فرستاده ویژه روسیه :خطر نفوذ طالبان و دولت اسالمی (عراق الشام) وجود دارد

اشاره :پس از ماهها انتظار و سرنوشت سردرگم انتخابات ،هفته گذشته موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی میان
دو کاندیدا امضاء شد که بر طبق آن ،اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل به عنوان رئیس
اجرایی دولت جدید ،معرفی گردیدند .اما هنوز حرف و حدیثهای زیادی در حاشیه دولت وحدت ملی مطرح است.
از جمله اینکه این دولت چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا مشی سیاسی مشترک میان دو مقام بلندپایهی دولت ،یکی
خواهد بود؟ آیا دولت جدید میتواند دامن مشکالت داخلی در سطوح مختلف را برچیند یا کوتاهتر کند؟ و سواالت
بیشمار دیگر.
در همین ارتباط یکی از سردبیران خبرگزاری غیر دولتی مسکو -انترفاکس -مصاحبهای را با فرستادهی ویژه رئیس
جمهوری روسیه در امور افغانستان ،انجام داده است .فرستادهی ویژه مسکو در مصاحبهاش سعی میکند از آینده
دولت وحدت ملی و همینطور مشکالت مبارزه با تروریسم و خطر نفوذ طالبان و دولت اسالمی ،چشماندازی ارائه
دهد .در ذیل ،متن کامل این مصاحبه را مرور میکنیم:
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اولویت حکومت بعدی
اصالح نظام انتخاباتی
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

دهاولویترییسجمهورآیندهیافغانستان
صفحه4

تجاوز جنسی و عوامل آن
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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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شهریارفرهمند

امنیت والیت غزنی در وضعیت شکنندهای قرار دارد .طالبان و دیگر
گروههای ترورویستی از چند ماه بدینسو حمالت سنگینی را در این
والیت آغاز کردهاند .از یک هفته بدینسو در کنار طالبان و دیگر گروه
های تروریستی ،بعضی از مقامات محلی از فعالیت داعش در شماری
از نقاط این والیت خبر داده است .از چندی بدینسو راههای چندین
ولسوالی این والیت با مرکز ،از سوی طالبان مسلح مسدود شده است.
در طول یک هفته اخیر چندین شهروند بیگناه غزنی در مسیر راه
ها ،از سوی طالبان مسلح به شکل فجیعانه کشته شدهاند .مقامهای
والیت غزنی گفتهاند که شبه نظامیان متفاوتی با پوشش مخصوص و
تجهیزات پیشرفته در چندین ولسوالی این والیت سر برآوردهاند که
بیرقهای سیاه با شعار زنده باد داعش را بلند کردهاند .این گروهها در
مسیر راهها ،مسافرین را مورد بازجویی قرار میدهند و تاکنون چندین
تن از شهروندان بیگناه را به گونهای بیرحمانهای کشتهاند .همچنان
طالبان مسلح بر ولسوالی اجرستان حملهی گسترده کرده و بخشهای
از این ولسوالی را در کنترول خود در آورده است .مسئولین محلی تایید
کردهاند که طالبان مسلح ،تاکنون در ولسوالی اجرستان در حدود صد
تن از ساکنین آن را کشتهاند ،خانهها را تخریب و مزرعهها را آتش
زدهاند .گفته میشود در میان قربانیان؛ کودکان و زنان نیز وجود دارند
که به صورت بیرحمانهای از سوی طالبان اعدام شدهاند .هرچند گفته
میشود در حال حاضر با تشدید عملیات نظامی نیروهای امنیتی و وارد
عمل شدن نیروهای ویژه ارتش ،کنترل این ولسوالی از دست طالبان
خارج شده است؛ اما هنوز هم گروههای تروریستی طالبان در حاشیهها و
مناطق دورتر از مرکز ولسوالی ،حضور قوی دارند و به احتمال زیاد برای
یک حمله گسترده و بی رحمانهای دیگر ،آمادگی میگیرند.
بدون تردید غزنی در وضعیت فاجعه باری قرار دارد .کشته شدن بیش از
صد تن در طول دو یا سه روز ،مسلما یک فاجعه انسانی است .این تنها
ولسوالی اجرستان نیست که در زیر تهدید طالبان مسلح دولت قرار دارد؛
بلکه هم اکنون در چندین ولسوالی دیگر این والیت عمال حکومت
امارت اسالمی طالبان برقرار است و در چندین ولسوالی دیگر آن،
حاکمیت دولت و حضور نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی و تاسیسات
دولتی فراتر نمی رود .دیروز شماری از نمایندگان مردم در این والیت
گفتند که مقامات محلی در والیت غزنی از ترس حمالت جادههای
منتهی به دفاتر شان را بستهاند و شهر کوچکتر از هر زمانی شده است.
مشکل اصلی در این است که والیت غزنی از سوی دولت مورد
فراموشی قرار گرفته است .تشدید ناامنی در غزنی ،امری غیرمترقبه و
تازه نیست؛ بلکه این والیت سالها است با این مشکل دست و پنجه
نرم میکند و از چندین ماه پیش ،روند سازمان یافتهی ناامن سازی
این والیت ،جریان داشته است .حکومت و نهادهای امنیتی بیشتر از
هر کسی دیگر به این واقعیت آگاه بودهاند .نمایندگان غزنی در شورای
ملی ماهها است که از سقوط غزنی و بیشتر ولسوالیهای آن به دست
طالبان هشدار داده اند و همواره از دولت خواسته اند که برای امنیت
غزنی فکر اساسی کند؛ اما متاسفانه حکومت به این تقاضاها و هشدارها
هیچ توجه نکرده است .حتی رییس جمهور کرزی علیرغم چندین ماه
انتظاری نمایندگان غزنی ،هنوز آنها را برای شنیدن مشکالت این
والیت به حضور خود ،نپذیرفته است .این نشان میدهد که غزنی به
صورت عمد مورد بی توجهی قرار گرفته و مقامها آگاهانه به تهدیدها و
چالشهای امنیتی این والیت چشم خود را بستهاند.
ناامنی در غزنی و سکوت مطلق حکومت در برابر آن ،زمینهی خوبی
را برای نفوذ و حضور داعش و فعال شدن دیگر گروههای تروریستی
در این والیت فراهم میسازد .داعش و دیگر گروههای تروریستی
خطرناک به راحتی میتواند در پناه طالبان از میان جنگجویان آنها
سربازگیری کند و به فعالیتهای جنگی و تروریستیاش شروع نمایند.
دولت نباید در برابر این فاجعه سکوت اختیار کند .سکوت در برابر این
پدیده ،میتواند پیامدهای خطرناک و غیر قابل مهاری را برای حکومت
افغانستان فراهم کند.
از جانب دیگر ،بسیاریها معتقدند که سیاست دوگانه والی این والیت
در قبال طالبان یک مشکل اصلی غزنی و دلیل قوی ناامنی در این
والیت است .والی این والیت هر از چند گاهی با مواضع نرمش نسبت
به طالبان خبرساز میشود و اکنون نیز یکی از مشکالت اصلی فرا راه
تأمین امنیت ممکن است والی غزنی باشد .از این رو نیاز است که
فشارها برای نظارت و بازخواست از مقامات محلی بیشتر شود.
شماری از وکالی شورای والیتی معتقد است که پیچیدگی وضعیت
اجرستان نیز ناشی از گزارشهای نادرست مقامات محلی و فرماندهان
امنیتی والیت غزنی است .اکنون این وضعیت و تنگتر شدن غزنی
ایجاب میکند که غزنی از کانون بیتوجهی و فراموش شدگی دولت
بیرون شود .دوام بیتوجهی به غزنی و نپرسیدن از مسئوالن محلی
میتواند منجر به سقوط نقاط بیشتر غزنی و پیچیدهتر شدن بحران
ناامنی در این والیت و والیتهای همجوار آن شود.

اجرستاندرآستانهسقوط

طالبان در ولسوالی اجرستان غزنی ،زنان و اطفال را سر بریدند و خانهها را آتش زدند
اطالعات روز :مسئوالن محلی والیت غزنی
میگویند ،طالبان در ولسوالی اجرستان این والیت،
بیش از صد فرد ملکی را کشته و دهها خانهی این
ولسوالی را آتش زدند.
محمدعلی احمدی ،معاون والی غزنی ،روز گذشته
در این مورد گفت ،طالبان پس از تصرف برخی از
قریههای مرکز ولسوالی اجرستان ،بیش از هفتاد
باب خانه را آتش زدند و نیز  12تا  ۱۵فرد ملکی به
شمول زنان و کودکان را سر بریدند.
در همین حال ،اسداهلل انصافی ،آمر امنیت
فرماندهی پولیس غزنی به رسانهها گفت ،طالبان
پس از سر بریدن حدود  ١٢فرد ملکی ،اجساد
آنانرا نیز آتش زدند .با آنکه در حال حاضر جنگ
بین نیروهای امنیتی کشور و طالبان در ولسوالی
اجرستان غزنی ادامه دارد ،اما گزارشها حاکی از آن

است که نیروهای امنیتی با کمبود تجهیزات نظامی
روبرو شده است.
معاون والی غزنی ،هشدار داد ،درصورتی که
نیروهای هوایی و کماندو به حمایت ولسوالی
اجرستان نرسند ،این ولسوالی به دست طالبان
سقوط خواهد کرد .به گفتهی او ،امکان وقوع یک
فاجعه انسانی بعید نیست .او ضمن اشاره به اینکه
طالبان با سالحهای سنگین مهجز اند ،گفت ،از
یک هفته بدینسو جنگ در این ولسوالی جریان
دارد و طالبان تا هنوز چند قریه را تصرف کردهاند.
در همی ن حال عبدالجامع جامع ،رییس شورای
والیتی این والیت گفت ،طالبان به مرکز ولسوالی
اجرستان حمله کرده و تاکنون بیش از صد تن را
کشته و  100باب خانه را آتش زدهاند.
او میگوید ،طالبان تروریست ،شماری از افراد

ملکی را در ولسوالی اجرستان غزنی نیز آتش زدند و
اجساد سوختهی آنها را در برخی از مربوطات این
ولسوالی به گونهی پراگنده انداخته است.
به گفتهی جامع ،شماری زیادی از مردم از ترس
گروه طالبان خانههای خود را ترک کرده و به
تپههای اطراف و مناطق امنتر پناه بردهاند .او
این رویداد را یک فاجعه انسانی خواند و تأکید کرد،
نگرانیهایی وجود دارد که افراد فراری به چنگ
شورشیان نیفتند .از سویی هم جامع گفت ،نظر به
گزارشهای رسیده ،حدود ده تن از ماموران امنیتی
نیز در جریان درگیری با شورشیان کشته شدهاند .در
همین حال شماری از رسانهها از کشته شدن بیش
از  20شورشی نیز در این رویداد خبر دادهاند.
غزنی ،در جنوب کشور یکی از نا امن ترین
والیتهای است که طالبان در دو هفته گذشته

راههای مواصالتی شش ولسوالی این والیت را
به مرکز آن نیز ،مسدود کردهاند .در همین حال،
یک مقام بلند پایهی غزنی گفت ،ممکن است خود
والیت نیز آماج حمالت گسترده طالبان قرار گیرد و
اگر اینطور شود ،شهر غزنی نیز سقوط خواهد کرد.
این منبع افزود ،در حال حاضر ،مقامهای غزنی از
ناچاری راههای دفاترشان را بستهاند و به گفتهی او،
به جز از این ،آنان دیگر کاری انجام داده نمیتوانند.
از سویی هم شماری از باشندگان والیت غزنی
نیز ضمن ابراز نگرانی از گسترش نفوظ طالبان
در ولسوالیها و مرکز این والیت ،از حکومت
خواستهاند به این معضل جدی رسیدگی کنند .به
باور آنان اگر جلو گسترش طالبان گرفته نشود،
طالبان به پیشروی ادامه داده و ممکن است شهر
غزنی نیز به دست این گروه سقوط کند.

اشرف غنی هنگام دریافت اعتبارنامه:
اولویت حکومت بعدی اصالح نظام انتخاباتی است

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور جدید کشور میگوید ،اصالح نظام انتخاباتی
در اولویتهای حکومت وحدت ملی خواهد بود .او
روز گذشته در مراسم دریافت «اعتبارنامه» خود از
کمیسیون مستقل انتخابات ،تأکید کرد ،طوری در
نظام انتخاباتی کشور ،اصالحات آورده شود که
در شفافیت و درستی انتخابات؛ ذرهای شک وجود
نداشته باشد.
براساس قانون انتخابات ،کمیسیون مستقل
انتخابات به شخصی که برنده انتخابات شناخته
میشود ،قبل از مراسم تحلیف ،اعتبار نامه میدهد.
کمیسیون انتخابات چند روز پیش اشرف غنی
احمدزی را به عنوان رییس جمهور و عبداهلل عبداهلل
را به حیث رییس اجرایی حکومت بعدی اعالم کرد.
قرار است مراسم تحلیف رییس جمهور جدید به

روز دوشنبه( 7میزان) در ارگ ریاست جمهوری
برگزار شود .احمدزی در مراسم دیروز ضمن اشاره
به دشواریهای برگزاری انتخابات ،گفت ،در دیگر
کشورهای جهان ،شرکت در انتخابات زحمات
ط چند دقیقه
زیادی ندارد ،شهروندان واجد شرای 
در صف میایستند ،رای میدهند و تا  ۲۴ساعت
نتیجهی آن اعالم میشود ،اما شرکت در انتخابات
افغانستان ،به دلیل شرایط خاص حاکم به معنی
قبول خطرات جدی است.
احمدزی در ادامه سخنانش به کسانی که در
جریان مبارزات انتخاباتی انگشتانشان را به دلیل
شرکت در انتخابات از دست داده بودند ،اطمینان
داد که مسئولیت خود را میداند و تمام زخمهای
مردم کشورش را درمان خواهد کرد .او در بخش
دیگر سخنان خود در مورد تشکیل حکومت وحدت

ملی گفت ،این حکومت نماینده آرای تمامی رای
دهندگان کشور است.
احمدزی تأکید کرد ،در حکومت وحدت ملی
قدرت تقسیم نشده ،بلکه وظایف تقسیم و به
گفتهی او ،چنین حکومتی به معنی جمع کردن
تمامی نیروهای افغانستان است .او در ادامه از
سرمایهگذاران داخلی و بینالمللی خواست ،بدون
کدام هراس در افغانستان در بخشهای مختلف
سرمایهگذاری کنند.
عذرخواهی نورستانی
یوسف نورستانی ،رییس کمیسیون انتخابات
روزگذشته هنگام تقدیم اعتبارنامه به اشرف غنی
احمدزی گفت ،طوالنی شدن انتخابات به اقتصاد
مملکت آسیب رساند و سبب فشارهای زیادی بر
مردم شد .او از این بابت از مردم عذرخواهی کرد و

افزود ،تا زمانیکه به تمام شهروندان شناسنامهی
الکترونیک توزیع نشود ،سرشماری دقیق صورت
نگیرد و شمار دقیق رای دهندگان در هر حوزه رای
مشخص نشود ،برگزاری انتخابات در کشور خالی از
جنجال و دشواری نخواهد بود.
از سویی هم ،او گفت ،پس از تفتیش آرا ثابت شد
که بیش از هفت میلیون نفر در دور دوم انتخابات
اشتراک کردهاند .نورستانی در ادامه گفت ،پس از
تفتیش آرا مشخص شد که شماری از کارمندان
یک روزه انتخابات و شماری از اعضای هردو ستاد
انتخاباتی به نحوی در تقلب دست داشتهاند .او
دیروز نیز فیصدی اعالم نتایج انتخابات را اعالم
نکرد ،ولی در عکس اعتبارنامه احمدزی آمده. ،وی
 ۳میلیون و  ۹۳۵هزار و  ۵۶۷رای ( )55.27درصد
آرا را از آن خود کرده است.

