان گفتوگوی
جمعی در آسیای مرکزی -فرضیههای چندی میتوان پیش کرد .پس روسیه
چه خواهد توانست؟
 .1با اطمینان کامل میتوان خاطرنشان کرد که با وجود فعالیتهای نیروهای
نظامی بینالمللی و در قدم نخست ،ایاالت متحدهی امریکا در افغانستان ،بعید
به نظر میرسد که روسیه بتواند عم ً
ال دخالت کند .جنرال سرگئون در سومین
کنفرانس مسکو یادآوری کرد« :با اطمینان میتوان گفت که حضور نظامی
امریکا در افغانستان ،حداقل تا سال  2024ادامه خواهد داشت .با این حال[ ،این
حضور] تأثیر قابل توجهی در کاهش پتانسیل مبارزه با مخالفان مسلح ندارد.
برآورد ما این است که فعالیت گروههای رادیکال اسالمی در ساحات کشور
[افغانستان] هنوز هم منبع اصلی تهدیدهای تروریستی در آسیای مرکزی است».
بنابراین ،میتوان حدس زد که در ده سال آینده -در صورتی که کابل بهطور
فعاالنه از سوی ایاالت متحدهی امریکا و ناتو به لحاظ نظامی حمایت شود-
روسیه تنها در قلمرو کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای مشترکالمنافع به
منظور محافظت از خود و متحدان خود ،عملیات نظامی و استفاده از نیروهای
نظامی خود را برنامهریزی خواهد کرد.
 .2تالشهای نظامی روسیه در خاک تاجکستان متمرکز خواهد شد .اعزام
و استقرار پایگاه قطعهی نظامی  -201بزرگترین پایگاه نیروهای زمینی
فدراسیون روسیه در خارج از کشور -حتمی است[ .روسیه] عالوه بر استقرار
پایگاه نیروی زمینی و نیروی هوایی ،برای تقویت موقعیت خود تالش خواهد
کرد .در همین حال ،مذاکرات روسیه و تاجکستان بر سر موضوع فرودگان
آینی [ ]Айниبدون توجیه به تأخیر افتاده است .با این وجود ،هیچ نوع نگرانی
خاصی که متوجه دوشنبه باشد ،از سوی مسکو وجود ندارد .دیر یا زود ،اما
روسیه پایگاه نیروی هوایی خود را در خاک تاجکستان خواهد داشت .همراه با
پایگاه هوایی در قرغیزستان ،نیروهای اضافی نیز اعزام شده است تا در صورت
لزوم ،از آن به عنوان سکوی پریش برای حمایت نیروهای مستقر و دفع تجاوز
ممکن از سوی طالبان در مرزهای جنوبی کشورهای مستقل مشترکالمنافع
استفاده شود .امکان ندارد که میان روسیه و متحدان او -سازمان گفتوگوی
امنیت جمعی -در آسیای مرکزی (قزاقستان ،قرغیزستان و تاجکستان) توافق
صورت نگیرد که به موجب آن ،یک مانور ناگهانی در مقیاس بزرگ با رهبری
نیروهای روسی -مانند آنچه در ماه جون  2014صورت گرفت -در منطقهی
آنها برگزار خواهد شد.
 .3روسیه البته منتظر بازگشت ازبکستان و ترکمنستان به آغوش خویش است.
اما [روسیه] از راههای دیپلماتیک و با ادامهی همکاریهای خود در بخشهای
توسعهی نظامی و فنی با آنها ،این خواسته را تحقق خواهد بخشید.
 .4برای خنثاسازی تهدیدها از مرز افغانستان ،عالوه بر کشورهای مشترکالمنافع،
البته که هند ،چین و ایران از شرکای بینالمللی اصلی خواهد بود .این احتمال
وجود دارد که در طوالنیمدت ستاد کل روسیه با آنها یک تعداد عملیات
نظامی را به منظور از بین بردن پایگاههای طالبان در مناطق افغانستان عملی کند.
امکان دارد که نیروهای مسلح روسیه در آسیای مرکزی ،یک سری گزینههای
دیگر را روی دست گیرند .این برنامه عملی خواهد شد ،در صورتی که وضعیت
به گونهی مطلوب نباشد .سه گزینهی اصلی توسعهی وضعیت در افغانستان را
ستاد کل فدراسیون روسیه پیشبینی میکند .روشن است که روسیه به نحوی
در درگیریهای افغانستان خود را دخیل خواهد دانست که البته این برای مسکو
هزینهبر نیز خواهد بود.
والدیمیر موگان ،ستوننویس روزنامهی «نیزه وسیما گازتا»
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اشرف غنی احمدزی ،ماهها قبل از اینکه رییس جمهور
افغانستان شود ،به هزینه کردن دهها هزار دالر روی
البیگران در ایاالت متحده آغاز کرد و با استفاده از
روابطش با غرب ،بهدنبال نفوذ در واشنگتن برآمد.
نظر به مدارک مورد نیاز وزارت عدلیه ،تیم انتخاباتی
اشرف غنی احمدزی از ماه میبدینسو سه شرکت
مختلف البیکننده و روابط عمومی واشنگتن را استخدام
کرده است .در عین زمان ،تیم انتخاباتی او ماهانه 180
هزار دالر را برای در ارتباط بودن با رسانه ،اعضای
کانگرس و مقامهای حکومت اوباما مصرف کرده است.
کمپاین البیگری اشرف غنی احمدزی برای برقراری
ارتباط با مقامهای ایاالت متحده و قانونگذاران این
کشور زمانی آغاز شد که او هنوز درگیر انتخابات مورد
مناقشهای بود که با ادعاهای مبنی بر تقلب همراه بود.
او و رقیبش ،عبداهلل عبداهلل ،در انتخابات ماه اپریل
بیشترین آرا را بهدست آوردند و به دور دوم انتخابات
ریاست جمهوری راه یافتند و این امر به ادعاهای
بیشتر مبنی پرکردن صندوقهای رایگیری به شکل
غیرقانونی منجر شد .تفتیش زمانگیر حدود هشت
میلیون رای ،که در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
به صندوقها ریخته شدند ،به تنشهای سیاسی دامن
زد و نگرانیها در مورد افزایش ناآرامیها باال گرفت.
روز یکشنبه اشرف غنی احمدزی برنده اعالن شد تا
جانشین رییس جمهور کرزی که مدت زیادی رییس
جمهور افغانستان بوده است ،شود .نظر به توافقنامهی
مهم تقسیم قدرت ،عبداهلل یا نمایندهی او رییس
اجرایی خواهد شد.

اشرف غنی برخالف کرزی میگوید که موافقتنامهی
دوجانبهی امنیتی را امضا خواهد کرد ،موافقتنامهای
که پارامترهای حضور  9800تن از نیروهای امریکایی،
پس از ختم مأموریت نظامی ناتو در  31دسامبر سال
جاری در افغانستان را تعیین میکند .اما ظاهر شدن
با روابط خیلی گرم با واشنگتن در افغانستان ،خطرات
سیاسی خود را دارد ،جایی که با وجود وابسته بودن
افغانستان به کمکهای خارجی در سالهای آینده،
مردم نسبت به دخالت خارجی خیلی محتاط اند.
مدارک نشان میدهند که تیم انتخاباتی اشرف غنی
احمدزی ماهانه صد هزار دالر به همراه مصارف دیگر
به « »Roberti+Whiteو ماهانه  45هزار دالر
دیگر به « »Sanitas Internationalپرداخته
است .کریستوفر هاروین ،عضو  Sanitasو مقام
پیشین ارتباطات کاخ سفید در زمان ریاست جمهوری
بوش گفت که این دو شرکت روی «ایجاد یک پل
میان واشنگتن و اشرف غنی» کار میکنند« .نقش
ما کار با رسانهها ،نهادهای تحقیقاتی و اکادمیک،
اعضای کانگرس و هر طرف درگیر کلیدی دیگر است
تا مطمئن شویم که آنها اطالعات دقیق بهدست
میآورند» (در مورد رییس جمهور منتخب).
نظر به گفتهی ویلیام همیلتون ،معاون اجرایی رییس
این شرکت که در نیویورک ،واشنگتن و کالیفرنیا
دفتر دارد ،تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی برای
«دریافت مشاورهی رسانهای ،اطالعرسانی به رسانهها
و ارسال پیامها» ،ماهانه  35هزار دالر به «Fenton
 »Communicatoinsمیپردازد .اشرف غنی

