
• دیروز، چهارشنبه، 30 میزان در شماره ی 690 روزنامه ی اطالعات روز خبر معرفی پنج وزیر کابینه ی دوره ی حامد کرزی، هریک 
محمد امین فرهنگ، وزیر پیشین تجارت، عنایت اهلل قادری و عنایت اهلل قاسمی، وزیران ترانسپورت، صدیق ایشان، وزیر معادن و صنایع 
و جلیل شمس، وزیر اقتصاد که از سوی دادستانی متهم به اختالس می باشند و پرونده ی آن ها را به دادگاه عالی فرستاده است، اشتباهی 

تحت عنوان »پنج وزیر متهم به قضیه ی کابل بانک، به دادگاه عالی معرفی شدند« به نشر رسیده است.
• تصویر  خبری  تحت عنوان » کشته شدگان اردوی ملی به 6853 نفر رسید«، مربوط به مطلب شماره ی قبلی روزنامه بوده و به خبر 

مذکور ارتباط ندارد.
اداره ی روزنامه به خاطر دو اشتباه پیش آمده از خوانندگان گرامی پوزش می خواهد.
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برای  دالیلی  عنوان  به  و خون خواهی  ایدیولوژی  جاگزین  پول  سال جنگ،  سیزده  از  پس 
روابط طالبان شده است. اهداف ملی و اسالمی دیگر برای سربازان تحت نام این سازمان 
ایجاد انگیزه نمی کنند و اصطالحات »اسالم سیاسی«، »خشونت« و »افراط گرایی اسالمی« 
را بی اثر ساخته است. همزمان با این که منابع بین المللی در تالش های نظامی و سیاسی به 
مصرف رسیده اند، اغلب به منظور حل سریع چالش ها، شرکت کنندگان در جنگ آموخته اند 
که ناامنی را سودآور بسازند. امروزه، در بسیاری والیت ها، بزرگ ترین نفوذ طالبان به عنوان 
سرایداران است تا از فعالیت ها در بازار سیاه میزبانی کنند و از این طریق سازمان را حفظ کرده 
و اعضای جدید استخدام کنند. برای مبارزه با طالبان، به این منابع تأمین مالی غیرقانونی 

باید توجه شود.
در اوایل 2014 ما تحقیقی را انجام دادیم که به امید یافتن ارتباط میان گروه های شورشی، 
بزرگان جامعه و حکومت افغانستان، افراط گرایی توأم با خشونت و شبکه های طالبان را مورد 
بررسی قرار داد. در نتیجه ی مصاحبه ها با مقام های فعال، پیشین و زندانی طالبان، بزرگان 
قبیله ای و مقام های حکومتی در والیت های هلمند و هرات افغانستان، یک اتفاق نظر پدید 

آمد: پیوستن به شورشیان، مشوق های اقتصادی بهتری دارد، به ویژه در مناطق روستایی...

23 Oct, 2014 1عقرب،1393

داوودزی:
 افغانستان قربانى سياست های منفى منطقه و جهان است

تحول طالبان از ایدیولوژی به اقتصادمحوری

صفحه 2
سياست روسيه در افغانستان 

از 2001 تا 2011

چرا تالش ها برای کاهش
 توليد مواد مخدر ناکام بوده اند؟

چرا تالش ها برای کاهش
 توليد مواد مخدر ناکام بوده اند؟

نوشابه زودتر از سيگار پير مى کند

تعدادی از حامیان داعش
 در کابل بازداشت شدند

روند توزیع تذکره ی الکترونیکی
 آغاز می شود
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تصحيح و پوزش
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در روزهای اخیر، رویکرد و شیوه  ی برخوردی که بایست رییس جمهور غنی در قبال پاکستان 
مقام های  است.  گشته  بدل  کابل  سیاسی  محافل  در  بحث   پردامنه ترین  به  گیرد،  پیش  در 
پاکستان از آقای اشرف غنی و آقای عبداهلل، رییس جمهوری و رییس اجرایی افغانستان برای 
سفر به اسالم آباد دعوت کرده اند. آیا حکومت وحدت ملی کابل رویه ی  حامد کرزی را تداوم 
خواهد داد، یا با یک دیپلماسی جدید با اسالم آباد برخورد خواهد کرد؟ این موضوعی  است که 

هنوز در کابل در مورد آن اجماع نظر شکل نگرفته است.
برخی از چهره های سیاسی با استناد به اظهارات حامد کرزی که در روزهای پایانی حکومتش، 
بایست کابل  را در 1۳ سال بی نتیجه خواند، معتقدند که  به اسالم آباد  بار سفر خود  بیست 
رویکرد روشن »تفکیک دوست از دشمن« با پاکستان را در پیش گرفته و با قاطعیت بیش تر، 
به ویژه نسبت به راکت پراکنی از خاک پاکستان به والیت شرقی کنر واکنش نشان دهد و از 

سفرهای تشریفاتی بپرهیزد.
تنظیم مناسبات کابل با اسالم آباد موضوعی حساس و همه جانبه است. افغانستان بیش ترین 
وابستگی ترانزیتی را به پاکستان دارد و هرنوع تیرگی روابط می تواند تبعات اقتصادی فوری بر 

اقتصاد شکننده  ی افغانستان بگذارد؛ زیرا پس از 1۳ سال هنوز این کشور نتوانسته...

اشرف غنى با »نقشه  ی راه« پاکستان چه مى کند؟
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امور  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
پیوند  در  که  کردند  اعالم  کشور  داخله ی 
دیوار  بر  داعش«  باد  نوشتن شعار »زنده  به 
بازداشت  را  افراد  از  تعدادی  کابل،  دانشگاه 
سخنگوی  معاون  دانش،  نجیب  کرده اند. 
این  که  گفت  رسانه ها  به  دیروز  وزار ت  این 
افراد توسط کمره های امنیتی دانشگاه کابل 

شناسایی شده اند.
گفت  اما  نکرد؛  افشا  را  افراد  این  نام  او 

شعارهایی  افراد  از  گروهی  شب هنگام  که 
محوطه ی  دیوار  بر  داعش  از  حمایت  در  را 
دانشگاه کابل نوشته اند. دانش افزود، وزارت 
افراد  پایان بررسی هایش، این  از  داخله   پس 
روز  چند  کرد.  خواهد  معرفی  رسانه ها  به  را 
پیش بر دیوار دانشگاه کابل شعار  »زنده باد 
نوشته  داعش  گروه  از  حمایت  در  داعش« 
شده بود. این شعار در شبکه های اجتماعی، 
گسترده ای  بازتاب  فیس بوک،  جمله  از 

ظاهر،  ظاهر  جنرال  آن،  به دنبال  و  داشت 
کابل  پولیس  گفت،  کابل  پولیس  فرمانده   
که  افرادی  به دنبال  امنیتی،  دوربین های  با 
این شعارها را نوشته اند، است. در مرکزهای 
نصب  امنیتی  دوربین های  کابل  شهر  مهم 
به  مجهز  بالن  چندین  آن،  بر  عالوه  و  اند 
این  فضای  در  نیز  مخصوص  دوربین های 
امنیتی داخلی  اند. نیروهای  شهر در گردش 
حرکت  هرنوع  طریق  این  از  بین المللی  و 

دنبال  کابل  شهر  سطح  در  در  را  مشکوک 
دانشجویان  از  برخی  حال،  این  با  می کنند. 
دانشگاه کابل می گویند، چند روز قبل برخی 
این دانشگاه شب هنگام شعار  از دانشجویان 
دانشگاه  بر محوطه ی  را  داعش«  باد  »زنده 
از  تن  اندیشه، یک  نوشته اند. همایون  کابل 
این دانشجویان به رادیو آزادی گفت، چنین 
دانشجویان شرعیات  از سوی  بیش تر  کارها 

صورت می  گیرد.

نمایندگان  مجلس  اداری  هیأت  روز:  اطالعات 
در نشست عمومی دیروز این مجلس اعالم کردند 
تذکره ی  توزیع  به زودی  ویژه  کمیسیون  یک  که 
عبدالرووف  می کند.  آغاز  را  کشور  در  الکترونیکی 
ابراهیمی، رییس این مجلس گفت که در نشست 
رییس جمهور،  با  نمایندگان  اداری مجلس  هیأت 
تذکره  ی  توزیع  روند  داد،  وعده  غنی  اشرف 

گفته ی  به  می شود.  آغاز  به زودی  الکترونیکی 
که  داشت  ابراز  جمهور  رییس  نشست  این  در  او، 
روند  از تطبیق  داخله و مخابرات  امور  وزارت های 
توزیع تذکره ی الکترونیکی عاجز اند و این روند از 
سوی یک کمیسیون ویژه آغاز می شود. او گفت که 
رییس جمهور و رییس اجرایی روند توزیع تذکره  ی 
اولویت های کاری شان  از  را  الکترونیکی در کشور 

افزود  ادامه  می دانند. رییس مجلس نمایندگان در 
که حکومت وحدت ملی با آغاز روند توزیع تذکره ی 
در  مردم  برای  را  شایسته  خدمات  الکترونیکی، 
چهارچوب قانون اساسی کشور انجام خواهد داد. در 
همین حال، رمضان بشردوست از ایجاد کمیسیون 
کرد  انتقاد  الکترونیکی  تذکره  ی  توزیع  برای  ویژه 
قانون  خالف  جمهور  رییس  کار  این  که  گفت  و 

موجودیت  صورت  در  که  افزود  او  است.  اساسی 
وزارت داخله و مخابرات، رییس جمهور حق ندارد 
یک تیم خاص را برای توزیع تذکره ی الکترونیکی 
از  حال، شماری  در همین  کند.  موظف  در کشور 
را  الکترونیکی  توزیع تذکره  ی  روند  آگاهان شروع 
گامی به سوی پیشرفت و ترقی در کشور می دانند. 

آنان خواستار آغاز این روند در کشور اند.

اطالعات روز: مقام های امنیتی والیت قندوز تأکید 
کرده اند که یک زن در این والیت به دلیل فقر و 
اعتیاد شوهرش به مواد مخدر، 9 پسر و 2 دخترش 
را آتش زده است. سید سرور حسینی، سخن گوی 
فرماندهی پولیس این والیت دیروز به بخدی گفت: 
مرکز  در  زنی  روان،  هفته ی  سه شنبه  روز  »عصر 
سوم  حوزه ی  مربوطات  در  قریه ای  در  قندوز  شهر 

امنیتی شهر قندوز، به دلیل فقر، اقدام به خودکشی 
دسته جمعی کرده است«.

او افزود که این خانواده در نزدیکی حوزه ی امنیتی 
پولیس در شهر قندوز زندگی می کند و پس از آن که 
مادری فرزندانش را با تیل پترول به آتش کشیده، 
مأموران پولیس به این خانه  رفته و آنان را از مرگ 
نجات داده اند. او گفت که پدر این خانواده شش ماه 

پیش به دلیل اعتیاد به مواد مخدر خانواده اش را ترک 
کرده است. به گفته ی او، این خانواده در طول شش 
ماه گذشته تمام داشته های خود را برای تهیه ی غذا 
فروخته   و پس از آن که چیزی در خانه  برای خوردن 
باقی نمانده ، اقدام به خودکشی دسته جمعی کرده اند. 
به طور  خانواده  این  اعضای  بدن های  اکنون  هم 
از  را  آنان  به موقع پولیس،  اقدام  سطحی سوخته و 

مرگ حتمی نجات داده است. سید سرور حسینی 
می گوید، هیچ عضو خانواده به شفاخانه انتقال داده 
نشده و وضعیت صحی آن ها قناعت بخش است. دو 
دختر این خانواده 1۷ و 1۸ ساله اند و 9 پسر هم 
بین سنین 2 تا 1۵ ساله می باشند. گفته می شود که 
به دنبال این رویداد، شماری از ساکنان محل به این 

خانواده کمک های مالی کرده اند.

 1۸ جدید  تعمیر  از  دختر  و  پسر  شاگرد  هزاران 
کمک  به  که  دایکندی  و  غور  بامیان،  در  مکتب 
جاپان اعمار شده اند، مستفید شدند. فاروق وردک، 
سرپرست وزارت معارف در سفری که با هیروشی 
داشت،  بامیان  به  دیروز  جاپان،  سفیر  تاکاهاشی، 
بامیان، هشت مکتب در  گفت که پنج مکتب در 

غور و پنج مکتب در دایکندی اعمار شده اند.
آن ها لیسه ی شیبرتو درحومه ی مرکز بامیان را به 
نمایندگی از مکاتب دیگر، رسمًا افتتاح کردند. این 
لیسه که ۷00 پسر و دختر در آن درس می خوانند، 
دارای دو طبقه و 1۸ صنف درسی است و زمین 
آن را مردم محل اهدا نموده اند. سرپرست وزارت 
این  از  شاگردان   که  نمود  امیدواری  ابراز  معارف  
تربیه ی شان  و  تعلیم  راستای  در  جدید  تعمیر 

استفاده ی مطلوب نمایند.

