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لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی  1395خویش شاگردان
جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی  1394میپذیرد عالقهمندان مطلع باشند.
ثبت نام تا ( )24میزان سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگران ذکور :لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره (ع)
آدرس برای شاگردان اناث :لیسه نسوان افغان-ترک واقع تایمنی چهار راهی رسسبزی عقب
هوتل کرستال.

910

شامره متاس لیسه ذکور ما0752124444 :
شامره متاس لیسه اناث ما0707933262 :

امنیت ملی :از حملهی گروهی
بر ریاست امنیت ملی قندهار جلوگیری شد

نیروهای امنیتی ولسوالی راغستان
بدخشان را دوباره تصرف کردند
اطالعات روز :به دنبال گفتههای مقامهای محلی والیت بدخشان مبنی بر این که
گروه طالبان بر ولسوالی راغستان حمله کرده و این ولسوالی را به ترصف خویش
درآوردند ،اما اکنون مقامهای امنیتی این والیت میگویند که نیروهای امنیتی این
ولسوالی را دوباره ترصف کردهاند.
این مقامها همچنان میگویند که درگیری میان دو طرف جریان دارد و تلفات سنگین
به تروریستان طالب وارد شده است.
امام علی عزیزی ،مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی فرماندهی پولیس بدخشان
گفته که در نتیجهی حمله طالبان ،درگیری شدید میان نیروهای...
صفحه 2

آمریکا بیش از دو هزار موتر نظامی
به ارزش  369میلیون دالر به نیروهای
امنیتی افغان کمک میکند
اطالعات روز :یک رسانهی آمریکایی طی گزارشی گفته است که ارتش آمریکا با عقد
قرارداد با یک رشکت تولید وسایط نظامی ۲۲۹۳ ،عراده موتر متوسط تاکتیکی را در
سه سال آینده به نیروهای امنیتی افغان کمک میکند.
به نقل از خربگزاری پژواک ،در گزارشی آژانس خربی یو پی آی ( )UPIآمده است که
این تعداد وسایط نقلیه در برگیرنده موترهای متوسط انتقال نیرو ،تانکرهای آب و
مواد نفتی ،الریهای انتقال دهنده مهامت و الریهای حمل موترهای تخریب شده
میباشد .گفته شده است که این قرارداد به ارزش  ۳۶۹میلیون...
صفحه 2

ل
ب
رپوازاهی بینا مللی از رطیق اریان اب انزلرتین رنخ و هترین خدامت

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها از کابل  -تهران  -کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش
پروازهای ترانزیت (بین المللی) این شرکت را با نازلترین نرخ در بازار افغانستان دارد.
آدرس:
رسک دهم وزیر محمد اکربخان ،روبروی شفاخانه صحت طفل
شامرههای متاس:
0799324006
0787771164
0787771169
skype:

yas.travels

مسیر

کابل-تهران -بنگکاک و برعکس

روز پرواز

کابل –تهران -استانبول و برعکس

روز های پنجشنبه

کابل –تهران -دوسلدروف و برعکس روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -نجف و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -مونیخ و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -اربیل و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -گانزو و برعکس

روزهای سه و دو شنبه

کابل –تهران -شانگهای و برعکس

کابل –تهران -دهلی و برعکس

کابل –تهران -میالن و برعکس

کابل –تهران -بیجینگ و برعکس

روز های پنجشنبه

مسیر

روز پرواز

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران -انقره و برعکس

کابل –تهران -سلامنیه و برعکس

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبه

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای  24ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.
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چهارده سال
پس از یازدهم سپتامبر؛
آیا تروریسم هنوز خطرناک است؟
چهارده سال از حمله تروریستی «یازدهم سپتامرب  »2001که
آمریکاییها را به افغانستان کشاند ،گذشت .نیروهای آمریکایی در
نابود کردن شبکه تروریستی القاعده در افغانستان ،موفق بوده است.
اسامه بن الدن رهرب القاعده و شامری از فرماندهان ارشد این گروه
در جریان جنگهای بیشرت از یک دهه گذشته کشته شده اند.
تروریستان وابسته به این گروه در سالهای اخیر هیچ حملهی را
در افغانستان انجام داده نتوانسته اند و شیرازهی حمالت تروریستی
این گروه در رسارس جهان تضعیف شده است .اما ،حضور آمریکا در
افغانستان پس از چهارده سال با وجود تحقق این هدف ،کاستیها و
دستآوردهای چشمگیری دیگری نیز بر جا گذاشته است.
چهارده سال پس از حمله یازدهم سپتامرب و به دنبال آن حضور آمریکا
و جامعه جهانی در افغانستان ،افغانستان دارای قانون اساسی مدرنی
است که بر اساس دستور آن سه دور انتخابات ریاست جمهوری و دو
دور انتخابات پارملانی را تجربه کرده است .نظام اداری بازسازی شده
و ادارات مهم دولتی دارای تعمیر و نظام اداری مدرنتری است.
دسترسی به دولت آسانتر و خدمات رفاهی و اجتامعی نیز بهرت شده
است .معارف در افغانستان نوسازی شده و مردم به خدمات صحی
بهرتی دسترسی دارند .در این میان اما ،آزادیهای خصوصی،
مدنی و سیاسی ،از مهمترین دستآوردهای حضور جامعه جهانی به
رهربی آمریکا برای مردم افغانستان است.
در کنار این دستآوردهای مهم ،آمریکا نتوانست از عهدهی جنگ
و مدیریت جنگ علیه هم پیامنان و حامیان القاعده برآید .طالبان
میتوانند به عنوان مهمترین حامی گروه تروریستی القاعده ،بیشرت از
گذشته به ترور و وحشت در این کشور دامن بزند و افغانستان را بیشرت
از هر زمان دیگر ناامن ساخته است .آمریکا و جامعه جهانی  14سال
بعد از حملهی سپتامرب نقش مستقیم در رویارویی نظامی و جنگ
با گروه تروریستی طالبان ندارند ،اما هنوز هم از نیروهای امنیتی
افغانستان حامیتهای تجهیزاتی ،آموزشی و مشورتی دارند .در
جریان این چهارده سال ،جامعه جهانی نتوانست از قدرتمندتر شدن
طالبان جلوگیری کند تا افغانستان جای امنتری برای باشندگانش
باشد .طالبان اکنون توانایی بیشرتی در راه اندازی حمالت سازمان
یافته بر مناطق دور دست افغانستان را دارند و بسیاری از ولسوالیهای
افغانستان محل فعالیت افراد این گروه است .در شامری از والیات
افغانستان این گروه توانایی حمالت گسرتده را دارند و حتا برای مراکز
شامری از والیات تهدید جدی امنیتی است.
از اینرو آمریکا و جامعه جهانی در نابود کردن تروریزم در افغانستان
ناموفق بوده است .آمریکا توانست شبکه تروریستی القاعده را در
افغانستان زمینگیر کند .اما نتوانست گروه طالبان را به عنوان تهدید
جدی علیه امنیت ملی آمریکا و تهدید جدی برای امنیت منطقه
بپندارد .این یکی از اشتباهات بزرگ جامعه جهانی و به ویژه آمریکا
بود که اکنون پس از  14سال ،یک بار دیگر تهدیدات جدی و بزرگی
برای امنیت منطقه و جهان باقی است و آن شبکهی تروریستی طالبان
است.
آمریکا در رویارویی با گروه تروریستی طالبان بازی دوگانهی انجام
داد .حامیت از ارتش افغانستان و تالش برای احیای دوبارهی چند
صد هزار نیروی امنیتی که توان مقابله با تهدیداتی نظیر طالبان را
داشته باشند ،از یک سو و از جانب دیگر بی تفاوت ماندن در قبال
پناهگاهها و مراکز آموزشی طالبان و انتحاریهای این گروه ،نقش
دوگانهیی است که آمریکا به دلیل روابط خاصش با پاکستان و بازی
دوگانهی منطقهای ،ایفا کرد .این بازی دوگانه و بی تفاوتی نسبت به
مراکز آموزشی شبکههای تروریستی که در افغانستان جنگ میکنند،
منجر به تلفات سنگین برای جامعه جهانی و افغانستان شد .حاال،
چهارده سال بعد از یازدهم سپتامرب ،طالبان نه تنها که نابود نشده اند،
بلکه میتوانند به اندازه شبکهی تروریستی القاعده خطرناک و مخل
امنیت منطقهی باشد.
افزون بر این ،جامعه جهانی در آفریدن نظم و تأمین حاکمیت
قانون ناکامتر بوده است .ناکامی در تأمین حاکمیت قانون و تقویت
پاسخگویی و مردم ساالری باعث شده است که بخشهای مهمی از
دستآوردهای چند سال گذشته نیز با تهدیدات جدی مواجه شود.
کمکهای توسعهی جامعه جهانی به دلیل فسادهای گسرتدهی مالی
و اداری ،به طور کامل به مردم نرسیده و بخشهای وسیعی از این
کمکها بدون اینکه مورد استفادهی مردم قرار بگیرد ،حیف و میل
شده است.
پس چهارده سال بعد از حمله یازدهم سپتامرب ،افغانستان شاهد
تغییرات چشمگیری بوده است ،اما این دستآوردها در کنار
کاستیهای بزرگی که حضور جامعه جهانی در افغانستان داشته،
اکنون در معرض تهدیدات جدی است .حفظ دستآوردهای چند سال
گذشته و جربان اشتباهات در برخورد با شبکهی تروریستی طالبان و
حامیان آنها ،یک بار دیگر این پرسش را ایجاد میکند که آیا اکنون
جهان امنتر است؟ آمریکا مصئونتر و افغانستان جای بهرتی است؟
پاسخ منطقی این است که آمریکا هنوز برای امن ساخنت آمریکا و
رفع تهدیدات تروریستی و بهرت ساخنت افغانستان ،نیاز به حضور
پررنگتر و رسمایه گذاری بیشرت به افغانستان دارد .آمریکا باید دولت
افغانستان را کمک کند و در نابود سازی پناهگاههای تروریستان نقش
فعالتری ایفا کند.

امنیت ملی :از حملهی گروهی بر ریاست امنیت ملی
قندهار جلوگیری شد
اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ،ملی با نرش
اعالمیهای خرب داده است که مأموران این اداره چهار تن
سازماندهندگان حمالت انتحاری و تروریستی را که قصد
حملهی گروهی بر ریاست امنیت ملی والیت قندهار را
داشتند ،بازداشت کردهاند.
این اعالمیه که روز گذشته در صفحه فیسبوک امنیت
ملی منترش شده ،در آن آمده است که مأموران امنیت ملی
طی یک عملیات ،سیف الله فرزند شاه ولی ،از فرماندهان
گروه طالبان را با سه تن از افرادش به نامهای حمید

الله ،سید شاه و دادمحمد که باشندگان والیت قندهار
میباشند را بازداشت کردهاند.
افراد بازداشت شده در جریان تحقیقات اعرتاف منودهاند
که به دستور مولوی منصور ،یک تن از فرماندهان گروه
طالبان پالن داشتند با استفاده از سه تن افراد انتحاری و
یک عراده موتر مملو از مواد انفجاری ،ریاست امنیت
ملی قندهار را آماج حمالت انتحاری و انفجاری قرار
دهند.
امنیت ملی همچنان گفته که در گذشته نیز این افراد

در مربوطات والیت قندهار مرصوف انجام حمالت
تروریستی ،انتحاری وماینگذاری بودهاند.
والیت قندهار در جنوب کشور از والیتهای نسبتاً آرام
به حساب میآید .اما با آنهم گروه طالبان در این والیت
فعالیت دارند .ریاست امنیت از آغاز سال جاری تاکنون
چندین بار افراد گروههای تروریستی را در این والیت
بازداشت کردهاند.
به تاریخ  17ماه گذشته امنیت ملی از بازداشت یک
شبکهی هفت نفری تروریستی در این والیت خرب داد.

