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اجتماعی-سیاسی  نارسایی های  و  جنگ ها  پرداخته ی  و  ساخته  بیش تر  افغانستان  معاصر  تاریخ 
بوده  روبه رو  انحصارگرایانه  و  رفتارهای خشن  انواع  با  افغانستان  تاریخی،  دوره ی  این  در  می باشد. 
است. نظام های توتالیتر و استبدادی زیادی بر افغانستان حکم رانده اند. در اکثر مقاطع تاریخ، بحث از 
ارزش های مدنی در افغانستان، جرم برابر با مرگ تلقی می شد. دیگراندیشان در افغانستان مدام مورد 
توهین، تحقیر و بدرفتاری قرار گرفته اند. بعد از یازدهم سپتامبر و تأسیس دولت جدید در افغانستان، 
ارزشهای مدنی؛ مانند حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان و رسانه ها، حکومت داری خوب، 
تنوع سیاسی-فرهنگی و... از جمله ی گفتمان های حاکم دست کم در میان فعاالن مدنی و چهره های 
برای  واژگان  این  از  افغانستان همواره  فعاالن عرصه ی سیاست  و  است. دولت مردان  بوده  سیاسی 
قناعت جامعه ی بین الملل استفاده کرده اند. اکنون نیز آنان که حتا باورمند به این ارزش ها نیستند، 
دست کم برای نشان دادن هم سویی با جامعه ی جهانی، طوری وانمود می نمایند  که از طرف داران 
سراپا  قرص این ارزش ها اند. اما به نظر می رسد که از سه جهت هنوز ارزش های مدنی در افغانستان 

با چالش ها و خطرها مواجه است.

1- ساخت اجتماعی واقعیت
جنگ های دوام دار، دورافتادگی افغانستان از بحر، فقدان روابط و تعامالت سیاسی و فرهنگی گسترده 
در گذشته های نه چندان دور، از افغانستان یک کشوِر با ساختارهای شدید سنتی و بسته ساخته اند. 

روابط اجتماعی و کنش های نمادین اجتماعی در افغانستان برگرفته از همان...

بسم اهلل الرحمان الرحیم. این موضوع را می شود از دو زاویه نگاه کرد. از زاویه ی اول؛ با وجودی که 
انتخابات خیلی به درازا کشید، می توان گفت، نفس اهمیت دادن به اعتراضات و نفس این که اعتراض 
و اتهام یکی از طرف ها،-قطع نظر از درستی یا نادرستی اش- با جدیت از طرف مقامات و نهادهای 
ذیربط ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفت، به نحوی به پختگی دموکراسی کمک می کند. به 
این معنا که در آینده کارگزاران انتخاباتی تالش بیش تری در جهت شفاف سازی انتخابات خواهند 
نمود . هم چنین جدی گرفتن اعتراض ها، باعث خواهد شد که طرف های رقیب و بازیگران عرصه ی 
انتخابات نیز در آینده در جریان پروسه ی انتخابات مسئوالنه تر و محتاط تر برخورد کنند. از این زاویه، 
تفتیش صد درصدی آرا که علت اصلِی به درازا کشیدن انتخابات بود، یک امر مثبت تلقی میشود. 
دقیقا به همین دلیل بود که داکتر اشرف غنی بعد از جنجال های تیم اصالحات، تفتیش بی سابقه و 

صد در  صدی آرا را پیش نهاد کرد.
اما از زاویه ی دیگر اگر نگاه کنیم، این نوع جنجال ها می توانند خیلی منفی تلقی شوند. حداقل در آینده 
یک بدآموزی خیلی کالن خواهد داشت و کسانی دیگری نیز پیدا خواهند شد که نتیجه ی انتخابات 
را نپذیرند. با این بهانه که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است، یا انتخابات شفاف نبوده است. 
این بد آموزی با امتیازگیری و امتیازدهی جنجال های انتخاباتی مرتبط است. پس بهتر این بود که 
به جای امتیازگیری و امتیازدهی، تنها به بررسی وسیع و همه جانبه ی اعتراض ها اقدام می شد و به 
نتیجه ی این بررسی ها اکتفا می گردید. من از این منظر با شما موافقم که پذیرش الزامی سهم گیری 

دو طرف بازی در قدرت، ولو تحت نام فریبنده و جذاب وحدت ملی، نوعی برخورد...
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اشرف غنی: 
قانون را بر زورمندان تطبیق می کنم 

