فراریهای حمالت در پاکستان
و خطرات جدید در افغانستان

دهها هزار تن از پاکستانیها ،پس از عبور از مرز کوهستانی افغانستان و پاکستان ،برای فرار از
حمالت ارتش علیه شورشیان ،در یک اردوگاه کالن مهاجرین در یک منطقهی ناامن افغانستان
پناهنده شدهاند .افغانها در جریان چندین دهه به پاکستان فرار کردهاند تا از جنگ و انقالب در
امان باشند؛ اما در ماههای اخیر جریان برعکس شده است و حدود  60هزار تن از پاکستانیها که
بیش از نیم آنها را کودکان تشکیل میدهند ،در کمپ گالن که حدود  20کیلومتر دورتر از مرز
و در والیت ناآرام خوست واقع شده است ،پناه بردهاند.
ملک عمرالدین ،یک بزرگ قومی که از شهر پاکستانی داتاخیل به اینجا آمده است ،گفت:
«ما میدانستیم که وقتی عملیاتهای ارتش آغاز شود ،برای یک مدت طوالنی دوام خواهد کرد».
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داعش در آسیای میانه؛ آنها وحشت
میآفرینند و ما نباید نگران باشیم؟
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این همه مشاور برای چه؟

صفحه 2

صفحه3

چگونه میتوان نظام قضایی افغانستان را کارآمد ساخت؟

تصور کنید که کسی کیف پول شما را دزدیده است .شما کیفتان را دوست داشتهاید،
چیزهای مهمی در آن نگهداری میکردهاید و مهمتر از همه ،از کسی که کیف شما را
دزدیده ،متنفر شدهاید .شما دزد را پیدا میکنید و به دادگاه میکشانید و سرانجام ،او
مجبور میشود که کیف شما را برگرداند و دیگر غرامتها را نیز میپردازد.
اکثر ما از نظام قضایی خویش چنین انتظاری داریم :بر اساس قانون نوشتهشده،
عمل/جرم  Xمجازات  Yرا در پی دارد .اما ما از یاد میبریم که این فرمول به صورت
عموم عملی نمیگردد .در افغانستان ،اکثر مردم به قانون سنتی اتکا میکنند که
ریشه در نظام قبیلهای دارد و نظام قضایی دولتی ،اهمیت درجه دوم را دارد .نظام
سنتی مصالحه و سازش را بر روند قانونی ترجیح میدهد و در چنین حالتی تالش
میکند که شما و دزد کیفتان را یکجا بنشاند و برای اختالفهایتان راه حلی پیدا
نماید و از عملی شدن جزای از قبل تعیینشده در قانون جلوگیری کند .جامعهی
جهانی اما به جای آن ،تالش کرده است که روند قانونی جای سازش و مصالحه
به شکل سنتی را بگیرد .در سفر اخیر خویش به افغانستان ،من از نزدیک مشاهده
کردم که چنین رویکردی نمیتواند حاکمیت قانون را به شکل مؤثر...
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کابینهی ناقص و
اولویتهای فراوان


شهریارفرهمند

هشت وزیر کابینهی حکومت وحدت ملی که هفتهی گذشته
مورد تأیید مجلس نمایندگان قرار گرفتند ،روز گذشته سوگند
یاد کردند .قرار است این افراد از امروز رسما وظایف جدیدشان
را شروع کنند .اکنون حکومت وحدت ملی با یکسوم اعضای
کابینه کارش را شروع میکند و قرار است دوسوم دیگر آن
لوپنج روز بعد ،پس از ختم رخصتیهای زمستانی مجلس
چه 
نمایندگان ،برای گرفتن رای اعتماد معرفی شوند.
حکومت وحدت ملی اولویتها و کارهای زیادی برای انجام
بوتاب و بنبستهای انتخاباتی
دادن دارد .نزدیک به دو سال ت 
و روند دشوار تشکیل حکومت وحدت ملی ،تا معرفی کابینه،
عمال حکومت تعطیل و اکثر برنامههای کالن و توسعهای دولت
متوقف شده بودند .هرچند که هنوز هم بخش عمدهی حکومت
به دلیل کرسیهای خالی وزارتها تعطیل است؛ اما هشت وزارتی
که از امروز برنامههای کاریشان را شروع میکنند ،اولویتها و
کارهای زیادی برای انجام دادن دارند .ریاست عمومی امنیت
ملی و وزارت امور داخله در بخش امنیت کارهای زیادی دارد.
در چند ماه اخیر به دلیل بیسرنوشتی اعضای کابینه و عدم
رهبری و مدیریت منسجم و قوی ،وضعیت امنیتی بهشدت
خراب شده و گروههای تروریستی در نقاط مختلف کشور فعال
شدهاند .حضور روزافزون گروههای مسلح ناشناخته تحت نام
مهاجرین و بیجاشدگان پاکستانی ،یکی از نگرانیهای جدی
برای امنیت افغانستان است .هم اکنون دهها هزار تن از این
گروهها دسته دسته در والیتهای مختلف کشور مستقر شدهاند
و برای باشندگان آن مناطق و مردم افغانستان به صورت کل،
نگرانیهای زیادی خلق کردهاند .برخی از این گروهها پرچم
داعش را بلند کرده و ادعا میکنند که برای گروه تروریستی
دولت اسالمی کار میکنند .وزیر امور داخله و رییس عمومی
امنیت ملی باید بررسیهای جدی و گسترده را در مورد ماهیت
و میزان واقعی این تهدیدها آغاز کنند .این دو مقام امنیتی کشور
باید به نگرانیهای روزافزون مردم افغانستان از ناحیهی این
گروهها پاسخ قناعتبخش بگوید .افزون برآن ،این دو نهاد
امنیتی باید برنامههای درازمدت خود را برای تقویت نیروهای
امنیتی کشور آغاز نمایند.
وزارتهای اقتصادی و زیربنایی باید پروژههای جاری و ناتمام
حکومت قبلی را به انجام برسانند و در آغاز سال مالی برنامههای
توسعهای و اقتصادیشان را روی دست بگیرند و برنامههایی را
که پیش از این به دلیل جنجالها و بنبستهای انتخاباتی و
سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی نیمهتمام بودند ،به انجام
برسانند .سکتورهای خدماتی و اجتماعی باید به نیازمندیهای
عاجل و مطالبات مردم افغانستان ،خصوصا در عرصهی صحت،
رسیدگی نمایند.
در مدت نزدیک به چهار ماه از تشکیل حکومت وحدت
ملی تاکنون نه تنها که مردم هیچ تحول مثبتی از وضعیت
حکومتداری خوب شاهد نبود ،بلکه به دلیل بیسرنوشت بودن
وزارتخانهها و ریاستهای مستقل اداری ،برنامههای عادی
بروکراسی حکومت نیز ناکارآمد شده بود .این وضعیت بر کا روبار
مردم و میزان سرمایهگذاری و تجارت نیز تأثیر مستقیم گذاشته
بود .کا روبار مردم و تجارت و سرمایهگذاری از رونق افتاده بود و
تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد افغانستان وارد کرده بود.
اکنون ،با شروع به کار یکسوم از اعضای کابینهی حکومت
وحدت ملی ،حکومت هرچند که نمیتواند تمام بخشهای
حکومت را فعال کند ،حداقل شماری از این ادارهها را فعال و
بخشی از چرخهی حکومت را به حرکت میآورد .به نظر میرسد
که برای عبور از وضعیت راکد اقتصادی کشور و روند ملول
بیسرنوشتی ادارهها ،باید ماههای بیشتری را منتظر نشست.
سرپرستان از نظر قانونی صالحیت اجرای کارهای اساسی و
برنامههای کالن را ندارند و این امر دست و پای حکومت را
در تطبیق و اجرای برنامههای کالن توسعهای و اصالحیاش،
بسته است.

طرح نظارتی شوراهای والیتی تا سه هفتهی آینده ترتیب شود

اطالعات روز :پس از مسدود شدن دفترهای
شوراهای والیتی در بیش از  17والیت ،محمد
اشرف غنی ،رییس جمهور کشور به ادارهی مستقل
ارگانهای محلی دستور داده است که طرح
نظارتی شوراهای والیتی را در دو تا سه هفتهی
آینده تدوین کند .دفتر رسانههای ادارهی مستقل
ارگانهای محلی با نشر خبرنامهای اعالم کرد که
محمد اشرف غنی در دیدار با متین بیک ،سرپرست
ادارهی مستقل ارگانهای محلی و برخی از رییسان
این اداره گفت ،بعد از گنجانیدن پیشنهادها در

طرح یادشده در قانون شوراهایوالیتی ،این طرح
را برای تصویب به شورای ملی ارسال کند.
مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه هفتهی گذشته
در نشست علنی خود نقش نظارتی شوراهای
والیتی در طرح تعدیل شدهی قانون شوراهای
والیتی را با اکثریت آرا رد کرد .این تصمیم مجلس
نمایندگان واکنش تند اعضای شوراهای والیتی را
به دنبال داشت و در چند روز گذشته ،اکثر دفترهای
شوراهای والیتی به رسم اعتراض مسدود شدهاند.
اعضای شوراهای والیتی گفتهاند ،موجودیت این

شوراها بدون صالحیت نظارتی مفهومی ندارد و
اگر صالحیت نظارتی به آنان داده نشود ،تظاهراتی
گسترده در سطح کشور راهاندازی خواهند کرد .با
این حال ،متین بيک ،سرپرست ادارهی مستقل
ی
ارگانهای محلی گفت ،در طرح جدید چگونگ 
نقش نظارتی شوراهای والیتی به طور مشخص
تعریف میشود .به گفتهی او ،در گذشته نقش
نظارتی شوراهای والیتی تعریف واضح نداشت
و در طرح جدید ،نقش نظارتی این شوراها به
شکلی تعریف میشود که از آن برای نهادینه

شدن پاسخدهی به مردم ،بهبود امور و یقینی شدن
اصل شفافیت استفاده شود .او از اعضای شوراهای
والیتی نیز خواست که دفترهایشان را بازگشایی
کنند .به گفتهی او ،ادارهی مستقل ارگانهای
ی
ش نظارتی شوراها 
محلی روی طرح چگونگی نق 
والیتی کار میکند و این طرح در آیندهی نزدیک
ترتیب و آماده میشود .شورای والیتی وظایف خود
را با همکاری این اداره اجرا میکند .در حال حاضر
اعضای مجلس برای  45روز به رخصتی زمستانی
رفتهاند.

هشدار عبداهلل به طالبان :با زور پیروز نمیشوید

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی دیروز به گروههای تروریستی،
بهویژه طالبان ،هشدار داد ،میلیونها افغان صلح
میخواهند و چند هزار تن [جنگجو] نمیتوانند
ثبات این کشور را برهم بزنند .رییس اجرایی با
تأکید گفت[ ،طالبان] در نهایت هیچ چیزی را در
کشور به دست نخواهند آورد .او خطاب به مخالفان
مسلح گفت ،رسیدن به قدرت از طریق قتل مردم
بیگانه امکانپذیر نیست و همگان باید بدانند،
مردم افغانستان بیدار هستند و هیچگاه تسلیم
زور و ظلم نمیشوند .عبداهلل بار دیگر تأکید کرد،
حکومت وحدت ملی متعهد به برقراری صلح پایدار

و عادالنه در کشور بوده و به تالش هایش در این
راستا ادامه میدهد .یکی از خواستهای اساسی
مردم از حکومت جدید ،تأمین صلح دایمی در کشور
است .پیشتر در یک نظرسنجی  46درصد مردم
از حکومت وحدت ملی خواسته بودند ،تأمین صلح
و ثبات را در اولویت قرار دهد .با این حال ،رییس
اجرایی گفت ،با همکاری علمای دینی ،پدیدهی
ترور و افراطگرایی باید برای همیشه از کشور
برچیده شود .او این اظهارات را دیروز در دومین
نشست مرکز اعتدال افغانستان در کابل بیان کرد.
این نشست به منظور آشنایی با مفهوم اعتدال
و بررسی آثار منفی افراط و تفریط برگزار شد و

در آن ،شماری از اعضای کابینه ،قوهی قضائیه
و مجلس نمایندگان و چهرههای سیاسی کشور نیز
حضور داشتند .عبداهلل در این نشست کشتارها زیر
نام اسالم را محکوم کرد و گفت ،کدامین مرجع
چنین فتوایی را صادر کرده میتواند که بر مبنای
آن صدها مسلمان بیگناه کشته و صدها خانواده
سوگوار شوند؟ گفتنی است که در نشست دیروز
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور نیز
حضور داشت و وی به آموزههای اسالم در مورد
اعتدالگرایی و نفی افراط تأکید کرد.
انتقاد شدید کرزی از غرب
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین کشور در

نشست دیروز گفت ،کشورهای غربی و برخی
متحدان آنان در پی بدنام کردن دین اسالم هستند.
رییس جمهور پیشین از کشورهای غربی خواست
که روش و دیدشان در را در برابر جهان اسالم
تغییر دهند« :دولت اسالمی یا داعش برای بدنامی
اسالم ایجاد شده است».
ک طرف از
حامد کرزی گفت که اسالم از ی 
سختگیریهای برخی مسلمانان و از سویی هم به
خاطر اهداف برخی از کشورها سخت رنج میبرد.
او داعش را باعث بدنامی دین اسالم خواند و از
شماری از کشورهای غربی خواست که در برخورد
و خط مشیشان در برابر اسالم تغییر بیاورند.