نیروهای امنیتی ولسوالی راغستان بدخشان را
دوباره تصرف کردند

اطالعات روز :به دنبال گفتههای مقامهای محلی والیت
بدخشان مبنی بر این که گروه طالبان بر ولسوالی راغستان حمله
کرده و این ولسوالی را به ترصف خویش درآوردند ،اما اکنون
مقامهای امنیتی این والیت میگویند که نیروهای امنیتی این
ولسوالی را دوباره ترصف کردهاند.
این مقامها همچنان میگویند که درگیری میان دو طرف
جریان دارد و تلفات سنگین به تروریستان طالب وارد شده
است.
امام علی عزیزی ،مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی

فرماندهی پولیس بدخشان گفته که در نتیجهی حمله طالبان،
درگیری شدید میان نیروهای امنیتی و طالبان در متام شب
جمعه جریان داشت.
آقای عزیزی افزوده که نیروهای امنیتی موفق شدند حمله
طالبان را خنثا کنند و آنها را مجبور به عقبنشینی کنند.
به گفتهی عزیزی ،در این درگیری  ۳۰عضو گروه طالبان کشته
و  ۱۵نفر دیگرشان زخمی شدند.
همچنان سخنگوی پولیس بدخشان با تایید این خرب گفته که
طالبان حوالی ساعت دو پنج شنبه شب بر این ولسوالی حمله

کردند و خودشان را تا نزدیکی بازار این ولسوالی رساندند که
در نتیجهی حملههای هوایی نیروهای دولتی عقب رانده شدند.
در حالیکه تاکنون از تلفات نیروهای امنیتی در این درگیری
معلومات موثق در دست نیست ،اما شامری از رسانهها با نقل
از پولیس بدخشان گفته که در این درگیری سه رسباز پولیس
کشته و سه تن دیگر زخم برداشته اند.
گروه طالبان تاکنون در مورد این رویداد چیزی نگفته است.
راغستان از ولسوالیهای امن والیت بدخشان بود که در این
اواخر از سوی مخالفان مسلح ناامن شده است.

آمریکا بیش از دو هزار موتر نظامی به ارزش  369میلیون دالر
به نیروهای امنیتی افغان کمک میکند
اطالعات روز :یک رسانهی آمریکایی طی گزارشی گفته
است که ارتش آمریکا با عقد قرارداد با یک رشکت تولید
وسایط نظامی ۲۲۹۳ ،عراده موتر متوسط تاکتیکی را در
سه سال آینده به نیروهای امنیتی افغان کمک میکند.
به نقل از خربگزاری پژواک ،در گزارشی آژانس خربی
یو پی آی ( )UPIآمده است که این تعداد وسایط نقلیه
در برگیرنده موترهای متوسط انتقال نیرو ،تانکرهای آب
و مواد نفتی ،الریهای انتقال دهنده مهامت و الریهای
حمل موترهای تخریب شده میباشد.
گفته شده است که این قرارداد به ارزش  ۳۶۹میلیون دالر
با رشکت ( )Navistar Defenseدر منطقهی اسپرینگ

فیلد ایالت اوهایو آمریکا امضا شده است.
بر پایه این قرار داد ،ساخت وسایط مذکور به زودی آغاز
میشود و قرار است نخستین محمولهی آن سال آینده به
افغانستان انتقال و این روند تا سال  ۲۰۱۹تکمیل شود.
کوین توماس ( ،)Kevin Thomasرییس رشکت
( )Navistar Defensگفته است که این رشکت از سال
 ۲۰۰۵میالدی در زمینهی تولید وسایط نقلیه نظامی برای
نیروهای امنیتی افغان کار میکنند و تاکنون بیش از ۹
هزار وسیله نقلیه متوسط نظامی تولید و به افغانستان
فرستاده شده است.
جرنال دولت وزیری ،معاون سخنگوی وزارت دفاع

کشور با استقبال از این اقدام گفته که بخش عمده متویل
و تجهیز نیروهای امنیتی کشور به ویژه ارتش از سوی
آمریکا صورت میگیرد و مقامهای آمریکایی تأکید
کردهاند به این روند تا زمانی که نیاز باشد ادامه خواهند
داد.
براساس معلومات دفرت بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی
افغانستان (سیگار) ،آمریکا تاکنون بیش از  ۶۵میلیارد
دالر را برای نیروهای امنیتی افغان اختصاص داده است
که بیشرت از نیمی از کمک  ١٠۴میلیارد دالری اختصاص
یافته برای بازسازی و کمکهای امدادی به افغانستان
میباشد.

نقیب اهلل فایق :فاریاب فروخته شده
و برخی مقامهای بلندرتبه ارتش و پولیس ،در جنگ فاریاب دخیل اند
اطالعات روز :نقیب الله فایق ،مناینده مردم فاریاب در
مجلس منایندگان ادعا دارد که والیت فاریاب فروخته
شده و برخی از مسئوالن در وزارتهای دفاع و امور
داخله منیخواهند که امنیت در والیت فاریاب و
متامی والیتهای کشور تأمین گردد.
آقای فایق افزود که این مسئوالن با طالبان همکاری
میکنند.
همزمان با ادعای آقای فایق ،گزارشها از والیت
فاریاب میرسند که دست کم  20روستا در این والیت
به دست شورشیان طالب سقوط کرده است.
شامری از منایندگان مردم فاریاب در مجلس منایندگان
و برخی کارشناسان نیز میگویند که مقامها در وزارت
دفاع ملی و امور داخله در حفظ مناطق پاکسازی شده
در فاریاب کوتاهی کردهاند و ساحه را دوباره به طالبان
سپردهاند.
آقای فایق در گفتوگوی به روزنامه اطالعات روز
گفت« :متامی روستاها و مناطقی که نیروهای امنیتی
به رهربی جرنال دوستم از وجود طالبان پاکسازی کرده
بودند ،دوباره بدست طالبان افتاده است».
فایق افزود« :طالبان در این مناطق ،خانههای برخی از
رسبازان خیزش کنندههای مردمی را آتش زده و مردم
آواره شده اند».
به گفتهی او ،نیروهای امنیتی نیز از ساحه فرار کرده و
روستاها را به طالبان سپردهاند.
این مناینده مردم فاریاب گفت« :مردم فاریاب بدبخت
شدند ،همه داروندار خود را از دست دادند ،هیچ کسی
نیست که به صدای آنان پاسخ دهد».

به گفتهی فایق؛ فاریاب دوباره در حالت سقوط قرار
گرفته است و طالبان در چند کیلومرتی مرکز این والیت
در برابر نیروهای امنیتی مقاومت میکنند و نیز چندین
تانک نیروهای امنیتی بدست طالبان افتاده است که افراد
این گروه از این تانکها بر علیه مردم استفاده میکنند.
این مناینده مجلس خاطرنشان ساخت« :اگر فاریاب
سقوط کند ،بزودی جنگ در پنجشیر و دروازههای
کابل خواهد رسید».
نقیب الله فایق همچنان گفت« :قرار بود پس از عملیات
به رهربی جرنال دوستم ،وزارتهای دفاع و داخله
برای حفظ مناطق پاکسازی شده پاسگاههای امنیتی
بیشرتی در ساحه افراز کنند؛ اما آنان چنین کاری انجام
ندادهاند».
در همین حال گل محمد رسولی ،مناینده مردم فاریاب
در مجلس سنا گفت« :قریههای ولسوالی قیصار و املار
دوباره به دست طالبان افتاده و مردم به شدت متحمل
تلفات و خسارات شده و هنوز هم خارسه میدهند؛
نیروهای امنیتی از این قریهها دفاع نتوانسته اند».
آقای رسولی افزود« :باید مقامهای بلند پایه امنیتی به
دلیل کوتاهی در حفظ ساحات پاکسازی شده فاریاب،
مورد بازپرسی قرار گیرند».
شدت حمالت طالبان در فاریاب پس از عملیات
نظامی به رهربی جرنال دوستم
با اینکه گفته شده بود ،عملیات نیروهای امنیتی به
رهربی جرنال دوستم علیه شورشیان طالب در فاریاب،
اکرث مناطق و روستاهای این والیت از وجود طالبان
پاکسازی شده است؛ اما سوال اینجاست که چگونه

بعد از عملیات بزرگ پاکسازی ،طالبان دوباره کنرتل
شامری زیادی از روستاهای این والیت را به دست
میگیرد؟
عبدالهادی خالد ،کارشناس امور نظامی ،در مورد جنگ
فاریاب به روزنامه اطالعات روز گفت« :آقای دوستم،
جنگ را به خوبی مدیریت کرد و مناطق اسرتاتژیک
را در قیصار فاریاب و کوهستانات رسپل که حتا در
زمان حضور نیروهای خارجی در اختیار طالبان بودند،
پاکسازی کرده بود».
اما آقای خالد افزود« :زمانی که جرنال دوستم برای
ساخنت برنامهی بعدی جهت چگونگی تحکیم پایههای
حکومت در ساحات پاکسازی شده به کابل برگشت؛
ساحه دوباره توسط طالبان ترصف شد».
به گفتهی خالد ،مناطق قیصار و املار و کوهستانات
رسپل ،کوهستانی و صعب العبور و حفظ آن نیز
بسیار مشکل است؛ اما این به معنی برائت مسئوالن
نیست .مقامهای محلی و مسئوالن نظامی در محل به
ویژه مسئوالن ارتش ملی در حفظ مناطق تصفیه شده
کوتاهی کردهاند».
اما آقای خالد در ارتباط به این ادعا اش از کسی نام
نربد؛ ولی خاطرنشان کرد که روی برنامهای کار میکند
تا مقامهای وزارت دفاع از سوی مجلس منایندگان
استجواب و وزیر داخله استیضاح شود.
با تالشهای پیگیر و متاسهای مکرر با سخنگویان
وزارتهای دفاع و داخله موفق نشدیم که نظر آنان
را در مورد کوتاهی مقامهای امنیتی در حفظ مناطق
پاکسازی شده فاریاب و رسپل با خود داشته باشیم.

افغانستان و بحران  32ساله پناهندگی
در سه دهه گذشته ،افغانستان بزرگترین تولیدکننده پناهنده در جهان بود.
میلیونها تن [به کشورشان] برگشته اند؛ اما مشکل همچنان پابرجاست.
منبع :دیپلامت

بحران پناهندگی افغانستان چند دهه قدامت دارد .پس از
انقالب ثور  ،1978افغانها از کشورشان پا به فرار نهادند،
با آغاز تهاجم شوروی در سال  1979و در طول جنگ
تعداد بیشتری از آنان فراری شدند .موج دیگری از آنان
در جریان جنگ داخلی در اوایل دهه  1990کشور را
ترک کردند و زمانی که طالبان کنترول [اکثریت مناطق
کشور] را به دست گرفتند ،تعداد بیشتری فراری شدند.
جنگ به رهبری امریکا در افغانستان در یک دهه گذشته
تعداد بیشتری از افغانها را مجبور کرده است کشور را
ترک کنند ،در حالیکه ایاالت متحده و دیگر کمک
کنندگان بین المللی برای کمک به عودت کنندگان سرمایه
گذاری کرده اند .پروژه (هزینههای جنگ) مینویسند که
«قبل از شدت گرفتن اخیر خشونت در سوریه وعراق،
کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داد
که افغانستان ،با داشتن  3.7میلیون پناهنده در ماه جوالی
 2014و بیش از  700هزار بیجا شده داخلی ،برای سی و
دومین سال پیاپی بزرگترین تولید کننده پناهندگان جهان
درسال  2014باقی ماند».
نظر به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد ،از
سال  2002بدینسو بیش از  5.8میلیون افغان به کشور
شان برگشته اند .با این حال ،در ماه دسامبر  ،2014نزدیک
به  2.5میلیون پناهنده [ثبت شده و ثبت ناشده] افغانستان
در پاکستان زندگی میکردند و نزدیک به یک میلیون
دیگر در ایران زندگی میکردند .آخرین گزارش تفتیشی
اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان
(سیگار) نشان میدهد که وزارت امور خارجه (و برعالوه
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد که وزارت خارجه
متکی بر دادههای آن در مورد پناهندگان است) قادر
نیست به صورت مستقالنه صحت و سقم تعداد پناهندگان
افغان در پاکستان و ایران را معلوم کند .این در حالی است
که واشنگتن نزدیک به  1میلیارد دالر را از سال 2002
بدینسو در کمک به پناهندگان افغانستان در پاکستان
و ایران و برنامههای تسهیل عودت آنها به افغانستان و
کمک به عودت کنندگان و بیجاشدگان داخلی هزینه کرده
است .گزارش سیگار توضیح میدهد که «وزارت خارجه
امریکا در میان دیگر عوامل ،به پروژههای سال جاری
و سال آیندهی کمیساریای عالی سازمان متحد در امور
پناهندگان تکیه میکند تا به اطالع دادن درخواستهای
بودجه ساالنهاش به کانگرس ،برای برنامههای که هدف
شان کمک به پناهندگان افغان است ،کمک کند».
بدون دادههای دقیق ،بدست آوردن بودجه کافی برای
برنامههای [کمک] به پناهندگان افغانستان ،البی در
کانگرس برای وزارت خارجه دشوار خواهد بود» .در
همین حال ،افغانها با انقالب ،اشغال و جنگ در خط
مقدم آواره شدند.
در سال  ،2006پاکستان و کمیساریای عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان برنامهای را برا ثبت پناهندگان
عملی کردند؛ اما اداره ملی دیتابیس و ثبت ()NADRA
«از سال  ،2007زمانی که  2.2میلیون افغانی را که در