مدارک نشان میدهند که تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی ماهانه
صد هزار دالر به همراه مصارف دیگر به « »Roberti+Whiteو
ماهانه  45هزار دالر دیگر به « »Sanitas Internationalپرداخته است.
کریستوفرهاروین ،عضو  Sanitasو مقام پیشین ارتباطات کاخ سفید در
زمان ریاست جمهوری بوش گفت که این دو شرکت روی «ایجاد یک پل میان
واشنگتن و اشرف غنی» کار میکنند« .نقش ما کار با رسانهها ،نهادهای تحقیقاتی
و اکادمیک ،اعضای کانگرس و هر طرف درگیر کلیدی دیگر است تا مطمئن شویم
که آنها اطالعات دقیق بهدست میآورند» (در مورد رییس جمهور منتخب).
نظر به گفتهی ویلیام همیلتون ،معاون اجرایی رییس این شرکت که در نیویورک،
واشنگتن و کالیفرنیا دفتر دارد ،تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی برای «دریافت
مشاورهی رسانهای ،اطالعرسانی به رسانهها و ارسال پیامها» ،ماهانه  35هزار
دالر به « »Fenton Communicatoinsمیپردازد .اشرف غنی احمدزی که
میگوید ،برای بیشتر از یک دهه بدون پاداش برای حکومت افغانستان و خیر
عمومی کار کرده است ،با غرب روابط گسترده دارد .او پس از سقوط رژیم طالبان
و در حکومت انتقالی افغانستان وزیر مالیه بود ،از دانشگاه کولمبیا دکترا دارد ،با
بانک جهانی کار کرده است و در دانشگاههای جانهاپکینز و دانشگاه کالیفرنیا
بیرکلی تدریس کرده است.
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نویسنده :دیب ریچمن
برگردان :حمید مهدوی
احمدزی که میگوید ،برای بیشتر از یک دهه بدون
پاداش برای حکومت افغانستان و خیر عمومی کار کرده
است ،با غرب روابط گسترده دارد .او پس از سقوط
رژیم طالبان و در حکومت انتقالی افغانستان وزیر مالیه
بود ،از دانشگاه کولمبیا دکترا دارد ،با بانک جهانی کار
کرده است و در دانشگاههای جان هاپکینز و دانشگاه
کالیفرنیا بیرکلی تدریس کرده است.
او در سال  2005با کلر الکهارت که در وزارت
مالیه مشاور او بود ،مؤسسهی اثربخشی دولت را در
واشنگتن تشکیل دادند .این مؤسسه کشورهای مانند
هایتی ،کنیا ،سودان و یوگاندا و گذارهای موفقیتآمیز
در سراسر جهان را مطالعه کرد و در سال 2008
الکهارت و اشرف غنی احمدزی به همکاری هم
کتابی تحت عنوان «Fixing Failed States:
A Framework for Rebuilding a
 »Fractured Wordنوشتند .در فهرست فرم
مالیات این مؤسسهی غیرانتفاعی نام سه کارمند
«کلیدی» درج است :اشرف غنی احمدزی ،الکهارت
و فیلیپ مونگر ،باشندهی ثروتمند نیویارک که تحلیل
سیاست را به عنوان شغل آزاد انتخاب کرده و دهها
هزار دالر را در دموکراتیکترین مبارزات سیاسی ایاالت
متحده کمک کرده است .او پسر چارلز مانگری است
که به مرد دست راست وارن بافت «سرمایهگذار»
مشهور است.
در ورقهی مالیهی مربوط به سال  2012این مؤسسه،
آخرین ورقهی در دسترس ،آمده است که در این سال
به اشرف غنی به عنوان رییس این مؤسسه 240 ،هزار
دالر پرداخت شده است .این در حالی است که عبداهلل
نیز از مزایای البیگری واشنگتن برخوردار شده است.
جو ریچی ،میلیونر شیکاگو که قبل از نمایندگی از
اشرف غنی احمدزی نامش در مدارک وزارت عدلیه به
عنوان «مشاور ارشد» حزب سیاسی عبداهلل ذکر شده
بود ،شرکت  Sanistasرا استخدام کرد تا «تصویر
روشنتری از تعهدات عبداهلل عبداهلل در برابر مسایلی
چون دموکراسی ،صلح ،ثبات و انتخابات آزاد و عادالنه
در افغانستان ارائه دهد».
ریچی که به نامزدان سیاسی ایاالت متحده نیز دهها
هزار دالر کمک کرده است ،به اسوشتید پرس گفت که
او بهطور رسمی با تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل کار
نکرده است؛ اما در مورد عبداهلل به شکل غیررسمی با
قانونگذاران ایاالت متحده صحبت کرده و بر انتخابات
عادالنه اصرار کرده است.
ریچی گفت« :تالش میکردم دیگران را متقاعد سازم
که مهم است اجازه ندهیم تقلب گسترده که نتیجهی
آن عدم مشروعیت است ،صورت بگیرد» .ریچی گفت
که بحث او با قانونگذاران و دیگران در واشنگتن این
بود که «افغانستان را به چیزی واگذار کنیم که افغانها
به آن باور دارند»« .بحث ما هرگز بحث حمایت از
کسی نبود ،بلکه این بود که نمیتوانیم بیتوجه
باشیم».
ریچی و برادرش زمانی که پدر آنها در اواخر دههی
 1950و دههی  1960در افغانستان به حیث مهندس
ساختمان کار میکرد ،چهار سال در افغانستان زندگی
کردهاند .پدر آنها در کابل دفن است.
قبل از یازدهم سپتامبر  ،2001برادر ریچی و روبرت
مک فارلین ،مشاور امنیتی رییس جمهور رونالد
ریگان ،با یک فرمانده افغان که عبدالحق نام داشت
و در دههی  1980علیه نیروهای شوروی جنگیده
بود ،مالقات کردند .آنها برای تشکیل یک افغانستان
دموکراتیکتر و مدرنتر پس از طالبان کار میکردند.
صرف چند هفته بعد از حملهی ایاالت متحده در
افغانستان ،بهدنبال حمالت یازدهم سپتامبر ،عبدالحق
به دست طالبان اسیر شده و اعدام شد .در طول این
سالها ،ریچی با برادر کوچکتر عبدالحق (نصراهلل
بریالی ارسالیی) ،که مشاور ارشد تیم انتخاباتی عبداهلل
عبداهلل است ،در ارتباط بوده است.
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انفجارنظامیگریدرپاکستان
در ماه اپریل ،چند مرد مسلح تالش کردند که حامد کرزی را به قتل برسانند .آنان بر مراسم
گرامیداشت از پیروزی مجاهدین حمله کردند .گروهی از این افراد برای چندین روز در
یک هوتل بسته در شهر پنهان شده بودند .آنان از پنجرهی هوتل با یک مسلسل سنگین،
بر این مراسم آتش گشودند و گروهی دیگر که موفق به قاچاق خمپاره به داخل یک
رستورانت در نزدیکی محل برگزاری مراسم شده بودند ،از آنجا آغاز به شلیک کردند .این
حمله دو عضو پارلمان را که در صف پیشرو نشسته بودند ،به قتل رساند و باعث شد که
دپلوماتها و سربازان از آنجا پا به فرار نهند .بازجویان از تیلفونهای همراه آنان دریافتند
که مردان مسلح که در هوتل پنهان شده بودند ،به فرمانده شان در پاکستان پیام داده بودو
او از آنها خواسته بود که تا آخرین لحظه حملهی شان را ادامه دهند.
پس از آن ،در ماه جوالی یک حملهکنندهی انتحاری با موتر پر از مواد انفجاری خود را
پیش دروازهی ورودی سفارت هند منفجر کرد .سفارت هند در نزدیکی وزارت داخلهی
افغانستان موقعیت دارد .اتشهی نظامی هند و یک دپلومات که در حال وارد شدن به سفارت
بود ،بر اثر این حمله کشته شدند .اما تلفات اصلی آن را مردم عادی متحمل شدند که در
پیش سفارت به خاطر دریافت ویزا صف کشیده بودند و یا از آنجا به طرف وزارت داخله
میرفتند .پنجاه مرد ،زن و کودک کشته و تعداد بیشتر زخمی شدند.
پنج سال بعد از آغاز شورش شان ،طالبان اکنون آنقدر قدرت یافته بودند که قلب پایتخت
افغانستان را به لرزه درآورند.
بعضی وقتها آنان دست به حملههای کورکورانه میزدند ،مانند حمله بر مشتریان یک
بانک در جاللآباد ،یک سوپرمارکیت در کابل و حمله بر مهمانان یک رستورانت در
کنار بند قرغه .بعضی حملهها ،خیلی با احتیاط و هدفمند انجام میشد ،مانند حمله بر
سفارتهای هند و امریکا ،پایگاههای نظامی و وسایط نقلیهی ناتو .یک حملهی انتحاری
در کابل به هدف کشتن رهبر شورشیان بلوچ ،براهمدغ خان بُگتی ،انجام شد .آقای بگتی
از پاکستان به افغانستان پناهنده شده بود .کشتن بگتی هدف طالبان نبود ،اما نظامیان
پاکستان میخواستند او را به قتل برسانند.
نظامیان ایاالت متحده این نوع حملهها را «حملهی پیچیده» یاد میکردند ،چون برای
انجام آن از چندین حملهکننده و انواع اسلحه،استفاده میشد .حملهکنندههای انتحاری
معموال ،ایستگاه امنیتی نخست هدف حمله را انفجار میدادند و پس از انفجار اولی ،افراد
مسلح و بمبگذاران دیگر به داخل هجوم میبردند .در انجام این حملهها طالبان مهارت
و برنامهریزی ای از خود نشان دادند که پیش از آن دیده نشده بود و داللت بر آموزش
نظامی آنان داشت .اما به نظر نمیرسید که این حملهها ،توسط القاعده تحریک شده باشد.
با گسترش حملههای آنان به شرق و جنوب افغانستان و حتا در مومبای هند در ماه نومبر
 ،2008شواهد فزاینده از دست داشتن پاکستان در این حملهها به دست آمد .گروهی از
تفنگداران انتحاری پاکستانی ،بر چندین هدف در شهر مومبای هندوستان حمله کردند و
در مدت  48ساعت بیشتر از  160تن را کشتند .پالن حملهی آنان ،اصال توسط آیاسآی
طرح و نوشته شده بود.
یک بار دیگر ،کامال آشکار بود که مقامهای استخباراتی پاکستان با پیکارجویان و
حملهکنندگان انتحاری که پایتخت افغانستان را آماج قرار میدادند ،همکاری داشتند .تقریبا
هر حمله انتحاری که دنبال میشد ،سر نخ آن به میرانشاه ،مرکز وزیرستان شمالی ،به
شبکهی حقانی و لشکر طیبه میرسید .این دو گروه شبهنظامیان پیکارجو ،از آنجا با
نزدیکترین مناسبات با آیاسآی فعالیت میکردند .هنگامی که تحقیقکنندگان تمام این
حملهها را کنار هم تحقیق و تحلیل کردند ،به یک نتیجه رسیدند :امراهلل صالح ،رییس
امنیت ملی افغانستان ،در کنفرانس خبری مشترک با وزیر دفاع و داخله فقط چند روز بعد
از حمله به قصد کشتن کرزی اظهار کرد که «یک بار دیگر ،حملهها بر کشور ما از خاک
پاکستان صورت میگیرد .این مسئله مانند روز ،روشن است و ما تمام شواهد {برای اثبات
ادعای خویش} را در دست داریم 1».حمل ه بر سرینا ،ارتباط احتمالی القاعده را روشن
ساخت .استخبارات افغانستان دریافت که پالن این حمله توسط عربهای مقیم میرانشاه
ریخته شده و یک شهروند افغانستان ،ساکن یکی از کشورهای عربی ،پول انجام این حمله
را پرداخته بود .اجراکنندهی حمله بر سرینا و پالن ترور کرزی در هشت ثور ،یک شهروند
افغانستان به نام همایون بود که بارها به وزیرستان و از آنجا به افغانستان رفتوآمد کرده
بود .اشخاصی از داخل وزارتهای داخله و دفاع کمک کرده بودند که شبهنظامیان به
اسلحه دست یابند ،اما بذر حمله در پاکستان کاشته شده بود.
یک روز بعد از حمله بر هوتل سرینا ،همایون به پاکستان گریخت .اما یک روز بعد ،از آنجا
با همسرش تماس گرفت .مقامهای استخبارات افغانستان که تماس تیلفونی او را ردیابی
کرده بودند ،شماره اش را به مقامهای پاکستانی دادند .مقامهای دولت افغانستان شکایت
داشتند که پاکستانیها هیچ اقدامی برای بازداشت او روی دست نگرفتند و او توانست برای
اجرای طرح حمله در روز هشت ثور ،به کابل بازگردد .حتا او برای اجرای سومین حملهی
انتحاری توسط یک زوج خارجی که یک کودک نیز داشتند ،آمادگی میگرفت .سه روز
بعد ،پولیس خانهی او را محاصره کردند و تمام آنها بر اثر تبادل آتش میان دو طرف،
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یک روز بعد از حمله بر هوتل سرینا ،همایون به پاکستان گریخت .اما
یک روز بعد ،از آنجا با همسرش تماس گرفت .مقامهای استخبارات
افغانستان که تماس تیلفونی او را ردیابی کرده بودند ،شماره اش را به
مقامهای پاکستانی دادند .مقامهای دولت افغانستان شکایت داشتند
که پاکستانیها هیچ اقدامی برای بازداشت او روی دست نگرفتند و او
توانست برای اجرای طرح حمله در روز هشت ثور ،به کابل بازگردد .حتا
او برای اجرای سومین حملهی انتحاری توسط یک زوج خارجی که یک
کودک نیز داشتند ،آمادگی میگرفت .سه روز بعد ،پولیس خانهی او
را محاصره کردند و تمام آنها بر اثر تبادل آتش میان دو طرف ،کشته
شدند.
حمله بر سفارت هند ،روشنترین شواهد دست داشتن پاکستان در
برنامهریزی حملهها و اجرای آن را به دست داد .مأموران امریکایی و
دولت افغانستان ،تماسهای تیلفونی مقامهای آیاسآی از پاکستان با
حملهکنندگان را در آخرین روزهای پیش از انجام حمله ،شنود کرده
بودند .در آن زمان ،مقامهای استخبارات افغانستان که بر این تماسهای
تیلفونی نظارت داشتند ،نمیدانستند که چه پالنی ریخته شده است.
اما دست داشتن یک مقام بلندپایهی آیاسآی در انجام یک حملهی
تروریستی آشکار بود.

