
روان پزشک طالبان
از  خالی  آورد  قدرت  را سر  آن ها  که  اما جنگی  می کرد؛  اداره  دهه ۱۹۹۰  اواخر  در  را  افغانستان  طالبان  گروه 
تبعات منفی برای خودشان هم نبود، از جمله تاثیرات جنگ روی روان جنگ جویان خودشان. در این میان، یک 

روان پزشک افغان با آن که با طرز فکر آن ها مخالف بود، ولی حاضر شد آن ها را معالجه کند.
این روان پزشک نادر عالمی است:»اولین گروه طالبان که برای معالجه نزدم آمدند را به یاد دارم. آنها گروهی 

می آمدند، نه انفرادی. وقتی یکی از آن ها را معالجه می کردم، شخص بیمار موضوع را به بقیه خبر می داد«.
با تکه کاغذی که رویش نام من نوشته شده بود  دکتر عالمی آن  روزها را چنین به یاد می آورد: »جنگجویان 
نزدم مراجعه می کردند. به من می گفتند که دوست شان را درمان کرده ام و آن ها هم می خواهند معالجه شوند. 

خیلی های شان در عمر نزد پزشکی نرفته بودن«.
دکتر عالمی که حاال به یک شخصیت سرشناس در شهر مزارشریف تبدیل شده، در شمال افغانستان زندگی 

می کند.
4صفحهطالبان مزارشریف را در سال ۱۹۹۸ اشغال کردند و به زودی به نقاط مختلف شمال افغانستان پیش...
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ریاست امنیت ملی: 
بزرگترین مرکز تروریستی شبکه ی حقانی در کابل نابود شد
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مجلس نمایندگان: 
برای کاهش حمالت در کابل، 
ارگان های کشفی تقویت شوند

توافق رییس جمهور و رییس اجرایی 
روی تقسیم 17 وزارت

توافق نامه های امنیتی با امریکا و ناتوصفحه 2
 از سوی مجلس سنا تایید شد

پس از کودتای 7 ثور ساختار قانونی نظام از اساس تغییر می نماید. سلسله ی خاندانی ساقط و ساختار جدید 
سیاسی ظاهراً بنام شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان شکل می گیرد ولی در آن شورا، صدر 
هیئت رئیسه که در راس شورای انقالبی قرار دارد از قدرت ویژه ی برخوردار است. صالحیت در این قانون 
در دست صدر هئیت رئیسه و سپس به هیئت رئیسهی شورای انقالبی تفویض گردیده که این صالحیت 
در بسیاری ساحات مغایر با پیشینه ی قانونسازی در افغانستان است. تمایز این قانون با قوانین پیشین در 
این عرصه ها کاماًل مشهود است:"ماده چهل و سوم: هیات رئیسهی شورای انقالبی دارای صالحیت های 

ذیل می باشد: 
۱-تفسیر قوانین، تعمیل ابتکار قانون گذاری و در صورت ضرورت برگزاری مباحثات عمومی مردم پیرامون 

مسودات قوانین.
2-کنترول رعایت قوانین و فرامین در اجرآت ارگان های دولتی.

3- تشکیل، تغییر و تعدیل اسم و ساحه ی والیات، شهرها و لسوالی ها و عالقه داری ها.
4- اعالم حاالت نظامی،  اضطراری و سفربری.

5-حل مسایل مربوط به تابعیت و اعطای حق پناهندگی برای خارجیان مطابق قانون.)۱7(
در کنار آن همه ی تمرکز قدرت توسط شورای انقالبی و هیئت رئیسه، به خصوص صدر هیئت...

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
بخش پایانیصفحه 5

مردها بیشتر می خندند یا زن ها؟

آقای جماهیر انوری به جواب نوشته ام با عنوان »خیانت های ناخواسته ی وزیری که نادانسته امضا می کند« در اطالعات روز، یادداشتی به عنوان پاسخ 
فرستاده است. این پاسخ بیش از آن که به پرسش های طرح شده در نوشته ام جواب بدهد، سند دیگری است که بر مدعای اصلی که من طرح کرده 
بودم: وزیر مهاجرین سواد و کفایت الزم را برای این وظیفه ندارد. با خواندن یادداشت آقای جماهیر انوری به این نتیجه رسیدم که ایشان نه  تنها از 
مسائل حقوقی سر در نمی آورند، بلکه از سواد ابتدایی نیز برخوردار نیستند. چنین سوادی متناسب با سواد یک وزیر و سواد کسی که مدرک داکتری دارد، 

نیست. متاسفانه هنوز نیاز هست از آنانی که به عنوان وزیر مقرر می شوند، امتحان سواد خواندن و نوشتن گرفت.
وزیر مهاجرین تمام تمرکزش را بر این وقف کرده است که گویا کاوه غرجی نام مستعار است و کسی است که مطابق برنامه ی اصالحات جماهیر 
انوری در آن وزارت، کارش را از دست داده است و تصور می کند همین که حدسش مبنی بر مستعار بودن من به کرسی نشسته، دیگر نیازی ندارد 
اتهام های وارد شده را به صورت مستند رد کند. کافی می داند که مسائل مطرح شده توسط من را تکذیب کنند و تمام. البته می بایست از »لطف« وزیر 
در پاسخ دادن به یک نوشته تشکر کرد ولی این پاسخ نه تنها مسائل مطرح شده را حل نکرده که فرصت دیگری به وزیر برای تبلیغ خود داده است. 
آقای وزیر گرفتار خودبزرگ بینی بی جاست. من درک می کنم که تعدادی در افغانستان به خاطر تربیت فامیلی و یا هم ترس از جنایت کاران و دزدان 
و یا هم تأثیر روانی قدرت مجبورند با نام مستعار بنویسند. زورمندان در افغانستان محصور با متملقانی اند که با بله قربان گویی امر را به این زورمندان 

مشتبه کرده که گویا واقعًا بزرگ اند و در آیینه ی کوچک ننمایند. اما جماهیر انوری با همین پاسخش نشان داده...

توهم بزرگی و نگنجیدن در آیینه ی کوچک
پاسخی به پاسخ وزیر مهاجرین
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فابرگاس: بهترین روزهایم را
 با مورینیو تجربه مي کنم



اطالعات روز: هیأت اداری مجلس نمایندگان از 
افزایش حمالت انتحاری و انفجاری در کابل ابراز 
نگرانی کرد. محمد صالح سلجوقی معاون دوم این 
مجلس روز گذشته ضعف در بخش کشفی قوای 
امنیتی در کابل را دلیل اصلی افزایش تحرکات و 

حمالت مخالفان مسلح در پایتخت عنوان کرد.
کابل  در  موجود  امنیتی  نیروهای  تمام  افزود،  او 
می توانند  تسلیحاتی  امکانات  نظر  از  آن که  با 
کشفی  بخش  اما  باشند،  حمالت  پاسخ گوی 
مورد  در  نمی تواند  بخش  این  و  اند  ضعیف  آنها 
نفوذ تروریستان در شهر اطالع حاصل  چگونگی 
کند. معاون دوم مجلس گفت که برای جلوگیری 
کشفی  ارگان های  باید  تروریستی  حمالت  از 
در چند هفته  است که  این درحالی  تقویت شود. 

کابل  شهر  در  انفجاری  و  انتحاری  اخیر حمالت 
افزایش یافته است. در یازده روز گذشته، طالبان 
تروریست حدود ده حمله ی انتحاری و انفجاری را 
در مناطق مختلف کابل انجام دادند که بر اثر آن 
ده ها تن کشته و نزدیک به صد تن دیگر زخمی 
این  قربانیان  اکثر  این،  از  گذشته  مانند  شده اند. 

حمالت افراد ملکی بوده اند.
هفته  ی  پنج شنبه  روز  به  تنها  طالب  شورشیان 
انتحاری را در منطقه پل چرخی  گذشته دو حمله 
و وزیر اکبر خان کابل انجام دادند. حمله کننده ی  
انتحاری در پلخرخی یک موتر سفارت برتیانیا را 
مورد هدف قرار داد که بر اثر آن چهار غیر نظامی 
و یک شهروند بریتانیایی کشته و 33 تن دیگر به 

شمول پنج کودک و دانش آموزان زخمی شدند.

به دنبال این حمله، ساعت هفت  و نیم شب در وزیر 
اکبرخان کابل انفجار رخ داد و بعد از آن درگیری 
ویژه ی  نیروی  و  طالب  مهاجم  چند  بین  شدید 
پولیس آغاز شد. ایوب سالنگی، معاون وزارت امور 
داخله گفت، یک شهروند نیپالی که ظاهراً کارمند 
یک سازمان امداد بین المللی بوده، در این حادثه 

زخمی شده است.
نیروهای امنیتی پس از درگیری یک ساعته دو تن 
از مهاجمان را که وارد ساختمانی در منطقه وزیر 
دفتر  به  مهاجمان  کشتند.  بودند،  شده  اکبرخان 
دی(  آر  )آی  بین المللی  آسایش  نهاد  به  موسوم 
وزارت  سخنگوی  صدیقی  صدیق  کردند.  حمله 
امور داخله ی کشور گفت که در این درگیری به 
طالبان  است.  نشده  وارد  تلفات  امنیتی  نیروهای 

حمله  مسئولیت  رسانه ها  به  اعالمیه ی  ارسال  با 
اند.  گرفته  به عهده  را  اکبرخان  وزیر  و  پلچرخی 
اقامتگاه  از دفاتر خارجی، مهمانخانه ها و  شماری 
شماری از مقام های دولتی و سفارت تاجکستان در 
خیابان پانزدهم منطقه وزیر اکبرخان و در نزدیک 
از  اکبرخان،  وزیر  منطقه  دارند.  قرار  حادثه  محل 
نیروهای  شدید  حفاظت  تحت  که  است  مناطقی 
از  کابل  این حال شهروندان  با  دارد.  قرار  امنیتی 
انتحاری و انفجاری نگران شده  افزایش حمالت 
و بیم دارند که وضعیت از این بدتر نشود. آنان از 
حکومت وحدت ملی تقاضا دارند که برای تأمین 
امنیت در کابل و والیت های کشور اقدام های الزم 
را روی دست گیرند و دیگر طالبان تروریست را 

مخالفان سیاسی نخواند.

رییس جمهور  به  نزدیک  منابع  روز:  اطالعات 
و رییس اجرایی حکومت وحدت ملی اعالم کرد 
که اشرف غنی و عبداهلل روی تقسیم ۱7 وزارت 
به توافق رسیده اند. بر اساس معلومات این منابع، 
از میان ۱7 وزارت، نه وزارت آن به رییس جمهور 
و هشت وزارت دیگر به رییس اجرایی تعلق گرفته 

اند. 
دفتر  رییس  وثیق  میاگل  نیوز،  طلوع  از  نقل  به 
روابط سیاسی و اجتماعی ریاست جمهوری گفت، 
پیش از برگزاری نشست لندن، شماری از چهره ها 
به عنوان نامزد وزیران اعالم می شوند. به گفته ی 
او، برخی از این چهره ها به حیث نامزد وزیران در 

نشست لندن اشتراک خواهند کرد.
صاحبان  داکتر  که  بگویم  »می توانم  گفت:  او 

این  و  کرده اند  توافق  وزارت   ۱7 تا   ۱۶ درباره ی 
اعالم  لندن  نشست  برگزاری  از  پیش  موضوع 
کابینه ی  تشکیل  در  تأخیر  علت  وثیق  می شود«. 
جدید را تمرکز برشایسته ساالری و گفت وگوهای 
وزارت  جمله  از  کلیدی  وزارت های  مورد  در  زیاد 

امور خارجه، مالیه، دفاع و امور داخله عنوان کرد.
روز  به  که  می شود  مطرح  درحالی  اظهارات  این 
به  واکنش  در  مجلس  گذشته  هفته ی  چهارشنبه 
مطابق  کرد،  اعالم  جدید  کابینه ی  معرفی  تأخیر 
والیان  و  وزیران  کاری  مدت  اساسی،  قانون 
سرپرست پایان یافته و بعد از این، آنان مشروعیت 
به  جدید  حکومت  اگر  دادند،  هشدار  آنان  ندارند. 
نکنند،  معرفی  را  جدید  کابینه ی  اعضای  زودی 
مجیب  حال  همین  در  کرد.  نخواهند  سکوت 

الرحمان رحیمی سخنگوی رییس اجرایی می گوید 
که پیشرفت های چشمگیری در زمینه ی تشکیل 
بیشتر  او  اما  است.  گرفته  جدید صورت  کابینه ی 
و  مجلس  اعضای  از  برخی  نداد.  جزئیات  این  از 
کارشناسان مسایل سیاسی می گویند که تشکیل 
لندن،  نشست  برگزرای  از  پیش  جدید  کابینه ی 
آگاه  جوینده  میراحمد  است.  مهم  کشور  برای 
مسایل سیاسی می گوید، درصورتی حکومت جدید 
پیش از نشست لندن کابینه ی جدید را اعالم نکند 
و شماری از سرپرست ها در این نشست اشتراک 
به  جهانی  جامعه  کمک های  ادامه ی  به  کنند، 
کشور زیان می رساند. قرار است نشست لندن در 
مورد افغانستان به تاریخ ۱3 و ۱4 ماه روان برگزار 
پاکستان  افغانستان،  این نشست سران  در  شود.  

برقراری  از جمله  لندن در بخش های مختلف،  و 
هفته ی  در  می کنند.  گفت و گو  کشور  در  ثبات 
گذشته هیلی ارشاد از اعضای تیم اشرف غنی، از 
توافق قسمی با عبداهلل روی انتخاب نامزد وزیران 
از  خبر داد و گفت که در هفته روان یعنی پیش 
رای  کسب  برای  نامزد وزیر  هفت  لندن،  نشست 

اعتماد به مجلس معرفی می شوند.
به گفته ی او، وزیران اقتصاد، تجارت، مالیه، داخله، 
دفاع، خارجه و  رییس ریاست امنیت ملی در هفته 
روان برای کسب رای اعتماد به مجلس نمایندگان 
معرفی می شوند. با این حال، یک منبع به طلوع 
نیوز گفت، براساس توافق، وزارت دفاع و وزارت 
خارجه به عبداهلل و وزارت داخله و وزارت مالیه به 

اشرف غنی تعلق گرفته است.

اطالعات روز: مجلس سنا در نشست فوق العاده 
توافق نامه های امنیتی با امریکا و ناتو را با اکثریت 
آرا تأیید کرد. در این نشست 72 عضو مجلس سنا 
حضور داشتند و از این میان تنها هفت سناتور به 
این  دادند.  مخالف  رای  مذکور  توافق نامه های 
مقام های  توسط  میزان  ماه   ۸ تاریخ  به  قراردادها 
هفته  چند  و  رسید  امضا  به  کابل  در  جانب  سه 

نمایندگان  مجلس  شد.  ارسال  مجلس  به  قبل 
آرا  اکثریت  با  قبل  روز  شش  را  توافق نامه ها  این 
امنیتی  قرارداد همکاری های  بر اساس  تأیید کرد. 
از  پس  امریکایی  سرباز   ۹۸۰۰ امریکا،  حدود  با 
اساس  بر  امریکا  می مانند.  باقی  کشور  در   2۰۱4
همین قرارداد، پس از 2۰۱4 در کابل، بگرام، مزار 
شریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، جالل آباد و 

هرات پایگاه نظامی خواهند داشت. این توافق نامه 
تا سال 2۰24 اعتبار دارد و پس از آن هم در صورت 
است  قرار  است.  تمدید  قابل  کشور،  دو  توافق 
مأموریت رزمی نیروهای امریکایی و ناتو در کشور 
در آخر سال روان پایان یابد، پس از آن مأموریت 
جدید آن ها در راستای حمایت و آموزش نیروهای 
امنیتی کشور آغاز می شود. مطابق قرارداد همکاری 

با امریکا و ناتو، نیروهای خارجی، نیروهای امنیتی را 
در بخش های آموزش و مشوره دهی کمک می کنند. 
نیروهای  آمده،  توافق نامه ها  این  از  بخشی  در 
خارجی پس از سال 2۰۱4 نیروهای امنیتی کشور را 
در زمینه های خنثا سازی بمب های گوناگون، ارتقای 
سیستم تدارکاتی و حمل و نقل، اطالعاتی و تقویت 

نیروهای هوایی هم کمک می کنند.