نیکالس هسیم ،به عنوان نماینده جدید سازمان ملل برای افغانستان تعیین شد

اطالعات روز :نیکالس هسیم از سوی بانکی
مون سرمنشی سازمان ملل متحد ،به عنوان
نمایندهی ویژهی این سازمان در افغانستان تعیین
شد .دفتر نمایندهگی سازمان ملل متحمد در کابل
(یوناما) ،روزگذشته با نشر خبرنامهی اعالم کرد،
بانکی مون ،نیکوالس هیسم را به عنوان جانشین

یان کوبیش نماینده خاص کنونی سازمان ملل
در کابل تعیین کرده است .دراین خبرنامه آمده،
نیکوالس هیسم در حال حاضر به حیث معاون
نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد
برای افغانستان و افریقای جنوبی کار میکند.
هیسم از سال  ۲۰۱۲بدینسو در این سمت

اجرای وظیفه کرده است .گفته میشود که هیسم
حقوقدان ،در بخش حکومتداری ،قانون اساسی،
اصالحات انتخاباتی و روند صلح؛ تجربهی کاری
جهانی دارد .او قبل از معاونت نماینده خاص منشی
عمومی ،در پستهای مختلف ملل متحد وظیفه
اجرا کرده است .او چند سال پیش ریاست اجرایی

سرمنشی سازمان ملل متحد در بخش حفظ صلح و
امور بشردوستانه و ریاست حمایت از قانون اساسی
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در عراق را نیز به
عهده داشته است .با این حال ،هنوز به طور دقیق
مشخص نیست ،هیسم چی زمانی کارش را در
کابل آغاز میکند.

نزدیک به یک هزار زندانی در هلمند ،اعتصاب غذایی کردند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت هلمند
در جنوب کشور ،میگویند ،نزدیک به یک هزار
زندانی در بازداشتگاه این والیت ،دست به
اعتصاب غذایی زدند .عبدالرزاق خان ،معاون
بازداشتگاه هلمند به رسانهها گفت ،این زندانیان
از رییس جمهور جدید میخواهند ،به پروندههای
آنها به زودی رسیدگی شود و نیز از مجازات آنها

کاسته شود.
عبدالرزاق به بیبیسی گفت ،اعتصاب کنندگان
شامل زندانیان جنایی و سیاسی است .او افزود ،آنان
خواستهای زندانیان را چندی پیش به مقامهای
حکومت مرکزی رسانده و امیدوارند؛ به این قضیه
زودتر رسیدگی شود .به گفتهی عبدالرازق ،در حال
حاضر وضعیت صحی شماری از زندانیان خراب

است .در همین حال ،نهادهای مدنی والیت هلمند
نیز با انتشار اعالمیهای ،از رییس جمهوری جدید
خواستهاند که به خواستهای مشروع زندانیان
پاسخ مثبت داده شود .پولیس هلمند نیز اعتصاب
زندانیان این والیت را تایید کرده و گفته است،
برای تأمین امنیت این زندان ،شمار بیشتری نیرو
فرستادهاند.

هلمند در جنوب کشوراز والیتهای نا امن است
که طالبان مسلح داخلی و پاکستانی در مرکز و
برخی از ولسوالیهای این والیت فعالیت گسترده
دارند .با این وجود گفته میشود که در بازداشتگاه
والیت هلمند در بین زندانیان جنایی ،صدها تن
به اتهام حمالت تروریستی و شورشگری نیز به
سر میبرند.

خواست هند از پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان

اطالعات روز :نریندرا مودی ،نخست وزیر
هند میگوید ،تمام کشورهای جهان باید برای
برقراری صلح و ثبات در افغانستان تالش کنند.
او در سخنرانی خود در 69مین نشست مجمع
عمومی سازمان ملل در نیویورک گفت ،روابط
دهلی با کابل هیچ دخالتی به اسالم آباد نیست و
پاکستان ،در راستای فراهم کردن رفاه و صلح در
افغانستان تالش کند.
مودی گفت ،در افغانستان موضوع احترام به
بشریت مطرح است و هر کشور چه هند یا
پاکستان که به بشریت احترام داشته باشد ،باید در
زمینهی برقراری صلح و ثبات با افغانستان کمک
کند .چندی پیش یکی از مقامهای ارشد حکومتی
که خواست نامش فاش نشود ،گفت ،پاکستان
ادعا دارد ،نمایندگیهای سیاسی و مشاوران هند
در کشور افزایش یافته است.
به گفتهی او ،پاکستان در این مورد ابراز نگرانی
کرده و قصد حمله به افغانستان را دارد .اما او
چنین اظهارات را رد کرد و تأکید کرد که حکومت
پاکستان به دنبال بهانه است .این مقام ارشد

دولتی افزود ،کابل و دهلی از چند سال بدینسو
روابط مشترک و دوستانه داشته و این روابط،
کدام تهدیدی را متوجه پاکستان نخواهد کرد.
با این حال ،نخست وزیر هند در نشست مجمع
سازمان ملل از پاکستان بار دیگر خواست ،با
افغانستان در بخشهای مختلف به ویژه تأمین
امنیت ،همکاری کند .از سویی هم او در ادامهی
سخنانش در این نشست تأکید کرد که امریکا از
اشتباه خود در عراق درس گرفته و این اشتباه را
در افغانستان تکرار نکند.
به گزارش العربیه ،نخست وزیر هند گفته است،
امکان ندارد که امریکا عین اشتباه عراق را در
افغانستان هم تکرار کند .اوباما چندی پیش اعالم
کرده بود ،در صورتی که پیمان امنیتی میان کابل
و واشگتن امضا شود ،بعد ازسال  2014فقط
 9800سرباز امریکایی در این کشور باقی خواهد
ماند.
اما جان مک کین و لینزی گراهم سناتوران
حزب جمهوریخواه امریکا ،با انتشار بیانیهای
از باراک اوباما خواستهاند ،در بخش خروج

نیروهای امریکایی از افغانستان تالش نکند ،تا
مرتکب اشتباه عراق نشود .این سناتوران گفتهاند،
اوباما باید شرایط خروج سربازان امریکایی را از
افغانستان درنظر بگیرد و درمورد برنامهاش دراین
زمینه تجدید نظر کند.
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براساس یافتههای گزارشی که به تازهگی از سوی وزارت امور
زنان ،موسسهی زنان افغانستان نوین و نهاد جامعه باز منتشر
شده است و حوزه تحقیقی آن در والیتهای بلخ،کندز ،هرات،
تخار ،سرپل و جوزجان بوده و از  2000تن از ساکنان این
والیتها تحقیق صورت گرفته؛ نشان میدهد که در شش
ماه اخیر در این مناطق  245مورد تجاوز جنسی به ثبت رسیده
است.
مهمترین مورد در این گزارش این است که40درصد از
تجاوزهای جنسی توسط نزدیکان قربانی صورت گرفتهاند و
65درصد از قربانیان تجاوز ،کودکان زیر سن هجده از  6ماه تا
سیزده سال میباشند44 .درصد از پاسخدهندگان این گزارش
گفتهاند که زنان و کودکان ،مورد تجاوز جنسی قرار میگیرند
و در محور این عمل قرار دارند .همچنین در این گزارش آمده
است که اکثر رخدادهای تجاوز جنسی به خاطر حساسیتهای
فرهنگی و ترس قربانیان از خدشهدار شدن حیثیت شان ،به
ثبت نمیرسند .این در حالی است که این گزارش از یک بخش
کشور تهیه شده و آمار و کیفیت تجاوز جنسی از سایر والیتها
به طور دقیق معلوم نیست .از امار نشر شده میتوانیم بگویم که
گراف تجاوز جنسی در سطح کشور بیشتر میباشد.
جامعهی افغانستان یک جامعهی مذهبی ـ سنتی میباشد و
براساس ارزشهای دینی ،تجاوز جنسی از گناه کبیره شمرده
میشود و شدیدترین مجازات برای آن پیش بینی شده است که
از زدن صد ضرب شالق گرفته تا سنگسار را شامل میشود
و در آموزههای دینی به حفظ ارزشهای اخالقی بیشتر
توجه شده است .با توجه به مذهبی بودن و وابستگی مردم
به مذهب،انتظار بر این است که باید این جرایم در جوامع
مذهبی کم باشد ،اما واقعیت نشان میدهد ،گراف صعودی
این عمل با اعتقادات و ارزشهای اخالقی ارتباط ندارد و
آموزههای اخالقی و اعتقادی تاثیری چندانی بر کاهش این
عمل ندارند .این واقعیت به نحوی به ما باز گو میکند که الزم
است که برای رفع این پدیدهی شوم به دنبال علتهای اساسی
و زمینهساز آن باشیم.
عوامل تجاوز جنسی
تجاوز جنسی عملی است که مرد و یا زن به خاطر ارضای
جنسی خویش مردی و زنی را بدون رضایت و با استفاده از
زور ،قدرت و مجبوریت شان مورد بهرهبرداری جنسی قرار
میدهند .این عمل در جوامع و فرهنگهای مختلف ،اشکال و
گونههای متفاوت دارد .در جامعهی افغانستان تجاوز جنسی به
گونهی است که فرد متجاوز عمدا با استفاده از زور به گونهی
توام با خشونت و یا با استفاده از ناتوانی جسمی و قدرت دفاعی
و مجبوریت افراد قربانی صورت میگیرد.
عاملهای چون؛ عقدهی جنسی ،حس انتقامجویی ،فقر و
تنگدستی و نامناسب بودن معاشرتها و محیط زندگی میتوانند
باعث تجاوز جنسی و زمینهساز آن در جامعهیافغانستان گردد.
برای روشن شدن موضوع ،هر یکی از این موارد را به بررسی
میگیریم:
 .1عقده جنسی
عقدهی جنسی آن است که به خاطر محدودیت و عدم
دسترسی به رفع نیازهای جنسی ،تمایالت جنسی در وجود
انسان سرکوب میگردد و این مساله باعث یک نوع عقده

در روان و تمایالت جنسی انسان میگردد .عقده جنسی به
دو صورت تبارز میکند .یکیافراد عقدهمند نمیتوانند با جنس
مخالف به سادگی وارد یک رابطه معاشرتی و حتا جنسی شوند
و از برقراری یک رابطهی خوب جنسی عاجز میباشند .حالت
پیشرفتهی این مشکل میتواند باعث بیماری «دیگر جنس
آزاری» شود که تجاوز جنسی را هم باعث میگردد .مورد دیگر
آن؛ این است که تمایالت سرکوب شدهی جنسی که به یک
عقده تبدیل شده باشد .یک نوع تمایل شدید به جنس مخالف
و ارضای تمایالت جنسی را در فرد به و جود میآورد و زمانی
که زمینه مساعد باشد ،فرد عقدهمند نمیتواند خود را کنترول
کند و دست به یک عمل نابهنجار جنسی میزند.
از آنجایی که جامعهی افغانستان یک جامعه سنتی میباشد و
رابطه میان زن و مرد محدود و تابو گونه است جوانان در دوره
جوانی شان به خاطر محدویتهای ارزشی و فرهنگی نمیتوانند
وارد یک رابطهی سالم با جنس مخالف گردند .به همین دلیل
از نظر روانی و جنسی به گونهی عقده جنسی دروجود شان
شکل میگیرد .افرادی که موفق میگردند ،یک رابطه بهنجار
جنسی را با جنس مخالف در قالب ازدواج و هنجارهای دیگر
داشته باشد این عقده در وجود آنها به گونهی رفع میشود و
افرادی که به دالیلی نتواند نیازهای جنسی شان را رفع کنند
عقدههای جنسی شان بزرگتر میشود و ممکن است از اثر
آن دست به عملهای نابهنجار جنسی بزنند و یا به استعمال
موادهای مخدر روی آورند.
 .2حس انتقام جویی
در جوامعی که قانون حاکمیت نداشته باشد و راههای معقول
برای تالفی جرم محدود باشد ،در چنین وضعیت افراد تالش
مینمایند که دست به انتقام جویی متقابل بزنند و حس انتقام
جویی در آنها به و جود آیند .در جامعهی سنتی افغانستان که
زن ناموس خوانده میشود از این لحاظ؛ زنان در معرض انتقام
جویی جدی قرار میگیرد .افرادی که به ارزشهای اخالقی و
انسانی پایبندی نداشته باشند ،برای تالفی ظلم و حق کشی
که در حقش صورت گرفته باشند در جستجوی رساندن ضرر
شدیدتربه فردی که بر وی ظلم کرده میشوند و ممکن است
یکی از گزینهها برای شان تجاوز جنسی باشند.
 .3فقر و تنگدستی
باشد .تمام نیازهای مادی و زیستی انسان به نحوی به و
سیلهی داشتههای مادی و پول قابل رفع میباشند .نیاز به
روابط جنسی یکی از نیازهای اساسی انسان میباشد .افرادی
که به فقر شدید روبرو میباشند ،نمیتوانند ازدواج کنند و از
آن طریق نیازهای جنسی خویش را تامین کنند .به همین
خاطر نیازهای جنسی شان سرکوب میشود و شدت نیاز باعث
میشود که در جستجوی رفع آن از طریق هنجارهای ناسالم
شوند.
 .4معاشرتها و محیط ناسالم زندگی
با توجه به عوامل که پیش از آن بیان شد و محدودیتها و
ناگزیریهای در بر قراری بههنجار و سالم روابط جنسی در
جامعه و جود دارد ،دو عامل اخیر ،معاشرتها و محیط ناسالم
از جمله عوامل زمینهساز تجاوز جنسی محسوب میشوند .در
جامعه که محدودیت شدید میان دو جنس وجود دارد ،طبعا
گرایشهای جنسی در آن شدید و در مواردی غیر قابل کنترول
میباشد .هرگاه معاشرتها به گونهی باشد که زمینه برای سوء

