تحلیلگرمسایلآسیایمیانه-دوبنوف:

مسکوازمعاملهیعبداهللعبداهللواشرفغنیاحمدزیبهآرامیاستقبالخواهدکرد
شما گفتید که برای پاکستان مهم است که برندهی انتخابات یک پشتون باشد .برای روسیه چطور ،عبداهلل یا غنی؟
عموم ًا چنین به نظر میرسد که مسکو بیشتر با غیرپشتون -نمایندگان ائتالف شمال و در کل تاجیکهای افغانستان
نزدیکتر و راحتتر است .آنطور که در زمان حکومت دکتر نجیباهلل بود .اما امروز روسیه با در نظرداشت اوضاع سیاسی
در افغانستان ،با رییس جمهور مورد قبول آماده است همکاری کند .طوری که معاملهی عبداهلل عبداهلل و اشرف غنی را
مسکو به آرامی میپذیرد ،واضح است که در غیر این صورت ،افغانستان در دامن جنگ جدیدی خواهد افتاد .و کرملین
عالقهمند به هدر دادن زمان نیست ،طوری که در زمان سرکوب جنگهای چریکی در این کشور اتفاق افتاد.
یکی از مهمترین پرسشها در مورد افغانستان این است ک ه پس از خروج بخش اصلی نیروهای امریکایی ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ این مسئله به مسکو چه ارتباطی میتواند داشته باشد؟
نگرانی جامعهی روسیه و تعدادی از آگاهان بهطور خاص ،در ارتباط به خروج نیروهای ...
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اشرف غنی:

مفاد توافقنامهی امنیتی با امریکا قابل تغییر است

مذاکرهیاشرفغنیبارییسجمهورپاکستان
صفحه2

صفحه 2

آنچه از امضای
پیمان امنیتی با امریکا توقع میرود

رهبران جدید افغانستان متعهدند؛
امریکا نیز باید متعهد باشد

بعد از گذشت ده ماه از برگزاری لویه جرگه که به منظور نظرخواهی مردم از امضای پیمان
امنیتی با ایاالت متحده برگزار گردیده بود و نمایندگان مردم از سرتاسر کشور در آن اشتراک
کردند و به اتفاق آرا گفتند که امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده به صالح کشور میباشد
و حامد کرزی که پیش از برگزاری لویه جرگه ،شرط امضای پیمان امنیتی با امریکا را موافقت
مردم عنوان میکرد ،بعد از ختم لویه جرگه گفت که پیمان امنیتی با امریکا را بدون پذیرش
پیششرطهایی مبنی بر اینکه دولت امریکا تضمین کند که بعد از امضای پیمان ،صلح را در
افغانستان میآورد و به خانههای مردم جهت بازرسی نمیرود ،پیمان مذکور را امضا میکند
و اگر این پیششرطها از جانب ایاالت متحده پذیرفته نشوند ،آن را به امضا نمیرساند ،با
همین توجیه ،رییس جمهور پیشین تا آخرین لحظههای مسئولیتش از امضای این پیمان
خودداری کرد .اما دیروز  8میزان سند پیمان امنیتی با ایاالت متحده بر اساس وعدهای که
رییس جمهور احمدزی داده بود ،در ارگ ریاست جمهوری میان دو طرف به امضا رسید .بر
اساس مفاد این پیمان ،بعد از ختم سال  2014مأموریت امریکا در افغانستان پایان نمییابد و
به تعداد  12000سرباز امریکایی و ناتو در افغانستان میمانند که تعدادی از آنها در زمینهی
آموزش نیروهای نظامی کشور مصروف خواهند شد و تعدا د دیگری از آنها در زمینهی امنیت
و تدارکات با دولت همکاری خواهند نمود و ایاالت متحده همکاری نظامی و سیاسی را با
افغانستان ادامه میدهد.
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پس از اینکه رییس جمهور اشرف غنی در  29سپتامبر سوگند یاد کرد ،اولین فرمان او به
عنوان رییس جمهور ،ایجاد پست ریاست اجرایی بود .پس از ادای سوگند عبدالرشید دوستم،
معاون اول و سرور دانش ،معاون دوم اشرف غنی؛ عبداهلل عبداهلل و معاونانش نیز ادای سوگند
کردند .جان کری ،وزیر امور خارجهی ایاالت متحده ،حکومت وحدت ملی جدید را «پیروزی
زمامداری و سازش در افغانستان» خواند .با توجه به اینکه آنها روند ششماههی انتخابات،
بهشمول روند تفتیش آرا که تقریبا سه ماه به درازا کشی د را پشت سر گذاشتهاند و چالشهای
بیشماری را پیشرو دارند ،با این حال ،غنی و عبداهلل آزمایشهای واقعی را در پیشرو دارند،
نه اینکه آنها را سپری کرده باشند.
ایاالت متحده به نوبت خود در ایجاد توافق میان دو تیم انتخاباتی نقش قابل توجهی را ایفا کرد
و اکنون مسئولیت سنگین حمایت از حکومت جدید در روزهای سخت آینده را برعهده دارد .از
زمانی که این موافقتنامه امضا شده است ،غنی و عبداهلل تالش کردهاند شعارهای انتخاباتی
گذشته و تفاوتهای ایدیولوژیک را کنار بگذارند و در عوض روی توافقنامه و چالشهای
فراوان فرارویشان متمرکز شوند .مراسم تحلیف روز دوشنبه که در آن برای اولین بار در
طول تاریخ معاصر افغانستان قدرت به شکل دموکراتیک انتقال یافت ،باید نقطهی عطفی
برای جامعهی جهانی باشد تا حمایتشان به تشکیالت اقتصادی افغانستان را از سر گرفته و
طلیعهی دور جدیدی از اصالحات توسط حکومت غنی–عبداهلل باشد؛ حکومتی که ثابت کند
ارزش کمک کشورهای کمککننده را دارد.
صفحه4

مجلسسنا:موقفرییسجمهور
در برابر مداخالت پاکستان ضعیف بود
صفحه2

حکومتجدید
برای تأمین حقوق زنان تالش کند
صفحه2
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موافقتنامههایامنیتی؛
تضمیندوامهمکاریهای
استراتژیک



شهریارفرهمند

رییس جمهور غنی در دومین روز کاریاش سند موافقتنامهی
همکاریهای امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا و سند
موافقتنامهی روشن شدن وضعیت نیروهای ناتو در افغانستان
را امضا کرد .سند موافقتنامهی همکاریهای امنیتی و دفاعی
میان محمد حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی رییس جمهور غنی
و جیمز کنینگهم سفیر ایاالت متحدهی امریکا در کابل و سند
موافقتنامهی امنیتی با ناتو میان مشاور امنیت ملی افغانستان
و سفیر ملکی ناتو در افغانستان در حضور رییس جمهور غنی،
عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و شماری از
رهبران جهادی و اعضای کابینه در ارگ ریاست جمهوری به امضا
رسید .رییس جمهور کرزی نزدیک به دو سال از امضای این سند
اجتناب ورزید و علیرغم امضای پیمان استراتژیک با امریکا و
تصویب امضای موافقتنامهی امنیتی از سوی لویه جرگه ،تا آخرین
روزهای کاریاش از امضای آن خودداری کرد .سند موافقتنامهی
همکاریهای امنیتی و دفاعی با ایاالت متحدهی امریکا روشن
میسازد که چه تعداد نیروهای امریکایی پس از سال  2014و
با چه وضعیتی در افغانستان باقی بمانند .نیروهایی که قرار است
در نقشهای آموزش و کمک به نیروهای امنیتی افغانستان کار
کنند .همچنان پیش از این ایاالت متحدهی امریکا گفته بود که
امضای این موافقتنامه چگونگی همکاریهای مالی ،سیاسی و
نظامی امریکا پس از سال  2014را نیز روشن میسازد .بر اساس
موافقتنامهی امنیتی با ناتو ،بستر قانونی حضور نیروهای ناتو
در سالهای پس از  2014را ایجاد میکند .پیش از این سازمان
اتالنتیک شمالی از حکومت افغانستان خواسته بود که موافقتنامهی
امنیتی با این سازمان را هرچه زودتر امضا کند تا در روشنی آن،
آنها بفهمند که چه مقدار سرباز و تا چه زمانی در افغانستان باقی
بمانند .این سازمان گفته بود ،تا زمانی که این سند میان افغانستان
و ناتو امضا نشود ،آنها نمیتوانند برنامههای همکاریهای امنیتی
و سیاسیاش با افغانستان را تدوین و اجرا کند.
رییس جمهور غنی در این مراسم با اشاره به امضای این سندها
گفت که امروز روزی است که مردم افغانستان حاکمیت ملی خود
را بهصورت اساسی بهدست آورده است .آقای احمدزی گفت که
بر اساس این قرارداد ،کمکهای بینالمللی برای تقویت نهادهای
امنیتی افغانستان مصرف شده و حق استفاده از نیروی نظامی در
اختیار دولت افغانستان است .آقای غنی به همسایهها اطمینان داد
که این قرارداد هرگز زمینهی تهدید به آنها را فراهم نمیکند و
گفت که هیچگونه فعالیتهایی که منجر به خلق تهدید و خطر
برای همسایگان افغانستان شود ،در افغانستان صورت نخواهد
گرفت .سفیر امریکا و ناتو نیز هرکدام با استقبال از امضای این
سند ،آن را گام مهمی برای تقویت همکاریهای نظامی و سیاسی
با افغانستان دانسته و بر تعهداتشان به کمک و همکاری با
افغانستان تأکید کردند.
امضای این سند ،تعهدات ناتو مبنی بر کمکهای مالی و سیاسی
به افغانستان که در کنفرانسهای شیکاگو و بن صورت گرفت را
الزامآور میسازد و زمینهی همکاریهای دوامدار سیاسی افغانستان
با این دو متحد اصلیاش را فراهم میسازد .مردم افغانستان از
زمان طرح بحث این موافقتنامهها ،همواره بهصورت یکدست
و قاطعانه از امضای آن حمایت کردهاند .بارها مردم از رییس
جمهور سابق افغانستان ،حامد کرزی خواستند که این سندها را
هرچه زودتر امضا کند تا افغانستان در برابر تهدیدها و خطرهای
منطقهای و در دریافت کمکهای دوامدار متحدانش تضمین گردد.
مردم افغانستان به این سندها با خوشبینی و امیدواری مینگرند؛
امیدوارند که این دو سند افغانستان را از فراموشی جامعهی جهانی
نجات داده و زمینهی همکاریهای دوامدار سیاسی و اقتصادی را
فراهم سازند.
رییس جمهور غنی با محاسبهی درست و اقدام عاقالنه این دو سند
را امضا کرد .او در دومین روز کاریاش گامی را برداشت که رییس
جمهور کرزی در مدت بیش از یک سال کار خود ،نتوانسته بود آن
را بردارد .آقای غنی قاطعیت و ارادهی خود به همکاری دوامدار با
امریکا و ناتو را ثابت ساخت و به آنها نشان داد که امریکا و ناتو
محور اصلی سیاست خارجی دولتش را تشکیل میدهند و این یک
کار واقعبینانه و عاقالنه بود .مردم افغانستان امیدوارند که این
سندها ،دوام همکاریهای امنیتی ،سیاسی و اقتصادی ناتو و امریکا
با افغانستان را تضمین کنند.

اشرفغنی:
مفادتوافقنامهیامنیتیباامریکاقابلتغییراست

اطالعات روز :حکومت جدید دو توافقنامهی
مهم امنیتی را روز گذشته با سفیر امریکا در
کابل و نمایندهی ویژهی ناتو به امضا رساند.
امضای این توافقنامهها چگونگی حضور
نیروهای بینالمللی پس از پایان سال روان در
کشور را مشخص میکند .توافقنامهی امنیتی با
واشنگتن میان حنیف اتمر ،مشاور امنیت ملی و
سفیر امریکا در کابل امضا شد.
توافقنامهی میان کابل و ناتو نیز توسط اتمر
و موریس یوخمس ،نماینده ویژهی غیرنظامی
ناتو در کشور به امضار رسید .در مراسم امضای
این توافقنامهها ،اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور جدید ،عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی و
شماری از رهبران جهادی نیز حضور داشتند.
احمدزی در این مراسم امضای این توافقنامهها
را برای ثبات کشور مهم خواند و گفت ،اگر در
آینده این پیمان منافع ملی کشور را با خطر
مواجه کند ،در این پیمان امنیتی تغییرات ایجاد
خواهد شد .او افزود ،با امضای این پیمان،
افغانستان حاکمیت ملی خود را بهدست میآورد.
او در ادامه گفت« :قبل از این استفاده از نیروی

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور کشور با همتای پاکستانی خود در ارگ
ریاست جمهوری دیدار کرد .در خبرنامهی
ارسالی دفتر رسانههای ریاست جمهوری
به روزنامهی اطالعات روز آمده ،ممنون
حسین ،رییس جمهور پاکستان پس از پایان
مراسم تحلیف رییس جمهور جدید ،شام روز

نظامی در کشور ،بر اساس فیصلهنامهی سال
 2001شورای امنیت سازمان ملل انجام میشد،
اما امروز شاهد مساوات دولت افغانستان با
دولت همکار خود در دنیا هستیم .به عنوان
دولت مستقل و برداشت منافع ملی خود ،پیمان
امنیتی با امریکا را برای ثبات و رفاه مردم خود
و ثبات منطقه به امضا رساندیم» .او افزود،
بر اساس این قرارداد ،بعد از این کمکهای
بینالمللی برای تقویت نیروهای امنیتی کشور
مصرف خواهد شد و به گفتهی او ،حق استعمال
نیروهای امنیتی بر اساس فیصلهی دولت
افغانستان صورت میگیرد .رییس جمهور جدید
افزود ،بعد از این تا حد امکان کوشش میشود
کمکهای بینالمللی از راه بودجهی دولت به
مصرف برسند .اشرف غنی افزود که در نشست
شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی  ۱۶میلیارد
دالر امریکایی برای چهار سال در نظر گرفته شده
بود و دولت از این کمک برای تجهیز ،آموزش و
تمرین ارتش ملی مصرف خواهد کرد .او تأکید
کرد ،فضای افغانستان بعد از این تحت کنترول
حکومت خواهد بود و هرکس به افغانستان وارد

میشود ،بر اساس نظام قبول شدهی بینالمللی،
ویزا خواهد بود و قراردادهای بینالمللی تحت
قوانین مشخص انجام خواهند شد.
اشرف غنی گفت ،کار قراردادهای بینالمللی
تحت قانون مشخص دولت پیش خواهد رفت
و پس از این ،نیروهای خارجی به هیچ یکی
از اماکن مقدس ما ،مانند مسجد داخل شده
نمیتواند .او افزود« :افغانستان هنوز هم محور
توجه دنیاست؛ چون خطرات مشترک هنوز
منافع ملی ما و دنیا را تهدید میکنند؛ این
خطرها موجب شده تا ما دارای منافع مشترک
باشیم» .او در ادامه گفت« :کشورهای همسایه
از امضای این قرارداد احساس خطر نکنند؛
زیرا این قرارداد صرف برای ثبات ،رفاه مردم
ما و مبارزه با شبکههای تروریستی که امنیت
افغانستان و جهان را با خطر مواجه کرده،
امضا شده است» .اشرف غنی افزود ،هیچ نوع
تجهیزات هستهای و کیمیایی در خاک جابهجا
نخواهد شد و مورد استفاده قرار نمیگیرد.
او گفت ،متن سند امنیتی با امریکا و ناتو از
جانب افغانستان با دقت بررسی شده است.

مذاکرهی اشرف غنی با رییس جمهور پاکستان
دوشنبه با اشرف غنی دیدار کرد .بر اساس
این خبرنامه ،سران دو کشور در مورد گسترش
روابط دوجانبه در عرصههای مختلف بحث و
تبادل نظر کردند .در خبرنامهی دفتر رسانههای
ریاست جمهوری آمده ،ممنون حسین از انتقال
مسالمت آمیز قدرت از رییس جمهور به رییس
جمهور متختب دیگر در کشور استقبال کرد .به

دنبال آن ،اشرف غنی احمدزی ضمن تشکر از
اشتراک او هیأت همراهش در مراسم تحلیف
گفت ،امیدوارم فضای اعتماد متقابل میان دو
کشور بیشتر شود؛ زیرا سرنوشت مردمان
دو کشور با هم پیوند خورده است .او افزود،
بیثباتی و ناآرامی در یکی از این دو کشور،
باعث بیثباتی و ناآرامی در کشور دیگر میشود.

