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رای تان سرنوشت آواز افغانستان است
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پیمان امنیتی با امریکا را امضا میکند

Year 03 Price: 10 Af

25 Sep, 2014

Thursday

وزیر دفاع :تا چهار ماه آینده تمام
مسئولیتهایامنیتیرابهدوشمیگیریم

صفحه2

ارزیابی تازه :در شش ماه گذشته
 245مورد تجاوز جنسی به ثبت رسیده است

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

صفحه2
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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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مجلس نمایندگان:
مسئوالن کمیسیون انتخابات
به نهادهای عدلی و قضایی
معرفی شوند

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروزی
خود ،با انتقاد از مسئوالن کمیسیون انتخابات گفتند ،مسووالن این
کمیسیون به آرای مردم خیانت کردند .اعضای مجلس نمایندگان با اشاره
به اینکه مسئوالن کمیسیون انتخابات در این مورد پاسخگو باشند ،از
نهادهای عدلی و قضایی کشور نیز خواستند که آنان را به زودترین وقت
ممکن ،محاکمه کنند.
صالحمحمد صالح ،عضو این مجلس گفت« :مسئوالن کمیسیون
انتخابات با برگزاری یک انتخابات مسخره؛ افغانستان را در جهان بدنام
ساختند و شما دیدید که برای حل جنجالهای انتخاباتی خارجیها وارد
صحنه شدند و مشکل انتخابات را حل ساختند؛ پس چرا مسئوالن این
کمیسیون محاکمه نشوند».
از سویی هم ،صدیقاحمد عثمانی ،معاون اول مجلس نمایندگان،
انتخابات ریاست جمهوری را یکی از طوالنیترین و ناکامترین انتخاباتها
در کشور خواند و تأکید کرد ،عامل تمام مشکالت این روند ،مسئوالن
کمیسیون مستقل انتخابات بوده اند .عثمانی از نهادهای مسئول خواست
که مسئوالن کمیسیون انتخابات را بدون تأخیر به نهادهای عدلی و
قضایی معرفی کنند.
شهروندان و نمایندگان مجلس باور دارند ،به دلیل ضعف مدیریتی
مسئوالن کمیسیون انتخابات ،روند انتخابات به چالش کشیده شده است.
اما کمیسیون انتخابات با رد چنین اتهامات تأکید دارد ،ناامنی ،بیثباتی
سیاسی ،نبود فهرست رایدهندگان و شناسنامههای الکترونیک روند
انتخابات به چالش مواجه کرده است.
با این حال ،زکریا زکریا عضو مجلس نمایندگان میگوید ،عامل اکثر
بدبختیهای امروز کشور ،برگزاری انتخابات غیر شفاف بوده است .او
افزود ،بروز جنجالهای انتخاباتی ،مشکالت جدی را در عرصههای
امنیتی ،اقتصادی و اجتماعی در کشور به وجود آورد و کمیسیون مستقل
انتخابات مسئول همهی این مشکالت است.
از سویی هم ،شکیبا هاشمی عضو دیگر مجلس نمایندگان گفت ،خاموشی
در برابر خیانت مسئوالن کمیسیون انتخابات ،جفای بزرگ در حق ملت
افغانستان است .این در حالی است که شماری از مسئوالن نهادهای
جامعه مدنی نیز خواهان محاکمه مسئوالن کمیسیون مستقل انتخابات
شده اند.

ناروی از ادامهی همکاری
خود با افغانستان اطمینان داد
اطالعات روز :ایرلنگ سکوژنبرگ ،سفیر جدید ناروی در کابل از
ادامهی همکاری کشورش با افغانستان اطمینان داد .در خبرنامهی ارسالی
دفتر رسانههای ریاست جمهوری به روزنامهی اطالعات روز آمده است،
رییس جمهور کرزی اعتماد نامهی سفیر جدید ناروی در کابل را در
مراسمی در ارگ ریاست جمهوری ،پذیرفته است.
براساس خبرنامه ،پس از مراسم تقدیم اعتماد نامه ،حامد کرزی و سفیر
جدید ناروی در کابل ،روی گسترش روابط میان دو کشور گفتگو کردند.
در این خبرنامه آمده ،حامد کرزی از کمکهای ناوری در عرصهی معارف
و تحصیالت عالی به کشور سپاسگزاری کرد و اظهار امیدواری نمود که
کمکهای آن کشور در این عرصهها در حکومت آینده نیز تداوم یابد.
به دنبال آن ،سفیر جدید ناروی از ادامهی همکاری و کمکهای درازمدت
کشورش با افغانستان اطمینان داد .او تأکید کرد ،در زمان مأموریتاش
تالش خواهد نمود که همکاری میان افغانستان و ناروی بیشتر از هر
زمانی گسترش یابد .ناروی پس از سقوط طالبان و ایجاد حکومت جدید،
در بخشهای ملکی و نظامی با کشور کمکهای مالی کرده است.

 86طالب در عملیات
نیروهای امنیتی کشته شدند
اطالعات روز :وزارت امور داخلهی کشور اعالم کرد ،درعملیات
مشترک نیروهای امنیتی در شماری از والیتهای کشور ،دستکم۸۶
شورشی طالب کشته و  15تن دیگر زخمی شدند .در خبرنامهی که از
سوی این وزارت به روزنامهی اطالعات فرستاده شده ،آمده است ،این
عملیات در مربوطات والیتهای کنر ،ننگرهار ،قندهار ،زابل ،لوگر و
هرات راهاندازی شده بود.
براساس این خبرنامه ،در این علمیات یک شورشی دیگر از سوی
نیروهای امنیتی کشور بازداشت شده است .در خبرنامه آمده ،این عملیات
به منظور پاکسازی محالت از وجود شورشیان در شماری از مناطق
والیتهای یاد شده ،راهاندزی شده بود .دراین عملیات مقداری جنگ
افزار نیز بدست نیروهای امنیتی آمده است.
در بخش دیگر خبرنامهی وزارت داخله آمده است ،نیروهای پولیس ملی
 ۳۱حلقه ماین را از مربوطات والیتهای هلمند ،بادغیس ،فراه ،زابل،
قندهار ،قندوز و کنر کشف و خنثا کرده اند .براساس خبرنامه ،این ماینها
از سوی شورشیان طالب به تازگی برای اعمال تخریبی وتروریستی
جاسازی شده بود.

رییسجمهورجدیدافغانستان،

پیمانامنیتیباامریکاراامضامیکند

اطالعات روز :یک مقام ارشد ناتو به رویترز
گفت ،اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور
منتخب افغانستان ،پس از ادای مراسم تحلیف
در هفتهی آینده ،توافقنامههای باقی ماندن
عساکر خارجی پس از سال  2014در این
کشور را امضا میکند.
این مقام ناتو که خواست نامش فاش نشود،
افزود ،اشرف غنی احمدزی پس از ادای مراسم
تحلیف روز دوشنبه آینده ،توافقنامههای باقی
ماندن عساکر خارجی پس از سال  2014در
این کشور را به روز سهشنبه امضا خواهد کرد.
ناتو مأموریت حربی خود در کشور را تا پایان

سال جاری خاتمه میبخشد .این سازمان با
آغاز سال آینده مأموریت آموزش ،مشوره دهی
و حمایت قوتهای افغان را آغاز میکند.
ولی این پالن ناتو هنگامی مورد سوال قرار
گرفت که رییس جمهور کنونی حامد کرزی
توافقنامههای را که باقی ماندن نیروهای
خارجی در افغانستان را قانونی میسازد؛ امضا
نکرد.
پس از اینکه اشرف غنی احمدزی ،روز
یکشنبه گذشته رییس جمهور منتخب اعالن
شد ،مانع از سر راه امضای توافقنامه امنیتی
با امریکا و توافقنامهء وضعیت نیروها با ناتو

دور گردید .مقام ارشد پیمان ناتو که نخواسته
اسمش ذکر شود ،دیروز در بروکسل به
خبرنگاران گفت« :اشرف غنی روز دوشنبه
آینده مراسم تحلیف را ادا میکند و پس از
آن ما انتظار داریم که در بیست و چهار ساعت
توافقنامهها با امریکا و ناتو را امضا خواهد کرد
و ما احتما ًال روز سه شنبه آینده در موقعیت
آمادگی برای مأموریت سال آیندهی خود در
افغانستان قرار خواهیم داشت».
در حدود چهل هزار سرباز ناتو در افغانستان
مستقراند که بیش از سیزده هزار آنها
امریکایی اند .انتظار میرود دوازده هزار سرباز

خارجی و از این جمله هشت هزار عسکر
امریکایی سال آینده در افغانستان باقی بمانند.
بر عالوهی این عساکر ،یک هزار وهشت
صد سرباز قوای خاص امریکا مأموریت ضد
تروریزم را در افغانستان به پیش خواهند برد.
دیپلوماتان ارشد ناتو میگویند ،اگر نزاع
انتخابات افغانستان دو هفتهی دیگر طول
میکشید این سازمان مجبور بود که همهی
سربازان خود را از این کشور خارج سازد چون
مطمین نبود که برای ادامهی عملیات خود
پس از پایان سال جاری کدام مجوز قانونی
بدست آورد.

وزیر دفاع :تا چهار ماه آینده تمام مسئولیتهای امنیتی را به دوش میگیریم

اطالعات روز :بسماهلل محمدی ،وزیر دفاع
ملی کشور میگوید ،تا چهار ماه آیند ه تمامی
مسئولیتهای امنیتی از نیروهای خارجی به
نیروهای افغان واگذار خواهدشد.
او روزگذشته در مراسم فراغت بیش از 240
تن افسر نظامی دانشگاه نظامی مارشال فهیم
گفت« :برای انتقال مسئولیتهای امنیتی از
نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی کشور
پنج مرحله تعیین شده بود؛ چهار مرحلهی آن
موفقانه سپری شد و حال در مرحلهی پایانی
قرار داریم».
محمدی در ادامه از کمکهای کشورهاى
عضو ناتو و آيساف در ١٣سال گذشته در

بخش نیروهای امنیتی استقبال کرد و گفت
که در حال حاضر بيش از يکصدهزار تن از
نيروهاى آنها ،از کشور خارج شده و قرار
است تا چهار ماه آینده ،تمام نیروهای خارجی
از افغانستان خارج شوند.
او گفت ،نیروهای امنیتی از توانایی خوبی
برخودار شده و آنان ،به تنهایی توانایی تأمین
امنیت شهروندان و دفاع از تمام اراضی کشور
را دارند .او ضمن اشاره به اینکه نیروهای
امنیتی هیچ وقتی در سیاست داخل نخواهند
شد ،افزود ،آنان مسئولیت خودشان را که
تأمین امنیت شهروندان و دفاع از تمام اراضی
و سرحدات کشور اند ،انجام خواهند داد.

محمدی در بخش دیگر سخنانش سال روان
را یک سال خونین خواند و گفت ،مخالفان
مسلح دولت با حامیان خارجیشان عملیات
گستردهی را در سراسر کشور راهاندازی
کردند .او افزود ،نيروهاى امنيتى و دفاعى در
راس اردوى ملى ،در يک همآهنگى مشترک
در مقابل مخالفان مسلح استادند و نگذاشتند،
آنان یک وجب خاک کشور را در کنترولشان
بیاورند.
محمدی افزود ،نیروهای امنیتی در جریان
سال روان ضربات کوبنده را بر مخالفان
مسلح وارد کردند که به گفتهی او ،تمام
برنامههای شوم آنان نابود شده است .در

حال حاضر مجموع نیروهای امنیتی به بیش
از  352هزار میرسند ،اما براساس گفتههای
برخی از مقامهای امنیتی ،این نیروها با کمبود
تجهیزات نظامی از جمله تانک ،طیاره و
سالحهای سنگین روبرو اند.
حکومت بارها از مقامهای ناتو و امریکا خواسته
اند ،نیروهای امنیتی افغانستان را با سالحهای
سنگین تجهیز کنند ،اما با گذشت  13از حضور
نیروهای خارجی در کشور ،نیروهای امنیتی
هنوز با کمبود تجهیزات نظامی مواجه اند.
چندی پیش اعضای مجلس سنا از حکومت
آینده خواستند ،در امضای پیمان امنیتی با
امریکا ،موضوع تجهیز ارتش را جدی بگیرد.