زهرا محمدی، دانش آموز صنف هشتم این لیسه 
تعمیر کهنه درس  زیر خیمه و  قباًل در  گفت که 
مي خواندند. وی با ابراز خرسندی از تعمیر جدید، 
افزود: »ما از قریه ی خود تا مکتب، ساعت ها پیاده 
می آییم و امید است که وزارت معارف، یک مکتب 

در قریه ی ما اعمار کند«.
گفت  نیز  محل  متنفذان  از  یک تن  علم،  محمد 
ساعت   چهار  دختران  دوردست،  مناطق  از  که 
مي رسند  مکتب  این  به  تا  می کنند  منزل  پیاده 
دختران  شود،  ایجاد  دخترانه  مکتب  یک  اگر  و 
از  بخوانند. وی  منطقه ی شان درس  در  می توانند 
یک  تعمیر  زمینه ی  در  که  خواست  معارف  وزیر 
الحاقیه و یک مکتب دخترانه نیز توجه نماید. وزیر 
معارف، ساخت مکتب الحاقیه و مکتب دخترانه را 
منظور نمود. در بامیان بیش از 14۷ هزار شاگرد 

که تقریبًا نصف آنان را دختران تشکیل مي دهند، 
تدریس  مکتب   ۳٦0 در  معلم   ۳٦00 توسط 
مي شوند؛ اما بیش از  صد مکتب آن تعمیر ندارد. 
خواست  جاپان  سفیر  از  معارف   وزارت  سرپرست 
نیز  بامیان  در  تعمیر  بدون  که در قسمت مکاتب 

توجه داشته باشد.
از  هدف  جاپان،  سفیر  تاکاهاشی،  هیروشی 
ارتقای  و  رشد  را  جاپان  دولت  و  مردم  همکاری 
تعلیم و تربیه ی کودکان افغان بیان داشت و گفت 
که به همین منظور، هزینه ی ساخت۷0 مکتب به 
مبلغ 2۵ میلیون دالر را در بامیان، غور و دایکندی 
از  در مجموع ۵۵ هزار شاگرد   که  کرده  پرداخت 

این مکتب ها مستفید مي شوند.
نیز  والیت  سه  این  در  مکتب   1۸ جدید  تعمیر   
حال  تا  که  افزود  وی  است.  کمک  این  شامل 

حدود 2۵ مکتب آن نزدیک به بهره برداری است و 
متباقی آن تا سال 201۵ میالدی به بهره برداری 
فارسی  زبان  به  که  جاپان  سفیر  رسید.  خواهند 
زبان  به  این که  »علت  گفت:  می کرد،  صحبت 
فارسی صحبت می کنم، این است که از پوهنتون 

کابل فارغ شده ام«.
همه ی  علم  سطح  که  کرد  امیدواری  ابراز  وی 
فارغ  دانشگاه ها  از  و  برود  باال  معارف   شاگردان 
ضمن  بامیان   والی  وحدت،  علی  غالم  شوند. 
ملل  اطفال  وجهی  صندوق  و  جاپان  از  قدردانی 
این  تخنیکی  بخش  در  که  )یونیسیف(  متحد 
صدها  جاپان  که  گفت  داشته،  همکاری  مکاتب 
این  همکاری  و  کرده  عملی  بامیان  در  را  پروژه 
بود.  خواهد  ماندگار  بامیان  مردم  قلب  در  کشور، 

)پژواک(

کل  دادستانی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
پنج  اختالس  پرونده  های  می گویند،  کشور 
ارسال  کشور  عالی  دادگاه  به  را  سابق  وزیر 
کرده اند. میر محمد صدیق ایشان، وزیر معدن 
و صنایع سابق، عنایت اهلل قاسمی و حمیداهلل 
جلیل  ترانسپورت،  پیشین  وزیران  قادری، 

فرهنگ،  امین  و  اقتصاد  سابق  وزیر  شمس، 
که  اند  متهم  وزیر  پنج  تجارت،  سابق  وزیر 
عالی  دادگاه  به  آنان  اختالس  پرونده های 

ارسال شده اند.
بصیر عزیزی، سخنگوی دادستانی کل کشور 
به روز دوشنبه هفته ی روان در یک نشست 

خبری در کابل، وصف جرمی این وزیران را 
صالحیت های  از  استفاده  سوء  و  اختالص 
نزد  افراد  این  که  گفت  و  خواند  وظیفه ای 
دادستانی کل کشور پرونده داشتند. او در ادامه 
دادستانی  در  نیز  دیگر  وزیران  تعداد  گفت، 
آن،  بررسی  تکمیل  از  پس  که  دارند  پرونده 

به دادگاه ارسال خواهد شد. عزیزی از افشای 
بر  که  گفت  او  کرد.  خودداری  افراد  این  نام 
به  رسیدگی  برای  دادستانی  قانون،  اساس 
تشکیل  خواهان  سابق،  وزیران  پرونده های 

دادگاه ویژه است.

داوودزی:2
 افغانستان قربانی سیاست های منفی منطقه و جهان است

سرپرست  داوودزی،  عمر  روز:  اطالعات 
می گوید،  کشور  داخله ی  امور  وزارت 
افغانستان قربانی سیاست های منفی منطقه و 
اطالعات  روزنامه ی  گزارش  به  است.  جهان 
از پژواک، محمد عمر داوودزی،  روز به نقل 
روزه  ی  دو  نشست  در  را  اظهارات  این 
»کنفرانس امنیتی مونیخ« در شهر دهلی هند 

بیان کرده است.
منطقه  امنیتی  وضعیت  روی  نشست  این  در 
آینده ی  امنیتی  وضعیت  به ویژه  جهان،  و 
کشور پس از خروج نیروهای خارجی در پایان 
سال روان بحث شده است. داوودزی در این 

نشست گفته است که افغانستان در چند سال 
با  اما  داشته؛  زیادی  دست آوردهای  گذشته 

یک تعداد چالش ها نیز روبه رو بوده است.
نابود  افغانستان  در  طالبان  هنوز  می گوید،  او 
باید  گروه،  این  کردن  مهار  برای  و  نشده 
شوند.  گرفته  دست  روی  جدی  اقدام های 
به  متهم  را  پاکستان  دیگر  بار  داوودزی 
حمایت از طالبان کرده و گفته است، طالبان 
در فصل زمستان به النه ها، مرکزهای تجهیز 
و آموزشی خود به پاکستان می روند و بعد در 
راه اندازی  افغانستان  را در  بهار سال عملیات 

می کنند.

گروه های  که  افزوده  داخله  وزارت  سرپرست 
تروریستی منطقه و جهان مستقر در پاکستان 
نیز از طالبان حمایت می کنند. او می گوید که 
با مافیای مواد مخدر و  گروه های تروریستی 
دارند:  نزدیک  روابط  میانه  آسیای  در  اسلحه 
»آن ها از پول به دست آمده، اسلحه خریداری 
در  نا امنی  باعث  اسلحه ها،  همین  و  می کنند 

افغانستان و منطقه شده اند«.
راه حل  جنگ  تنها  که  می گوید  داوودزی 
مشکالت موجود نیست و از همین رو، دولت 
افغانستان برای مشکالت سیاسی از راه های 
این که  بر  تأکید  با  او  می گیرد.  کار  مختلف 

هم کاری درست همسایه ها نقش بسیار مهم 
که  گفت  دارد،  افغانستان  ثبات  و  صلح  در 
چالش های  برابر  در  باید  همسایه  کشورهای 

موجود صادقانه مبارزه کنند.
او در ادامه اطمینان داده که کار رییس جمهور 
جدید افغانستان در حال حاضر به درستی پیش 
می رود. سرپرست وزارت امور داخله در بخش 
انتقال  از  پس  است،  افزوده  سخنانش  دیگر 
به  خارجی  نیروهای  از  امنیتی  مسئولیت  
ملی  ارتش  روحیه ی  افغان،  امنیتی  نیروهای 
کشور  قوی تر شده و آنان متعهد به افغانستان 

خاکش اند.

تعدادی از حامیان داعش در کابل بازداشت شدند

روند توزیع تذکره ی الکترونیکی آغاز می شود

زنی در قندوز 11 فرزندش را به دلیل فقر آتش زد

کمک 2٥ میلیون دالری جاپان برای ساختن ٧٠ مکتب در سه والیت

تصحیح و پوزش
»پرونده ی اختالس پنج وزیر سابق به دادگاه فرستاده شد«

هند از ادامه ی کمک هایش 
به افغانستان اطمینان داد 

دیده بان شفافیت: قانون 
دسترسی به اطالعات باید به 

شکل جدی اصالح شود

تلفات پولیس محلی ٧٠ درصد 
افزایش یافته است

»آجیت  با  رییس جمهور کشور  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
دووال«، مشاور امنیت ملی هند، روز گذشته در ارگ ریاست جمهوری 
هند   ملی  امنیت  مشاور  دیدار  این  در  است.  کرده  گفت و گو  و  دیدار 
از ادامه ی کمک های کشورش به افغانستان در بخش های اقتصادی، 
جوانان  به  تحصیلی  بورس های  اعطای  و  امنیتی  نیروهای  تجهیز 
نشر  با  دیروز  جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر  است.  داده  اطمینان 
غنی  اشرف  انتخاب  هند،  ملی  امنیت  مشاور  کرد،   اعالم  خبرنامه  ای 
احمدزی را منحیث رییس جمهور کشور تبریک گفت و تمنیات نیک 
نارندرا مودی، صدراعظم هند را به اشرف غنی نیز تقدیم کرد. در این 

دیدار احمدزی هند را دوست دیرینه ی مردم افغانستان خوانده است.
در  گذشته  سال های  در  هند  همکاری های  و  کمک  از  هم چنان  او 
است.  کرده  تشکری  و صحی  تعلیمی  امنیتی،  اقتصادی،  عرصه های 
در پایان، هردو جانب در مورد گسترش و تحکیم روابط میان دو کشور 
و  افراط گرایی  و  تروریزم  با  مبارزه  جمله  از  مختلف،  عرصه های  در 

موضوعات منطقه ای تأکید کرده اند.
هند  ملی  امنیت  مشاور  با  نیز  ملی  امنیت  مشاور  اتمر،  حنیف  محمد 
این دیدار روی تحکیم روابط دوجانبه میان دو  دیدار کرده است. در 
کشور، مبارزه ی مؤثر و مشترک علیه تروریزم و افراطگرایی در منطقه 
و تطبیق و تمویل برنامه های انکشافی در افغانستان بحث شده است.

در این دیدار هردو جانب در مورد ایجاد گروه های کاری مشترک به 
منظور تطبیق موافقت نامه ی استراتژیک دوجانبه میان افغانستان و هند 

که در سال 2011 میالدی به امضا رسیده بود، تأکید کرده اند.

دسترسی  حق  قانون  که  می گوید  افغانستان  شفافیت  دیده بان  نهاد 
نباید  رییس جمهور  و  اصالح شود  به شکل جدی  باید  اطالعات  به 
پیش از اصالح آن، آن را توشیح کند. به گفته ی مسئوالن این نهاد، 

ضعف های اساسی در این قانون وجود دارند که باید اصالح شوند.
سید اکرم افضلی، رییس اجرایی دیده بان شفافیت افغانستان در یک 
فعلی،  شکل  به  قانون  این  که  گفت  خبرنگاران  به  خبری  نشست 
او  کند.  ایجاد  را  زیادی  چالش های  کشور  رسانه های  برای  می تواند 
تأکید کرد که داشتن یک قانون ضعیف، با نداشتن آن تفاوت زیادی 
که  است  جنجالی  موارد  از  اطالعات،  به  دسترسی  قانون حق  ندارد. 
چندان  آن  سرنوشت  هم  هنوز  تا  اما  می شود؛  کار  آن  روی  سال ها 
مشخص نیست. مجلس نمایندگان کشور پس از نزدیک به سه و نیم 
سال، این قانون را تصویب کرد؛ اما حامد کرزی، رییس جمهور پیشین 
آن را توشیح نکرد و این قانون در دسترس مسئو الن رسانه ها نیز قرار 
از جمله  مدافع حقوق خبرنگاران،  نهادهای  از  است. شماری  نگرفته 
نی، بارها از رییس جمهور پیشین کشور خواسته بودند که این قانون 
را توشیح کند تا رسانه های کشور بتوانند به راحتی معلومات شان را از 
نهادهای دولتی به دست بیاورند. با این حال، رییس دیده بان شفافیت 
افغانستان می گوید که واضح نبودن تعاریف اصطالحات و مفاهیمی که 
در آینده می تواند تعابیر مختلفی از آن پیدا شود، از جمله ی مشکالت 
این قانون است. او گفت که مستقل نبودن کمیسیون نظارتی که در 
قانون پیش بینی شده و نیز مشخص نبودن صالحیت آن، از جمله ی 

نواقص جدی این قانون به شمار می روند. )بخدی(

اطالعات روز: وزارت امور داخله ی کشور اعالم کرد که تلفات پولیس 
است.  یافته  افزایش  درصد   ۷0 گذشته  ماه  شش  به  نسبت  محلی 
سمینار  در  وزارت  این  محلی  پولیس  معاون  حمیدی،  عبدالحمید 
که  گفت  هرات  والیت  در  محلی  پولیس  قطعات  وضعیت  بررسی 
و  کشته  محلی  پولیس   ٦00 کشور  سراسر  در  گذشته  ماه  شش  در 
افزایش  این رقم  او،  به گفته ی  بیش 900 تن دیگر زخمی شده اند. 
دلیل  حمیدی  می دهد.  نشان  را  محلی  پولیس  تلفات  درصدی   ۷0
عمده ی تلفات پولیس محلی را نبود یک طرزالعمل مشخص کاری 
خوانده و می گوید که پولیس های محلی در بیش تر موارد به مناطق 
از  حالی  در  می شوند،  اعزام  وظیفه  انجام  جهت  کشور  دورافتاده ی 
وضعیت معلومات ندارند و این مسئله آنان را با خطر مواجه می کند. 
او با تأکید گفت که برای جلوگیری از افزایش تلفات پولیس محلی، 
باید این نیروهای در مناطقی اعزام شوند که از وضعیت آن جا آشنایی 
از  هرات  والی  وحیدی،  فضل اهلل  سید  آن،  به دنبال  باشند.  داشته 
پیشرفت و دست آوردهای پولیس ملی و محلی در این والیت تقدیر 
شده  مشخص  محل های  در  باید  محلی  پولیس  که  گفت  اما  کرد؛ 
حیث  به  نباید  محلی  پولیس  افزود،  ادامه  در  او  کند.  وظیفه  ایفای 

بادیگارد یا محافظ شخصی استخدام شوند.