کشته شدند.
حمله بر سفارت هند ،روشنترین شواهد دست داشتن پاکستان در برنامهریزی حملهها
و اجرای آن را به دست داد .مأموران امریکایی و دولت افغانستان ،تماسهای تیلفونی
مقامهای آیاسآی از پاکستان با حملهکنندگان را در آخرین روزهای پیش از انجام
حمله ،شنود کرده بودند .در آن زمان ،مقامهای استخبارات افغانستان که بر این
تماسهای تیلفونی نظارت داشتند ،نمیدانستند که چه پالنی ریخته شده است .اما
دست داشتن یک مقام بلندپایهی آیاسآی در انجام یک حملهی تروریستی آشکار
بود.
این شواهد آنقدر واضح بود که ادارهی بوش ،معاون سیا ( ،)CIAاستیفن کِپس
( )Stephen Kappesرا به اسالمآباد فرستاد تا اعتراضش را به پاکستانیها گوشزد
کند .اما انتحارکننده ،پیش از رسیدن کپس به پاکستان خود را منفجر کرد .بازجویان،
تیلفون همراه انتحارکننده را از میان الشهی موترش پیدا کردند .آنها کسی را که با او
در کابل همکاری کرده و اسباب حمله را فراهم کرده بود ،پیدا کردند .این تسهیلکننده،
شهروند افغانستان بود که تماس مستقیم تیلفونی با پاکستان داشت .شمارهای که او
به آن زنگ زده بود ،از یک مقام بلندپایهی آیاسآی در پشاور بود .مقام این کارمند
آیاسآی آنقدر بلند بود که مستقیما به مرکز آیاسای در اسالمآباد گزارش می داد.
حمله بر سفارت هند ،کار عوامل سرکش آیاسآی نبود که از سر به خود عمل کنند.
انجام این حمله توسط بلندپایهترین مقامهای استخبارات پاکستان تأیید شده بود و
توسط آنان نظارت میشد.
   1کنفرانس مطبوعاتی در رابطه به نتیجهی تحقیقات دربارهی حملهی  7اپریل  2009بر مراسم
هشت ثور ،کابل 30 ،اپریل .2009