با توجه به عوامل که پیش از
آن بیان شد و محدودیتها و
ناگزیریهای در بر قراری بههنجار و
سالم روابط جنسی در جامعه و جود
دارد ،دو عامل اخیر ،معاشرتها
و محیط ناسالم از جمله عوامل
زمینهساز تجاوز جنسی محسوب
میشوند .در جامعه که محدودیت
شدید میان دو جنس وجود دارد،
طبعا گرایشهای جنسی در آن
شدید و در مواردی غیر قابل
کنترول میباشد .هرگاه معاشرتها
به گونهی باشد که زمینه برای سوء
استفادهی جنسی در آن موجود
باشد میتواند زمینهساز تجاوز
جنسی گردد.
استفادهی جنسی در آن موجود باشد میتواند زمینهساز تجاوز
جنسی گردد.
در خصوص محیط ناسالم ،میتوان از محیط ناسالم درخانواده و
جامعه یاد کرد .یکی از نارساییهای محیط خانواده در جامعهی
فقیری مانند افغانستان ،این میباشد که اتاقهای خواب
اعضای خانواده جدا نمیباشند؛ پسران و دختران جوان و مجرد
با اعضای دیگر خانواده به صورت یکجای در اتاق می خوابند،
این مساله ،یکی از نارساییهای میباشد که زمینه تجاوز و
انحراف جنسی را در خانواده باعث میگردد .برای اینکه
زمینههای تجاوز جنسی در محیط خانواده گرفته شود ،جدا
سازی اتاقهای خواب و رعایت معاشرتهای بهنجار اخالقی
و جنسی در محیط خانواده و میان افراد آن ضروری میباشد.
در جامعه ،آزارهای خیابانی ،وروابط ناسالم کاری میان
کارمندان در محیط کار ،تک جنسیتی بودن جامعه ،نابرابری،
بی قانونی و زورمداری از عواملی میباشند که به پدیدهی
تجاوز جنسی کمک میکند.
راهکار و نتیجهگیری
تجاوز جنسی یک پدیدهی اجتماعی میباشد .راهکارهای
مناسب برای جلوگیری و کاهش آن یکی شکستن
محدویتهای سخت و تابومنشانه میان زن و مرد میباشد تا
جامعه از وضعیت تک جنسیتی خارج شود .برای هردو جنس
زمینههای رشد و پیشرفت مساعد گردد .دیگری ،هنجارهای
معمول ازدواج ساده شود که جوانان بتوانند نیازهای جنسی
شان را از راههای سالم رفع سازند و نارساییهای محیط
خانوادگی و اجتماعی حل گردد و نخبهگان و نهادهای فرهنگی
جامعه ،برای جلوگیری و نکبت این پدیده آگاهیدهی الزم را
انجام دهند.

اعوذ باهلل منالشیطان الرجیم
افتخارات ما ،افتخارات سلسلهایست .هیچ افتخاری در این کشور وجود ندارد
که ربطی به افتخارات دیگر نداشته باشد یا در حدود اربعهاش ،افتخارات
چنگبروتی نخوابیده باشد .ناامنی یکی از افتخارات حکومت سیزدهساله
ماست .در اوایل که محدودیتهای دشمنکشی کم بود ،امنیت نسبت ًا خوب
بود .اما تدابیر و اندیشههای ترقیخواهانه و صلحجویانهی دولت باعث شد
که محدودیتهای حمله بر دشمن هر روز بیش و بیشتر شود .افزایش
محدودیتها پیش از آنکه به افزایش وسعت مجراهای صلح بیانجامد ،به
نیکنامی تروریستان در حمالت خونین شان انجامید! ما در حالیکه صلح
را حیاتی میدانیم ،به عزای ارگون نشستیم .سر خویش را بغل کردیم و
گفتیم «یکروز بخیر شاهد افغانستان باثبات خواهیم بود» .بلی ما به امید
ثبات بودیم و هستیم و نمیدانم حکومت بعدی آرزوی ثبات در سر خواهد
داشت یا خیر؟ همانگونه که میدانید این آرزو مثل خون در شریانهای ما
جریان داشت که غزنی از راه رسید 19 ،تن از برادران ناراضی (خدا بیامرز)
ما که در بعضی از شاهنامههای دولتی از آنها بهنام برادران فریبخورده
یاد میشوند ،مزین با جلیقههای انتحاری و مفشن با دستگاههای آدمکشی
وارد شهر غزنی شدند و حمله و انتحار و انفجار و در نهایت ،خون و جسد
و تنهای زخمی و فکرهای نگران را در شهر بهجا گذاشته خودشان به
میعادگاه شان شتافتند! بعد از این حمله ،ما در کمال شهامت و تعهد به مردم،
رفتیم و ویرانیهای باقیمانده را تماشا کردیم ،عکس گرفتیم و یک بار دیگر
از برادران فریبخورده خواهش کردیم که فریبهای خوردهشده را دوباره
استفراق کرده و بیایند مثل ما نان گندم ،خوراکیهای رنگارنگ برنج ،انواع
گوشتهای سرخ شده و کباب ،چپس و پیپسی تناول بفرمایند! ما برای این
خواهش خود دلیل داریم .دلیل ما اینگونه شروع میشود :افغانستان یک
کشور رو به توسعهی افتخارات جهانی است .خدا را شکر که سرمایههای
انسانی این کشور با هیچ کشور دیگر قابل مالحظه نیست .ما شخصیتهای
بزرگی را در دامن کشور میبینیم که اگر مثل بازیکنان فوتبال قیمتگذاری
شوند ،هر کدام صد کریستیانو رونالدو میارزد .یکی از این شخصیتها که
لیاقت و ارزش خویش را همواره ثابت نموده آقای استخارهمل است .هرجا
که پای استراتژی خلق افتخار لنگیده ،استخارههای این سرمایهی هنگمفت
به داد ما رسیده .این آقا استخاره نمود و با دلیل محکم علمی ثابت نمود که
«فریبخوردن» برای طول عمر مفید نیست! نه تنها مفید نیست که مثل
خوراکیهای درجه یک کابل طعم و لذت هم ندارد .مث ً
ال من خودم  15روز
قبل از یک ترور خبر شدم ،به من خبر دادند که فالنی برادرت را می ُکشیم
اما من فریب خوردم و گفتم ممکن است این یک حرف مفت باشد 15 .روز
صبر کردم تا ببینم که برادرم را می ُکشد یا نه؟ پدرلعنتها رفتند و برادرم
را باد باد کردند .این «فریبخوردن» من به قدری بدمزه و زشت بود که تا
 15روز دیگر حتی غذاهای لذید و دلپذیر ،هیچ مزهیی نداشت یا من مزهی
آن را نمیگرفتم .رسیدن به نا امنی اص ً
ال آسان نیست ،اگر از خودگذری
ملت شریف افغانستان نمیبود ،حکومت سیزده ساله هیچوقت به این افتخار
مسلح نمیشد .مردم شریف افغانستان گاهی از این والیت به آن والیت در
رفت و آمد بود ،برادران فریبخورده هم در مسیر راهها کار شان را کردند
تا جامعهی جهانی قبول کند که افغانستان ناامن است .آن عده که در سفر
نبودند و سر شان به کار و زندگیشان در شهر و منطقهی شان گرم بود،
برای آنها مجبوراً چارهی دیگر اندیشیدیم .ما باید بعضی از والیها را مقرر
میکردیم تا اجازهی فیر راکت و مزاییل را بر خانههای مردم بدهند و این کار
را هم کردیم .اینجاست که رابطه میان تقرریهای کورکورانه و خلق ناامنی
به شدت ثابت میشود .طالبان را به طعم درآمد مواد مخدر آشنا کردیم و
گفتیم هرچه بیشتر تولید کنید ،امکان خشونت و ناامنی بیشتر فراهم میشود
و اینمسئله برای همه ثابت است .حاال شما به لطف سیزد ه سال تالش
بیوقفهی حکومت ،به جایی رسیدهاید که دلیر به خانه و کاشانهی خویش
رفته نمیتوانید .حتی اگر در خانه باشید از زندهبودن خویش مطمئن نیستید.
اگر کمی دقت کنید و اوضاع والیت غزنی را توسط گردهی خویش به چالش
بکشید ،به این سوال میرسید که چه سری است میان به سقوط نزدیک
شدن ولسوالی اجرستان و دریافت اعتبارنامه اشرف غنی (رییس جمهور سر
از و بعد از دوشنبهی ما) از سوی کمیسیون مستقل انتخابات؟ مگر این
که به واقعیتها تن بدهید و بگویید این یکی از دستآوردهای حکومت
سیزده سالهی ماست! بعضی از مردم و مقامات والیت غزنی مدام در پی
بردن آبروی حکومت بوده و حتی هفتهها قبل از خطرات فعلی غزنی خبر
داده بودند ،مگر اینها نمیدانستند که افغانستان نوین به افتخار فاجعه نیاز
دارد .اما خدا ما را خیر بدهد به سخنان اینها گوش ندادیم و فکر میکنم
که خداوند متعال مکلف باشد که در قبال این گوشنکردنهای ما ،کدام
جزیرهی از بهشت را به نام ما ثبت کند( .به خیالم که اشاراتی در این زمینه
به حضرت صاحب هم داده شده باشد ،اگر هم داده شده باشد ،ما نباید از این
وعده و مژده به کسی چیزی بگوییم تا خدای نخواسته پشیمانی در کارها
اتفاق بیافتد و سهم ما پایمال شود)
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درنگاهمسکو

فرستادهویژهروسیه:
خطرنفوذطالبانودولتاسالمی
(عراقالشام)وجوددارد

دهاولویترییسجمهورآیندهی

افغانســتان

نویسنده :تمیم عاصی
برگردان :حمید مهدوی

اقتصاد افغانستان راکد است و اگر در سال
جاری در این زمینه اقدامی صورت نگیرد،
فعالیتهای اقتصادی کاهش خواهد یافت.
رییس جمهور جدید افغانستان و تیم
اقتصادی او باید گفتگوهای شدید شان
با کمک کنندههای غربی را آغاز کنند و
آنها را متقاعد سازند تا برای جلوگیری از
بحران اقتصادی درا فغانستان به تعهدات
شان عمل کنند .حکومت باید در زمینهی
مبارزه با فساد ،اصالحات در نهادها و
تقویت حاکمیت قانون ،به کشورهای کمک
کننده تعهدات ویژه کند .رییس جمهور
هم چنین باید دهها نسخههای پالیسی
اقتصادی و همچنین برنامههای اقتصادی
در یک سند واحد اقتصادی ،که دستور کار
توسعه و رشد اقتصادی در افغانستان را
تعیین میکند ،ترکیب کند .این در حالی
است که افغانستان در شاخص مشاهده
فساد سازمان شفافیت بینالمللی ،سومین
کشور است .فساد مانع کالن برای انجام
فعالیتهای اقتصادی و توسعهی اقتصادی
است .غنی و عبداهلل برای رسیدگی به این
تهدید ،کار بزرگی در پیشرو دارند که به
این کار به ارادهی سیاسی ضرورت دارد.