پنجشنبه
1عقرب
1393
سالسوم
شماره691



33

پنجشنبه
1عقرب
1393
سالسوم
شماره691

و  ایدیولوژی  جاگزین  پول  جنگ،  سال  سیزده  از  پس 
شده  طالبان  روابط  برای  دالیلی  عنوان  به  خون خواهی 
تحت  سربازان  برای  دیگر  اسالمی  و  ملی  اهداف  است. 
اصطالحات  و  نمی کنند  انگیزه  ایجاد  سازمان  این  نام 
را  اسالمی«  »افراط گرایی  و  »خشونت«  سیاسی«،  »اسالم 
در  بین المللی  منابع  این که  با  همزمان  است.  ساخته  بی اثر 
اغلب  رسیده اند،  مصرف  به  سیاسی  و  نظامی  تالش های 
جنگ  در  کنندگان  شرکت  چالش ها،  سریع  حل  منظور  به 
بسیاری  در  امروزه،  بسازند.  سودآور  را  ناامنی  که  آموخته اند 
والیت ها، بزرگ ترین نفوذ طالبان به عنوان سرایداران است تا 
از فعالیت ها در بازار سیاه میزبانی کنند و از این طریق سازمان 
را حفظ کرده و اعضای جدید استخدام کنند. برای مبارزه با 

طالبان، به این منابع تأمین مالی غیرقانونی باید توجه شود.
در اوایل 2014 ما تحقیقی را انجام دادیم که به امید یافتن 
حکومت  و  جامعه  بزرگان  شورشی،  گروه های  میان  ارتباط 
افغانستان، افراط گرایی توأم با خشونت و شبکه های طالبان 
را مورد بررسی قرار داد. در نتیجه ی مصاحبه ها با مقام های 
فعال، پیشین و زندانی طالبان، بزرگان قبیله ای و مقام های 
حکومتی در والیت های هلمند و هرات افغانستان، یک اتفاق 
اقتصادی  مشوق های  شورشیان،  به  پیوستن  آمد:  پدید  نظر 
ناامنی  آن  در  که  روستایی  مناطق  در  به ویژه  دارد،  بهتری 
به  که  حقوقی  از  مهم تر  و  دارند.  وجود  اقتصادی  رکود  و 
سیاسی  یا  ایدلویوژیکی  الهام  می شود،  پرداخت  شورشیان 
مربوط به طالبان است که استفاده جویان نیمه مستقل را قادر 
می سازد تا از رشته فعالیت های گوناگون غیرقانونی استفاده 
ببرند، چیزی که طالبان به ندرت از آن یاد کرده اند، یا با تأکید 

زیاد آن را رد کرده اند.  
منابع پولی

در والیت های هرات و هلمند، پنج منبع بزرگ تأمین مالی 
محافظت  بدل  در  که  پولی  مخدر،  مواد  تجارت  شورشیان، 
افغانستان  حکومت  قراردادهای  و  بین المللی  قراردادهای  از 
از  که  زکات(  و  )عشر  اسالمی  مالیات  می آورند،  به دست 
و  قاچاق  می آورند،  به دست  محلی  اقتصادی  فعالیت های 
نظرداشت  در  با  اند.  مخابرات  و  برق  قبض های  جمع آوری 
تا 90 درصد خشخاش جهان را تولید  افغانستان ۷۵  این که 
می کند،  تولید  را  آن  درصد   4۸ تنهایی  به  هلمند  و  می کند 
جریان درآمد طالبان باال و پایین می شود و کارگران، ناقالن، 
مقام های حکومتی و بازرگانان از آن نفع می برند. هلمند، از 
ناامن ترین والیت ها است، چیزی که اصال جای تعجب ندارد.

را  دالر  میلیارد   ۷.۵ بدین سو،   2001 سال  از  متحده  ایاالت 
 104 برآوردها،  طبق  و  مخدر  مواد  با  مبارزه  برنامه های  در 
به  افغانستان  توسعه ی  به  کمک  راستای  در  را  دالر  میلیارد 
طالبان  که  می گویند  دهندگان  پاسخ  است.  رسانده  مصرف 
تقریبا از تمام برنامه های انکشافی در بدل »محافظت از این 
برنامه ها« پول دریافت می کنند یا این که اجرای این برنامه ها 

را مختل می سازند.
گفته می شود که نرخ ها بین 10 درصد تا 20 درصد است و 
این درصدی در مراحل متعدد اخذ می شود. به طور مشابهی، 
دریافت پول از قراردادهای حمل و نقل، که مواد مورد نیاز 
عمل  یک  طالبان  برای  می کنند،  تأمین  را  ناتو  پایگاه های 
سال 2009  در  بار  نخستین  برای  که  چیزی  است؛  سودآور 
به  گزارشی  در  و  بود  شده  مستندسازی  رستم  آرام  توسط 

کانگرس امریکا در ماه جون 2010 جزئیات بیش تر آن ارائه 
شد. با این وجود، در گزارش سه ماهه ی ماه جوالی 2014 
به کانگرس امریکا، سربازرس ویژه  برای بازسازی افغانستان 
با  قرارداد  به  متحده  ایاالت  ارتش  که  بود  کرده  ترس  ابراز 
سازمان هایی که در حمایت شان از شورشیان شناخته شده اند، 

ادامه می دهد.
سه دگرگونی

در پیوند به سه انگیزه ی اساسی، تاریخ طالبان را می توان به 
سه دوره دسته بندی کرد: ظهور این گروه در نیمه ی دهه ی 
1990 که از ایدیولوژی الهام می گرفت، تجدید حیات دوباره 
در نخستین سال های پس از مداخله ی ناتو با هدف انتقام و 
برای  که  شبکه ی سستی  یک  به  اخیر  سال های  در  تحول 
سود مالی غیر قانونی از ارعاب استفاده می کند. ایدیولوژی و 
این جنبش  با رشد  اما در مقایسه  اند؛  باقی  انتقام هنوز هم 
است، کمتر  تغییر  در حال  روز افزون  به طور  در شرایطی که 

رشد داشته است. 
ظهور و ایدیولوژی )1994 – 2001(

طالبان دو دهه پیش و با تعهد به پایان دادن جنگ داخلی، 
بی قانونی و تأسیس »دولت اسالمی« به قدرت رسید. مردم 
خسته از جنگ افغانستان، با مشاهده ی موفقیت سریع طالبان 
در به زانو درآوردن جنگ ساالران استفاده جو و شبه نظامیان 
غارتگر، در ابتدا از این جنبش استقبال کردند. طالبان که از 
الهام می گرفتند، در زیر  ایمان و ملت  از  ایدیولوژیک  لحاظ 
پرچم امارت اسالمی افغانستان، آینده ی بهتری را وعده دادند. 
به مرور زمان، اکثریت، این روش ها و دیکته های این گروه 
معارف،  اساسی،  آزادی های  زنان،  حقوق  یافتند.  افراطی  را 
هنر، مراقبت های بهداشتی- تقریبا تمام شاخص های کیفیت 
زندگی- تحت اعمال این نظم سخت گیر آسیب دیدند؛ نظمی 
اساس  بر  بود.  وحشیانه  اغلب  و  کننده  خفه  خودسرانه،  که 
حکومت  یک  طالبان  حکومت  مدرن،  حکومت  هنجارهای 
منزوی تر  بین المللی  و درسطح  فقیرتر  این کشور  بود:  ناکام  
شد. با وجود این، صلح و حاکمیت اولیه ی قانون برای اولین 
آمد،  کار  روی   ،19۷9 سال  در  شوروی  تهاجم  زمان  از  بار 

چیزی که به طالبان در میان برخی از افغان ها اعتبار داد.
تجدید حیات و انتقام )2002 – 2008(

در اواخر سال 2001، نیروهای هوایی ایاالت متحده در پاسخ 
تا  کردند  مداخله  افغانستان  در  سپتامبر  یازدهم  حمالت  به 
کنار  قدرت  از  را  طالبان  و  کرده  حمایت  را  شمال  مقاومت 
این جنبش به شکل سریع عقب نشینی کرد و اعضای  زند. 
پاکستان مستقر شدند.  یا در  برگشتند،  به خانه های شان  آن 
که  می رسید  نظر  به  آن ها،  حیات  تجدید  از  قبل  و  نخست 
آن ها تالش شان برای حکومت کردن را رها کرده اند، چیزی 

که دلیل آن مشخص نشد.
رهبران  که  است  این  طالبان  حیات  تجدید  از  غالب  روایت 
انجام  با  بین المللی،  نیروهای  به حمایت  افغانستان  حکومت 
و  آزار  گاهی  و  دستگیری ها  خانه ها،  بی جای  تالشی های 
را  سنتی شان  دشمنان  دیگر  و  بازنشسته  طالبان  اذیت ها، 
طالبان،  گروه  پیشین  اعضای  از  بسیاری  کردند.  تحریک 
که  دیگرانی  به  کردند،  خطر  احساس  خانه های شان  در  که 
احساس می کردند تحت پی گرد قرار دارند، یا حذف شده اند، 
آغاز  دسیسه چینی  به  پاکستان  امن  پناهگاه  در  و  پیوستند 

کردند. 

در همین حال، مقام های بلند پایه ی حکومت افغانستان، اغلب 
همان چهره های بدنامی که در اوسط دهه ی 1990 طالبان 
جای شان را گرفت، با قراردادهای خارجی و کمک هایی که 
به درستی استفاده نشدند، سرمایه اندوختند. در جریان زمان، 
با  همراه  بین المللی  نیروهای  و  کابل  حکومت  از  نارضایتی 
بخشیدند.  الهام  را  خشونت آمیز  اعمال  محلی،  شکایت های 
در سال های 200٦ و 200۷، حمالت بر مقام های حکومتی، 
بزرگان قبیله و نیروهای بین المللی به شکل قابل مالحظه ای 

افزایش یافته بود.
تحول و اقتصادمحوری )2009 تا کنون(

سرکوب  برای  که  منابعی  ستیزه جویی،  تشدید  با  همزمان 
کردن آن فرستاده می شدند، نیز تشدید شدند. طالبان نیز از 
پولی که برای تأمین مالی قراردادهای حمل و نقل و انکشافی 
به این کشور سرازیر می شد، نفع بردند. در همین حال، کشت 
نیز  طالبان،  مالی سنتی  منابع  عنوان  به  قاچاق خشخاش  و 
نداشتند،  کنترول  ناتو  و  آن جا حکومت  در  که  منطقه ای  در 

سودآورتر شد.
در حالی که بسیاری از رهبران پیشین طالبان کشته، زندانی 
یا در پاکستان پنهان شدند، نسل جدیدی از مردان جوان که 
نداشتند،  دسترسی  کشور  در  سیل آسا  قانونی  مالی  منابع  به 
زندگی  محدودیت های  از  فرار  حتا  و  احترام  سود،  به خاطر 
این گروه  به  زمین های خشک،  روستایی و کشاورزی روی 
پیوستند. مصاحبه ها نشان می دهند، تعداد زیادی که زمانی با 
حکومت افغانستان یا آیساف کار می کردند، یا می خواستند کار 
کنند، اما بعدا به خاطر تهدید شدن خانواده ی شان یا بی کاری 
به این گروه پیوسته اند. رهبری پیشین و ایدیولوژیک مستقر 
در پاکستان، برای حفظ کنترول انظباطی و مالی بر گروه فعال، 
تقال می کند، رهبری ای که اغلب در امتداد خطوط مرزی در 
انزوا به سر می بر د. شبکه های کوچک و جنایت کار قوی شدند، 
اجتماعات کوچک شان، هیچ  از خود و  فراتر  شبکه هایی که 
هدفی ندارند. این گروه ها به طور فزاینده ای به شورای کویته 
از  گاهی  فرصت های هم پیوندی  بدل  در  و  می فرستند  پول 
ایدیولوژیک های  برای  را  زمینه  تا  می شود  خواسته  آن ها 

متعصب یا بمب گذاران انتحاری تسهیل کنند.
منحرف شده توسط ترور

ما در طالبان امروز سازمانی را می یابیم که با تمرکز خانواده ی 
در  مخدر  مواد  کارتل های  جرمی  منافع  ایتالیایی،  مافیایی 
امریکایی التین  و با ماهیت درنده خویی ملیشه های مجاهدین 

افغانستان در اوایل 1990، تشابهاتی دارد. 
و  مرگ  روزانه ی  گزارش  افغانستان   در  وجود،  این  با 
غیرقانونی ای  و  فراگیر  اعمال  از  را  اذهان  بی معنا،  تخریب 
که شرکت کنند گان را تقویت کرده و ایجاد انگیزه می کند، 
این  باید  با شورش  مبارزه  برای  منحرف می سازد. تالش ها 
آینده، ما  بازارهای سیاه را هدف قرار دهند. در گزارشی در 
را  هرات  و  هلمند  در  طالبان  مالی  تأمین  اصلی  منبع  پنج 
سیاسی  و  نظامی  تالش های  گذشته،  در  می کنیم.  بررسی 
در راستای مبارزه با ستیزه جویی، از شرایط اقتصادی محلی 
می سازد،  ستیزه جو  را  روستایی  عادی  افغان های  اکنون  که 
چشم پوشی کرده، یا اغلب آن را تشدید کرده است. هدایت 
در  قانونی  و  مشروع  اقتصاد  یک  به  غیرقانونی  فعالیت های 
زمینه ی تضعیف طالبان و تأمین ثبات در کشور کار بیش تری 

از پیش خواهد برد تا گفت وگو و کشتار.