وزارت  زاخیلوال سرپرست  عمر  روز:  اطالعات 
در  جهانی  جامعه ی  که  می گوید  کشور  مالیه ی 
نشست لندن زمینه را برای خودکفایی افغانستان 
فراهم کند. او از جامعه ی جهانی خواست که در 
به  کمک های  شان  ادامه  ی  بر  شده  یاد  نشست 
روز  به  را  اظهارات  این  او  کند.  تعهد  افغانستان 
پنج شنبه، ۶ قوس در آخرین جلسه ی آمادگی  برای 

نشست لندن در کابل بیان کرد.
زاخیلوال در این نشست گفت که جامعه ی جهانی 
در نشست لندن برعالوه تجدید تعهدات شان بر 

را  زمنیه ی  نوع  هر  کشور،  به  کمک ها  ادامه ی 
تعهد  تجدید  کند.  مساعد  برای خودکفایی کشور 
افغانستان،  با  کمک  ادامه  برای  جهانی  جامعه ی 
راه یافتن تولیدات به بازارهای بین المللی و تشویق 
همکاری های منطقوی از توقعات مهم حکومت در 

نشست لندن خواهد بود.
به  افغانستان  مورد  در  لندن  نشست  است  قرار 
این نشست  در  برگزار شود.  تاریخ چهارم دسمبر 
مسایل  روی  لندن  و  پاکستان  افغانستان،  سران 
تجاری، سیاسی و امنیتی باهم گفت وگو می کنند. 

افغانستان در نشست  زاخیلوال گفت که حکومت 
لندن این مساله را واضح می کند که از کنفرانس 
تا چه  جامعه جهانی  این سو کمک های  به  توکیو 
نماینده  هیسم  نیکوالس  اند.  بوده  تأثیرگذار  حد 
سازمان ملل متحد در نشست خبری روز مذکور 
گفت، کنفرانس لندن فرصت مناسب برای تجدید 
خواهد  افغانستان  به  جهانی  جامعه  ی  کمک های 
برای  جهانی  جامعه ی  که  داد  اطمینان  او  بود. 
ثبات در افغانستان در نشست لندن به تعهداتشان 
عمل می کند. او ابراز امیدواری کرد که در نشست 

روی  جهانی  جامعه ی  و  افغانستان  میان  لندن 
جدید  تعهدات  جانبه،  دو  همکاری های  و  کمک  
نشست  که  گفت  ادامه  در  هیسم  بگیرد.  صورت 
لندن یک فرصت مناسب به خاطر ثبات و خودکفا 
ساختن افغانستان است. در پایان نشست یاد شده، 
لندن  در نشست  کابل گفت که  در  بریتانیا  سفیر 
کمک های جامعه ی جهانی به افغانستان مشخص 
می شود. ریچارد ستک گفت، افغانستان از طریق 
همکاری های اقتصادی و منطقوی به خودکفایی 

نزدیک می شود. 

اطالعات روز: مقام های امنیتی می گویند که بر 
اثر انفجار ماین در یک مسجد در والیت ننگرهار، 
3۶ نمازگزار زخمی شده اند. این انفجار دیروز در 
داخل یک مسجد در ولسوالی خوگیانی والیت 
ننگرهار رخ داده است. جنرال ایوب سالنگی پس 
یک  از  ناشی  انفجار  گفت،  رویداد  این  وقوع  از 
او،  به گفته ی  است.  بوده  کارگذاری شده  ماین 

وضعیت صحی سه زخمی رویداد وخیم اند. اما 
زخمی  تعداد  ننگرهار  والیت  محلی  مقام های 
های این رویداد را 2۹ تن اعالم کردند. احمدضیا 
عبدالزی، سخن گوی والی ننگرهار گفت، حوالی 
جامع  در مسجد  روز جمعه  دقیقه  ساعت ۱:۱5 
ولسوالی خوگیانی این والیت انفجار رخ داد که بر 
اثر آن 2۹ تن زخمی شدند. او می گوید که این 

انفجار زمانی رخ داد که شماری از نمازگزاران در 
حال ادای نماز جمعه بودند. عبدالزی تأکید کرد، 
به احتمال زیاد این کار از سوی طالبان انجام شده 
است. بیست و شش زخمی ناشی از این رویداد 
به یکی از شفاخانه های ولسوالی خوگیانی و سه 
این والیت  مرکزی  شفاخانه ی  به  دیگر  زخمی 
گروهی  یا  فرد  کنون  تا  اند.  شده  داده  انتقال 

مسئولیت این رویداد را بر عهده نگرفته، اما چنین 
ولی  می شوند.  انجام  طالبان  سوی  از  حمالت 
گروه طالبان مسئولیت چنین حمالت را به عهده 
نمی گیرند. پیش تر بر اثر انفجار مواد منفجره ای 
جامع  در مسجد  قرآن  نسخه های  داخل  در  که 
والیت لوگر کارگذاری شده بود، والی این والیت 

را کشته شد.

ریاست امنیت ملی: 2
بزرگترین مرکز تروریستی شبکه ی حقانی در کابل نابود شد

حمالت  افزایش  دنبال  به  روز:  1اطالعات 
اعالم  ملی  امنیت  ریاست  کابل،  در  انتحاری 
تهیه  مرکز  بزرگترین  ویژه  عملیات  در یک  کرد، 
ساخت  و  انتحاری  واسکت های  انفجاری،  مواد 
کابل  در  حقانی  شبکه ی  مقناطیسی  ماین های 
این  ارسالی  خبرنامه ی  در  شد.  نابود  و  کشف 
است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  ریاست 
ناحیه هشتم شهر  در  با مهارت خاص  این مرکز 
معامالت  رهنمای  دفتر  یک  پوشش  تحت  کابل 

ایجاد شده بود. 
مرکز  این  رهبری  خبرنامه،  این  اساس  بر 
است.  بوده  صفت اهلل  نام  به   شخصی  برعهده ی 

به  منگل  شیرخان  سوی  از  پیش  چندی  وی 
عنوان مسئول استخبارات شبکه ی حقانی در کابل 
توظیف شده بود. شیرخان منگل در زمان حاکمیت 
طالبان رییس اداره ی 4 استخبارات این گروه بود.

در  شورشیان  که  می گوید  ملی  امنیت  ریاست 
سال روان در جنگ رویارویی با نیروهای امنیتی 
افزایش  با  حاضر  حال  در  و  خوردند  شکست 
حمالت انتحاری در شهرهای بزرگ ، می خواهند 
مردم  به  ریاست  این  دهند.  نشان  را  حضورشان 
تمام وسایل،  با  امنیتی  نیروهای  داد که  اطمینان 
دشمن  مقابل  در  شان  تجهیزات  و  امکانات 

ایستادگی خواهند کرد.

یکصد  از  است،  آمده  ریاست  این  خبرنامه  در 
برنامه ی دشمن تنها 3 برنامه ی آن کشور عملی 
می شود و متباقی آن توسط نیروهای امنیتی قبل 
از رسیدن به هدف، از بین برده می شوند. بر اساس 
عمومی  ریاست  گمنام  سپاهیان  خبرنامه،  این 
امنیت ملی در سه روز گذشته با راه اندازی عملیات 
را  تروریستی  کابل چندین شبکه  در  تنها  خاص، 

متالشی کرده اند.
در بخش دیگر این خبرنامه آمده، در عملیات های 
ویژه ی مأموران امنیت ملی از تاریخ ۱3۹3/۸/22 
 2۹ کابل،  در  تروریست  تن   4۰  ۱3۹3/۹/5 تا 
تروریست در خوست،  ننگرهار، ۱۹  در  تروریست 

در  تروریست   5 بغالن،  والیت  در  تروریست   7
والیت  در  دیگر  تروریست   4 و  غزنی  والیت 

قندهار بازداشت شده اند.
شامل  نیز  خارجی  تروریستان  افراد  این  میان  در 
 اند. همچنان عبدالحسیب اهلل صدیقی، سخنگوی 
ویدیویی  کنفرانس  در  دیروز  ملی  امنیت  ریاست 
گفت، به هیچ وجه حضور منفور و خون آلود طالبان 
این  نمی پذیرند.  افغانسان  مردم  را  وشبکه حقانی 
ریاست به مردم اطمینان داد که نیروهای امنیتی 
به تمام توان با استفاده از هر شیوه ممکن برای 

تأمین امنیت شان تالش دارند.

مجلس نمایندگان: برای کاهش حمالت در کابل، ارگان های کشفی تقویت شوند

توافق رییس جمهور و رییس اجرایی روی تقسیم 17 وزارت 

توافق نامه های امنیتی با امریکا و ناتو از سوی مجلس سنا تایید شد

زاخیلوال: جامعه ی جهانی زمینه را برای خودکفایی افغانستان فراهم کند

انفجاری در یک مسجد در ننگرهار، 36 نمازگزار را زخمی کرد

تروریستان
 و رخنه در زیر پوست جامعه

بزرگ  مرکز  یک  که  است  کرده  اعالم  ملی  امنیت  ریاست 
را  جاده  کنار  ماین گذاری های  و  انتحاری  واسکت های  ساخت 
کشف و منهدم کرده است. به گفته ی سخنگوی این ریاست، 
ناحیه  در  معامالت  راهنمایی  یک  پوشش  تحت  مرکز  این 

هشتم شهر کابل فعالیت تروریستی داشته است. 
مهم ترین  از  جاده  کنار  ماین گذاری های  و  انتحاری  حمالت 
بیش  می باشد.  گذشته  چندسال  طول  در  طالبان  تاکتیک های 
از هشتاد درصد تمام یورش ها و حمالت تروریستی آن ها علیه 
دولت افغانستان و نیروهای خارجی با استفاده از همین تاکتیک 
از  اعم  تروریستان،  تمامی حمالت  در  می شود.  برده  پیش  به 
یورش های مسلحانه و حمالت انتحاری، از واسکت ها و عوامل 
و  ناامنی ها  که  گذشته  ماه  یک  در  می شود.  استفاده  انتحاری 
تمامی  در  گرفته  اوج  والیات  و  کابل  در  تروریستی  حمالت 
رو  این  از  است.  شده  گرفته  کار  تاکتیک  همین  از  حمالت 
و  طالبان  اصلی  تاکتیک  انتحاری  حمالت  که  گفت  می شود 

دیگر گروه  های تروریستی در افغانستان می باشد. 
جنگ  توانایی  دشمن  آن جاییکه  از  فرسایشی  جنگ های  در 
تاکتیک  به  ناگزیر  ندارد،  را  جبهه ای  نظامی  مقابله  و  در  رو 
جنگ زیر زمینی و فعالیت های دهشت افگنانه پنهانی متوصل 
می شوند. جنگ جویان آن ها که در جبهه های جنگ رو در رو 
شکست خورده و ناامید شده اند، به زیر زمین ها و در میان مردم 
ایجاد شبکه ها و هسته های مخفی تروریستی  با  پناه گزیده و 
و دهشت افگنانه به نبرد می پردازند. آنها در جنگ مسلحانه با 
طرف های اصلی اش هیچ چانسی نمی بینند و ناگزیر با کشتن 
آتش  عمومی،  اموال  تخریب  و  افگنی  دهشت  نظامیان،  غیر 
کینه ی خود را فرو می نشانند. شبکه ها و هسته هایی که تیم های 
عملیاتی را در عملیات های مخفی بسیج، هدایت و سازماندهی 
می کنند، مهم ترین نقش را در پیش برد جنگ و خشونت دارد. 
از آن جاییکه جنگ جویان در جنگ های فرسایشی امید پیروزی 
در جنگ رویاروی را ندارند، از این گونه هسته ها و شبکه های 
استراتیژی  یک  عنوان  به  حریف  کردن  خسته  برای  مخفی 
استفاده می کنند و راه مقابله با آن نیز تخریب و از بین بردن 

این شبکه ها و هسته های عملیاتی آن ها می باشد. 
در افغانستان نیز تروریستان و مخالفین مسلح دولت از همین 
جنگی  ماشین  و  ارتش  از  طالبان  می کنند.  استفاده  شیوه 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  برابر  در  بتواند  که  نیرومندی 
ناگزیر  لذا  نمی باشند؛  برخوردار  بیاورد،  دوام  ناتو  نظامیان  و 
حال  در  اند.  آورده   پناه  فرسایشی  جنگ های  استراتیژي  به 
حاضر بخش اصلی جنگ و خشونت با دولت و جامعه جهانی 
می برند  پیش  به  آن ها  عملیاتی  هسته ی  و  شبکه  صدها  را 
فعالیت های  پنهان  شکل  به  افغانستان  مختلف  نقاط  در  که 
تروریستی زیر زمینی داشته و آتش ترور و دهشت را از میان 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  متاسفانه  می سازد.  مشتعل  مردم 
تروریستان  استراتیژی  این  برابر  در  تاکنون  ناتو  نظامیان  و 
چندان فعال و سنجیده عمل نکرده اند. آن ها هنوز هم سرگرم 
فراری که  و  برهنه  پا  تروریست  با چند طالب  جنگ جبهه ای 
توان  و  وقت  بیشتر  اند  گردیده  متواری  دشت ها  و  کوه ها  در 
خود را به جنگ جویانی متمرکز کرده اند که در برخی از کوه ها 
و قریه جات افغانستان حضور داشته و به جنگ های پراکنده با 
می باشند.  ناتو مصروف  نظامیان  و  افغانستان  امنیتی  نیروهای 
در حالیکه جنگ جویان اصلی آن ها به زیر زمین ها پناه برده و 
آتش ترور و دهشت را در شهر ها و بازار ها می افروزند. میزان 
شبکه های  و  هسته ها  تهدید  و  کشتار  تخریب،  زدن،  صدمه 
انتحاری و تروریستی آن ها در میان مردم، به مراتب بیشتر از 

چند جنگ جوی پابرهنه صحرایی است.  
تمام عملیات های انتحاری و یورش های مسلحانه بر تاسیسات 
همین  سوی  از  گذشته  سال  ده  طول  در  خارجی  و  دولتی 
نظامی  تلفات  بیش ترین  و  شده  اجرا  و  سازماندهی  هسته ها 
و غیر نظامی را همین ها بر مردم تحمیل کرده است. بنابراین 
در  که  انتحاری  عوامل  و  شبکه ها  به  باید  افغانستان  حکومت 
به عنوان منبع اصلی تهدید نگاه  اند،  میان مردم مخفی شده 
آن ها  پناه گاه های  و  ها  پایگاه  بر  را  خود  عملیات های  و  کند 
این هسته ها  برابر  در  افغانستان  متاسفانه دولت  کنند.  متمرکز 
با سستی و اغماض رفتار کرده است. بارها عوامل این هسته ها 
دستگیر شده، اما از سوی حکومت به پیشواز صلح و مصالحه 

آزاد شده است. 
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عنوان  با  نوشته ام  جواب  به  انوری  جماهیر  آقای 
امضا  نادانسته  که  وزیری  ناخواسته ی  »خیانت های 
پاسخ  عنوان  به  یادداشتی  روز،  اطالعات  در  می کند« 
پرسش  به  که  آن  از  بیش  پاسخ  این  است.  فرستاده 
های طرح شده در نوشته ام جواب بدهد، سند دیگری 
بودم:  کرده  طرح  من  که  اصلی  مدعای  بر  که  است 
وزیر مهاجرین سواد و کفایت الزم را برای این وظیفه 
ندارد. با خواندن یادداشت آقای جماهیر انوری به این 
حقوقی  مسائل  از  تنها  نه   ایشان  که  رسیدم  نتیجه 
برخوردار  نیز  ابتدایی  سواد  از  بلکه  نمی آورند،  در  سر 
نیستند. چنین سوادی متناسب با سواد یک وزیر و سواد 
هنوز  متاسفانه  نیست.  دارد،  داکتری  مدرک  که  کسی 
وزیر مقرر می شوند،  به عنوان  آنانی که  از  نیاز هست 

امتحان سواد خواندن و نوشتن گرفت.
وزیر مهاجرین تمام تمرکزش را بر این وقف کرده است 
است  کسی  و  است  مستعار  نام  غرجی  کاوه  گویا  که 
آن  در  انوری  جماهیر  اصالحات  برنامه ی  مطابق  که 
وزارت، کارش را از دست داده است و تصور می کند 
همین که حدسش مبنی بر مستعار بودن من به کرسی 
به  را  شده  وارد  اتهام های  ندارد  نیازی  دیگر  نشسته، 
صورت مستند رد کند. کافی می داند که مسائل مطرح 
شده توسط من را تکذیب کنند و تمام. البته می بایست 
از »لطف« وزیر در پاسخ دادن به یک نوشته تشکر کرد 
ولی این پاسخ نه تنها مسائل مطرح شده را حل نکرده 
که فرصت دیگری به وزیر برای تبلیغ خود داده است. 
بی جاست. من درک  وزیر گرفتار خودبزرگ بینی  آقای 
تربیت  خاطر  به  افغانستان  در  تعدادی  که  می کنم 
یا  و  دزدان  و  جنایت کاران  از  ترس  هم  یا  و  فامیلی 
هم تأثیر روانی قدرت مجبورند با نام مستعار بنویسند. 
با  اند که  متملقانی  با  افغانستان محصور  در  زورمندان 
بله قربان گویی امر را به این زورمندان مشتبه کرده که 
اما  ننمایند.  آیینه ی کوچک  اند و در  بزرگ  واقعًا  گویا 
جماهیر انوری با همین پاسخش نشان داده که بزرگ 
نیست. حتی در سطح یک فارغ التحصیل صنف دوازده 
سواد عادی ندارد، چه رسد به سواد حقوقی، تخصصی 
می خواستم  من  که  بود  چیزی  تمام  این  حرفه ای.  و 
ثابت کنم و جماهیر انوری خود، چنان که خواننده های 
اطالعات روز شاهدند، به من در ثابت کردن آن ادعا  

