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ارگ عوامل سقوط قندوز را
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اطالعات روز :رییس جمهور ارشف غنی بهخاطر
بازپسگیری شهر قندوز از چنگ طالبان توسط
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ابراز خرسندی کرد
و آنرا امتحان موفقانۀ توانمندی و ظرفیت قوای
مسلح افغانستان خواند.
محمد ارشف غنی در یک کنفرانس خربی در ارگ گفت
که در عملیات یاد شده که ساعت  ۱۰شب گذشته
آغاز شد و تا چهار صبح ادامه داشت ،به رسبازان
افغان تلفاتی وارد نشده است.
آقای غنی گفت که نیروهای افغان در شش ماه
گذشته ،در ده تا  ۱۳والیت درگیر جنگ بودند .او افزود
که قوای مسلح افغانستان...

فرصت طالیی
برای حکومت وحدت ملی

افغانستان در سالهای اخیر ،حوادث غمانگیز و تهاجم و ترورهای
وحشتناکی را تجربه کرده است .حاصل جنگ برای مردم ما ،غم،
رنج و فقر بوده است و برای کشور ویرانی و بیثباتی .از حمالت
تروریستی بر جان افراد ملکی و حمالت سازماندهی شده بر مراکز
دولتی تا گلولهباری افراد غیر نظامی توسط طالبان ،پیامدهای
اخالقی و سیاسی سنگینی برای این گروههای تروریستی داشته
است .انزجار مردم از تروریسم ،نفرت مردم از امارت اسالمی و
خاطرات تلخ رژیم طالبان ،نشان دهندهی شکست اخالقی و
سیاسی طالبان است .اما طالبان همچنان میداندار نبرد...

نیروی مجاهدین روی میز غنی

صفحه 2

صفحه 3

دولت وحدت ملی؛
یک سال تقال برای حکومتداری

نگران کنندهترین مسئلهی تسلط
طالبان بر قندوز

اختالفات در درون حکومت وحدت ملی ،توافقات صورتگرفته
را بیاثر کردهاند .تجزیه و تحلیل انتصابات سیاسی در این
حکومت ،نشاندهندهی تعصباتی نسبت به عزل و نصبها و
حمایتها از گروههای خاص قومی است که ثبات افغانستان
را در معرض خطر قرار میدهند...

سقوط اخیر شهر شمالی قندوز به دست طالبان – که از آن
زمان تاکنون بخشهای زیاد آن توسط نیروهای حکومت
افغانستان پس گرفته شده است  -بعضی از تحوالت نگران
کننده در اوضاع امنیتی کشور را برجسته کرد .دو موضوعی
که بیشترین اهمیت را دارند با یکدیگر ارتباط نیز دارند..

Flying 2 times
weekly to

گروهعدالتانتقالیافغانستان
خواهانایجاددادگاهرسیدگی
بهجرایمجنگیشد
اطالعات روز :گروه هامهنگی عدالت انتقالی
افغانستان میگوید «عامالن جنایات جنگی در
قندوز» باید محاکمه شوند .این گروه از حکومت
خواسته تا دادگاه خاصی را برای رسیدگی به جرایم
جنگی ایجاد کند.
اعضای این گروه دیروز یک شنبه 12 ،میزان ،در یک
نشست خربی گفتند که در یک هفتهای که از حمله
گروه طالبان به شهر قندوز میگذرد ،جنایات ضد
برشی زیادی در این شهر از سوی طرفهای درگیر
در جنگ اتفاق افتاده است.
استفاده از غیرنظامیان و خانههای...
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صفحه 4
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ظهور داعش

تمام خواستههای مخالفین ،دربارهی آزادیهای فردی بود:
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ،چندان مسئلهای نبودند؛
هرچند همین نابرابریها ،خشم مردم را علیه وضعیت
موجود برانگیخته بودند .در سالهای پیش از قیام سوریه،
مرکز دمشق پر شده بود ...
صفحه 5
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یادداشت روز
فرصت طالیی
برای حکومت وحدت ملی
افغانستان در سالهای اخیر ،حوادث غمانگیز و تهاجم و ترورهای وحشتناکی
را تجربه کرده است .حاصل جنگ برای مردم ما ،غم ،رنج و فقر بوده است
و برای کشور ویرانی و بیثباتی .از حمالت تروریستی بر جان افراد ملکی و
حمالت سازماندهی شده بر مراکز دولتی تا گلولهباری افراد غیر نظامی توسط
طالبان ،پیامدهای اخالقی و سیاسی سنگینی برای این گروههای تروریستی
داشته است .انزجار مردم از تروریسم ،نفرت مردم از امارت اسالمی و خاطرات
تلخ رژیم طالبان ،نشان دهندهی شکست اخالقی و سیاسی طالبان است .اما
طالبان همچنان میداندار نبرد و شمشیرداران قتل و کشتار اند .تهاجم این گروه
بر شهر قندوز و جنایاتی که این گروه در دو شبانه روز در قندوز مرتکب شدند ،از
یک طرف نشان میدهد که این گروه همچنان هیچ تغییری در باورهای شان
ایجاد نشده و از جانب دیگر شکست اخالقی و سیاسی طالبان را برجستهتر کرد.
سقوط قندوز و اعمال و جنایاتی را که طالبان مرتکب شد ،منجر به افزایش
نفرت مردم از طالبان و تحریک انگیزههای ضدطالبانی در میان مردم شده
است .پس از سقوط قندوز ،مردم در شماری از والیات برای مقابله با طالبان
با همدیگر جلسه و مشورت و فرماندهان سابق جهادی جلسات منظم و
سازماندهی شده را برگزار کردند .نکتهی مهمتر اینکه :سقوط قندوز و جنایات
طالبان در این والیت ،بسیج گستردهی مردمی را برای حمایت از نیروهای
امنیتی و تقدیر از عملکرد آنها ،رقم زد.
علیرغم اینکه حکومت وحدت ملی حامیان مردمی خود را از دست داده و
جبهه مخالفان سیاسیاش هر روز قدرتمندتر میشود ،اما سقوط قندوز فرصت
استثنایی را برای مقامات حکومت وحدت ملی ایجاد کرده است .مردم افغانستان
با قدرت تمام از نیروهای امنیتی در برابر طالبان حمایت میکنند و مخالفان
سیاسی حکومت حاضرند که برای کمک به بقای دولت ،نیروهای دفاع مردمی
تشکیل بدهند .حمایت افکار عمومی از نیروهای امنیتی و هماهنگی و تالش
رهبران سیاسی بیرون از حکومت برای شکلدهی جبهات مردمی در برابر
طالبان ،فرصت طالیی برای سرکوب تروریستان و بازگرداندن امنیت و ثبات
در افغانستان است.
هرچند که عملکردها و تصامیم یک سال گذشته مقامهای حکومت وحدت
ملی نشان میدهد که مقامهای این حکومت ،توانایی مدیریت چنین قدرت
بالقوه را ندارند ،اما از جانب دیگر وضعیت شکنندهی امنیتی و بیثباتی عمیق
سیاسی پیام روشناش این است :بیتفاوتی مقامات حکومت وحدت ملی نسبت
به فرصت پیش آمده و بیتوجهی به وضعیت ناخوشایند سیاسی و امنیتی
میتواند حکومت وحدت ملی را به سقوط نزدیکتر و مردم را برای شورش
علیه حکومت آماده کند.
از اینرو ،حکومت بایستی با اعتراف به ناکامی و درک این واقعیت که مردم از
این حکومت ناراض اند و بیزار ،از فرصت پیش آمده برای احیای اقتدار از دست
رفته و محبوبیت کاهش یافتهاش ،اقدامات عاجل و عاقالنهی روی دست گیرد.
اقدامات دولت برای برون رفت از وضعیت شکنندهی امنیتی و بحران سیاسی با
توجه به حمایت گستردهی مردم از نیروهای امنیتی و شکل گیری ائتالفهای
ضد طالبانی ،متمرکز بر دو قدرت بالقوهی شکل گرفته مردمی باشد:
اول :جنگ قندوز ،جنگ مسلحانه و نظامی بود .اما این جنگ در کنار گزینه
نظامی ،جنگ تبلیغاتی و اطالعاتی نیز بود .طالبان در روز اول جنگ ،تمامی
نهادهای اطالع رسانی و سخنگویی دولت را زمینگیر کرد و جنگ تبلیغاتی در
قندوز را بُرد .هر چند که گزارشهای لحظه به لحظه خبرنگاران محلی ،داخلی
و خارجی باعث احیای دوباره جنگ تبلیغاتی علیه طالبان شد و به بسیج افکار
عمومی علیه طالبان کمکهای چشمگیری کرد؛ اما عملکرد نهادهای اطالع
رسانی و تبلیغاتی حکومت ناامید کننده بود .نهادهای تبلیغاتی و اطالع رسانی
حکومت هیچ اقدام قابل ستایش برای بسیج افکار عمومی علیه طالبان انجام
داده نتوانست و این نهادها سعی کرد با موضع گیریهای خشک و بیروح،
جلو تبلیغات طالبان را بگیرند .اما عملکرد رسانههای داخلی و گزارشگران
بینالمللی باعث شد که افکار عمومی علیه طالبان بسیج شود و مردم در سراسر
کشور به حمایت از نیروهای امنیتی حرف بزنند و دیگران را نیز تشویق به
حمایت از این نیروها نماید.
حاال دولت مسئول است که با استفاده از این حمایت مردمی ،با فعال کردن
نهادهای اطالع رسانی و تبلیغاتی ،طالبان را در میان مردم به چالش بکشند
و حامیان سنتی آنها را منزوی کند .با توجه به ذهنیت بوجود آمده نسبت به
طالبان ،بهره برداری از چنین فرصتی آسان و موثر است .حکومت میتواند از
این همبستگی مردمی برای تقویت مواضع نیروهای امنیتی و به بن بست
کشاندن اندیشههای طالبانی درسراسر افغانستان استفاده کند.
دوم :سقوط سریع قندوز و کشتار بیرحمانهی مردم ملکی در این والیت بدست
طالبان ،رهبران اسبق جهادی را وادار به تشکیل جلسه کردند .حاصل جلسات
و گفتوگوهای این رهبران توافق بر سر همکاری با نیروهای امنیتی در برابر
طالبان بود .انگیزه دفاع از تهاجم طالبان و حفظ امنیت جفرافیا ،کسب و کار و
دفاع از ناموس در اکثریت والیات افغانستان و در میان باشندگان آن به گونهی
بی سابقه افزایش یافته است .حاال نوبت مقامات حکومت وحدت ملی است
که با پیگیری این تالشها و گفتوگو ،رهبران جهادی و نیروهای مردمی
که حاضرند در برابر طالبان بایستند را گردهم آوردند و این انگیزهها را به
برنامههای منظم و هماهنگ شده در راستای مبارزه با طالبان و همکاری با
نیروهای امنیتی تبدیل کنند.
حکومت باید با سنجش برنامهی عاقالنه و موثر ،از تالشها و خیزشهای
مردمی در برابر طالبان استفاده کند و با شکلدهی نیروهای مردمی در برابر
تهاجم طالبان ،حاکمیت متزلزل دولتی در شماری از والیات را تحکیم و با
تقویت نیروهای امنیتی شبکههای تروریستی را در سراسر افغانستان از بین
ببرد.

اطالعات روز :رییس جمهور ارشف غنی بهخاطر
بازپسگیری شهر قندوز از چنگ طالبان توسط
نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ابراز خرسندی کرد و
آنرا امتحان موفقانۀ توانمندی و ظرفیت قوای مسلح
افغانستان خواند.
محمد ارشف غنی در یک کنفرانس خربی در ارگ
گفت که در عملیات یاد شده که ساعت  ۱۰شب گذشته
آغاز شد و تا چهار صبح ادامه داشت ،به رسبازان افغان
تلفاتی وارد نشده است.
آقای غنی گفت که نیروهای افغان در شش ماه گذشته،
در ده تا  ۱۳والیت درگیر جنگ بودند .او افزود که
قوای مسلح افغانستان در این سال آزمایش به مردم
افغانستان ،به منطقه و جهان ثابت کردند که هم انگیزه،
هم اراده و هم ظرفیت دفاع از کشور شان را دارند.
پس از آنکه شهر قندوز دوباره به ترصف نیروهای
افغان در آمد ،به گفتۀ رییس جمهور غنی سه کمیسیون
– امنیتی ،ملکی و تحقیق -ایجاد و به کار در آن والیت

توظیف شده است.
رئیس جمهور غنی بدون اشارۀ مشخص گفت« :افرادی
که از طریق واسطه ،نفوذ سیاسی و وسیله به کار گامشته
شده بودند ،بدبختانه کسانی بودند که در ابتدا صحنه را
ترک گفتند و فرار کردند».
رییس جمهور افغانستان گفت که هر آن کسی که
در سقوط قندوز غفلت کرده باشد ،بر اساس قوانین
افغانستان مجازات شده و کسانیکه ایثارگری و
جانفشانی کرده اند ،مکافات و تقدیر خواهند شد.
سالح تنها در زیر چرت نظام
شامری از رهربان پیشین جهادی به ویژه فرماندهان
والیت پروان ،شامری از جنگجویان وفادار شان را
برای اعزام به والیت قندوز و جنگ بر ضد طالبان بسیج
کرده بودند.
رییس جمهور افغانستان ضمن ابراز سپاس از آمادگی
این افراد برای دفاع از کشورشان گفت که استعامل
سالح تنها در چوکات نظام امکان پذیر است .او گفت

که چنین افراد به ویژه جوانان باید در چارچوب اردو و
پولیس ملی منسجم گردند.
رییس جمهور محمد ارشف غنی گفت هرباری که
افغانستان در سازمان ملل متحد موقف اصولی میگیرد،
یک حادثه در داخل افغانستان خلق میشود.او
گفت «داکرت صاحب عبدالله با عظمت متام از منافع
افغانستان در سازمان ملل متحد دفاع کرد».
عبدالله عبدالله ،رییس اجراییۀ حکومت افغانستان
در مجمع عمومی ملل متحد با اشاره به موجودیت
پناهگاههای تندروان به ویژه شبکۀ حقانی در پاکستان،
آن کشور را به عدم پایبندی به تعهداتش به افغانستان
متهم کرد.
آقای غنی در این کنفرانس خربی بار دیگر در پاسخ به
سوالی در مورد مذاکرات صلح با مخالفان مسلح گفت
که ابتدا باید با پاکستان صلح شود .او گفت تا روزی
که پناهگاههای تندروان در پاکستان وجود دارد ،به این
مفهوم است که میان دو دولت صلحی وجود ندارد.