منبع :سایترسمیخبرگزاری«انترفاکس»

اشاره :پس از ماهها انتظار و سرنوشت سردرگم انتخابات ،هفته گذشته
موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی میان دو کاندیدا امضاء شد که بر طبق
آن ،اشرف غنی احمدزی به عنوان رئیس جمهور و عبداهلل عبداهلل به عنوان
رئیس اجرایی دولت جدید ،معرفی گردیدند .اما هنوز حرف و حدیثهای
زیادی در حاشیه دولت وحدت ملی مطرح است .از جمله اینکه این دولت
چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا مشی سیاسی مشترک میان دو مقام بلندپایهی
دولت ،یکی خواهد بود؟ آیا دولت جدید میتواند دامن مشکالت داخلی در
سطوح مختلف را برچیند یا کوتاهتر کند؟ و سواالت بیشمار دیگر.
در همین ارتباط یکی از سردبیران خبرگزاری غیر دولتی مسکو -انترفاکس-
مصاحبهای را با فرستادهی ویژه رئیس جمهوری روسیه در امور افغانستان،
انجام داده است .فرستادهی ویژه مسکو در مصاحبهاش سعی میکند از
آینده دولت وحدت ملی و همینطور مشکالت مبارزه با تروریسم و خطر
نفوذ طالبان و دولت اسالمی ،چشماندازی ارائه دهد .در ذیل ،متن کامل این
مصاحبه را مرور میکنیم:
مسکو 23 .سپتامبر -یکشنبه گذشته دو نامزد انتخاباتی دکتر اشرف غنی احمدزی و
دکتر عبداهلل عبداهلل توافقنامه دولت وحدت ملی را پس از دو ماه جنجالها بر سر
نتایج انتخابات ،امضاء کردند .نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان-
ضمیر نبیوویچ کابولوف-در مصاحبهاش با سر دبیر سیاست خارجی «انترفاکس» آقای
آندره بارانووسکی نظر خود رادر ارتباط به دوام کابینه جدید دولت افغانستان و روابط
این دولت با مسکو و همینطور مقابله و موضع این دولت در برابر خطرات جدی
جنبش «دولت اسالمی در عراق و خاور میانه» برای ما شرح میدهد.
آقای کابولوف! همانطور که میدانید ،به روز یکشنبه دو کاندیدای
ریاست جمهوری افغانستان هریک اشرف غنی احمدزی و دکتر عبداهلل
عبداهلل موافقتنامه تشکیل دولت وحدت ملی را در این کشور ،امضاء
کردند .در این ارتباط ،ارزیابی مسکو چیست؟
به روز یکشنبه در افغانستان ،توافق بر سر تشکیل دولت وحدت ملی نهایی شد که
بر طبق آن ،نامزد بازنده انتخابات عبداهلل عبداهلل رئیس اجرایی دولت و یا در واقع
نخست وزیر خواهد بود .این در حالی است که در افغانستان ،هیچ پستی به نام
«نخست وزیر» وجود نداشته و در قانون اساسی افغانستان نیز گنجانده نشده است.
تا اینجا فقط توافق دو نامزد با میانجیگری سازمان ملل متحد و طرفهای دیگر،
حاصل شده است.
ما این توافق دو طرفه را استقبال میکنیم .انتخاباتی که بر اثر اختالفها میان دو
کاندیدا ،بیش از حد به درازا کشید و سرنوشت غیر قابل پیشبینی را داشت و همینطور
پیامدهای ویرانگر و احتمال رویارویی و درگیری سیاسی تقریب ًا اجتنابناپذیر به نظر
میرسید .البته این فقط آغاز زندگی دولت جدید افغانستان است در حالی که تشکیل
کابینه جدید ،هنوز سر جای خود باقی است.
ما دوست داریم و عالقمندیم که این دولت پایدار باشد تا بتواند با تصمیمگیریهایش
بخشی از مشکالت افغانستان را برطرف کند .انتخاباتی با رقم باالی اشتراک کنندگان
که مردم افغانستان را گیج کرد و ظاهراً مشکالت دولت فعلی نیز بسیار جدیتر از
قبل است.
ممکن است اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل با اتخاذ روشهای
مشابه ،مشکالت افغانستان را حل کنند؟ آیا آنها قادر خواهند بود با
هم کار کنند یا اینکه تناقضات مشی سیاسی آنها ،دولت وحدت ملی
را پارچه پارچه خواهد کرد؟
چنانچه بر اساس اظهارات قبل از انتخابات دو نامزد قضاوت کنیم ،تفاوت اساسی در
روشهای آنها برای حل مشکالت داخلی افغانستان چندان امیدبخش نیست .اما در
صورتی که هردو برندهی انتخابات برای توسعه و حل مشکالت افغانستان رویکرد
مشترک اتخاذ کنند ،در آن صورت مشکلی نخواهد بود ]...[ .البته سواالت بسیاری از
طرف مردم متوجه کیفیت نتایج انتخابات است .این امر احتما ًال تا حاال منعکس شده
است اما در هر صورت باید پیش رفت .همانطور که گفتم ،انتخابات مهم است ،اما در
حال حاضر مسأله اساسی برای ملت و دولت افغانستان این است که :آنها به حصول
اطمینان از صلح ،ثبات نظامی -سیاسی ،ثبات اقتصادی و اجتماعی و ...نیاز دارند.
آیا میتوان امیدوار بود که دولت جدید در حد کافی و مدت زمان دراز،
کار خواهد کرد؟
بله .اما این مسأله به چگونگی برقراری ارتباطات و ادارهی کشور و روابط عمومی
آنها [دولت غنی و عبداهلل] بستگی دارد.
چشمانداز مسأله مذاکره با طالبان را در روشهای احمدزی و عبداهلل،
چگونه ارزیابی میکنید؟
در این مورد ،تفاوتها جزئی به نظر میرسد .از سوی دیگر ،آنها به عنوان نامزدان
ریاست جمهوری ،در مورد تمایل شان برای روشهای گفتگو با نمایندگان جنبش
طالبان در روند سیاسی ،صحبت کردهاند .اما شرایط خاصی وجود دارد .عبداهلل عبداهلل،
پافشاری دارد که طالبان باید به قانون اساسی افغانستان احترام گذاشته و آن را به
رسمیت بشناسد و همینطور رویارویی نظامی خود را در مقابل دولت افغانستان را
متوقف کند .اشرف غنی احمدزی ،به نوبهی خود -بخاطری که پشتون است -موضوع
خود را خیلی نرمتر بیان میکند .این چیزی است که ریاست جمهوری به عنوان یک
فرد مسئول ،با این قضیه درگیر است.
ادامه دارد...

منبع :دیپلمات

پس از شش ماه کشمکشهای سیاسی ،گفتگوهای شدید و
پادرمیانی جهانی ،سرانجام افغانستان یک رییس جمهور (داکتر
اشرف غنی) و یک رییس اجرایی که از طرف داکتر عبداهلل
عبداهلل تعیین خواهد شد و معادل نخست وزیر است ،دارد .این
دو مرد با تقسیم قدرت و تصمیمگیری در مورد مسایل ملی،
حکومت جدید را رهبری خواهند کرد.
حکومت جدید افغانستان در حالی یک اقتصاد راکد و یک
خزانهی خالی را به ارث میبرند که جامعهی افغانستان در
امتداد خطوط قومی و سیاسی از هم گسیخته است .رییس
جمهور جدید در راستای متحد ساختن مردم افغانستان و
آراستن صفوف آنها در پشت یک چشمانداز و برنامهی جدید
برای افغانستان ،کارهای زیادی برای انجام دادن دارد .ده
اولویت رییس جمهور جدید افغانستان به شرح زیر اند:
 .1امضای موافقت نامهی دوجانبهی امنیتی با
ایاالت متحده امریکا و پیمان امنیتی با ناتو
هردو نامزد انتخابات ریاست جمهوری در جریان مبارزات
انتخاباتی شان وعده دادند که موافقت نامهی امنیتی با ایاالت
متحده و پیمان امنیتی با ناتو را در چند هفته ی اول ،پس از
به قدرت رسیدن شان ،امضا خواهند کرد .این دو موافقتنامه
برای پایداری نیروهای ملی امنیتی افغانستان در درازمدت و
حرفهای بودن آنها حیاتی است .تحت این موافقتنامهها
ایاالت متحده و ناتو ،در مقابله با تهدیدهای داخلی و
منطقهای نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش داده ،تجیهز
کرده و بر فعالیتهای آنها نظارت خواهند داشت .امضای
این موافقتنامهها اشارهایست به طالبان ،القاعده و منطقه که
قدرتهای غربی اینجا خواهند ماند و افغانستان تنها گذاشته
نخواهد شد .این موافقتنامهها هم چنین در قالب قراردادها
و دیگر مشوقهای اقتصادی تاثیراتی بر فعالیتهایی تاجران
محلی دارد که در یک دههی گذشته مواد مورد نیاز نیروهای
ایاالت متحده و ناتو را تامین کردهاند.
 .2رسیدگی به وضع رو به وخامت امنیتی و افزایش
تجارت مواد مخدر
غنی وعده داده است تحت ریاست مستقیم خودش یک شورای
نظامی جدید ایجاد کرده و از این طریق بر تحوالت امنیتی به
صورت روزانه نظارت کرده و همآهنگی کند .از زمان برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری تا اکنون طالبان حمالت شان را
تشدید کرده و تلفات نیروهای ملی امنیتی افغانستان به شکل
هشداردهندهای افزایش یافته است .همچنین طالبان در سال
جاری قادر بودهاند تا حمالت سازماندهی شده را انجام دهند.
این یک نگرانی جدی است و به توجه فوری فرمانده کل قوا
در آینده نیاز دارد .در همین حال ،تولید خشخاش در دو سال
گذشته در افغانستان دو برابر شده و تعقیب قاچاقچیان بزرگ
مواد مخدر به تالش مجدد و ارادهی سیاسی ضرورت دارد.
 .3احیای اقتصاد راکد ،مبارزه با فساد و ادامهی
کمکهای خارجی
اقتصاد افغانستان راکد است و اگر در سال جاری در این زمینه
اقدامی صورت نگیرد ،فعالیتهای اقتصادی کاهش خواهد
یافت .رییس جمهور جدید افغانستان و تیم اقتصادی او باید

گفتگوهای شدید شان با کمک کنندههای غربی را آغاز کنند و
آنها را متقاعد سازند تا برای جلوگیری از بحران اقتصادی درا
فغانستان به تعهدات شان عمل کنند .حکومت باید در زمینهی
مبارزه با فساد ،اصالحات در نهادها و تقویت حاکمیت قانون،
به کشورهای کمک کننده تعهدات ویژه کند .رییس جمهور
هم چنین باید دهها نسخههای پالیسی اقتصادی و همچنین
برنامههای اقتصادی در یک سند واحد اقتصادی ،که دستور کار
توسعه و رشد اقتصادی در افغانستان را تعیین میکند ،ترکیب
کند .این در حالی است که افغانستان در شاخص مشاهده فساد
سازمان شفافیت بینالمللی ،سومین کشور است .فساد مانع
کالن برای انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعهی اقتصادی
است .غنی و عبداهلل برای رسیدگی به این تهدید ،کار بزرگی
در پیشرو دارند که به این کار به ارادهی سیاسی ضرورت دارد.
 .4متحد ساختن جمعیت چند پارچه
انتخابات ریاست جمهوری مردم را در امتداد خطوط قومی،
سیاسی و حزبی از هم جدا کرد .بسیاری از افغانها خود را
محروم احساس میکنند .عبداهلل و غنی هر دو باید یک برنامه
و دیدگاه واحد سیاسی واقتصادی برای مردم افغانستان ارائه
دهند و برای غلبه بر تفاوتهای شان باید مردم را پشت این
دیدگاه نو قرار دهند .مهمترین وظیفهی رهبری جدید این
خواهد بود تا افغانها را با یک برنامهی کاری واحد متحد
ساخته و روی اصالحات سیاسی و اقتصادیای متمرکز شوند
که زیاد به تاخیر انداخته شدهاند .اگر سیاست قومی و حزبی
وسیله شوند و عناصر حکومت جدید با استفاد از آن به دنبال
جلب حمایت باشند ،آیندهی افغانستان ترسناک خواهد بود.
 .5تجدید دیپلماسی جهانی و منطقهای
رویکرد تقابل جویانهی رییس جمهور کرزی و اختالفات
سیاسی او با ایاالت متحده و غرب ،همراه با جنگ لفظیای که
او با پاکستان راه انداخته بود ،به قیمت حسن نیت افغانستان
در غرب و منطقه تمام شده است .رییس جمهور جدید باید
بوسیلهی احیای روحیهی همکاریهای مختلف استراتیژیک
که افغانستان با متحدان غربی و همسایگان این کشور
به شمول هند امضا کرد و بهرهبرداری از فرصتها برای
همکاریهای اقتصادی و امنیتی در این موافقتنامهها ،حسن
نیت جدیدی را ایجاد کند .همهی این ضرورتها به سفر
گسترده ،تیمهای دیپلماتیک و منابع هم در کابل و هم در
نمایندگیهای دیپلماتیک در سرتاسر جهان و همچنین به افراد
شایسته برای مدیریت این روابط حساس و مهم نیاز دارند.
 .6اصالحات در سیستم قضایی و حاکمیت قانون
یکی از توسعه نیافتهترین بخشها در دوران تصدی کرزی قوه
قضائیه بوده است که برای بهبود آن کم سرمایهگذاری شده یا
نادیده گرفته شده است .بخش قوه قضائیه یکی از فاسدترین،
بیکفایتترین و شکنندهترین بخشهای دولت افغانستان
بوده است .کرزی فاقد ارادهی سیاسی برای انجام اصالحات
اساسی در این بخش بود ،چون او نگران بود که با اجرای دقیق
قانون یا سبکدوش کردن قاضیهایی که متحدان کلیدی و
منصوبین رهبران پیشین جهادی بودند ،متحدانش را از دست
خواهد داد ،رهبران جهادیای که ارکان حکومت او را تشکیل