بهدنبال آن ،عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی کشور
نیز گفت که متن این پیمانها به دقت مطالعه
شده و امضای آن به خیر افغانستان است .رییس
اجرایی افزود ،امضای این پیمانها کمک خواهد
کرد تا افغانستان به پای خود ایستاد شود.
از سویی هم ،جیمز کانینگهام سفیر امریکا
در کابل گفت که این موافقتنامهها برای
تقویت دوامدار روابط میان افغانستان و امریکا
مهم است .سفیر امریکا در کابل افزود ،این
موافقتنامهها زمینهی کمک امریکا به نیروهای
امنیتی افغان را فراهم میکنند .با امضای این
موافقتنامه در حدود  ۱۰هزار نیروی امریکایی
و تعدادی از نیروهای کشورهای عضور ناتو پس
از پایان سال روان برای مبارزه با تروریزم و
آموزش نیروهای امنیتی در کشور باقی میمانند.
حامد کرزی ،رییس جمهور سابق کشور پس از
دو سال جنحال ،پیمان امنیتی با امریکا را امضا
نکرد .به گفتهی او ،امریکا شرایطش را برآورده
نکرد و به همین دلیل ،این پیمان را به امضا
نرسانده است.

رییس جمهور گفت که صلح ،اقتصاد و تجارت
مسایل عمدهای را تشکیل میدهند که باید
دولتهای افغانستان و پاکستان در این موارد
صحبتهای مفصلی داشته باشند .در اخیر این
دیدار ممنون حسین ،رییس جمهور پاکستان
گفت ،همکاری و تعهدات درازمدت کشورش
با افغانستان ادامه مییابد.

مجلس سنا :موقف رییس جمهور در برابر مداخالت پاکستان ضعیف بود

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس سنا
در نشست دیروز این مجلس اعالم کردند که
اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور کشور در
تشریح برنامههای خود ،موقف واضحی را در
برابر مداخالت پاکستان و طالبان ارائه نکرد.
هدایتاهلل رهایی ،از اعضای این مجلس گفت،
رییس جمهور باید در برابر طالبان و پاکستان
موقف روشن و قاطع ارائه میکرد.
او تأکید کرد ،تضرع در برابر مداخالت آشکار
استخبارات پاکستان و شورشیان طالب،
مشکالت موجود در کشور را حل نمیکند.
بهدنبال آن ،علی اکبر جمشیدی ،عضو دیگر

اطالعات روز :دهها فعال مدنی و شهروندان
کابل دیروز با راهاندازی تظاهراتی در مقابل
کمیسیون مستقل حقوق بشر ،از حکومت جدید
خواستند که در قسمت تأمین حقوق زنان از هیچ
تالشی دریغ نکند .آنان خشونتهای اخیر علیه
زنان ،بهویژه بریدن بینی یک خانم در دایکندی
را جنایت نابخشودنی خواندند و گفتند که عامل
این قضیه باید بازداشت و مجازات شوند .چندی
پیش یک مرد در ولسوالی شهرستان دایکندی
بینی خانمش را برید .هم اکنون این خانم

مجلس سنا گفت که مردم انتظار دارند ،حکومت
جدید در قسمت تأمین ثبات سیاسی و تأمین
امنیت در کشور گامهای الزم را بردارد.
این اظهارات درحالی مطرح میشوند که اشرف
غنی احمدزی به روز دوشنبه هفتهی روان
پس از ادای مراسم سوگند وفاداری ،از طالبان
و اعضای حزب اسالمی به رهبری گلبدین
حکمتیار خواست که وارد مذاکره شوند .او
در این مراسم خط مشی حکومت جدید در
عرصههای داخلی و خارجی را نیز تشریح کرد و
گفت که مبارزه با فساد اداری را جدی میگیرد.
با این حال ،برخی دیگر از اعضای مجلس سنا

از رییس جمهور خواستند که به وعدههای خود
عمل کند .محمد علم ایزدیار ،معاون اول این
مجلس گفت که امیدوارم اشرف غنی تمام
اظهاراتش را عملی کند .او ابراز امیدواری
کرد که حکومت جدید (وحدت ملی) منحیث
یک تیم واحد برای مردم خدمت کند ،تا تمام
مشکالت کشور در بخشهای مختلف حل
شوند.
بهدنبال آن ،رفیعاهلل حیدری ،عضو دیگر
این مجلس از اظهارات رییس جمهور
ی از
مبنی بر خودداری نمانیدگان شورای مل 
پیشنهادهای شخصی به وزیران استقبال کرد

حکومت جدید برای تأمین حقوق زنان تالش کند
در یکی از شفاخانههای این والیت بستری
است .مأموران پولیس هنوز شوهر این خانم
را بازداشت نتوانستهاند .متعرضان در کابل
بینیهاىشان را به گونهی اعتراضی با پلستر
بسته بودند و از ارگانهای مربوطه خواستند که
این قضیه را جدی پیگیری کنند.
ریحانه عزیزی ،از اشتراک کنندگان این
تظاهرات گفت که هنوز نهادهای دولتی و
کميسيون حقوق بشر افغانستان در قبال بريدن
بينى گل چمن واکنش جدی نشان ندادهاند .او

افزود ،تا زمانى که عامالن همچو خشونتها در
کشور مورد پيگرد قانونى قرار نگيرند ،کاهش
خشونت علیه زنان در سراسر کشور ناممکن
است.
از سویی هم ،عظیم بشرمل ،از اشتراک کنندگان
دیگر این تظاهرات گفت ،حکومت با این خانم
قربانی دایکندی کمک کند .او افزود ،شوهر گل
چمن با یک خانم دیگر ارتباط نامشروع داشته
و زمانى که گل چمن مانع رابطهی آنها شده،
شوهرش او را لتوکوب و سپس بینیاش را

و گفت ،امیدورایم چنین دیدارها پایان یابند .او
از اشرف غنی خواست که با مجرمان و سیاست
مافیایی در کشور مطابق وعدههای خود قاطعانه
مبارزه کند.
رفیعاهلل حیدری ،عضو مجلس سنا نیز از حکومت
جدید خواست که به فساد در ارگانهای قضایی
کشور نکتهی پایان بگذارد .او تأکید کرد ،برای
از بین بردن فساد در ادارههای دولتی ،باید افراد
بااعتبار گماشته شوند .از سویی هم ،شماری
دیگر اعضای مجلس سنا گفتند ،حکومت جدید
باید تمام تعهداتش را عملی کرده و «حق را به
حقدار» برساند.

بریده است.
این در حالی است که چندی پیش رییس
دفتر کمیسیون حقوق بشر والیت دایکندی به
روزنامهی اطالعات روز گفت که آمار خشونت
علیه زنان در این والیت نبست به سال گذشته
افزایش یافته است .او از ثبت نزدیک به 200
مورد خشونت علیه زنان در سال روان در
دایکندی خبر داد و گفت ،برخی از عامالن
خشونت علیه زنان در این والیت مجازات
نشدهاند.

نخسیتن تعیینات اشرف غنی در کابینهی حکومت جدید

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور کشور در دو فرمان تازه ،حنیف اتمر را به
عنوان مشاور امنیت ملی و عبدالسالم رحیمی
را به حیث رییس دفتر ریاست جمهوری تعیین
کرده است .دفتر ریاست جمهوری و ادارهی
امور با هم مدغم شده و کار آن را رحیمی پیش
میبرد.
نجیب امین ،معاون ادارهی امور دیروز گفت،
اشرف غنی این افراد را شام روز دوشنبه در دو
فرمان جداگانه در پستهای یاد شده تعیین کرد.

اتمر ،وزیر پیشن داخلهی کشور به جای رنگین
دادفر اسپتنا تعیین شده است .او گفتوگوهای
دوجانبه میان کابل و و واشنگتن برای تهیهی
متن توافقنامهی استراتژیک و امنیتی بین دو
کشور را از جانب افغانستان رهبری میکرد.
اتمر روز گذشته پیمان امنیتی با امریکا و ناتو
را از جانب افغانستان به امضا رساند .همچنان
رحیمی مالک شبکهی تلویزیونی سبا جانشین
کریم خرم شده است .رحیمی در سالهای
گذشته در دولت حامد کرزی رییس ،جمهور

سابق کشور به عنوان رییس دفترش اجرای
وظیفه کرده است.
در مراسم تحلیف رییس جمهور ،احمد ضیا
مسعود نیز به حیث نمایندهی فوقالعادهی
رییس جمهور در بخش اصالحات و
حکومتداری خوب تعیین شد .از سویی هم،
ادارهی امور روز گذشته با نشر خبرنامهای اعالم
کرد ،تقرر عمر زاخیلوال در بست خارج رتبه
به حیث مشاور اقتصاد ملی کشور نیز منظور
شده است.

در همین حال ،بورد مشورتی ریاست جمهوری
میگوید ،روند مقرریها از سوی رییس جمهور
احمدزی آغاز شده و افراد به اساس لیاقت
و شایستگی در ُپستهای دولتی گماشته
میشوند .داوود سلطانزوی ،عضو این بورد
دیروز به رادیو آزادی گفت ،با در نظرداشت
فهم و مشارکت ملی ،کابینهی جدید بهزودی
تکمیل خواهد شد .او افزود ،اعضای کابینهی
قبلی ،والیان و سفیران به عنوان سرپرستان تا
مدتی به کارهایشان ادامه میدهند.

آنچه از امضای پیمان امنیتی با امریکا توقع میرود


بشیر یاوری

بعد از گذشت ده ماه از برگزاری لویه جرگه که به منظور
نظرخواهی مردم از امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده
برگزار گردیده بود و نمایندگان مردم از سرتاسر کشور در آن
اشتراک کردند و به اتفاق آرا گفتند که امضای پیمان امنیتی با
ایاالت متحده به صالح کشور میباشد و حامد کرزی که پیش
از برگزاری لویه جرگه ،شرط امضای پیمان امنیتی با امریکا را
موافقت مردم عنوان میکرد ،بعد از ختم لویه جرگه گفت که
پیمان امنیتی با امریکا را بدون پذیرش پیششرطهایی مبنی
بر اینکه دولت امریکا تضمین کند که بعد از امضای پیمان،
صلح را در افغانستان میآورد و به خانههای مردم جهت بازرسی
نمیرود ،پیمان مذکور را امضا میکند و اگر این پیششرطها از
جانب ایاالت متحده پذیرفته نشوند ،آن را به امضا نمیرساند،
با همین توجیه ،رییس جمهور پیشین تا آخرین لحظههای
مسئولیتش از امضای این پیمان خودداری کرد .اما دیروز 8
میزان سند پیمان امنیتی با ایاالت متحده بر اساس وعدهای
که رییس جمهور احمدزی داده بود ،در ارگ ریاست جمهوری
میان دو طرف به امضا رسید .بر اساس مفاد این پیمان ،بعد از
ختم سال  2014مأموریت امریکا در افغانستان پایان نمییابد و
به تعداد  12000سرباز امریکایی و ناتو در افغانستان میمانند
که تعدادی از آنها در زمینهی آموزش نیروهای نظامی کشور
مصروف خواهند شد و تعداد دیگری از آنها در زمینهی امنیت

و تدارکات با دولت همکاری خواهند نمود و ایاالت متحده
همکاری نظامی و سیاسی را با افغانستان ادامه میدهد.
امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده ضمن آنکه باعث
میشود که نیروهای حمایتی ایاالت متحده در افغانستان
باقی بمانند ،آن نیروها میتوانند در زمینهی ثبات کشور و
آموزش نیروهای امنیتی کمککنند و این پیمان تعهد رسمی
و متقابل امریکا را در زمینهی تأمین امنیت نشان میدهد و
ایاالت متحده را ملزم میسازد که در مقابل هرنوع تهدید و
خطری که بار دیگر افغانستان را به النههای تروریستی و مرکز
سازماندهی گروهای افراطی-مذهبی مبدل سازد ،از افغانستان
دفاع کند و همکاری صادقانهی خویش را در مبارزه با تروریزم
و افراطگرایی انجام دهد.
پیمان امنیتی با ایاالت متحده از این جهت مهم است که
افغانستان را در منطقه با یک قدرت بزرگ سیاسی و نظامی
وصل میکند و پیامد نفوذ سیاسی ایاالت متحده در منطقه،
تأمین ثبات و تضعیف افراطگرایی در منطقه میباشد ،که منافع
و مصالح ملی افغانستان با آن پیوند داشته و در تضاد با آن قرار
ندارد و میتواند یک پشتوانهی خوب شود که دولت افغانستان
قوی شده و جلو تهدیدهای مداخلهگرایانهی کشورهای
همسایهی جنوبی و غربی افغانستان را که با ترویج افراطگرایی
مذهبی در افغانستان مداخله مینمایند ،تضعیف و کنترول کند
و باعث میشود که ثبات و امنیت در افغانستان بهوجود آید.
پیامد دیگر امضای پیمان امنیتی با ایاالت متحده این است

که میتواند برای مردم احساس امنیت دهد و بازرگان داخلی و
خارجی در افغانستان دست به سرمایهگذاری زنند و فعالیتهای
اقتصادی یکبار دیگر در کشور رونق یابد.
همهی این خوشبینیها زمانی میتوانند از رویا به واقعیت
مبدل شوند که ایاالت متحده به تمامی تعهدات سیاسی و
نظامی خویش برای حمایت افغانستان متعهد بماند و صادقانه
برای تأمین ثبات و امنیت در افغانستان عمل کند .اگر ایاالت
متحده نتواند دولت افغانستان را در زمینهی مبارزه با تروریسم
حمایت کند و تنها به فکر این باشد که در موقع مناسب از
آن ،برای مقاصد نظامی و سیاسی خویش استفاده کند.
پیمان امنیتی هم برای افغانستان و هم برای ایاالت متحده
دستآورد قابل مالحظهای را به ارمغان نمیآورد و افراطگرایی
و تروریسم به عنوان بزرگترین تهدید ،برای امنیت و منافع
هردو کشور باقی خواهد و بیشتر از گذشته به دلیل مقابله با
نفوذ امریکا در منطقه قوی خواهد شد و نیز مداخلهی سیاسی
کشورهای همسایهی افغانستان را بیشتر خواهد ساخت.
بنابرین ،گفته میتوانیم حاصل پیمان امنیتی میان امریکا و
ایاالت متحده در قدم اول باید تأمین امنیت و تضعیف طالبان
و گروهای تروریسی در افغانستان باشد و در گام بعدی ایاالت
متحده ،دولت افغانستان را کمک کند که قوی شود و به
عنوان همپیمان قوی در منطقه مبدل شود تا بتواند در آینده
در زمینهی همکاریهای امنیتی و سیاسی با امریکا همکاری
نماید.

