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گروه بین المللی بحران در گزارشی گفته است که دولت افغانستان اگر نتواند مشکالت مالی 
خویش را حل کند، زمینه ی شورش گری دوباره در افغانستان مساعد می شود. در این گزارش 
گفته شده است که اشرف غنی در حالی رهبری افغانستان را به عهده گرفته است که قرار 
است که نیروهای یاری امنیتی و مبارزه با ترویزم تا چند ماه دیگر از افغانستان خارج شوند. 
مالیه    وزارت  در  منابعی  که  است  حالی مطرح شده  در  بحران  بین المللی  گروه  نگرانی  این 
افغانستان هم اکنون برای پرداخت معاش کارمندان دولتی دچار مشکل  گفته اند که دولت 
می باشد. این نهاد به دولت افغانستان هشدار داده است که باید اطمینان کشورهایی را که 
در نشست توکیو وعده ی همکاری اقتصادی را به افغانستان نموده بودند را بگیرد و از قرار 
گرفتن نهادهای اقتصادی افغانستان در لیست سیاه بانک آسیایی که در هفته ی آینده تشکیل 

جلسه می دهد، جلوگیری کند.
نگرانی گروه بین المللی بحران از این جهت قابل توجه می باشد که دولت افغانستان از لحاظ 
اقتصادی به کمک های خارجی وابسته می باشد. معاش و نیازمندی نیروهای امنیتی کشور از 
کمک های خارجی تأمین می شود و درامد داخلی کشور نمی تواند این نیازمندهای ها را بر آورده 

کند و اگر معاش و نیازهای نیروهای امنیتی کشور دچار مشکل شود، خطری...

محمد محقق فکر می کند که به خاطر حمایتش از حکومت ائتالفی افغانستان که با پادرمیانی 
ایاالت متحده تشکیل شد، چیزهای زیادی را دارا است. این جنگ ساالر بانفوذ سابق که اکنون 
به سیاست روی آورده است، برای گروه قومی اش چیزی کمتر از یک-پنجم وزارت خانه های 
کابینه و والیت ها را انتظار ندارد. محقق در مصاحبه ای در خانه ی مجللش که به شدت از آن 

محافظت می شود، گفت: »بیست تا بیست و دو درصد باید به هزاره ها تعلق داشته باشد«. 
اما رییس جمهور اشرف غنی و دستیاران نزدیک او قول داده اند که پست های حکومتی را 
بر اساس مهارت و شایستگی پر کنند، نه بر اساس سهمیه بندی های قومی و منطقه ای. این 
از تشکیل  این حکومت، که  از  برخورد فرهنگ ها حکایت می کند و چشم اندازها  از  شکاف 
آن دو هفته گذشته است، حاکی از آن اند که این حکومت برای آغاز یک بروکراسی جدید 
در هفته های آینده وظیفه ی دشواری در پیش رو دارد. آن چه که در معرض خطر قرار دارد، 
آینده ی این کشور بی ثبات است و دلیل آن مشکالت اقتصادی و ناامنی است و همزمان با 
این که اکثریت نیروهای خارجی این کشور را تا اواخر سال جاری ترک می کنند، ستیزه جویی 

اسالم گراهای طالب یک تهدید قوی باقی مانده است.
غنی، تکنوکرات تحصیل کرده در امریکا که  ابراهام لینکلن و لیندون بی جانسون...
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امضای توافق نامه ی استراتژیک میان افغانستان و ترکیه

رهبری دولت در آزمون مقابله با بحران و ایجاد ثبات

تشکیل کابینه و تقابل رهبران جدید افغانستان
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مشاور نخست وزیر پاکستان
 امروز به کابل می آید

افغانستان: 
جدایی به منظور اتحاد؟

7 دلیل برای این که
 از امشب کم نخوابید

مویس: آماده ی بازگشت
 به مربي گري هستم
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دشمن اشتباهی
نوبت کرزی

جنرال ریچاردز تصمیم گرفت که کرزی به یک کابینه ی جنگ نیاز دارد. او گروه عمل برای 
پالیسی را از چهره های بلندپایه ی استخباراتی و امنیتی دولت افغانستان و غربی تشکیل داد 
تا در باره ی مسایل مهم »اقدامات حکومتی مشترک،  به موقع و هماهنگ« روی دست گرفته 
شود.  این گروه برای کمک به کرزی تشکیل شده بود؛ اما توبیخ نمادین کرزی بود. پس از 

ترک ریچاردز در سال 2008، این گروه به حاشیه رانده شد،  چون ناکارآمد شده بود.
کرزی به یک مدیر کوچک تبدیل شده بود. او شخصا ولسوالی ها، افسران امنیتی و حتا مدیر 
لیسه در قندهار را تعیین می کرد. او معموال امور والیت ها را از طریق متحدانش مدیریت می کرد 
و مقام های تعیین شده را تضعیف می کرد. او به صورت مداوم با بزرگان قبایل و دیگر افراد در 

تماس بود. یک بار من با یک والی در حال مصاحبه بودم که کرزی به او زنگ زد...

وزارت معارف: فهرست غاصبان زمین
2صفحه به رییس جمهور ارسال شد
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کشور  معارف  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
اعالم کردند که این وزارت فهرست نام غاصبان 
احمدزی  جمهور  رییس  به  را  وزارت  این  زمین 
ارسال کرده  است. آصف ننگ، معاون این وزارت 
دیروز به رادیو آزادی گفت، این غاصبان در حدود 
را در  ده هزار جریب زمین وزارت معارف کشور 

22 والیت کشور غصب کرده اند.
قرار بود که این زمین ها برای معلمان در شماری 
ساخته  رهایشی  شهرک  کشور  والیت های  از 
سوی  از  زمین ها  غصب  دلیل  به  اما  شوند؛ 
اما  است.  نشده  انجام  کار  این  هنوز  زورمندان، 

معاون وزارت معارف اطمینان داد، در حال حاضر 
فرماندهان  و  والیت ها  سرپرستان  تالش های 
شده  غصب  زمین های  استرداد  برای  پولیس 

جریان دارند.
او افزود که اگر این تالش ها به طور درست ادامه 
غصب  زمین های  تمام  آینده  چهارماه  تا  یابند، 
شده ی وزارت معارف، دوباره در اختیار این وزارت 
روز  چند  که  است  حالی  در  این  می گیرند.  قرار 
پیش اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور 
در مراسم تجلیل از روز معلم به وزارت های داخله 
زمین های  باز پس گیری  برای  داد،  دفاع دستور  و 

غصب شده ی این وزارت اقدام کنند.
مهلت  چهارماه  وزارت ها  این  برای  غنی  اشرف 
داد تا ملکیت های غصب شده ی وزارت معارف را 
برگردانند. او هم چنان گفت که در شش ماه آینده 
برای 130 هزار معلم در سراسر کشور نمره های 
زمین توزیع می شود. در حال حاضر وزارت معارف 
در نظر دارد توزیع نمره های زمین در 22 والیت 

برای معلمان را در آینده ی نزدیک آغاز کند.
کابل  شهر  معلمان  از  شماری  حال،  همین  در 
اما  کرده،  استقبال  جهمور  رییس  اظهارات  از 
معارف  کند.  عمل  خود  تعهدات  به  گفته اند، 

است؛  کشوری  هر  توسعه ی  و  پیشرفت  زیربنای 
دالر  میلیون ها  وجود  با  کشور  در  معارف  اما 
گذشته،  سال   13 جریان  در  جهانی  کمک  های 

هنوز با مشکالت دست و پنجه نرم می کند.
مکتب های  از  برخی  در  دینی  علمای  حضور 
مضامین  تدریس  برای  کشور  دوردست  مناطق 
کیمیا،  بیولوژی،  فیزیک،  ریاضی،  چون  ساینسی 
جیولوژی و...، نبود معلمان مسلکی و کمبود مواد 
درسی برای آموزگاران، فساد و ضعف مدیریت از 
مشکالت عمده ی فراراه معارف در کشور عنوان 

می شوند.

اطالعات روز: سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی 
برای  امروز  پاکستان  نخست وزیر  شریف،  نواز 
گفت وگو با رییس جمهور و رییس اجرایی کشور 
به کابل می آید. وزارت خارجه ی پاکستان دیروز با 
نشر خبرنامه  ای اعالم کرد که مشاور امنیت ملی 
پاکستان در این سفر پیام نواز شریف را به رییس 
تقدیم  جدید  حکومت  اجرایی  رییس  و  جمهور 
خواهد کرد. بر اساس این خبرنامه، سرتاج عزیز در 
این سفر برای بهبود روابط افغانستان و پاکستان 

که  است  حالی  در  این  کرد.  خواهد  تالش  نیز 
مقام های حکومتی تأکید دارند، النه های تروریزم 
تمویل  کشور  علیه  آن جا  از  و  اند  پاکستان  در 
می شوند. عالوه براین، شورای امنیت ملی دوران 
حکومت حامد کرزی گفته بود، مشاوران پاکستانی 

در صفوف طالبان افزایش یافته اند.
بارها  کشور  پیشین  جمهور  رییس  کرزی،  حامد 
دست  در  افغانستان  ثبات  و  صلح  که  کرد  تأکید 
تازمانی  داشت،  باور  او  است.  امریکا  و  پاکستان 

که این دو کشور نخواهند، صلح در کشور برقرار 
جریان  در  پاکستان  دیگر،  سوی  از  نمی شود. 
سال های گذاشته هزاران موشک بر مناطق شرقی 

کشور پرتاب کرده و این روند هنوز ادامه دارد.
بر  پاکستان  نظامیان  حمالت  از  قبلی  حکومت 
برخی از مناطق شرقی کشور جلوگیری نتوانست 
و حکومت جدید نیز هنوز در این زمنیه برنامه ی 
مشخصی برای مردم ارائه نکرده است. در چند روز 
گذشته نظامیان پاکستان نزدیک به 100 موشک 

را بر برخی از مناطق والیت کنر پرتاب کرده اند.
با این حال، برخی از رسانه های پاکستانی به نقل از 
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی این کشور گزارش 
داده اند، سرتاج عزیز در سفرش به افغانستان، روی 
مشاور  اتمر،  محمد حنیف  با  دوجانبه  موضوعات 
امنیت  مشاور  کرد.  خواهد  دیدار  نیز  ملی  امنیت 
ملی پاکستان در این سفر روی موضوعات سیاسی 
گفت  وگو  کشور  رهبران  با  نیز  منطقه  امنیت  و 

می کند.

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
شماری  قومی  بزرگان  با  جداگانه  دیدار های  در 
از والیت های کشور، بار دیگر روی اصالح نظام 
انتخاباتی تأکید کرد و گفت که اصالحات در نظام 
انتخاباتی، پایه های دولت را مستحکم می کند. او 
برای  قدمی  انتخاباتی  نظام  در  اصالحات  افزود، 
تعیین  روند حق  و  مردم ساالری  به  مردم  اعتماد 

سرنوشت توسط خود مردم است.
به  سخنانش  دیگر  بخش  در  اجریی  رییس 
اشاره  ولسوالی ها  شوراهای  و  پارلمانی  انتخابات 
و  اند  پیش رو  انتخابات ها  این  گفت،  و  کرد 
استحکام  سبب  انتخاباتی  نظام  اصالح  امیدوارم 

به  قدمی  و  شود  دولت  پایه های  بیش تر  هرچه 
انتخابات  که  افزود  او  باشد.  بهتر  آینده ی  طرف 
پارلمانی برگزار می شود و هدف اصلی نمایندگان 

این پارلمان، خدمت مردم باشد.
برای  جدید  حکومت  کرد،  تأکید  اجرایی  رییس 
تا  می کند،  تالش  بهتر  انتخابات  یک  برگزاری 
اعتماد مردم به انتخابات بیش تر شود و به صورت 
گسترده در انتخابات اشتراک کنند. پیش از اعالم 
عبداهلل  جمهوری،  ریاست  انتخابات  نهایی  نتایج 
عبداهلل و اشرف غنی توافق کرده بودند، با تجربه 
از انتخابات گذشته، اصالحات بنیادی را در نظام 

انتخاباتی کشور به وجود بیاورند.

مسئوالن  پیش  چندی  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون انتخابات کشور از برکناری اعضای این 
دادند. عبدالرحمان  به حکومت هشدار  کمیسیون 
که  بود  گفته  کمیسیون  این  معاون  هوتکی، 
مستقل  کمیسیون  اعضای  زمانی  جدید  حکومت 
و  تشکیل  قانون  که  می تواند  برکنار  را  انتخابات 
صالحیت های این کمیسیون با تأیید شورای ملی 

تغییر کند.
پنج  که  گفت  کشور  اجرایی  رییس  حال،  این  با 
سال آینده، پنج سال تالش و کوشش برای بهبود 
در  بزرگ  قدم های  برداشتن  و  مردم  زندگی  در 
اصالحات  افزود،  عبداهلل  بود.  خواهد  راستا  این 

فساد،  با  مبارزه  قانون،  مراعات  نظام،  و  اداره  در 
تأمین امنیت و عدالت از تعهدات حکومت وحدت 
این  شدن  عملی  خواستار  نیز  مردم  و  اند  ملی 
تعهدات اند. از سویی هم، او به حمالت پاکستان 
و تخطی مرزی از سوی این کشور اشاره کرد و 
گفت، مشاور امنیت ملی پاکستان امروز به کابل 
می آید و در مورد مشکالت سرحدی با او صحبت 
دروازه های  که  گفت  اخیر  در  عبداهلل  می  کند. 
مشکالت  به  و  اند  باز  مردم  روی  به  حکومت 
وعده  مردم  به  که  آن چه  و  مردم گوش می شود 
آن  داده شده، مردم خودشان شاهد عملی شدن 

خواهند بود.

نتایج  اعالم  در  تأخیر  بار  این  روز:  اطالعات 
جدی  واکنش  والیتی  شوراهای  انتخابات  نهایی 
و  داشت  به دنبال  را  مجلس  اعضای  از  شماری 
اعالم  در  تأخیر  این  از  بیش  دادند،  هشدار  آنان 
نیست.  قبول  قابل  انتخابات  این  نهایی  نتایج 
بازی  که  خواستند  انتخابات  کمیسیون  از  آنان 
انتخابات  نهایی  نتایج  اعالم  در  سهل انگاری  و 

شوراهای والیتی را کنار بگذارد.
عدم اعالم نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی 
روند قانون گذاری در کشور را نیز با چالش مواجه 
اول  معاون  عثمانی،  صدیق  احمد  است.  ساخته 

نتایج  زودتر  هرچه  اعالم  خواهان  دیروز  مجلس 
نهایی انتخابات شوراهای والیتی شد و گفت که 
در حال حاضر روند قانون گذاری با مشکل مواجه 
شده و بیش تر قوانین از سوی مجلس سنا تصویب 
افزود که دو ثلث مجلس سنا منتظر  او  نشده اند. 
ولسوالی ها  و  والیتی  شوراهای  جدید  نمایندگان 
است و از این روز ما در روند قانون گذاری با چالش 
مواجه شدیم: »چندین قانون از مجلس نمایندگان 
پاس و به مجلس سنا ارسال شده؛ اما این مجلس 
به دالیل نامعلومی که برای خودشان روشن است، 
در این زمینه اقدام نکرده است«. عثمانی از رییس 

توجه   الزم  زمینه  این  در  نیز خواست که  جمهور 
را به خرج دهد. کمیسیون شکایت های انتخاباتی 
به  بار دوم  برای  را  نتایج فیصله  اش  چندی پیش 
کمیسیون  اما  کرد.  ارسال  انتخابات  کمیسیون 
انتخابات دیروز اعالم کرد، در حال حاضر کار روی 
سیستم  در  فیصله ها  این  داخل سازی  و  بررسی 
ادامه دارد و بعد از تکمیل  آن، نتایج اعالم می شود.

