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بازتاب اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت در شبکه های اجتماعی

کمبود  یک  غنی  خانم  حضور 
نیست، یک امتیاز است

افکار تعدادی از هواداران تندرو داکتر 
عبداهلل، نا امید کننده است. به نظر می رسد که این دوستان، از 
عقب قافله حرکت می کنند. به صورت مستقیم به ملیت، محل 
تولد و باور دینی خانم غنی حمله می کنند  و با استفاده از این 
ویژگی های این خانم- به نظر خودشان- علیه داکتر غنی 
کمپاین می کنند. آیا این ها نمی دانند که با این کارهای شان 

عمال در موضع طالبان قرار می گیرند  و تیشه...

Abdullah Watandar  Jawad NajiMunera Yousufzada
ساعت شش و نیم شام رفتم ارگ. 
آخرین گزارش از برنامه ریزي ها براي 
پوشش گسترده ی مراسم تحلیف را 
کم  پانزده  کردم.  ارائه  رییسانم  به 
آخرین  نشر  از  و  برداشتم  را  تیلفون  دفتر.  برگشتم  هشت 

احکام و فرامینش مطمئن شدم و خیالم راحت شد.
جلوه ساختمان شهرداري کابل به ترافیك گیر کردم. چشمم 
به قاب عکس او که به دیوار آویخته بود، افتاد. یادم آمد که 

شام امروز با مردم سخن مي گوید...

چشم های رییس جمهور داکتر غنی، 
اشك  از  پر  همسرش  نام  بردن  با 
شدند. گلویش را عقده گرفت. ایشان 
رسانه ها  حضور  در  همسرشان  از 
و دوازده صد نفر اظهار تشکری کرد. بعد از امان اهلل خان، 
دومین شخص است که بر مسند قدرت، نامی از همسرش 
فراهم  زنان  برای  او  فعالیت های  برای  را  زمینه  و  می برد 

می سازد.
این می تواند شروع خوبی برای زنان...
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احمدزیدرروزاولامضامیکند
توافقنامهیامنیتیباامریکا؛

کرزیتاروزآخرامضانکرد



وزیر  ارغندیوال،  عبدالهادی  روز:  اطالعات 
اقتصاد کشور دیروز پس از انتقال قدرت به رییس 
جمهور جدید گفت، حکومت بعدی در راستای رشد 
اقتصادی برنامه های اساسی را روی دست گیرد. او 
تأکید کرد که در سال های گذشته رشد اقتصادی 
کشور ساالنه 9 درصد بوده و به گفته ی او، این رقم 

برای رفع نیازها کافی نیست.
وزیر اقتصاد کشور گفت که در سیزده سال گذشته 
زمینه های  کشور  اقتصادی  زیربناهای  رشد  برای 

مانع  اداری  نا امنی و فساد  بود، ولی  خوبی فراهم 
جدید  حکومت  افزود،  او  شدند.  پیش رفت ها  این 
الزم  و  خوب  امکانات  یادشده،  مشکالت  رفع  با 
اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور  را برای رشد 

فراهم نماید.
ادای  از  پس  گذشته  روز  احمدزی  غنی  اشرف 
سوگند وفاداری وعده داد که برای رشد اقتصادی، 
ثبات  و  صلح  آوردن  و  اداری  فساد  بردن  بین  از 
این  با  بر می دارد.  اساسی  گام های  کشور،  در 

گذشته  سال های  در  که  گفت  اقتصاد  وزیر  حال، 
نا امنی، فساد اداری، اتکا به کمك های خارجی و 
مصارف خودسرانه در پروژه های خارجی، مانع رشد 

اقتصادی شده بودند.
انتخاباتی  جنجال های  که  گفت  هم چنان  او 
وارد  کشور  اقتصاد  بر  را  بزرگی  ضربه ی  گذشته 
کردند. ارغندیوال افزود، به دلیل بحران انتخاباتی، 
میزان  خارجی  و  داخلی  تاجران  از  زیادی  شمار  
سرمایه گذاری شان را در کشور کاهش دادند. او از 

حکومت جدید خواست که زمینه ی سرمایه گذاری 
را برای تاجران خارجی و داخلی فراهم کند.

با  که  گفت  آزادی  رادیو  به  کشور  اقتصاد  وزیر 
برای مردم  اقتصادی، زمینه ی کار  تقویت و رشد 
و جوانان فراهم می شود: »در این صورت، دامنه ی 
فقر و بی کاری در سراسر کشور کاهش می یابد«. 
از سویی هم، ارغندیوال از حکومت جدید خواست، 
در قسمت استخراج منابع زیر زمنیی کشور توجه   

الزم را به خرج دهد.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت  هرات در غرب 
کشور تأیید کردند، تعداد  زیادی از زندانیان از بازداشتگاه 
مرکزی این والیت مو فق به فرار شده اند. سید فضل اهلل 
وحیدی، والی این والیت روز گذشته با تأیید این رویداد 
به رسانه ها گفت که مأموران پولیس پنج زندانی فراری 
را دوباره بازداشت کرده اند. اما او مشخص نکرد که تعداد 
بوده اند.  نفر  چند  هرات  بازداشتگاه  از  فراری  زندانیان 
سایر  بازداشت  برای  تالش ها  که  کرد  تأکید  وحیدی 
زندانیان فراری آغاز شده است. مقام های محلی والیت 
هرات هنوز مشخص نکرده اند این زندانیان به اتهام چه 
زندانی شده اند؛ اما اکثر زندانیان در کشور به جرم حمالت 

تروریستی و قاچاق مواد مخدر بازداشت می شوند.

در همین حال، یك منبع به بخدی گفت که زندانیان 
از حفر تونل موفق به  با استفاده  زندان مرکزی هرات 
به ۱۴  فراری  زندانیان  شمار  می گوید،  او  شده اند.  فرار 
تن می رسد؛ اما در این مورد آمار ضد و نقیضی مخابره 
شده است. در جریان چند سال گذشته حفر تونل یکی 
از راه های اصلی فرار زندانیان از بازداشتگاه های کشور 
به گروه  وابسته  زندانی  بوده اند. در سال ۲۰۱۱، صدها 
طالبان با حفر تونل از بازداشتگاه قندهار موافق به فرار 
گزارش  متر   ۳۲۰ تونل  این  طول  زمان  آن  در  شدند. 
زندانیان  از  تعدادی  نیز  بود. در جریان سال روان  شده 
در بازداشتگاه نیمروز با حفر تونل  قصد فرار را داشتند؛ اما 

مأموران پولیس مانع آن شد.

اطالعات روز: مقام های وزارت داخله ی کشور اعالم کردند که حین برگزاری مراسم تحلیف 
رییس جمهور جدید و رییس اجرایی حکومت جدید، در یك حمله ی انتحاری در کابل 7 تن کشته 
و ۱۳ تن دیگر زخمی شدند. صدیق صدیقی، سخن گوی این وزارت دیروز گفت که این رو یداد در 

یك کمربند امنیتی در خیابان اصلی میدان هوایی کابل صورت گرفته است.
به گفته ی او، در این رویداد چهار پولیس و سه غیرنظامی کشته و ۱۳ تن زخمی شدند. او در 
مورد هویت زخمی های این رویداد جزئیات نداد؛ اما گفت که زخم ۸ تن از این افراد سطحی بوده 
است. گفتنی است، روز گذشته قبل از برگزاری مراسم تحلیف، یك انفجار  دیگر نیز در مربوطات 

شهر کابل صورت گرفت.
به گفته ی مقام های وزارت امور داخله، یك ماین مقناطیسی در منطقه ی مکروریان این شهر 
منفجر شد. این ماین در یك کراچی جاسازی شده بود. صدیق صدیقی، سخن گوی این وزارت 
گفت که در این رویداد به هیچ کسی آسیب نرسیده است. مراسم تحلیف رییس جمهور جدید و 

رییس اجرایی دیروز با تدابیر ویژه ی امنیتی برگزار شد.

افغانستان و  امنیتی میان  پیمان  اطالعات روز: 
از  پس  امریکا  نظامی  حضور  زمینه ی  که  امریکا 
فراهم  را  در کشور  کنونی  مأموریت جنگی  پایان 
می سازد، امروز در کابل امضا خواهد شد. یکی از 
اطالعات  روزنامه ی  به  دیروز  حکومتی  مقام های 
توافق  به  حکومتی  مقام های  از  یکی  گفت،  روز 
امریکا  با جانب  را  پیمان  این  رییس جمهور غنی 

امضا می کند.
داوود سلطان زوی، عضو تیم اشرف غنی احمدزی، 
رسانه ها  به  دیروز  نیز  رییس جمهور جدید کشور 

گفت: »پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن امروز 
امضا می شود«. اما این عضو تیم اشرف غنی افزود، 
با  کشور  عالی رتبه ی  وزیران  از  یکی  را  سند  این 

جانب امریکا امضا می کند.
بارک  مشاور  پدیستا،  جان  دیروز  هم،  سویی  از 
اوباما، رییس جمهور امریکا در یك نشست خبری 
از  خودش  که  گفت  کابل  در  امریکا  سفارت  در 
کابل  مقام های  با  را  پیمان  این  کشورش  جانب 
برایش مشخص  افزود، هنوز  او  اما  امضا می کند. 
رییس  افغانستان  جانب  از  را  پیمان  این  نشده، 

جمهور جدید یا کدام مقام  دیگر به امضا می رساند.
حضور  و  جدید  مأموریت  پیمان،  این  امضای  با 
سال  از  پس  امریکا،  به ویژه  خارجی،  نیروهای 
اوباما  بارک  می شود.  مشخص  کشور  در   ۲۰۱۴
چندی پیش گفته بود، در صورتی که پیمان امنیتی 
میان کابل و واشنگتن امضا شود، 9۸۰۰ سرباز ش 
را پس از پایان سال روان برای مبارزه با تروریزم 
و تجهیز نیروهای امنیتی در کشور باقی می گذارد. 
به گفته ی او، این سربازان به تدریج تا پایان ۲۰۱6 

افغانستان را ترک خواهند کرد.

از  حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور پس 
امضا  را  امریکا  با  امنیتی  پیمان  دو سال جنجال، 
نکرد. او چند روز پیش در مراسم خدا حافظی خود 
با مقام های دولتی، از حکومت جدید نیز خواست 
که در امضای این پیمان محتاط باشد. اما اشرف 
غنی احمدزی، رییس جمهور جدید هفته ی گذشته 
گفت، پس از ادای سوگند وفاداری، در جریان ۲۴ 
ساعت پیمان امنیتی با امریکا را امضا خواهد کرد. 
مراسم تحلیف رییس جمهور جدید دیروز در ارگ 

برگزار شد.

پایان عصر کرزی2
شروع دولت احمدزی

اطالعات روز: به دنبال حمالت هوایی نیروهای 
ائتالف بین المللی به رهبری امریکا به افغانستان در 
این کشور  سال ۲۰۰۱ و سقوط حکومت طالبان، 

وارد دوره ی جدیدی از تاریخ خود شد.
نمایندگان  میالدی   ۲۰۰۱ سال  دسامبر  ماه  در 
گروه های مختلف سیاسی و نظامی افغانستان که 
تشکیل ساختار حکومتی که  روی  بر  بحث  برای 
بگیرد،  به دست  را  قدرت  از طالبان،  بود پس  قرار 
توافق  به  بودند،  آمده  آلمان گرد هم  بن  در شهر 
در  کنندگان  شرکت  توافق  اساس  بر  رسیدند. 
اجالس بن، حامد کرزی که تا آن زمان چهره ی 
چندان شناخته شده ای نبود، برای یك دوره ی شش 

ماهه قدرت را در افغانستان به دست گرفت.
در همین ماه، حامد کرزی در کابل به عنوان رییس 
اداره ی موقت افغانستان، سوگند یاد کرد و قدرت 
مجاهدین  دولت  رییس  ربانی،  برهان الدین  از  را 
تحویل گرفت. و اما دیروز حامد کرزی به عنوان 
اشرف غنی  به  را  افغانستان قدرت  رییس جمهور 
احمدزی به عنوان رییس جمهور جدید تحویل داد. 
مراسم تحلیف رییس جمهور جدید و رییس اجرایی 
حکومت جدید دیروز با حضور ۱۴۰۰ مهمان داخلی 
برگزار شد  و  و خارجی در ارگ ریاست جمهوری 
این گونه عصر حکومت ۱۳ ساله ی کرزی به پایان 

رسید.
حامد کرزی، رییس جمهور سابق کشور پیش از آغاز 
این مراسم، تأمین صلح را از اولویت های عمده ی 
حکومت جدید خواند و گفت که این مسئله با موانع 
خارجی همراه است. حامد کرزی گفت که اگر در 
سال های گذشته موانع خارجی وجود نمی داشتند، 

افغانستان حاال شاهد صلح و ثبات می بود.
او از رییس جمهور جدید و رییس اجرایی حکومت 
جدید خواست که به هم کاری با دولت جدید متعهد 
باشند. پس از پایان سخنرانی حامد کرزی، مراسم 
سوگند وفاداری اشرف غنی توسط قاضی القضات 
دو  تحلیف  مراسم  غنی  اشرف  آن،  از  بعد  و  اجرا 
معاونش )جنرال دوستم و سروردانش( را اجرا کرد.

ریاست  پست  فرمانی  در  احمدزی  آن،  به دنبال 
مراسم  غنی  اشرف  بعد  و  کرد  ایجاد  را  اجرایی 
ادای سوگند وفاداری رییس اجرایی و دو معاونش 
را اجرا کرد. رییس اجرایی حکومت جدید پس از 
ادای مراسم تحلیف خود تأکید کرد، تأمین صلح، 
امنیت، حاکمیت قانون، انجام اصالحات در ادارات 
و آوردن تغییراتی در قانون اساسی از تعهداتش با 

احمدزی است.
رییس جمهور  احمدزی،  غنی  اشرف  آن،  به دنبال 
بخش های  در  را  خود  برنامه  های  کشور  جدید 
او گفت که در قدم نخست  مختلف تشریح کرد. 
مبارزه با فساد اداری را جدی می گیرد: »رشوه دهنده 
آنان  با  اند و ما  و رشوه گیرنده هر دو شریك جرم 

برخورد جدی و قانونی خواهیم کرد«.
او ضمن اشاره به این که فساد اداری در حکومتش 
را تحمل نخواهد کرد، گفت که فرهنگ مجازات 
نهادینه می کند. اشرف غنی  به زودی در کشور  را 
پیش نهادهای  از  ملی  شورای  اعضای  افزود، 
حکومتش  ارشد  مقام های  و  وزیران  به  شخصی 
خودداری کنند. فساد اداری و عدم مجازات عامالن 
آن در دوره ی حکومت کرزی، دامنه ی این پدیده را 

در سراسر کشور افزایش داده است.
به  حکومت  بارها  گذشته  سال های  جریان  در 
عنوان فاسدترین حکومت کشورهای جهان معرفی 
شده اند. اشرف غنی دیروز در بخش دیگر سخنانش 
خوب،  حکومت داری  و  شفافیت  برای  که  گفت 
بهترین راه، مصرف کمك های جامعه ی جهانی  از 
طریق بودجه ی  ملی است و امیدوارم آنان در این 

زمنیه با ما هم کاری کنند.
کمك های  از  بعدی  حکومت  افزود،  ادامه  در  او 
امنیتی  نیروهای  تجهیز  برای  جهانی  جامعه ی 
کشور استفاده می  کند. اشرف غنی وعده داد، برای 
شرایط  نیروها،  این  قربانیان  و  امنیتی  نیروهای 
خوب  زندگی را فراهم می کند. او از جوانان کشور 
به  یا  حمایت  امنیتی  نیروهای  از  که  خواست  نیز 

جمع آنان  بپیوندند.