نویسنده :کرتین پتز

داخل مرزهای این کشور زندگی میکنند ،ثبت کرد؛
پناهندگان جدید را ثبت نکرده است» .یک مقام رسمی
اداره ثبت ،پناهندگان و مهاجرت ( )PRMبه سیگار گفت
که اداره ملی دیتابیس و ثبت «افغانهایی را که پس از
ثبت پناهندگان در سال  2007به پاکستان رسیده اند ،به
عنوان پناهنده در نظر نمیگیرد» .عالوه برآن ،سرپرست
یک خانواده به تنهایی میتواند ثبت کل خانواده را تمدید
کند ،به این مفهوم که پاکستان نمیتواند به صورت واقعی
صحت و سقم زنده بودن افراد ثبت شده را معلوم کند.
احتماال خانوادهها مرگ و میر شان گزارش نخواهند داد یا
پس از بازگشت به افغانستان کارتهای پناهندگی شان را
تحویل نخواهند داد و در عوض از آن برای عبور و مرور
آسانتر از مرز استفاده خواهند کرد.
یک نکته تکان دهنده در دادهها که توسط سیگار افشا
شد این است که در حالی که کمیساریای عالی سازمان
ملل متحد در امور پناهندگان برآورد میکند ساالنه 23
هزار پناهنده افغان در اردوگاههای پاکستان میمیرند،
حکومت پاکستان صرف  9مورد مرگ و میر را بین ماه
جنوری  2008تا ماه جون  2014گزارش داد .عالوه برآن،
افغانهایی که در پاکستان زندگی میکنند به طور فزایندهای
میان کابل و اسالم آباد و جنگ جاری در دو طرف مرز
لِه شده اند .رویترز به تازگی از خانواده مهاجری گزارش
داد که تمایلی به بازگشت به افغانستان ندارد؛ اما نمیتواند
– پس از حمله در پیشاور که در نتیجه آن احساسات
ضد حکومت افغانستان تشدید شد -در پاکستان بماند:
عبدالمنان گفت سر و کله پولیس در خانههای شان پیدا
شد و خواست اسناد شان را ببیند و آنها را تهدید کرد در
صورتی که نتوانند در هرچند روز یک هزار تا یک نیم
هزار کلدار بپردازند ،به زندان خواهد انداخت .عبدالمنان
گفت« :ما تصمیم رفتن گرفتیم ،گزینهای دیگری نداشتیم.
نتوانستیم یک و نیم هزار را بپردازیم»« .این خانه ماست و
ما جای دیگری برای رفتن نداریم».
در مورد پناهندگان افغانستان در ایران ،فقدان روابط میان
ایاالت متحده و این کشور مانع تالشها برای معلوم کردن
درستی یا نادرستی دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان میشود .هرچند وزارت خارجه
امریکا دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در
امور پناهندگان را با دادههای سازمانهای دیگری چون
کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان بین المللی
مهاجرت مقایسه میکند؛ اما برخی از این سازمانهای
نیز از دادههای کمیساریای عالی سازمان ملل در امور
پناهندگان استفاده میکنند.
مشکالت در پاکستان و ایران به یک طرف ،وزارت
مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان دستخوش فساد
بوده است و نتوانسته در اجرای استراتیژیای که در سال
 2012توسط گروههای مرتبط حکومتهای افغانستان،
پاکستان ،ایران و ایاالت متحده ،کمیساریای عالی سازمان
ملل متحد در امور پناهندگان و دیگران ساخته شد،
پیشرفت قابل توجهی داشته باشد .استراتیژی راه حلها

برگردان :حمید مهدوی

در پاسخ به کاهش تعداد عودت کنندگان و مشکالت
مداوم استقرار مجدد عودت کنندگان طرح شد .در حالی
که میزان عودت کنندگان افزایش یافته است ،بسیاری
از افغانها بدون هیچ داراییای [به افغانستان] میرسند
و جنبه مهم استراتیژی راه حلها توزیع مجدد زمین به
عودت کنندگان است .اما وزارت مهاجرین و عودت
کنندگان نتوانسته است به افغانهای عودت کننده به اندازه
کافی زمین تخصیص بدهد .یک ارزیابی مبارزه با فساد
در سال « 2013به رشوه ،جعل اسناد ،خویش خوری،
اختالس و خدمات مشتریان ناقص به عنوان موانع اجرای
این برنامه اشاره کرد».
در نتیجه ،وزارت خارجه امریکا تصمیمی اتخاذ کرد که
«سیگار» آن را برای متوقف ساختن تامین مالی وزارت
مهاجرین و عودت کنندگان «ضروری» میداند .در
عوض ،سیگار توصیه میکند که وزارت خارجه امریکا بر
تالشهای حکومت افغانستان در ریشه کن ساختن فساد
و ظرفیت سازی در وزارت مهاجرین و عودت کنندگان
نظارت کند و در صورتی که مناسب باشد ،کمک مالی به
این وزارت را از سر بگیرد.

مشکالت در پاکستان و ایران به یک
طرف ،وزارت مهاجرین و عودت
کنندگان افغانستان دستخوش فساد
بوده است و نتوانسته در اجرای
استراتیژیای که در سال 2012
توسط گروههای مرتبط حکومتهای
افغانستان ،پاکستان ،ایران و ایاالت
متحده ،کمیساریای عالی سازمان ملل
متحد در امور پناهندگان و دیگران
ساخته شد ،پیشرفت قابل توجهی
داشته باشد .استراتیژی راه حلها در
پاسخ به کاهش تعداد عودت کنندگان
و مشکالت مداوم استقرار مجدد
عودت کنندگان طرح شد .در حالی که
میزان عودت کنندگان افزایش یافته
است ،بسیاری از افغانها بدون هیچ
داراییای [به افغانستان] میرسند
و جنبه مهم استراتیژی راه حلها
توزیع مجدد زمین به عودت کنندگان
است .اما وزارت مهاجرین و عودت
کنندگان نتوانسته است به افغانهای
عودت کننده به اندازه کافی زمین
تخصیص بدهد .یک ارزیابی مبارزه
با فساد در سال « 2013به رشوه،
جعل اسناد ،خویش خوری ،اختالس
و خدمات مشتریان ناقص به عنوان
موانع اجرای این برنامه اشاره کرد».
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امتحانساالنه
سخیداد هاتف