داده بودند .مشکالت در سیستم قضایی مردم را وا داشته است
تا در والیتهای ناامن از طالبان که در سطح محلی سیستم
عدلی شفاف ،سریع و موثر ارائه میدهند ،عدالت بجویند.
آوردن اصالحات در این بخش کلیدی باید در راس دستور کار
رییس جمهور جدید قرار دارد.
 .7فراخواندن لویه جرگه برای اصالح قانون
اساسی
موافقتنامهی حکومت وحدت ملی به وضوح بیان میکند که
رییس جمهور جدید ،پس از به قدرت رسیدن در عرض دو
سال باید لویه جرگه تشکیل دهد و ایجاد دفتر نخست وزیر
را بررسی کند .در همین حال ،رییس جمهور اشرف غنی در
جریان مبارزات انتخاباتیاش به حامیاناش وعده داده بود که
بخشهای دیگر قانون اساسی را نیز تغییر خواهد داد ،به گونهی
مثال تعداد معاونان رییس جمهور را از دو معاون به چهار معاون
و قدرت والیان و ولسواالن را نیز افزایش خواهد داد.
 .8اصالحات بخش مالی و بانکی
بحران کابل بانک و قرار گرفتن تقریبی بخش مالی و
بانکی اقتصاد افغانستان در فهرست سیاه ،به دلیل تاخیر در
تصویب قانون ضد پولشویی ،در حال حاضر بر ورشکستگی
قریبالوقوع اقتصاد افغانستان افزوده شده است .کابل بانک
هنوز یک مانع عمده است و به سودآوری نرسیده است و
نشانههایی از مشکالت در ترازنامهی دیگر بانکهای بزرگ
افغانستان به مشاهده میرسد .اصالح و تقویت بخش مالی
و بانکی افغانستان باید در جملهی برنامههای مهم کاری
حکومت باشد.
برداشتن گامهای قوی و شفاف در راستای اصالح و تقویت
بانک مرکزی افغانستان ،بانکهای تجارتی و دیگر نهادهای
مالی کشور به اعاده اعتبار بخش مالی و بانکی افغانستان در
سطح بینالمللی کمک خواهد کرد.
 .9آوردن اصالحات جامع در ارائهی خدمات ملکی
افغانستان یک دسته زبده و کارآموزدهی از جوانان حرفهای و
جوان دارد که میتوانند به طور شایسته ،بیطرف و حرفهای
خدمات ملکی را ارائه دهند .همانطور که در موافقتنامهی
تشکیل حکومت وحدت ملی که بین دو نامزد امضا شد ،آمده
است؛ کمیسیون فاسد اصالحات اداری و خدمات ملکی نیاز
مبرم به بررسی و اصالح دارد .آوردن اصالحات در این زمینه
دولت افغانستان را تقویت خواهد کرد و انرژی مورد نیاز و
پتانسیل زیادی را برای حکومت جدید افغانستان ذخیره خواهد
کرد.
 .10نوشتن یک فصل جدید با جهان اسالم و عرب
کرزی در اولین روزهای رسیدن به قدرت با جهان اسالم و
عرب بیگانه شد ،دلیل آن تا حدی تکیهی بیش از حد او به
متحدان غربیاش و تا حدی هم مقصر دانستن آنها به حمایت
از طالبان بود .او بعدا این اشتباه را درک کرد و زیاد تالش کرد
تا آن را اصالح کند ،اما تالشهای کمتر نتیجه داد.
رییس جمهور آیندهی افغانستان اکنون این فرصت را دارد تا
فصل جدیدی از تاریخ روابط افغانستان با جهان اسالم و عرب
را بنویسد.
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حلقهیطالبانتنگترمیشود
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 تلفنی 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 تلفنی 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 ،تلفن 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
تلفنی 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.
انتخاب هدف حمله ،نیز افشاکننده بود .حمله بر سفارت هند ،دشمن دیرینهی پاکستان ،و
اتشهی نظامی سفارت آن کشور در کابل ،در روابط خصومتآمیز دو کشور در جریان  60سال
ریشه داشت .اما این حمله ،برای نشان دادن مخالفت با یک دشمن دیرینه زیرکانه نبود .این
حمله ،انفجار یک موتر پر از مواد انفجاری در مرکز پایتخت افغانستان بود که برای ایجاد حد
اکثر وحشت و ترور طراحی شده بود .و نیز هدف حمله ،ترساندن و به تحلیل بردن اعتماد
مردم افغانستان و حکومت آنان بود و نه تنها به هند ،بلکه به  42کشوری که نیروهای شان به
رهبری ناتو در بازسازی افغانستان کمک میکردند ،پیامی میفرستاد .هدف این بود که هزینهی
ادامهی پشتیبانی از حکومت کرزی را بسیار باال نشان دهد .آیاسآی میخواست که همهی
آن به خانههای شان برگردند.
مردم افغانستان ،استراتیژی کلی آنان را درک کرده بودند .این استراتیژی شبیه استراتیژی
استفاده از مجاهدین ،در مقابل اشغال شوروی بود :پیداکردن سنگری در پایتخت برای کمین
زدن در جادهها و تخریبکاری در داخل شهر به منظور به تحلیل بردن حکومت و ضعیف
کردن روحیهی مردم.
با تحقیق دربارهی هر حمله،استخبارات و پولیس افغانستان به این نتیجه رسیدند که آیاسآی
با القاعده،طالبان ،حقانی و گروههای پاکستانی مانند لشکر طیبه که در عقب اکثر حملهها بر
اهداف هندی قرار داشت ،یک جا کار میکند .وقتی من از یک مقام امنیتی افغانستان دربارهی
یافتههای شان پرسیدم ،در پاسخ گفت« :شما فکر میکنید ،ما بعد از سالها هنوز نمیفهمیم
که دشمن ما کیست؟» او گفت که همکاران امریکایی شان نیز این واقعیت را میدانند ،اما
به دلیل غرورشان نمیتوانند بپذیرند که پاکستان چه کار میکند« ،آنها همیشه شواهد را در
دست دارند ،اما فکر میکنند که ادامهی روابط شان با پاکستان از همه مهمتر است».
پاکستان همهی اینها را انکار میکرد .در هر مصاحبه ،مقامهای پاکستانی اصرار میکردند
که آنان خواهان یک افغانستان باثبات هستند و برای شکست دادن تروریزم کار میکنند .اما
عمل پاکستان ،داستان دیگری را بیان میکرد .با آنکه شبهنظامیان در داخل پاکستان ،از
کنترل بیرون شده بودند و هزینهی آن برای زندگی پاکستانیها و ثبات این کشور سنگین شده
بود ،رهبران نظامیان پاکستان به ادامهی پالیسی استفاده از طالبان برای حمله بر افغانستان
و نیروهای ناتو ادامه میدادند .یکی از اهداف آشکار این پالیسی ،جهت دادن انرژی مرگبار
شبهنظامیان از داخل آن کشور ،به بیرون بود .هدف دیگر آن را جنرال اشفاق پرویز کیانی،
چنین توضیح داده بود :طالبان و به ویژه شبکهی حقانی ،سرمایهای است که پاکستان نیاز
دارد آن را نگهدارد تا بعد از خروج امریکاییها و نیروهای بینالمللی ،متحد قوی در افغانستان
داشته باشد .در مرکز چنین تفکری ،تمایل شدید برای زیر تسلط داشتن افغانستان به منظور
حفظ حیات خلوت خود از هند قرار داشت .در چنین تفکری ،طالبان تضمینکنندگان منافع
استراتیژیک ملی پاکستان به شمار میرفتند.
با گسترش شورش طالبان به طرف شمال ،امنیت افغانستان بدتر شد .با وجود شاهراههای تازه
ساختهشده ،در سال  2006ما سفر زمینی به قندهار یا به خوست را متوقف کردیم،چون این
راهها خیلی خطرناک شده بودند .والیتهای اطراف کابل ،از کنترل خارج میشدند .در اواسط
سال  ،2008این خرابی روزافزون امنیت و خارج شدن مناطق از کنترل دولت ،غیرقابل توقف به
نظر میرسید .شمار طالبان در حال افزایش بودند و کاروزار دهشت و ترور ،شورش مجدد آنان را
همراهی میکرد که باعث بزرگنمایی نفوذ آنان میشد .طالبان تبلیغات شان را که با ظرافت از
سال  2006شروع کرده بودند ،ترک گفتند .در سال  2006مال-فرماندهان طالبان ،مردم جنوب
افغانستان را به مسجدها فرا میخواندند و آنان را متقاعد میکردند که به جهاد بپیوندند .اکنون
اما ،به جای آن ،کسانی را که با آنان همکاری نمیکردند ،مجازات میکردند .از این زمان،
ما گزارشهای بیشتری از شکنجه و قطع عضو توسط طالبان را دریافت میکردیم :گوش و
یا گلوی رانندگان موترهای بارکشی به خاطر انتقال مواد تأمیناتی برای نیروهای امریکایی،
بریده میشدند .این کاروزار طالبان حکومت محلی را فلج کرد ،چون پولیس ،قاضیها ،اعضای
شوراهای والیتی و آموزگاران به خاطر حفظ جان شان به شهرها کوچ کردند .آزار و اذیت در

تـکه
چهـــل

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 ،تلفن 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
تلفنی 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.
وردک ،حکومت افغانستان را مجبور کرد که واحدهای ارتش ملی را برای دفاع از امنیت
شاهراه گسیل کند .سربازان لوای دوصد و یکم ارتش افغانستان ،بلندیهای تپههایی را
که ارتش شوروی در سالهای دههی  1980از آ ن استفاده میکردند ،اشغال نمودند .آنان از
باالی این تپهها میتوانستند سرک و درههای سبز را که مخفیگاه خوبی برای شورشیان
بود ،زیر نظر داشته باشند .طنز برگشت روزگار این بود که حکومت کرزی اکنون سربازان
ارتش خود را به مواضع پیشین ارتش شوروی در مقابل شورشیانی جابهجا میکرد که از
تاکتیک مجاهدین پیشین کار میگرفتند .کرزی خودش این ناهمخوانی را درک کرده بود.
برای مدت درازی او کسانی را که به نام طالبان یا شورشیان میجنگیدند ،به راحتی دشمن
یا تروریست میخواند .او نمیخواست که اشتباهی در جانبی قرار بگیرد که از حمایت مردم
برخوردار نیست .اما به صورت فزایندهای ،مردم یا طرف طالبان را گرفته بودند و یا حداقل،
با طالبان مخالفت نمیکردند.
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   1بربنیاد این استراتیژی توسط برید جنرال محمد یوسف گذاشته است .او در دههی ،1980
رییس بخش افغانستان در آیاسآی بود .محمد یوسف و مارک ادکین ،تلهی خرس :داستان
ناگفتهی افغانستان (لندن :لیوکوپر )1992 ،صص .151 ،1
   1جنرال کیانی زمانی که رییس آیاسآی بود،این حرف به گروهی از خبرنگاران پاکستانی
گفت .مقامهای امریکاییها ،نیز از او عین حرف را نقل و قول کرده اند .احتماال آنها این حرف را از
طریق شنودهای الکترونیکی بارها شنیده اند .به این کتاب مراجعه شود:
David E. Sanger, The Inheritance: The World Obama Confronts and the
Challenges to American Power (New York: Random House, 2009), ch. 8.