رییس جمهور جدید در ادامه از گروه طالبان و حزب 
اسالمی به رهبری گلبدین حکمت یار خواست که با 
حکومت وحدت ملی وارد مذاکره شوند. او با اشاره 
به این که صلح پایدار در کشور از طریق زور تأمین 
استراتژیك  هدف  صلح  که  کرد  تأکید  نمی شود، 
این  در  جهانی  جامعه ی  و  است  جدید  حکومت 

زمنیه با ما هم کاری کند.
احمدزی گفت که مردم افغانستان از جنگ خسته 
شده و به همین دلیل، پیام حکومتش صلح است. 
ابعاد  افغانستان  تأکید کرد که مشکل  ادامه  در  او 
حکومتش  برای  خارجی  سیاست  و  دارد  خارجی 
نقش حیاتی خواهد داشت. اشرف غنی افغانستان 
منفی  و  مثبت  جریان های  تقاطع  »نقطه ی  را 
بین المللی« خواند و گفت که ثبات کشور با ثبات 

کشورهای جهان گره خورده است.
است  نیاز  با ثبات،  افغانستان  برای  کرد،  تأکید  او 
تا پنج حلقه ی خود را در روابط خارجی مشحص 
به  را  اول  حلقه ی  جدید  جمهور  رییس  کنیم. 
کشورهای منطقه نسبت داد و گفت: »بی ثباتی در 
این کشورها، با بی ثباتی افغانستان ارتباط دارد؛ روی 
همین دلیل، ما نیاز داریم که با کشورهای همسایه 
یك پیمان هم کاری منطقه  ای را به امضا برسانیم«.

اشرف غنی حلقه ی دوم را به کشورهای اسالمی 
عمره  حج  سفرش،  نخستین  گفت،  و  داد  نسبت 
کشورهای  سوم،  »حلقه ی  افزود:  او  بود.  خواهد 
امریکا، کانادا و چاپان اند. صلح هدف استراتژیك 
رییس  داریم«.  مشترک  منافع  آنان  با  و  ماست 
آسیایی  کشورهای  به  را  چهارم  حلقه ی  جمهور 
نسبت داد و گفت: »ما افغانستان را به چهارراه آسیا 
و پل در منطقه تبدیل خواهیم کرد. آسیا هنوز هم 
از مراکز عمده ی فقر در جهان است. تالش ما این 

است که فقر در این قاره را کاهش دهیم«.
اشرف غنی گفت که حلقه ی پنجم به سازمان های 
بین المللی بر می گردد و به گفته ی او، آنان برنامه و 
اراده  برای اصالحات دارند. او ابراز امیدوازی کرد که 
با تأمین ارتباط با این پنج حلقه، کشور به امنیت و 

توسعه برسد. از سویی هم، رییس جمهور به سران 
کشورهای منطقه گفت، از خاک ما علیه تان استفاده 

نمی شود و شما نیز این مسئله را مدنظر بگیرید.

تشکیل کمیته ای برای اصالح نظام
تمام  از  که  می گوید  کشور  جدید  جمهور  رییس 
قضایی  نظام  اصالح  برای  خود  صالحیت های 
باید  دادگاه عالی کشور  افزود،  او  استفاده می  کند. 
در مدت یك ماه تمام دادگاه ها و قضات را بر اساس 
احمدزی  کند.  ارزیابی  مجازات  و  مکافات  اصول 
گفت که برای انجام اصالحات در قوه ی قضائیه، 

یك کمیته ی با صالحیت تشکیل می شود.
او گفت که برای برگزاری جرگه ی بزرگ به منظور 
تغییر قانون اساسی، برنامه هایی روی دست گرفته 
خواهند شد. به دنبال جنجال های انتخاباتی، عبدهلل 
رییس جمهور جدید  کردند،  توافق  غنی  اشرف  و 
پس از گرفتن زمام  امور حکومت، پس از مدت دو 
سال جرگه ی بزرگ را برای تغییر نظام  از ریاستی 

به صدارتی فرا بخواند.
اشرف غنی روز گذشته در ادامه ی سخنانش گفت: 
»افغانستان امروز از دیروز فرق کرده، ما دیگر تبعه 
و تابع کسی نیستم، بلکه شهروندان یك سانیم«. او 
اول،  افغانستان، شهروند درجه  در  افزود که دیگر 
گفت،  ادامه  در  احمدزی  ندارد.  وجود  و سوم  دوم 
موقعیت جغرافیایی و معادن افغانستان، کشور را به 

کشور  تجارتی تبدیل می کند.
بشری،  توسعه ی  بدون  این که  به  اشاره  با  او 
»خروج  گفت:  نیست،  ممکن  اقتصادی  توسعه ی 
نیروهای انسانی از کشور فاجعه است. تعداد  زیادی 
از افغان ها به خاطر کار به خارج می روند و شمار ی از 
آنان در این راه کشته یا در آب ها غرق می شوند«. او 
افزود، برای بازگذاشت مهاجران و ایجاد شغل برای 
جوانان، برنامه های مشخصی را در نظر دارد. اشرف 
غنی در ادامه با تأکید گفت، بودجه ی  ملی را به طور 

شفاف به والیت های کشور انتقال خواهد داد.

ارغندیوال: حکومت جدید برنامه های بنیادی اقتصادی را تطبیق کند 

چندین زندانی 
از بازداشتگاه هرات فرار کردند

حمله ی انتحاری در کابل، 7 کشته
 و 13 زخمی برجا گذاشت

توافق نامه ی امنیتی با امریکا؛ 
کرزی تا روز آخر امضا نکرد،  اشرف غنی در روز اول امضا می کند

رییس جمهور غنی؛
 تجربه ی متفاوت از کرزی

رییس  یك  از  قدرت  مسالمت آمیز  انتقال  نخستین  گذشته  روز 
جمهور به رییس جمهور بعدی در تاریخ سیاسی افغانستان صورت 
و  داخلی  مهمان  صدها  حضور  در  احمدزی  غنی  اشرف  گرفت. 
خارجی در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کرد و رسما 
که  در کشوری  گرفت.  تحویل  کرزی   رییس جمهور  از  را  قدرت 
انتقال قدرت همیشه خونین بوده و ارگ ریاست جمهوری همواره 
جذاب  فوق العاده  اتفاق  این  است،  بوده  قدرت  زمام داران  قتل گاه 
را  روزی  چنین  انتظار  سال ها  افغانستان  مردم  است.  قدر  قابل  و 
می کشیدند و روز گذشته هرچند در مراسمی محدود در چاردیواری 
یك تاالر، مراسم تحلیف و انتقال مسالمت آمیز قدرت از یك رییس 
جمهور به رییس جمهور بعدی صورت گرفت و مردم افغانستان از 
برای نخستین  را  تاریخی  این لحظه ی  تلویزیون های شان  پرده ی 
بار در زندگی شان، تماشا کردند. سخنان رییس جمهور کرزی در 
جمهور  رییس  بود.  خداحافظی  بیانیه ی  یك  بیش تر  مراسم،  این 
سیزده  در  حکومتش  دست آوردهای  از  مختصر  به صورت  پیشین 
حکومتش  و  جدید  جمهور  رییس  برای  و  کرد  یاد  گذشته  سال 
و  مردم  به  برای خدمت  را  خود  همکاری  و  کرد  موفقیت  آرزوی 
اما سخنرانی رییس جمهور غنی در  حکومت جدید اعالم داشت. 
بیانیه ای طوالنی  آقای غنی  بود.  تأمل  قابل  این مراسم، جدی و 
در  را  تأمل  قابل  و  جدی  نکته های  حاوی  و  غنی  محتوای  با  و 
این مراسم ایراد کرد. در سخنرانی یك ساعته ی خویش به صورت 
کلی خطوط اساسی سیاست داخلی و خارجی دولتش را بیان کرد 
با سیاست های دولت رییس جمهور کرزی  که تفاوت های زیادی 
اداری گفت  با فساد  دارد. رییس جمهور غنی در عرصه ی مبارزه 
که رشوه گیرنده و رشوه دهنده هردو عامل فساد اند و باید مجازات 
شوند و افزود که وی بیش تر از انتظارات و توقع جامعه ی جهانی 
در مبارزه با فساد تالش خواهد کرد. در بخش حکومت داری خوب 
از طرح های تازه ای سخن گفت که به باور وی، می توانند ادارات را 
کارآمد تر و مسئولیت پذیر تر بسازند. خطوط اساسی سیاست خارجی 
دولتش را نیز به صورت کلی بیان کرد که ظاهرا به نظر می رسد 
همان روال حکومت گذشته بوده و تغییرات چشم گیری در آن دیده 

نمی شود.
جمهور  رییس  عنوان  به  سخنرانی اش  نخستین  در  غنی  آقای 
و  واضح  نکته های  می نمود.  جدی  و  قاطع  صریح،  افغانستان، 
حرف های روشنی برای بعضی آدرس ها حواله کرد که او را با رییس 
جمهور کرزی و حکومتش را به با حکومت گذشته متفاوت می سازد. 
آقای غنی وقعیت هایی را مطرح کرد و از اقداماتی سخن گفت که 
رییس جمهور کرزی در سیزده سال گذشته از طرح آن می ترسید 
یا هم علی رغم آگاهی از آن، نمی خواست به آن ها بپردازد. رییس 
جمهور غنی با قاطعیت از اعضای مجلس نمایندگان خواست که 
اداره های دولتی  با وزیران و رهبری  مالقات های شخصی شان را 
قطع نماید و در حکومت او از تقاضای عزل و نصب ها در نهادهای 
امنیتی افغانستان اجتناب کنند. آقای غنی گفت که اداره های موازی 
با حکومت افغانستان را برخواهد چید و تداخالت کاری و وظیفه ای 
در  کرد.  خواهد  را حل  افغانستان  اداره های حکومت  و  نهادها  در 
حالی که این موضوعات از مهم ترین عوامل فساد و ناکارآمدی در 
حکومت رییس جمهور کرزی بود و دولت گذشته علی رغم آگاهی 
از آن، هیچ گاه برای مقابله با آن اقدام نکرد. این امر نشان می دهد 
که رییس جمهور غنی در مبارزه با فساد اداری قاطع تر از کرزی 
ارائه حکومت داری  برای  را  برنامه های متفاوتی  است و طرح ها و 

خوب و مبارزه با فساد اداری دار د.
رییس جمهور غنی یك راه رفته با نقشه ی ترسیم شده و تجربه ی 
و  کرزی  جمهور  رییس  دارد.  اختیار  در  را  حکومت داری  از  قوی 
وی  باشد.  غنی  آقای  برای  بزرگی  درس  می تواند  وی  حکومت 
از  افغانستان  سیاست  و خم  پرپیچ  تنگناهای  از  عبور  در  می تواند 
آقای کرزی و حکومتش استفاده کند. مردم افغانستان در پنج سال 
آینده حکومت متفاوتی را تجربه خواهند کرد. شخصیت، اخالق و 
منش  و  اخالق  از شخصیت،  متفاوت  غنی،  جمهور  رییس  بینش 
کاری  رویه ی  و  ترجیحات  طبیعتا  و  است  کرزی  جمهور  رییس 
آن ها نیز متفاوت خواهند بود. از این رو، هرچند که نمی توان گفت، 
وضعیت کشور و زندگی مردم در دوره ی کاری آقای غنی تا چه 
پیمانه تغییر و تحول خواهد کرد؛ اما مسلما می دانیم که حکومت 

متفاوتی خواهیم داشت.
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باالخره پس از ماه ها انتظار، دیروز رییس جمهور جدید، آقای 
اشرف غنی احمدزی و معاونانش، عبدالرشید دوستم و سرور 
دانش، و عبداهلل عبداهلل به عنوان رییس اجرائیه، محمد خان 
به عنوان معاون اول و محمد محقق معاون دوم، بعد از اعالم 
حامد  پیشین،  جمهور  رییس  سوی  از  قدرت  انتقال  رسمی 
کرزی، سوگند وفاداری و حراست از منافع و خدمت گذاری به 
ملت را ادا کردند. مراسم تحویل دهی قدرت و تحلیف رییس 
جمهور جدید در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد و در آن 
محفل، به تعداد ۱۴۰۰ تن از مهمانان داخلی و خارجی شرکت 
آرام و صمیمی  بودند. مراسم تحلیف در یك فضای  نموده 
ابراز  پیشین ضمن  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  شد.  برگزار 
نا امنی  از  اجرائیه،  رییس  و  رییس جمهور جدید  به  تبریکی 
در کشور شکایت کرد و گفت که اگر نا امنی نمی بود، اکنون 
کشور شاهد تغییرات بیش تر از این بود و به رییس جمهور 
جدید وعده سپرد که با دولت آینده صادقانه همکاری می نماید. 
اشرف غنی احمدزی پس از تشکیل پست اجرائیه و معرفی 

برای  افراد  که  اند  شیوه هایی  پوستر،  نصب  و  آگاهی دهی 
از آن  معرفی کاالهای تجاری و عرضه ی خدمات خویش 
استفاده می کنند، اما متأسفانه تبلیغات نامتعارف، دیوارنویسی 
و برچسب های تبلیغاتی چهره و فضای شهری را مخدوش 
چهره ی  که  پدیده    ای  عنوان  به  دیوارنویسی  است.  کرده 
پایتخت کشور را مخدوش و تبدیل به محلی برای نوشتن 
انواع شعار، تبلیغات مشاغل، درد دل و... شده است، بیان گر 
دیوارنویسي هاي  است.  شهر  این  در  فرهنگی  مشکل  یك 
برچسب  صورت  به  که  آگهي هایي  و  مشاغل  تبلیغاتي 
وصله هاي  کرده اند،  خوش  جا  کابل  شهر  دیوارهاي  روي 
ناجوري هستند که به دیوارهاي پایتخت وصل شده و حجم 
وسیعي از آلودگي هاي بصري را براي این شهر به ارمغان 
آورده اند. این نوشته ها ، تبلیغات مبارزات انتخاباتی در وقت 
انتخابات، درج شماره های تیلفون آموزشگاه های تخنیکی و 
رانندگی، شرکت ها و دکان ها می باشند که سیمای شهر را 
دکان،  تأسیس  خبر  بخواهد  که  کرده اند. هرکسی  ناهنجار 
راه اندازی شغل جدید، اعالم پذیرش دانش آموز  یا درد دلش 
بر  و  برداشته  را  اسپری  برساند،  مردم  نظر  و  سمع  به  را 
می کند.  خطی  خط  را  آن ها  و  می نویسد  شهر  دیوارهای 
و  یافته  افزایش  چشم گیری  به طور  روز به روز  نوشته ها  این 
از  که  است  ره گذری  کمتر  شده اند.  تبدیل  معضل  یك  به 
سرک های عمومی و کوچه پس کوچه های شهر کابل بگذرد 
و دست نوشته های شهر را نبیند. انگار صاحبان این پیام ها، 
دیوارهای  از  مناسب تر  مکان های  حرفه   ی شان   تبلیغ  برای 
روی  نقاشی کردن  یا  دیوارنویسی  اصواًل  نیافته اند.  شهر 
به شکلی که  زیبا  تصاویر  و  ارزشی  برای جمالت  دیوارها 

داکتر عبداهلل به عنوان رییس آن و گزینش احمدضیا مسعود 
به عنوان نماینده ی ویژه ی رییس جمهور برای اصالحات و 
رییس  عنوان  به  را  خویش  سخنرانی  اولین  حکومت داری، 
جمهور ایراد کرد. او در سخنانش گفت که دیگر نمی خواهد 
آن  علیه  و  باشد  داشته  وجود  موازی  افغانستان حکومت  در 
مبارزه می کند و هم چنین اصالحات را در نظام اداری و قضایی 
کشور به وجود می آورد. از طالبان و حزب اسالمی دعوت نمود 
که برای پایان دادن جنگ با دولت جدید وارد گفت وگو شوند. 
حکومت جدید که بر اساس موافقت نامه ی حکومت وحدت 
ملی تشکیل شد و رهبران هردو تیم انتخاباتی در رأس آن 
قرار دارند، در شرایطی رهبری کشور را به عهده می گیرد که 
افغانستان با آن که در دوره ی زمام داری رییس جمهور پیشین، 
حامد کرزی دست  آورد های ارزش مندی را نصیب گردیده است 
و ساختار اداری و نظامی آن فعال می باشد، با دشواری های 
بزرگی مانند ناامنی و گسترش فعالیت مخالفان دولت، فقر و 

افزایش بی کاری روبه رو می باشد.