گروه عدالت انتقالی افغانستان خواهان ایجاد دادگاه رسیدگی
به جرایم جنگی شد
اطالعات روز :گروه هامهنگی عدالت انتقالی افغانستان
میگوید «عامالن جنایات جنگی در قندوز» باید محاکمه
شوند .این گروه از حکومت خواسته تا دادگاه خاصی را برای
رسیدگی به جرایم جنگی ایجاد کند.
اعضای این گروه دیروز یک شنبه 12 ،میزان ،در یک نشست
خربی گفتند که در یک هفتهای که از حمله گروه طالبان به
شهر قندوز میگذرد ،جنایات ضد برشی زیادی در این شهر
از سوی طرفهای درگیر در جنگ اتفاق افتاده است.
استفاده از غیرنظامیان و خانههای اهالی شهر به عنوان سپر
دفاعی ،غارت اموال و دارایی مردم ،تجاوز جنسی به زنان
و کودکان ،آواره شدن هزاران خانواده و مبباران شفاخانه
پزشکان بدون مرز از جمله مواردی است که این نهاد به
استناد گزارشهای منترش شده از نقل شاهدان عینی ،به آنها
اشاره میکند.
عبدالبصیر فیضی ،یکی از اعضای این نهاد میگوید
حکومت افغانستان و سازمانهای بیناملللی به خصوص

سازمان ملل ،باید این «جرایم جنگی» را مستند ساخته و
عامالن آن را محاکمه کنند.
آقای فیضی گفت« :دولت ،جنایتکاران جنگی طالبان را به
هیچ صورت به بهانه تقویت روند صلح رها نکند».
به گفتهی او «معافیت از مجازات و نبود قوانین و دادگاههای
خاص جرایم جنگی یکی از عوامل تکرار جنایات برشی»
در افغانستان است.
گروه هامهنگی عدالت انتقالی افغانستان همچنان از سازمان
ملل و دادگاه بین املللی جرایم خواست تا با استفاده از
صالحیتهای خود در قسمت مستند سازی جرایم جنگی
در قندوز و محاکمه عامالن آن اقدام کنند.
آقای فیضی همچنان میگوید آنها از حکومت افغانستان
میخواهند عامالن اصلی سقوط قندوز را شناسایی کرده و به
ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کند.
گروه هامهنگی عدالت انتقالی افغانستان رویدادهای پیوسته
با سقوط قندوز را یک فاجعه برشی خوانده که در چهار دهه

اخیر در افغانستان بیسابقه بوده است.
پیش از این ،دفرت ریاست جمهوری نیز گفته بود که
بررسیهای اولیه در قندوز نشان داده که گروه طالبان و
متحدانش با ایجاد ترس و وحشت میان مردم ،به کشتار
خودرسانه و شکنجه افراد غیرنظامی و نظامی پرداخته و اقدام
به اذیت و آزار مردم کردهاند.
سازمان عفو بین امللل نیز در گزارشی که در مورد جنگ در
قندوز منترش کرده ،به نقل از شاهدان عینی و غیرنظامیانی
که از این شهر فرار کرده بودند ،نوشته است« :کشتار
دستهجمعی ،تجاوز گروهی و جستوجوی خانهبهخانه
جوخه مرگ طالبان ،تنها بخشی از وحشتی است که از زبان
غیرنظامیانی که قندوز را ترک کردهاند ،شنیده میشود».
والیت قندوز به روز دوشنبه هفتهی گذشته به دست طالبان
سقوط کرد که بعد از سه روز نیروهای امنیتی با همکاری
نیروهای خارجی توانستند دوباره کنرتل بخشهای این شهر
به دست بگیرند.

وزارت دفاع:
یکنیم
از خیزشهای مردمی در بدخشان حمایت م 
اطالعات روز :نهادهای امنیتی کشور در نظر دارند تا به
حامیت از خیزشهای مردمی علیه طالبان در بدخشان،
فعالیتهای یک هزار نفر از آنان را رسامً با این نهادها
هامهنگ سازد .ژنرال قدم شاه شهیم ،رییس ستاد ارتش
که برای بررسی اوضاع امنیتی بدخشان به این والیت سفر
کرده است گفته که یک هزار نفر از کسانی که علیه طالبان
در بدخشان جنگیدهاند ،پس از این برای تأمین امنیت با
فرماندهی پولیس والیت همکاری خواهند کرد.

ژنرال شهیم ترصیح منود که سالح و تجهیزات این افراد
از سوی وزارت داخله و معاشات آنان از سوی اداره امنیت
ملی پرداخت خواهد شد.
وی همچنین خاطرنشان ساخت که عملیات نظامی در
والیت بدخشان تا پاکسازی کامل این والیت از وجود
مخالفان مسلح و تروریستان ادامه خواهد داشت.
به گفتهی وی پس از پاکسازی والیت بدخشان از وجود
طالبان ،یک کندک کامندو و یک کندک ریزرف در

 197دهشت افگن در درگیرهای
اخیر کشته شدهاند
اطالعات روز :وزارت دفاع ملی با
نرش خربنامهای از کشته شدن 197
دهشت افگن و زخمی شدن  80تن
در دیگر طی عملیات پاکسازی
نیروهای امنیتی به روز شنبه در
دوازده والیت کشور کشته خرب داده
است.
به گفتهی وزارت دفاع در نتیجهی
انداخت سالح سنگین دشمن و
انفجار ماینهای کنار جادهای در
نقاط مختلف کشور 15 ،تن از
نیروهای اردوی ملی شهید شدهاند.
به نقل از این خربنامه ،بخشی از این
عملیات در مربوطات ولسوالیهای
تگاب و مرکز والیت کاپیسا ،اچین
والیت ننگرهار،څمکنی و دندپتان
پکتیا ،مقر و گیالن والیت غزنی،

مربوطات والیت گردیز ،خاکریز
و نیش والیت قندهار و شاجوی
والیت زابل صورت گرفته است.
بخشی دیگر این عملیات در
ولسوالیهای خاص ارزگان ،چوره،
چنارتو ،چهارچینو ،رساب ،دهراود و
گیزاب والیت ارزگان ،کجران والیت
دایکندی ،مربوطات شهرقندوز ،تاله
و برفک والیت بغالن ،اشکمش
والیت تخار وموسی قلعه والیت
هلمند صورت گرفته است.
به دنبال ناامن شدن شامری از
والیتهای شاملی کشور در
روزهای اخیر ،نیروهای امنیتی
عملیات پاکسازی گسرتده در
شامری از این والیتها را آغاز
کردهاند.

میدان هوایی فیض آباد مستقر خواهد شد.
در همین حال دولت خان خاوری ،ولسوال وردوج
بدخشان میگوید که تا هنوز هم این ولسوالی در کنرتل
طالبان قرار دارد و عملیات برای بازپسگیری این ولسوالی
راه اندازی نشده است .آقای خاوری خاطر نشان ساخت
که نیروهای امنیتی افغان برنامهی یک عملیات گسرتده
نظامی در ولسوالی وردوج را روی دست گرفته و به زودی
این عملیات راه اندازی خواهد شد.

امنیت ملی :از دو حمله انتحاری
در شهر کابل جلوگیری شد
اطالعات روز :ریاست عمومی امنیت ملی
دیروز ،یک شنبه ،با نرش خربنامهای از
جلوگیری دو حمله انتحاری در شهر کابل خرب
داده است.
امنیت ملی گفته که مأموران این اداره دو فرد
انتحاری مربوط شبکهی حقانی را که به منظور
انجام حمالت پی در پی انتحاری به شهر
کابل فرستاده شده بودند ،قبل از انجام حمله
انتحاری ،از بین بردهاند.
به گفتهی امنیت ملی ،این دو فرد انتحاری قصد
داشتند موقع رخصتی ،بر مرکز تربیوی پولیس
ملی گمرکات ،واقع حوزه نهم شهر کابل
حمالت انتحاری را انجام دهند.
امنیت ملی گفته« :تروریستان وحشی
میخواستند یک بار دیگر یک حادثه
دلخراش تروریستی را راه اندازی منوده و
دهها تن از هموطنان بیگناه ما را شهید و

زخمی منایند که خوشبختانه توسط سپاهیان
گمنام ریاست عمومی امنیت ملی از آن
جلوگیری گردید ».شبکهی حقانی از جمله
گروههای ترورییستی هستند که در افغانستان
بارها حمالت تهاجمی و انتحاری را به راه
انداختهاند .پیش از این امنیت ملی به تاریخ 24
اسد سال جاری از بازداشت پنج نفر و کشته
شدن چهار نفر یک گروه این شبکه که قصد
انجام حمالت انتحاری و تهاجمی بر شهر
کابل را داشتند ،خرب داد.
عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت
وحدت ملی که به منایندگی از افغانستان در
هفتادمین نشست ساالنه مجمع عمومی سازمان
نرانی
ملل متحد رشکت کرده بود ،در سخ 
خود در این نشست گفت که شبکهی حقانی
عامل اصلی حمالت تروریستی شناسایی شده
و باید نابود شود.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

جنایات جنگی
و خدمات جنگی

نیروی مجاهدین روی میز غنی
جواد ناجی

والیت قندوز سقوط کرد .طالبان با تصرف این شهر
مرتکب جنایت بشری شد .آبادیها ویران شد ،و
آنهایکه توانایی راه رفتن را داشتند قندوز را ترک
کردند و کولهبار آوارگی را روی دوش گذاشتند و
تعدادی که نتوانستند فرار کنند ،کشته یا زخمی
شدند .در هنگامه رویارویی ارتش با تروریستها در
قندوز ،شماری از چهرههای جهادی در والیت پروان
گردهم آمدند و طرح حمایت از اردو در قالب ورود
نیروهای مجاهدین در صفوف ارتش برای مقابله با
طالبان را به حکومت وحدت ملی ارائه کردند.
پس از آن ،اشرف غنی؛ رییس حکومت وحدت
ملی ،در کنفرانس خبری خود اشارۀ مختصر به طرح
مجاهدین داشت .غنی گفت :از تمام هموطنان که
بهخاطر دفاع از وطن ابراز آمادگی نمودند اظهار
امتنان دارم ،اما استعمال سالح تنها در چوکات نظام
امکان پذیر است.
دو روز قبل (روز یکشنبه) شماری زیادی از سران
جهادی و چهرههای مطرح سیاست در افغانستان بار
دیگر در ولسوالی پغمان کابل گردهم آمدند .در این
جلسه ،مجاهدین وضعیت امنیتی کشور را بررسی و
حمایت شان را در دفاع از کشور اعالم کردند.
مسئله این است که آیا حکومت از طرح مجاهدین
استقبال خواهد کرد؟ آیا حکومت وحدت ملی از
نیروهای مجاهدین برای دفاع و مقابله با دشمنان و
تروریستانی که هر روز فاجعه میآفرینند استفاده
خواهد کرد و این نیروها را به خدمت خواهد گرفت
یا خیر؟
نگرانیهای حکومت
پس از شکلگیری حکومت وحدت ملی ،تنشهای
سیاسی میان نخبگان سیاسی افزایش بیسابقه یافته یا
حداقل نسبت به چهارده سال گذشته اکنون بیشتر شده
است .با روی کار آمدن این حکومت ،سر و صدای
مجاهدین بلند شد و این قشر از حضور ک مرنگ خود
در حکومت شکایت کردند و انتقادهای تندی را به
آدرس سران حکومت گسیل داشتند .جدا از اینکه
در یک سال گذشته حکومت وحدت ملی نه تنها
به نویدهای انتخاباتی خود عمل نکرده است ،بلکه
نگرانیها بهخاطر از دست رفتن دستآوردهای
چهارده سال گذشته نیز در جامعه افزایش پیدا کرده
است .به میزانی که تنشها میان رهبران سیاسی باال
گرفت و جامعه با شکافهای متعدد قومی و سیاسی
روبهرو شد ،زمزمههای برگزاری انتخابات زودهنگام،
برگزاری لویه جرگه و حتا تشکل حکومت موقت
نیز شنیده شد .در این هیاهو ،حکومت وحدت ملی
موجودیت و بقایش را مورد تهدید احساس کرد،
باری ،داکتر عبدالله؛ رییس اجراییه در این مورد در
سفرش به بدخشان به این موضوع اشاره کرد.
اکنون که مجاهدین از حکومت خواهان فراهم کردن
زمینههای ورود نیروهای شان در صفوف ارتش و
پولیس شده است ،حکومت با توجه به نگرانیهای
قبلی که در مورد دوام و بقای شان داشتند به این
فکر خواهد کرد که با جابهجایی مجاهدین در قالب
نیروهای رزمی دولت ،کنترل قوتهای نظامی از
دست حکومت خارج شود و به دست مجاهدین
بیافتد .به عبارت روشنتر ،نگرانیهای دولت از طرح
مجاهدین بیشتر از زوایه «تئوری توطیه» نگریسته