معاون دوم رییس جمهور :نظام انتخاباتی با مشوره اصالح شود

اطالعات روز :سرور دانش ،معاون دوم ریاست
جمهوری اعالم کرد که رهبری حکومت برای
اصالح نظام انتخاباتی آمادگی کامل دارد .اما او
افزود ،طرحها و دیدگاههای یکجانبه و بدون
مشوره با جوانب سیاسی و ملی برای اصالح نظام
انتخاباتی نه تنها مشکل را حل نمیتواند ،بلکه
ممکن است باعث ضیاع وقت و ناکامی شود.
دانش در ادامه گفت« :قانون انتخابات و قانون
تشکیل و صالحیت کمیسیونها نیاز به اصالحات
و غور بیشتر دارد که امیدواریم در این مرحله
به این اصالحات دست پیدا کنیم» .او در ادامه
اختالف بین غنی و عبداهلل برای اصالح نظام
انتخاباتی را رد کرد و گفت ،پارهای از شایعات

مبنی بر اختالف نظر میان دو تیم بیبنیاد است.
معاون دوم رییس جمهور افزود ،هم اکنون
مقام ریاست جمهوری مصروف رایزنیها در
بارهی تهیهی بودجهی انتخابات ،تأمین امنیت،
چالشهای تخنیکی ،تقویم انتخاباتی و مسایل
دیگر [انتخابات پارلمانی] است .او افزود ،هرنوع
اصالحات باید با یک نوع توافق نظر یا اجماع ملی
مطرح شود.
دانش این اظهارات را دیروز در نشست ملی
اصالحات انتخاباتی در کابل بیان کرد .در این
نشست محمد محقق ،معاون ریاست اجرایی و
شماری از مسئوالن نهادهای ناظر بر انتخابات
نیز حضور داشتند .معاون ریاست اجرایی در این

نشست گفت که قانون انتخابات باید با مشورهی
نهادهای انتخاباتی و مدنی اصالح شود.
او تأکید کرد که حکومت برای اصالح نظام
انتخاباتی ارادهی قوی دارد .نهادهای انتخاباتی
در این نشست خواستار ایجاد کمیسیون اصالحات
انتخاباتی و اصالح قانون تشکیل ،وظایف و
صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی شدند.
مسئوالن این نهادها گفتند ،پیش از اصالح نظام
انتخاباتی ،انتخابات پارلمانی برگزار نشود.
نعیم ایوبزاده ،رییس بنیاد انتخابات شفاف و
عادالنهی افغانستان گفت« :بیاعتمادی به
کمیسیونهای انتخاباتی زیاد شده و حکومت
ی روی جدول اصالحات انتخاباتی کار
وحدت مل 

کند تا یک انتخابات شفاف و عادالنه داشته باشیم.
ما در عین حال از حکومت وحدت ملی میخواهیم
که هرچه زودتر کمیسیون اصالحات انتخاباتی را
ایجاد کند».
به گفتهی او ،بعد از ایجاد کمیسیون اصالحات
انتخاباتی ،اصالحات در کمیسیونهای انتخاباتی
باید در مشوره با شبکهی اکسین و نهادهای
جامعهی مدنی صورت بگیرد ،تا مؤثریت آن
بیشتر شود.
مطابق قانون ،انتخابات پارلمانی باید در دوم ماه
ثور سال آینده برگزار شود؛ اما به دلیل مشکالت،
از جمله بودجه ،تا ماه اسد یا سنبلهی سال آینده به
تعویق انداخته شده است.

تعیین  11مشاور برای معاون اول ریاست اجرایی

اطالعات روز :برای انجنیر محمد خان ،معاون اول
ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی ،دستکم 11
مشاور تعیین شد ه است .این تعداد مشاوران بر اساس
پیشنهاد معاونت اول ریاست اجرایی و حکم عبداهلل

هلل تعیین شدهاند .محمدظاهر عزیز ،محمدحلیم
عبدا 
تنویر ،الحاج عبدالجبار شولگری ،قاضی نجیاهلل،
صفیاهلل ،سیفالدین و محمد سرور ذاکر به ترتیب
به عنوان مشاوران سیاسی و امور بینالمللی ،امور

فرهنگی و اجتماعی ،امور حقوقی و پارلمانی ،امور
دینی ،فرهنگی و رسانهها و اقوام و قبایل وی تعیین
شدهاند .محمد رضا فاضل ،عبدالمنان ،عبدالصبور
توحیدی ،اسداهلل به عنوان مشاور در بخشهای

امور دینی ،امور امنیتی ،امور حکومتداری و امور
ی معاون اول ریاست اجرایی مقرر
انکشافی و اقتصاد 
ش دهاند .با این حال ،معلوم نیست که برای معاون
دوم ریاست اجرایی چه تعداد مشاور تعیین شدهاند.

در انتخابات پارلمانی از تذکرهی الکترونیکی استفاده نمیشود

اطالعات روز :مسئوالن ادارهی توزیع تذکرههای
الکترونیکی برای نخستین بار گفتند ،در انتخابات
پارلمانی از تذکرههای الکترونیکی استفاده نمیشود.
به گفتهی آنان ،تا پنج تا هفت سال آینده تنها برای
 70درصد شهروندان در سراسر کشور تذکرههای
الکترونیکی توزیع میشود و اگر وضعیت امنیتی
بدتر شود ،توزیع این تذکرهها هنوز زمان بیشتری
میبرد.
این در حالی است که مسئوالن کمیسیون مستقل
انتخابات همواره گفتهاند ،بدون توزیع تذکرههای
الکترونیکی ،انتخابات شفاف برگزار نمیشود.

مطابق قانون اساسی ،انتخابات پارلمانی باید به
تاریخ دوم ثور سال آینده برگزار شود؛ اما به دلیل
بعضی از مشکالت ،از جمله بودجه ،این انتخابات
تا ماه اسد یا سنبلهی سال آینده به تعویق انداخته
شده است.
توزيع تذکرههای الکترونیکی برای جلوگیری از
تقلب در انتخابات مهم خواند شده است و به گفتهی
مسئوالن کمیسیون انتخابات ،با توزیع آن امکان
ندارد کسی به جای شخص دیگری رای دهد.
در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی
گذشته در شما ر زیادی از مرکزهای رایدهی،

مردان به جای زنان به نفع نامزد مشخصی
رای دادند .مسئوالن ادارهی توزیع تذکرههای
الکترونیکی از چند ماه بدینسو گفتهاند ،توزیع
این تذکرهها بهزودی آغاز میشود؛ اما هنوز این
کار صورت نگرفته است .با این حال ،جان محمد
حبیبی ،مشاور بخش رسانههای این ادار ه دیروز
بار دیگر گفته است ،توزیع تذکرههای الکترونیکی
بهزودی آغاز میشود ،ولی وی زمان دقیقی را در
این زمینه مشخص نکرده است .او افزوده است،
توزیع تذکرههای الکترونیکی در قدم نخست از
کابل آغاز میشود و نخستین تذکرهی برقی،

به محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور داده
خواهد شد .حبیبی گفته است ،آمادگىهاى الزم
براى توزيع این تذکرهها روی دست گرفته شده و
از رییس جمهور غنی درخواست شده تا روند توزيع
تذکرههای برقی را افتتاح کند .او تأکید کرده است
که روزانه به  12هزار متقاضى تذکره توزيع میشود
و این تذکرهها با معیارهای امریکا و اروپا طراحی
شده است .طرح قانون ثبت و احوال نفوس ،بعد از
تصويب شوراى ملى ،به تاريخ  ۹قوس سال روان
توسط رییس جمهور توشیح و سپس در جريدهی
رسمى چاپ شده است.

رییس جمهور قراردادهای تیل وزارت دفاع را فسخ کرد

اطالعات روز :به دنبال اعالم وجود
اختالف  215میلیون دالر در خرید مواد نفتی
برای وزارت دفاع ،وظایف مسئوالن بخش
تدارکات و خریداری این وزارت به حالت
تعلیق درآمده است .نظیفاهلل ساالرزی،
سخنگوی رییس جمهور دیروز با بیان این
مطلب در یک نشست خبری در کابل گفت،
در حال حاضر این افراد ممنوعالخروج اعالم
شدهاند.
رییس جمهور دستور به فسخ قرارداد فعلی
تیل وزارت دفاع و اعالن مجدد آن ،ارسال

تمام پروندههای تدارکات وزارت دفاع
به ریاست جمهوری و غیرنظامی شدن
بخشهای تدارکاتی وزارتهای امنیتی و
دفاعی داده است .ساالرزی گفت ،رییس
جمهور خواستار توضیحات در مورد اتهامات
بر قراردادیهای وزارت دفاع ملی شده است
که گفته میشود بین قراردادها حدود ۲۱۵
میلیون دالر تفاوت وجود دارد.
او میگوید ،این تفاوت از سوی آیساف و
سیگار نیز تأیید شده و در گزارش ادارهی
تدارکات ریاست جمهوری ثبت شده است.

ساالرزی با اشاره به اینکه مشکالت
تخنیکی و حقوقی در قراردادهای دیگر نیز
تشخیص شده ،گفت که یک هیأت تحت
ریاست حمیداهلل فاروقی موظف شده تا تمام
این قراردادها را همهجانبه بررسی کند.
سخنگوی رییس جمهور گفت ،بعد از
بررسی هیأت ،قراردادهای مهم به صورت
شفاف تحت ریاست اشرف غنی بررسی
و این قراردادها تحت معیارهای واضح به
شرکتهای واجد شرایط داده میشوند.
رییس جمهور دیروز در نشستی با حضور

رییس اجرایی ،مسئوالن آیساف و نمایندهی
«سیگار» در کابل ،هفت قرارداد ،از جمله
قرارداد خریداری مواد نفتی برای وزارت دفاع
ملی را به بررسی گرفته است.
ساالرزی گفت ،اشرف غنی از آیساف خواسته
تا به منظور جلوگیری از وقوع هرنوع سکتگی
در کار تدارکات وزارت دفاع ،اقدامهای
مشخص را طرحریزی کند .او این تصامیم
رییس جمهور را مبارزه با فساد اداری خواند
و گفت ،ختم فرهنگ رشوهستانی در کشور از
اهداف اساسی دولت است.

چگونه میتوان نظام
قضایی افغانستان را کارآمد ساخت؟
از آنجایی که جامعهی بینالمللی بعد از این
ی فعالش را به آموزشهای حمایتی
نقش رزم 
تغییر میدهد ،باید بهصورت دوامدار کار
کند تا مطمئن شود که جرگهها همیشه
زیر سیط رهی افراد قدرتمند یا نیروهای
متخاصم مانند طالبان ،نباشد .آنان نه تنها
به این واقعیت اعتراف کنند که مردم به
شکل گسترده به جرگه ها رجوع میکنند،
بلکه دریابند که چرا مردم افغانستان به این
جرگهها عادت کردهاند تا شگاف بین توقعات
مردم افغانستان و جامعهی بینالمللی از
یک نظام حقوقی آشکار گردد .نیروهای
بینالمللیباقیماندهوحکومتافغانستان
به کارشان برای ساختن یک نظام حقوقی
ساختارمند ،ثابت و مدون اداه خواهند داد .اما
تا زمانیکه مردم افغانستان به استفاده از آن
نظام حقوقی عادت پیدا میکنند ،جامعهی
بینالمللی باید سنتهای موجود افغانی را در
نظر داشته باشد تا بتواند نظام حقوقی مطلوب
خویش را تطبیق کند.
تصور کنید که کسی کیف پول شما را دزدیده است.
شما کیفتان را دوست داشتهاید ،چیزهای مهمی در آن
نگهداری میکردهاید و مهمتر از همه ،از کسی که کیف
شما را دزدیده ،متنفر شدهاید .شما دزد را پیدا میکنید و به
دادگاه میکشانید و سرانجام ،او مجبور میشود که کیف
شما را برگرداند و دیگر غرامتها را نیز میپردازد.
اکثر ما از نظام قضایی خویش چنین انتظاری داریم :بر
اساس قانون نوشتهشده ،عمل/جرم  Xمجازات  Yرا در پی
دارد .اما ما از یاد میبریم که این فرمول به صورت عموم
عملی نمیگردد .در افغانستان ،اکثر مردم به قانون سنتی
اتکا میکنند که ریشه در نظام قبیلهای دارد و نظام قضایی
دولتی ،اهمیت درجه دوم را دارد .نظام سنتی مصالحه و
سازش را بر روند قانونی ترجیح میدهد و در چنین حالتی
تالش میکند که شما و دزد کیفتان را یکجا بنشاند و
برای اختالفهایتان راه حلی پیدا نماید و از عملی شدن
جزای از قبل تعیینشده در قانون جلوگیری کند .جامعهی
جهانی اما به جای آن ،تالش کرده است که روند قانونی
جای سازش و مصالحه به شکل سنتی را بگیرد .در سفر
اخیر خویش به افغانستان ،من از نزدیک مشاهده کردم
که چنین رویکردی نمیتواند حاکمیت قانون را به شکل
مؤثر میسر سازد .با پایان یافتن مأموریت رزمی ایاالت
متحده و ادامهی کاهش نیروهای بینالمللی ،از همه چیز
داشتن نظام قضایی باثبات و مؤثر برای افغانستان اهمیت
دارد .اما اگر آن نوع نظام قضایی که میخواهد دزد را
بر اساس جزای از قبل تعیینشده برای جرمش محاکمه
کند برای مردم افغانستان قابل پذیرش نباشد ،آن گاه چه
کاری باید کرد؟
این موضوع قابل درک است که جامعهی بینالمللی بر
عملی شدن قانونی مانند قانون خودشان تأکید داشته است.
یک نظام قضایی مدون نظم و ثبات را بهبود میبخشد و به
نوبهی خود استقرار صلح را در درازمدت تقویت میکند .اگر
بخواهیم چنین نظامی موفق باشد ،نیاز به معیارهای معین
دارد؛ حداقل کارآیی حکومت و هنجارها/نرمهای حقوقی
نیاز ابتدایی چنین نظام قضاییست که همه میدانیم در
افغانستان وجود ندارد .در چنین شرایط ،نیت این اقدام نیک
اما اقبال موفقیت واقعی آن بسیار اندک است .این کار مثل
آن است که شما کلید موتر را به من بدهید و بخواهید که
رانندگی کنم ،اما وقتی موتر با آن کلید روشن نمیشود ،در
واقع ،هردوی ما وقت خود را ضایع میکنیم.
جامعهی بینالمللی در تالش برای تطبیق نوع حاکمیت
قانون که خودشان دارند ،وقتشان را در افغانستان
ضایع کردهاند .این کار میتواند و باید هدف این کشور
در درازمدت باشد ،اما در حال حاضر ،هم طرفهای
داخلی و هم طرفهای بینالمللی نیاز به پیش گرفتن
رویکرد عملیتر دارند که در نظام کنونی کارآمد باشد.