در مکتبهای افغانستان چیزی هست به نام امتحان ساالنه .کسی
که در این امتحان کامیاب شود ،میتواند یک صنف باالتر برود و
اگر ناکام مباند ،ناگزیر باید دوباره یک سال در هامن صنفی که
هست درس بخواند.
یک امتحان ساالنهی دیگر هم هست که در آن قابلیت وزارت
داخله و امنیت ملی به آزمون گذاشته میشود .این امتحان هر ساله
در هجدهم سنبله برگزار میشود ،در سالروز کشته شدن فرمانده
فقید احمدشاه مسعود .در این روز ،معموالً عدهیی از اوباشان که
خود را رهروان آن فرمانده فقید میدانند ،با سالحهای رسد و گرم
(و بسیار گرم!)به کوچهها و جادههای پایتخت میآیند و به آزار و
اذیت و لتوکوب و حتا قتل شهروندان میپردازند .در پایان روز
یکی دو خانواده عزادار میشوند و مقامات حکومتی چند جمله در
بارهی نامناسب بودن این حرکات فراقانونی میگویند و کار متام
میشود ،تا یک سال دیگر.
آنچه در این میان جالب است این است که کمتر کسی از
دوستداران احمدشاه مسعود فقید در دولت از این مانورهای
اوباشان حامیت میکند .با وجود این ،کامال روشن است که وزارت
داخلهی کشور و نهادهای امنیتی هیچ متایلی به برخورد جدی با این
گونه رفتارهای غیرقانونی از خود نشان منیدهند .گویی به اشاره
و ایام میفهمند که دولت افغانستان یک دولت نیست ،بل هامن
رشکت سهامیای است که سهامداراناش بدون رس و صدا رعایت
همدیگر را میکنند .این به آن اطمینان میدهد که هرگز او را به
خاطر رسقتهایش از بیت املال مواخذه نخواهد کرد و آن به این
عالمت میدهد که بی تشویشی مانورهای غیرقانونی خود را بکند
و پروای کسی را نداشته باشد .این است که در امتحان ساالنهی
هجدهم سنبله ،امنیت ملی و وزارت داخلهی کشور پیوسته ناکام
میمانند.
آنچه این آزمون ساالنه افشا میکند اما بسی خطرناکتر از چیزی
است که در ظاهر به چشم میآید .این آزمون نشان میدهد که فساد
و ناکارآمدی و چشمپوشیهای مصلحت اندیشانه در این حکومت تا
کجا دولت وحدت ملی را از درون فروپاشانده است .تصور کنید که
وقتی ارکان این دولت (یا هامن سهام داران) برای مهار کردن چند
نفر اوباش در یک روز مشخص به هیچ توافقی منیرسند ،آنگاه که
پای رسنوشت یک والیت یا مقابله با فساد اداری در سطوح کالنتر
در میان باشد ،چه انتظاری از این حکومت میتوان داشت .به
همین خاطر هم هست که وقتی رسبازان اردوی ملی به محارصهی
طالبان در میآیند و نیاز فوری به کمک دارند ،سهام داران حکومت
مینشینند و چانه میزنند که از این وضعیت برای خودشان چه
حاصل میشود .حکومت نیست ،رشکت معامالت دشمنانی است
که تازه یاد گرفته اند با هم بخورند.
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تیریا واتر دال:
معیارهای زندگی در افغانستان تغییر کرده است
کمیته ناروی برای افغانستان یا  nACیک موسسه ناروژی
بوده که در سال  1980میالدی در اسلو (پایتخت ناروی)
تاسیس گردیده است .هدف اصلی این موسسه عبارت از
کمک و مساعدتهای طویلالمدت و بشر دوستانه به مردم
افغانستان در بخشهای صحت ،تعلیم و تربیه ،جامعه مدنی،
حکومتداری محلی و زراعت میباشد.
کمیته ناروی برای افغانستان ،به دور از هر گونه امیال سیاسی،
مذهبی و منفعت جویانه سعی مینماید تا با تطبیق پروژههای
انکشافی در بخشهای فوقالذکر روند توسعه ،بازسازی و
دموکراسیسازی را در افغانستان تسهیل ساخته و زمینههای
الزم را برای توسعه پایدار در افغانستان ایجاد نماید.
کمیته ناروی برای افغانستان در جریان  30سال کار در
عرصههای گوناگون انکشافی ،توانسته است بخش عظیمی
از مردم را در مناطق و والیت مختلف افغانستان (بدخشان،
غزنی ،فاریاب ،ننگرهار ،وردک ،لغمان و بلخ) از پروژههای
انکشافی دوامدار مستفید سازد.
اطالعات روز با آقای «تیریا واتر دال» رییس کمیته ناروی برای
افغانستان گفتوگوی کرده است .در ادامه به صورت پرسخ و
پاسخ این گفتوگو را میخوانید.
گفتوگو از الیاس نواندیش
اولویتهای کاری «کمیته ناروی» برای افغانستان چیست؟
 هدف اصلی یا الویت اصلی کمیته ناروی ،نشان دادن اتحاد و همبستگی میانمردم ناروی و افغانستان است .هدف ما اینست که یک افغانستان با صلح و ثبات
داشته باشیم و نیز بدون فقر و مشکالت اقتصادی .تعلیم و تربیه پایه اساسی یک
کشور است .همچنان تهیه و تولید مواد غذایی که ما با زارعین در این بخش نیز کار
میکنیم .همچنان در بخش صحت.
کمیته ناروی از آغاز تا کنون چقدر پول مصرف کرده و در کدام بخش؟
 از آغاز تاکنون مشکل است که بگویم .چون ما بیشتر از سی سال میشود که درافغانستان کار میکنیم .طبق آمار ساالنۀ ما ،بیش از  200میلیون دالر مصرف کردهایم.
این پول بیشتر در بخشهای تعلیم و تربیه ،صحت و معیشت به مصرف رسیده است.
مهمترین پروژههایی که این موسسه تطبیق کرده چه بوده و در کجا؟
 نخستین چیزی را که میخواهم بگویم تربیه قابلهها است .تقریبا  13فیصد تمامقابلههایی که در افغانستان تعلیم دیده ،توسط موسسه ناروی بوده است .در سال
 2000از هر 100هزار والدت 1100 ،مادر می ُمرد و میزان مرگ و میر مادران در
همین حد بود .اما حاال بعد از کارهایی که در این بخش توسط موسسه ناروی و دیگر
نهادها صورت گرفته ،از  1100به  327رسیده است .از آن زمان که مقایسه کنیم،
افغانستان در مقام  174بود ولی حاال به مقام  152رسیده است .هنوز این وضعیت
خوب نیست اما نسبت به گذشته بهتر است.
در بخش دوم تعلیم و تربیه است که در سال گذشته تنها  60هزار دانشآموز از
پروگرامهای ما مستفید شدهاند.
در بدخشان مقداری زیادی درخت کاشتهایم که این کار باعث میشود تا از
رانش زمین جلوگیری شود .در نتیجه خطرات رانش کمتر شده است .ما در غزنی
و بدخشان بیشتر از  1میلیون درخت مثمر و غیر مثمر کاشتهایم .درختان غیر مثمر
فقط سبزی دارند و از رانش زمین جلوگیری میکنند .درختان مثمر مثل سیب ،بادام
وغیره میباشد.
در والیاتی که کار میکنید ،آیا مشکالت امنیتی دارید یا با مشکالت امنیتی
مواجه شدهاید تا مانع تطبیق برنامههای تان شده باشد؟
 تا حاال مستقیماً باالی ما حمله نشده است .اما ناامنی در مناطقی که کار میکنیمبرای من و همکارانم تهدید کننده است .در هرجایی که میرویم باید خیلی محتاط
باشیم .فعال در بدخشان وضعیت خوب نیست و در فاریاب همچنان .مسیر راه شهر
غزنی و ولسوالیهای جاغوری -مالستان مشکل ساز است اما هنوز با همین شرایط
پروگرامهای خود را تطبیق میکنیم.
کمیته ناروی تنها موسسه فعال در مالستان و جاغوری است ،پالن های آینده
تان برای این دو ولسوالی محروم چیست و در کدام بخشها؟
 ما یکی از موسسههای فعال در این مناطق هستیم .ما تطبیق پروگرامهای خود رادر جاغوری و مالستان ادامه میدهیم و همچنان در والیت غزنی و ولسوالی اندر.
ما از کابل برنامه نمیسازیم .با مردمان محل ،داکتران ،دهقانان ،شاگردان ،دختران و
پسران صحبت میکنیم و از آنان میپرسیم که چه نیاز دارند و چه میخواهند .ما در
این وقتها مصروف برنامه سازی برای سه سال تا سال  2018هستیم .یک بخش
عمده این برنامهریزی تعلیم و تربیه است که از دوره پیش از مکتب شروع و تا آخر
صنف دوازده را در بر میگیرد .بخش عمدۀ در تعلیم و تربیه ،تعلیم و تربیه تخنیکی
است .در افغانستان داکتر و انجنیر به سطح باال داریم ولی یک تعداد زیادی از مردم
هیچ سواد و مهارت شغلی ندارند .در این میان آنهایی که استعداد کار را دارند،
همرایشان کار میکنیم .همه ساله تعدادی زیادی از مکاتب فارغ میشوند اما کار
نیست و بیکارند .ما به آنان کمک میکنیم تا برای خود شان و با داشتن شرایط خاص
شان ،یک کار را شروع کنند .به دهاقین آموزش میدهیم و کمک میکنیم تا از

آسان خواهد بود که همیشه به مشکالتی
که داریم نگاه کنیم ،اما خوبست که گاهی
به فرصتها هم نگاه کنیم .یک چیزی
که افغانستان را منحصر به فرد میسازد،
گوناگونی اقوام است .مثل رنگهای
بال ِشتی که توسط گروه خودی زنان در
بدخشان از رنگهای مختلف ساخته شده
است .آنچه را ما از رسانهها میخواهیم
این است که همیشه دنبال چیزهای منفی
نباشند بلکه گاهی به دنبال این هم باشند
که نکتههای مثبت در کجاست .شما
در دفتر ما میبیند که از اقوام مختلف
کارمند داریم که باهم نه تنها همکار بلکه
دوستان صمیمی هم هستند .این یک امید
است برای افغانستان.
زمین شان چطور برداشت بیشتر و بهتر بکنند .ما نمیخواهیم که افغانستان همیشه به
ما یا کشورهای دیگر وابسته باشد .به همین خاطر با حکومت محلی و شوراها کار
میکنیم تا کم کم این مسئولیت به عهده خود مردم افغانستان باشد اما این کار یک
وقت را در بر میگیرد.
تا بحال در راستای تطبیق برنامههای تان با مشکلی که خود دولت افغانستان
خلق کرده باشد ،مواجه شدهاید؟ مثال درخواست رشوه از سوی مقامات دولتی
چه در کابل یا والیات.
 روبهرو نشدهایم .چون خود دولت ،شورا و مردمی که همرای شان کار میکنیممیفهمند که ما پول زیاد نداریم .ما خود را خیلی نشان نمیدهیم که با موتر لوکس
برویم یا بگوییم ما پول داریم .ما میرویم میگوییم که ما این توانایی را داریم که
برای تان یاد بدهیم چطور از کچالو برداشت بهتری کنید .برای همین آنها از ما
چیزی بیشتر از این توقع ندارند.
از کار تان در بخش جامعه مدنی ،دموکراسی ،حقوق بشر و بازسازی راضی
هستید؟
 کاری را که ما میکنیم برایش میگویند «حرکت در سطح پایین یا کف» .بعضیاز انجوها هستند که با اشخاص پولدار رابطه دارند ،ما همرای آنها کار نمیکنیم.
ما با گروپهای خودی کار میکنیم .مثال یا یک گروپ زنانی که در یک قریه
شکل گرفته و برای شان کار میکنند یا گروپی از دهقانان که میخواهند یک کاری
بکنند .دفتر ما از تمام کشور ناروی عضو دارد .بعضی از آنها نارویژی اصیل هستند
و خیلیهای شان افغانی-نارویژی .کارهای ما داوطلبانه است .ما در افغانستان در
حدود  280کارمند داریم که تنها یک درصد آن خارجی است 36 .فیصد از طبقه
اناث هستند .همچنان کارمندان ما از تمام اقوام افغانستان میباشند .ما همرای کسانی
کار میکنیم که آنها نمیخواهند برای خود پول جمع کنند؛ مثل انجمن دهاقین،
انجمن زنان در یک منطقه یا انجمنهای دیگری که واقعاً نیاز به کمک دارند .تجربه

ما در  NACخوب بوده .در سه والیت بدخشان ،فاریاب و غزنی خوب بوده است.
یکی از اصول ما دموکراسی و دموکرات بودن است .طوریکه بورد ما در ناروی
هم براساس انتخابات رییسش انتخاب میشه .و همچنان با ارگانهای دیگری هم که
کار میکنیم باید دموکراتیک باشند همچنان آنهایی که دارند به طرف دموکراتیک
شدن در حرکت اند .ما با مکاتب کار میکنیم و از مرحله اول یاد میدهیم که
شاگرد به استاد احترام کند و استاد به شاگرد .چون احترام به یگدیگر زیربنای اولیه
دموکراسی است.
حقوق بشر همرای دموکراسی یک رابطه تنگاتنگ دارد .هر پروژۀ که ما انجام
میدهیم مرتبط به حقوق انسان است .اگر صحت است ،اگر تعلیم و تربیه است
یا اگر زراعت .در بخش تربیه قابلهها ما کریکولم جداگانه داریم که یکی از آن
حقوق زن و اطفال است و همچنان حق داشتن تعلیم و تربیه .به آنها یاد میدهیم
که چطور به حقوق زنان و اطفال باید رسیدگی شود .وقتی در مورد حقوق بشر،
مخصوصاً حقوق زن ،صحبت میکنیم مردم فکر میکنند که یک دیدگاه غربی
است .ما کوشش میکنیم از قران مجید استفاده کنیم که در آن گفته شده تعلیم و
تربیه حق مرد و زن است.
در مراکش ،اولین دانشگاه و قدیمیترین دانشگاه در شهر « ِفس» توسط یک زن
مسلمان تقریباً هراز سال پیش ایجاد شد که هنوز هم فعال است .این دانشگاه نسبت
به تمام دانشگاههای غربی قدیمیتر است.
شما سی سال است که در افغانستان کار میکنید ،از آن زمان تا کنون در زندگی
مردم افغانستان تغییر ایجاد گردیده است؟
 معیارهای زندگی تغییر کرده است .برای تغییر و پیشرفت باید کمی حوصله داشتهباشیم .در سال  1998که در کابل آمدم در آن زمان یک میلیون طفل به مکتب
میرفت ولی حاال هشت یا نُه میلیون طفل به مکتب میرود و این یک تغییر بزرگ
است .ما هنوز هم باید اطفال بیشتری را در مکاتب داشته باشیم و روی کیفیت
مکاتب کار کنیم .قبال هم گفتم که تعداد مرگ و میر مادران از هر  100هزار 1100
نفر بود ولی حاال به  350نفر رسیده و این نشان میدهد که استانداردهای زندگی در
افغانستان باال رفته است.
مشکل اصلی فعال کار است که به اندازه کافی وجود ندارد .همچنان امنیت و فساد
از بزرگترین مشکالت است .قبال شما  20یا  30متر زمین را حفر میکردید به آب
میرسیدید ولی حاال نیاز است تا  150متر حفر کنید تا به آب برسید ،این یک مشکل
است.
سی سال کار شما قابل ستایش است .از دید شما نتایج مثبتی که فعالیتهای
کمیته ناروی بر زندگی مردم افغانستان گذاشته ،چه است؟
 نجات جان مادران و اطفال توسط تعلیم و تربیه قابلهها ،فراهم آوری محیط تعلیمو تربیت در اطراف و کمک به دهاقین برای کشت بهتر و موثرتر برای مواد غذایی.
اینها نکات مثبت اند .از زمانی که اتحاد شوری در افغانستان بود ،از آن زمان تاکنون
هستیم و این هم یک نکته مثبت است که میخواهیم نشان بدهیم که ما در کنار مردم
افغانستان هستیم و مردم افغانستان تنها نیست.
و سخن پایانی
 آسان خواهد بود که همیشه به مشکالتی که داریم نگاه کنیم ،اما خوبست کهگاهی به فرصتها هم نگاه کنیم .یک چیزی که افغانستان را منحصر به فرد میسازد،
گوناگونی اقوام است .مثل رنگهای بالِشتی که توسط گروه خودی زنان در بدخشان
از رنگهای مختلف ساخته شده است .آنچه را ما از رسانهها میخواهیم این است
که همیشه دنبال چیزهای منفی نباشند بلکه گاهی به دنبال این هم باشند که نکتههای
مثبت در کجاست .شما در دفتر ما میبیند که از اقوام مختلف کارمند داریم که باهم
نه تنها همکار بلکه دوستان صمیمی هم هستند .این یک امید است برای افغانستان.
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پاتریک کاکبرن