کمک فراوان کرده است.
را دارم که  این  افتخار  نیستم و  نام مستعار کسی  من 
هیچ گاه نه در آن "وزارت رشوت و فساد" و نه هم در 

کدام بخش دیگر حکومت فاسد کرزی کار نکرده ام. 
آقای جماهیر انوری در ادامه ی یادداشت شان می نویسد 
که  مدرکی  و  اسناد  بدون  اتهاماتی  مورد  در  قباًل  که 
علیه شان انتشار یافته جواب داده اند و الزم نمی دانند بار 

دیگر به آن بپردازند.
در این مورد می خواهم به دو نکته اشاره  کنم:

هشت  توسط  قباًل  که  مدارکی  و  اسناد   -۱
است  مدارکی  بلکه  نیست؛  اتهام  رسید،  نشر  به  صبح 
که همین حاال هم در سایت های اینترنتی وجود دارند. 
در  بزرگی  و  قدر  قابل  کار  مدارک  و  اسناد  آن  تهیه 
از  متأسفانه  اما  بود؛  رشوت  و  فساد  با  مبارزه  راستای 
وزیر امور مهاجرین بازخواست جدی نشد. از طرف دیگر 
آن مدارک، تمام جنبه های مختلف فساد و کم کاری و 
سو استفاده در وزارت امور مهاجرین را در برنمی گرفت. 
اسنادی که در روزنامه هشت صبح به نشر رسید، بیشتر 
به اختالس های بزرگ مالی و فروش پست های کلیدی 
این وزارت و استخدام اشخاص بی سواد که اکثریت  شان 
از اعضا و دوستان نزدیک آقای انوری اند، می پرداخت. 
فرضًا در آن گزارش هیچ یادی از قراردادهای شرم آور 
وزیر امور مهاجرین با کشورهای اروپایی و استرالیا در 
این  امضای  نشده.  پناه جویان  اجباری  دپورت  زمینه ی 
انوری  جماهیر  شاهکار  تنها  کشورها  آن  با  قرارداد 
نبود بلکه در همان روزهایی که آن گزارش در هشت 

به  امور مهاجرین سفری  به نشر می رسید، وزیر  صبح 
انوری  جماهیر  آقای  سفر  آن  در  داشت.  ترکیه  کشور 
قراردادهای با UNHCR بست که درست بعد از ۱5 
پرونده های  بررسی  این دفتر،  انوری  آقای  از سفر  روز 
تعویق  به  ماه  شش  برای  را  افغانستانی  پناه جویان 
گسترده  اعتراض های  وجود  با  متأسفانه  که  انداخت 
و  تمدید شده  موعود  این  هنوز  تا  ترکیه  در  مهاجرین 
دفتر UNHCR پناه جویان را ثبت نام نمی کنند. این 
قراردادها را جماهیر انوری در حالی بسته است که تنها 
در سال گذشته بیش از 7۰۰ نفر از پناه جویان افغانستانی 
در مسیر راه استرالیا کشته شده اند و صدها تن دیگر در 
مسیر راه ترکیه و اروپا. وقتی دفتر UNHCR پرونده 
پناه جویان را در ترکیه بررسی نمی کند، آن ها مجبورند 
از راه های قاچاق خود را به اروپا برسانند که در نتیجه ی 
مسئول  انوری  آقای  و  می شود  کشته  تعدادی  آن 
مستقیم مرگ آن ها است. قابل یاد آوریست که بعد از 
ترکیه و همکاری  پناه جویان در  اعتراض های گسترده 
اقرار  باالخره   UNHCR مسئولین  بین الملل،  عفو 
و  مهاجرین  امور  وزیر  با  قراردادهایی  آن ها  که  کردند 
وزارت خارجه افغانستان داشته اند و بر اساس آن، آن ها 
بررسی پرونده ای پناه جویان را به تعویق انداخته اند. من 
صدای ضبط  شده ی مسئولین عفو بین الملل را دارم که 
نام  معامله  این  در  افغانستان  از وزارت خارجه ی  رسمًا 
می برند و هم چنین یکی از مقامات ترک گفته است در 
صورت لزوم متن توافق نامه ی که وزارت امور مهاجرین 
و وزارت خارجه در این مورد امضا نموده است، بیرون 

خواهم داد.
این  به  کجا  در  وزیر  آقای  نمی دانم   -2
اتهامات جواب داده اند؟ اگر منظور آقای جماهیر انوری 
افغانستان است  نمایندگان  حرف های شان در مجلس 
که آن پاسخ ها برای من و مردم افغانستان پاسخ های 
قانع کننده نیست، اگرچند توانست قناعت نمایندگانی را 

فراهم کنند که رئیس آن مجلس حتی نام آن وزارتی 
را  اند  مشغول  روزمرگی  به  آن  در  آنوری  آقای  که  را 
نمی دانست. آقای انوری به جواب یکی از این اتهامات 
که در مورد مقرر کردن تمام اعضای فامیل و دوستانش 
در این وزارت بود به جواب ناهید فرید نماینده هرات 
در پارلمان گفت: خوب کاری کردم که بچه ی من در 
وزارت کار می کند. خوب کاری کردم که دامادم را به 

وزارت آوردم. ما حق نداریم؟ قوم ما حق ندارد؟
باری  اولین  مجلس،  در  انوری  جماهیر  جواب های  در 
بود که می دیدم یک مقام دولتی از پوشش قومی بدون 
ذره یی شرم، برای پنهان کردن فساد، دزدی و چپاول 
در مقابل رسانه ها و مردم افغانستان با آن حد پررویی  
می کند. بگذریم از اینکه گویا اگر به جای داماد و پسر 
امور مهاجرین یک جوان  انوری در وزارت  آقای   ... و 
دیگر ازبک یا ترکمن کار کند، به آن حوزه قومی ظلم 
می شود و گویا خانواده ی آقای انوری کلیت یک حوزه 

قومی مشخص است.
جماهیر  علیه  موجود  مدارک  تمام  اگر  این که  آخر  در 
در  کودک  صدها  زدن  یخ  بگیریم،  نادیده  را  انوری 
امور  وزارت  قدمی  چهار  در  کابل  سرد  زمستان های 
مهاجرین را هم می شود رد کرد؟ آیا مراقبت از فرزندان 
آواره  هلمند  قلعه  موسی  و  پنجوایی  از  که  قهرمانانی 
شدند، به عنوان بیجا شدگان داخلی، به عنوان بخشی 
بی کفایت،  و  بی ابتکار  وزارت  این  مسوولیت های  از 
هست یا نیست؟ آیا همین به خودی خود، موردی قابل 

محاکمه یا حد اقل بازخواست نیست؟
آقای وزیر! زمان آب گل کردن و ماهی گرفتن، گذشته 
است. کسی که این طوری بی معنا ضرب المثل می سازد 
که »آینه که پاک است از خاکستر چه باک« قابل ترحم 
دفاع  به  نیاز  تان  بی کفایتی  و  این سواد  با  است. شما 

ندارید. به ترحم نیازمندید.

کاوه غرجی
گفته می شود که ما هم در زمینه ی تولید مواد مخدر از دیگر کشورها پیش 
هستیم و هم در زمینه ی خشونت علیه زنان. البته تالش ها برای پیشتاز شدن 
در کشت و قتل نیز جریان دارد و هر روز جریان های افراطی متفاوتی از 
درون کشور ما بیرق بلند می کنند و ندای انا الحق سر می دهند. من نمی توانم 
ادعای پیشتاز یا پستاز بودن در مورد تولید مواد مخدر و کشتار را رد کنم 
اما در زمینه ی خشونت علیه زنان، یک مقدار شک وجود دارد. تا جای که 
کشور  این  مردان  وجود  در  که  چیزی  می دهد،  آنتن  من  مفرد  مشاهدات 
بیداد می کند، عشق نسبت به زنان است. مخصوصاً عشق نسبت به دختران 
همسایه. اگر روزی کدام وسیله ی کشف شود که میزان عشق یک جوان 
تازه جوان شده و در کل مردان را نسبت به دختر و زن جماعت نشان بدهد، 
مطمئنم در افغانستان و به خصوص کابل، این وسیله از شدت تعجب دهانش 
باز خواهد ماند و مدام خواهد گفت »اوه مای گاد، ۱۰۰ ٪«. حاال شما به 
یخن من نچسبید که منکر خشونت علیه زن هستم. نه، نیستم و خشونت 
علیه زن را با شدیدترین الفاظ تایید می کنم. زن در افغانستان با انواع خشونت 
مواجه است و کله ی من این قدر توانایی ندارد که تمام این خشونت ها را به 
شما دوست داران عدم خشونت معرفی بکند. اما بعد از چند سال تحقیق در 
زمینه ی خشونت شناسی، یکی از این خشونت ها را کشف کرده ام. ماجرای 

کشف از این قرار است:
در حالی که انفجار تازه صورت گرفته و بینی گل چمن هنوز زخمی به نظر 
می رسد، برنامه ی در لیسه ی استقالل کابل به مناسب محو خشونت علیه 
برنامه  این  به لحاظ جنسیت در  زنان و مردان بسیاری  دارد.  زنان جریان 

شرکت فرموده، یکی شعر می خواند و می گوید
وای، من زنم.

 بینی  دارم
کو مردی که خنجرش را برای بریدن این بینی تیز کرده؟

کو قانونی که بینی مرا به رسمیت بشناسد؟
زندگی بینی است و دیگر هیچ!

و در حالی که طنین این شعر، آسمان معنویت را در می نورد و در دشت های 
که انسان هنوز قدم نگذاشته، گل های رنگارنگ می رویاند، دل های آغشته 
به انسانیت را کباب کباب می کند و هم چون بقه ای که عمق فاجعه ی کوه 
آتش افروخته شده برای ابراهیم )ع( را درک کرده بود و هی تالش می کرد با 
آب بردن در دهان خویش، آتش مذکور را خاموش کند، این شعر نیز تالش 
می کند زخم عمیق زنان این دیار را مرهم بنهد. حاالنکه روایت است که 
آتش افروخته شده برای نابودی ابراهیم به قدری عظیم و سوزناک بوده که 
تا چندصد متری آن زنده جانی توان ایستادن را نداشت و احساس سوزش 
همه جانبه می کرد و من گیج مانده ام که بقه چطور نزدیک آتش می رفته که 
آتش را خاموش کند، مگر بقه ناسوز است؟ ناسوز نیست چون خودم در فلم 
دیده ام که یک نفر آن را کباب کرده می خورد. حاال این خشونت علیه زنان 
نیز شبیه همان کوه آتش است که برای سوختاندن ابراهیم افروخته شده 
بود و من هم چنان درک نمی کنم که برنامه های شعری یا شعر خواندن چه 
تاثیری روی ذهن مردی می گذارد که با داس بینی زنش را می برد؟ مردی 
که نه می فهمد شعر چیست و نه می تواند زن را به عنوان یک انسان، انسانی 
که شبیه خودش نیاز به احترام دارد و سرشار از غرور است، درک کند. شاید 
شما بگویید بهتر از هیچ است و خیلی بهتر از هیچ است. بلی! بهتر از هیچ 

است اما بهتر از هیچی که تاثیری روی طبقه ی خشونت ورِز جامعه ندارد.
 به خیالم گاندی مرحوم بود که می گفت گرسنگی یک مشکل است، اگر 
انسان می خواهد بر این مشکل فایق آید، باید کار و تالش کند و خوردنی 
بدست بیاورد تا گرسنگی خویش را رفع کند نه این که بنشیند یک پنسل 
بردارد و مدام غذا رسامی کند. فکر نمی کنید این گاندی راست گفته؟ اگر 
فکر می کنید که راست گفته، باید جمعی از خشونت پیشه گان جامعه را جمع 
کنید و از هر دری برای آن ها بگویید تا از یک طریقی به آن ها فهمانده باشید 
که زن، انسان است و انسان باید تکریم شود، نه این که زن مثل رادیو یک 
جنس باشد که روی موج دل بخواه خویش عیارش بکنید و اگر آنتن نداد، 
بیندازیدش دور! بناًء از دوست داران زن خواهش می کنم که در کمپاین های 
بعدی محو خشونت علیه زنان، حد اکثر تالش شان را بکنند تا با خشن های 
زمینه مواجه شوند و به آن ها بفمانند. نه این که یک جمع از پسران و دختران 
همه چیز فهم را گردهم بیاورند و برای آن ها، از زن سخن بگویند یا داستان 
و شعر بخوانند. بابا این  جماعتی را که شما هرازگاهی جمع می کنید، خودشان 
در زمینه ی قبول کردن عدم خشونت علیه زنان، استاد اند همه فن حریف! 
باور تان نمی شود با یکی از این ها به گفتگو بنشینید و از آن ها بپرسید که زن 

را تعریف کند؟ خودتان مالحظه خواهید کرد. 
می دانم که فکر می کنید که من از کدام کوه پایین شده ام که قدر برنامه های 
فرهنگی را نمی دانم، ولی دوست دارم در جایی فرهنگ سازی صورت بگیرد 
که فرهنگ بدی حاکم است یا اصاًل فرهنگی وجود ندارد. هر کار از خود 
جای دارد. حتی تشناب کردن، شما اگر مردی را دیده  باشید که بی جای 
تشناب می کند، همان لحظه به او لعنت می فرستید و با خود می گویید »کالن 

آدم کالن، تا هنوز نمی فامه که کجا تشناب بکنه؟!«  

خبرنگار ناراضی

زندگی بینی است و دیگر هیچ!

هادی دریابی

توهم بزرگی
 و نگنجیدن در آیینه ی کوچک

پاسخی به پاسخ وزیر مهاجرین



عنوان  به  را  خود  وظایف  عماًل  افغانستان  جدید  جمهور  رئیس  غنی  اشرف 
رئیس جمهور، در دست اجرا گذاشته است. این در حالی است که پس از ماه ها 
جنجال، بحران و نگرانی، کشور به دو اردوگاه آشتی ناپذیر تقسیم شده و اکنون 

نزدیک به دوماه از تشکیل دولت می گذرد. 
اما آیا اشرف غنی کاماًل درک می کند که چه دولتی برای او به ارث رسیده 
از  خارج  در  را  خود  عمر  از  بیشتری  بخش  او  که  است  حالی  در  این  است؟ 
از  را  خود  دکترای  او  شدن،  جمهور  رئیس  از  قبل  و  کرده  صرف  افغانستان 
دانشگاه کلمبیا در رشته ی انسان شناسی گرفته است و پیش از آن نیز استاد 
وارد  عماًل  و  بیاید  افغانستان  به  این که  از  قبل  و  بوده  هاپکینز  جانز  دانشگاه 
سیاست شود، در بانک جهانی کار نموده است. سوال مهم دیگر این است که آیا 
رئیس جمهور اشرف غنی می داند با چه چالش هایی روبرو است و چگونه می 
تواند بر این چالش ها و بحران- به منظور آوردن ثبات در افغانستان، غلبه کند؟
رئیس  کرزی  حکومت  های  کاستی  و  ها  کژی  است  داده  وعده  غنی  اشرف 
جمهور سابق افغانستان را جبران کرده، اصالحات گسترده ای را در تمام زمینه 
ها به می میان آورد. اما سوال دیگر این است که آیا اشرف غنی می تواند تئوری 
تغییر را در عمل اجرا کند؟ زیرا؛ طوری که مشاهده می کنیم، مردم افغانستان 
امیدهای شان را از دست داده اند و باورمند نیستند که دولت بتواند در راه تغییر 

و »بازسازی و بهبودی« و همین طور برای دستیابی به ثبات، گام بردارد. 
احتمااًل رئیس جمهور اشرف غنی به این فکر است که شخص او قادر است 
سنت های قبیله ای را شکستانده و سپس حد اقل،تنش و درگیری ها و رویارویی 
 ортодоксальными( آرتدوکسی  های  اسالمیست  از  ناشی  هایی 
جمهور  رئیس  که  است  بعید  واقع،  در  دهد.  کاهش  را   )исламистами
غنی بتواند با گروه ها و جریان های دگم اسالمی که قوانین اسالمی و مذهبی 

را به نفع خود تعبیر و تفسیر می کنند، به توافق نظر برسد. 
که  است  رسیده  اثبات  به  واقعیت  این  غنی،  اشرف  جمهور  رئیس  از  پیش 
توأم  خاصی  های  ظرافت  با  و  دشوار  بار،  مسئولیت  افغانستان  در  اصالحات 
افغانستان، هر نوع  با روحیه و گرایش های مردم  است؛ زیرا معلوم است که 
های  رویارویی  گیرو  در  افتادن  و  ورطه  به  رفتن  مردم،  و  ملت  باالی  فشار 