من به دوام حکومت آقای اشرفغنی احمدزی زیاد اعتقاد
ندارم .سه دلیل جامعه شناختی محکم دارم:
یک -آقای احمدزی وعده داده که رشوه و فساد را ریشه کن
کند .این کار ظاهرا خوب مینماید ،اما در باطن به فروپاشی
دولت خواهد انجامید .فرض کنید من یک گوشهی خیمهی
دولت را گرفتهام و نمیگذارم که این خیمه بیفتد .البد برقرار
ماندن این خیمه فایدهیی به حال من دارد .حاال اگر شما بیایید
و دست نوازش تان را بر سر من بکشید و بگویید که آفرین!
کار خوبی میکنی ،من از شما خواهم خواست که به صورت
درستتری نسبت به بنده اظهار امتنان کنید .شما میگویید
که نه ،زشت است .رشوهده و رشوهگیر هر دو در آتش جهنم
میسوزند و اینها .این حرفها به گوش من نمیروند و
گوشهی خیمه را رها میکنم .وقتی که ده-بیست نفر از برادران
متعهد دیگر هم گوشههای مربوطه را رها کنند ،خیمهی دولت
میافتد.
دو -آقای احمدزی گفته که برنامهی مطولی برای فقر زدایی
دارد .خوب است .همین برنامه را اجرا کنید ،بعد ببینید که چه
بر سر حکومت تان خواهد آمد .فرض کنید که این برنامهی
فقرزدایی موفق شد .آن وقت ،مردم یادشان میآید که در
سراسر پایتخت یک مربع تشناب وجود ندارد .شاید بپرسید
که یعنی چه؟ فقر زدایی چه ربطی دارد به تشناب؟ عرض شود
که مردمی که پول در جیب خود داشته باشند ،به فکر مصرف
کردن آن پول میافتند .یکی از دمدستترین مواردی که در آن
پول میتوان مصرف کرد رستورانت و کبابی و کلهپزی و این
گونه جاهایند .فکر کنید که هزاران نفر به این مکانها بریزند
و از آنجا بیرون بیایند و ...خوب ،همین را میگویم دیگر .چه
قدر دیر به حرف میرسید شما .آنوقت تظاهرات میشود و
شعار «مرگ بر دولتی که تشناب ندارد» در فضای میهن طنین
میاندازد .نتیجهاش سقوط دولت است .چرا که ملت بزرگ
افغان وقتی که به سرک آمد ،تا یکی دو تا دولت ساقط نکند
به خانه بر نمیگردد.
سه -آقای احمدزی گفته که تمهیدی خواهد چید که فقه
جعفری در مدارس و دانشگاهها تدریس شود .او احتماال خبر
ندارد که فقه جعفری از آن فقههای مرده و بیحال نیست که
تدریس شود و امتحان داده شود و خالص .فقه جعفری یک
فقه انقالبی است .ندیدهاید که یک نفر در بارهی چاهی که به
وجود نحس یک موش آلوده شده سوال دارد و خروجی این
سوال یک تظاهرات تمام عیار به نفع کربالی حسینی است؟
فکر کنید که در اثر تدریس فقه جعفری در پوهنتونها سنیها
هم شیعه شوند و شیعهها تشیع شان را بیش از پیش غنی
سازی کنند و در این میان یکی از سادات محترم یک بیرق
سبز از عراق و شام بیاورد و کامال مشخص باشد که آن بیرق
از امام هشتم شیعیان است؛ در چنین وضعی ،چه بخواهید چه
نخواهید هر حکومتی که در کابل برقرار باشد ،یک رقم یزیدی
معلوم خواهد شد .ساقط کردن حکومت یزیدی یا یزیدیوار هم
که وجیبهی شرعی است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Abdullah Watandar
داستان غمانگیز گذشته و حال ولسوالی
اجرستان غزنی
طالبان دهها خانه را در ولسوالی اجرستان غزنی آتش
زدهاند و دهها نفر را کشتهاند .تعدادی را سر بریدهاند و
تعدادی را سوختاندهاند .آنها بیتوجه به نرمش آقای غنی و کرنش آقای کرزی،
سیاست سرزمین سوخته شان را ادامه میدهند ،و روشن است که تاکتیکهای داعش
هم برای شان جاذبهای خاصی دارد .عاقبت ما بخیر باد!
اجرستان ،دوردستترین ولسوالی غزنی است .با ناور ،مالستان ،دایچوپان و ارزگان
همسایه است .فاصلهای زیادی هم از ولسوالی جاغوری ندارد .این ولسوالی در قلب
هزارهجات قرار دارد اما اکثریت مطلق ساکنان آن را هموطنان مالخیل  -یکی از
شاخههای غلزیها  -تشکیل میدهند .یکی از چهرههای اخیرا مشهور شدهای قبیلهای
مالخیل ،داوود سلطانزوی ،یکی از همکاران آقای اشرف غنی است که از والیت
ارزگان در غرب اجرستان است.
اجرستان را فیضمحمد کاتب« ،حجرستان» نوشته است .این ولسوالی ،همراه با ارزگان
و مناطقی در شمال قندهار ،بعد از شکست هزارهها ،در اواخر قرن  19و اوایل قرن 20
به قبایل هموطن پشتون و تعداد کمی از مهاجرین فراری بلوچ از هند بریتانوی ،داده
شد .ساکنان هزارهی اجرستان که سرزمین شان به تصرف مردم مالخیل در آمده بود،
تالشهای بسیار کردند که از مجاری قانونی ،دوباره به جایداد و سرزمین شان برسند،
اما شکست خوردند .آخرین تالش خود را در زمان اماناهلل خان کردند ،اما نتیجهای آن
تالش ،سوزانده شدن بیش از چهل مرد ،زن و کودک شان به دست هموطنان مالخیل
بود .فیضمحمد کاتب در مورد اشغال و تصاحب تکاندهندهای اجرستان (حجرستان)
مینویسد:
«و در خالِل احوالی از پیش رقم شده آمد ،مردِم مالخیِل کوچی متصرِف مزارع و مراتع
جلگای حجرستان هزارهی دایه و فوالد که تا قلعهی شیر تمامِت مزارع و مساقات را
چنانچه گذشت تصاحب کرده ،امالک و اراضی وصیمحمد و قبِر قوم جرغی هزارة بهسود
از جملة بولکلک روپیهگی [را] نیز به امر قاضی عبدالشکورخان سرپرسِ ت مهاجر و ناقِل
افغانان متصرفشده َ،ملک اکرم و طوطی نامان و غیره مالخیالن ،امالِک آن قوم را به
دسِ ت تغلب آوردند و چون داخِل حکِم پادشاهی نیامده و قاضی عبدالشکورخانه خودسر
داده بود ،محمدحیدرخان تحصیلدار بولکلک روپیهگی به حضوِر سردار نصراللهخان
نایبالسلطنه معروض داشته و او از سردار عبدالقدوسخان اعتمادالدولة که اموِر ملک
هزاره را به افغان دادن به او محول و مرجوع بود ،پرسیده و هم مردِم هزاره جداگانه نیز
عرض کرده او از مال مشکین ممیز و مساحِ مزارع و مساقات هزارهجات که به افغان قرار
هر واحدی سه جریب زمین اعلی یا چهار و نیم جریب زمیِن از اعلی و اوسط و ادنی داده
میشد ،استفسار فرمود و او نوشت که امالِک مردِم مذکور را قاضی عبدالشکورخان بدوِن
حکم و فرماِن پادشاهی به مردِم مالخیل داده است و اعتمادالدولة به نایبالسلطنهی
عرض تحصیلدار و تحقیقی که شده است ،امالِک
ِ
معروض داده ،او فرماِن کرد که از
مردِم هزاره را از دسِ ت مالخیل برآورده ،تسلیِم خود ایشان نمایند و مزاحِم حال هزارگان
نشوند .و مردم مالخیل دست از تصرِف غاصبانهی خود باز نداشته ،قرب سی وسه هزار
روپیه مالیات آن را نیز نداده ،بر مردم هزاره حواله شد و هزارگان قرا ِر فرمانی که به دست
داشتند به میرمحمد حسینخان حاکِم کالِن هزارهی بهسود ،جاغوری و مالستان عرض
کرده ،داد خواستند و او ماجرا را سراپا معروض داشته ،حضرتِ واال در روز بیست هفتم
نگارش
ِ
مذکور ماِه جمادیاالولی رقم فرمود که مزاحِم حاِل قوِم مالخیل نشود و در این
واال دسِ ت تصرف برنداشته ،مالیاتِ آن پا در هوا بماند و مردِم هزاره در عهد اعلیحضرت
امیر اماناهلل خان غازی عارض گردیده ،کامیاب نشدند».
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میبینید که اجرستان ،با سوختن ساکنیناش ،آشنایی دیرینهای دارد .پایان دادن به
سوختن آدمها در اجرستان و دیگر نقاط افغانستان ،نیازمند باور به حقوق بشر و عدالت،
قاطعیت در مقابل تروریسم و اقتدار حکومتی است که مردم را با خود دارد .فعال که به
نظر نمیرسد ما هیچکدام را به اندازهای کافی داشته باشیم .آقای اشرف غنی هم بیشتر
به فکر صدور کشمش و یافتن راه کوتاه به سوی کوریا ساختن افغانستان است ،تا روبرو
شدن با واقعیت هیوالیی به اسم طالبان.


علی شیر شهیر

اگر ولسوالی اجرستان بدست طالبان سقوط کند،
ولسوالیهای همجوار آن نیز در خطر جدی قرار خواهد
گرفت .ولسوالی اجرستان والیت غزنی که در جنوب
غرب غزنی و تقریبا  260کیلومتر از مرکز غزنی فاصله
دارد ،یکی از ناامنترین ولسوالیهای این والیت است .این ولسوالی با ولسوالیهای
مالستان ،ناور ،جاغوری و همچنان با ولسوالی شهرستان والیت دایکندی همجوار
است.
تا اکنون بیشتر از  100نفر که بشترین آن ملکی بوده است در این ولسوالی به قتل
رسیدهاند ،و اکثرخانهها به آتش کشیده شده است .گفته میشود این حرکت طالبان
مانند گروه داعشی در عراق و سوریه ،شباهت دارد.
اگر این ولسوالی بدست طالبان سقوط کند ،ولسوالیهای همجوار آن نیز با خطر
جدی مواجه خواهد شد و این یعنی به وقوع پیوستن فاجعه بزرگ انسانی .طالبان
به باشندگان ولسوالی مالستان هشدار داده است که تاوههای دیش را از باالی بام
خانههای شان جمع کنند و از رفتن دخترها به مکتب ممانعت کنند .و همچنان یک
مقام محلی غزنی گفته است که  20زن عرب که به احتمال زیاد اعضای گروه داعش
است ،در ولسوالی «گیرو»ی والیت غزنی فعالیتهایش را شروع کرده است .این
هشدارها نشان دهندهی آن است که طالبان نقشه بزرگتر از ولسوالی اجرستان دارد.
پ.ن :مقامهای امنیتی مرکز غزنی در مورد چنین اقدام طالبان در ولسواالی اجرستان
اظهار عاجزی میکنند ،چون مهار کردن چنین حملههای طالبان نیاز به نیروهای
هوایی دارد که آنان از این لحاظ عاجز اند ،دولت مرکزی اما چرا اقدامی نکرده است.
در حال که عدالجامع جامع ،رییس شورای والیتی این والیت میگوید :آنان دو هفته
پیش ،وضعیت وخیم ولسوالی اجرستان را با مقام های وزارت دفاع و داخله گزارش
داده اند و از آنها تقاضای کمک کردهاند؛ اما دولت مرکزی تا کنون هیج اقدامی
نکرده است .اگر دولت به زودی در این مورد اقدامی نکند ،تمام نیروهای امنیتی
موجود در این ولسوالی و ساکنان آن قتل عام خواهند شد و قاتل این همه انسانهای
بیگناه کسی نخواهد بود جز دولت مرکزی.

فراخوانسازمانبهداشتجهانی

بهکاهشمصرفنمک

سازمان بهداشت جهانی در آستانه روز جهانی قلب (هفتم
میزان) از تمام کشورهای جهان خواسته تا سال ۲۰۲۵
مصرف نمک را سی درصد کاهش دهند .این سازمان
میگوید ،در بسیاری از کشورهای دنیا ،هشتاد درصد
نمک مصرفی در دنیا بعلت خوردن غذاهاییست که از
بیرون خریداری میشوند ،غذاهایی مثل نان ،پنیر ،انواع

سوسیس و گوشتهای فرآوری شده همچون سوسیس
و کالباس.
در بیانیهای که سازمان بهداشت جهانی امروز (پنجشنبه
سوم میزان ۲۵ ،سپتامبر) منتشر کرد آمده بیماریهای
غیر واگیر مثل بیماریهای قلبی و سکته مغزی مهمترین
علل مرگهای زودرس در قرن بیست و یکم هستند.

سازمان بهداشت جهانی در این بیانیه از دولتهای جهان
خواسته تا در راه اجرای این برنامه کوشش خود را به
کار گیرند.
این سازمان از صنایع غذایی نیز خواست تا با همکاری
با سازمان بهداشت جهانی و دولتها مصرف نمک را در
تولیدات خود به میزان قابل مالحظهای کاهش دهند.
«برنامه جهانی کاهش بیماریهای واگیر»  ۹هدف را تا
سال  ۲۰۱۵تعیین کرده که یکی از آنها کاهش مصرف
سی درصدی نمک است.
به گفته دکتر اُلگ چستنوف معاون بیکاریهای غیرواگیر
و سالمت روان سازمان بهداشت جهانی «اگر کاهش
سی درصدی مصرف نمک تا سال  ۲۰۲۵محقق شود
جان میلیونها نفر نجات پیدا خواهد کرد».
دکتر چستنوف میگوید« :نمک تقریبا در تمام چیزهایی
که ما میخوریم هست ،یا به علت اینکه خوردنیهای
آماده یا غذاهای فرآوری شده شور هستند ،یا به این
دلیل که ما در خانه به غذاهایی که تهیه میکنیم نمک
میزنیم».
به گفتهی دکتر چستنوف ،کاهش مصرف نمک یکی
از موثرترین راهکارها برای بهبود سالمت جامعه است.
در دنیا به طور متوسط هر نفر روزی ده گرم نمک مصرف
میکند و سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که
مجموع نمک مصرفی در خوردنیهایی که خریداری
میشوند ،در غذاهای آماده (فست فود) و در غذاهایی
که در منزل تهیه میشوند کمتر از پنج گرم در روز باشد،
یعنی کمتر از یک قاشق چایخوری در روز.
در مورد کودکان و نوجوانان دو تا پانزده سال توصیه بر
این است که مصرف روزانه حتی از این هم کمتر باشد.
(بیبیسی)

فرزندانسرکش!

سه سبک تربیتی وجود دارد :اقتدار طلب ،تساویگرا و
آسانگرا .ما در این مقاالت ،نوع برخورد هر سه سبک
را با سه نوع نوجوان به شما نشان میدهیم .منظورمان از
سبک ،نوع تربیت و نوع برخورد ما در هنگام بروز مشکلی
خاص با نوجوانمان میباشد.
سبک اقتدارگرا  /فرزند سرکش
اگر سبک تربیت فرزند شما بیشتر اقتدارگر است و یکی
از فرزندانتان سرکش است ،جدال بزرگی در پیش دارید.
این حقیقت مطلق است که چنین والد و فرزندی امکان
دارد ناکامترین رابطه را در خانواده داشته باشند .اغلب
جدالها در رابطه میان فرزند و والد بر سر قدرت است.
هم والد اقتدارگرا ،هم کودک سرکش در پی کسب قدرت
و تسلط بر دیگری هستند .هر دو سعی میکنند با بیاندازه
سلطهگر بودن یا منطقی نبودن عنان اختیار همه روابط را
در دست بگیرند .فرزندان سرکش به روشهای گوناگون
در پی کسب قدرت هستند که شامل بدرفتاری ،ایجاد شور
و هیجان ،مصیبتآفرینی ( از کاهی کوهی ساختن ) و
جلب توجه میشود .این کودکان وقتی بر اوضاع مسلط
اند و به آنان توجه میشود ،احساس مهم بودن میکنند.
فرزندتان سرکش است؟
دوست دارند پدر و مادر را به جان یکدیگر بیندازند و با این
کار احساس قدرت و اثر گذاری در پدر و مادر میکنند.
کودکان سرکش نسبت به پدر و مادرها و قدرت با ( فریاد
کردن ،گریه کردن ،تف کردن غذا یا دیگر کارهایی که
اراده شان را به شما تحمیل کنند ) آماده جنگ میشوند.
افزون بر این ،چنین افرادی امکان دارد تهاجمی و منفعل
باشند .در حالی که در درون ممکن است در مورد چیزی
خشمگین یا ناراحت باشند ،بگویند همه چیز خوب است.
قوانین زیاد ،این کودکان را ناراحت میکند و ممکن است
به قوانین بیتوجهی نشان دهند.
میتوانم به شما اطمینان دهم که با والدی اقتدارگرا و
فرزند سرکش کشمکشها کیفیت ستیزه جویانه به خود
خواهد گرفت .نیروی بالقوه صحنهی باخت در برابر باخت