ترجمهی حکمت مانا

بخش بیستوچهارم

یادداشتهایسخیدادهاتف
آماج آسان

ششم
چگونه جهادیها قیام سوریه را دزدیدند
درست پس از حمالت گا ِز سمی سارین در مناطق شورشی
دمشق در اگست  ،2013من همراه با راضان زیتونه -یک وکیل
حقوق بشر که از طریق اسکایپ ،از مقر اپوزیسیون دولت
سوریه در دوما ،شرق دمشق ،صحبت میکرد ،-در برنامهای
تلویزیونی ظاهر شدم .خانم زیتونه ،گزارشی قدرتمند و
احساساتی و سراسر باورکردنی ،از آنچه اتفاق افتاده بود
ارایه کرد .او در توصیف اینکه مردم چگونه برای پیداکردن
نجاتیافتگان ،در و پنجرهی خانهها را میشکستند ،گفت:
«من در عمرم این تعداد کشته ندیده بودم .دکترها در چند مرکز
صحی ،در حالی که برای نجات قربانیان گا ِز سارین ،بیوقفه
تالش میکردند ،با ناامیدی اشک میریختند .هربار ،اجساد
پانزده تا بیست تن را در یک گور میانداختند» .او با لحنی
توهینآمیز ،هرگونه تصوری درمورد اینکه جنگجویان از
سارین استفاده کرده باشند را مردود دانست و گفت« :شما فکر
میکنید ما مردمی تا آن حد دیوانه هستیم که کودکان خودمان
را بکشیم؟»
زیتونه ،سالها از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و برای بیش
از یک دهه ،چنان وکیل بااعتباری بود که توانست حمایت
جهانی بسیاری را برای اپوزیسیون سوری جلب کند .اما در
 8دسامبر  ،2013افراد مسلح وارد دفتر کار او در دوما شدند
و او و همسرش را ،همراه با وئل حمدا و دو فعال مدنی دیگر
سمیرا الخلیل و ناظم الحمیدی ،-با خود بردند .تاکنون خبریاز آنها در دست نیست .گفته میشود «ارتش اسالم» ،گروهی
در مناطق تحت تصرف شورشیان در دمشق که بهعنوان
موازنهای دربرابر جبههی النصره توسط عربستان سعودی ایجاد
شده است ،در ربودن آنها دست داشتند .هرچند ،این گروه
هرگونه دخالت در آن را رد میکند .یاسین الحج صالح ،شوهر
سمیرا الخلیل ،به شبکهی آنالین المانیتور گفت« :زیتونه و
سمیرا ،هردو ،عضو یک جنبش سکوالر ملی بودند و همین
باعث شد تا فرقههای اسالمیست که به استبداد گرایش دارند،
با آنها دربیفتند».
حوادثی مانند اختطاف و ناپدیدشدن خانم زیتونه و دیگران،
در سایر مناطق سوریه نیز رخ میدهد .شورشیان ،در تمام
نقاط تحت کنترل خود ،فعالین حقوقی و مدنی را میکشند یا
وادار به فرار میکنند .معموال این حوادث زمانی رخ میدهند
که فعالین ،از آنها بهدلیل کشتار و شکنجه و دیگر جنایات،
انتقاد میکنند .انقالبها در کشت ِن بهترین حامیان و طرفداران
اولیهی خود مشهور هستند ،اما در کمتر جایی از دنیا ،چنین













اتفاقی ،با سرعت و سبعیتی که در سوریه رخ میدهد ،صورت
گرفته است.
چرا قیام سوریه ،که نخستین طرفداران آن ،خواستار
جایگزینشدن استبداد با یک دولت سکوالر غیرفرقهای
و متعهد به قانون و دموکراسی بودند ،اینگونه در تحقق
آرمانهایش شکست خورده است؟ سوریه ،به درون یک
جنگ داخلی فرقهای ترسناک سقوط کرده است که در آن،
دولت بهگونهای بر روی شهروندان خود بمب میریزد که
گویی قلمرو دشمن است .اپوزیسیون مسلح دولت نیز ،که
تحت تسلط جهادیهای َسلَفی قرار گرفته است ،علویها و
مسیحیان را تنها بهخاطر مذهبشان قتل عام میکند .مردم
سوریه ،باید میان یک دیکتاتوری خشن ،که قدرت را با یک
ریاست و سرویسهای امنیتیِ دَدمنش انحصار کرده است،
و اپوزیسیونی که به صورت کودکان ،بهخاطر کفرگوییهای
ناچیز شلیک میکنند و عکس سربازان قطعهقطعهشده را به
والدین آنها میفرستند ،یکی را انتخاب کنند.
سوریه ،امروز شبیه به لبنان در زمان پانزده سال جنگ داخلی
در طول سالهای  1975تا  1990است .من همین اواخر در
حمص بودم؛ شهری که زمانی بهخاطر تنو ِع پرجنبوجوشی
که داشت مشهور بود و اینک به شهر ارواح تبدیل شده است،
با ساختمانهایی رهاشده که در اثر آتش توپخانه و بمباران،
ویران شدهاند .دیوارهایی که هنوز ایستادهاند ،چنان در اثر
آتش مسلسل سوراخسوراخ شدهاند که گویا کرمهای بزرگی،
دیوارها را خورده باشند.
حلب ،که زمانی بزرگترین شهر کشور بود ،تقریبا خالی از
سکنه شده است .نیروهای دولتی ،در حال پیشروی هستند اما
از آنجا که در قلمرو وسیعی پخش شدهاند ،نمیتوانند شمال
و شرق سوریه را پس بگیرند ،مگر اینکه ترکیه مرزش را ببندد.
موفقیتهای دولت ،جهادیها را درمقایسه با نیروهای میانهرو
بیشتر تقویت میکند ،زیرا جنگجویان سرسختی دارند که
هرگز حاضر به تسلیم نیستند .بنابراین ،درحالیکه ارتش سوریه
به کمک بمبهای بشکهای در حلب پیشروی میکنند،
نیروهای آن عموما با جبههی النصره -نمایندهی رسمی القاعده
و گروه َسلَفی احرارالشام که توسط قطر و ترکیه حمایت
میشوند -میجنگند .دولت تالش میکند تا موفقیتهایش
را در دمشق و حمص که در آن شورشیان را محاصره کردند،
تکرار کند تا بتواند به توافقی برسد که درنتیجهی آن ،شورشیان
تسلیم شوند .اما برعکس ،مناطق تحت اشغال شورشیان در
شرق حلب ،اهمیت بیشتری دارد .زیرا هم به مقر شورشیان
نزدیک است و هم به مرز ترکیه .سقوط آن ،میتواند به
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معنای شرو ِع پایانِ قیام باشد؛ چیزی که حامیان خارجی آن،
نمیخواهند اتفاق بیفتد.
وضعیت اسفبار انقالب سوریه ،برخاسته از اختالفات عمیق
سیاسی ،اقتصادی و مذهبی کشور پیش از  ،2011و نحوهی
بهرهبرداری و دخالت کشورهای خارجی از آن است .اولین
راهپیماییها ،بهدنبال قیام مردمی یا بهار عربی در تونس ،مصر،
لیبی ،یمن و بحرین به راه افتاد .این راهپیماییها ،درنتیجهی
واکنش بیشازحد نیروهای امنیتی دولت که به سمت
راهپیمایان آتش گشود ،بهسرعت گسترش یافت .واکنش
مسلحانهی نیروهای امنیتی ،باعث شد تا جمعیت بیشتری
از مردم برانگیخته شوند و دست به مقاومت مسلحانه بزنند.
دولت تاکید میکند که تظاهرات ،آنگونه که بهنظر میرسید،
در ابتدا نیز صلحآمیز نبود و در همان مراحل اولیه ،نیروهای
دولتی مورد حملهی مسلحانه قرار گرفتند .این ادعا تااندازهای
حقیقت دارد ،اما اگر قصد اپوزیسیون ،بهدامانداختن دولت در
یک واکنش تنبیهی زیانبار بوده است ،باید بگویم که بیشتر از
آنچه حتا در رویا میتوانستند ببینند ،موفق شدهاند.

حلب ،که زمانی بزرگترین شهر
کشور بود ،تقریبا خالی از سکنه
شده است .نیروهای دولتی ،در حال
پیشروی هستند اما از آنجا که
در قلمرو وسیعی پخش شدهاند،
نمیتوانند شمال و شرق سوریه را
پس بگیرند ،مگر اینکه ترکیه مرزش
را ببندد .موفقیتهای دولت ،جهادیها
را درمقایسه با نیروهای میانهرو بیشتر
تقویت میکند ،زیرا جنگجویان
سرسختی دارند که هرگز حاضر به
تسلیم نیستند .بنابراین ،درحالیکه
ارتش سوریه به کمک بمبهای
بشکهای در حلب پیشروی میکنند،
نیروهای آن عموما با جبههی النصره
نمایندهی رسمی القاعده و گروهسلَفی احرارالشام که توسط قطر و
َ
ترکیه حمایت میشوند -میجنگند.

من گاه سعی میکنم در موقعیت کسانی بایستم که از
هزارهها نفرت دارند و به هر روش ممکن جهد میورزند
که به این مردم آسیبی برسانند .میخواهم بفهمم که چرا
در برابر هزارهها این قدر تبعیض دارند و خشمگین اند.
معموال به جایی نمیرسم .یعنی خیلی سخت است که
یک آدم بافکر برای چنین نفرت بیپایهیی منطق قابل درکی
بیابد.
هزارهها در تاریخ افغانستان هرگز مردمی مهاجم نبوده اند.
در جایی ثبت نشده که این مردم بر جایی یا بر مردمی
هجوم آورده باشند و مایهی رنج و حرمان و آوارهگی
مردمان دیگر شده باشند .مردم هزاره حتا مردمی تنبل هم
نبوده اند که کسی بگوید آنان از بس با ِر دوش جامعه بوده
اند ،رفته رفته در نزد دیگران منفور شده اند .برعکس،
تقریبا همهگان بر این قول اتفاق دارند که این مردم از
سختکوشترین مردمان این مملکت اند .از منظر قدرت
که نگاه کنیم ،باز به جایی نمیرسیم .اینطور نبوده که
هزارهها روزی و روزگاری بر سر قدرت بوده باشند و با
سوءاستفاده از اقتدار خود بر دیگران ستم کرده باشند و
اینک مردمان دیگر به خاطر آن خاطرههای وحشتناک از
روزگار اقتدار هزارهها ،از این مردم متنفر باشند .مردم
هزاره ثروتی هم ندارند و نداشته اند که سبب حسادت
دیگران شده باشد...
پس چرا این همه تبعیض در برابر هزارهها وجود دارد؟
منطق این تبعیض چیست؟ فرض کنید یک جوان تحصیل
کردهی هزاره برای یافتن شغل مناسبی به جایی(مثال به
وزارتخانهیی) مراجعه میکند .آن آدمی که به محض
دیدن او ناراحت میشود و با خود عهد میکند که به او
کار ندهد ،به خود چه میگوید؟ اگر بخواهد لحظهیی
فکر کند که چرا و با چه دلیلی ،که برای خودم قابل قبول
باشد ،من در برابر این فرد هزاره تبعیض روا میدارم ،پاسخ
منطقی خودش به خودش چه خواهد بود؟
شاید اصال جستوجوی منطق در پدیدهیی به نام تبعیض
کار درستی نباشد .به نظر میرسد تبعیض به خاطر همان
بی منطقیاش تبعیض است و اگر منطق میداشت دیگر
تبعیض نبود .کسی که تبعیض میکند فقط یک کنش
نفرتبار را در برابر هزارهها تکرار میکند و هرگز در بارهی
منطق کار خود نمیاندیشد .کس یا کسانی به او القا کرده
اند که هزاره بد است و باید از او متنفر بود و او به سادهگی
همان آموزه را ،بی تفکر و تامل ،تکرار می کند.
اما این سکه یک روی دیگر هم دارد .هزارهها نیز میتوانند
در هر رفتاری که موید عمل و نظر شان نباشد ،تبعیض
بخوانند و ببینند .آن هزارهیی که درست درس نخوانده و
در رقابت برای دانش کوتاه آمده و عقب افتاده ،نیز ممکن
است رد شدن خود در هر کار و موقعیتی را محصول
تبعیض اجتماعی بداند .یعنی او هم ممکن است بدون
تفکر و تامل فقط یک کلیشه را تکرار کند.
اینگونه ،تبعیض ورزیدن و متهم به تبعیض کردن آسان
میشود .و در همین آسانی است که فرصت بهتر شدن
گسترهی حیات جمعی از دست میرود و صدا به صدا
نمیرسد.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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 4راهکار مغزی در صبح برای موفقیت!