سرانجام نتیجهی انتخابات اعالم شد (بدون آلودگی به
عدد و درصد و امثالشان) و ملت دانست که چه کسی
رییس جمهور مملکت باشد خوب است .ملت پس کلهی
خود را خاراند و گفت« :برای ما فرقی نمیکرد .خدا
هردویشان را عمر بدهد».
اما رییس جمهور جدید کیست؟ نه ،اشرف غنی احمدزی
نیست .چرا که همین اشرف غنی در اولین سخنرانی
پس از پیروزی خود پشت میکروفون رفت و فریاد زد:
«زنده باد حضرت صاحب!» اگر من اشتباه نکنم ،حضرت
صاحب مجددی ،رییس جمهور ما خواهد بود .البته خود
حضرت ،یعنی فیزیکش به قصر ریاست جمهوری نخواهد
رفت .ولی روحش چرا .البته برای من معمایی است که
اگر داکتر احمدزی قصد دارد در رویارویی با مشکالت
کشور از روح آن حضرت مدد بجوید ،چرا گفت زنده
باد حضرت صاحب .میتوانست بگوید ،مرده باد حضرت
صاحب .چرا که علم اثبات کرده که آدم تا نمیرد ،روحش
از بدنش جدا نمیشود و در نتیجه نمیتوان آن روح را
احضار کرد و ازش مدد طلبید .نه ،صبر کنید .حاال که
خوب دقت میکنم ،داکتر احمدزی با این شعار «زنده
باد حضرت صاحب» ،به حضرت صاحب توهین کرده.
به این شرح:
بر اساس قوانین مسلم فلسفی ،تنها برای کسی میتوان
شعار «زنده باد» سر داد که در موردش احتمال مردن
وجود داشته باشد .حضرت صاحب سالها پیش در
مناجاتی گفته بود:
ریش من حیا خواهی کرد؟
«یارب! تو ز ِ
خفت مردنم رها خواهی کرد؟
از ِ
یا رو ِز اجل شرم برایت طوی است
تن من نیز جدا خواهی کرد؟»
روح از ِ
و پاسخی که در برابر این استعالم از مقامات کیهان
دریافت کرده بود ،این بود« :بلی ،شما نور چشم مایید و
تا هر زمان که خودتان بخواهید ،میتوانید در دار فانی
اقامت داشته باشید .با احترام».
با این حساب ،ظاهرا داکتر احمدزی تصمیم دارد که با
توهین کردن به آن حضرت ،به مردم افغانستان زیگنال
بدهد که از این پس عقالنیت بر امور دولت حاکم خواهد
بود و نه استخاره .امیدواریم چنین نباشد و رییس جمهور
جدید واقعا به شعاری که داد ،پابند بماند و در هیچیک از
اقدامات خود دقت در موقعیت بروج و حرکت ستارگان را
فراموش نکند .مخصوصا روزهای چهارشنبه و دوشنبه و
نیز شنبه و سهشنبه روزهای نحس اند .دعا کنیم که در
این روزها دولت تعطیل باشد و خداوند ما را از شر آفات
آسمانی در امان نگه دارد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از

بدن ما چه مقدار آب نیاز دارد؟

Juma Ahmadi
توافق سیاسی بر سر قدرت میان سیاسیون افغانستان،
شاهراه نجات افغانستان از افتادن در منجالب جنگ و
یرانی در کوتاه مدت میباشد .این توافق صورت گرفت و
اشرف غنی در مورد آن تاکید دارد که «حکومت وحدت بر
اساس تقسیم قدرت نه بلکه بر اساس تقسیم وظایف بوجود آمده است».
اما این توافق در هر صورتش ،به هیچ وجه خط ِر پش آم ِد مجد ِد این گونه کشمکشهایِ
سقوط دهنده را برای افغانستان آینده از میان نخواهد برد .مگر این که بتوان با تقویت
نیروها ،ساختارها و نهادهای ملی از اقتدار و موثریت نیروها ،نهادها و ساختارهای قومی
موجود در دو سطح دولت و جامعه کاست .و نیز علیه منازعات شدی ِد اجتماعی و سیاسی
جداً مبارزه شود و به نزدیک کردن مردم از نظر مدنی تالشهای محسوس و موثر
صورت بگیرد.
از باب نمونه؛ بر ملی شدنِ نیروهای امنیتی کشور -هم از نظر ارزشی و هم از نظر
ساختاریِ  -باید بصورت جدی توجه صورت بگیرد .و بابد نیروها ،نهادها و ساختاری
امنیتی کشور را از حالت قومی و تنظیمی به لحاظ ساختاری و ارزشی ،نجات داد.
همین طور بر سر حل مسائل کالن ملی از جمله خط دیورند باید میان رهبران سیاسی
کشور تفاهم جدی صورت بگیرد.


یعقوب یسنا

هرچه که شد ...شد؛ انتخابات گذشت .نهادهای مدنی
و جریانهای دموکراتیک و مردم ،با همه دشواریهای
که شرایط افغانستان داشت برای حق رای و شفافیت
انتخابات ،سهم گرفتند و با کردارهای مدنی شان به
جریان سلطهخواهی نشان دادند که دیگر نمیتواند مانند گذشته ،قصه سلطهخواهی
را دراز کنند. ...
فکر میکنم کار جریانهای مدنی و مردمی بعد از انتخابات جدیتر میشود که
جلوگیری از سلطهخواهی در قدرت ،جلوگیری از قدرت متمرکز در نظام سیاسی ،تغییر
قانون اساسی و صداراتی شدن نظام سیاسی افغانستان میباشد.
مهم نیست که چه فردی رییس جمهور یا رییس اجراییه میشود ،مهم اساسگذاری
نظام سیاسی است که غیرمتمرکزگرا و شهروند مدار باشد.
تا جایی ،مقاومت برای نظام سازی در جریان این انتخابات ،آیدهها و هسته سازی نظام
سیاسی نامتمرکز را ارایه کرد؛ اما عملی شدن آن به کردار مدنی شهروندان در جریان
حکومتداری پیشرو ،ارتباط میگیرد.


Mir Hussain Mahdavi

کرزی رفت اما
سیزده سال پیش کرزی دولت را نه از یک دولت ملی و
قابل قبول بلکه از یک ارادهی ملی برای ساختن دولت
ملی -مردمی تحویل گرفت .حاال آقای کرزی دولتاش
را واجد قبول عامهی مردم افغانستان به یک کسی تحویل میدهد که خودش،
ازشرم تقلبی که مرتکب شده است ،پیشاپیش نیمی از قدرتش را به دیگری واگذار
کرده است و به هیچ عنوان مقبولیت عامهی کرزی در سیزده سال پیش را ندارد.
اعتماد مردم به کرزی برای دولت سازی بزرگ ،سرمایهی او بود .حاال کرزی میرود
در حالیکه این اعتماد بزرگ و این سرمایهی گرانقیمت را نیز از دست داده است.
دولت جدید ،دولتی است که بر ویرانههای اعتماد ملی ساخته شده است .هر ثانیه
از عمر این دولت بار سنگینی را روی شانههای زخمی مردم خواهد گذاشت و مردم
مجبورند بهای سنگینی را بابت آن بپردازند.


Abdullah Watandar

«ابر قدرت اقتصادی قارهای» و راههای بسته
در قلب آن
میگویند که طالبان راههای چندین ولسوالی غزنی را
بستهاند .حتما از روی شیر خط این راهها را بستهاند،
از قضا همهی این ولسوالیها ،هزارهنشین بر آمدهاند .در کشوری که وحدت ملی
بیداد میکند ،جفا خواهد بود اگر بگوییم که طالبان عمدا راههای ولسوالیهای
هزارهنشین را بستهاند .بسته شدن راههای ولسوالیهای هزارهنشین غزنی ،تصادف
و از بخت بد ساکنین این ولسوالیها است .اگر انتخابات افغانی میتواند شش ماه
دوام کند ،تصادف افغانی هم حق دارد با درجات مختلفی از شدت ،هفده سال دوام
کند!
اما جای نگرانی نیست .اگر مردم این ولسوالیها توانستهاند ،نزدیک به هفده سال
با راههای بسته و نیمه بسته زندگی کنند ،چند سال دیگر هم میتوانند .بگذارند تا
رئیس جمهور جدید شان ،آقای اشرف غنی احمدزی با آسودگی خاطر ،کشور را به
بزرگترین تولید کنندهی آهن در جهان تبدیل کند ،مقام رهبری در تولید فلز لیتیم
را برای افغانستان کسب کند ،بازار اروپا را از کشمش افغانی اشباع کند ،و افغانستان
را به سرآب ( اشرف غنی در مصاحبه اش می گوید  )headwaterکشورهای
منطقه تبدیل کند ،آن وقت راهها خود به خود باز میشوند .مگر میشود در قلب
تپندهی آسیای پیشتاز در اقتصاد و تکنولوژی ،راهها برای همیشه بسته بمانند؟
رئیس جمهور جدید ،طرحهای بزرگ و علمی برای کشور دارند .با درخواست
بازکردن راههای چند ولسوالی پرنفوس و دور افتاده ،فرصت انکشاف دادن و توسعه
بخشیدن برق آسای کشور را از وی نگیرید .آیندهای فرزندان تان را در نظر بگیرید.
به کرهای جنوبی نگاه کنید .به چین نگاه کنید .به امریکا نگاه کنید .مردمان این
کشورها ،سالیان سال ،راههای بسته را تحمل کردند ،محاصرهای غیر رسمی را
پذیرا شدند ،و گرسنگی و ستم کشیدند تا به آن جایگاههای پرنعمت رسیدند .شما
هم میتوانید برای چند سال دیگر ،راههای بستهی ولسوالیهای تان ،و کالشنکوف
و شالق هموطنان طالب تان را تحمل کنید.