نویسنده:شویلرمور
برگردان:جوادزاولستانی
منبع:مجلهیدیپلمات

نظام قضایی دولتی در اکثر مناطق کشور فقط یک گزینه
است نه بیشتر .حکومت افغانستان در آوردن بسیاری از
قضایای جنایی در سیستم دولتی موفق شده است؛ اما اکثر
منازعات مدنی توسط نظام محلی و در جرگهها حلوفصل
میشوند .رهبری این دادگاههای محلی را بزرگان قبایل
برعهده دارند و هدف آن این است که منازعات را طوری
حل کنند که نظم جامعه را مختل نکند و از منازعات
خانوادگی جلوگیری کند و در عین زمان ،مطابق قوانین
اسالمی باشد .این سیستم برای اجتماعات کوچک که
در آن خانوادهها برای نسلها در کنار هم زیستهاند ،یک
انتخاب طبیعیست و اهمیت زندگی صلحآمیز برای آنان
خیلی برجسته است .با آنکه در افغانستان چند شهر بزرگ
ایجاد شده است ،باقی کشور را روستاها و قصبهها تشکیل
میدهند که در آن جرگهها ،بااعتمادترین مرجع برای حل
منازعات است.
چند هفته پیش ،من در کابل بودم و دربارهی امنیت
مرزهای افغانستان تحقیق میکردم .من با نیروهای
بینالمللی مسئول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان،
کارشناسان حاکمیت قانون و کارشناسان نظام حقوقی
افغانستان مصاحبه کردم و هر کدام آنان برای من چشمانداز
بینظیری دربارهی چالشهای فراروی ساختن یک
چارچوب کارآمد برای حفظ نظم و آرامش و آموزشهای
حقوقی فراهم کردند .آموزگاران بینالمللی از مشکالت
و دشواریهای انتقال مؤثر دانش و مهارتهایشان به
نیروهای افغانستان در یک وقت کم و با منابع محدود،
سخن گفتند .کارشناسان حاکمیت قانون چالشهای را
توضیح دادند که بر سر راه ساختن یک نظام حقوقی کارآ
و عاری از فساد وجود دارند .اما مردم افغانستان از اینکه
این راه حلها با وجود نیت نیک ،برای ساختن نظامی
قضاییای استفاده میشود که تعداد اندکی به آن اعتماد
دارند ،خشمگین بودند.
در ابتدا ،من مخالف دیدگاه آنان بودم و استدالل میکردم:
«یقینا ،درست است که ساختن چنان نظام حقوقی وقت
میگیرد و کامل و بدون عیب نخواهد بود ،اما اگر وقتی
نظام حقوقی قوی و مدون داشته باشید چه؟ آیا شما چنان
ساختاری را نمیخواهید؟ ثبات آن را؟»
«چرا ما آن را بخواهیم؟»
«ساختار! ثبات! نظام حقوقی مدون!»
«...اما چرا؟»
بحث اینگونه ادامه مییافت؛ اما زمانی به درک درستی از
این مسئله رسیدم که با گروهی که در دانشگاه امریکایی
افغانستان آموزشهای حقوقی میدیدند ،صحبت کردم.
تعدادی از دانشجویان از کابل بودند ،اما اکثر آنان از
والیات افغانستان بودند .آنان قادر بودند که برداشتهای
شخصی خود را همراه با مطالعات حقوقیشان برای توضیح
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حکایت پارلمان
و حکومت فاسد

پیچیدگیهای قانون در افغانستان به من ارائه کنند .آنچه
که را من در ابتدا درک نکرده بودم ،پرسش «اما چرا؟» در
یک بحث بزرگتر بود .این سوال سالها تالش بیحاصل
بینالمللی را خالصه میکرد .جامعهی بینالمللی تالش
کرده است که یک نظام حقوقی کامال پیشرفته را در جایی
برقرار سازد که چنین الگویی نه تنها که غیرواقعبینانه
است ،بلکه در تصور مردمی که از آن قانون باید استفاده
کنند نمیگنجد .دیدگاه غربی از یک نظام حقوقی سالم،
نمیتواند نیازهای افغانستان را برآورده سازد ،چون آنان
از قانون چیز دیگری میخواهند که با آنچه آموزگاران
بینالمللی به آنها میآموزند ،متفاوت است .غربیها برای
تطبیق قانون ،در جستجوی نهاد ،ساختار و ثبات میبرآیند.
اما مردم افغانستان در جامعهیشان به صلح و آرامش
ضرورت دارند .یک نظام/سیستم خارجی نمیتواند آن
صلح و آرامش را به اندازهی جرگهها تأمین کند.
به طور سنتی ،جامعهی بینالمللی تمایلی به کار با سیستم
قبیلهای نداشته است ،چون جرگهها و بزرگان قبایل
حکمشان را بر اساس برداشتهایشان از قوانین اسالمی
صادر میکنند .حکومتداری مذهبی (ادارهی امور حکومت
توسط احکام مذهبی) برای حکومتهای ایاالت متحده یا
دولتهای اروپای غربی موضوع پرطرفداری نیست و به
ویژه ،شریعت اسالمی از نگاه سیاسی نامطلوب است .اما
این بدان معنا نیست که وقتی ما تالش میکنیم که یک
نظام حقوقی دولتی را عملی کنیم ،دستهای خود را باال
بگیریم و قانون قبیله را دستنخورده رها کنیم .همزمان با
اینکه روند توسعه و مدرنشدن افغانستان ادامه دارد ،نقش
قانون دولتی به طور فزایندهای برجسته میشود و دولت
باید برای گرفتن این مسئولیت آماده باشد .اما تا رسیدن
به آن روز ،مردم به کارشان با سیستمهای بدوی قبیلهای
ادامه خواهند داد.
ی
از آنجایی که جامعهی بینالمللی بعد از این نقش رزم 
فعالش را به آموزشهای حمایتی تغییر میدهد ،باید
بهصورت دوامدار کار کند تا مطمئن شود که جرگهها
همیشه زیر سیطرهی افراد قدرتمند یا نیروهای متخاصم
مانند طالبان ،نباشد .آنان نه تنها به این واقعیت اعتراف
کنند که مردم به شکل گسترده به جرگه ها رجوع میکنند،
بلکه دریابند که چرا مردم افغانستان به این جرگهها عادت
کردهاند تا شگاف بین توقعات مردم افغانستان و جامعهی
بینالمللی از یک نظام حقوقی آشکار گردد .نیروهای
بینالمللی باقیمانده و حکومت افغانستان به کارشان برای
ساختن یک نظام حقوقی ساختارمند ،ثابت و مدون اداه
خواهند داد .اما تا زمانیکه مردم افغانستان به استفاده از
آن نظام حقوقی عادت پیدا میکنند ،جامعهی بینالمللی
باید سنتهای موجود افغانی را در نظر داشته باشد تا بتواند
نظام حقوقی مطلوب خویش را تطبیق کند.

روز امتحان بود .سوال اول بسیار ساده بود .جوابش را همه میفهمید .سوال
اینگونه بود :اگر کسی عقل نداشته باشد ،آیا وزیر میشود؟ استاد از ما خواسته
بود که جواب این سوال را حداقل در ده سطر و حداکثر در بیست سطر بنویسیم.
یک عده بر استاد اعتراض کردند و پرسیدند که جواب این سوال در یک کلمه
خالصه شده ،چرا از ما خواستید که حداقل ده سطر و حداکثر بیست سطر
بنویسیم؟ استاد با لبخندی از کنار این اعتراضها گذشت و توصیه کرد که جواب
خواسته شده را اگر میدانید ،بنویسید ،اگر نمیدانید ،اشکالی ندارد ،ب ر نمر هیتان
تأثیر نخواهد داشت.
خیلیها جواب این سوال را در ده سطر نوشته بودند و همهاش را هم نه نوشته
بود ،یعنی اینگونه:
نه نه نه نه نه نه نه نه نه...
نه نه نه نه نه نه نه نه نه...
و همینطور ده سطر "نه" نوشته بودند .امتحان گذشت و بعد از امتحان یک روز
استاد خواهش کرد که برای توضیح آن سوال و بحث روی جوابهای ارائه شده
در کالس جمع شویم و تبادل نظر کنیم .رفتیم .وقتی اکثریت بچهها جمع شدند،
استاد شروع کرد به سخن گفتن .او اول سوال کرد که چند سال از عمر حکومت
بعد از طالبان میگذرد ،همه گفتیم 13 ،سال! به ما آفرین گفت .همینجا بود که
بنده دریافتم که ما چهقدر هم نابغه تشریف داریم .یعنی با آنکه آیکیوی ما
خیلی پایین بود ،این مسئلهی پیچیده را میفهمیدیم.
بحث روی جواب آن سوال شروع شد .استاد از همه سوال کرد و از من حقیر هم
سوالی پرسید .هرکسی جوابی برای استاد ارائه کرد .نوبت من که رسید ،وقتی
استاد میخواست سوالی بپرسد ،بنده در دل گفتم ،خدایا خیر! خدایا کمک کن
جواب سوال را بفهمم .فکر کنم این دعا تأثیر کرد و استاد از من پرسید ،حالت
خوب است؟ گفتم ،تشکر استاد! خوبم ،شما خوبید؟ اوگفت ،نخیر من خوب
نیستم .من استاد دانش هستم .خوب برادرم بود که طب معالجوی خوانده بود؛ اما
حکومت هر روز به او زنگ میزد که بیا وزیر سرحدات و قبایل شو! اما او خوب
بود و زیر بار نمیرفت .هنوز هم به عنوان یک معالج فعالیت دارد .استاد ما شروع
کرد به توضیح آن سوال و جوابهایی که ما شاگردان تنبلش داده بودیم .استاد
عزیز و قیمتمایهی ما عرض کرد که بلی ،در افغانستان ممکن است یک نفر
اص ً
ال عقل نداشته باشد؛ اما چندین دوره وزیر شود .استاد در ادامه گفت ،تا زمانی
ن چنینی داریم ،تا زمانیکه بندوبستهای سیاسی ،مصلحتهای
که پارلمانی ای 
قومی-سیاسی وجود داشته باشند ،امکان وزیر شدن بیعقلترین آدم روی دنیا
که اگر احیان ًا در افغانستان زندگی کرده باشد ،وجود دارد .استاد عرض کرد که
وظیفهی ما به عنوان دانشجو این است که کمی از شب و روز خویش هم تحلیل
و تصور داشته باشیم.
به نظر آن استاد بیبدیل ،هنگامی که نامزدوزیری برای گرفتن رای اعتماد به
پارلمان میرود ،اص ً
ال ضرور نیست با برنامه و تخصص برود .هیچ الزامی وجود
ندارد که او مدرک دکترا داشته باشد .فقط کافیست در همان چندروزی که قبل
از رفتن به پارلمان فرصت دارد ،سراغ وکال برود و تا که زور دارد ،ولخرجی
کند .اگر از زاویهی دیگر به این بحث بپردازیم ،وقتی حکومت کسی را به عنوان
نامزدوزیر انتخاب میکند ،اول خود همین حکومت هیچ اهمیتی به توانایی و
تخصص آن فرد نمیدهد .مث ً
ال شما میبینید که افغانستان چند نفر دارد که
سالها در معتبرترین دانشگاههای جهان در رشتهی خرس بودن درس خوانده و
آنقدر خرس شده که قطب شمال از آنها وحشت میکند .خود ابوبکر البغدادی
وقتی نام آنها را میشنود ،دوپایه سالم میدهد و صدای پشک را درمیآورد؛
اما وقتی قرار میشود که برای ریاست خرسهای مملکت کسی را به پارلمان
معرفی کند ،این آدم که از شدت خرس بودن ،نزدیک است بترکد را معرفی
نمیکند .به جای او کسی را معرفی میکند که سابقهی همکاری با تولسی
مادرکالن در سریالهای خانوادگی را دارد ،یا فقط چند صباحی رب تایماز را
معرفی کرده و آنقدر طبع نازک و خیال سرسری دارد که با دیدن هر خرسی،
باید یک دفعه حمام برود و لباس عوض کند .بعد این آدم را به پارلمان معرفی
میکند که وکال به او رای اعتماد بدهند .چون وکال الحمداهلل خرس نیستند،
این نامزد فالن پست ،یک مقدار پول و پستی که خودش و پدرش جمعآوری
کرده را داخل یگان پالستیک مکدر میاندازد و راهی پارلمان میشود .در حالی
ی برخوردار
که هر وکیل میداند او چقدر تخصص دارد و از چه میزان توانای 
است ،یک دفعه میبینی که ترق نفر رییس منتخب ریاست خرسهای مملکت
شده! همینطور در مورد وزرا! تا وقتی که وزیر از روی مصلحتها گزینش
شود و پارلمان هم نظر به وضع جیب نامزدوزیران رای بدهد ،امکان دارد که
بیعقلترین آدم این مملکت هم وزیر شود .یعنی دور از جان وزیرانی که تا حال
وزیر شدهاند ،اگر وضع وزارتها و ریاستها را خراب دیدید ،بدانید که پارلمان
کشور چندان پارلمان نیست و وکالی مردم ،پاک و صالح نیستند .اگرنه 249
نفری که به جان یک وزارت بچسبد ،آن وزارت اگر از طرف خود جانکری هم
ایجاد شده باشد ،باز مجبور است که مثل بچههای آدم کار کرده و از قوانین نافذه
و مقررات موجوده اطاعت کند! اگر دزدی و فساد به اوج خود رسیده ،این پارلمان
باید بپذیرد که خود دزد و فاسدی بیش نیست!
یادت بخیر استاد ،تو چه خوب پارلمان و حکومت را میشناختی!
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افغانستاندرنگاه
داعش در آسیای میانه؛