است  ،چون والد اقتدارگرا و کودک سرکش مشکل را حل
نمیکنند  ،بلکه با هم برخورد میکنند  .شما هیچوقت
کاری انجام نمیدهید ،زیرا پیوسته در حال سرکوب کردن
هستید .اگر بحث میکنید ،مسئله را حل نمیکنید .هر چه
شما فشار وارد آورید فرزندتان بیشتر فشار میدهد.
برای اینکه به وظیفهی خودتان ادامه دهید ،جلوتر بروید
و مشکل را حل کنید بایستی:
از تبادل کالمی خشمگین ،باال بردن صدا و اتمام حجتکردن بپرهیزید.
با حوصله گوش بدهید و مطمئن شوید فرزند شما هممیشنود مکالمه دو طرفه زندگی بخش است.
تا جایی که ممکن است با بدرفتاریها به آرامی برخوردکنید.
 به سوی سبک تساویگرای تربیت فرزند بروید تا فضایروحیه جمعی را فراهم کنید که در آن فرزند شما بتواند از
نیروی جنگیدن به فعالیتهای سازندهای همچون بازی،
برنامهریزی ،ورزش ،کار منزل یا خواندن و دیگر چیزها رو
بیاورید .شما در حل مشکل بسیار کارآمدتر خواهید شد.
یاد بگیرید چگونه سازش کنید و به سوی احترام متقابل،همکاری و سهیم شدن در تصمیمگیری بروید.
با حوصله و پابرجا بمانید.سبک اقتدار گرا  /فرزند یاری رسان
اگر با کودک یاری رسان از سبک اقتدارگرا استفاده
کنید منتظر کمی بگو مگو باشید ،چون این کودکان از
تقسیم قدرت و شرکت در تصمیمگیری خانواده و حل
کردن مشکل لذت میبرند .برای مثال ،شاید روی کلمه
آخر پافشاری کنید و باعث دلسردی کودک خود شوید.
کودکان یاریرسان همچنین از اینکه به آنان مسئولیت
داده شود خوشحال میشوند ،که پدران و مادران اقتدارگرا
اغلب از دادن مسئولیت اکراه دارند.
برخی توصیههای مهم
به سوی سبک تساویگرا بروید و به فرزندتان مسئولیتتصمیمگیری بیشتری را بدهید .برای مثال ،میتوانید از
فرزندتان بپرسید دوست دارد پیش یا پس از شام استحمام

کند .دادن حق انتخاب میان دوچیز به آنان فرصت
میدهد که استقالل پیدا کنند؛ اما به شما امکان میدهد تا
اندازهای اختیار اوضاع را در دست داشته باشید.
دخالت خودتان را در زندگی چنین فرزندی افزایش دهید .چنین کودکانی به دخالت زیاد پدر و مادر در زندگی
شان واکنش خوبی نشان میدهند .این امر به اشکال
متفاوتی میتواند صورت گیرد :شرکت در بازی آنان ،با
هم به سینما رفتن ،رسیدگی به تکالیف مدرسه ،انجام
دادن برنامههایی با هم ،آماده حرف زدن با یکدیگر بودن .
نکته اینجاست که روشهای بیشتری برای انجام دادن
کارهایی با همدیگر پیدا کنید ،آن هم به شکل اشتراک
مساعی.
 به عقاید فرزندتان بیشتر گوش کنید و بگذارید آنان نیزدر مورد حل مشکالت چیزی بگویند.
 به این رابطه با حالت تشویق کننده برخورد کنید .ازکامیابیهای فرزندتان بیشتر خبر بدهید و پاداش مناسبی
برای انجام دادن کارها در نظر بگیرید و به شیوه پشتیبان
رفتار کنید .شما فضای پرورشی بیشتری به وجود
میآورید چیزی که در آن کودک یاری رسان شکوفا
خواهد شد.
سبک اقتدارگرا  /فرزند منفعل
در جایگاه والدی اقتدارگرا با فرزندی منفعل ،تناسب خوبی
دارید .این کودک به پدر و مادری نیاز دارد که به او بگوید
چه بکند .پدر و مادر اقتدارگرا با دیدگاه به عهده گرفتن
کارها به فرزندشان میگویند چه بکند .یعنی سازگاری
کامل میان سبکها .با کودکی که منفعل است بایستی
بسیار آمرانه رفتار کنید ،زیرا این کودکان خود آغازگر
نیستند و به راهنمایی ،واکنش خوبی نشان میدهند.
برای مثال ،ممکن است ناگزیر باشید با فرزندتان بنشینید
و فهرست کارهایی را که باید انجام گیرد بررسی کنید یا
میتوانید بگویید « :پسر ،تو نیاز به برنامه و پایبند بودن به
آن داری .این برنامهای است که باید با آن جلو بروی »...
بعد شرح مختصر شدهای از نکته به نکته آنچه او به انجام
دادن آن دارد بدهید( .برترینها)
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لوییز انريکه :سوارز مشکل اضافه وزن ندارد

لوییز انريکه ،در نشست خبري روز گذشتهی خود،
به دفاع از سوارز پرداخت و از عملکرد جرمي متيو
تمجيد کرد .لوئیس انریکه ،دیروز پیش از بازی با
گرانادا در نشست خبری حاضر شد و به سواالت
خب رنگاران پاسخ گفت .یکی از موارد مورد سوال
خب رنگاران ،درمورد اضافه وزن سوارز بود که انریکه
به شوخی اظهار داشت که سوارز پیش از این عمل
لیپوساکشن انجام داده و مشکل چاقی ندارد.
سوارز که در پیروزی  0-6تیم دوم بارسلونا مقابل
جوانان اندونزی ،زننده  2گول بود ،منتظر است تا
روز  24اکتوبر محرومیت او به پایان برسد و بتواند
مقابل ریال در ب رنابئو به میدان برود .او در این
تابستان با قیمت  88میلیون پوند ،از لیورپول
راهی بارسا شد.
انریکه در این نشست گفت :سوارز اضافه وزن
دارد؟ به هیچ وجه .اینها فقط مسائلی است
که در رسانهها مطرح م یشود .او همانند دوران
حضورش در لیورپول است و هیچ چیز به اندازه

شرایط جسمانی فعلی او مرا خوشحال نم یکند.
یکی دیگر از خریدهای تابستانی بارسا که
نمایشهای اخیرش ،انریکه را تحت تاثیر قرار داده،
جرمی متیو است .او در این نشست به تمجید از
این بازیکن فرانسوی پرداخت و گفت« :متیو به
دفاع ما سرعت و قدرت بی شتری بخشیده است.
وقتی او را به خدمت گرفتیم ،در مورد قیمت خرید
او بحثهای فراوانی مطرح شد؛ اما او پاسخ سریع
و خوبی به این انتقادات داد».
انریکه ،همچنین اشاره داشت که توماس فرمالن
نیز در آستانهی بازگشت به میادین است« :فرمالن
خیلی خوب تمرین می کند .از لحاظ بدنی اوضاع
بسیار خوبی دارد .او حاال م یتواند به تیم ما کمک
کند .همه مدافعین بارسا تا بدینجا مرا متقاعد
کردهاند .هر بازیکنی سبک خاص خودش را دارد
و باید بگویم که از همه آنها راضی هستم».
بارسلونا فردا باید به مصاف گرانادا برود .رافینیا تنها
غایب بارسا در این بازی خواهد بود.



اوسوالدو :خوشحالم که
گولم باعث پيروزي اينتر شد

پابلو اوسوالدو ،مهاجم اينتر از اينکه گول
زيبايش باعث پيروزي اينتر مقابل آتاالنتا شد،
اب راز خوشحالي نمود و عنوان کرد که در آن
لحظه احساس کرده که ممکن است توپ به
ميان تماشاچ يها برود .مهاجم ایتالیایی ،موفق
شد در دیدار چهارشنبه شب در سن سیرو ،با
یک ضربهی قیچی زیبا ،پاس گوارین را به گول
تبدیل کند .گول اوسوالدو  3دقیقه به نیمه اول
به ثمر رسید و در نیمه دوم نیز هرنانس با یک
ضربه کاشتهی زیبا ،کار را تمام کرد.
او در مصاحبه با سایت رسمی باشگاه اینتر گفت:

«گاهی چنین چی زهایی را امتحان م یکنم ،.هر
چند بعضی مواقع احساس م یکنم که توپ به
میان تماشاچ یها خواهد رفت .همه چیز ب رای
من خوب پیش رفت و من به تیم کمک کردم 3
امتیاز را کسب کند .خوشحالم».
اوسوالدو ،پس از مصدومیت ایکاردی وارد زمین
شده بود ولی موفق شد خودش را به نوعی ثابت
کند .او ادامه داد« :چند دقیقه طول کشید تا
بتوانم گولزنی کنم ولی این طبیعی است .پس
از آن به خوبی در بازی جا افتادم و عملکرد
خوبی داشتم».



راجرز :بالوتلي ميتواند به سطح سوارز برسد

برندن راجرز ،سرمربي ليورپول عنوان کرد که
ماريو بالوتلي ،مهاجم کالس جهاني نيست
ولي اگر از استعدادش استفاده کند ،م يتواند
به سطح لوییز سوارز برسد .سوارز در تابستان
با  88میلیون یورو ،از لیورپول راهی بارسلونا شد
و بالوتلی با  20میلیون یورو ،ب رای جایگزینی او
خریداری شد .راجرز معتقد است که ماریو باید
به رد پای سوارز در آنفیلد نگاه کند و طبق آن
پیش برود.
او در جمع خبرنگاران گفت« :سوارز از استعدادش
استفاده کرد .وقتی به اینجا آمد ،بازیکن کالس
جهانی نبود ولی به عنوان یک فوق ستاره
به بارسلونا رفت .دلیل این اتفاق ،ثبات او در
گولزنی و سطح باالی بازیهایش بود .کالس

جهانی یعنی بی شترین حد ثبات.
فکر م یکنم ماریو پتانسیل کالس جهانی شدن
را دارد .نم یتوان او را با سوارز مقایسه کرد ولی
ماریو به عنوان یک مهاجم ملی به تیم ما اضافه
شد و استعداد باالیی دارد».
راجرز در پاسخ به این سوال که آیا بالوتلی
جایگزین سوارز بوده؛ گفت« :بله احتماال
همی نطور است .مقایس های بین دو بازیکن
نیست .لوئیز در زمان حضورش بسیار مفید
بود  .ثبات بسیار باالیی در گولزنی و ایجاد
گول داشت .ماریو متفاوت است .او تجربههای
متفاوتی در  24سالگی دارد .او به اینجا آماده
تا در سطح جهان مطرح شود .ب رای او ،ثبات در
کیفیت بسیار مهم است».



تبريکاينترنتيايکرکاسياسبهرقيبش

ايکر کاسياس ،دیروز در صفحه اينترنت ياش ،به
کيلور ناواس ،بخاطر انجام اولين بازي با پي راهن
ریال در برنابئو تبريک گفت .ایکر کاسیاس ،در
اقدامی جالب در صفحه اینترنتی شخص یاش،
به کیلور ناواس بخاطر انجام اولین بازی رسمی
ب رای ریال مادرید تبریک گفت .کاسیاس که پس
از اتمام بازی با الچه ،در رختکن به رقیب خود
تبریک گفته بود؛ ترجیح داد تا این اقدام را علنی
کند.
وی نوشت« :می خواهم به هم تیمی عزیزم
«کیلور ناواس» ،بخاطر اولین بازیش ب رای ریال
در برنابئو تبریک بگویم ».کاسیاس همچنین از

کریس رونالدو نیز بخاطر زدن  4گول به الچه
بصورت ویژهای تقدیر کرده است.
کاپیتان ریال در اقدامی تعجبب رانگیز ،از سوی
آنچلوتی در مقابل الچه نیمکت نشین شد .در
حال یکه گمان م یرفت که او تا پایان فصل در
تمام بازیهای اللیگا ب رای ریال بصورت ثابت
بازی کند؛ اما بخاطر اعتراضات هواداران ریال به
عملکرد ضعیف او ،کارلتو مجبور شد تا از ناواس
به عنوان دروازهبان فیکس ریال در مقابل الچه
استفاده کند .هنوز مشخص نیست که در دیگر
دیدارهای ریال در اللیگا کدام یک از دروازه ریال
حراست خواهند کرد.



فانپرسي :ميخواهم کنار فالکائو و روني بازيکنم

رابين فان پرسي ،مهاجم منچستريونايتد
عنوان کرد که م يخواهد در کنار فالکائو
و روني بازي کند .فالکائو در روز پایانی
نقل و انتقاالت از موناکو به صورت قرضی
به منچستریونایتد پیوست .فن خال ،هنوز
نتوانسته ترکیبی مناسب با استفاده از این
 3بازیکن پیدا کند ولی فان پرسی عنوان
کرد که این  3در کنار هم م یتوانند عملکرد
خوبی داشته باشند.
او در مصاحبه با  Fox Sportگفت:
«م یخواهیم در کنار یکدیگر بازی کنیم .دائم

با هم صحبت م یکنیم و م یخواهیم در کنار
هم پیشرفت کنیم زیرا همه حس م یکنند
که ما در کنار هم قویتر هستیم .مکالمات
بین ما بسیار جالب است زیرا هدف یکسانی
داریم .م یخواهیم پیروز شویم و موفقیت را به
اشتراک بگذاریم .فکر نم یکنم از لحاظ اعتماد
به نفس مشکلی داشته باشیم».
فان پرسی سپس در تمجید از فان خال گفت:
«فکر م یکنم آمار در مورد او صحبت م یکند.
او هر جایی که مرب یگری کرده ،موفق بوده
است .همه به فلسفهی او ایمان دارند».

ورزش
لمپارد احتمال تمديد
با سيتي را رد نکرد

فرانک لمپارد ،هافبک منچسترسيتي عنوان کرد که او قصد دارد
قرارداد قرض ياش با سيتي را تمديد کند .لمپارد در اوایل تابستان
به باشگاه نیویورک سیتی آمریکا پیوست و تا شروع فصل جدید
در ام ال اس ،به صورت قرضی به منچسترسیتی پیوست .او
عملکرد خوبی به همراه سیتیزنها داشته و حاال صحبت از
تمدید قراردادش با آنها را مطرح کرد.
او گفت« :بسیار ساده است .من تا ابتدای جنوری قرارداد دارم و در
آن موقع تصمیم خواهم گرفت .وقتی به صورت قرضی به سیتی
پیوستم 6 ،هفتهی پیش یا بی شتر ،قرار بر سر این شد که تا
جنوری در اینجا بمانم و قرار بهم نخورده است .نم یخواهم فراتر
از محدودهی اختیاراتم صحبت کنم یا تصمیم بگیرم .وظیفهی
من نیست .این مشخصا وظیفهی باشگاه است که در این مورد
تصمیمگیری کند.
پس از گولی که به چلسی زدم ،انتقاداتی از من شد .فکر م یکنم
در حال حاضر مهمترین چیز ب رای من این است که خوب تمرین
کنم و خوب بازی کنم و بعد ببینم که چه اتفاقی رخ خواهد داد.
من تا جنوری قرار داد دارم و این تمام چیزیست که در حال
حاضر م یتوانم به شما بگویم .واقعا نم یدانم که چه اتفاقی
رخ م یدهد و باید باقی اتفاقات را به عهدهی باشگاه گذاشت».