آیا تاکنون از خود پرسیدهاید که چه مقدار آب در روز بدن
شما نیاز دارد؟ گروهی میگویند روزانه بدن انسان به 8
لیوان آب در روز نیاز دارد و گروهی نیز مقدار بیشتر در روز
و گروه دیگری مقدار کمتری را پیشنهاد میدهند.
در زمینه میزان مصرف مایعات و بهخصوص آب نظرات
متفاوتی وجود دارد ولی در کل میشود با توجه به شرایط
بیرونی و درونی هر فرد یک سری دستورالعملهای خاص
تجویز کرد .برای مثال میزان مصرف آب برای افراد ساکن
در مناطق خشک و بیابانی در مقایسه با افراد ساکن در
مناطق پرباران و مرطوب و سرد متفاوت است؛ همینطور
هم میشود برای افراد مختلف که در رشتههای متفاوت
فعالیت دارند نظر داد .برای مثال افراد کارگر در معادن
میزان مصرف آب برای آنها با افراد شاغل در ادارات
متفاوت است .رویهمرفته دستورالعمل کلی که دراینباره
وجود دارد بدین گونه است که میزان متوسط مصرف آب
برای مردان حدود  3لیتر باید باشد و این میزان متوسط
مصرف برای خانمها بایستی در حدود  2.2لیتر باشد .البته
باز هم تأکید میکنیم این میزان با توجه به شرایط تغییراتی
خواهد داشت که در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
چگونه باید مطمئن شویم که میزان مناسب از
مایعات را مصرف کردهایم؟
فرض کنید که شما در روز بهصورت تقریبی برای مدت 16
ساعت بیدار هستید ،در نتیجه شما باید در آن روز در حدود
 140تا  190میلیلیتر آب در هر ساعت بنوشید! شاید این

مقدار در نگاه اول زیاد به نظر برسد ولی این رقم در برابر
دیگر بررسیهای انجامگرفته از میزان کمتری برخوردار
است .در کل اگر شما دسترسی آسان به آب داشته باشید
(مث ً
ال آبسردکن و یا بوتلهای آماده آب و…) مصرف این
میزان آب برای شما سخت نخواهد بود.
حقیقات نشان میدهد که بسیاری از افراد آب بهاندازه
کافی مصرف نمیکنند و بهاصطالح دچار کمآبی هستند
که ریشهیابی این قضیه موارد متعددی از دالیل و مستندات
را نشان میدهد ولی عمدهترین آنها را میتوان به عدم
عالقه افراد به مزه آب نسبت داد که راهحل آن نیز در این
است که یاد بگیریم که آب را دوست داشته باشیم .البته
راهحلهای زیادی برای برطرف کردن این قبیل مشکالت
وجود دارد که بهترین آنها استفاده از موادی است که
دارای مقدار زیادی آب باشد که بدن انسان بتواند با کمک
این مقدار آب این کمبودها را جبران کند .تربوز و انواع
میوههای تابستانی و حتی زمستانی از این قانون پیروی
میکنند و مصرف آنها به برطرف کردن کمبود آب بدن تا
حد زیادی کمک میکنند .البته پیشنهاد دیگری که در این
زمینه میشود داد همراه داشتن همیشگی یک بوتل آب
قابل پر کردن است زیرا همراه داشتن اینگونه بوتلها به
ما در مصرف آب بسیار کمک میکند.
آیا مصرف بیش از حد نیاز آب ضرری دارد؟
درباره مصرف بیش از حد آب نیز میتوان مشکالتی را
برشمرد که مهمترین آنها آسیب رسیدن به گردهها است.

6
دکتر پم در این زمینه به ما میگوید که گردههای هر انسان
بالغ در روز بهطور متوسط توانایی تصفیه  15لیتر آب را
دارد که اگر از این میزان مصرف ما بیشتر شود موجبات
آسیبهایی به گردهها و جگر و مثانه شخص میشود .البته
در کل با مقایسه آسیبهایی که به خاطر کم بود آب به
بدن میرسد با ورود بیش از حد آب به بدن میشود نتیجه
گرفت که مصرف بیش از حد آب آسیب کمتری به بدن
وارد میکند تا مصرف کم آب؛ بههرحال متأسفانه شاهد
آن هستیم که مصرف مایعات بین افراد خیلی کمتر از حد
الزمه است که این مورد باعث ایجاد آسیبهای جدی به
بدن افراد شده است.
اگر بهاندازه کافی آب مصرف نکنیم چه اتفاقی
میافتد؟
همانگونه که گفته شد مصرف بیش از حد آب میتواند
آسیبزا باشد ولی چیزی که قطعی است مصرف کم آب
بسیار مضرتر و آسیبزاتر است .همانگونه که میدانید آب
در هضم غذا و حفظ و شادابی پوست و مو مؤثر است ،به
شما احساس سیری میدهد که نتیجه آن کمتر خوردن غذا
و تناسباندام است .حفظ سالمت و کارایی گردهها ،کمک
به دفع سموم از بدن ،از طرف دیگر عدم مصرف آب کافی
باعث کاهش توانایی و سطح انرژی در بدن میشود و این
قضیه عامل در خستگی زودرس است.
دکتر پم دراینباره میگوید که کم بود آب موردنیاز بدن
باعث خستگی زودرس و همچنین اختالل درروند پمپاژ
خون در بدن توسط قلب میشود و همچنین این کم بود
آب باعث کاهش انرژی مؤثر در بدن میشود که بیشترین
آسیب دراینباره متوجه ماهیچهها است .مخصوص ًا زمانی
که در ورزشگاه در حال ورزش هستید برای باال بردن
راندمان بدن بایستی حتم ًا میزان مناسب آب را مصرف
نمایید وگرنه در غیر این صورت دچار مشکالت حاد
میشوید.
و در پایان بایستی به این موضوع اشاره کنم که جدای
مصرف کافی و مناسب آب برای هر شخص بایستی این
نکته را نیز در نظر بگیریم که میشود بدون مصرف کافی
آب به فعالیتهای روزانه خود پرداخت و بعض ًا آنها را به
اتمام نیز رساند ولی بایستی در نظر داشت که شخص
در طول انجام آن پروژه احساس خوب نخواهد داشت و
خستگی ناشی از آن بیآبی میتواند دامنگیر کیفیت کار
شود .لذا توصیه میشود که تا آنجا که امکان دارد عادات
نوشیدن آب را بهطور کامل در خود اصالح کنید تا عالوه
بر داشتن روزی پرانرژی از انجام فعالیتهای روزانه خود
نیز لذت ببرید و امکان شاد زیستن را حداقل از نظر عوامل
درونی برای خود تا حد امکان فراهم سازید.

تاثیرنوشابهبرسهعضومهمبدن

نوشیدنیهای گازدار در جوامع امروز به عنوان یکی از
پرمصرفترین نوشیدنیها هستند و هر روز شکلی جدید
از آنها تولید و روانه بازار میشود.
نوشابههای گازدار معده را تنبل میکنند
یک نوشیدنی گازدار در مقایسه با نمونه بدون گاز
( )FLATهمان نوشیدنی است و هیچ تفاوتی از نظر
ارزش غذایی ندارد اما اینکه چرا مصرفکنندگان ترجیح
میدهند از نوشیدنیهای گازدار استفاده کنند تنها یک
پاسخ دارد :تغییر ذائقه .در حقیقت عاملی که باعث
پرطرفدار بودن نوشابههای گازدار نزد مصرفکنندگان
میشود احساس خوشایندی است که ذائقه بیشتر افراد آن
را میپسندد.
گاز موجود در این نوشیدنیها هنگام مصرف پرزهای
چشایی را تحریک میکند و باعث میشود که فرد
احساس بهتری از مصرف آن داشته باشد .البته گاز موجود
در این نوشیدنیها در سیستم گوارش و عمل هضم غذا
نیز تأثیراتی دارد .گاز محلول در نوشیدنیهای گازدار با
ایجاد حالت اسیدی باعث هضم بهتر مواد غذایی در معده
میشود.
این ویژگی نکتهای است که از سالهای دور ،مردم به
طور تجربی به آن پی برده بودند و برای کمک به هضم
غذا از آن استفاده میکردند .البته باید یک نکته را نیز در
مورد مصرف نوشیدنیهای گازدار مورد توجه قرار دهیم
و آن ،این است که مصرف بیش از حد این نوشیدنیها
در طوالنیمدت باعث میشود سیستم گوارش به میزان
اسیدی که به طور مصنوعی همراه با نوشیدنی وارد بدن
میشود ،عادت کند .اگر این کار برای بدن به صورت عادت
درآید دستگاه گوارش همواره نیازمند ورود این مقدار اسید
به معده خواهد بود و اگر این اتفاق نیفتد ،عمل هضم غذا
به شکل مطلوب انجام نمیشود و به اصطالح قدیمیترها
معده تنبل میشود.
اثر نوشابه روی گردهها
خطرات ناشی از این نوشیدنی به مقدار قند باالی آن
محدود نمیشود ،وزن را باال میبرد و برای افراد مبتال
به دیابت مضر است .یکی دیگر از خطرهای این نوشابه
محتوای اسید فسفریک آن است؛ این ماده که در نوشابه
یافت میشود دارای طعم و مزه ترش است؛ اسید فسفریک
یک مانع در عملکرد گرده است و موجب ترویج سنگ