آنها وحشت میآفرینند
و ما نباید نگران باشیم؟

منبع:واشنگتنپست
نویسنده :لین اودانل
برگردان :حمید مهدوی

منبع :وبسایت «فرغانه» -صفحهی افغانستان
بخش آخر

الکساندر کناوالوف -کارشناس مسایل امنیتی و رییس انستیتوت مطالعات استراتژیک.
وی به این باور است:
خطر داعش ،بیش از همهچیز جدی است .امروزه ،این یک خطر جنگی اساسی برای روسیه
است و در مقایسه با آن ،نه ناتو ،نه آمریکا و نه هیچ جناح دیگر ،برای روسیه تهدیدی به
حساب نمیآید .زیرا که آنها در سطح وسیع ،رویای برپایی خالفت اسالمی را دارند .آنها
اکنون در آسیای مرکزی و بخشهایی از خاک روسیه ،نفوذ کردهاند .به این خاطر ،شکی
نیست که افراد بیشتری از همین مناطق جغرافیایی ،به داعش میپیوندند .برای آنها
مرزی به نام کشور وجود ندارد و عالوه بر آن ،آنها مشکالت مالی هم ندارند .برای مثال،
در عراق داعش چندین پایگاه استخراج نفت را تصرف کر د و بهخوبی از عاید فروش آن،
مستفید شد[ .داعش] در واقع ثروتمندترین سازمان تروریستی است.
کشورهای آسیای مرکزی بدون حمایتهای روسیه یا آمریکا ،نمیتوانند با خطرات این
سازما ن مقابله کنند .اما آمریکا به لحاظ جغرافیایی ،خیلی دورافتاده است .بلی ،آنها تنها
به پرتاب محدود موشکهایشا ن مبادرت میورزند ،نه اینکه نظامیان خود را در صف
جنگ ،پیاده کنند .بدون عملیات زمین ی و بسنده کردن به پرتاب چند راکت ،طرف مقابل
داعش برندهی جنگ نخواهد بود .از سوی دیگر ،روسیه به لحاظ جغرافیایی ،به کشورهای
آسیای مرکزی خیلی نزدیکتر است و همین طور دهههای طوالنی همه و همه در یک
کشور به نام اتحاد شوروی ،به سر بردند .به همین خاطر ،ارائهی کمکهای روسیه برای
مقابله با خطر داعش ،حتمی است .گرچه واقع ًا تابهحا ل خطر داعش و گسترش جنگ در
خاک روسیه ،وجود ندارد.
در مورد یک نوع همکاری مشترک میان روسیه و آمریکا در جنگ علیه داعش ،واقع ًا
تعریف مشخصی نمیتوان کرد .در این ارتباط ،آمریکا خود را در یک شرایط دشوار قرار
داده است .روسیه تجهیزات جنگی کمی دارد که بتواند از طرف خود اقدام کند؟ از طریق
کدام پایگاههای جنگی؟ بلی ،روسیه میتواند .فکر میکنم ،برای این کار ،تنها به همکاری
ی نیاز است .اما در شرایط حال ،من واقع ًا زمینهی
دو کشور از کشورهای آسیای مرکز 
چنین همکاری را نمیبینم .عالوت ًا ،بحران و تنشهایی پیش آمده در اوکراین ،بسیاری از
مسایل را به حاشیه برده است.
***
آرکادی دوب نوف -روزنامهنگار و کارشناس مسایل آسیای مرکزی .او به این باور
است:
عوامل اصلی تهدیدها برای بیثباتی کشورهای آسیای مرکزی ،در اساس عوامل
درونکشوری است .این عوامل عبارت اند از فساد ،فقر ،بیکاری ،مدیریت ناکام ،نیپوتیزم
[خویشتنپرستی] و سمت ...و اگر نظریهپردازان دولت اسالمی قادر به ارائهی یک نوع
معرفت خاص برای مسلمانان مناطق آسیای مرکزی باشند ،همانا رسیدن به آن از طریق
خالفت اسالمی است؛ اما تصویر خیره و ترسناک داعش آن است که دیگران را به عنوان
کافر -از آمریکا تا روسیه -میشناسند و با چنین دیدگاهی ،هرنوع فاجعهای میتواند
رخ بدهد .تهدیدی که متوجه روسیه است ،میبینیم که عوامل افراطگرایی و داعش در
قالب اعمال فردی تروریسم درآمدهاند که به تازگی میتوان نمونههای آنها را در چچن
مشاهده کرد.
پیوستن عدهای از شهروندان کشورهای آسیای مرکزی و همینطور روسیه به صف
جنگجویان داعش ،خیلی وقت است که اتفاق افتاده است .صدها تن از فراریان از
ش میجنگند و عدد
کشورهای آسیای مرکزی و روسیهی شمالی (قفقاز) در صف داع 
آنها ،بیش از آنچه تصور میشود ،افزایش خواهد یافت .در ماه آگست سال گذشته از
طریق پاکستان به افغانستان و سپس از طریق افغانستان (والیت قندوز که با تاجیکستان
همسرحد است) ،عوامل داعش متشکل از دو گروه که در مجموع حدود  120نفر میشدند،
به اینسو منتقل شدند .گفته میشود که بیشتر این جنگجویان اعراب و بومیهای قفقاز
شمالی بوده است .تالش آنها برای احیا و قبوالندن شریعت اسالمی است که در والیت
قندوز افغانستان ،این گروه با مجاهدین محلی مجبور به جنگ شدند و در نهایت ،این
منطقه را ترک کردند.
البته مسلم است که کشورهای آسیای مرکزی نیازمند کمکهای روسیهاند .برخی از
مقامهای این کشورها ،اگر نه با صدای بلند ،با اشاره تقاضایشان را به گوش روسیه
میرسانند .به عنوان مثال ،در آخرین اجالس سران کشورهای مستقل مشترکالمنافع
[ ]СНГکه در مینسک برگزار شد ،بردی محمدف ،رییس جمهور ترکمنستان اذعان
کرد که توان باالیی برای حفظ امنیت منطقهی کشورهای مستقل مشترکالمناف ع ضرورت
است .عشقآباد هم اکنون با خطرهایی از سوی مرز افغانستان مواجه شده است که در زمان
حاضر ،مشغول تقویت این نقطهی مرزی از خاک خود است .در این میان ،تاجیکستان
که بیشترین مرز مشترک با افغانستان را دارد ،به کمکهای اضافی بیشتری نیازمند
است]...[ .
هم اکنو ن روسیه با استفاده از نیروهای مسلح خود برای مقابله با داعش آماده است و
میخواهد هرطور شده از مناطقی که به منافع ملیاش وابسته است ،مراقبت کند .اما
در ارتباط به ایجاد زمینهی همکاری میان روسیه و آمریکا ،تمام احتماالت بعید به نظر
میرسند و تا زمانی که باراک اوباما در کاخ سفید است ،زمینهی هرنوع همکاری میان دو
کشور در راستای مبارزه علیه داعش ،خیلی محدود است .برای همین است که مسکو تحت
هرگونه شرایط خاص از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل استفاده میکند.

دهها هزار تن از پاکستانیها ،پس از عبور از مرز کوهستانی
افغانستان و پاکستان ،برای فرار از حمالت ارتش علیه
شورشیان ،در یک اردوگاه کالن مهاجرین در یک منطقهی
ناامن افغانستان پناهنده شدهاند .افغانها در جریان چندین
دهه به پاکستان فرار کردهاند تا از جنگ و انقالب در امان
باشند؛ اما در ماههای اخیر جریان برعکس شده است و حدود
 60هزار تن از پاکستانیها که بیش از نیم آنها را کودکان
تشکیل میدهند ،در کمپ گالن که حدود  20کیلومتر دورتر
از مرز و در والیت ناآرام خوست واقع شده است ،پناه بردهاند.
ملک عمرالدین ،یک بزرگ قومی که از شهر پاکستانی
داتاخیل به اینجا آمده است ،گفت« :ما میدانستیم که وقتی
عملیاتهای ارتش آغاز شود ،برای یک مدت طوالنی دوام
خواهد کرد»« .آنجا یک منطقه کوهستانی است و شورشیان
در قلمرو خودشان بسیار قوی اند ،پس یافتن و نابودن کردن
طالبان برای حکومت دشوار خواهد بود».
از زمانی که ارتش پاکستان پس از یک مدت طوالنی
تهاجمی را در ماه جون علیه طالبان و دیگر شورشیان آغاز
کرد ،بیش از  210هزار تن از پاکستانیها از مرز عبور کردهاند
واز ایالت مجاور وزیرستان شمالی به افغانستان آمدهاند .این
در حالی است که طالبان و دیگر شورشیان از دیروقت بدینسو
از منطقهی بیقانون قبایلی برای راهاندازی حمالت بر هردو
کشور استفاده کردهاند.
مناطق شرقی افغانستان بعید است پناهگاهی برای آنها باشد.
خوست و والیت همجوارش پکتیکا؛ جایی که اکثر فراریها
پناه بردهاند ،از جملهی خطرناکترین والیتهای کشور اند.
به دنبال خروج نیروهای ایاالت متحده و ناتو ،نیروهای امنیتی
محلی به سختی توانستهاند با طالبان بجنگند و انتظار میرود
شورشیان در فصل بهار حمالت تازهای را راهاندازی کنند.
در گوشهای از اردوگاه ،ماین روبان با لباسهای زرهی آبی
کمرنگشان ساحات پر گرد خاک را میکاوند تا ماینهای
به جا مانده از چندین دهه جنگ را خنثا کنند .اما در داخل
اردوگاه ،تاجران محلی غرفهها را ایجاد کردهاند و محصوالت
تازه میفروشند و به اردوگاه هوای بقا میدهند .پاکستانیها
میگویند که توسط افغانهای محل استقبال شده اند؛
افغانهایی که اکثریتشان در جریان جنگهای گذشته در
آنسوی مرز پناه برده بودند.
حمالت ارتش پاکستان ،پس از یک حملهی شورشیان بر
میدان هوایی بین المللی کراچی ،در ماه جون گذشته آغاز
شد .حکومت به باشندهها هشدار داد که ساحه را ترک کنند
و حدود  93هزار خانواده (نزدیک به  750هزار تن) ،در داخل
پاکستان بیجا شدهاند .ارتش پاکستان میگوید صدها شورشی

مسئول ادارهی مهاجرت سازمان ملل متحد در افغانستان گفت که انتظار ندارد جریان
ورود پناهندگان به افغانستان به این زودیها متوقف شود .وی گفت که بیش از 40
هزار خانواده که هر خانواده به طور متوسط  7.5تن عضو دارد ،از مرز عبور کرده و
به افغانستان آمدهاند .کودکان  58درصد جمعیت اردوگاه گالن را تشکیل میدهند.
نگرانیهای اولیه مبنی بر اینکه شورشیان میتوانند از جریان مردم آواره به عنوان
پوشش برای حرکات مخفیان هیشان استفاده کنند ،فروکش کردهاند .مسئول ادارهی
مهاجرت سازمان ملل در افغانستان گفت« :برداشت راسخ ما این است که کسانی را
که ما از آنها حمایت میکنیم ،ملکیها اند».
را کشته است؛ اما خبرنگاران از رفتن به منطقه منع شدهاند
و امکان آن وجود ندارد تا این درستی یا نادرستی این ادعاها
بررسی شود.
وزیرستان شمالی یکی از هفت منطقهی قبایلی نزدیک به
مرز با افغانستان است؛ جایی که شورشیان محلی و خارجی ،به
شمول طالبان ،القاعده و شبکهی حقانی از دیر وقت بدینسو
از پناهگاه امنی برخوردار بودهاند .این در حالی است که یک
حملهی موازی در منطقهی مجاور و قبایلی خیبر در جریان
است تا شورشیانی که به وزیرستان شمالی فرار میکنند،
تعقیب شوند .این جنگ به بیش از یک دهه قبل برمیگردد و
حکومت پاکستان به صورت پراکنده حمالت را بر شورشیان
راهاندازی میکند و هوایپیماهای بدون سرنشین ایاالت
متحده آنها را از هوا هدف قرار میدهند .شورشیان نیز با
حمله بر نیروهای امنیتی و باشندگانی که به جاسوسی برای
آنها متهم اند ،به این حمالت پاسخ میدهند و در نتیجه
ترس گریبانگیر مردم میشود .شیر ضیا ،یکی از بزرگان
قومی از میران شاه در وزیرستان شمالی گفت« :طالبان شبانه
میآیند و روی سرکها بمبها را جاسازی میکنند و این
بمبها انفجار میکنند و سربازان و هم چنین مردم محل
را میکشند و سپس حکومت میآید که در برگشت به آنها
ضربه وارد کند» .وی گفت« :برای ما مهم نیست که حکومت
یا طالبان کنترول را در اختیار دارد ،ما صرف میخواهیم در
صلح و آرامش زندگی کنیم»« .ما به خاطر جنگ همه چیز
را از دست دادهایم».
ادارههای مربوط به سازمان ملل متحده از نزدیک با مقامهای
والیتی کار میکنند تا برای پناهندگان سرپناه ،غذا ،آب،
مراقبتهای بهداشتی و زمینهی مکتب رفتن فراهم کنند.
گروههای که اخیر به اینجا رسیدهاند ،تعداد زیادی از
خانوادههایی را شامل اند که توسط زنان رهبری میشوند،
چون مردانشان در جای دیگر به دنبال کار اند؛ چیزی که در
اجتماعات پناهنده به ویژه زمانی که منابع کمیاب میشوند،
یک امر عادی است.