ارزیابی تازه :در شش ماه گذشته  245مورد تجاوز جنسی به ثبت رسیده است

اطالعات روز :ارزیابی تازهی مئوسسه زنان
نوین افغانستان ،نشان میدهد که در شش
ماه گذشته 245 ،مورد تجاوز جنسی بر زنان
و کودکان کشور صورت گرفته است .براساس
این ارزیابی ،از جملهی  ۲۴۵قضیهی تجاوز
جنسی ۴۰ ،مورد آن از طرف اعضای فامیل
قربانیان صورت گرفته است.
در این ارزیابی آمده ،در  ۶۵مورد ،قربانیان
تجاوز کودکان پایینتر از یک تا سیزده سال
بوده اند .براساس این ارزیابی ،در قضایای
تجاوز جنسی بر کودکان ۲۵ ،کودک هنگام
تجاوز فوت کرده و تعدادی هم بعداً فوت
کردند .این ارزیابی از سوی مؤسسه زنان

افغانستان نوین به همکاری وزارت امور زنان
کشور صورت گرفته است.
شفیقه حبیبی ،رییس مئوسسه زنان افغانستان
نوین روزگذشته هنگام نشر این ارزیابی در
کابل گفت 63 ،درصد تجاوز در محل زندگی
قربیان صورت گرفته است .این ارزیابی از
طریق مصاحبه و توزیع پرسش نامهها در
والیتهای قندهار ،هرات ،جوزجان ،بلخ،
قندوز و تخاز انجام شده است.
براساس معلومات مئوسسه زنان نوین
افغانستان ،در این ارزیابی با دو هزار نفر
مصاحبه شده و از چشم دیدها و وقایعی که
در محلهای زندگی آنان رخ داده ،سوال شده

است.
عدم محاکمه عامالن تجاوز جنسی ،حمایت
شماری از قدرتمندان از مجرمین ،عدم آگاهی
از ارزشهای دینی ،عدم تبلیغ علمای دین و
مصارف سنگین ازدواج ،دالیل اصلی تجاوز
جنسی در کشور خوانده میشود .برخی از
مسئوالن مئوسسه نوین افغانستان گفته،
تقربی ًا نیمی از قضایای مربوط به تجاوز مورد
پیگرد عدلی و قضایی قرار نگرفته اند.
براساس معلومات این نهاد ،اکثر مجرمان
تجاوز جنسی بر کودکان و زنان افراد قدرتمند
و پولدار بوده اند .نهاد یاد شده باور دارد ،برای
جلوگیری از تجاوز جنسی بر کودکان و زنان

باید سطح آگاهیدهی مردم باال برده شود.
از سویی هم تطبیق قانون و تربیه سالم در
خانواده از پیشنهادهای دیگر این نهاد برای
جلوگیری از تجاوز جنسی در کشور است.
در همین حال ،وزارت امور زنان کشور با تأیید
ارائهی ارزیابی تازهی نهاد مئوسسه نوین
افغانستان اعالم کرد ،در جریان سالهای
گذشته ،بسیاری از موارد تجاوز به نهادهای
رسمی گزارش داده نشده است .مسئوالن این
وزارت ،خوددرای از عدم ثبت تجاوز جنسی را،
سنت و رسوم اجتماعی قدیمی مردم ،عنوان
کرده اند.

یک مرد بینی همسرش را در والیت دایکندی برید

اطالعات روز :مسئوالن دفتر کمیسیون
حقوق بشر والیت دایکندی ،تأیید کردند
که یک مرد بینی همسرش را در این والیت
بریده است .جواد دادگر ،رییس این دفتر
روزگذشته به روزنامهی اطالعات روز گفت،
چند روز قبل یک مرد ،بینی همسرخود را در
ولسوالی شهرستان والیت دایکندی به گونهی
بیرحمانه بریده است.
او دلیل وقوع این رویداد را خشونتهای
خانوادگی خواند و تأکید کرد ،در حال حاضر
آثار داغ و لتوکوبها در برخی از قسمتهای

بدن زن قربانی نیز دیده میشود .دادگر
همچنان گفت ،این زن بیست ساله ،از مدتی
بدینسو مورد خشونت و بد رفتاریهای
شوهرش قرار داشته است« :در حال حاضر
شکایتهای قبلی این زن در مورد خشونت
شوهرش در نهادهای عدلی و قضایی والیت
دایکندی موجود است».
شوهر این خانم در حال حاضر از سوی
مأموران امنیتی دایکندی بازداشت نشده ،اما
رییس دفتر کمیسیون حقوق بشر این والیت
ت رسیده ،تالشها
گفت ،براساس اطالعا 

برای بازداشت این مرد ،آغاز شده است .دادگر
گفت ،اکنون این مرد در یکی از مناطق نا
امن والیت دایکندی به سر میبرد که حضور
پولیس در آنجا محدود است.
اما دادگر از مأموران پولیس والیت دایکندی
خواست که هرچی زودتر عامل این رویداد را
بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی این
والیت معرفی کنند .رییس دفتر کمیسیون
حقوق بشر والیت دایکندی گفت ،این
نخستین بار است که یک مرد بینی همسرش
را در این والیت با چاقو بریده است.

از سویی هم ،او از افزایش آمار خشونت عیله
زنان در والیت دایکندی خبر داد و گفت ،در
جریان سال روان ،نزدیک به دوصد مورد
خشونت علیه زنان در دفتر کمیسیون حقوق
بشر دایکندی ثبت شده است .دادگر افزود،
این خشونتها شامل قضایای مختلف از
جمله ،ازدواجهای اجباری و زود هنگام ،دست
به اقدام خودکشی و قت ل ناموسی اند .او ضعف
حاکمیت قانون و سنتی بودن فرهنگ مردم
را از عوامل اصلی خشونت علیه زنان در این
والیت ،خواند.

فعاالن مدنی :حکومت آینده نباید انحصاری باشد

اطالعات روز :اعضای شبکهی فعاالن جوان
برای اصالح و تغییر میگویند ،حکومت آینده
باید انحصاری نباشد .مسئوالن این نهاد
روزگذشته در نشست خبری در کابل تأکید
کردند ،در حکومت آینده (وحدت ملی) باید
افراد شایسته گماشته شود .دو نامزد پس از
ماهها جنجال در روند انتخابات ،چندروز قبل
توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی را
امضا کردند.
براساس این توافقنامه ،قدرت بین تیم اشرف
غنی احمدزی ،رییس جمهور جدید و عبداهلل

عبداهلل رییس اجرایی حکومت بعدی ،پنجاه
پنجاه تقسیم میشود .با این حال ،مسئوالن
شبکهی فعاالن جوان براى اصالح و
تغييرمیگویند ،در حکومت وحدت ملی باید
نمایندگان تمام اقوام کشور به شمول اقلیتها
حضور داشته باشند.
به گفتهی آنان ،رهبران تیمهای انتخاباتی،
چوکیها را تنها بین هوادارانشان در حکومت
وحدت ملی تقسیم نکنند .سید میثم احسانی
سخنگوی شبکه یاد شده گفت ،اکثریت
افغانها برای منافع ملی کشور ،بدون

درنظرداشت مسایل قومی و زبانی به نامزدان
ی داده اند و حال در حکومت وحدت ملی،
را 
باید به نمایندگان شایسته همهی اقوام سهم
داده شوند.
او هشدار داد ،اگر در حکومت وحدت ملی
حق جوانان ،زنان و اقلیتهای کشور نایده
گرفته شود ،حرکتهای مدنی را راهاندزی
خواهیم کرد .احسانی همچنان گفت ،این
حکومت زمانی برای آنان قابل پذیرش
خواهد بود که رییس جمهور و رییس اجرایی
حکومت بعدی ،تمام قدرت را بین اطرافیان و

هوادارانشان تقسیم نکنند.
به دبنال آن ،منیره یوسفزاده ،عضو رهبری
دیگر شبکه یاد شده نیز گفت ،پس از ماهها
جنجال ،نامزدان روی تشکیل حکومت
وحدت ملی به تفاهم رسیدند و حال آنان،
نباید قدرت را فقط بین خودشان تقسیم؛ و
سایر اقشار را نادیده بگیرند .یوسفزاده ،از
رییس جمهور جدید و رییس اجرایی خواست
که وعدههای دورهی مبارزات انتخاباتیشان
را عملی کنند.

بحرانانتخابات،
سایهیتاریکبحرانتاریخیافغانستان
کاوهنقاد
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بحران انتخابات ،بحران ملیای است که ریشهی
عمیق در اعماق تاریخ و اذهان مردم افغانستان دارد.
بحران انتخابات چالش امروز ما نیست ،این بحران
مشکل دیروز ما بود و فردای ما نیز خواهد بود .به
نظر میرسد که ظاهرا بحران و جنجالهای انتخاباتی
به پایان رسیده است؛ اما از آنجایی که به ریشهی آن
کمتر پرداخته شد ،الزم است که در این مورد بیشتر
کنکاش صورت بگیرد .به باور من ،بحران انتخابات،
بحران کالن در سطح کشور میباشد که هرازچند
گاهی خود را به شکلی نمایان میسازد؛ گاهی در قالب
جنگهای داخلی ،زمانی در یارگیریهای سیاسی و
به همین قیاس ،در تشکیل یک تشکل سیاسی یا
اجتماعی این بحران بروز میکند .بسیاریها تالش
نمودند که راجع به بحران انتخابات و چرایی به وجود
آمدن آن نظر بدهند؛ اما کمتر کسی به علت بنیادی
آن نگاهی داشت .افغانستان کشوری است که در مسیر
تاریخ ،استبداد و انحصارگرایی را به تجربه نشسته
است .در تاریخ معاصر افغانستان دستکم در دو نیم
سده ،در اکثر مطلق زمان گروه خاص قومی ،قدرت
را در انحصار داشته است .این انحصارگرایی قدرت
خود دلیل شده است که بسیاری از «همگروه صاحبان
قدرت» به اندیشهی این باشند که قدرت و حاکمیت
حق مسلم آنها میباشد .از جانبی ،چون گروههای
دیگر در اکثر موارد از بدنهی اصلی قدرت دور بوده و
با توجه به فضای به وجود آمده در تالش اند که روند
سیاسی را تغییر بدهند .رویکرد تغییر روند سیاسی
و مشارکت در قدرت از سوی گروهی دومی ،گاهی
بهجای بردباری شعار انقالب داده میشود .این دو نوع
گرایش باعث شده است که بهجای فهم از دموکراسی
و انتخابات ،گرایش به گرفتن قدرت را در نزد نخبگان
سیاسی قومی باال ببرد .این دو جریان بهصورت روشن
تبیینکنندهی شکاف اجتماعی در سطح ملی میباشد.
بر هیچکسی پوشیده نیست ،زمانی در سال  92تشکل
بزرگ سیاسی ذیل عنوان اتحاد انتخاباتی به وجود آمد،
حتا ظاهرا بهترین فرد دموکرات که شهروندی امریکا
را نیز دارد ،آن را یک جریان سمتی تعبیر نمود؛ چون
در این اتحاد حزب و چهرهی درشتی از قوم پشتون
وجود نداشت .لُب سخن من این است که تاریخ
تکخطی افغانستان یک نوع ذهنیت قبیلهای را پدید
آورده است که بر اساس این ذهنیت قبیلهای ،تصورات
قالبی در اذهان مردم تلنبار شدهاند .این تصورات قالبی
از لحاظ جامعهشناختی ،خود مبنای گرایشی میگردد
که به اذهان اجازهی اندیشهی فراتر از قوم و قبیله
را نمیدهد .در یک چنین فضای ذهنی-عینی است