میشود .برای نمونه؛ واکنشی را که اشرف غنی فردای
طرح مجاهدین در کنفرانس خبری نشان داد ،جدی
و این نگرانی در سخنان او مشهود بود .اشرف غنی
با ابراز یک تشکر مختصر گفت که «استعمال سالح
تنها در چهارچوب نظام امکان پذیر است ».مطابق
به نظرسنجی تلویزیون طلوع ،در یک سال گذشته
میزان نارضایتیهای مردم از حکومت وحدت ملی به
هشتاد درصد افزایش یافت و سران حکومت وحدت
ملی ضمن آنکه محبوبیت شان رو به کاهش نهاد،
بخش عمدهی از افکار عمومی و حمایت نیروهای
فعال و تأثیر گذار سیاسی را نیز از دست داد .با توجه
به انتقادهای شدیدی که به آدرس حکومت وحدت
ملی حواله شد ،سکانداران حکومت به هرنوع طرح
به خصوص از نوع نظامی آن ،به دیده شک و تردید
نگاه میکنند.
از منظر دیگر ،حکومت وحدت ملی طرح جذب
نیروهای مجاهدین را وسیلهی برای بازگشت این
گروه در قدرت میبیند .حکومت وحدت ملی
این پرسش را به میان خواهد کشید که آیا ورود
نیروهای جهادی در ارتش و پولیس ،سبب فربه شدن
جهادیها نخواهد شد؟ یا مجاهدین با شامل کردن
نیروهای شان در ارتش از دولت باج نخواهد گرفت؟
مجاهدین چه در دوران حکومت حامد کرزی یا
اکنون از حضور ک مرنگ خود در دولت شکایت
کرده است .هرچند که مجاهدین نقش عمده و اساسی
در دولت کرزی داشته است اما نگاه مجاهدین نسبت
به حکومت وحدت ملی یا بر عکس ،نگاه حذف و
چالشی بوده است.
مجاهدین در انتظار پاسخ
سران جهادی در نشست پغمان ،رسماً ،طرح ورود
«معقول» نیروهای مجاهدین در ارتش را به دست
احمدضیا مسعود برای غنی فرستاده است .اکنون
مجاهدین منتظر پاسخ اشرف غنی است.
اینکه نگرانیهای حکومت چهقدر درست و در
خور تأمل است بماند ،در شرایط فعلی واقعیت
این است که میزان تهدیدها و خطر از دست رفتن
دستآوردهای چهارده سال گذشته و اینکه ممکن
در آینده والیات بیشتر سقوط کند ،زیاد است.
در حال حاضر هرگونه برنامۀ که تناقض با قانون
نداشته باشد و از وقوع فاجعۀ که در قندوز رخ داد،
جلوگیری کند ،مفید است.
طرح ورود نیروهای مجاهدین در قالب ارتش را
میتوان از زوایه دیگری نگاه کرد .اول ،بعد از ختم
شدن پروژه دایاک باید چیزی بنام گروههای مسلح
در کشور وجود نمیداشت اما حاال در گوشه و کنار
کشور و حتا در کابل گروههای مسلح غیر قانونی
وجود دارد .فعالیت این گروهها در صورتی که کشور
ارتش و پولیس منظم دارد ،مفهوم ندارد .بنابراین،
حکومت میتواند با طراحی یک مکانیزم شفاف و
معقول ،زمینه ورود این گروهها را در ارتش و پولیس
فراهم کند .با ادغام کردن نیروهای مجاهدین در
قالب ارتش از یک طرف پولیس و ارتش کشور
قدرتمندتر میشود و از جانب دیگر جلو فعالیت
متفرق گرفته میشود.
دوم ،سالهاست که ارتش و پولیس برای تأمین
امنیت با انواع و اقسام مختلف گروههای تروریستی

میجنگد .همه اذعان میکنند که ارتش توانایی
مقابله با دشمن را دارد اما مدام مورد بیمهری و
بیتوجهی مقامات سیاسی قرار میگیرند .دوام این
وضعیت ،سبب کاهش انگیزه و در نتیجه باعث
خدشه دار شدن روحیه سربازان شده یا خواهد شد.
جذب نیروهای مجاهدین و اعزام آنها در خط مقدم
جنگ ،به سربازان روحیه خواهد بخشید و آنها
حس خواهند کرد که برای هیچ نمیجنگند.
سوم ،گزارشهای مبنی بر فرار سربازان از ارتش و
پولیس شنیده میشود .مهمتر از همه ،تروریستها
بیش از هرزمانی اکنون تهاجمی عمل میکنند و
دولت در مناطق مختلف کشور درگیر جنگ است.
رویدادهای اخیر امنیتی گویای این است که دولت
نه تهاجمی بلکه در حالت دفاعی قرار داد .جذب
نیروهای مجاهدین میتواند رقم ارتش را باال ببرد و
دولت مجبور نشود تا سربازانش را از یک والیت به
والیت دیگر منتقل کند.
چهارم ،دولت همیشه برای جلب و جذب سرباز
فرخوان داده است و اینکه مجاهدین حاضر شده
است نیروهایش را در قالب اردو ،وارد نیروهای
نظامی کند برای دولت یک فرصت است .حکومت
میتواند برای چگونگی فعالیت این نیروها مکانیزم
تعریف کند و میزان تلفات اردو را کاهش دهد.
نتیجه اینکه ،برای حکومت وحدت ملی ،اولویت
اصلی باید حفظ قلمرو و دفاع از تمامیت ارضی
کشور باشد .اینکه اشرف غنی طرح «نیروی
یزند یا برای
مجاهدین» را از روی میز خود کنار م 
عملی کردن آن چاره میسنجد مهم نیست ،مهم
تأمین ثبات و نجات کشور از سقوط در دام طالب
و ترور است.

طرح ورود نیروهای مجاهدین
در قالب ارتش را میتوان از
زوایه دیگری نگاه کرد .اول،
بعد از ختم شدن پروژه دایاک
باید چیزی بنام گروههای
مسلح در کشور وجود
نمیداشت اما حاال در گوشه
و کنار کشور و حتا در کابل
گروههای مسلح غیر قانونی
وجود دارد .فعالیت این گروهها
در صورتی که کشور ارتش
و پولیس منظم دارد ،مفهوم
ندارد .بنابراین ،حکومت
میتواند با طراحی یک مکانیزم
شفاف و معقول ،زمینه ورود
این گروهها را در ارتش و
پولیس فراهم کند .با ادغام
کردن نیروهای مجاهدین در
قالب ارتش از یک طرف پولیس
و ارتش کشور قدرتمندتر
میشود و از جانب دیگر جلو
فعالیت متفرق گرفته میشود

من علم جنگ را زیاد نمیفهمم .ممکن است وقتی از جنایات جنگی یا از
خدمات جنگی تعریفی ارایه میکنم ،ناقص باشد .اما شما به لطف و کرمی
که پایان ناپذیر است ،نقصاش را بر من ببخشید!
تا حال ،مخصوص ًا که قندوز بر موزیم تجربیات جنگی افغانستان اضافه
شد ،جنایات جنگی ،معمو ًال دلخراش ،روحآزار و بد تعریف شده است.
مث ً
ال وقتی نیروهای متخاصم بر منطقهی حمله میکنند ،ضمن اینکه
مخالفان خود را میکشند ،بر مردم محل و بیگناه نیز رحم نکرده ،هر
جنایت و بیرحمیایکه در ذهن تان میگنجد ،در حق مردم روا میدارند.
مث ً
ال مردم را میکشند ،بر زنان و کودکان تجاوز میکنند ،اموال خانه را به
سرقت برده و خانههای مردم را به آتش میکشند ،بر داکتران بدون مرز
و مرزدار بمب میاندازند ،از مردم به عنوان سپر استفاده کرده و به اهداف
شوم خود میرسند .این موارد را جنایات جنگی مینامند .چون تمام این
موارد در قندوز اتفاق افتاده ،زمزمه است که باید محکمهی خاصی تشکیل
و عامالن جنایات جنگی ،محاکمه شوند.
این تعریف از جنایات جنگی درست است؟ به نظر من بله! هیچکسی،
مخصوص ًا طالبان حق ندارند وقتی قندوز را میگیرند ،این جنایات را
مرتکب شوند .چرا طالبان به جای کشتن مردم ،تجاوز بر زنان ،سرقت
اموال و آتش زدن خانهها ،به توزیع پول میان مردم ،اعطای گندم به
فقرا ،خریدن زیورآالت برای کودکان یا مث ً
ال به ایجاد نیروگاههای آبی و
بادی برق رو نمیآورند؟ چرا به جای تخریب سرک و پلچکها ،آتش زدن
مکاتب و محروم کردن بچههای مردم از تعلیم ،نمیروند سرکهای جدید
اعمار نمیکنند؟ چرا کورس کمپیوتر برای اوالد غریب ایجاد نمیکنند؟
جواب این سوالها را از که بگیریم؟ نمیدانم.

اما در خصوص خدمات جنگی ،نقل قول متفاوت است .اگر از
چشم مال عمر ترقید و مال منصور کفید بنگریم ،خدمات جنگی به
عموم قراردادهای گفته میشود که مطابق آن ،نیروهای دولتی حق
هیچگونه عملیات نظامی باالی طالبان را ندارد .خواه این قرارداد
توسط آقای گالب برو ،نه نه ببخشید! خواه این قرارداد توسط آقای
گالب منگل امضا شده ،خواه توسط اشرف غنی یا هر کسی دیگر.
مقصد توسط یک شخص با صالحیت که حتم ًا صالحیتاش به
رییس جمهور مملکت وصل باشد ،امضاء شده باشد .این یک!
دو؛ یک وقتی است که نگاههای سیاسی غالب در یک جامعه،
میگندد .طالبان در این نگاه سیاسی ،میشود برادر ناراضی ،مخالف
سیاسی ،هموطن انتحاری ،مومن آدمخوار ،مردان بشرستیز ،دوستان
قاتل یا بشرهای که هر حیوانی دیگر میشود ،اال بشر! از منظر
آن مالی که رفت و فهمیدن رفتناش دو سال طول کشید و این
مالی که برای تجاوز میکفد ،این نوع نگاه هم جزء خدمات جنگی
محسوب میشود.
سه؛ گرچند نمیتوان گفت که ارگ طالبان ،اما اگر طالبی در ارگ
باشد و بتواند مانع حمالت اردو و پولیس ملی باالی طالبان شود ،این
نیز جزء خدمات جنگی محسوب میشود ،البته از منظر آقایان!
اما اگر از چشم مردم نگاه شود ،ممکن قبل از تهاجم و تجاوز طالبان باالی
قندوز ،فرماندهان محلی در قندوز ،جنایات بدتر و گستردهتر از طالبان را در
حق مردم روا داشته اند و این امر به جایی رسیده باشد که مردم محل ،با
پیشانی باز از طالبان ،قبل از حمله در خانههای شان پذیرایی کرده باشند
و موقع حمله ،جفتکزنان اهلل اکبر گفته ،همکاری کرده باشند ،در این
صورت پیروزی طالبان بر همچو فرماندهان ،از نظر مردم جزء خدمات
جنگی محسوب میشوند .لطف ًا مذمتم نکنید! این یک احتمال است که
احتمال درستیاش مردود نیست.
از منظر دولت اگر بخواهیم خدمات جنگی را تعریف کنیم؛ خدمات جنگی
به مجموعهی از اقدامات پس از سقوط ولسوالیها ،والیتها گفته میشود
که حتم ًا به بازپس گیری همان مناطق منجر شده باشد .هرگاه ولسوالی
تالهبرفک سقوط کرده باشد و دولت عملیات نظامی انجام داده اما نتوانسته
باشد این ولسوالی را پس بگیرد ،به این اقدام نمیتوان گفت خدمات
جنگی! این بیشتر شبیه جنایات جنگی است ،البته با طعم مثبتاش.
حاال به نظر شما از لحاظ کمیت و کیفیت ،خدمات جنگی از منظر دولت
بیشتر است یا خدمات جنگی از منظر مالعمر فقید و مال اختر کفید؟! لطف ًا
نگویید به ما ربطی ندارد! ممکن فردا ولسوالی شما طبق یک قرارداد به
ریشسفیدان واگذار شود.
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نگران کنندهترین مسئلهی
تسلط طالبان بر قندوز
منبع :دیپلامت
نویسندهAkhilesh Pillalamarri :
برگردان :حمید مهدوی