تأملیبرگفتههایرییسجمهورجدید


سعیدمددی

شش ماه پس از دور نخست انتخابات ،باالخره حکومت تازه
روز دوشنبه سوگند وفاداری یاد کرد .جنجالهای انتخاباتی
که پس از ادعای تقلب گسترده توسط تیم داکتر عبداهلل
عبداهلل شدت گرفت ،آیندهی افغانستان را درهالهای از ابهام
قرار داد و این احتمال را که افغانستان هنوز هم نتواند شاهد
نخستین انتقال مسالمتآمیز قدرت باشد ،شدت و قدرت
بخشید.
اما پس از پادرمیانی نمایندگی ملل متحد ،وزیر خارجهی
امریکا و نقش غیرقابل انکار رییس جمهور کرزی که هردو
نامزد روی ایجاد یک چارچوب تازهی حکومتداری که در آن
هردو نامزد نقش مساوی داشته باشند ،توافق کردند ،وضعیت
ی رییس جمهور شد و عبداهلل عبداهلل به
تغییر کرد .اشرف غن 
ریاست اجرایی حکومت– پست تازه تشکیل شده که مشابه
صدارت است -قناعت کرد.
خیلیها اما به دوام و کارآیی این ساختار تازه شک دارند .ولی
اشرف غنی از نخستین روزی که متن نهایی توافقنامهی
حکومت وحدت ملی را امضا کرد ،حتا منتظر مراسم تحلیف
هم نماند و در ارگ مستقر شد .او در این مدت ،یک هفته قبل
از مراسم تحلیف ،نخستین کاری را که انجام داد ،دروازههای
ارگ را به روی خیلیها گشود تا او را ببینند .اشرف غنی در
این دیدارها سخن گفت ،وعدههایش را تکرار کرد و خواست
تا میتواند میزان بدبینی و انتقادها را کاهش دهد .دیدار او
با جمع زیادی از هواداران حزب وحدت به رهبری کریم
خلیلی و جنبش به رهبری دوستم ،از مهمترین اینها بود .در
هردوی این دیدارها ،اشرف غنی حساب شده و مخاطبانش را
شناخته حرف زد .در دیدار با هزارهها از حل معضل کوچیها
گفت و وعده داد مناطق مرکزی را از زندان جغرافیایی-
واژهای که خودش ابداع کرده -بیرون آورد .برای ازبکها هم
از امیر علیشیر نوایی گفت و از افتخارات تاریخی.
اینکه چقدر این وعدهها جامهی عمل میپوشند ،گذر زمان
نشان خواهد داد؛ اما مهم این است که او در اولین روزها
تالش کرد با مردم ارتباط برقرار کند و به زبان خود آنها
حرف جدی بگوید .خالف کرزی که فقط با کلمات بازی
میکرد.
دوشنبه اما او مراسم تحلیف را بهجا آورد و رسما ارگ را از
حامد کرزی که در سیزده سال اخیر متصرف بود ،تحویل
گرفت .این مراسم نکات درخور توجه زیادی داشت؛ اما
مهمترین بخش ،برنامهی سخنرانی اشرف غنی احمدزی
بود .برای اولین بار ،کسی در سطح یک رییس جمهور حرف
میزد؛ حساب شده ،منطقی و فراگیر .اشرف غنی مهمترین
اولویتهای کاریاش را برشمرد و بر وعدههایی که در دوران
انتخابات داده بود ،تأکید دوباره کرد .به چند نکته میشود
اینجا به گونهی مثال پرداخت:
مبارزه با فساد :او بهصورت واضح قاطعیتش را برای مبارزه
با فساد اعالم کرد .از وکالی پارلمان خواست در امر تقرر
مقامهای بلندپایه مداخله نکنند و برای دیدارهای شخصی
مزاحم وزیران نشوند .او به ناکارایی وسیع در دستگاه قضا
و دادستانی پرداخت و تأکید کرد که گامهای عملی را در
این راستا برخواهد داشت .بهطور مثال ،اشرف غنی گفت،

«رشوتدهنده و رشوتگیرنده هردو عامل شر و فساد اند
و قانون با آنها برخورد جدی خواهد کرد ».این نوع دید
که رشوت را بیشتر به عنوان یک جرم و بزهکاری اداری
و بروکراتیک ببیند ،تا یک امر نادرست اخالقی و در گونهی
جدیترش ،یک گناه از دید اسالم ،آنچنان که تا حال شاهد
بودهایم ،امر تازه است و ضمانت اجرایی این وعده را تقویت
میکند .پیشتر او در مصاحبهاش با بیبیسی هم گفته بود
که عامالن فساد را به زندان خواهد افگند ،حتا اگر وزیران
کابینهاش باشند .او همچنان در این گفتوگو وعده داده بود،
تا پایان دورهی کاریاش ،جایگاه افغانستان در فهرست
دیدهبان بینالمللی شفافیت را تا  100درجه باال ببرد .در
پیوند به این امر ،او روز دوشنبه ضیا مسعود را که در صورت
پیروزی قطعیاش ،رییس اجرایی میشد ،به عنوان نمایندهی
ویژهاش در امور حکومتداری و اصالحات گماشت.
صلح :در بحث صلح اما اشرف غنی آنچنان که توقع میرفت
و آنچنان که در جریان تبلیغات انتخابات نشان داده بود،
خیلی واضح حرف نزد .او کماکان حرفهایی را تکرار کرد
که حداقل در هفت سال اخیر از زبان رییس جهمور کرزی
پس از سردی رابطهاش با غرب شنیدهایم .مثال ،اشرف غنی
گفت که او نمیتواند به روندی برای صلح تن در دهد که
آتش جنگ دیگری را برمیافروزد .این سخن عین حرف
کرزی است که از زبان اشرف غنی بیرون میشود .وی افزود،
عدالت اجتماعی بنیاد صلح را تشکیل میدهد .نکتهی درخور
تأمل اما این است که حتا این جنگ با دشمنی که در مقابله
با تمام مردم افغانستان قرار دارد ،نیز رنگ و بوی قومی گرفته
است .اشرف غنی در جریان مبارزات انتخاباتی در قندهار
گفت که او خرسند است از اینکه به وعدهاش مبنی بر رهایی
زندانیان طالب از بگرام عمل کرده است .جدا از اینکه این
حرف درست است یا نادرست ،نفس اینکه غنی تنها در
قندهار این حرف را گفت ،خود میرساند که او این حساسیت
هویتی طالبان را جدی گرفته است .در سالهای اخیر ،یکی
از انتقادها بر گفتوگوهای صلح همین عدم وضاحت موقف
دولت افغانستان بوده است .خیلیها بدین باور اند که عدم
تعهد و ارادهی سیاسی برای مقابلهی شدید نظامی با طالبان
که آنان را وادار به پذیرفتن گزینهی مصالحه کند ،نه تنها
به طالبان انگیزهی قویتر برای جنگ داده است ،بلکه دید
افغانها نظر به طالبان را نیز تحت تأثیر قرار داده است ،تا
جایی که تا اکنون هیچ گفتمان فراگیر ضدطالبانی شکل
نگرفته و حتا در نقاط دوردست مردم کماکان با طالبان کنار
آمدهاند .ضعف حضور دولت مرکزی نیز زمینه را مساعد
کرده تا مردم باالجبار به دستگاه قضایی-شرعی طالبانی
و محکمههای صحرایی آنان رجوع کنند .اشرف غنی حاال
خواسته یا نخواسته نمیتواند به عنوان یک پشتون -در
جامعهای که تنها یک دهه و اندی قبل همین هویتهای
قومی معیار اصلی صفبندی سیاسی بود -از تقابل نظامی
آنچنان که عبداهلل و عطا میتوانند حرف بزنند ،سخن بگوید.
حقوق زنان و آزادیهای مدنی :اشرف غنی اولین رییس
جمهور افغانستان است که خانمش در اکثر محافل او را
همراهی میکند و در مواردی حتا حرف میزند .روز دوشنبه
هم روال غنی -روال اصال لبنانی است که همدورهی آقای
احمدزی در دانشگاه امریکایی بیروت بوده و بعدا یک

ماستری ژورنالیزم از کلمبیا گرفته است -که خود رییس
جمهور بیبی گل نامیدش ،در مراسم تحلیف حاضر بود
و اشرف غنی از او برای ایستادن در کنارش و حمایتش
سپاسگزاری کرد .اشرف غنی بارها در مناسبتهای گوناگون
گفته که او از مادربزرگش و بعدا از خانمش بیشترین چیزها
را در بارهی زندگی آموخته است .حاال اینکه چقدر این
ادعا درست است ،بحث دیگری است .مهم این است که
او در جامعهی سنتیای مانند افغانستان ،به تکرار از دو زن
به عنوان بزرگترین معلمان زندگیاش یاد میکند .اگرچه
خیلیها با گفتن اسم «بیبی گل» به جای روال ،از وی انتقاد
کردند؛ اما نفس اینکه او خانمش را مانند رییس جمهور
کرزی که این ارزشها را به افغانستان آورد ،در خانه پنهان
نمیکند ،قابل تقدیر است .پیشتر او گفته بود ،اگر خانمش
بانوی اول کشور شود ،از خود دفتر مستقلی خواهد داشت و
به کارهای رضاکارانه برای خانمها ادامه خواهد داد .او یکبار
دیگر در مزاسم تحلیف به ادامهی فعالیت خانمش تأکید
کرد .او همچنین چندین بار تکرار کرد که نه والیتهای
درجهبندی شده در حکومتش وجود خواهند داشت و نه
شهروندان درجهبندی شده.
این چند نکته شاید الزاما مهمترین حرفهای او که روز
دوشنبه گفت ،نباشند؛ اما عملیترین و واضحترین حرفهای
او بودند و شاید بتوان امیدوار بود که او در حیطهی تواناییها،
امکانات و صالحیتهایش در امر عملی ساختن این وعدهها
بکوشد .مبارزه با فساد میتواند مهمترین آن باشد .در صورت
موفقیت چشمگیر در امر کاهش فساد اداری ،اشرف غنی
شاید بتواند یک ادارهی موفق را برای افغانستان به میراث
بگذارد و نگذارد در مقایسهی تاریخی نسلهای آینده در
مقابل رییس جمهور کرزی ،کم بیاورد.
بقیهی حرفهای او از آن جهت زیاد جدی نبودند که یا
خیلی تکراری و معمولی بودند ،یا اینکه خیلی آرمانگرایانه.
مثال ،او از قطع مداخلهی خارجیها گفت ،حرفی که دیگر
اصال تازگی ندارد .یا اینکه او وعده داد تا در جهت ایجاد
یک اجماع قارهای برای کاهش فقر در سطح آسیا تالش
کند .این حرف نمیتواند حرکتی بیشتر از یک تالش خام
برای به رخ کشیدن تواناهایی علمی وی باشد ،ورنه کسانی
که اندک آَشنایی با مسایل مرتبط به توسعهی اقتصادی و
کاهش فقر دارند ،میدانند که افغانستان به هیچصورت در
موقفی نیست که کمترین شانس برای ایجاد و رهبری چنین
گفتمانی داشته باشد .حتا اگر بحث تواناییهای علمی مطرح
باشد ،کسانی مانند داکتر یونس در بنگالدیش و امارتیا سِن
در هند برای این کار مناسبتر اند -شاید اگر ممکن بود ،تا
حال این کار را کرده بودند.
روزها و ماههای آینده آبستن رخدادهای مهمی خواهند
بود .تشکیل کابینه تا حد زیادی نشان خواهد داد چقدر
رییس جمهور غنی در امر مبارزه با فساد و تقویت حقوق
زنان جدی است .مثال ،باید دید او با زاخیلوال ،حمید اللی و
ظاهر قدیر از اعضای کلیدی تیم انتخاباتیاش که متهم به
فساد گستردهاند ،چه خواهد کرد .از سوی دیگر ،باید در این
ماههای اول دید ،این ساختار وحدت ملی چقدر دوام میآورد
و تا چه اندازه غنی و عبداهلل میتوانند زیر یک سقف ،پشت
یک میز با هم کار کنند.
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یکی از عجایب خلقت بشر ،سردردی است .من علت دقیق و توضیح
علمی سردردی را نمیدانم ،از همین خاطر نمیدانم که چرا بشر گاهی
سردرد میشود؟ بعد از آنکه حکومت وحدت ملی شکل گرفت و رییس
جمهور افغانستان به اساس یک تفاهم مقرر شد ،من چند روز است سردرد
میشوم .اگر فکر میکنید که تغییری در کار و خوراک و خوابم آمده ،باید
بگویم که نه ،هنوز هیچ تغییری نیامده و توقع تغییرات زودهنگام هم
نمیرود .قیمتها نیز مثل من این روزها سردرد اند .دیروز کچالوهای بازار
شکایت داشتند که چرا ما در بوالنیهای مردم ،یکجا با گندنه ،بوالنی
وحدت ملی تشکیل داده نمیتوانیم! همینطور گندنه نیز شکایت داشت
که چرا همیشه من قربانی خواست و هوسهای خوراکی مردم شریف
افغانستان میشوم؟ باید مدتی کچالو جاگزین من شود .از اینها بگذریم...
از آنها که گذشتید ،حاال بچسبید به سردردی .سردردی تعاریف متفاوت
دارد .برداشتها از سردردی دقیق ًا متفاوت است .زمان گرفتار شدن به
سردردی نیز در نزد آدمها متفاوت است .مث ً
ال من چند روزی است گرفتار
این سردردی میشوم ،حال آنکه طی مدت چند ماه گذشته ،کمیسیون
مستقل انتخابات و کاندیداها به این مرض دچار بودند .حاال که هم درد
سر کمیسیون خالص شده هم رییس جمهور و رییس اجرایی با معاونان
معظمالمقامشان از درد سر رهایی یافتهاند ،من این رهایی و خوشحالی
را برای کمیسیون و هردو رییس تبریک عرض نموده و از خداوند عظیم،
حل دردسرهای آینده را برای آنها خواهانم .یکی از سردردیهای آیندهی
حکومت وحدت ملی ،همین حاال در سر عبداهلل و معاونینش فرو رفته.
شاهدان میگویند که با آنکه حکومت وحدت ملی بر اساس تفاهم شکل
گرفته و تمام کارهای بعدی در سطح حکومت نیز باید با تفاهم هردو طرف
صورت بگیرند ،باز هم احتمال این وجود دارد که ما این خبر را بهصورت
همزمان بشنویم« ،پیمان امنیتی با امریکا و ناتو با حضور اشرف غنی و
عبداهلل بهصورت بسیار خوشبختانه امضا شد و این خوشبختی را به ملت
مدیون افغانستان تبریک عرض میداریم؛ اما بدبختانه باید به عرض ملت
بیدردسر افغانستان برسانیم که عبداهللشان در ارگ ریاست جمهوری دفتر
ندارد» .در این خبر دو چیز برای ما مهم است؛ یک ،ملت مدیون افغانستان.
دو ،دفتر نداشتن عبداهللشان.
ملت مدیون افغانستان ،چرا ملت افغانستان مدیون است؟ پاسخ این سوال
سخت است .تا بارها سبز و نارنجی نشده باشی ،نمیتوانی بفهمی که چرا
ملت افغانستان مدیون است .یکی از سبز-نارنجیشدههای ما میگوید که
جنجالهای انتخاباتی میتوانست به کم ر ُکشی و بازوقطعی مبدل شود؛
اما یکی از جنجالآفرینان این مسئله ،با از خودگذری و فروتنی ،ملت
افغانستان را از پیامدهای کمر ُکشی و بازوقطعی نجات داد و به همین
دلیل ،حاال مدیون است .کمر ُکشی به عملی گفته میشود که مث ً
ال در یک
قریه یک خانواده زندگی میکند ،پدر خانواده بسیار پیر است .فرزند خانواده
تازه جوان شده و میتواند تمام امور مربوط به معیشت خانواده را به خوبی
و خوشی به سر برساند و نگذارد که پدر خانواده از این بابت رنج بکشد .در
این صورت ،مردم به آن پسر آن پدر میگوید که «ماشااهلل بچهی فالنی
حاال پدرش را کمر شده ،به پدرش هیچ دیو نیست ،میتواند خاطرجمع
بمیرد» .بازوقطعی ،اشرف غنی گفت که عبداهلل بازوی حکومت من است.
بازوقطعی طبع ًا به معنای عبداهللکشی است .البته اینجا عبداهلل به معنای
آن عبداهلل نیست که در انتخابات عبداهلل عبداهلل صدایش میکردند و به او
رای میدادند و گفته میشود که از پدر پشتون و از مادر تاجک است ،بلکه
منظور از عبداهلل ،هواداران عبداهلل و حامیان او میباشند.
اینکه عبداهللشان هنوز دفتر ندارد ،یک دردسر است که امیدوارم داکتر
صاحب به داد عبداهللشان برسد .در نبود دفتر ،چه کار کنیم بهتر است.
عرضم به حضور که سازمان ملل هنوز هم برای بیجاشدگان خیمه توزیع
مینماید .از سازمان ملل بخواهیم که برای بیجا شدگان داخل ارگ نیز
چند خیمهی شیک بدهد تا آنها از شوق خدمت به مردم باز نمانند .ما
می توانیم خیلی راحت تمام کارها و فرمانها را از درون یک خیمه انجام
بدهیم و صادر کنیم .اص ً
ال هیچ شکی وجود ندارد که خداوند عظیم نیز از
این مسئله شادمان شود و بر افغانستان رحمت بباراند .مردم هم به یک
همچو رهبر نیاز دارد که اگر ساختمان نبود ،یا از در درون یک ساختمان
بیجا شده بود ،بتواند رهبری امور را حتا از درون خیمهگاه برای مردم
عرضه نماید و نگذارد که مردم در این زمینه گرفتار رنج و بدنامی شوند.
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رهبران جدید
افغانستانمتعهدند؛
امریکا نیز باید
متعهد باشد
منبع :فارین پالیسی