بگو مگو از
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هفتۀ پیش در جنب هیئتی اتحادیۀ اروپا سفری به تهران
داشتم .چهارم سپتامرب ،دانشگاه تهران هامیشی اکادمیک
پیرامون «یازدهم سپتامرب ،روزی که جهان را دیگرگون کرد»
راه اندازی کرده بود که من یکی از سخنرانان آن بودم.
اینک شمۀ از سخنرانی کوتاه من در این هامیش:

یازدهم سپامرب سال 2001
• از آن روز به این سو ،نیم ملیون انسان به گور شدند ،بیشتر از یک ملیون آواره و دهها
شهر و شهرک نابود گردیدند.
• پس از جنگ رسد ،این بزرگترین آمار قربانیان در جهان است .نود در صد قربانیان این
جنگ مسلامنان هستند و فقط ده در صد وابستهگان سایر ادیان جهان.
• افغانستان ،عراق و سوریه بیشرتین قربانیان را دارند.
سه تیوری برای ریشهیابی این جنگ:
• نبود عدالت اجتامعیِ جهانی و رویکردهای استعامر جدید در برابر جهانی تحت فشار؛
• تعمیم هژمونی حاکم فکری/دینی در برابر سایر ادیان «جنگ متدنها»؛
بحران (قابل مدیریت) در گسرتۀ بیناملللی برای دستیابی امریکا به منابع مهم
ِ
• ایجاد
نفتی.
پیامدها:
• تغییر راهبردی در ژیوپولیتیک جنوب و مرکز آسیا و خاور میانه؛
• ظهور و حضور نیروهای رزمی گرم و رسد و استقرار آن در مهمترین جایگاههای جهان؛
• تقویت و حاکمیت هژمونی ایدیالوژی لیربالیزم همراه با پشتوانه ادیان حاکم در غرب.
چالشها:
• گسرتدهگی بنیادگرایی دینی (نهتنها گروههای اسالمی بلکه سایر ادیان)؛
• شکلگیری گروههای خطرناک ،مسلح با راهبردها و تجهیزات ناشی از غرب؛
• انسداد برنامههای دولت ـ ملتسازی و ضعف استمرار در نظامهای «پس از جنگ» یازده
سپتامرب.


Abdullah Ahmadi
آیا برجهای دو قلوی دیگری فرو نخواهد ریخت؟!
امروز یازده سپتامبر بود .سالگرد حمله به برجهای دو قلوی مرکز
تجارت جهانی آمریکا توسط گروه القاعده که باعث کشته شدن
بیش از سه هزار نفر غیر نظامی گردید .این حمله تروریستی باعث
شد که آمریکا برای مبارزه با القاعده به عنوان یک گروه تروریستی
به پناهگاهشان در افغانستان حمله کند .با وجود اینکه آمریکا از طالبان درخواست کرد که اسامه بن
الدن ،رهبر این گروه را به آمریکا تحویل بدهند و نظامیان القاعده را در افغانستان پناه ندهند و در
عوض آمریکا از اتحاد شمال بر ضد طالبان حمایت نخواهد کرد .اما طالبان از همکاری با آمریکا
سر پیچی کردند  .نیروهای آمریکایی نیز با حمایت از اتحاد شمال حمالت سنگینی را بر مواضع
طالبان آغاز نمودند که در مدت کوتاهی فرمانروایی طالبان که با وحشت و دهشت همراه بود ،در
هم شکسته شد.
از زمان واقعه یازده سپتامبر و حمله آمریکا بر مواضع طالبان در افغانستان و در نهایت شکست نسبی
آنها تقریبا چهارده سال میگذرد .با وجود اینکه بعدآ نیروهای ناتو به دستور شورای امنیت ملل
متحد نیز در ماموریت مبارزه با تروریسم سهیم شدند و در کنار سربازان افغانستان با تروریستان
به نبرد پرداختند ،ولی هنوز هم تروریستان نیرومند هستند و روزانه از شهروندان قربانی میگیرند.
بعد از گذشت چهارده سال مبارزه علیه تروریزم ،ماموریت »ناتو« به رهبری آمریکا در افغانستان
خاتمه پیدا کرده است .ولی متاسفانه در این اواخر گروه تروریستی جدیدی زیر نام داعش در
افغانستان سر بلند کرده است .گروه تروریستی داعش هم در جنوب و هم در شمال کشور صاحب
پایگاه و نیرو شده اند و این خطر بزرگی برای امنیت و ثبات افغانستان و منطقه به حساب میآید.
جامعه جهانی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل متحد ،نباید جنگ علیه تروریسم در افغانستان
را خاتمه یافته به حساب آورند .اگر باز هم افغانستان به فراموشی سپرده شود و جامعه جهانی این
کشور را در مبارزه علیه تروریزم تنها بگذارند ،شاید باز هم النههای هراس افگنی در گوشه و کنار
این سرزمین به وجود بیاید و باز هم افغانستان خانه امن تروریستان بین المللی شود .و آنگاه نه تنها
که افغانستان و مردمش از این وضع آسیب میبینند که دود این آتش ،چشم کشورهای منطقه را نیز
خواهد سوزاند و حتا شاید برجهای دو قلوی دیگری نیز در گوشه و کنار جهان فرو خواهد ریخت!


Jawid Kohistani
سالم و عرض ادب به دوستان :
چند روز قبل از قول نزديكان خانواده مال عمر در آخر خط
طلوع گفته بودم كه اعضاى خانوادهاش گفته بودند كه ما جنازه
مال عمر و محل دفناش را نمىدانيم و صرف تصوير چهره
مردهاش را به ما نشان دادهاند .حال تصاوير مرگ او پخش شده
و تصويراش در تابوت كه به مشقت جان داده و سخت شكنجه شده است .اعتماد به پاكستان اين
پيامد را دارد .آنها كه مقاومت را و مسعود را توهين مىكنند ،چه بگفتن دارند ،متاسفم كه هنوز
مزدوران بىشمارى زير پوست اين شهر و كشور به منافع آنها فعاليت دارند .


Mohammad Nateqi
11سپتامبر چه منافع و مضرات داشت؟
چهارده سال از این رویداد بی نظیر در تاریخ آمریکا گذشت.
آمریکا مدعی است که به دنبال آن امارت طالبان که نظام
تروریستی برای القاعده شمرده میشد ،را نابود کرد و رهبر القاعد
را کشت و خالصه اینکه بعد از  11سپتامبر القاعده روزگار
مناسب ندارد .مردم افغانستان هم از شر یک رژیم تاریک اندیش آزاد شد و فضای بسیار متفاوت
و نو در افغانستان پیش آمد .اینها دستآوردهای پس از 11سپتامبر است اما اگر هدف از حضور
غرب تامین امنیت بود باید بگویم که در این عرصه و دیگر ساحتهای زندگی حکومت افغانستان
و غرب ناکام مانده اند .در طلوع به همین نکات اشاره داشتم .شما چه نظر دارید؟

وقت بیدارشدن است؛ یک روز کاری کامل
پیش روی شامست .پروژههایی که باید
انجام ش وند ،با اف رادی باید مالقات و با
دوستان تجدید دیدار شود .صدای ساعت
تان را ب رای بار سوم م یشنوید و فقط غر
یزنید! بعد از یک ساعت باالخره بیدار
م 
م یشوید ...اما آیا واقعا این به رتین راه رشوع
صبح تان است؟ نحوه رشوع روز چیزهای
زیادی را در مورد رسنوشت تان در زندگی
آشکار م یکند .آیا قانع هستید یا ح ریص؟
موف قت رین اف راد پ رباز ِدهت رین کارهای شان
را در اولین ساعات صبح که دیگ ران در
خ واب هستند ،انجام م یدهند.
وارن زون این موضوع را به به رتین شکل
ممکن م یگوید« :من وقتی م یخ وابم که
مرده باشم ».البته شام نباید خ واب را هم
ف راموش کنید .خب چگ ونه م یتوانید به
فردی موف قتر و با انگیزهتر تبدیل شوید؟
پاسخ من همیشه یکسان است :صبح زود
از خ واب بیدار شوید .همه اف راد ،صبح -کار
مت ولد من یش وند ،اما همه ما م یتوانیم به
فردی صبح -کار بدل شویم .در حالی که
برخی از ما ب رای بلندشدن از رخ تخ واب
به کمی فشار نیازمندیم ،همه ما توانایی این
را داریم که ب رای داشنت روزی پ رباز ِده از رس
جای خود بپ ریم! در این جا چهار گزینه
مغزی را معرفی م یکنیم که شام م یتوانید
ب رای رسعت بخشیدن به کسب اهداف تان
از آنها استفاده کنید:
 -1ساعت را کنار تخت نگذارید
اگر گزینه ( Snoozeچرت) در کنار بالش
تان باشد ،احتامالن آن را فشار م یدهید و
م یگویید پنج دقیقه بیش رت! مطالعات نشان
م یدهند که شام با پنج دقیقه خ واب بیشرت
اس رتاحتی نکردهاید .این کار نیازمند خ واب
 REMاست که بعد از  30دقیقه خ واب بی
وقفه روی م یدهد ،چیزی که با وجود زنگ
زدن ساعت در هر  5دقیقه اتفاق من یافتد.
حرکت رسیع چشم در خ واب را ()REM
م یگویند که ششمین مرحله از خ واب
است که در آن بدن در حالت خ واب عمیق
به رس م یبرد ولی واکنش مغز در حالت
بیداری ست.
به رتین کاری که م یتوانید ب رای رشوع روزتان
انجام دهید این است که ساعت زن گدار یا
م وبایل تان را در گوشه دیگر اتاق ق رار دهید
تا مجبور شوید ب رای خاموش کردن آن

حرکت کنید ،آزاردهندهت رین صدای موجود
را نیز انتخاب کنید که من یتوانید صدایش
را تحمل کنید تا به خاطر آن هم که شده
رسیع حرکت کنید.
 -2پردهها را بکشید ،از نور صبحگاهی
آفتاب استفاده کنید
انسانها متایل دارند در یک ریتم شبانه
روزی کار کنند؛ بیدارشدن با طلوع آفتاب و
خ وابیدن در هنگام غروب .ما ب رای شکسنت
این ریتم باید از مسیر خود خارج شویم .ما
این کار را با بیدارماندن شبانه و مشاهده
تلویزیون ،چک کردن ایمیل و سعی در
شکسنت رکورد انگری برد در گوشی تلفن
مان م یکنیم .اگر تبل تتان را روشن نگه
دارید ،بدن تان را ب رای حضور مشکالت
سالمتی مثل افرسدگی ،کاهش سیستم
دفاعی بدن و چاقی آماده م یکنید .این
مشکالت پیامدهایی واقعی هستند که
ممکن است روی بازدهی بالقوه شام در
طول زمان اثر بگذارند.
اگر م یخ واهید خ واب شبانه خ وبی داشته
باشید ،نباید عامل پرت کننده ح واس وجود
داشته باشد .گوشی هم راه تان را در آن طرف
اتاق بگذارید ،چ راغ را خاموش کنید ،پردهها
را بکشید .باید تاریکی کامل ایجاد کنید.
زمانی که بیدار م یشوید ،باید برعکس این
عمل کنید .پردهها را کنار ب زنید ،چ راغها را
روشن کنید و موسیقی پ رانرژی بگذارید!
دلیل خ وبی ب رای بیدارشدن ب رای خود
بیاورید!
 -3زمانی برای شاداب شدن
ب رای ایجاد بیداری و هوشیاری صبحگاهی،
صبح تان را با دوش گرفنت آغاز کنید.
عمل دوش گرفنت باعث آزاد شدن دوپامین