خونین است. 
همه  ی این واقعیت ها،امکان شک و تردید و پرسش ها را در پس منظر خروج 
نیروهای نظامی ایاالت متحده آمریکا و ناتو از افغانستان، به وجود می آورد. در 
این جا مهم است که آمریکایی ها اشتباهاتی را که در عراق کردند، در افغانستان 
تکرار نکنند.از همین جاست که رژیم رئیس جمهور اشرف غنی بدون حمایت 

گسترده ی نظامی خارجی ها،نمی تواند بیشتر دوام بیاورد. 
از میان همه ی چالش های فراروی دولت اشرف غنی، یکی هم می توان به 
فقدان افرادی به نام متحصص اشاره کرد که بدون تیم متحصص، اصالحات 
قطعًا غیر ممکن است. و به این خاطر، به نظر می رسد یکی از اولویت های 
دولت جدید برای آوردن اصالحات و موفقیت در انجام برنامه های آینده، عبارت 
از این است که تالش شود تا افراد و اشخاص تعلیم دیده که در کشورهای غرب 
به سر می برند، به داخل کشور فراخوانده شده و برای کار آموزش الزم داده 
شوند. اما رسیدن افغانستان به یک موقعیت عمومًا برتر، مستلزم پرداخت تاوان 

بزرگی است: بدون شک سنت ها الزامًا به سرعت شکسته شود.  
میلیاردها دالر به افغانستان »تزریق« شد. مبلغ بیشتر این پول ها صرف آموزش 
نیست که  معنا  بدان  این  اما  افغانستان گردید؛  ملی  اردوی  و  پلیس  نیروهای 
دولت جدید قادر خواهد بود از خودش در برابر حمالت گروه ها طالبان و شبکه 
های تروریستی دفاع کند و همین طور نخواهد توانست با پیروی از یک شکلی 

از دموکراسی، مردم افغانستان را به توسعه مناسب و قابل قبول سوق دهد. 
را نمی دهند که  اجازه  این  افغانستان  به دختران  افغانی هنوز  اسالم گراهای 
تحصیل کنند. زیرا نزدیک ترین فرضیه این است که اسالم گراهای افغانی از 
توانمند شدن زنان و افراد آموزش دیده، می ترسند. اسالم گراها ضمنًا می دانند 
که با باال رفتن سطح تحصیالت در میان مردم، قادر به پاسخگویی سواالت 
نیستند و اینگونه نقش خود را از دست می دهند و خالصه فکر می کنند که 

جامعه ی با سواد و آموزش دیده را نمی توانند در کنترل خود داشته باشند. 
با وجود چنین واقعیت هایی، کنترل و اداره ی افغانستان به این سادگی نخواهد 
مبالغ  و  خود  سربازان  جان  کردند،  صرف  را  زیادی  زمان  غربی  ائتالف  بود. 
هنگفت پول. اما در مقابل هیچ پیشرفتی نداشتند. طالبان به قدرت گذشته ی 
افغانستان مانند  باقی ماندند. در این کشور، قدرت ضعیف و فاسد شد و  خود 

عراق براساس قوم و قبیله تقسیم شد. 
ادامه دارد...

آیا اشرف غنی
 می تواند تغییر بیاورد؟
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روان پزشک طالبانافغانستان در نگاه

ویکتور کاسپروک
منبع: رادیو روسیه آزاد

گروه  است:»اولین  عالمی  نادر  روان پزشک  این 
طالبان که برای معالجه نزدم آمدند را به یاد دارم. 
از  یکی  وقتی  انفرادی.  نه  می آمدند،  گروهی  آنها 
را  موضوع  بیمار  می کردم، شخص  معالجه  را  آن ها 

به بقیه خبر می داد«.
می آورد:  به یاد  چنین  را  روزها  آن   عالمی  دکتر 
من  نام  رویش  که  کاغذی  تکه  با  »جنگجویان 
من  به  می کردند.  مراجعه  نزدم  بود  شده  نوشته 
آن ها  و  کرده ام  درمان  را  دوست شان  که  می گفتند 
هم می خواهند معالجه شوند. خیلی های شان در عمر 

نزد پزشکی نرفته بودن«.
سرشناس  شخصیت  یک  به  حاال  که  عالمی  دکتر 
در شهر مزارشریف تبدیل شده، در شمال افغانستان 

زندگی می کند.
کردند  اشغال   ۱۹۹۸ سال  در  را  مزارشریف  طالبان 
افغانستان  شمال  مختلف  نقاط  به  زودی  به  و 
در  زمان  آن  در  آن که طالبان  با  پیش روی کردند. 
عالمی  دکتر  اما  می کردند،  روی  پیش  نبرد  میدان 
نامالیمتی و تاثیرات جنگ را در روان آن ها به خوبی 

ببیند. می توانست 
دکتر عالمی یگانه روان پزشکی در شمال افغانستان 
از  یکی  شاید  می زد،  حرف  پشتو  زبان  به  که  بود 
دالیلی که فرماندهان معروف طالبان به راحتی با او 

راز دل می کردند.
نادر عالمی در مرکز پزشکی خود در مزار شریف

خیلی  زبان  به  »بلدیت  می گوید:  عالمی  دکتر 
حرف  خودشان  زبان  با  من  چون  داشت.  اهمیت 
می زدم، آن ها احساس آرامش می کردند و به راحتی 

رازهای شان را با من در میان می گذاشتند«
در  طالبان  زمان  آن  والی  عثمانی،  اختر  مال  روزی 
بعد  قدرت مند  فرد  دومین  به عنوان  او  از  که  بلخ، 
نزدش  را  عالمی  دکتر  میشد،  یاد  هم  عمر  مال  از 

خواست.
دکتر عالمی آن روز را چنین به یاد می آورد: »حالت 
تهوع داشت و صداهای عجیب و غریب در گوشش 
عثمانی  آقای  که  گفتند  برایم  سربازانش  می شنید. 

شبانه جیغ و فریاد هم می کشد«.
عثمانی  آقای  محافظان  که  گوید  می  عالمی  دکتر 
را  آن ها  حتی  فرمانده شان  گاهی  که  گفتند  او  به 
آدم  این  نیست  »معلوم  بدهد.  تشخیص  نمی تواند 
چه مدت را در جبهات جنگ سپری کرده، چقدر آدم 
را کشته و پیش چشمانش شاهد کشتار چقدر مردم 

دیگر بوده. با آن که در دفتر کاری اش دور از دغدغه 
انفجار و  بود، ولی هنوز صدای  و مشکالت نشسته 

ناله و فریاد را می شنید«
به صورت  را  عثمانی  مال  می خواست  عالمی  دکتر 
بدهد،  مدت  طوالنی  مشوره های  تا  ببیند  دوامدار 
سه  هر  عالمی  آقای  بیماران  بقیه  و  عثمانی  ولی 
میان، فقط  این  در  و  ماموریت می رفتند  به  بعد  ماه 
فرصت چند جلسه را با روانپزشک شان داشتند. مال 
سال  اواخر  در  هوایی  حمله  یک  در  عثمانی  اختر 

2۰۰۶ کشته شد.
هم  را  طالبان  پایه  بلند  اعضای  بقیه  عالمی  دکتر 
بودیم.  رفیق  هم  »با  می گوید:  او  می کرد.  معالجه 
ببینم،  دفترش  در  از من خواست که  آن ها  از  یکی 
دچار افسردگی و درد مزمن بود. برایش ادویه تجویز 

کردم، ولی دیگه ندیدمش«
دکتر عالمی می گوید که آمار دقیق از طالبانی را که 
حدس  ولی  ندارد،  یاد  به  می کردند  مراجعه  نزدش 
می زند که تعداد طالبانی که نزدش مراجعه کرده اند 

از هزاران گذشته.
جنگجویان طالبان در خط مقدم جبهه

تا  کردم  معالجه  را  آن ها  سال  »سه  می گوید:  او 
شکست  مزارشریف  در   2۰۰۱ در  طالبان  این که 

خوردند«
نزد هیچ پزشکی  بیماران دکتر عالمی قبال  اکثریت 
او  تا  می شد  باعث  همین  که  بودند  نکرده  مراجعه 
فکر کند که ممکن است فرماندهان شان مانع آنها 

می شوند.
دکتر عالمی می گوید: »راستش آن ها آن قدر درگیر 
هم  کمی  وقت  که  بودند  روزمره شان  فعالیت های 
تقریبا  که  است  تعجب آور  نداشتند.  معالجه  برای 

همه شان به تداوی من اعتقاد داشتند«.
را  شان  افسردگی  و  بیماری  علت  شان  »اکثر 
را  خودشان  کنترل  آنها  خواندند.  می  بی سرنوشتی 
دستور  شان  فرماندهان  توسط  چیز  همه  نداشتند، 
نمی  چون  شدند،  می  افسرده  آنها  می شد.  داده 

دانستند که یک دقیقه بعد چه اتفاق می افتد«.
برایش  می آمدند،  عالمی  دکتر  نزد  که  هم  آن هایی 
درد دل می کردند که خانواده های شان را برای ماه ها 
ندیده اند و بچه های شان آنقدر بزرگ شده که شک 

دارند آنها را بشناسد.
"آرزو دارم بمیرم"

مراجعه  عالمی  دکتر  نزد  که  آنهایی  همین  برای 

می دهند  ترجیح  که  می گفتند  برایش  می کردند 
می خواهند  که  می گفتند  من  به  »آن ها  بمیرند.  که 
این  اعتقادات مذهبی  خودکشی کنند، ولی به دلیل 

کار را نمی کردند«
یکی از آن ها روزی به من گفت: »هر باری که خط 
شلیک  کسی  که  می کنم  آرزو  می روم،  جنگ  اول 
کند و زندگی ام را خاتمه بدهد. آرزو دارم بمیرم. ولی 

هر بار زنده می مانم و از این طور زندگی متنفرم«.
دکتر عالمی طالبان را مثل دیگران تداوی می کرد، 
آن ها  بر  را  خشونت ها  و  جنگ  مالمتی  آن که  با 
من  و  می کردند  گریه  آنها  »گاهی  می انداخت: 

دل داری می دادم«
عالمی،  بدل هر جلسه مشوره دهی دکتر  در  طالبان 
دست  این  می دادند.  حق الزحمه  برایش  دالر  یک 
همسر  گاهی  طالبان  که  بود  شده  باعث  کم  مزد 
آقای عالمی  نزد  برای تداوی  را هم  و دختران شان 

بفرستند.
رنج  افسردگی  از  داشتند  هم  »خانواده های شان 
می بردند. برای این که شوهران، پدران شان را برای 
چه گونه  آینده شان  نمی دانستند  و  نمی دیدند  ها  ماه 

خواهد بود«.
با  منکر«  از  نهی  و  معروف  به  »امر  ماموران  حتی 

فعالیت های آقای عالمی مخالفت نداشتند.
دکتر عالمی روزی را به یاد می آورد که یکی از آن ها 

در بلندگو مردم را به ادای نماز فرا می خواند.
از  یکی  که  می دیدم  مریض  داشتم  هنوز  »من 
کارمندانم برای شان صدا زد که دکتر داره مریض 
گفت،  معروف  به  امر  مامور  جواب  در  می بینه. 

بگذارش کارش را انجام بدهد«.
1۵سال پس از آن دوره

هنوز  عالمی  دکتر  زمان،  آن  از  پس  سال  پانزده 
دوامدار  جنگ های  دلیل  به  که  را  افغان هایی 
بیمارستان  تنها  در  معالجه می کند.  افسرده شده اند، 
افغانستان  شمال  در  روان پزشکی اش  خصوصی 
شکایت  همه   – بسته اند  صف  مرد  و  زن  صدها 

دارند، از افسردگی، کم حوصلگی و کابوس.
آقای عالمی می گوید که بزرگ ترین مشکل مردمش 
 – آینده است  به  شان  اعتماد  عدم  و  بی سرنوشتی 
امنیتی  و  سیاسی  اقتصادی،  مشکالت  با  کسانی که 
دست و پنجه نرم می کنند و هیچ کس نمی داند که 

آینده برای شان چه در چانته دارد.
 )بی بی سی(

طاهر قادری

گروه طالبان افغانستان را در اواخر دهه 1۹۹۰ اداره می کرد؛ اما جنگی که آن ها را سر قدرت آورد خالی از تبعات منفی 
برای خودشان هم نبود، از جمله تاثیرات جنگ روی روان جنگ جویان خودشان. در این میان، یک روان پزشک افغان با 

آن که با طرز فکر آن ها مخالف بود، ولی حاضر شد آن ها را معالجه کند.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

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

13۰۰ افغانی
Months 2۵۰۰6 افغانی
4۰۰۰Annual افغانی 2۵۰۰ افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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پس از کودتای 7 ثور ساختار قانونی نظام از اساس تغییر می نماید. سلسله ی خاندانی ساقط و ساختار جدید 
سیاسی ظاهراً بنام شورای انقالبی جمهوری دموکراتیک افغانستان شکل می گیرد ولی در آن شورا، صدر 
هیئت رئیسه که در راس شورای انقالبی قرار دارد از قدرت ویژه ی برخوردار است. صالحیت در این قانون 
در دست صدر هئیت رئیسه و سپس به هیئت رئیسهی شورای انقالبی تفویض گردیده که این صالحیت 
در بسیاری ساحات مغایر با پیشینه ی قانونسازی در افغانستان است. تمایز این قانون با قوانین پیشین در 
این عرصه ها کاماًل مشهود است:"ماده چهل و سوم: هیات رئیسهی شورای انقالبی دارای صالحیت های 

ذیل می باشد: 
۱-تفسیر قوانین، تعمیل ابتکار قانون گذاری و در صورت ضرورت برگزاری مباحثات عمومی مردم پیرامون 

مسودات قوانین.
2-کنترول رعایت قوانین و فرامین در اجرآت ارگان های دولتی.

3- تشکیل، تغییر و تعدیل اسم و ساحه ی والیات، شهرها و لسوالی ها و عالقه داری ها.
4- اعالم حاالت نظامی،  اضطراری و سفربری.

5-حل مسایل مربوط به تابعیت و اعطای حق پناهندگی برای خارجیان مطابق قانون.)۱7(
در کنار آن همه ی تمرکز قدرت توسط شورای انقالبی و هیئت رئیسه، به خصوص صدر هیئت رئیسه)رئیس 
شورای انقالبی(دارای عین صالحیت های یک سلطان مطلق العنان است:»ماده چهل و چهارم: تمامی 
صالحیت های شورای انقالبی در خالل مدت بین دوره های اجالسیه آن به هیئت رئیسه انتقال می¬یابد«.

)۱۸(
»ماده چهل و پنجم: تا تعیین/انتخاب صدراعظم، رئیس شورای انقالبی در عین زمان صدراعظم جمهوری 

دموکراتیک افغانستان می باشد. رئیس شورای انقالبی دارای صالحیت های ذیل می باشد.
۱ـ رهبری فعالیت های شورای انقالبی، هیات رئیسه و شورای وزیران.

2ـ قیادت قوای مسلح.
3ـ قبول اعتمادنامه های سران نمایندگی های دول خارجی.

4ـ توشیح قوانین، فرامین و تصاویب سایر اسناد شورای انقالبی، هیات رئیسه و شورای وزیران.
5ـ سایر صالحیت های مندرج قانون«)۱۹(

در سال ۱3۶۶ حزب دموکراتیک خلق به نفع اصالحات استحاله را پذیرفته و به جای شورای انقالبی و 
هیئت رئیسه و صدر هیئت رئیسه این بار رئیسجمهور در راس قدرت قرار می گیرد. این رئیس جمهور عین 
صالحیت های قدرت متمرکز توسط داوود خان را برخودار است. اصالحات ضعیف به خصوص در شکل 
گیری احزاب سیاسی، جبه ی ملی،  لویه جرگه، شورای ملی و مجلس سنا، حرکات ضعیف و نمایش مسخره 
گونه در این قانون اساسی است. صالحیت و امتیازات رئیسجمهور در این قانون اساسی و امثال آن شامل 
هفت ماده اصلی و ۱۶ فقره ی دیگر می گردد که حتا در مقایسه با قانون اساسی سال ۱343 نیز در مورد 
توزیع قدرت و توسعهی دموکراسی از ضعف قابل مالحظهی برخوردار است:»ماده هفتاد یکم: رئیس جمهور 
در راس دولت قرار داشته صالحیت های خود را در عرصه های تقنینیه، اجراییه و قضایییه مطابق احکام این 

قانون اساسی و قوانین جمهوری افغانستان تعمیل می کند«.)2۰(
»ماده هفتادو ششم: رئیس جمهور به جز از حاالت بیماری صعب العالج و دوامدارو یا استعفا الی ختم دوره 
صالحیت به وظایف خود دوام می دهد. در تمام حاالتی که رئیس جمهور نتواند وظایف خود را ایفا نماید 
این وظایف از طرف معاون اول رئیس جمهور اجرا می شود. در صورت از دست دادن دایمی قابلیت کار، 
مرگ و یا استعفای رئیس جمهور لویه جرگه توسط معاون اول او به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید 
طی مدت یک ماه دعوت می شود. در حاالت استعفا رئیس جمهور استعفای خود را مستقیماً به لویه جرگه 

ارایه می کند«)2۱(
در این قانون رهبری هیچ یکی از ارگان¬های دولتی و حکومتی بدون منظوری رئیس جمهور ممکن نیست. 
بر مبنای آن قانون قوه قضاییه، مقننه و مجریه هر سه از او تبعیت می نماید:"ماده نود و چهارم: مقامات ذیل 

حق پیشنهاد وضع، تعدیل و لغو قانون را به هر یک از مجالس شورای ملی،  دارا می باشند:
۱ـ رئیس جمهور.