انتخابات  با  هم زمان  والیتی   شوراهای  انتخابات 
1۶حمل  تاریخ  به  جمهوری ،  ریاست  اول  دور 
سال جاری برگزار شد و در این انتخابات، نزدیک 
رقابت  با هم  زن  به شمول 308  نامزد،  به 2۶00 

 30 تاریخ  به  انتخابات   مستقل  کمیسیون  کردند. 
را  والیتی  شوراهای  انتخابات  ابتدایی  نتایج  ثور 
اعالم کرد و بر اساس آن، ۴۵8 تن، به شمول ۹۷ 

زن برنده اعالم شدند.
والیتی  شوراهای  انتخابات  نهایی  نتایج  بود  قرار 
شکایت های  به  رسیدگی  و  بررسی  از  بعد 
انتخاباتی، به تاریخ 1۷ جوزای سال جاری اعالم 
ریاست  انتخابات  دلیل جنجال های  به  ولی  شود؛ 
نامزدان  حاضر  حال  در  افتاد.  تأخیر  به  جمهوری 
انتخابات شوراهای والیتی، کمیسیون انتخابات را 

در این زمنیه به بی توجهی متهم می کنند.

اطالعات روز: وزارت امور داخله ی کشور اعالم 
زیادی  مقدار  عملیات  چند  در  کابل  پولیس  کرد، 
در  است.  کرده  ضبط  و  کشف  را  مخدر  مواد  از 
خبرنامه ی ارسالی این وزارت به روزنامه ی اطالعات 
روز آمده، در جریان تالشی از یک موتر  نوع مازدا 
که ظاهراً در آن بادنجان سیاه، بامیه و پیاز بار بوده، 

مقدار 1200 کیلوگرام تریاک کشف و ضبط شده 
است. بر اساس این خبرنامه، در ارتباط با این مقدار 
مواد مخدر دو تن بازداشت شده اند. افراد بازداشت 
شده در جریان تحقیقات اعتراف کرده اند که قصد 
فروش این مقدار مواد را در شهر کابل و والیت های 
آمده  خبرنامه  دیگر  بخش  در  داشته اند.  سرحدی 

جداگانه ی  عملیات  دو  در  پولیس  مأموران  است، 
از مربوطات  دیگر، مقدار 33۹ کیلوگرام تریاک را 

ولسوالی سروبی کابل کشف و ضبط کرده اند.
بر اساس خبرنامه، این مقدار تریاک در یک موتر 
نوع »َدینا« به صورت بسیار ماهرانه جاسازی شده 
است. در ارتباط با این قضیه دو تن بازداشت شده 

دارند.  قرار  پولیس  و در حال حاضر تحت نظارت 
وزارت داخله می گوید، در جریان یک عملیات دیگر 
ایستگاه  ساحه ی  از  تریاک  کیلوگرام   220 مقدار 
کابل  شهر   ۵ ناحیه ی  به  مربوط  قندهار«  »بندر 
کشف و ضبط شده است. در ارتباط به این قضیه 

یک تن بازداشت شده است.

امضای توافق نامه ی استراتژیک میان افغانستان و ترکیه2
رجب  با  احمدزی  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
در  دیروز  ترکیه،  جمهور  رییس  اردوغان،  طیب 
استراتژیک  پیمان  هم  با  سپس  و  دیدار  کابل 
امضا کردند. پس از امضای پیمان بین دو رییس 
جمهور، نشست خبری مشترکی برگزار شد. اشرف 
غنی در این نشست گفت که محور گفت وگوهای 
دیروز دو رییس جمهور، چهار موضوع اساسی بوده 

است.
و  نظامی  اقتصادی،  منطقه ای،  همکاری های 
رییس  دو  این  گفت و گوی  محورهای  از  امنیتی 
رییس  دو  که  گفت  غنی  اشرف  بوده اند.  جمهور 
جمهور روی وضعیت کنونی دنیای اسالم، نقش 
ترکیه در ایجاد تحکیم دموکراسی و اقتصاد مرفه 

در جهان اسالم نیز گفت و گو کرده اند.
ترکیه  کمک های  از  ادامه  در  جمهور  رییس 
کرد،  تأکید  و  کرد  استقبال  گذشته  سال   13 در 
ولد   بهاالدین  مدرسه ی  بازسازی  به زودی  ترکیه 
زادگاه موالنا در والیت بلخ را آغاز می  کند. اشرف 
غنی افزود، قرار است ترکیه دانشگاهی به موالنا 
جالل الدین بلخی در کابل بسازد و هم شفاخانه ی 

علی آباد این شهر را بازسازی کند.
و  همکاری  ادامه ی  از  اردوغان  آن  به دنبال 
افغانستان اطمینان داد و  به  کمک های کشورش 
گفت که کشورش در احیا و بازسازی میدان هوایی 
می کند.  تکمیل  را  آن  کار  و  است  متعهد  کابل 
افغانستان  با  ترکیه  افزود، همکاری های  اردوغان 

بیش تر روی زیربناها، از جمله ترانسپورت، زراعت، 
استخراج معادن و تحقیقات روی ذخایر نفتی این 

کشور خواهد بود.
او به روند  گفت و گوی سه جانبه ی استانبول میان 
افغانستان، پاکستان و ترکیه نیز اشاره کرد و گفت: 
روند  این  که  رسیدیم  توافق  به  نشست  این  »در 
مشکلی  هرگونه  چون  شود؛  گرفته  سر  از  دوباره 
نمی خواهیم  باشد،  پاکستان  و  افغانستان  بین  که 
آینده را به مخاطره اندازد«. او افزود، نتایج نشست 
زمان  گذشت  با  افغانستان  و  پاکستان  ترکیه، 

مشخص می شود.
تالش  کشورش  که  گفت  ترکیه  جمهور  رییس 
فعالیت  کشور  این  سرمایه گذاری  اداره ی  تا  دارد 

خود را در افغانستان آغاز کند و عالوه بر آن، برای 
بازاریابی  ترکیه  در  افغانستان  زراعتی  محصوالت 
شود. اکنون روابط تجاری کشور با ترکیه ساالنه 
به 300 میلیون دالر می رسد. رییس جمهور ترکیه 
وارد  رسمی  سفری  در  بار  نخستین  برای  دیروز 
سال   13 جریان  در  کشور  دو  روابط  شد.  کابل 
از حامیان مهم  ترکیه یکی  و  بوده  گذشته خوب 
دولت در مبارزه با تروریزم به شمار می ورد. حضور 
سربازان ترکیه در کشور به ۴00 تن می رسد که 
در چوکات ناتو فعالیت دارد. ترکیه از سال ها پیش 
افغانستان  بین  روابط  بهبود  صدد  در  این سو  به 
قابل  نتیجه ی  اما  است.  بوده  نیز  پاکستان  و 

مالحظه  ای را به دنبال نداشته است.

وزارت معارف: فهرست غاصبان زمین به رییس جمهور ارسال شد

مشاور نخست وزیر پاکستان امروز به کابل می آید

عبداهلل: اصالح نظام انتخاباتی، پایه های دولت را محکم می کند

مجلس: نتایج انتخابات شوراهای والیتی به زودی اعالم شود

کشف و ضبط چند محموله ی بزرگ مواد مخدر در کابل 

ترکیه، 
بازی گر مطلوب 

در افغانستان
آمد  کابل  به  ترکیه  رییس جمهور  اردوغان،  دیروز رجب طیب 
قرار گرفت.  افغانستان  استقبال گرم مقام های حکومت  و مورد 
جاده ی فیض محمد کاتب واقع در غرب کابل که به کمک مالی 
دولت ترکیه اعمار گردیده بود، از سوی رجب طیب اردوغان و 
همکاری های  موافقت نامه ی  و  شد  افتتاح  غنی  جمهور  رییس 
درازمدت میان کابل و آنکارا از سوی هردو رییس جمهور امضا 
گردید. هردو رهبر بر تحکیم و گسترش همکاری های سیاسی، 
اقتصادی و امنیتی تأکید کردند. رییس جمهور غنی گفت که در 
چهار مورد استراتژیک، از جمله دنیای اسالم، تحکیم دموکراسی 
و روابط اقتصادی، تالش های دوام دار برای ایجاد صلح در منطقه 
و گسترش روابط دو جانبه در محور این بحث ها بوده اند. رجب 
عبدالرشید  جنرال  با  سفرش  این  در  هم چنان  اردوغان  طیب 

دوستم، معاون اول ریاست جمهوری نیز دیدار کرده است. 
در طول بیش از پنج دهه ی گذشته، این نخستین رییس جمهور 
از تحلیف  ترکیه است که به کابل سفر می کند. هم چنان پس 
نخست وزیر  کامرون،  دیوید  سفر  از  بعد  و  غنی  جمهور  رییس 
بریتانیا، این دومین رهبر کشور خارجی است که به کابل سفر 
رییس  اردوغان در نخستین روزهای کاری  آقای  می کند. سفر 
جمهور غنی، ارتباط قوی با حضور جنرال دوستم در معاونت اول 
ریاست جمهوری دارد. در تاریخ افغانستان این نخستین بار است 
افغانستان  جمهوری  ریاست  اول  معاونت  در  ازبک تبار  یک  که 
قرار می گیرد. آقای دوستم ارتباط نزدیک و دوستانه ای با ترکیه 
دارد و در طول چند دهه ی گذشته دولت ترکیه توجه ویژه ای به 
افغانستان داشته  ازبک ها در معادالت سیاسی  جنرال دوستم و 
ریاست  اول  معاونت  در  است. حضور جنرال عبدالرشید دوستم 
با  نزدیک تر  تعامل  و  کار  به  عالقه مندی  افغانستان،  جمهوری 

افغانستان را در دولت ترکیه بیش تر کرده است. 
ترکیه در طول ده سال گذشته نیز یکی از متحدان اصلی دولت 
همکاری های  و  تروریسم  با  مبارزه  عرصه های  در  افغانستان 
سیاسی و اقتصادی با افغانستان بوده است. هزاران سرباز ترکی 
با  مبارزه  عرصه های  در  افغانستان  در  ناتو  نیروهای  قالب  در 
تروریسم در کنار دیگر سربازان ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان 
نیروهای  زمانی که رهبری  و  تروریستان جنگیدند  و  با طالبان 
ناتو در افغانستان به عهده ی ترک ها بود ، میزان همکاری آن ها با 
دولت افغانستان نسبت به گذشته ها افزایش یافت و افزون برآن، 
در آن زمان میزان تلفات ملکی در کشور به گونه ی چشم گیری 

کاهش یافت. 
این کشور تا کنون چندین پروژه ی بزرگ بازسازی و توسعه ای 
بزرگ ترین  از  و  است  کرده  اجرا  و  حمایت  افغانستان  در  را 
کمک کننده های افغانستان به شمار می رود. افزون برآن، نقش 
در  خصوصا  منطقه ای،  همکاری های  توسعه ی  در  کشور  این 
عرصه های مصالحه و تأمین همکاری و هم گرایی افغانستان با 
پاکستان، نقش فعال داشته است. دولت ترکیه در زمان حکومت 
میان  سه جانبه  نشست های  تدویر  ابتکار  کرزی  جمهور  رییس 
همکاری های  ایجاد  منظور  به  را  ترکیه  و  پاکستان  افغانستان، 
چندین  و  گرفت  پی  پاکستان  و  افغانستان  امنیتی  و  سیاسی 
سوء  کرد  تالش  کشور  این  دید.  تدارک  را  سه جانبه  نشست 
تفاهم ها  و مشکالت سیاسی میان افغانستان و پاکستان را رفع 
کند و زمینه ی همکاری های سیاسی و امنیتی میان افغانستان و 
پاکستان را فراهم کند. افزون برآن، پروسه ی قلب آسیا از ترکیه 
شروع شد و این کشور در ادامه ی نقش منطقه ای اش، پروسه ی 
سیاسی،  همکاری های  گسترش  و  تعمیق  برای  را  آسیا  قلب 

اقتصادی و امنیتی کشورهای قلب آسیا را فراهم کند.
نقش ترکیه در چشم انداز سیاسی کشور نیز برجسته خواهد بود. 
افغانستان  با  و همکاری  کار  به  زیادی  این کشور عالقه مندی 
در سمت  دوستم  جنرال  با حضور  این خصوصا  از  پس  و  دارد 
کرد  خواهد  تالش  افغانستان،  جمهوری  ریاست  اول  معاون 
را  افغانستان  با  امنیتی اش   و  سیاسی  اقتصادی،  همکاری های 
تحکیم  برای  قوی  اراده ی  غنی  جمهور  رییس  دهد.  گسترش 
مدل های  و  دارد  ترکیه  با  سیاسی   همکاری های  گسترش  و 
برای  انکشافی  و  اقتصادی  عرصه های  در  ترکیه  توسعه ای 
باشند و رییس جمهور غنی  الگوی خوبی  افغانستان، می توانند 

به این موضوع واقف است.
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خطاب
 به هیچ کس

هیچ کس عزیز سالم
همیشه همین طور بوده است. تا چشم کار می کند، چشمه ها همیشه چنین 
بوده اند. تا چشمت را باز کنی که خوبی های جهان را خوب تر ببینی، خوبی ها 
تو  بعد  می دهند.  دست  از  را  خود  خشکی  و  خوبی  دیگر  و  می شوند  تر 
می مانی و چیزهایی که از دست رفته اند. دستت را می گیری که گره از کار 
کسی باز کنی، بعد می بینی که دستت در جای دیگر گره خورده است. اصال 
این جهان را باید مثل یک جوی آب در میان سبزه های ساده جاری کرد. باید 
مثل سبزه ساده بود و سرد. سبزه ها همیشه سرگرم دنیای خویش اند. نه به کار 
دیگران کار دارند و نه منتظر آمدن و رفتن چیزی اند. خودشان اند و سبزی 
بلند  شاخه های  میان  در  گاهی  و  می تابد  گاهی  که  آفتابی  و  همیشگی شان 
درختان تاب می خورد وهمان جا می ماند. سبزه ها می دانند که آفتاب در ظهر 
تلخ تابستان باالی بلندترین شاخه ی درختی رخت هایش را آویزان می کند و 
بعد لخت و عریان رو به روی دختران درخت دراز می کشد تا کشیدگی های 
ابروانش را آب ببرد. من نمی دانم چه کسی به آفتاب اجازه داده که این قدر 
کنار کلکین جا  را در  آفتابه اش  آفتاب همیشه  ببرد. چرا  را  آبروی درختان 
می گذارد و بعد درختی باید همه ی سروی و سروری اش را از دست بدهد تا 

بتواند آب های آفتابه ی او را به جوی های جهان برگرداند.
آری، هیچ کس عزیز! همیشه چنین بوده است. درختان ریشه های شان را در 
به  اصال  نرسد.  آن ها  به  آفتاب  دست  تا  می کنند  پنهان  زمین  تاریک  عمق 
همین دلیل است که شب به وجود آمده است. می گویند، شب دقیقا وقتی 
است که آفتاب دست از کار می کشد و برای جست وجوی ریشه ی درختان 
به قسمت های تاریک زمین می رود. آفتاب البته که نمی تواند خودش را در 
دل خاک عمیق پنهان کند و در میان تاریکی به دنبال ریشه ی درختان بگردد. 
آفتاب چشم هایش را می بندد تا درختان خیال کنند که آفتاب چشم هایش را 
بسته و از آن ساحه برای همیشه رفته است. درختان خیال می کنند آفتابی که 
چشم هایش را بسته باشد، دیگر آفتاب نیست؛ اما همه ی ما می دانیم که آفتاب 
همیشه آفتاب است و هیچ وقت هم دست از آفتاب بودن برنخواهد داشت. 
ولی درخت ها که نمی درخشند و هیچ وقت هم نتوانسته اند به مسافرت بروند. 
به همین دلیل، وقتی که آفتاب نیست، درخت ها خیال می کنند که آفتاب رفته 
است و بعد با خیال راحت سایه ی شان را تا حیاط خانه ی همسایه می آورند.