نویسندگان: جیمز ویر و حکمت اهلل اعظمی

منبع: فارین پالسی

برگردان: حمید مهدوی

تحول طالبان از ایدیولوژی به اقتصادمحوری

 ۷.٦ که  کرده  مخابره  افغانستان  بازسازی  برای  امریکا  ویژه ی  بازرس  دفتر 
میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف شده؛ اما افغانستان 
مقام های  اما  می کند.  تولید  را  مخدر جهان  مواد  مقدار  بیش ترین  هنوز هم 
این  پرسیده شود که  امریکا  از دولت  باید  داده اند که  ما گزارش  افغانستانی 
معاون  مقام  از  که  شیرزاد  آقای  کرده؟  کجا مصرف  در  را  دالر  میلیارد   ۷.٦
وزیر مبارزه با مواد مخدر سخن می زند، عرض به حضور ما می رساند که در 
سیزده سال گذشته، تنها 1۵0 میلیون دالر برای مبارزه با مواد مخدر در اختیار 
دولت افغانستان قرار داده شده، نه هفت اعشاریه شش میلیارد دالر. در این دو 
گزارش مبارک، دو نکته وجود دارند. سیگار از افزایش تولید مواد مخدر ابراز 
نگرانی کرده و مصرف کردن ۷.٦ میلیارد دالر را زیر سوال می برد. به نظر من، 
سیگار در پی این نیست که آبروی وزارت مبارزه با مواد مخدر را ببرد، بلکه 
بیش تر دنبال این است که پاسخی برای این که چرا ۷.٦ میلیارد دالر بی ثمر 
مصرف شده، بیابد. اما چه بخواهیم چه نخواهیم، این مسئله به آبروی وزارت 
مبارزه با مواد مخدر برمی خورد. میزان برخوردن در افغانستان باالست. تا یک 
حرف بزنی، به صد نفر برمی  خورد. باورتان نمی شود؟ به بیت زیر توجه کنید:

پسران وکیل سازش مند
بهر دزدی به دفترا رفتند

فارغان پوهنتون کابل
هیچ معلوم نیست کجا رفتند

این بیت به خیلی ها برمی خورد. اما بعضی ها واقعًا به درجات عالی از اخالق و 
حسن رفتار رسیده که با شنیدن این ابیات چه که ابیات شدیدتر از این ها هم 
خمی به ابرو و درنگی به وجدان نیاورند و هم چنان مشغول باشند. من گفتم 

ابیات شدیدتر، این هم نمونه اش:
از بلندگو صدایی می آمد

که وکیل و وزیر باهم است
بعدش یک چند درود جانانه

و گالیه که سهم ما، کم است
این در واقع یک شعر بی معنا ست. فقط به خاطر شدتش آوردم و امیدوارم الهی 
به آبروی چهار یار، آن هایی که تولید مواد مخدر را در کشور ما باال برده تا 
به  بفهمند، وقتی  تا  با عدالت دادگاه مواجه شوند  بیاورند،  پایین  مارا  آبروی 
جای تریاک، زعفران نمی کارند، چقدر بسیار زیاد بد است. اما حرف ما ماند. 
حرف ما این بود که گزارش سیگار به وزارت مبارزه علیه مواد مخدر برخورده. 
منابع آگاه از نحوه ی مصرف دالر برای از بین بردن مواد مخدر می گویند: تا 
زمانی  که ما شاهد هستیم، میلیون ها دالر در افغانستان بود که مواد مخدر از 
بین برود. باور به خدا کنید که یک دالرش به دهقان نرسید، یا رفت به جیب 
بچای خان، یا بازهم رفت به جیب بچای خان! اگر دهقان ما که می فهمید 
نرخ تریاک باالست و اگر مقامات ما می فهمیدند فرصت را نباید از دست داد، 
چه جای شک است که آبروی افغانستان می رود یا آبروی امریکا؟! البته شما 
ببخشید، این منبع را که من گفتم، خودش تریاکی بود و هیچ نمی فهمید چه 
بگوید. بنده ی خدا فکر می کرد داکتر عبداهلل عبداهلل است. از همین خاطر، 
بازهم رفت به جیب بچای خان!  یا  یا رفت به جیب بچای خان،  می گفت، 
هرچه تالش کردیم که وی از بچای خان یکی را اسم ببرد،  موفق نشدیم؛ 
چون او در همان لحظه خمارش رسید و از نزد ما رفت. اما خدا وزارت مبارزه 
با مواد مخدر را خیر بدهد در این زمینه به اندازه ی کافی روشنی انداخته و 
گفته که ما هیچ خبر نداریم که نهادهای امریکایی چطور این همه دالر را 
دالرهای  این   اکثریت  داریم که  اطالع  قدر  فقط همین  رسانیده،  به مصرف 
بی زبان، مصرف معاش کارمندان و مسایل اداری خود آن ها شده و یک دالر 
هم به دهاقین افغان نرسیده. این  حرف ها سر جای شان، سوال اساسی این 
اگر  داریم؟ من شخصًا  مواد مخدر عالقه  تولید  به  این قدر  ما  است که چرا 
یک جریب زمین در والیت هلمند می داشتم، حتمًا آن را تریاک می کاشتم. 
دیگر،  طرف  از  می آید.  گیرم  خوبی  پول  طرف  یک   از  چون  چرا؟  می دانید 
بکارم،  تریاک  اگر  بغل،  این  از  ندارد.  کاری  من  با  هم  دولت  که  مطمئنم 
که  زمین ها  بغل،  آن  از  ندارند.  کاری  من  با  و  می کنند  تشویق  مرا  طالبان 
ماشا اهلل حاصل خیز اند و آب فراوان و فرهنگ تریاک تقریبًا مباح و شرعی 
شده. از باال، خودم به تریاک معتاد نیستم. از پایین، به جهنم که چه کسی با 
تولیدات من تریاکی می شود و چه  کسی نمی شود. مگر ما مسئول سرنوشت 
تا  اما خدا را شکر که من زمین ندارم. شما هم دعا کنید  جوانان مردمیم؟! 
آن  و  این طرف  خویش  در جمجمه ی  را  پلید  اندیشه ی  این   من  که  وقتی 
طرف می گردانم، صاحب زمین نشوم. می گویید شرم هم خوب چیز است؟! 
من با شما موافقم. اما شرم که را نان داده؟ از جمله شما یک مورد را به من 
نشان بدهید. بی مورد نیست که وزیر معارف در شروع کار به رییس جمهور 
مامای یک هم صنفی من  کاکای  و  اعطا می نماید  را  معارف  نشان  و  مدال 
که هفته ی دو روز هم سر وظیفه نمی رفت، تا حاال دو بار مدال میرمسجدی  
خان را آورده؛ یکی را طبقه ی سوم خانه ی خود قاب کرده، دیگری را طبقه ی 
دوم می برد  به طبقه ی  را  ما  او می رویم،  خانه ی  ما هم هروقت  چهارمش! 
تا ما آن مدال ها را نبینیم! فکر می کند ما دشمن مدال هستیم! قسم به خدا 
که نیستیم، اصاًل بگیرید کل مدال های موجود را به وزارت مبارزه علیه مواد 
ما خراب  این که دل  به  استفراق کنیم، چه رسد  اگر  قرآن  به  بدهید،  مخدر 

شود.

خبرنگار ناراضی

برخوردن

هادی دریابی



در روزهای اخیر، رویکرد و شیوه  ی برخوردی که بایست رییس جمهور غنی در 
قبال پاکستان در پیش گیرد، به پردامنه ترین بحث  در محافل سیاسی کابل بدل 
گشته است. مقام های پاکستان از آقای اشرف غنی و آقای عبداهلل، رییس جمهوری 
آیا حکومت  اسالم آباد دعوت کرده اند.  به  برای سفر  افغانستان  اجرایی  رییس  و 
وحدت ملی کابل رویه ی  حامد کرزی را تداوم خواهد داد، یا با یک دیپلماسی جدید 
با اسالم آباد برخورد خواهد کرد؟ این موضوعی  است که هنوز در کابل در مورد آن 

اجماع نظر شکل نگرفته است.
برخی از چهره های سیاسی با استناد به اظهارات حامد کرزی که در روزهای پایانی 
حکومتش، بیست بار سفر خود به اسالم آباد را در 1۳ سال بی نتیجه خواند، معتقدند 
که بایست کابل رویکرد روشن »تفکیک دوست از دشمن« با پاکستان را در پیش 
با قاطعیت بیش تر، به ویژه نسبت به راکت پراکنی از خاک پاکستان به  گرفته و 

والیت شرقی کنر واکنش نشان دهد و از سفرهای تشریفاتی بپرهیزد.
تنظیم مناسبات کابل با اسالم آباد موضوعی حساس و همه جانبه است. افغانستان 
بیش ترین وابستگی ترانزیتی را به پاکستان دارد و هرنوع تیرگی روابط می تواند 
تبعات اقتصادی فوری بر اقتصاد شکننده  ی افغانستان بگذارد؛ زیرا پس از 1۳ سال 
هنوز این کشور نتوانسته راه های بدیل مؤثر تزانزیتی از طریق ایران و آسیای میانه 

را جاگزین مسیر پاکستان کند.

»نقشه  ی راه برای بهبود روابط«
در اولین سفر مقامات پاکستانی پس از روی کار آمدن حکومت جدید، سرتاج عزیز، 
مشاور نخست وزیر پاکستان چند روز پیش به کابل آمد. او در دیداری از کابل، از 
یک نقشه  ی راه برای بهبود مناسبات دو کشور سخن گفت. دشواری و پیچیدگی 
مناسبات کابل-اسالم آباد زمانی بیش تر می شود که نه در کابل و نه در اسالم آباد 
در مورد ریشه های اختالف میان دو کشور به روشنی سخن گفته نمی شود و این 

موضوع در هاله ای از ابهام باقی  است.
و مهم تر این که آیا کابل می تواند با حکومت غیرنظامی پاکستان به عنوان مرجع 
سیاست گذار وارد یک گفت وگوی جامع و همه جانبه ی امنیتی گردد؟ در حالی که 
تدوین و اجرای استراتژیک سیاست افغانی و هندی اسالم آباد هم چنان در انحصار 

ارتش و سازمان استخبارات نظامی این کشور است.
افغانستان و  انتقادها در  از موج  نواز شریف در اسالم آباد، کاستن  برای حکومت 
تحدید نفوذ و کاهش حضور هند در افغانستان از اولویت فوری تر برخوردار است. 
گفتنی ا  ست که هند نه تنها بدل به بزرگ ترین کشور تمویل کننده ی پروژه های 
بازسازی افغانستان در منطقه شده، بلکه افغان ها در بنای دموکراسی نوپای خود به 
هند بیش از هر کشور دیگر به مثابه  یک الگو می نگرند، و هند تنها کشور در منطقه 
بود که حامد کرزی با آن موافقت نامه ی همکاری های استراتژیک امضا کرده است.

از طرف دیگر، اداره  ی نواز شریف به دنبال موج اعتراضات انتخابات عمومی اخیر، 
با بحران مشروعیت روبه روست و برخی از قدرت مندترین نیروهای اپوزیسیون و 
رقبایی که ادعای پیروزی در انتخابات عمومی را داشته اند، پشتون تبار اند و از ایالت 
سرحد برخاسته اند. فیصله ی انتخابات تا مرز دخالت مستقیم ارتش پیش رفت. آیا 
نواز شریف می خواهد با بهبود و هم دستی با کابل، در برابر نیروهای اپوزیسیون و 

ارتش پاکستان موقعیت خود را بهبود ببخشد؟

روابط دو کشور در زمان کرزی
اداره ی حامد کرزی بیش از ده نوع مکانیسم مذاکرات را در سطوح مختلف میان 
دو کشور در پیش گرفته بود که برخی از این مکانیسم ها هنوز نیز جریان دارند. 
امریکا  با همکاری  بزرگ منطقه ای میان دو کشور، مذاکرات سه جانبه  جرگه ی  
میان ارتش دو کشور، گفت وگوی میان استخبارات دو کشور و به میان کشانیدن 
میانجی گری کشور سوم و دیپلماسی سه جانبه؛ مانند چین، ترکیه، ایران، قطر و 
عربستان سعودی و میانجی گری دیوید کامرون از بریتانیا، میانجی گری جرج بوش 
از امریکا و کنفرانس های ساالنه ی همکاری های منطقه ای اقتصادی با افغانستان 

بخشی از این ابتکارات مختلف دیپلماتیک بودند.
منتقدان باید بپذیرند که حامد کرزی فعال ترین و دینامیک ترین ابتکارات دیپلماتیک 
را و ایجاد فضای تبلیغاتی دیپلماسی عمومی برای تغییر نگرش غرب به پاکستان 
و فشار بر این کشور را در پیش گرفته و امتحان کرد. کرزی سال ها در پاکستان 
زندگی کرده بود و با روندهای سیاسی این کشور آشنایی عمیق داشت؛ اما با آن هم، 
در روزهای پایانی اذعان نمود که دیپلماسی وی در برابر پاکستان ناکام مانده است.

اشرف غنی و نقشه ی راه جدید
اشرف غنی با رویکرد اولویت دادن به همکاری های اقتصادی دوجانبه و منطقه ای، 
امتیاز های همکاری نزدیک میان دو کشور را برشمرده و از فرصت های اقتصادی 
به نفع هردو کشور یادآوری کرد. اما رویکرد اقتصادی در دوره  ی آقای کرزی هم 
نتوانست بر نگرانی های امنیتی پاکستانی ها و به حمایت این کشور از طالبان پایان 

دهد.
پاکستان در چهاردهه  ی اخیر بدل به پایگاه سنتی نیروهای ناراضیان مسلح علیه 
کابل شده است. هرنوع حکومت نظامی یا غیرنظامی که در اسالم آباد بر سر قدرت 
باشد، از این امر به مثابه  یک امتیاز در تنظیم مناسبات میان دو کشور بهره برده 
است و تغییر این سیاست در کوتاه مدت ناممکن است. در برابر آن، کابل هیچ گاهی 
نفوذ  توازن  این  برساند،  اسالم آباد  با  نفوذ  توازن  یک  به  را  خود  است  نتوانسته 
می توانست اسالم آباد را وادار به وارد شدن به مذاکرات و همکاری های امنیتی و 
در نهایت اتخاذ سازوکار مشترک میان دو کشور در برابر بنیادگرایی و تروریسم 

بکشاند.
با امضای موافقت نامه  ی امنیتی افغانستان-امریکا در نخستین روز کاری حکومت 
وحدت ملی، توقع فزاینده ای در افکار عمومی افغان ها ایجاد شده که امریکا بر 
اما تداوم راکت پراکنی بر والیت های  بیاورد؛  ارتش و استخبارات پاکستان فشار 

شرقی این امید را به سرخوردگی بدل کرده است.
برخی از اهل سیاست در کابل، فیصله ی قطعی نهایی خط مرزی موسوم به دیورند 
میان دو کشور را پاسخ این معما می دانند و هم چنان برخی محافل در اسالم آباد، 
کشیدن خندق/ سیم  خاردار در سرحد میان دو کشور را راه حل می دانند. آیا اشرف 
اشرف غنی  آزمون می گیرد؟  به  میان دو کشور  را  راه« جدیدی  غنی »نقشه ی  
بایست با احتیاط بیش تر حرکت کرده و نسبت به موفقیت هرنوع »نقشه  ی راه«، 
با تردید ببیند تا مانند حامد کرزی در موج حمالت منتقدان خود را گرفتار نسازد. 