2ـ کمیسیون های دایمی مجالس شورای ملی.
3ـ حداقل عشر اعضای هر مجلس.

4ـ شورای وزیران.
5ـ ستره محکمه.

۶ـ لوی سارنوالی".
در صورتی که وضع، تعدیل و لغو قانون، افزایش مصارف و یا کاهش عواید دولت را به بار آورد،  موافقه 
قبلی حکومت در زمینه  حاصل می گردد. این نظام به پیروی از اتحاد جماهیر شوروی  در کنار صدر هیئت 
رئیسه)رئیس جمهور(فرد دیگر به نام صدراعظم را هم در راس دارد. در این زمینه ماده یکصد و یکم آن 
می گوید: صدراعظم موظف در اولین اجالس دوره ی تقنینیه خط مشی سیاست داخلی و خارجی و ترکیب 
حکومت را جهت اخذ رای اعتماد به ولسی¬جرگه ارایه و معرفی می کند. صدراعظم بعد از اخذ رای اعتماد و 
منظوری رئیس  جمهور خط مشی سیاست داخلی و خارجی و اعضای حکومت را به سنا ارایه و معرفی می کند.
)22( اما قوه قضائیه کاماًل دست نشانده ی رئیس جمهور است:"ماده یکصد و دهم: قاضی القضات، معاونان 
و اعضای ستره محکمه طبق قانون توسط رئیس جمهور تعیین می گردند. قاضی القضات نزد رئیس جمهور 

مسوول و مکلف به ارایه ی گزارش می باشد".)23(
در  را  زد، وی صالحیت خود  قانون اساسی دست  در  دیگر  اصالحات  به  در سال ۱3۶۹  نجیب اهلل  داکتر 
عرصه های تقنینیه، قضاییه و اجرئیه وسعت داد و مدت ریاست جمهوری را به هفت  سال افزایش و پست 
صدراعظم را از قانون اساسی حذف می کند. در این قانون در مورد صالحیت و امتیازات رئیس جمهور طی 
»هفت ماده ی اصلی و ۱۹ فقره ی دیگر« در مقایسه با قانون اساسی سال ۱3۶۶ تمرکز قدرت تا سطح 

حکومت مطلقه افزایش یافته است. به خصوص در ماده هفتاد و پنج و فقره نزدهم.)24(
حوزه ی صالحیت رئیس جمهور در ماده نود و شش و نود و هفت که توشیح قانون و انحالل مجلس شورا 
شامل می شود، در بخش قوه مقننه، ماده یکصدو ده در مورد انتساب رهبری قوه قضاییه و ماده یکصد و 
یک در مورد انتساب مقامات قوه اجرائیه هرکدام بهترین سند در مورد تمرکز قدرت در دست یک فرد زیرنام 

جمهوریت به شمار می رود.
بعد از کنفراس بناول)2۰۰۱(و فشار بنیادگرایان دینی بر لویه جرگه در تصویب قانون اساسی، پسوند اعتقادی 

هم در کنار جمهوری عالوه گردید. این پسوند در تاریخ قانون سازی در افغانستان پیشینه ی نداشت. 
این جمهوریت که بعدها به اقتباس از الگوی دولت سازی در ایاالت متحد امریکا به سیستم ریاستی نام گذاری 
گردید حتا در مقایسه با سیستم های توتالیتر و متمرکز گذشته که در آن تفکیک قوا با ایجاد مقام صدراعظمی 

اندک کاهش می یافت، در این سیستم جدید به طور کامل از نظر دور انداخته شد. 
انتخاب دو معاون در این گونه نظام دقیقاً بر مبنای مصلحت سیاسی در نظر گرفته شد، تا حل مساله ی ملی،. 
وظایف و صالحیت رئیس جمهور در این قانون اساسی شامل یک فصل، یازده ماده و بیست و چهار فقره 
توضیحی می باشد. در این قانون عالوه بر صالحیت هایی که در گذشته برای امیر، شاه و یا ریاست جمهوری 
وجود داشت،  رئیس جمهور به تایید شورای ملی می تواند قطعات قوای مسلح را به خارج از کشور اعزام 
نماید و یا در)فقره شش ماده بیست و چهار(و فقره بیست همان ماده که برای رئیس جمهور حق ایجاد 
کمیسون¬ها را داده است. در این قانون حق عزل و گماشتن وزرا، انتساب روسای کمیسون های ظاهراً 

مستقل، رئیس قوه قضاییه و حتا دخالت در انتخاب رئیس قوه مقننه 
به ویژه درون مجلس سنا بخشی از صالحیت¬ها و وظایف رئیس 

جمهور به شمار می رود.
جمهوری  اساسی  قانون  سند  اصل  به  زمینه  این  در  است  خوب 
اسالمی افغانستان مراجعه کنیم:»ماده شصتم: رئیس جمهور در راس 
دولت جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته، صالحیت های خود 
این  احکام  به  مطابق  قضاییه،  و  تقنینیه  اجراییه،  در عرصه های  را 
قانون اساسی، اعمال می کند. رئیس جمهور دارای دو معاون اول و 
دوم می باشد. کاندید ریاست جمهوریی نام هردو معاون را هم زمان با 

کاندید شدن خود به ملت اعالم می دارد.
معاون اول رئیس جمهور در حالت غیاب، استعفا و یا وفات رئیس 
جمهور، مطابق به احکام مندرج این قانون اساسی، عمل می کند. در 
غیابت معاون اول رئیس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج 

این قانون اساسی عمل می کند«.)25( 
»ماده شصت و یکم: رئیس جمهور با کسب اکثریت بیش از پنجاه 
درصد آرای رای دهندگان از طریق رآی گیری آزاد،  عمومی، سری و 
مستقیم انتخاب می گردد. وظیفه ی رئیس جمهور در اول جوزای سال 
پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس 
جمهور جدید در خالل مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار 

رئیس جمهور برگزار می گردد. 
هرگاه در دوره اول هیچ یک از کاندیدان نتواند اکثریت بیش از درصد 
آرا را به دست آورند، انتخابات برای دوره ی دوم در ظرف دو هفته از 
تاریخ اعالم نتایج انتخابات برگزار می گردد و در این دور تنها دو نفر 
از کاندیدانی که بیشترین آرا را در دور اول به دست آورده اند، شرکت 
می نمایند. در دور دوم انتخابات، کاندیدی که اکثریت آرا را کسب 
کند، رئیس جمهور شناخته می شود. هرگاه یکی از کاندیدان ریاست 
جمهوری در جریان دور اول یا دوم رای گیری و یا بعد از انتخابات و 
قبل از اعالم نتایج انتخابات وفات نماید، انتخابات مجدد مطابق به 

احکام قانون برگزار می گردد«.)25( 
»ماده شصت و دوم: شخصی که به ریاست جمهوری کاندید می شود، 

واجد شرایط ذیل می باشد:
۱ـ تبعه افغانستان، مسلمان و متولد از والدین افغان بوده و تابعیت 

کشور دیگری را نداشته باشد. 
2ـ در روز کاندید شدن سن وی از چهل سال کمتر نباشد. 

3ـ از طرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان 
از حقوق مدنی محکوم نشده باشد. هیچ شخص نمی تواند بیش از دو 
دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد. حکم مندرج این ماده در 

مورد معاونین رئیس جمهور نیز تطبیق می گردد«.)27( 
»ماده شصت وسوم: رئیس جمهور قبل از تصدی وظیفه، مطابق به 
طرز العمل خاصی که توسط قانون تنظیم می گردد، حلف آتی را به 

جا می آورد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»بنام خداوند بزرگ)ج(سوگند یاد می کنم که دین مقدس اسالم را 
اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت 
و از تطبیق آن مواظبت نمایم. از استقالل، حاکمیت ملی و تمامیت 
ارضی افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت 
کنم و با استعانت از بارگاه پرودگار متعال و پشتیبانی ملت، مساعی 

خود را در راه سعادت و ترقی مردم افغانستان بکار برم«. 
»ماده شصت و چهارم: رئیس جمهور دارای صالحیت ها و وظایف 

ذیل می باشد.
۱ـ مراقبت از اجرای قانون اساسی.

2ـ تعیین خطوط اساسی سیاست کشور به تصویب شورای ملی.
3ـ قیادت اعالی قوای مسلح افغانستان.

4ـ اعالن حرب و متارکه به تایید شورای ملی.
حفظ  و  ارضی  تمامیت  از  دفاع  حالت  در  الزم  تصمیم  اتخاذ  5ـ 

استقالل.
۶ـ فرستادن قطعات قوای مسلح به خارج افغانستان به تایید شورای 

ملی.
7ـ دایر نمودن لوی جرگه به استثنای حالت مندرج ماده شصت و نهم 

این قانون اساسی. 
۸ـ اعالن حالت اضطرار به تایید شورای ملی و خاتمه دادن به آن.

۹ـ افتتاح اجالس شورای ملی و لویه   جرگه. 
۱۰ـ قبول استعفای معاونین ریاست جمهوری.

۱۱ـ تعیین وزرا، لوی سارنوالی، رئیس بانک مرکزی، رئیس امنیت 
ملی و رئیس سره میاشت به تایید ولسی جرگه و عزل و قبول استعفای 

آن  ها.
۱2ـ تعیین رئیس و اعضای ستره محکمه به تایید ولسی جرگه. 

۱3ـ تعیین، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قوای 
مسلح، پولیس و امنیت ملی و مامورین عالی رتبه مطابق به احکام 

قانون.
۱4ـ تعیین سران نمایندگی های سیاسی افغانستان نزد دول خارجی 

و موسسات بین المللی. 
۱5ـ قبول اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی در افغانستان. 

۱۶ـ توشیح قوانین و فرامین تقنینی. 
۱7ـ اعطای اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بین الدول مطابق به 

احکام قانون. 
۱۸ـ تخفیف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون.

احکام  به  مطابق  افتخاری  القاب  و  نشان ها  مدال ها،  اعطای  ۱۹ـ 
قانون.

2۰ـ تاسیس کمیسیون ها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام 
قانون.

2۱ـ سایر صالحیت ها و وظایف مندرج این قانون اساسی«.)2۸( 
»ماده شصت و پنجم: رئیس جمهور می تواند در موضوعات مهم ملی 
افغانستان  مردم  عمومی  آرای  به  اقتصادی  یا  و  اجتماعی  سیاسی، 
مراجعه نماید. مراجعه به آرای عمومی نباید متناقض احکام این قانون 

اساسی و یا مستلزم تعدیل آن باشد«.)2۹( 
"ماده شصت و ششم: رئیس جمهور در اعمال صالحیت های مندرج 
این قانون اساسی، مصالح علیای مردم افغانستان را رعایت می کند. 
را  دولتی  ملکیت های  قانون،  حکم  بدون  نمی تواند  رئیس جمهور 
بفروشد یا اهدا کند. رئیس جمهور نمی تواند در زمان تصدی وظیفه 
حزبی  و  مذهبی  قومی،  لسانی، سمتی،  ملحوظات  به  خود  مقام  از 

استفاده نماید«.)3۰(
»ماده شصت و هفت: در صورت استعفا، عزل یا وفات رئیس جمهور 
اول  معاون  اجرای وظیفه شود،  مانع  یا مریضی صعب العالج که  و 
رئیس جمهور صالحیت ها و وظایف رئیس جمهور را به عهده می گیرد. 
رئیس جمهور استعفای خود را شخصاً به شورای ملی اعالم می نماید. 
از  با صالحیت که  توسط هیئت طبی  تثبیت مریضی صعب العالج 
طرف ستره محکمه تعیین می گردد صورت می گیرد. در این حاالت در 
خالل مدت سه ماه انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید طبق 

ماده شصت و یکم این قانون اساسی برگزار می گردد. 
رئیس جمهور  به حیث  زمان تصدی  در  رئیس جمهور  اول  معاون 

موقت امور ذیل را انجام داده نمی تواند. ۱ـ تعدیل قانون اساسی. 
2ـ عزل وزرا.

3ـ مراجعه به آرای عامه.

منابع:
)۱3۸2 ـ  افغانستان)۱3۰۱  اسالمی  جمهوری  اساسی  قوانین  ۱ـ 

امانی،  دوره¬ی  افغانستان  علیه  دولت  نظام نامه  شمسی،  هجری 
نشرات، وزارت عدلیه، سال: ۱3۹2 کابل

2ـ همان اثر )ماده 2۹(
3ـ همان اثر)ماده3۱(

سال.  تاریخ،  مسیر  در  افغانستان  محمد،  میرغالم  غبار،  4ـ 
۱3۸4هجری خورشیدی، جلد، دوم، نشر، میوند.

5ـ قوانین اساسی جمهوری اسالمی افغانستان، ماده ۶7
۶ـ همان اثر)ماده 7۸(

7ـ همان اثر)ماده ۱، 2و 3( 
۸ـ نظام نامه ی اساسی دولت علیه افغانستان دوره امان¬اهلل خان، 
وزارت عدلیه جمهوری  نشر  افغانستان،   اساسی  قوانین  از  برگرفته 

اسالمی افغانستان، سال: ۱3۰۱ شمسی،  صفحه ی ۱۶
۹ـ همان اثر،  صفحه ی ۱7

۱۰ـ همان اثر، صفحه ی ۱۸
شاه،   محمدنادر  دوره  افغانستان،  علیه  دولت  اساسی  اصول  ۱۱ـ 
برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر  وزارت عدلیه ی جمهوری 

اسالمی افغانستان،  سال: ۱3۱۰ شمسی، صفحه ی47
۱2ـ همان اثر، صفحه ی  4۸
۱3ـ همان اثر،  صفحه ی 4۹
۱4ـ همان اثر،  صفحه ی ۶۹

از:  برگرفته  ظاهرشاه،   محمد  دوره  افغانستان،  اساسی  قانون  ۱5ـ 
اسالمی  عدلیه ی جمهوری  وزارت  نشر  افغانستان،   اساسی  قوانین 

افغانستان، سال: ۱343 هجری شمسی، صفحه ی ۱۰۰۹
خان،  داوود  محمد  دوره  افغانستان،  جمهوری  اساسی  قانون  ۱۶ـ 
برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر  وزارت عدلیه ی جمهوری 

اسالمی افغانستان،  سال ۱355 هجری شمسی، صفحه ی 2۱۱

معاونین رئیس جمهور می توانند مطابق به احکام این قانون اساسی 
خود را به ریاست جمهوری کاندید نمایند. در صورت غیاب رئیس 
جمهور وظایف معاون اول توسط رئیس جمهور تعیین می گردد«.)3۱( 
»ماده شصت و هشتم: هرگاه یکی از معاونین رئیس جمهور استعفا 
و یا وفات نماید به جای وی شخص دیگری توسط رئیس جمهور به 
تایید ولسی جرگه تعیین می گردد. در صورت وفات همزمان رئیس 
جمهور و معاون اول وی، بالترتیب معاون دوم، رئیس مشرانو جرگه، 
رئیس ولسی جرگه و وزیرخارجه یکی بعد دیگری مطابق به حکم 
مندرج ماده شصت وهفتم این قانون اساسی وظایف رئیس جمهور را 

به عهده می¬گیرد«.)32( 
»ماده شصت ونهم: رئیس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق 
به  رئیس جمهور  علیه  اتهام  می باشد.  مسوول  ماده  این  احکام  به 
ارتکاب جرایم ضد بشری، خیانت ملی یا جنایت از طرف یک ثلث کل 
اعضای ولسی جرگه تقاضا شده می تواند. در صورتی که این تقاضا 
از طرف دو ثلث کل اعضای ولسی جرگه تایید گردد، در خالل مدت 
یک ماه لویه جرگه را دایر می نماید. هرگاه لویه جرگه اتهام منسوب را 
به اکثریت دو ثلث آرای کل اعضای لویه جرگه تصویب نماید، رئیس 
جمهور از وظیفه منفصل وموضوع به محکمه خاص محول می گردد. 
محکمه خاص متشکل است از رئیس مشرانوجرگه، سه نفر از اعضای 
ستره محکمه به تعیین لویه جرگه، اقامه دعوی توسط شخصی که از 
طرف لویه جرگه تعیین می گردد صورت می گیرد. در این حالت احکام 
مندرج ماده شصت و هفتم این قانون اساسی تطبیق می گردد«.)33(