هیچ کس عزیز!
این حرف هایی که گفتم، هیچ کدام شان ربطی به من ندارند. من فقط سعی 
کجا  از  سر  که  بگیرم  را  خودم  سایه ی  دنبال  صدا  و  سر  بی  که  می کنم 
بی خبر  و  نمی دهد  گوش  من  حرف های  به  گاهی  من  سایه ی  درمی آورد. 
نگرانی ام می شود. گاهی فکر  مایه ی  این مسئله  به خانه ی همسایه می رود. 
اگر روزی  می کنم که یک آدم چطور می تواند بدون سایه اش زندگی کند. 
اگر سایه ی گنگس  کند،  دیگر عوض  با کس  مرا  که  بگیرد  سایه ام تصمیم 
هیچ وقت  دیگر  و  برود  این جا  از  همیشه  برای  اصال  که  بگیرد  تصمیم  من 
برنگردد، اگر این سایه ی ساده و کم تجربه ی من خیالی به سرش بزند، بعد 
من چه باید بکنم؟ تو فکر می کنی که کاری از دست کسی ساخته خواهد 
بود؟ هیچ کس عزیز، تو فکر می کنی که تو بتوانی مرا بدون سایه ام به خانه ات 
راه بدهی؟ من مطمئنم که جوابت هرچه باشد، چندان تفاوتی به حال سایه ی 
من ندارد. آن چه که به سرنوشت سایه ی من ارتباط مستقیم دارد، وضعیت 
آفتاب است. اگر روزی آفتاب از این محله برود، همه ی سایه های شهر با او 
خواهند رفت. شهری که سایه نداشته باشد، شهری که همه ی سایه هایش را 
از داست داده باشد، شهری که همسایه هایش نیز بی سایه باشند، شهر کوچک 
و کودنی است که به درد دوست داشتن نمی خورد. شهر بی سایه باید اساسا 

شهر بی پایه ای باشد.
بتوانم  تا  کنم  باز  به خوبی  را  چشمانم  که  می خواهد  دلم  دلیل،  همین  به 
که جهان  دارد  ربطی  به من چه  اصال  ببینم.  به درستی  را  سایه ام  سرنوشت 
روزی چند بار دور چه چیزی می چرخد. این که ماه بهتر است یا ماهواره، نیز 
به من ربطی ندارد. ماه حتما دلیل قانع کننده ای برای چشم چرانی های خود 
دارد. خورشید هم خودش می داند و خدایش، راست می گوید یا دروغ، به 
باید مواظب کاله خود باشم و نگذارم که کسی  من ربطی ندارد. من فقط 
بیاید و کاله سایه ی مرا بردارد. کسی بیاید و سایه ی مرا با خودش ببرد. این 
به همین خاطر، خطی  همه ی مسئله ی من است، مسئله ی همه روزه ی من. 
بتوانم وضعیت سیاسی سایه ی خود را شرح  به دقت  تا  برای خودم نوشتم 
بدهم. چقدر سخت است که کسی مجبور شود به خودش نامه بنویسد و در 
آن نامه نامی از نان نبرد و سخنی از سختی های زندگی نگوید. در آن نامه 
فقط مجبور است که از جدایی خودش و سایه اش سخن بگوید و بعد با آه و 
اندوه رای به ریاست سایه بدهد. سایه  خودش می داند و خواسته هایش، هر 
کجا که دلش خواست، می تواند برود و هر کجا که دلش خواست، می تواند 
از  سایه  باید  چرا  باشد؟  دنباله  رو  خدا  همیشه ی  باید  چرا  سایه  یک  نرود. 
خودش تصمیمی نداشته باشد و نتواند از خواست و اراده ی سیاسی خودش 
نمایندگی کند؟ اصال این چه معنا دارد که ما از سایه   توقع داشته باشیم که 

برده وار قدم به قدم حرکات یک فرد دیگر را تقلید کند؟
این سوال ها زمانی می توانند جواب قانع کننده ای بیابند که ما بتوانیم سایه ها 
را به درستی بشناسیم و سرنوشت سیاسی آنان را به درستی مورد بررسی قرار 
بدهیم. در چنین وضعیتی است که اگر خورشید هم بخواهد با خودش صادق 
نباشد و هر روز بازی تازه ای را با سرنوشت سایه ها شروع کند، ما می توانیم 

تکلیف سایه های خود را به آسانی روشن کنیم.

نتواند مشکالت  اگر  افغانستان  دولت  که  است  گفته  گزارشی  در  بحران  بین المللی  گروه 
مالی خویش را حل کند، زمینه ی شورش گری دوباره در افغانستان مساعد می شود. در این 
گزارش گفته شده است که اشرف غنی در حالی رهبری افغانستان را به عهده گرفته است 
که قرار است که نیروهای یاری امنیتی و مبارزه با ترویزم تا چند ماه دیگر از افغانستان 
خارج شوند. این نگرانی گروه بین المللی بحران در حالی مطرح شده است که منابعی در 
وزارت مالیه   گفته اند که دولت افغانستان هم اکنون برای پرداخت معاش کارمندان دولتی 
اطمینان  باید  که  است  داده  هشدار  افغانستان  دولت  به  نهاد  این  می باشد.  مشکل  دچار 
کشورهایی را که در نشست توکیو وعده ی همکاری اقتصادی را به افغانستان نموده بودند 
را بگیرد و از قرار گرفتن نهادهای اقتصادی افغانستان در لیست سیاه بانک آسیایی که در 

هفته ی آینده تشکیل جلسه می دهد، جلوگیری کند.
نگرانی گروه بین المللی بحران از این جهت قابل توجه می باشد که دولت افغانستان از لحاظ 
اقتصادی به کمک های خارجی وابسته می باشد. معاش و نیازمندی نیروهای امنیتی کشور 
از کمک های خارجی تأمین می شود و درامد داخلی کشور نمی تواند این نیازمندهای ها را 
بر آورده کند و اگر معاش و نیازهای نیروهای امنیتی کشور دچار مشکل شود، خطری را 
که گروه بین المللی بحران از آن یاد کرده است، احتمال وقوع آن در صورتی متصور است 
که رهبری دولت جدید بر سر تشکیل ساختار حکومت دچار مشکل شود و نتواند اعتماد 
کشورهای کمک کننده را نسبت به افغانستان جلب کند. تا کنون  رییس جمهور و رییس 
اجرایی که هرکدام از دو تیم در ساختار دولت نمایندگی می کنند، اختالفی میان شان بر سر 
چگونگی رهبری و تشکیالت حکومت به وجود نیامده است و ایاالت متحده، بریتانیا و سایر 
کشورهای کمک کننده پس از تشکیل حکومت وحدت ملی تعهد کرده اند که کمک های 
سیاسی و اقتصادی خویش را به افغانستان ادامه می دهند. پیمان امنیتی با ایاالت متحده 
و ناتو به امضا رسیده است و امریکا تعهد کرده است که بخشی از نیروهایش برای تأمین 
افغانستان  در  بین المللی  نیروهای  خروج  از  بعد  نظامی  نیروهای  آموزش  و  تربیه  امینت، 

مأمور باقی می مانند. 
تأثیرگذار  و سایر چهره های  اجرایی  رییس  و  رییس جمهور  نظر های  اظهار  از  که  آن چه 
و مهم در رهبری دولت جدید برداشت می شود، این است که چگونگی تشکیل کابینه و 
تشکیالت حکومتی باعث نمی شود که بحران سیاسی به و جود آید. این اطمینان در صورتی 
می تواند پایدار باشد که روحیه  ای که هم اکنون وجود دارد، حفظ شود و تالش شود که 
این هماهنگی و تفاهم بر سر تشکیل کابینه و ساختار حکومت شکسته نشود. اگر روحیه و 
اراده  ای که هم اکنون وجود دارد و نویدی از یک درایت و خردمندی را می دهد، شکسته 
خالف  حکومت  ساختار  و  رهبری  نحوه ی  سر  بر  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  شود، 
موافقت نامه  ای که به امضا رسانده اند، عمل کنند، زمینه ی بحرانی شدن وضعیت به وجود 

آمده و می تواند بر اعتماد و کاهش کمک های جامعه ی جهانی به افغانستان تأثیر بگذارد.
چیزی که می تواند زمینه ی بحران را در افغانستان بیش تر می کند، گسترش دامنه ی ناامنی، 
قدرت و نفوذ طالبان می باشد و این مسئله می تواند در شکل گیری زمینه های بیش تر بحران 
و قدرت یابی این گروه کمک کند. پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان، تأمین 
امنیت و مقابله با تهدید های این گروه یکی از رسالت های جدی نیروهای امنیتی کشور و 
دولت می باشد که باید از طرفی بتوانند امنیت را تأمین کنند و از جانب دیگر، از قدرت یابی 
این گروه به طور جدی جلوگیری کنند. این امر ممکن نمی شود، مگر این که رهبری دولت 
طرحی را برای تأمین امنیت همه جانبه و جلوگیری از گسترش قدرت روزافزون طالبان روی 
دست بگیرد و دست رسی این گروه را به کانال ها و زمینه هایی که این گروه از آن طریق 
حمایت مالی می شود، محدود کند. قاچاق، کشت مواد مخدر، تمویل مالی این گروه توسط 
پاکستان و کشورهای حامی افراط گرایی خاور میانه و باج گیری از شرکت های مخابراتی 
ناامنی و نفوذ طالبان و گسترش قلمرو  با  از جمله ی منابع مالی طالبان می باشند. مقابله 
حاکمیت دولت در مناطق تحت نفوذ طالبان، از جمله ی راهکارهایی می باشند که می توانند 
افغانستان محدود کنند. جلب حمایت های  را در داخل  زمینه ی حمایت های مالی طالبان 
بین المللی برای مبارزه با افراط گرایی و ایجاد اهرم فشار بر دولت پاکستان مبنی بر قطع 
حمایت از طالبان و سایر گروه های افراطی-مذهبی از جمله ی راهکارهای دیگری می باشند 
که از به کارگیری آن می شود که منابع مالی خارجی این گروه محدود شوند و این گروه 

نتواند برای ایجاد نا امنی و تضعیف دولت کار کند.

فرهاد خراسانی

آن چه که از اظهار نظر های رییس جمهور و رییس اجرایی و سایر چهره های 
این است که  تأثیرگذار و مهم در رهبری دولت جدید برداشت می شود، 
چگونگی تشکیل کابینه و تشکیالت حکومتی باعث نمی شود که بحران 
که  باشد  پایدار  می تواند  صورتی  در  اطمینان  این  آید.  به و جود  سیاسی 
روحیه  ای که هم اکنون وجود دارد، حفظ شود و تالش شود که این هماهنگی 
و تفاهم بر سر تشکیل کابینه و ساختار حکومت شکسته نشود. اگر روحیه 
و اراده  ای که هم اکنون وجود دارد و نویدی از یک درایت و خردمندی را 
می دهد، شکسته شود، رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر نحوه ی رهبری 
و ساختار حکومت خالف موافقت نامه  ای که به امضا رسانده اند، عمل کنند، 
زمینه ی بحرانی شدن وضعیت به وجود آمده و می تواند بر اعتماد و کاهش 

کمک های جامعه ی جهانی به افغانستان تأثیر بگذارد.

عزیزم! تقدیر االهی کار خودش را می کند. اگر یک روز در حالی  که سوار 
تو  و  نمود  پرش  کدام جوی  از  خر  و  برد  خوابت  و  پدرکالنت شدی  خر 
داخل جوی افتادی، حق نداری خر بیچاره را لت کنی، چرا؟ چون تقدیر 
االهی بوده که تو در همان ساعت و در همان جوی، در حالی  که به خواب 
آب  داخل  شده ا ی،  ملک  پادشاه  که  ببینی  خواب  است  ممکن  و  رفته ای 
به  بیفتی،  به جان خر  و  اعصابت خراب شود  مثل من  نیز  تو  اگر  بیفتی. 
یقین که ثابت می شود، هنوز خری! چرا؟ به دو دلیل: اول این که تو خواب 
بود،  گفته  خر  مگر  نیست.  مقصر  اصاًل  خر  قسمت  این  در  و  بودی  رفته 
هنگامی  که باالی من سوار می شوی، چرتت را خراب نکن! ریلکس باش! 
من تو را با اطمینان باال به منزل می رسانم؟ می بینی که خر هیچ تقصیری 
بیندازی. هر  به گردن خر  را  نباید تقصیرت  و  تو خود مقصری  نداشته و 
از روی جوی آب خیز می کند. دوم،  خری، ولو هرقدر هوشیار هم باشد، 
در افتادن تو داخل آب، حتمًا خیری نهفته است. مالها می گویند  که هیچ 
کار خدا بی حکمت نیست. ُخب، بی حکمت نیست دیگر. خر از جانب خدا 
خلق  خدا  را هم  آب  و  زمین  مقرر شده،  خدا  جانب  از  خواب  خلق شده، 
افتادن حتمًا حکمتی  بدون شک می توان گفت که در جوی  کرده است. 
دارد. پس به خاطر حکمت خدا هم که شده، خر را لت نکن! در ضمن، 
اگر ممکن است ، خر را ِمن بعد االغ صدا کن. آخر خر هم به احترام نیاز 
دارد. بلی عزیزم، تقدیر االهی کار خودش را می کند. هیچ شکی نیست که 
این تقدیر همین  روزهای نزدیک از خانه ی ما هم احوال بگیرد و مرا قدر 
فامیده«  از »عزیز  رفتم که حتمًا می روم،  اگر من  نماید. عزیزم!  و عزت 
پارسال برای عروسی خواهرت پول قرض کرده بودم و طال خریدم، پولش 
هنوز مانده. فعاًل که پول نداریم، پول ما را سهام داران کابل  بانک خوردند. 
اگر کدام وقت پول پیدا کردی، حتمًا آن را بپرداز! عزیز بسیار آدم خوب 
است. پارسال می گفت، بیا دوستی کنیم؛ اما من تازه ازش جواری قرض 

کرده بودم، رویم نشد که پای خود را پیش بمانم.
فرزند عزیزم! از قدیم گفته، دنیا دو روز است. این حرف بیش تر در مسجد 
گفته می شود. اما هوش کنی فریب این مردم را نخوری. من سال هاست 
نکرده ام.  سفر  که  جاها  کدام   به  پدرکالنت  خر  همرای  کرده ام.  زندگی  
است  روز  دو  دنیا  می گویند،  که  می شوند  پیدا  آدم ها  بعضی  همه جا  در 
به  کمی  باشید.  دنیا سرگردان  مال  دنبال  قدر  این  روز،  دو  برای  نباید  و 
فکر آخرت خود باشید. همه ی این ها دروغ می گویند. دنیا دو روز نیست. 
دنیا روزهای زیادی دارد. بعضی روزها دل آدم خوش است، بعضی  روزها 
ناخوش! بعضی روزها چانس با آدم یار است، بعضی روزها نیست. اما باید 
تا  بخور  را  دنیایت  نیست. غم  روز  دو  دنیا  باشی که  فکر  این  به  همیشه 
غم آخرتت را خورده باشی. همین حاجی نسیم را ببین! هر ماه ختم قرآن 
می گیرد. به ما کمک می کند، به پدر محمد حسین و خیلی آدم های دیگر 
است  خوب  دنیایش  هم  می بینی،  بدهد.  خیرش  خدا  می کند.  کمک  نیز 
هم آخرتش! ما را ببین که دنیا نداریم، از عزیز قرض داریم. خدا می داند 
قرضش را بدهیم یا نه؟ اگر بدهیم، خوب است، اگر ندهیم، در آخرت راه 
ما را می گیرد و قرضش را طلب می کند. آن وقت از کجا کنیم که بدهیم؟ 

پسرم، قرض عزیز را حتمًا پرداخت کن!
فرزند عزیزم! ضمن این که مادرت را حتمًا احترام می کنی، باید بدانی که 

احترام دیگران بر تو واجب است. 
االغ هستی،  که سوار  هنگامی  اگر  گفتم،  باال  در  که  عزیزم! همان  طور 
زندگی  امور  تمام  در  بیافتی،  آب  جوی  داخل  است  ممکن  ببرد،  خوابت 
این مسئله صدق می کند. اگر در هر بخش زندگی خوابت گرفت، ممکن 
است بیافتی! حتا در احترام کردن مردم، سیل کن بیدارانه احترام نمایی؛ 
آدم  و  پادشاه شده اند  فکر می کنند  احترام می شوند،  وقتی  بعضی ها  چون 

را اذیت می کنند.
فرزند نازنین من! وقتی می گویم نازنین، عمق قلب مرا متوجه باش؛ چون 
از عمق قلب می گویم. بارها تو را به خاطر دزدی سیب از باغ ناصر علم دار 
دزدی  هیچ وقت  کن.  فراموش  مرا  سیلی کاری های  کرده ام.  سیلی کاری 
گرفتار  کابل  بانک،  دزدهای  همین  مثل  روزی  است  ممکن  چون  نکن! 
رسوایی شوی. حتا حق نداری در دزدی با کسی کمک کنی؛ چون باز هم 
را  بانک  کابل  دزدان  دزدی های  که  محترمی  وزیر  به  می شود.  بد  نامت 

ضمانت می کرد، توجه کن! این روزها رسوایی اش به کجا رسیده؟ 
عزیزم، قدر قوماندان را بدان! همیشه به او احترام کن، تا وقتی که حد اقل 
همین  خدا  از  بعد  که  فعاًل  بیاید.  بدش  قوماندان  از  تو  مثل  نفر  چندین 
قوماندان خیر و شر جامعه را رقم می زند. یادت است که پسرش سر دختر 
همسایه ی خود تجاوز کرد؟ باید پسرش را بندی می کرد؛ اما نکرد، بلکه 
پسرش را برد به شهر که فاکولته بخواند. اما چند روز قبل که شایعه شد، 
بندی  را  وی  برده  قوماندان  کرده،  دست اندازی  نظیفه  باالی  علی  قاسم  

کرده و می گوید که سر قاسم علی، آب به کوه باال می کند.
ادامه دارد...