سیمای مکان را به صورت  درست و صحیح زینت ببخشد، 
در اکثر کشورها رایج است. اما دیوارنویسی های غیرمجاز با 
جمالت غیراخالقی، به زیبایی شهرمان لطمه وارد می کند؛ 
چون حفظ حقوق شهروندی با داشتن محیطی تمیز و زیبا 
نه تنها مسئوالن را به زیبا سازی آن وامی دارد، بل که خود 
شهروندان نیز باید در حفظ و نگه داری آن کوشا باشند؛ زیرا 
تبلیغات بر روی دیوارها و معابر عمومی، به جز اماکنی که 
شهرداری آن را مجاز شناخته است، ممنوع است و تجاوز به 

حقوق عمومی مردم.  
متاسفانه تبلیغات روی دیوارها در شهر کابل از حالت طبیعی 
خارج شده و در مرکز شهر کمتر محلی را می توان یافت که 
روی آن چند آگهی دیده نشود. این مسئله به قدری بغرنج 
شده است که تبلیغ کنندگان از دیگر شهرها اقدام به تبلیغ 
و  نظارت  هیچ گونه  و  می کنند  پایتخت  دیوارهای  روی  در 

کنترولی بر آنان صورت نمی گیرد. 
به راستی علت این امر چیست؟ بی شك بهترین روش برای 
مراکزی  و  فروشندگان  با  صحبت  امر،  این  علت  یافتن 
است که اقدام به تبلیغ بر روی دیوارها کرده اند. یك تن از 
رانندگی در کابل  آموزش تخنیکی و  عضوهای یك مرکز 
علت  شود،  ذکر  آموزشی اش  نهاد  و  خود   نام  نخواست  که 
نوشتن تبلیغات مرکز آموزشی  خود را روی دیوارهای شهر، 
چنین بیان داشت: ما به خاطری از این روش برای تبلیغات 
خود استفاده می کنیم که آسان است و هزینه ی کمتر کار 
دارد و می توانیم با یك اسپری در چندین محل  تبلیغات خود 
را نوشته کنیم. او در پاسخ به این پرسش که »روش دیگری 
ندارد؟«،  وجود  دیوارها  روی  نوشتن  جز  شما  تبلیغ  برای 

آینده  دولت  مهم  اولویت های  که  است  این  مهم  نکته ی 
چه خواهد بود؟ آیا دولت جدید قادر خواهد بود که نا امنی و 
قدرت یابی طالبان و گروه ها مخالف دولت را مهار کند ؟ و آن چه 
را که آقای احمدزی در مبارزات انتخاباتی اش  و عده داده بود که 
کشور را به رفاه اقتصادی نزدیك می سازد و سیاست تبعیض 
را از بین می برد را در پنج سال زمام داری خویش به آن متعهد 
خواهد بود و آن را به مردم افغانستان به ارمغان خواهد آورد؟ 

انتظار مهم مردم از دولت جدید این است که در گام نخست، 
به وضعیت نابه سامان امنیتی کشور توجه کند و سیاست روشن 
و تعریف شده را در برابر طالبان و نیروی های دیگر شورشی 
که آگانه و به هدف سقوط دولت مبارزه می کنند، اتخاذ کند 
و با روی کرد منطقی با آن برخورد کند. آن چه که در سیزده 
سال زمام داری حامد کرزی تجربه شده است، این است که 
برابر  در  قبیله ای  برادرخواندگی و تساهل ورزی های  سیاست 
را عالقه مند  نتوانست که طالبان  و  بوده است  ناکام  طالبان 
بسازد که دست از جنگ و جنایت بردارند، بل که هر روز بر 
دامنه ی ناامنی و قدرت یابی این گروه افزوده شد. مهم ترین 
اولویت دیگر برای مردم این است که دولت جدید به رهبری 
اشرف غنی احمدزی به عنوان یك تکنوکرات، بتواند پایه های 
اقتدار دولت را تحکیم بخشد و فساد  اداری و مالی گسترده 
را در نظام از بین برده و الگوی حکومت داری را از شیوه ی 
قبیله ای-سنتی به معیار ها و ارزش های مدرن تحول دهد و 
به این صورت نظام را پاس دار ارزش های جدید و توسعه سازد.

را در خدمت  اجتماعی، دولت و خدمات دولتی  در عرصه ی 
شهروندان قرار دهد و سیاست انحصار گرایی و تبعیض را از 
بین برده و برای تحکیم پایه های توسعه در کشور، نهاد های 
مهم اجتماعی و اقتصادی جامعه را فعال ساخته و زیر ساخت ها 
را در تمام مناطق کشور تقویه و باز سازی نماید. این حد اقل 
خواست های مردم می باشد که حکومت آینده باید در پنج سال 

آینده به آن پاسخ مثبت دهد.

تابلوهای  دارند.  وجود  هم  دیگری  روش های  گفت:  چنین 
اما  بزرگی بر سر هر چهار راه برای درج تبلیغ وجود دارند؛ 
ما به دو دلیل نمی توانیم از این تابلو ها استفاده کنیم؛ اول 
این که ما آن قدر درآمد نداریم که تبلیغات مان را به اندازه ی 
تخته های تابلوها، دیجیتالی چاپ کنیم. دوم، تابلوهایی که 
در شهر نصب اند، مربوط به شرکت های تبلیغاتی خصوصی 
می شوند که کرایه های آن بلند است. اگر ما در چنین تابلوها 
تبلیغات  برای  ما  تمام سرمایه ی  را نشر کنیم،  تبلیغات مان 

به مصرف می رسد. 
اجازه ی  بدون  دیوار  روی  بر  که  نقاشی  و  شعار نویسی 
است  تخریب  و  رساندن  آسیب  شود،  انجام  ملك  صاحب 
کار،  این  می شود.  محسوب  غیر اخالقی  عمل  یك  و 
بیش تر  است.  زیست  محیط  تخریب  جهت  در  گام  اولین 
اوباش  و  اراذل  به  مربوط  غیرقانونی  دیوار نویسی های  این 
نیستند. ظاهر اکبری، یکی از دانشجویان دانشگاه کابل در 
به  دیوار نویسی،  به  بی توجهی مسئوالن  باره می گوید:  این 
تحمل  به  مجبور  است که شهروندان  تبدیل شده  معضلی 
شهر،  زیبایی  حفظ  برای  که  است  معتقد  وی  هستند.  آن 
شود  انجام  درستی  اطالع رسانی  و  فرهنگ سازی  باید 
به  و  چگونه  را  خود  اعتراض  که  بدانند  نیز  شهروندان  تا 
کابل  شهرداری  می افزاید:  اکبری  کنند.  بیان  و سیله  کدام 
پوستر های  بی مورد،  تبلیغات  و  نقاشی ها  پاک کردن  برای 
ناشایسته  ای که سیمای شهر  انتخاباتی و جمالت  نامزدان 
کند؛  صرف  را  زیادی  بودجه ی  باید  می کنند،  ناهنجار  را 
چون با ورود افراد و مهمان های خارجی به داخل پایتخت، 
نخستین چیزی که نمایان است، سیما و ظاهر شهر است، 
نشان  زشت  را  شهرمان  بی مورد  نوشتن های  با  نباید  که 
دهیم و هم چنین نامزدان انتخاباتی را مورد انتقاد قرار داده، 
می گوید: نامزان انتخاباتی به عنوان افراد آگاه جامعه نباید 
کاری کنند که زیبایی شهر را زیر سوال ببرند و باعث شوند 
ترویج شود. وی می گوید،  در جامعه  ناهنجار  پدیده ی  این 
نامزد ان  انتخاباتی به جاي زشت کردن چهره ی شهر توسط 
دیوار نویسی و برچسپ زنی، به ارائه ی راه کارهاي مؤثر براي 

معرفي کردن شان بیندیشند. 
دیوارنویسی  نامتعارف،  تبلیغات  برای  کشورها  سایر  در 
را  شهری  فضای  و  چهره  که  تبلیغاتی  برچسب های  و 
کشور  در  شده اند.  وضع  قانون هایی  می کنند،  مخدوش 
بصری  آلودگی  باعث  که  نوشته هایی  و  دیوارنویسی  ایران 
شهر شوند، منع قرار داده شده اند. اما در قوانین شهرداری و 
محیط زیست افغانستان تا کنون  به آن پرداخته نشده است.

سهشنبه
8میزان
1393
سالسوم
شماره677

به عنوان رییس  احمدزی، رییس جمهور جدید کشور  دیروز رسمًا  اشرف غنی 
جمهور جدید مراسم تحلیف را به جا آورد. کارشناسان می گویند که برای اولین 
رییس  به  زمام دار  یا  جمهور  رییس  یك  از  مسالمت آمیز  شکل  به  قدرت  بار 
انتقال می کند. این کارشناسان خیلی شمشیر به سه نقطه ی فیل  جمهور دیگر 
نزده، همه این مسئله را می دانیم و نیاز به کارشناسی ندارد. اما آن چه در این 
جمهور  رییس  حرف  گوشه های  دارد،  کارشناسی  به  نیاز  مسالمت آمیز   انتقال 
چنین  را  خویش  حکومت  اولویت های  احمدزی  آقای  می باشد.  کشور  جدید 

برشمرد:
اول- مبارزه علیه قاضیان بی شرف! به گزارش از آن چه مستقیمًا از دهان رییس 
این  در  فساد  است.  فساد  به  آغشته  کشور  قضایی  سیستم  شده،  بیرون  جدید 
مردم   افتاده که  اتفاق  بارها  و  بوده  و جامعه ی جهانی  مردم  نگرانی  باعث  قوه 
برای حل منصفانه ی دعاوی و قضایای مورد اختالف خویش به طالبان مراجعه 
با یك احتمال ضعیف، ۳۰ درصد الغری خویش را  نمایند. آقای احمدزی که 
دادگاه  به  می باشد،  کشور  قضایی  دستگاه  در  فساد  وجود  از  وارده  رنج  مدیون 
اصل  اساس  بر  را  قضات  و  دادگاه ها  تمام  یك ماه،  تا ظرف  داده  دستور  عالی 
طول  در  وی  که  جدیتی  به  توجه  با  حاال  کند.  ارزیابی  مجازات«  و  »مکافات 
به  مردم شاهد  از یك ماه،  بعد  باید  می زد،  دم  آن  از  انتخاباتی خویش  کاروزار 
محاکمه  کشاندن انبوهی از قاضیان باشند. دم زدن از فساد در دستگاه حکومتی، 
حرف مفتی نیست. شناخت قاضیان مفسد، اولین امتحان موفقیت آقای احمدزی 
اگر  این سال ها،  تمام  نماند که در  ناگفته  قوا می باشد.  به عنوان رییس هر سه 
در دستگاه قضایی فساد وجود داشته، یکی از مشوقین فساد خود مردم بوده که 
تن به فساد داده اند. امید که مردم نیز مثل رییس جمهور جدید با نگاه جدید به 

سیستم قضایی، مرحله ی جدیدی را شروع کنند! 
در  روز شان  می شود  گفته  که  پارلمان  وکالی  پارلمان!  وکالی  اصالح  دوم- 
مالقات  های شخصی با وزیران می گذر د، در خلق فساد کمتر از دیگران نیستند؛ 
ادارات  و  والیات  در  دولتی  کارمندان  نصب  و  عزل  در  وکال  این  مداخله ی 
مرکزی، درخواست های غیر مشروع از وزیران ، درخواست زمین مفت از زمین دار 
ذالك!  و  غیره  و  رنگارنگ  شهرک سازی های  در  کمك  توقع  مملکت،  بزرگ 
آقای احمدزی به مردم و به قوه ی مجریه مژده داد که جلو بی بندوباری وکالی 
پارلمان را خواهد گرفت. وی از وکال خواهش نمود که از این به بعد، با وزیران 
مالقات شخصی نگیرند، در جابه جایی مهره های والیتی و محلی مداخله نکنند، 
مثل بچه ی آدم سرشان به کارشان باشد. وی تصریح نمود که وکال مربوط به 
تقنین و  ندارند. کار آن ها  قوه ی مقننه می شوند و هیچ صالحیتی در سایر قوا 
حراست از قانون می باشد، نه این که مثاًل فرمانده پولیس ولسوالی جاغوری بر 
اساس پیش نهاد و پی گیری چندی از وکال عزل و نصب شود. مردم هم مطمئن 
باشند که جلو این بی بندوباری وکال را خواهد گرفت و به هیچ وکیلی اجازه  داده 

نخواهد شد که فساد کند. 
سوم- وی که تجربه ی خوبی از سفر های والیتی دارد، ابراز داشت که دخل و 
این که مثاًل وزیر صاحبان  نه  از خود والیات مدیریت شود،  باید  خرج والیات، 
مرکز  از  را  والیتی  بودجه های  بکنند،  دیکته  والیتی  مسایل  در  این که  برای 
کنترول و مدیریت کنند. وی به نبوغ والیات افغانستان در مدیریت مصارف و 
عواید ایمان دارد و به مردم قول می دهد که از بارگاه خداوند، خوب شدن امور 

در والیات را بخواهد.
افغانستان  خارجی  سیاست  نوع  از  وی  خارجی!  سیاست  غنی سازی  چهارم- 
نیاز به وضاحت در برخورد های  افغانستان  باور آقای احمدزی،  شاکی است. به 
که  می شوند  باعث  متفاوت،  سیاست های  و  متفاوت  برخورد های  دارد.  خارجی 
انتحاری  افغانستان  به  پاکستان  این  سال ها،  تمام  در  معلوم شود.  نامرد  و  مرد 
باشند.  آمده  پاکستان  از  انتحاری ها  این  که  نشد  معلوم  هرگز  اما  کرد؛  ارسال 
مقام ها وقتی در برابر موجی از حمالت انتحاری قرار می گرفتند و فکر می کردند 
خارجی  کشورهای  از  بعضی  می گفتند،  بدهند،  معلومات  مردم  برای  باید  که 
پیدا نشد که  این مقام ها  از  باور کنید یکی گنده تر  اند.  افغانستان  ثبات  دشمن 
بگوید، »این را همه می دانند، همه حتا می دانند که از پاکستان وارد می شوند، 
روز  یك  و  کشیدی  زحمت  این قدر  چرا  تو  می شوند؛  داده  جهت  ایران  از  یا 
حرف  این  هم  آخرش  داری،  خبری  کنفرانس  که  انداختی  بند  را  سرک  مثاًل 
بی ارزش؟!« اما رییس جمهور جدید قول داد که برخورد های خارجی را نظر به 
تفاوت هایی که کشورهای خارجی و نهاد های خارجی دارند، تنظیم خواهد کرد. 
پنجم- سیاست با مخالفان سیاسی! وی از حکمت یار و طالبان خواست که برای 

مذاکرات سیاسی آماده شوند! 
احمدزی گفت که  آقای  ارتشا !  به معادن و تهدید عامالن  ششم- چشم چرانی 
مردم  خواست  به  که  خواست  افغانستان  معادن  از  وی  دارد!  معدن  افغانستان 
نمایند!  تبدیل  صنعتی  کشور  یك  به  را  کشور  و  شده  قایل  احترام  افغانستان 
نظر  از  که  را  باالقوه ی خویش  ما خواست که ظرفیت  عزیز  از کشور  هم چنان 
جغرافیایی دارد، به ظرفیت باالفعل تبدیل نموده و ما را تجار بسازد! وی هم چنان 
به اهمیت رشوه دهنده و رشوه گیرنده در کل فساد اشاره کرد. گفت یك کاری 

در حق هر دو طرف خواهد کرد! 
کارخانه های  ایجاد  می کنم.  اضافه  من  اما  نداشت!  هفتم  ببخشید  هفتم- 
امنیت سازی! چیزی  که نگرانی اصلی مردم است، نبود امنیت است. از کارمندان 
دولتی و خصوصی گرفته تا دانش آموزان مکتب، همه با خطر ناامنی روبه رو اند. 
طوری  که حتا در روز تحلیف، کابل و پکتیا شاهد انفجار بودند. امیدوارم هفت 
نفری که سوگند خوب کار کردن را خورده، به این مورد هفتم نیز توجهی بکنند!
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اشرف غنی، مقام پیشین بانك جهانی روز دو شنبه به عنوان 
رییس جمهور جدید افغانستان سوگند یاد کرد. مراسم تحلیف 
 ۲۰۰۱ از  که  کرزی ،  حامد  کار  پایان  جدید،  جمهور  رییس 

بدین سو کشور را اداره کرده است، نیز بود.
روز دو شنبه، اشرف غنی، رییس جمهور جدید افغانستان در 
نخستین انتقال دموکراتیك قدرت، قدرت را در اختیار گرفت 
و وعده سپرد که فساد را از بین خواهد برد و خواهان صلح با 
طالبانی شد که در این روز حمله ی تازه ای را در کابل راه اندازی 

کردند.
آقای غنی  که انتخابات مورد مناقشه ی ریاست جمهوری ۱۴ 
جون را برد، در حالی طی مراسمی در کاخ ریاست جمهوری  
که شدیدا از آن محافظت شده بود، سوگند یاد کرد، که سفیران 
برجسته ترین  و  بازدیدکننده  مقام های  خارجی،  کشورهای 

سیاست مداران افغانستان در این مراسم حضور داشتند.
آقای غنی  در نخستین سخنرانی اش به عنوان رییس جمهور 
افغانستان گفت که کشورش را »مشکالت محاصره کرده اند« 
و از طالبان و دیگر گروه های ستیزه جو خواست تا با کابل به 
پای میز مذاکره بنشینند. وی گفت: »با جنگ نمی توان مسایل 
سیاسی را حل کرد«. وی هم چنین اضافه کرد: »با آن هایی که 
به استفاده از زور باور دارند، مثل خودشان رفتار خواهد شد«. 