تنظیم  قانون  توسط  رئیس جمهور  و مصارف  »ماده هفتادم: معاش 
به استثنای حالت  از ختم دوره خدمت،  بعد  می گردد. رئیس جمهور 
عزل، برای بقیه مدت حیات از حقوق مالی دوره ریاست  جمهوری 

مطابق به احکام قانون مستفید می شود«.)34(
فصل چهارم

حکومت
»ماده هفتاد و یکم: حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست 
رئیس جمهور اجرای وظیفه می نماید. تعداد وزرا و وظایف شان توسط 

قانون تنظیم می گردد«.)35(
از شکل گیری  بعد  به خصوص  اساسی  قانون  این  که  است  واضح 
حکومت وحدت ملی و پست های جدید دولتی ضرورت به تعدیل و 

بازبینی اساسی دارد.
جدول تمرکز اقتدار به روایت قوانین اساسی افغانستان

تعداد  شمسی(نظربه  هجری   1382 ـ  سال)13۰1  از 
کلمات

در مورد صالحیت زمامداران اول کشور

۱7ـ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان، دوره ی ببرک 
کارمل، برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیه ی 

جمهوری اسالمی افغانستان، سال: ۱35۹ شمسی، صفحه ی 2۶۱
۱۸ـ همان اثر،  صفحه ی 2۶2
۱۹ـ همان اثر، صفحه ی 2۶3

نجیب اهلل،  دکتور  دوره ی  افغانستان،  جمهوری  اساسی  قانون  2۰ـ 
برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان، نشر وزارت عدلیه ی جمهوری 

اسالمی افغانستان، سال: ۱3۶۶ خورشیدی،  صفحه ی 3۱۰ 
2۱ـ همان اثر، صفحه ی 3۱4
22ـ همان اثر،  صفحه ی 324
23ـ همان اثر، صفحه ی 332

نجیب اهلل،   دکتور  دوره ی  افغانستان،  جمهوری  اساسی  قانون  24ـ 
برگرفته از: قوانین اساسی افغانستان،  نشر وزارت عدلیه ی جمهوری 

اسالمی افغانستان، سال ۱3۶۹ شمسی،  صفحه ی 3۸5
ریاست  دوره ی  افغانستان،  اسالمی  جمهوری  اساسی  قانون  25ـ 
افغانستان،  نشر  از: قوانین اساسی  جمهوری حامد کرزی،  برگرفته 

وزرات عدلیه ی جمهوری اسالمی افغانستان، صفحه ی 452
2۶ـ همان اثر،  صفحه ی 453
27ـ همان اثر، صفحه ی 454

2۸ـ همان اثر، صفحه ی 455 ـ 457
2۹ـ همان اثر، صفحه ی 45۸
3۰ـ همان اثر،  صفحه ی 45۹

3۱ـ همان اثر، صفحه45۹ ـ 4۶۰
32ـ همان اثر، صفحه ی 4۶۰
33ـ همان اثر، صفحه ی 4۶۱
34ـ همان اثر، صفحه ی 4۶2
35ـ همان اثر، صفحه ی 4۶3

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
 )از 1301  تا 1382 خورشیدی(

بخش سوم و پایانی عبدالخالق آزاد

تعدا کلماتنام قانون اساسیسالعصر
۱3۰۱
۱3۱۰
۱343
۱355
۱35۹
۱3۶۶
۱3۸2

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک  افغانستان
اصول اساسی دولت علیه افغانستان

قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی جمهوری افغانستان 

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک  افغانستان
قانون اساسی جمهوری افغانستان

قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان

274
344
۱۰۹4
۸45
75۶
54۱
۱2۰4

عصر امانی
عصر نادرشاهی

عصر محمدظاهرشاه
عصرجمهوری محمد داوود

عصر ببرک کارمل
عصر داکتر نجیب

عصر کرزی
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امروز پهنه دانش بشر به اندازه ای وسعت گرفته است که 
رشته های خاص و متفاوت آن بي شمار شده است و حيطه 
آن را يک پسوند »اولوژی« از حيطه رشته های ديگر جدا 
می کند. به طور مثال، بررسی روان شناختی و تن شناختی 
به   )Gelatology  ( »ژالتولوژی«  اسم  با  خنده 

مفهوم خنده شناسی معرفی می شود. 
پژوهش گران موضوع خنده، يا ژالتولوژيستها، کوشيده اند 
پاسخی  سوال  به  اين  و  پی ببرند  خنده  ماهيت  به  که 
علمی بدهند که انسان چرا می خندد؟ آن ها در پژوهش 
خود دريافته اند که مغز انسان چگونه يک جوک، لطيفه 
به  واقعا  می تواند  چگونه  خنده  و  می گيرد  را  شوخی  يا 

صورت بهترين داروها عمل کند. 
در  خنده آور،  موضوع  يک  دريافت  جای  که  می دانيم 
قسمت قدامی يا جلويی قشر بيرونی و خاکستری رنگ 
مغز قرار دارد. اکنون خنده شناسان در زمينه مبدا يا منشا 

خنده پژوهش می کنند. 
اگر بتوانيم خنده را پديده ای مستقل و جدا از بذله، شوخی 

و مزاح بگيريم، خنده چه ماهيتی دارد؟
جوابی که بر اساس پژوهش علمی به  اين سوال می توان 
داد،  اين است که خنده در روابط اجتماعی افراد از طريق 

گفت و گو کاربرد دارد. 
 Robert( پروواين  رابرت  نام  به  دانشوری 
آمريکا،  بالتيمور  در  مريلند  دانشگاه  از   )Provine
به  عادی  گفت و گوهای  هنگام  در  ما  که  است  دريافته 
نسبت بيشتر می خنديم تا با شنيدن جوک و لطيفه که 
با  غالبا  ديگران  خنداندن  توانايی  می آيد.  پيش  گه گاه 
کسب موقعيت و قدرت ارتباط دارد، به  اين معنی که اگر 
بتوانيد ديگری را بخندانيد، او را به تسلط خود در آورده ايد. 

چرا انسان می خندد؟
از  بيشتر  معموال  زن ها  که  است  گفته  پروواين  رابرت 
مردها می خندند، چون مردها هستند که بيشتر به گفتن 

تقريبا بيست سال می شود که پژوهشي برجسته نشان 
داد که تا سن سه سالگي کودکان خانواده های کم درآمد 
30 ميليون کلمه)واژه( کمتر از کودکان خانواده های مرفه 
می دهد.  قرار  آموزشي  نامساعد  وضعيت  در  اند،  شنيده 
 اين يافته ها منجر به افزايش تقاضا براي تأمين بودجه 
برنامه های ابتدايی مکتب و چندين کمپيني)پيکاري( شد 
حرف  بيشتر  خود  کودکان  با  می خواست  والدين  از  که 

بزنند. 
اکنون، مجموعه بزرگي از تحقيقات آن عقيده ای را که 
صرفا کودکان فقير را در معرض زبان بيشتر قرار می داد 
به چالش می طلبد؛ عقيده ای که در آن می پنداشتند که 
بر  غلبه  براي  فقير  کودکان  دادن  قرار  زبان  معرض  در 
کمبودهايي که اين کودکان با آن ها روبرو می شوند کافي 
ارتباطات  بيان می کند که کيفيت  است.  اين تحقيقات 
بين کودکان و والدين و مراقبين آن ها بسيار مهم تر از 

تعداد کلماتي است که يک کودک می شنود. 
"پل  کنفرانس  در  که  پژوهشي  يافته های  اساس  بر 
زدنبر شکاف واژه ای"}پر کردن شکاف واژه ای{ در کاخ 
دوساله  کودکان  مابين   که  شد  اعالم  شد  ارايه  سفيد 
به  مربوط  واژه های  کيفيت  درآمد،  کم  خانواده های  از 
کن،  مشترک)"نگاه  سمبل های  از  استفاده   – تعامالت 
از حمامت، يک شيشه}شير  )"بعد  يک سگ"(؛  آييني 
)"بله،  مکالمه ای  فصاحت  و  می خوايي"(؛   }  .  .  . و 
کننده  پيش بيني  بهتر  بسيار  است!"(  اتوبوس  يک  آن 
فاکتور  هر  از  سالگي  سه  سن  در  زباني  مهارت های 
بود که شامل کميت واژه هايي می شد که يک  ديگري 

کودک شنيده بود. 
استاد   ،)Hirsh-Pasek(هيرش-پاسک کاترين 
نويسنده  و   )Temple(تمپل دانشگاه  در  روانشناسي 
درباره  فقط  )موضوع(  "اين  گفت:  تحقيقات  اصلي اين 
چپاندن لغات )در مغز( نيست.  اين )موضوع( درباره داشتن 
آيين ها و مقصود های مشترکي  پيرامون   روان  مکالمات 
مثل وانمود کردن به خوردن قهوه صبحانه با هم و يا 
استفاده از کيله به عنوان تلفن است.  اين از آن موادي 

است که زبان از آن ساخته می شود. "
منتشر شد،  اپريل 2014  در  مرتبط، که  تحقيق  در يک 
محققان که کودکان 11 الي 14 ماهه را در خانه های شان 
مورد مشاهده قرار داده بودند دريافتند که رواج تعامالت 
دو نفره و استفاده مکرر والدين _ صداي آرام و زير که 
معموال براي صحبت کردن با کودکان مورد استفاده قرار 
توانايي  از  مطمئني  کننده های  بيني  پيش   – می گيرد 
توانايي  با  واژه ها  کل  تعداد  بودند.  سالگي  دو  در  زباني 

آينده همبستگي نداشت. 
به  زبان  آموزش  زمان  در  تعامل  کيفيت  که  ايده  اين  

کودکان اهميت دارد موضوع به ندرت جديدي است. 
امر  اين  از   آغاز  همان  از  ما  گفت:  هيرش-پاسک  دکتر 
بايستي کيفيت و  بدون هيچ تناقضي مطلع بوديم که 

چيزهای خنده انگيز تمايل دارند. 
ضمنا گفته شده است که خنده مسری است، همان طور 
وا  کشيدن  خمياره  به  را  ديگران  نفر  يک  خميازه  که 

می دارد. 
البته ژالتو لوژيست ها يا خنده شناسان هنوز در  اين زمينه 
که  است  شنيدنی  اما  اند،  نداده  انجام  علمی  پژوهش 
اتفاق  تانزانيا  در   1962 سال  در  خنده  مورد  مسری ترين 
افتاد؛ و آن هنگامی بود که يک دسته دختر دانش آموز 
به خنده ای طوالنی در آمدند، خنده آن ها به افراد دور و بر 
آن ها سرايت کرد، و خنده ای که از اينجا شروع شده بود، 

ماه ها ادامه يافت. 
بهبود  را  خونی  رگ های  عملکرد  خندیدن 

می بخشد
فيلم  يک  تماشای  که  می دهند  نشان  مطالعات 
می شود.  خونی  رگ های  عملکرد  بهبود  باعث  کمدی 
در  مريلند  دانشگاه  پزشکی  دانشکده  در  پژوهش گران 
با  را  خنده دار  فيلم  يک  تماشای  تاثير  بالتيمور،  شهر 
ارايه  با  محققان  کردند.  مقايسه  اضطراب آور  فيلم  يک 
نتايج مطالعه خود در کالج قلب شناسی آمريکا گفتند که 
جريان خون افراد مورد مطالعه در اثر اضطراب 35 درصد 
کاهش پيدا کرد، درحالی که خنديدن جريان خون را 22 

درصد افزايش داد. 
تيم محققان آمريکايی 20 داوطلب سالم غيرسيگاری را با 

ميانگين سنی 33 سال مورد مطالعه قرار دادند. 
»نجات  مانند  غم انگيز  فيلم  يک  از  بخشی  گروه  اين 
سرباز رايان« يا قسمتی از فيلمی شاد و خنده دار مانند 
»کينگ پين« را تماشا کردند. دست کم 48 ساعت بعد 
آن ها  برای  داشت،  اول  فيلم  تاثيری عکس  که  فيلمی 

نمايش داده شد. 
داوطلبان در شب پيش از تماشای هر فيلم از خوردن غذا 
تا معلوم شود  پرهيز کردند و مورد آزمايش قرار گرفتند 

 1995 سال  تحقيق  حتي   " باشد.  داشته  وجود  کميت 
)که به وسيله بتي هارت)Betty Hart( و تاد آر. 
از روانشناسان  ريسلي)Todd R. Risley(، دو تن 
دانشگاه کانزاس انجام شد( که نظريه و  ايده شکاف 30 
ُتن  که  داد  نشان  کرد  معرفي  را  لغتي)واژه ای(  ميليون 
صداي والدين، پاسخ گو بودن و استفاده از سمبل ها روي 

هوش و واژگان يک کودک تأثير می گذارد. 
که  است  باري  اولين  امسال  تحقيقات  و  مطالعات  اما 
ارتباط  و  تعامل  با کيفيت  را  واژه  تأثير کميت  محققان 
 Dr.(ُکهل کي  پاتريشيا  دکتر  اند.  کرده  مقايسه 
و  يادگيري  انستيو  مدير   ،)Patricia K. Kuhl
علوم مغزي دانشگاه واشينگتن و نويسنده پژوهش اپريل 
گفت:  اين يافته ها به آموزگاران  اين پيشنهاد را می دهد 
که بايستي در خصوص فراخوان هايي مثل "شکاف لغات 
را پايان دهيد" تجديد نظر کنند چرا که چالش هايي را 
است  ممکن  را  روبرو هستند  آن ها  با  فقير  کودکان  که 

بيش از حد ساده گرفته باشند. 
او با اشاراه به توصيه های قابل اجرا گفت: من نگران  اين 
والدين می خواهد روي  از  پيام هايي که  پيام ها هستم، 

شمارگان واژه ها تمرکز کنند. 
 GAP لغت  از  استفاده  گفت:  هيرش-پاسک  دکتر 
)شکاف، درز( ممکن است داراي نتايج زيان بخش باشد. 
موقعي که درباره شکاف ها حرف می زنيم گرايش طبيعي 
ما صحبت کردن درباره پر کردن آن هاست. بنابراين ما 
مثل   درست  می کنيم   صحبت  تعداد  و  ميزان  درباره 
کودک  يک  خالي  سر  داخل  را  واژه ها  داريم  ما  اين که 

می گذاريم. 
اما درست همان طور که براي داشتن خانه صرفا ريختن 
بلکه  نيست  کافي  هم  روي  ديگر  مصالح  و  خشت 
بايستي پايه و پي، براي خانه بسازيد يادگيري زبان نيز 
اساس و پايه خود را دارد اگر قرار نيست زبان و کلمات 

يک صداي پس زمينه باشد. **
براي پژوهش جديد، دکتر هيرش_پاسک و همکارانش 
انتخاب  را  درآمد  کم  خانواده اي  از  ساله  سه  کودک   60
کردند که درجات متفاوتي از مهارت در زبان را داشتند. 
 اين کودکان از انيستيتو ملي سالمت کودک و پژوهش 
توسعه انساني مراقبت زودهنگام کودک و توسعه جوانان 
بر  را  گسترده ای  و  درازمدت  مطالعه  که  شدند  انتخاب 
روي 1300 کودک از هنگام تولد تا 15 سالگي بر عهده 
در  کودکان  آن  ويديويي  فيلم  ديگري  محققان  داشت. 
سن دو سالگي در جلسات بازي با والدين شان را مورد 
بررسي قرار دادند. محققاني که  اين فيلم را تماشا کرده 
بودند از چگونگي بزرگ شدن  اين کودکان در زمان های 

بعد، بي اطالع بودند. 
دکتر هيرش-پاسک، نويسنده  اين پژوهش درازمدت گفت: 
ما قادر شديم  اين سؤال را بپرسيم که آيا  اين تعامالت 
هيچ سرنخي را داراست که پاسخ گوي تفاوت هايي باشد 

جريان  ناگهانی  افزايش  به  چگونه  بازو  خونی  رگ های 
در  که  درحالی  داوطلبان  می دهد.  نشان  واکنش  خون 
اتاقی با درجه حرارت کنترل شده دراز کشيده بودند 15 

دقيقه از فيلم را تماشا کردند. 
پس از نمايش فيلم، رگ های خونی آن ها بار ديگر مورد 

آزمايش قرار گرفت. 
در پی تماشای بخشی از فيلم اضطراب آور، جريان خون 
در رگ های بازوی 14 نفر از 20 داوطلب کاهش پيدا کرد. 
و سست  تمدد  باعث  خنده دار  فيلم  تماشای  مقابل،  در 
شدن رگ های خونی 19 نفر از 20 داوطلب شد که برای 
خنديدن  که  کردند  اشاره  محققان  است.  خوب  سالمت 
داخلی  جداره  دهنده  تشکيل  بافت های  اتساع  باعث 
رگ های خونی، موسوم به »اندوتيليوم« و افزايش جريان 

خون می شود. 
و  خونی  رگ های  عملکرد  بر  زيادی  تاثير  اندوتيليوم 
در  و  دارد  خون  غلظت  و  انعقاد  خون،  جريان  تنظيم 
التهاب شروع به ترشح مواد  واکنش به زخم، عفونت يا 
کيمياوی می کند.  اين جداره هم چنين نقش مهمی در 
نقص  می کند.  بازی  عروق  و  قلب  ناراحتی های  بروز 
عاليم  از  يکی  خونی  رگ های  داخلی  جداره  عمل کرد 

اوليه ابتال به ناراحتی های قلب و عروق است. 
دکتر مايکل ميلر، از دانشگاه مريلند که اين تحقيقات را 
هدايت کرده است می گويد: »اندوتيليوم نخستين مرحله 
است،   )atherosclerosis( شراين  تصلب 
بنابرين با توجه به نتايج مطالعه ما، قابل درک است که 
چرا خنديدن ممکن است برای حفظ سالمت اندوتيليوم 

و کاهش خطر بيماری های قلب و عروق مفيد باشد«. 
او افزود: »خندين دست کم از تاثير فشار روحی که برای 
بار ورزش  اندوتيليوم مضر است، می کاهد. هفته ای سه 
به مدت 30 دقيقه و 15 دقيقه خنديدن در روز،  بار  هر 

احتماال برای سالمت عروق خوب است«. 