خبرنگار ناراضی

وصیت نامه ی اول چیزهای از دست رفته

رهبری دولت در آزمون 
مقابله با بحران و ایجاد ثبات

هادی دریابی



با  که  افغانستان  ائتالفی  از حکومت  حمایتش  به خاطر  که  می کند  فکر  محقق  محمد 
جنگ ساالر  این  است.  دارا  را  زیادی  چیزهای  شد،  تشکیل  متحده  ایاالت  پادرمیانی 
بانفوذ سابق که اکنون به سیاست روی آورده است، برای گروه قومی اش چیزی کمتر از 
یک-پنجم وزارت خانه های کابینه و والیت ها را انتظار ندارد. محقق در مصاحبه ای در 
خانه ی مجللش که به شدت از آن محافظت می شود، گفت: »بیست تا بیست و دو درصد 

باید به هزاره ها تعلق داشته باشد«. 
اما رییس جمهور اشرف غنی و دستیاران نزدیک او قول داده اند که پست های حکومتی را 
بر اساس مهارت و شایستگی پر کنند، نه بر اساس سهمیه بندی های قومی و منطقه ای. 
این شکاف از برخورد فرهنگ ها حکایت می کند و چشم اندازها از این حکومت، که از 
یک  آغاز  برای  این حکومت  که  اند  آن  از  حاکی  است،  گذشته  هفته  دو  آن  تشکیل 
بروکراسی جدید در هفته های آینده وظیفه ی دشواری در پیش رو دارد. آن چه که در 
معرض خطر قرار دارد، آینده ی این کشور بی ثبات است و دلیل آن مشکالت اقتصادی 
و ناامنی است و همزمان با این که اکثریت نیروهای خارجی این کشور را تا اواخر سال 
جاری ترک می کنند، ستیزه جویی اسالم گراهای طالب یک تهدید قوی باقی مانده است.

جانسون  بی  لیندون  و  لینکلن  ابراهام  که   امریکا  در  تحصیل کرده  تکنوکرات  غنی، 
به وجود  را  اصالحات  می خواهد  می کند،  ذکر  خودش  بر  تأثیرگذار  افراد  عنوان  به  را 
آورده و حکومت  مدرنی را تشکیل دهد که توسط کارمندان دولتی باتجربه و مسئول 
در برابر مردم، اداره شود. اما او باید در برابر انتظارهای بلند ده ها تن از افراد قدرتمند 
او  به  اما  دارند؛  شوم  گذشته ی  آن ها  از  برخی  که  مردانی  کند،  مبارزه  حکومتش  در 
کمک کردند تا به ریاست جمهوری دست یابد. آن ها غرق در روش های سنتی سیاست 

افغانستان اند، سیاستی که توسط قومیت، حمایت و نفس های کالن هدایت می شود. 
تعداد زیادی از افغان ها می پرسند که آیا اشرف غنی می تواند با عبداهلل عبداهلل، رقیب 
مؤثر  به طور  اوست،  قدرت همکار  تقسیم  بر  مبتنی  در حکومتی  اکنون  او که  سیاسی 
کار کند. یک مقام ارشد غربی که نخواست نامش فاش شود، گفت: »این یک دوره ی 
کردن  تبدیل  به  غنی  اشرف  که  می شود  آغاز  زمانی  مشکل  بخش  است.  عسل  ماه 
وزیران آغاز کند«. »او باید در یک آجندای اصالح طلبانه، شبکه ی حمایتی عبداهلل را 
تحت پوشش قرار دهد و طبیعی است که اصطکاک هایی وجود خواهند داشت. غنی 
وزیران و مقام های شایسته و واجد شرایط می خواهد. عبداهلل بیش تر به شبکه های سنتی 

افغانستان متمایل است«. 
دیپلمات ها و تحلیل گران می گویند که غنی و عبداهلل به منظور جلوگیری از تفرقه و 
فساد که این کشور در گذشته گرفتار آن ها بوده است، باید تقاضاها و جاه طلبی های 
یک  میر،  کنند. هارون  مهار  را  شان  مربوط  انتخاباتی  تیم های  در  شخصیت ها  کالن 
تحلیل گر سیاسی می گوید: »مشکل در سیستم ما خود رهبران نیستند، بلکه اطرافیان 

آن ها اند«. »عوامل باالقوه برای تضادها وجود خواهد داشت«. 
تهدید  خشونت  و  قومی  شکاف های  به  را  کشور  که  سیاسی  اختالفات  ماه ها  از  پس 
می کرد، حکومت وحدت ملی در2۹ سپتامبر سوگند وفاداری یاد کرد. غنی و عبداهلل، 
هردو، ادعا کردند که انتخابات را برده اند و جانشین رییس جمهور کرزی، که پس از 
مداخله ی به رهبری امریکا به دنبال حمالت تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001 به 
قدرت رسید، شده اند. سرانجام این دو مرد توسط واشنگتن متقاعد شدند تا حکومت 
معادل  که  را  ارایی  رییس  نقش  غنی  اشرف  حکومت  در  عبداهلل  و  بسازند  مشارکتی 

نخست وزیری است، ایفا کند. 
غنی و عبداهلل قبال در کابینه ی کرزی به عنوان وزیر کار کرده اند. اما تجربه ی عبداهلل 
به عنوان مقام رسمی اتحاد شمال در دهه 1۹۹0، زمانی که این اتحاد جنگ مسلحانه 
علیه حکومت طالبان در کابل پیش می برد، سازنده بود. غنی 18 سال را در بالتیمور و 
واشنگتن زندگی و کار کرد. پس از نزاع روی فضای اداری و این که آیا او در مراسم 
تحلیف صحبت کند یا نه، نزدیک بود عبداهلل مراسم تحلیف را تحریم کند. پس از این 
که جیمز کننگهام، سفیر ایاالت متحده در کابل، به حل و فصل این مناقشه کمک کرد 

عبداهلل سرانجام در این رویداد صحبت کرد.  
غنی، پس از به قدرت رسیدن در نتیجه ی اولین انتقال دموکراتیک قدرت دراین کشور، 
پیام روشنی مبنی بر اصالح نظم کهن را فرستاده است. دیپلمات های غربی گفتند که 
او ساعات زیادی را کار می کند. او پیمان های امنیتی را امضا کرد که به 12000 نیروی 
ایاالت متحده و ناتو اجازه میدهند، برای آموزش و مشاوره ی نیروهای امنیتی افغانستان 
پرونده ی  چنین  هم  او  بمانند.  افغانستان  در  تروریزم،  ضد  عملیات های  اندازی  راه  و 

تحقیق رسوایی در کابل بانک را بازگشایی کرد که در سال 2010 و پس از این که 
نزدیک به یک میلیارد دالر ناپدید شد و بیشتر سپرده های کمک کننده های خارجی بود، 

سقوط کرد. 
عبداهلل  حلقه ی  اعضای  می کنند،  حمایت  اقدام  هردو  از  آن ها  که  حالی  در  اما 
ناخوشنودی  اظهار  غنی  سیاسی  انتساب های  از  برخی  به  نسبت  شان  درمصاحبه های 
مورد  در  طوالنی  خصومت های  و  اعتمادی  بی  دهنده ی  نشان  که  چیزی  اند،  کرده 
انتخابات است. آن ها گفتند که با آن ها مشوره نشده است و چندین پست، به شمول 
مشاورت امنیتی ملی و معاونت وزارت امور خارجه به پشتون ها داده شده اند. پشتون 

بزرگترین گروه قومی افغانستان است و غنی نیز به همین گروه قومی مربوط است. 
موالنا فرید، یک سیاست مدار تاجک نزدیک به عبداهلل  گفت: »غنی می گوید، "من یک 
ملی گرا هستم و به قوم مشخصی مربوط نیستم" اما او براساس قومیت عمل می کند.« 
»این گونه انتساب ها نشان می دهند که او به تنهایی عمل می کند. بدون موافقت هردو 
تیم، نباید انتساب ها و برکناری ها صورت بگیرد«. وی اضافه کرد: »او به گونه ای عمل 

می کند که گویا برنده ی منتخب  انتخابات باشد«. 
تعیین  براساس واجد شرایط بودن آن ها  افراد را صرف  او  متحدان غنی می گویند که 
کرده است و به عنوان رییس جمهور او هیچ الزامی به تایید تیم انتخاباتی دیگر نمی 
بیند. داوود سلطانزوی، نامزد پیشین انتخابات ریاست جمهوری که اکنون از غنی حمایت 
می کند، گفت: »او می تواند هرکسی را به عنوان مشاور خود انتخاب کند«. »چرا او باید 
با عبداهلل مشوره کند؟ این خنده دار است«. وی اضافه کرد: »متاسفانه منافع ملی و 
منافع شخصی یک تعداد اندک تطابق ندارد«. »نفس دراینجا یک بازی بزرگ است«. 
یکی از چالش های کلیدی ای که غنی با آن مواجه است این است که چگونه با چنین 
افراد تعامل کند در حالی که اجازه ندهد حکومت به یک مانع تبدیل شود یا این که در 

نتیجه ی جنگ از هم بپاشد.
مورد عطا محمد نور، رهبر پیشین گروه شبه نظامی و والی قدرتمند والیت بلخ که اکنون 
یکی از حامیان عبداهلل است، را در نظر بگیرید. در تابستان سال جاری، او قول داد در 
اندازی کند. اکنون اگر  صورتی که اشرف غنی رییس جمهور شود، خیزش مدنی راه 
غنی تصمیم بگیرد تا برای او که کنترولش بر این والیت ثروت فوق العاده ای برایش 

به ارمغان آورده است جاگزینی معرفی کند، تنش به وجود خواهد آمد.
این  از  بود که غنی یکی  زمانی خواهد  واقعی  ارشد غربی گفت: »آزمایش  مقام  یک 
جاگزین وی  عنوان  به  او می خواهد  که  و کسی  کند  برکنار  از سمت شان  را  مقام ها 
تعین کند«. »عطا نمونه ی کالنیست که غنی باید در برنامه ی اصالح طلبش در مورد 

آن محتاط باشد. او بنا بر دالیلی می خواهد جاگزینی برای این شخص معرفی کند«. 
دیپلمات ها و تحلیل گران می گویند که افغانستان امروزه مانند مصر پس از انقالب بهار 
عرب در سال 2011 و عراق پس از خروج نیروهای امریکایی، در یک دوره گذار قرار 
دارد. آن ها می گویند که غنی می تواند از هردو کشور، که حکومت های شان سرانجام 

فروپاشیدند، درس هایی را بیاموزد. 
پس از آن عبدالرشید دوستم، معاون اول رییس جمهور قرار دارد. او مانند محقق، جنگ 
ساالر پیشین و بدنامی است که به چندین مورد نقض حقوق بشر متهم است. نظر به 
قانون اساسی افغانستان، اگر غنی در سفرهای رسمی به خارج از کشور سفر کند، دوستم 

که مربوط به گروه قومی ازبک است، مسئول اداره ی کشورخواهد بود. 
حتا در تیم انتخاباتی عبداهلل نگرانی هایی در مورد جنگ ساالران و سهمیه بندی های 
قومی وجود دارد. اعضای پشتون و تاجک تیم انتخاباتی او در مصاحبه های شان گفته 
بدست  و والیت ها  خانه ها  وزارت  پنجم  تا یک  داد  نخواهند  اجازه  به هزاره ها  اند که 
بیاورند، به ویژه اگر آن ها واجد شرایط نباشند. اما دیپلمات های غربی انتظار دارند که در 
صورت نیاز بخش زیادی از قدرت برای جلوگیری از تنش ها، در امتداد خطوط قومی و 
منطقه ای تقسیم شود. وقتی از محقق پرسیده شد که اگر تقاضاهای او برآورده نشود، 
چه اتفاق خواهد افتاد، او دستش را تکان داد و با اعتماد به نفس اظهار کرد که »این 
مسئله حل خواهد شد«. او هم چنین هشدار داد که اگر در مورد تقسیم پست ها توافق 
داشت.  خواهد  وجود  ملی  وحدت  حکومت  پارچگی  چند  برای  چانسی  نگیرد،  صورت 
محمد محقق به شکل مبهی گفت: »در حال حاضر، ما در تیم واحدی قرار داریم. ما به 
صورت مشترک برای افغانستان کار می کنیم«. »اما این که چه اتفاق خواهد افتاد غیر 

قابل پیش بینی است«. 
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تشکیل کابینه 
و تقابل رهبران جدید افغانستان

اشاره: در سال جاری دو دور انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، در رسانه های داخلی 
و خارجی، بحث و نظرهای زیادی را به همراه داشت. با این حال، تشکیل دولت وحدت 
ملی و عبور کشور از لبه ی یک پرتگاه، نه پایان نگرانی ها، بلکه می تواند آغاز یک سلسله 
نگرانی ها می  باشد. کارشناسان مسایل سیاسی در رسانه های خارجی، هر کدام عالقمند 
اظهار نظر هستند. بازخوانی یا مرور این اظهارات، تنها از این نظر حایز اهمیت است که 
هر کدام، ضمن تکراری بودن، اما روی برخی نکته های ناگفته هم انگشت می گذارند. در 
ذیل، مصاحبه با یکی از کارشناسان مسایل آسیای مرکزی را در ارتباط به انتخابات دور 

دوم و مسایل بعد از آن، مرور می کنیم:
آیا تقسیم قدرت میان اشرف غنی احمدزی و عبداهلل عبداهلل برای افغانستان امروز باعث 
تحوالت مثبت خواهد شد؟ گام های ضروری برای آینده ی باثبات کشور و منطقه کدام ها 
هستند؟ در این ارتباط، سایت »توسعه ی آسیایی«]1[ با حامد سعیداُف، یکی کارشناسان 

خود به بحث و گفت وگو نشسته است.
نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را چگونه ارزیابی می کنید؟