گرده میشود.
محققان آمریکایی برای نشان دادن این پدیده  500نفر
را مورد آزمایش قرار دادند؛ تمام عادات غذایی در یک
پرسشنامه جمعآوری شد؛ در این تحقیق مشاهده شد دو
گیالس نوشابه خطر ابتال به نارسایی کلیوی را دو برابر
میکند ،باید گفت در مورد نوشابههای الیت هم همین طور
است .نارسایی کلیه یک بیماری شایع است و در حال حاضر
 3میلیون فرانسوی را تحت تأثیر قرار داده است.
بیماری کلیوی دیر تشخیص داده میشود و یک بیماری
موذی است که طی سالها به آرامی تکامل پیدا میکند
تا زمانی که به صورت آشکار خود را نشان میدهد و
غیرقابلبرگشت است .افرادی که در معرض این بیماری
هستند باید بیشتر مراقب باشند :افراد باالی  60سال،
افرادی که دارای سابقه بیماری کلیوی ژنتیکی ،فشارخون
باال و به ویژه کسانی که در معرض خطر دیابت هستند.
در حال حاضر به بیماران کلیوی توصیه میشود از نوشیدن
نوشابه و دیگر مواد غذایی که دارای اسید فسفریک هستند
مانند گوشت خودداری کنند چون موجب گسترش این
بیماری میشوند؛ افراد سالم نیز باید مراقب مصرف روزانه
خود باشند.
نوشابه و بیماری قلبی
یک پژوهش جدید نشان میدهد افرادی که مقادیر زیادی
مواد غذایی و نوشابههای حاوی فروکتوز مصرف میکنند،
به بیماریهای قلبی و عروقی و دیابت دچار میشوند .این
پژوهشگران درعینحال افزودند که منظور آنها فروکتوز
طبیعی موجود در میوهها نیست بلکه منظور شربت ذرت
مملو از ماده فروکتوز است.
فروکتوز قند طبیعی است که در میوهها ،عسل و برخی
شیرهها یافت میشود و برای شیرین کردن بسیاری از
غذاهای فرآوری شده و نوشیدنیها مورد استفاده قرار
میگیرد.
پژوهشگران تحقیقاتی را روی  559نوجوان و جوان 14
تا  18ساله انجام داده و دریافتند که رژیم غذایی مملو از
فروکتوز با افزایش فشارخون ،دیابت و عفونتهای منجر
به ابتال به بیماریهای قلبی و عروقی در ارتباط است .این
تحقیقات نشان داد :میانگین کلسترول خوب در جوانان و
نوجوانانی که در مصرف قند فروکتوز زیادهروی میکنند،
پایین است.

دکتر وانسیا باندی از شرکتکنندگان در این تحقیقات
گفت :بسیار مهم است که تعادل سالمتی را در غذاهای
کودکان خود تامین کنیم و به شیرینیها و قندهایی که در
خانه یا خارج از آن مصرف میکنند ،توجه کنیم .همچنین
پژوهشها نشان میدهد قند فروکتوز که به طور فراگیر در
فراوردههای غذایی به کار میرود ،ممکن است باعث آن
شود که سلولهای چربی در کودکان با سرعت بیشتری
تکثیر کنند و به این ترتیب میتواند نقش مهمی در چاقی
کودکان و بزرگساالن داشته باشد.
فروکتوز که از جمله در شربت ذرت وجود دارد ،به طور
گستردهای در محصوالت غذایی از جمله نوشابههای
گازدار ،آبنباتها و بسیاری از غذاهای کارخانهای به کار
میرود.
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آلگري :ويدال در بهترين فرمش قرار ندارد

سرمربي يوونتوس معتقد است که ويدال هرچقدر
بی شتر بازي کند؛ زودتر به شرايط ايدهآلش خواهد
رسيد« .ماسیمیلیانو آلگری» ،مربی این فصل تیم
یوونتوس ،امروز در مصاحبه با گاتزتادلو اسپورت
گفت که «آرتورو ویدال» ،ستاره ارزشمند شیلیائی
این تیم ،هنوز در بهترین فرمش قرار ندارد.
ویدال که در بازی مقابل اودینزه مصدوم شده بود؛
در پیروزی  0-1ابتدای هفته یووه مقابل میالن،
 14دقیقه فرصت حضور در زمین را پیدا کرد.
آلگری افزود« :ویدال هنوز  100درصد آماده نیست.
او باید بی شتر بازی کند تا رفته رفته به شرایط
ایدهآل برسد .این وظیفه من است که این کار را
انجام بدهم و او را به مرز آمادگی برسانم».

آلگری همچنین به تمجید از «آلوارو موراتا» ،ستاره
جوان سابق ریال پرداخت .با این وجود وی حاضر
نشد تا در مورد فیکس بازی کردن او مقابل چزه
نا نظر بدهد.
وی گفت« :موراتا بازیکن جوان و با کیفیتی
است .من هم دوست دارم او  90دقیقه در زمین
حضور داشته باشد؛ اما باید توجه داشت که او به
تازگی از مصدومیت بازگشته است».
در انتها ،آلگری از تیم رم به عنوان رقیب جدی
یووه یاد کرد و عنوان داشت« :البته هنوز ب رای
قضاوت کردن در مورد تیمهای مدعی زود است
اما مطمینا رقابت نزدیک و سختی بین یووه و رم
شاهد خواهیم بود».



انريکه :نديدهام تيمي در سپتامبر قهرمان شود

لوئیس انریکه ،سرمربی بارسلونا ،دیروز در
نشست خبری پیش از بازی با ماالگا شرکت کرد
و پاسخگوی سواالت خبرنگاران شد:
انتظار شما از این بازی :مسابقه پیچیده و دشواری
خواهد بود .در مقابل ماالگا نیز هدف ما همان
هدفی است که در مقابل لوانته داشتیم :پیروزی.
دروازهبان ثابت بارسا :به همه دروازهبانانم
اطمینان دارم .به روش خودم به آنها بازی
خواهم داد و تصمیماتی که میگیرم به صالح
تیم خواهد بود .بستگی به شرایط دارد .در فوتبال
اتفاقات مختلفی م یافتد .مهم این است که
تحت هر شرایطی آماده باشند .این یک مساله
حیاتی است.
خروج بارترا از لیست اصلی :ب رای من هیچ
بازیکنی با دیگر بازیکنان تفاوتی ندارد .هر
تصمیمی که میگیرم به صالح تیم است .بارترا

بازیکن خوب و باکیفی تیست .او به سطحی
رسیده که م یتواند ب رای تیمی مثل بارسلونا بازی
کند و من از عملکرد او راضی هستم.
حضور مسی در تیم ملی ارجنتاین :با هیچ
بازیکنی در مورد تصمیماش ب رای حضور در
همه بازیهای ملی در طول سال ،صحبت
نم یکنم .این تصمیم شخصی خود بازیکن
است و یک مساله بین او و تیم ملی کشورش.
مسی و هر بازیکن دیگری به آن درجه از بلوغ
فکری رسیدهاند که خودشان در این مورد به جمع
بندی نهایی برسند .باشگاه ،همیشه در اولویت
است اما تیم ملی هم اهداف خود را دارد.
پنالتی از دست رفته مسی :مسی پنالت یزن اول
ماست .اگر پنالتی دیگری نصیب ما شود باز هم
لئو خواهد زد .اشتباه در زدن ضربه پنالتی ،ب رای
هر بازیکن بزرگی پیش م یآید.
لوئیس سوارز :با اینکه هنوز ب رای ما بازی نکرده؛
اما حضورش در تمرینات به نفع ماست .تمرین
کردن او کنار بازیکنان جوان به آنها چیزهای
جدیدی یاد میدهد .وضعیت لوئیس خوب است.

