دشمناشتباهی
نوبت کرزی

کرزی به یکی از قشرهای ممتاز افغانستان تعلق داشت .او در سال  1957میالدی در یک
خانوادهی زمیندار برجسته در دهکدهی کرز ،در حاشیهی شهر قندهار تولد شده بود .پدر و
پدرکالن کرزی ،هردو در زمان خود ،عضو شورای ملی افغانستان بودند .پدرکالن او به حیث
سخنگوی (منشی) مجلس سنا و پدرش،عبداالحد کرزی،به حیث معاون سخنگوی مجلس
نمایندگان کار کرده بود .آنها به قبیلهی کوچک پوپلزی تعلق داشتند که بخشی از قبیلهی
حاکم درانی به شمار میرفتند و از چندین قرن بدینسو ،بر افغانستان حکومت کرده بودند.
کرزی دورهی لیسه را در کابل و تحصیالت دانشگاهیاش را در هندوستان و در دانشگاه
شیمله ( )University of Simlaبه پایان رسانده بود .شیمله پایتخت تابستانی راجهای
بریتانیایی ،پیش از استقالل هندوستان بود.
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دادستانی کل:
بازرسی پروندههای کابل بانک نهایی شده است
اتحادیهیاروپانزدیکبهیکونیم
میلیاردیوروبهافغانستانکمکمیکند

صفحه2

صفحه 2

نهاد قضایی کشور
نیازمند اصالحات بنیادی است

بر بلندای بالندگی،
تسلیم رنج غربت نشد

رییس جمهور احمدزی به روز پنجشنبه از زندان پلچرخی که یکی از زندانهای بزرگ کشور است،
دیدار کرد و با زندانیان رو در رو در مورد مشکالتشان گفتوگو نمود .او در این دیدار به دادستانها
(سارنواالن) دستور دادند که تا دوشنبه 21 ،میزان وضعیت زندانیان بیسرنوشت را روشن کنند .در
صورتی که این مأموریت را در زمان مذکور انجام ندهند ،از مسئولیتهایشان برکنار شده و خود آنها
را بهجای زندانیان بیسرنوشت به زندان خواهد انداخت .رییس جمهور غنی هدف از بررسی وضعیت
زندانیان و دیدارش از زندان مرکزی پلچرخی را اصالحات در سیستم عدلی و قضایی کشور بیان
کرد .زندانیان فهرستی را به رییس جمهور نشان دادهاند که به تعداد ده نفر از زندانیان از  13-9سال
را بدون سرنوشت در زندان مرکزی پلجرخی زندانی بودهاند و به پروندهی قضایی آنها رسیدگی
نشده است .اما معاون دادستانی کل کشور ،آقای رحمتاهلل نظری به خبرنگاران گفته که هیچ یکی از
زندانیان بیسرنوشت نیستند و پروندهی قضایی آنها در مراحل محاکم ابتدایی ،استیناف و تمیز وجود
دارند و در روز دوشنبه پروندهی تمامی زندانیان را در اختیار رییس جمهور قرار میدهند.
نهاد قضایی و عدلی پاسبان امنیت و حقوق شهروندان است .باید از هرگونه فساد و ظلم پاک باشد.
تحقیقات و گزارشهایی که از نهادهای قضایی و زندانهای کشور صورت گرفته ،بهروشنی نشان
میدهند که کارکرد این نهاد دارای نارسایی بوده و از فساد و احمال در مسئولیتهایش مبرا نیست.
دیدار رییس جمهور از زندان پلچرخی و بررسی پروندهی زندانیان یک گام ابتدایی برای اصالح نهاد
عدلی و قضایی کشور میباشد .تنها بررسی پروندهی زنانیان پلچرخی نمیتواند نارساییها را از این
نهاد رفع کند .نه تنها در زندان پلچرخی زندانیهای زیادی...
صفحه3

حسین علی کریمی در سال  1369خورشیدی در ولسوالی جاغوری والیت غزنی زاده شد .در دامن
خانوادهای گمنام و معمولی ،پرورش یافت .پدرش ،محمدابراهیم کریمی ،در ام ِر پرورش و تربیت
او ،بسیار کوشید و مدام از کودکیهای پسرش به نیکی یاد میکند .حسین علی ،وقتی شش سال
داشت ،شامل لیسهی استاد شریفی حوتقول شد .تا صنف هفتم ،شاگرد اول صنفش بود .پس از آن
تا فارغ شدن از صنف دوازدهم ،به دوم نمرگی صنفش بسنده کرد .پس از گذراندن کانکور و راهیابی
به دانشگاه پولیتخنیک ،در آزمون بورسهای تحصیلی دولتی شرکت کرد و موفق شد که بورس
تحصیلی دولتی در مقطع لیسانس را از کشور هند بهدست آورد .در سال  1388خورشیدی ،با گروهی
از دانشجویانی که در آزمون بورس تحصیلی هند موفق شده بودند ،به هند رفت .حسین علی ،در
دانشگاه پونه ،رشتهی اقتصاد تجاری را انتخاب کرد و پس از سه سال ،با درجهی «شاگرد اولی
پایان دورهی لیسانس ،او تصمیم گرفت که فوق
فوقالعاده» ،از دانشگاهش لیسانس گرفت .پس از ِ
لیسانسش را با هزینهی شخصی بخواند .بالفاصله ،پس از ختم لیسانس ،وارد مقطع ماستری اقتصاد
تجاری شد و پس از دو سال ،با درجهی «شاگرد اولی» ،گواهینامهی ماستریاش را از دانشگاه پونه
بهدست آورد .حسین علی اکنون به کابل برگشته است.

مجلسنمایندگان:اشرفغنی
کابینهی پیشنهادیاش را اعالم کند

صفحه2

اشرف غنی،
رییسجمهورجدیدافغانستان

صفحه4

دستآوردهای علمی و تحقیقی
حسین علی ،شش سال تمام ،بدون اینکه حتا یکی از تعطیالت یکونیم ماههی میان سمستر
دانشگاه را به کابل برگردد ،درسهای رسمی دانشگاه و فعالیتهای...
صفحه4

چطورابوالنگیریم
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توقعاتمردم
از حکومت جدید



هادی صادقی

مردم افغانستان انتظارهای زیادی از حکومت جدیدشان دارند.
مردم امیدوارند که شروع به کار حکومت جدید ،سرآغاز فصل
جدیدی باشد که تحول ،تغییر مثبت و پیشرفت را در زندگی
و کشورشان پدید آورده و از گذشتهی نابهسامان ،ناامن و
درماندهی یکدههی گذشته عبور کنند .مردم افغانستان به
انتخابات به چشم فرصتی برای تحول و تغییر مینگریستند و
دقیقا به همین خاطر بود که در دو مرحلهی انتخابات علیرغم
تهدیدها و چالشهای فراوان ،بهصورت گسترده به پای
صندوقهای رایدهی شتافتند .مردم افغانستان میدانند که
روند جاری در کشور و رویهی سیاسی و دولتداری که در
سیزده سال گذشته از سوی رییس جمهور و حکومت قبلی
اختیار شده بود ،برای نیازها و شرایط افغانستان پاسخگو نیست
و نیاز به تغییر استراتژیها و تاکتیکها در امر دولتداری
میباشد .سیزده سال گذشته علیرغم دستآوردهای
چشمگیرش و فرصتهایی که برای مردم خلق شد اما به
رویهای کلیشهای تبدیل شده و استراتژیها و سیاستهای
دولت در بسیاری از عرصهها به بنبست خورد و به شکست
انجامید .سیاست آشتیجویانهی دولت در خصوص جنگ و
صلح با طالبان ،مشی محافظهکارانه و سهلانگارانه در زمینهی
مبارزه با فساد اداری ،بیتفاوتی در برابر رشد ساختارها و
قدرتهای موازی ،رشد رویهی اندیوالی و تیکهداری قومی
و سیاسی در کشور و بیثباتی در سیاست خارجی افغانستان
از جملهی رویههای اشتباه و غیرمؤثر حکومت قبلی بودند که
همگی به بنبست خوردند .بنابراین ،مردم افغانستان اکنون در
روزهای نخست حکومت جدید ،تجربهی سیزده سال گذشته
را در پیش چشمانشان دارند و رویههای اشتباه و ناکام گذشته
را یکی یکی میدانند و از اینرو ،از حکومت جدید توقع دارند
که این رویهها را کنار نهاده و تغییرات جدی در سیاستهای
داخلی و خارجیاش وارد کند.
رییس جمهور غنی و تیم جدیدی که قرار است جای حکومت
قبلی را بگیرد ،تجربهی سیزده سال گذشته را در پیش
چشمانشان دارند و انتظار میرود که با درک رویههای اشتباه
و سیاستهای نادرست سیزده سال گذشته ،مشی جدیدی را
روی دست گیرند و نگذارند که مردم افغانستان بار دیگر شاهد
از دست رفتن فرصتهایشان باشند.
ظاهرا به نظر میرسد که رییس جمهور غنی ارادهی تغییر
مثبت و تحول را دارد .او کارش را با گامهای جدی و قاطع
در مبارزه با فساد اداری و اصالحات انجام داد .هم اکنون
نیز قاطعانه روی برنامهی اصالحات در ساختارهای اداری
افغانستان کار میکند .در خصوص جنگ و صلح با طالبان
نیز حداقل چند حرف روشن و قاطعانه گفته است که حداقل
نشان میدهد ،نوع نگاه او به این موضوع جدی و متفاوت
از رییس جمهور کرزی است .در حال حاضر او به تنهایی و
یکتنه به جنگ مافیای فساد و اختالس رفته و تا این دم که
بهپای فرمانهای قاطعانه و حرفهایش بوده است .هشدارها
و اقدامهای تازهی او در پیکر خواب رفته و تنبل بروکراسی
دولت افغانستان نیز تأثیر کرده است .در طول یک هفتهی
گذشته ،مسئوالن وزارتخانهها و دیگر نهادهای دولتی در
تالش شفافسازی پروندهها و اموراتشان بوده و تالش
میکنند که به رییس جمهور جدید افغانستان گزارش قابل
قبولی از کارکردهایشان بدهند .صدها و هزاران پروندهی
فراموش شده که در طول سیزده سال گذشته بهخاطر سستی
ادارات و در گرداب فساد اداری فراموش شده بودند ،اکنون به
گردش افتادهاند.
این اقدامها امیدهای زیادی را برای مردم افغانستان ایجاد
کردهاند .مردم اکنون چشمانداز آینده را روشنتر میبینند و
شبح ترسناک و مایوس کنندهای که یکماه پیش و در گیر
و دارهای جنجالهای انتخاباتی خلق شده بود ،برطرف شده
و مردم افغانستان آیندهیشان را روشنتر میبینند .دولت به
تنهایی از عهدهی این انتظارها برآمده نمیتواند .باید مردم
افغانستان نیز حکومت جدیدشان را در مبارزه با فساد اداری و
ایجاد اصالحات کمک کرده و در ایجاد تحول و تغییر مثبت در
زندگی و کشورشان ،حکومت جدید را کمک کنند.



دادستانی کل:
بازرسی پروندههای کابل بانک نهایی شده است

اطالعات روز :مسئوالن دادستانی کل
کشور اعالم کردند ،بازرسی پروندههای کابل
بانک نهایی شده و این پروندهها برای طی
مراحل به دادگاه ارسال شدهاند .بصیر عزیزی،
سخنگوی دادستانی کل دیروز در یک
نشست خبری در کابل گفت که به روز شنبه
هفتهی روان  ۳۱جلد پروندهی قضیهی کابل
بانک را به دادگاه استیناف ارسال کردیم.
او ابراز امیدواری کرد که دادگاه در مورد
پروندههای قضیهی کابل بانک فیصلهی
عادالنه کند .از سویی هم ،عزیزی گفت

که هفت نفر از جملهی  ۲۱متهم قضیهی
اختالس کابل بانک چند روز پیش به کمک
مأموران پولیس بازداشت شدند .او افزود که
افراد بازداشت شده ،شامل طارق میران،
محمدقسیم رحیمی ،شیر آقا ،بسماهلل ،محبوب
شاه فروتن و محمدعارف سالک اند.
شیرخان فرنود ،رییس پیشین کابل بانک و
خلیل فیروزی ،معاون پیشین کابل بانک نیز
در حال حاضر زندانی اند .عزیزی میگوید
که در حال حاضر تالشها برای بازداشت
تمام متهمان قضیهی کابل بانک ادامه

دارد« :برخی از این متهمان در سایر ادارات
مصروف کار اند و دادستانی امر بازداشت آنان
را صادر کرده است».
عبدالقدیر فطرت ،رییس پیشین بانک مرکزی
یکی دیگر از متهمان قضیهی کابل بانک
است .او پس از متهم شدن در فساد مالی کابل
بانک به امریکا رفت و اکنون در این کشور
بهسر میبرد .ولی فطرت گفته است ،اگر
مطمئن شود که فیصلهی عادالنه در محاکمه
صورت میگیرد ،دوباره به کشور برمیگردد.
با این حال ،عزیزی میگوید ،دادگستری

کشور از طریق کسانی که متهمان این
پرونده را ضمانت کردهاند و پولیس انترپول
در صدد بازداشت متهمان این پرونده است.
اشرف غنی در دومین روز کاری خود حکم
بازرسی پروندههای کابل بانک را صادر کرد
کونیم ماه
و به نهادهای عدلی و قضایی ی 
مهلت داد تا بررسی این پروندهها را تکمیل
کند .کابل بانک سه سال قبل بر اثر فساد
مالی سهمدارانش ورشکست شد و اکنون
میلیونها دالر سپردههای مردم در این بانک
ناپدید است.