که حتا افراد قبیلهگرا نمیتوانند فراتر از دایرهی قوم
بیاندیشند و مطابق به قانون عمل نمایند .در یک
چنین حالت ،همهچیز ابزاری برای به کرسی نشاندن
افراد درونقومی-قبیل های میشود؛ حتا اگر آن فرد
از آن بیخبر باشد .به باور من ،تقلبی که در فرایند
انتخابات به وقوع پیوست ،یک کنش قبیلهای بود که
با ارزشهای مدنی کامال در بیگانگی قرار داشت .در
چنین حالتی فرد کنشگر که در مغایرت به قانون عمل
مینماید ،کمتر احساس خطر دارد .دلیل آن بهصورت
واضح این است که پشت گرمی به مرجع قدرت قبیله
دارد.
واقعیت امر این است که انتخابات افغانستان دو
خاستگاه اجتماعی متفاوت داشت و این دو خاستگاه
متفاوت ،واقعیت جامعهی افغانستان را نشان میداد.
این دو خاستگاه متفاوت ،دو برنامهی متفاوت را
برای فردای سیاسی افغانستان بهوجود آورد .اساسا
ساخت اجتماعی واقعی افغانستان گویای این است
که افغانستان به حوزههای مختلف فرهنگی-اجتماعی
ترین این ساختارها ،همان
تقسیم شده است .بزرگ ِ
ساختار قومی میباشد که نوعی اجتماعی شدن و
تعامل افراد نیز متأثر از آن میباشد .به قول سینشا
ملشویچ« ،قومیت نه فقط شکل خاصی از اجتماعی
شدن است ،بلکه اشکال متفاوتی از تعامل اجتماعی
را نیز در برمیگیرد» .دکتر عبداهلل عبداهلل از لحاظ
پدر تباری به گروه قومی پشتون میرسد؛ اما خاستگاه
اجتماعی او قوم تاجک میباشد .دکتر عبداهلل سالهای
متمادیای را در کنار جمعیت اسالمی و شورای
نظار گذراند و در حقیقت از دیدگاه اجتماعی ،یک
پشتون تاجک شده به شمار میرود .از آنجایی که
ِ
دکتر عبداهلل توانست یک چهرهی سرشناس هزاره را
جذب نماید ،در واقعیت امر وی دو گروه قومی بزرگ
فارسیزبان را که دستکم از نظر اجتماعی بیشتر با
هم همسو میباشند ،با خویش همنوا ساخت .حاال
اگر دکتر عبداهلل و دکتر اشرف غنی به این امر اشاره
بکنند یا نکنند ،از تشکیل تیمهای آنها تا تراکم رای
مردم بر این واقعیت شهادت میدهد .در یک چنین
واقعیت اجتماعی است که تمام ساختارها متأثر از
نوعی گرایش قومی میباشند .در این وضعیت از همه
کرده خردهفرهنگها بیشتر فربه میشوند .در حالی
که اگر فرهنگ ملی شکل نگیرد ،این خردهفرهنگها
چگونگی رفتار جامعه را نشان میدهند .به قول جویل
شارون که فرهنگ دیدگاه مشترک یک ملت میباشد.
اگر دیدگاه مشترک شکل نگرفته باشد ،جامعه و مردم
بهصورت مسمتر به آنچه گافمن آن را بیاعتنایی

افغانستان کشوری است که در مسیر
تاریخ ،استبداد و انحصارگرایی را به تجربه
نشسته است .در تاریخ معاصر افغانستان
دستکم در دو نیم سده ،در اکثر مطلق
زمان گروه خاص قومی ،قدرت را در انحصار
داشته است .این انحصارگرایی قدرت خود
دلیل شده است که بسیاری از «همگروه
صاحبان قدرت» به اندیشهی این باشند
که قدرت و حاکمیت حق مسلم آنها
میباشد .از جانبی ،چون گروههای دیگر
در اکثر موارد از بدنهی اصلی قدرت دور
بوده و با توجه به فضای به وجود آمده در
د که روند سیاسی را تغییر بدهند.
تالش ان 
رویکرد تغییر روند سیاسی و مشارکت در
قدرت از سوی گروهی دومی ،گاهی بهجای
بردباری شعار انقالب داده میشود .این
دو نوع گرایش باعث شده است که بهجای
فهم از دموکراسی و انتخابات ،گرایش به
گرفتن قدرت را در نزد نخبگان سیاسی
قومی باال ببرد .این دو جریان بهصورت
روشن تبیینکنندهی شکاف اجتماعی در
سطح ملی میباشد .بر هیچکسی پوشیده
نیست ،زمانی در سال  92تشکل بزرگ
سیاسی ذیل عنوان اتحاد انتخاباتی به
وجود آمد ،حتا ظاهرا بهترین فرد دموکرات
که شهروندی امریکا را نیز دارد ،آن را
یک جریان سمتی تعبیر نمود؛ چون در
این اتحاد حزب و چهرهی درشتی از قوم
پشتون وجود نداشت.

مدنی مینامد ،مواجه میشود .بنابراین ،وقتی نگاهی
به اردوگاه هردو تیم انتخاباتی بیاندازیم ،این واقعیت
را بهخوبی درمیبابیم .اکثر نیروهای فکری هردو جناح
نشانگر همان تفاوتهایی بود که در درازنای تاریخ به
وجود آمده است .معدود کسانی را در اطراف هردو تیم
میتوان یافت که این مرز را عبور کرده باشد و اکثر این
افراد نیز نیروی اصلی و فکری تیمها نبودند .بنابراین،
اگر دولت مشارکتی آینده واقعا در صدد خدمتگذاری
باشد ،در نخست باید با آن افراد تصیفه حساب نماید
که در صدد بدنامسازی بزرگترین روند سیاسی بود.
اگر حکومت حامد کرزی به هر دلیلی نخواهد به این
خیانت رسیدگی نماید ،دقیقا برخالف وعدههای خود،
غرق در همان گرایش قوم و قبیله میباشد .از سویی،
رسیدگی نکردن به این مهم ،شکافهای موجود را
بیشتر میسازد که در غیر آن نیز سایهی تاریک
بحران انتخابات  93تا سالهای دیگر همچنان باقی
خواهد ماند.

بازهم سالم و درود بر خداوند! و شما بندهگان خداوند!
طوریکه میدانید افغانستان نه تنها در فساد اداری اول است که در تولید
مواد مخدر هم اول است .ما زمانی به مقام اول در فساد اداری رسیدیم
که تقرریهای ریاستها و پستهای کلیدی تمام نهادها را چشم بسته
و به اساس مصلحتهای گروهی انجام دادیم .کورکورانه امضاء کردیم،
تا ظاهرسازی کنیم .ظاهر ما شکل گرفت اما درون ما ،پر از گندمغزهای
شد که حاال تصفیهی و بهسازی آن ،میلیاردها دالر کمک نیاز دارد( .البته
افتخار شخصی خود بنده این است که رییس جمهور من بعد از سیزدهسال
حکومت در روز خدا حافظی خویش خطاب به همکاران و مامورین و در
نهایت مردم ،میگوید که یکی از افتخارات و دستآوردهای سیزده سالهی
حکومت ،امضای بدون مالحظهی پیشنهادهای تقرری از سوی کمیسیون
اصالحات اداری میباشد .کمیسیون اصالحات اداری را هم که میدانید به
چه دردی مبتالست!)
بلی ...همانگونه که دیدیم و شنیدیم ،افغانستان در تولید و ترافیک مواد
مخدر نیز مقام اول را دارد .کسب این افتخار بدون دخالت مقامات بلندپایهی
دولت ممکن نیست .من از تمام مقاماتی که صادقانه در راستای کشت ،تولید
و ترافیک مواد مخدر تالش کردند و تقریب ًا اکثریت کشورها را گرفتار این
معضل نمودند ،صادقانه تشکری نموده و برای آنها مدال و سند افتخار
تقدیم میکنم .بدون شک اگر حمایت شبکهها و نهادهای خارجی نمیبود،
ما در این راستا به شکست مواجه میشدیم .مشکالتی زیادی در این زمینه
وجود داشت که گذشتن از آنها ،زرنگی الزم داشت .یکی از خصوصیات ما
مردم این است که با مشکالت ،زیرکانه برخورد نموده و آنرا حل مینماییم.
شما به قضیهی رییس خدایداد نگاه کنید ،این آدم که زیرکی را از هویت
خویش به ارث برده ،برای اینکه گرفتار نشود ،گاهی کابل ،گاهی مزار،
گاهی کدام والیت دیگر ،گاهی پاکستان و تاجکستان ،گاهیهم در امارات
متحدهی عربی زندگی میکرد .اما نمیدانم چطور شد که خدا عقل او را
کور آورد و در مربوطات ناحیهی پنجم گرفتار شد .این تنها یک نمونه است.
گفتم که کشت ،تولید و ترافیک مواد مخدر در کشور ما به شهرت جهانی
نمیرسید ،اگر همکاری و زمینهسازیهای از سوی مقامات بلندپایهی دولتی
صورت نمیگرفت .حاال کل ملت اگر شب و روز هم تالش کنند ،رد پای این
مقامات را نخواهند یافت .زیرکی ما در همینجا ثابت میشود .فقط تعدادی
ممکن است بداند که چه کسی بیشترین تاثیر را در زمینه دارد که اگر بینی
آنها را هم ببری ،لب از لب باز نخواهد کرد چون خود به اندازهی توان
شریک است .افغانستان امروز در جهان مطرح شده و بنا برگزارشها ،قرار
است در کانکور  93کشور جهان این سوال مطرح شود «بزرگترین تولید
کنندهی مواد مخدر جهان کدام کشور میباشد؟» .اگر شاگردان این 93
کشور زحمت کشیده باشند و خوب درسخوانده باشند ،جواب شان افغانستان
است .اگر این افتخار نیست پس چیست؟
تشکری ویژه از شما مردم میکنم که در تمام این سالها چشمان تان را
باز نگهداشتید تا ما بتوانیم به چشمان شما خاک بزنیم .خاکزنی به عملی
گفته میشود که حتی ممکن است جان برادر و کاکای رییس جمهور را هم
بگیرد .خاک زدن به چشمان مردم ،کار آسانی نیست .ما برای اینکه بتوانیم
از پروسهی کشت ،تولید و ترافیک مواد مخدر حمایت کنیم ،نیاز به همکاری
جانانهی طالبان داشتیم .از تمام طالبان که برادران ما باشند ،در این زمینه
تشکری میکنیم .بدون شک اگر خلق اجبار توسط طالبان نمیبود ،نه مردم
هلمند عاشق تریاک اند و نه از قندهار و فراه و دیگر والیتها .اگر فکر
میکنید که آزاد کردن طالبان فقط به خاطر صلح بوده ،در اشتباهاید .اکنون
که وقت خدا حافظی است ،این مسئله را بیان میکنم که ،افغانستان ،امروز
میلیونها معتاد دارد .این معتادان یکی از میراثهای حکومت سیزده سالهی
ماست که امیدوارم حکومت بعدی نیز به این مسئله توجه بکند .اگر معتادین
امروز ،به اعتیاد رو نمیآورد ،مجبور بودند یا انجنیر شوند ،یا اقتصاددان ،یا
ژورنالیست ،یا داکتر یا هر کارهی دیگر .آنوقت ما چطور میتوانستیم که
برای اینها کار پیدا کنیم؟ شرکتهای که ظاهراً خلق وظیفه میکنند زیاد
است اما باور به خدا کنید که این شرکتها هم شبیه دولت زرنگ شده10 ،
میلیون پروژه میگیرند 1 ،میلیون آن را مصرف میکنند 9 ،میلیون دیگر را
برای رسیدن به آرزوهای شخصی مصرف میکنند .بعضی از این شرکتها
که از شدت زرنگی به عذاب بودند ،حتی مثل سیاستمداران مزدور پاکستان،
از کشور فرار کرده اند .فکر میکنید دولت افغانستان این قدر بیعرضه است
که فرار کردن آنها را نتواند تعقیب کند؟ نهخیر! ما این توانایی را داریم اما
فرار کردن آنها طوری است که از لحاظ قانونی هیچ مشکلی ندارد.
خُ ب! افتخارات دیگر باشد برای روزهای بعد .شما فع ً
ال با این دو افتخار
شبها را به روز و روزهای تان را به شب برسانید! آباد باشید ،کامیاب باشید!
سر بلند باشید! خدا شما را خیر بدهد! خدا شما را عزت بدهد! اهلل جلجالل ُه
ملت افغانستان را توفیق بدهد که در یک روز ،در تمام کارها مملکت اول
باشد.
له خیرو سره!