مسئول ادارهی مهاجرت سازمان ملل متحد در افغانستان
گفت که انتظار ندارد جریان ورود پناهندگان به افغانستان
به این زودیها متوقف شود .وی گفت که بیش از  40هزار
خانواده که هر خانواده به طور متوسط  7.5تن عضو دارد ،از
مرز عبور کرده و به افغانستان آمدهاند .کودکان  58درصد
جمعیت اردوگاه گالن را تشکیل میدهند .نگرانیهای اولیه
مبنی بر اینکه شورشیان میتوانند از جریان مردم آواره به
عنوان پوشش برای حرکات مخفیان هیشان استفاده کنند،
فروکش کردهاند .مسئول ادارهی مهاجرت سازمان ملل در
افغانستان گفت« :برداشت راسخ ما این است که کسانی را که
ما از آنها حمایت میکنیم ،ملکیها اند».
با این حال ،دیپلماتها و افراد دیگری که با وضع موجود در
مرز آشنا اند ،گفتهاند که باور دارند تعداد اندکی از شورشیان
فراری از جنگ به افغانستان آمدهاند .یک دیپلمات غربی
که نخواست نامش فاش شود ،گفت« :اجتنابناپذیر است
که شورشیان به این سمت میآیند و در نتیجه ،مقامهای
افغانستان با مشکالت مواجه خواهند شد» .این اردوگاه با
اسلحه و موترهای زرهی مجهز میشود و پولیس افغانستان
تالش میکند تا آرامش را حفظ کند و از نظم موترهای حامل
آب و میزهای ثبت اطمینان یابد.
در صنفهایی که در گوشهای از زمینی که بهتازگی از
ماین پاکسازی شده است ،کودکان با صدای بلند انگلیسی
میخوانند .در خارج ،کودکان تازه رسیده که بین سه تا ده
سال سن دارند ،صبورانه انتظار آغاز صنفهایشان را
میکشند .پولیسی که لباس شخصی بر تن دارد و اسلحهی
اتوماتی بر شانهاش انداخته است ،در نزدیکی اردوگاه قدم
میزند .حیاتاهلل خان که ده سال دارد ،گفت که دو ماه قبل
با پدر و مادر و چهار بردارش به اینجا رسید .او دلتنگ موتر
(اسباببازی)اش شده است که نتوانست با خود بیاورد .او پس
از ختم درسش گفت« :اینجا خوش نیستیم»« .ما میخواهیم
به خانههایمان برگردیم .مدرسهها و مکتبهایمان جای
ما ماند .ما اینجا آمدهایم و هیچ چیزی با خود نیاوردهایم».
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جنگ مزه دارد

بشیر یاوری

برای هر شهروند این سرزمین معلوم است که بخش عمدهی
مصارف دولتی و بودجهی عادی و انکشافی کشور از کمکهای
جامعهی جهانی به دست میآید و منابع عایداتی کشور آنقدر
نیست که بتواند مصارف عادی دولت و معاش کارمندان اداری
و نیروهای امنیتی را تأمین کند .در طول سیزه سال گذشته
بیش از چهارصد میلیارد دالر به افغانستان کمک شده است.
بخش بیشتر این کمکها در زمینهی تقویت نهادهای ملکی
و نظامی کشور ،معاش کارمندان ،مشاروان ،نیروهای امنیتی
و نیز بعضی از برنامههای انکشافی به مصرف رسیده است .از
شروع کمکهای جهانی تاکنون ،دولت از چگونگی مصارف
این کمکها به طور همهجانبه نظارت نداشته است و این
کمکها به نام مردم افغانستان مصرف شدهاند؛ اما بیشترین
آن در چرخهی فساد اداری و مالی توسط مقامهای دولتی و
مؤسسات تطبیقکننده حیفومیل شده است .آنچه که نصیب
مردم افغانستان شده است ،تأمین معاش کارمندان دولتی،
نیروهای امنیتی و بعضی از پروژههای توسعهای بوده است که
آنهم به طور ناقص و غیرعادالنه تطبیق شده است.
یکی از عوامل مصرف گزاف بودجه ملی ،پرداخت معاشهای
گزاف به مقامهای بلندپایهی حکومتی و مشاوران آنها و
نهادهای دولتی بوده است .حامد کرزی در طول سیزده سال
حکومتداریاش برای بسته شدن صدای اعتراض مخالفان
سیاسی خویش از این ترفند کار گرفت که چهرههای بانفوذ
سیاسی ،قومی و مذهبی را به عنوان مشاور در بدنهی نظام
گماشت و برای آنها معاش گزاف و امتیازهای دیگری را
اختصاص داد .به این صورت ،معاونان و هر وزیر ،افراد زیادی
را به عنوان مشاور برایشان استخدام کردند و برعالوه،
هرکدام مشاوران خارجی نیز داشتند که بیشترین معاش
را میگرفتند .این مشاوران داخلی از جملهی افرادی بودند
که بیشترین هزینهی دولت صرف معاش و تأمین امکانات
رفاهی آنها گردیده است؛ در حالی که کارمندان دولتی و

ف بودجه ملی ،پرداخت معاشهای گزاف به مقامهای بلندپایهی
یکی از عوامل مصرف گزا 
حکومتی و مشاوران آنها و نهادهای دولتی بوده است .حامد کرزی در طول سیزده سال
حکومتداریاش برای بسته شدن صدای اعتراض مخالفان سیاسی خویش از این ترفند
کار گرفت که چهرههای بانفوذ سیاسی ،قومی و مذهبی را به عنوان مشاور در بدنهی نظام
گماشت و برای آنها معاش گزاف و امتیازهای دیگری را اختصاص داد .به این صورت،
معاونان و هر وزیر ،افراد زیادی را به عنوان مشاور برایشان استخدام کردند و برعالوه،
هرکدام مشاوران خارجی نیز داشتند که بیشترین معاش را میگرفتند .این مشاوران داخلی
از جملهی افرادی بودند که بیشترین هزینهی دولت صرف معاش و تأمین امکانات رفاهی
آنها گردید ه است؛ در حالی که کارمندان دولتی و معلمان و نیروهای امنیتی از کمترین
معاش برخوردارند و معاش آنها ابتداییترین نیازهای زندگیشان را تأمین نمیتواند.
معلمان و نیروهای امنیتی از کمترین معاش برخوردارند و
معاش آنها ابتداییترین نیازهای زندگیشان را تأمین
نمیتواند.
رییس جمهور محمد اشرف غنی در اولین روزهای ریاست
جمهوری خویش گفته بود که مصارف اضافی را از شانههای
دولت برمیدارد و طول و عرض ادارات دولتی را محدود
میکند .تا هنوز از این برنامهی رییس جمهور خبری نیست.
این در حالی است که برای معاون اول ریاست اجرایی،
محمدخان ،یازده نفر مشاور مدنظر گرفته شده است و به
این صورت ،اگر معاون اول رییس اجرایی ،خود رییس اجرایی
و رییس جمهور و معاونانش ،هرکدام به اندازهی معاون اول
ریاست اجرایی یا بیشتر از آن مشاور و چندین سخنگو داشته
باشند ،حقوق اینها هزینهی هنگفتی را بر دوش دولت بار
میکند.
سوال این است که این همه مشاور برای مقامی مانند معاون
ریاست اجرایی ،برای چیست؟ بر اساس کدام نیاز برای او
یازده مشاور در نظر گرفته شده است و برای هریک از آنها
معاش گزافی از بودجهی ملی داده میشود؟ آیا نقشی را که
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این مقامها دارند ،آنقدر کارکردی و اجرایی میباشد که باید
در هر عرصه مشاور داشته باشند تا به آنها مشوره بدهند
که مسئولیتهایشان را بهخوبی انجام دهند؟ اگر یازده
مشاور برای یک مقام دولتی مدنظر گرفته میشود و تمامی
تصمیمها در پرتو راهنمایی مشاورانش صورت میگیرد ،پس
درایت و کاردانی این مقامهای محترم در کجاست؟ برای
یک شخص ساده هم اگر این تعداد مشاور استخدام شود،
بهسادگی میتواند ادعا کند که در عرصهی رهبری دولت
مؤثر است.
بنابراین ،الزم است که رییس جمهور بر بنیاد آنچه وعده
داده بود ،که جلو مصارف گزاف و تجملی را میگیرد و
نظام را اصالح میکند ،از استخدام مشاوران بیشتر برای
وزارتخانهها و مقامهای دولتی جلوگیری نماید .اگر فرض
براین باشد که با گزینش چنین مشاورانی ،مخالفان سیاسی
جذب نظام شوند و جلو مخالفت آنها گرفته شود ،این شیوه
نمیتواند زمینهی مشروعیت حکومت را بیشتر سازد .به
جای آن ،منطقی است که به کارکرد نظام و برچیده شدن
زمینههای فساد اداری و سیاسی از ساختار نظام توجهی شود.

یکی از نامزدهای وزارت سخن شیرینی گفته بود و آن
اینکه تجارت صلح میآورد .اوال ،من فکر میکنم یکی از
عللی که این نامزد نتوانست در مجلس رای کافی بگیرد،
همین سخن گفتنش از صلح بود .صلح با ما زاویهی خوبی
ندارد .هر بار که ما میخواهیم اسپ بنشیند ،خر مینشیند
(با استفاده از ترمینولوژی بُ ُجلبازی) .با صلح بسیاری از ما
کاروبار خود را از دست میدهیم و در اینجا منظور از «ما»
یعنی همین چند هزار نفری است که در جنگ معاشمان
زیاد میشود و در صلح چنان بیمحل میشویم که مردم
در دو متری آدم دستشان را بر سر چشمشان سایبان
میکنند و میگویند« ،هی ،این کیست؟» ثانیا (و بدانید
که هر اوال یک ثانیا دارد ،حتا اگر میانشان فاصله افتاده
باشد) ،من که به تجارت فکر کردم ،به صادرات و واردات
هم فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که از روی آنچه وارد
میکنیم و صادر میکنیم ،بعید است صلحی بیاید:
 آفتابه وارد میکنیم؛ اما تشناب نداریم .فکر کنید کهفردا هر فرد غیور افغان یک آفتابهی پرآب بگیرد و تشناب
بجوید و تشناب نباشد ،چه جنگی در خواهد گرفت .بیادبی
معاف ،ولی فکر میکنید وقتی که افغانها در همان چند
ثانیهی اول دعوا میگویند« ،ای به قبر بابایت بشاشم»،
چرا این طور میگویند؟ از لحاظ انتروپولوژیک ،مجبور هم
هستند .از بس در قبرستان این کار را کردهاند ،ملکهی
ذهنشان شده.
 مهاجر صادر میکنیم و بعد این جناب مهاجر که پایشبه استرالیا و انگلستان و امریکا رسید ،اول میرود یک
مسجد کالن پیدا میکند که مالیش خوب حنجرهی
غرا داشته باشد .آنگاه پای وعظ او آنقدر مینشیند
تروریسم خونش بهشدت باال میرود .یک سال بعد
که
ِ
میبینی که آقا ریش گذاشته تا نواحی ناف و چند تا از
دنیا بیخبر را گروگان گرفته و میگوید« ،همین حاال،
در همین دکانی که من مردم را گروگان گرفتهام ،باید
خالفت اسالمی ساخته شود».
البته این دو مورد فقط نمونه بودند .ولی اگر تو خود حدیث
مفصل خواندن از این مجمل را بلد باشی ،متوجه میشوی
که تجارت زیاد هم صلح نمیآورد .همین یکماه پیش،
یک نفر به یک نفر دیگر پیشنهاد یک تجارت داد و
به او گفت که حاضر است گردهاش را به مبلغ  50هزار
افغانی بخرد .نفر گردهی خود را فروخت و حاال با وجودی
که پول خود را گرفته ،از سر صبح تا شام با مردم جنگ
میکند .علتش هم شاید این است که بیشتر اتفاقات
زندگی ما در گرده میافتند .از گردهکفک شدن در اثر
خنده که بگذریم ،در تمام ممالک از سنگ برای ساختمان
استفاده میکنند؛ اما نوبت که به ما رسید ،گردهی ما سنگ
میآورد .این هم از رابطهی تجارت و صلح.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Jafar Rasouli

اکثر تحصیلکردگان در افغانستان عالقهی بیحد زیاد به
نظریه دادن دارند .لیکن در آمریکا نظریهپردازی کار نهایت
دشوار و نادر است .بسیار بسیار کم کسانی پیدا میشوند که
نظریهی را مطرح کنند .اینها میگویند که باید کسی که
نظریه میدهد ،برای آن دالیل منطقی نیز ارائه کند ،حتا اثبات کند .به همین دلیل است
که نظریهپردازی در این مُلک کار همگانی نیست .چرا که ثابت کردن یک نظریه ،کار
هرکس نیست.
این مردم ویژگیهای جالبی دارند .خیلی ساده زندگی میکنند؛ عامفهم صحبت میکنند؛
به غیر از هنرپیشهها و گروههای مشخص ،مردم زندگی ساده دارند؛ لباس خیلی راحت
میپوشند؛ تعارفات مصنوعی در روابطشان خیلی کم دیده میشوند .رُک هستند که در
فرهنگ ما به گستاخی میماند.
در ادارات هیچ جایی برای مذاکره و بحثهایی که در ادارات ایران یا افغانستان دیده بودم،
شاهد نبودهام .کاری که قانونی است انجام میشود،غیرقانونی است انجام نمیشود .مأمور
که در پشت میز نشسته ،تنها به صفحهی کمپیوتر خود نگاه میکند و جواب میدهد و
دیگر جایی برای چانهزنی هم نیست.
بسیار عملگرا هستند .نتیجه برایشان خیلی مهم است.