اتحادیهی اروپا نزدیک به یکونیم میلیارد یورو به افغانستان کمک میکند

اطالعات روز :عمر زاخیلوال ،مشاور
اقتصادی رییس جمهور غنی برای رشد
اقتصادی کشور توافقنام های را با اندریس
پایبلگس ،کمیشنر اتحادیهی اروپا در امور
انکشافی به امضا رسانده است .این توافقنامه
در واشنگتن به امضا رسیده که بر اساس آن،

اتحادیهی اروپا نزدیک به یکونیم میلیارد
یورو را به افغانستان کمک خواهد کرد.
عمر زاخیلوال میگوید که حکومت این
پول را در بخش تقویه و انکشاف اقتصادی
کشور به مصرف میرساند .او افزود ،این
کمک در بخشهای زراعت ،انکشاف دهات،

صحت و تطبیق قانون به مصرف میرسد.
در همین حال ،کمیشنر اتحادیهی اروپا در
امور انکشافی تأکید کرده که این کمک
نشاندهندهی ادامهی کمکهای درازمدت
این اتحادیه به افغانستان است.
او ابراز امیدواری کرده که با این کمکها

زندگی مردم افغانستان بهبود یابد و زمینهی
کار برای آنان فراهم شود .پس از امضای
پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن ،امریکا
و اروپا تعهد کردند که به کمکهایشان
به افغانستان در بخشهای مختلف ادامه
میدهند.

مجلس نمایندگان :اشرف غنی کابینهی پیشنهادیاش را اعالم کند

اطالعات روز :شماری از اعضای مجلس
نمایندگان از اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور جدید کشور خواستند که هرچه زودتر
کابینهی پیشنهادیاش را اعالم کند .آنان در
نشست عمومی دیروز این مجلس تأکید کردند
که در کابینهی جدید نباید اشخاص آلوده به
فساد حکومت حامد کرزی ،رییس جمهور
سابق کشور گماشته شوند.
غالم حسين ناصرى ،عضو مجلس نمایندگان
گفت که در صورتی که افراد آلوده به فساد
حکومت دورهی قبلی در کابینهی جدید
گماشته شوند ،مبارزه با فساد در کشور هرگز

تحقق پیدا نخواهد کرد .از سویی هم او از
اقدامهای رییس جمهور در جریان ده روز
گذشته در مبارزه با فساد اداری استقبال کرد
و افزود که از این اقدامها حمایت میکنیم.
بهدنبال آن ،فکوری بهشتى ،عضو ديگر
مجلس بر مبارزه با فساد اداری در تمام
نهادهای دولتی تأکید کرد و گفت که در
کابینهی جدید اشخاص پاک ،کارا و صادق
به وظایف گماشته شوند .این عضو مجلس
همچنان از اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور جدید خواست که کابینهی خود را
هرچه زودتر اعالم کند.

این در حالی است که عبدالعلی محمدی،
مشاور حقوقی اشرف غنی چندی پیش گفت
ی خو د را  ۴۵روز پس
که رییس جمهور کابین ه 
از مراسم تحلیف تشکیل خواهد داد .مراسم
تحلیف ریاست جمهوری حدود دو هفته پیش
برگزار شد و چند روز پس از آن ،رییس جمهور
تمام وزیران کابینه و والیان را با صدور فرمانی
سرپرست تعیین کرد.
در حال حاضر شهروندان و کارمندان این
ادارهها انتظار وزیران و مقامهای تازه را دارند.
در همین حال ،عبيداهلل رامين ،عضو مجلس
گفت که کار حکومت جدید تازه آغاز شده و

این حکومت ،بايد نخست قانون «تشکيالت
اساسى دولت» را برای تصويب به مجلس
ارسال کند و بعد وزیران و چهار رياست
مستقل را برای کسب راى اعتماد به مجلس
معرفی کند .او افزود که هم اکنون  ٢٥وزارت
در کشور فعالیت دارند؛ در حالی که ما از ١٤
تا  ١٥وزارت بيشتر نياز نداریم .صالح محمد
سلجوقى ،معاون دوم مجلس نمایندگان که
ریاست دیروز این مجلس را بر عهده داشت،
بر مبارزه با فساد اداری تأکید کرد و گفت که
حکومت جديد در امر مبارزه با فساد داری
گامهای اساسی بردارد.

فرماندهپولیسکنر:
پاکستان قصد تسخیر برخی از مناطق شرقی را دارد

اطالعات روز :مقامهای امنیتی والیت کنر
اعالم کردند ،نظامیان پاکستان پس از امضای
پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن157 ،
موشک را بر برخی از مناطق این والیت پرتاب
کردهاند .در این حمالت یک تن زخمی شده
و بخشی از جنگالت والیت کنر نیز تخریب
شده است .به نقل از طلوع نیوز ،عبدالحبیب
سیدخیلی ،فرمانده پولیس والیت کنر گفت،
پاکستان با ادامهی حمالت موشکی و پیشروی
به خاک افغانستان ،قصد تسخیر مناطق شرقی
این والیت را دارد.
با آغاز کار رییس جمهور جدید و امضای پیمان
امنیتی با امریکا و ناتو ،شهروندان ابراز امیدواری

کردند که حمالت راکتی و موشکی ملیشههای
پاکستانی بر مناطق کشور متوقف شوند؛ اما این
حمالت همچنان ادامه دارد .فرمانده پولیس کنر
دیروز گفت ،نظامیان پاکستان در دو روز گذشته
دستکم  33موشک را بر ولسوالی دانگام این
والیت پرتاب کردهاند.
به گفتهی او ،این موشکها که از بخشهای
«مهمند ایجنسی» پاکستان پرتاب شده،
تلفات جانی نداشتهاند .مهمند ایجنسی در
مناطق قبایلی پاکستان موقعیت دارد و در
آنجا شورشیان طالب و قاچاقبران مواد مخدر
نیز فعالیت دارند .در همین حال ،شماری از
کارشناسان نظامی از اشرف غنی خواستهاند

که در برابر حمالت پاکستان و شورشیان
سهلانگاری نکند.
این در حالی است که پیشتر شماری از اعضای
مجلس سنا با انتقاد از اشرف غنی احمدزی گفته
بودند که رییس جمهور در تشریح برنامههای
خود پس از ادای مراسم تحلیف ،موقف واضح و
جدیای را در برابر حمالت پاکستان ارائه نکرد.
به باور آنان ،تضرع در برابر مداخالت آشکار
پاکستان ،مداخالت آن کشور در افغانستان را
افزایش خواهد داد.
اشرف غنی پس از ادای مراسم تحلیف در
تشریح برنامهی خود برای تأمین ثبات و رشد
اقتصادی در کشور از پنج حلقه یاد کرد و

حلقهی اول را به کشورهای همسایه نبست داد:
«بیثباتی در این کشورها ،با بیثباتی افغانستان
ارتباط دارد؛ روی همین دلیل ،ما نیاز داریم
که با کشورهای همسایه یک پیمان همکاری
منطقهای را به امضا برسانیم».
موشک و راکتپراکنی نظامیان پاکستان از چهار
سال بدینسو بر برخی از مناطق ولسوالیهای
دانگام ،مره وره ،شیگل و سرکانوی کنر ادامه
دارد .بر اساس آمارهای ارائه شده ،پاکستان تنها
در سال روان بیش از  4هزار موشک و راکت را
بر این والیت پرتاک کرده است .در این حمالت
تعدادی از افراد ملکی کشته و دهها تن دیگر
زخمی شدهاند.

جنجالهایکمیسیونانتخاباتوشکایتهایانتخاباتی
اطالعات روز :کمیسیون مستقل انتخابات
و شکایتهای انتخاباتی از چند روز بدینسو
در مورد بررسی محلهای رایدهی انتخابات
شوراهای والیتی جنجال دارند .به روز پنجشنبه
هفتهی گذشته کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی نتایج فیصلههایش را در مورد ابطال
آرای انتخابات شوراهای والیتی به کمیسیون
انتخابات ارسال کرد.
پس از آن کمیسیون انتخابات اعالم کرد
که یک سلسله نواقص در تصمیمگیریهای
کمیسیون شکایتهای انتخاباتی کشور در
مورد رسیدگی به شکایتها وجود دارند.
نورمحمد نور ،سخنگوی این کمیسیون گفته
بود که کمیسیون شکایتها باید در مورد ابطال

آرای برخی از محلها که دالیل ابطال آن
روشن نیست ،وضاحت بدهد.
او گفته بود که کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی مکلف است پس از مدت  ۲۴ساعت
به اعتراضهای کمیسیون انتخابات وضاحت
کامل بدهد .اما کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی روز گذشته در واکنش به این
اظهارات گفت که فیصلههای این کمیسیون بر
اساس اسناد و مدارک دقیق صورت گرفتهاند.
ریدا عظیمی ،معاون کمیسیون شکایتهای
انتخاباتی به رسانهها گفت که مشکل اصلی
بین کمیسیون مرکزی انتخابات و دفترهای
والیتی این کمیسیون است« :گزارشهایی که
از سطح والیتها به کمیسیون مرکزی رسیده،

درست نیستند .کار کمیسیون شکایتها بر
اساس اسناد و مدارک دقیق صورت گرفته
است».
انتخابات شوراهای والیتی همزمان با انتخابات
دور اول ریاست جمهوری ،به تاریخ ١۶حمل
سال جاری برگزار شد و در این انتخابات،
نزدیک به  ٢۶٠٠نامزد ،بهشمول  ۳۰۸زن با
هم رقابت کردند .کمیسیون مستقل انتخابات،
به تاریخ  ٣٠ثور نتایج ابتدایى انتخابات
شوراهای والیتی را اعالم کرد و بر اساس آن،
 ۴۵۸تن ،بهشمول  ۹۷زن برنده اعالم شدند.
قرار بود نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی
بعد از بررسی و رسیدگی به شکایتهای
انتخاباتی ،به تاریخ  ١٧جوزای سال جاری

اعالم شود؛ ولی به دلیل جنجالهای انتخابات
ریاست جمهوری به تأخیر افتاد .حال که
جنجال انتخابات ریاست جمهوری پایان یافته
و کار رییس جمهور جدید جریان دارد ،نامزدان
شوراهای والیتی خواهان اعالم نتایجشان اند.
آنان از کمیسیون انتخابات خواستهاند که
نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی را
هرچه زودتر اعالم کند .اما کمیسیون مستقل
انتخابات از تمام نامزدان انتخابات شوراهای
والیتی خواسته است که بهخاطر اعالم
نتیجهی نهایی ،از صبر و حوصله کار بگیرند.
گفتنی است که هنوز مشخص نیست نتایج
نهایی انتخابات شوراهای والیتی چه زمانی
اعالم میشود.

نهادقضاییکشور
نیازمنداصالحاتبنیادیاست
 فرهادخراسانی
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

اشرف و داشتههایش!

رییس جمهور احمدزی به روز پنجشنبه از زندان پلچرخی که
یکی از زندانهای بزرگ کشور است ،دیدار کرد و با زندانیان
رو در رو در مورد مشکالتشان گفتوگو نمود .او در این
دیدار به دادستانها (سارنواالن) دستور دادند که تا دوشنبه،
 21میزان وضعیت زندانیان بیسرنوشت را روشن کنند .در
صورتی که این مأموریت را در زمان مذکور انجام ندهند ،از
مسئولیتهایشان برکنار شده و خود آنها را بهجای زندانیان
بیسرنوشت به زندان خواهد انداخت .رییس جمهور غنی
هدف از بررسی وضعیت زندانیان و دیدارش از زندان مرکزی
پلچرخی را اصالحات در سیستم عدلی و قضایی کشور بیان
کرد .زندانیان فهرستی را به رییس جمهور نشان دادهاند که
به تعداد ده نفر از زندانیان از  13-9سال را بدون سرنوشت در
زندان مرکزی پلجرخی زندانی بودهاند و به پروندهی قضایی
آنها رسیدگی نشده است .اما معاون دادستانی کل کشور،
آقای رحمتاهلل نظری به خبرنگاران گفته که هیچ یکی از
زندانیان بیسرنوشت نیستند و پروندهی قضایی آنها در
مراحل محاکم ابتدایی ،استیناف و تمیز وجود دارند و در روز
دوشنبه پروندهی تمامی زندانیان را در اختیار رییس جمهور
قرار میدهند.
نهاد قضایی و عدلی پاسبان امنیت و حقوق شهروندان
است .باید از هرگونه فساد و ظلم پاک باشد .تحقیقات و
گزارشهایی که از نهادهای قضایی و زندانهای کشور

صورت گرفته ،بهروشنی نشان میدهند که کارکرد این نهاد
دارای نارسایی بوده و از فساد و احمال در مسئولیتهایش
مبرا نیست .دیدار رییس جمهور از زندان پلچرخی و بررسی
پروندهی زندانیان یک گام ابتدایی برای اصالح نهاد عدلی
و قضایی کشور میباشد .تنها بررسی پروندهی زنانیان
پلچرخی نمیتواند نارساییها را از این نهاد رفع کند .نه تنها
در زندان پلچرخی زندانیهای زیادی بیسرنوشت میباشند
و پروندههای آنها در وقت و زمان معینش بررسی نشدهاند،
بلکه این مشکل در تمامی زندانهای کشور وجود دارد .دو
هفته قبل ،زندانیان والیت هرات بهخاطر عدم بررسی به
پروندهی جزایی و طوالنی شدن محاکمهیشان ،اعتصاب
غذایی نموده بودند و اقارب آنها در بیرون از زندان طی
تظاهراتی ،خواهان عدالت شدند و یکی از زندانیان در مقابل
دوربین خبرنگاران گفت« :اگر به وضعیت بیسرنوشتی آنها
توجه نشود ،بار دیگر اعتصاب خواهد کرد و اگر نشد ،خود
را خواهد کشت» .رییس جمهور یک هیأت را برای بررسی
و ضعیت زندانیان به هرات فرستاد .دریافتهای این هیأت
نشان داده است که وضعیت زندانیان در زندان والیت هرات
نگران کننده میباشد .سید مراد شریفی ،رییس این هیأت به
خبرنگاران گفته است که فساد اداری و اخالقی در زندان این
والیت وجود دارد .همینگونه ،در تمامی زندانهای کشور
وضعیت زندانیان همینگونه است .بر عالوهی آنکه پروندهی