با  که  می برد  ارث  به  را  کشوری  جدید  جمهور  رییس 
از یك  است. ستیزه جویان  مواجه  شورش گری قوی طالبان 
دوره ی بی ثباتی سیاسی طوالنی استفاده کردند تا حمالت شان 
را در سراسر کشور راه اندازی کنند و خروج نیروهای جنگی 
مورد  در  نگرانی ها  میالدی  جاری  سال  اواخر  تا  خارجی 
مناطق  راستای حفظ  در  افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی 
تحت کنترول شان را افزایش داده است. افغانستان هم چنین 
به میلیاردها دالر کمك ایاالت متحده و کشورهای متحدش 
وابسته است تا هزینه های ارتش و پولیس را تمویل کرده و 

چرخ اقتصاد کشور را در حرکت نگه دارد.
اکثریت  مرور  و  عبور  برای  پایتخت  سراسر  در  جاده ها 
به دنبال  طالبان  که  آن جایی  از  و  بودند  مسدود  شهروندان 
شهر  فراز  بر  چرخ بال ها  بودند،  تاریخی  رویداد  این  اخالل 
به گفته های صدیق صدیقی، سخن گوی  نظر  دور می زدند. 
وزیر داخله ی افغانستان، یك بمب گذار انتحاری خودش را در 
یك ایستگاه بازرسی در امتداد جاده ی منتهی به میدان هوایی 
بین المللی کابل انفجار داد و در نتیجه ی آن چهار سرباز و سه 
این  افغان کشته شدند. حد اقل پنج تن دیگر در  فرد ملکی 

انفجار زخم برداشتند. 
مقام های محلی گفتند که شورشیان در والیت شرقی پکتیا 
بر یك ساختمان یك ولسوالی یورش برده اند و بال فاصله پس 
از این یورش تلفات ناشی از آن روشن نبود. طالبان مسئولیت 
هردو حمله را بر عهده گرفتند و فورا پیش نهاد صلح آقای غنی 
را رد کردند. ذبیح اهلل مجاهد، سخن گوی طالبان گفت: »اشرف 
غنی توسط امریکایی ها در سفارت امریکا تعیین شده بود. او 
یك دست نشانده است و حق ندارد ما را به گفت وگوهای صلح 

دعوت کند«. 
مراسم تحلیف رییس جمهور جدید روز دوشنبه هم چنین پایان 
سیزده سال حاکمیت رییس جمهور کرزی بود که برای اولین 
بار در سال ۲۰۰۱، اندکی بعد از سقوط رژیم طالبان  به دست 
امریکایی ها به عنوان رییس جمهور  با حمایت  امریکایی ها، 
افغانستان تعیین شد. از آن زمان تا کنون روابط او با واشنگتن 
و کشورهای غربی به شکل روزافزونی به تنش گرایید، چیزی 
که اداره ی جدید در کابل به دنبال تعمیر آن است. وقتی آقای 
کرزی در مراسم تحلیف آقای غنی و عبداهلل عبداهلل، نامزد 
پیش تاز انتخابات و وزیر پیشین خارجه  را به آغوش کشید، با 

دور گسترده ای از کف زدن ها مواجه شد.
آقای کرزی روز دوشنبه گفت: »امروز در قلبم برای آینده ی 
افغانستان همان آرزوها را دارم که سیزده سال قبل به عنوان 
از صفر  ما  تاریخ  رییس حکومت موقت داشتم«. »در طول 

شروع کرده ایم«. 
آقایان غنی و عبداهلل روی نتیجه ی انتخابات ماه جون شدیدا 
با هم دعوا کرده بودند و آقای عبداهلل ادعا کرده بود که با 
استفاده از تقلب گسترده، پیروزی از او به سرقت رفته است. 

به دنبال پادرمیانی آقای کرزی و ایاالت متحده، دو رقیب در 
ماه جاری روی تقسیم قدرت در یك حکومت وحدت ملی به 
توافق رسیدند و آقای غنی به عنوان رییس جمهور و آقای 
عبداهلل به عنوان رییس اجرایی، پستی که شبیه نخست وزیری 

است، اعالن شدند.
آقای عبداهلل هم چنین در مراسم تحلیف روز دوشنبه  به عنوان 
نشانه ی  »امروز  گفت:  وی  کرد.  یاد  سوگند  اجرایی  رییس 
آغاز یك فصل جدید در افغانستان است«. با این حال، انتظار 
شکننده  گسترده ای  به طور  جدید  حاکم  ائتالف  که  می رود 
باشد. ماه ها زمان در برگرفت تا دو نامزد روی تقسیم قدرت به 
توافق برسند و اعضای هردو تیم انتخاباتی هنوز روی برخی 
از مسایل، از پست های حکومتی گرفته تا فضای اداری، با هم 

جر و بحث دارند.
انتقال قدرت  به دنبال  آقای غنی  انتظار می رود که حکومت 
با  امنیتی  دو جانبه ی  موافقت نامه ی  سریعا  دوشنبه،  روز  در 
واشنگتن را امضا کند، موافقت نامه ای که راه را برای ادامه ی 
افغانستان  در  متحدانش  و  متحده  ایاالت  نیروهای  حضور 

هموار خواهد کرد تا پس از پایان مأموریت رسمی نیروهای 
ائتالف در ماه د سامبر، مأموریت های آموزشی و ضد تروریزم 
آن  امضای  از  موافقت نامه که کرزی  این  ببرند.  پیش  به  را 
و  امضا شود  روز سه شنبه  تا  است، می تواند  خود داری کرده 
با ادامه ی کمك های مالی به حکومت افغانستان و نیروهای 

امنیتی اش ارتباط دارد. 
آقای غنی، شهروند پیشین امریکا که زمانی در دانشگاه جانز 
 هاپکینز تدریس می کرد، در یك اقدام غیر معمول برای یك 
سیاست مدار در این کشور سنتی اسالمی، در مراسم تحلیف 
علنا از خانمش )روال غنی که متولد لبنان است( سپاس گزاری 
کرد و او را با نام افغانی بی بی گل صدا زد. غنی در حالی که 
عاطفی به نظر می رسید، گفت: »من می خواهم از همسرم، 
بی بی گل، برای حمایت کردن از من و از افغانستان تشکر 
و  است  افغانستان حمایت کرده  زنان  از  »او همیشه  کنم«. 
امیدوارم به این کارش ادامه دهد«. در حالی که خانم غنی در 
جریان مبارزات انتخاباتی برای شوهرش کمپاین کرده است، 

خانم آقای کرزی هرگز در انظار عمومی ظاهر نشده است.
از  بزرگی  بخش  که  جهانی  بانك  پیشین  مقام  غنی،  آقای 
زندگی کاری اش را در خارج سپری کرده است و اندکی بعد 
از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به افغانستان برگشت، 
در مراسم تحلیف به دنبال صیقل دادن خودش به عنوان یك 

افغان واقعی بود. روز دوشنبه، او با یك لنگی سنتی شرقی 
ظاهر شد و قول داد که اولین سفر او به خارج، سفر حج عمره 

خواهد بود. 
آقای غنی عهد کرده است که اقتصاد ضعیف کشور را احیا 
کرده و به فساد گسترده که حکومت سلف او را آلوده ساخته 
بود، رسیدگی کند. با این حال، مقابله ی این مسایل مستلزم 
به چالش منافع مردان قدرت مند منطقه ای خواهد بود، مردانی 
که در زمان ریاست جمهوری کرزی توان مند شدند. بسیاری از 

افراد بخشی از حکومت جدید خواهند بود. 
با وال  انتخابات در مصاحبه ای  از دور دوم  آقای غنی پیش 
بود، »نگرانی های زیادی« در محافل  استریت ژورنال گفته 
سیاسی افغانستان در مورد قصد او در امر مبارزه با فساد وجود 
بدون  را،  قوانین  از  »اگر شما مجموعه ای  دارند. وی گفت: 
تنظیم  آن  به  مطابق  و  کنند  درک  را  آن  بازی گران  این  که 
شوند، تحمیل کنید و اگر از راگبی به شطرنج بروید، این یك 
حرکت دشوار خواهد بود«. »بنابراین، نیاز داریم درک کنیم که 
ما در حال گذار از سیاست مبنی بر عضالت و زور، به سیاستی 

مبنی بر خرد هستیم«.
مراسم  سخنرانی  در  غنی  آقای 
تحلیفش در روز دوشنبه گفت که 
از قاضی های  را  سیستم قضایی 
به  و  ساخت  خواهد  پاک  فاسد 
از  که  گفت  پارلمان  اعضای 
و  نکرده  استفاده  سوء  نفوذشان 
از اعمال فشار بر وزیران به نفع 
کنند.  اجتناب  خودشان  شخص 
این درخواست فورا از سوی فوزیه 
برجسته ی  نماینده ی  کوفی، 
شمال شرقی  والیت  از  مجلس 
که  گفت  وی  شد.  رد  بدخشان، 
جدید  جمهور  رییس  تقاضای 
بین  تماس  کردن  محدود  برای 
وزیران  و  مجلس  نمایندگان 
مناسب  نظارت  مانع  حکومت، 
خواهد شد. وی گفت: »نمایندگی 
که  اند  مسئولیتی  دو  نظارت،  و 
قانون اساسی به ما داده است«. 
»ما بدون مالقات وزیران نظارت 

نمی توانیم«.
غنی،  آقای  فوری  اولویت 
دالر  میلیون   5۳7 به  رسیدگی 
همین  که  است  بودجه  کسر 
اکنون هم بر توانایی حکومت در 
زمینه ی پرداخت معاش کارمندان دولتی تأثیر گذاشته است. 
به سران  آقای غنی  غربی،  ارشد  مقام  گفته ی یك  به  نظر 
از آن ها کمك درخواست  نامه نوشته است و  چندین کشور 
پرداخت  احتمال  اکنون، کشورهای کمك کننده   است.  کرده 
پول اختصاص داده شده برای پروژه های انکشافی را بررسی 
هزینه های  پوشش  در  را  افغانستان  حکومت  تا  می کنند 
عاجلش کمك کنند. با این حال، مقام های خارجی نخست 
تضمین خواهند خواست که حکومت جدید در مورد رسیدگی 
به مشکالت اقتصادی افغانستان جدی است. این مقام غربی 
تصمیم هایی  تمام  که  باشیم  مطمئن  نمی توانیم  »ما  گفت: 
را که او اتخاذ می کند، از لحاظ اقتصادی درست باشند؛ اما 
قطعا ما مطمئنیم که او برای بهبود اقتصادی به روش خودش 

بهترین تالش هایش را به خرچ خواهد داد«. 
وجوه  از  افغانستان  پولیس  و  ارتش  سربازان  معاش های 
جداگانه ای پرداخت می شوند که کسر بودجه ی فعلی بر آن 
تأثیری ندارد. آقای غنی قبال وعده داده بود که در ۱۰۰ روز 
اول ریاست جمهوری اش، تغییرات جدی ای را در سیاست ها 
تشکیل  را  اقتصادی  به سرعت شورای  و  کرد  خواهد  اعمال 
جلسه  تشکیل  هفته وار  اقتصادی  شورای  این  و  داد  خواهد 

خواهد داد.
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 در نگاه مسکو
تحلیلگرمسایلآسیایمیانه-دوبنوف:

مسکوازمعاملهیعبداهللعبداهللواشرفغنی
احمدزیبهآرامیاستقبالخواهدکرد

منبع: وال استریت ژورنال

نویسندگان: ناتان هاج و
 ماگریتا ستانساتی، با شرکت
 احسان اهلل امیری و حبیب خان توتاخیل

برگردان: حمید مهدوی

تمام  و  شد  برگزار  قدرت   مسالمت آمیز  انتقال  مراسم  رسمی  به صورت  امروز  اشاره: 
نگرانی های قبل از توافقات نهایی و احتمال به بحران رفتن افغانستان، تا این جا برطرف 
شدند. اما تحلیف و ادای سوگند، نه تنها در باور آگاهان امور سیاسی داخلی و خارجی، 
که در میان مردم افغانستان نیز، به معنای پایان نگرانی ها نیست. این که دولت وحدت 
باور  در  بپرداز د،  افغانستان  مدیریت  به  مشترک،  مشی  ارائه ی  و  تفاهم  با  چقدر  ملی، 
عموم، هنوز مشخص نیست. با وجود این  اما، مسایل و انتقادهای زیادی پیرامون نتایج 
انتخابات مطرح اند که نظر یك عده از آگاهان امور سیاسی را به خود جلب می کنند. 
آرکادی دوب نوف )Аркади Дубнов(، نویسنده و تحلیل گر مسایل آسیای میانه  
در گفت وگوی اختصاصی   خود با روزنامه ی »لنتا/ Лента« )روزنامه ی آنالین با بیش 
از 6۰۰۰ خواننده در روز(  روند انتخابات و مسایل دور و نزدیك آن را با دید انتقادی به 
بررسی می گیرد. او با بیان این که در تاریخ افغانستان هرگز چنین انتخاباتی برگزار نشده 

بود، این انتخابات را »کثیف ترین« انتخابات می نامد.
و  عبداهلل  عبداهلل  دو جانبه ی  سازش  با  افغانستان  جمهوری  ریاست  انتخابات  لنتا: 
اشرف غنی احمدزی، به پایان خود رسید. غنی رییس جمهور اعالم شد و عبداهلل مقام 
نخست وزیری را به  دست آورد. این توافق از درگیری های مسلحانه میان طرف داران دو 
طرف برای ریاست جمهوری، جلوگیری می کند. در همین حال، مقام های افغان منتظر 
احتمال وجود  این  انتقام،  به  با تهدیدهای پیشین  طالبان تشنه  آزمون جدیدی هستند. 
دارد که »دولت اسالمی« جبهه ی جدیدی را در افغانستان باز کند. نخستین رویارویی 
با شبه نظامیان این گروه در حال حاضر اتفاق افتاده است. ارکادی دوب نوف، کارشناس 

مسایل آسیای میانه با »لنتا« به گفت وگو نشسته است.