و
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با نگا ه تحلیلی به مقالهی والدیمیر موگان

اختالفهای دو نامزد سرانجام با امضای یک موافقتنامه برای تعیین ساختار و تشکیل
حکومت وحدت ملی ،اوایل هفتهی جاری پایان یافت .بر اساس این توافقنامه ،دکتر اشرف
هلل به عنوان رییس اجرایی دولت
غنی احمدزی به عنوان رییس جمهور و دکتر عبداهلل عبدا 
جدی د معرفی گردیدند .ظاهراً مردم افغانستان از خاتمه یافتن این معضل نگرانکننده ،نفس
راحت کشیدند .همینطور ،بازشدن گره کور انتخابات افغانستان پس از روزهای طوالنی،
با استقبال گرم جهانی نیز مواجه شد .ایاالت متحدهی امریکا که نقش اصلی را برای حل
اختالفات میان دو نامزد داشت ،از اعالم نتایج و توافق دو نامز د استقبال کرد .در نقطهی خیلی
شرقیتر از امریکا -روسیه -نیز اعالم نتایج و پایان جنجالهای انتخاباتی -که میرفت به
یک بحران تبدیل شود -با استقبال گرم رهبران سیاسی در مسکو مواجه شد .رسانههای مسکو
از «ایتارتاس» تا «ریا نووستی» و آژانس خبری «انترفاکس» همه برای یک روز تیتر مهم
اخبار خود را به استقبال مسکو از نتایج انتخابات و معرفی رییس جمهور جدی د اختصاص دادند.
قبل از این نیز مقامهای روسی در نشستها و کنفرانسهای متعدد ،دربارهی اوضاع افغانستان
(مسئلهی امنیت و ثبات ،بازسازی ،مبارزه با تروریسم و افراطگرایی) بحث کرده و راهکارهایی
را نیز سنجیده است .در کنار این ،روسیه بارها اعالم کرده است که آماده است افغانستان
را در بخشهای مختلف و از جمله بخش بازسازی ،بخشهای نظامی و مبارزه با کشت و
قاچاق مواد مخدر ،همکاری کند .عالوه براین ،از چند سال بدینسو ،سازمان گفتمان امنیت
جمعی (организация договора о коллективной безопасности
) که متشکل از کشورهای روسیه ،قزاقستان ،تاجکستان ،قرغیزستان ،ازبکستان و ترکمنستان
است ،بارها کنفرانسهایی را با موضوع افغانستان و اخذ اقدامات پیشگیرانه به هدف حفظ
ثبات کشورهای عضو سازما ن برگزار کرده است .البته باید گفت که همهی این نشستها و
کنفرانسها را تا حال مسکو رهبری و میزبانی کرده است .اقدامات و واکنشهای روسیه در
پیوند به مسئلهی افغانستان ،تنها به نشستها و گفتوگوهای سران کشورهای آسیای مرکزی
نیز خالصه نمیشود .یک هفته قبل از امضای موافقتنامهی نهایی برای تشکیل حکومت
وحدت ملی میان اشرف غنی و عبداهلل ،روسیه یک رزمایش نظامی را به کمک دولت امامعلی
رحمان ،رییس جمهور تاجکستا ن در مرز میان تاجکستان و افغانستان برگزار کرد .همانطور
که والدیمیر موگان ،ستوننویس روزنامهی «نیزه ویسما گا ِزتا» به این موضوع اشاره میکند،
روسیه از چند سال به اینسو ،مدام مانور نظامی برگزار میکند و مراکز جدیدی از پایگاههای
نیروهای زمینی و هوایی خود را با همکاری کشورهای مستقل مشترکالمنافع ،افتتاح و مستقر
میکند .ظاهراً در حال حاضر برای روسیه ،گسترش فعالیتهای نظامی و مناقشهی اوضاع
افغانستان -چه در زمان حال و چه آینده -از دستور کار اصلی رهبران مسکو به شمار میآید .با
این حال ،سوال اصلی این است که نگرانی مسکو چیست و چرا مسکو نگران است؟
با توجه به شواهد موجود در ارتباط به فعالیتهای نظامی اخیر روسیه (کنفرانسها ،مانور و
رزمایشهای نظامی) در مناطق مختلف کشورهای آسیای مرکزی ،برای پاسخ به سوال مطرح
شده ،چند فرضیه را میتوان مطرح کرد:
 .1جلوگیری از نفوذ بنیادگرایی اسالمی -رهبران مسکو و شرکای اصلی سازمان گفتمان
امنیت جمعی ،بهخوبی درک کردهاند که بنیادگرایی اسالمی ،خطر باالقوه برای آنهاست .این
رهبران معتقداند که نفوذ و گسترش بنیادگرایی اسالمی ،بیشترین آسیب را به نظم اجتماعی،
قدرت دولت و امنیت آنها وارد خواهد ساخت .این در حالی است که طی سالهای اخیر،
گروههای بینادگرای اسالم ی در برخی از کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجکستان،
ازبکستان ،قزاقستان و ترکمنستان دست به یکسری فعالیتها زدهاند .ارگان امنیت ملی
قزاقستان بارها تعدادی از افراد بنیادگرا را دستگیر کرده است .در ازبکستان یک گروه مستقل
بینادگرا به نام «جمعیت اسالمی ازبکستان» از سالها به اینسو تقریب ًا آزادانه فعالیت میکند.
دولت مافیایی ترکمنستان -به گفتهی وزیر دفاع روسیه -نه تنها قادر به کنترول حرکتهای
گروههای بنیادگرا نیست ،که تقریب ًا بیخیال است ،و سرانجام تاجکستان نیز در سطوح مختلف
درگیر این معضل است .بنابراین ،به اعتقاد رهبران سازمان گفتمان امنیت جمعی و کشورهای
مستقل مشترکالمنافع ،مرزهای مشترک آنها با افغانستان ،در واقع حکم دروازهی ورود
سازمانها و گروههای افراطگرای اسالمی است .از سویی ،مسکو معتقد است که هرنوع
بیثباتی و اخالل نظم در کشورهای همپیمان او (کشورهای آسیای مرکزی) تهدید باالقوه
برای امنیت روسیه است.
 .2جلوگیری از قاچاق مواد مخدر -گزارشهایی وجود دارند که تأیید میکنند ،بیشترین
محصول مواد مخدر ،از طریق مرزهای افغانستان با ازبکستان و تاجکستان ،وارد کشورهای
آسیای مرکزی و روسیه میشود .بنابراین ،روسیه از سالها به اینسو در تالش است تا از هر
طریق ممکن ،از ورود و قاچاق مواد مخدر جلوگیری کند.
 .3فرضیهی گسترش فعالیتهای طالبان -طالبان یک معضل یا دشمن امنیت تنها
افغانستان نیست .عالوه براین ،گروه طالبان تنها به یک تشکیل سیاسی خالصه نمیشود.
بدون شک ،طالبان یک تشکل ایدئولوژیک نیست است که خط اصلی سیاست آنها را مسائل
دینی و اعتقادی تشکیل میدهد .به اعتقاد رهبران مسکو و شرکای اصلی سازمان گفتمان
امنیت جمعی ،گسترش فعالیتهای طالبان ،خطر باالقوه برای کشورهای آسیای مرکزی و
روسیه به حساب میآید .هرنوع حرکتهای سیاسی و ایدیولوژیکی طالبان ،خطری برای
آیندهی امنیت کشورهای مذکور است.
 .4ایدهی استراتیژیک -رهبران مسکو مایل است فعالیتهای نظامی و استراتژیک رقیبان
سیاسی غربی خود را در افغانستان ،نظارت کند .در راستای این امر ،روسیه نیز بدش نمیآید
که در قضیهی افغانستان و از جمله مسئلهی امنیت ،ثبات و تأمین روابط نزدیک و دیپلماتیک،
دخیل و صاحب دعوا باشد .پس از معرفی رییس جمهور جدید ،ویتالی چورکین ،نمایندهی دایم
فدراسیون روسیه در سازمان ملل متحد ،گفت که روسیه با دولت جدید افغانستان «همکار
نزدیک» خواهد بود.
افغانستان درگیر بحران و بیثباتی ،نیازمند همکاریهای
در اخیر ،میتوان نتیجهگیری کرد که
ِ
بیشتر است .مبارزه با تروریسم ،تأمین امنیت ،مبارزه با افراطگرایی دینی و حل معضل
دیپلماتیک میان افغانستان و پاکستان ،از مسایلی است که همکاریهای بسیاری از کشورها را
میطلبد .در حال حاضر ،افغانستان نیازمند به همکاری تنها ایاالت متحده و ناتو نیست ،بلکه
تالش در راستای جلب همکاران بیشتر استراتژیک به هدف مبارزهی جدی علیه تروریسم و
تأمین نظم و ثبات دایمی در افغانستان ،باید از اولویتهای اصلی دولت جدید باشد.

کریس میسن ،یک افسر بازنشستهی خدمات خارجی وزارت
خارجهی امریکا با تجربهی طوالنی در افغانستان است .وی در
زمینهی تاریخ آسیای مرکزی از دانشگاه جورج واشنگتن دکترا
دارد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که به تاریخ  14ماه
جون برگزارشد به شکل گسترده با تقلب همراه بود و به دنبال
آن تفتیش آرا «رضایت بخش نبود» ،چیزی که نتیجهی تقلب
سازماندهی شده توسط حکومت است و تعداد رای جعلی از دو
میلیون فراتر میرود و به طور کامل ارادهی مردم افغانستان را از
بین برده است.
این نتیجهی گزارش اتحادیهی اروپا است که در یک نشست
مطبوعاتی نشر شد و در مورد تفتیش دقیق و بیطرفانهی تمام
آرای انتخابات افغانستان توضیح داد .نظر به گفتههای منابعی در
کابل که این گزارش را دیدهاند ،گزارش مذکور در هفتهی گذشته
تکمیل شده بود اما فشار سیاسی منجر به ویرایش بیشتر و مانع
نشر آن شد.
نکتهی کلیدی این است :اشرف غنی برندهی انتخابات نیست.
نظر به گفتههای منابعی که از این تحلیل مرکز تحلیل ایاالت
متحده برای نیروهای دریایی باخبرند ،این مرکز در ماه جوالی
نتیجهگیری کرد که باتوجه به تحلیلهای جمعیت شناسی و
پراگندگی اولیهی  32تا  46درصد آرا در دور اول ،از نظر ریاضی
امکان ندارد اشرف غنی انتخابات را ببرد .نظر به گفتهی منابعی که
این گزارش خصوصی را بررسی کرده اند ،کارشناسان ارشد تجزیه
و تحلیل آمار در ایاالت متحده پس از استفاده از تمام مدل های
شناخته شدهی کمپیوتری رای دهی در انتخابات ،به این نتیجه
رسیدند که پیروزی غنی از لحاظ علمی ناممکن است .به عبارت
ساده ،از لحاظ ریاضیکی بدون شک عبداهلل برنده است.
تقلبی که این بار بر مردم افغانستان تحمیل شد ،در مقیاس یک
حماسه است .در انتخابات ،2009پس از دور نخست انتخابات که
به طور گسترده با تقلب همراه بود ،عبداهلل از رفتن به دور دوم
در برابر رییس جمهور کرزی خود داری کرد و با نوید روشنی
مبنی بر این که شانس مناسبی برای برنده شدن در انتخابات
ریاست جمهوری  2014دارد ،از روند انتخابات کنار کشید .در
جریان مبارزات انتخاباتی  ،2014او به سختی توانست از ترور
نجات یابد .این طالبان نبودند که میخواستند او را بکشند ،هیچ
گروه ضد حکومتی مسئولیت آن را برعهده نگرفتند.
در شب  14جون  ،2014پس از این که تمام محالت رای
گیری بسته شدند ،ناظران اتحادیهی اروپا برآورد کردند که تعداد
افغان که در انتخابات شرکت کردهاند از شش
رای دهنده گان ِ
میلیون رای دهنده تجاوز نمیکند .در طی چند ساعت ،مقامهای
کمیسیون مستقل انتخابات که دست نشاندهی کرزی اند تعداد را
به هشت میلیون رای باال بردند و دو میلیون رای دیگر ،همه به
نفع غنی ،را بر مجموع آرا افزودند .گزارش اتحادیهی اروپا اشاره
میکند که «روشهای تفتیش آرا ،تحت فشار سیاسی و شکل
متناقض و با عجله به کار رفتهاند» .ضیاالحق امرخیل ،رییس
دارالنشای کمیسیون مستقل انتخابات ،پس از این که ضبط
صدایش در حال دسیسه برای پر کردن صندوقهای رایگیری
به شکل قانونی در جنوب کشور نشر شد ،از مقامش استعفا داد.
غنی در ابتدا ادعا کرد که هرگز با امرخیل دیدار نکرده است اما
تیم انتخاباتی عبداهلل عبداهلل اعالم کرد ویدیویی از مالقات غنی و
امرخیل در خانهی یکی از حامیان غنی در کابل را در اختیار دارد.