چالش ها در برابر ارزش های
 مدنی در افغانستان

ارائه ی چشم اندازی از دولت وحدت ملی
در گفت وگو با اسداهلل سعادتی، عضو مجلس نمایندگان

صفحه 2

پنج افغان در جنگ با مخالفان 
بشار اسد در سوریه کشته شدند

چگونه از سرماخوردگي
 پیش گیري کنیم؟

مسي: به اشتباهات خودمان باختيم
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دشمن اشتباهی
نوبت کرزی

کرزی در روزهای بعد از یازدهم سپتامبر،  تماس سیاسی مطمئن داشت. او معموال با رسانه های 
جهان صحبت می کرد،  حمله های یازدهم سپتامبر را محکوم می نمود و در نکوهش عرب ها و 
القاعده که کشورش را اشغال کرده بودند، سخن می گفت و از مردم افغانستان می خواست که 
در برابر تندروی های آنان بایستند. کرزی می دانست که بعد از 11 سپتامبر باید در میان مردم 
باشد و آنان را متقاعد کند که با ایاالت متحده ی امریکا و جامعه ی جهانی همراه شوند و در 
برابر طالبان برخیزند. درک او از چگونگی راه اندازی قیام مردمی در مقابل طالبان به شکل 
وحشت ناکی محدود بود؛  اما شعور سیاسی او سالم و قوی بود. دیدار او با مسعود در شمال،  
آشنایی او با ظاهر شاه و حلقه اش در روم و هم چنان آشنایی اش با رهبران قبیله ای و مجاهدین 

در سراسر کشور، از او چهره ی شناخته  شده و قابل قبول...
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جزئيات کمک 62 ميليارد دالری امریکا 
به نيروهای امنيتی افغانستان
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برق  پروژه ی  توافق نامه ی  روز:  اطالعات 
مشاور  زاخیلوال،  عمر  میان  هزار«  یک  »کاسا 
اقتصادی اشرف غنی و اسحاق دار، وزیر مالیه ی 
است.  رسیده  امضا  به  واشنگتن  در  پاکستان 
برای  امریکا  ویژه ی   نماینده ی  فلیدمن،  دان 
افغانستان و پاکستان و جیم یانگ کیم، رییس 
بانک جهانی نیز هنگام امضای این توافق نامه 

حضور داشته اند. 
ساالنه  ی  نشست  حاشیه ی  در  توافق نامه  این 
بانک جهانی و صندوق وجهی جهانی در امریکا 
امضا شده است. امریکا و بانک جهانی امضای 

گسترش  برای  مهم  اقدام  را  توافق نامه  این 
کرده اند.  عنوان  پاکستان  و  افغانستان  روابط 
مالیه ی  وزیر  و  غنی  اشرف  اقتصادی  مشاور 
برای  را  توافق نامه   این  امضای  نیز  پاکستان 
مهم  کشور  دو  اقتصادی  پیشرفت  و  روابط 

خوانده  اند.
برق »کاسا یک  پروژه ی  قرار است کار عملی 
بر  شود.  آغاز  میالدی   2015 سال  در  هزار«  
اساس معلومات وزارت انرژی و آب، با تطبیق 
دالر  میلیون   65 ساالنه  افغانستان  پروژه،  این 
هزار«  یک  »کاسا  می آورد.  به دست  عاید 

میگاوات  صد  سه  و  هزار  یک  انتقال  پروژه ی 
از طریق  تاجکستان  و  قرغیزستان  از  آبی  برق 

افغانستان به پاکستان است. 
در نظر است  این برق تولید شده از کشورهای 
و  افغانستان  به  قرغیزستان  و  تاجیکستان 
صد  سه  میان  این  از  شود.  صادر  پاکستان 
قرار  استفاده  مورد  افغانستان  در  برق  میگاوات 
به  آن  دیگر  میگاوات  هزار  یک  و  می گیرد 
پاکستان انتقال خواهد یافت. بر اساس معلومات 
وزارت انرژی و آب، برای عملی شدن این پروژه  

950 میلیون دالر در نظر گرفته شده است.