جون  اواسط  در  افغانستان،  جمهوری  ریاست  انتخابات  دوم  دور  لنتا: 
برگزار شد. با این حال، فقط در حال حاضر کسی از میان دو فاینلیست- 
معرفی  دولت  جدید  رییس  عنوان  به  غنی-  اشرف  و  عبداهلل  عبداهلل 
شده اند. چه مسئله ای باعث تأخیر در نتایج انتخابات شد و چگونه آن ها 

به سازش رسیدند؟

خیلی  انتخابات،  هر  به  نسبت  انتخابات  این  که  گفت  باید  همه  از  اول تر  دوب نوف: 
دور،  این  انتخابات  اما  آورد؛  به بار  زیادی  انتقادهای   ،۲۰۰9 سال  انتخابات  بود.  کثیف 
کثیف تر از آن بود. به همین دلیل، ارقام آرا به عنوان نتایج نهایی ]از سوی کمیسیون 
معامله  از شرایط  یکی  این مسئله  نظرم که  این  به  نشد. من  اعالم  انتخابات[  مستقل 
میان عبداهلل و غنی است. حقیقتًا نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری توافقی بود میان 
دو جناح انتخابات افغانستان و امریکایی ها که طرف دار هرچه زودتر این سازش نهایی 
شود. به یاد بیاوریم، در دور اول انتخابات، عبداهلل عبداهلل با اختالف یك میلیون رای، 
کاندیدای پیش تاز بود؛ اما در دور دوم، با اختالف یك میلیون رای، غنی برنده شد. این 
در منطق ما نمی گنجد. روشن است که هیچ  یك از ناظران مستقل به شفافیت نتایج 

دور دوم  باور ندارند.
قابل توجه است که پاکستانی ها در دور اول انتخابات، شدیداً نگران این مسئله بودند که 
یك غیر پشتون )عبداهلل عبداهلل از مادر تاجیك( برنده ی انتخابات اعالم شود. و شواهد 
معتبری وجود دارند که آن ها دستور دادند تا طالبان را تحت کنترول خود داشته باشند، 
انتخابات، هیچ مزاحمتی ایجاد نکنند و حتا از آن ها ]طالبان[  برای این که در دور دوم 
خواستند که در دور دوم، در انتخابات شرکت کنند و به نفع غنی رای بدهند. و به همین 
دلیل، ممکن نبود که نتایج انتخابات به سرعت جمع شود: عبداهلل عبداهلل می دانست که 
تقلب صورت خواهد گرفت و قاطعانه اعالم کرد که حامیان او نمی خواهند با آن کنار 
بیایند و حتا آماده اند با به دست گرفتن اسلحه، از عدالت پاس داری کنند. اما پادرمیانی 
امریکایی ها، مانع از این کار شد. به همین ترتیب است که روند دموکراسی در افغانستان 

شکست خورد. آن ها برای جلوگیری از بدتر شدن وضعیت، ناگزیر به تفاهم بودند.
آندره  گفته های  به  من  است.  سودمند  افغانستان  مردم  همه ی  برای  تفاهم  این  البته 
سیرینکو، آگاه سیاسی در امور افغانستان استناد می کنم که گفت، در بیستم سپتامبر کاخ 
ریاست جمهوری کابل میزبان تمام مقام های افغانستان بود که برای رسیدن به تفاهم 
ما  را  توافق  این  توافق حاصل شد. شرایط  بعد اعالم شد که  جمع شدند و سپس روز 
نمی دانیم. عبداهلل در واقع، نخست وزیر اعالم شد، گرچه در واقعیت چنین پستی وجود 
ندارد. بر اساس توافق نامه، ممکن است عبداهلل صالحیت احمدزی در مورد عزل و نصب 
فرمان داران را محدود کند. ]در واقع[ این ضمانتی برای اقلیت های ملی افغانستان است. 
به عنوان مثال، یکی از رهبران بانفوذ شمال افغانستان- عطا محمد نور- می ترسید که 
اگر اشرف غنی رییس جمهور شود، او پست خود را از دست بدهد. عالوه بر این، اکنون 
بسیاری از مناطق اطراف کابل، در حال حاضر میدان حمالت مسلحانه ی طالبان اند. با 
درک چنین شرایطی، سوق دادن کشور به سوی بحران در پیوند به جنجال های انتخاباتی 

که پیش آمدند، به هیچ وجه مطلوب نبود.

اولویت فوری آقای غنی، رسیدگی به 537 میلیون دالر 
کسر بودجه است که همین اکنون هم بر توانایی حکومت در 
زمینه ی پرداخت معاش کارمندان دولتی تأثیر گذاشته است. 
نظر به گفته ی یک مقام ارشد غربی، آقای غنی به سران 
چندین کشور نامه نوشته است و از آن ها کمک درخواست 
کرده است. اکنون، کشورهای کمک کننده  احتمال پرداخت 
پول اختصاص داده شده برای پروژه های انکشافی را بررسی 
می کنند تا حکومت افغانستان را در پوشش هزینه های 
عاجلش کمک کنند. با این حال، مقام های خارجی نخست 
تضمین خواهند خواست که حکومت جدید در مورد رسیدگی 
به مشکالت اقتصادی افغانستان جدی است. این مقام غربی 
گفت: »ما نمی توانیم مطمئن باشیم که تمام تصمیم هایی را که 
او اتخاذ می کند، از لحاظ اقتصادی درست باشند؛ اما قطعا ما 
مطمئنیم که او برای بهبود اقتصادی به روش خودش بهترین 
تالش هایش را به خرچ خواهد داد«. 
معاش های سربازان ارتش و پولیس افغانستان از وجوه 
جداگانه ای پرداخت می شوند که کسر بودجه ی فعلی بر آن 
تأثیری ندارد. آقای غنی قبال وعده داده بود که در 100 روز اول 
ریاست جمهوری اش، تغییرات جدی ای را در سیاست ها اعمال 
خواهد کرد و به سرعت شورای اقتصادی را تشکیل خواهد داد 
و این شورای اقتصادی هفته وار تشکیل جلسه خواهد داد.

پسازادایسوگند؛
آیاموافقتنامهی
امنیتیباامریکا
امضامیشود؟
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

 سه شنبه8 میزان، 1393سال سوم شماره 677  

تـکهچهـــل

دست 

یاد داشت های
 سخیداد هاتف از شنبه تا پنجشنبه

در میان صدها و هزارها آدم بی کفایت در این داِر فانی، یکی 
را  پارلمان خود  انتخابات  بعدی  دور  در  پیدا شده و می خواهد 
نامزد کند. مردم ما هم  دیگر آن مردم قدیم نیستند که روغن 
پول  می کردند  خیال  و  می گرفتند  مسکه  روغن  می دادند  زرد 
داده اند، روغن گرفته اند. حاال مردم به سطح رفیعی از آگاهی 
رسیده اند و به همین خاطر، به مردم افغانستان می گویند، »ملت 
رنج کشیده«. این قدر این ملت شب ها پیش شمع نشسته و از 
روی »حمله ی حیدری« و »امیر ارسالن نامدار« آگاهی خود را 
باال برده که بپرس و نپرس. مقصود این است که این ملت رنج 
کشیده و آگاه حاال از هر کس که بخواهد نامزد پارلمان شود، 
می پرسد که دست آورد تو چیست. این آقایی که من می گویم، 
بجه«ی  یازده  این  در  »و  برنامه ی  در  را  خود  دست آوردهای 

طلوع چنین برشمرد:
»۱- من در تمام پنجاه و هشت سال عمر خود حتا یك نفر 
بنده  بیل  ضرب  به  که  هم  نفری  یك  آن  نکشته ام.  هم  را 
زخمی شده بود و پسان ها اجلش آمد و داِر باقی را لبیك گفت، 
می توانست سر خود را کج کند تا بیل به دیوار بخورد؛ اما کبوتر 
سفید اجل اجازه نداد و او از میان ما به میان شهدا رفت. ۲- من 
در تمام عمر خود حتا به ۱۰ نفر هم تجاوز نکرده ام، چه رسد 
به ۱5۴ نفر. ۳- در منطقه ی ما یك رقم درخت خار وجود دارد 
که اگر در جایی سبز کند، در ظرف یك سال تبدیل به جنگل 
می شود. من می توانستم یکی از این درخت های خار را بر سر 
راه عمومی غررررررس نمایم تا راه مردم بند شود. خارش هم 
اگر به پا یا کدام جای دیگر انسان فرو برود، پوغ آدم را می کشد. 
ولی من این کار را نکردم و مخصوصا از این دست آورد خود 
ندزدیده ام.  را  مردم  مال  وقت  هیچ  من   -۴ می باشم.  مبتهج 
اصال به دزدیزم اعتقاد ندارم. البته یك بار جنراتور همسایه را از 
پیش حویلی شان برداشتم و آوردم به حویلی خودم و پانزده سال 
از آن استفاده کردیم. ولی قصدم دزدی نبود. حاال هم اگر این 
را برگردانم، برش می گردانم.  همسایه بخواهد که جنراتورش 
من دزد نیستم. فکر می کنم چون آن جنراتور را با دست خودم 
آوردم به حویلی خودمان، می توان این کار مرا هم دست آورد 
حساب کرد، نه؟ 5- من دو سال است که دایم الخمر نیستم. 
قبال شب و روز نمی شناختم و پیاله از پی پیاله می نوشیدم. اصال 
آفتابه می خوردم.  با  از پی کوزه. کوزه که شکست،  بگو کوزه 
متأسفانه آفتابه در ادبیات فارسی نیامده و به جای آن صهبا و 
ساغر و این چیزها آمده اند. اما در این دو سال نه این که نخورده 
همه  این ها  خوب  نخورده ام.  خر  مثل  وقت  هیچ  ولی  باشم، 

دست آوردهای من اند«.
شایسته ی  را  انسان  داشتن  دست آورد  که  می کنید  مالحظه 
مقام های بلند می کند. در این وسط، من پیش نهاد می کنم که 
میدان هوایی کابل، همان یکی مشهور ش، به نام میدان هوایی 
بین المللی حامد کرزی مسما شود. چرا؟ به خاطر دست آوردهای 
او. در دوره ی او سودان و کنگو به کشور عزیز ما حمله نکردند 
به خاطر همین یك  ماند.  نقشه ی جهان  واقعا در  افغانستان  و 
میدان  یك  دارد  حق  کرزی  شده،  که  هم  بزرگ  دست آورد 
نام خود  به  داریم دیگر(  را  )البته همان یکی  را  هوایی کشور 

نام گذاری کند. چالش تانکِر یخ نداریم؟

یك قاضی از لوگر، پس از استعفا از مقامش در ماه جوالی ۲۰۰۸ با ما صحبت کرد. او از ذکر 
کردن نامش در گزارش، ترس داشت. او شش سال در والیت لوگر بدون تجربه ی کدام رویداد 
ناگوار کار کرده بود. طالبان آمدند و چند ماه پیش تر از آن،  با گذاشتن شب نامه ها،  به کارمندان 
ملکی دولت،  پولیس  یا اداره ی استخبارات هشدار می دادند که یا وظیفه ی شان را ترک کنند یا 
مرگ را بپذیرند. این قاضی می شناخت که طالبان چه کاری انجام خواهند داد. یك قاضی دیگر 
که قبال هم صنفی او بود، در جنوب شرق کشور کشته شده بود. تهدیدهای طالبان هر روز بیش تر 
و آشکارتر می شدند. دو برادر این قاضی، وظیفه های شان در پولیس این والیت را ترک کرده و 
از لوگر بیرون شده بودند. پس از آن او هر روز، تهدیدهای تیلفونی دریافت می کرد و یك روز، 

شخصا توسط افراد طالبان تهدید شد. 
یك گروه بزرگ افراد مسلح که صورت خود را پوشانده بودند، وارد خانه اش شدند. آن ها به قاضی 
گفتند که رهبر شان دستور داده است که تو باید کشته شوی؛  چون برای امریکایی ها کار می کنی. 
آن ها به قاضی گفتند که اثبات کننده ی این ادعای شان، هدایات و دستورهای هفته واری اند که 
او از سوی دادگاه عالی از کابل دریافت می کند. پس از هفت سال خدمت با معاش ۴۰ دالر در 
یك ماه که شش سال آن را در والیت لوگر سپری کرده بود، قاضی وظیفه اش را ترک کرد. 
او گفت: »من پدر و مادر پیر و فرزندان ُخردسال دارم. وضعیت هر روز بدتر می شود، من دیگر 
نمی توانم کار کنم.« او گفت که دولت مجبور بود که با طالبان با جدیت و استفاده از استخبارات 
بجنگد؛ اما در تمام سطوح ناکام می شد. فرمانده پولیس یك دزد و والی ضعیف بود. او ادامه 
داد که ریاست امنیت ملی یك بمب گذار انتحاری را دست گیر کرده بود؛ اما او آزاد شد، یقینا با 
پرداخت رشوت. نیروهای خارجی حاضر در والیت لوگر را فقط تیم بازسازی والیتی جمهوری 
دلیل فساد گسترده در دولت،  به  تمرکز داشت.  پروژه های ملکی  بر  چك تشکیل می داد که 
را هدف  نیروهای خارجی که بیش تر وقت ها  مردم بی گناه  از حمله های  ناامید و  از آن  مردم 
قرار می دادند، خشم گین شده بودند. بعضی از شهروندان افغانستان،  از خارجی ها برای حمله بر 
دشمنان شخصی شان استفاده می کردند. او سخنانش را این گونه پایان داد: »اگر وضعیت این گونه 

دوام کند، من می بینم که طالبان هر روز بیش تر از پیش رشد می کنند.«
پیکارجویان در ولسوالی های دوردست تر در دسته های بزرگ ظاهر می شدند. نیروهای امریکایی 
حضور  پاکستان  با  مرز  امتداد  در  افغانستان  شرقی  والیت های  در  بعد  به   ۲۰۰۱ سال  از  که 
از سال  افزایش داده بودند،  ایجاد کرده بودند و شمار شان را  دایمی داشتند و پیوسته پای گاه 
۲۰۰6 بدین سو، حضور شان را در والیت های دوردست کنر و نورستان در شمال شرقی کشور  نیز 
گسترش داده بودند. با این وجود، شورش با سرعت بیش تر افزایش می یافت و تمام مناطق مرزی 
شرق افغانستان ناآرام شده بودند. طالبان و جنگ جویان پاکستانی و القاعده به این مناطق نفوذ 
کرده بودند. در ماه جوالی سال ۲۰۰۸، جمع  بزرگی از شبه نظامیان برای یك حمله در وانات، در 
کوه های شمال شرقی افغانستان، گردهم آمدند. صدها تن از شبه نظامیان، به شمول جنگ جویان 
خارجی و اعضای لشکر طیبه، حمله کردند و نزدیك بود که یك قرارگاه گزمه را مغلوب سازند. 

9 سرباز امریکایی در دفاع سرسختانه از پای گاه  کشته و تعداد بیش تری زخمی شدند. 
یك تحقیق ارتش دریافت که موقعیت این پای گاه نامناسب و حفاظت از آن ضعیف بوده است. 
با این وجود، این حمله نشان داد که پیکارجویان بنیادگرا در شمال والیت کنر و نورستان تجمع 
کرده اند. دره های کوهستانی دوردست،  عرب های سلفی را از دهه ی ۱97۰ به نورستان و مناطق 
باالیی کنر کشانیده بود و آنان قادر شده بودند که حضور شان را در مناطق دوردست در جریان 
سال های اشغال شوروی و سال های پس از آن،  حفظ کنند. یك مقام دولت افغانستان به من 
را تجدید  این مناطق  از سال ۲۰۰5 تجمع شان در  پاکستانی  گفت که گروه های اسالم گرای 
کرده اند. یك مجاهد پیشین و یکی از بزرگان نورستان گفت: »آی اس آی پول و تالش زیادی به 
خرچ داده است.«۱   مانند اکثر مجاهدین، او در اردوگاه های شبه نظامیان پاکستانی آموزش دیده 

بود و رهبرانی را که در عقب این شورش مجدد قرار داشتند، می شناخت. 
با این حال،  اگر یکی از بزرگان محل در مقابل طالبان می ایستاد، دولت در حفاظت از او ناکام 
می شد. یك نمونه ی آن، یك بزرگ مذهبی از برگ متال بود که مردم به او احترام فراوان قایل 
بودند. برگ متال یکی از ولسوالی های نورستان،  هم مرز با پاکستان است. این بزرگ محلی، 
فضل احد نام داشت و رییس یك شورای بزرگ بزرگان قبایل بود. این شورا توسط حکومت 
گردهم آورده شده بود. او با حرارت و احساسات سخن می گفت و به مردم می گفت که اکنون 

زمان جهاد نیست و به جای آن،  باید برای بازسازی کشور شان کار کنند. 
پس از آن به زودی طالبان او را نابود کردند. آنان نخست او را شکنجه دادند، دستانش را شکستند 
و چشم هایش را از حدقه بیرون کردند. حکومت محلی قاتالن او را تا یك ولسوالی در والیت 
هم جوار دنبال کرد؛ اما حکومت مرکزی هیچ گامی برای تعقیب قاتالن او بر نداشت. کشتن او 
مردم محل را خشم گین کرد و آنان آماده بودند که انتقام او را بگیرند. این بزرگ محلی نورستان 

به من گفت، ناکامی دولت در روی دست گرفتن اقدامی، مردم را مأیوس کرد. 
اربابان خیلی جدی تر و سخت گیرتر بودند. آنان افراد خود را به خاطر انجام حمله های  طالبان 
جایزه  نقد  پول  امریکایی،  سرباز  یا  دولتی  مقام  هر  کشتن  به خاطر  و  می دادند  انعام  موفقانه 
از  از قوانین شان سرپیچی می نمودند، مجازات می کردند. طالبان  آنان کسانی را که  می  دادند. 
جنگ جویان خود   نیز  به صورت قوی پشتیبانی می کردند. اگر یکی از افراد طالبان توسط حکومت 
دست گیر می شد، آنان کسی را به منظور تبادله با نفر خود شان اختطاف می کردند. در این زمان، 
والیت ها به بیش ترین توجه نیاز داشتند، اما در کابل و پایتخت های غربی، اراده ای وجود نداشت.