ویروس ابوال 'جهش ژنتیکی' پیدا کرده است



Samay Hamed

برخیها « دارا» هستند ،برخیها « نادار» .این «دارا»ها
در عمل «شریک بازرگانی» هم اند و اگر مخالفتی هم با
یکدیگر دارند ،در حد مخالفت روی منافع است؛ اما برای
فریب «نادار»ها این مخالفتهای خود را پوششهای
رنگارنگ میدهند :گاه رهبر قومی میشوند ،گاه رهبر سیاسی و زمانی هم مرشد دینی
و ...روسپیگری سیاسی خصوصیت اینگونه «دارا»ها است ...نه دشمنیشان دوامدار است،
نه دوستیشان .داراها وقتی که باهم توافق کنند ،همراهانِ نادار خود را با هم میخورند
و هنگامی که مخالف اند ،جدا جدا خون و استخوان تهیدستان را نوش جان میکنند.
تا تفاوت «دارا» و «نادار» در این سطح است ،دعوت به هرنوع مبارزهای که آماج آن
شکستاندن این تفاوت سنگین نباشد ،فریب است .نادار باید بتواند «حق» خود را از دارا
بگیرد ،نه «خیرات» و «رشوت» .این مبارزه نیاز به شعور و شور و شکیبایی دارد .نداشتن
شکیبایی و برخورد بسیار احساساتی ،ناشی از نبود شعو ِر الزم است .در جامعهی ما بافتار
اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی به گونهای است که مردم ما را «مجبور» میکند خود جلو
«پیشرفت» خویش را بگیرند و بازیچهی دیگران شوند .این بافتار را میتوان با شعور و
شکیبایی آهسته آهسته «تغییر» داد؛ اما همزمان نباید از برخی از موجهای رادیکالی که گاه
راه صدساله را یکشبه میتوانند بپیمایند نیز غافل ماند.


Daoud Naji

سوگند را چرا میخورند و چگونه میخورند ،مگر سوگند
خوردنی است؟ این سوال سالها در ذهنم بود که سوگند
یا قسم را با «خوردن» چه رابطهای است؟
امروز اما همکارم ،امید پارسانژاد ،به دادم رسید و جواب داد

به این شرح:
در قدیم باور براین بود که راستکاران و درستکاران را گزندی نیست و با همین منطق
سیاووش را در آتش انداختند که اگر درستکار بود ،زنده خواهد ماند ،وگرنه بگذار بسوزد.
با همین منطق ،وقتی به کسی در موضع مهمی شک میکردند ،س م کشندهای میساختند
که اسمش «سوگند» بوده .آنها سوگند را میدادند تا شخص مورد نظر آن را بخورد.
به همین دلیل ،وقتی کسی کامال به راستکاری و درستکاری خود مطمئن بوده ،میگفته:
حاضرم سوگند بخورم.
راستی اینها را گفتم که بگویم ،امروز هشت وزیر جدید افغانستان در ارگ سوگند خوردند.
اما نه به معنای کالسیک آن.


Shahbaz Iraj

ادعا میکردم که این سرزمین (افغانستان) را بهتر میشناسم؛
اما در هر چند سال یکبار آمدن ،این باور سنگشدهی مرا
تکان تکان میداد تا آنکه اکنون و این بار حس کردم
سالها با تصوری از واقعیتی زندگی میکردهام که از بیخ
اشتباه بوده است .مسایل این مملکت متأسفانه تنها و تنها حقوق بشری نیست ،خواستن
و نخواستن دموکراسی یا اسالم طالبانی یا هم اسالم میانهروانه (که طرفدارانش گلویی
برای صدا و زبانی برای بیان برنگزیدهاند) نیست.
برای شناختن این جامعه باید سر سرک شورنخود بخوری تا باخبر شوی کشور نخودفروش
ساالنه سه هزار و هفتصد دالر باید به مالکان شهر بپردازد .در هوای بارانی در شهر قدم
بزنی و به دخترکی گدا که دوستت میگوید« :اگه ده خارج باشه ،چن سال باد مُدل میشه»،
یکصد افغانی بدهی و ازش بخواهی که حتما به خانه برگردد که تا این وقت شام نباید
کودکان بیرون باشند و به یاد دخترت در لندن بیفتی که در همین سن و سال است و
تفاوتها در ذهنت ویران شوند و در مهمانی شبانه نتوانی خودت باشی؛ چرا که توتهی
لوالی خود را بیندازی
جگرت را در حال گدایی دیدهای و از شرم زمانه نتوانستهای روی گ 
و فریادی برکشی که کاخ بیدادها به لرزه درآید.
شناختن این مردم چه سودی به حال کسی دارد که از دستش کاری ساخته نیست.
هنوز مزدوران بیگانه ،هنوز آدمکشان حرفهای و هنوز مدعیان ارزشهای به لجن کشیده
شدهی این سرزمین بر همهچیزت حاکم و چیر ه اند شهباز!


محمدنسیم جعفری

تظاهرات گستردهی مردم جاغوری
امروز ،یکشنبه 12/11/93 ،مردم ولسوالی جاغوری در
اعتراض به ناامنیهای مسیرهای مواصالتی این ولسوالی،
تظاهرات گستردهای را در بازار سنگماشه ،مرکز ولسوالی
جاغوری برگزار نمودند .گفتنی است که در طول  13سال گذشته مردم جاغوری در
مسیرهای «تنگهی اوتله» و «دشت قرهباغ» قربانیهای زیادی دادهاند که در آخرین مورد
از این سلسله قربانیها ،حدود دو هفته پیش ،هشت نفر از اهالی جاغوری در مسیر «تنگهی
ن جانشان را از دست دادند.
اوتله» در اثر انفجار مای 
امید است که که حکومت محلی و مرکزی و مقامهای امنیتی ،صدای اعتراض مردم
جاغوری را بشنوند و برای تأمین امنیت مسیرهای مواصالتی این ولسوالی اقدام نمایند.

محققانی که بر روی همهگیری ابوال در گینه تحقیق
م یکنند ،م یگویند که ویروس ابوال جهش ژنتیکی
پیدا کرده است .پژوهشگران انستیتوت پاستور فرانسه
که تقریبا یک سال پیش شیوع ابوال را شناسایی
کردند ،در حال بررسی این موضوع هستند که آیا این
جهش باعث مسریتر شدن این ویروس مرگبار شده
است یا نه.
محققان کار بررسی خون مبتالیان به ابوال را ب رای یافتن
پاسخ این سوال آغاز کردهاند .تابهحال خون بیست
بیمار مبتال به ابوال در گینه بررسی شده و در ماههای
آینده خون ششصد بیمار دیگر نیز بررسی خواهد شد.
به گفتهی دکتر آناواج ساکونتابای ،متخصص ژنتیک،
ویروس ابوال ویروسی است که بسیار تغییر م یکند:
«ویروس م یتواند طوری تغییر کند که کشندگی آن
کم شود؛ اما قدرت سرایت بی شتری پی دا کند و ما
فعال نگران همین موضوع هستیم»« .ب رای اینکه از
دشمن عقب نمانیم ،باید بفهمیم ویروس چه تغییری
کرده است».
جهش ژنتیکی یا تغییر در ساختار ژنتیکی ویروس
اتفاقی بسیار شایع است .ویروس ابوال از ویروسهای
 RNAاست ،مثل اچآیوی و آنفلوانزا ،یعنی به جای
مارپیچ دو رشتهای  ،DNAمادهی ژنتیکی این
ویروسها تکرشتهای است.
این ویروسها با سرعت بی شتر جهش پی دا م یکنند،
به عبارت دیگر ،با سرعت بی شتری با محیط تطبیق
پیدا کرده یا قدرت سرایت خود را افزایش م یدهند.
دکتر ساکونتابای م یگوید« :ما اکنون مواردی از
بیماری را دیدهایم که بیمار اصال هیچ نوع عالمتی
ندارد»« .ممکن است این افراد بی شتر باعث پ راکندگی
ویروس شوند؛ اما ما هنوز این موضوع را نم یدانیم».
پروفیسور جان بل ،استاد ویروسشناسی دانشگاه
ناتینگهام م یگوید ،هنوز روشن نیست آیا موارد
بدون عالمت بیماری بی شتر شده است یا نه؛ چون
عفونتهای بدون عالمت همیشه اتفاق م یافتند« :هر
چه موارد عفونت در جمعی تهای بزرگتر بی شتر شود،
طبیعی است که ما هم موارد بدون عالمت را بی شتر
م یبینیم».

عالوه ب راین ،دانشمندان نگران این هستند که با
گذشت زمان ،وقتی که ویروس وقت بی شتری داشته
باشد و وارد بدن می زبانهای بی شتری شود ،شاید این
توانایی را پی دا کند که از راه هوا هم منتقل شود .البته
در حال حاضر هیچ نشانهای از چنین پدیدهای وجود
ندارد و هنوز راه انتقال ابوال ،تماس مستقیم با ترشحات
بدن فرد آلوده است.
به گفتهی دیوید ،هیمن متخصص بیماریهای عفونی،
ب رای چنین اتفاقی باید جهش ژنتیکی بسیار عمدهای
اتفاق بیفتد« :تابهحال هیچ یک از ویروسهایی که از
راه خون منتقل م یشوند ،مثل اچآیوی و هپاتیت بی،
نشانهای از اینکه قدرت سرایت از راه هوا را پی دا کرده
باشند ،دیده نشده است».
با این حال ،متخصصان تأکید م یکنند که بسیاری
از جهشهای ژنتیکی ممکن است بر پاسخ ویروس
به دارو یا فعالیت ویروس در جامع هی بشری تأثیری
نگذارند.
جهش ژنتیکی
نویل توردو ،متخصص ویروسشناسی م یگوید« :در
حال حاضر ب رای شناخت تکامل این ویروس ،چه از
نظر گسترش جغ رافیایی و چه از نظر اتفاقات درون
بدن ،باید خیلی بی شتر بدانیم .اما بعضی شواهد
نشان م یدهند ،جهشی اتفاق افتاده است» .به
گفتهی سازمان بهداشت جهانی ،تحقیقات مشابه در
سی رالئون نشان داده که که ویروس ابوال در  ۲۴روز
اول همهگیری جهش قابل مالحظهای داشته است:
«ب یتردید ،سواالت علمی زیادی در بارهی قابلیت
سرایت این ویروس و واکنش آن به واکسین و دارو
و پالسمای درمانی مطرح است».
یکی از دیگر از سواالتی که محققان انستیتوت پاستور
فرانسه سعی دارند به آن پاسخ دهند ،این است که چرا
بعضی از این ویروس جان بدر م یب رند و بعضی نه.
در حال حاضر فقط چهل درصد مبتالیان بهبود پی دا
م یکنند و محققان معتقدند ،شناخت علت این موضوع،
کمک بزرگی به ساخت واکسین ابوال خواهد کرد.
واکسن ابوال
شیوع سریع ویروس مرگبار ابوال ،که فعال درمانی ب رای

آن وجود ندارد ،به تحقیقات ب رای ساخت واکسین ابوال
شتاب زیادی بخشیده است .آزمایش یک واکسین ابوال
تقریبا پنج ماه پیش در آکسفورد انگلستان انجام شد و
سه هفته پیش نیز آزمایش واکسین دیگری در همین
شهر آغاز شد.
قرار است نتایج این تحقیقات بهزودی منشر شود.
همزمان ،چند تحقیق محدودتر دیگر در آمریکا و
سه کشور آفریقای غ ربی ب رای آزمایش واکسی نهای
دیگر در جریان است .شرکت داروسازی «مرک»
نیز اخی را با همکاری یک شرکت آمریکایی دیگر،
نیولینکجنتیکس ،آزمایش واکسین سوم ابوال را در
سویس آغاز کرده است.
در فرانسه نیز محققان انستیتوت پاستور در حال تولید
دو واکسین ابوال هستند که آزمایش آنها روی انسان
سال آینده آغاز خواهد شد .پروفیسور جیمز دی سانتو،
ایمن یشناس انستیتوت پاستور م یگوید« :این ویروس
تهدیدی است در ابعاد وسیع که م یتواند وسعت
جهانی پی دا کند».
«ما فهمیدهایم که ابوال مشکل فقط آفریقا نیست،
مشکل همه است»« .همهگیری فعلی ممکن است
فروکش کند و رفع شود؛ اما در زمان دیگری دوباره
شیوع خواهد یافت .جاهایی که این ویروس م یتواند
در طبیعت مخفی شود ،مثال در بدن جانوران کوچک،
هنوز ب رای انسان تهدید به شمار م یرود».
«بهترین واکنشی که ما م یتوانیم نشان دهیم ،ساخت
واکسینی ب رای تمام مردم دنیاست».
کاهش موارد ابتال
در همین حال ،سازمان بهداشت جهانی روز پنجشنبه
( 9دلو  )1393اعالم کرد شمار مبتالیان جدید به کمتر
از صد مورد در هفته رسیده که کمترین می زان ابتال
از تابستان است« :شیوع ویروس ابوال اکنون وارد
مرحلهی دوم خود شده است و تمرکز از کاهش سرعت
سرایت ،به سمت پایان همهگیری تغییر کرده است».
از زمان شروع همهگیری ابوال در غرب آفریقا ،بیش از
 ۲۲هزار نفر به این ویروس آلوده شده و  ۸۸۱۰نفر در
گینه ،سی رالئون و لیبریا جان خود را از دست دادهاند.
(ب یب یسی)

ترمیم قلب با استفاده از سلولهای بنیادی دیگران

پزشکان یک شفاخانه در اسپانیا با استفاده از
سلولهای بنیادی اهداکنندگان سالم ،توانستند به
طور موفقی تآمیزی قلب قربانیان حمالت قلبی
را ترمیم کنند .این اولین بار است که پزشکان از
سلولهای بنیادی شخص دیگری را ب رای درمان
آسی بهای قلبی استفاده م یکنند.
پزشکان با این روش قلب هفت قربانی حملهی
قلبی را ترمیم کردند .پزشکان شفاخانهی «گرگوریو
مارانون» در اسپانیا قصد دارند از این روش که
فعال در مرحلهی آزمایش بالینی به سر م یبرد،
ب رای درمان  55بیمار استفاده کنند .این پزشکان
در بیانی های اعالم کردند :هفت بیمار با استفاده از
این روش درمان شدند و به رغم آسی بهای بسیار

جدی که به بافت قلبی آنها وارد شده بود ،اکنون در
وضعیت خوبی به سر م یبرند.
پزشکان در این روش ،ب رای اولین بار از سلولهای
بنیادی شخص دیگری ب رای ترمیم آسی بهای وارده
به قلب بر اثر حملهی قلبی ،استفاده کردند .حملهی
قلبی زمانی بروز م یکند که به این ارگان اکسیجن
نرسد؛ مانند زمانی که یک لختهی خونی جلو جریان
خون را به قلب م یگیرد.
به گفتهی محققان ،این روش عالوه بر پیشرفتهای
بسیار مهمی که دارد ،به پزشکان اجازه م یدهد تا
سلولهای بنیادی اهداکنندگانی را که بی شترین
پتانسیل ب رای ترمیم بافت قلب دارند ،انتخاب کنند.
(جام جم آنالین)
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چرا آنچلوتی باید
به ستارگان ریال استراحت بدهد؟