انتخابات ریاست جمهوری، تشکیل دولت وحدت ملی بود. به اعتقاد من، این  ثمره ی 
موفقیت بزرگی برای مردم افغانستان است. فکر می کنم، تشکیل دولت وحدت ملی و 
رسیدن عبداهلل عبداهلل و تیم او به قدرت، شکست سیاست امریکا در افغانستان است. من 
این پیشامد را شکست سیاست امریکا در افغانستان می نامم. در سناریویی که امریکا مد 
نظر گرفته بود، احتمال این که تیم عبداهلل عبداهلل به چنین موقعیتی برسد، وجود نداشت. 
پیش از همه، خواست امریکا مطلقًا این بود که تیم اشرف غنی احمدزی و تعدادی از 
تکنوکرات های اصیل پشتون، قدرت را در دست بگیرند. با این حال، آن چه پیش آمد  
اما خالف تصور بود. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، یک بار دیگر ثابت کرد که 
»مجاهدین« هنوز شانس این را دارند که به صورت جدی روی سیاست افغانستان تأثیر 
این که چه  بود.  تقلب ها  از  مملو  می دانیم-  که  انتخابات- طوری  روند  گرچه  بگذارند. 
کسی این را سازماندهی کرد و چگونه سازماندهی شد، یک بحث جداگانه است و در 
حال حاضر، مهم نیست به این پرسش پاسخی ارائه شود. تقسیم قدرت میان مجاهدین 
ملت  برای  برنده  کارت  حقیقت  در  غرب،  حمایت  مورد  فعلی  تکنوکرات های  و  قبلی 

افغانستان است.
تیم  این  است.  قابل مالحظه ای ضعیف  به طور  احمدزی،  غنی  اشرف  اجتماعی  پایگاه 
بیش تر متشکل از تکنوکرات های مورد حمایت غرب، پناهندگان افغانستانی و شهروندانی 
از این کشور است که برای مدت طوالنی در کشورهای مختلف خارجی  به سر برده اند. 
در واقع، تیم اشرف غنی مورد حمایت همه ی پشتون های افغانستان هم نیست. اول تر 
شد.  پشتون  جامعه ی  از  حمایت ها  باعث گسست  قبایلی  بزرگ  اختالف  یک  همه،  از 
نهایتًا، بخش بزرگ آرای غنی از جامعه ی هزاره با وجود سرور دانش و ازبک ها به خاطر 
حضور جنرال عبدالرشید دوستم بود. با این حال، واضح است که عامل اصلی پیروزی 
اشرف غنی احمدزی، در واقع حضور نیروهای ناتو در افغانستان است. مطابق برنامه ی 
استراتژیک امریکا، مجاهدین باید از صحنه ی سیاست حذف می شدند. اما می دانیم که 
اتفاق نیافتاد. اما این بار، مجاهدین ۵0 درصد قدرت را به دست گرفتند که این به معنای 

شکست سیاست امریکا است.
با در نظرداشت این فاکت ها، این پرسش مطرح می شود که در چنین شرایطی اشرف 
غنی- زمانی که او عماًل هیچ موقفی از خود ندارد- چگونه می تواند کار کند؟ ُخب، شاید 
او در برخی از مناطق هزاره نشین، بخشی از مناطق پشتون- غلزایی )نه چندان محبوب( 
و در برخی از والیت های ازبک نشین، این موقف را داشته باشد. فرض من این است 
که اگر دولت وحدت ملی به توسعه و کار موفق هم بشود، این موفقیت ۵0 درصد و نه 
کمتر، وابسته به اقدامات عبداهلل عبداهلل خواهد بود. اساسًا این مردم هستند که ریشه 
در جامعه ی افغانستان دارند و در مناطقی که زندگی می کنند، ساختار قدرت نظامی را 
تقریبًا به صورت کل حفظ می کنند. به نظر من، صرف حضور چهره هایی چون عبدالرشید 
دانش  حتا سرور  نمی دهد.  تغییر  را  هیچ چیزی  احمدزی،  غنی  اشرف  کنار  در  دوستم 
دانش[  و  ]دوستم  هردو  به  نسبت  و  نیست  شناخته شده  رهبر  نیز یک  هزاره ها  میان 
محمد محقق، معاون عبداهلل عبداهلل، پرطرف دارتر است. و بر همین اساس، از نقطه نظر 
کنترول و تصمیم گیری مقام های مرکزی دولت وحدت ملی، تیم عبداهلل عبداهلل قوی تر 

و تأثیرگذارتر است.
به طور کلی، با وجود تمام مشکالت، تقلب و جنجال های طوالنی، انتخابات سپری شده 
مبنای یک تغییر دموکراتیک در ساختار قدرت بود که نهایتًا به تشکیل دولت وحدت ملی 
انجامید  و از این نقطه نظر، این سرانجام برای مردم افغانستان و همین طور جامعه ی 

بین المللی، یک موفقیت بزرگ محسوب می شود.
ادامه دارد...

__________
Евразийское развитие  -1
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

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

 یک شنبه27 میزان، 1393سال سوم شماره 687  

یادداشت های سخیداد هاتف
 از شنبه تا پنجشنبه در هفته

جنرال ریچاردز تصمیم گرفت که کرزی به یک کابینه ی جنگ نیاز دارد. او گروه عمل برای 
پالیسی را از چهره های بلندپایه ی استخباراتی و امنیتی دولت افغانستان و غربی تشکیل داد 
تا در باره ی مسایل مهم »اقدامات حکومتی مشترک،  به موقع و هماهنگ« روی دست گرفته 
شود.1  این گروه برای کمک به کرزی تشکیل شده بود؛ اما توبیخ نمادین کرزی بود. پس از 

ترک ریچاردز در سال 2008، این گروه به حاشیه رانده شد،  چون ناکارآمد شده بود.
کرزی به یک مدیر کوچک تبدیل شده بود. او شخصا ولسوالی ها، افسران امنیتی و حتا مدیر 
لیسه در قندهار را تعیین می کرد. او معموال امور والیت ها را از طریق متحدانش مدیریت می کرد 
و مقام های تعیین شده را تضعیف می کرد. او به صورت مداوم با بزرگان قبایل و دیگر افراد در 
تماس بود. یک بار من با یک والی در حال مصاحبه بودم که کرزی به او زنگ زد و گفت که 
چهل تن از اعضای طالبان در یک مکتب،  در دهکده ای در همان والیت جابه جا شده اند و به 
او دستور داد که وارد عمل شود. والی حتا خبر نشده بود که طالبان در آن جا دیده شده اند؛ اما 
رییس جمهور پیش از او باخبر شده بود. در تعیین مقام های حکومتی، کرزی به دام قبیله اش، 
پوپلزی، افتاد و آن ها را بر دیگران ترجیح می داد. زمانی که رییس معارف قندهار که پوپلزی 
از کار عزل گردید، دست به دامن کرزی شد.  بود، به دلیل تقلبی بودن مدرک ماستری اش 
کرزی او را رییس ترانسپورت تعیین کرد. این ریاست برای یک مقام فاسد،  کاری سودآور بود.

طرف داران اصالحات در حکومت و در میان تمویل کنندگان خارجی،  تالش کردند که نظامی 
را به وجود بیاورند که در آن تقرری ها بر اساس شایستگی صورت بگیرند؛  اما این تالش ها در 
افغانستان که وزیران و رییساِن ریاست ها به پیروی از رییس جمهور، کسانی را در اداره  ی شان 
استخدام می کنند که از قبیله یا گروه خود شان باشند، یک نبرد سرباالیی بود. با قدرت مند و 
ثروت مند شدن تعداد اندک افراد مورد توجه کرزی و مقام هایش، مشکالت اجتماعی شدیدتر 

شدند.
نمایش مضحک و زشت ثروت به شکل ویال های پرزرق و برق که باالی زمین های دولتی 
که اعضای کابینه بین خود تقسیم کرده بودند، آشکار شد. غصب زمین در آغاز حکومت کرزی 
وقتی رخ داد که او برای یک هفته در سفر رفته بود. ساحه ی غصب شده که شیرپور نام داشت، 
به زودی به موضوع طنز و استهزا تبدیل گردید و لقب »شیرچور« به آن داده شد. این ساحه 
جا  در خود  را  داشت  رهبری کرزی جریان  افغانستان تحت  در  آن چه  از  و خالصه ای  نمونه 
داده بود. این تصمیم در یک جلسه ی کابینه گرفته شده بود و معاون رییس جمهور، مارشال 
فهیم، آن را تأیید کرده بود. وقتی کرزی از سفر برگشت، یکی از اعضای کابینه از او خواست 
که فرمانش برای تسلیم دهی زمین را لغو کند. کرزی ترجیح داد که از وارد شدن به جنجال، 
خودداری کند. او وزیرانش را متقاعد کرد که به شکل صوری، برای گرفتن این زمین،  پول 

بپردازند. فقط سه تن از اعضای کابینه از گرفتن زمین پرهیز کرده بودند.
نارضایتی همگانی از چنین سهمیه  بندی های غیرقانونی که در سراسر شهر کابل و کشور روی 
می داد،  در یک روز تابستانی در ماه می 200۶ منفجر شد. بِرک )ترمز( یک موتر باربری نظامی 
امریکایی، در سراشیبی کوتل خیرخانه، در ورودی کابل از طرف شمال، از کار افتاد و با سرعت 
در میان موترها و مردم در یک چهارراه شلوغ   وارد شد. سربازان امریکایی تالش کردند که 
زخمی ها را کمک کنند؛ اما یک جمعیت خشمگین گردهم  آمدند و کاروان نظامی امریکایی اول 
با شلیک گلوله به هوا و بعد بر مردم، توانست خود را از میان آنان بیرون بکشد. این اتفاق در 
ساحه ای افتاد که طبقه ی کارگر از دره ی پنجشیر و دشت های شمالی در آن زندگی می کنند. 
به صورت عموم، آنان ضدامریکا نبودند؛ اما اکثرشان فقیر و بی کار بودند. این رویداد باعث بروز 
خشم عظیم مردم شد و به نارضایتی از حضور خارجی ها و حکومت کرزی دامن زد. انبوهی از 
مردم در شهر آشوب برپا کردند،  دفترهای سازمان های امدادرسانی خارجی و غرفه های پولیس 
را تاراج کردند و تخته های آگهی های حکومتی را پاره کردند و شعار »مرگ بر کرزی« و »مرگ 
بر امریکا« سر دادند. پولیس به جای کنترول جمعیت، فرار کرد. گروهی از مردان مسلح راه شان 
به سوی کاخ ریاست جمهوری گلوله شلیک  باز کردند و  به طرف چهارراهی پشتونستان  را 
کردند. سرانجام، وزیر دفاع به ارتش دستور داد که به جاده ها برآیند. در این وقت، بلواگران 
انرژی شان را از دست داده بودند و خشم شان فروکش کرده بود. این آشوب برای خیلی ها به 
مثابه هشداری بود که حوصله ی مردم از این حکومت به سر آمده است. اما کرزی سوء ظن 

داشت که توطئه ای در کار بوده است.
در  بود.  آورده  خشم  به  کرزی  دوران  در  را  مردم  که  شد  تبدیل  مسئله ای  به  به زودی  فساد 
از آن چه غربی ها به آن به حیث فساد می نگرند، وجود  افغانستان همیشه عناصری  جامعه ی 
داشت. جامعه ی افغانستان بر اساس قیمومت کار می کند که در آن یک فرد وظیفه دارد که 
به بستگان و افراد طایفه اش کمک کند و بخشش در زندگی روزانه ی آنان کاربرد دارد،  مهم 
نیست که این بخشش یک انعام و دادن پول چای باشد یا رشوه. اما ضعف مدیریت کرزی و 
نیز ضعیف  سرازیر شدن مبالغ بزرگ کمک های خارجی که معموال مدیریت تمویل کنندگان 
بود، دست به دست هم دادند و فاسدترین رژیمی را که تا کنون مردم افغانستان دیده بودند، 
با خود حس لجام گسیخته ای برای داشتن حق تصرف  به وجود آوردند. فرماندهان مجاهدین 
دارایی ها،  وزارت ها و وظایف را وارد حکومت کردند. مجاهدین زیادی بودند که شرف داشتند 
و قابل احترام بودند؛ اما بعد از تحمل سال ها سختی در جریان جنگ برای آزاد کردن کشور، 
اکثرشان به این باور بودند که اکنون شایسته ی برخوردار شدن از پاداش آن اند. کسانی که بعد 
از بیست سال مهاجرت به کشور برگشته بودند،  حس مشابهی برای پول دار شدن داشتند. تعداد 

زیادی از امریکا و اروپا برای کمک به کشور شان برگشته بودند؛ اما افراد فرصت طلب نیز 
وجود داشتند که از مقام و قدرت شان  برای پول اندوختن سوء استفاده کردند.

در دور دوم ریاست جمهوری کرزی در سال 2010، سازمان شفافیت بین الملل افغانستان 
کشور  دو  این  از  سومالیا  تنها  و  داد  گزارش  جهان  فاسد  کشورهای  دومین  را  میانمار  و 
بود. مبلغ پولی که در اطراف کابل، در جریان بود، فوق العاده بود. هنگامی  پیشی گرفته 
که بزرگ ترین رسوایی مالی در تاریخ افغانستان آشکار شد، مبالغ پول برای مردم عادی 
افغانستان که متوسط درآمد شان روز دو دالر بود، به سختی قابل درک بود. کابل  بانک به 
شکل ناگهانی بیش تر از ۹00 ملیون دالر سرمایه اش مفقود شد. این مبلغ برای وام هایی 
پرداخته شده بود که اکثرا نامطمئن بودند. برادر کرزی، محمود کرزی، یکی از سهام  داران 
از  زیادی  تعداد  میان  از  فهیم،   مارشال  جمهور،  رییس  معاون  خانواده ی  اعضای  و  بانک 
میلیون ها  بیرون کشیدن  در  بودند که مستقیما  از جمله ی کسانی  حلقه ی درونی قدرت، 
دالر از بانک به شکل وام، دست داشتند. با هجوم مشتریان بر بانک،  دولت افغانستان که 
نمی توانست هزینه ی )بودجه( خود را تأمین کند،  مجبور شد که دست به خزانه اش ببرد تا 
بانک را از غرق شدن نجات دهد. سه سال بعد، فقط بین دوصد تا چهارصد میلیون دالر 
مقصر  ناسالم،  مدیریت  دلیل  به  بانک  مقام های  از  تعدادی  شد.  بازگردانده  بانک  پول  از 
شناخته شدند؛ اما سهام داران و مقروضان بانک که پول را دزدیده بودند، هیچ گاهی متهم 

به ارتکاب جرم نشدند.

دشمن اشتباهی
امریکا در افغانستان
2014-2001 

کارلوتا گال 

نوبت کرزی 

برگرداننده: جواد زاولستانی

فصل 11
قسمت 90

نمایش مضحک و زشت ثروت به شکل ویال های پرزرق و برق که باالی 
زمین های دولتی که اعضای کابینه بین خود تقسیم کرده بودند، آشکار 
شد. غصب زمین در آغاز حکومت کرزی وقتی رخ داد که او برای یک هفته 
در سفر رفته بود. ساحه ی غصب شده که شیرپور نام داشت، به زودی به 
موضوع طنز و استهزا تبدیل گردید و لقب »شیرچور« به آن داده شد. این 
ساحه نمونه و خالصه ای از آن چه در افغانستان تحت رهبری کرزی جریان 
داشت را در خود جا داده بود. این تصمیم در یک جلسه ی کابینه گرفته 
شده بود و معاون رییس جمهور، مارشال فهیم، آن را تأیید کرده بود. وقتی 
کرزی از سفر برگشت، یکی از اعضای کابینه از او خواست که فرمانش برای 
تسلیم دهی زمین را لغو کند. کرزی ترجیح داد که از وارد شدن به جنجال، 
خودداری کند. او وزیرانش را متقاعد کرد که به شکل صوری، برای گرفتن 
این زمین،  پول بپردازند. فقط سه تن از اعضای کابینه از گرفتن زمین پرهیز 
کرده بودند.
نارضایتی همگانی از چنین سهمیه  بندی های غیرقانونی که در سراسر شهر 
کابل و کشور روی می داد،  در یک روز تابستانی در ماه می 2006 منفجر شد. 
بِرک )ترمز( یک موتر باربری نظامی امریکایی، در سراشیبی کوتل خیرخانه، 
در ورودی کابل از طرف شمال، از کار افتاد و با سرعت در میان موترها و 
مردم در یک چهارراه شلوغ   وارد شد. سربازان امریکایی تالش کردند که 
زخمی ها را کمک کنند؛ اما یک جمعیت خشمگین گردهم  آمدند و کاروان 
نظامی امریکایی اول با شلیک گلوله به هوا و بعد بر مردم، توانست خود را از 
میان آنان بیرون بکشد.