زندانیان بهموقع بررسی نمیشوند ،فساد اداری هم در آن
وجود دارد.
نارساییهای زیادی در کارکرد نهاد قضایی و عدلی کشور
وجود دارند .مهمترین آنها عبارت اند از عدم بررسی بهموقع
پروندهی دعواهای حقوقی و جزایی در محاکم ،رشوهخواری و
عدم رعایت معیارهای الزم حقوقی و قانونی .ریشهی تمامی
این نارساییها در این است که سیستم قضایی کشور هنوز
بر معیارهای قدیمی استوار میباشد و با معیارهای جدید عیار
نگردیده است .مشکل دیگر این است که اکثر دادستانها و
قاضیها افرادی میباشند که از نظر سنی به کهولت رسیدهاند
و در مورد رشتهی کاریشان از تیوریها و معیارهای جدید
بیخبر اند .از این لحاظ ،نمیتوانند کیفیت و کارکرد نهاد
قضایی کشور را بهبود بخشند .اگر دولت جدید میخواهد
نهادهای قضایی کشور اصالح شوند ،الزم است که نیروی
جوان و کادرهای ورزیدهی حقوقی را در سطح رهبری و امور
اجرایی این نهاد بگمارد و معیارهای جدید را در نظام قضایی
کشور عیار سازد.
اگر این راهکار در خصوص اصالح نظام قضایی کشور انجام
نشود ،نهاد عدلی و قضایی کشور که یک جزو مهم ساختار
نظام میباشد و در تأمین امنیت ،حراست از حقوق شهروندان
و پاسداری از عدالت نقش مهمی را به عهده دارد ،از کارکرد
سالم و حیثیت قابل اعتبار برخوردار نمیشود.



ت کاریاش قرار دهد
نظرسنجی تازه :رییس جمهور تأمین امنیت را در اولوی 

اطالعات روز :در یک نظرسنجی تازه 46 ،درصد مصاحبه
شوندگان در  34والیت کشور از رییس جمهور اشرف غنی
خواستهاند که تأمین امنیت سراسری را در اولویت کاری خود قرار
دهد .این نظرسنجی از طرف روزنامهی هشت صبح و به حمایت
مالی سازما ن توانمندی وابسته به شورای فرهنگی بریتانیا انجام
شده است ٤٦٦٨ .تن یا  63درصد از شرکت کنندگان در این
نظرسنجی مرد و  ٢١٥٤تن یا  31درصد آنان زن بودهاند .در
این نظرسنجی مبارزه با فساد ،ارتقای سطح معارف و تحصیالت
عالی ،آزادی بیان ،تأمین حقوق بشر و سیاست خارجی از
اولویتهای بعدی رییس جمهور شناخته شدهاند.

نظرسنجی یاد شده در جریان جنجالهای انتخاباتی ،در سه ماه
پیش از اعالم نتایج نهایی رییس جمهور انجام شده و گزارش آن
دیروز در یک نشست خبری در کابل منتشر شد .بر اساس این
نظرسنجی ۲۹ ،درصد مصاحبه شوندگان گفتهاند ،رییس جمهور
باید ایجاد فرصتهای شغلی را در اولویت برنامههای کاری خود
قرار دهد .بیش از نیمی از مصاحبهشوندگان  ۱۸تا  ۳۰ساله اند و
 11درصد از کل شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتهاند که
بهبود کیفیت مرکزهای آموزشی ،بهویژه در مکتبها و دانشگاهها
در اولویت رییس جمهور باشد .مطابق این نظرسنجی ۸ ،درصد
از مصاحبه شوندگان گفتهاند که اشرف غنی باید مبارزه با فساد را

در اولویت کاری خود قرار دهد.
 ۹۰درصد مصاحبه شوندگان گفتهاند که رییس جمهور این کار
را از برخورد با مقامهای بلندپایه و افراد بانفوذ آغاز کند .در این
نظرسنجی از جملهی  ۶۹تن مصاحبه شوندگان که موافق اولویت
سیاست خارجی در برنامهی کاری رییس جمهوری بودهاند،
گفتهاند که حل معضل مرزی میان افغانستان و پاکستان باید
در محور توجه رییس جمهوری قرار گیرد.
در این نظرسنجی ۷۰ ،درصد از مصاحبه شوندگان از گفتوگو
با طالبان حمایت کردهاند؛ اما ۳۰درصد دیگر گفتهاند که در برابر
شورشیان طالب اقدام نظامی شود.



اشرف غنی خواهان ایجاد یک مرکز فکری در کشور شد

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور کشور
از فرهنگیان خواسته است که یک مرکز فکری را برای حفظ
آثار باستانی و انکشاف ادبیات در کشور ایجاد کنند .دفتر
رسانههای ریاست جمهوری روز گذشته با نشر خبرنامهای
اعالم کرد که شام روز جمعه شماری از فرهنگیان کشور با
اشرف غنی دیدار کردند.
بر اساس خبرنامه ،رییس جمهور از فرهنگیان خواست،
بهزودی یک مرکز فکری را ایجاد کنند و فرهنگیان در
آن روی حفظ آثار باستانی و انکشاف ادبیات کار کنند .در

خبرنامه آمده است ،سعدالدین شپون و اسداهلل غضنفر ،دو
نویسندهی کشور در این دیدار به نمایندگی از فرهنگیان
کشور صحبت کردهاند.
سعدالدین شپون از اشرف غنی احمدزی خواسته که در
انتخاب اعضای کابینه از دقت کامل کار بگیرد .از سویی
هم ،او از اشرف غنی خواسته است که در قسمت رسانهها
توجه الزم را داشته باشد ،تا آنان ارزشهای ملی و اسالمی
را نگهدارند .بهدنبال آن ،اسداهلل غضنفر با اشاره به رسانههای
چاپی گفته است ،به جای کمیت روزنامهها ،به کیفیت آن

توجه شود.
اشرف غنی به فرهنگیان وعده داده که به جای کمیت
روزنامهها ،طرفدار کیفیت است و در این زمنیه تالش خواهد
کرد .او تأکید کرده است که ادارههای دولتی به مرکزهای
دانش و فرهنگ ملی مبدل شوند و هر دانشجوی دانشگاه
باید ارزشهای اسالمی و ملی کشور را بدانند .او در اخیر بر
ادامهی نشستها با فرهنگیان ،شاعران و نویسندگان کشور
تأکید کرده است.

چند روزی از شروع کار حکومت جدید میگذرد و حدس و گمانهای
بسیاری از زبان مردم شنیده میشوند .آنهایی که از اول کار طرفدار
اشرف غنی بودند ،مدام از جدیت اشرف غنی و چشمانداز جدید سخن
میگویند .دست انداختن به یخن دادستانی و قضا ،تازه کردن بحران
کابل بانک ،دیدار از مکتب و زندان ،خوشرویی با موسفیدان و بزرگان
والیات ،اخطار دادنها به مسئوالن ،بهویژه قضا ،راه ندادن وزیر داخله
به جلسه به علت تأخیر در حضور و حتا اخطار دادن به آشپز ارگ به
علت تأخیر در آماده کردن صبحانه را نشانههای تغییر مثبت تلقی کرده
و برای فردای بهتر ،امیدوارند .با شنیدن این حرفها ،به یاد داستانی
میافتم:
روزی روزگاری ،پیرهمردی بود یک تکه دهقان! او بیل داشت ،گاو
داشت ،زمین داشت ،آب داشت و در نهایت امر ،مصمم به کشت و درو
بود .در پهلوی این دهقان و در عین حال پیرهمرد ،جوانی رعنایی با زلفان
خرمایی و اندام جان کلود واندمی وجود داشت که او هم بیل داشت،
گاو داشت ،زمین داشت ،آب داشت و در نهایت امر ،از کشت و درو اول
خوشش میآمد ،بعدها خوشش نمیآمد .او عاشق دختر پیرهمرد مصمم
بود .هردو زحمت میکشیدند ،میکشتند و حاصل میگرفتند .حاصالت
خویش را به مردم میفروختند .چند سال با زحمت و شوق سپری شد
تا اینکه جوان رعنا ،عاشق دختر پیرهمرد شد .رفت پیش پیرهمرد و
دخترش را از او خواستگاری نمود .پیرهمرد در کمال خونسردی یک
شرط را پیش پای آن جوان گذاشت .شرط پیرهمرد این بود که جوان
رعنا ،از کشت و کار باید دست برمیداشت .پیرهمرد تصریح کرد که این
یک امتحان است و هرگز به معنای قبول کردن خواستگاری نیست.
جوان رعنا با کمال میل دست از کشت و کار برداشت و مصروف عاشقی
شد .دو سال بدین منوال گذشت تا اینکه یک روز پیرهمرد جوان رعنا
را به خانه دعوت نمود تا نتیجهی امتحان را اعالم کند .وقتی به خانهی
پیرهمرد رسید ،پیرهمرد به دخترش گفت ،برو برای ما چای بیاور! وقتی
چای حاضر شد ،پیرهمرد رو به دخترش نمود و گفت که این جوان رعنا
و مو طالیی خوشاندام عاشق تو شده ،بگو ببینم آیا حاضری همسر
وی شوی؟ پیرهمرد قضیهی شرط و بهجا آوردن شرط توسط جوان رعنا
را نیز به دخترش گفت .دختر که گالب بر رو مثل ماه قشنگ بود و
مثل آب تمیز ،رو به جوان نمود و گفت ،شما آدم خوبی هستید؛ اما یک
چیز کم دارید .برو دنبال کمبودی خود بگرد .اگر دریافتی که چه کم
داری و آن را پوره کردی ،من حاضر میشوم همسرت شوم و در تمام
عمر ،عاشقانه به پایت بایستم و برای بهتر شدن روزگار هردویمان ،از
هیچ تالشی دریغ نکنم .اما اگر دوباره با همان کمبودی که حاال داری
برگردی ،جواب من منفی است؛ چون من زندگیام را دوست دارم .جوان
رعنا و اندامی از شنیدن حرفهای دختر پیرهمرد به حیرت شد ،در حالی
که نمیدانست چه کم دارد ،به دختر قول داد که شرطش را برآورده
کند .روزها و شبها در مورد شرط دختر پیرهمرد فکر کرد ،به نتیجهای
نرسید .تا اینکه یک روز لیستی از داشتههای خود تهییه نمود .گفت،
از سر شروع میکنم .سر دارم ،سرم مو دارد ،سرم پوست دارد .سرم دو
چشم ،دو گوش ،بینی و دهن دارد .گردن دارم .تن دارم .حیا مانع ،پا
و متعلقات پا را هم دارم .برای سرم کاله دارم .برای تنم پیراهن دارم.
برای پاها و متعلقاتش تنبان و کفش دارم .جوراب هم دارم .خانه دارم.
زمین دارم .بیل دارم .گاو دارم .آب دارم .اگر بخواهم کشت و کار کنم،
حاصل میگیرم .حاصالت زمینم را مردم خریدار اند .وقتی چندین بار
از سر تا پا شمرد و یقین کرد که چیزی کم ندارد ،رفت پیش دختر و
گفت ،من هیچ کمبودی ندارم .چند بار از سر تا پایم را شمردم ،به زمین
و کشت و حاصل و خریدار هم فکر کردم؛ اما چیزی نبود که من نداشته
باشم .تنها چیزی که من ندارم ،تو هستی! من در زندگیام فقط تو را
کم دارم .دختر آهی کشید و به جوان رعنا گفت که برایت متأسفم! من
نمیتوانم با تو زندگی نمایم .تو همهچیز داری ،حتا در تمام این دو
سال ،من کنارت بودم .تنها چیزی که تو نداری ،عقل است .پدرم شرط
امتحانی برایت گذاشت .کشت و درو پایهی زندگی و عشق توست .تو
حاضر شدی پایه را نابود کنی .من به تو فرصت دادم که از نو فکر کنی،
زندگیات را معنا کنی .من در تمام این سالها و روزها کنارت بودم؛ اما
تو برگشتی و از نداشتن من حرف میزنی .من بودم؛ اما تو حس نکردی.
خوب بقیهی داستان بماند برای بعد تا اشرف غنی از دست ما فرار نکند.
بلی ،اینجا افغانستان است .رییس جمهور فعلیاش اشرف غنی است.
اشرف غنی مملکت دارد .مملکتش مردم دارد ،قانون دارد ،خاک و آب
دارد ،تاریخ سیزده سالهی کرزی را دارد .حاال دیده شود که اشرف غنی
چه عشقی به وطن میورزد .البته ببخشید که اشرف غنی نه جوان
رعناست و نه هم اندامش جان کلود واندمی! برخی این تفاوت را از
نشانههای پیروزی اشرف غنی میدانند.
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بر بلندای بالندگی،

تسلیم رنج غربت نشد

افغانستاندرنگاه

(گزارشی در مورد فعالیتها و دستآوردهای بهترین دانشجوی سال دانشگاه پونه)



اشرف غنی،
رییس جمهور جدید
افغانستان

نجیباهلل نصیح

الکسی ماکارکین -معاون اول مرکز
تکنولوژیهای سیاسی روسیه ()ЦПТ
منبع :وبسایت رسمی مرکز تکنولوژیهای سیاسی