)بی بی سی(
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اشرف غنى با »نقشه  ی راه«
 پاکستان چه مى کند؟

آخرین مرحله از سیاست های روسیه در افغانستان، همزمان است با دخالت ایاالت متحده ی 
فرماندهی  )ناتو( تحت  بین المللی  نیروهای  نظامی  این کشور. کمک های  امریکا در جنگ 
امریکا به روسیه این اجازه را داده است که به هدف جلوگیری از تهدید افراط گرایان مذهبی، 
با جمهوری های آسیای مرکزی، به ایجاد یک پایگاه محافظتی در مناطق مرزی افغانستان 
از  برای  الجرم  مسکو  افغانستان،  در  ناتو  و  امریکا  رسمی  حضور  با  همزمان  بزند.  دست 
سرگیری روابط دوستانه با کابل و میکانیزم تأثیرات آن بر سیاست خارجی افغانستان، وارد 
افغانستان  اخذ موضع روسیه، وضعیت در  از  اخیر، قبل  این یک دهه ی  کار شد. در جریان 

پیچیده تر شد.
اتحاد جماهیر شوری موفق  بیستم،  دارد. در قرن  تاریخ درازی  افغانستان،  و  روابط روسیه 
اما در 1990  این،  با وجود  افغانستان تبدیل شود.)1(  از شرکای خارجی مهم  شد به یکی 
موضع روسیه در این راستا  ضعیف شد. سقوط رژیم سوسیالیستی دکتر نجیب اهلل و در نتیجه، 
تصرف کابل از سوی مجاهدین، باعث شد تا روسیه سیاست خود را در قبال افغانستان  تغییر 
دهد. سقوط کابل در حالی اتفاق افتاد که روسیه کمک های مواد غذایی و مواد سوختی و 
همین طور حمایت های خود را از کمونیست های افغانستان، قطع کرد و موضع تازه ای را با 

مخالفان مسلح  از سر گرفت.)2(
کشور،  در  سیاسی-نظامی  وضعیت  شدن  بدتر  از  جدید  مقام های  با  همکاری ها  تقویت 
شکاف ها و آغاز جنگ های داخلی، جلوگیری نتوانست. تا این که در آگست 1992 سفارت 
روسیه در کابل  مجبور به ترک و تخلیه شد. ]اما[ روابط دیپلماتیک مسکو با رژیم برهان الدین 
ربانی از طریق کنسولگری روسیه در مزار شریف تا زمان بسته شدن آن در سال 199۷ در 
نتیجه ی حمله ی طالبان، ادامه یافت.)۳( با این حال، روسیه یکی از حامیان اصلی »ائتالف 
شمال« که از مخالفان قوی طالبان بود، باقی ماند و تهدیدها علیه امنیت ملی خود را مورد 

بازبینی قرار داد.
افغانستان- به معنای آن چه که در نشریات علمی  از سیاست روسیه در  مرحله ی جدیدی 
افغانستان است. پس از حمالت  با دخالت نظامی امریکا در جنگ  بازتاب یافته- همزمان 
و  امریکا  متحده ی  ایاالت  ضدطالبانی  سیاست  از  مسکو   ،2001 سال  در  سپتامبر  یازدهم 
تشکیل نیروی کمک بین المللی امنیت )آیساف( از دخالت امریکا در افغانستان حمایت کرد. 
پس از آن، روسیه با ایاالت متحده بر ادامه ی عملیات نظامی علیه طالبان، از جمله ترانزیت 
سیاسی،  همکاری های  سایر  و  ضدتروریسم  اطالعاتی  همکاری های  امریکایی،  نظامیان 

موافقت کرد.)4(
عالوه بر این، روسیه از تالش های امریکا برای ایجاد ثبات و امنیت در این کشور  حمایت 
کرده است و همین طور از دخالت امریکا در کنفرانس بن که در دسامبر 2001 برگزار شد و با 
ایجاد دولت مؤقت، پایه و اساس یک نظام سیاسی جدید را بنا نهاد. در آن زمان، نمایندگان 
اتحاد شمال با اشاره به نقش خودشان در مقابله ی نظامی با طالبان، دعوای تصاحب قدرت 
بیش تر را داشتند. در گیرودار این جنجال، ربانی، رهبر »ائتالف شمال« حتا در نظر داشت 
که با جلوگیری از حمایت متحدان خود، این کنفرانس را لغو کند. با این حال، او تحت فشار 
روسیه و تحت تأثیر کمک های قابل توجه روسیه به »ائتالف شمال« در 1990، ناگزیر با 
تشکیل دولت موقت در حضور نمایندگان گروه های دیگر، موافقت کرد.)۵( جمهوری اسالمی 
افغانستان )ИРА( با میانجی گری های روسیه قادر شد به سرعت دولت جدید را اعالم کند. 
اجازه داده است  افغانستان، به روسیه  امریکا در آغاز جنگ  ایاالت متحده ی  با  هم بستگی 
مرزی  نقاط  در  را  پایگاه  یک  ایجاد  دینی،  افراط گرایان  تهدیدهای  از  جلوگیری  برای  که 
جمهوری های سابق شوروی آسیای مرکزی، در دستور کار خود قرار دهد. به یاد بیاوریم، 
در حالت  روسیه  با  فعاالنه  به طور  در سال 2000  در سناریوی جدایی طلبان چچن  طالبان 
جنگ قرار داشت.)٦( حمایت آن ها از فعالیت سربازان چچن، به طور قابل مالحظه موجب 
بی ثباتی در مناطق اتحاد شوروی شد. با این حال، با گذشت زمان، در این راستا روسیه به 
هدف برآوردن نیازهای فوری، وظایف پیچیده تری را در فرایند سیاسی و اقتصادی افغانستان  

روی دست گرفت. می توان سه جنبه ی اصلی منافع روسیه را در افغانستان  بر شمرد)۷(:
حفظ  افغانستان،  خارجی  سیاست  در  تأثیرگذاری  برای  میکانیزم  یک  ایجاد  • سیاست؛ 

تعادل منطقه ای و بی طرفی سیاسی افغانستان.
• اقتصاد؛ تجارت بین المللی، پروژه های ترانزیتی و دسترسی به روشن بینی بازار.

• امنیت؛ تهدیدهای تروریستی و قاچاق مواد مخدر.

سياست روسيه در افغانستان 
از 2001 تا 2011

افغانستان در نگاه
یاسین رسولی، دیپلمات پیشین

نویسنده: نیکیتا اندرویچ- کارشناس مرکز مطالعات 
 )ЦИСА( افغانستاِن امروز

منبع: مرکز نشر تحقیق و تحلیل دیدگاه های تاریخی



به تازگی سیگار )SIGAR(، بازرس ویژه ی امریکا برای بازسازی افغانستان در 
گزارش خویش به وزارت خارجه و وزارت عدلیه ی آن کشور گفته است که امریکا 
به منظور مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، ۷.٦ میلیارد دالر را مصرف کرده است؛ 
اما تولید مواد مخدر در افغانستان کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است و هنوز 

این کشور بیش ترین رقم مواد مخدر جهان را تولید می کند.
این نهاد در گزارش خویش آورده است که امریکا بیش از هفت میلیارد دالر را 
با  با مواد مخدر در زمینه هایی چون تقویت نهاد های دولتی مبارزه  برای مبارزه 
مواد مخدر، مصرف فعالیت های نیروهای انسانی مبارزه با مواد مخدر، فراهم سازی 
معیشت بدیل و هزینه ی ایجاد قوانین مبارزه با مواد مخدر به مصرف رسانده است. 
اما معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان در این مورد گفته است که امریکا در 
طول سیزده سال گذشته در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر تنها 1۵0 میلیون دالر را به 
دولت افغانستان کمک کرده است و مصارف دیگری که امریکا برای مبارزه با مواد 
مخدر به مصرف رسانده است، صرف مصارف اداری و حقوق کارمندان نهاد اجرایی 
امریکا در زمینه ی مبارزه با مواد مخدر در افغانستان گردیده است و این مصارف از 

طریق نهاد های رسمی دولت افغانستان به مصرف نرسیده است.
افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان به عواملی چون فقر دهاقین، بلند بودن 
قیمت مواد مخدر، عدم کنترول کامل دولت بر ساحه ی کشت و تولید آن، قدرت 
یافتن گروه های مخالف دولت و قدرت و نفوذ قاچاق بران مواد مخدر مربوط می باشد 
و هرکدام از این عوامل در کشت و افزایش مواد مخدر در افغانستان نقش به سزایی 
دارند. آن چه را که دولت افغانستان در طول سیزده سال گذشته با آن مواجه بوده 
است، قدرت مند شدن هریک از فاکتور های تأثیرگذار بر کشت مواد مخدر می باشد 

و مقابله با این عوامل، از توان دولت افغانستان خارج بوده است. 
کارکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان از این جهت در زمینه ی مبارزه 
با مواد مخدر نتیجه بخش نبوده است که در نخست، ارگان اختصاصی مبارزه با 
مواد مخدر از تجربه ی الزم برخوردار نبوده است و راه ها و راهکارهای مبارزه با 
مواد مخدر را قبال تجربه نکرده است. مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک پدیده ی 
بزرگ جهانی، برای دولت و ارگان های مبارزه با مخدر افغانستان تجربه نشده است. 
راهکار های دولت افغانستان که اکنون برای مبارزه با تولید مواد مخدر از آن استفاده 
می کند، با در نظرداشت فربه بودن عوامل و زمینه های افزایش تولید و قاچاق آن و 
کنترول گروه های مخالف دولت بر مناطق تولید و قاچاق مواد مخدر که از افزایش 
تولید مواد مخدر حمایت می کند و منافع شان به افزایش تولید مواد مخدر وابسته 
می باشند و هزینه های جنگی شان از آن طریق تأمین می گردد، کارا و موفق نبوده 
این که  از  بیش  افغانستان  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  عملی  فعالیت های  است. 

جنبه ی کارکردی و عملی داشته باشد، به اقدام های نمادین و تبلیغاتی محدود 
بوده است و توان مندی الزم را برای کاهش تولید مواد مخدر نداشته است.

و  گسترده  مبارزه ی  نیازمند  مافیایی،  بزرگ  پدیده ی  عنوان  به  مخدر  مواد 
به  دارد،  که  مشکالتی  نظرداشت  در  با  افغانستان  دولت  می باشد.  همه جانبه 
تنهایی نمی تواند در مبارزه با آن موفق گردد. بهترین راه مبارزه برای کاهش 
تولید مواد مخدر در افغانستان، این است که دولت افغانستان در مقابل شورشیان 
تقویت یابد و کشورهایی چون ایاالت متحده، بریتانیا و کشورهای همسایه ی 
دولت  با  ناامنی  زمینه های  بردن  بین  از  و  امنیت  برقراری  برای  افغانستان 
افغانستان همکاری جدی  نمایند، تا حاکمیت دولت افغانستان در جاهایی که 
تریاک و مواد مخدر کشت می شود، گسترش پیدا کند و بتواند از افزایش تریاک 
و مواد مخدر جلوگیری نماید. اگر کشور های جهان در این مورد با افغانستان 
همکاری نکند و دولت افغانستان قوی نشود و امنیت سرتاسری در این کشور 
تأمین نشود، زمینه های تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان از بین نمی رود.

کارکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر افغانستان از این جهت در زمینه ی 
مبارزه با مواد مخدر نتیجه بخش نبوده است که در نخست، ارگان 
اختصاصی مبارزه با مواد مخدر از تجربه ی الزم برخوردار نبوده است 
و راه ها و راهکارهای مبارزه با مواد مخدر را قبال تجربه نکرده است. 
مبارزه با مواد مخدر به عنوان یک پدیده ی بزرگ جهانی، برای دولت و 
ارگان های مبارزه با مخدر افغانستان تجربه نشده است. راهکار های دولت 
افغانستان که اکنون برای مبارزه با تولید مواد مخدر از آن استفاده می کند، 
با در نظرداشت فربه بودن عوامل و زمینه های افزایش تولید و قاچاق آن 
و کنترول گروه های مخالف دولت بر مناطق تولید و قاچاق مواد مخدر که 
از افزایش تولید مواد مخدر حمایت می کند و منافع شان به افزایش تولید 
مواد مخدر وابسته می باشند و هزینه های جنگی شان از آن طریق تأمین 
می گردد، کارا و موفق نبوده است. 

٥
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 پنج شنبه1 عقرب، 1393سال سوم شماره 691  

یادداشت های سخیداد هاتف
 از شنبه تا پنجشنبه در هفته

چرا تالش ها برای کاهش توليد 
مواد مخدر ناکام بوده اند؟
فرهاد خراسانی

شد  مجبور  افغانستان،  جمهور  رییس  احمدزی،  غنی  اشرف 
گزارش  باال  مقام های  به  خود  اصالحات  سرعت  باره ی  در 
از  عالی رتبه   مقام های  از  بسیاری  اخیر  روزهای  در  بدهد. 
بودند.  کرده  نگرانی  ابراز  احمدزی  آقای  اصالحات  سرعت 
یکی از این مقام ها که نخواست نامش فاش شود، اما ظاهرا 
خبرنگاران  به  می کرد،  کار  امریکا  دولت  مالیات  اداره ی  در 

گفت:
مرا  آن چه  کردم.  صحبت  تیلفونی  احمدزی  آقای  با  »من 
نگران کرده بود، این بود که از این پس به که پول بدهیم. 
فساد  علیه  را  بی امانی  مبارزه ی  احمدزی  آقای  که  می دانید 
نمی خورد.  اواخر عسل  این  در  و خودش هم  انداخته  راه  به 
به  ما  مالی  کمک های  برای  جایی  تقریبا  حساب،  این  با 
ثمربخش  ما  گفت و گوی  خوش بختانه،  نمی ماند.  افغانستان 
بود و آقای احمدزی اطمینان داد که آقای زاخیلوال هم چنان 

فعال است و در این زمینه مشکلی پیش نخواهد آمد«.
اسمش  می خواست  نه  که  باال،  مقام های  این  از  دیگر  یکی 

فاش شود و نه اسم کشورش، گفت:
را  اقتصادی  مفسدین  می خواهیم  که  وقتی  فرانسه  در  »ما 
اعالم  دستگیری شان  از  پیش  هفته  چند  اول  کنیم،  دستگیر 
می کنیم که فالنی و فالنی و فالنی مفسد اقتصادی هستند 
به  اقدام  گذشت،  که  مدتی  بعد،  شوند.  بازداشت  باید  و 
روش  این  که  نمی گویم  من  البته  می کنیم.  بازداشت شان 
بسیار موفقی است؛ چون معموال کسانی که متهم می شوند، 
پارتی می گیرند و با دوستان خود حافظی می کنند و با خیال 
آسوده از کشور خارج می شوند و ما دیگر آن ها را نمی بینیم. 
مفسدین  با  مبارزه  فرانسوی  روش  این  هرحال،  به  ولی 
جمهور  رییس  که  است  این  ما  نگرانی  است.  اقتصادی 
شنیده ایم  مثال  گرفته.  پیش  در  را  دیگری  روش  افغانستان 
مفسدین  به  هشداری  هیچ  بدون  و  قبلی  اعالم  بدون  که 
بانک  کابل  دزدی  در  که  را  افرادی  دارد  قصد  اقتصادی، 
دست داشتند، بازداشت کند. سوال من از آقای احمدزی این 
است: برادر من، وقتی که به مفسدین اطالع قبلی نمی دهی، 