که ما در سه سالگي ديديم. معلوم شد که قادريم براي 
کل تغييرپذيري بعد از آن پاسخ گو باشيم. 

تنوع در  از  براي 27 درصد  ارتباطات  وي گفت: کيفيت 
می شد.  توجيه  بعد  سال  يک  زبان  بياني  مهارت هاي 
نتايج به طور قابل توجهي تغيير کرد زماني که محققان 

سطح سواد يا آموزشي والدين را کنترل کردند. 
اما کساني که والدين را ملزم می کنند تا با کودکان شان 
افزايش کميت  بيشتر صحبت کنند اظهار می دارند که 
کيفيت  شدن  بهتر  به  منجر  گريزناپذيري  طور  به  زبان 

می شود. 
روانشناسي تکاملي   ،)Anne Fernald(فرنالد آنه 
موضوع  گفت:   )Stanford(استنفورد دانشگاه  در 
 اين نيست که يک مادر می گويد "سگ" و مادر ديگري 
ياد  شما  که  زماني  سگ،".  سگ،  "سگ،  می گويد 
می گيريد تا بيشتر صحبت کنيد، شما تمايل داريد که 
به طرق متنوع و مفصل تر صحبت کنيد و آن به رشد 

شناختي کودک کمک می کند. 
شکاف  به  که   2013 پژوهش  نويسنده  فرنالد،  دکتر 
واژه ای بين کودکان ثروت مند و فقير در سن 18 ماهگي 
 PROVIDENCE علمی مشاور  بود  برده  پي 
TALKS است.  اين طرحي است که در آن کودکان را 
به وسايلي مجهز می کنند تا تعداد لغاتي را که آن ها هر 

روز می شنوند، ضبط کند. 
چيزي  آن  چون  دارند  تأکيد  کميت  بر  "مردم  گفت:  او 
 " کنيد.  گيري  اندازه  را  آن  می توانيد  شما  که  است 
همچنين  برنامه  که  اين  می کند  اشاره  فرنالد  دکتر  اما 
مشاورين را به خانه های کودکان می فرستد تا از نزديک 
در معرض قرار گرفتن کودکان به زبان را ارزيابي کنند و 
به والدين بهترين نحوه ارتباط بر قرار کردن با کودکان 

را بياموزند. 
مدير   ،)Ann O’Leary(اُليري آن  حال،  با اين 
تالش  يک  که   ،Too Small to Fail
 Next Generation در  انتفاعي  غير  مشترک 
 the کلينتون")  چلسي  و  هيالري  بيل،  "بنياد  و 
 Bill, Hillary & Chelsea Clinton
شکاف  به  دادن  پايان  روي  که   )Foundation
براي  را  پيام  که اين  کرد  اذعان  می کند  تمرکز  واژه ای 
والدين دارد و آن پيام،  اين است که والدين بيشتر روي 

کيفيت تاکيد کنند. 
او گفت: "زماني که ما در حال انجام  اين کمپين براي 
پايان دادن به شکاف واژه ای هستيم، آن ها  اين تصور را 
حتما مجسم می کنند، آن ها حتما مردم را به  اين باور و 
بيشتري  خيلي  نيازمند صحبت  ما  که  می رسانند  درک 
که  قسمتي  آن  که  است  الزم  همچنين  اما  هستيم. 
آن  و  باشيم  داشته  ياد  به  را  هستيم  انجامش  نيازمند 
دادن مدل و الگو است . مدل و الگويي که مشخص کند 

صحبت کردن چه شکلي بايد باشد. 
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بگو مگو از

حساسيت  گيری  شکل  عدم  خشونت،  نگه داشتن  پنهان 
نسبت  قانون  قاطعانۀ  تطبيق  عدم  و  آن  عليه  عمومی 
خشونت  تداوم  و  تشديد  علل  ترين  شايع  از  مجرمان  به 
عليه زنان در جامعه ما بوده و موجب عادی سازی پديده 

خشونت در زندگی روزمره افراد شده است.
از جانب ديگر حساسيت نسبی نهادهای مدنی بيشتر بر خشونت های جسمی متمرکز 
نمی شود؛  آن  به  چندانی  توجه  و  مانده  مغفول  زنان  عليه  ابعاد خشونت  ساير  و  بوده 
نظير محروميت زنان از حق کار، محروميت از حق ميراث، محروميت از حق آموزش، 

محروميت از حق دسترسی به خدمات صحی، محروميت از حق مالکيت و ...
ابعاد آنرا شامل شود تا زمينه تداوم آن به  بايد متوازن باشد و تمام  مبارزه با خشونت 
و  نزديک  رابطه  زنان،  عليه  خشونت  مصاديق  تمام  زيرا  برود،  بين  از  کامل  صورت 

تنگاتنگی با هم دارند و بقاء يکی موجب تداوم حيات ديگری می شود.
بنابر اين عملی ترين راه برای کاهش خشونت عليه زنان ارتقاء آگاهی از طريق آموزش، 
قطعيت و حتميت مجازات مرتکبان و حساسيت عمومی و مبارزه متوازِن همگانی نسبت 

به تمام مصاديق خشونت می باشد.

كابل  دانشگاه  ي  شبانه  هاي  امتحان  چرا 
متوقف شد؟

را  اعالميه ي  کابل  دانشگاه  استادان  از  جمعي  امروز 
نمي  امتحان  شبانه  دانشجويان  از  که  کردند  صادر 
براي  عالي  تحصيالت  وزارت  ماه  پنج  مدت  از  که  دارند  اعتراض  آنها،  گيرند. 
شان معاش پرداخت نکرده است. ظاهراً حق استادان است که اعتراض کنند اما 
اعتراض آنها چرا بايد حق دانشجويان را زير پا کند؟ دانش جويان در هر سمستر 
به سان دانشگاه هاي خصوصي پول مي پردازند و رفت و آمد دانشگاه نيز هزينه 
بردار است. براي يک دانشجوي که کار نمي کند، پرداخت 100 افغاني کرايه ي 
موتر دشوار است. در ضمن، ضياع وقت دانشجويان را نيز نبايد نا ديده گرفت و 
اين که دانشجويان با بسيار مشقت و سختي براي امتحان آماده گي مي گيرند. 

از سوي ديگر، استادان دانشگاه در طول اين پنج ماه با نهايت بردباري و حوصله 
بدون معاش، در صنف ها حاضر شدند و با دل نا خواسته مضامين شان را تدريس 
کردند اما اقدام اخير شان ظاهراً قرار دادن وزارت تحصيالت عالي در برابر خشم 
از طريق مجرا  را  دانشجويان است. استادان دانشگاه کابل مي توانستند موضوع 
هاي اداري درون وزارتي حل کنند و دانشجويان را شريک معضله نمي ساختند. 
برابر  در  دانشجويان  زودي  به  و  بحران کشيده شده  به  به هر حال، موضوع  اما 
اين  اقدام خواهند کرد. زيرا، وزارت تحصيالت عالي در  وزارت تحصيالت عالي 
قسمت مسؤول است و بايد شديداً پاسخ بدهد. زيرا با وجود پرداخت پول از سوي 
را در کجا  اين پول  را چرا پرداخت نکرده و  استادان  الزحمه ی  دانشجويان، حق 
ميليون  دارند که وزارت تحصيالت عالي 120  ادعا  استادان  مصرف کرده است. 
نپرداخته  را  استادان  معاش  و  کرده  ضروري  غير  هاي  پروژه  مصرف  را  افغاني 
ملت  به  بايد  کرده  مصرف  کجا  در  را  پول  اين  عالي  تحصيالت  وزارت  است، 

گزارش بدهد.

Ahad Farzam

Rahman Rahmani





در ازدحام سکوت و صدا...
کابل هستم؛  نشين شده ی  ته  دريای  جوار  در  مدتيست 
کابل: ديار دلبری ها، دلدادگی ها، دلمردگی ها، دلخوشی ها و 
دلزدگی هاست.رنگهايش به سادگی مجذوبت می کند ولی 
تاريکی ها و فريب هايش به آسانی مقهورت می سازد. عشق ماندن را بزودی درنگاهت 
می روياند اما حزن "چگونه بودن" را در رگ هايت متورم می سازد. از همان بدو ورد 
"آلودگی" را نفس می کشی. آلودگی زينت شهر گرديده است. هويت رفتارها و ماهيت 
است.  ورزی گسترده  بساط سياست  و خرمنی،  برزن  در هر  است.  فکر کردن ها شده 
حرف دل ها کمتر از جنس "جوهر" است. رنگ همه ی سخن ها از لون "َعرض" است. 

شهر پر است از دانشجوهای مشتاق و اميدواری که برق گيسوان شان آفتاب خاک گرفته 
صبحگاهی را جال می بخشد. هر گوشه ی شهر مملو است از موسسات عالی و "صالون" 

های خيالی که عشق به تکاپو و رمق به زندگی را آرايش می کنند. 
از هر صدايی شنيده  بلندتر  روز  انفجار هر  و  انتحار  پر شتاب شهر، صدای  ازدحام  در 
می شود اما اين صدا، نمی تواند التهاب اميد و اشتياق زندگی را بشکند. زندگی و تکاپو 
و اميد در تمام اليه ها و رگ های شهر جريان دارد و قلب شهر، پر طنين تر از هر صبح 

برای زنده ماندن، ديدن آفتاب را نويد می دهد.
ديدن دوستان و ياران قديم و جديد که بخشی از دلخوشی های زندگی آدم دور افتاده 
ای چون من است، لذت بخش ترين لحظه های عمر است. گفتن وخنديدن در سفره 
ی پر مهر ياران و کافه و رستوران نشينی با اين خوبان، شربت شعر و لذت فلسفه را 

در کام آدم می ريزد. 
لطف و مهر و بزرگی و پاکی بسياری از اين خوبان در وصف قلم نمی گنجد و الجرم نام 
بردن از هرکدام حتا در حوصله ی يک دانشنامه هم مقدور نيست. اما همين قدر بس که 
با صدای بلند بگويم هرکدام اين خوبان کتاب عمر و فصل های زندگی مرا قطور ساخته 
اند. چه آن خوبانی که يک عمر باهم  نفس کشيده ايم و يار دبستانی بوده ايم و امروزه 
به مدد دانش و به برکت فضل و جهد شان به مدارج باالی سياست و مديريت و انديشه 
و علم دست يافته اند و چه آن يارانی که سالهاست از خوان محبت و فضل مهربانی شان 
توشه ها اندوخته ام و چه آن جوانان هنرمند و نوربندی که با ترتيب جلسات سنجش و 

سخن، خاطرات لذيذ مهرورزی و جوانمردی را فراهم آوردند. 
داريم به لحظه های پايانی سفر نزديک می شويم. من اما که يک هفته است سهم 
چکرهايم را به بيماری سپرده ام، دل کندن از اين ازدحام را می ِگرَيم. مريضی اينجارا 
دوست تر می دارم از آسمان بلورين اسلو و هوای آلوده ی پل سوخته اش را سازگارتر با 

روح خسته از سکوت دم کرده ی غربت غريب غرب می شمارم. 
منی که از کودکی، وطنم را بر شانه هايم استوار کرده بودم، هنوز هم در برهوت بی 
وطنی زندگی می کنم. تصور می کنم کابل، همان مدينه ای است که " شايد " فاضله" 
نباشد اما احساس می کنم همان "ارض موعودی" است که می توانم نوستالوژی يک 

عصر غريبی ام را در ميان غبار شبانگاهی"پل سرخ" جستجو کنم...

Hamzeh Vaezi
مردها بیشتر می خندند یا زن ها؟

فاصله 30 میلیون واژه ای کودکان فقیر و ثروت مند
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پراندلي
 از گاالتاسراي اخراج شد

به جاي فالکائو، 
يونايتدها کاواني را مي خرند

کلوپ: آرسنالي ها
 ديگر من را دوست ندارند!

باشگاه گاالتاسراي اعالم کرد که به دنبال حذف اين تيم از 
سرمربي  پراندلي،  چزاره  با  اروپا،  قهرمانان  ليگ  هاي  رقابت 

ايتاليايي شان قطع همکاري کردند.
در  مانچينی  روبرتو  جانشين  گذشته  تابستان  در  پراندلی 
گاالتاسرای شد اما نتوانست اين تيم را از مرحله گروهی ليگ 

قهرمانان به مرحله بعد برساند.
در  تا  خوردند  اندرلخت شکست  مقابل  پنج شنبه شب  آن ها 
رسيدن  شانس  حتی  و  بگيرند  قرار  آخر  رتبه  در  شان  گروه 
می شد  گفته  هرچند  ندارند.  نيز  را  اروپا  ليگ  رقابت های  به 
مسئوالن اين باشگاه هنوز برای اخراج پراندلی به جمع بندی 
نهايی نرسيدند، اما عبدالرزاق البيرق، مدير باشگاه خبر اخراج 
اين مربی را به رسانه ها ترک داد. او به خبرنگاران گفت: "ما 

تصميم گرفتيم که با پراندلی قطع همکاری کنيم."
چندان  نيز  ترکيه  سوپرليگ  در  گاالتاسرای  با  پراندلی  نتايج 
جالب نبود. تيم او از 10 بازی، 19 امتياز کسب کرد تا با يک 
امتياز اختالف نسبت به بشيکتاش و فنرباغچه، در رتبه سوم 

جدول جای بگيرد.

منچستريونايتد  باشگاه  که  کرد  ادعا  اکسپرس  ديلي  نشريه 
مهاجم  فالکائو،  رادامل  قرارداد  تابستان  در  ندارد  قصد 
انتقالي 43,5  با  را  بازي کن  اين  و  کند  دا يمي  را  قرضي اش 

ميليون پوندي از موناکو بخرد.
دليل  به  سرخ  شياطين  که  است  اين  از  حاکی  گزارش ها 
مشکل مصدوميت فالکائو که در اين فصل هم مشکالتی 
کردن  دايمی  قصد  کرده،  ايجاد  کلمبيايی  ستاره  اين  برای 
ادينسون  می دهند  ترجيح  عوض  در  و  ندارند  را  او  قرارداد 

کاوانی، مهاجم پاريس سنت ژرمن را به خدمت بگيرند. 
به وجود  برايش  تمرينات  در  از مصدوميتی که  بعد  فالکائو 
آمد، در دو ماه اخير برای يونايتدها به ميدان نرفت و ديدارهای 
حساس اين تيم مقابل چلسی، منچسترسيتی و آرسنال را از 
دست داد. پيش از آن هم، او در 5 ديداری که برای تيمش 

انجام داد، تنها يک گل به ثمر رساند.
بدهند مبلغی که  يونايتدها ترجيح  تا  باعث شد  اين شرايط 
قصد داشتند برای دايمی کردن انتقال او هزينه کنند، برای 
از  منچستريونايتد  بگيرند.  نظر  در  کاوانی  ادينسون  خريد 
و  است  اروگوئه ای  ستاره  اين  خريد  دنبال  به  پيش  مدت ها 
گفته می شود حاضرند برای خريد او 50 ميليون پوند بپردازند.

يورگن کلوپ، سرمربي دورتموند، به شوخي اعالم کرد که بعد 
از شکست 2-0 تيمش مقابل آرسنال، بعيد است هواداران 
به  تيم  اين  نيمکت  روي  به حضورش  توپچي ها، عالقه اي 

جاي آرسن ونگر داشته باشند.
آرسنال اين فصل بدترين شروعش در رقابت های ليگ برتر 
در 32 سال اخير را داشت و اين موضوع فشارها روی آرسن 
گزينه های  از  يکی  عنوان  به  کلوپ  از  داد.  افزايش  را  ونگر 
احتمالی جانشينی ونگر نام برده می شود اما اين مربی آلمانی 
فکر می کند که شايد شکست دورتموند مقابل آرسنال، روی 

عالقه مندی باشگاه لندنی و هوادارانش تاثير گذار باشد.
اميريتس  در  که  نمايشی  از  بعد  گفت:"  خبرنگاران  به  او 
روی  من  بخواهند  آرسنال  هواداران  نمی کنم  فکر  داشتيم، 

نيمکت تيم شان باشم. 
در  هم  من  و  دارد  را  دنيا  مربيان  بهترين  از  يکی  آرسنال 
همه  از  من  می کنم.  کار  دنيا  باشگاه های  بهترين  از  يکی 
کسانی که من را تحسين می کنند، متشکرم اما آينده من در 

دورتموند خواهد بود."
کلوپ در سال 2008 هدايت دورتموند را برعهده گرفت و با 
اين تيم دو قهرمانی در بوندس ليگا، قهرمانی در جام حذفی 
و سوپرکاپ آلمان را تجربه کرد. او در سال 2013 هم زردها را 

به فينال چمپيونزليگ رساند.