نویسنده:ایوانیسکوسکیناس
برگردان :حمید مهدوی

شما گفتید که برای پاکستان مهم است که برندهی انتخابات یک پشتون
باشد .برای روسیه چطور ،عبداهلل یا غنی؟
عموم ًا چنین به نظر میرسد که مسکو بیشتر با غیرپشتون -نمایندگان ائتالف شمال
و در کل تاجیکهای افغانستان نزدیکتر و راحتتر است .آنطور که در زمان حکومت
دکتر نجیباهلل بود .اما امروز روسیه با در نظرداشت اوضاع سیاسی در افغانستان ،با رییس
جمهور مورد قبول آماده است همکاری کند .طوری که معاملهی عبداهلل عبداهلل و اشرف
غنی را مسکو به آرامی میپذیرد ،واضح است که در غیر این صورت ،افغانستان در دامن
جنگ جدیدی خواهد افتاد .و کرملین عالقهمند به هدر دادن زمان نیست ،طوری که در
زمان سرکوب جنگهای چریکی در این کشور اتفاق افتاد.
یکی از مهمترین پرسشها در مورد افغانستان این است که پس از
خروج بخش اصلی نیروهای امریکایی ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این
مسئله به مسکو چه ارتباطی میتواند داشته باشد؟
نگرانی جامعهی روسیه و تعدادی از آگاهان بهطور خاص ،در ارتباط به خروج نیروهای
ناتو ،همواره دوسوگرا بوده و خیلی واضح نبوده است .چند سال قبل ،ما خواستار این
مسئله شدیم که ایاالت متحده جدول زمانی خروج نظامی خود را بهصورت دقیق تعیین
کند .سپس ،هنگامی که جدول زمانی تعیین شد ،مسکو گفت که امریکاییها باید به
شورای امنیت سازمان ملل دربارهی اجرای موفق عملیات برای «آزادی پایدار» گزارش
بدهند .به تدریج این گفتوگو فروکش کرد و تا جایی بدیهی به نظر میرسید که گرچه
امریکاییها در مبارزه با طالبان شکست خوردهاند؛ اما هیچکسی جز آنها نمیتوانند روی
اوضاع افغانستان تأثیر بگذارند .طوری که در حال حاضر ،در مسکو آگاهان توقع دارند
که ایاالت متحدهی امریکا الزام ًا بهترین شرایط را برای توسعهی این کشور فراهم آورد
و همه را مطمئن سازد که آنها برای جلوگیری از جنگهای تازه ،به قدر کافی تالش
میکنند.
آیا جایی برای ترس وجود دارد که پس از خروج امریکاییها از
افغانستان ،هرجومرج و بیثباتی آغاز شود و از این طریق کشورهای
همسایه [آسیای میانه و روسیه] به جنجال بیفتند؟
این احتمال را نمیتوان کام ًال نادیده گرفت .شرایط برای هرنوع مقابله ،دشوار است.
کافی است ساختاری مثل «دولت اسالمی» را در نظر بیاوریم .شواهدی در دست اند که
نشان میدهند ،شبهنظامیان این گروه در حال حاضر در خاک افغانستان نفوذ کردهاند .در
ماه آگست سال روان ،در مناطقی از والیت قندوز -نقطهی مرزی با کشور تاجکستان -از
طریق پاکستان دو گروه مسلح مربوط به دولت اسالمی متشکل از عربها ،چچینیها
و داغستانیها دست به فعالیت زدند .آنها تالش داشتند که شریعت اسالمی را حاکم
کنند .اما مجاهدین محلی* (تاجیکهای افغانستان) در مقابل آنها به مبارزه برخواسته
و تعدادی از این شبهنظامیان را از بین برده و باقی پراکنده شدند .چگونه و چرا این
پیکارجویان به آنها رسیدند؟ پاسخ دقیق برای این سوال ،دشوار است؛ اما میتوان
این فرضیه را پیش کرد که این گروه نه تنها از سوی پاکستانیها که توسط عربستان
سعودی و قطر حمایت میشود .چرا این پیکارجویان را به شمال افغانستان گسیل دادهاند؟
این حمالت و فعالیتها به این منظور بودند که تنش را در پایتخت کشورهای همسایه
[افغانستان] بهوجود بیاورند تا به آنها [کشورهای آسیای میانه] هشدار داده باشند که
امنیت در مرزهای جنوبی این کشورها نه تنها به روسیه بستگی دارد؛ بلکه به کشورهای
دارای روابط نزدیک با اسالمآباد و ریاض نیز بستگی دارد .به عبارت دیگر ،این میتواند
از ساختارهای خاص غربی باشد .این یک اخطار خیلی جدید است که این حوادث در
آینده تکرار خواهند شد.
برعالوه ،قابل ذکر است که از شروع بهار سال جاری 20 ،مورد درگیری مسلحانه با
تلفات بسیار ،در مناطق نزدیک به مرز ترکمنستان و افغانستان رخ داد .مهم این است
که تمام این درگیریها در خط لولهی گاز برنامهریزی شده که از ترکمنستان از طریق
افغانستان و پاکستان ،به هند کشیده خواهد شد .کسانی که در پشت این اقدامات هستند،
میخواهند که کنترول منطقهی خط لولهی گاز را در اختیار داشته باشند ،برای اینکه
پس از آن در چانی زنیها با مقامهای ترکمنستان ،سهمی داشته باشند ،یا اینکه فقط
دعوای حقوق تاریخی خود را در منطقه مطرح کنند که در مسیر خط لولهی گاز قرار
گرفته است .قبل از این ،عشقآباد تالش کرده بود این مشکالت را نادیده بگیرد .اما در
حال حاضر گزارشهایی در ارتباط به مذاکرات میان مقامها از تهران و ترکمنستان برای
کمک به حل و فصل این مسئله وجود دارد .گو اینکه ایرانیها در مورد تصفیهی این
مسئله ،حرف خواهند زد.
ادامه دارد...
_____________
*شاید منظور دوبنوف ،پلیس محلی باشد؛ در حالی که اصطالح «مجاهدین» دیگر
معنای خاصی ندارد؛ اما او در گفته اش ،واژه دقیق مجاهدین را به کار میبرد که اساس ًا
درست نیست /.مهدی زرتشت

پس از اینکه رییس جمهور اشرف غنی در  29سپتامبر سوگند
یاد کرد ،اولین فرمان او به عنوان رییس جمهور ،ایجاد پست
ریاست اجرایی بود .پس از ادای سوگند عبدالرشید دوستم،
معاون اول و سرور دانش ،معاون دوم اشرف غنی؛ عبداهلل
عبداهلل و معاونانش نیز ادای سوگند کردند .جان کری ،وزیر
امور خارجهی ایاالت متحده ،حکومت وحدت ملی جدید را
«پیروزی زمامداری و سازش در افغانستان» خواند .با توجه به
اینکه آنها روند ششماههی انتخابات ،بهشمول روند تفتیش
آرا که تقریبا سه ماه به درازا کشید را پشت سر گذاشتهاند و
چالشهای بیشماری را پیشرو دارند ،با این حال ،غنی و
عبداهلل آزمایشهای واقعی را در پیشرو دارند ،نه اینکه آنها
را سپری کرده باشند.
ایاالت متحده به نوبت خود در ایجاد توافق میان دو تیم
انتخاباتی نقش قابل توجهی را ایفا کرد و اکنون مسئولیت
سنگین حمایت از حکومت جدید در روزهای سخت آینده را
برعهده دارد .از زمانی که این موافقتنامه امضا شده است،
غنی و عبداهلل تالش کردهاند شعارهای انتخاباتی گذشته
و تفاوتهای ایدیولوژیک را کنار بگذارند و در عوض روی
توافقنامه و چالشهای فراوان فرارویشان متمرکز شوند.
مراسم تحلیف روز دوشنبه که در آن برای اولین بار در طول
تاریخ معاصر افغانستان قدرت به شکل دموکراتیک انتقال
یافت ،باید نقطهی عطفی برای جامعهی جهانی باشد تا
حمایتشان به تشکیالت اقتصادی افغانستان را از سر گرفته
و طلیعهی دور جدیدی از اصالحات توسط حکومت غنی–
عبداهلل باشد؛ حکومتی که ثابت کند ارزش کمک کشورهای
کمککننده را دارد.
توافق میان غنی و عبداهلل و بهدنبال آن ،تشکیل حکومت
وحدت ملی نشانههای واضحی اند که نشان میدهند این
دو مرد به منافع کشورشان اولویت دادند .آنگونه که غنی در
سخنرانیاش در مراسم تحلیف اشاره کرد ،حکومت وحدت ملی
به معنای تقسیم قدرت نیست ،بلکه بیشتر به معنای تقسیم
مسئولیتهاست .بدون شک ،این دو مرد درک میکنند که
چالشهای فراروی حکومت جدید افغانستان توانایی آنها در
احترام به تعهداتشان در چهارچوب این موافقتنامه را آزمایش
خواهد کرد.
با این حال ،اگر سخنرانی اشرف غنی و عبداهلل در مراسم تحلیف
نشانههای اولیه باشند ،به نظر میرسد هردو مرد بهخوبی از تعهد
بسیار بزرگی که آنها را در برابر هم قرار میدهد و برآمدن از
عهدهی آن به همکاری آنها نیاز دارد ،آگاهند .همچنین ،آنها
درک میکنند که مؤثریت آنها به تواناییشان در مدیریت
محتاطانهی حوزههای انتخاباتی و کنترول مزاجشان وابسته
است .ایاالت متحده و جامعهی جهانی به منظور حمایت از
تالشهای آنها ،باید حامی درازمدت این کشور باشند تا
دگرگونی الزم در حکومت افغانستان اتفاق بیافتد.
هرچند توجه جهانی تا حد زیادی از افغانستان تغییر کرده و
در عوض روی داعش متمرکز شده است؛ اما افغانستان هنوز
میدان بزرگ نبرد علیه افراطگرایی خشونتآمیز باقی مانده
است .در واقع ،حتا در چهارچوب خطری که از طرف داعش
موجود است ،افغانستان در حقیقت خانهی گروههای شورشی
است که همچنان به دولت اسالمی تمایل دارند و حمایت از
حکومت افغانستان باید در خط مقدم سیاست خارجی ایاالت
متحده و اولویتهای استراتژیک این کشور قرار داشته باشد.
رییس جمهور اوباما در سخنرانیاش در سازمان ملل متحد از
جامعهی جهانی خواست تا با معضل بنیادگرایان جدید جهادی
که اوباما آن را «سرطان افراطگرایی خشونتآمیز» خواند،
مبارزه کند .نظر به گفتهی چارلش کروتامر ،به نظر میرسد
که استراتژی اوباما روی خارج کردن دولت اسالمی از عراق
و محدود کردن آن به سوریه متمرکز باشد .هرچند اوباما در
سخنرانیاش از افغانستان یا از انتقال دموکراتیک قدرت دراین
کشور نامی نبرد ،گروههای ستیزهجویی که در افغانستان ایجاد
شدهاند ،به اندازهی داعش خطرناک و «سرطانی» اند .عالوه
برآن ،حمالت اخیر در والیت غزنی نشان میدهند که دولت
اسالمی در شرق میانه محدود نمانده و سرطان آن هماکنون
در افغانستان و منطقه شیوع یافته است.
صرف در هفتهی جاری ،صدها شورشی بر ولسوالی اجرستان
والیت غزنی حمله کردند و  100تن از افغانها را کشتند که
از آن جمله  15تن آنان سربریده شدند .حکومت افغانستان
صرف پس از حملهی جسورانهی کماندوهای افغان توانست