روز شنبه کارلو آنچلوتي در نشست خبري
پس از بازي با سوسيداد اعالم کرد که زمان
استراحت دادن به ستارگان تيمش رسيده
است .این اظهارنظر آنچلوتی ،دقیقا خالف
آنچه بود که او همیشه در نشس تهای خبری
خود عنوان م یکرد .کارلتو حتا پس از حذف
شدن تیمش در کوپا دل ری مقابل اتلتیکو
عنوان داشته بود که بازیکنان تیمش نیازی به
استراحت ندارند و او هی چنوع کمکاری از جانب
شاگردانش در زمین مشاهده نکرده است؛ اما
در پایان بازی با سوسیداد ،اعتراف کرد که
ستارگان تیمش نیاز به استراحت دارند و او
اقدام به استفاده از سیستم چرخشی خواهد
کرد.
کارلتو بیم آن دارد که خستگی بازیکنان
تأثی رگذار ریال ،در ماههای حساس آپریل و
می ،باعث بروز نتایج منفی شده و قهرمانی
اللیگا و لیگ قهرمانان با خطر روبهرو شود.
نگاهی به آمار نیز نشان م یدهد که این اقدام

آنچلوتی اقدامی هوشمندانه است .کارلتو پس
از جذب سیلوا 23 ،بازیکن را در اختیار دارد که
از این میان 14 ،بازیکن بیش از همه مورد
اعتماد او قرار دارند 14 .بازیکنی که بیش از
 1000دقیقه ب رای ریال در این فصل به میدان
رفتهاند :کاسیاس ،کارواخال ،په په ،راموس،
مارسلو ،کروس ،ایسکو ،خامس ،رونالدو ،بنرما،
بیل ،آربلوا ،واران و مودریچ.
از این  14بازیکن 9 ،بازیکن از مرز 2000
دقیقه بازی گذر کردهاند و چنانچه مودریچ نیز
مصدوم نم یشد .او نیز اکنون بیش از 2000
دقیقه ب رای ریال بازی کرده بود ،کما اینکه تا
روز مصدومیتش  1400دقیقه ،آمار دقایق بازی
او بود .کروس با  2727دقیقه ،رونالدو با 2600
دقیقه و بیل با  2479دقیقه بازی سه بازیکنی
هستند که بیش از بقیه ب رای ریال در زمین
حاضر بودهاند .با مشاهدهی این آمار ،م یتوان
دلیل موجهی ب رای استراحت دادن به ستارگان
ریال در بازیهای پیش رو پیدا کرد.



کاستا :مقابل لیورپول
کار اشتباهی انجام ندادم

ديگو کاستا ،مهاجم چلسي عنوان کرد که
در ديدار مقابل ليورپول ،کار اشتباهي انجام
نداده است .پس از درگیریهای کاستا با امره
جان و اشکرتل ،این مهاجم ب رازیل یاالصل با
محرومیتی  3جلس های از سوی اتحادیهی
ل او این
فوتبال انگلیس روبهرو شد .حا 
محرومیت را به کلی اشتباه خواند و عنوان
کرد که خواب راحتی داشته؛ زی را کار اشتباهی
انجام نداده است .او در مصاحبه با دیل یمیل
گفت« :در بارهی اتفاقات سهشنبه ،مهمترین
چیز این بود که وقتی به خانه رفتم ،خواب
راحتی داشتم؛ زی را م یدانستم کار اشتباهی
انجام ندادهام؛ زی را هی چگاه چنین قصدی که
از حرکاتم برداشت شد ،در من نبوده است.
در ویدیوها م یشد به وضوح این را دید ،ولی
این یک محرومیت است و من آن را قبول
م یکنم .مشخصا ناراحت هستم؛ زی را بازی

نخواهم کرد و نم یتوانم به تیمم کمک
کنم ،ولی باید این محرومیت را قبول کنم
و به آن احترام بگذارم .نم یگویم فرشته
هستم ،نه ،م یشد این را دید ،ولی هرگاه
که بازی م یکنم ،به یک سبک است؛ زی را
من اینطور هستم .این کاری است که ب رای
حمایت از خانوادهام باید آن را انجام بدهم و
همچنین ،این کاری است که باید ب رای باشگاه
انجام بدهم .هواداران و کادر فنی این را از
من م یخواهند» .کاستا ادامه داد« :در زمین
همیشه اینگونه خواهم بود .این شخصیت
من است و همیشه رقابت م یکنم .من در
خارج از زمین انسان متفاوتی هستم ،ولی
هی چگاه تغییر نم یکنم .باز هم م یگویم :به
ویدیوی اتفاقات نگاه کنید و هرطور دوست
دارید ،برداشت کنید ،ولی من خواب راحتی
داشتم؛ زی را کار اشتباهی انجام ندادم».



پیگرینی :موقعیتهای خطرناکی داشتیم

مانویل پيگريني ،سرمربي منچسترسيتي پس
از تساوي  1-1تيمش مقابل چلسي ،به انتقاد
از تاکتي کهاي ژوزه مورينيو پرداخت .لویک
رمی در دقیقهی  ،41چلسی را پیش انداخت،
ولی تنها  4دقیقه بعد ،دیوید سیلوا بازی را به
تساوی کشاند تا اختالف امتیاز دو تیم همان
 5امتیاز باقی بماند .گول رمی اولین شوت در
چهارچوب چلسی بود و پیگرینی عنوان کرد
که چلسی مثل تیمهای کوچک بازی م یکند.
او گفت« :فکر م یکنم تیم ما از دقیقهی
اول تا آخر سعی داشت بازی را ببرد .من
به بازیکنانم خیلی افتخار م یکنم؛ زی را بازی
کردن در استمفوردبریج و مقابل صدرنشین
لیگ کار بسیار سختی است .ما موقعی تهای
زیادی داشتیم ،مخصوصا در نیمهی اول
و شایستهی امتیاز بی شتری بودیم .ب رای

همین است که از امتیاز کسب شده راضی
نیستم و از عملکرد بازیکنانم خوشحالم».
پیگرینی ادامه داد« :ما تغیی راتی ایجاد کردیم
که سعی کنیم از فضاهای حریف بی شتر
استفاده کنیم و همچنین در ضدحمالت
مراقب آنها باشیم .نم یتوانستیم فقط حمله
کنیم .فکر م یکنم هردو تیم ،یک سبک
مشخصی دارند .همه م یخواهند در سبکی
که فکر م یکنند بهتر است ،بازی کنند .شما
خب رنگارها سبک چلسی را بررسی م یکنید،
من تیم خودم را .بار دیگر تکرار م یکنم که
به عملکرد تیمم مقابل صدرنشین لیگ برتر
افتخار م یکنم .پیروزی مقابل چلسی در
استمفورد بریج کار سختی است .نم یگویم
تیم ما هجوم یتر بازی م یکند ،من م یگویم
که ما موقعی تهای بهتری در بازی داشتیم».



ادامهی وضعیت مبهم شورله
در استمفوردبریج

آندره شورله دیروز بازهم به عنوان بازيکن
چلسي در استمفوردبريج ظاهر شد ،البته نه
در ترکيب اين تيم .آندره شورله در بازی مهم
این هفتهی تیم چلسی مقابل منچسترسیتی
در ترکیب آب یهای لندنی قرار نداشت؛ اما از
روی سکوها نظارهگر نتیجهی مساوی 1-1
این مسابقه بود .او درست پشت نیمکت
مربیان کنار سسکفابرگاس مصدوم و دیهگو
کاستای محروم نشسته بود.
به نظر م یرسد فصل حضور در لیگ برتر
انگلیس ،در کتاب زندگی شورله بسته شده
باشد .این مل یپوش آلمانی که همواره مورد
ب یمهری ژوزه مورینیو قرار م یگرفت و در

چلسی تبدیل به یک بازیکن نیمکتنشین
شده بود ،اخی را ب رای انتقال به ولفسبورگ با
قراردادی به مبلغ سی میلیون یورو با این تیم
آلمانی به توافق رسید؛ اما مصدومیت ناگهانی
وی اینانتقال را درهالهای از ابهام قرار داد و
رفتن وی به آلمان زمانبر خواهد بود.
دیتر هکینگ ،سرمربی ولفسبورگ ،بعد از
پیروزی  4بر  1تیمش مقابل بایرن مونیخ
گفت که شورله ب رای وی پیامک تبریک
فرستاده است .چلسی هم در پی توافق این
بازیکن با سبزهای ردهدومی بوندسلیگا ،خوان
کوادرادو بازیکن فیورنتینا را ب رای جایگزینی
وی انتخاب کرده است.

هانری :کوادرادو
بازیکن ویژهای است

ي هانري ،اسطورهی آرسنال معتقد است که خوان کوادرادو،
تير 
هافبک کلمبيايي فيورنتينا ،بازيکن ويژهاي است .کوادرادو
در آستانهی پیوستن به چلسی با  33میلیون یوروست و از
این حیث ،بهشدت زیر ذرهبین مطبوعات انگلیسی قرار دارد.
هنری معتقد است که هافبک کلمبیایی در انگلیس درخشان
ظاهر خواهد شد .او گفت« :همه او را در جام جهانی دیدند،
عملکرد خیلی خوبی داشت و به نظرم بازیکن ویژهای است.
او م یتواند ه رکسی را دریبل کند و در واقع یک بال خالق
است .تعداد این سبک بازیکنان زیاد نیست .بازیکنانی که از
کنار خط حرکت کنند ،دریبل کنند و سانتر کنند .به عنوان
یک مهاجم ،چنین همتیمی الزم دارید و فکر م یکنم اگر به
چلسی بپیوندد ،خیلی به نفع این تیم خواهد بود .او کسی را
شگفتزده نخواهد کرد؛ زی را همه او را در جام جهانی دیدند و او
یک استعداد ویژه و خاص است».

ونگر :هدف آرسنال
قهرمانی لیگ برتر است

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال عنوان کرد که تيمش ب راي
قهرماني در ليگ برتر م يجنگد ،ولي ديدي واقعگرا نسبت
به آن دارد .در حالی که گابریل پائولیستا ،مدافع ب رازیلی نیز
به جمع توپچ یها اضافه شده ،آنها در  6بازی اخیر خود 5
پیروزی کسب کردند و در آستانهی بازگشت به جمع  4تیم
برتر هستند .ونگر عنوان کرد که هدف تیمش قهرمانی است،
ولی دیدی واقعگرانه نسبت به آن دارد .او گفت« :قهرمانی در
لیگ هدف ماست ،ولی دید واقعگرانهای نسبت به آن داریم.
م یخواهیم در هر بازی پیروز باشیم ،ولی در حال حاضر14 ،
امتیاز با چلسی فاصله داریم .آنها باید در  5بازی شکست
بخورند و تابهحال ،تنها  2شکست تجربه کردهاند .چیزی که
ما م یخواهیم ،تمرکز روی نمایش و ثبات در نتایج است3 ،
بازیکن ،سانوگو ،پودولسکی و کمپل از خط حملهی تیم ما
جدا شدهاند .بناب راین ،ما با مشکل تعدد بازیکن در خط حمله
روبهرو بودیم .حاال ترکیب خوبی داریم ،مستحکم و قدرتمند.
ولی کیفیت رقابتی که در آن شرکت م یکنیم ،بسیار باالست».

چلسی
قهرمان لیگ برتر خواهد شد

تيري هانري ،اسطورهی آرسنال معتقد است که چلسي
قهرمان ليگ برتر خواهد شد؛ زي را ژوزه مورينيو م يداند ،وقتي
تيمش در بهترين فرم نيست ،چگونه از شکست جلوگيري
کند .اسطورهی آرسنال که در حال حاضر در شبکهی اسکای
اسپورت ،کارشناس فوتبال است ،معتقد است که مورینیو شنبه
شب خوششانس بود که شکستی تجربه نکرد .چلسی با
گولزنی لویک رمی موفق شد در ابتدا پیش بیفتد ،ولی داوید
سیلوا ،بازی را به تساوی کشاند .با این حال،هانری معتقد است
که آب یهای لندنی ،نشانههای مشخصی از یک قهرمان را
دارند .او گفت« :در ابتدا باید به کار بزرگ سیتی احترام بگذاریم.
چه تیمی امسال در استمفوردبریج امتیازی گرفت؟ هیچ تیمی.
آنها به بازی برگشتند .توپ را در اختیار داشتند و موقعی تهای
بی شتری خلق کردند .آنها پیروز نشدند ،ولی نباید فراموش
کرد که حریف چلسی بود .یک امتیاز گرفتند .آیا م یشد بهتر
کار کنند و پیروز شوند؟ شاید .چلسی اینگونه است .شاید
گاهی خوب بازی نکنند ،ولی  0-1پیروز م یشوند .امروز بازی
سختی داشتند ،ولی نباختند .ب رای همین است که فکر م یکنم
آنها در پایان فصل قهرمان خواهند شد».

سیمئونه :واکنشمانبهشکست
مقابلبارسا عالیبود

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو پس از پيروزي  1-3تيمش
مقابل ايبار عنوان کرد که شاگردانش بهخوبي به شکست مقابل
بارسا واکنش نشان دادند .اتلتیکو در دقایق ابتدایی بازی توسط
گریزمان و دو گول از مانژوکیچ 0-3 ،از حریف خود پیش افتاد و
فدریکو پیوواکاری در دقایق پایانی موفق شد یکی از گولها را
جب ران کند و بازی  1-3به پایان رسید .سیمئونه عنوان کرد که
شاگردانش واکنشی «ب ینقص» به شکست و حذف مقابل بارسا
نشان دادند .او گفت« :بازی کردن در این استدیوم اصال آسان
نیست .اگر ایبار اول گول م یزد ...باید خیلی مراقب م یبودیم.
امروز بهترین عملکرد ماریو مانژوکیچ از زمان پیوستنش به
ک داشت و تالش کردیم.
اتلتیکو را شاهد بودیم .او خیلی تحر 
تیم بهخوبی به شکست مقابل بارسا در کوپا دل ری واکنش
ناشان داد و این نتیجه باعث م یشود در اللیگا به جنگیدن
ب رای جام ادامه دهیم» .اتلتیکو با یک بازی بی شتر نسبت به
ریال مادرید 4 ،امتیاز با این تیم فاصله دارد.