کوئنترائو: 
فقط رونالدو شايسته توپ طالست

توني کروس: نياز به استراحت دارم

رومينيگه: بارسا الگوي بايرن است

روني: از پيوستن به منچستر پشيمان نيستم

رمزي: الکسيس در سطح آگوئرو است

فابرگاس: بهترين روزهايم را
 با مورينيو تجربه مي کنم

دکو: مي دانم که مسي بارسا را ترک مي کند

بازل جريمه شد

بيل: مشکلي با کريستيانو ندارم

معتقد  مادريد،  ريال  مدافع  کوئنترائو،  فابيو 
کريس  به  امسال  طال  توپ  ندادن  است 

رونالدو مي تواند يک رسوايي باشد.
رونالدو که سال گذشته برای دومين بار برنده 
توپ طال شد، امسال هم در کنار ستاره هايی 
مانند مانوئل نوير، فيليپ الم، توماس مولر، 
ليونل مسی و آرين روبن، يکی از نامزدهای 

اصلی کسب توپ طالست.
بسياری معتقدند توپ طالی امسال بايد به 
يکی از ستاره های آلمان، قهرمان جام جهانی 
2014، برسد اما کوئنترائو معتقد است که تنها 
گزينه مناسب برای فتح توپ طال، هم تيمی 

اش در ريال و تيم ملی پرتگال است.
توانند  می  "همه  گفت:  بوال  آ  نشريه  به  او 

اگر  است  رسوايی  يک  اين  که  کنند  درک 
جايزه  يک  اين  نرسد؛  رونالدو  به  طال  توپ 
بين  وقت  هيچ  تيمی.  نه  است،  فردی 
بهترين بازی کن دنيا و نفر دوم تا اين اندازه 

فاصله نبود. 
است.  العاده  فوق  در چمپيونزليگ  او  رکورد 
فصل  اين  در  او  که  هايی  گل  تعداد  بايد 
او  گرفت.  نظر  در  هم  را  رساند  ثمر  به 
نمايش های  دايما  شود،  خسته  اينکه  بدون 
درخشانی ارائه می دهد. همان طور که مربی 
مان گفته بايد از حاال در مورد توپ طالی 
توپ  مورد  در  زيرا  کرد  صحبت  آينده  سال 
طالی امسال ديگر حرفی وجود ندارد. تنها 

کريس می تواند برنده امسال باشد."

توني کروس، ستاره آلماني بايرن، فاش کرد 
که بعد از يک سال بازي هاي پرفشار، اکنون 
به استراحت نياز دارد. اين ملی پوش آلمانی 
بعد از فتح جام جهانی با تيم ملی کشورش، 
تا اين جای فصل 20 بازی هم برای ريال انجام 
داده است. او به ال پائيس گفت: "نمی توانم 
بيش از اين منتظر تابستان بمانم. امسال، من 
نيم فصل دوم فصل قبل را برای بايرن بازی 
کردم و سپس در همه بازی های آلمان در جام 
جهانی حضور داشتم. سپس نوبت سوپرکاپ 

اروپا و اسپانيا با ريال بود. من حتی يک بازی 
اين فصل را هم از دست ندادم. 

هرگز به ياد ندارم که در زندگی تا اين اندازه 
بازی کرده باشم. کم کم در حال خسته شدن 
می کند  بدتر  را  شرايط  که  چيزی  هستم. 
تعطيالت  يک  اسپانيا  در  که  است  اين 
در  آنچه  مانند  ندارد؛  وجود  واقعی  زمستانی 
آلمان داشتيم. حدس می زنم که در مقطعی 
استراحت خواهم کرد اما تا آن زمان بايد به 

بازی کردن ادامه بدهم."

باشگاه  رئيس  نايب  رومينيگه،  هاينز  کارل 
باشگاه  اين  که  است  اميدوار  مونيخ،  بايرن 
پياپي  سال  چند  براي  بارسا،  مانند  بتوانند 

قدرت اول چمپيونزليگ باشد.
آبی و اناری ها بين سال های 2006 تا 2011، 
در  اين  شدند؛  چمپيونزليگ  قهرمان  بار   3
حالی است که بايرن بعد از قهرمانی در سال 
توانست   2013 سال  در  بار  يک  تنها   ،2001

قهرمانی در اين رقابت ها را تجربه کند.
دو قهرمانی از سه قهرمانی بارسا با هدايت 
پپ گوارديوال، سرمربی فعلی بايرن، به دست 
بتوانند  که  است  اميدوار  رومينيگه  و  آمد 
مانند کاتاآلن ها در اين رقابت ها تداوم داشته 

می خواهم  گفت:"  خبرنگاران  به  او  باشند. 
شويم.  چمپيونزليگ  قهرمان  ديگر  بار  يک 
زيرا  بود  الگو  يک  من  برای  هميشه  بارسا 
قهرمان  بار  چند  سال،  چند  طول  در  آن ها 
در  قهرمانی  دو  بين  فاصله  کاهش  شدند. 

چمپيونزليگ يکی از روياهای من است. 
تا  نشديم.  قهرمان  طوالنی  مدتی  برای  ما 
قبل از قهرمانی سال 2001، 25 سال منتظر 
بعدی، 12  برای قهرمانی  بعد هم  و  مانديم 
سال صبر کرديم. بايرن می خواهد هر سال 
داشته  شانس  چمپيونزليگ  قهرمانی  برای 
بهتر  را  مان  تيم  سال  هر  بايد  ما  باشد. 

کنيم."

اعالم  يونايتد،  منچستر  کاپيتان  روني،  وين 
دوران  باشگاه   2004 سال  در  اينکه  از  کرد 
نوجواني اش، اورتون، را به مقصد الدترافورد 

ترک کرد، پشيمان نيست.
عنوان  به  اورتون  در  سالگی   16 در  رونی 
ستاره ای آينده دار خود را مطرح کرد و باعث 
ميليون   35 خريدش  برای  يونايتدها  تا  شد 
از 10 سال حضور  بعد  او که  بپردازند.  يورو 
در منچستريونايتد، امسال کاپيتان اين تيم 
گرفته  درستی  تصميم  است  معتقد  شده، 

است.
رونی به منچستر اونينگ نيوز گفت: " رفتن 
از شهر ليورپول به منچستر برايم دشوار بود. 

اين  فوتبالی،  نظر  از  که  کردم  احساس  اما 
به  اينکه  است؛  من  برای  تصميم  بهترين 
بزرگ  باشگاه  يک  به  بروم؛  منچستريونايتد 
داشت.  اختيار  در  را  دنيا  مربی  بهترين  که 
احساس کردم که اين بهترين تصميم برای 
من است و می دانستم که باشگاه يک دوران 

گذار را سپری می کند. 
در آن زمان باشگاه کريس رونالدو را داشت، 
اضافه  باشگاه  اول  تيم  به  تازه  فلچر  دارن 
ديگر  بازی کن جوان خوب  چند  و  بود  شده 
تصميم  که  می کردم  احساس  داشتند.  هم 
خوبی برای من است و خوشبختانه اين طور 

هم بود. اصال پشيمان نيستم."

آرون رمزي، هافبک آرسنال، معتقد است که 
الکسيس سانچز، مهاجم شيليايي توپچي ها، 
و  سوارز  لوئيس  مانند  بازي کناني  اندازه  در 

سرخيو آگوئرو است.
قهرمانان  ليگ  در  شب  چهارشنبه  آرسنال 
توانست با نتيجه 2-0 دورتموند را شکست 
دوازدهمين  ديدار  اين  در  الکسيس  و  بدهد 
ثمر  به  توپچی ها  برای  را  فصلش  اين  گل 

رساند.
بازی کنان  گفت:"  خبرنگاران  به  رمزی 
عادت  سخت کوشی  به  جنوبی  آمريکای 
دارند. الکسيس هم همين طور است، مثل 

سوارز و آگوئرو است. ما از اينکه او را در تيم 
مان داريم، خوشحاليم. 

او 100 درصد توانش را در تمرينات می گذارد. 
فرصت  وقتی  و  می کند  کار  سختی  به  او 
باز  را  حريف  دروازه  می کند،  پيدا  گل زنی 
می کند. چند بازی طول کشيد تا در تيم جا 
بعد، ديگر گل زنی هايش  به  از آن  اما  بيفتد 

متوقف نشد. 
از بازی او آنچه بيشتر از همه من را تحت 
اينکه  تاثير قرار داد، کار بدون توپ اوست. 
تيم موفق به گل زنی شود، خيلی خوب است 
و در حال حاضر او اين کار را انجام می دهد."

سسک فابرگاس، هافبک چلسي عنوان کرد 
خوزه  هدايت  تحت  را  روزهايش  بهترين  که 

مورينيو و در چلسي تجربه مي کند.
برتر، عملکرد  ليگ  به  بازگشت  در  فابرگاس 
برای  بازی   12 در  و  داشته  خوبی  بسيار 
است.  کرده  ارسال  گل  پاس   10 چلسی، 
هافبک سابق بارسا عنوان کرد که از پستش 
در استمفوردبريج بسيار راضی است و از کار 

کردن با مورينيو لذت می برد.
او گفت: "هيچگاه به خاطر ندارم که به اندازه 
در  من  باشم.  برده  لذت  فوتبال  از  حاال  ی 
فينال جام جهانی، فينال جام ملت ها، ليگ 
قهرمانان و ... با تيم های بزرگی بازی کرده ام. 
نمی گويم که وست برومويچ يا شالکه بهترين 

پيدا  حضور  آن ها  در  که  بودند  بازی هايی 
بردم.  لذت  خيلی  آن ها  از  مسلما  ولی  کردم 
فکر می کنم بهترين دوران فوتبالم را تجربه 
کردم،  انتخاب  را  چالش  اين  وقتی  می کنم. 
من  برای  راه  بهترين  اين  که  کردم  احساس 
اينجا  به  جام  کسب  و  پيروزی  برای  است. 
بود  بازی های  داد:"  ادامه  فابرگاس  آمدم." 
حريف  تيم  زيرا  نمی بردم  لذت  آن ها  از  که 
ما بازی را در دست می گرفت ولی حاال مهم 
ترين چيز، کاری است که ما انجام می دهيم: 
در موقع دفاع يا در موقع حمله، وقتی بازی 
سريع می شود يا کند، فرقی نمی کند. ما تيم 
باتجربه و پخته و منظمی هستيم و خوب 

بازی می کنيم."

نشريه  با  مصاحبه  در  گذشته  هفته  مسي 
بارسلونا  است  ممکن  که  بود  گفته  "اوله"، 

را علي رغم ميل باطني ترک کند.
بارسلونا  در  اوضاع  مصاحبه،  اين  از  پس 
اظهار نظرهای متفاوتی در  اضطراری شد و 
مورد مصاحبه مسی در رسانه های اسپانيايی 
سرمربی  و  بارسا  بازی کنان  شد.  منتشر 
در  مسی  که  کردند  اعالم  صراحتا  تيم  اين 
ترک  را  تيم  اين  و  است  خوشحال  بارسلونا 

نخواهد کرد. 
با اين حال، دکو دوست صميمی و هم تيمی 
دارد.  ديگری  عقيده  بارسا  در  مسی  سابق 
وی به "گلوبو اسپورت"، چاپ برزيل گفت: 

" می دانم که مسی روزی بارسا را ترک خواهد 
کرد. هر چيزی يک پايانی دارد. بايد منتظر 
جدايی مسی از بارسلونا هم باشيم. می دانم 
بارسا  به  مسی  که  خدماتی  به  توجه  با  که 
کرده تا چه اندازه جدايی او از اين تيم برای 

هواداران سخت خواهد بود. 
تصور مسی در تيمی ديگر دشوار است اما 
در فوتبال، بازی کنان و مربيان بزرگ، می آيند 
و می روند و هيچ چيزی ابدی نيست. واضح 
است که مسی در بارسا تاريخ سازی کرده اما 
شکی ندارم که فصل آينده، دو سال بعد يا 
شايد 5 سال بعد، مسی از بارسا می رود. اين 

مساله البته به خيلی چيزها بستگی دارد."

ورود  دليل  به  يوفا،  اروپا،  فوتبال  اتحاديه 
تماشاگران بازل به زمين در ديدار چهارشنبه 
را  سوئيسي  باشگاه  اين  ريال،  مقابل  شب 

جريمه کرد.
در اين ديدار که با پيروزی 1-0 ريال به پايان 
پايانی  دقايق  در  ميزبان  هوادار  چند  رسيد، 
پنج شنبه گذشته  روز  يوفا  زمين شدند.  وارد 
اعالم کرد که يک پرونده انظباطی در مورد 
اين اتفاق به جريان انداخته و بازل به دليل 
نقض موارد امنيتی توسط هوادارانش، جريمه 

خواهد شد.

در بيانيه يوفا آمده است: "اين پرونده توسط 
 11 روی  يوفا  اخالق  و  انظباطی  کميته 

دسامبر 2011 بررسی خواهد شد."
بازل در حال حاضر با دو امتياز برتری نسبت 
به ليورپول و لودوگورتس، در رتبه دوم گروه 
و  دارد  قرار  قهرمانان  ليگ  رقابت های   B
يک  مرحله  به  رسيدن  برای  زيادی  شانس 
پايانی  ديدار  در  آن ها  دارد.  نهايی  هشتم 
مقابل ليورپول قرار خواهند گرفت و با يک 

تساوی هم راهی مرحله بعد خواهند شد.

بر  گل  يک  با  چهارشنبه شب  مادريد  ريال 
بازل غلبه کرد. گرت بيل در اين بازي از ابتدا 
به ميدان رفت و همچون يکي دو بازي اخير، 

توفيقي در گل زني نداشت.
مصدوميت،  از  بازگشت  از  پس  بيل  گرت 
را  خود  سابق  درخشش  نتوانسته  هنوز 
خبرنگاران  سوال  که  مساله ای  کند.  تکرار 
را موجب شد. جواب  بازل  با  بازی  پايان  در 
وی  بود.  جالب  خود  نوع  در  نيز  بيل  گرت 
سوال  اين  از  شما  منظور  "نمی دانم  گفت: 
ندارم. بهتر  اين سوال  برای  چيست. جوابی 

است خودتان جواب آن را بدهيد." 
کريس  با  هماهنگی  مورد  در  بيل  گرت 

رونالدو گفت: "مشکلی وجود ندارد. ما بيش 
بازی  هم  کنار  در  که  است  سال  يک  از 
متقابل  درک  که  کرده ايم  ثابت  و  می کنيم 

خوبی از يکديگر داريم." 
آيا  اينکه  مورد  در  ريال  ولزی  ستاره  فوق 
اروپاست  حاضر  حال  تيم  بهترين  ريال 
که  نيستم  جايگاهی  در  "من  گفت:  چنين 
به اين سوال پاسخ بدهم. فقط به بازی های 
خودمان توجه دارم و سعی مان در اين است 
که همين روند موفقيت آميز را ادامه بدهيم. 
برای مان مهم است که رکورد بردهای متوالی 

را همچنان بهتر کنيم."
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همکاری دوامدار  دوامداره －６ون 

افغانســتان د ن７يوالــ３ ！ولنــ３ پــه مرســته، د پــام  وړ پرمختــ， 
کــ７ی دی- د يــوه پيــاوړي امنيتــي ＄ــواک رامن％تــه کــول  او 
د ＊ــوون３ او روزنــ３ او پرمختــ， لپــاره د زمينــ３ برابــرول د 

دې همکاريو ＊ه ب５ل／ه ده. 
د افغانســتان د ملــي يووالــي حکومــت د هيــواد د ثبــات او  د 
＊ــ３ راتلونکــ３ پــه موخــه د خپــل کار پــه لومــ７ۍ اوونــ９ کــ３ 

بــا همــکاری جامعــه جهانــی، افغانســتان پيشــرفت هــای 
چشــمگيری نمــوده اســت- ايجــاد قــوه امنيتــی نيرومنــد 
و فراهــم نمــودن زمينــه آمــوزش و پيشــرفت مثــال هــای 

بارز آن ميباشد. 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان ملــزم بــر ثبــات و آينــده 
توافقنامــه  اش  کاری  هفتــه  اوليــن  در  کشــور،  مرفــه 
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