سقوط اخیر شهر شمالی قندوز به دست طالبان – که از آن
زمان تاکنون بخشهای زیاد آن توسط نیروهای حکومت
افغانستان پس گرفته شده است – بعضی از تحوالت نگران
کننده در اوضاع امنیتی کشور را برجسته کرد .دو موضوعی
که بیشترین اهمیت را دارند با یکدیگر ارتباط نیز دارند:
سرباال کردن طالبان در شمال افغانستان و فراتر رفتن این
جنبش از پایگاه قومی پشتون آن در جنوب افغانستان و
شمال غرب پاکستان.
نظر به گفته فوزیه کوفی ،عضو مجلس نمایندگان ،باوجود
از دست دادن قندوز ،طالبان روز پنجشنبه ولسوالی وردوج
بدخشان را تصرف کردند .این مهم است؛ چون بدخشان
یکی از والیتهای افغانستان است که قبل از سال 2001
کامال از وجود طالبان پاک و سنگر اتحاد شمال بود .این
ولسوالی بهویژه سنگر جمعیت اسالمی ،به رهبری برهان
الدین ربانی ،رییس جمهور تاجیکتبار قبل از طالبان
( )1996 – 1992بود .پس از رفتن نیروهای ناتو از این
منطقه در سال  ،2013طالبان در شمال قویتر شدند.
[قویتر شدن طالبان در شمال] سه دلیل دارد .دلیل
نخست کامال کاربردی است .از آنجایی که اکثریت
عملیاتهای ناتو و حکومت افغانستان روی جنوب و
شرق متمرکز بودند ،سازماندهی دوباره و تصرف مناطق
در شمال برای نیروهای طالبان آسانتر بود .دوم این که
تصرف شمال برای طالبان اهمیت استراتژیک یافت،
چون موقف نظامی آنها بدون داشتن کنترل بر شمال
همیشه شکننده بود؛ شمالی که میدان سربازگیری سربازان
افغانستان و سنگر نیروهای وفادار به حکومت افغانستان
بوده است .سرانجام این که طالبان به سربازگیری در میان
گروههای شمال که عمدتا غیرپشتونها هستند ،آغاز کرده
است .دلیل سوم – پیوستن غیرپشتونها به صفوف طالبان
به صورت گسترده – بیشترین اهمیت را دارد؛ چون تغییر
عمده در استراتژی کلی طالبان را نشان میدهد .مشخصه
حمالت پیشین طالبان در شمال ،در جریان تسلط آنها بر
افغانستان در سالهای  1996تا  ،2001اکثرا واحدهای
پشتون بودند که بر جمعیتهای تاجیک ،هزاره و ازبک
مسلط میشدند .نداشتن حمایت مردمی در میان گروههای
قومی در شمال یکی از عوامل سقوط آنها در آنجا و
آرامش نسبی شمال در یک دهه بعدی بود .با این حال،
طالبان با سرباز گیری در میان شمالیها ،اکنون در آنجا
عمیقتر ریشه میدوانند که ریشه کن ساختن آنها را در
آینده به مراتب دشوارتر خواهد ساخت.
بسیاری از چهرههای برجسته حکومت ،شمالی اند؛
چهرههایی چون عبدالرشید دوستم ،معاون رییس جمهور
که یک ازبک است و عبدالله عبدالله ،رییس اجراییه
که پدرش پشتون و مادرش تاجیک است .بسیاری از
شمالیها ،باوجود قومیت مختلف شان ،از بیتوجهی و
فساد حکومت و عدم ارائه خدمات همگانی توسط حکومت
شکایت کرده اند .قاری فصیح الدین که قرار ادعاها از
سال  2013بدینسو والی نام نهاد طالبان در بدخشان
بود ،به دلیل آزار و اذیت توسط نیروهای امنیتی افغانستان
اسلحه به دست گرفت .بسیاری از پایین رتبههای نیروهای
پولیس نیز به همین دالیل علیه فرماندهان شان ایستادند.
نظر به گزارش نیویارک تایمز ،طالبان اغلب با حمایت از
رهبران قومی ناراضی ،حمایت تاجیکها و ازبکها را جلب
کرده اند .آنها با ستیزهجویان ازبک (که در کشور همسایه
ازبکستان به شدت سرکوب شده اند) همدست شدند و به
آنها اجازه دادند که در شمال افغانستان فعالیت داشته
باشند .شگفت انگیزتر این که آنها حتا توانستند برخی
از هزارهها را استخدام کنند .هزارهها یک گروه شیعه از
نقاط مرکزی افغانستان هستند که تاریخ طوالنی دشمنی
با طالبان و پشتونها دارند .هم طالبان و هم سلطنتهای
پیشین پشتون هزارهها را قتل عام کرده اند.
نظر به گفته برخی از اعضای گروه طالبان ،آنها عمدا
موقفهای اجتماعی شان را معتدل ساخته اند تا شانس
حفظ حاکمیت شان بر مناطق تصرف شده را باال ببرند.
این کار آنها ،همراه با یک ائتالف قومی گستردهتر ،شاید
ماهیت این جنبش را برای همیشه تغییر بدهد و [افکار]
این گروه را ،با حمایت قابل توجه مردمی ،در سرتاسر
افغانستان چنان چیره کند که غیرقابل تغییر باشد ،به
جای اینکه یک گروه افراطی اکثرا پشتون و تاحدودی

مدیون سازمان استخبارات پاکستان باشد .هرچند طالبان
به سرعت قندوز را از دست دادند؛ اما قدرت ماندن آنها
در شمال قوی است .همراه با قدرتی آنها در سنگرهای
سنتی شان در جنوب دارند ،خطری وجود دارد که سرانجام
کابل خودش را در محاصره خواهد یافت و از چندینسو
مورد حمله قرار خواهد گرفت.
همانطور که از عراق آموختهایم ،صرف با داشتن سربازانی
که بهتر و بیشتر تجهیز شده باشند نمیتوانیم جنگ را
برای حکومتهای ملیای که روحیه ضعیف داشته و به
اولویتهای شان نسبت وفاداری به حکومت امتیاز بدهند،
ببریم .طالبانجدید ممکن است خیلی بد نباشند؛ چون بعید
است که آنها اشتباهات  1996تا  2001را تکرار کنند (حتا
در آن زمان ،طالبان به دنبال عادی سازی [روابط] با دیگر
کشورهای جهان بودند) .این گروه حمایت تمام گروههای
قومی را بدست خواهد آورد و احتماال ثبات را در کشوری
تامین خواهند کرد که از سقوط رژیم سلطنتی در سال
 1973بدینسو ،به استثنای مناطق تحت کنترل طالبان در
سالهای  1996تا  ،2001حکومت باثبات نداشته است .با
این حال ،این حالت ،حالت مطلوب نیست .حکومت فعلی
نیات نیک دارد و از حمایت گسترده بین المللی برخوردار
است و باید هرکاری را که برای بهبود [اوضاع] انجام داده
میتواند ،انجام بدهد و قلمروش را برای مدت طوالنی
تحت کنترلش نگهدارد تا نهادهایش رشد کنند .اما برای
این که این اتفاق بیافتد ،حکومت باید پایگاه مستحکم
قبلی حمایتیاش در میان گروههای قومی شمال را از خود
بیگانه نکند و اگر امریکایی و متحدانش نمیخواهند شاید
سقوط یا ضعف شدید حکومت افغانستان باشند ،باید به
حمایت شان از افغانستان ادامه بدهند.

[قویتر شدن طالبان در شمال]
سه دلیل دارد .دلیل نخست کامال
کاربردی است .از آنجایی که اکثریت
عملیاتهای ناتو و حکومت افغانستان
روی جنوب و شرق متمرکز بودند،
سازماندهی دوباره و تصرف مناطق
در شمال برای نیروهای طالبان
آسانتر بود .دوم این که تصرف
شمال برای طالبان اهمیت استراتژیک
یافت ،چون موقف نظامی آنها بدون
داشتن کنترل بر شمال همیشه شکننده
بود؛ شمالی که میدان سربازگیری
سربازان افغانستان و سنگر نیروهای
وفادار به حکومت افغانستان بوده
است .سرانجام این که طالبان به
سربازگیری در میان گروههای شمال
که عمدتا غیرپشتونها هستند ،آغاز
کرده است .دلیل سوم – پیوستن
غیرپشتونها به صفوف طالبان به
صورت گسترده – بیشترین اهمیت را
دارد؛ چون تغییر عمده در استراتژی
کلی طالبان را نشان میدهد .مشخصه
حمالت پیشین طالبان در شمال ،در
جریان تسلط آنها بر افغانستان
در سالهای  1996تا  ،2001اکثرا
واحدهای پشتون بودند که بر
جمعیتهای تاجیک ،هزاره و ازبک
مسلط میشدند .نداشتن حمایت
مردمی در میان گروههای قومی در
شمال یکی از عوامل سقوط آنها در
آنجا و آرامش نسبی شمال در یک
دهه بعدی بود .با این حال ،طالبان با
سرباز گیری در میان شمالیها ،اکنون
در آنجا عمیقتر ریشه میدوانند که
ریشه کن ساختن آنها را در آینده به
مراتب دشوارتر خواهد ساخت.
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دولت وحدت ملی؛

یک سال تقال برای حکومتداری
فارین پالیسی /رزا بروکز
ترجمه :معصومه عرفانی

اختالفات در درون حکومت وحدت ملی ،توافقات صورتگرفته را
بیاثر کردهاند .تجزیه و تحلیل انتصابات سیاسی در این حکومت،
نشاندهندهی تعصباتی نسبت به عزل و نصبها و حمایتها از گروههای
خاص قومی است که ثبات افغانستان را در معرض خطر قرار میدهند.
دولت وحدت ملی ،یک سال پس از اینکه با تقسیم قدرت میان
رییسجمهور افغانستان اشرف غنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله آغاز
به کار کرد ،هنوز برای درک دلیل شکلگیریاش با مشکل مواجه است.
اختالفات شخصی و سازمانی درون دولت وحدت ملی ،بهویژه میان
غنی و عبدالله و گروههای آنها ،سد راهی برای این دولت شده است.
پایگاههای متعدد و متفاوتی که برای مشروعیتبخشیدن به انتصابهای
حکومتی وجود دارد ،رییسجمهور و رییس اجراییه را وادار کرده است تا
دایم در رابطه با پیمانهای سیاسی که در انتخابات ریاستجمهوری به
آن متعهد شده بودند ،مذاکره کنند .حکومت وحدت ملی ،پس از تاخیری
طوالنی و ماهها چانه زنی ،توانست بر سر معرفی  27وزیر کابینه و 25
والی به توافق برسد.
این منازعات ،به شدت بر اثربخشی این حکومت لطمه وارد کردهاند.
انتخابات پارلمانی که قرار بود در  2015برگزار شود ،تا زمانی نامعلوم
به تعویق افتاده است .با این وضعیت ،نمایندگان فعلی مجلس ،تا
برگزاری انتخابات جدید بر پستهای خود باقی هستند .هزاران نفر از
جوانان افغان امید خود را از دست دادهاند و کشور را ترک میکنند.
ریاست پاسپورت در کابل ،روزانه بیش از  2000پاسپورت صادر میکند
که نسبت به همین زمان در سال گذشته ،شش برابر بیشتر شده است.
خروج نیروهای بینالملل باعث شده است تا افغانها با افزایش بیکاری،
رکود اقتصادی جدیدی را تجربه کنند.
تاثیرات منفی تمام این مسایل ،بر مشروعیت این دولت ،بهشدت آشکار
بوده است .براساس نظرسنجی که اخیرا توسط طلوع نیوز و  ATRصورت
گرفته بود ،اکثریت مردم افغانستان «هیچ رضایتی» از دولت غنی
ندارند .امتیاز عبدالله نیز بهطور مشابهی پایین است.
ما تحلیل دقیقی از انتصابات حکومت وحدت ملی انجام دادهایم که
شامل بررسی مقرریهای ریاستجمهوری ،مصاحبه با مقامات دولتی
و تحلیل خبرها میشود .این تحلیل نشان میدهد که قدرت ،از میان
افراد وابسته به کرزی که عمدتا از بزرگان سابق جهادی بودند (که در
دههی  1980ظهور کرده و از سال  1992تا  2001بر سر کنترل دولت
با هم جنگیدند) ،به ترکیبی از تکنوکراتهای تحصیلکردهی غربی
منتقل شده است .چهرههای قدرتمندی مانند عمر داوودزی و رنگین
اسپنتا که از اصالحطلبان هستند و رهبران مذهبی سنتی مانند اسحاق
گیالنی و عبدالرب سیاف ،دیگر بخشی از دایرهی سیاسی تاثیرگذار
نیستند .درعوض ،والیان والیتهای مهم هرات ،قندهار ،کنر و قندز،
تکنوکراتهایی هستند که مجبورند با قدرتمندانی که نهادهای امنیتی،
منابع مالی و رواجها و سنتهای والیتها را تحت کنترل دارند ،رقابت
کنند.
این تغییر ناگهانی در قدرت ،از آنجا که اساس دولت افغانستان پس از
 2001را تضعیف میکند ،خطرناک است .در آن حکومت ،حامیان قومی
و منطقهای ،بخشهای استراتژیک اقتصادی و سیاسی افغانستان را
کنترل میکردند و به همین جهت ،انگیزهای برای حفظ وضعیت موجود
داشتند .پیش از سال  ،2014کابینه ،والیتها ،و پستهای معاون
وزارتها ،در اختیار افرادی بودند که در شبکههای ارتباطی گستردهی
حامد کرزی حضور داشتند .امروز ،غنی و عبدالله ،هرکدام برای
انتصاب افرادی از وابستگان خودشان بر این مواضع ،رقابت میکنند.