آن ها چگونه فرار کنند؟ این است اصالحات تو؟«
بود  کرده  دایر  ارگ  در  که  کنفرانسی  در  نیز  احمدزی  آقای 
و  وردک  فاروق  زاخیلوال،  آقای  یعنی  نفر،  هزاران  آن  در  و 
حنیف اتمر شرکت کرده بودند، گفت: »ما برای اصالح امور 
از  را هم  قدیر  و حاجی  مزاری  آمدشاه مسعود،  لوحه ی  باید 
تا جا برای اصالحات بیش تر در مورد کابل  برداریم  جاده ها 

پیدا شود«. بانک 

فساد 
دموکراتیک



نشان  امریکا  کالیفرنیای  دانشگاه  محققان  مطالعه ی 
از سیگار  را زودتر  انسان  نوشابه های گازدار  می دهد که 
آسیب  محققان،  این  گفته ی  به  می کنند.  پیر  کشیدن 
است؛  افراد  کردن  چاق  از  بیش  گازدار  نوشابه های 

ماسک »فرعون نیکوکار« یکی از فراعنه ی مصر، زیبایی 
تحقیقات  اما  کشیده؛  تصویر  به  را  ملوکانه  قدرت  و 

گروهی از پژوهشگران می گویند، نوزادانی که در تابستان 
به دنیا آمده اند، در مقایسه با نوزادانی که در زمستان به 
خواهند  دمدمی مزاج  بیش تری  احتمال  به  می آیند،  دنیا 
شد. به گزارش دیلی تلگراف، این گروه پژوهشگران 400 
نفر را مورد بررسی قرار داده و تیپ شخصیتی آن ها را با 
ماهی از سال که در آن به دنیا آمده اند، مطابقت دادند. 
به ادعای آن ها، متولدان روزهایی از سال که دما بیش تر 

از مواقع دیگر بوده، دچار نوعی دمدمی مزاجی هستند.
این  را  امر  این  دلیل  بوداپست،  اهل  پژوهشگران  این 
نیوروترنسمیترهای  برخی  روی  فصل ها  که  می دانند 
)انتقال دهنده های عصبی( به خصوص همچون دوپامین 
و سروتونین که رفتار را کنترول می کنند، تأثیر می گذارند، 
هرچند تحقیقات بیش تری مورد نیاز است تا چرایی این 

تأثیر آشکار شود.
که  خو«  »ادواری  افراد  تعداد  کرده اند،  کشف  آن ها 
شادی  و  ناراحتی  بین  به سرعت  آن ها  روحی  حالت های 
فصل  متولدان  در  قابل  توجهی  به طور  می کنند؛  تغییر 
رفتارهای  با  افرادی  هم چنین  است.  بیش تر  تابستان 
مثبت  اندازه  بیش  از  به  تمایل  عمدتًا  )که  هیجان زده 
متولدان فصل های  در  قابل  توجهی  به طور  دارند(  بودن 

تابستان و بهار بیش تر یافت می شوند.

به طوری که به روند پیرشدن سلول ها سرعت می بخشد.
این تحقیق نشان می دهد، افرادی که در روز دو قوطی 
سلول های  »دی.ان.ای«  می کردند،  مصرف  کوکاکوال 
آن ها به اندازه ی 4.6 سال مسن شده بود. در حالی که 

باستان شناسی این حقیقت را عیان ساخته اند که »توتان 
با  و  بوده  پاچنبری  داشته،  برآمده  دندان هایی  خامون« 

در  که  آن هایی  می دهد،  نشان  هم چنین  پژوهش  این 
با دیگران کمتر  به دنیا می آیند، در مقایسه  پاییز  فصل 
دنیا  به  زمستان  فصل  در  که  آن هایی  و  افسرده اند 
ژنیا  بود.  خواهند  زودرنج  کمتری  به  احتمال  می آیند، 
می گوید:  پژوهش  این  رهبر  و  دانشگاه  استادیار  گوندا، 
فصلی  می دهند،  نشان  زیست شیمیایی  »پژوهش های 
انتقال دهنده های  روی  بر  می آیید،  دنیا  به  آن  در  که 
تأثیر  سروتونین  و  دوپامین  همچون  خاصی  عصبی 
قابل  تشخیص  هم  بزرگ سالی  زندگی  در  حتا  که  دارد 
بیفتیم، شاید  این فکر  به  امر سبب شد که  این  است. 
تحقیق،  این  در  باشد.  داشته  درازمدتی  اثر  تولد  فصل 
400 نفر را مورد مطالعه قرار دادیم و فصل تولد این افراد 
تطبیق  بزرگ سالی  زندگی  در  آن ها  نوع شخصیت  با  را 
تولد  فصل  که  می رسد  نظر  به  این طور  اساسًا  دادیم. 
شما، شانس تان را در ابتال به اختالالت رفتاری افزایش یا 
کاهش دهد. ما هنوز نمی توانیم راجع به مکانیسم های 
مؤثر در این پدیده چیزی بگوییم. اکنون در حال بررسی 
که  دارند  وجود  ژنتیکی  نشانه های  آیا  که  هستیم  این 
به فصل تولد و اختالل در حاالت روحی وابسته باشند 

یا خیر«.
چرا  این که  فهم  برای  باشد  سرنخی  پژوهش  این  شاید 

مطالعات قبلی مصرف نوشیدنی های شیرین را با افزایش 
چاقی و ابتال به »دیابت نوع دو« ارتباط داده بودند؛ اما 
این اولین مطالعه ای است که مصرف نوشابه های شیرین 

را با پیری زودرس ارتباط می دهد.
»دی.ان.ای«  نمونه های  تحلیل  و  تجزیه  با  محققان 
نوشابه های  مرتب  که  افرادی  شدند،  متوجه  نفر  هزاران 
دارند.  کوتاه تری  تلومرهای  می کنند،  مصرف  گازدار 
انتهای  در  که  هستند  کوچکی  ساختارهای  تلومرها 
»دی.ان.ای« قرار دارند و از آن در برابر آسیب محافظت 

می کنند و یک شاخص سالمت هستند.
کوتاه تر  و  کوتاه  نیز  انسان  تلومرهای  شدن،  مسن  با 
و  ببیند  آسیب  »دی.ان.ای«  که  می شود  باعث  و  شده 
بیماری های مرتبط با افزایش سن؛ مانند آلزایمر، دیابت و 
بیماری قلبی افزایش یابند. تلومرهایی که از حد متوسط 
مرگ  و  بیماری  از  نشانه ای  عنوان  به  هستند،  کوتاه تر 

زودرس تلقی می شوند.
پنج  تلومرهای  اندازه گیری  با  مطالعه  یک  در  محققان 
هزار و 309 فرد 20 تا 65 ساله، متوجه شدند، افرادی که 
می کنند،  شیرین شده مصرف  گازدار  نوشابه های  مرتب 
نسبت به افرادی که از این نوشابه ها نمی نوشند، به طور 

قابل توجهی تلومرهای کوتاه تری دارند.
محققان بر اساس کوتاه شدن تلومرها متوجه شدند که 
پیری  4.6 سال  با  قوطی کوکاکوال  دو  روزانه ی  مصرف 
ارتباط دارد. این اولین مطالعه ای است که نشان می دهد، 
مصرف نوشابه های گازدار و سودا با کوتاه شدن تلومرها 

ارتباط دارد.
مصرف  ارتباط  احتمال  دادند:  هشدار  هم چنین  محققان 
نوشابه های گازدار با کوتاه شدن تلومرها در کودکان نیز 

وجود دارد. )جام جم(

کمک عصا راه می رفته است.
به گزارش دیلی میل، این را باستان شناسانی که بر روی 
بقایای جسد فرعون مصر کار می کنند، کشف کرده اند. 
و  پادشاهی جوان  عنوان  به  او  از  برخالف تصویری که 
ارابه رانی ترسیم کرده اند، توتان برای راه رفتن  شیفته ی 

نیازمند استفاده از عصا بوده است.
ارزیابی  و  کامپیوتری  اسکن  هزار  دو  از  بیش  ترکیب 
نیز  را  فرضیه  این  خامون  توتان  خانواده ی  ژنی  مخزن 
ثابت کرده که پدر و مادر او خواهر و برادر بوده اند. این 
زندگی  مسیح  میالد  از  پیش   14 قرن  در  مصر  فرعون 
و  پدر  بودن  خویشاوند  دانشمندان،  گفته ی  به  می کرد. 
مادر توتان، او را به لحاظ غیرقابل درمانی، نامتعادل کرده 
بود و همین هم عامل مرگ زودرس او در اواخر دوره ی 
نوجوانی بوده است. برخی افسانه ها حکایت از آن دارند 
ارابه کشته  با یک  تصادف  در  یا  رسیده  قتل  به  او  که 
رسیده اند  باور  این  به  دانشمندان  اکنون  اما  است؛  شده 
اثر یک بیماری ارثی فوت کرده است. عالوه  او در  که 
اجازه ی شرکت در  این فرعون  به  او  این، نقص پای  بر 
مسابقه ی ارابه رانی را نمی داده است. یافتن 130 عصا در 
مقبره ی این فرعون، گواه دیگری بر این مدعا است. قرار 
است جزئیات بیش تری از این تحقیقات در یک برنامه ی 
مستند تلویزیونی در غرب به تصویر کشیده شود. »هوتن 
اشرفیان«، یکی از اعضای تیم جراحی امپریال کالج لندن 
گفت: بسیاری از اعضای خانواده ی این فرعون از نوعی 
معلولیت رنج می بردند که ریشه اش اختالالت هورمونی 
کهن سالی  تا  فرعون  این  اسالف  گفت،  او  است.  بوده 
زندگی کردند؛ ولی نسل های بعدی، مرگ شان زودتر بوده 

است. )جام جم(

خوبی  خلق وخوی  شخصیت ها  معروف ترین  از  برخی 
دوشس  هستند.  عصبانی تر  بقیه  حالی  که  در  دارند، 
کمبریج )جدیدترین عضو خانواده ی سلطنتی انگلیس و 
ملکه ی احتمالی چند دهه ی آینده ی این کشور( در فصل 
زمستان و در روز 20 جدی به دنیا آمد و در صورت صحت 
این پژوهش، احتمال کمتری خواهد داشت که زودرنج و 
اسبق  فوتبالیست  کین،  روی  حالی  در  باشد،  عصبانی 
تیم منچستریونایتد که بسیار خشن بود، در آگست )اوج 
تابستان( به دنیا آمده بود، یعنی همان وقتی از سال که 
به گفته ی این پژوهشگران، متولدان آن احتمال بیش تری 

برای دمدمی مزاج بودن دارند.
به رغم این که هردو عامل ژنتیک و محیط در خلق وخوی 
انسان دخیل هستند، حاال ما می دانیم که فصل تولد هم 
در این رابطه ایفای نقش می کند. این پژوهش در مجمع 
سالیانه ی اروپایی نوروسایکوفارموکولوژی )ECNP( در 

برلین آلمان ارائه شده است.
مورد  در  متعددی  تحقیقات  کنون  تا  است،  ذکر  شایان 
و  شده  انجام  طالع بینی  ادعاهای  نادرستی  یا  درستی 
حاصل تمام آن ها بر بی ارتباط بودن ادعاهای طالع بینی 

با سرنوشت افراد است. )خبر آنالین(
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بگو مگو از

امروز در جمع سخنگویان 34 والیت کشور بودم. این برنامه 
از سوی اداره ی ارگان های محل هماهنگی شده بود. بیش تر 

سخنگویان از چند موضوع شکایت داشتند:
موارد  برخی  در  نداریم،  استقالل  مسایل  بیان  در  1. ما 

سخن های دیکته شده را بیان می کنیم.
2. دفاتر سخنگو ها کارمند همکار و حتا در برخی والیت ها امکانات اولیه برای انتقال خبر 

و گزارش ندارند.
3. رسانه ها خبر های مرکز را بیش تر پوشش داده، به خبر های والیتی کمتر توجه می کنند.

4. رسانه ها خبر های منفی والیت ها را بیش تر برجسته می کنند.
5. اکثر خبرنگار های والیتی مسلکی نمی باشند. حتا سخنگوی والی بامیان گفت: بیش تر 

خبرنگاران در این والیت از رشته ی زراعت فارغ شده اند. 
ما هم شکایت های خود را با سخنگو ها شریک کردیم:

1. سخنگو ها اکثر اوقات قدرت پاسخ گویی به موقع را ندارند.
2. آمار و ارقام از اداره ی محلی در اختیار ندارند.
3. اعالمیه های خبری شان معیاری نمی باشند.

4. از امکانات و ظرفیت های فیس بوک، وب سایت و ایمیل در انعکاس رویداد والیت شان 
کمتر استفاده می کنند.

5. رابطه ی شان با خبرنگاران و رسانه های محلی ضعیف و ناهماهنگ است.
6. دست آورد های اداره های محلی را کمتر انعکاس داده اند.

7. مرجع واحد برای پاسخ دهی در والیت وجود ندارد.
برای گزارش های تحقیقی، اسناد ارائه نمی توانند.

شد.  خواهد  کم  دولت  گسترده ی  تشکیالت  میگن 
نگرانی ای که زبان به زبان می گردد، این است که مردم 
بیکار می شوند، در حالی که وعده ی یک میلیون کار داده 

شده بود.
اما آیا با انکشاف و گسترش غیرضروری و غیرمؤثر کار ایجاد می شود؟... مثاًل در یک 
وزارت تا 20 تن به عنوان مشاور مشغول اند و بیش از پنج هزار دالر معاش می گیرند، ولی 
مؤثریت کار اکثر آن ها جز مصرف هدر و بی مورد پول از خزانه ی دولت، دیگر چیست؟... 

در ضمن، راه های دیگری هم برای کار وجود ندارند مگر؟...