1  مصاحبه  با جنرال دیوید ریچاردز،  کابل و قندهار، سپتامبر 200۶. 

از آن جا که  سعادت و کامرانی هر کشوری از حل مشکالت آغاز 
می شود و حل مشکل امکان ندارد، مگر این که اول پیدا کنیم مشکل 
چیست، ما از بزرگان کشوری همین را پرسیدیم. مهم ترین مشکل 

فعلی مملکت چیست؟
اشرف غنی احمدزی:

ما  که  است  این  ما  مملکت  مشکل  کالن ترین  می کنم  فکر  من 
نمی فهمیم چه ذخایر مادی و معنوی بزرگی داریم. مثال می دهم: 
در جهان صنعتی عنصری هست به نام کرمینوزیوم که در جدول 
عناصر مندلیف گنجانده نشده. کشور ما غنی ترین منبع این عنصر 
تقریبا می توانم  را سروی کردم،  افغانستان  تمام  است. من شخصا 
بگویم که ذخیره ی کرمینوزیوم ما دقیقا 8۹۷ میلیارد تن است که 
اگر هر کیلوی آن را به ۹0 میلیون دالر بفروشیم، وطن آباد چه که 

بالکل دیوانه می شود.
عبداهلل عبداهلل:

انشا اهلل و به یاری خدا یک بار دیگر تکرار می کنم که ما هر مشکلی 
داشته باشیم، دست در دست هم داده و آن مشکل را در اسرع وقت 
حل می کنیم. من وعده می دهم که ما به احترام خون شهدا، ریش 
ریش سفیدان و حضور علما و ریش سفیدان و نیز خون پاک شهدا 

همه ی مشکالت را حل خواهیم کرد.
محمد محقق:

حالی یک قسم شده در این مملکت که هرکس می خواهد به تنهایی 
مشکالت را حل کند. من نمی فهمم که بسیاری از این  جنابان که 
حتا نمی توانند شکم خود را یک متر حرکت بدهند، چطور مشکالتی 
وعده ی  که  نیستیم  کرزی  مثل  ما  می کنند.  حل  را  حجم  این  به 
زیاد بدهیم؛ اما قول می دهیم که با پشتیبانی شما مردم مجاهد و 
حق طلب، اقتصاد را جور کنیم، سیاست را جور کنیم و از همه مهم تر، 

وحدت ملی را در خانه خانه ی این مرز و بوم تطبیق نماییم.
عبدالرشید دوستم:

باشد، کم است و داکتر  اول که مشکالت نیست، اگر هم مشکل 
اشرف غنی همین قسم که حل کرده در گذشته، در آینده هم چنان 
بگوییم که حل می کند. سوال کرده که مشکالت چیست. مشکالت 
بی کاری است، هرکس در غم جیب خود است، دزدیزم بگوییم چه 

بگوییم که ما به مردم وعده می دهیم که این ها را ختم کنیم.
صبغت  اهلل مجددی:

بسم اهلل و موالنا و سبحتم باالخیر و المعروف و باهلل مسیر الموحدین 
السید  المرتبت  ختم  علی  و  باخوانکم  یصلحو  و  المجاهدین  و 
یار،  شمع  خیال  در  بودم  پروانه  پر  من  اعوانهم.  علی  و  المرسلین 
آخر  جنون  این  ببار،  خود  گوش های  از  اشک  می گفت،  من  به  او 
مرا همسایه ی لیلی نکرد، لیک پیدا کردم از آن در ممالک اشتهار. 
برادران عزیز و مجاهد از من سوال کرده اند که مشکالت مملکت 
و  کرزی  به  بار  چند  من  که  است  این  مملکت  چیست. مشکالت 
اشرف غنی گفتم و نصیحت شان کردم، خدا را شاهد می گیرم، ولی 
به من گوش ندادند. گفتم که چیست، مگر خدا کورشان کرد و کشور 
در فساد و تباهی غرق شد که خدا بدتر از این غرق شان کند که بداند 

مجددی راست می گفت یا نمی گفت.
پاسخ عزیزان و بزرگان دیگر را در روزهای آینده می آوریم.

ما را چه بال زده؟



7 دلیل برای این که از امشب کم نخوابید

رشبت رسفه »بی فایده« است

میان  در  شما  با  را  حقایقی  می خواهیم  این جا  در 
شاید  کنیم،  نگاه  آن ها  به  منطقی  اگر  که  بگذاریم 
حداقل دیگر با چراغ خاموش تلویزیون نگاه نکنیم یا 
بعد از گفتن شب بخیر، دیگر سراغ کامپیوتر یا موبایل 

خودمان نرویم.
کافی  خواب  با  بدن  ایمنی  1. سیستم 

تقویت  می شود
همه ی ما می دانیم که برای عملکرد طبیعی بدن، 
خواب کافی امری ضروری است. اما مطالعات زیادی 
نشان داده اند که داشتن خواب کافی، سیستم ایمنی 
بدن را تقویت می کند. در حقیقت این مطالعات پاسخ 
ضعیف برخی افراد دچار اختالل خواب و کم خوابی 
آنفلوانزا و هپاتیت نشان  را به واکسین های درمانی 
داده اند و این نشان  دهنده ی تضعیف سیستم ایمنی 

بدن در اثر کم خوابی است.
2. حافظه ی شما تقویت می شود

کامال واضح است که خواب و استراحت جسمی و 
تأثیر  حافظه   و  مغزی  عملکرد  بر  می تواند  روحی 
بگذارد. در حقیقت طی بررسی های مکرر، پاسخ افراد 
به تست های حافظه بعد از داشتن خواب کافی همواره 
بهتر بوده است. عالوه بر تأثیر بر حافظه، خواب کافی 
هم چنین در وضعیت یادگیری افراد نیز مؤثر می باشد.

3. احساسات شما تقویت می شود
افراد دچار اختالالت خواب،  همان طور که می دانید، 
بیماری های روحی؛  به  ابتال  برای  بیش تری  استعداد 
مانند استرس و افسردگی دارند. البته افراد مبتال به 
استرس و افسردگی نیز در بسیاری از موارد، اختالالت 

خواب و مخصوصا بی خوابی را تجربه می کنند.
یکی از علت های مهم این ارتباط این است که خواب 

انجمن سلطنتی پزشکان خانواده ی بریتانیا می گوید، 
داروهای  بودن  مفید  زمینه ی  در  علمی  شواهد 
می رسند،  فروش  به  نسخه  بدون  که  ضد سرفه 
وجود ندارد و بهتر است مردم برای تسکین سرفه از 
روش های خانگی استفاده کنند. نظام ملی بهداشت 

و درمان بریتانیا هم توصیه ی مشابهی کرده است. 
دکتر تیم باالرد، نایب رییس انجمن سلطنتی پزشکان 
خانواده ی )GPs( بریتانیا می گوید: »شواهد پزشکی 
این داروها مفیدند، ضعیف است و  که نشان دهند 
هیچ مدرک علمی وجود ندارد که این داروها دوره ی 
باالرد،  دکتر  گفته ی  به  می کنند«.  کوتاه  را  بیماری 
داروها  این  که  کنند  احساس  است  ممکن  برخی 
داروهایی  چنین  پزشکان  اما  بوده؛  مفید  برای شان 
و  بهداشت  سازمان  وب سایت  نمی کنند.  تجویز  را 
درمان بریتانیا هم با تأکید بر این که شواهد علمی 
در این زمینه »ناچیز« است، از مردم خواسته تا برای 
»سرفه  های کوتاه مدت«، پول خود را بیهوده »دور« 
از روش های خانگی مثل ترکیب عسل و  نریزند و 

لیمو و آب جوش استفاده کنند.
سرفه و سرماخوردگی

نقش مهمی در فرایند های عاطفی و احساسی افراد 
لذت بخش ترین  بدانید،  است  جالب  دارد.  عهده  بر 
بخش خواب، فاز آخر آن، یعنی فاز REM است که 
افراد مبتال به اختالالت خواب، معموال آن را تجربه 

نمی کنند.
و  جوان  افراد  مخصوصا  افراد،  از  خیلی  متأسفانه 
پرمشغله فکر می کنند، خواب به معنای تلف کردن 
و هدر دادن عمرشان است. در حالی که این اعتقاد 
تأمین سالمتی شما  برای  کامال غلط است. خواب 
امری صد درصد حیاتی و ضروری است و در حقیقت 
این بی خوابی و کم خوابی است که تمام تالش ها و 

زحمات شما را بی ثمر می کند.
4. ذهن شما آزادتر و پاک تر خواهد بود

است.  مغزی  احیای  برای  فرصت  بهترین  خواب 
متخصصان مغز و اعصاب بر این باورند که اتصاالت 
و ارتباطات مغزی در طول خواب توسعه ی بیش تری 
پیدا می کند. هم چنین ترشح انتقال دهنده های عصبی 
آرام بخش طی خواب شبانه، ده ها برابر بیش از طول 
است که یک  آرامشی  این همان  و  بود  روز خواهد 

خواب مناسب به فرد می دهد.
5. تنظیم قند خون نیز از خواب شبانه 

تأثیر می پذیرد
همه ی ما می دانیم که یکی از عوامل مؤثر در ابتال 
به دیابت، اختالل خواب و نداشتن خواب کافی است. 
علت آن است که بی خوابی باعث ایجاد مقاومت به 
قادر  انسولین  نتیجه  در  انسولین می شود.  هورمون 
کند.  هدایت  سلول  داخل  به  را  قند ها  بود  نخواهد 
دیابت  به  ابتال  و  خون  قند  افزایش  باعث  بنابراین، 

می شود.

باالیی  بخش  عفونت های  سرما،  فصل  شروع  با 
دستگاه تنفسی که در تداول به آن ها سرماخوردگی 
گفته می شود، افزایش پیدا می کند. اکثر این عفونت ها 
با سرفه همراه  اند. عوامل ایجاد این عفونت ها در اکثر 

موارد ویروس ها یا برخی باکتری ها هستند. 
موقت  سرفه  موارد  این  اتفاق  به  قریب  اکثریت  در 
است؛ اما »برای خالصی از سرفه ی ناشی از عفونت 
ویروسی روش سریعی وجود ندارد و با غلبه ی سیستم 
ایمنی بر عامل عفونت، سرفه مرتفع می شود«. در 
سرفه های خشک احساس خارش و ناراحتی در گلو 
باعث سرفه می شود که نشانه ی التهاب در راه های 
تنفسی فوقانی است، فرد احساس می کند جسمی 
می کند  سعی  سرفه  با  و  است  گلویش  در  خارجی 
بیماری  عامل  ضدسرفه  داروهای  کند.  خارج  را  آن 
مهار  را  سرفه  مکانیسم  بلکه  نمی کنند،  درمان  را 
می کنند. با توجه به استفاده از وسایل گرم کننده در 
زمستان که هوای خانه را خشک می کنند، مرطوب 
این  کاهش  در  مستقیم  بخار  یا  خانه  کردن هوای 
سرفه ها مؤثر است. اما در برخی موارد سرفه خلط دار 
است؛ بنابراین، استفاده از داروهای ضدسرفه توصیه 

تأثیر  خواب  از  هم  وزن  6. کاهش 
می پذیرد

اگر می خواهید وزن کم کنید و الغر شوید، حداقل 
هفت ساعت خواب شبانه را در برنامه ی کاهش وزن 
خود قرار دهید. خواب کم به تولید و ترشح بیش از حد 
هورمونی به نام گرلین و کاهش ترشح هورمون لپتین 
منجر خواهد شد. هورمون گرلین مسئولیت تحریک 
اشتها را بر عهده دارد. هورمون لپتین کاهش دهنده ی 
افزایش  و  طرف  یک  از  لپتین  کاهش  اشتهاست. 
گرلین از طرف دیگر، زمینه را برای افزایش اشتها و 

چاقی فراهم خواهد کرد.
7. خواب طول عمر را نیز بیش تر می کند

مطالعات زیادی نشان داده اند، افرادی که به طور مزمن 
و در طوالنی مدت خواب کمتر از هفت ساعت در شب 
را دارند، طول عمر کمتری نسبت به افراد با خواب 

کافی خواهند داشت.
طی بررسی های متعدد دیده شده، این افراد از لحاظ 
ابتال به فشار خون باال، سکته و حمالت قلبی نیز در 

گروه پرخطر جامعه قرار دارند.
همه ی این ها را گفتیم، با این هدف:

می خواهیم برخی باورهای غلط افراد را تغییر دهیم. 
و  جوان  افراد  مخصوصا  افراد،  از  خیلی  متأسفانه 
پرمشغله، فکر می کنند خواب به معنای تلف کردن 
و هدر دادن عمرشان است. در حالی که این اعتقاد 
تأمین سالمتی شما  برای  کامال غلط است. خواب 
امری صد درصد حیاتی و ضروری است و در حقیقت 
این بی خوابی و کم خوابی است که تمام تالش ها و 
زحمات شما را بی ثمر می کند. پس بهتر است این 

تغییر باور را از رفتار خودمان شروع کنیم. )برترین ها(

راه های  از  ترشحات  این  سرفه  با  چون  نمی شود؛ 
این  کارآیی  سرفه،  مهار  اما  می شوند؛  خارج  هوایی 
مکانیسم پاکسازی راه های هوایی را کم می کند. اگر 
خلط بد بوست، رگه های خون دارد، سبز یا زرد رنگ 
است، باید به پزشک مراجعه کرد. در مورد سرفه های 
خلط دار پزشک ممکن است برای روان شدن خلط از 
دارو استفاده کند. باید توجه داشت که در بسیاری از 
موارد به انتی بیوتیک نیازی نیست و فقط در صورت 

تجویز پزشک باید انتی بیوتیک مصرف کرد.
چه سرفه هایی را باید جدی گرفت:

بکشند،  طول  هفته  سه  از  بیش  که  سرفه هایی 
همراه  خون  دفع  یا  نفس  تنگی  با  که  سرفه هایی 
باشند، سرفه هایی که صدای غیرعادی داشته باشند 
و همراه خس خس )ویز( باشند، اگر سرفه با تعریق 
شدید شبانه، تب و کاهش وزن همراه است، یا اگر 
فردی دچار گیجی و کاهش سطح هوشیاری شده 
بیمار چند شب  اگر سرفه باعث شده فرد  یا  است، 
نتواند بخوابد، اگر سرفه با درد قفسه ی سینه و تنگی 
نفس همراه است، اگر تورم و درد در ساق پا وجود 

دارد. )بی بی سی(
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بگو مگو از

نهالی که از سیاست اشرف غنی در یک شب سبز 
می شود

شب  آن هم  است،  افتاده  اتفاق  این  اما  نکنید؛  باور  شاید 
است،  گرفته  پیش  غنی  اشرف  که  سیاستی  از  گذشته. 
هیچ چیز بعید نیست. از زمانی که نام احمدزی با تکسی سفید گره خورده است، تغییرهای 

زیادی در روند کاری بعضی اداره های دولتی آمده است.
دیروز نزد عبدالعلی محمدی، مشاور آقای غنی رفته بودیم. در آن جا کسان دیگری نیز 
بودند؛ یک جگرن نظامی که فکر کنم گفت، در لوای 103 کار می کند، گفت که آنان از 
این پیش، با وجودی که ترس زیادی از حمله های مهاجمان انتحاری داشتند، باز هم تمام 
شب را نگهبانی نمی کردند؛ اما از زمانی که اشرف غنی احمدزی بدون آگاهی قبلی، به چند 
ارگان دولتی سر زده است، آنان تمام شب را به طور کامل نگهبانی می کنند و هر تکسی 

سفیدی که می گذرد، آنان فکر می کنند که گویا اشرف غنی است.
امروز پیش ازچاشت کوته ی سنگی رفته بودیم. راننده ی تکسی صحبت هایی با ما می کرد. 
راننده  از  می گرده«.  کوچا  ده  شبا  که  کرده ایم  پیدا  پادشاهی  عجب  »وال  می گفت،  او 
پرسیدیم، شما او را شب جایی دیده اید؟ او گفت، آری. چند شب پیش در چارراهی قنبر با 
نفرهای شاروالی که سرک را جارو می زدند، صحبت داشت. نفرهای شاروالی اورا نشناختند؛ 
بعد  به  این  از  که  بود  گفته  برای شان  و  بود  آمده  ساده  موتر  یک  با  که  دیدم  من  اما 

معاش های تان از 5 هزار به 7500 افزایش یافت.
راننده با هیجان می گفت، »خوب سیاست که داره، حتا در یک شب نهال َسوز می کنه«. 