بخش دوم

نتایج ریاست جمهوری کرزی متناقض به نظر میآیند .تولید سرانهی ملی در یک دهه دو
برابر افزایش یافت ،یعنی از  543دالر به  1150دالر رسید و این در حالی است که چنین
نتایجی در شرایطِ کمک عظیم مالی جامعهی جهانی و نازلترین سطح ابتدایی کار بهدست
آمدند .شاخص بررسی فساد «سازمان شفافیت بینالملل» در سال  2013افغانستان را پس
از کرهی شمالی و کشور سومالی ،در آخر جدول قرار داد .با این حال ،در تمام سطوح دولت
افغانستان فساد موجود است؛ اما در مقیاس کل ،مسئولیت این همه فساد متوجه رییس
جمهور افغانستان است.
افغانستان اکنون مرکز جهانی برای تولید مواد مخدر باقی مانده است و اقدامهایی که برای
مبارزه با این پدیدهها صورت گرفته ،به اندازهی کافی موثر نبودهاند .الیانا رز لهتینن ،عضو
کمیتهی روابط خارجی کنگرهی امریکا در سال جاری اعالم کرد که از آغاز سال 2002
واشنگتن بیش از  7.5میلیارد دالر را برای مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستا ن مصرف
کرده است .با وجود مصرف این رقم بزرگ که در راه مبارزه با مواد مخدر صرف شده ،اما
سال  2013یک سال بیسابقه برای کشت مواد مخدر بود .افغانستان اکنون  80درصد مواد
مخدر جهان را تولید میکند .در مقایسه با سال  2012کشت خشخاش تا سال  2013با 560
هکتار زمین 36 ،درصد افزایش را داشت .در نتیجه ،تجارت مواد مخدر در این کشور ،تا حد
زیادی کمکهای مالی «طالبان» و دیگر گروههای افراطی را افزایش داد (در کنار اینکه
در تولید و قاچاق مواد مخدر ،مقامهای بانفوذ دولت کرزی نیز متهم بودند).
گروه طالبان به فعالیت در جنوب و شرق کشور و در مناطق قبایلنشین پشتون ،کنترول
تعدادی از مناطق افغانستان و انجام اقدامات تروریستی در مناطق مختلف کشور و از
جمله پایتخت ،ادامه میدهند .فعالیتهای طالبان سببساز آسیبهای سنگین شرایط
سرمایهگذاری در کشور -بهویژه به پروژهی ناتمام خط لولهی بلندپروازانهی گاز
(ترکمنستان -افغانستان -پاکستان -هند) شدهاند .با این حال اما این وضعیت فاجعهبار
در نظر گرفته نمیشود .شواهد ارائه شده از سوی رسانهها در مورد اینکه طالبان  40تا 60
درصد از مناطق کشور و همچنین کنترول بر کل والیتها را دارد ،به وضوح اغراقآمیز
است .تخمین واقعیتر این است که در حدود  10درصد از خاک افغانستان تحت کنترول
کامل گروه طالبان است -این رقم قابل توجهی است؛ اما یک تهدید جدی به حساب
نمیآید.
با وجود ضعف شدید کرزی به عنوان رییس جمهور ،اما در عرصهی سیاست داخلی و سیاست
بینالمللی او قادر به مانور بود .اقدامات او کمک کرد تا از درگیری سیستماتیک احتمالی
میان پشتون و تاجیک جلوگیری شود -در حالتی که تعدادی از رهبران بانفوذ تاجیک در
دولت کرزی سهم بزرگی داشتند .در طول دو دوره ریاست جمهوری کرزی ،معاونان اول
کرزی -احمدضیا مسعود (برادر احمدشاه مسعود) ،مارشال محمد فهیم (نزدیکترین متحد
مسعود) و پس از مرگ او -در ماههای اخیر -یونس قانونی ،همه تاجیک بودند .این رهبران
تاجک همه با کرزی از نزدیک کار میکردند و نیز برهانالدین ربانی ،رییس شورای عالی
صلح نیز از جملهی این رهبران بود که از سوی طالبان به قتل رسید.
در سیاست خارجی ،کرزی از رییس جمهور نزدیک و تحت حمایت ایاالت متحدهی امریکا
(در اصل او برای ارتقا به پست ریاست جمهوری ،از زلمی خلیلزاد ،دیپلمات افغان-امریکا
بِدهکار است) به منتقد جدی سیاست امریکا در منطقه ،تغییر جهت داد .کرزی در سخنرانی
هلل گفت« :توصیهی من به دولت
اخیر خود ،خطاب به اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبدا 
آینده این است :با امریکا و غرب احتیاط کنید» .در سال  ،2012افغانستان عضویت کشور
ناظر را در سازمان همکاریهای شانگهای بهدست آورد که این عضویت به میل رییس
جمهور برای ایجاد روابط نزدیک با روسیه و چین بود .سال جاری در چهاردهمین نشست
سران سازمان همکاریهای شانگهای ،والدیمیر پوتین عملکرد کرزی را مورد ستایش قرار
داد« :به یمن تالشهای شما ،افغانستان در ایجاد ثبات اوضاع داخلی ،توسعهی اقتصاد،
حوزههای اجتماعی و ساخت و ساز نیروهای مسلح ،راه درازی را پیمود» .در پاسخ ،کرزی
اذعان داشت که او از موضوع ترمیم رابطهی تاریخی میان روسیه و افغانستان ،خوشحال
است .سال گذشته ،روسیه تجهیزات جدید برای کارخانهسازی در کابل تهیه کرد و در سال
جاری ،خانهی علم و فرهنگ شوروی در کابل بازسازی میشود که مرکز فرهنگی روسیه
خواهد شد .با در نظرداشت پروژهی خط لولهی گاز (روسیه به جهت اینکه این پروژه بازار
گاز این کشور را تضعیف میکند ،اساس ًا نسبت به این پروژه با رضایت خاطر نگاه نمیکند)
اما این روابط دوجانبه ادامه خواهند داشت.
ادامه دارد...

ی در ولسوالی
ی در سال  1369خورشید 
حسین علی کریم 
جاغوری والیت غزنی زاده شد .در دامن خانوادهای گمنام
و معمولی ،پرورش یافت .پدرش ،محمدابراهیم کریمی ،در
ام ِر پرورش و تربیت او ،بسیار کوشید و مدام از کودکیهای
پسرش به نیکی یاد میکند .حسین علی ،وقتی شش سال
داشت ،شامل لیسهی استاد شریفی حوتقول شد .تا صنف
هفتم ،شاگرد اول صنفش بود .پس از آن تا فارغ شدن از
صنف دوازدهم ،به دوم نمرگی صنفش بسنده کرد .پس
از گذراندن کانکور و راهیابی به دانشگاه پولیتخنیک ،در
آزمون بورسهای تحصیلی دولتی شرکت کرد و موفق شد
که بورس تحصیلی دولتی در مقطع لیسانس را از کشور
هند بهدست آورد .در سال  1388خورشیدی ،با گروهی از
دانشجویانی که در آزمون بورس تحصیلی هن د موفق شده
بودند ،به هند رفت .حسین علی ،در دانشگاه پونه ،رشتهی
اقتصاد تجاری را انتخاب کرد و پس از سه سال ،با درجهی
«شاگرد اولی فوقالعاده» ،از دانشگاهش لیسانس گرفت.
پایان دورهی لیسانس ،او تصمیم گرفت که فوق
پس از ِ
لیسانسش را با هزینهی شخصی بخواند .بالفاصله ،پس
از ختم لیسانس ،وارد مقطع ماستری اقتصاد تجاری شد و
پس از دو سال ،با درجهی «شاگرد اولی» ،گواهینامهی
ماستریاش را از دانشگاه پونه بهدست آورد .حسین علی
اکنو ن به کابل برگشته است.
دستآوردهای علمی و تحقیقی
حسین علی ،شش سال تمام ،بدون اینکه حتا یکی از
کونیم ماههی میان سمستر دانشگاه را به
تعطیالت ی 
کابل برگردد ،درسهای رسمی دانشگاه و فعالیتهای
ضمنی علمی و تحقیقی را تعقیب کرد .فارغ از موفقیت
کمنظیرش در زمینهی درسهای دانشگاه ،در هردو مقطع
لیسانس و ماستری ،در تعطیالت میان سمسترها ،در بسیاری
از کنفرانسهای تحقیقی ملی و بینالمللی و سمینارها و
همایشهای علمی و فرهنگی اشتراک کرد .در این بخش،
بهگونهی فشرده ،مهمترین دستآوردهای او را معرفی
میکنیم.
 .1بهترین دانشجوی بینالمللی سال از میان دانشجویان
خارجی مقطع ماستری دانشگاه پونه :دانشگاه پونه -معروف
به آکسفورد شرق -یکی از بزرگترین و معتبرترین
دانشگاههای هند است .این دانشگاه ،بیش از  200کالج
را در زیرمجموعهاش دارد .تعداد دانشجویان بعضی از این
کالجها تا  60000هزار نفر میرسد .در بیش از دوصد کالجی
که تحت رهبری و مدیریت دانشگاه پونه است ،دهها هزار
دانشجوی خارجی از  72کشور جهان مصروف تحصیل
هستند که حدوداً سی درصد این تعداد دانشجوی خارجی،
در مقطع ماستری درس میخوانند .حسین علی ،از میان این

تعداد دانشجو ،در آخرین سال تحصیالت ماستریاش ،عنوان
بهترین دانشجوی بینالملی سال را بهدست آورد.
 .2سخنران منتخب پارلمان دانشجویی هند :دانشگاه
پونه ،هر سال ،پارلمان دانشجویی هند را برگزار میکند.
در این پارلمان ،به سراسر هند ،فراخوان اشتراک فرستاده
میشود و در هر دورهی این پارلمان ،بیش از شش هزار
دانشجوی هندی و خارجی شرکت میکنند .در هردورهی این
پارلمان ،دانشجویانی که درخواست سخنرانی میدهند ،متن
سخنرانیشان را به ستاد برگزارکنندهی پارلمان میفرستند و
پس از گزینش و انتخاب ،بین ده تا بیست دانشجو به عنوان
سخنرا ن انتخاب میشوند .در پارلمان دانشجویی امسال هند،
که از  10تا  13جنوری برگزار شده بود ،حسین علی به عنوان
سخنران برتر انتخاب شد.
 .3حسین علی ،در طول چهارسال ،از  2011تا 2014
عضویت ستاد برگزارکنندهی پارلمان دانشجویی هند را
بهدست آورده بود.
 .4برندهی جایزهی دومین رسالهی تحقیقی برتر در
کنفرانس بینالمللی «مدیریت استراتژیک :چالش جهانی»:
این کنفرانس تحقیقی بینالمللی به تاریخ  3تا  5فبروری
سال  2012در یکی از کالجهای زیر رهبری دانشگاه پونه در
حوزهی مدیریت برگزار شده بود .از میان رسالههای تحقیقی
که محققان نوشته بودند و در این کنفرانس علمی-تحقیقی
ارائه کردند ،رسالهی تحقیقی حسین علی تحت عنوان
«ثبات مالی ،بزرگترین چالش فراروی اقتصاد جهان» به
لحاظ محتوا و شیوهی ارائه ،جایزهی دومین رسالهی تحقیقی
برتر این کنفرانس را بهدست آورد.
 .5نمایندهی افغانستان در کنفرانس شبیهسازی شده به
کنفرانس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که از طرف
دانشگاه پونه برگزار شده بود.
تدوین و ارائهی رسالههای علمی-تحقیقی
حسین علی ،در طول پنج سال و اندی اقامت در پونه و
گذراندن تحصیالت لیسانس و ماستریاش ،در کنفرانسهای
علمی و تحقیقی بسیاری شرکت جست .در اکثر این
کنفرانسها ،رسالهها و مقالههای علمی تدوین و ارائه کرد.
در فرصت اندک این گزارش ،به چند رسالهی علمی برترش،
اشارهی کوتاهی میکنیم.
 رسالهی تحقیقی «نفوذ سیاسی و تصمیمگیریهایاقتصادی هند و چین» :چین و هند ،این روزها ،در یک رقابت
بسیار تنگاتنگ و جدی اقتصادی قرار دارد .در یک دههی
گذشته ،شدت این رقابت هماره بیشتر شده است .محافل
علمی و همایشهای تحقیقی بسیاری در هند ،به بررسی
ابعاد این رقابت میپردازند .در یکی از این کنفرانسها ،حسین
علی رسالهی تحقیقیاش را تحت عنوان «نفوذ سیاسی و