انتصابهای اخیر توسط غنی و عبدالله ،پایههای نظم سیاسی و ثبات
در افغانستان را متزلزل کرده است .کرزی ،پس از توافقنامهی بن در
 ،2001به این دلیل قادر به حفظ قدرت بود که میتوانست تعادل را میان
رهبران قومی و منطقهای رقیب و مراکز قدرت نگه دارد.
غنی ،برای کنترل و گسترش قدرتش ،بر حمایتهای غیررسمی تکیه
دارد (و حتا آنها را توسعه میدهد) .بررسی ما از انتصابهای اخیر
غنی ،نشان میدهد که او آگاهانه و عامدانه ،کمیسیون مستقل
اصالحات اداری و خدمات ملکی که مسئولیت انتخاب کارمندان دولت
را برعهده دارند ،به حاشیه رانده است .درصورتی که در گذشته ،غنی
به شدت نسبت به گرایش کرزی به انتصابهای «خارج» از قاعده،
انتقاد میکرد.
چنین انتصابهایی ،شکایتهای مربوط به بحثهای هویتی را تشدید
کرده است .آنچه بهطورخاص باعث نگرانی میشود ،قومیسازی
ادارات دولتی است .انتصابهای حکومتی اخیر ،نشاندهندهی افزایش
حمایتهای سیاسی باتوجه به مرزهای قومی است .براساس تحلیل ما از
این تقررها در حکومت -بررسی زمینههای قومی لیست منصوبشدگان،-
آشکار است که اداره امور ریاست جمهوری ،نه تنها عمدتا متشکل از
تکنوکراتهای پشتون است ،بلکه تحت تسلط پشتونهای غلزایی شرق
کشور قرار دارد (با پسزدن پشتونهای درانی جنوب).
بررسی ما از ترکیب قومی انتصابهایی که در ریاست دفتر و اداره
امور ریاست جمهوری صورت گرفته است ،جانبداری آشکاری را از
تکنوکراتهای پشتون نشان میدهد 75 :درصد ( 21انتصاب) پشتون
هستند ،درحالیکه  14درصد ( 4انتصاب) تاجیک میباشند .لیست
غنی از مشاورانش نیز عمدتا از اشخاصی با اصالت پشتون (شرقی)
تشکیل شده است 69 :درصد ( 22انتصاب) پشتون در برابر  19درصد
( 6انتصاب) تاجیک .اقوام هزاره و ازبک ،هرکدام کمتر از  3درصد
انتصابها را تشکیل میدهند.
عبدالله و دیگران نیز همین رویه را پیش گرفته و مشاورانشان را از
درون گروه قومی خود انتخاب کردهاند .انتصابها در دفتر ریاست
اجرایی ،شامل جهادیهای سابق قوم تاجیک هستند .محمد محقق
معاون دوم عبدالله نیز ،اکثرا مشاوران هزاره  -درواقع  87.5درصد -را در
دفتر خود استخدام کرده است .میتوان چنین استدالل کرد که باتوجه
به اینکه حامیان عبدالله و محقق از درون جوامع تاجیک و هزاره
هستند ،این انتصابها اجتنابناپذیر بودهاند .بااینحال ،رییسجمهور
با ارایهی الگوی غلطی از عزل و نصبها ،مشروعیت اخالقی خود را زیر
سوال برده و فضا را برای سوءاستفادهی دیگر بازیگران آماده ساخت.
درحالحاضر ،قومیسازی و واسطهبازی ،بار دیگر فضا و فرصتی
برای رشد رهبران قومی و منطقهای بهوجود آورده است .بحثهای
اخیر در رابطه با شناسنامههای الکترونیک ،فرصتی فوقالعاده برای
اخاللگران فراهم میآورد تا از تشدید جنگهای لفظی قومی ،برای
رسیدن به منافع شخصی خودشان استفاده کنند.
رهبران دولت وحدت ملی ،باید از سناریوهایی که بازتابی از وضعیت
نابسامان عراق هستند ،اجتناب کند .در عراق ،مرزها و خطوط قومی
باعث از هم پاشیدن دولت آن کشور شد .در افغانستان ،تقسیمات قومی
می تواند به تقویت طالبان و دیگر گروههای افراطگرا مانند داعش منجر
شود .آنچه افغانستان در طول دورهی گذار به آن نیاز دارد ،وحدت
و هماهنگی قومی است .دولت ائتالفی ،باید بر اختالفات داخلیاش
دررابطه با انتصابها و کنترل منابع دولتی غالب آمده و هوشیار باشد که
انتصابهای آیندهاش ،دولتی فراگیر برای تمام افغانها را تضمین کند.
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پاتریک کاکبرن
تمام خواستههای مخالفین ،دربارهی آزادیهای فردی بود:
نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی ،چندان مسئلهای نبودند؛
هرچند همین نابرابریها ،خشم مردم را علیه وضعیت موجود
برانگیخته بودند .در سالهای پیش از قیام سوریه ،مرکز دمشق پر
شده بود از «فروشگاههای هوشمند» و رستورانتها( .فروشگاه
هوشمند ،یا  ،smartshopخردهفروشیهایی مخصوص خرید و
فروش مواد و داروهای روانگردان ،متون مرتبط به آن و همچنین
لوازم مخصوص زنان است – ویکیپدیا)
این در حالی بود که توجه تودههای مردم سوریه ،بر حقوقشان
بود که دربرابر افزایش قیمتها راکد مانده بود .دهقانها و زارعین
که با چهار سال قحطی ویران شده بودند ،درحال کوچکردن به
کلبههای حومهی شهرها بودند .سازمان ملل متحد گزارش داده
بود که دو تا سه میلیون سوری ،در فقر مطلق زندگی میکنند.
تولیدکنندگان کوچک ،توسط واردات ارزان از ترکیه و چین،
تولیدات خود را متوقف کرده و از چرخه خارج شده بودند.
آزادسازیهای اقتصادی ،که مورد ستایش دولتهای خارجی
بود ،سرمایه را بهسرعت در دست یک عدهی محدود که از
روابط خوب سیاسی برخوردار بودند ،قرار میداد .حتا اعضای
پولیس مخفی «مخابرات» ،میکوشیدند با  200دالر در ماه سر
کنند .گروه بینالمللی بحران ،در گزارشی آورده بود که طبقهی
حاکم سوریه« ،بهجای اینکه برای قدرت مبارزه کرده باشد ،آن
را به ارث برده ...و راه روشهای طبقهی باالی شهری را تقلید
کرده است» .همین داستان ،درمورد خانوادههای شبهپادشاهی
و همبستگان آنها صدق میکند ،که در مصر ،لیبی و عراق،
به همان سبک و سیاق زندگی میکردند .آنها که از حفاظت
دولتهای پولیسی خود مطمین بودند ،سختیهای بقیهی مردم،
بهخصوص جوانانِ باسواد و بیکار و پرشمار خود را که عدهی
اندکی از آنها امیدی برای بهبود زندگی خود داشتند ،نادیده
گرفته بودند.
یک توهم سادهانگارانه که گویا بیشتر مشکالت ،با آوردن
دموکراسی بهجای دولتهای مستبد ،از بین خواهد رفت ،در
قلب جنبشهای اصالحطلبانه در خاورمیانه وجود داشت .این
اعتقاد ،به جنبشهای اپوزیسیون ،چه کسانی که در خانه تحت
تعقیب بودند ،و چه آنهایی که در وضعیتی بخورونمیر در
تبعید بهسر میبردند ،اطمینان میبخشید .از همه مهمتر اینکه،
بهسادگی میشد چنین فکری را به حامیان خارجی فروخت.
البته یکی از زیانهای بزرگ در اینگونهدیدنِ مسایل ،که از
صدام و اسد و قذافی اهریمنی شرور میساخت ،این بود که
هرگونه رویکرد به مصالحه و انتقاد صلحآمیز از رژیم کهنه به
نو را دشوار میکرد .در عراق در سال  ،2003اعضا و طرفداران
قبلی حزب بعث برکنار شدند؛ این باعث فقیرشدن بخشی از مردم
شد ،که چارهای جز جنگیدن نداشتند .در گفتوگوی صلح
ژنو در  ،2014اپوزیسیون سوریه تهدید کردد که اگر اسد در
گفتوگوها نقشی داشته باشد ،در آن شرکت نخواهد کرد .این
در حالی بود که اکثریت مردم سوریه ،در مناطق تحت کنترل
اسد زندگی میکردند .این سیاستها از جهاتی به این دلیل
بودند که برای اعضای اپوزیسیون ،اطمینان شغلی ایجاد شود .اما
برعکس ،اختالفات قبیلهای و مذهبی را عمیقتر کرد و مواد اولیه
را برای جنگ داخلی فراهم نمود.
چه چیزی میتواند این دولتهای پساانقالبی را سر پا نگه
دارد؟ ناسیونالیسم ،از اقبال خوبی در غرب برخوردار نیست؛
چراکه در غرب ،ناسیونالیسم اساسا ماسکی برای نژادپرستی
و جنگساالری خوانده میشود و در عصر جهانیشدن و
دخالتهای بشردوستانه ،بهنظر میآید از ُمد افتاده باشد .اما از
قضا ،مداخالت  2003در عراق ،و در  2011در لیبی ،بسیار شبیه
به فتوحات امپریالیستی در قرن نوزده از کار درآمد .بحثهای
مضحک فراوانی درمورد «ملتسازی» صورت میگرفت
که بایستی توسط یا بههمکاری قدرتهای خارجی صورت
میگرفت؛ قدرتهایی که بهصورت کامال واضح ،منافع خود
را در سر داشتند .دقیقا مانند بریتانیا ،زمانی که لوید جورج
برنامهی برچیدن امپراتوری عثمانی را هدایت میکرد .یک
توجی ِه رهبران عرب که در اواخر  ۱۹۶۰قدرت را بهدست گرفتند،
این بود که میگفتند ما دولتهای قدرتمندی را میسازیم که
باالخره توانایی واقعیتبخشیدن به استقالل را داشته باشند .آنها













بخش سیوپنجم

ترجمهی حکمت مانا

یادداشتهایسخیدادهاتف
ِ
علمی خر خودت!
مبانی
در کار خود کامال ناکام شدند :قذافی ،نقش قابل توجهی در
باالنگهداشتن قیمت نفت در سالهای بحرانی  1973داشت.
همینطور حافظ اسد ،پدر بشار اسد ،که دو سال پیشتر از او
قدرت را بهدست گرفته بود ،توانست دولتی بسازد که در جنگ
بر سر تسلط بر لبنان با اسراییل ،خود را نگه دارد .برای مخالفی ِن
این رژیمها ،ناسیونالیسم تنها یک شگرد تبلیغاتیِ دیکتاتورها بود
که گویا فقط در فکر توجیه حاکمیت خود هستند .هرچند اتحاد
ملی شبیه به یک افسانهی تاریخی است ،اما بدون ناسیونالیسم،
دولت فاقد یک ایدیولوژی است که آن را قادر میسازد بهعنوان
کانون وفاداری ،با فرقههای مذهبی یا گروههای دینی رقابت کند.
انتقاد از اصطالحطلبان و شورشیانِ عرب بهخاطر ناکامیهایشان
در حل مشکالتی که بر سر را ِه تغییر وجود دارد ،کار سادهای
است .اعمال و رفتار آنها ،در مقایسه با آنچه در انقالب کوبا
یا مبارزات آزادیخواهانه در ویتنام دیدهایم ،اشتباه و ناموثر
بهنظر میرسد .اما جغرافیای سیاسیای که آنها درطول بیست
سال اخیر در آن فعالیت کردهاند ،پیچیده و دشوار بوده است.
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال  ،1991به این معنا بود
که موافقت و مدارای آمریکا ،و فقط آمریکا ،برای تصاحب
موفقیتآمی ِز قدرت ضروری است .ناصر ،میتوانست برای
اصرار بر استقالل مصر در بحران سویز در سال  ،۱۹۵۶به مسکو
رو بیاورد .اما بعد از فروپاشی شوروی ،کشورهای کوچکتر
دیگر نمیتوانستند برای خود ،جایی بین مسکو و واشنگتن پیدا
کنند .صدام حسین در سال  1990گفت یکی از دالیل اینکه او
کویت را اشغال کرد این بود که در آینده چنین جسارتی دیگر
ِ
امکانپذیر نخواهد بود؛ زیرا در آن زمان ،عراق با
قدرت بیرقیبِ
آمریکا روبهرو خواهد شد .در آن مورد ،او در محاسبات
دیپلماتیک خود فوقالعاده در اشتباه بود ،اما دورنمایی که ارایه
داد ،واقعبینانه بود؛ دستکم تا زمانی که تصورها در مورد قدرت
نظامی آمریکا ،بهخاطر ناکامیهای این کشور در دستیافتن به
اهدافش در افغانستان و عراق ،تنزل پیدا نکرده بود.
وخامت اوضاع در عراق و سوریه ،در حال حاضر ممکن است
خیلی پیشتر از آن رفته باشد که بازسازی دولتهای واقعا متحد،
در این منطقه عملی باشد .عراق ،درحال از همپاشیدن است.
کُردها که اکنون شهر نفتخیز کرکوک در شمال را تصرف
کردهاند -شهری که کردها همیشه پایتخت خود میدانستهاند،-
هرگز حاضر به ازدستدادن آن نخواهند شد .همینطور ،مناطق
مورداختالف دیگری را که کُردها از آنها پاکسازی قومی
شدهاند .درعینحال ،حاکمیت دولت بر ایالتهای سنی در
شمال و مرکز عراق ،بهدلیل فروپاشی ارتش عراقی ،ازبین رفته
است .شاید دولت بتواند پایتخت و ایالتهای شیعهنشین در
جنوب را در کنترل خود نگه دارد ،اما در بازسازی حاکمیت خود
بر روستاها و شهرهای سنینشین در سراسر کشور ،مشکالت
زیادی خواهد داشت .دکتر صفا رسول حسینی ،معاون مشاور
امنیت ملی عراق ،به من گفت «وقتی داعش با  100جنگجو
یک منطقه را تصرف میکند ،معموال پنج تا شش برابر تعداد
اول خود نیرو جذب میکند .آنها ممکن است جنگجویان
خطوط جبهه نباشند و فقط برای دفاع از خانوادههای خود به
داعش بپیوندند ،اما بااینحال ،جمعیت داعش بهسرعت افزایش
مییابد».
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دبیر خبر :عصمت اهلل سروش
مسئول خبرها و گزارشهای شمال :اختر سهیل
ویراستار :الیاس نو اندیش
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کمکهای خارجی برای دولت عراق ،غیرقابلپیشبینی است.
مداخلهی خارجی ،همانقدر احتمال دارد از آمریکا بیاید که از
ایران .عراق ،همواره بهعنوان دولتی با اکثریت شیعه ،برای ایران
مهم بوده است ،بسیار مهمتر از سوریه .بهعالوه ،بعد از ،2003
ایران بهعنوان تاثیرگذارترین قدرت خارجی در بغداد ظهور کرده
است .رییسجمهور ایران ،حسن روحانی ،گفته است که ایران
با خشونت و تروریسم داعش خواهد جنگید .درواقع ،ماشین
شایعهسازی بغداد برای یک هفته ادعا میکرد که نیروهای ایرانی
همین حاال در عراق هستند ،هرچند واقعیتها این را تصدیق
نمیکرد .در آمریکا ،نگرانیهای مردم این کشور درمورد جنگ،
باعث برگشتن نیروها به خانههایشان شده است ،اما بااینحال،
هنوز دولت آمریکا ،مشاور و کارشناس به عراق میفرستد .حتا
حمالت هوایی آمریکا ،کمتر تاثیرگذار هستند ،زیرا داعش
مانند جنگجویان چریکی فعالیت میکند و بهسختی میتوان
حرکات مهمات و افراد آنها را هدف قرار داد .رهبری داعش،
در دورماندن از انظار عمومی مهارت دارد .تهاجمهای داعش،
کماکان بهخوبی موفق بوده است ،زیرا تعداد زیادی از افسران
پیشین ارتش عراق و سنیهای جوان ،از شهرها و روستاهای
سراسر کشور به این گروه پیوستهاند .حملهکردن به این نیروها
توسط هواپیماهای باسرنشین و بدون سرنشین ،موج خشونتهای
بیشتری را میان سنیها برخواهد انگیخت .درعینحال ،کشتن
جنگجویان داعش توسط حمالت هوایی ،میتواند موجی از
حملهکنندگان انتحاری را بهسوی اهداف آمریکایی بکشاند.
درهرصورت ،شانس پیروزی آمریکا کم است .الزم به یادآوری
است که با داشتن پایگاههای هوایی در سراسر کشور ،و یکصد
و پنجاه هزار سرباز در زمین ،که امروز هیچکدام آنها را ندارد،
آمریکا نتوانست جنگ هشت ساله را ببرد.