انتخابات  وجود  بدون  را  دموکراتیکی  نظام  هیچ  هرچند 
تنها  دموکراسی  هیچ وجه  به  اما  کرد؛  تصور  نمی توان 
نمی تواند  به  تنهایی  کارا  انتخاباتی   نظام  نیست.  انتخابات 
سبب ایجاد دموکراسی واقعی شود؛ بلکه برای ایجاد نظام 

دموکراتیک باید سایر مؤلفه ها و ساختارها نیز کارکرد سالمی داشته باشند.

این جا کابل نیست که باریدن باران بوسه  ای به رنگ آبی بر 
پیشانی زرد خزان یا اشک دل تنگی آسمانیان برای زمینیان 
تعبیر شود. در این جا چیزی که عادی است، باریدن باران بر 
روی زمین سبز است. 570 متر باالتر از سطح دریا، 1230 
متر پایین تر از شهر کابل، جایی در دامن یک دره  ی کور، شهر جالل آباد نام دارد. از شهر 
کابل 150 کیلومتر دور افتاده است. در زمستان هوای معتدل دارد و زمینش حاصل  خیز 
است. شهر جالل آباد شهر نسبتأ تازه ای است و در سده ی شانزده، در دوره ی سلطنت 
و  تفریح گاه  آن  از  بعد  است.  بابرشاه، شاه گورکانی هند ساخته شده   نواده ی  اکبرشاه، 
جوالنگاه شاهان کابل بوده است. حاال خالق ابراهیمی به این جا آمده است و آزادی های 

یواشکی را تمرین می کند. همه و همه موفق و معین)!( باشید.

Shah Hussain Murtazawi

Juma Ahmadi

Fahim Naimi

خالق ابراهیمی









رسانه های ناخدا
از یک وب سایت  نقل  به  ورزشی طلوع  اخبار  سال گذشته 
خارجی گفت که لیونل مسی مسلمان شده است. جمعی به 
وجد آمدند و به تعجب. عالقه ی من بیش تر به فوتبال مسی 
است تا مذهبش. البته، تعجب من از این بود که طلوع نیوز، که از پیش گامان رسانه های 

خصوصی معتبر است، چرا باید از منابعی بی اعتبار استفاده کند.
چیز مشابهی را امروز در وب سایت انگلیسی طلوع نیوز متوجه شدم. در آن به نقل پاسوال 
سیدزاده، مسئول مبارزه با جرایم جنایی، گزارش شده که اعدام محکومان پغمان و آقای 
استالفی باعث شده آمار جرایم در افغانستان کاهش یابد. در ادامه ی خبر آمده که پاسوال 

سیدزاده آماری در زمینه ارائه نکرده است.
گیریم میزان جرایم در این روز ها کم شده و گیریم وزارت داخله چنین »سیستم مدیریت 
اطالعات« مؤثر دارد. اما شواهدی که رابطه میان اعدام این پنج نفر و کاهش جرایم را ثابت 
کند، کجاست؟ شاید کاهش جرایم به دالیل حل مناقشات انتخاباتی بوده باشد. بی گمان، 
یک شمار قابل توجه نیرو های امنیتی ما مشغول تأمین امنیت انتخابات بودند و حاال سر 
وظیفه ی شان برگشته اند. یا به گفته ی همکارم، شاید کاهش جرایم به دلیل عید قربان بوده 
باشد: جوی های خون حیوانات قربانی شده شاید عالقه ی مجرمان برای کشتار آدم ها را مرفوغ 

کرده باشد. شاید سردی هوا و شاید های دیگر.
تمام این دالیل کالن و خرد می توانند باعث کاهش جرایم شده باشند، به ویژه وقتی که پاسوال 

صاحب از دادن شواهد سرباز می زند و ادعای بی ارقام می کند.
رسانه ها شاید شانه خالی کنند و بگویند، خوب به من چه، یک مسئول بلندپایه ی دولتی 
این نکته را گفت و من هم منتشر کردم. اما انتشار چنین ادعا ها، نوعی صحه گذاشتن به 
آن هاست. این خبر بدون شک کسانی را نسبت به اعدام عالقه مندتر می سازد، فردا دیدی، 
جمعی تظاهرات کردند و خواهان اعدام علنی بشردوست شدند تا میزان جاسوسی برای 
بیگانگان کم شود. رسانه ها مسئولیت بزرگ سوق دادن کشتی اذهان عامه را به عهده دارند، 

باید ناخدای مسئول تر باشند.

Jawed Nader

نوشابه زودتر از سيگار پير مى کند

چهره ی کامل
 فرعون مصر بازسازی شد

طالع بينى آن قدرها هم خرافات نيست؛
 فصل تولد روی شخصيت شما تأثير مى گذارد



پرونده ی نيمار از پي گيري قانوني خارج شدگوارديوال: مي توانيم از اين بهتر هم کار کنيم

توقف سيتي مقابل زسکا در سرماي مسکو

احتمال غيبت هررا مقابل چلسي

جرارد: شايد از نپيوستن به ريال پشيمان شوم

شريک جديد ليو مسي از شاختار آمد

راکيتيچ: بارسا يک ساعت فوتبال خوبي بازي کرد

از  تمجید  به  بایرن  سرمربي  گواردیوال،  پپ 
عملکرد شاگردانش پس از پیروزي 7-1 مقابل رم 
پرداخت و گفت که حتا از این بهتر هم مي توان 
کارکرد. بایرن در پایان نیمه ی اول 5-0 پیروز شد 
و در نیمه ی دوم با وجود دریافت یک گول، دو 
گول دیگر زد و 7-1 رم را در خانه شکست داد.

از  از بازی عنوان کرد که تیمش  گواردیوال پس 
این بهتر هم می تواند کار کند.

تاکتیک  »هیچ  گفت:   Sky با  مصاحبه  در  او 

نمی دهد.  جواب  خوب  بازیکنان  بدون  خوبی 
عالی  کارکنانی  فوق العاده،  مدیر  یک  ما  باشگاه 
بهترین ها  باید  دارد.  خوب  بسیار  بازیکنانی  و 
که  هست  چیز هایی  همیشه  خواست.  آن ها  را 
می توان در آن پیشرفت کرد. البته این بازی در 
شرایط طبیعی انجام نشد. رم معموال تیم بسیار 
خوبی است ولی دیروز ما خیلی هجومی بودیم. 
تصاحب توپ خوبی داریم و فضاها را به خوبی 

پیدا می کردیم. مهاجمان تیم عالی کار کردند«.

بارسلونا  باشگاه  اعضاي  از  کاسس،  یوردي 
از  بود،  کرده  دادگاهي  را  نیمار  پرونده ي  که 
روند پرونده و توضیحات مدیران بارسلونا ابراز 
جنجالی ترین  از  نیمار  انتقال  کرد.  رضایت 
در  بارسلونا  بود.  اخیر  سال  چند  انتقال های 
منتشر  او  خرید  درباره  غیرواقعی  رقمی  ابتدا 
به  منجر  موضوع  این  پایان  در  که  کرد 
تیم  این  سابق  مدیر  راسل،  ساندرو  استعفای 

رقمی  راسل  جایگزین  بارتومئو،  جوزپ  شد. 
و  کرد  تایید  را  یورو  میلیون   85 تا   80 بین 
را  موضوع  کاسس،  که  بود  حین  همین  در 
دادگاهی کرد. حال او قصد دارد شکایت خود 

را پس بگیرد.
باشگاه بارسلونا نیز در بیانیه ای رسمی اعالم 
کرد که پرونده ی نیمار دیگر به صورت قانونی 

پی گیری نخواهد شد.

مسکو،  زسکا  و  منچسترسیتي  تیم  دو  جدال 
دور  رسید.  پایان  به  مساوي   2-2 نتیجه  با 
سوم مرحله ی گروهی لیگ قهرمانان، دیشب 
بازی،  اولین  در  که  شد  پیگیری  دیدار   8 با 
زمین  در  انگلیس  قهرمان  منچسترسیتی، 
زسکا مسکو و در سرمای روسیه، متوقف شد.

گول  با   29 دقیقه  در  ابتدا  پیگرینی  شاگردان 
پیش  خود  حریف  از   0-1 آگوئرو،  سرخیو 
 ،38 دقیقه ی  در  میلنر  جیمز  گول  و  افتادند 
رساند.  گول  دو  اختالف  به  را  آن ها  برتری 
بازی با همین نتیجه در نیمه ی اول به پایان 

نفع  به  کامال  بازی  دوم،  نیمه ی  ولی  رسید؛ 
 64 دقیقه ی  در  آن ها  و  چرخید  مسکو  زسکا 
و  را کم کردند  اختالف  دومبیا،  با گول سیدو 
در دقیقه ی 86، داور یک پنالتی به نفع زسکا 
اعالم کرد که بیراس ناچو، موفق شد توپ را 
وارد دروازه جو هارت کند و بازی را به تساوی 

بکشاند.
وجه  هیچ  به  جدول،  در  سیتی  وضعیت  حال 
 2 تنها  خود،  بازی   3 از  آن ها  و  نیست  خوب 
امتیاز کسب کرده اند. در ادامه بازی های این 
گروه، دیشب آ.اس رم، میزبان بایرن مونیخ بود.

احتمال  به  منچستریونایتد  هررا،  هافبک  آندر 
آسیب  دلیل  به  را  مقابل چلسي  دیدار  فراوان 
او  داد.  خواهد  دست  از  دنده  ناحیه  از  دیدگي 
بین   ، بروم  وست  مقابل  تیمش  دیدار  در  که 
که  می کند  احساس  شد،  تعویض  نیمه  دو 
نیز  مخصوص  سینه ی  محافظ  از  استفاده  با 
مصدومیتش برطرف نشده است. او دیروز صبح 
حاال  و  کرد  مراجعه  یونایتد  پزشکی  کمپ  به 
باید دید که او می تواند به دیدار مقابل چلسی 

وستهم  مقابل  ساله   25 هافبک  نه.  یا  برسد 
بعد  هفته ی   3 و  بود  شده  مصدومیت  دچار 
خال  فان  بروم،  وست  مقابل  دیدار  در  یعنی 
تصمیم گرفت او را بازی دهد. به نظر احتمال 
ماریا،  دی  آنخل  مصدومیت  شدن  برطرف 
آرژانتینی  بود.  هافبک  خواهد  هررا  از  بیش تر 
نیز در نیمه ی دوم دیدار مقابل وست بروم دچار 
مصدومیت شد و دیروز در کمپ پزشکی بایرن 

تست های پزشکی انجام داد.

استیون جرارد، کاپیتان لیورپول عنوان کرد که 
شاید روزي از اینکه پیشنهاد ریال مادرید را رد 
سال  ساله،   32 هافبک  شود.  پشیمان  کرده 
2005 در آستانه پیوستن به چلسی مورینیو بود 
جرارد  البته  و  نگرفت  انتقال صورت  این  ولی 
منفی  بازخوردی  با  لیورپول  هواداران  سوی  از 
تیم  سابق  کاپیتان  حال  این  با  شد.  روبه رو 
ملی انگلیس عنوان کرد که مورینیو در زمان 

حضورش در ریال نیز خواهان جذب او بود.
چندین  فوتبالم  دوران  طول  »در  گفت:  او 
باره  این  در  شاید  داشتم...  ریال  از  پیشنهاد 

بعدها پشیمان شوم.البته، ممکن بود پشیمانی 
عاشق  که  باشگاهی  از  شدن  جدا  با  بزرگتری 
آن هستم برایم به وجود بیاید«. جرارد سپس 
آیا  امشب گفت: »نمی دانم که  دیدار  به  راجع 
یا  گذاشت  خواهد  این جا  به  پا  ترس  با  ریال 
شگفت  را  آن ها  بتوانیم  که  امیدوارم  ولی  نه، 
زده کنیم. باید در بهترین شرایط مان باشیم که 
زیادی  احترام  کنیم.  کسب  را  نتیجه  بهترین 
عملکردمان  به  ولی  هستیم  قائل  آن ها  برای 
در زمین بستگی دارد. می دانیم که باید بهتر 

کار کنیم«.

اولین بار مسي موفق شده بود تا در یک دیدار 
امشب مهاجم  اما  بزند  قهرمانان 5 گول  لیگ 
این  کرد.  برابري  او  رکورد  با  دونتسک  شاختار 
که  آدریانو«،  »لوییز  بسپارید:  به خاطر  را  نام 
شنید. خواهیم  بیش تر  آینده  در  او  از  احتماال 

مهاجم شاختاردونتسک اکراین، در بازی مقابل 
بالروسی،  تیم  این  زمین  در  و  بوریسوف  باته 

موفق به زدن 5 گول شد. در دیداری که شاختار 
انداخت و بر میزبان  جشنواره ای از گول به راه 
خود با 7 گول غلبه کرد. پیش از این، تنها لیو 
مسی در برتری 7 گوله بارسا بر بایرلورکوزن در 
سال 2012، موفق به زدن 5 گول شده بود. بدین 
ترتیب، لوییز آدریانو نیز نام خود را در تاریخ لیگ 

قهرمانان، در کنار مسی به ثبت رساند.

پایان  در  بارسلونا  فصل  این  کروات  هافبک 
بازي با آژاکس ضمن ابراز خوشحالي از کسب 
پیروزي، اعتراف کرد که بارسا در این بازي تنها 
یک ساعت فوتبال واقعي خودش را به نمایش 
مقابل  در  بارسا  خوب های  از  یکی  گذاشت. 
آژاکس، ایوان راکیتیچ کروات بود. این  هافبک 
میانه  در  را  ژاوی  جای  فصل  این  در  ارزشمند 
میدان بارسلونا اشغال کرده و البته نمایش های 
خوبی نیز از وی شاهد بوده ایم. او در پایان بازی 
با آژاکس که به برتری 3-1 کاتاالن ها انجامید، 
سه  آوردن  به دست  و  پیروزی  »کسب  گفت: 
امتیاز این بازی مهم بود و ما نشان دادیم که 
بازی، یک  این  در  بهتر شدن هستم.  در حال 
گذاشتیم. نمایش  به  را  خوبی  فوتبال  ساعت 

پذیرفتن  فوتبال همین است.یک خطا موجب 
بازی  گول می شود.به همین خاطر دقایق آخر 
حساس شد چرا که بازی را آسان گرفته بودیم و 
برای دقایقی، کنترل بازی از دستمان خارج شد«.