م یشود .مادهای شیمیایی که شام را در
حالتی شادتر و آرامتر ق رار م یدهد .شام
با دوش گرفنت به رتین ایدهها را به دست
خ واهید آورد .مزیت دیگری در رشوع
روزتان با دوش گرفنت وجود دارد که بین
روزی پ ربازده و روزی پر از ناامیدی متایز
ایجاد م یکند.
 -4به چیزی شور و شوق داشته باشید
تا برای بیدارشدن از خواب و داشنت
آن لحظه شامری کنید
ب هخاطر دارید که در زمان کودکی
صب حهای تعطیل با چه ذوق و شوقی
ب رای دیدن کارتونهای مورد عالقه تان از
خ واب بیدار م یشدید؟ رسزندگی در هنگام
بیدارشدن مزیتی ست که کودکان نسبت
به بزرگساالن دارند .خب ،آخ رین باری که
ب رای دیدن یک کارتون از خ واب بیدار شده
اید ،چه زمانی بوده است؟ شام باید هامن
هیجان را در پروژهها و اهدافی که نسبت
به آنها ذوق و شوق دارید ،پیدا کنید.
انگیزهای پیدا کنید که حتا قبل از به صدا
درآمدن ساعت از جا بلند شوید .زمانی که
این کار را انجام دادید ،با اف راد دیگری نیز
ارتباط برق رار کنید که به آرمانهای شام
عالق همند باشند.
یک شبکه پشتیبانی ایجاد کنید تا در
هنگام روزهای دش وار آینده ،شام را با انگیزه
نگه دارند و اجازه توقف به شام ندهد.
با اتخاذ این چهار عادت در ب رنامه
صبحگاهی تان ،تعهد بیشرت و انرژی
بیشرتی پیدا کنید و به انسان خونرسدی
تبدیل شود که آماده است حتا قبل از
صبحانه به سوی مشکالتی یورش بربد.
(ب رت رینها)
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احتمال غیبت داوید سیلوا
مقابل یوونتوس

داوید سیلوا ،هافبک اسپانیایی
منچسرتسیتی ،در بازی تیم ملی اسپانیا ب رابر
مقدونیه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شد.
سیتی که صدرنشین بالمنازع لیگ برتر
انگلیس در پایان هفته چهارم است ،امروز
یک بازی حساس در زمین کریستال پاالس
پیش رو دارد .مانوئل پیگرینی ،رسمربی آبی
های منچسرت ،در نشست خربی دیروز خود
تایید کرد که داوید سیلوا ،بازی امروز را از
دست داده است.
او به خربنگاران گفت ":سیلوا از ناحیه

زانو مشکل دارد و اگر امروز بخواهم از او
ب رابر پاالس استفاده کنم ،ریسک بزرگی را
قبول کرده ام .یک رضبه دیگر به زانوی او
ممکن است بسیار خطرناک باشد.با این
حال امیدوارم او به بازی ب رابر یوونتوس(24
سنبله) برسد؛ هرچند که چیزی از هم اکنون
مشخص نیست".
پیگرینی در ادامه گفت که باکاری سانیا ب رای
بازی ب رابر پاالس مشکلی ندارد اما زابالتا،
کلیشی و دلف ،دیگر غایبان حتمی سیتی
در بازی امروز خواهند بود.

مورینیو:
جیلوبوجی انتخاب من نبود
پاپی جیلوبوجی ،مدافع جوان سنگالی ،در آخرین روز نقل و
انتقاالت تابستانی از نانت ف رانسه به چلسی پیوست.
این انتقال پس از آن صورت گرفت که چلسی نتوانست جان
استون ز ،مدافع آینده دار باشگاه اورتون را به خدمت بگیرد .نکته
جالب اینکه نام جیلوبوجی از سوی مورینیو ،در لیست  25نفره
چلسی ب رای لیگ قهرمانان ق رار نگرفت .
رسمربی چلسی در همین رابطه به خربنگاران گفت ":جیلوبوجی
انتخاب من ب رای چلسی نبود .او را کسی به من توصیه کرد که
مورد اطمینان کامل من ق رار دارد؛ هامن کسی که کورت زوما را به
من معرفی کرد و به من گفت که او بازیکن فوق العاده ای است.
جیلوبوجی در لیست چمپیونزلیگ ق رار نگرفت؛ چون اعتقادم بر
این بود که نام برت راند و کندی باید ب رای این تورمننت دشوار در
لیست گنجانده شود .این دو بازیکن جوان می توانند تجربیات
گ رانبهایی از لیگ قهرمانان به دست بیاورند.
امیدوارم در  6بازی مرحله گروهی ،به حضور جیلوبوجی نیاز پیدا
نکنیم؛ چون در غیر این صورت دچار بدشانسی بزرگی شده ایم.
این بازیکن نه در کوتاه مدت که در درازمدت می تواند بسیار به
ما کمک کند".


تداوم بحران مصدومیت
در باشگاه رئال مادرید



آمار ناامید کننده سیمئونه
مقابل بارسلونا

دیگو سیمئونه ،رسمربی آرژانتینی اتلتیکو
مادرید مقابل بارسلونا آماری کامال منفی به
ثبت رسانده و اغلب ناکام بزرگ این دوئل
حساس بوده است.
سیمئونه از زمانیکه روی نیمکت اتلتیکو
مادرید نشسته است ،تنها یک بار موفق به
شکست بارسلونا شده و در  12بازی دیگر
در کسب پیروزی ناکام مانده است .تنها
پیروزی اتلتیکو بر بارسا با هدایت سیمئونه،
به  9اپریل  2014و دیدار برگشت مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان بر می گردد
که اتلتیکو در ویسنته کالدرون ،با تک گل
دقیقه  6کوکه پیروز شد و بارسلونا را از دور
مسابقات حذف کرد.
پس از آن ،اتلتیکو دیگر رنگ پیروزی بر
بارسا را ندیده است.یک سال و  5ماه و دو
روز از آن بازی می گذرد و حاال سیمئونه در

اندیشه ثبت دومین برد ب رابر بارسلونا در
بازی حساس امشب است.
فصل  2014-2013ب رای سیمئونه و اتلتیکو،
یک سال رویایی بود؛ سالی که به قهرمانی
این تیم پس از  19سال در اللیگا منجر شد.
اتلتیکو در آن فصل ،هرگز مقابل بارسا
شکست نخورد .یک برد و  5تساوی حاصل
کار سیمئونه مقابل بارسا بود اما فصل
پیش اتفاق متضادی افتاد .بارسلونا در هر
 4مصافش با اتلتیکو موفق به شکست این
تیم شد تا آمار سیمئونه مقابل بارسلونا
بدتر از گذشته شود .آخرین رویارویی این دو
تیم نیز چند ماه پیش در ویسنته کالدرون
بود که بارسا با تک گل مسی پیروز شد و
قهرمان اللیگا لقب گرفت.
آیا امروز ال چولو موفق خواهد شد تا این
آمار ناامید کننده را اندکی بهبود ببخشد؟



بنیتس:
همه در رئال به ناواس اطمینان داریم
رافا بنیتس ،رسمربی رئال مادرید ،در نشست
خربی بازی با اسپانیول ،با اطمینان و اعتامد
کامل نسبت به دروازه بان کاستاریکایی
خود "،کیلور ناواس" صحبت کرد.
ناواس در روز آخر نقل و انتقاالت ،در آستانه
معاوضه با دخیا و پیوسنت به منچسرتیونایتد
ق رار داشت اما به دلیل دیر ارسال شدن
مدارک دخیا ،این دو انتقال منتفی شد .برخی
بر این عقیده اند که ناواس به همین دلیل
از لحاظ روحی دچار افت شده و ممکن است
نتواند در این فصل ،دروازه بان مطمئنی ب رای
کهکشانی ها باشد.
رافا بنیتس که امروز باید تیمش را در زمین
اسپانیول هدایت کند ،در نشست خربی
خود به خربنگاران گفت ":اتفاقات روز آخر
نقل و انتقاالت به تاریخ پیوست .دخیا در
یونایتد ماندنی شد و ما هم به ناواس حداکرث
اطمینان را داریم .او خودش از این مساله
آگاه است.
روز گذشته با ناواس ،همرس و مدیر برنامه
هایش شام خوردم و با هم در مورد مسائل
مختلف صحبت کردیم .او خیلی خوب می
داند که از چه اطمینانی نزد من برخوردار

است و از این بابت آسوده خاطر است.در
مترین دیروز هم درخشش خوبی داشت و
چند توپ دشوار را به خوبی مهار کرد.
او از حضور در رئال راضی و خوشحال است.
من همیشه واقعیت ها را می گویم .از داشنت
ناواس ،کیکو کاسیا و روبن در خط دروازه،
بسیار خشنودم".
بنیتس در مورد مصدومیت و دوری یک ماهه
ی خامس و دانیلو گفت ":داشنت بازیکنان
ملی پوش پرتعداد ،از این لحاظ یک ریسک
است .خامس تازه به فرم خوبش رسیده بود و
خیلی خوب بازی می کرد و متاسفم که ب رای
مدتی او را در اختیار نخواهم داشت .در مورد
دانیلو هم چنین عقیده ای دارم اما بازیکنان
خوبی در رئال حضور دارند که جای این دو را
به خوبی پر خواهند کرد".
بنیتس در مورد ناکامی های رونالدو در
گلزنی نیز گفت ":رونالدو با این کیفیتی که
دارد ،به زودی گلزنی هایش را رشوع کرده و
مطمئنم که گل های ف راوانی ب رای ما خواهد
زد .او تا همینجا ،بیشرتین شوت را روانه
دروازه حریفان کرده و از بدشانسی بوده که
نتوانسته گلزنی کند".

با مصدوم شدن خامس و دانیلو ،تعداد مصدومیت های تقریبا
جدی در رئال مادرید از ابتدای ماه جوالی به  6رسید.
بسیاری بر این عقیده اند که رئال مادرید ،فصل گذشته به دلیل
مصدومیت های متوالی بازیکنان کلیدی اش نظیر مودریچ،
خامس ،بیل ،راموس و بنزما ،قهرمانی را تقدیم بارسلونا کرد.
بازیکنان موثر رئال ،دقیقا در حساس ترین مقطع فصل دچار
مصدومیت شدند تا این تیم از کیفیت همیشگی خود دور شده
و صدر جدول را به بارسا واگذار کند.
پس از امتام فصل بود که فلورنتنیو پرز ،به دکرت خسوس اوملو،
اختیارات بیشرتی در تیم پزشکی داد  .پزشکی که روابط صمیامنه
ای با رئیس باشگاه رئال مادرید دارد .اوملو نیز انقالبی در تیم
پزشکی رئال مادرید به وجود آورد تا بلکه بازیکنان این تیم در
فصل جاری از مصدومیت های شدید فاصله بگیرند؛ با این حال از
وقتی مترینات پیش فصل رئال مادرید در ماه جوالی آغاز شد تا به
امروز 6 ،بازیکن این تیم دچار مصدومیت های مختلفی شده اند.
ابتدا ایارامندی بود که مصدوم شد و تور اس رتالیا و چین را از دست
داد(.ایارا در فصل نقل و انتقاالت به سوسیداد منتقل شد ).پس
از او نوبت به بنزما رسید ،رونالدو و په په نیز دیگر مصدومان
رئال در اردوی پیش فصل بودند که هر کدام چندین هفته از بازی
کردن محروم شدند.
شاید سفر  48ه زار کیلومرتی به دور دنیا ب رای انجام  8بازی
دوستانه در  5کشور مختلف ،در این امر بی تاثیر نباشد .در هر
صورت ،روز گذشته باشگاه رئال ماردید ،مصدومیت دو بازیکن
دیگرش را نیز تایید کرد؛ دانیلو به دلیل مصدومیت از ناحیه کف
پای راست و خامس نیز به دلیل پارگی عضله پای چپ ،یک ماه به
دور از میادین خواهند ماند.
هنوز دو هفته از رشوع فصل جدید نگذشته است که بح ران
مصدومیت ،بار دیگر گریبان کهکشانی ها را گرفته است؛ با این
تفاوت که مجموعه فعلی رئال ،غنی تر از مجموعه فصل گذشته
است و بنیتس باید خوشحال باشد که نسبت به تیم آنچلوتی،
جانشینان بهرتی ب رای مصدومانش در اختیار دارد .ب رای بازی
امشب مقابل اسپانیول ،پیش بینی می شود که کارواخال و ایسکو،
جانشین دانیلو و خامس شوند.