کمکهای خارجی برای دولت
عراق ،غیرقابلپیشبینی است.
مداخلهی خارجی ،همانقدر
احتمال دارد از آمریکا بیاید
که از ایران .عراق ،همواره
بهعنوان دولتی با اکثریت
شیعه ،برای ایران مهم بوده
است ،بسیار مهمتر از سوریه.
بهعالوه ،بعد از  ،2003ایران
بهعنوان تاثیرگذارترین قدرت
خارجی در بغداد ظهور کرده
است .رییسجمهور ایران ،حسن
روحانی ،گفته است که ایران
با خشونت و تروریسم داعش
خواهد جنگید.

میگویند آرزو کردن بر جوانان عیب نیست .من در سن
و سالی هستم که نه میتوان مرا جوان گفت و نه میتوان
پیرم خواند .به همین خاطر آرزوهایی دارم که فیفتی فیفتی
اند .یعنی یک کمی عیبناک اند و یک کمی مشروع.
غالبا هم در خواب آرزو میکنم جهان چنین و چنان
شود.
در بیداری ،آرزوهای من بر آورده نشدند .حتا آرزوهای
بسیار سادهام .مثال من از خدا میخواستم که کاری کند
که روزی همهی مردم افغانستان به این نتیجه برسند که
اوال سر این که کدام کوه بلندتر است دعوا نکنند و ثانیا
اگر دعوا کردند به زنان خانوادهی همدیگر فحش ندهند.
اما این آرزوی من برآورده نشد .همین دیروز دو نفر ریش
سفید سر این بحث میکردند که هوای جاللآباد مطبوعتر
است یا هوای بادغیس .در دقیقهی شانزدهم بحث کار به
جاهای باریک رسید و این دو پیر باتجربه و آتشضمیر
متوجه شدند که هردو طرف در خانههای خود تعداد
زیادی سیاهسر دارند که تا کنون از ظرفیت فحش خوردن
شان آنچنان که باید استفاده نگردیده است .این است که
شروع کردند به فحش دادن به خواهر و مادر و همسر
همدیگر .دعوا که تمام شد ،من با خود فکر میکردم که
چرا چنان شد که شد .لیکن خوب که دقت کردم ،دریافتم
که آنچه اتفاق افتاد کامال معقول بود .یعنی در چارچوب
بنیادین عقالنیت افغانی اگر چیزی غیر از آنچه رخ داد
اتفاق میافتاد ،باید تعجب میکردم .به این دالیل:
از نظر علمی اثبات شده که انسانها نسبت به محصول
کار و زحمت خود نگاه متعصبانهیی دارند .به این معنا
که اگر شما سر چیزی زیاد زحمت کشیده باشید ،نسبت
به حاصل و نتیجهی کار خود نظری بسیار ستایش آلود
و حتا متعصبانه پیدا میکنید .از این نظر که به مسئله
نگاه کنیم ،میبینیم که پیران عزیز ما حق دارند در بحث
سر هوای خوب جاللآباد یا بادغیس بر روی همدیگر
شمشیر بکشند .اینها یک عمر زحمت کشیدهاند تا
اقلیم بادغیس را به درجهی قشنگی از حسن و مالحت
برسانند و یا جوان و جوانی خود را بر سر تنظیم کردن
تغییرات جوی جاللآباد گذاشته اند .گفته میشود سابق
بادغیس زیاد باد داشته (به همان خاطر آن را بادغیس
میگویند) .این پیرانی که بحث شان رفت ،در اثر سالها
تالش نفسگیر و ایثار مال و جان خود سر انجام جلو این
بادها را گرفتند و حاال باد جرئت هم نمیکند از آسمان
بادغیس بگذرد .جاللآباد از بس سرد بود و ژاله داشت،
آن را ژالهآباد میگفتند .هزاران نفر از مردان غیور آن دیار
جانفشانیها کردند تا جلو سرما و ژاله را بگیرند.
این است که پیران مورد بحث ما حق داشتند نسبت به
نتیجهی جان فشانیهای خود تعصب داشته باشند .این
که چرا وقتی عصبانی میشوند به زنان خانوادهی همدیگر
فحش میدهند ،موضوع رسالهی دلگشای دیگری
است.

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

برایمتعلمینومحصلین
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 2500افغانی
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یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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«ان ال پی» راه کوتاه رسیدن به موفقیت؟

بگو مگو از
Samay Hamed
دوستان ما در شفاخانه دکتوران بدون رسحد کندز شهید
شدند .دردآور است و مایهء دریغ اما کارمندان صحی
افغانستان( هدفم کارمندان همین موسسه است) چقدر
در بارهء این نهاد معلومات دارند؟ « ام اس اف» همواره
از نهادهای مشکوک بوده است .از قدیم گفته میشد که
سازمان جاسوسی است و چند ماه قبل هم یکی از مدیران القاعده را در کندز پناه داده بود
و نیروهای ویژه بر آن حمله کردند .تا جایی که من شنیدهام در کندز در واقعیت غربیها
و دشمنان آنها باهم میجنگند و جنگ جنگ « تریاک» و « تهدید دشمنان منطقهیی
امریکا» است .هم آن بخشی از ارگ که طالب را حامیت میکند و هم بخشی که ضد
طالب را در پروژهء اصلی « رشیک » اند .فقط اینها داخل « بازی» با یکدیگر « بازی
» میکنند و مردم و رسبازان ما را « بازیچه» میسازند .جنگ را به روایتی که بتواند
برای مردم قابل فهم باشد و آنها را از نظر سیاسی و نظامی در برابر هم قرار بدهد تقلیل
میدهند( به ویژه قومی ساخنت این جنگ ) تا « بیدار» نشوند و یخن آنها را نگیرند.
نسل جوان ما باید کمی به عمق این مسایل برود و بتواند چونان بازیگری در این بازی
کالن نقش بگیرد نه « بازیچه» ...با توجه به اردوی ملی ما که واقع ًا رسبازانه و برای
وطن میجنگد اگر نسل نو بتواند موجهایی ایجاد کند که مردمی شود ،بدون تردید معادله
تغییر میکند .مشکل نسل نو ما این است که حرکت میکند اما دوباره در سایهء نسل
ما و پیش از ما کشانده میشود یا خود را میکشد و این خطرناک است .متام « جنگ
» را نسل نو میکند اما « تصمیم» را نسل کهنه میگیرد .نسل نو برای نسل کهنه «
سیاست» یاد میدهد اما سود آن را هامن رهربان دزد میبرند .جالب این است که حتا
روابط اینها را با جهان همین نسل نو تامین میکند اما « ترجامن» و « مشاور» باقی
میماند .نسل نو باید جرئت کند که بگوید  :من دیگر منیخواهم « مشاور» و « مزدور»
باشم؛ میخواهم « رهرب» شوم!


Hashmat Radfar
طالبان و طالبانیزم دشمن انسان و انسانیت اند!
همزمان با گسرتش دامنۀ جنگ و بحران به شامل کشور
هامنگونه که پیش بینی میشد ،منایههای هشدار
دهندهیی از عمیقتر شدن شگافهای قومی و نقش
عصبیتهای تباری در رویکردهای طالبان قابل مشاهده

است.
اگر ما اکنون جسارت طرح بی طرفانه و صادقانۀ مسئله را در نیابیم و اجازه بدهیم
آتش عصبیت قومی آنهم در موافقت یا مخالفت با طالبان زبانه بکشد ،خشونت و
بربادی به عنوان تنها پدیدۀ ملی و فراگیر در افغانستان عرض اندام خواهد کرد.
روشن است که طالبان با انگیزش عصبیت قومی و مذهبی در دو دهه گذشته
رسبازگیری کرده و تا توانسته اند هر دو نیروی محرکه خویش را شعلهورتر کرده اند.
آنچه مسلم است اینکه نه متام پشتونها طالب اند و نه متام طالبها پشتون،
هامنگونه که نه متام تاجیکها جمعیتی یا شورای نظاری اند و نه متام جمعیت و
شورای نظار تاجیکان ،نه متام ازبکان جنبشیاند و نه متام هزارگان حزب وحدتی
و. ...
اینکه طالبان در سه روز حاکمیت شان در کندز خانهبهخانه دنبال تاجیکان گشتند و
تا توانستند تاراج کردند ،غنیمت گرفتند و بیناموسی کردند ،هنوز معلوم نیست که از
جمعیتیها انتقام گرفتند یا از تاجیکان؟؟
هامنگونه که اغامض ازین جنایتها و حتا توجیه زیرکانه و در مواردی هم احمقانۀ
آن از رهگزر عصبیتهای قومی ناپسند ،رشمآور و حساسیت بر انگیز است ،استفاده
از این جنایتها برای انگیزش احساسات قومی نیز نتیجهیی بهجز گسرتدهتر کردن
دامنه جنگ و منازعه و انتقام جوییهای خشونتبار نخواهد داشت.
هر جنگی طبیعتآ پیشینه و پیامد دارد اما عصبانیت ناشی از عصبیت چشم بصیرت
انسان را کور میسازد و عقالنیت ارزشمدار آن تعطیل میشود.
حاتم بخشی از خون قربانیان تبار دیگری یا پیروان دین و مذهب دیگری نه تنها
سادهتر میشود بلکه با نوعی لذت راسیستی نیز عجین میشود.
دادخواهی به قربانبان خشونت و پیامدهای زیانبار آن نیز با دید خود و بیگانه تبیین
میشود و عدالت و انسانیت را به حاشیه میراند.
همین اکنون در کندز و دیگر مناطق افغانستان ،جوانان ازبک ،هزاره ،بلوچ ،ایامق،
نورستانی ،پشتون و تاجیک در چارچوب نیروهای امنیتی کشور در برابر طالبان و
دیگر گروههای تندرو و خشونت پیشه میجنگند.
ما تحت هیچ عنوانی حق نداریم انگیزه و روحیۀ این رسبازان را به نفع قوم و تبار
خویش مصادره کنیم و از خون این فرزندان میهن و شهروندان ملکی که در جریان
منازعه به زمین میریزد ،حاتم بخشی کنیم.
مشکالت و چالشهای قومی و تباری در این کشور مسئله تازهیی نیست ،زخمهای
ناشی از برتری طلبی قومی و ایدیولوژیک در پیکره دردمند جامعه ما نه با وعظ و
نصیحت کردنها تصنعی از میان میرود ،نه با اینکه اداره زیر فرمان خود را از قوم
و قبیله و نزدیکان خود پر کنیم و نه هم با این که با طالبان بهخاطر همزبانی و هم
قومی همذات پنداری داشته باشیم یا اینکه به این همه جنایت که این گروه انجام
میدهد فقط از در قومی ببینیم و با ترسی دادن این رسطان مهلک را بر پیکرۀ یک
قومیت بزرگ کشور عقدههای روانی و عصبیت آمیز خود را برجستهتر کنیم.
ما باید نخست به یک صدا به طالب و طالبانیزم نه بگوییم و اجازه ندهیم طالبان
موجودیت این کشور در جغرافیای سیاسی دنیا تهدید به نابودی کنند ،سپس
با گفتامنسازی عقالنی و بهدور از خشونت در زیر چرت مدارا و همپذیری آسیب
پذیریهای ناشی از عصبیتهایی که ما را از یک ملت به مجموعههای برشی مجزا
از هم دیگر تقلیل ماهیت میدهد ،شناسایی کنیم و برای آنها راه حلهای معقول
و منطقی جستوجو کنیم.