میلیون   350 پروژه  این  در  افغانستان  سهم 
بانک  بالعوض  کمک های  از  که  است  دالر 
عالوه  برشنا  شرکت  می شود.  تمویل  جهانی 
امنیتی و مراحل  بر مسئولیت ساخت، مدیریت 
تطبیق  مسئولیت  آب،  و  انرژی  وزارت  فعالیت 
عهده  بر  نیز  را  پروژه  این  افغانستان  بخش 
پروژه ی  تطبیق  اقتصادی  کارشناسان  دارد. 
کشور  اقتصاد  برای  را  هزار«  یک  »کاسا  برق 
مهم خوانده؛ اما تأکید کرده  اند که برای تأمین 
امنیت مسیر تطبیق این پروژه تدابیر الزم روی 

گرفته شود.

مشاور  محمدی،  عبدالعلی  روز:  اطالعات 
جمهور  رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  حقوقی 
غنی  اشرف  کابینه ی  در  که  کرد  اعالم  کشور 
منحل  یا  مدغم  موازی  اداره های  و  وزارت ها 
می شوند. او دیروز به رسانه ها گفت، در کابینه ی 
بی هدف  وزارت های  و  اداره ها  از  بعضی  فعلی 
به  هنگفتی  هزینه ی  آن  در  که  دارند  وجود 

مصرف می رسد.
هر چند مشاور حقوقی رییس جمهور مشخصًا 
تأکید  اما  نبرد؛  نام  اداره ها  و  وزارت ها  این  از 
مورد  این  در  آینده  روز   45 مدت  در  که  کرد 
بررسی دقیق صورت می گیرد. این اظهارات در 

از  روز شنبه شماری  حالی مطرح می شوند که 
نیز خواهان کاهش  نمایندگان  اعضای مجلس 
حکومت  در  موازی  اداره های  و  وزارت خانه ها 

شدند.
کشور  در  وزارت   25 اکنون  هم  آنان،  باور  به 
 15 تا   14 از  بیش  که  حالی  در  دارند؛  فعالیت 
نمایندگان  هم،  سویی  از  نیست.  نیاز  وزارت 
مجلس تأکید کردند که در کابینه ی جدید نباید 
به فساد حکومت قبلی گماشته  آلوده  اشخاص 
شوند. مردم و فعاالن مدنی نیز خواهان گماشتن 
افراد شایسته در حکومت جدید اند. قرار است تا 
45 روز دیگر احمدزی کابینه اش را اعالم کند.

جمهور  رییس  حقوقی  مشاور  حال،  همین  در 
این  در  جمهور  رییس  که  می گوید  احمدزی 
گماشتن  مورد  در  را  خود  بررسی های  مدت 
اداره های مستقل تکمیل  وزیران و رییسان در 
مقام های  و  وزیران  تعیین  »برای  می کند: 
گرفته  نظر  در  مشخص  معیارهای  بلند پایه، 
در  که  بود  گفته  پیش تر  غنی  اشرف  شده اند«. 

حکومتش ضوابط بر روابط حاکم خواهد بود.
با فساد  برای مبارزه  بود که  اما هم چنان گفته 
اداری و اصالحات در نهادهای عدلی و قضایی 
می گیر د.  دست  روی  را  الزم  اقدام های  کشور 
اشرف  اظهارات  این  از  مدنی  فعاالن  و  مردم 

اما  کرده اند؛  استقبال  گذشته  روزهای  در  غنی 
را  اظهاراتش  جمهور  رییس  که  دارند  تأکید 

عملی کند و در حد شعار باقی نمانند.
تحلیف  مراسم  از  پس  روز  چند  غنی  اشرف 
تمام وزیران کابینه و والیان را با صدور فرمانی 
سرپرست تعیین کرد. با این حال، مشار حقوقی 
رییس جمهور می گوید، تضمینی وجود ندارد که 
داشته  حضور  جدید  کابینه ی  در  قبلی  وزیران 
کنونی  وزیران  از  اگر  که  افزود  او  اما  باشند. 
غنی  اشرف  ممکن  باشد،  ما  معیارهای  مطابق 

احمدزی با ادامه ی کار آنان توافق کند.