راکیتیچ در مورد ال کالسیکوی روز شنبه گفت: 
»فعال می خواهیم این پیروزی را جشن بگیریم 

و پس از یک استراحت خوب، خودمان را برای 
بازی با ریال آماده می کنیم.در این بازی نیز مثل 
همه بازی به دنبال پیروزی هستیم.طبیعتا برای 

حضور در این دیدار هیجان زده و مشتاقم«.

ورزش7

مسي: مهم پيروزي
 بر ريال است، نه رکورد زارا

نيمار: مسي سريع تر
 از ديگران فکر مي کند

تمجيد دروگبا از  هازارد

محکوميت مدير سابق
 بارسلونا به حبس

لیونل مسي، ستاره ی بارسا، اعالم کرد که در ال کالسیکو، تنها 
به پیروزي مقابل ریال فکر مي کند؛ نه شکستن رکورد زارا. بارسا 
این هفته در دیداری حساس مقابل ریال قرار خواهند گرفت و 
مسی می تواند با زدن دو گول در این دیدار، رکورد گولزنی تلمو 
زارا را پشت سر بگذارد اما او تاکید کرد که این موضوع در اولویت 

او نیست.
همکاری با نیمار

به خوبی  زمین  درون  و  می زنیم  گول  تیم مان  برای  ما  هردوی 
یک دیگر را پیدا می کنیم.

چرا بازی با آژاکس پیچیده شد؟
چمپیونزلیگ همین است و تمام بازی ها دشوارند.

ماجرای سرپیچی از تعویض شدن مقابل ایبار
خیلی حرف ها در مورد این مسئله زده شده ولی اصال چیز خاصی 

نبود.
بازگشت سوارز

با تیم  بازگشت او همه مشتاقیم زمانی که نمی توانست  برای 
تمرین کند به وی خیلی سخت گذشت اما حاال آماده ی بازی و 

بسیار با انگیزه است.
ال کالسیکو

برد و  پیروز شویم  بازی  بهترین  ارائه ی  با  تا  برنابئو می رویم  به 
باخت در این بازی البته تعیین کننده ی سرنوشت اللیگا نیست؛ 
بر  باقی مانده است. مهم پیروزی  بازی های زیادی  چرا که هنوز 

ریال است و نه شکستن رکورد زارا.

نیمار، مهاجم بارسلونا به تمجید از هم تیمي اش، لیونل مسي 
پرداخت و عنوان کرد که او سریع تر از باقي بازیکنان فکر مي کند 
و تصمیم مي گیرد. سه شنبه شب هر دو ستاره ی بارسلونا موفق 
شدند مقابل آژاکس گولزنی کنند تا تیمشان پیش از ال کالسیکو، 
3 امتیاز شیرین خانگی را کسب کند. نیمار تا به اینجای کار در 
11 بازی، 10 گول برای بارسا به ثمر رسانده و مسی نیز 9 گول 
زده و مهاجم برازیلی معتقد است که زوج خوبی با ستاره آرژانتینی 
تشکیل داده است. او گفت: »کاری که من و مسی با پاس هایمان 
انجام می دهیم، کمک به گولزنی تیم است. مسی بهترین است، 
او زودتر از هر کس دیگری در فوتبال فکر می کند. در مجموع، 
تیم فوتبال فوق العاده ای به نمایش گذاشت«. دیدار بعدی بارسا 
مقابل ریال مادرید است و نیمار معتقد است که همه ی بازیکنان 

برای دیدار با بزرگترین رقیب بارسا، هیجان زده هستند.
او گفت: »منتظر بازی روز شنبه هستیم. باید استراحت کنیم تا 

بتوانیم برای این بازی بزرگ آماده شویم«.

ستاره  هازارد،  ادن   از  تمجید  به  چلسي  مهاجم  دروگبا،  دیدیه 
شب  سه شنبه  عاجی،  ساحل  ستاره ی  پرداخت.  آبي ها  بلژیکي 
به ثمر  از چلسی در سال 2012  از جدایی  را پس  اولین گولش 
رساند. پنالتی زن اول چلسی  هازارد بود ولی او به دروگبا اجازه داد 
تا پنالتی را بزند و آن را به گول تبدیل کند که البته این تصمیم 

با انتقاد مورینیو همراه بود.
یک  با  چلسی  از  »جدایی  گفت:   ITV با  مصاحبه  در  دروگبا 
پنالتی بود و شروع دوباره به گولزنی نیز با یک پنالتی بود و این 
اتفاق زیبایی است. دو گول زودهنگام زدیم ولی متوقف نشدیم 
و به روند خوبمان ادامه دادیم تا این که نتیجه ی خوبی گرفتیم. 
خوش شانس هستم که در این تیم بازی می کنم. می خواستم 
او هم  و  بدهد  من  به  را  پنالتی  خواستم  هازارد  از   و  بزنم  گول 
وجود  تیم  این  در  که  فوق العادست  روحیه  این یک  کرد.  قبول 
دارد. گول ها را با هم تقسیم می کنیم و وقتی کسی گول می زند، 
همه خوشحال هستند. فکر می کنم دیگر بازیکنان نیز از اعتماد 

به نفس من خوشحال هستند«.

رئیس  نونز،  لوئیس  جوزپ  که  کرد  تایید  بارسلونا  شهر  دادگاه 
سابق بارسلونا و پسرش، پس از محکومیت در پرونده رشوه دادن 

به ماموران مالیاتي، به دو سال و دو ماه زندان محکوم شدند. 
دیروز نهمین دادگاه در این زمینه برگزار شد و دالیل نونز برای 
را محکوم  او  به نظر نرسید و دیوان عالی کشور،  قاضی کافی 
رییس  تا 2000،  بین سال های 1978  نونز 83 ساله،  کرد.  اعالم 
باشگاه بارسلونا بود و آبی اناری ها در دوران مدیریت او، 7 اللیگا، 

6 کوپا دل ری و یک قهرمانی چمپیونزلیگ به دست آوردند.











مورينيو: از عملکرد  هازارد راضي نبودم

ده روسي: شکست مانند خنجري بر قلب ما بود

واتسکه: رومنيگه همين است ديگر!

آلوس: راه بازي کردن در ال کالسيکو را بلديم

فرگوسن: مويس بزرگي يونايتد را درک نکرد

که  کرد  عنوان  چلسي  سرمربي  مورینیو،  خوزه 
شب  سه شنبه  پیروزي  در  ادن هارد  عملکرد  از 
در  چلسی  شب  سه شنبه  است.  نبوده  راضي 
را  ماریبور  خود  حریف   ،0-6 شد  موفق  خانه 
شکست دهد و مورینیو، هنوز از عملکرد برخی 
با وجود  از جمله  هازارد راضی نیست.  بازیکنان 
این که ستاره ی بلجیمی دو گول به ثمر رساند، 
سرمربی پرتغالی از چندین حرکت و تصمیم او 

در جریان این بازی عصبانی شده بود.
هازارد  این که   »از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  او 
کردم.   تعجب  بزند  را  پنالتی  دروگبا  داد  اجازه 

و  است  زدن  پنالتی  در  ما  اول  انتخاب  هازارد 
گول  ولی  نبودم  خوشحال  موضوع  این  از  من 
شدندش باعث خوشحالیم شد«. مورینیو سپس 
نداشتم که  انتظار  به دروگبا گفت: »واقعا  راجع 
با او صحبت  دیدیه 75 دقیقه بازی کند. دیروز 
به  کردن  بازی  دقیقه   30 حدود  برای  و  کردم 
ادامه  باید  شرایط،  تحت  ولی  رسیدیم  توافق 
کار  دقیقه   75 توانست  او  حال،  این  با  می داد. 
برای  بود و  برای دیدیه بسیار بسیار مهم  کند. 
یک بازیکن، بهترین چیز برای بهبود شرایطش 

بازی کردن است«.

دانیل ده روسي،  هافبک رم پس از شکست 1-7 
تیمش  هواداران  از  مونیخ  بایرن  مقابل  تیمش 
یک  با  آلمان ها  شب  سه شنبه  کرد.  عذرخواهي 
عملکرد فوق العاده موفق شدند 7-1 رم را در خانه 
شکست دهند. آرین روبن )2 گول(، ماریو گوتزه، 
روبرت لواندوفسکی و توماس مولر گولزنان بازی 
 Sky Sports بودند. ده روسی در مصاحبه با
می کنیم.  عذرخواهی  تماشاگرانمان  »از  گفت: 

بازی مثل یک خنجری در قلب ما بود. تمام شهر 
تیمی  درصد   90 بایرن  بودند.  بازی  این  منتظر 
داشت  اختیار  در  را  قهرمان جام جهانی شد  که 
و  بهتر  فیزیکی  لحاظ  از  کرد.  کار  ما  از  بهتر  و 
آماده تر از ما بودند. این نتیجه اتفاق نبود و نشان 
داد ما هنوز راه طوالنی در پیش داریم ولی هنوز 
باید  و  مانده  باقی  زیادی  فرصت  پایان فصل  تا 

دستاورد های مثبتی داشته باشیم«.

بروسیا  باشگاه  نایب  واتسکه،  یوآخیم  هانس 
در  همتایش  اظهارات  به  دیگر  بار  دورتموند، 
دوشنبه  روز  داد.  نشان  واکنش  رقیب  باشگاه 
کارل  هاینس رومنیگه، نایب رییس باشگاه بایرن 
مونیخ، یکبار دیگر بحث انتقال مارکو رویس را به 
انداخت. وی گفت: صادقانه می گویم که  جریان 
ما در داخل باشگاه درمورد این موضوع مشورت 
خواهیم  را  خود  تصمیم  بزودی  و  کرد  خواهیم 

گرفت. انتظار داریم همان روز هم بازیکن به ما 
جواب بدهد«.

یک روز بعد واتسکه با دلخوری به این اظهارات 
چیز  است.  همین  »رومنیگه  داد:  نشان  واکنش 
و  گوتسه  ماریو  از  بعد  گفت«.  نمی شود  دیگری 
با  ستاره  سومین  رویس  لواندوفسکی،  رابرت 
بایرن سعی دارد از چنگ  ارزشی است که اخیرا 

دورتموند در بیاورد.

با  آژاکس،  با  بازي  پایان  در  بارسا  برازیلي  مدافع 
اشاره به ال کالسیکوي روز شنبه، از ایمان خود 
به توانایي هاي بارسلونا براي شکست دادن ریال 
سخن گفت. بارسلونا موفق شد تا دومین پیروزی 
مقابل  در  را  فصل  این  قهرمانان  لیگ  در  خود 
آژاکس بدست بیاورد. کاتاالن ها با نتیجه 3-1 بر 

آژاکس غلبه کردند. 
»آژاکس  گفت:  بازی  این  انتهای  در  آلوس  دنی 
بسیار شبیه به ما بازی می کرد. آن ها این توانایی 
را دارند که از هیچ به گول برسند و در این بازی 

که  بود  امتیاز  سه  کسب  کردند.مهم  چنین  نیز 
خوشبختانه موفق به کسب آن شدیم«.

کالسیکو  ال  مورد  در  بارسا  برازیلی  راست  دفاع 
گفت: »امیدوارم بتوانیم بازی خوبی ارائه دهیم.با 
کسب این پیروزی در شرایط خوبی خودمان را به 
بازی ال کالسیکو رساندیم.نمی گویم که مطمئنا 
پیروز می شویم اما می دانیم که در این گونه دیدارها 
باید چگونه بازی کرده و خلق موقعیت کنیم. در ال 
کالسیکو باید رفت و فوتبال بازی کرد. به خودمان 

و توانایی هایمان ایمان دارم«.

سابق  سرمربي  فرگوسن،  الکس  سر 
منچستریونایتد عنوان کرد که دیوید مویس، 
بزرگي باشگاه یونایتد را درک نکرد. فرگوسن 
حضور  سال   25 از  پس  پیش،  فصل  دو 
پرافتخار در یونایتد، از مربی گری خداحافظی 
نیمکت شیاطین  روی  جانشین خود  و  کرد 
سرخ را دیوید مویس، سرمربی سابق اورتون 
معرفی کرد. مویس در یونایتد عملکرد خوبی 
نداشت و در اواخر فصل، اخراج شد. یونایتد 
پس از 18 سال، نتوانست به لیگ قهرمانان 
از  به شدت  تیم  این  صعود کند و هواداران 

مویس ناراضی بودند.
فرگوسن گفت: »او بزرگی باشگاه یونایتد را 
بود.  برایش  بزرگ  جهش  یک  نکرد.  درک 
این  می کردیم،  بازی  سریع  ما  این که  دلیل 
بود که بازیکنان تحت این سیستم آموزش 

دلیلی  هر  به  سرعت  اگر  بودند.  شده  دیده 
کاهش پیدا می کرد، در بین دو نیمه به آن ها 
می گفتم که این ما نیستیم. البته سریع بازی 
کردن دلیل برد ما نبود ولی انرژی و تالشی 
انجام  زمین  قسمت   3 هر  در  بازیکنان  که 
می دادند، عامل پیروزی ها بود. نتایج ضعیفی 
کسب شد و هر شکست، مثل چکش به سر 
را  ماتا  زمستان خوان  در  کوبیده می شد.  او 
خریدیم که می تواند هر تیمی را باال بکشد؛ 
ولی دیوارها به دور او کشیده شد و من دیوید 
را می دیدم که هر روز، فضای کمتری برای 
تنفس داشت و در تنگنا گیر کرده بود. من 
این احساس را در سال 1989 داشتم، وقتی 
که یک عملکرد بسیار بد داشتیم. احساس 

می کنید که داغون شده اید«.

















 پنج شنبه1 عقرب، 1393سال سوم شماره 691  



Thursdayشماره 691سال سوم1 عقرب، 1393پنج شنبه 23 October Year 03 Vol 691   

د لوی خدای     په مرسته افغان ملي پوليس د تيرې 
او ځواک سره، د  په خپل ټول وس  په څېر  توري 

پرمختګ په هره برخه کې د افغانانو ساتنه کوي. 

افغان ملي پوليس د خلکو په خدمت کې

)ج(

)ج(
مانند  متعال  خداوند    ياری  به  افغان  ملی  پوليس 
شمشير بران با قوت و توان، افغانها را در همه ساحات 

پيشرفت حمايت مينمايند. 

پوليس ملی افغان در خدمت مردم

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

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل

آدرس: کابل، کارته سه، کوچه حقوق بشر 
قیمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160