تصمیمگیریهای اقتصادی هند و چین» ارائه کرد.
 رسالهی تحقیقی «مسئولیت اجتماعی شرکتها در امرتبلیغات تجاری» را در یک کنفرانس بینالمللی با اجندای
عمومی «شیوههای اعالنات تجاری و چالشهای فراروی
آن» ارائه کرد .این رساله در مجلهی ویژهی رسالههای
تحقیقی برتر آن کنفرانس نشر شد.
 رسالهی تحقیقی «مدیریت انرژی و گرمای جهانی» رسالهی تحقیقی «بررسی نقادانه و موشکافانهیچالشها و فرصتهای فراروی آموزش مدیریت در هند»
حسین علی ،معتقد است که فرصتهای یادگیری و آموزش
برای دانشجویان افغانی در هند ،بسیار است و چالشهای
اندک اجتماعی که فراروی دانشجویان افغانی در هند وجود
دارند ،خود میتوانند انگیزهی باالقوهای برای ایجاد فرصتها
باشند .به گفتهی حسین علی ،برداشت غالب جامعهی هند
از افغانها ،یک برداشتِ منفی و حقیرانه است و باور عمومی
در هند بر این است که جامعهی افغانی ،در جنگ و ترور
و ناآرامی و خشونت و جهل و ناآگاهی خالصه میشود و
این مسئله باعث میشود که در طول مدت اقامت در هند،
هویت افغانی بر شانههای یک دانشجو بهشدت سنگینی کند.
این جو ،آدم را وادار میکند که با فعالیتها و تالشهای
علمی و دانشجویی و شرکت در محافل علمی ،باور عمومی
غالب هندیها نسبت به جامعهی افغانی را دگرگون کند و
به آنها بفهماند که انسان افغانی ،مطلق ًا انسان جنگزده و
خشونتدیده و ناآگاه نیست و جریانهای قوی و قدرتمند
مدنیت و خرد و دانش در متن جامعهی افغانی به چرخش
درآمدهاند .حسین علی ،این الگوی پشتکار و تالش و
خودباوری ،با تحمل مشقتها و رنجهای غربت و دوری از
خانواده و زادگاه ،در شش سال اقامتش در هند ،دیدار مادر
و پدر و خانواده و میهن را به کنار نهاد و در فرصتهای
کوتاه و درازی که پیش آمد ،یکسر به خط تالش رکاب
زد ،به هر روزنی که حس میکرد میتواند چیزی بیاموزد
و متنی بنویسد و سخنی بگوید ،چشم دوخت و سرمایهی
بزرگی اندوخت .حسین علی ،باور دارد که هر دانشجوی
افغانی در هر کشوری که برای تحصیل سفر میکند ،بدون
تردید ،حیثیت و جایگاه سفیر غیررسمی فرهنگی افغانستان
را دارد و مسئولیت اخالقیاش است که با تالش و پشتکار،
از فرصتِ تحصیلیاش به بهترین وج ه استفادهی بهینه ببرد
کردن جغرافیای
تا کولهبارش از دانش و تخصص برای آباد ِ
جنگ و ویرانی انبوه شود و در ضمن آن ،پیامی را به
ملتهای دیگر منتقل کند که افغانستان و انسان افغانستانی
دیگر با هویت مطلق جنگ ،خشونت ،عقبماندگی و بدبختی
عجین نیست ،ب ل اندک اندک ،صفحههای جدیدی دارد بر
روی خلق جنگدیدهی افغانی ورق میخورند.
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نوبت کرزی

کرزی به یکی از قشرهای ممتاز افغانستان تعلق داشت .او در سال  1957میالدی در
یک خانوادهی زمیندار برجسته در دهکدهی کرز ،در حاشیهی شهر قندهار تولد شده
بود .پدر و پدرکالن کرزی ،هردو در زمان خود ،عضو شورای ملی افغانستان بودند.
پدرکالن او به حیث سخنگوی (منشی) مجلس سنا و پدرش ،عبداالحد کرزی ،به
حیث معاون سخنگوی مجلس نمایندگان کار کرده بود .آنها به قبیلهی کوچک
پوپلزی تعلق داشتند که بخشی از قبیلهی حاکم درانی به شمار میرفتند و از چندین
قرن بدینسو ،بر افغانستان حکومت کرده بودند .کرزی دورهی لیسه را در کابل و
تحصیالت دانشگاهیاش را در هندوستان و در دانشگاه شیمله (University of
 )Simlaبه پایان رسانده بود .شیمله پایتخت تابستانی راجهای بریتانیایی ،پیش از
استقالل هندوستان بود .زمانی که اتحاد شوروی بر افغانستان حمله کرد ،کرزی در هند
بود .خانوادهی او به کویته مهاجرت کردند و زندگی کرزی در تبعید آغاز شد .با توجه به
شرایط مردم افغانستان در آن زمان ،کرزی خوشبخت بود که توانست تحصیالتش را
به پایان برساند .پس از پایان تحصیالت ،او به پاکستان رفت تا در کنار پدرش کار کند.
برادران کرزی به ایاالت متحدهی امریکا مهاجرت و در آنجا رستورانت باز کرده بودند.
اما کرزی از همان آغاز ،تصمیم گرفته بود که در منطقه بماند و برای کشورش که در
آن دوران زیر اشغال بود ،کار کند .نخستین کسانی که بر شکلگیری شخصیت سیاسی
او تأثیر گذاشته بودند ،مهاتما گاندی ،رهبر جنبش استقالل هند از بریتانیا و عبدالغفار
خان ،رهبر ملیگرای پشتون از ایالت سرحد شمالغربی و عضو ارشد حزب کنگرهی
گاندی بودند.
عبدالغفار خان از فلسفهی مقاومت بدون خشونت گاندی پیروی میکرد .چنین
حرکتی برای یک پشتون که فرهنگش غرق در جنگ و کشمکشهای خونین است،
غیرمعمول بود .او به دلیل مخالفتش در برابر تشکیل پاکستان در میان پشتونها
مشهور است .امپراتوری بریتانیا به منظور حفظ ایالت سرحد شمالغربی ،سرزمینهای
قبایلی پشتونها را تقسیم کرده بود .اما پشتونها هیچگاهی خط مصنوعی دیورند را
نمیپذیرفتند .تشکیل پاکستان در سال  1947میالدی ،بخش بزرگ سرزمینهای
پشتون را در خود جذب کرد و عمال آن را از بخشهای دیگر جدا ساخت .اکنون،
حداکثر  26ملیون پشتون در پاکستان و  14میلیون پشتون در افغانستان زندگی
میکنند .غفار خان مخالف تجزیهی هند بود و میخواست که اگر دولت کامل پشتون
تشکیل نگردد ،یک ایالت خودمختار پشتون در هن ِد مستقل شکل بگیرد .او با وجود
بارها به زندان افتادن در زمان حکومت بریتانیاییها و بعدا پاکستان ،به کارزارش ادامه
داد .کرزی غفار خان را میشناخت و موضع او را میستود .غفار خان در سال  1988در
 98سالگی در شهر پشاور چشم از جهان فروبست .یکی از دالیل بدگمانی و بیاعتمادی
نظامیان پاکستان بر کرزی نیز همین موضوع بود.
حملهی قشون اتحاد شوروی بر افغانستان در سال  ،1979جنگ را در کشور او شعلهور
ساخت و دیگر به عدم خشونت به عنوان گزینهای برای مبارزه نگریسته نمیشد .کرزی
کار برای مقاومت مردم افغانستان در برابر شوروی را آغاز کرد .او با پدرش یکجا
شد و برای جبههی ملی نجات افغانستان (Afghan National Liberation
 ،)Frontیکی از احزاب هفتگانهی مجاهدین ،کار کرد .این حزب توسط چهرهی
مذهبی ،صبغتاهلل مجددی ،که در افغانستان احترام زیادی داشت ،رهبری میشد.
مجددی ریاست نخستین حکومت مجاهدین را در سال  1992به عهده گرفت و بعد از
سرنگونی طالبان ،رییس مجلس سنای افغانستان شد .حزب او سنتگرا و طرفدار شاه
بود؛ اما یکی از معتدلترین احزاب جهادی به حساب میآمد .کرزی در جمعآوری کمک
پولی و جذب اسلحه برای مجاهدین کمک میکرد و به حیث رابط بین مجاهدین
و مقامهای استخباراتی ادارهی استخبارات مرکزی امریکا ( ،)CIAآیاسآی و
سازمانهای امنیتی دیگر کشورها کار میکرد .کرزی سخنگوی این حزب شد و با
روزنامهنگاران غربی که از طریق پاکستان برای پوشش اطالعات جنگ افغانستان سفر
میکردند ،کار مینمود.
با پایان این دهه و خروج ارتش شوروی از افغانستان ،کرزی بیشتر از هر زمانی درگیر
کارهای سیاسی شد .او در پشاور که مرکز فعالیت احزاب جهادی در دههی  1980بود،
زندگی میکرد .او همیشه به هوتل پرل ( )Pearl Continental Hotelمیرفت
تا هم در حوض آن آببازی کند و هم با مقامهای امدادرسانی غربی ،خبرنگاران
و دیپلماتها مالقات نماید .او هیچگاهی جنگ نکرد؛ اما گاهگاهی ،با مجاهدین
وارد افغانستان میشد .او یک چهرهی خوشمشرب ،خوشکالم و مطلوب در میان
خبرنگاران غربی بود ،دستکم بهخاطر انگلیسی روان و رفتار بامتانتش .اما تعداد خیلی
اندکی ،تصور میکردند که او روزی رییس جمهور خواهد شد.

در سال  1992که مجاهدین حکومت رهبر کمونیست افغانستان ،نجیباهلل ،را
سرنگون کردند و در کابل قدرت را در دست گرفتند ،مجددی رییس جمهور موقت
تعیین شد و کرزی به حیث معاون وزیر خارجه به این حکومت پیوست .همزمان با
آنکه گروههای مختلف مجاهدین به پارچه پارچه کردن حکومت و پایتخت آغاز
کردند ،کرزی بهسختی توانست دو سال در این مقام کار کند .گلبدین حکمتیار
که فرمانده مطلوب آیاسآی بود ،از بخش جنوبی شهر بر پایتخت خمپاره شلیک
میکرد .به دلیل اینکه از تصرف قدرت در کابل ناکام مانده بود ،خشمگین بود.
کرزی تالش کرد که بین حکمتیار و گروههایی که در حکومت در کابل بودند،
میانجی شود.
کرزی بهخاطر این تالشهایش ،مورد بدگمانی قرار گرفت و توسط مقامهای
استخبارات مجاهدین بازداشت شد .فقط زمانی که یک راکت بر محل بازجوییاش
اصابت کرد ،کرزی توانست فرار کند .یکی از مسئوالنی که از کرزی بازجویی
میکرد ،محمد قسیم فهیم ،فرمانده چارشانه و جنایتکار پنجشیری بود که بعدها
کرزی او را به حیث معاونش برگزید .این کار کرزی ،یکی از وارونهرویدادهای
فراوان زندگی سیاسی افغانستان بود .همان برخورد نخستین ،تعیینکنندهی
مناسبات آیندهی آنان بود :فهیم مرد زورگویی بود و کرزی مرد چابُکسخنی.
کرزی در سال  1994وظیفهاش را به مقصد پاکستان ترک کرد .کرزی که از
جنگهای گروهی در کابل خسته شده بود ،وادار به حمایت از طالبان شد که
در همین سال در جنوب افغانستان ظهور کره بودند .او تعداد زیادی از کسانی را
که این جنبش را آغاز کرده بودند ،میشناخت؛ چون اکثر آنان مجاهدین والیت
قندهار بودند و به نظر میرسید که میخواهند بر خشونت و بیقانونی نقطهی
پایان بگذارند .او از آنان با پول حمایت کرد و حتا در نظرداشت که مقام نمایندگی
از حکومت طالبان در ملل متحد را به عهده بگیرد .کرزی زمانی از نزدیک شدن
به آنان پرهیز کرد که طالبان مرتکب قساوتهای زیاد شدند و نفوذ آیاسآی را
بر آنان در حال افزایش دید .کرزی با عبدالحق و طرفداران شاه پیشین ،کار روی
یک برنامهی سیاسی را آغاز کردند تا مردم را به جرگهی بزرگ فرابخوانند و ظاهر
شاه را به حیث رهبر افغانستان بار دیگر بر تخت بنشانند.
این طرح ،تازگی نداشت؛ اما همزمان با آنکه کارزار طالبان به شکل فزایندهای
خونین میشد ،این گروه برای جلب پشتیبانی بینالمللی با برگزار کردن چندین
کنفرانس بینالمللی در اواخر دههی  ،1990فعال شد .زمانی که پدر کرزی در سال
 1999توسط طالبان به قتل رسید ،بعضی از همکاران او فکر میکردند که کرزی
جوان (حامد کرزی) هدف اصلی طالبان بوده است .در این زمان ،او فعالترین
چهرهی سیاسی خانوادهی کرزی بود .کرزی قاطع بود و در مقابل نفوذ خطرناک
آیاسآی و بنیادگرایان عرب بر طالبان که هر روز تسلطشان بر افغانستان
گستردهتر میشد ،صحبت میکرد .او به شمال افغانستان سفر کرد تا با احمدشاه
مسعود صحبت کند و دربارهی برانگیختن یک مقاومت در برابر طالبان از جنوب
افغانستان با او مشوره نماید .این کار ،خشم آیاسای را برانگیخت .فقط چند روز
پیش از حملهی یازدهم سپتامبر ،کرزی توسط مقامهای پاکستانی اطالع داده شده
بود که روادید (ویزا) اقامت او در پاکستان تمدید نخواهد شد.