به  حمله  هنگام  در   )General David D. McKiernan( مك کیرنان  دیوید  جنرال 

عراق در سال ۲۰۰۳، فرماندهی تمام نیروهای ائتالف را به عهده داشت. او  فرماندهی تمام 
نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان را در ماه جون ۲۰۰۸ به عهده گرفت. بیش از هر 
فرمانده دیگر در تمام دوران این جنگ، مك کیرنان با کمبود نیرو مواجه شد. او از تعداد افراد 
کمی که در زیر فرمانش داشت، تکان خورد. در سال ۲۰۰۸،  تعداد سربازان ایاالت متحده به 
۳5۰۰۰ تن می رسیدند. این تعداد در مقایسه با عراق که ۱6۰۰۰۰ نیرو در آن حضور داشتند، 
خیلی اندک بود. جمعیتی را که این نیروها در هر دو کشور زیر پوشش داشتند، تقریبا به یك 
اندازه بود. پس از رسیدن او، هر روز نیروهایش توسط شورشیانی که از مرز پاکستان وارد 
افغانستان می شدند، مورد حمله قرار می گرفتند. کمبود سربازان باعث شد که او از قدرت 
هوایی کار بگیرد و تلفات از تمام طرف ها افزایش یافت. تلفات نظامیان امریکایی از سال 
۲۰۰۱ تا ماه جوالی ۲۰۰۸ از مرز 5۰۰ گذشت. برای نخستین  بار، در ماه جون و جوالی 

همان سال، تعداد سربازان امریکایی که در افغانستان کشته شدند، بیش تر از عراق بود. 
مك کیرنان خواستار سربازان بیش تر شد و از کشورهای اروپایی که قبال در افغانستان نیرو 
داشتند، تقاضا کرد که شمار سربازان شان را افزایش دهند. تا ماه نوامبر سال ۲۰۰۸، او پی 
برد که همکارانش در ناتو، نیروهای شان را افزایش نخواهند داد. او به پنتاگون )وزارت دفاع 
ایاالت متحده( رو کرد و خواستار افزایش بیست هزار سرباز امریکایی شد. او با وجود آگاهی 
درست از آن چه در عراق می گذشت، از رهبران ایاالت متحده در واشنگتن خواست که برای 
جلوگیری از شکست در افغانستان،  شماری از سربازان ذخیره ای را به افغانستان بفرستند. او 
به من گفت: »کشوری که وسعت آن به اندازه ی یك سوم افغانستان است،  تعداد جنگ جویان 
آن نیز خیلی کمتر است- چه آنان شورشیان باشند و چه جنگ جویان خارجی، یا هر گروه 
دیگر جنایت کاران و  قاچاق چیان مواد مخدر- خیلی کمتر. و در میان آنان،  تعداد نیروهای 
عراقی و بین المللی به هشت  صد هزار تن می رسند.«  در افغانستان،  مك کیرنان در مقابله 
با شورشیان به شمول نیروهای ناتو،  ارتش و پولیس افغانستان، دوصد هزار نیرو داشت. او 
گفت: »حاال وقت آن است که ما در عراق خطر کنیم و تعداد نیروها را در افغانستان افزایش 

دهیم.«

پیکارجویان در ولسوالی های دوردست تر در دسته های بزرگ ظاهر 
می شدند. نیروهای امریکایی که از سال 2001 به بعد در والیت های 
شرقی افغانستان در امتداد مرز با پاکستان حضور دایمی داشتند و 
پیوسته پای گاه ایجاد کرده بودند و شمار شان را افزایش داده بودند، 
از سال 2006 بدین سو، حضور شان را در والیت های دوردست کنر و 
نورستان در شمال شرقی کشور  نیز گسترش داده بودند. با این وجود، 
شورش با سرعت بیش تر افزایش می یافت و تمام مناطق مرزی شرق 
افغانستان ناآرام شده بودند. طالبان و جنگ جویان پاکستانی و القاعده 
به این مناطق نفوذ کرده بودند. در ماه جوالی سال 2008، جمع  بزرگی 
کوه های شمال شرقی  در  وانات،  در  یک حمله  برای  از شبه نظامیان 
به شمول  شبه نظامیان،  از  تن  صدها  آمدند.  گردهم  افغانستان، 
نزدیک  و  و اعضای لشکر طیبه، حمله کردند  جنگ جویان خارجی 
بود که یک قرارگاه گزمه را مغلوب سازند. 9 سرباز امریکایی در دفاع 

سرسختانه از پای گاه  کشته و تعداد بیش تری زخمی شدند.

دشمناشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

حلقه ی طالبان تنگ تر می شود

برگرداننده: جواد زاولستانی

۱  مصاحبه با یکی از بزرگان نورستان، کابل، ۲۰۰۸. به دالیل امنیتی،  او خواست که نامش ذکر نگردد.
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بازتاب اولین انتقال مسالمت آمیز قدرت در شبکه های اجتماعی

حضور خانم غنی یک کمبود نیست، یک 
امتیاز است

عبداهلل،  داکتر  تندرو  هواداران  از  تعدادی  افکار 
نا امید کننده است. به نظر می رسد که این دوستان، 
باور  و  تولد  محل  ملیت،  به  مستقیم  به صورت  می کنند.  حرکت  قافله  عقب  از 
به  خانم-  این  ویژگی های  این  از  استفاده  با  و  می کنند   حمله  غنی  خانم  دینی 
این  با  نمی دانند که  این ها  آیا  داکتر غنی کمپاین می کنند.  نظر خودشان- علیه 
به ریشه ی اصالحات  تیشه  قرار می گیرند  و  کارهای شان عمال در موضع طالبان 

می زنند؟
خانم  نباید  خارجی،  کشور  یک  در  تولد  دلیل  به  غنی  خانم  که  داریم  باور  اگر 
باید یخن خود و همسرش گرفته  افغانستان بشود، به دلیل مسلمان نبودن  اول 
شود، و به دلیل خارجی بودن، باید مورد حمله قرار بگیرد، در این صورت، چرا با 
طالبان مخالفت می کنیم؟ چرا همه طالب نمی شویم؟ بگذریم از این که خانم اول 

افغانی االصل پنهان در پشت پرده هم شاخی بر سر کسی نزده است.
دارند  وجود  بسیاری  دالیل  جمهوری اش،  ریاست  و  غنی  اشرف  با  مخالفت  برای 
دینی  باور  و  ملیت  بر  بر خانمش و مخصوصا حمله  اما حمله  یافت،  و می توان 
خانمش، دوستان محترم را در رده ی سربازان داعش، طالبان و بوکوحرام قرار می دهد. 
ظاهرا این ها از یاد برده اند که بخش های بزرگی از حامیان تیم اصالحات را مخالفان 

طالبان و افکار طالبانی تشکیل می دادند و می دهند.
خانم غنی پس از قبول تابعیت و شهروندی افغانستان، مثل هر زن افغانی دیگر 
حق دارد، خانم اول کشور باشد. تقلب و چگونگی به ریاست جمهوری رسیدن اشرف 
غنی، مسئله ی کامال متفاوت است. خانم غنی، بیش تر از آن که برای آقای اشرف 
غنی یک کمبود باشد، یک امتیاز است. چه عیبی دارد اگر خانم داکتر عبداهلل هم 
استفاده کند؟  نفع زنان وطن  به  از موقعیت شوهرش  ایشان دیده شود  و  در کنار 
این دوستان که خود را ضد طالبان هم می دانند، می توانند به جای حمله بر خانم 
غنی، از داکتر عبداهلل بخواهند که بگذارد خانمش، گاه گاهی در کنارش ظاهر شود. 
مگر خانم داکتر عبداهلل انسان نیست که نتواند متناسب با نقش همسرش، خانم 
افغانستان باشد؟ پرده نشینی خانم عبداهلل یک کمبود است، نه حضور فعال  دوم 

خانم غنی.
یادداشت: یکی از این دوستان، دوستم را جنگ ساالر خوانده است. داستان دیگ و 

دیگدان را شنیده اید؟

ساعت شش و نیم شام رفتم ارگ. آخرین گزارش 
مراسم  گسترده ی  پوشش  براي  برنامه ریزي ها  از 
تحلیف را به رییسانم ارائه کردم. پانزده کم هشت 
آخرین  نشر  از  و  برداشتم  را  تیلفون  دفتر.  برگشتم 

احکام و فرامینش مطمئن شدم و خیالم راحت شد.
جلوه ساختمان شهرداري کابل به ترافیک گیر کردم. چشمم به قاب عکس او که 
به دیوار آویخته بود، افتاد. یادم آمد که شام امروز با مردم سخن مي گوید. موج گردان 
رادیو را چپ و راست دور دادم: »خداي په امان« گفت و سخنراني رسمي او با مردم 
تمام شد و رادیو آهنگش را گذاشت و من درجه ی بلندگو را باال و باالتر بردم و از زیر 
چراغ هاي کم فروغ جاده، ره به تاریکي امید بخش  شب بردم و این گونه روز شام شد.

سیزده سال قبل وقتي او در ارزگان تنها یک موترسایکل داشت، من االغ مي راندم. 
او آستین باال کشید، ارگ ساخت. جاده هموار کرد و من راه رفتم. در هر همسایه 
را کوبید ، کمک جمع کرد، مکتب ساخت و من درس خواندم. به دانشگاه خصوصي 
جواز داد، من جامعه شناسي خواندم. مطبوعات را آزاد گذاشت، من شروع به نوشتن 

کردم. او سخن گفت، من نق زدم.
شوق مأموریت کردم، به من جواز کار داد. با ناامیدي متن سخنراني سیزده  ساله ی 
حکومتش را نوشتم؛ اما با امیدواري در پارلمان آن را ایراد کرد. بعدا کارنامه ی سیزده 
اول«،  با »تقدیر نامه ی درجه  آخرین مورد،  و در  نوشتم   را  اجرایي  اش  دفتر  ساله ی 

تحسینم کرد.
سپاس گزارتم آقاي رییس جمهور!

نام  بردن  با  داکتر غنی،  رییس جمهور  چشم های 
همسرش پر از اشک شدند. گلویش را عقده گرفت. 
دوازده  و  رسانه ها  حضور  در  همسرشان  از  ایشان 
امان اهلل خان،  از  بعد  کرد.  تشکری  اظهار  نفر  صد 
دومین شخص است که بر مسند قدرت، نامی از همسرش می برد و زمینه را برای 

فعالیت های او برای زنان فراهم می سازد.
این می تواند شروع خوبی برای زنان افغانستان باشد؛ چرا که قرار است بانوی اول 
کشور، دفتر جداگانه ای در ارگ داشته باشد و طرح هایی را برای بهبود وضعیت زنان 

به اجرا درآورد.

حضور  از  پیشین،  جمهور  رییس  کرزي،  حامد 
همسرش در رسانه و امضاي پیمان امنیتي کابل-

افغاني خودداري  واشنگتن به مثابه ننگ و غیرت 
کنار  در  امروز  غني  اشرف  داکتر  خانم  اما  کرد؛ 
شوهرش در انظار رسانه ها ظاهر شد و رییس جمهور هم از امضاي پیمان امنیتي 

در ساعات نخستین کارش خبر داده است.

سرانجام مراسم سوگند برپا شد و مردم با پیروزی 
گذاشتند.  سر  پشت  را  سیاسی-انتخاباتی  بحران 
کشور  شریف  شهروندان  همه ی  به  پیروزی  این 

مبارک باد!
مردم با خوش بینی منتظر و چشم  به راه گام های عملی برای برون رفت از وضیعت 

دشوار امنیتی و اقتصادی از سوی رییس جمهور و رییس اجرائیه  اند.
دیده شود که برنامه ها چگونه و با چه منابعی مطرح خواهند شد.

بی بی گل
به  را  گل  بی بی  خانمش  زیبای  نام  غنی  اشرف 
زبان آورد و از او تشکر کرد. از پدر و بابا کالن و 
خان قریه اش چیزی نگفت. وعده سپرد که بی بی 
در  که  سرهایی  از  کرد.  خواهد  کار  زنان  وضعیت  بهبود  و  فقر زدایی  برای  گل 
مشت لنگی اند، معمواًل خبرهای شوم، سنتی و آدمیت ستیز شنیده ایم. به همین 
دلیل، در برابر لنگی حساسیت دارم. اما امروز وقتی اشرف غنی لنگی به سر در 
برابر ریش سفید ها، ریش رنگی ها و ریش دورنگی و چند رنگی ها گفت، از هم سفر 
زندگی اش، بی بی گل، تشکر می کند، با خود گفتم:  ها همه ی لنگی ها شپش خانه 

نیستند.
به  را حس می کرد.  بی بی گل  فراوان ضد  تیر چشم های  اشرف غنی هم  البته 
همین دلیل، شاید با صدای بلند و چیغی اش نام بی بی گل را نبرد و در حالی که 

سربه زیر به ورق می دید و کمی دو دله و چرتی بود، از بی بی گل صحبت کرد.
کهنگی ها کم شده می رود و این خبر خوشی است. مالها و رییسان قوم و قبیله 
و خان ها هنوز در صف اول می نشینند، ولی از آن ترس و زور گذشته برخوردار 
نیستند که حتمًا بعد از نام خدا و قرآن یاد شوند. کرزی بعد از گرفتن نام اشرف 
غنی، عبداهلل، معاونان، مهمانان، وزیران و همکاران کابینه اش، در آخر از رهبران 
بازگویی  با  منکم،  اولی االمر  به جای  نیز  غنی  اشرف  کرد.  یاد  بزرگان  و  جهادی 
یک نقل قول گزینشی خلیفه ی اول اسالم سخنانش را شروع کرد. سخنانی که 
و حاکم  دارد  فاهش  تفاوت  قدرت  از  دین  تیکه داران  معمول  و  متعارف  تعبیر  با 
نیست.  آن  در  آسمانی  برای دست  جایی  و هیچ  نمی داند  مردم  دیگر  از  برتر  را 
از جمله  تعامل و داد و ستد متقابل مردم و حاکم است:  نتیجه ی  حکومتی که 
او  هرگاه  تا  بود  خواسته  مردم  از  اسالم  اول  خلیفه ی  قول،  نقل  بنابر این  این که 
خطایی را مرتکب می شود، به راه راستش بیاورند. چه حرف خوبی! آیا کدام شاه، 
ولی فقیه و مالی متکبری را دیده اید که بگوید، من برتر از شما نیستم و وقتی 

دیدید خطایی مرتکب شدم، مرا به راه راست بیاورید؟
اشرف غنی گفت، افغانستان دیگر تبعه ندارد، همه شهروندیم. شهروند درجه دو 
و درجه سه هم وجود ندارد. بیان این حرف در برابر آن همه ریش های زرد و سفید 
و ابلق، نشانه ی تغییر است. در زیر بغل هرکدام این پشم آلودها، فراوان کتاب های 
را به ده ها کتگوری خوب و بد  زرد ورق چاپ قصه خوانی و قم هست که آدم ها 
بی نمازان،  ندارند که سیک  ها، هندوان،  باور  تقسیم می کنند. همان ریش ابلق ها 
اند،  اتباع درجه اول  زنان و حتا کسانی که ریش شان از یک قبضه کمتر است، 

چه رسد به شهروندان درجه اول.
این وضعیت نشان می دهد که چشم ها ی خواهان تغییر در کشور ما زیاد شده و 
قدرت مندان فشار این نگاه ها را بر خود حس می کنند و حداقل با صدای گرفته و 
سر پایین هم که شده، از خواسته های اینان یاد می کنند. پاینده باد آزادی خواهی.

تهدید ها، دستورالعمل ها و هشدار های ریس 
جمهور غنی:

1. وکال برای مالقات شخصی به وزارت خانه ها 
نروند.