مردم افغانستان به نوبت خود ،بیشتر از هر زمان دیگر سرخوردهتر
از پندار دموکراسی اند.
در این افتضاح ،دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ،پیوسته
از تصمیمهای کمیسیون مستقل انتخابات پشتیبانی کرد .شش
دیپلمات خارجیای که من در کابل با آنها صحبت کردم ،به
شکل خصوصی میپذیرند که یوناما به شکل واضح به غنی عالقه
داشت .تفتیش صد درصد آرا توسط یوناما ،کامال یک اسم بی
مسمی بود .به هیچ صورت «تمام آرا» تفتیش نشده بودند و صرف
صندوقهای پر رای دهی در نظر گرفته شده بودند .هر طرف
صرف توانستند صندوقهای پر را به چالش بکشند و اکثریت
مطلق این چالشها توسط کمیسیون مستقل انتخابات ،که دست
نشاندهی کرزی است ،رد شدند .نظر به گفتههای چندین منبعی
که بر این روند نظارت داشتند ،در جریان روند تفتیش ،کمتر از
یک درصد اوراق رای دهی واقعی لمس شده بود .ناظران عبداهلل
روند تفتیش را «ساختگی» خواندند .یک مقام امریکایی که در
جمع ناظران ارشد تفتیش آرا بود ،به نیویارک تایمز گفت« :تفتیش
نتوانست به تقلب سازماندهی شده در جریان دور دوم انتخابات
دست یابد» .وی افزود« :این سخت است چرا که ما در گزارش
نهایی ،آن را خواهیم گفت» .این در حالی است که هیچ شکایتی
از طرف تیم انتخاباتی اشرف غنی در مورد تصمیمهای کمیسیون
مستقل انتخابات و یوناما وجود نداشت.
هیچگاه جایگاه بلند اخالقی این گونه واضح نبوده است .با این
حال ،ایاالت متحده به جای حمایت از ارادهی اکثریت مردم
افغانستان ،راه آسان مصلحت و یافتن راهحلهای مصلحتی موقت
را انتخاب کرد .دیپلماتها به جای حمایت از دموکراسی ،در ظرف
چند هفته یا ماه ،پست عجیب و غریب و غیر قانونی رییس اجرایی
را ایجاد کردند و با این کار شان قوطی دموکراسی را با لگد به
طرف پایین جاده زدند و «حکومت وحدت ملی» غیر قابل اعمال
را تحمیل کردند .با این حال ،از بسیاری جهات حکومت وحدت
ملی بدترین نتیجهی ممکن است .در بهترین حالت ،این یک
تفکر جادویی است .تاریخ معاصر افغانستان متاسفانه انباشته از
نمونههای حکومت وحدت ملی است که به شکل مصیبت باری
ناکام بوده اند و در تعدادی از این حکومتها ،همین بازیگرانی
را که امروز در صحنه اند ،دست داشتند .در میان آخرین آنها،
پیمانهای اسالم آباد و پیشاور اند که در آن عبداهلل ،عبدالرشید
دوستم (معاون اشرف غنی) ،محمد عطا (رهبر تاجک) و تعداد
زیادی در دو تیم انتخاباتی ،شامل بودند( .غنی خودش تمام سی
سال گذشته را دور از وحشت افغانستان و در ایاالت متحده ،لبنان
و اروپا گذرانده است).
این راه گیج کننده و غیر اصول در حالی دنبال شد که رهبران
ارشد ایاالت متحده میدانند که افغانستان فاقد زیربنای اجتماعی
الزم برای موثر بودن این گونه توافقنامهها است .در واقع ،تمام
حکومتهای وحدت ملی در افغانستان تا کنون نتیجهای جز ترور،
جنگ داخلی و هرج و مرج نداشته اند.
مشکل اصلی در اینجا غنی است که به باور خودش میتواند به
تنهایی افغانستان را نجات دهد .اگر غنی مرد محترمی میبود،
پس از آشکار شدن تقلب گسترده به نام او ،باید بخاطر منافع
افغانستان از روند رقابت در انتخابات ریاست جمهوری خودش
را کنار می کشید .وقتی این اتفاق نیافتاد ،ایاالت متحده باید بر
نشر گزارش اصلی انتخاباتی اتحادیه اروپا و حمایت از ریاست
جمهوری عبداهلل ،تاکید می کرد .عبداهلل ،صرفنظر از اینکه به

عنوان یک رهبر ،چه کاستیهایی دارد – و هیچ کسی نخواهد
گفت که او کامل است – برندهی بر حق بود .ایاالت متحده در
سال  2002دموکراسی غربی را بر مردم افغانستان تحمیل کرد و
پس از آن سه بار علیه آن اقدام کرد :در لویه جرگهی اضطراری
در سال  2002برای جلوگیری از بازگشت ظاهر شاه و به دنبال
آن پذیرفتن نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال های 2009
و .2014
در شرایط عملگرا ،انجام کار درست میتوانست برای منافع
استراتیژیگ درازمدت ایاالت متحده در منطقه بسیار بهتر
باشد .غنی نه تنها انتخابات ریاست جمهوری را باخت بلکه او
در افغانستان هیچ پایهی حمایت استراتیژیک ندارد .با پذیرفتن
برآورد گروه ناظر کمیسیون اروپا و تحلیل مرکز ایاالت متحده
برای نیروهای دریایی مبنی بر این که شش میلیون رای مشروع
به صندوقها ریخته شدهاند ،تعداد افغانهایی که تقریبا همه
پشتون اند و به غنی رای داده اند از  2.7میلیون بیش نیست .با
توجه به بهترین آمار موجود ،پشتونها تقریبا  42درصد جمعیت
افغانستان را تشکیل میدهند و حدود  8.4میلیون پشتون در سن
رای دهی قرار دارند .این بدان معنا است که غنی ،در بهترین
حالت ،حمایت  12درصد جمعیت افغانستان را که درسن قانونی
رای دهی قرار دارند ،با خود دارد که تمام آنها از عین گروه
قومیای که تمام طالبان را تشکیل میدهند .به عبارت دیگر ،غنی
در مقایسه با طالبان از حمایت کمتر برخوردار است( .سال گذشته
آسیا فوندیشن دریافت که یک سوم افغانها به گروههای مخالف
مسلح دولت ،در درجه اول به طالبان ،عالقه دارند).
وقتی در ماهها و سالهای آینده همه چیز یک طرفه خواهد بود،
ایاالت متحده به گروهی از افغانها ضرورت خواهد داشت تا نقش
پیشمرگههای کردی در عراق امروز ،را بازی کنند :یک گروه
سازماندهی شده و قابل اعتماد که نیروهای ما بتوانند با آن کار
کند .در حالی که طالبان به شکل اجتناب ناپذیری کنترول نیم
جنوبی کشور را پس از خروج نیروهای امریکایی به دست خواهند
گرفت و در حالی که اردوی ملی افغانستان که تعداد نیروهای آن
یک نهم تعداد نیروهای ارتش جمهوری ویتنام جنوبی است ،باید
از مساحت چهاربرابر دفاع کند و دیگر به حکومت وحدت ملی
مانند ارتش جمهوری ویتنام جنوبی اعتقادی ندارد ،ما ضرورت
داریم تا امنیت قلمروی را برای راهاندازی عملیات علیه طالبان
و به پرواز درآوردن هواپیماهای بدون سرنشین علیه پایگاههای
تروریستها در شمال پاکستان و جنوب افغانستان ،تامین کنیم.
در سال  2001در افغانستان ،این گروه ،اتحاد شمال عبداهلل بود که
نظر به گفتههای تحلیلگران ارشد حکومت ایاالت متحده که من
با آنها صحبت کردم ،حمایت  55درصد جمعیت افغانستان ،کل
وزارت دفاع و بیش از  85درصد افسران ارتش ملی افغانستان را با
خود دارد .پیشمرگههای افغان ما در آینده ،قطعا حامیان پراکندهی
پشتون غنی در پارههای خطرناک و تقریبا غیر قابل دسترس
جنوب افغانستان نخواهد بود .در پنج سال آینده ،ایاالت متحده بار
دیگر به پایگاهی برای راهاندازی عملیاتها و به یک همکار در
افغانستان ضرورت خواهد داشت تا تروریستان را در جنوب آسیا و
آسیای مرکزی در حاشیه نگه دارد .همانطور که وینستون چرچیل
یک بار گفته بود« :امریکا همیشه کار درست را انجام خواهد داد،
البته پس از استفاده از تمام گزینههای دیگر» .ما صرف میتوانیم
امیدوار باشیم که تا آن زمان با متحدان حیاتی مان کامال بیگانه
نشده باشیم.

5

احمد شفایی
بیبیسی

پنجشنبه 2میزان1393 ،سال سوم شماره 674

وحدت ملی

حکومت

نامزدان دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بعد از اینکه انتخابات
افغانستان با بن بست مواجه شد ،موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی افغانستان
را امضا کردند .براساس این موافقت نامه هر دو نامزد برسرتعیین مقامهای بلندپایه
براساس "تساوی" و اصل "شایسته ساالری" تاکید کرده و قرار است که در دولت
وحدت ملی قدرت به صورت "عادالنه" تقسیم شود و به همین دلیل اعالم شده که
انتخابات بازنده و برندهای ندارد.
با توجه به این موافقتنامه اکنون این سئوال مطرح است که آیا با ترکیب و ساختار
کنونی ،حکومت کارا ،قانونمدار و پاسخگو ایجاد خواهد شد؟ بیبیسی این سئوال
را از تعدادی از صاحب نظران افغان در داخل و خارج این کشور مطرح پرسیده است.
عتیق اهلل بریالی_ کارشناس
مسائل استراتژیک
يكی از مالزمههای خروج از بحران،
پذيرش اين امراست كه قواعدی كه
منتج به بحران شدهاند يا خوب به
كار گرفته نشدند و يا هم كارايی
مطلوبی نداشتهاند؛ بنا يكی از
شيوههای خروج از بحران ،پذيرش
راه كارهای جديد است .دولت
وحدت ملی به عنوان راه كار جديد،
دهليزی برای خروج از بحرانی است
كه در انتخابات رياست جمهوری تبارز نمود ،ريشه در گذشتههای دور و نزديك
داشت.
تطبيق مفاد اين توافق احتماال مشكلترين مرحله در ايجاد دولت وحدت ملی خواهد
بود .اين توافق وظائفی را پيش روی اين دولت قرار میدهد كه نياز به تيوریها،
طرزالعملها و لوايح جديدی را دارد كه قسمتی از آن در كشورما سابقه نداشته و
قسمتی ديگر آن از پيشفرضهای متفاوتی ميان اعضای اين دو تيم برخوردارد
است .اين امر مشخص ًا نياز به بازانديشی اعضای هر دو تيم دارد؛ كه به طور كل
ايجاب ايجاد گفتگو در سطح ملی را مینمايد .اين امر ما را در انتظارات مان چه به
لحاظ زمان اجراء و چه به لحاظ تاثير و تبعات نگاههای متفاوت طرفين درميان دولت
و جامعه محتاط تر مینمايد.
در كل ازين كه تطبيق مفيد توافقات و اجرائی شدن ايدهای دولت وحدت ملی تا
حدود زيادی منوط به تعريف و ديد مشترك نسبت به نيازهای ملیاست ،تا اين جای
كار ،ازينكه رهبران هر دو تيم از خواستهای حد اكثری خود گذشته و به تعامل
تن داده میتوان گفت كه هردوی آنها به صورت كل ،نگاه و تفسيری مشترك از
تهديدات و نيازهای آينده دارند.
شاه حسین مرتضوی -سردبیر
روزنامه ۸صبح
حکومت وحدت ملی حکومتی از
روی ناگزیری است .این حکومت نه
دلخواه آقای احمدزی است ونه هم
دلخواه آقای عبداهلل .وقتی روند با
بن بست مواجه شد گزینهای دیگر
نبود .افغانها به جای جنگ تن به
چنین حکومت دادند.
حکومت وحدت ملی از دو برنامه
متضاد احمدزی وعبداهلل تشکیل
میشود ،بنا براین نمیتواند خیلی کارا و موثر باشد .در ضمن گمان می رود که
حضور خیلی افراد در این تر کیب مصلحتی باشد تا از روی تخصص و لیاقت .همین
امر سبب خواهد شد تا میزان کارآمدی و پاسخگویی به حد اقل برسد.
عمر صمد -پژوهشکر ارشد
در بنیاد آمریکایی جدید در
آمریکا
کارآیی ،قانون مداری و پاسخگوی
دولت وحدت ملی بستگی به سطح
و کفیت مشارکت میان دو رهبر
دارد .اگر آنان معیارهای معتبر و
قابل قبول و شرایطی برای انتصاب
و تدوین راهکارها داشته باشند ،ما
میتوانیم بگوییم که بله آنان قادرند