ازش پرسیدیم، چگونه؟
او گفت، من که شب از سرک داراالمان گذشتم، خشک و خالی بود و هیج نهالی نداشت؛ 

اما صبح وقتی آمدم، نهال های زیادی در آن سرک روییده بودند، آن هم سبز و تازه.
پ.ن: سرک داراالمان امروز به بهره برداری سپرده می شود و قرار است که در افتتاح آن 
رییس جمهور غنی و رییس جمهور ترکیه نیز بیایند. پس این نهال ها در یک شب، به خاطر 

استقبال از رییس جمهور جدید  سبز شده اند.

علی شیر شهیر

شایسته کیست و شایستگی چیست؟
از شایسته ساالری در حکومت جدید حرف زده  وقتی که 
می شود، پرسشی که در میان می آید، این است  که معیار 
برای شایستگی چیست؟ آیا معیار شایستگی آموزش عالی 
است، آموزش و مهارت کاری است، صداقت به وظیفه و وطن دوستی است، یا همه ی 
این ها. در این حالت چه کسی  یا نهادی می تواند  معیار شایستگی را تعیین نماید؟ در 
حکومت قبلی نیز بسیاری از اشخاص دولتی دارای  مدرک آموزش عالی بودند؛ اما اکثر 
نیز کسانی  اردوگاه هردو بخش حکومت  اداره داشتند. در  را در  آن ها کمترین کارایی 
جمع شده اند که در حکومت حامد کرزی صاحب سمت های اداری بوده اند. اما بسیاری 
از این افراد در جریان وظایف شان ناکام بودند؛ در حال که برخی از آن ها از همین حاال 
که  را  برگزیده شده اند. هر کسی  ملی  در حکومت وحدت  اداری  در سمت های جدید 
شما در نظر بگیرید، در نخست از نظر خودش و بعد از سوی طرف داران و هوادارانش 
فرد شایسته است. نمونه ی آن را می توانید در بزرگ داشت یک شخص که جزو اصلی 
بدنه ی حکومت بود؛ اما کمترین کارایی را از خود نشان داد، ببینید که دارد  امروز از وی 
نکوداشت می شود. در این صورت، به نظر شما چه معیاری می توانیم برای شایستگی و 

شایسته داشته باشیم؟ که و کیها می توانند شایسته و ناشایسته را تمیز دهند؟

»کابل،  است،  نوشته  تویترش  در  احمدزی  غنی  اشرف 
پایتخت ماست. ما می خواهیم آن را با یک شهردار صالح/ 
واجد شرایط و دارای یک ماستر پالن به یکی از بهترین  

شهرهای دنیا تبدیل کنیم.«
به نظرتان کمی تند نمی رود رییس جمهور؟ به نظر من که رییس جمهوری خیال پردازتر 
سیستم  تنها  سال،   5 طی  بتواند  اگر  او  حکومت  باشیم.  داشته  نمی توانیم  ایشان  از 
کاناالزیسیون شهر کابل را بسازد، کاِر بس بزرگی برای ما کرده است. در حال حاضر 
دولت افغانستان هرگز قادر به تأمین بودجه ی این کار نیست. ببینیم آقای رییس جمهور 

با این شهردار ایده آلش چه می کند.

تاریخ امروز ما را چه کسی می نویسد؟
تمام  میان  از  بود.  واعظی  استاد  فاتحه ی  مراسم  دیروز 
شرکت کنندگان، چهره ی صفدر توکلی توجه مرا به خود 
جلب کرد. او به طرز بی آالیش و بدون کر و فر وارد مسجد 

شد و به دلیل پوشیدن یک کاله غیرمعمول در این فصل، اکثرا متوجه او نشدند.
آمدن صفدر توکلی در مراسم فاتحه  خوانی استاد واعظی یک حس نوستالوژیک را در من 
زنده کرد. حسی از شیفتگی به تاریخ و گذشته های دورتر. یادم هست، زمانی که خیلی 
کوچک بودیم، دو نفر در میان مردم بسیار مشهور بودند؛ استاد واعظی در روضه خوانی 
حیطه ی  در  نفر  دو  این  شهرت  هزارگی.  فولکلوریک  آوازخوانی  در  توکلی  صفدر  و 
کارشان زبانزد همه بود. تا هنوز وقتی کسی در مورد آوازخوانی در مناطق مرکزی سخن 
می گوید، همواره آن دو را با هم دیگر مقایسه می کنند و هیچ کسی دیگر در این میان 
جایی ندارد. شرکت توکلی در مراسم فاتحه شاید به همین خاطر باشد؛ ولی تأییدیه ی 

محکم بر صحت آن قیاس بود.
چیز  دیگری که او با حضور خود در ذهن من زنده کرد، این پرسش بود که به راستی 
تاریخ امروز ما را چه کسی و چگونه خواهد نوشت؟ من و امثال من هیچ خاطره ی خوشی 
از تاریخ نداریم. نه از تاریخ گذشته و نه از تاریخ معاصر. اصال هم مخالف این تاریخ و 
هم مخالف تاریخ نویسی معمول هستم. شیوه ی تاریخ نگاری در کشور، شیوه ی کهنه و 
فرسوده و مشحون از غرض ها و مرض ها است. این پرسش زمانی برایم جدی تر شد که 
می بینم کسانی که خود برگی از تاریخ اند، مثل برگ های پاییزی یکی پس از دیگری 
از درخت زندگی پایین می افتند و زیر خروارها خاک دفن می شوند. مخصوصا زمانی که 

می بینیم، کسانی تالش می کنند آگاهانه تاریخ ما را به بیراهه ببرند.

Didar Mashriqi

Besmillah Mohabbat

محمد هدایت









دي بوئر و رد شايعه ی حضور روي نيمکت هالندمويس: آماده ی بازگشت به مربي گري هستم

فان خال: ارائه ی فوتبال تهاجمي کافي نيست

ونگر: از فروش اشلي کول پشيمانم

گارسيا: از يووه قوي تر هستيم و قهرمان مي شويم

بالن: از عملکرد بازيکنانم راضي نيستم

کاستا نمی تواند به ميدان برود

منچستریونایتد  سابق  سرمربي  مویس،  دیوید 
دنیاي  به  بازگشت  آماده ي  که  کرد  عنوان 
جانشین  گذشته  فصل  مویس  است.  مربي گري 
فرگوسن شد؛ ولی عملکرد خوبی به همراه یونایتد 
نداشت و با کسب رتبه ی هفتم، موفق نشد به 
رقابت های اروپایی صعود کند. او به همراه یونایتد 
ولی  کرد؛  صعود  قهرمانان  لیگ  هشتم  یک  به 
بایرن مونیخ شکست خورد و حذف شد.  مقابل 
هم چنین در دور سوم جام حذفی نیز با شکست 
وجود  با  رفت.  کنار  رقابت ها  از  سوانسی  مقابل 
قراردادی 6 ساله، او کمتر از 12 ماه روی نیمکت 
یونایتد نشت و حاال در مصاحبه با BBC، عنوان 

کرد که آماده ی بازگشت به مربی گری است.
از  هستم.  میادین  به  بازگشت  »آماده  گفت:  او 

را  تیمی  باید  حاال  ولی  ام  برده  لذت  استراحتم 
است.  من  مناسب  مطمئنم  که  بگیرم  تحویل 
اورتون  هیچگاه  نباید  هستم.  طلب  جاه  بسیار 
را به مقصد دیگری ترک می کردم. فکر می کردم 
برای من است که  منچستریونایتد یک فرصتی 
توانایی هایم را نشان دهم.امیدوارم باشگاه بعدی 
که در آن پا می گذارم، به من این فرصت را بدهد 
که تیم مورد نظرم را بسازم زیرا فکر می کنم در 
حتما  که  نیست  الزم  هستم.  خوب  زمینه  این 
باشگاهی باشد که در رقابت های اروپایی حضور 
داشته باشد ولی فکر می کنم عملکردم در لیگ 
لذت  آن  از  نبود.  بد  یونایتد  همراه  به  قهرمانان 
واقعا  قهرمانان  لیگ  شب های  واقع  در  و  بردم 
شب های فوق العاده ای بود و خوب هم کار کردم«.

فرانک دي بوئر، سرمربي آژاکس، شایعات اخیر 
در مورد حضورش روي نیمکت تیم ملي هالند 
به جاي گاس هیدینک را رد کرد. نارنجی ها که 
در جام جهانی 2014 با هدایت لوییس فان خال 
به رتبه سوم رسیدند، در سه دیدار ابتدایی شان 
داشتند؛  شکست  دو   ،2016 یورو  مقدماتی  در 
اخراج  احتمال  مورد  در  شایعاتی  موضوع  این 

هیدینک و حضور مربیانی مانند کومن و دی 
بوئر روی نیمکت این تیم ایجاد کرد اما بعد از 

کومن، دی بوئر هم این شایعه را رد کرد.
هواداران  همه  »مانند  گفت:  خبرنگاران  به  او 
مقابل  تیم  شکست  دیدن  از  هم  من  هالند، 
مشکل،  این  درمان  تنها  ناراحت شدم.  ایسلند 

کسب امتیاز در دیدارهای بعدی است«.

لوییس فان خال، سرمربي منچستریونایتد، به 
بازي هاي  ارائه  تنها  داد که  شاگردانش هشدار 
جذاب، کافي نیست و باید در دیدارهاي شان 
به پیروزي برسند. شیاطین سرخ که در آخرین 
ستاره ی هایی  انتقاالت،  و  نقل  بازار  روزهای 
به  را  ماریا  دی  آنخل  و  فالکائو  رادامل  مانند 
خدمت گرفتند، در چهار دیدار اخیرشان در لیگ 
برتر، به سه پیروزی رسیدند. اما فان خال معتقد 
است که تیمش برای رسیدن به یک ساختار 

تیمی مناسب، باید تالش زیادی بکند.
بیشتری  توازن  به  به خبرنگاران گفت: »ما  او 
اورتون  مقابل  دیدار  از  بعد  را  این  داریم.  نیاز 
هم گفتم. به دنبال یک توازن در تیم هستیم، 
تماشایی  بازی هایی  بخواهیم  تنها  این که  نه 

از دست می دهید،  را  توپ  وقتی  بدهیم.  ارائه 
باید یک شکل تیمی درست داشته باشید؛ در 
راحت تر  می کنید؛  دفاع  راحت تر  صورت  این 
بازیکنانم  به  من  بکشید.  را  بازی  می توانید 
اطمینان دارم و فکر می کنم این مسئله بسیار 
که  است  این  مهمتر  مسئله  اما  است  مهم 
بازیکنان به مربی و کادر فنی اطمینان داشته 
ما  گفتم،  قبال  که  طور  همان  البته  باشند. 
می توانیم نمایش های بهتری داشته باشیم زیرا 
فکر می کنم هنوز به توازن کافی نرسیدیم. از 
دارد.  حقیقت  اما  متاسفم؛  موضوع  این  گفتم 
را  شرایط  و  می رویم  پیش  به  تمرینات  در  ما 
پیشرفت  بتوانیم  امیدوارم  می کنیم.  ارزیابی 

داشته باشیم«.

که  کرد  اعالم  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
از فروش اشلي کول به چلسي در سال 2006 
افسوس مي خورد. کول در سال 2006 و بعد 
با  چمپیونزلیگ،  در  آرسنال  قهرمانی  نایب  از 
انتقالی پر سر و صدا راهی استمفوردبریج شد 
اما ونگر معتقد است که این بازیکن نباید هرگز 

از توپچی ها جدا می شد.
افسوس های  از  »یکی  گفت:  گاردین  به  او 
دوران مربیگری ام، رفتن کول به چلسی است. 
برنامه هایش  بین مدیر  تفاهم  دلیل سو  به  او 

مبارز  یک  او  کرد.  ترک  را  آرسنال  باشگاه،  با 
فوق العاده هم هست. دوران حرفه ای او نشان 
باید  او  است.  بزرگی  بازیکن  چه  که  می دهد 
مورد  در  هم چنین  ونگر  می ماند«.  آرسنال  در 
گفت:  آرسنال   اسطوره ای  مهاجم  آنری،  تیری 
را  بزرگ  بازیکن  یک  ویژگی های  همه  »او 
داشت. همه او را با گول های فوق العاده اش به 
یاد دارند؛ گولی که به لیورپول زد یا گولی که 
با  بولت  اوسین  او،  رساند.  ثمر  به  ریال  برابر 

استعداد فوتبالی فوق العاده است!«

رودي گارسیا، سرمربي رم عنوان کرد که تیمش 
قهرمان  مي تواند  و  است  یوونتوس  از  بهتر 
دیدار خود  آخرین  در  آ شود. جیالوروسی  سري 
بونوچی  پایانی  دقایق  گول  با  یووه،  مقابل 
خود  رقیب  از  امتیاز   3 و  خورد  شکست   2-3
با حواشی زیادی همراه بود و  افتاد.بازی  عقب 
تصمیمات داوری، جنجال های زیادی را پس از 
داور، 2 جلسه  تا جایی که  ایجاد کرد  مسابقه 
محروم شد. با این حال، گارسیا معتقد است که 

تیمش از یووه قوی تر است.
بازیکنانم  به  یووه،  مقابل  دیدار  »در  گفت:  او 
افتخار کردم. آن ها شخصیتشان را نشان دادند و 
من متوجه شدم که از یووه قوی تر هستیم و این 
را مقتدرانه می گویم: ما قهرمان می شویم، این 

توانایی را داریم. زیرا قوی تر هستیم و در دیدار 
تعیین  نتایج  زیرا  شد  خواهیم  پیروز  نیز  دیروز 
شویم،  قهرمان  می خواهیم  هستند.اگر  کننده 
هواداران باید از ما حمایت کنند زیرا باید دیروز 
پیروز شویم و بازی بعدی هم همینطور و همین 
روند ادامه پیدا کند«. گارسیا عنوان کرد که توجه 
رسانه ای بسیار باال به دیدار تیمش مقابل یووه، 
ممکن است در دیدار دیروز به تیم صدمه وارد 
کند. او ادامه داد: »نگران بازی دیروز هستم زیرا 
پس از یک بازی با توجه رسانه ای بسیار باال و 
پیش از دیدارمان در لیگ قهرمانان مقابل بایرن 
است. من رهبر هستم و بازیکنانم گرگ. وقتی 
آگاه  توانایی های شان  از  باید  به زمین می روند، 

باشند و قدرتشان را در زمین نشان دهند«.