جنگ روانی آن از طریق طرحهای اصالحات داشته باشند.
این ولسوالی را از سقوط به دستان دشمن نجات دهد .در
در نهایت ،در حالی که افغانها از خروج ایاالت متحده خسته
عین ترتیب ،در ولسوالی سنگین والیت هلمند ،پس از اینکه
و هنوز در حال بهبود از خستگیهای انتخابات اند ،بسیاریها
 230تن از افسران پولیس و سربازان ارتش افغانستان از ماه
امیدوارند که حکومت جدید قادر خواهد بود تا در مقایسه با
جون سال جاری به این طرف در جریان جنگ کشته شدهاند،
کرزی راه بهتری در پیش گیرد .هرچند غنی و عبداهلل با
شورشیان تقریبا تحت کنترول اند .در سال  ،2001نیروهای
چالشهایی چون وضع امنیتی رو به وخامت ،فساد شایع و
ائتالف و نیروهای امنیتی افغانستان پس از تحمل تلفات
اقتصادی با روند رو به پایین مواجه اند؛ اما آنها بسیار
سنگین توانستند شورشیان را از این ولسوالی عقب بزنند .گردان
متفاوتتر از کرزی اند و بهصورت واضح واجد شرایط بهتر
سوم مربوط به هنگ پنجم نیروهای دریایی در یک مأموریت
برای حکومت کردن اند.
هفتماهه  25کشته و  184زخمی داد که از آن جمله  34تن
با این حال ،غنی و عبداهلل همزمان با تشکیل حکومت وحدت
از زخمیها با قطع شدن یک ،دو یا سه عضو بدنشان به
ملیشان ،باید زخمهای ناشی از روابط رو به وخامت ارگ با کاخ
کشور برگشتند .نظر به گفتهی ایماگراهامهاریسن از روزنامهی
سفید را التیام بخشند .همین اکنون ،یک تغییر قابل مالحظه
گاردین ،از جملهی  453سرباز بریتانیایی که حیاتشان را در
از تاکتیکهای کرزی را نشان دادهاند .بهطور مثال ،دوازده
افغانستان از دست دادند ،تقریبا یکچهارم آنها در جریان
ماه قبل ،کرزی از امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با
جنگ در ولسوالی سنگین یا در نتیجهی جراحتهایی که در
ایاالت متحده خودداری کرد و حمالت لفظیاش در برابر غرب
جریان جنگ در این ولسوالی برداشتهاند ،کشته شدهاند.
را تشدید کرد .حکومت جدید در یک مخالفت زننده با موقف
متأسفانه برخی از انزواگراها در حکومت ایاالت متحده ممکن
کرزی ،در بیست و چهار ساعت پس از مراسم تحلیف این
است بخواهند تا از انتقال قدرت از کرزی به اشرف غنی به
موافقتنامه را امضا کرد.
عنوان نقطهی عطف برای آغاز پایان دادن به مأموریت ایاالت
به عین ترتیب ،در حالی که کرزی
در آخرین سخنرانیاش بار دیگر
با این حال ،غنی و عبداهلل همزمان با تشکیل حکومت وحدت بر موقفش علیه ایاالت متحده و
ملیشان ،باید زخمهای ناشی از روابط رو به وخامت ارگ با کاخ سفید غرب تأکید کرده و به کارمندان
را التیام بخشند .همین اکنون ،یک تغییر قابل مالحظه از تاکتیکهای ارشد و اعضای کابینهاش گفت:
کرزی را نشان دادهاند .بهطور مثال ،دوازده ماه قبل ،کرزی از امضای «امریکاییها در افغانستان صلح
موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با ایاالت متحده خودداری کرد و نمیخواستند» ،غنی و عبداهلل
حمالت لفظیاش در برابر غرب را تشدید کرد .حکومت جدید در یک هردو در سخنرانیشان در مراسم
مخالفت زننده با موقف کرزی ،در بیست و چهار ساعت پس از مراسم تحلیف ،با لحن آشتیجویانه و
تحلیف این موافقتنامه را امضا کرد .تقدیرگرایانه در مورد کشورهایی
به عین ترتیب ،در حالی که کرزی در آخرین سخنرانیاش بار دیگر که افغانستان را کمک میکنند،
بر موقفش علیه ایاالت متحده و غرب تأکید کرده و به کارمندان سخن گفتند.
ارشد و اعضای کابینهاش گفت« :امریکاییها در افغانستان صلح ایاالت متحده و جامعهی جهانی
نمیخواستند» ،غنی و عبداهلل هردو در سخنرانیشان در مراسم نیز اشتباهات زیادی را مرتکب
تحلیف ،با لحن آشتیجویانه و تقدیرگرایانه در مورد کشورهایی که شدهاند .اما بیایید امیدوار باشیم
افغانستان را کمک میکنند ،سخن گفتند .که دوران اصطکاکهای
ایاالت متحده و جامعهی جهانی نیز اشتباهات زیادی را مرتکب غیرضروری در روابط میان کابل
شدهاند .اما بیایید امیدوار باشیم که دوران اصطکاکهای غیرضروری و واشنگتن به پایان رسیده است.
در روابط میان کابل و واشنگتن به پایان رسیده است .ایجاد یک ایجاد یک روابط مثبت ،مسیر
روابط مثبت ،مسیر طوالنی برای جلب حمایت سیاسی کافی در ایاالت طوالنی برای جلب حمایت
متحده برای افغانستان است .همچنین ،روابط گرمتر و وفا به عهد در سیاسی کافی در ایاالت متحده
زمینهی اصالحات اوباما را متقاعد خواهد ساخت تا حضور ارتش ایاالت برای افغانستان است .همچنین،
متحده را برای سالهای پس از  2015در افغانستان تمدید کند .حضور روابط گرمتر و وفا به عهد در
اندک و درازمدت در افغانستان برای منافع اساسی ایاالت متحده و زمینهی اصالحات اوباما را متقاعد
جنگ علیه افراطگرایی حیاتی خواهد بود .خواهد ساخت تا حضور ارتش
ایاالت متحده را برای سالهای
پس از  2015در افغانستان تمدید
کند .حضور اندک و درازمدت در افغانستان برای منافع اساسی
متحده استفاده کنند .امیدواریم مشاوران متفکر بیشتر به اوباما
ایاالت متحده و جنگ علیه افراطگرایی حیاتی خواهد بود.
پیشنهاد کنند تا روی افغانستان و حضور در این کشور در
بهصورت مشخص اینکه ایاالت متحده باید نیروی ضدتروریزم
آیندهی قابل پیشبینی متمرکز باقی بماند ،چیزی که میتواند
را در افغانستان نگهدارد تا همکار شرکای افغانشان باشند و
در زمینهی مبارزه با افراطگرایی در آسیای مرکزی و جنوبی
نیروهای ملی امنیتی افغانستان را در ساحاتی چون حملونقل
و جلوگیری از گسترش ایدیولوژی دولت اسالمی در آسیای
هوایی و تدارکات کمک کند .اوباما پذیرفته است که ایاالت
مرکزی و جنوبی حیاتی باشد.
متحده داعش را در عراق و سوریه دستکم گرفته و در
دوست داشته باشید یا نداشته باشید ،افغانستان میدان کلیدی
مورد تواناییهای ارتش عراق غلو کرده است .ایاالت متحده
نبرد علیه افراطگراها ،تروریستها و اشخاص متعصبی است
نباید دشمن افغانستان را دستکم بگیرد و باید به حمایتش
که پشت حجاب بنیادگرایی اسالمی پنهان شدهاند .از بسیاری
از نیروهای ملی امنیتی افغانستان ادامه دهد ،هرچند این دو
جهات ،بالتکلیفیای که دور روند طوالنی انتخابات را حلقه
مشابهت مستقیم ندارند .صرف با حضور پایدار ارتش ایاالت
زده بود ،شورشیان را جسورتر ساخته و استداللهای آنها
متحده ،هرچند در مقیاس کوچک ،سبکتر و طرحریزی شده،
مستحکمتر ساخت.
حکومت جدید افغانستان قادر خواهد بود تا در برابر ستیزهجویی
حضور القاعده و معرفی گروههایی که ادعا میکنند به دولت
خطرناک که عناصر دولت اسالمی را نیز در ترکیب خود دارند،
اسالمی وفادارند ،مأموریت ضدتروریزم ایاالت متحده پس از
پیشروی کند.
سال  2015در افغانستان را ضروری میسازد ،با وجودی که
در نهایت ،غنی و عبداهلل مجبور خواهند بود تا برای بهدست
این مأموریت در حلقات سیاسی در واشنگتن چندان خوشآیند
آوردن جنبش آنی مثبت با سرعت کار کنند .امیدواری
نیست.
وجود دارد که حکومت وحدت ملی غنی و عبداهلل ،با
از آنجایی که در چند ماه گذشته اوضاع با پیشرفت قابل
امضای موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی و انتخاب کابینهی
توجه طالبان در بخشهایی از افغانستان پیچیده شده است،
اصالحطلب ،به وعدههایشان در زمینههای امنیت ،اصالحات،
اوباما هوشیار خواهد بود و جدول زمانی خودسرانهی قبلیاش
توسعهی اقتصادی و مبارزه با فساد عمل کنند .اما برای اینکه
در مورد خروج تمام نیروهای این کشور از افغانستان در 2015
این پیشرفتها ادامه یابند ،جامعهی جهانی باید حمایتش از
را بازنگری خواهد کرد .ضرورت است تا غنی و عبداهلل زمان
مأموریت افغانستان را از سر بگیرد.
کافی برای جنگ فیزیکی با شورشیها و همچنین مقابله با
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حلقهیطالبانتنگترمیشود
در ماه فبروری سال  ،2009رییس جمهور بارک اوباما که تازه انتخاب شده بود ،اعالم کرد که
هفده هزار سرباز دیگر به افغانستان خواهد فرستاد .یکی از وظایف آنان ،تأمین امنیت برای
برگزاری انتخابات افغانستان در ماه آگست  2009بود .از همان زمان معلوم بود که این تعداد
کافی نیست.
در بهار سال  ،2009در داخل دفتر وزیر داخله ،حنیف اتمر ،یک نقشه نشان میداد که تقریبا
نصف کشور برای مقامهای زیر دست او خطرناک هستند .ده ولسوالی از  364ولسوالی افغانستان
در آن زمان ،با رنگ سیاه نشانی شده بود .معنای آن این بود که ده ولسوالی کامال زیر تسلط
طالبان قرار دارند و  156ولسوالی دیگر با رنگ سرخ یا کهربایی نشانی شده بودند که نشان
میداد برای مقامها و یا هر کسی که با حکومت کار میکند ،خطرناک اند.
بیثباتی نه تنها به این معنا بود که برگزاری انتخابات مشکل است ،بلکه از نگاه سیاسی نیز ،دچار
نقض خواهد شد .شمال کشور باثباتتر بود .رایدهندگان در شمال خواهان تغییر از حکومت
کرزی بودند .مردم در مناطق جنوبی و شرقی در گرداب خشونت افتاده و بسیار ناامید بودند و
تعداد اندکی حاضر بودند که در روز انتخابات رای بدهند .این در حالی بود که جنوب و شرق
کشور ،مناطق اصلی نفوذ کرزی بود .بدون اشتراک آنان ،کرزی از حمایت آنان در انتخابات
محروم میشد و شکست میخورد .مهمتر اینکه ،بدون اشتراک پشتونها در انتخابات ،احتمال
داشت کشور تجزبه شود و جنوب کشور تماما در آغوش طالبان،القاعده و پاکستان سقوط کند .با
وجود نگرانیها دربارهی اوضاع امنیتی و رهبری کرزی ،مقامهای دولت افغانستان تالش کردند
تا حد ممکن مراکز رایدهی بیشتر را در سراسر کشور باز نمایند.
دیپلماتها دربارهی روند انتخابات به خبرنگاران معلومات میدادند و با خوشبینی و اشتیاق،
جدول زمانی آن را تشریح میکردند .زمان برگزاری انتخابات تا ماه آگست به تعویق انداخته
شد و به طور غیرقانونی دورهی کرزی تمدید شد .اگر از بیمیلی مردم جنوب کشور نسبت به
انتخابات و نشانههای تقلب در ثبتنام رایدهندگان بگذریم ،مشکالت آشکار ناامنی نیز ،نادیده
گرفته شد.
در جنوب ،مردم در حال شکستن و فرسایش بودند .صدها خانواده از اثر جنگهای شدید در
مناطق اصلی ،بیجا شده بودند .در تابستان سال  2009من در سه مورد ،با مردانی مصاحبه
کردم که در وسط مصاحبه بغض شان ترکید و به گریه افتادند .نشانههای ناامیدی در میان
مردم معموال متکی به خود و انعطافپذیر افغانستان ظاهر شده بود .مردم از من میپرسیدند که
ایاالت متحده با ستالیتهای خود میتواند یک نقط ه به اندازهی چهار انچ را شناسایی کند،چرا
نمیتواند طالبان را پیدا کند؟
یک مرد قدبلند و الغر اندام در یک گردهمایی در قندهار از میان جمعیت برخاست و با من
صحبت کرد .او یک کارگر چهل و پنج ساله بود که سه ماه پیش به دلیل گسترش جنگها ،از
والیت فراه به شهر قندهار فرار کرده بود .او به من گفت که طالبان در روستاهای آنان وارد شده
اند و امریکاییها بمباران میکنند .او گفت« :ما حتا نمیتوانیم از خانه بیرون شویم ».آن مرد
گریه کرد .او آمده بود تا رقیب اصلی کرزی ،عبداهلل عبداهلل را ببیند ،چون کشور به یک رهبری
جدید نیاز داشت .او گفت« :ما به تغییر ضرورت داریم،چون کمر ما شکسته است».
دیگران هیچ عالقهای به کل این روند نداشتند .یک دهقان که با خانوادهاش از پنجوایی به
شهر قندهار گریخته بود ،گفت که او نمیتواند زخمت رای دادن را به جان بخرد« .چه میتوانم
بگویم؟ ما فقیر و بیچاره هستیم .ما هر آنچه را داشتیم از دست داده ایم .راستش را بگویم ،با
وجود که کارت رایدهی دارم ،من در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک نخواهم کرد ،فکر من
1
اجازه نمیدهد که از آن استفاده کنم ،قلب و احساس من شکسته است».
به تاریخ  20آگست ،در قندهار و سراسر جنوب افغانستان ،تعداد اندکی از خانههای شان برای
دادن رای بیرون شدند .ناظران تخمین زدند که تعداد اشتراککنندگا در والیتهای جنوبی
بیشتر از  15درصد نبودند و در بعضی جاها درصدی اشتراککنندگان ،به یک عدد دو رقمی
نمیرسید .طالبان رایدهندگان را هشدار داده بودند که سخت مجازات خواهند شد و تهدید کرده
بودند که انگشت کسانی را که رای دهند ،قطع خواهند کرد .آنان بر شماری از مراکز رایدهی
حمله کردند و مقررات منع رفتوآمد را برقرار نمودند و روستاییان را از بیرون رفتن منع کردند.
حاجی عبدالمجید ،یکی از بزرگان شناخته شدهی ولسوالی ارغستان به من گفت« :هیچکسی
رای نداد ،هیچکسی جرئت نمیکر د از خانهاش بیرون شود 2».تنها ترس نبود که مردم را از
رفتن بهپای صندوقهای رایدهی بازداشت .حتا در مرکز قندهار که به شدت زیر حفاظت بود،
رایدهندگان ،برای اظهار انزجار شان از حکومت و در کل از تجربهی غرب در افغانستان ،از
خانههایشان بیرون نشدند.
همراه با جمعآوری آرا ،اتهامهای تقلب نیز مطرح شدند .بیهودگی برگزاری انتخابات در
بحبوحهی باختن جنگ ،به همه آشکار شد .مقامها در جنوب افغانستان که توسط برادر رییس
جمهور ،احمد ولی کرزی ،رهبری میشد ،صدها هزار رای را به نفع حامد کرزی تقلب کردند.
استدالل این بود که خیلی خطرناک است که پشتونها از انتخابات محروم شوند و وقتی به آنان
فرصت داده شود که رای بدهند ،به هر صورت ،آنان کرزی را انتخاب خواهند کرد .آنان درست
میگفتند ،اما از دیدگاه یک دپلومات امریکایی که به حیث معاون فرستاده ملل متحد در کابل
کار میکرد ،تقلب خیلی آشکار و رسواییآمیز بود .پیتر گالبرایت ،با آشکار کردن رسوایی انتخابات
و تالش غربیها برای نشان دادن اینکه مأموریت آنان در افغانستان به مسیر درست در حرکت
است ،زنگ را به صدا درآورد.
با وجود اصرار کرزی مبنی بر اینکه او برندهی یک انتخابات منصفانه است ،یکی از حامیان

با وجود اصرار کرزی مبنی بر اینکه او برندهی یک انتخابات منصفانه است ،یکی از
حامیان سیاسی او چند سال بعد به من گفت که مقامهای دولتی هم در انتخابات سال
 2004و هم در انتخابات سال  ،2009صندوقها را به نفع حامد کرزی پر کرده بودند.
صمد زازی ،بازرگان اهل پکتیا به من گفت« :من به کرزی کمک و کمپاین کردم .من
خودم در هر دو انتخابات ،صندوقها را به نفع کرزی پر کردم ».وقتی که من از او
پرسیدم آیا ریاست جمهوری از این کار او اگاه بود ،او گفت« :اگر ما پشتیبانی آنان را
با خود نداشتیم ،هیچ کسی جرئت نمیکرد که چنان کاری کند .در والیتهای پکتیا،
پکتیکا و خوست مردمانی بودند که به زنان و دختران شان اجازه نمیدادند رای
بدهند ،ما به جای آنان رای دادیم .من دقیقا نمیدانم که کرزی از کار ما آگاه بود یا نه،
اما کسانی که در این والیتها ،بر سر قدرت بودند ،همه میدانستند .جلسه برگزار
کرده بودیم که همهی این کار چگونه انجام شود».
محمد حق جنابی ،یک بزرگ قومی از قندهار که دستار سیاه بر سر میبست ،چند
روز بعد از انتخابات گفت« :کرزی اکنون رییس جمهور افغانستان است و یک پشتون
هم نمیتواند در خانهاش آرام بگیرد .طالبان بیشتر از هر زمانی قدرت گرفته اند و
مقامها در پناهگاههای زیرزمینی و در عقب دیوارهای امنیتی زندگی میکنند .این
چگونه نظامی است؟» او ادامه داد« :ما از جامعهی بینالمللی یک خواست داریم:
گر آنان میتوانند یک هواپیمای غولپیکر را بیاورند و تمام پشتونها در اقیانوس
بریزند ،ما از این وضع رهایی خواهیم یافت .هر روز ،هر شب ،ما گرفتار درد و مصیبت
هستیم».