2. وکال در تقرر پست های امنیتی مداخله نکنند.
3. در قوه ی قضائیه فساد وجود دارد.

4. اداره های موازی دوباره در چار چوب قانون به اداره های دولتی ادغام می شوند.
5. فساد اداری را در ادارات کشور تحمل نخواهم کرد.

6. تمام مردم افغانستان شهروندان درجه یک می باشند.
7. »بی بی گل« در نقش کار های رضاکارانه فعالیت خواهد کرد.

8. طالبان و حزب اسالمی به مذاکره حاضر شوند.
9. مشکل افغانستان، ریشه در خارج دارد.

10. هیچ دولت حق مداخله در امور داخلی کشور همسایه ی خود را ندارد.
11. از خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد. از همسایه های 

خود نیز چنین توقع را داریم.
اسالمی  کشور های  ما  رابطه ی  داشت.  خواهیم  عربستان  به  سفر  12. اولین 

عمیق خواهد بود.
13. با جامعه ی جهانی منافع مشترک داریم.

نکات مهم سخنرانی رییس جمهور!
1. به استفاده ی غیرقانونی و نامشروع از سالح 

نقطه ی پایان خواهیم گذاشت.
جغرافیایی  موقعیت  که  است  این  ما  2. باور 
افغانستان، کشور ما را به کشوری تجارتی تبدیل کند. معادن می تواند افغانستان را 
به کشوری صنعتی تبدیل کند. رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مایه ی فسادند. با 

هر دو برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
3. اشرف غنی از بی بی گل )روال غنی( همسرش تشکر کرد. 

در جامعه ی سنتی افغانستان است که حتا زنان سیاست مداران مشهور در پستوی 
خانه ها تبعید شده اند. این سخن پیام  خوبی دارد. امید که بانوی اول فعالی داشته 

باشیم.

خالی،  شهرهای  با  کشوری  پیش،  سال  سیزده 
انتقام و  از عقده ی  خانه های ویران، مردمی سرشار 
پولیس،  نه  داشت،  قانون  نه  که  دولتی  و  دشمنی 
اردو و نه هم هیچ قانون مدون را تحویل گرفت؛ اما 
امروز پس از سیزده سال تالش، اکنون کشوری را با داشتن شهرهای شلوغ، خانه های 
مهم تر،  همه  از  و  قوی  ارتش  قانونی،  مستحکم  ساختار های  با  مقتدر  دولت  آباد، 
مردمی امیدوار به آینده را به رییس جمهور جدید می سپارد. آقای رییس جمهور! مردم 

افغانستان سپاس گزار شما خواهد بود و تاریخ از شما به نیکی یاد خواهد کرد.

)The Game is Finished( نامه اي به رهبر
در میاِن این همه هیاهو و نیش زدن ها، طعنه هاي 
"زنده ُکِش مرده پرست" را به جان مي خرم و برایت 
انتقاِد  انگشِت  نامه،  این  دانم  مي  نویسم.  مي  نامه 
فراواني را به رُخم نشان خواهد کرد ولي نمي خواهم حسي که نسبت به رهبِر کشورم 

داشتم و دارم را در انزواي سینه ام پنهان کنم.
آدرِس سیزده سال رهبري  به  انتقادي که  میاِن موج هاي قدرتمند و مخرِب  رهبرم! در 
سیاسي ات حواله مي شود، من اّما، براي رفتن ات غمگین ام. هرچند من کسي نیستم. 
نه دیپلومات ام، نه رهبِر یک حزب سیاسي، نه روزنامه نگارم، نه وزیري که پرواي انتقال 
قدرت و جایگاه سیاسي ام داشته باشم. من فقط یک دانشجو ام. یک دانشجوي ُگنمام 
سازه هاي یک  و  بند  نیم  بنیان هاي  نگراِن  ام.  نگران  رفتنت،  از  پنهان،  تو چه  از  که 
خوابیده  خاکستر  زیِر  هاي  آتش  نگراِن  رفاه،  و  توسعه  هاي  بنیان  نگراِن  مدني،  زندگي 
را به تپیدن وا مي دارد. من  بیِم عود کردن شان، سینه ي کوچکم  اي که هر لحظه، 
نگراِن کساني ام که دارد مي آید که جاي سترگت را ُپر کنند و صالِح کار سي میلیوِن 
بداند، من خوب مي  نخواهد  یا  نداند  گیرند. هرکسي  به دست  را  و سیه بخت  مفلوک 
دانم که در بازار اغواگرانه ي سیاست افغانستاني، در سرزمیني که تمام هست و نیسِت 
و  قومي  هاي  اغواگري  ایجاد  و  مردم  احساسات  بر  سواري  موج  به  اش،  سیاستمداران 
بودي.  جغرافیا  این  سیاست  سرداراِن  ترین  پاک  از  تو،  است،  وابسته  مذهبي  و  نژادي 
دانه هاي  درشت  کردِن تک-تِک  جاگزین  فرِض  پیش  با  در جهاِن کوچکم،  بارها،  من 
سیاسِت کشورم به جاي تو، فهمیده ام که مردتر از تو براي مدیریت این بحران، نیست. 
از  باالتر  پلّه  چند  مکارگي،  بازاِر  این  در  اما  نباشي  بحران  رهبِر  ترین  آل  ایده  تو  شاید 
همه ي بازیگراِن این جغرافیا هستي. با آگاهي تمام از مافیاِي خوانواده ات در جنوب، 
سیاست هاي سیاه و نابخردانه ات در برابر تروریزم و طالب، نبود استراتژي هاي عادل 
در  ات  اشتباه  هاي  سیاست  کشوري،  درون  توسعه  و  انکشاف  ي  حوزه  در  متوازن  و 
تعامل با جامعه ي جهاني، من اّما از رفتن ات نگران ام. نگراِن سرزمینم هستم. نگراِن 
لِه مي  لِه  بلعیدن اش  براي  تو، بحران هاي سهمگیني که  از  زادگاهم هستم که پس 

زند، چگونه مدیریت شود.
غمگینم رهبر! این احساس ام، نه یک پرداخِت رمانتیک و عاطفي ست و نه یک تظاهِر 
ظریف که به سبِک افغاني، مرده را پس از رفتن پاس بدارم. مدام، از معدود هواداران و 
دوست داران ات بودم. مبادا، موترسایکل ات را سوار شوي و بروي به انزوایي و از صالِح 
کار کشور، دست بکشي. همچنان بمان! به ظنِّ من، این مردم، روزگاري، براي همه ي 
را حسرت  نبودن ات  دلتنگ خواهند شد. روزگاري،  خاطره هاي سیزده سال رهبري ات 

خواهند خورد و آن روز از این که هوادرات بودم، به خودم مي بالم!
رهبر! خداحافظ 

پ.ن: خوب مي دانم که این نامه، پس از صدسال هم به دستت نخواهد رسید. ولي رسِم 
بنویسم.  نامه  ات،  به گوش  هایم  رسیدِن حرف  به هواي  حتمًا  نیست که  این  مریدي، 
انتظار هم ندارم که نامه ي ُگمگشتگان و  همین که خودم را خالي کردم، کافي ست. 

ُگمنامان بخواني چون در کوي نیکنامان، ما را گذري نیست.

Abdullah Watandar  Jawad NajiMunera Yousufzada

Saiff Ghaznavi

Aziz Rafiee

Younus Negah

Shah Hussain Murtazawi

Mukhtar Haidari

Hadi Sadeqi

خادم حسین کریمی
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ريال مادريد-AC میالن، امروز در دبيماکسول: خیلي بد شد که زالتان مقابل بارسا نیست

مونتويا جاي گزين داگالس در ترکیب بارسا شد

کارلوس: کاسیاس يکي از بهترين هاي تاريخ است

ونگر: دلیل بحران مصدومیت آرسنال را نمي فهمم

مورينیو: بازي کنان برازيلي به تعطیالت نیاز داشتند

کريس رونالدو، بهترين گولزن 60 سال اخیر اللیگا

ماکسول که سابقه بازي براي بارسلونا را نیز دارد، 
در نشست خبري پیش از بازي با بارسلونا عنوان 
داشت که از مصدومیت زالتان ابراهیموویچ بسیار 
تیم  برازیلی  بازی کن  ماکسول،  است.  ناراحت 
امروزی  بازی  آستانه ی  در  پاری سن جرمن  فوتبال 
این تیم مقابل بارسلونا در نشستی خبری گفت: 
»خیلی بد شد که زالتان به این بازی نمی رسد. 
البته به خاطر مصدومیت او بیش تر ناراحتم. اما این 
مسئله روی انگیزه ی پیروزی ما در مقابل بارسلونا 
نمی گذارد.  تاثیری  قهرمانان  لیگ  در  پیشروی  و 
ما  ایم. برخی  نداشته  این فصل  شروع خوبی در 
را متهم به بی نظمی و کم کاری کرده اند؛ اما مربی 

تیم بهتر از همه می دانند که بسیاری از بازی کنان، 
درصدی   100 فرم  به  هنوز  جهانی  جام  از  پس 

خودشان نرسیده اند«.
و  بارسلونا  در  نیمار  حضور  مورد  در  ماکسول 
»مهار  گفت:  تیم  این  دادن  شکست  شیوه ی 
است.  دشوار  بسیار  نیمار  همچون  بازی کنی 
نیمار روی فرم است و زوج او و مسی، زوج بسیار 
خطرناکیست. باید کاری کنیم که توپ به راحتی 
به آن ها نرسد. باید تمام فضا ها را ببندیم. اگر با 
تمرکز و جدیت بازی کنیم و سعی کنیم فوتبال 
دادن  شکست  دهیم،  ارائه  زمین  در  را  خودمان 

بارسلونا ممکن می شود«.

این بازي دوستانه، جدال پرافتخارترین تیم هاي 
باشگاهي دنیا خواهد بود. دو تیم فوتبال ریال 
مادرید و AC میالن، امروز 30 دسامبر 2014 
برگزار  را  دوستانه  بازی  یک  دبی  ورزشگاه  در 
نیز هواپیمایی  و  باشگاه  دو  خواهند کرد. هر 
امارات به عنوان اسپانسر این مسابقه، برگزاری 
بین  که  جدالی  اند.  کرده  تایید  را  بازی  این 
برگزار  دنیا  باشگاهی  تیم های  پرافتخارترین 

خواهد شد.
این بازی اولین رویارویی دیگو لوپز با ریال پس 
بود. همچنین  از پیوستنش به میالن خواهد 
قرار  سابقش  تیم  مقابل  نیز  آنچلوتی  کارلو 
می گیرد. ریال سال گذشته نیز در چنین روزی 
در دبی مقابل پاریس سنت جرمن قرار گرفته 
گول  یک  با  کهکشانی ها  بازی  آن  در  بود. 

پیروز شده بودند.

مارتین مونتویا، مدافع بارسلونا پیش از دیدار این 
تیم مقابل پاري سن جرمن در لیگ قهرمانان، 
جایگزین داگالس شد. شاگردان لوییس انریکه 
به  قهرمانان،  لیگ  گروهی  مرحله  دوم  دور  در 
مصاف پی اس جی خواهند رفت. در تمرینات 
و  شد  مصدومیت  دچار  داگالس  گذشته،  روز 
حاال باشگاه در بیانیه ای تایید کرد که مونتویا 

جای گزین او خواهد شد.
کرد:  اعالم  خود  رسمی  سایت  در  بارسلونا 
که  است  بازی کنی  آخرین  مونتویا  »مارتین 

اضافه  پاریس  به  سفر  برای  تیم  ترکیب  به 
او جای گزین داگالس خواهد شد که  می شود. 
است.  شده  چپش  پای  در  مصدومیتی  دچار 
در  برازیلی  مدافع  پزشکی،  تیم  گزارش  طبق 
احساس  صبح،  دیروز  و  دیروز  تمرینات  طول 
درد می کرده است. او برای این دیدار در لیست 
تیم حضور نخواهد داشت و وضعیتش امروز در 

تمرینات بررسی خواهد شد«.
مقابل  پیروزی 0-1  با  را  قهرمانان  لیگ  بارسا 

آپویل شروع کرد.

روبروتو کارلوس، اسطوره ریال مادرید به دفاع از 
ایکر کاسیاس، هم تیمي اسبق خود پرداخت 
تاریخ  بان هاي  دروازه  بهترین  از  یکي  را  او  و 
از چند  در فصل جدید، پس  خواند. کاسیاس 
هواداران  انتقاد  مورد  ضعیف،  و  متوسط  بازی 
کارلوس  شد.  هو  و  گرفت  قرار  مادرید  ریال 
به دفاع از کاسیاس پرداخت و عنوان کرد که 

وفاداری او به مادرید نباید فراموش شود.
نماد  »ایکر  گفت:  اس  آ.  با  مصاحبه  در  او 
باشگاه است. او 15 سال را با پوشیدن پیراهن 
کسب  زیادی  جامهای  و  کرد  سپری  تیم  این 

او  آورد.  دست  به  زیادی  موفقیت های  و  کرده 
یک الگوست و یکی از بهترین دروازه بان های 
به  است  ممکن  هواداران  است.  جهان  تاریخ 
بعضی بازی کنان انتقاد کنند. این طبیعی است 
مادرید  در  هنوز سالهای خوبی  کاسیاس  ولی 

پیش رو دارد«.
»او  گفت:  مارسلو  به  راجع  سپس  کارلوس 
ای  فوق العاده  بازی کن  است.  کرده  کار  خوب 
او  می کنم  فکر  است.  چپ  دفاع  پست  برای 
مدافعان چپ  بهترین  از  یکی  حاضر  حال  در 

جهان است«.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال پس از مصدومیت 
میکل آرتتا و آرون رمزي، عنوان کرد که دلیل 
متوجه  را  آرسنال  در  مصدومیت  بحران 
تساوی  جریان  در  دو  هافبک،  این  نمي شود. 
و  تعویض شدند  تاتنهام  مقابل  تیمشان   1-1
جک ویلشر نیز از ناحیه مچ دچار مشکل شد. 
ونگر عنوان کرد که تیم پزشکی اش شرایط را 

بررسی خواهد کرد.
او گفت: »باید واقعا ببینیم که چه اتفاقی رخ 

داده است. هیچ منطقی در این که دو بازی کن 
دریک هفته ی سبک، دچار مصدومیت بشوند 
وجود ندارد. باید شرایط را بررسی کنیم وببینیم 
نمی شوم«.  متوجه  است.  داده  رخ  اتفاقی  چه 
ونگر سپس به تمجید از کالوم چمبرز پرداخت 
کار  عالی  پست ها  تمامی  در  او   " گفت:  و 
تا لحظه ی آخر  اول  از لحظه ی  کرده است و 
مثل یک موتور کار کرد. حرکات رو به جلو و 

سانترهایش نیز بسیار خوب بود«.

کرد  عنوان  چلسي  سرمربي  مورینیو،  ژوزه 
عدم  و  چلسي  ستاره هاي  استراحت  عدم  که 
شده  باعث  تیم،  فصل  پیش  در  حضورشان 
تا  لندنی  آبی های  شوند.  افت  دچار  آن ها  تا 
به اینجای فصل شکست ناپذیر بوده اند و با 
پیروزی  پنجمین  ویال،  استون  مقابل  پیروزی 

را در 6 بازی اخیر خود کسب کردند. مورینیو 
معتقد است که اسکار و ویلیان نشانه هایی از 
که  است  مصر  ولی  اند  داده  نشان  پیشرفت 

تقویم فوتبالی به ضرر فوتبالیست ها ست.
نکرد.  را خوب شروع  »ویلیان فصل  او گفت: 
ملی  تیم  از  که  بازی کنی  هر  می کنم  فکر 
حضور  و  استراحت  فرصت  برگشت،  برازیل 
علت  همین  به  و  نداشت  را  فصل  پیش  در 
هیچ کدام فصل را خوب شروع نکردند. همه ی 
هم  اسکار  می روند.  جلو  قدم  به  قدم  این ها 
پیشرفت  حاضر  حال  در  است.  همین طور 
کرده اند. این موضوع فیزیکی است. بازی کنان 
را  آن  همیشه  ولی  دارند،  نیاز  تعطیالت  به 
فصل  پیش  یک  به  آن ها  داشت.  نخواهند 
اینطور  اوضاع  همیشه  ولی  دارند  نیاز  خوب 
نیست. فکر می کنم بازی کنان دچار مشکالتی 

می شوند«.