 NLPمخفف «Neuro Lingustic
 »Programmingبه معنای ب رنام هریزی
عصبی کالمی است که «ریچارد بندلر» و
«جان گریندر» اواخر دهه  70میالدی ابداع
کردند .آنها ادعا کردند ب رای رسیدن به
این روش از فرمولهای ریاضی و مبانی
زبانشناسی استفاده کردهاند .در واقع
با این نوع توجیه ،در ظاهر پایه علمی
ب رای نظریه خود مطرح کردند و از آنجا
که اطالعات و تخصص روانشناسی
نداشتند با کمک و راهنامیی از یک
فرد روانشناس که در زمینه هپنوتیزم
تخصص داشت ،برخی راهکارها را از
طریق این شخص به دست آوردند .بر
همین اساس روشی که آنها ابداع کردند
نوعی شبه هیپنوتیزم بود که قصد داشتند
به وسیله این روش برخی اختاللهای
روانی را اصالح کنند.
استفاده از هیپنوتیزم و ریلکسیشن
سیستم «ان ال پی» م یگوید که ما عالوه
بر ح واس پن جگانه ،حس ششمی نیز
داریم که هامن زبان درونی مغز ماست و
به صحب تها و گف توگوهای ذهنی که با
خود انجام م یدهیم ،گفته م یشود.
حس ششم به صورت خودآگاه یا
ناخودآگاه در مورد ح وادث هیجانی
که درون ما از طریق گف توگوهای
ذهنی شنیده ،تصمیم گیری م یکند.
در این روش تصویر ذهنی ناخوشآیند
از یک اتفاق را با یک تصویر ذهنی
خوب جایگزین م یکنند .فردی که
به هیپنوتیزورها م راجعه م یکرد ابتدا
اطالعاتی از زندگی شخص یاش گرفته
م یشود تا متوجه ش وند به چه دلیلی به
آنها م راجعه کرده است.
ب رای مثال با مطرح کردن برخی س والها
متوجه ترس ،اضط راب و دیگر مشکالت
روانی فرد م یشدند .در این روش آنها
واکنش اف راد به برخی تصاویر یا کلم هها
که یادآور تج ربه ناخوشآیند فرد مورد
بررسی م یکردند و به دنبال آن واکنش
فرد نسبت به برخی اتفاقهای خوب را
نیز مورد توجه ق رار م یدادند.
ب رای مثال از فرد م یخ واستند دریا را
تصور یا یک روز تعطیل را در کنار دریا
تصویرسازی کند و از این طریق احساس
خوب به وجود آمده را به مشکل فرد

تعمیم م یدادند.
استفاده از این روش که از طریق
ریلکسیشن و هیپنوتیزم بوده م یتواند ،تا
جاهایی کارآیی داشته باشد اما به صورت
قطعی به درمان بیامر من یپردازد.
بندلر و گریندر ،به تدریج رشوع به نوشنت
کتابهایی در این زمینه کردند و شهرت
زیادی به دست آوردند .آنها ادعا کردند
از طریق این سیستم نه تنها متامی
مشکالت روانشناسی قابل حل است
بلکه با تغییر دیدگاههای اف راد از این طریق
م یتوان انسانها را به موفقیت و ثروت
رساند .آنها به اف راد نوید دادند به جای
طی کردن راههای طوالنی روانپزشکی،
تنها در چند جلسه یا حتا یک جلسه
م یتوان اف راد را درمان کرد .در واقع درست
از همین جا بود که حرفهای غیرعلمی
آنها رشوع شد و روش آنها صورت یک
نوع کالهبرداری به خود گرفت.
کاری شبیه جادوگران
در حیطه پزشکی وقتی صحبت از علم یا
درمان م یشود ،باید این موضوع را بررسی
کرد که آیا استفاده از یک روش درمانی
منتهی به درمان م یشود یا نه .آنچه در
رول «ان ال پی» اتفاق افتاد به این صورت
بود که نتیجه بررس یها نشان داد درمان
اف راد به صورت موقت بوده است.
ب رای مثال شام با رشکت در  2جلسه
کالس بدنسازی من یتوانید به یکی از
قهرمانان ورزشی تبدیل شوید .استفاده
از تصویرسازی مثبت نیز دقیقا شبیه این
موضوع است.
در واقع روش «ان ال پی» یک روش
شبه علمی بوده نه علمی .زمان گذشته
جادوگ رانی وجود داشتند که ادعا
م یکردند با گفنت برخی وردها و انجام
کارهایی خاص دوای هر دردی را م یدانند
و درمان م یکنند.
پرونده دادگاهی «ان ال پی»
روش «ان ال پی» مانند یک حباب بود.
البته این روش در دهه  80و  90طرفداران
زیادی پیدا کرد و به اصطالح مد شد.
پیروان این روش درآمدهای زیادی از طریق
آن به دست آوردند اما اواخر دهه  90بندلر
و گریندر مشکالتی در زمینه ثبت ب رند
«ان ال پی» با یکدیگر پیدا کردند و از
یکدیگر جدا شدند .چندی بعد یکی

از این  2نفر ادعا کرد طرف دوم عدهای
اف راد را در این سیستم ق ربانی کرده و بر
همین اساس کمپی نهایی علیه یکدیگر
راه انداختند.
اختالف آنها به دادگاه کشید و فرد
خاطی محکوم شد و عالوه بر این ،جریمه
سنگینی را هم پرداخت اما از آن به بعد
با وجود برطرف شدن اختالف و عقد
صل حنامه بین ب رندلر و گریندر« ،ان ال پی»
ه مچنان باقی ماند و دیگر به عن وان ب رند
مطرح نشد بلکه هر کس م یتوانست آن
را به کار بگیرد.
راه میانبر وجود ندارد
اف راد باید در علم پزشکی و روانپزشکی
توجه کنند که ما چیزی به نام راه میانبر
نداریم .راه میانبر همیشه جذابی تهای
خاص خودش را دارد مانند جمل ههایی
که به شام م یگوید« :ما یک شبه شام را
به موفقیت م یرسانیم» یا «یک شبه شام
را پولدار م یکنیم» و  ...در واقع منظور
از یک شبه هامن مدت زمان کوتاه است
اما به این نکته توجه کنید فردی که در
یک یا چند جلسه و با استفاده از ارائه
تکنی کهایی خاص م یخ واهد شام را
به موفقیت و ثروت برساند چ را خود به
چنین موفقیتی نرسیده و وقت خود را
رصف صحبت کردن در مورد موفقیت و
تکنی کهای آن کرده است؟
وقتی فردی به شام پیشنهادی م یدهد که
بسیار اغ راق آمیز است حتام در مورد آن
شک کنید چون ممکن است این روش
باعث از دست رفنت انرژی و وقت شام
یا به باد رفنت رسمایه تان شود و مه متر
از همه ممکن است شام را ناامیدتر و
رسخوردهتر کند.
درمان به زمان و سختی نیاز دارد
مشکل زمانی به وجود م یآید که یک
روش خاص مدعی شود که کلید متامی
مشکالت و دردهاست ،در غیر اینصورت
استفاده از یک روش ممکن است در
بعضی موضوعات سبب ایجاد آرامش در
اف راد شود ،دقیقا مثل دارومنا یا پالسیبو که
در بعضی اف راد «حدود  20درصد» سبب
بهبود جزیی م یشود اما من یتواند درمان
قطعی متامی دردهای او باشد یا در مورد
متامی اف راد کاربرد داشته باشد.
(برترینها)
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پیکه:
چرا دروازه خالی را گل نکردم؟
یکی از اتفاقات عجیب بازی روز گذشته
بارسل ونا و سویا در نیمه اول رخ داد ،وقتی
پیکه نت وانست دروازه خالی را گل کند.
دقیقه  23بازی ،رضبه آزاد نیامر ابتدا به
تیر دروازه برخورد کرد و پس از برخورد
به پشت دروازه بان سویا ،در امتداد خط
دروازه رشوع به حرکت کرد .در حال یکه
پیکه در موقعیت کامال مناسبی نسبت به
مدافع سویا ب رای وارد کردن این توپ به
درون دروازه ق رار داشت ،این مدافع سویا
بود که با پرتاب خود به سمت توپ ،آن را
از روی خط بیرون کشید و در ادامه ،س وارز

هم نت وانست در ریباند ،توپ را گل کند و
آن را به تیر ک وبید تا بارسا بهرتین فرصت
ب رای پیش افتادن از می زبانش را از دست
بدهد.
پیکه در توجیه این فرصت سوزی خود
گفت «:دیدم که توپ روی خط دروازه
حرکت م یکند اما فکر م یکردم در
لحظ های که نیامر به توپ زد ،در آفساید
ق رار داشتم و به همین دلیل دیر به سمت
توپ حرکت کردم .در آن لحظه تصمیم
گرفتم به توپ رضبه ن زنم و دلیل از دست
رفنت آن فرصت عالی همین بود».



ونگر:
از تعیین زمان برای بازنشستگی میترسم
آرسن ونگ ر ،رسم ربی آرسنال ،فاش کرد که
در حال حارض ب رنام های ب رای بازنشستگی
ندارد و تاکید کردتصمیمی ب رای جدایی
از ت وپچ یها و پایان م رب یگری ،ناگهانی
خ واهد بود.
این م ربی  65ساله ف رانسوی به تازگی وارد
بیستمین سال حضورش در آرسنالشده،
اما اخی را ً شایعاتی در مورد بازنشستگ یاش
در آیندهای نزدیک منترش شد.
با این وجود ،ونگر تایید کرد که تعیین
زمان مشخصی ب رای بازنشستگ یاش
دش وار است اما وقتی تصمیمنهای یاش را

بگیرد ،دیگر به فت وبال برمن یگردد.
او به خ ربنگاران گفت« :هنوز در مورد زمان
بازنشستگی تصمیم نگرفتم؛ فکر م یکنم
بیشرت یک تصمیم ناگهانی و غ ریزی
باشد تا ب رنام هریزی شده.
من همیشه از تعیین زمانی ب رای
بازنشستگ یام م یترسم .بارها شیندم که
بعضی م ربیان گفتند «سال آیندهبازنشسته
م یشوم» اما ادامه دادند یا به جای دیگری
رفتند .فکر م یکنم در مورد من یک چیز
قطعی است؛ وقتی اعالم بازنشستگی کنم،
واقعا بازنشسته م یشوم .»



بالوتلی دیدار مقابل ناپولی را
از دست داد

ماریو بالوتلی ،مهاجم میالن ،دیدار این
تیم مقابل ناپ ولی را به دلیل مصدومیت از
دست داد.
بالوتلی اخی را از ناحیه عضله پایش دچار
مشکل شده بود و در مت رینات اخیر
باشگاه رشکت نکرده بود .او که در  5بازی
ب رای میالن موفق به زدن یک گل شده،
در نهایت نت وانست ریکاوری الزم را انجام
دهد و دیدار مهم امروز تی ماش را از دست
داد.

کارلوس باکا احتامال جانشین بالوتلی
در خط حمله میالن خ واهد شد .تیم
میهایلوویچ مقابل جنووا شکست خورده
و به دنبال ج ربان این نتیجه خ واهد بود.
ه مچنین کیسوکه هندا ،ایگنازیو آباته،
جرمی من ز ،نیانگ و مکسس نیز به دلیل
مصدومیت ،قادر به هم راهی تی ماشان در
این دیدار حساس نخ واهند بود .رومان ولی
نیز به دلیل محرومیت من یت واند تی ماش
را هم راهی کند.



راکیتیچ:
متام تیمها مقابل بارسا با انگیزه میشوند

ای وان راکیتیچ ،هافبک بارسل ونا ،عن وان کرد
که موفقیت فصل گذشته تی ماش باعث
شده تا متامی رقبا مقابل آنها با انگیزهتر
ظاهر ش وند.
بارسا شب گذشته  1-2مقابل سویا
شکست خورد و ب رای دومین بار در این
فصل دچار لغزش شد .کاتاالنها فصل
گذشته س هگانه را به دست آوردند و
راکیتیچ همین موضوع را باعث با انگیزه
بودن ح ریفان مقابل تی ماش م یداند.
او گفت« :شکست بدین شکل ناراحت
کننده است ،موقعی تهای زیادی داشتیم.
باید به روند خوبمان بازگردیم ،هر تیمی

افت و خیزی دارد .فصل پیش همه جامها
را کسب کردیم و فکر م یکنم طبیعی
است که هم هی رقبا مقابل ما با انگیزه
باشند».
بوسکتس نیز بدشانسی را عامل شکست
تی ماش م یداند .تیر دروازه سویا سه بار
توسط مهاجمین بارسا به لرزه درآمد و
بوسکتس معتقد است که اگر کمی
خوش شانس بودند ،پیروز م یشدند .او
گفت« :موقعی تهایی داشتیم ولی باید
آنها را دقی قتر استفاده م یکردیم کمی
تالش کنیم ،م یت وانیم از آنها هم استفاده
کنیم».

مورینیو:
قصد تحقیر ماتیچ را نداشتم

برایترن:
داگالس کاستا شبیه ریربی است

پل ب رایت رن ،ستاره سابق بایرن ،با تحسین
عملکرد هافبک برزیلی تازهوارد باواریای یها،
از شباهت وی با ریربی سخن گفت.
ب رایترن که در حال حارض در بخش
بازاریابی این باشگاه مشغول فعالیت است،
در مصاحبه با «تاگس سایت ونگ» گفت:
«عملکردی که داگالس کاستا از خود به
منایش م یگذارد م را یاد اولین بازیهای
ف رانک ریربی انداخت.
زمانی که این ستاره ف رانسوی کار خود در در
تیم ما آغاز کرد ،از درخشش خیرهکنندهاش
شگف تزده و حتا شوکه شده بودیم .او با
پاهایش جادو م یکرد و در م واردی ما حتا
یارای درک ای نکه او در زمین چه م یکند
را نداشتیم .حاال شبیه آن داستان را با کاستا
تج ربه م یکنیم .او هنوز نیامده تبدیل به
یکی از به رتین و موث رت رین مهرههایی شده
که در زمین فوتبال م یت وان دید .موقعی
که او را زیر نظر داشتیم م یدانستیم که
یک فوتبالیست بزرگ و بااستعداد است؛
خوشحامل که باشگاههای دیگر این را
متوجه نشدند و خوشحالترم که او پیش
ماست».
این پی شکسوت  64ساله که سابقه بازی
در رئال مادرید را هم در کارنامه خود دارد
روبرت ل واندوفسکی را هم از قلم نینداخت
و با متجید از این مهاجم لهستانی افزود:
« فوتبال امروز کامال با دهه  70فرق کرده.