سیاسی او چند سال بعد به من گفت که مقامهای دولتی هم در انتخابات سال  2004و هم
در انتخابات سال  ،2009صندوقها را به نفع حامد کرزی پر کرده بودند .صمد زازی ،بازرگان
اهل پکتیا به من گفت« :من به کرزی کمک و کمپاین کردم .من خودم در هر دو انتخابات،
صندوقها را به نفع کرزی پر کردم ».وقتی که من از او پرسیدم آیا ریاست جمهوری از این
کار او اگاه بود ،او گفت« :اگر ما پشتیبانی آنان را با خود نداشتیم ،هیچ کسی جرئت نمیکرد
که چنان کاری کند .در والیتهای پکتیا ،پکتیکا و خوست مردمانی بودند که به زنان و
دختران شان اجازه نمیدادند رای بدهند ،ما به جای آنان رای دادیم .من دقیقا نمیدانم که
کرزی از کار ما آگاه بود یا نه ،اما کسانی که در این والیتها ،بر سر قدرت بودند ،همه
3
میدانستند .جلسه برگزار کرده بودیم که همهی این کار چگونه انجام شود».
محمد حق جنابی ،یک بزرگ قومی از قندهار که دستار سیاه بر سر میبست ،چند روز بعد
از انتخابات گفت« :کرزی اکنون رییس جمهور افغانستان است و یک پشتون هم نمیتواند
در خانهاش آرام بگیرد .طالبان بیشتر از هر زمانی قدرت گرفته اند و مقامها در پناهگاههای
زیرزمینی و در عقب دیوارهای امنیتی زندگی میکنند .این چگونه نظامی است؟» او ادامه
داد« :ما از جامعهی بینالمللی یک خواست داریم :گر آنان میتوانند یک هواپیمای غولپیکر
را بیاورند و تمام پشتونها در اقیانوس بریزند ،ما از این وضع رهایی خواهیم یافت .هر روز،
4
هر شب ،ما گرفتار درد و مصیبت هستیم».
    1مصاحبه با این دهقان توسط همکار ما برای نیویورک تایمز ،تیمورشاه ،انجام شد ،قندهار،
آگست .2009
2

   مصاحبه با حاجی عبدالمجید ،قندهار ،آگست .2009

2

   مصاحبه با صمد زازی ،کابل 6 ،اکتوبر .2012

2

   مصاحبه با محمد حق جنابی ،قندهار ،آگست .2009

دیشب من و دل شیدایم نشسته بودیم و خبرهای تلویزیون
طلوع را تماشا میکردیم .جمعی از مردان ریشدار را نشان
میدادند .در زیرنویس خبر نوشته بودند« ،برادران بازگشته».
سابق من فکر میکردم که بدان اسعدکاهلل تعالی فیالدارین
که برادر بر دو قسم بود :راضی و ناراضی .اما دیشب که
تحقیق کردم ،برادر را بسی اقسام دیگر هم بوده:
برادران بازگشته
اینها برادرانی اند که از مایند و به سوی ما باز گشتهاند.
این برادران متوجه شدهاند که از آنجا که دنیا دو روز است
و هر روز که از خواب میخیزی ،میبینی که هنوز دنیا دو
روز است ،تصمیم گرفتهاند که بعضی از این دو روزها را
پیش ما باشند و بعضی از دو روزها را پیش برادران ناراضی.
این برادران معموال دو روز آخ ِر آخر را پیش برادران ناراضی
سپری میکنند و از همانجا راهی جنت میشوند.
برادران بندمانده
بعضی از برادران با طالبان بند ماندهاند .یک الف زدهاند که
ما تا آخرین قطرهی خون خود با شما خواهیم بود و حاال
رویشان نمیشود زیر الف خود بزنند .اینها همانهایی اند
که در راهها موترها را توقف میدهند و از مسافران میپرسند:
«راستی؟ مزار شریف خوب شهر شده؟ کابل جان کالن
شده؟ همان شور نخود فروش پل باغ عمومی هنوز آنجا
هست؟»
برادران در چرک تپیده
بعضی برادران آن قدر در اثبات حقانیت دین مبین از
طریق کالشینکوف مصروف اند که یادشان رفته در این
جهان مایعی هست به نام آب که بشر گاهی با آن جان
خود را میشوید .همین دو هفته پیش «جمعیت عاشقان
واسکتهای سنگین» (جعوس) به کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان شکایت کرده بود که این برادران از
واسکتهای معصوم وطن به حیث پاالن کار میگیرند و
خیلی خر اند.
برادران غنچه
برادران غنچه همانهایی اند که در باغچههای دیوبندی و
وزیرستان شمالی یاد میگیرند که یک گل چگونه در اثر
سعی باغبان میتواند به گوساله تبدیل شود .این برادران
«گل گوساله»ی
علیالرغم غنچهگی خویش ،مثل یک
ِ
کامل بو میدهند.
برادران شکوفا شده
این برادران کسانی اند که در یک صبح زیبای خزانی و
هنگامی که نسیم مالیمی از افق میوزد و دلدادگان
بیاحتیاط و بیرون آمده با یک زیرپیراهن را به زکامی سخت
مبتال مینماید ،نگاهی به آسمان میاندازند و آن رشتهی
باریک را که به کمرشان وصل است ،میکشند و در یک ثانیه
مثل گل شقایق شکوفا و پرپر میشوند و هرچه خوردهاند ،از
رودههایشان بر سنگفرش میریزد .شاعر در وصف همین
برادران گفته است« :گه را به سنگفرش ببینید».

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Sayed Javad Sajjadi
حکومت اشرف غنی احمدزی ،با امضای پیمان امنیتی
افغانستان و امریکا گام اول را محکم برداشت .این اقدام
شجاعانهی حکومت جدید را باید ستود؛ اقدامی که در راستایی
منافع ملی است .هر اقدامی که در راستای منافع ملی باشد،
باعث عزت و غرور ملی میشود و در نتیجه ستودنی است .هیچ ملتی به مجد و عظمت
نمیرسد ،مگر اینکه منافع ملی به عنوان یک راهبرد ،ورای همهی راهبردها ،مطرح باشد و
هیجچیز در ارزش و اهمیت ،با آن برابری و همترازی نکند .ما در گذشته بر سر مسایل موهوم
و باورهایی که با اندیشههای حکومتداری و اصول سیاستورزی ،سنخیتی نداشتند ،منافع
ملی خود را زیر پا نهادیم .شهرها و زیرساختها را با خاک یکسان ساختیم و این ما را سخت
مثابه پستترین مردمان،
به خاری و خفت انداخت .در کشورهای مهاجرپذیر ،مردم ما را به 
برای احراز پستترین مشاغل نمیپذیرفتند .بسیاری از هموطنان ما برای پیدا کردن لقمه
نانی ،در آبهای استرالیا غرق شدند یا در جاهای دیگر در بیابانها از شدت تشنگی مردند.
جدا از خوشبینی سادهانگارانه در مورد امریکا و دشمنی جنونآمیز با این کشور ،اگر مبنا خرد
محاسبهگر ،وجدان ملی و دوراندیشی سیاسی برای نسلهای فعلی و آیندهی کشور باشد،
کوچکترین تردیدی باقی نمیماند که امضای این پیمان ،تا حدودی تأمینکنندهی منافع
افغانستان است .بر اساس این مبنا ،کسی نه با مریکا دوست است و نه دشمن ،بلکه اصل
حاکمیت ملی ،اصل تعیین سرنوشت ،اصل استقالل مطلق است که بر اساسآن هر کشوری
حق دارد با دیگر کشورها در راستای منافع خود ،مبادرت به انعقاد پیمانها و معاهدهها نماید،
یا از آنها خارج شود .پس دوست و ارزش باالتر از منافع ملی ،و دشمن خطرناکتر از تهدید
و زیر پا نهادن آن نیست .همین نقطهی بس حساس و سرنوشتساز در عرصهی سیاست،
ضرورت این پیمان را برای افغانستان اثبات میکند .مسئلهی امریکا ،نفی ًا و اثبات ًا مطرح نیست.
مسئله ساالنه مساعدت بالعوض چندین میلیارد دالر پول

مسئله ضرورت مبارزه با تروریسم،

مسئله آموزش و نهادینهکردن دموکراسی
مسئله تجهیز ارتش نوپای این کشور ،
به افغانستان ،
مسئله پاسداشت حقوق بشر و ارزشهای مدرن انسانی است .آیا در

در جامعهی قبیلهای،
دنیا ،کشوری پیدا میشود که در قدم اول ،توانایی مالی ،نظامی و حمایتی موارد پیشگفته
را داشته باشد و در ثانی توانایی اعطای آن را به ما دارا باشد؟ بدون شک ،پاسخ منفی است.
پس ،این ضرورتهای دولتسازی و ملتسازی ،برای یک جامعهی خسته از جنگ است که
ما را ناگزیر میکند تا برای برآورده شدن نیازها و تأمین منافع ملی خود و نه از سر سیتز با
همسایگان ،تن به امضای این پیمان با امریکا بدهیم.


خادم حسین کریمی

ن محجوب
ن سكسي ،زنا ِ
مردا ِ
به شهر كه اندر شوي ،زنان را پوشيده در برقع و چادر و دامن
ن بيتابي
ن كه براي موجزدن و خراميد 
ميبيني .زلفهاشا 
ميكنند ،در حصا ِر حجب و عفت ،در اسارت اند .تيپهايي از
مردم ،زنانشان را تا مر ِز نيمهي صورت و نيمهي كف دستها ،در سياهي چادرها ميپوشانند.
دست باد بسپارند.
روشنفكرترها اما ،به زنانشان اجازه ميدهند كه نيمهي موهاي مواجشان را به ِ
نيمهي ديگر اما ،ممنوعالخروج اند .زنها ،از تابعينِ مطلقِ غيرت و مردانگي اند.
ي اما ،براي نماياندنِ برجستگيهاي اندامشان ،از
مردها ،اين مالكانِ بيچون و چراي زنانگ 
يكديگر پيشي ميگيرند .بازوانِ گره در گره و سينههاي برجستهي ورزيده از زي ِر پوششهاي
نازك و تيپيك ،بيرون زدهاند .مردانِ خوشاندام ،بيشتر از ديگران مورد تحسينهاي
زيباييشناسانهي مردم قرار ميگيرند .مرداني كه بيشتر از همجنسانشان مورد توجه زنها
قرار بگيرند ،به جذابيت و زيبايي شهره ميشوند .آيا برجستگيهاي اندام ورزيدهي مردان ،براي
زنانِ در حجاب منكوبِ شهر ،وسوسهكننده و هوسانگيز نيست؟ آيا زنهايي كه در پرترهي
تيپ جادههاي شهر نميشوند؟
غيرت و مردانگي اسير اند ،مجذوبِ اندا ِم ورزيدهي مردانِ خوش ِ


دختران رابعه

غمانگیز است که هر باری چیزی روی موضوعات زنان
مینویسم ،یک یا دو نفر پیدا میشود که بگویند« ،نامسلمان
استی .فرهنگ غربیها را ترویج میکنی »...گاهی اوقات
چیزی نمیگویم؛ اما گاهی دلم درد میگیرد از اینکه ما
اینقدر چشمبسته قضاوت میکنیم .وقتی میگویم« ،روی سرکها به بدن ما دست نزنید،
مردانِ مسلمان ».میگویند« :نامسلمان استی ».مردم ،به من یکی بگوید که کجای این حرف
ضداسالم است .مگر اسالم به شما میگوید که به بدن زنان ناشناس دست بزنید که حرف من
غیراسالمی باشد؟ یا که وقتی مینویسم 75« :درصد دختران افغان قبل از  16سالگی به زور
به ازدواج داده میشوند و از درس و تعلیم باز میمانند ».بعضیها میگویند« :گپهای غربی
میزنی ».مگر فرهنگ شرقی ضدتعلیم و تربیه است؟ مگر اولین کتابخانهی بزرگ دنیا در
یک منطقهی شرقی نبود؟ مگر یک دین شرقی ،اسالم ،نمیگوید« ،آموزش دیدن برای مرد
و زن فرض است؟» من میخواهم بدانم کسانی که این چنین زود قضاوت میکنند و برچسپ
میزنند ،آیا آگاه هستند که این کارشان تنها حملهی شخصی به زنان نیست ،بلکه به اسالم و
فرهنگ شرقی برچسپ ضدتعلیم و تربیه ،ضداحترام به زنان ،ضدبرابری زن و مرد را میزنند؟
ِ
و اگر چیزهایی در فرهنگ شرقی استند که ضدزن اند ،آیا وقتش نرسیده که باالخره ما هم
خود را تکان بدهیم و شروع کنیم به تغییر دادن آن جنبههای فرهنگ شرقی؟ مگر این ما
نیستیم که فرهنگ را بهوجود میآوریم ،با تمرین آن ،روزانه آن را تقویه میکنیم و آن را به
کودکان ما آموزش میدهیم؟ پس چرا نمیتوانیم جنبههای بد فرهنگ خود را تغییر بدهیمیا
حداقل همین قدر غیرت داشته باشیم که بگوییم ،بس است دیگر نباید زنان را فروخت ،دیگر
نباید زن را زد ،زندانی کرد ،جنس ساخت ،از تعلیم بازداشت ،توهین و آزار و اذیت کرد؟ مگر
این چیزها ضداسالمی نیستند!؟
همهی 
هر باری که یک زنیا یک مرد جرأت کند چیزی برای دفاع از زنان بگوید ،به او تهمت
نامسلمان بودن میزنند؛ چون راه دیگری برای مدافعه از کارهای سرچپه و عقبماندهی خود
ندارند .در جامعهای مثل افغانستان که اکثریت به ریاکاری دعوای مسلمان بودن دارند و در
پس پرده هر جنایتی از دستشان بیاید ،میکنند ،این نوع برچسپ زدن یکی از مؤثرترین
راههای جلوگیری از مبارزهی زنان و مردان ترقیخواه است .بنابراین ،باید قوی بود ،باید
استدالل کرد و استدالل کردن را آموخت و باید بهخاطر داشت که وقتی کسی به این سادگی
و با اینقدر عصبانیت به شما برچسپ میزند ،دلیلش این است که ترسیده است؛ چون میداند
باورهایش سست اند و میداند که نمیتواند شما را مثل همیشه ،زیر نام دین و قوم و فرهنگ
افغانی ،به انحصار بکشد و اسلحهای برای زنستیزی و بیعدالتی بسازد.
باید قوی باشیم .باید قوی بمانیم.

جایزهیادبی«بوکر»بهکدامنویسندهمیرسد؟

نامزدان جایزهی ادبی بوکر امسال نویسندگانی از بریتانیا،
امریکا و استرالیا هستند .این اولین سالی است که تمام
نویسندگان انگلیس یزبان ،فارغ از ملیت آنها در این
رقابت شرکت م یکنند.
آنتونی کلیفورد گریلینگ ،رییس هیئت داوران این جایزهی
ادبی که از سال  ۱۹۶۹برپا شده م یگوید« :نامزدان امسال
نویسندگان و آثار بسیار پرقدرت و تفکرب رانگیزی هستند
که از نظر ما نمایانگر عمق و گستردگی داستاننویسی
در زبان انگلیسی است.
برخاستن دوباره در ساعتی مناسب
به قلم جاشوا فریز ،انتشارات وایکینگ
در مورد کتاب :دندانپزشکی موفق ساکن نیویورک در
جس توجوی چیزهای بی شتری در زندگی است و وقتی
متوجه م یشود که یک نفر با نام او روی شبکههای
اجتماعی فی سبوک و تویتر یک حساب کاربری راهاندازی
کرده ،بهشدت متحیر و گیج م یشود.
در مورد نویسنده :جاشوا فریز ،متولد سال  ۱۹۷۴در ایالت
ایلینوی امریکاست .داستانهای بلند قبلی او عبارت اند
از «و بعد به آخر خط رسیدیم» سال  ،۲۰۰۷و «ب ینام»
در سال  .۲۰۱۰چند سال پیش مجلهی ادبی نیویورکر او
را به عنوان یکی از بیست نویسندهی مهم زیر  ۴۰سال
انتخاب کرد.
نظر هیئت داوران« :این کتاب هیئت داوران را بسیار
خنداند .این کتاب طنز بسیار جالب و گزنده و زبان
انتقادی بسیار تلخی دارد که بهشدت به اصطالح مدرنیته،
شبکههای اجتماعی و رسانههای جدید را به باد حمله
م یگیرد».
نظر منتقدان :الکس کالرک در روزنامهی بریتانیایی گاردین
نوشت« :این کتاب گاهی اوقات نم یتواند بهخوبی بار
سنگین وظیفهای را که ب رای خود قایل شده حمل کند،
ولی در جاهایی که خوب نوشته شده ،به شکلی عمیق
و انسانی اعتقادات و ب یاعتقادهای اسرارآمیز زمانهی ما
را بررسی م یکند .زبانی بسیار زیرکانه و چابک دارد و به
شکل وحشتناکی خندهدار است ،درست همانطور که
یک کتاب واقعا جدی باید باشد».
جادهی باریک در عمق شمال
به قلم ریچارد فالناگان ،انتشارات چتو و ویندوس
در مورد کتاب :عنوان آن از کتابی به قلم یک شاع ر هایکو
به نام باشو به عاریه گرفته شده و ماجرای آن داستان
عاشقانهای است که در زمان احداث خط آهن بین تایلند
و برما در جنگ جهانی دوم که به خط آهن مرگ معروف
شده بود ،اتفاق م یافتد.
در یک اردوگاه اسرای جنگی جاپان ،دوریگو اونس،
گروهبان ارتش استرالیا اسیر است و در تمام این مدت
خاط راتش از رابطهی عاشقانهای که دو سال پیش با
همسر جوان عمویش داشت ،او را رها نم یکند.
در مورد نویسنده :ریچارد فالناگان متولد سال  ۱۹۶۱در
استرالیا است .آثار قبلی او عبارت اند از «مرگ یک
راهنمای رودخانه» سال « ،۱۹۹۷صدای کف زدن با یک
دست» سال « ،۱۹۹۸تروریست ناشناخته» سال  ۲۰۰۰و
«خواستن» سال .۲۰۰۸
پدرش یکی از معدود اسرای جنگی که از خط آهن مرگ
جان سالم بهدر برده بود ،درست در همان روزی که ریچارد
فالناگان کتاب خود را تمام کرد ،درگذشت.
نظر هیئت داوران« :یک بررسی و تحلیل خارقالعاده از
انگیزههای افرادی که در جنگ و حوادث مربوط به آن
گرفتار م یشوند و اعمال خشونتآمیزی که به آن دست
م یزنند .این رمان در عین حال که جذابیت فراوانی دارد و
بهسرعت م یتوان آن را خواند ،ولی در عین حال شیوهی
روایت بسیار پیچیدهای دارد .ساختار آن بسیار پیچیده
و به اعتقاد ما کتاب عمیقی است در مورد طبیعت
استرالیایی بودن».
نظر منتقدان :کاترین تیلیور در روزنامهی بریتانیایی
تلگراف نوشت« :شیوهی نگارش ریچارد فالناگان مثل
جریان حرکت یک رودخانه است ،گاهی اوقات به خاطر
گل و لجن و حتا الشههایی که به آب ریخته ،تیره است
و گاه در زیر نور ماه از روشنایی م یدرخشد».