از دید صاحب نظران

این کار را بکنند .ما میتوانیم بر چالشها و مشکالت غلبه کنیم و به صورت موثر
حکومت کنیم.
ولی اگر آنان به مسایل کوچک سیاسی بچسپند و تصمیم گیری را شخصی کنند در
آن صورت با مشکالت روبرو خواهند شد و حکومت وحدت ملی از هم خواهد پاشید.
زرقا یفتلی-
فعال جامعه مدنی
به نظر من آینده را نمیتوان
پیش بینی کرد ،ولی امضای این
موافقتنامه تنها راه برای بیرون
رفت از مشکالت سیاسی کنونی
افغانستان و تنها راه حل برای
وضعیت کنونی کشور بود.
شش ماه از انتخابات میگذشت و
مردم عادی بیشترین صدمه را دیده
بودند؛ فقر و بیچارگی مردم افزایش
یافته و تنها راه حل ایجاد حکومت وحدت ملی بود.
سلیمان الیق_ سیاستمدار و
نویسنده
ساختار حکومت وحدت ملی مقداری
قابل تامل است و روند انتخابات
افغانستان در اثر برخوردهای تنگ
نظرانه شش ماه دوام کرد .تعداد
از کسانی که در این روند بودند از
زمان پیکار در زمان جهاد مشکالتی
داشتند و بعد وارد این دولت شدند و
عدهای با القاب و بدون القاب آمدند
و صاحب سرمایه شدند؛ امکانات و
کمکهای بین المللی توسط آنان ضایع شد ،تغییرات هم در کشور آمده ولی به
تناسب کمک این تغییرات کم است.
این افراد در مسند قدرت بودند و آدم نمیتواند بگوید که دولت قدرت مند بوجود
میآید ،کاش این افراد که در روند انتخابات قوانین را زیر پا کردند ،بتوانند درایجاد
یک دولت قانونی و پیشرو توانایی خود را به مردم نشان دهند .تحقق این کار در
سه ماه اول اشغال قدرت توسط این دولت معلوم خواهد شد .معلوم شود که آیا این
دولت برای توسعه ،وحدت ملی و پیدا کردن جایگاه بین المللی افغانستان کاری
خواهد کرد یا نه؟
عبدالحفیظ منصور-
عضو مجلس نمایندگان
افغانستان
درباره قانونمداری و دموکراسی
دو دیدگاه کالسیک که مدل
دموکراسی قرن  ۱۹و  ۱۸است و
دموکراسی طرحهای جدید وجود
دارد .دموکراسی مشورتی ،شورایی،
کثرت گرا و مشارکتی تجارب جدید
از دموکراسیاست .جامعه جهانی
در اوکراین ،عراق و مصر امتحان
کردند که حکومت  ۵۰درصد بعالوه یک جوابگو نبود.
با توجه به این تجارب ،حکومت وحدت ملی یک نیاز نه بلکه به عنوان یک ضرورت
بین المللی بود .جامعه جهانی به رهبری آمریکا تمام کمکهای خود را مشروط به

تشکیل حکومت وحدت ملی ساخته بود ،به هیچ وجه حکومت دموکراسی اکثریتی
 ۵۰درصد جمع یک برایش قابل قبل نبود و واضیح به دو نامزد گفته بود که اگر یکی
در راس بیاید ،دیگری اگر در کنارتان نباشد قادر به حل مشکل افغانستان نخواهید
بود و دنیا نمیخواهد سرمایهگذاری خود را به هدر دهد.
با توجه به تجربه بین المللی و قانون اساسی افغانستان ،من تاسیس این نوع حکومت
را مطابق قانون اساسی و به نفع افغانستان میدانم و به آیندهاش هم امیدوارم.
مردم با توجه به تجربه احزاب و گروههای سیاسی که در  ۴۰سال گذشته به صورت
متحد و مشارکتی نتوانستند خوب عمل کنند ،نگرانند .بطور مثال حزب خلق و پرچم
به صورت متحدان سیاسی خوب عمل نکردند و در زمان حکومت اسالمی به رهبری
مجاهدین نیز جمعیت اسالمی و حزب اسالمی خوب و متحدانه عمل نکردند.
خوش بینی ما این است که رئیس جمهور و رئیس اجرائیه تجارب خوبی از سیاست
جدید و جهان دارند ،پیچیدگی و مشکالت افغانستان را درک میکنند و آنها میتوانند
به خوبی مشکالت افغانستان را درک کنند.
پژوهشگر

تمیم عاصی-
اقتصادی و انرژی
حکومتهای وحدت ملی همانند
یک شمشیر دو سر است که نظر به
ضرورت زمان و تاریخ در کشورهای
کثیرالقومی و درعدم نبود احزاب
فراگیر ملی بوجود میآید .موثریت
آن مربوط و منوط به مدیریت و
روحیه همکاری فی ما بین رهبران،
شامل رئیس جمهوری و رئیس
اجرایی ،است.
کشورهای همانند کنیا ،زیمباوی و فلسطین تجربه حکومتهای وحدت ملی را دارند
که کارایی و ناکاراییهای خود را دارند .تجربه تاریخی حکومتهای وحدت ملی با
دو مرکز قدرت متاسفانه در افغانستان ناکام بوده است .تجربه حکومت های وحدت
ملی در زمان مشروطه آغاز شد که در آن صدر اعظم ها و رئیس شورای وزیران از
طرف شاه تعیین میشد ،در زمان حکومت کمونیستها ادامه داشت تا اینکه در دور
حکومت استاد ربانی با صدر اعظمی گلبدین حکمتیار این نوع ساختار نظام خاتمه
یافت.
مردم افغانستان از نگاه عرفی به دو مرجع قدرت عادت سیاسی ندارند .بنا باید منتظر
نشست و دید که این دو رهبر با دو پایگاه و دیدگاه مختلف سیاسی و اقتصادی
چگونه خواهند توانست با هم در محور یک برنامه و تیم کاری فعالیت نمایند .در
آنسوی این سکه – حکومت وحدت ملی همچنین یک فرصت طالیی را برای یکجا
نمودن بهترین استعدادها و افراد شایسته دو تیم برای ساختن یک افغانستان مرفه
و با ثبات فراهم میسازد.
حفیظ اهلل عمادی -استاد
دانشگاه در آمریکا
دموکراسی اعمال شده توسط قدرت
های امپریالیستی منجر به ایجاد
دموکراسی و احترام به قانون و سایر
موارد این چنینی در کشورهای در
حال توسعه نمی شود ،بلکه باعث
شکست قانون شده و بی ثباتی
اجتماعی و سیاسی را افزایش می
دهد.
ایجاد حکومکت وحدت ملی در
افغانستان که با میانجی گری و مداخله آمریکا بوجود آمد ،باعث تغییر وضع موجود
نخواهد شد .همان افرادی که با سرمایه اکثریت خاموش سرمایه دار شدند و قانون را
نقض کردند اکنون ادعا دارند که در راستای دولت وحدت ملی کاری می کنند ،بنابر
این نمی توان از حکومت اینچنینی انتظار داشت که به مردم حسابده باشد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Shah Hussain Murtazawi
صدای پای داعش در غزنی!
طالبان نقاب پوش دیروز در مسیر راههای ولسوالیهای
غزنی به مرکز مصروف تالشی موترها بوده اند .ظاهرا
لشکر داعش اکنون به افغانستان نیز ظهور کرده است.
والیت غزنی از سوی مقامهای امنیتی به حال خود رها شده است .ولسوالی ناوه سالها
در کنترول طالبان قرار دارد .مسیر گیالن به جاغوری مسدود است .در اخرین مورد
طالبان مسیر قیاق به ولسوالی های ناهور ،مالستان واجرستان را نیز بسته کردهاند .بیش
از چند هفته است کسی به صدای وکالی غزنی هم توجه نمی کند .اگر غزنی را اداره
نمی توانند اجازه دهند ،تا هستههای دفاع خودی برای دفاع از این والیت شکل گیرد.

بافرارسیدنپاییز،مراقبافسردگیفصلیباشید
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JafarRasouli

دیروز حامد کرزی خدا حافظی کرد؛ یعنی دیروز پایان دوره
ی او بود .حکومت یک حاکم در سرزمین پر ماجرای چون
افغانستان به مدت سیزده سال اگر تشریح شود؛ مثنوی
هفتاد من کاغذ میگردد .من به رابط کرزی و هزاره اشاره

می کنم.
درک من این است که او به هزاره ها هم حسن نیت داشت هم هیچ تشویش از ناحیه
هزارهها نداشت .اما چرا جایگاه سیاسی مردم هزاره روز به روز در دورهی سیزده سالهی
حکومت ایشان تنزل کرد؟
در زمان که در جنوب جنگ بود؛ سخت محتاج این بود که دیگر مناطق آرام باشد .از این
که هزارهها زندگی مسالمت امیز را انتخاب کرده بودند؛ قطعا خوش حال بود .دو مثال
می آورم تا نشان دهم که او رفتار اجتماعی -سیاسی مردم هزارهی افغانستان را خیلی
قلبا میپسندید .من بارها شاهد بودم که پیشرفت معارف را در ولسوالی جاغوری برای
مردم که از جنوب می آمدند؛ مثال می زد .آنها را تشویق میکرد که کار کنند که مردم
جاغوری میکنند .یک بار یادم است که به مخاطبان خود با افتخار می گفت :جاغوری
در افغانستان اول است .من متوجه لحن و ژست و حرکات در چهره وی بودم .همهی
حرکات و لحن و کالم او این معنی را می داد که مردم جاغوری را ستایش میکند.
مثال دوم ـ بعد از انتخابات ۲۰۰۹؛ اعضای برجستهی تیم کمپاین وی  -حدود ۴۰۰
نفر به ارگ -قصر سالم خانه -دعوت شدند که من نیز در میان آنها بودم .افغانستان
 ۳۴والیت دارد اما بدون تناسب به دفعات از بامیان نام برد .حس می کردم که تعداد از
حضار از این تکرار ناخرسند میشوند.
لیکن علت ناکامی سیاسی مردم هزاره در چیست؟ نظر من این است که سیاسیون این
قوم همدیگر را بسیار تخریب کردند .محال است که یکی از چهرههای ریز یا درشت در
محضر کرزی از رقیب هزارهی خود بدگویی نکرده باشد .نتیجهی این مسابقهی تخریب
بی اعتباری همگان شد.
عامل دیگر این بود که هر کسی که به کرزی معرفی گردید؛ کوتوله فردی دیگر بود.
مردان و زنان توانا ترـ البته تعدادشان خیلی پرشما نیستند -در حاشیه ماندند.
مطلب مهم دیگر این بود که چهرههای هزاره مورد حمایت غرب نبودند.
خالصه این که ناکامیهای سیاسی مردم هزاره ریشهی درون قومی داشت.


Mukhtar Wafayee

شمال و روزهای دشوار
شمال پس از پایتخت ،نبض تحوالت و تصمیمگیریهای
سیاسی در میان دو تیم انتخاباتی را در دست دارد .اکنون
که رهبران این دو تیم پس از شش ماه مشاجره بر س ِر
تقسیم قدرت کنار آمدند ،انتظار میرود چهرههای برجستهی این دو تیم که در
شمال افغانستان از قدرت زیادی برخوردار اند و سرنوشت آیندهی شمال ،به چگونگی
عملکرد و تساهل آنان وابسته است نیز کنار آمده و در برابر حساسیت اوضاع امنیتی،
اقتصادی و اجتماعی ،کم ِر همت بسته و دست همدیگر را برای وحدت و همدیگر
پذیری بفشارند.
شمال ،اکنون روزهای دشواری را تجربه میکند .طالبان آخرین همت شان را برای بر
اندازی اوضاع بکار میبرند و ر ِد پای ناآرامیها در حومههای برخی از شهرها رسیده
است .گسترش نا آرامیهای اجتماعی نیز در شهرها و دهات احساس شده و انتظار
میرود در صورتِ تداوم تقابل میان قدرتمندان و بخصوص جنرالهای شمال ،اوضاع
از کنترول خارج شده و دهشتگران و یاغیانی بنام طالب اوضاع را در دست بگیرند.
اینروزها ،حرف از جابجاییها در قدرتهای محلی شمال روی زبانهاست:
حکومت به رهبری
ِ
 -1اخیراً شایعاتی در مورد اینکه آقای عطامحمدنور والی بلخ در
اشرف غنی احمدزی کار نخواهد کرد و از مقام والیت بلخ کنارهگیری میکند منتشر
شد .ضمن اینکه این شایعه ،بی اساس خوانده شد ،موضعگیری اخیر والی بلخ،
حمایت وی را از حکومت وحدت ملی نشان میدهد .منابع موثق نیز میگویند که
آقای نور مصمم است ،در مقام اش بماند و برنامههای سیاسی آینده اش را از همینجا
مدیریت کند.
 -2جنرال جمعه خان همدرد ،فرمانده مورد اعتماد گلبدین حکمتیار رهبر قدرتمند
حزب اسالمی و والی کنونی والیت پکتیا که در تیم تحول و تداوم حضور دارد و
نبض تپش این تیم را در شمال مدیریت میکرد ،گفته میشود ،بحیث والی والیت
کندز معرفی خواهد شد.
هرچند آقای همدرد نیز این جابجایی را تایید نکرده و میگوید فقط در این مورد
شنیده است ،اما امیدوارم جابجاییهایی که در قدرتهای محلی شمال در آینده
صورت میگیرد ،رویاهای ما را از حکومت وحدت ملی و شعارهای رییس جمهور
اشرف غنی ،تحقق بخشد.
بخواهیم یا نخواهیم ،سرنوشت شمال را مثل همیشه چگونگی عملکرد جنرالها و
رهبران مردمی تعیین خواهد کرد .جنرالها و رهبرانی که برخی از آنان دوران ساز
بوده اند و در سایهی آنان حمایتهای میلیونی تودهها نهفته است .جنرال عبدالرشید
دوستم ،جنرال عطامحمدنور ،جنرال جمعه خان همدرد و حاجی محمد محقق از جمله
کسانی اند که نبض شمال را در دست دارند .حاال که سرانجام ناخنهای رنگی مردم
به حکومت وحدت ملی انجامید ،امید است ،این رهبران که قدرتهای عظیم مردمی
صداقت بیشتر ،به گذشته پشت پا زده و آیندهی
ِ
را با خود دارند ،با درایت کامل و
شمال را روی میز همگرایی ترسیم و عملی کنند.