غربیها هیچ فرصتی برای نژادپرستی را از دست نمیدهند.
این جایزهی نوبل دادنشان یکی از آن فرصتهاست .جایزهای
ساختهاند و آن را در عرصههایی میدهند که خودشان در آن
عرصهها خوب اند .به همین خاطر ،هیچ نشد که روزی یک نفر
افغان جایزهی نوبل ببرد .اگر غربیها میخواهند واقعا منصفانه
رفتار کنند ،در زمینههای ذیل نیز جایزهی نوبل ایجاد کنند و
ببینند که افغانها میدرخشند یا نمیدرخشند:
جایزهی نوبل سید جمالالدین افغانی :هیچ کشوری تا کنون به
اندازهی افغانستان یک نفر به نام سید جمالالدین افغانی نداشته
است .شما دور جهان را بگردید و کاوش کنید و ببینید که در
این جهان چه کسی در این زمینه که سید جمال به کشورش
تعلق میزده ،شایستهتر است .اگر افغانها را شایستهتر نیافتید،
ما خودمان را آتش میزنیم .البته بی این مسئله هم حاضریم
خودمان را آتش بزنیم ،بهانهگیر نیستیم.
جایزهی نوبل ارتفاع سلسله جبال هندوکش :افغانستان از چهار
طرف محاط به خشکه میباشد و به همین خاطر ،چیز است،
یک رقم چه قسم بیان کنم ،بسیار اوالد غریب میباشد .اگر این
طور نمیبود ،چرا هیچکس اعتراف نمیکند که ما تنها مردمی در
دنیا هستیم که در طی قرون و اعصار و با وجود کارشکنیهای
اجانب ،توانستهایم سلسله جبال هندوکش همچنان ارتفاع زیادی
داشته باشد .همچنین در کشور عزیز ما افغانستان وقتی که فصل
زیبای خزان فرامیرسد ،برگهای درختان زرد گردیده و بر زمین
میافتند که یک صحنههای بسیار دلانگیز ایجاد خواهیم شد.
جایزهی نوبل عنعنه :اگر عنعنه ماشین تیلی میبود ،حاال
بسیاری از کشورها کنارش نشسته بودند و گریه میکردند،
چرا که عنعنهیشان با هیچ تدبیری روشن نمیشد و راه
نمیافتاد .عن عن عن عن میکرد و پوف خاموش میشد.
ما در همین پنجشنبهی آینده جشن پنج هزارسالگی عنعنهی
خود را میگیریم .هیچ مشکلی هم نداریم .عنعنهی ما خاموش
نمیشود که هیچ ،حاال قدرت و سرعتش زیادتر هم شده .فقط
کمی دود میکند که فضا را تاریک میسازد و به همین خاطر،
مردم همدیگر را نمیبینند .البته این مشکل بزرگی نیست .مردم
همدیگر را نمیبینند که نمیبینند .حتما باید ببینند؟ همین که
سرفههای همدیگر را میشنوند و مطمئن اند که همه هستند،
الحمداهلل چه قدر مایهی خوشوقتی است.
جایزهی نوبل بیا بغریم :مسئلهی غرش در افغانستان مسئلهی
پیش پا افتادهای است .مردمان دیگر جهان در هنگام صحبت
کردن معموال مثل پشک میو میو میکنند .اما در افغانستان
همه بهصورت عادی میغرند .بر اساس یافتههای مجلهی
نشنال جیوگرافیک ،وقتی که شیرها میخواهند رجز بخوانند و
دیگر حیوانات را بترسانند ،میگویند« :ما افغانیم ،افغان» .البته
افغانها هم گاهی میگویند« :ما شیریم» .در این زمینه میان
ما و شیرها نوعی برادری و حس احترام متقابل حیوانی وجود
دارد که توانسته منافع طرفین را بهخوبی تأمین نماید .اما با دریغ
و درد ،هنوز به غریدن جایزهی نوبل نمیدهند .به قول شاعر:
آنکه میغرد سزاوار هزاران جایزه است
جنس فش فش میچلد
لیک در دنیای فانی ِ

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

«افتخار پاکستان» ،زخمی و در تبعید
نواز شریف ،نخستوزیر پاکستان به مطبوعات گفته
است:
«مالله افتخار پاکستان است .دست آورد او بی نظیر
است .پسران و دختران جهان ،باید از مبارزه ای او بیاموزند».
مالله را نیروهایی دستآموز پاکستان معیوب کردند .با گلوله به سرش شلیک
کردند و اگر تالش و همکاری بریتانیا نمیبود ،پاکستان ،توان تداویاش را نداشت.
نیروهایی که مالله را تا یک قدمی مرگ بردند ،سالها قبل توسط پاکستان ایجاد
شده بودند ،صدها هزار انسان را در دو سوی مرز کشته یا بیخانمان کرده بودند
و مرشد ارشدشان بعد از سالها در یک قدمی مقر دولت پاکستان در اسالمآباد
کشته شد .اسامه بنالدن .دولتمردان پاکستان دارند به ریش جهان میخندند.
طالب خلق کردند ،تروریست آفریدند و اینک ثمرهی کارشان را در اهدای نوبل
صلح به «افتخار پاکستان» میبینند .مالله ،قربانی مستقیم دولت پاکستان است؛
اما دولت پاکستان ،هم دستی بلندی در گردانندگی کل این نمایش دارد و هم
تالش میکند از آن استفاده کند.
مالله در مالقاتش با اوباما از او خواستار توقف حمالت هواپیماهای بیسرنشین
امریکا در خاک پاکستان شده است .مالله هنوز خیلی جوان است که بفهمد،
اگر این حمالت نباشند ،در این سوی مرز ،فرصت تحصیل از هزاران دختر مثل
خودش گرفته میشود و امکان بربادی ملتی وجود دارد.
اینک که مالله جوان ،جایگاه بینالمللی بینظیری را در اختیار گرفته است ،کاش
از همین جایگاه بهصورت بیپرده و علنی ،رهبران و دولت پاکستان را دعوت به
دست برداشتن از تروریستپروری و تباه کردن مردمان منطقه بکند .این کار بدون
شک فشار مفیدی بر دولت پاکستان ایجاد خواهد کرد .در غیر این صورت ،اگر
پاکستان بر تروریستپروریاش ادامه بدهد و خاک پاکستان ،پایگاه دهها گروه
تروریست باشد و سرمایهی ملی پاکستان صرف گروههای تروریستی شود ،نه
یک مالله ،که هزاران مالله هم تغییر محسوسی در حال و روز زنان پاکستان،
مخصوصا مناطق قبایلی پاکستان نمیتوانند وارد کنند.
اگر سخن نواز شریف را قبول کنیم که مالله افتخار پاکستان است ،ناچار متوجه
طنز تلخی میشویم که در این سخن نهفته است .پاکستان و ملت آن تا چه حد
سقوط کرده است که یکی از معدود افتخاراتش ،قادر به زندگی در این کشور
نیست.


Ali Amiri

تشویق قبیله ،نه لیاقت مالله
مالله یوسفزی ،دختر هفده سالهی پاکستانی ،مشهور
بود و با گرفتن جایزهی صلح نوبل ،مشهورتر هم شد.
بحث در این مورد که او لیاقت این جایزه را داشت یا
نه ،مورد ندارد .مهم این است که دادن این جایزه به او ،به نظر من ،خوب کاری
است و شاید بتواند قبایل خشنی را که در یکصد سال گذشته با بیقانونی و خشونت
زندگی کرده و همواره سپاه جرار و آماده برای تخریب و ویرانی بوده ،روزگاری لشکر
مالی لنگ و روزگار دیگر اردوی مالی کور شده و خودسری و بینظمی و مرگ و
خشونت را به قاعدهای برای زندگی بدل کردهاند ،تشویق کند که با جهان از در آشتی
درآیند و بیش از این بر طبل خشونت نکوبند .گذر زمان اثبات خواهد کرد که در برابر
وعدهی بهشت گروههای افراطی ،جایزهی مالله چقدر از دختران قبایل دل میبرد.
در تحلیل بدبینانه ،جایزه به مالله ،تنزل اعتبار این جایزه و آسان گرفتن و در نتیجه
مبتذل کردن امر صلح است .اما در تحلیل واقعبینانه ،این جایزه تشویقی است به
خشونتطلبان تا بیش از این با صلح دشمنی نکنند .از اینرو ،این جایزه ،نه پاداشی
است به مالله که تشویقی است به یک قبیله .پشتونهای دو سوی خط دیورند از این
جایزه با شادمانی استقبال کردهاند .اگر این مردم ،بهخصوص نسل جدیدشان تشویق
ن زیادی ،با
شوند که راههای مسالمتآمیز و مدنی در پیش گیرند ،این جایزه به میزا 
پیشگیری از خشونتهای بیشتر ،در برآورده کردن نیت بنیانگذار آن ،مرحوم آلفرد
نوبل یاری خواهد کرد.


احمد بهزاد

مالله یوسفزی و جایزهی صلح نوبل
کمیتهی صلح نوبل مالله یوسفزی ،دختر پاکستانی و
کایالش ساتیارتی از هندوستان را به عنوان دو تن از
فعاالن حقوق کودکان ،بهطور مشترک برندهی امسال
جایزهی صلح نوبل اعالم کرده است.
مالله دختری  17ساله از مناطق پشتوننشین پاکستان ،جوانترین برندهی جایزهی
صلح نوبل تا کنون محسوب میشود .نام این دختر جسور پاکستانی پس از آن بر سر
زبانها افتاد که طالبان نتوانستند شور و اشتیاق وی به آموزش و آرزوهایش برای
زندگی بهتر را تحمل کنند .مالله از تیر خشم طالبان به طرز معجزهآسایی جان بهدر
برد؛ تا جهان را متوجه رویش جوانهها در شورهزارترین نقطهی زمین سازد.
جهان پیرامون ما پر است از مالله یوسفزی؛ ماللههایی که شوق شکفتن را از
اللههای مزارشان میتوان احساس کرد ،یا عشق به زندگی را از نگاه حسرتبارشان
فهمید.
جایزهی صلح نوبل به دختری از سوات پاکستان ،فرصتی است تا جهان را به تأملی
بیشتر ،نسبت به شرایط دشوار زندگی در یکی از خطرخیزترین نقاط عالم وادار سازد.
همزمان به گلخننشینان خودمختار نیز یادآوری کند که از زیباترین سرزمینها ،چه
جهنمی برای خود و کودکانشان ساختهاند و بر پای غرور و عصبیت جاهلیشان ،چه
جوانههاست که نشکفته پژمرده میشوند.
افتخار کسب جایزهی صلح نوبل را برای مالله یوسفزی و تمام کودکان و نوجوانان
پرشور و اشتیاق پاکستان تبریک میگوییم و همراه با آنان آرزو میکنیم که فردای
این گلخن ترور و جنایت ،گلستانی پرمهر و شفقت باشد.
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در حالی که شیوع بیماری ابوال ادامه دارد،
نگرانی از ابتال به این بیماری رو به افزایش است.
کارشناسان اطالعات بی شتری دربارهی چگونگی
جلوگیری از شیوع این بیماری ،که حدود ۷۵۰۰
نفر را در آفریقای غربی به آن مبتال شدهاند ،پیدا
کردهاند .نبرد سختی ب رای پی شگیری از این
بیماری مرگبار که بیش از نیمی از مبتالیان به
خود را م یکشد ،در گرفته است.
دست نزنید
ابوال از طریق تماس مستقیم با مایعات بدنی
آلوده منتقل م یشود .خون ،استف راغ و بزاق
همگی م یتوانند این ویروس کشنده را منتقل
کنند .خانوادهی بیماران و پزشکانی که از آنان
مراقبت م یکنند ،در معرض بی شترین خطر
ابتال قرار دارند ،ولی هرکس که از حدی به
بیماران نزدیکتر شود نیز در معرض خطر قرار
دارد.
به همین دلیل ،تماس با بیماران فقط باید
محدود به کمکهای الزم پزشکی بوده و همیشه
با محافظت کامل بدن و پوشش صحیح انجام
شود .این ویروس نم یتواند از پوشش محافظ،
مانند دستکش ،ماسک ،عینک محافظ ،لباس
سرهمی و چکمههای الستیکی عبور کند .با این
حال ،عدهی کمی به چنین پوشش پیشرفتهای
دسترسی دارند.
کسانی که به این لباسها دسترسی دارند ،باید
هر  ۴۰دقیقه لباسهای خود را عوض کنند تا در
امان باشند .دمای داخل این پوشش م یتواند تا
 ۴۰درجهی سانت یگرید باال برود .پوشیدن این
لباسها حدوداً  ۵دقیقه زمان م یبرد .درآوردن
لباسها ب رای کسی که آنها را پوشیده و فردی
که ب رای پوشیدن به او کمک کرده ،حدوداً ۱۵
دقیقه زمان م یبرد.
این بازهی زمانی از خطرناکترین مواقع از جهت
ابتال به این بیماری است و ب رای همین ،در طول
آن به افراد محلول کلور پاشیده م یشود.
چش مهایتان را بپوشانید
اگر یک قطرهی آلوده روی پوست شما بنشیند،
م یتوانید بالفاصله آن را با آب و صابون یا
محلول ضدعفونی کنندهی الکولی بشویید.
چشمها اما فرق م یکنند .به عنوان مثال ،تنها
یک قطرهی کوچک عطسه که مستقیم ًا داخل
چشم بشود ،م یتواند ویروس را وارد بدن کند.
به همین ترتیب ،غشای مخاطی دهان و داخل
بینی و همچنین زخمهای سطحی پوست از
مناطق آسی بپذیر بدن هستند.
البس هی کثیف
یکی از تکاندهندهترین عالیم ابوال ،خونریزی
است .بیماران ممکن است از چشم ،گوش،
بینی ،دهان یا مقعد خونریزی کنند .اسهال یا
استف راغ نیز م یتواند همراه با خونریزی باشد.