«خطر در همهجا حاضر است ،حتا پس از آنکه نبرد
متوقف شده و طبیعت با بارانهای عظیم و آتشسوزیها
در جنگلها ،ب یرحم و در عین حال به یادماندنی است.
وهم و خیالپردازی که به دلیل محرومی تهای جسمی
مثل گرسنگی ذهن یک انسان را م یخورند ،به شکلی
ب یپرده بازگو و بررسی شدهاند .سرگذشت این قربانیان
سرنوشت روح خواننده را درگیر م یکند».
هوای خودمان را کامال داریم
به قلم کارن جوی فاولر ،انتشارات سرپنت تیل
در مورد کتاب :داستان از زبان دختری به نام رزماری در
زمان تحصیل در کالج نقل م یشود و مربوط به ماجراهای
خانوادهی او و بهخصوص تنها «خواهرش» به نام فرن
است که دیگر در زندگی او نیست.
در مورد نویسنده :کارن جوی فاولر در کارنامهی خود شش
اثر بلند دارد ،از جمله «کلوپ طرفداران جین آستین»
سال  .۲۰۰۴او متولد سال  ۱۹۵۰در ایالت ایندیانای
امریکاست و آثار دیگر او عبارت اند از «سارا کاناری» سال
 ۱۹۹۱و «خواهر نون» سال  .۲۰۰۱مجموعهی داستانهای
کوتاه او با عنوان «شیشهی سیاه» در سال  ۱۹۹۹جایزهی
جهانی فانتزی را دریافت کرد و مجموعهی دیگری از آثار
او با عنوان «آنچه که من ندیدم» در سال  ۲۰۱۱بار دیگر
همین جایزه را برد.
نظر هیئت داوران« :کتابی است که با وجود پیچیدگ یهای
داستان ،گاه الزم است دوباره خوانده شود .در نگاه اول یک
کتاب ساده به نظر م یرسد؛ شیوهی روایت آن بسیار ساده
و واضح است؛ اما در عالم واقع کتاب عمیقا پیچیدهای
در مورد مسایل خانوادگی و در مورد داستان و طبیعت
داستانگویی است».
نظر منتقدان :ران چارلز در روزنامهی امریکایی واشنگتن
پست نوشت« :نویسنده م یپرسد ،انسان بودن یعنی چه؟
و واقعا باید پرسید ،انسان بودن به چه معنایی است؟
ه رچند در مورد تمایل و جهت همدردی او هیچ شکی
نیست ،ولی کارن جوی فاولر در این داستان نگرانکننده
و از نظر عاطفی بسیار پیچیده ،سعی م یکند هیچ
انگیزهی بحثب رانگیزی را دخالت ندهد .این داستان به
شکلی بسیار عمیق روابط ما انسانها را با دنیای جانوران،
از جمله خانواده و اقوام خود ،بررسی م یکند».
جی
به قلمهاوارد جاکوبسون ،انتشارات جاناتان کیپ
در مورد کتاب :یک طنز سیاسی-اجتماعی که در یک
بریتانیای فرضی و در آینده اتفاق م یافتد و پس از وقوع
فاجع های است که در کتاب از آن با کلمات اگر م یشد چه
م یشد یاد م یشود.
در مورد نویسنده:هاوارد جاکوبسون قبال یکبار جایزهی
ادبی بوکر را برده و اگر امسال برنده شود ،اولین نویسندهی
مرد بریتانیایی خواهد بود که به چنین مقامی م یرسد .او
متولد سال  ۱۹۴۲در شهر منچستر است و آثار قبلی او
عبارت اند از «ساختن هنری» سال « ،۲۰۰۴عشق ورزیدن»
سال « ،۲۰۰۸خروسجنگی» و «مسئلهی فینکلر» سال
 ۲۰۱۰که در آن سال برندهی جایزهی ادبی بوکر شد.
نظر هیئت داوران« :کتابی است در مورد حوادثی که
ممکن است اتفاق افتاده باشند یا اتفاق نیفتاده باشند
و در عین حال ،پژواک تاریخی فجایع را در گذشت زمان
دنبال م یکند .حرفهایی م یزند که در این کشور معموال
در یک بحث مؤدبانه کسی آنها را به زبان نم یآورد».
نظر منتقدان :نیکالس باربر در روزمانهی بریتانیایی
اکسپرس نوشت« :یک فانتزی تیره و تار و تحریکآمیز
است که باید آن را در کنار کتاب کازو ایشیگورو به نام
«هی چگاه مرا رها نکن» قرار داد .داستان جی مملو از پیچ
و خمهای کابوسگونهای است که خواننده را وادار م یکند
برگردد به صفحهی اول و دوباره کل داستان را بخواند».
«بار اول که کتاب را م یخوانیم ،سرگیجهآور و کند به
نظر م یآید و با وجودی که نویسندهی آن طنزنویس
زبردستی است ،هیچ اثری از طنز در آن دیده نم یشود.
اما وقتی که خواننده راز داستان را کشف م یکند ،متوجه
م یشود که این اثر قدرتی مصلوبکننده دارد و وقتی که
به پایان کتاب نزدیک م یشویم ،درم ییابیم که واقعا به

همهی این پیچیدگ یها م یارزد».
زندگی دیگران
به قلم نیل موخرجی ،انتشارات چتو و ویندوس
در مورد کتاب :حکایتی مفصل از زندگی در دههی ۱۹۶۰
در شهر کلکتهی هند که روی اسرار و رقابتهای موجود
در میان اعضای خانوادهی قوش تمرکز دارد.
در مورد نویسنده :نیل موخرجی در سال  ۱۹۷۰در شهر
کلکته متولد شد .اولین رمان او با عنوان «زندگی از هم
جدا» ،سال  ۲۰۱۰جایزهی ویژهی کانون نویسندگان بریتانیا
ب رای بهترین اثر داستانی را برد و ب رای دریافت جایزهی
ادبی جنوب آسیا نیز نامزد شد.
نظر هیئت داوران« :یک رمان غنی ،چند الیه و بسیار
جذاب که روابط درونی خانوادهها را در دوران وقوع
حوادث سیاسی بسیار مهمی در آن بخش از هند بررسی
م یکند».
نظر منتقدان :ایاس بیات ،نویسندهی قدیمی بریتانیایی
در روزنامهی گاردین نوشت« :یکی از استعدادهای مهم
نیل موخرجی ،دقیقا تصور کردن زندگی دیگران است .او
در یک مکالمهی کوتاه م یتواند از ذهن یک شخصیت
به ذهن شخصیت دیگری برود و خواننده را نیز با خود
م یبرد .او یک راوی عقل کل نیست و در کتاب او اثری
از صدای نویسنده نم یبینیم .کار او فقط خیالپردازی و
تصوی رپردازی است که ب رای بیان یک چنین حکایتی،
بهترین روش است».
چگونه م یتوان هردو نفر بود
به قلم الی اسمیت ،انتشارات همیش همیلتون
در مورد کتاب :این رمان دو قسمتی روی زندگی دو نفر
تمرکز دارد :یک دختر نوجوان که در زمانهی امروزی با
یک غم و اندوه شدید دست و پنجه نرم م یکند و یک
هنرمند دوران رنسانس که در اواسط قرن پانزدهم زندگی
م یکند.
این رمان دو جلدی در دو شکل ولی با یک جلد واحد
عرضه م یشود که در ه ریک از دو حالت ،قسمت اولیا
دوم کتاب جابهجا شدهاند .در نتیجه ،مهم نیست که کدام
یک از این دو قسمت اول خوانده شوند.
در مورد نویسنده :الی اسمیت دو بار دیگر ب رای دریافت
جایزهی ادبی بوکر نامزد شده است .در سال  ۲۰۰۵با کتابی
با عنوان «تصادفی» و در سال  ۲۰۰۱با کتابی به نام
«هوتل جهان» .او متولد سال  ۱۹۶۲در اسکاتلند است
و اولین داستان بلند او بهنام «مثل» در سال  ۱۹۹۷به
چاپ رسید.
نظر هیئت داوران« :این کتاب در مورد یک شروع دوباره،
قدرت تسل یبخش هنر ،نشاط و سرخوشی عالم تصورات،
لذت شکستن مرزها بین افراد مختلف و دورههای تاریخی
گوناگون و حتا برداشتن فاصله بین کتابهای متفاوت
است».
نظر منتقدان :الی زابت دی در هفتهنامهی بریتانیایی آبزرور
نوشت« :شکی نیست که الی اسمیت با شهامت خود در
این کتاب ،واقعا م یدرخشد .قدرت خالقانهی این کتاب
خواننده را به جلو م یراند و نفس نفس زنان به آخر کتاب
م یرساند».
جایزهی بوکر
جایزهی ادبی َمن بوکر ،که بهنام جایزهی بوکر هم شناخته
م یشود ،یکی از مهمترین جوایز ادبی دنیاست که هر
سال به بهترین رمان جدید انگلیس یزبان که نوشتهی
شهروندان کشورهای همسود بریتانیا ،جمهوری ای رلند یا
زیمباوه ،باشد ،اعطا م یشود.
نام برندهی این جایزه بهطور وسیعی در مطبوعات آورده
م یشود و بناب راین ،بردن جایزهی بوکر تأثیر فراوانی در
فروش کتاب م یگذارد .در سال  ،۲۰۰۵جایزهی دیگری
که هر نویسندهی زندهای از هر جای دنیا واجد شرایط
گرفتن آن است ،با نام جایزهی بی نالمللی بوکر معرفی
شد .نسخهی روسی این جایزه با نام جایزهی بوکر روسی
در سال  ۱۹۹۲آغاز شد( .برترینها)

7

چهارشنبه 9میزان1393 ،سال سوم شماره 678

موراتا :در ریال هيچ ارزشي برايم قایل نبودند

ستارهی جوان سابق ریال همراه يووه به مادريد
بازگشته تا با اتلتيکو روبرو شود  .او در بدو ورود
به گواليه از مدي ران و مربيان تيم سابقش پرداخت.
دو تیم اتلتیکو مادرید و یوونتوس فردا شب در
دور دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان ،در ورزشگاه
ویسنته کالدرون شهر مادرید به مصاف یکدیگر
خواهند رفت .بازگشت «آلوارو موراتا» ،بازیکن
سابق ریال و فعلی یووه به شهر مادرید و روبرو
شدن احتمالیش با اتلتیکو م یتواند اتفاق جالبی
باشد.
او در مصاحبه با  ASگفت« :در یوونتوس بسیار
خوشحالم .م یدانستم که یوونتوس یکی از
بزرگترین تیم های ایتالیا و اروپاست.با هواداران این
تیم خیلی زود ارتباط برقرار کردم و همه چیز به
خوبی پیش م یرود.تابستان سختی داشتم .یک
ماه طول کشید تا به یووه بپیوندم و پس از آن نیز

دچار مصدومیت شدم.اما االن شرایط خوبی دارم و
آماده هستم تا به تیم جدیدم کمک کنم».
موراتا در مورد دیدار حساس فردا مقابل اتلتیکو
گفت« :بازی بسیار سخت و دشواری خواهد بود.
م یدانیم که اتلتیکو در حال حاضر یکی از قدرت
های اروپاست و مطمئنم که بازی سختی با این
تیم خواهیم داشت .ما به قصد پیروزی به مادرید
آمدهایم».
ستارهی جوان اسپانیایی در مورد دلیل جدایی
اش از ریال چنین گفت« :دالیل متعددی داشت.
دوست داشتم تا در ریال ب رای من ارزش بی شتری
قایل شوند .دو سال بود که به تیم اول باشگاه راه
پیدا کرده بودم اما زمان بازی کردن که م یرسید،
گاه  5یا  6نفر دیگر به من ارجحیت داده م یشدند.
اما حاال در یووه خوشحالم چرا که روی من به
عنوان یک مهرهی مهم ،حساب باز م یکنند».



مدير ورزشي دورتموند:
بازيکنانمانخرابکاريميکنند

بروسيا دورتموند در فصل جديد بوندسليگا بعد
از شش بازي توانسته تنها هفت امتياز کسب
کند و در مکان دوازدهم جدول قرار گيرد .خط
دفاعي اين تيم بسيار ضعيف عمل کرده و
گولهاي بدي دريافت م يکند .میشایل زورک،
مدیر ورزشی این تیم ،این وضعیت را هشداردهنده
خواند .او به «بیلد» گفت« :مطمئنا ب رای این
مسئله که استارت ما در فصل جدید به هیچ
عنوان راض یکننده نبوده نم یتوان تنها یک دلیل
عنوان کرد .ولی یک چیز کامال روشن است :آمار
گولهای دریافتی ما باالست و ب هراحتی گول
م یخوریم که این موضوع تأملب رانگیز است .یعنی
روند بازی در باز شدن دروازه تیم ما تعیین کننده
نیست ،بلکه ضع فهای خودمان به گول زدن
حریف کمک م یکند .وقتی هر بار دو گول کامال
بیخود وارد دروازهتان بشود ،دیگر خیلی سخت
م یتوانید نتیجهی بازی را برگردانید .داستان وقتی

سختتر م یشود که هر بار یکی از بازیکنانتان
خ رابکاری کند» .دورتموندیها با  11گول خورده
سومین خط دفاعی ضعیف بوندسلیگا را در اختیار
دارند .برعکس مدافعان ،زورک  52ساله معتقد است
که نباید مهاجمان تیمش مثل آدریان راموس یا
چیرو ایموبیله را تحت فشار گذاشت« :ما در فصل
تابستان گفته بودیم که م یخواهیم مسئولیت خط
حمله را بین چندین نفر تقسیم کنیم .ما بدون
استثنا به هر بازیکن جدید زمان م یدهیم تا به
شرایط بوندسلیگا و نوع خاص فوتبال بازی کردن
ما عادت کند».
وضعیت فعلی دورتموند جوری نیست که بتواند
ب رای قهرمانی تالش کند« :ما در حال حاضر
مشکالت دیگری داریم و نم یتوانیم درمورد
قهرمانی حرف بزنیم .ما حاال م یخواهیم از بازی با
اندرلخت سربلند بیرون بیاییم .بعد از آن هم بردن
هامبورگ را در دستور کار داریم».