افسردگی میتواند دالیل و انواع مختلفی داشته باشد که
یکی از انواع این اختالل که البته از شایعترین انواع آن
محسوب میشود ،افسردگی فصلی نام دارد .شاید شما نیز
با تغییر فصول ،تغییراتی را در خلقیات خود حس کرده
باشید.
برای مثال ،اغلب مردم با فرارسیدن پاییز به دلیل کمشدن
مدت زمان تابش نور خورشید در برخی روزها ،دچار نوعی
افسردگی موسوم به «اختالل عاطفی فصلی» یا به
اصطالح ،افسردگی فصلی میشوند .در چنین شرایطی،
اطالع از عوامل تشدیدکنندهی این اختالل و در نتیجه
پیشگیری از این عوامل ،ضروری است.
سایت تخصصی سایک سِ نترل نوشت :شش عامل
تشدیدکنندهی افسردگی و راههای مقابله با آن از دید
روانشناسان به شرح زیر است:
استرس:
به گفتهی دکتر «دبورا سرانی» ،روانشناس بالینی
دانشگاه «آدلفی» امریکا ،استرس زیاد موجب ترشح
هورمون کورتیزول میشود که این هورمون نیز به
نوبهی خود عامل بروز حالتهای برانگیختگی ،هیجان
و زودرنجی است که این خود موجب فشار بر جسم و
ذهن ما میشود .به اعتقاد سرانی ،برای کاهش استرس
میتوانیم بخشی از فعالیتهایمان را به دیگران محول
کنیم یا با تقسیم آنها به چند بخش ،سبکتر از وضعیت

فشار و اضطراب خارج شویم .وی معتقد است که در کنار
این راهکارها از به عهده گرفتن فعالیتهای زیاد در خانه،
مدرسه و محل کار باید پرهیز کرد.
خواب نامنظم:
ارتباط میان خواب و افسردگی بسیار پیچیده است.
افراد افسرده معموال خواب نامنظمی دارند و افرادی که
اختالل خواب ،بهخصوص بیخوابی دارند ،بیشتر مستعد
افسردگی هستند .خواب کم یا بسیار زیاد ،هردو میتوانند
افسردگی را تشدید کنند .بنابراین ،خواب کافی و منظم
از بدتر شدن عالیم افسردگی جلوگیری میکند .در واقع
داشتن یک دوره خواب ثابت ،کیفیت و کمیت خواب را
بهبود میبخشد.
دکتر سرانی همچنین میگوید :روزانه در ساعات
مشخصی بخوابید و از خواب بیدار شوید و در صورتی
که در طول روز میخوابید ،نگذارید خواب شبانهیتان را
تحت تأثیر قرار دهد.
تغذیهی نامناسب:
ارتباط میان تغذیه و حالتهای روحی نیز تاحدود قابل
توجهی پیچیده است .اما برخی از مطالعات نشان میدهند
که میان برخی از غذاها و بروز و تشدید افسردگی ارتباط
وجود دارد .برای مثال ،بر اساس این مطالعات ،میان
استفاده از غذاهای چرب و خطر ابتال به افسردگی
رابطهی مستقیم وجود دارد .بهطور کلی تغذیهی ناسالم

میتواند از عوامل مهم در تشدید این اختالل باشد.
افراد منفیباف و سمی:
دکتر سرانی از آدمهای منفیباف به عنوان افراد «سمی»
یاد میکند و معتقد است ،تا جایی که امکان دارد ،باید
از تعامل با این افراد دوری کرد یا حداقل با افرادی در
ارتباط بود که نقش منفی افراد مضر را خنثا کنند .روی
افراد قدرتمند به لحاظ روحی متمرکز شوید ،چرا که در
شرایط افسردگی باید تفکرات منفی را تبدیل به مثبت
کرد .بنابراین ،داشتن اطرافیانی که تأثیر مثبت روی شما
دارند ،روند درمانی شما را بهبود میبخشد.
رسانهها:
اخبار و گزارشهای ناراحتکننده و آزاردهنده ،افسردگی
را تشدید میکنند .بنابراین ،مطالبی را برای مطالعه
انتخاب کنید که با آنها احساس آرامش میکنید.
عکسالعمل به سالگردها و مناسبتها:
برخی افراد زمانی که به تاریخ سالگردها ،مناسبتها
و قرارهای خاص نزدیک میشوند ،بهطور ناخودآگاهی
دچار عالیم افسردگی میشوند .اتفاقاتی از این دست از
شکست عشقی تا یک قرار مالقات استرسزا با پزشک
را در برمیگیرند .راهحل این مسئله ،استفاده از تقویم و
آمادگی قبلی برای چنین روزهایی است( .برترینها)

زندگیدرسایهیکاربندایاکساید

سازمان جهانی هواشناسی ،گزارش جدیدی منتشر
کرده که بر اساس آن میزان گازهای گلخانهای در جو
افزایش داشته و میزان کاربن دای اکساید در جو رکورد
جدیدی ثبت کرده است.
غلظت کاربن دای اکساید که اصلی ترین دلیل گرمایش
جهانی به شمار میآید ،به باالترین میزان خود در ۳۰
سال گذشته رسیده است .سالهاست دانشمندان از
خطرات افزایش تولید گازهای گلخانه ای و افزایش
دمای کره زمین هشدار میدهند.
کاربن دای اکساید در حالت عادی عنصری ضروری
برای زندگی است .این گاز به گیاهان سبز امکان
میدهد ،نور خورشید را به انرژی تبدیل کنند ،ولی اگر
مقدار کاربن دای اکساید از میزانی خاص باالتر برود،
مانند تلهی حرارتی عمل میکند و موجب گرم شدن
زمین میشود .دانشمندان معتقدند ،میزان گازهای

گلخانهای در جو پس از انقالب صنعتی افزایش پیدا
کرده و این افزایش از سال  ۱۹۹۰شتاب بیشتری
گرفته است.
طبق گزارش سازمان جهانی هواشناسی ،میزان غلظت
کاربن دای اکساید در جو سال  ۲۰۱۳نسبت به میزان
آن پیش از انقالب صنعتی ۱۴۲ ،درصد افزایش پیدا
کرده است .همچنین دیگر گازهای گلخانهای نیز
افزایش قابل توجهی داشتند؛ برای نمونه ،غلظت گاز
میتان  ۲۵۳درصد و نایتروجن  ۱۲۱درصد نسبت به
پیش از انقالب صنعتی افزایش داشته است.
گزارش سازمان جهانی هواشناسی نشان میدهد ،میزان
گازهای گلخانهای بین سالهای  ۲۰۱۲و ۲۰۱۳
بیشتر از هر زمانی از سال  ۱۹۸۴تا کنون افزایش پیدا
کرده است .مهمترین علت این میزان افزایش غلظت،
جذب کمتر کاربن دای اکساید در اکوسیستمهایی مانند

جنگلهاست که سخت تخریب شدهاند و همچنین
افزایش تولید گازهای گلخانهای است.
همچنین در گزارش ساالنهی این سازمان برای اولین
بار آمارهایی مبنی بر اسیدی شدن اقیانوسها به علت
افزایش گازهای گلخانهای در جو آمده است .با افزایش
جذب کاربن دای اکساید هوا در آب اقیانوسها ،ترکیب
شیمیایی آب نیز اسیدیتر میشود .اسیدی شدن آب
دریاها را یکی از عاملهای برهمزنندهی چرخهی
زندگی بسیاری از گونههای دریایی میدانند.
همچنین اسیدی شدن آب دریاها بهطور غیرمستقیم
موجب تشدید تغییرات آب و هوایی نیز میشود .با
گذشت زمان ،اقیانوسها دیگر قادر به جذب کاربن
از جو نخواهند بود و در نتیجه گازهای گلخانهای
بیشتری در جو تجمع میکنند.
(جام جم)
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آربلوا :رونالدو ميتوانست 6گول بزند

آلوارو آربلوا ،مدافع ریال مادريد پس از پيروزي
1-5سپيدپوشان مقابل الچه و چهار گولي که
رونالدو به ثمر رساند ،عنوان کرد که عملکرد
کريستيانو« ،باورنکردني» بود .ستاره پرتغالی شب
گذشته موفق شد دومین هت تریک پیاپی خود
را با زدن  4گول در پنجمین بازی اللیگا به ثبت
لزنان  9گوله شود.
برساند و در جدول گو 
آربلوا در مصاحبه با سایت رسمی باشگاه ریال
گفت« :آرامش خود را حفظ کردیم .آرام بودیم

و رونالدو فوقالعاده بود .کاری که او م یکند،
باورنکردنی است .او  4گول به ثمر رساند ولی
م یتوانست این تعداد را به  6برساند».
آربلوا سپس راجع به بازی بعدی ریال مقابل ویاریال
گفت« :بازی بسیار سختی خواهد بود .آنها تیم
بسیار خوبی هستند و یک امتحان مشکل پیش
روی ماست .آنها سرمربی فوقالعادهای دارند و
فوتبال زیبایی بازی م یکنند .باید با قدرت پیش
برویم و آنجا پیروز شویم».



حمايت کلوپ از صحبتهاي گوارديوال

يورگن کلوپ ،سرمربي دورتموند به حمايت از
صحب تهاي پپ گوارديوال مبني بر صدمه زدن
فشردگي بازيها به بازیکنان پرداخت .سرمربی
بایرن مونیخ عنوان کرد که طریقه چینش بازیها
در فوتبال مدرن ،به شدت به بازیکنان صدمه
م یزند و کلوپ نیز هشدار داد که اگر همین
وضع ادامه پیدا کند ،بازیکنان در  30سالگی از
فوتبال خداحافظی م یکنند.
او در مصاحبه با بیلد گفت« :در  10سال آینده،
دیگر بازیکنی وجود نخواهد داشت که تا 35

سالگی بازی کند .بازیکنانی که قبال بازی
م یکردند ،به نظر فراموش کردهاند که در سن
باال ،فوتبال بازی کردن ب رایشان سخت م یشد.
باید اوضاع را مثل گذشته کنیم.
یورو  2016را با  24تیم پیش رو داریم زی را بعضی
مردم از این ایده خوششان آمد .ب رای بازیکنان،
این اصال منطقی نیست».
کلوپ سپس درباره وضعیت هوملس گفت:
«متس هوملس خوب به نظر م یرسد .او بدون
مشکل تمرین م یکند».



لواندوفسکي:ميتوانستميکگولديگربزنم

روبرت لواندوفسکي ،مهاجم بايرن مونيخ پس از
پيروزي  0-4مقابل پادربورن و گولزن ياش ب راي
بايرن ،عنوان کرد که دوست دارد به اين روند
ادامه دهد تا منتقدانش حرفي ب راي گفتن نداشته
باشند .مهاجم لهستانی اولین گولش ب رای بایرن
در بونسد لیگا را به ثمر رساند تا در مجموع ،در
 8بازی ب رای بایرن 2 ،گول به ثمر رسانده باشد.
لوا معتقد بود که اگر کمی خوش شانس بود،
م یتوانست گول دوم را هم به ثمر برساند.

او در مصاحبه با  Abendzeitungگفت:
« 20دقیقه اول بازی تا  0-2شدن مسابقه
فوقالعاده بود .من یک گول زدم و بازی در
نهایت  0-4به پایان رسید .همه چیز عالی بود.
ولی اگر یک گول دیگر م یزدم ،بی شتر راضی
م یبودم .م یتوانستیم با اختالف بی شتری پیروز
شویم .احساس خوبی دارم .اولین گولم در خانه
ب رای بایرن بسیار لذت بخش بود».