خطر ابتال در هنگام پاکسازی البسه بسیار
باالست .هرگونه لباس آلوده یا زبالهی پزشکی
باید سوزانده شود .هرگونه تجهی زات پزشکی که
نباید دور ریخته شود ،باید ضدعفونی شود.
بدون ضدعفون ی سازی دقیق ،انتقال ویروس ادامه
یافته و تشدید م یشود .قط رات ریز روی سطوح
مختلف که بهدقت پاک نشده باشند ،م یتوانند
خطرناک باشد .هنوز مشخص نیست که این
ویروس تا چه مدت م یتواند در جایی قرار داشته
باشد و همچنان خطرناک باشد .ویروس آنفوالنزا
و میکروبهای دیگر م یتوانند تا دو ساعت یا
بی شتر در محی طهای بیرونی مانند روی سطح
میز و دستگیرهی درها زنده بمانند.
پرستاری که اخی راً در حین مراقبت از دو فرد
مبتال به ابوال در اسپانیا به این بیماری مبتال
شد ،تنها دو بار به اتاقی که یکی از این بیماران
در آن نگهداری م یشد ،رفته بود– یکبار ب رای
رسیدگی به بیمار و یکبار ب رای ضدعفونی کردن
اتاق پس از مرگ او .او در هردو بار لباس محافظ
پوشیده بود .آب و صابون و محلول ضدعفونی
کنندهی الکولی م یتوانند غشای بیرونی این
ویروس را از بین ببرند و ضدعفونی کردن با
محلول سفیدکننده نیز روشی مؤثر است که در
مناطق دورافتاده نیز در دسترس است.
کاندوم
معمو ًال هنگامی که کسی از ابوال بهبود کامل
م ییابد ،دیگر نم یتواند ناقل این ویروس باشد.
با این حال ،در مواردی ویروس ابوال تا سه ماه
پس از بهبودی بیمار ،در منی او مشاهده شده
است .به همین دلیل ،پزشکان م یگویند که افراد
بهبود یافته باید تا جای ممکن از ارتباط جنسی
پرهیز کرده و پس از آن تا سه ماه از کاندوم
استفاده کنند.
لباس محافظ در برابر ابوال

کاله جراحی:
کاله جراحی بخشی از پوشش محافظ سر
و گردن را تشکیل م یدهد .این کاله الیهی
محافظ اضافهای ب رای پزشکان فراهم م یکند تا
مطمئن باشند که در هنگام کار در مراکز درمانی
نم یتوانند بهصورت تصادفی بخشی از صورت

خود را لمس کنند.
عینک ایمنی:
عینک ایمنی ب رای محافظت از چشمها در ب رابر
پاشیده شدن مایعات در نظر گرفته شده است.
پیش از پوشیدن عینک ،محلولی به آن پاشیده
م یشود تا از بخار کردن شیشهی آن جلوگیری
کند.
لباس جراحی:
یک دست لباس جراحی که مایعات را جذب
م یکند و بهراحتی قابل شس توشو است،
الیهی زیرین پوشش را تشکیل م یدهد .معمو ًال
پاچههای این لباس را در چکمهها فرو م یکنند
تا از پوشیده بودن کامل سطح پوست اطمینان
حاصل شود.
دستکش دوالیه:
حداقل دو دستکش روی هم پوشیده م یشوند و
لب ههای آن را روی آستی نهای لباس م یکشند.
پزشکان باید هر بار بین بازدید از دو بیمار
دستکشهای خود را عوض کنند و پیش از
پوشیدن دستکشهای نو ،دستان خود را بهدقت
تمیز و ضدعفونی کنند .پزشکان هنگام جابهجا
کردن زبالههای عفونی از دستکشهای با
مقاومت باال استفاده م یکنند.
چکمه:
پزشکانی که با ابوال مقابله م یکنند ،معمو ًال
چکمههای رابری پوشیده و پاچههای خود را در
آنها فرو م یکنند .اگر چکمه در دسترس نباشد،
پزشکان باید کفشهای تمام ًا بسته ،ضد آب و
مقاوم در ب رابر سوراخ شدن بپوشند.
پی شبند:
یک پی شبند ضدآب به عنوان الیهی محافظ
نهایی ،روی لباس سرهمی پوشیده م یشود.
سرهمی:
لباس سرهمی روی لباس جراحی پوشیده
م یشود .این لباس مشابه لباسهایی است
که در محی طهای کار با مواد خطرناک پوشیده
م یشود .مسئول نظارت بر پوشش در تیم
پزشکی باید قبل از پوشیده شدن این لباس ،از
سالم بودن آن اطمینان حاصل کند.
ماسک تنفس:
ماسک تنفس ب رای محافظت از پزشکان در
ب رابر سرفههای بیماران استفاده م یشود .طبق
دستورالعمل سازمان خیریهی پزشکان بدون مرز،
ماسک تنفس باید در مرحلهی دوم و بالفاصله
پس از پوشیدن لباس سرهمی پوشیده شود.
ماسک طبی:
این ماسک ب رای محافظت از دهان در ب رابر
پاشیده شدن خون یا سایر مایعات بدنی بیماران
پوشیده م یشود .در صورت استفاده از ماسک
تنفس ،پزشکان باید این ماسک بیرونی را سوراخ
کنند تا راه ب رای ماسک تنفس باز شود.
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بودجهی 110ميليوني يونايتد براي خريد گرت بيل

باشگاه منچستریونایتد در حال حاضر کانون
پخش شایعات مختلف به فاصلهی چند ماه مانده
به بازشدن پنجرهی نقل و انتقاالت زمستانی
است .تقریبا کسی نیست که از عالقهی این
باشگاه به بازگرداندن کریستیانو رونالدو به
الدترافورد خبر نداشته باشد؛ با این حال شیاطین
سرخ نیم نگاهی هم به دیگر ستارهی ریال ،یعنی
«گرت بیل» دارند .دیروز «دلی استار» گزارش داد
که یونایتدیها حاضرند ب رای خرید این بازیکن
در تابستان آینده مبلغ  110میلیون یورو هزینه

کنند و تماسهای خود با اجنت این بازیکن را
هم شروع کردهاند .یونایتدیها به گرت بیل به
عنوان «پالن  »Bدر صورت عدم موفقیت در
جذب رونالدو نگاه م یکنند .مثلث بیل ،دی
ماریا و فالکائو ،بدون شک مثلثی مهارنشدنی
در فوتبال جزیره خواهد بود  .بخصوص که بیل،
شناخت کاملی نیز از فوتبال انگلستان دارد .با
این حال ،بعید به نظر م یرسد که فلورنتنیو پرز
اجازهی جدایی به ستارهی گرانبهای ولزی خود
در تابستان آینده بدهد.



فيگو :من بهتر از رونالدو و مسي هستم

لوییس فيگو در مصاحبه با نشريهی «آبوال»
گفت که ترجيح م يدهد از بين رونالدو مسي،
کسي را به عنوان بازيکن برتر انتخاب نکند.
ستارهی سابق فوتبال پرتگال و تیمهای
بارسلونا،ریال و اینتر معتقد است که او بهترین
بازیکن جهان است؛ نه رونالدو و مسی.
رونالدو در بهترین شرایط خودش قرار دارد و
فصل را با زدن  19گول شروع کرده و مسی نیز با
زدن  7گول و دادن  7پاس گول ،شرایط مطلوبی
دارد .قرار است که روز  29اکتبر ،فهرست اولی هی
برترین بازیکنان سال اروپا و جهان از سوی یوفا
اعالم شود .به همین منظور ،روزنامهی «آبوال»،

چاپ لیسبون ،در مصاحبه با لوییس فیگو از وی
در مورد بهترین بازیکن حال حاضر دنیا سوال
کرد .فیگو در جواب به شوخی گفت« :بهترین
بازیکن جهان من هستم و از این لحاظ با کسی
قابل مقایسه نیستم».
وی سپس ادامه داد« :اینکه بخواهیم از بین
رونالدو و مسی یکی را انتخاب کنیم کار درستی
نیست .هر دو بازیکن ،بهترین فوتبابیس تهای
دنیا هستند و انتخاب یکی به معنای این است
که آن دیگری در سطح پایین تری قرار دارد که
این البته درست نیست .به همین خاطر من
ترجیح م یدهم در این مورد نظری ندهم».



خامس :ریال يک ماشين گولزني مهارنشدني است

ستارهی کلمبيايي معتقد است که ریال مادريد
اگر در فرم واقعي خودش قرار داشته باشد،
مهارش بسيار دشوار خواهد بود .یکی از
خریدهای پر سر و صدای تابستان ریال مادرید،
خامس رودریگز بود .ستارهی جوان کلمبیایی ،با
عنوان آقای گولی جام جهانی از موناکو راهی
تیم محبوبش ریال مادرید شد و به تدریج در حال
وفق پیدا کردن با ایدههای کارلو آنچلوتی است.
خامس در مصاحبه با «مارکا» گفت« :ریال
اگر در فرم واقعی خودش قرار داشته باشد
یک ماشین گولزنی مهارنشدنی است .ما تا
بدینجای فصل در گولزنی عالی عمل کردهایم؛

اما بازیهای دشواری در پیش هستند از جمله
ال کالسیکو که باید این روند را در آن بازی
هم ادامه دهیم .به نسبت اول فصل ،بسیار بهتر
شده ایم .در هر بازی  4یا  5گول م یزنیم .آمار
گولزنی باال ،مساله مهمی است اما همانطور که
گفتم ،بازیهای سختی هنوز در پیشند و این
البته چالش جذابی ب رای ماست».
الزم به ذکر است که ریال مادرید با زدن  25گول
در  7بازی ،بهترین خط تهاجمی اروپا را در اختیار
دارد .کریس رونالدو نیز با زدن  19گول در 11
بازی این فصل ،بهترین مهاجم حال حاضر اروپا
به حساب م یآید.



نرمافزارهايي که به کمک مربيان فوتبال ميآيند

دنیای دیروز فوتبال نسبت به  10سال
گذشته تغیی رات زیادی داشته است .استفاده از
دوربی نهای معلق ،تکنی کهای وی رایش تصویر
و تجهی زات مختلف ورزشی از این دست تغیی رات
هستند .بعضی از این تغیی رات در دید هواداران
نیستند .یکی از این تحوالت نرمافزارهایی است
که بر روی تبلت مربیان نصب م یشوند و به
آنها امکان شبی هسازی مسابقه بعدی با کیفیت
باال و مشاهده آن از زوایای مختلف را م یدهد.
نرمافزارهای مختلف باعث م یشوند که مرب یها
کنترول بی شتری روی بازی داشته باشند.
استفاده از تبلتها توسط مربیان دنیای ورزش
را متحول کرده است .داشتن برنامههایی ب رای
انجام آنالیز قبل از بازی ،حین بازی و بعد از
بازی شغل مرب یگری را از کاری ریسک پذیر به
یک فعالیت حرفهای تبدیل کرده است که در
آن تحلیل و آنالیزهای دقیق و نتیجهگیریهای
درست انجام م یشوند.

با کمک برنامههایی از جمله iscout pad،
Game changer app، coachs
 eyeمربیان م یتوانند از وضعیت جسمی و
آمادگی بازیکنان اطالع یابند ،توانای یهای آنها
را با هم مقایسه کنند و در تمرین اشتباههای
آنها را بفهمند .همه مربیان م یدانند که استفاده
از تکنی کهای دیداری و نشان دادن اشتباهها به
بازیکنان به صورت تصویری و ویدیویی مؤثرتر
است .برنامههایی مانند  Coadbaseو
 First downبه مربیان کمک م یکند تا
طرح بازی را بریزند ،بازیکنان را در زمین حرکت
دهند .با کمک برنامه  Hudlمربی م یتواند
از تمرینها و بازیهای قبلی فیلم بگیرد نکاتی
را درباره قسمتهای مختلفی در آن لحاظ کنند
و بعد به صورت دیجیتالی این اطالعات را در
اختیار بازیکنان قرار دهد .این برنامه ب رای زمانی
که فصل پر کاری پیش روست و زمان کمتر
است بسیار مناسب است.



مورينيو :چلسي با هر اتفاقي هماهنگ ميشود

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد که
تيمش ،تنها تيم ليگ برتر است که م يتواند
با تمام اتفاقات ناگهاني ،خودش را هماهنگ
کند .آب یهای لندنی در دیدار مقابل آرسنال،
ثیبو کورتوا را به دلیل مصدومیت در جریان بازی
از دست دادند و به جای او ،پتر چک در درون
دروازه قرار گرفت .سرمربی پرتگالی عنوان کرد
که چک ،عمق کیفیت ترکیبش را نشان م یدهد
و تیمش م یتواند با سیستمهای مختلفی بازی
کند.
او گفت« :تنها تیم ماست که یک دروازهبان
را بدون این که ترسی به وجود بیاید ،از دست
م یدهد .ما یک دروازهبان را از دست دادیم و
ترسمان از مصدومیت یک بچه (کورتوا) بود.

در همین حال که ترس و اضط راب شروع
م یشود و جمالت «اوه خدای من ،چه اتفاقی
خواهد افتاد؟ »...بر زبانها جاری م یشود است
که پتر چک به زمین م یآید و هیچ ترسی در
دل هواداران وارد نم یشود زی را او یک دروازهبان
بزرگ است .پتر بسیار مستحکم و مطمئن است
و همه چیز تحت کنترولش اوست .از همه
چیز خوشحال هستم .در حال حاضر تیم ما
با همه چیز هماهنگ م یشود .هر اتفاقی که
در بازی رخ دهد ،ما با آن کنار م یآییم .هیچ
تیمی را نم یتوانید پیدا کنید که اینگونه باشد.
م یتوانیم به روشهای مختلف و شرایط متفاوت
بازی کنیم».

ورزش
نيمار :زوج من و مسي
بهتر و بهتر ميشود

نيمار ،مهاجم بارسلونا معتقد است که درک متقابل او و مسي،
بازي به بازي بهتر و بهتر م يشود .پس از یک فصل متوسط
ب رای نیمار و تالش ب رای هماهنگ شدن با بارسلونا ،ستارهی
ب رازیلی فصل جدید را عالی شروع کرده و در  6بازی اللیگا7 ،
گول به ثمر رسانده است .او عنوان کرد که همکاری اش با مسی
پیشرفت چشم گیری داشته و مطمئن است که بارسا با همین
سیستم ،پیشرفت خواهد کرد.
او گفت« :ما یکدیگر را بی شتر و بی شتر درک م یکنیم .هر
لحظه در حال پیشرفت هستیم و امیدوارم به بارسا کمک
کنیم» .نیمار راجع به تقابلش با مسی در دیدار ب رازیل-آرجانتین
گفت« :دربارهی این بازی دوستانه شوخ یهای زیادی کردیم
زی را رابطهی دوستانهای با هم داریم و هر روز در کنار هم بازی
م یکنیم .فکر م یکنم او دو یا سه گول بزند ،ولی در پایان ما
پیروز شویم».
نیمار سپس راجع به مارتینو ،سرمربی سابق او و فعلی آرجانتین
گفت« :مارتینو سرمربی فوقالعادهای است .متاسفانه ،سال گذشته
در بهترین فرم خود نبودیم ،ولی او شخصیت فوقالعادهای دارد.
نم یدانم از من چه م یداند ،ولی م یتوانم او را سورپ رایز کنم و
ب رازیل برنده شود».