لمپارد :از تشویقهای
هواداران چلسی متشکرم

فرانک لمپارد ،هافبک باتجربهی
منچسترسيتي ،پس از تساوي  1-1مقابل
چلسي ،از استقبال هواداران حريف در ديدار
شنبه شب اب راز خشنودي کرد .لمپارد که در
 13فصل حضور در چلسی 211 ،گول ب رای
این باشگاه به ثمررساند ،در دیدار شنبه شب
ب رای اولین بار مقابل تیم سابقش به میدان
رفت.
هرچند تعدادی از هواداران چلسی او را هو
کردند؛ اما او از اینکه مورد تشویق سایر
هواداران قرار گرفت ،خوشحال است .او به
خب رنگاران گفت« :من در مورد امروز خیلی
هیجانزده بودم و البته کمی عصبی .از این
جو لذتبردم .از استقبال هواداران هردو تیم
لذت بردم .هواداران منچسترسیتی با من
فوقالعاده بودند .هواداران چلسی بهدرستی
از تیمشان حمایت کردند و با تشویق من،
کالس باالیشان را به نمایش گذاشتند .از
این لحظه راض یام؛ زی را در پایان فصل گذشته

چنین لحظهای تجربه نکرده بودم و حاال این
اتفاق رخ داد .از آنها به خاطر این تشویق
متشکرم».
سیتی م یتوانست از خستگی چلسی به دلیل
بازی در نیمهنهایی جام اتحادیه استفاده کند و
در دیدار شنبه شببه پیروزی برسد و اختالف
در صدر جدول را کاهش دهد؛ اما این اتفاق
رخ نداد تا همچنان فاصلهی 5-2امتیاز باقی
بماند« .اگر بخواهم عادالنه صحبت کنم،
باید بگویم که چلسی یک دیدار بزرگ در
میانهی هفته داشت که  120دقیقه به طول
انجامید و فکر م یکنم تساوی ب رای آنها
نتیجه بهتری بود؛ زی را برتری  5امتیازیشان
راحفظ کرد.فکر م یکنم در مجموع نمایش
خوبی داشتیم و بازی خوبی بود .م یدانستم
که چلسی م یتواند ب رای مدتیطوالنی دفاع
کند؛ زی را مدتها آنجا بازی م یکردم! شاید این
نتیجه ب رای ما اندکی ناامی دکننده باشد؛ اما
هنوز راهی طوالنی در پیش است».



کلوپ :نباید دایماً
به روزهای خوبمان فکر کنیم

يورگن کلوپ ،سرمربي بورسيا دورتموند ،پس
از تساوي مقابل باي رلورکوزن در اولين ديدار
در نيمفصل دوم بوندسليگا ،از عملکرد
شاگردانش اب راز رضايت کرد .در هجدهمین
هفته از رقابتهای فصل جاری بوندسلیگا،
شنبه شب بایر لورکوزن می زبان بورسیا
دورتموند بود که در پایان دو تیم به تساوی
بدون گول رضایت دادند.
بعد از این بازی یورگن کلوپ ،سرمربی
دورتموند به شبکهی تلویزیونی «اسکای»
گفت« :کامال راض یام .ب رای ما بسیار مهم

است که ب رای رسیدن به ثبات گامهای
کوچکی برداریم .نباید درگیر مسئلهی احتمال
سقوط به دستهی پایی نتر شویم ،نباید مدام
خودمان را با روزهایی که عالی بود ،مقایسه
کنیم .ولی قبول دارم که باید بی شتر حمله
کنیم .امیدوارم از این مرحله عبور کنیم».
راجز اشمیت سرمربی لورکوزن هم گفت« :ما
امروز نشان دادیم که در شرایط خوبی به سر
م یبریم و در نبردهای تن به تن واقعا حرف
ب رای گفتن داشتیم .حتا م یتوانستیم مقابل
این دورتموند قوی ،ب رنده باشیم ،اما نشد».



راموس :نمیتوانم
پیراهن تیمی غیر از ریال را به تن کنم

ریال مادريد در مقابل سوسيداد با اينکه خيلي
زود از ميهمانش عقب افتاد؛ اما با گولهاي
خامس و راموس در نيمهی اول موفق شد تا
ورق بازي را برگرداند و در نهايت نيز با  4گول
مقابل سوسيداد به برتري دست يافت .سرخیو
راموس که گول دوم ریال یها را به ثمر رساند،
در پایان بازی به خب رنگاران گفت« :بدشانس
بودیم که در همان دقیقهی اول گول خوردیم.
باید روی توپهای ارسالی بی شتر کار کنیم.
در محوطهی جریمه ،هر بازیکن باید نفر
مستقیم خود را مهار کند .باید بی شتر در این
زمینه کار کنیم .خوشبختانه بهخوبی نسبت
به این گول واکنش نشان دادیم و در نهایت به

پیروزی که حقمان بود ،دست یافتیم .در سال
 2015از فرم خوبمان فاصله گرفته بودیم
و حاال به تدریج به روند مثب تمان نزدیک
م یشویم .بسیار مهم است که تا انتهای
فصل ،روند بردهایمان را حفظ کنیم .فصلی
طوالنی در پیش است و نباید تمرکزمان را از
دست بدهیم» .راموس در پاسخ به سوالی در
مورد تمدید قراردادش گفت« :هیچ عجلهای
ندارم .نه من و نه باشگاه در این مورد صحبتی
نکردهایم .همه م یدانند که نم یتوانم پی راهن
تیمی غیر ازریال را به تن کنم و دوست دارم
سالها در این تیم بازی کنم .هنوز دو سال
دیگر از قراردادم باقی مانده است».



مویس :گول نزدن بیل
موضوع نگرانکنندهای نیست

ديويد مويس ،سرمربي ریال سوسيداد ،پس از
شکست  1-4تيمش مقابل ریال مادريد ،از
گرت بيل ،ستارهیولزي حريف ،که بار ديگر
توسط هواداران خودي هو شد ،حمايت کرد.
بیل در این دیدار دو موقعیت بسیار خوب را
از دست داد تا ب رای دومین بار دراین فصل
توسط هواداران ریال هو شود.
مویس به خبرنگاران گفت« :گرت بیل

بازیکن فوقالعادهای است .او چند موقعیت
گولزنی داشت و نگرانیای در مورد او وجود
ندارد .مطمئنا او همچنان بازیکن فوقالعاده
خواهد بود» .شاگردان مویس در دیدار مقابل
ریال ابتدا با یک گول پیش افتادند؛ اما در
ادامه با دریافت چهار گول بازی را واگذار
کردند؛ اتفاقی که سرمربی اسکاتلندی دلیل
آن را تفاوت کیفیت دو تیم م یداند.



تالش منچستریونایتد برای جذب هوملس

منچستريونايتد قصد دارد در  24ساعت باقي
لوانتقاالت ،مت هوملس ،مدافع
مانده از نق 
دورتموند را به خدمت بگيرد .در حالی که
لوانتقاالت زمستانی ،ساعات پایانی خود
نق 
را سپری م یکند ،یونایتد در خط دفاع خود
متوجه ضعف و کمبودهای فراوانی شده و
در پی رفع آنهاست .مت هوملس که به
همراه دورتموند در قعر جدول بوندسلیگا قرار

دارد ،م یتواند یکی از بهترین گزینهها ب رای
ی میل»،
شیاطین سرخ باشد .به گزارش «دیل 
منچستر پی شنهادی  37میلیون پوندی ب رای
این مدافع آلمانی به دورتموند ارائه کرده،
ولی به نظر مانع سر راه این انتقال ،خود
هوملس است که قصد دارد تا پایان فصل در
دورتموند بماند و پس از آن در بارهی آیندهاش
تصمیمگیری کند.

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

کابل-مشهد
کابل-تهران
مشهد-کابل

سهشنبه
یکشنبه دوشنبه
7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح 
شنبه چهارشنبه پنجشنبه
7:30صبح 7:30صبح  7:30صبح 
سهشنبه
یکشنبه دوشنبه
1بعدازظهر 3بعدازظهر 3بعدازظهر 
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
4بعدازظهر  10صبح 4بعدازظهر 

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
تهران-کابل
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
4. Group Rates
قیمت
پائین ترین
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
Office: 0093- 202 51 20 51 Skype: Peshgaman.travel
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address: Next to Bakhtar Bank,Pol-e-Sorkh,Karte 3, Kabul Afghanistan.
Address.

دوشنبه  13 دلو  1393 ،سال چهارم  شماره 769

web: www.etilaatroz.com

معترضان در جاغوری :حکومت امنیت راههای مواصالتی ما را تأمین کند

اطالعات روز :صدها تن از استادان ،فعاالن
مدنی ،دانشآموزان و باشندگان ولسوالی جاغوری
والیت غزنی دیروز با راهاندازی تظاهراتی ،از رییس
جمهور و رییس اجرایی خواستند که در قسمت تأمین
امنیت شاهراههای این ولسوالی اقدام کنند .معترضان
هشدار دادند ،اگر به خواستهایشان رسیدگی نشود،
دامنهی اعتراضهایشان را گسترش میدهند.
معترضان با حمل شعارهای رعایت حقوق شهروندی،
تأمین امنیت ،دادخواهی و حاکمیت قانون ،از حکومت
وحدت ملی خواستند که امنیت مسیرهای جاغوری-
گیالن و قرهباغ را هرچه زودتر تأمین کند .تظاهرات
دیروز از مقابل فرماندهی پولیس ولسوالی جاغوری
آغاز و تا محوطهی ساختمان این ولسوالی ادامه یافت.

معترضان از حکومت خواستند ،به صورت قاطع برای
تأمین امنیت و رفاه زندگی مردم جاغوری در این
ولسوالی و مسیرهای مواصالتی آن اقدام نماید و در
مسیر شاهراه پاسگاههای امنیتی ایجاد کند .هادی
بشارت ،استاد تربیت معلم جاغوری در این تظاهرات
گفت ،حکومت به تأمین امنیت شاهراهها و بازسازی
این ولسوالی توجهی نداشته است.
او افزود که مردم جاغوری همواره خواهان حاکمیت
قانون ،دموکراسی ،رعایت حقوق شهروندی و آزادی
بیان بودهاند؛ اما سران حکومت در قسمت این
خواستهای ما بیتوجهی کردهاند .بشارت هشدار داد،
اگر به خواستهای آنان رسیدگی نشود ،باشندگان
جاغوری به حرکت مدنیشان ادامه میدهند.

معترضان در اخیر یک قطعنامهی  7مادهای را نیز
صادر کردند و در آن آمده است ،رییس جمهور،
رییس اجرایی و نهادهای امنیتی برای تأمین امنیت
راههای ولسوالی جاغوری بهزودی اقدام عملی کند.
در این قطعنامه از حکومت وحدت ملی خواسته شده
تا عامالن ماینگذاری در مسیر جاغوری-گیالن را
بازداشت کند.
پیشتر در این مسیر بر اثر برخورد یک موتر با ماین
کنار جاده 9 ،باشندهی جاغوری ،بهشمول پنج عضو
یک خانواده ،جان باختند .در ادامهی قطعنامهی
معترضان جاغوری آمده است ،سران حکومت وحدت
ملی پختهکاری سرک جاغوری-غزنی را در اولویت
کاری وزارت فواید عامه قرار دهد.
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هشت وزیر حکومت وحدت ملی
سوگند خوردند

اطالعات روز :هشت وزیر حکومت وحدت ملی که به روز چهارشنبه هفتهی گذشته از مجلس
نمایندگان رای اعتماد دریافت کردند ،دیروز در ارگ ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد نمودند.
در این مراسم رییس جمهور غنی و رییس اجرایی و معاونان آنان نیز حضور داشتند.
صالحالدین ربانی ،وزیر خارجه؛ اکلیل حکیمی ،وزیر مالیه؛ نورالحق علومی ،وزیر داخله؛
فیروزالدین فیروز ،وزیر صحت عامه؛ داوود شاه صبا ،وزیر معادن و پترولیم؛ فیض محمد عثمانی،
وزیر حج و اوقاف؛ سید حسین عالمی بلخی ،وزیر مهاجران و عودت کنندگان و نصیراحمد درانی،
وزیر احیا و انکشاف دهات ،سوگند وفاداری یاد کردند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد ،آنها سوگند یاد کردند
که به عنوان وزی ر در کابینهی حکومت وحدت ملی ،وظایفشان را در حمایت از احکام دین
اسالم ،رعایت قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان ،تمامیت ارضی ،استقالل و حفاظت حقوق
شهروندان انجام میدهند.
بر اساس این خبرنامه ،پس از مراسم سوگند وفاداری ،محمد اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل برای ۸
ن را تبریک گفتند و برایشان در راستای
تن از وزیران کابینهی حکومت وحدت ملی ،وظایفشا 
خدمتگذاری به مردم ،آرزوی موفقیت کردند .از میان  19نامزدوزیر پیشنهادی ،هشت تن آنان
با نامزد ریاست امنیت ملی از مجلس رای اعتماد دریافت کردند.
قرار است این هشت وزیر امروز رسما کارشان را آغاز کنند .در نشست رایگیری مجلس ده
ی رد شدند .نظیفاهلل ساالرزی ،سخنگوی ریاست
نامزدوزیر پیشنهادی حکومت وحدت مل 
جمهوری دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کار روی معرفی اعضای باقیماندهی
کابینه جریان دارد.