ورزش
راجرز:
اشتباهات زيادي انجام ميدهيم

برندن راجرز ،سرمربي ليورپول پس از پيروزي در ضربات پنالتي
مقابل ميدلزبرو ،عنوان کرد که که تيمش اشتباهات زيادي در
جريان بازي انجام م يدهد .بازی در وقتهای اضافه با نتیجه
 2-2به پایان رسید و در ضربات پنالتی ،لیورپول موفق شد با
نتیجه  13-14پیروز شود و به یک شانزدهم صعود کند .راجرز
عنوان کرد که تیمش باید جلوی اشتباهات زیادی که در جریان
بازی انجام م یدهد را بگیرد.
او در جمع خبرنگاران گفت« :فصل را عالی شروع نکردیم و هنوز
به روزهای خوب نرسیدهایم .فکر م یکنم در لیگ برتر و در این
جام اتحادیه نشان دادیم که شخصیت جنگندگی داریم .از اینکه
صعود کردیم مسلما راضی هستم .بازی طوالنی بود و ب رای
بازیکنان جوانمان ،بدون توجه به اینکه چطور پیروز شدیم،
تجربهی خوبی بود .خوب کار کردیم ،ولی عالی نبودیم .باید
پیشرفت کنیم .در حال حاضر اشتباهات زیادی انجام م یدهیم
که به خاطر همآنها ،مجازات م یشویم و گول م یخوریم .گول
اولی که دریافت کردیم ،ناامید کننده بود ،حتی روی صحنه گول
دوم هم خیلی ضعیف کار کردیم».


رونالدو از رکورد مسي پيشي گرفت

وين روني ،مهاجم منچستريونايتد عنوان کرد
که با وجود شروع ضعيف ،او از فصل جاري
لذت م يبرد .یونایتد در آخرین دیدار خود
مقابل لسترسیتی ،در حالی که  1-3پیش
افتاده بود ،در نهایت  3-5شکست خورد.
شاگردان لوئیس فان خال ،در حال حاضر در
ردهی دوازدهم جدول قرار دارند و در  5بازی
خود ،تنها  1پیروزی کسب کردهاند .با این
حال ،کاپیتان رونی عنوان کرد که کیفیت
باالی بازیکنان یونایتد ،به زودی تغیی راتی در
نتایج این تیم به وجود خواهد آورد.

او در صفحهاش در شبکه اجتماعی نوشت:
«به نظر م یرسد بسیاری از مردم ،پس از
بازی روز یکشنبه ،ما را از کورس قهرمانی
خارج م یدانند ولی اینطور نیست .وقتی به
رختکن تیم نگاه کردم ،بازیکنانی با کیفیتی
باورنکردنی دیدم و همچنین سرمربی که دقت
فوقالعادهای روی جزئیات دارد و شکی ندارم
که تیم ما موفق خواهد بود».
یونایتد روز شنبه در اولدترافورد میزبان وست
هم خواهد بود.



روبن :بايد به همين روند ادامه دهيم

آرين روبن ،هافبک بايرن مونيخ پس از پيروزي
 0-4تيمش مقابل پادربورن عنوان کرد که
باواررياي يها بايد به همين روند ادامه دهند.
شب گذشته بایرن موفق شد با گولهای ماریو
گوتزه ،مولر و لواندوفسکی 0-4 ،پادربورن را
شکست دهد و به صدر جدول بازگردد .روبن
که در  3گول ،تاثیر مستقیم داشت ،عنوان

کرد که از عملکرد تیمش خوشحال است.
او گفت« :مهم بود که پیروز شویم و از فشار
خارج شویم .مسلما تیم برتر زمین بودیم .آنها
در ابتدا ب رای مهار ما دچار مشکل شده بودند.
ما بی شترین استفاده را بردیم و  0-2پیش
افتادیم .این اولین پیروزی ما با اختالف زیاد
بود و باید به همین روند ادامه دهیم».



تورس :حاضرم گولم را با پيروزي ميالن عوض کنم



بالن :زالتان هيوالي حرفهاي گري است

لورن بالن ،سرمربي پاري سن ژرمن ،با حمايت
از زالتان اب راهيموويچ ،مهاجم باتجربه تيمش ،او
را «هيوالي حرفهاي گري» توصيف کرد .این
ستاره سویدنی که فصل جدید لیگ فرانسه را
فوقالعاده شروع کرد ،به دلیل آسیب دیدگی
نم یتواند در دیدار فردا شب مقابل کان به میدان
برود اما بالن معتقد است این استراحت اجباری
در طوالنی مدت به نفع تیمش خواهد بود.
او به خبرنگاران گفت :زالتان دوران دشواری
را پشت سر م یگذارد اما ما تالش م یکنیم تا
به او کمک کنیم .او مانند خیلی از بازیکنان

روني :از کورس قهرماني خارج نشدهايم

بزرگ دیگر همیشه م یخواهد بازی کند و دوست
ندارد حتی تعویض شود .او یکی از لیدرهای تیم
ماست .گاهی اوقات مجبورم او را تعویض کنم
زی را به زودی  33ساله می شود و نیاز به استراحت
دارد.
او یک مبارز است .وقنی گول م یزند ،به دنبال
گولهای بی شتر است .او یک هیوالی حرفهای
گری است .اما او در فهرست تیم ب رای دیدار
مقابل کان حضور ندارد .او همچنان ریکاوری
انجام م یدهد و ما نم یخواهیم او بار دیگر دچار
آسیب دیدگی شود.



ریال مادرید در حال برنامهریزی
برای جذب رحیم استرلینگ

کريس رونالدو ،با زدن  4گول به الچه در بازي امشب ،تعداد
گولهاي خود ب راي ریال در الليگا را به  208گول رساند .کریس
رونالدو با  4گولی که امشب وارد دروازه الچه کرد ،به یک قدمی
رکورد دی استفانو رسید .این سومین باری بود که رونالدو در یک
بازی موفق به زدن  4گول ب رای ریال م یشد .دی استفانو این کار
را  4بار ب رای ریال انجام داده بود.
رونالدو اولین بار در تاریخ  23اکتبر  2010،در پیروزی  1-6مقابل
راسینگ سانتاندر 4 ،گول به ثمر رساند و سپس در پیروزی 6-2
مقابل سویا ،در تاریخ  7می  ،2011این کار را تکرار کرد.
رونالدو همچنین موفق شد تا در دو بازی متوالی سه گول به ثمر
برساند .پیش از او تنها هیگواین ،باریناگا،نارو و آلدای موفق به
انجام این مهم شده بودند.
رونالدو ب رای هشتمین بار توانست در یک بازی سه گول به
ثمر برساند و بدین ترتیب از رکورد مسی نیز پیشی گرفت .او
چنانچه یک بار دیگر سه گول یا بی شتر به ثمر برساند ،به رکورد
افسانهای زارا و دی استفانو خواهد رسید.
کریستیانو همچنین با زدن این  4گول ،تعداد گول هایش ب رای
ریال در اللیگا را به  208گول رساند و از رکورد پوشکاش پیشی
گرفت .او همچنین به رکورد گولزنی سانتیانا در اللیگا نزدیک
تر شد( 242گول)  .باالتر از این دو ،رائول( 253گول) و دی استفانو
( 255گول) قرار دارند.

فرناندو تورس ،مهاجم ميالن عنوان کرد که
حاضر است گولش در ديدار مقابل امپولي را
با پيروزي ميالن عوض کند .روسونری شب
گذشته در حالی که تا دقیقه  0-2 ، 21عقب
افتاده بود ،موفق شد با گولهای تورس و
هوندا بازی را به تساوی بکشاند .با این حال،
شاگردان اینزاگی موقعی تهای زیادی در این
دیدار داشتند ولی نتوانستند از آنها استفاده
کنند.

تورس در مصاحبه با کانال میالن گفت:
«ب رای گولزن یام خوشحالم ولی حاضرم آن
را با  3امتیاز عوض کنم .سعی م یکنم با
تیم جدید هماهنگ شوم .با بازیکنان بزرگی
که در میالن هستد ،درک فوتبالی مان از
هم باالست .خوشحال هستم و اعتماد به
نفسم باال رفته است ،البته همیشه م یتوان
بهتر هم شد».



ونگر:اشتباهاتبزرگيمرتکبشديم



اوزيل:
آرسناليها مانند خانواده من هستند

باشگاه ریال مادرید عالقهمند به جذب رحیم
استرلینگ ،وینگر تیم لیورپول م یباشد و خود
را آماده ارائه پیشنهاد ب رای این بازیکن م یکند.
کارلو آنچلوتی ،سرمربی تیم ریال مادرید اخی راً
وضعیت ملی پوش انگلیسی را زیر نظر گرفته
است و بعد از نمایشهای درخشانی که این
بازیکن ارائه کرده است ،م یتوان انتظار ارسال
پیشنهاد در نقل و انتقاالت تابستانی را داشت.
با اینحال ،قرمزهای آنفیلد به غولهای مادریدی
هشدار داده اند که استرلینگ در مرسی شاید
خواهد ماند و به زودی قراردادی جدید و بلند
مدت با این بازیکن امضاء خواهند کرد.
این بازیکن  19ساله در حال حاضر در آنفیلد
دستمزد هفتگی  30,000پوند دریافت م یکند ،و

یکی از بازیکنان کم درآمد تیم راجرز محسوب
م یشود ،اما بعد از اینکه به همراه تیم ملی
انگلستان در جام جهانی حضور پیدا کرد ،سران
باشگاه را مجبور به افزایش دستمزد وی و بهبود
قراردادش کرد.
با اینحال ،به نظر م یرسد که لیورپول عجلهای
ب رای حل این موضوع ندارد ،و ماه گذشته نیز
برندان راجرز تأکید کرد که استرلینگ ب رای
دریافت هرگونه پیشنهاد باید صبر کند« :وقتی
به یک بازیکن جوان به سرعت پاداش دهید،
این ب رای آنها بیش از حد زود خواهد بود و می
تواند باعث سقوط آنها شود .این یک مشکل
بزرگ است ،چون آنها عطش خود ب رای بازی
کردن را از دست م یدهند».

مسوت اوزيل ،ستارهی آرسنال ،تاکيد کرد که از بودن در اين
باشگاه راضي است و از هم تيم يهايش به دليل حمايتهاي شان
تشکری کرد .این مل یپوش آلمانی به دلیل نمایشهای نه چندان
درخشانش در هفتههای ابتدایی این فصل با انتقادهای زیادی روبرو
لزنی در دیدار ابتدای هفته مقابل استون ویال ،پاسخ
شد اما با گو 
منتقدان را داد.
او به خب رنگاران گفت :نباید فراموش کرد که بقیه با شخصیت
خارج از زمین مسابقه شما آشنا نیستند .وقتی در زمین هستید،
نم یتوانید بفهمید که یک بازیکن دقیقا چه شخصیتی دارد.
گاهی اوقات یک بازیکن در زمین خیلی مغرور به نظر می رسد
اما در بقیه اوقات ،خیلی آدم خوب و جذابی است.
در یک باشگاه ،همه باید به هم احترام بگذارند .مهم نیست که
یک بازیکن ،ستاره ای در کالس جهانی است یا یک بازیکن تازه
وارد .همه باید به یک شکل با هم رفتار کنند؛ دقیقا به همین خاطر
است که من از بودن در آرسنال راضی هستم؛ زی را اینجا دقیقا به
همین شکل است .اینجا همه مثل اعضای یک خانواده با هم رفتار
می کنند و به همین دلیل من اینجا راحت هستم.

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال ،شکست
تيمش مقابل ساوتهمپتون در جام اتحاديه
را حاصل اشتباهات بزرگ شاگردانش دانست.
توپچ یها در این دیدار ابتدا با گول الکسیس
پیش افتادند اما در همان نیمه اول ،شاگردان
رونالدو کومان با گول های تادیچ و ناتانیل
کالین ،نتیجه را تغییر دادند و در نهایت به
پیروزی رسیدند.
ونگر در پایان بازی به خبرنگاران گفت :دلیل

شکست ما ،نمایش تیم حریف بود .این
تقصیر بازیکنان نیست .باید به عملکرد
ساوتهمپتون احترام گذاشت .آنها تیم
خوبی هستند و امشب خیلی خوب بازی
کردند .نتیجه ناامید کنندهای بود زی را شروع
خوبی داشتیم اما وقتی صاحب توپ بودیم،
اشتباهات بزرگی مرتکب شدیم .تالش زیادی
کردیم اما نتیجه ناامید کننده بود.



 80درصد ریاليها موافق نيمکت نشيني کاسياس

در یک نظر سنجی در سایت خبرگزاری آ.اس،
نزدیک به  80درصد ( )78.91از شرکت کنندگان
در رای گیری ،از تصمیم آنچلوتی ب رای نیمکت
نشین کردن کاسیاس و بازی دادن به ناواس
حمایت کردند .کاسیاس درهفته های اخیر،
توسط هواداران در ب رنابئو هو شد و انتقادات

زیادی از او در چند هفتهی اخیر انجام شده است.
در حقیقت ،حدود  5800نفر تصمیم آنچلوتی
را درست م یدانند و  1552نفر ،با این تصمیم
مخالفت کردند .به نظر م یرسد ،شرایط دروازه
بان های ریال دوباره مثل دو سال اخیر خواهد
شد.

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستاران :بسم اهلل محبت و علی آرش
صفحه آرا :هادی دریابی
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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
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