کریس رونالدو با زدن 10 گول در 6 هفته آغازین 
اللیگا، از رکورد دي استفانو و آمانسیو در ریال 
مادرید نیز پیشي گرفت. کریستیانو رونالدو با به 
ثمر رساندن 10 گول در 6 هفته ابتدایی اللیگا، 
رکورد بهترین آمار گولزنی 60 سال اخیر اللیگا را 
به نام خود کرد. از فصل 54-55 که »پائینیو« 
 10 اللیگا،  اول  هفته   6 در  بود  شده  موفق 
گول بزند، تاکنون سابقه نداشت که بازی کنی 
چنین شروع موفقی داشته باشد. حتی مسی در 
بهترین فصل دوران فوتبالش نیز چنین شروعی 

آمار  بهترین  این  هم چنین  نداشت.  طوفانی 
گولزنی یک بازی کن ریال مادرید در اللیگاست. 
پیش از رونالدو، دی استفانو و آمانسیو در فصول 
58-59 و 68-69 با زدن 9 گول رکورددار بودند. 
تنها سه فوتبالیست موفق شده اند که در تاریخ 
اللیگا بیش از 10 گول در 6 هفته آغازین به 
ثمر برسانند. »ماریانو مارتین«، بازی کن بارسلونا 
در فصل 43-44 با زدن 12 گول، هنوز در این 
زمینه رکورددار است. پس از او پرودن و ویالنوا با 

11 گول زده قرار دارند.

ورزش7

پاستوره: هرگز نديده ام
 که کیفیت مسي افت کند

زالتان بازي با بارسلونا را 
از دست داد

مسي، رونالدو و رکورد 400 گول زده

»خاویر پاستوره«،  هافبک خالق پاریس سنت جرمن، در آستانه ی 
بازي این تیم مقابل بارسلونا به تمجید از لیونل مسي پرداخت. 
پاریس سنت جرمن،  تیم  آرجانتینی  بازی کن  پاستوره«،  »خاویر 
شروعی خوب در این فصل داشته و به یکی از مهره های کلیدی 
لوران بالن تبدیل شده است. او که فصل گذشته اغلب به دلیل 
مصدومیت به دور از میادین بود، حاال بازگشتی موفق به روزهای 

اوجش داشته است. 
لیگ  در  بارسلونا  مصاف  به  باید  جرمن  سنت  پاریس  امروز 
از  را  پیش  سال  دو  انتقام  می خواهد  پاستوره  و  برود  قهرمانان 
بارسلونا بگیرد. در فصل 2012-2013 بود که بارسا در یک چهارم 
نهایی به لطف گول زده بیش تر در خانه حریف، موفق به حذف 
پاریس سنت جرمن شد. در آن سال، پاستوره در نوکمپ موفق به 

باز کردن دروازه بارسلونا شده بود. 
با اکیپ گفت:  بارسلونا در مصاحبه  او در آستانه ی بازی مقابل 
»بازی حساس و جالبی خواهد شد. بارسا به نسبت فصل گذشته 
هجومی تر بازی می کند اما ما هم برای این بازی آماده هستیم. 
پاریس سنت جرمن هم به مانند بارسا دوست دارد مالکیت توپ 
را در اختیار داشته باشد . ما می خواهیم میانه زمین را از آن خود 
کنیم و به همین دلیل جدال امروز یک جنگ تمام عیار خواهد 
بود. بارسلونا بر خالف فصل گذشته تیمی متکی بر ضد حمالت 

نیست و این کار ما را سخت می کند«.
پاستوره در مورد لیونل مسی نیز چنین گفت: »لیو هیچ گاه افت 
نمی کند. ندیده ام که او هیچ وقت از ریتم خوب خود فاصله بگیرد. 
هر فصل به مانند فصول گذشته گولزنی می کند و پاس گول 
می دهد. او امسال هم با درخشش ثابت کرده است که چه کسی 

بهترین بازی کن دنیاست«.
افزود:  نیز  زالتان  مورد  در  پی اس جی  آرجانتینی  هافبک خالق 
مشخص  هنوز  نداریم.  اختیار  در  را  او  که  است  مسابقه  »چند 
نیست که به بازی امروز می رسد یا خیر. در هر صورت به بازی 
بدون او خودمان را وفق داده ایم؛ اما روشن است که اگر امروز او را 
در اختیار داشته باشیم، شانس پیروزی ما افزایش خواهد یافت«.

که  بود  کرده  ادعا  موندودپورتیوو  نشریه ی  دیروز  که  حالي  در 
ابراهیموویچ قطعا به بازي با بارسلونا مي رسد، دیشب از  زالتان 
سوي باشگاه پاري سنت جرمن اعالم شد که ستاره ی سویدني 

پاریسي ها، در مقابل بارسلونا حاضر نخواهد بود. 
زالتان ابراهیموویچ از لیست بازی کنان پاریس سنت جرمن برای 
بازی مقابل بارسلونا خارج شد. او که دو بازی اخیر پاریسی ها در 
مقابل کان و تولوز را به دلیل مصدومیت از دست داده بود، دیروز 
متقاعد  به  موفق  و  کرد  شرکت  باشگاه  پزشکی  تست های  در 

کردن پزشکان نشد.
اعالم  جرمن  سنت  پاریس  باشگاه  رسمی  وب سایت  در  دیشب 
شد که زالتان بطور قطع بازی با بارسلونا را از دست خواهد داد. 
زالتان دیروز و در هنگام انجام تست ها بار دیگر از ناحیه مصدوم 
خود احساس درد کرده است. او تاکنون در این فصل 5 گول برای 
پی اس جی به ثمر رسانده و مشتاق بود تا در مقابل تیم سابق 

خود قرار بگیرد.
این در حالی است که ظهر دیروز نشریه ی »موندودپورتیوو« چاپ 
بازی حساس  به  درصد   100 زالتان  که  بود  کرده  ادعا  بارسلونا، 

امروز خواهد رسید.

لیونل مسي با زدن دو گول در برابر گرانادا در روز شنبه، موفق 
شد تا به آمار 400 گول زده دست یابد. کریستیانو رونالدو پیش تر 
لیونل  بین  رقابت  بود.   گولزني شده  رکورد  این  ثبت  به  موفق 
مسی و کریستیانو رونالدو در تمام زمینه ها ادامه دارد و به یکی 
از جذاب ترین چالش های فوتبالی بدل شده است. پس از رسیدن 
به  به عدد 400، دیروز »موندودپورتیوو«  آمار گولزنی های مسی 

مقایسه عملکرد مسی و رونالدو پرداخت. 
یافت که 27  به رکورد 400 گول زده دست  لیو مسی در حالی 
در 29  را  رکوردی  رونالدو چنین  داشت. کریس  روز  و 101  سال 
ثبت  به  خود  روز(   341 و  سال   28 تر:  دقیق  بصورت   ( سالگی 
رساند. از طرفی، مسی در 524 بازی به آمار 400 گول زده رسید، 
در حالی که رونالدو پس از انجام بازی 653 خود، موفق به زدن 

گول چهارصدم شد. 
رکورد در این زمینه در دستان پله و گرد مولر است. پله در 23 
سالگی و گرد مولر آلمانی در 26 سالگی به رکورد 400 گول زده 

رسیده بودند. 











لوران بالن: اين بارسلونا هم مرا نمي ترساند

لويیس انريکه در آستانه ی ثبت يک رکورد جديد

احتمال بازگشت ماتا به والنسیا در زمستان

زوبي زارتا: نگرانم، پاريسي ها تیم قدرت مندي دارند

بکن بائر: ژابي مهم ترين خريد فصل بايرن است

با  بازي  از  پیش  خبري  نشست  در  بالن  لوران 
بارسلوناي  قدرت  از  که  داشت  عنوان  بارسلونا 
لوییس انریکه هراسي ندارد. لوران بالن، سرمربی 
در  پیش  ساعتی  جرمن،  پاریسن  فوتبال  تیم 
بارسلونا شرکت  با  بازی  از  پیش  خبری  نشست 

کرد و پاسخ گوی سواالت خبرنگاران شد. 
بازی  این  در  را  زالتان  »متأسفانه  گفت:  وی 
می کرد  حس  زیادی  درد  او  نداریم.  اختیار  در 
من  البته  ندادند.  بازی  اجازه  وی  به  پزشکان  و 
چند روزیست که با در نظر داشتن مساله غیبت 
کرده ام«.  ریزی  برنامه  بارسلونا  با  بازی  برای  او، 
ام.  دیده  را  بارسا  اخیر  داد: »بازی های  ادامه  وی 
درست است که آن ها 17 گول زده اند و در عوض 

گولی دریافت نداشته اند اما تیم های مقابل نیز 
فرصت های خوبی روی دروازه بارسا ایجا کردند. 
ایجاد  ترسی  من  در  هم  بارسلونا  همین  حتی 
نمی کند. باید روی بازی خودمان متمرکز شویم. 
برای بردن بارسا باید اتحاد داشته و به قدرت مان 
ایمان داشته باشیم«. بالن که سابقه ی بازی برای 
بارسلونا را دارد، افزود: »البته من همیشه یکی از 
برخی  چه  هستم.  بارسا  بازی  فلسفه  طرفداران 
خوششان بیاید چه نه، بارسا در چند سال اخیر با 
همین سبک بازی بر فوتبال اروپا حکومت کرده 
است. آن ها جام های فراوانی کسب کرده اند اما 
ما در بازی امروز بدون توجه به این مساله مقابل 

بارسا قرار خواهیم گرفت«.

در  بارسلونا،  فصل  این  سرمربی  انریکه  لوییس 
آستانه ثبت رکورد بهترین شروع باشگاه بارسلونا در 
قرن 21 قرار دارد. بارسا از ابتدای قرن 21 تاکنون 7 
مربی را در راس کار دیده است و اگر انریکه بتواند 
بر پاریس سنت جرمن نیز غلبه کند، انریکه این 

رکورد را از آن خود خواهد کرد. 
انریکه تا کنون 8 بار بصورت رسمی هدایت بارسا را 
بر عهده داشته و 7 برد و یک مساوی کسب کرده 
است. شاید اگر مساوی با ماالگا اتفاق نمی افتاد او 
می توانست به رکورد بردهای متوالی تاریخ بارسلونا 
نیز دست یابد. اما بارسای لوییس انریکه تا بدینجا 

630 دقیقه است که گولی دریافت نکرده و از این 
 78-77 فصل  میشل  رینوس  بارسای  از  لحاظ 
پیشی گرفت. رینوس میشل هلندی در آن مقطع، 
و  رساند  ثبت  به  بارسلونا  با  متعددی  رکورد های 
رکورد عدم پذیرفتن گول بارسا با میشل در مقابل 
استه آوا بخارست شکسته شد. در مسابقه ای که 
بارسا در مرحله سوم جام یوفا 5-1 پیروز شده بود.

از  بتواند  انریکه  که  نمی کرد  تصور  هیچ کس 
بسازد.  قدرتمند  و  متحد  چنین  تیمی  بارسلونا 
بطوریکه هیچ تیمی نتوانشته در 8 بازی گذشته 

گولی را وارد دروازه اش کند. 

خوان ماتا زمستان گذشته نیز چلسي را به مقصد 
یونایتد ترک گفته بود و حاال این قصه به نوعي 
باشگاه  است.  تکرار شدن  در حال  او  براي  دیگر 
والنسیا قصد دارد تا خوان ماتا ستاره سابق خود 
را که هم اکنون در منچستریونایتد بازی می کند، 
در بازار نقل و انتقاالت زمستانی بصورت قرضی به 
خدمت بگیرد. به گزارش دیلی استار، ماتا همان طور 
که در زمستان گذشته با قیمت 38 میلیون پوند 
از چلسی راهی یونایتد شده بود، ممکن است در 

این زمستان نیز تیم خود را تغییر دهد و این بار 
به کشورش اسپانیا و تیم سابقش والنسیا بازگردد. 
یونایتد  مدیران  با  والنسیا  جدید  مالک  لیم  پیتر 
احتمال  و  دارد  خوبی  بسیار  روابط  ماتا  خوان  و 
ورود  با  پذیرد.  انتقال صورت  این  که  دارد  زیادی 
در  کمرنگ تری  نقش  ماتا  خوان  حاال  ماریا،  دی 
ایده های تاکتیکی لوییس فان خال دارد و این یکی 
از مهم ترین دالیل جدایی احتمالی این بازی کن از 

منچستر یونایتد محسوب می شود.

مدیرورزشي بارسلونا در آستانه بازي این تیم مقابل 
اعتراف  پاریسي ها  قدرت  به  پاریس سنت جرمن، 
کرد. بارسلونا دیشب وارد شهر پاریس شد تا خود 
را برای جدال حساس امروز مقابل پاریس سنت 

جرمن آماده کند. 
»آندونی زوبی زارتا«، مدیر ورزشی بارسلونا در بدو 
»اگر  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  پاریس  به  ورود 
جرمن  سنت  پاریس  با  بازی  نگران  که  بگویم 
نیستم به شما دروغ گفته ام. همه چیز این تیم مرا 
نگران می کند چرا که تیمی بسیار قدرتمند است. 

البته هنوز در مرحله گروهی و ابتدای راه هستیم 
و مسلما در این گروه شانس بارسا و پاریس سنت 
آپویل(  و  دیگر)آژاکس  تیم  دو  از  بیش تر  جرمن 
بارسا  نیز گفت: »در  ژاوی  مورد  در  زوبی  است«. 
بازی کنان  همه  البته  هستند.  ژاوی  عاشق  همه 
در  می دهم  ترجیح  اما  هستند  هواداران  محبوب 
گذشته  فصل  بدینجای  تا  ژاوی  بر  آنچه  مورد 
نظری ندهم چرا که قضاوت در این زمینه پیچیده 
و دشوار است. ژاوی جوری بازی و تمرین می کند 

که همه عاشقش می شوند«.

پس از بازي بایرن مونیخ مقابل کلن، فرانس بکن 
بائر در مصاحبه با بیلد به تمجید از ژابي آلونسو 
پرداخت. فرانس بکن بائر، اسطوره ی فوتبال آلمان 
و باشگاه بایرن مونیخ، دیروز در مصاحبه ای عنوان 
داشت که ژابی آلونسو بهترین و مهم ترین خرید 

فصل بایرن بوده است. 
گفت:  بیلد  نشریه ی  به  آلمان  فوتبال  قیصر 
خرید  مهم ترین  ژابی  می گویم  که  »هفته هاست 

بایرن بوده و او هر هفته ادعای من را ثابت می کند. 
رکوردشکنی او در دادن پاس به هم تیمی هایش 
مرا شگفت زده نکرد. او بازی کن بسیار باهوشی 
زمین  میانه  در  بهترین شکل ممکن  به  و  است 
فوق العاده  توپ  بر  او  تسلط  می کند.  حکمرانی 
است«. الزم به ذکر است که آلونسو در بازی بایرن 
در  پاس، رکورد جدیدی  دادن 206  با  مقابل کلن 

فوتبال آلمان به جای گذاشت.
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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 ٣٥ چورلکي د بريد وړتيا لري او 

ام- آي ١٧ چورلکې 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.  

ځواکونه  دا  ځکه  لري،  ارزښت  ډير  لپاره  ځواکونو  افغان  د  ځواک  هوايي  افغان 

 کوالي شي د اړتيا په  وخت کې ډير ژر امنيتي ځواکونه بيا سمبال او مالتړ يې وکړي.

ژر  پرتله   په  مالتړ  د  الرې  له  ځمکې  د  بيا  سمبالول  مرسته  په  الوتکو   ١٧ آي  ام-  د   

ترسره کيږي. د 2١٥ ميوند 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

از بىن بردن دشمنان صلح، اهمىت خاص  دارد. هلىکوپتر هاى هجومى نوع ام -آى ٣٥ تواناىى هدف قرار دادن را دارد و   قواى هواى براى نىروهاى  ملى امنىتى افغان در عملىات هاى نظامى به خاطر 

  هلىکوپتر هاى نوع  ام -آى ١٧ اگرچه 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 2١٥ مىوند 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

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستاران: بسم اهلل محبت و علی آرش  
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل

آدرس: کابل، کارته سه، کوچه حقوق بشر 
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