رونالدو :نيازي به استراحت ندارم

کريستيانو رونالدو ،ستارهی ریال مادريد عنوان کرد که احتياجي
به استراحت در مقطع ابتدايي فصل ،ندارد .کاپیتان پرتغال ،در
پایان فصل گذشته با مشکل مصدومیت روبرو شد و در جام
جهانی نیز با مصدومیت در میادین ظاهر شد .او همچنین در
فاینل لیگ قهرمانان به سختی در زمین ظاهر شد و بسیاری
معتقدند که او نیاز به استراحت دارد ولی خود او ،پس از عملکرد
خیره کننده در چند هفتهی اخیر ،عنوان کرد که نم یخواهد
استراحت کند.
او در مصاحبه با سایت فیفا گفت« :ما در ابتدای فصل هستیم و
در حال به دست آوردن یک روند خوب و اعتماد به نفس هستیم.
وقتی زمان مناسب برسد ،من استراحت خواهم کرد و چرخشی
بازی م یکنم ولی حاال زمان آن نیست .م یخواهم در همین
شرایط ادامه دهم .دردی حس نم یکنم و احساس خوبی دارم.
در حال پیشرفت هستم و راه کوتاهی تا آمادگی کامل دارم ولی
م یخواهم همی نطور ادامه دهم .هنوز م یتوانم از لحاظ بدنی
بهتر شوم .پیش فصل خوبی نداشتم و پس از پایان تعطیالت،
به سختی تمرین کردم ولی حاال اعتماد به نفسم زیاد شده و
دردی ندارم».


 180ميليون يورو
هزينه بازگرداندن رونالدو

بازگرداندن رونالدو به منچستريونايتد ،حدود  180ميليون
يورو ب راي شياطين سرخ هزينه خواهد داشت .گزارشها
حاکی از آن است که رونالدو در ریال مادرید خوشحال
نیست و لوئیس فانخال ،سرمربی یونایتد ،هفتهی گذشته،
خرید او را رد نکرد .با این حال ،هر باشگاهی که خواهان
جذب او باشد ،باید هزینهی زیادی ب رای به خدمت گرفتناش
انجام دهد.
حقوق هفتهای  500هزار یوروی او ،اولین چیزیست که
باشگاهها را از خریدش منصرف م یکند .سال گذشته ،پس
از جدایی فرگوسن ،گولیزرها قصد داشتند به حضور مویس
روی نیمکت« ،پسر طالیی یونایتد» را نیز به اولدترافورد
بازگردانند ولی او قراردادش با ریال را تمدید کرد.
با وجود عملکرد بسیار خوب رونالدو در مادرید و به ثمر
رساندن 264گول ،احتمال جدایی او در تابستان آینده وجود
دارد .گزارشها از اسپانیا حاکی از آن است که رونالدو با
سیاستهای پرز به مشکل برخورده و قصد دارد از مادرید
جدا شود .پس از شروع این شایعات ،رونالدو در صفحات
اجتماعی ،حمایت کامل خود از پرز را اعالم کرد و در چندین
مصاحبه ،اعالم کرد که از حضور در مادرید خوشحال است.
سال آینده رونالدو  30ساله خواهد بود و این سوال پیش
م یآید که آیا ب رای یک بازیکن در این سن ،چنین
هزینهای ارزش دارد یا نه .مسلما پرز هم ب رای خرید بازیکن
جایگزین او 60 ،میلیون پوند کنار خواهد گذاشت که البته
با فروش او ،بیش از دو ب رابر این رقم به جیب خواهد زد.
قرارداد رونالدو تا  2019اعتبار دارد و در آن سال ،او  35ساله
خواهد بود.

ميراندا:سبکبازياتلتيکومشکليندارد

مي راندا ،مدافع اتلتيکومادريد اعالم کرد که با
وجود انتقادات از سبک بازي اتلتيکو ،آنها
به استفاده از ضربات آزاد ادامه خواهند داد.
قهرمان اسپانیا موفق شد آلمریا را به سختی
و با نتیجه  0-1شکست دهد .تک گول بازی
را می راندا از روی یک ضربه ُکرنر به ثمر رساند.
بی شتر گولهای اتلتیکو در فصل جاری از
روی ضربات آزاد به ثمر رسیده و به همین
دلیل ،از سیمئونه به دلیل عدم تنوع تاکتیکی
انتقاد م یشود.
می راندا ،در جمع خبرنگاران گفت« :به تالش و

تمرین ادامه خواهیم داد زی را ضربه آزاد تعیین
کننده هستند .با این حال ،همه از سبک بازی
ما آگاهند بناب راین یک نوع استراتژی ،بازی
را تحت تاثیر قرار خواهد داد .با حضور یک
پاسور فوقالعاده مثل کوکه ،به تمرین کردن
ادامه خواهیم داد .تمامکنندههای خوبی مثل
رائول گارسیا و دیگو گودین و حتا من هم در
تیم حضور دارند».
اتلتی همچنان در رقابتهای این فصل
اللیگا ،شکس تناپذیر مانده و  11امتیاز از 5
بازی خود کسب کرده است.



مسي :سوارز تنوع هجومي بارسا را بيشتر ميکند

ليونل مسي ،ستاره بارسلونا عنوان کرد که حضور
لوییز سوارز در خط حمله بارسا ،گزينههاي آبي
اناريها را بي شتر م يکند .مهاجم اروگوئهای ،تا
پیش از ال کالسیکو محروم است و نم یتواند
ب رای بارسلونا به میدان برود .بارسا مقابل ماالگا
ب رای اولین بار در فصل جدید امتیاز از دست داد
و حتا یک شوت به چهارچوب هم نداشت و
مسی معتقد است که سوارز در خط حمله ،وجه
جدیدی اضافه خواهد کرد.
او در مصاحبه Fox Sport Magazine
گفت« :این که او تصمیم گرفت به اینجا بیاید،
انتخاب ویژهای بوده است .به عنوان تیم قویتر

خواهیم شد و گزینههای بی شتری خواهیم
داشت».
 3فصل پیاپی است که بارسلونا با شکست
مقابل تیمهایی مثل چلسی ،بایرن و اتلتیکو
مادرید از حضور در فاینل اروپا منع شده و مسی
در این رابطه گفت« :باید به جام بردن ادامه
دهیم .اهداف همیشه مشخص هستند .کسب
جام و ارائه یک فوتبال خوب .سال گذشته،
جایی که باید پیروز م یشدیم ،شکست خوردیم.
باید سعی کنیم به فاینل لیگ قهرمانان صعود
کنیم .این هدف ماست و باید مثل همیشه ب رای
آن تالش کنیم».



لوییز سوارز ،به تيم ملي اروگوئه دعوت شد

لوییز سوارز ،مهاجم محروم بارسلونا ،به تيم
ملي اروگوئه ب راي ديدار دوستانه مقابل تيمهاي
عربستان سعودي و ُعمان دعوت شد .مهاجم
سابق لیورپول پس از محرومی تاش در جام
جهانی مقابل ایتالیا ،تنها در دو بازی به میدان
رفته است .یکی در دیداری دوستانه مقابل
لئون مکزیک و دیگری ب رای تیم ب بارسلونا
مقابل منتخب اندونزی .سوارس احتماال در ال
کالسیکو ،اولین بازی رسم یاش ب رای بارسلونا

را انجام خواهد داد ولی تا آن بازی ،نم یتواند
در دیدار دیگری حضور داشته باشد.
با این حال ،اسکار تابارس  29بازیکن را ب رای
دیدارهای ماه آینده به تیمش دعوت کرد که
سوارس محروم ،در لیست قرار دارد .لوئیس
از حضور در  8بازی آینده اروگوئه محروم است
ولی تابارس ب رای آمادگی و هماهنگ ماندنش
با دیگر بازیکنان ،او را در لیست خود قرار
داده است.



رد احتمال پيوستن استرلينگ به ریال مادريد

برندن راجرز ،سرمربي ليورپول شايعات مبني
بر پيوستن رحيم استرلينگ به ریال مادريد
را رد کرد .استرلینگ در طول  18ماه اخیر،
عملکرد بسیار خوبی به همراه لیورپول و
تیم ملی انگلیس داشت و ستاره ی این دو
تیم بود.
گزارشها حاکی از آن است که کارلو
آنچلوتی ،سرمربی ریال ،خواهان جذب
مهاجم  19ساله است تا خط حملهی جوان و
آتشین خود را تقویت کند .راجرز عنوان کرد
که عملکرد خوب استرلینگ باعث شده که
تیمهای زیادی خواهان جذب او شوند ولی او

از بابت آیندهی رحیم ،نگران نیست.
راجرز در جمع خبرنگاران گفت« :هر
باشگاهی خواهان جذب رحیم است .من از
این بابت خیالم راحت است».
سه شنبه ،لیورپول در جام اتحادیه120 ،
دقیقه بازی کرد و در طوالن یترین ضربات
پنالتی تاریخ شرکت کرد که استرلینگ هم در
این دیدار حضور داشت .راجرز ،عنوان کرد که
امیدوار است او ب رای دیدار مقابل اورتون هم
آماده باشد .او ادامه داد« :رحیم کامال آماده
است 120 .دقیقه بازی کردن در وسط هفته
مشکلی ب رایش نخواهد بود».



فان خال :خط دفاع يونايتد خوب کار کرده است

لوییز فان خال ،سرمربي منچستريونايتد با وجود
شکست  3-5مقابل لسترسيتي ،عنوان کرد که
تيمش در خط دفاعي عملکرد خوبي داشته
است .یونایتد در حالی پا به دیدار خانگی مقابل
وستهام خواهد گذاشت که  10بازیکنش را به
دلیل مصدومیت و محرومیت در اختیار نخواهد
داشت .فان خال ،عنوان کرد که با متدهای
خاص ،در حال بررسی و بهبود مصدومیت
بازیکنان تیمش است .سرمربی هالندی معتقد
است که شکست  3-5مقابل لستر که یکی
از ضعی فترین نتایج تاریخ یونایتد است ،بیش
از حد بزرگ شده است .او در جمع خب رنگاران
گفت« :احساس ترسی ندارم .این موضوع کمی
بزرگ شده است .وقتی وجههی ما در لیگ را

م یبینید ،متوجه م یشوید که چنین اتفاقاتی
دایم رخ نم یدهد .به جز این بازی ،خوب دفاع
کردهایم .میانگین گول خوردهی ما کمتر از
 1گول در هر بازی است .فکر م یکنم از این
لحاظ تیم پنجم یا ششم هستیم .نم یدانم .من
مشکل را در دیدگاه خب رنگاران م یدانم .شاید
شما (خب رنگاران) باید با دقت بی شتری گوش
کنید .پیروزیهایی به دست آوردیم و البته باید
بی شتر م یبود .وقتی  1-3عقب هستیم و
دقیقه  60بازی است ،باید پیروز شد .در صورت
پیروزی 2 ،امتیاز با رتبه دوم فاصله داشتیم
ولی به خاطر این شکست ،حاال شما اینجا
نشستهاید و از من چنین سواالتی م یکند .اگر
بازی را م یبردیم ،داستان کامال عوض م یشد».
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د افغان ملي امنيتي ځواکونو لپاره په پوځي عملياتو کې د سولې د دښمنانو د له منځه
وړلو لپاره هوايي ځواک ډير ارزښت لري .جنګي ام آي  ٣٥چورلکي د بريد وړتيا لري او
ام -آي  ١٧چورلکې که څه هم د ټرانسپورټي موخو لپاره کارول کيږي خو کيداي شي
چې په پوځي عملياتو کې په راکټونو ،بمونو ،سپکو ماشينګنو او توپونو سمبالې شي.
افغان هوايي ځواک د افغان ځواکونو لپاره ډير ارزښت لري ،ځکه دا ځواکونه
کوالي شي د اړتيا په وخت کې ډير ژر امنيتي ځواکونه بيا سمبال او مالتړ يې وکړي.
د ام -آي  ١٧الوتکو په مرسته بيا سمبالول د ځمکې له الرې د مالتړ په پرتله ژر
ترسره کيږي .د  2١٥ميوند قول اردو وياند ډګرمن محمد رسول ځاځى وايي" :زمونږ
کومانډو ځواکونه ددې چورلکو په مرسته کوالي شي د دښمن مورچلې بمبار کړي او
له منځه يې يوسي .همدارنګه کوالي شو دا چورلکې د شپې په عملياتو کې وکاروو او د
دښمن مورچلې کالبندې کړو".

افغان ملي امنيتي ځواکونه د خلکو د ساتنې لپاره
قواى هواى براى نىروهاى ملى امنىتى افغان در عملىات هاى نظامى به خاطر از بىن بردن دشمنان صلح ،اهمىت خاص دارد .هلىکوپتر هاى هجومى نوع ام -آى  ٣٥تواناىى هدف قرار دادن را دارد و
هلىکوپتر هاى نوع ام -آى  ١٧اگرچه براى اهداف ترانسپورتى مورد استفاده قرار مىگرد ،اما مىتوان در جرىان عملىات هاى نظامى آنرا با راکت ،بمب ،ماشىندار سبک و توپ مجهز ساخت.
قواى هواىى افغان براى نىروهاى ملى امنىتى افغان بسىار مهم است ،زيرا اىن قوا مىتواند در وقت ضرورت و به زود ترىن فرصت نىروهاى را دوباره تجهىز و حماىه کند .تجهىز دوباره توسط هلىکوپتر هاى ام -آى ١٧
نسبت به حماىت از طرىق زمىن  ،زودتر صورت مىگىرد .ډگرمن محمد رسول ځاځى سخنگوى قول اردو  2١٥مىوند مىگوىد ":کوماندو هاى افغان با استفاده از اىن هلىکوپتر ها مىتوانند باالى مواضع دشمن حمله کرده
و آنرا نابود سازند .همچنان از اىن هلىکوپتر ها مىتوان در عملىات هاى شبانه استفاده کرده و مواضع دشمن را محاصره نمود".

قواى ملى امنىتى افغان براى حفاظت مردم