واقعیت این است که روبرت ل واندوفسکی
که ما درحال حارض م یبینیم هامن
ل واندوفسکی است از دورمت وند به خدمت
گرفتیم ،یعنی یکی از به رتین مهاجامنی که
در دنیا وجود دارد».
ب رایترن که سال  1974با تیم ملی آملان
قهرمان جهان شد ،راجع به دوئل امروز بایرن
و دورمت وند نیز گفت« :تیم ما هی چکس
را دس تکم من یگیرد حتا یک تیم قعر
جدولی ،چه برسد به بروسیا دورمت وند.
تردیدی وجود ندارد که دورمت وند ح ریف
خاصی ب رای ماست و من هر دو بازی
رفت و برگشت مقابل این تیم را از لحاظ
اهمیت در حد و اندازههای یک نیم هنهایی
چمپی ون زلیگ م یبینم.
همه بازیکنان ما ب رای این دو بازی که به
دوئل شباهت دارد آمادهسازی خاصی را
در دستور کار ق رار م یدهند .مصاف با
دورمت وند بدون شک در سطح رقاب تهای
چمپی ون زلیگ است و قطعا نقطه اوج هر
فصل از ب وندسلیگای آملان به حساب
م یآید .اما این را هم بگویم که مقایسه
توخل و گ واردیوال به نظر من ب یمعنا است.
هی چکس حق ندارد این دو نفر را با هم
مقایسه کند زی را کسی من یداند آنها پشت
درهای بسته چ هطور با تی مهای خود کار
م یکنند .این مقایسه نه عاقالنه است نه
منصفانه و از همه جهات باطل است».

ژوزه مورینی و ،رسم ربی چلسی ،پس از تعویض ماتیچ که
خود به عن وان مهره جانشین به میدان آمده بود ،عن وان
کرد که قصد تحقیر این هافبک را نداشته است.
ماتیچ بین دو نیمه به میدان آمد ولی پس از گولزنی
ساوتهمپتون و عقب افتادن چلسی ،مورینیو تصمیم
گرفت که لویک رمی را نه به جای اسکار و فابرگاس،
بلکه به جای ماتیچ به میدان بفرستد.
آقای خاص پس از بازی گفت« :قصد تحقیر نداشتم.
موضوع این نبود .هی چوقت این کار را با کسی انجام
من یدهم ،نه در فوتبال و نه در زندگی .من بازیکنانم
را دوست دارم و به آنها ایامن دارم .م یدانم آنها
بازیکنان خ وبی هستند ولی بعضی از آنها در دوره فرم
خ وبی ق رار ندارند ،مثل ماتیچ .او آماده نیست ،در دفاع
تیز و رسیع نیست .اشتباهاتی با توپ انجام م یدهد و
به رتین تصمیم را من یگیرد .او را در حالی به میدان
آوردم که رامیرس مقابل مانه در نیمه اول عملکرد عالی
داشت ولی از یک داور بی تج ربه ،کارت زرد گرفته
بود و من یخ واستم اخ راج شود بناب راین او را با ماتیچ
عوض کردم .سپس گل خوردیم و نیاز به تعویض بود.
م یخ واستم یک مهاجم دیگر اضافه کنم .باید یکی
از خط میانی را کم م یکردم .اسکار را نگه داشتم تا
موقعیت سازی کند .فابرگاس را هم نگه داشتم زی را او به
فشار زیاد در بازیها عادت دارد ،حتا وقتی خوب بازی
من یکند ،ثبات احساس یاش باالست .بناب راین تصمیم
گرفتم که ماتیچ را بیرون بکشم ولی او را خیلی دوست
دارم .من رابط هی خیلی خ وبی با او دارم .تحقیر؟ مسلام
نه».



آگوئرو:
تعویض من تصمیم درستی بود

لوو:
از نووامرب بازیکنانم را دوباره محک میزنم



رسجیو آگوئرو ،مهاجم منچسرتسیتی عن وان کرد که
تصمیم رسم ربی این تیم مبنی بر تعویض او ،تصمیم
درستی بوده است.
آگوئرو شب گذشته موفق شد در عرض  23دقیقه 5 ،گل
به مثر برساند تا در نهایت تی ماش  1-6پیروز میدان شود.
لزنی به پنجمین گولزن ب رتر تاریخ
آگوئرو با این گو 
لیگ ب رتر تبدیل شد .با این حال ،در حال یکه  28دقیقه
به پایان باقی مانده بود ،ویلفرد ب ونی جانشین آگوئرو شد
ولی مهاجم آرژانتینی از تصمیم رسم ربی شیلیایی خود
حامیت کرد.
او گفت« :ای نکه م ربی من را تعویض کرد تصمیم خ وبی
ی
بود زی را من یخ واست ریسکی انجام دهد .من در باز 
قبلی مقابل م ونشن گالدباخ از ناحیه همس رتلینگ دچار
مشکل شده بودم ولی حاال مشکلی ندارم».
آگوئرو ادامه داد« :در رخ تکن متوجه شدم که به
رکورد جدیدی دست پیدا کردهام ولی در حال حارض،
مه مترین چیز پیروزی تیم و کسب  3امتیاز بود .خیلی
لزنی کردم ولی
خوشحامل .خیلی خوشحامل که گو 
ب رای من  3امتیاز از همه چیز مه متر بود».


بوسکتس:محرومیتفیفا
تاثیر خودش را گذاشته
بارسل ونا روز گذشته در زمین سویا ،با تحمل شکست ،1-2
دومین باخت فصل خود را تج ربه کرد.
بارسا در رشایطی مقابل سویا بازی را واگذار کرد که چندان
هم شایسته آن نبود .این تیم سه بار تیرک دروازه را به لرزه
درآورد و فرص تهای زیادی را نیز با ب یدقتی بازیکنانش
از دست داد .ضمن ای نکه ضعف در خط دفاعی و غیبت
مسی نیز از دالیل این باخت تلخ بود.
بوسکتس در پایان بازی به خ ربنگاران گفت« :واقعا در این
بازی و کال در طول فصل جاری بدشانس بودهایم .هم به
دلیل تعداد زیاد مصدومانمان و هم به دلیل گولهای بدی
که امروز دریافت کردیم .متاسفانه سه امتیاز دیگر را از
دست دادیم».
بوسکتس در مورد تاثیر فرشدگی بازیها روی این شکست
گفت« :تقویم همین است و کاری من یت وان انجام داد.
امشب بدشانس بودیم .مصدومان ما زیاد است و متاسفانه
محرومیت از جانب فیفا و ای نکه من یت وانیم بازیکن
جدیدی جذب کنیم نیز روی تیم تاثیر منفی گذاشته
است .چه م یت وان کرد؟ قصد توجیه باخ تمان را ندارم؛
چون در هر بازی ،با نیت کسب یک نتیجه مطلوب وارد
زمین م یشویم».

ی واخیم لوو ،رسم ربی تیم ملی آملان،
ب رای مرحله پایانی دیدارهای مقدماتی
یورو  2016بیست و سه نفر را به تیم ملی
دعوت کرد که از بین آنها فقط ب رند لن و،
جدید بود.
تیم ملی آملان در چارچوب دیدارهای
مقدماتی جام مل تهای اروپا روزهای
هشتم و یازدهم اکترب باید به ت رتیب
مقابل ای رلند و گرجستان به میدان برود.
کسب تنها یک امتیاز در دوبلین کافی
است تا صعود مانشافت به ف رانسه قطعی
شود .ی واخیم لوو در این باره گفت« :
م یخ واهیم با جدیت و مترکز مرحله
مقدماتی را به پایان برسانیم .هدف ما
این است که در هر دو این بازیها را
ب ربیم و به عن وان تیم اول گروه راهی جام
مل تهای اروپا شویم».
در لیستی که این م ربی اخی را به تیم
ملی دعوت کرده است ،کامکان نامی از
سامی خدی را ،بندیکت هوودس و آنت ونیو
رودیگر دیده من یشود .به زعم لوو این
سه نفر به دلیل مصدومیت هنوز آمادگی
الزم را به دست نیاوردهاند.
ی ولیان دراکسلر و ماریو گومز که اخی را
عملکرد خوب و جالب توجهی از خود
نشان داده و پی شبینی م یشد جزو این
لیست باشند هم دعوت نشدند.
لوو افزود« :به بازیکنانی که در ماه
سپتامرب مانشافت را هم راهی م یکردند
اعتامد کامل دارم .آنها م رتب با

تی مهای باشگاه یشان در ب وندسلیگا و
تورمنن تهای اروپایی فعالیت داشت هاند
و روی فرم هستند .این مق وله رشط
مهمی ب رای هم راهی تیم ملی در چنین
دیدارهای تعیی نکنندهای است .تازه در
ن وامرب مرحله جدیدی آغاز م یشود که
آن موقع دوباره همه شاگردانم را محک
خ واهم زد».
در لیست تازهای که این م ربی ارائه کرده
است تنها یک اسم جدید به چشم
م یخورد و آنهم ب رند لن و ،دروازهبان
لورکوزن ،است که این بار با دعوت شدن
به جای ران رابرت سیل ر ،دروازهبان هانوف ر،
هم راه با مانوئل نویر و مارک آندره
ت راشتگن سه سنگ ربان تیم ملی خ واهند
بود.
آندریاس کوپکه ،م ربی دروازهبانان تیم
ملی آملان در این باره اظهار داشت:
«پی شتر گفته بودم که ما در پست
دروازهبانی گزین ههای زیادی در سایه
مانوئل نویر داریم .االن در رشایط خ وبی
هستیم ،به قدر کافی زمان داریم و لزومی
ندارد در تصمی مگیری شتاب کنیم .لنو با
ثبات داشنت در عملکرد خ وبش س زاوار
بود که به تیم ملی دعوت شود .او هم
مثل ت راشتگن از مدتها قبل زیر ذرهبین
ما ق رار داشت؛ هر دوی آنها در جام زیر
 21سال ههای مل تهای اروپا جزو تیم ملی
بودند و حاال مای لایم در مجموعه تیم
بزرگساالن هم با آنها کار کنیم».
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معاون وزارت دفاع :ما اردوی بازدارنده نداریم
اطالعات روز :معاون اول وزارت دفاع ملی از عدم توجه شورای ملی و بزرگان
دولت افغانستان به ارتش ملی هشدار دارد.
عبدالخالق رسوری ،معاون اول وزارت دفاع ملی که در مجلس سنا دیروز یکشنبه،
صحبت میکرد ،گفت« :هم اکنون ما یک اردوی بازدارنده نداریم و اگر میداشتیم
حادثاتی مثل قندوز به وجود منیآمد».
آقای رسوری خطاب به اعضای مجلس منایندگان خاطر نشان کرد« :اگر از  ۸یا ۱۰
سال قبل شام بزرگان کشور طرحی را بهخاطر بازدارندگی نیروهای امنیتی پیشنهاد و
پیگیری میکردید ،حال ارتش تان در این وضعیت قرار منیداشت».
رسوری هشدار داد« :اگر بازهم به ارتش توجه صورت نگیرد تا یک سال بعد
تعرضات بالفعل همسایگان را به داخل خاک افغانستان شاهد خواهیم بود».
معاون اول وزارت دفاع ترصیح کرد« :هم اکنون نیروهای ارتش با خون خود از این
وطن دفاع میکنند».
عبدالخالق رسوری بیان داشت« :نیروهای اردوی ملی در  ۲۱روز  ۳۱۵نفر شهید
و  ۸۲۴نفر زخمی دادهاند به این معنا که در کمتر از یک ماه حدود هزار نفر در

نیروهای جنگی ما تقلیل آمده است».
این در حالی است که سال گذشته ،افغانستان پیامن امنیتی را با آمریکا و ناتو امضا
کرد که از این پیامن از سوی شورای ملی نیز تایید شد.
بر اساس مواد بخشی از این پیامن ،آمریکا و ناتو تجهیز نیروهای ارتش ،ایجاد
و تجهیز قوای هوایی و حامیت از نیروهای امنیتی و متامیت ارضی افغانستان را
برعهده گرفته اند؛ اما تاهنوز به این تعهدات شان در قسمت متویل و تجهیز کامل
قوای هوایی و ارتش کشور عمل نکرده است.
پیش از این نیز برخی از اعضای مجلس منایندگان پیشنهاد بازنگری پیامن امنیتی
با آمریکا و ناتو را دادهاند.
اما سلیامن کاکر ،معاون اول مشاور شورای امنیت ملی میگوید که بدون
کمکهای خارجی که در پیامن امنیتی نیز تذکر یافته ،افغانستان توان مصارف
نظامیاش را ندارد.
آقای کاکر افزود ،فعال حدود  ۴.۵میلیارد دالر هزینه مورد نیاز نیروهای امنیتی کشور
از سوی آمریکا و ناتو پرداخت میشود و از این جمع تنها  ۵۰۰میلیون آن از سوی

دولت پرداخته میگردد.



Monday  05 October 2015