نیمار و راکیتیچ :هر دو بازیکن ب رای بازی مقابل
ماالگا مشکلی ندارند
بهتر شدن خط دفاع :هنوز باید بهتر شویم .به
همین خاطر به سختی تمرین م یکنیم .مسلما
در آینده گول هم دریافت خواهیم کرد؛ اما باید
تمرکزمان در دفاع را همیشه حفظ کنیم.
اعتراضات به کاسیاس :چیزهای زیادی هستند
که دوست دارم در موردشان صحبت کنم اما از
بیانشان معذورم .کاسیاس پیشینهی درخشانی
دارد و ب رای هر کدام از ما پیش آمده که مورد
اعتراض هواداران واقع شویم.
ماالگا :دفاع منسجمشان مرا نگران کرده
است .دو بازیکن در خط حمله دارند که بسیار
خطرناکاند .دروزاهبانشان هم ،عملکردی عالی
داشته است .بازی دشواری خواهد شد .در تمام
لحظات بازی باید هوشیار باشیم.
جرمی متئو :او را به خاطر شخصیت و کیفیت
باالیش جذب کردیم .از او و دیگر بازیکنان
دفاع یمان راضی هستم .حقیقت این است که
فوایدی که متئو ب رای ما دارد؛ خیلی بی شتر از
مضراتش است.
پیکه :عملکرد پیکه هم عالی بوده و از فرم
خوب او به وجد آمدهام .او در بهترین شرایط
خودش قرار دارد.
عدم دریافت گول در  5بازی اخی ر :مهم پیروز
شدن در بازی هاست .حتی اگر گول هم دریافت
کنیم؛ باید بازی را ببریم .وظیفه من این است
که شرایط تیمم را بهتر کنم و در خط دفاع نیز
باید روند خوبمان را حفظ کنیم .مسلما روزهایی
خواهیم داشت که از ما انتقاد هم خواهد شد.
هنوز ندیدهام که تیمی در ماه سپتامبر قهرمان
شود .راهی دراز در پیش داریم.
مونیر الحدادی :او به ما کمک زیادی خواهد کرد
و به همین دلیل او را به تیم اول باشگاه آوردهام.
مونیر میتواند چیرهای زیادی به کیفیت بازی
ما اضافه کند.



مانژوکيچ :با شکستگي بيني به بازي سويا ميرسم

قرار بود که مانژوکيچ ،به گفته تيم پزشکي
اتلتيکو ،به مدت دو هفته به دور از ميادين باشد
و در بازي با يوونتوس ،بتواند روخي بالنکوسها
را همراهي کند« .ماریو مانژوکیچ» ،ستاره کروات
و تازه به خدمت گرفته شده اتلتیکو مادرید ،در
بازی هفته گذشته مقابل المپیاکوس به شدت
از ناحیه بینی دچار مصدومیت شد و به همین
دلیل از این ناحیه مورد عمل جراحی قرار گرفت.
قرار بود که مانژوکیچ ،به گفته تیم پزشکی
اتلتیکو ،به مدت دو هفته به دور از میادین باشد
و در بازی با یوونتوس ،بتواند روخی بالنکوسها
را همراهی کند .اما حاال خبر م یرسد که او

ممکن است در بازی اتلتیکو مقابل سویا ،بتواند
در میدان حاضر باشد.
روز دوشنبه او همگام با سایر بازیکنان ،در
تمرینات پرفشار گروهی حاضر بود و هرچند در
برخی مقاطع ،بطور واضح از ناحیه بینی احساس
درد می کرد؛ اما تا انتهای تمرین به کار خود
ادامه داد.
این بازیکن به همتیم یهای خود گفت که
ب رای بازی با سویا مشکلی ندارد و با ماسک
محافظ ،قادر به بازی کردن خواهد بود .حال
همه چیز به تصمیم چولو سیمئونه بستگی
خواهد داشت .آیا او تن به این ریسک خواهد داد؟



بکن بایر :گوتسه و ريبري دو سبک متفاوت دارند

فرانتس بکن بایر ،رئيس افتخاري باشگاه بايرن
عنوان کرد که ماريو گوتسه نم يتواند با فرانک
ريبري مقايسه شود و اين دو بازیکن دو سبک
متفاوت دارند .هافبک سابق دورتموند توسط
گواردیوال از پست هافبک میانی به بال چپ
رفت و در غیاب ریبری ،جایگزین او شد .با
این حال ،بکن بایر گوتسه را جایگزین ریبری
نم یداند.
او در مصاحبه با  TZگفت« :نمیتوان کسی
را مثل ریبری در تیم کپی کرد .ریبری و گوتسه

دو سبک بازیکن کامال متفاوت هستند .ریبری
سعی میکند دفاع حریف را باز کند و همیشه به
دنبال رقابت رو در رو با حریفان است .گوتسه
مسلما فلسفهی گواردیوال همخوانی بی شتری
دارد .او همیشه به دنبال همکاری است و هم
تیم یهایش را با پاسکاری در بازی شرکت
میدهد .خوشحالم که هر دو را در اختیار داریم.
ماریو استعداد فوقالعادهای دارد ولی فصل گذشته
هیچگاه توانای یهایش را نشان نداد .او به تعداد
بازیهایش بی شتر و ثبات بی شتری نیاز دارد».

ورزش
اولتيماتومباشگاهاسپانيول
به مديران بارسا

مدير باشگاه اسپانيول دیروز به مدي ران بارسلونا اولتيماتوم داد
تا نظرشان در مورد برگزاري بازي سوپرجام کاتالونيا را هر چه
زودتر اعالم کنند .باشگاه اسپانیول روز گذشته بصورت رسمی
به باشگاه بارسلونا اولتیماتوم داد تا تکلیف خود در مورد نحوه
برگزاری بازی سوپرجام ایالت کاتالونیا را مشخص کند .این دیدار
هر ساله بین اسپانیول و بارسلونا به عنوان مهمترین تیمهای
کاتالونیا برگزار میشود.
پس از اینکه بارسا فصل گذشته با تیم جوانانش در این مسابقه
شرکت کرد؛ مورد انتقاد شدید مسئوالن اسپانیول قرار گرفت.
امسال هم تاریخ  29اکتوبر ب رای این بازی مشخص شده اما
هنوز هیچ واکنشی از جانب مدی ران بارسا در این مورد مشاهده
نشده است.
آقای «خوان کولت» مدیر باشگاه اسپانیول ،امروز به تلویزیون 8
کاتالونیا گفت« :ما دیگر خسته شدهایم .هر سال این داستان در
حال تکرار شدن است .تاریخی ب رای این بازی اعالم م یشود اما
نهایتا به دالیلی این بازی به تاریخ دیگر موکول میشود .معموال
هم بارسلونا با تاریخ آن مخالفت م یکند.
به مدی ران بارسا اولتیماتوم م یدهم که هر چه زودتر نظرشان در
مورد تاریخ این بازی و اینکه با کدام تیمشان در این بازی شرکت
خواهند کرد را اعالم کنند .در غیر این صورت ما در این بازی
حاضر نخواهیم شد».


ادعاي جالب بازیکن
ماالگا در مورد بارسلونا

لوئيس آلبرتو ،معتقد است که بارسلونا هرچقدر قدرتمند باشد؛ در
مقابل هر تيمي م يتواند مغلوب شود .لوئیس آلبرتو ،بازیکن
تیم ماالگا که سابقه بازی کردن در تیم دوم بارسلونا را دارد و
فصل گذشته ،بصورت قرضی از لیورپول راهی ماالگا شد؛ به
فاصله یک روز مانده به بازی تیمش مقابل بارسلونا ،مدعی شد
که ماالگا میتواند بارسا را شکست دهد.
وی گفت« :هر تیمی ،شانس این را دارد تا بر بارسلونا غلبه کند.
ماالگا هم در زمین خودش م یتواند بارسا را شکست دهد .بارسا
به نسبت فصل گذشته ،با آمدن لوئیس انریکه ریتم بازیاش
بهتر شده و این تیم با لئو مسی و لوئیس سوارس بدون شک
یکی از بهترین تیمهای امسال اروپا خواهد بود .اما حتا همین
تیم هم قابل شکست دادن است».
وی که در بازی فردا با برخی همبازیهای قدیمی خود روبرو
خواهد شد؛ گفت« :لوئیس انریکه ،مربی با شخصیت و شجاعی
است .او تاثیر خوبی روی بازیکنان بارسا گذاشته و به جوانان
اعتماد دارد .ما هم تیم خوبی داریم و مطمینا شرایط سختی را
ب رای بارسا فراهم خواهیم کرد .هدفمان شکست دادن بارساست
و به شخصه میخواهم بهترین بازی خودم را ارائه دهم .تشنه
گولزنی هستم و امیدوارم شانس هم با من یار باشد».