پس  ژرمن  سن  پاري  سرمربي  بالن،  لورن 
از  که  کرد  عنوان  لنز  مقابل   1-3 پیروزي  از 
بازی  یک  در  نیست.  راضي  تیمش  عملکرد 
جنجالی، در حالی که پاریسی ها در ابتدا عقب 
پیروز  پایان 1-3  در  موفق شدند  بودند،  افتاده 
از میدان خارج شوند. بامین به خاطر خطا روی 
کاوانی، با کارت زرد دوم مواجه شد و از میدان 
بیرون رفت و ادینسون کاوانی نیز پس از شادی 
نیز  پا کرد. داور  به  بعد گولش، جنجال زیادی 
با اخراج لمیوگنه و کاوانی، در کارت سرخ  دادن 

هت تریک کرد.
بازی   3 در  ژرمن  پاری سن  پیروزی  اولین  این 

اخیرش در لیگ بود و بالن از عملکرد داور و 
شاگردانش پس از این که دو گول پیش افتادند، 

انتقاد کرد.
بود.  آنالیز کردن  او گفت: »بازی سختی برای 
من  که  رفت  پیش  جوری  شرایط  دوم،  نیمه 
از گول سوم، تیم  از این که پس  راضی نبودم. 
ولی  ناراحتم  نمی داد،  نشان  خود  از  انگیزه ای 
زمین مناسب نبود و ممکن بود بازیکنان دچار 
را  پیروزی  که  داشتیم  مصدومیت شوند. قصد 
را راضی  بازیکنان من  نگه داریم ولی عملکرد 
نکرد. از پیروزی خوشحالم و این مهم ترین چیز 

بود«.

اسپانیایی  گولزن  و  مهاجم  کاستا  گو  دیه 
تیم فوتبال چلسی به علت مصدومیت و 
تیم  این  همراهی  از  هفته  سه  تا  پا،  درد 
حاضر  حال  در  که  کاستا  ماند.  بازخواهد 
انگلیس  لیگ  گولزنان  جدول  صدرنشین 
است از درد عضله پا گوالیه دارد و معاینات 
نشان می دهد این درد مزمن که از فصل 

 ، بوده  آن  دچار  آتلتیکومادرید  در  قبل 
باعث دوری 3سه هفته ای کاستا از میادین 
فوتبال خواهد شد. به نظر می رسد کاستا 
ماریبور  با  بازی  در  را  چلسی  تیم  نتواند 
اسلوونی در لیگ قهرمانان اروپا و دو دیدار 
حساس برابر منچستریونایتد و لیورپول در 

لیگ برتر انگلیس همراهی کند.

ورزش7

برنابئويی مسی را
 هم تشويق می کند

منچسترسيتی در جوار ورزشگاه 
اتحاد اقامت می گزيند

مصدوميت دوباره ی دنيل استوريج

امکان  که  کرد  اطمینان  ابراز  اسپانیا  اول  دسته ی  لیگ  رییس 
مادرید  ریال  خانه  در  بارسلونا  آرجانتینی  فوق ستاره ی  از  تجلیل 
اسپانیا  فوتبال  لیگ  سازمان  رییس  تباس،  خاویر  دارد.  وجود 
تأکید کرد که مقدمات قدردانی از لیونل مسی، مهاجم آرجانتینی 
بارسلونا به مناسبت رکوردشکنی او برای تبدیل شدن به برترین 

گولزن تاریخ اللیگا فراهم است.
مسی که تاکنون 249 گول در اللیگا برای بارسلونا به ثمر رسانده 
مهاجم  زارا،  تلمو  رکورد  تا  می خواهد  دیگر  گول  تنها سه  است 
برترین  عنوان  به  را  بیلبائو  اتلتیک  تیم  پنجاه  دهه  اسپانیایی 
میزبان  شب  جمعه  بارسلونا  بشکند.  رقابت ها  این  تاریخ  گولزن 
افتخار  این  به  را  او  مسی  توسط  هت تریک  یک  و  است  ایبار 
اللیگا  مسئوالن  نیست  بعید  صورت  این  در  که  رساند  خواهد 
هفته آینده از مهاجم آرجانتینی بارسا تجلیل کنند، هفته ای که 
بارسلونا برای حضور در اولین ال کالسیکوی فصل به خانه ریال 

مادرید می رود.
خاویر تباس در پاسخ به این سوال که آیا امکان برگزاری مراسم 
تجلیل از مسی در سانتیاگوبرنابئو وجود دارد، اظهار داشت: من در 
سانتیاگوبرنابئو دیده ام که هواداران مارادونا و رونالدینیو را ایستاده 
تشویق کرده اند. به نظرم فوتبال اسپانیا درک می کند که بازیکنی 

مثل مسی برای لیگ ما چقدر مهم است.
تباس افزود: هواداران ریال مادرید فوتبال را می شناسند و همیشه 
شخصیت خود را نشان داده اند. اگر آن ها مارادونا و رونالدینیو را 
تشویق کرده اند دلیل ندارند که مسی را تشویق نکنند. پیشنهاد 
برگزاری چنین مراسمی در سانتیاگوبرنابئو می تواند ارائه شود اما 
در صورتی که نگرانی هایی در خصوص این موضوع وجود داشته 

باشد، این تجلیل می تواند در مکانی دیگر صورت بگیرد.
اسپانیا تصریح کرد: مسی در  فوتبال  اول  رییس لیگ دسته ی 
هر بازی شایسته تجلیل است. اگر این بازی نشد بازی بعد اما 

مطمئنًا از او قدردانی خواهد شد.

شب  پس  این  از  انگلیس  منچسترسیتی  فوتبال  تیم  بازیکنان 
قبل از مسابقات خانگی را در جوار ورزشگاه محل برگزاری بازی 
سپری خواهند کرد. به گزارش دیلی میل، این ساختمان که به 
روبه روی  درست  و  است  شده  ساخته  پوند  میلیون   200 ارزش 

ورزشگاه اتحاد قرار دارد، دارای 16 زمین تمرین است.
شاگردان مانویل پیگرینی بدین ترتیب می توانند قبل از مسابقه 
تغذیه و  به  استفاده کرده و در آن  به عنوان هتل  این مکان  از 
خواب بپردازند. این در حالیست که تیم های لیگ برتری معموال 
مربیان ضمن  تا  می گذرانند  هتل  در  را  مسابقات  از  قبل  شب 
دسترسی به بازیکنان بتوانند بر خوراک و استراحت آن ها نظارت 

کنند.
با افتتاح ساختمان جدید، بازیکنان می توانند اتاق های خودشان را 
داشته باشند و بعد از مسابقات عصر برای خوردن شام و استراحت 
به این مکان برگردند. گفته می شود یک سوم این ساختمان هنوز 
منچسترسیتی  بازیکنان  دلیل  همین  به  است  تکمیل  حال  در 
منچستریونایتد  مقابل  تیم  این  دربی  از  پیش  بار  نخستین 

می توانند از آن استفاده کنند. 
منچسترسیتی  باشگاه  الیت  توسعه ی  مسئول  را  ویه  پاتریک 
بازی  از  قبل  شب  تیم  اعضای  اکنون  گفت:  خصوص  این  در 
می توانند به جای هوتل، در این مکان بمانند و بعد از بازی هم 
قبل از این که مجبور شوند ترافیک سنگین مسیر خانه را تحمل 
خود  منازل  عازم  دیرتر  و  کنند  استراحت  کمی  این جا  در  کنند، 

شوند.

شد  مصدومیت  دچار  دیگر  بار  لیورپول  مهاجم  استوریج،  دنیل 
تمرینات  در  کند.  همراهي  را  تیمش  نمي تواند  ماه   1 حدود  و 
و  بود  شده  ساق  پشت  ناحیه  از  درد  دچار  استوریج  پنج شنبه 
دیگر  ماه   1 حدود  او  که  داد  نشان  باشگاه  پزشکي  تست هاي 
نمي تواند تیمش را همراهي کند. از آخرین بازي استوریج مقابل 
کیو پي آر، حدود 1 ماه و نیم مي گذرد و لیورپول، در غیاب او 

دچار افت شده است.
کشیدگي  دچار  »دنیل  گفت:  اکو  لیورپول  با  مصاحبه  در  راجرز 
پشت ساق شده است. بین دو تا چهار هفته ي دیگر از میادین 
دور خواهد بود. این یک خبر بسیار بد براي ما بود که منتظر 
بازگشت او به میادین بودیم. او خستگي ناپذیر تالش مي کرد. 
ولي بازیکناني داریم که تالش خوبي کرده اند و به آن ها تکیه 
زیادي  تابستان خرید هاي  در  بود که  براي همین  خواهیم کرد. 

انجام دادیم«.











فان درفارت: ايتاليا بهشت بازنشسته هاست

رييس شالکه: دي متئو شبيه يوآخيم لو است!

يورگن کلوپ: ينس کلر مربي فوق العاده اي بود

منچسترسيتي آماده ی خريد اوزيل

مستند جنجالي TV3 عليه ريال مادريد

ده بازیکن از تیم  هامبورگ قراردادشان در فصل 
مذاکره اي  هنوز  رسید.  خواهد  پایان  به  تابستان 
مبني بر تمدید قرارداد با هیچ کدام از آن ها انجام 
اولین  فان درفارت  رافایل  کاپیتان  است.  نشده 
بازیکنی است که در مورد خداحافظی اش لب به 

سخن گشوده است.
»تا  گفت:  مصاحبه ای  در  ساله   31 هالندی  این 
زمانی که مسئوالن  هامبورگ بخواهند، با کمال 
میل در خدمت این تیم هستم. در غیر اینصورت 
مقصدم ایتالیا خواهد بود. من تا االن در سه لیگ 
بروم،  ایتالیا  به  اگر  زده ام.  توپ  اروپایی  بزرگ 
می شود چهارتا. ایتالیا کشور بسیار زیبایی است. 
در لیگ این کشور فوتبالیست ها می توانند سن 

باالیی هم داشته باشند. سری آ بازیکنان خوب و 
مثل  بازیکنانی  می گذارد.  سر  روی  را  صاحب نام 

توتی و پیرلو الگوهای من هستند«.
فرانچسکو توتی اسطوره تیم آ اس رم است. او 
سالگی   38 سن  در  امسال  سپتامبر  سی ام  در 
موفق شد در قهرمانان اروپا دروازه منچسترسیتی 
را بگشاید. با این گول او عنوان مسن ترین گولزن 
تاریخ چمپیونزلیگ را از آن خود کرد. فان درفارت 
به  سالگی   38 تا  دارم  دوست  هم  »من  افزود: 
فوتبال ادامه دهم. این کار موردعالقه من است. 
قابل  عملکرد  می توانم  و  سالمم  که  زمانی  تا 
قبولی داشته باشم، می خواهم دنبال توپ بدوم! 

حتی اگر شده در لیگ دسته دو«.

روبرو  هم  با  هرتابرلین  و  شالکه  شنبه  روز 
روي  دي متئو  حضور  نخستین  این  مي شوند. 
روبرتو  آن که  از  پیش  است.  شالکه  نیمکت 
بازی  یک  در  شالکه  جدید  سرمربی  دی متئو، 
رسمی محک شده شود، کلمنس تونیس رییس 
این مربی  از مشاهده سبک رهبری  باشگاه  این 
وجد  به  وظیفه  انجام  در  جدیتش  و  ایتالیایی 
است  معتقد  تونیس  عالوه  براین،  است.  آمده 
شباهت هایی بین دی متئو و یوآخیم لو وجود دارد. 
او به »بیلد« گفت: »هر دو آن ها آدم های بسیار 
فوتبال  درمورد  زیادی  دانش  و  هستند  خاصی 
دارند. آن ها با جذبه ای که دارند تفکرات خود را 
پیاده می کنند. البته برایشان مهم نیست چطور 
کارگر  توصیه هایشان  چگونه  و  می گذارند  تاثیر 

می گویند.  که  است  چیزی  مهم  بلکه  می افتد، 
روبرتو دی متئو مثل یوآخیم لو است. من خیلی از 
او راضی ام. اگر تمرین ساعت 1:30 شروع شود، او 
7:45 در باشگاه است. خیلی اصولی کار می کند 
و تفکراتش را بطور دقیق انجام می دهد. چیزی 
که مرا تحت تاثیر قرار داد این بود که او از همان 
ابتدا این مسئله را برای بازیکنان روشن کرد که 
در رختکن تیم، اوست که رییس است. این دقیقا 
روحیه من است. امیدوارم بزودی نتایج خوبی در 
از  را  دیگری  تیم  دارم  انتظار  من  بگیریم.  زمین 
شالکه ببینم؛ البته دی متئو نمی تواند جادو کند. 
بازی هفته  در  را  پیروزی شالکه  آرزوی  ولی من 
مربی جدیدمان  زود دست خط  خیلی  دارم.  آینده 

را خواهیم دید«.

به  دورتموند  بروسیا  سرمربي  کلوپ  یورگن 
اخراجي  مربي  کلر  ینس  از  فراوان  تمجید 
گفت:  »اسکای«  به  کلوپ  پرداخت.  شالکه 
کلر  ینس  که  کاری  که  است  این  »حقیقت 
حمایتی  کمترین  بدون  او  بود.  فوق العاده  کرد، 
تقدیر  قابل  این  و  بگیرد  را  نتایج  این  توانست 

است«.
کلر که در دسامبر 2012 بجای هوب استیونس 
در رأس کادر فنی آبی پوشان شالکه قرار گرفت، 
اخیرا به شدت مورد انتقاد بود و سرانجام هفته 

گذشته اخراج شد. کلوپ افزود: »او تحت فشار 
عملکردش  بر  مسئله  این  و  داشت  قرار  زیادی 
برایش  که  بگویم  می توانم  فقط  نبود.  بی تاثیر 
احترام زیادی قائلم و از صمیم قلب آرزو می کنم 
کم تنش تر  محیط  یک  در  بتواند  بزودی  او  که 
نمایش  معرض  به  را  توانایی هایش  آرام تر  و 
سران  گذشته  هفته ی  است،  گفتنی  بگذارد«. 
کردند.  کلر  جایگزین  را  دی متئو  روبرتو  شالکه 
او در بازی فردا مقابل هرتابرلین برای نخستین 

بار روی نیمکت شالکه خواهد نشست.

باشگاه  که  کرد  ادعا  اکسپرس  دیلي  نشریه ی 
منچسترسیتي قصد دارد در ژانویه با انتقالي 32 
آلماني  ستاره ی  اوزیل،  مسوت  پوندي،  میلیون 
آرسنال را به خدمت بگیرد. اوزیل بعد از قهرمانی 
در جام جهانی با آلمان، در این فصل بازی های 
در  و  نداد  ارائه  توپچی ها  برای  خوبی  چندان 
ناحیه ی  از  به دلیل مصدومیت  حال حاضر هم 

همسترینگ، دور از میادین به سر می برد.

پیش از مصدومیت اوزیل هم شایعاتی در مورد 
احتمال بازگشت او به بوندس لیگا و پیوستن او 
اکنون  اما  می رسید.  گوش  به  مونیخ،  بایرن  به 
از منچسترسیتی به عنوان مشتری اصلی او نام 
آن چه  با  شده،  اعالم  مبلغ  البته  می شود.  برده 
آرسنالی ها برای خرید اوزیل پرداختند، 10 میلیون 
پوند فاصله دارد و بعید است که به این راحتی، 

اجازه جدایی این ستاره ی آلمانی را بدهند.

کانال   »Senso Ficcio« برنامه ی 
تلویزیونی TV3 بارسلون، روز جمعه یک مستند 
جنجالی علیه ریال مادرید پخش کرد که بازتاب 
گسترده ای در کشور اسپانیا داشت. در این برنامه 
و   50 دهه های  در  ریال  افتخارات  تا  شده  سعی 

دیکتاتور  فرانکو«،  نفوذ »جنرال  به  میالدی،   60
اثر،  این  سازندگان  و  شود  داده  نسبت  اسپانیا 
به  را  تیم  این  قهرمانی های  از  اعظمی  بخش 
دخالت های دولت وقت اسپانیا مربوط دانسته اند. 
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