کونته :بايد کمي بيرحمتر باشيم

آنتونيو کونته ،سرمربي ايتاليا پس از پيروزي  1-2مقابل
آذربايجان ،عنوان کرد که تيمش بايد کمي ب يرحمتر باشد.
شاگردان کونته در یک دیدار سخت ،موفق شدند  1-2آذربایجان
را شکست دهند .جورجیو کی هلینی ،مدافع یوونتوس هر  3گول
بازی را به ثمر رساند .او در ابتدا تیمش را پیش انداخت ولی با
یک گول به خودی ،بازی را به تساوی کشاند و در پایان نیز بار
دیگر گولزنی کرد تا آتزوری پیروز از میدان خارج شود.
کونته در مصاحبه با  Rai Sportگفت« :صادقانه م یگویم.
کمی به تیم انتقاد دارم .البته به جز اینکه بازیکنان تیم کامال
متمرکز نبودند .آذربایجان به جز صحنهی گولی که ما دریافت
کردیم ،موقعیت دیگری نداشت .ما خوب واکنش نشان دادیم
و خودمان را ثابت کردیم .باید کمی ب یرحمتر باشیم ،کمی
متمرکزتر باشیم و موقعی تهای زیادی از دست ندهیم .آذربایجان
قصد داشت بازی ما را متوقف کند و روی ضربات آزاد به ما ضربه
بزند .بازیکنانشان تالش م یکردند ولی ما با وجود اینکه نتیجه
عادالنه نبود ،شایستهی پیروزی بودیم».


کيه ليني :در خط حمله ضعيف بوديم

جورجيو کي هليني ،مدافع تيم ملي ايتاليا پس از پيروزي 1-2
مقابل آذربايجان عنوان کرد که اوضاع در خط حمله ب راي ايتاليا
خوب پيش نرفت .مدافع یوونتوس هر  3گول بازی را به ثمر
رساند .در ابتدا تیمش را پیش انداخت ،سپس یک گول به
خودی زد و در پایان ،در لحظات پایانی یک گول دیگر ب رای
تیمش به ثمر رساند و کار را تمام کرد .کیه لینی معتقد است که
نم یتوانست جلوی گول به خودی را بگیرد.
او گفت« :توپ از ناکجا آمد .نم یتوانستم از آن مسیر خارج شوم.
امشب همه کار انجام دادم ،خوب و بد .اگر مساوی به پایان
م یرسید ،به هیچ وجه خوب نبود .ریسک کردیم و با شایستگی
پیروز شدیم .پیروزی مهمی در این دورهی جدید ب رای ما بود .در
خط حمله دچار مشکل شده بودیم ولی انگیزهی باالیی داشتیم».


اشمايکل :فانخال ميتواند مانند
فرگوسن شود

پيتر اشمايکل ،دروازهبان سابق منچستريونايتد ،معتقد است اگر
زمان کافي به لوییس فانخال داده شود ،او م يتواند موفقي تهاي
زيادي ب راي شياطين سرخ به ارمغان بياورد .یونایتدها بعد از یک
فصل فاجعه بار با دیوید مویس ،این فصل با هدایت فانخال
نتایج پر فراز و نشیبی کسب کردند اما اشمایکل معتقد است
که سرمربی هالندی م یتواند مانند فرگوسن ،یونایتدها را به
موفقی تهای زیادی برساند.
او به خبرنگاران گفت« :منچستریونایتد همیشه خانه من است؛
بخشی از من .سرالکس دیگر آنجا نیست و باشگاه دوران دشواری
را سپری م یکند اما معتقدم به خدمت گرفتن فانخال تصمیم
خوبی بود .تیم جدید و سرمربی جدید نیاز به زمان دارند .رسیدن
به سطحی که تیم فرگوسن در آن قرار داشت ،دشوار است .اگر
به یاد داشته باشید ،فرگوسن هم مدتی طول کشید تا راهش را
پیدا کند و بعد از آن ،تیم او ب رای دو دهه ،تیم اول انگلیس بود».

اشمايکل :ریال دوباره قهرمان چمپينزليگ ميشود

پيتر اشمايکل ،اسطورهی باشگاه
منچستريونايتد ،معتقد است ریال مادريد اولين
تيم در فرمت فعلي چمپينزليگ خواهد بود که
از قهرماني اش در اين رقابتها دفاع م يکند.
از سال  1992که رقابتهای جام باشگاههای
اروپا به شکل فعلی در آمد ،هیچ تیمی
نتوانسته از عنوان قهرمانی اش در اروپا دفاع
کند .ریال یها فصل گذشته توانستند با پیروزی
 1-4مقابل اتلتیکو ،قهرمان چمپینزلیگ شوند
و اشمایکل معتقد است ریال اولین تیمی است
که این طلسم را خواهد شکست.
او که ب رای تور نمایش جام قهرمانی
چمپینزلیگ به زاگرب رفته ،به سایت گول
گفت« :ریال اولین تیمی خواهد بود که دو
سال پیاپی قهرمان چمپینزلیگ م یشود .آنها
فوقالعاده هستند .رونالدو در فرم فوقالعادهای
است .خامس و تونی کروس هم خریدهای
فوقالعادهای هستند».
اشمایکل همچنین در مورد تغییر فوتبال

نسبت به زمان حضور خود در میادین صحبت
کرد و گفت« :فوتبال تغییر کرده است .دیگر
بازیکنانی مانند زوونومیر بوبان یا بازیکنان
تکنیکی که بتوانند به تنهایی سرنوشت بازی
را رقم بزنند ،وجود ندارد .مسی و رونالدو استثنا
هستند .البته آنها عضو تیمهای فوقالعادهای
هستند که م یتوانند در سایر پس تها هم
خیلی خوب کار کنند .ب رای مثال به ایتالیا نگاه
کنید .خیل یها م یگویند آندره آ پی رلو بازیکن
اصلی آنهاست و همه چیز از طریق او انجام
م یشود اما این یک توهم است .پی رلو بازیکن
درخشانی است اما به آن اندازه که خیل یها
م یگویند ،محور بازی ایتالیا نیست».
اشمایکل در مورد مانوئل نویر ،دروازهبان تیم
ملی آلمان ،هم صحبت کرد و گفت« :نویر
دروازهبان شماره یک دنیاست و م یتواند
الگوی دروازه بانهای جوان باشد .او از همه
ویژگ یهایی که یک دروازهبان نیاز دارد،
برخوردار است».



فان مارويک :روبن کاملتر از مسي و رونالدو است

مربي سابق تيم ملي هالند ،آرين روبن را
بازيکن کامل تري در مقايسه با مسي و
رونالدو م يداند .به عقیدهی اکثر کارشناسان و
هواداران فوتبال ،کریس رونالدو و لیونل مسی
بهترین و کامل ترین بازیکنان حال حاضر دنیا
هستند با این وجود« ،برت فان مارویک»،
سرمربی سابق تیم ملی هالند عقیده دیگری
دارد .او روبن را باالتر از مسی و رونالدو بهترین
و کامل ترین بازیکن دنیا قلمداد م یکند .وی
به « »ADگفت« :اگر من به عنوان مربی،

حق انتخاب بین مسی،رونالدو و روبن را داشته
باشم ،بدون شک روبن را انتخاب م یکنم.
روبن از دو بازیکن دیگر کاملتر است و از این
لحاظ ،باالتر از مسی و رونالدو قرار م یگیرد.
متأسفانه تمام توجهات به گولزنی است و به
همین خاطر خیلی از مردم ،توانای یهای دیگر
روبن را نم یبینند .جوایزی همچون توپ طال
جوایزی انف رادی هستند و من معتقدم که
توانای یهای روبن ب رای بردن این جایزه باید
لحاظ شود».



نيمار :اگر به مسي فضا بدهيد ،کارتان تمام است

در آستانهی بازي برزيل در مقابل آرژانتين،
نيمار معتقد است که برزيل ب راي برتري بر آلبي
سلسته ،نبايد اجازه دهد که فضاي مناسب در
اختيار مسي قرار بگيرد .بامداد امروز دو تیم
ب رازیل و آرجانتین ،سومین دورهی مسابقات
دوستانهی موسوم به سوپرکالسیکو را در چین
برگزار کردند .در دو دورهی پیشین در سالهای
 2011و  ،2012ب رازیل یها برنده شدهاند.
نیمار دیروز در نشستی خبری در حضور
خبرنگاران چینی گفت« :بازی در کنار مسی

در بارسا یک افتخار ب رای من است .او بهترین
بازیکن جهان است و از اینکه فردا مقابل او
قرار م یگیرم ،هیجان زده ام .بازی مقابل او
هرگز کار سادهای نیست و ما باید امیدوار
باشیم که فردا روز خوب مسی نباشد .نباید
اجازه دهیم توپ خوبی به وی برسد .باید به
شدت مراقب مسی باشیم .بازی کردن در
مقابل ستارگانی همچون مسی ،دشواریهای
خاصی دارد .اگر به او فضا ب رای دریبل زنی یا
شوت بدهیم ،کارمان تمام است».



فرانک ريبري در آستانهی بازگشت به ميادين

فرانک ريبري تا بدينجاي فصل ،فقط يک
بازي ب راي بايرن انجام داده است .پس از
مدتها دوری از میادین ،به نظر م یرسد که
طی روزهای آینده باید شاهد حضور دوبارهی
«فرانک ریبری» در ترکیب ثابت بایرن مونیخ
باشیم .ریبری در این فصل تنها یک بار ب رای
بایرن به میدان رفته و پس از آن ،به دلیل
بازگشت مصدومیتی که موجب از دست دادن
جام جهانی ب رای وی شد ،تحت نظر پزشکان
قرار گرفت .دیروز وبسایت باشگاه بایرن
گزارش داد« :فرانک ریبری ب رای بازگشت به

میادین پیشرفت خوبی داشته و دیگر از ناحیه
مصدوم خود احساس درد نم یکند .او از روز سه
شنبه در تمرینات گروهی حضور دارد و بدون
مشکل م یدود و به کار با توپ م یپردازد.
ریبری زیر نظر دکتر هولگر برویش و توماس
ویهلمی ،آخرین مراحل آمادگی جسمانی خود
را پشت سر م یگذارد».
بایرن هم اکنون مصدومینی چون
باداشتوبر،تیاگو،شواینی و خاوی مارتینس دارد.
با این حال با  17امتیاز از  7بازی ،صدرنشین
بوندسلیگاست.



پيرلو:آذربايجانتيمخطرناکيبود

آندرهآ پي رلو ،هافبک ايتاليا عنوان کرد که عدم
گولزني مهاجمان آتزوري باعث شد تا آنها به
سختي موفق به پيروزي شوند .ایتالیا شب
گذشته موفق شد با دو گول جورجیو کی هلینی
در مقابل تک گول آذربایجان که آن را هم کیه
لینی گول به خودی زد 1-2 ،پیروز شود .پی رلو
عنوان کرد که پیش از گول پیروزی بخش کیه
لینی ،آنها دچار مشکل شده بودند.
او گفت« :به نتایج نزدیک سالهاست که عادت

کرده ام .بازی سختی بود ولی مهم ترین چیز
همیشه نتیجه است .م یدانستیم که وقتی
مساوی شود ،آذربایجان خطرناک خواهد شد
و ما هم موقعی تهایمان را از دست دادیم».
پی رلو ادامه داد« :سعی کردیم شرایط را عوض
کنیم .توپ به من نم یرسید؛ بناب راین به
بونوچی نزدیکتر شدم .امیدوارم این اتفاق
دیگر رخ ندهد؛ زی را در تکلزنی مهارتی ندارم.
شایستهی دریافت کارت زرد بودم».



کمپاني:مصدوميتمجدينيست

ونسان کمپاني ،مدافع بلژيک عنوان کرد که به
دليل ترس از مصدوميت در اوايل ديدار مقابل
آندورا تعويض شده است .شب گذشته ،مدافع
منچسترسیتی در دقیقه  10نیمه دوم از زمین
مسابقه خارج شد .بلجیم در نهایت با گولهای
دی بروین ،مرتنس ،چادلی و اوریجی0-6 ،
حریف خود را شکست داد و کاپیتان تیم خیال

هواداران شیاطین سرخ را راحت کرد.
او در مصاحبه با  RTBFگفت« :ب رای احتیاط
زود از میدان خارج شدم .پیش از بازی کمی
مشکل داشتم و سرمربی تصمیم گرفت که
من را از میدان خارج کند .حاال خودم را ب رای
بازی با بوسنی آماده م یکنم .بازی آسانی
پیش روی ما نخواهد بود».
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“ د ملي اردو د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000افسرانو په فارغيدو سره به افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار
کې نور هم پياړوي شي .د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا
د ( سند هرست) شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده .د نړيوالې ټولنې او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ګډه همکارۍ
د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کوي”.
“ با فراغت  2000افسر از اکادمی افسران اردو ملی ،نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد.
اکادمی افسران اردو ملی افغان با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ( سند هرست) ساخته شده است.
همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

اوږدمهاله ملګرتيا!

مشارکت درازمدت