اتفاق عجیب:
مسی بدون تمرین مقابل اتلتیکو

لئو مسی دیروز هم در مترین بارسلونا غایب بود تا امشب در
بازی حساس مقابل اتلتیکو ،تردیدها در مورد آمادگی او ب رای این
دیدار قوت بگیرند.
لئو مسی که ب رای رشکت در دو بازی دوستانه تیم ملی آرژانتین
ب رابر بولیوی و مکزیک راهی آمریکا شده بود ،روز پنج شنبه وارد
بارسلونا شد و با اجازه از کادر فنی ،در مترین حضور پیدا نکرد .در
حالیکه طبق پیش بینی ها ق رار بود او امروز در مترین بارسا حارض
شود ،این اتفاق نیفتاد تا انریکه فوق ستاره خود را در مترین امروز
هم در اختیار نداشته باشد.
علت غیبت امروز مسی ،تولد دومین فرزند پرس او "متئو" ،بود.
مسی با کسب اجازه از کادر فنی ،در کنار همرسش در بیامرستان
حضور داشت .بدین ترتیب مسی بدون حتی یک جلسه مترینی
با هم تیمی هایش ،فردا مقابل اتلتیکو در ویسنته کالدرون به
میدان خواهد رفت.
دوری دو روزه مسی از مترینات ممکن است او را کمی از فرم
همیشگیش دور کند .این در رشایطی است که بارسا از حضور
پیکه ،آلوس ،روبرتو و ب راوو نیز در بازی فردا محروم است.

دخیا:
برای شروعی دوباره در یونایتد بی تابم
داوید دخیا پس از منتفی شدن انتقالش
به رئال مادرید رسانجام تصمیم گرفت
ق راردادش با منچسرتیونایتد را متدید کند.
این دروازه بان اسپانیایی که به دلیل یک
اشتباه اداری نتوانست به رئال مادرید
بپیوندد ،دیروز ق راردادش با یونایتد را
تا سال  2019متدید کرد تا به متام حرف و
حدیث ها در مورد آینده خود پایان دهد.
او که از متدید ق راردادش خوشحال به نظر
می رسید ،گفت ":بسیار مشتاقم تا دوره
جدیدی از فوتبامل در منچسرتیونایتد را آغاز

کنم و ب رای رشوع آن بی تابم .همیشه
بازی ب رای یونایتد ،کنار بازیکنان بزرگی که
اینجا هستند و مقابل هواداران پرشورش در
الدت رافورد ،لذتبخش است.
ب رای پایان دادن به یک تابستان سخت
و دشوار و مترکز دوباره روی بازی ب رای
یونایتد ،انگیزه بسیاری دارم .سخت تالش
خواهم کرد تا بتوانم بار دیگر به تیم و
هم تیمی هایم کمک کرده و در راه رسیدن
به اهداف مهمامن ،مهره موثر و مفیدی
باشم".



فان خال:
از تمدید قرارداد دخیا به وجد آمدم
داوید دخیا دیروز ق راردادش با منچسرتیونایتد
را تا سال  2019متدید کرد.
دخیا در رشایطی ق راردادش با یونایتد را
متدید کرد که در متام بازی های فصل جاری
این تیم ،از سوی فان خال در میان لیست 18
نفره هم ق رار نگرفته بود .او که تا آستانه
رفنت به رئال مادرید نیز پیش رفت ،پس از
منتفی شدن انتقالش ،با شیاطین رسخ متدید
کرد تا بار دیگر بتواند فرصت حضور در
چارچوب دروازه منچسرت یونایتد را پیدا کند.
لوئیس فان خال که به شدت از دخیا ب رای

متایلش به ترک یونایتد عصبانی بود ،پس
از متدید ق رارداد این بازیکن گفت ":از متدید
ق رارداد دخیا به وجد آمدم .او یکی از بهرتین
دروازه بانان حال حارض دنیاست .دخیا جوان
است و آینده ای روشن پیش روی اوست .او
هنوز جا ب رای یادگیری و پیرشفت بیشرت
دارد.
داوید بین هواداران یونایتد بسیار محبوب
است و یکی از مهمرتین بازیکنان ماست .او
به انتخاب هواداران ،بهرتین بازیکن یونایتد
در دو فصل اخیر بوده و همه از ماندن او
خوشحالیم".



انریکه:
بهترین مسی را مقابل اتلتیکوخواهیم دید

لوئیس انریکه در نشست خربی بازی با
اتلتیکو مادرید ،نسبت به سوت های هواداران
فوتبال در اسپانیا علیه پیکه ،واکنش نشان
داد.
بارسلونا امشب در ویسنته کالدرون و از هفته
سوم اللیگا دیدار سختی مقابل اتلتیکو مادرید
پیش رو دارد .لوئیس انریکه ،رسمربی بارسا در
مورد این بازی گفت ":این یک حقیقت محض
است که بازی در زمین اتلتیکو مادرید که این
فصل را بسیار خوب رشوع کرده ،بسیار سخت
و دشوار است؛ با این حال بازی ب رابر این تیم
همیشه به ما انگیزه زیادی ب رای پیروزی می
دهد.
اتلتیکو هم مثل ما غایبانی دارد و این تیم
نسبت به فصل گذشته تغیی راتی داشته اما
منی دانم این مساله تا چه اندازه روی کیفیت
بازی فردا و قدرت دو تیم تاثیرگذار خواهد
بود".
انریکه در مورد غیبت مسی در مترین دو روز
گذشته گفت ":مسی از ما اجازه داشت چون
منتظر تولد فرزندش بود .ماسچ رانو هم تنها
یک جلسه با ما مترین کرده اما مشکلی ب رای
بازی امشب ندارد .مسی هم به همینگونه،

منتظر منایش درخشان او در بازی فردا
هستم ".انریکه در مورد محرومیت پیکه از
بازی فردا گفت ":نام او در لیست ق رار نگرفته،
چون هنوز محرومیتش بخشیده نشده است.
هر اتفاق دیگری تا فردا بیفتد ،زمان داریم تا
نامش را به لیست اضافه کنیم".
رسمربی بارسلونا در مورد سوت های اع رتاضی
بر علیه پیکه در دو بازی اسپانیا ب رابر اسلواکی
و مقدونیه گفت ":سوت ها بر علیه پیکه
تاسف آور است .رشم آور است که در کشور
خودت از سوی هواداران ،توهین بشنوی.آنچه
در اسپانیا شاهدش هستیم ،خنده دار است" .
انریکه در مورد این گفته پیکه در مورد رئال
مادرید که گفته بود دوست دارد رئال همه
بازی هایش را ببازد عنوان داشت":اگر بخواهم
صادق باشم ،باید بگویم که من هم مثل پیکه
فکر می کنم .بخاطر رقابتی که بین ما و رئال
مادرید وجود دارد ،این یک مساله طبیعی
است .بطور مثال وقتی گوتی گفت که دوست
دارد بارسا همه بازی هایش را ببازد ،تعجب
نکردم .پیکه یک انسان صادق ،رصیح و خاص
است که حرف دلش را می زند .متاسفانه در
اسپانیا ،همیشه دورویی منود بیشرتی دارد".








شرکت سیاحتی و توریستی قهرمان
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سیاف خطاب به رهبران حکومت :زمان برگزاری انتخابات پارلمانی را مشخص کنید
اطالعات روز :عبدالرب رسول سیاف ،از فرماندهان
جهادی افغانستان خطاب به رهربان حکومت وحدت
ملی م یگوید که اگر قوت افغانستان را م یخواهید،
هرچه زودتر زمان برگزاری انتخابات پارملانی را مشخص
کنید.
آقای سیاف افزود که اگر حکومت من یتواند انتخابات
را برگزار کند ،به «جرگ هها» که همواره مرجع
تصمی مگیرنده در افغانستان بودهاند ،مراجعه کند،
اما انتخابات «بهرتین» راه است و در هر صورت باید
مرجعی وجود داشته باشد.
سیاف همچنان در بخشی از سخنان خود که به روز
چهارشنبه هفت هی گذشته در مراسم تجلیل از هفتۀ
شهید و سالروز کشته شدن احمدشاه مسعود سخرنانی
م یکرد ،گفت که افغانستان اکنون فاقد یک «مرجع
تصمی مگیری» است و این مرجع باید وجود داشته

باشد ،تا اگر «مصیبتی» متوجه نظام شود ،آسیبی به
آن نرسد.
این که به باور آقای سیاف چرا افغانستان با داشنت
رییس جمهور فاقد مرجع تصمی مگیری است قابل
تأمل است .سیاف بیشرت توضیح نداد که چرا در حال

حارض افغانستان فاقد یک چنین مرجعی است .شاید
هم منظور سیاف مجلس منایندگان کشور باشد که
نظر به قانون اساسی دورهی کاری آن ختم شده است.
سیاف همچنان به رسان حکومت وحدت ملی پیشنهاد
کرد که مردم افغانستان را از خود نرنجانند و همواره
آنها را با خود داشته باشند.
گفت ههای سیاف در حال یست که در ماههای اخیر
میزان رضایت مردم از حکومت وحدت ملی به شدت
کاهش یافته است .در تازهترین نظ رسنجی که از طرف
تلویزیون طلوع نیوز و نهاد (اِ تی آر) صورت گرفته بود،
کاهش خشنودی مردم از کارکردهای رهربان حکومت
وحدت ملی را نشان م یدهد.
این نظرسنجی نشان م یدهد که ک متر از  ۲۰درصد
مردم از عم لکرد رییس جمهور راضی هستند.
از سویی هم ،دوره کاری مجلس فعلی نظر به قانون

اساسی به تاریخ اول رسطان سال جاری پایان یافت.
انتخابات پارملانی که قرار بود ،یک یا دو ماه قبل از
ختم دوره کاری مجلس برگزار شود ،برگزار نشد.
اما ارگ ریاست جمهوری به تاریخ  ۲۹جوزا ،با صدور
اعالمی های از مجلس خواست که تا زمان اعالم نتایج
انتخابات پارملانی به کارش ادامه دهد .مجلس خود هم
یک روز بعد این موضوع را تایید کرد.
ریاست جمهوری تعهد کرده بود که تا یک ماه دیگر
زمان برگزاری انتخابات پارملانی را مشخص م یکند؛ اما
از آن زمان تاکنون بیشرت از دو ماه م یگذرد ولی زمان
برگزاری انتخابات پارملان مشخص نشده است.
عدم برگزاری انتخابت پارملانی و ادام هی کار مجلس
فعلی انتقادهای را نیز به همراه داشت .شامری از جمله
مجلس سنا گفته بود ،که مجلس منایندگان پس از
اول رسطان مرشوعیت خود را از دست م یدهد.