دفاع ریال ،بدترين خط دفاع
از فصل 94-93

آمار خط دفاعي ریال ،در  4هفتهاي که از الليگا سپري شده؛
وحشتناک بوده است .اين تيم در  4بازي  8گول دريافت داشته؛
بطور متوسط دو گول در هر بازي .ریال مادرید فردا به مصاف الچه
تیمی که هرگز در ب رنابئو پیروز نشده است و این

خواهد رفت.
فرصت خوب یست ب رای خط دفاعی و دروازهبان ریال تا ب رای دومین
بار در این فصل کلین شیت کنند.
آمار خط دفاعی ریال ،در  4هفتهای که از اللیگا سپری شده؛
وحشتناک بوده است .این تیم در  4بازی  8گول دریافت داشته؛
بطور متوسط دو گول در هر بازی .در  24سال اخیر ،تنها در فصل
 94-93بوده که ریال با دریافت  9گول ،آمار بدتری از خود به جای
گذاشته است .هر چند ریال مادرید با زدن  12گول ،بهترین خط
حمله اللیگا را در اختیار دارد؛ اما از سویی دیگر ،با دریافت  8گول،
پس از دپورتیوو ،لوانته و رایووایکانو ،بدترین خط دفاع اسپانیا از
آن این تیم است .بدون شک یکی از دالیل نیمکت نشین شدن
کاسیاس در بازی فردا و بازی کردن کیلور ناواس ،همین آمار ناامید
کننده در گولهای خورده است.
بد نیست نگاهی بیندازیم به آمار خط دفاعی ریال در پایان هفته
چهارم  6فصل اخی ر:
فصل  12 ...2010-2009متیاز و دو گول خورده
فصل  10 ...2011-2010امتیاز و یک گول خورده
فصل  7 ...2012-2011امتیاز و سه گول خورده
فصل  4 ...2013-2012امتیاز و  4گول خورده
فصل  10 ...2014-2013امتیاز و  4گول خورده
فصل  6 ...2015-2014امتیاز و  8گول خورده

ناراحتي شديد فان پرسي از جدايي فرگوسن

ريو فرديناند ،مدافع سابق منچستريونايتد
عنوان کرد که رابين فن پرسي از خداحافظي
فرگوسن بی شترين لطمه را خورد .فرگوسن در
فصل پایانی حضورش در یونایتد ،رابین فن
پرسی را از آرسنال به خدمت گرفت و مهاجم
هالندی یکی از عوامل تاثیرگذار قهرمانی
شیاطین سرخ بود .پس از جدایی فرگی از
یونایتد ،فن پرسی دچار مصدومیت شد و
فصل گذشته با مشکل مصدومیت دست و
پنجه نرم میکرد.

فردیناند در مصاحبه با تلویزیون منچستریونایتد
گفت« :همه تحت تاثیر خداحافظی او بودیم
و انگیزهی فراوانی داشتیم که فصل قبل
تالش کنیم و قهرمان شویم .همه قدردان
زحمات او ب رای این باشگاه بودند .بازیکنی
که بی شترین لطمه را خورد ،رابی بود .او یک
سال قبلش به اینجا آمده بود ،طعم موفقیت
را چشید و بی شتر میخواست .کامال
مشخص بود که او لطمهی بی شتری نسبت
به بقیه در آن دوره خورد».



مورينيو:بازیکنانبايداحساساتشانراکنترلکنند

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي به بازیکنانش
هشدار داد که احساسات خود را در ادامه ليگ
کنترل کنند .چلسی فصل را فوقالعاده شروع
کرد و در  5بازی ابتدایی خود 13 ،امتیاز به
دست آورد .با این حال ،آب یها در حالی که
 0-1مقابل سیتی پیش افتاده بودند ،نتوانستند
نتیجه را کنترل کنند و با گول لمپارد بازی به
تساوی کشیده شد.
مورینو معتقد است که شاگردانش مقابل
وضعیت لمپارد به خوبی خود را کنترل کردند
و باید همین روند را تا پایان فصل ادامه دهند.
او در جمع خبرنگاران گفت« :مقابل تیم 10

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



فان خال :روني در خط حمله عالي نيست

لوئيس فان خال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که روني ،کاپيتان تيمش در خط
حمله بهترين بازياش را انجام نم يدهد .بازوبند
کاپیتانی یونایتد توسط فان خال به رونی رسید
و فان خال سعی کرد تغیی راتی در تیم ایجاد کند
ولی تا به اینجا ،اوضاع فرق چندانی با سال
گذشته نداشته است .سرمربی سابق هالند عنوان
کرد که رونی هنوز با استانداردهایش فاصله دارد
و با وجود زدن دو گول ،او فالکائو را در خط حمله

ترجیح میدهد.
او در جمع خب رنگاران گفت« :خوب کارکردیم
ولی باید پی شرفت کنیم .از رونی به عنوان
مهاجم راضی نبودم و همی نطور از ماتا درخط
حمله .ب رای همین است که تغیی راتی ایجاد
کردم .رونی در پس تهای مختلف بازی میکند
و بازیکنی است که دست مربی را باز میگذارد.
او خوب بازی کرد ولی عالی نبود .فالکائو مهاجم
است و فکرمیکنم بهتر کار خواهد کرد».



کاستا:هيچوقتعليهاتلتيکومادريدحرفنميزنم

ديه گو کاستا ،مهاجم چلسي ،شايعات اخير
در مورد عذرخواه ياش از هواداران اين تيم به
خاطر بازي کردن مقابل آب يها در فصل گذشته
با پي راهن اتلتيکو مادريد ،را رد کرد .گفته
میشود این مل یپوش اسپانیایی از اینکه
در پیروزی  1-3فصل گذشته اتلتیکو مادرید
مقابل چلسی ،از روی نقطه پنالتی موفق به
گولزنی شده بود ،اب راز تاسف کرد .با این وجود،
او اکنون تاکید کرد که چنین صحب تهایی
انجام نداده و هرگز از عملکردش در اتلتیکو
مادرید ناراحت نیست.
او به خبرنگاران گفت« :غیرممکن است که

من چنین صحب تهایی در مورد اتلتیکو انجام
تیمی که

بدهم .چهطور ممکن است در مورد
همه چیز به من داد ،اینطور صحبت کنم؟
باید مراقب باشم و تنها در مورد چیزهایی که
باید ،صحبت کنم».
کاستا که فصل گذشته با اتلتیکو قهرمان
اللیگا شد ،میخواهد با چلسی به دستاوردهای
بی شتری برسد« :م یدانم که همیشه
نم یتوانم گول بزم اما باید تالشم را بکنم.
باید از شرایط بدنی بهتر شوم .امیدوارم بتوانم
به جامهای بی شتری برسم و شخصا ،تالش
میکنم تا بهتر شوم».



اوزيل :در انگليس ،بيش از حد به من انتقاد ميشود

اوزيل که با انتقالي  53ميليون يورويي ،فصل
گذشته از ریال به آرسنال پيوست؛ فصل گذشته
نتوانست انتظارات را برآورده کند و در اين فصل
نيز غالبا نمايشهايي نااميد کننده داشته است.
«مسوت اوزیل» ،ستاره آلمانی تیم آرسنال،
دیروز در مصاحبه با « »DPAگفت که او نیاز
ندارد تا چیزی را به کسی اثبات کند .اوزیل این
اظهارات را در واکنش به انتقادات شدیدی که
در هفتههای اخیر ،بخصوص پس از شکست
 0-2آرسنال مقابل دورتموند به وی شد؛ عنوان
داشت.
اوزیل که با انتقالی  53میلیون یورویی فصل
گذشته از ریال به آرسنال پیوست؛ فصل گذشته
نتوانست انتظارات را برآورده کند و در این فصل
نیز غالبا نمایشهایی ناامید کننده داشته است.
با اینحال ،اوزیل در بازی روز شنبه آرسنال در

مقابل آستون ویال یکی از بهترین بازیهای چند
سال اخیرش را به نمایش گذاشت .یک گول زد
و به ولبک نیز پاس گول داد.
وی افزود« :من بازی نم یکنم تا بخواهم چیزی
را اثبات کنم .من بازیکن آرسنال هستم و ب رای
موفقیت این تیم تالش میکنم .فکر م یکنم
که در انگلستان ،بیش از حد به من انتقاد
م یشود .بی شتر از زمانی که در بوندسلیگا و
نیز در ریال بازی میکردم.
تازه در شروع فصلیم .بازیکنان جدیدی به
جمع ما اضافه شدهاند .همیشه سعی میکنم تا
در خدمت تیم باشم .کارهای زیادی ب رای انجام
دادن دارم .میخواهم در همه بازیها عملکرد
کمی ب رایم
خوبی داشته باشم .انتقادات اخیر 
عجیب بودند؛ اما من به خودم ایمان دارم و به
توانای یهایم واقف هستم».
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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”.
با اطالع دهى از فعاليت هاى مشکوک شما هم در حفظ آيندۀ
بهتر کمک مى نمائيد.

د شکمنو او کړنو پر اړه د سيمې پوليسو ته خبر ورکړئ او يا د
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در بارۀ فعاليتهاى مشکوک به نزديکترين محل پوليس اطالع بدهيد ويا به شماره 119

به تماس شويد