پيام مسي به رقباي بارسا در ليگ قهرمانان

ليونل مسي امروز در مصاحبه اي به رقباي
قدرتمند بارسا در ليگ قهرمانان اعالم کرد که
بارسا اين قدرت را دارد تا با غلبه بر آنها بار
ديگر قهرمان اروپا شود .لیونل مسی ،فوقستارهی
بارسلونا که در پاریس بهسر م یبرد و دیشب همراه
بارسا به مصاف پاریس سنت جرمن خواهد رفت،
در مصاحبه با «آدیداس گیمدی پالس» گفت
که بارسا با لوییس سوارز قدرت بی شتری خواهد
یافت.
وی افزود« :با لوییس سوارز ،بارسا قدرت بی شتری
پیدا خواهد کرد .هر چند او تا  25اکتبر ب رای ما

بازی نخواهد کرد اما با اضافه شدن او امیدوارم
بتوانیم بار دیگر قهرمان چمپیونزلیگ شویم.این
مهمترین هدف ما در فصل جاری است .بسیار
هیجانزدهایم و انگیرهی باالیی هم داریم .تیم
امسال ما متشکل از بازیکنان بزرگ و باتجربه
ایست .م یدانم که قهرمانی در اروپا بسیار پیچیده
و دشوار است و ما لحظات سختی را تجربه
خواهیم کرد اما معتقدم که ما این قدرت را داریم
تا بار دیگر قهرمان چمپیورنزلیگ شویم .این
مهمترین رقابت باشگاهی است و تیم های بسیار
قدرتمندی در آن حضور دارند».



مورينيو :اگر ميخواهيد بروم ،اخراج کنيد

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که تنها
در صورتي که از چلسي اخ راج شود ،از اين تيم
خواهد رفت .مورینیو سال  2007پس از شکراب
شدن رابطهاش با رومن آب راموویچ ،مالک باشگاه
از این تیم جدا شد و به اینتر پیوست .او دوران
موفقی تآمیزی در اینتر و چلسی سپری کرد و
سال  ،2013پس از جدایی رافا بنیتس ،به لندن
بازگشت .بسیاری او را جایگزین احتمالی سر
الکس فرگوسن م یدانستند ،ولی فرگی ،دیوید
مویس را به عنوان جانشین خود معرفی کرد.
مورینیو احتمال مرب یگری در تیم دیگری در
انگلیس را رد نکرد ،ولی گفت که کامال به
چلسی متعهد است .او در پاسخ به احتمال
سرمرب یگریاش در تیم دیگری در انگلیس
گفت« :اگر الزم باشد ،بله .اولویت اول من

چلسی است و به دیگر تیمها فکر نم یکنم
ولی فوتبال را م یشناسم و م یدانم که اگر
پیروز نباشم 8 ، 5 ،یا  10سال دیگر اینجا
نخواهم بود .سبک مربی گری من اینگونه
نیست زی را از حضور در مناطق امن و مطمئن
لذت نم یبرم .با شخصیت من جور درنم یآید.
تنها در صورتی از چلسی خواهم رفت که من
را نخواهند .هیچ کشور ،باشگاه یا چیز دیگری
وجود ندارد که به من انگیزهی جدایی بدهد.
من تنها وقتی خواهم رفت که آقای آب راموویچ
با من تماس بگیرد و بگوید که دیگر کار من
در تیم تمام شده است .تنها در آن روز به دنبال
راه حل خواهم بود ولی ب رای پاسخ به سوال
شما ،م یگویم که وقتی زمانش رسید به آن
فکر خواهم کرد».

ورزش
بن عطيه :الم من را
ياد توتي مياندازد

مهدي بن عطيه ،مدافع بايرن مونيخ عنوان کرد که فيليپ الم،
او را به ياد فرانچسکو توتي ،اسطوره ي رم م ياندازد .بن عطیه
در تابستان از رم به بایرن مونیخ منقتل شد و یک فصل در
کنار توتی  38ساله بازی کرد .مدافع مراکشی به شدت تحت
تاثیر مهاجم رم قرار گرفته و حاال عناون کرد که بین او و الم
شباهتهای زیادی وجود دارد.
او در مصاحبه با کوریره دلو اسپورت گفت« :در بایرن من باالترین
سطح حرفه ای گری را پیدا کردم .بازیکنانی مثل الم ،گوتزه،
آالبا و روبن به شدت قدرتمند هستند .الم من را به یاد توتی
م یاندازد.همیشه در یک باشگاه و همیشه در باالتری سطح.
آنها قهرمانان واقعی هستند».
بن عطیه سپس در رابطه با انتقالش به بایرن گفت« :در طول
نقلوانتقاالت ،باشگاههای زیادی خواهان به خدمت گرتفن من
بودند ،ولی وقتی وقتی بایرن پی شنهاد داد ،با خودم تصمیم
گرفتم که فوتبالم را در این تیم ادامه دهم .رم ب اشگاه بزرگی
است و یکی از بهترین باشگاههای فعلی اروپاست ولی بایرن
در کنار سه تیم بزرگ جهان است .ب رای کسب جام به مونیخ
پیوستم و رد کردن پی شنهاد این تیم غیرممکن بود».


نوير :براي موفقيت
بايد سخت تالش کنيم

مانویل نوير ،دروازه بان بايرن مونيخ عنوان کرد که تيمش بايد
به سختي تالش کند تا در پايان فصل به جام قهرماني دست
پيدا کند و در همين راستا ،آنها نبايد زسکا مسکو را دست کم
بگيرند .قهرمان بوندس لیگا پس از پیروزی  0-1مقابل سیتی،
حاال باید به مصاف زسکا مسکویی برود که مقابل رم1-5 ،
شکست خورده است .با این حال ،نویر عنوان کرد که زسکا
م یتواند مقابل بایرن شگفتی ساز شود اگر آنها کامال متمرکز
نباشند.
او گفت« :متوجه هستیم که این یک بازی معمولی نیست،
بلکه لیگ قهرمانان است که تجربه اش ب رای هر کسی مهم
است .به اینجا آمدیم تا  3امتیاز را کسب کنیم و به پیروزی ادامه
دهیم .این که سرمربی حریف م یگوید که ما به سیارهی دیگری
تعلق داریم ،بسیار خوب است .م یدانیم که موفقی تهای زیادی
کسب کرده ایم ولی باید به تالش کردن ادامه دهیم تا بی شتر
موفقیت کسب کنیم 3 .امتیاز به دست آورده ایم و نباید مقابل
زسکا امتیازی از دست بدهیم .ب رای این بازی کامال آماده هستیم؛
زی را م یدانیم که در لیگ قهرمانان ،همیشه اتفاقات عجیب رخ
م یدهد .ب رای همین ،این بازی را جدی خواهیم گرفت».


شقيري :بين حال و آينده گير کردهام

ژردان شقيري ،ستارهی سویسي بايرن ،از اينکه فرصت چنداني
ب راي بازي پيدا نم يکند ،ناراحت است .شقیری در دیدار بایرن
ب رابر کلن در دقیقه  75جایگزین آرین روبن شد ،اما نتوانست
هیچ کاری در زمین صورت دهد .درست است بعد از دو گولی
که بایرن به ثمر ساند ،بازی کال از تب و تاب افتاد ،ولی این
سوییسی  22ساله در حرکات فردی هم کامال ناموفق بود .او
نم یتوانست در مقابل بازیکنان حریف سد محکمی باشد؛
حتی بارد فینه که در کلن خیلی کم به او بازی م یدهند،
ب راحتی توپ را از شقیری عبور م یداد.
او بی شتر به عنوان یار تعویضی به زمین فرستاده م یشود و
تا امروز تنها در دو بازی ،نود دقیقه کامل حضور داشته است.
عدم قرار گرفتن در ترکیب ب رای دیدار مقابل پادربورن شروع
اب راز ناراحتی و نارضایتی این بازیکن بود .او بعد از بازی با
کلن گفت« :وقتی بازی داشت تمام م یشد تازه من را به زمین
فرستادند».
البته خود او م یداند که در مدتی که پی راهن بایرن را بر تن
م یکند عملکرد قابل توجهی نداشته است :صفر گول ،صفر
پاس گول .با این حال او قبول ندارد که باید سرزنش شود ،چرا
که سردرنم یآورد به چه علت مربی روی او حساب باز نم یکند:
«من واقعا نم یدانم دیگر چه باید بکنم».
او آشکارا از بودن در بایرن مونیخ ناراضی است .ممنوعیت
انتقال او در تابستان جاری هم این نارضایتی را بی شتر کرد.
در این تیم چشمانداز روشنی پیش روی او قرار ندارد .از موقعی
که فرانک ریبری مصدومیتش را پشت سر گذاشته و به ترکیب
باواریای یها برگشته است ،شقیری بیش از پیش به حاشیه انزوا
رانده شده است .با این حال ماتیاس سامر مدیر ورزشی باشگاه
بایرن شقیری را بازیکن مهمی ب رای آینده این تیم م یداند.
زمان حال که ب رای او جور دیگری به نظر م یرسد ،باید دید
آینده شرایط ب رای او واقعا بهتر خواهد شد یا خیر.

هازارد:چلسيميتواندقهرمانچمپيونزليگشود

ادن هازارد ،ستارهی چلسي ،معتقد است که اين
تيم م يتوان قهرمان رقابت هاي چمپيونزليگ
شود .این ستارهی بلجیمی در سال  2012و
تنها یک ماه بعد از قهرمانی آبی ها در لیگ
قهرمانان ،از لیل به چلسی پیوست .او معتقد
است با خرید بازیکنانی مانند سسک فابرگاس،
فیلیپه لوئیز ،دیگو کاستا و لوئیک رمی ،چلسی
م یتواند در این فصل هم در چمپیونزلیگ به
قهرمانی برسد.
او به خب رنگاران گفت« :جاه طلبی من در
چمپیونزلیگ ،همان چیزی است که از ابتدای
پیوستنم به چلسی در سر داشتم .شخصا فکر
م یکنم که م یتوانیم قهرمان این رقابت ها

شویم .فکر م یکنم با تیمی که در اختیار داریم،
این اتفاق ممکن است .البته مدعیان دیگری هم
هستند .مانند ریال که مدافع عنوان قهرمانی
است؛ بایرن مونیخ که امسال هم بسیار قوی
است .تیم های بزرگ دیگری هم هستند؛ پس
باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقی رخ خواهد
داد .ما ابتدا باید از مرحله گروهی صعود کنیم؛
این مهمترین موضوع است .البته رویای ما
قهرمانی است .هر فصل که در این رقابت ها
بازی م یکنیم ،ب رای قهرمانی به میدان م یرویم.
تیم های باکیفیتی در گروه ما حضور دارند اما
همه ما امیدواریم که بتوانیم این مسیر را تا
پایان طی کنیم».



غيبت  6هفتهاي آرون رمزي از ميادين

سايت گول ادعا کرذ که آرون رمزي ،ستارهی
خط مياني آرسنال ،به دليل مصدوميت از
ناحيه همسترينگ ،ب راي  6هفته از ميادين دور
خواهد بود .این ستارهی ولزی در دیدار این هفته
توپچی ها مقابل تاتنهام ،از ناحیه همسترینگ
دچار کشیدگی شد و ب رای چند هفته نمی تواند
تیمش را همراهی کند .ضمن اینکه میکل آرتتا،
کاپیتان اسپانیایی آرسنال ،هم ب رای دو تا سه
هفته ،به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه ماهیچه
پشت ساق پا ،از میادین دور خواهد بود.
این در حالی است که تیم آرسن ونگر در دو
دیدار بعدی اش باید به ترتیب در چمپیونزلیگ
و لیگ برتر مقابل گاالتاسرای و چلسی به

میدان برود و غیبت این دو بازیکن م یتواند
ضربه بزرگی به این تیم باشد .عالوه ب راین،
گفته م یشود که حضور لورن کوشیلنی ،مدافع
فرانسوی آرسنال ،هم در دیدار مقابل گاالتاسرای
در هاله ای از ابهام قرار دارد .او از ناحیه تاندون
پاشنه آشیل پا آسیب دیده است .باید به اینها
جک ویلشر را هم اضافه کرد که در دیدار مقابل
تاتنهام از ناحیه قوزک پا آسیب دید و فردا
مشخص خواهد شد که ب رای چه مدت نمی
تواند تیمش را همراهی کند .البته به نظر نمی
رسد که مصدومیت او چندان جدی باشد؛ اما با
توجه به اینکه او از این ناحیه سابقه مصدومیت
شدید دارد ،شاید ونگر در مورد او احتیاط کند.



اشلي کول :قصد جدايي از رم را ندارم

اشلي کول ،مدافع رم شايعات مبني بر جدايي
اش از اين تيم را رد کرد و گفت که از زندگي
در ايتاليا لذت م يبرد .مدافع سابق تیم ملی
انگلیس ،در تابستان پس از اتمام قراردادش با
چلسی  ،به رم پیوست و گزارشها حاکی از آن
بود که او از زندگی در ایتالیا راضی نیست .با
این حال ،کول این موضوع را رد کرد.
او گفت« :از بازی کردن در ایتالیا لذت م یبرم
و عاشق ایتالیا هستم .بازیکنان از لحاظ
تکنیکی متفاوتند زی را با تحت هدایت رودی
گارسیا ،سرعت در تیم بسیار مهم است .او مارا
تشویق م یکند که خوب بازی کنیم و من این
را دوست دارم .لیگ برتر را دوست دارم ولی
از حضور در جایی که فعال هستم هم لذت

م یبرم .تصمیمم ب رای جدایی از چلسی اشتباه
نبود .آن  8سال ب رایم خیلی اهمیت داشت
ولی در حال حاضر من بازیکن رم هستم.
م یتوانم از حال حاضرم بهتر شوم اگر بی شتر
فرصت بازی کردن پیدا کنم».
کول سپس از تقابلش با فرانک لمپارد در دیدار
بین دو تیم در لیگ قهرمانان گفت« :دیدن
جو هارت و فرانک لمپارد بسیار خوب خواهد
بود .انتظار بازی کردن مقابلشان را نداشتم و
حاال دیدن آنها در ترکیب تیم ،ب رایم جالب
است .از حضور لمپارد در سیتی متعجب شدم؟
واقعا نه .همهی ما م یدانیم که سیتی تیم
بزرگی است و وقتی مقابل چلسی گولزنی کرد،
در واقع وظیفهاش را انجام م یداد».



اورا :از سوارز کينهاي ندارم

پاتريس اورا ،مدافع يوونتوس عنوان کرد که از
لوئيس سوارز ،مهاجم سابق ليورپول کينه اي
به دل ندارد .در دوران حضور این دو در لیگ
برتر ،سوارز به دلیل توهین نژادپرستانه به اورا با
 8جلسه محرومیت و جریمهی مالی روبرو شد.
اورا در مصاحبه با Le Repubblica
گفت« :سوارز به من  7بار «کاکا سیاه»
گفت .به من موز پرتاب شده و فریادها و
توهین های زیادی شده ولی نم یتوانم این

را قبول کنم .سوارز حریف من بود و باید
واکنش نشان م یدادم.از خودم پرسیدم :چه
کاری باید انجام بدهم؟ یک مشت به صورتش
بزنم که در سراسر جهان پخش شود ،بچه ها
ببینند و دو سال محروم شوم؟ او را بخشیدم.
همچنین به او به عنوان بهترین بازیکن لیگ
برتر رای دادم .یک بازیکن هیچگاه کینه به
دل نم یگیرد و او من را نگران نم یکند ،چه
نژادپرست باشد یا نه».



مورينيو :کاستا در دو ديدار بعدي فيکس است

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که
ديگو کاستا ،مهاجم اين تيم مقابل اسپورتينگ
ليسبون و آرسنال بازي خواهد کرد .کاستا
عملکرد فوقالعادهای در شروع در چلسی
داشته و  8گول در  7بازی به ثمر رسانده است
و اختالف زیادی با دیگر رقبا در جدول گولزنان
برتر جزیره دارد .با این حال ،او کامال آماده
نیست و مشکل همسترینگ زانویش ،مانع
بازی کردن او مقابل شالکه شد .مورینیو عنوان
کرد که کاستا در این دو دیدار بازی خواهد
کرد ولی همچنین گفت که از حضور کاستا در
اردوی تیم ملی اسپانیا م یترسد.
او گفت« :دیگو کاستا مقابل لیسبون بازی
خواهد کرد و امیدواریم که مقابل آرسنال هم
به میدان برود او احتماال در بهترین فرمش
نخواهد بود .تقریبا در تمرینات هیچ کاری
انجام نم یدهد .استراحت م یکند تا مشکل
زانویش برطرف شود» .مورینیو سپس تأیید
کرد که دیدیه دروگبا نیز به دلیل مصدومیت با

تیم سفر نخواهد کرد .او گفت« :دیدیه دروگبا
هم چند هفتهای از میادین به دور خواهد بود.
مشکل او زانویش است و نم یتواند با تیم سفر
کند».
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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