برای  امریکا  بازرسی  اداره ی  روز:  اطالعات 
بازسازی افغانستان )سیگار( جزئیات کمک 62 
میلیارد دالری امریکا به ارتش و پولیس کشور 
را نشر کرد. پیش تر این اداره  گزارشی را منتشر 
سال  از  امریکا  آن،  اساس  بر  که  بود  کرده 
2002 بدین سو نزدیک به 62 میلیارد دالر را به 
نیروهای امنیتی کمک کرده ، اما در آن جزئیات 

زیاد داده نشده بود.
این  کرد،  اعالم  تازه  ای  گزارش  نشر  با  سیگار 
دالری  میلیارد   104 هزینه ی  از  بخشی  مبلغ 
امریکا برای بازسازی افغانستان است. بر اساس 
دالر  میلیارد   61.۷۷ مبلغ  این  از  گزارش،  این 
خدمات،  تدارکات،  تجهیز،  برای  امریکایی 

آموزش، تسهیالت و تعمیر، نوسازی و ساخت 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  زیرساخت های 

هزینه شده است.
امریکا  سنای  مجلس  به  که  گزارش  این  در 
دالر  میلیارد   30.59 که  است  آمده  شده،  ارائه 
میلیارد   ۸.91 توسعه،  و  به حکومت داری  دیگر 
دالر به امور غیرنظامی و 2.۸4 میلیارد دالر دیگر 
اختصاص  افغانستان  در  بشردوستانه  امور  به 
داده شده است. بر اساس این گزارش ، از مبلغ 
امنیتی  نیروهای  به  که  دالری  میلیارد   4۸.23
کشور پرداخته شده، 31.93 میلیارد آن به ارتش 
و 15.94 میلیارد دیگر آن به پولیس ملی کشور 

پرداخته شده است.

آمده  سیگار  گزارش  در  بی بی سی،  از  نقل  به 
است، از مبلغی که به ارتش افغانستان پرداخته 
شده، حدود 12.26 میلیارد آن به امور مراقبت 
به  دیگر  میلیارد   11 از  بیش  و  نگه داری  و 
ارتش  نفر  نقل 195 هزار  و  تجهیزات و حمل 
هزینه شده است. بر اساس این گزارش، 1۸۷ 
هزار پرسونل پولیس نزدیک شش میلیارد دالر 
را در این مدت به مراقبت و نگه داری و بیش از 
سه و نیم میلیارد را در بخش تجهیزات و حمل 
بخش  در  را  دیگر  میلیارد  نیم  و  سه  و  نقل  و 

آموزش هزینه کرده اند.
در گزارش سیگار آمده که ساالنه ده ها میلیون 
دالر در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید 

تجهیزات غیراستاندارد شده است. پیش تر دفتر 
سیگار گزارش داده بود که 16 هواپیمای حمل 
و نقل کمک شده به ارتش کشور به ارزش 4۸6 
میلیون دالر، اوراق شده و به مبلغ 32 هزار دالر 

فروخته شده است.
بزرگ  قدرت های  سایر  که  است  حالی  در  این 
اختیار  در  را  زیادی  کمک های  هم  جهان 
آمار  که  داده  قرار  افغانستان  پولیس  و  ارتش 
این  وجود  با  نیست.  دست  در  آن ها  دقیق 
است  این  انتقادهایی که مطرح شده  کمک ها، 
ده ها  حضور  با  افغانستان  امنیتی  نیروهای  که 
تأمین  به  موفق  کشور،  در  خارجی  سرباز  هزار 

امنیت نشدند.

اطالعات روز: پنج شهروند افغان در روزهای 
گذشته در درگیری با مخالفان بشار اسد، رییس 
کشور  این  پایتخت  دمشق  در  سوریه  جمهور 
روز  عصر  گزارش ها،  اساس  بر  شده اند.  کشته 
خاک  به  ایران  قم  در  افراد  این  اجساد  شنبه 
سپرده شده اند. هویت این افراد عیسی حسینی، 
محمد  غالم  شعبانی،  رئوف  خادمی،  مصطفی 

احمدی و هادی سلیمی اعالم شده است.
نامش  خواست  که  منبع  یک  حال،  همین  در 
گفت،  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  نشود  فاش 
»هادی سلیمی« یکی از این کشته شدگان در 
جاغوری  ولسوالی  خدایداد  منطقه ی  از  سوریه، 

که  می رسانند  گزارش ها  است.  غزنی  والیت 
شدگان  کشته  آمار  گذشته  هفته ی  چند  در 
با  درگیری  در  سوریه  مقیم  افغان   پناه جویان 

مخالفان بشار اسد، افزایش یافته است.
مقام های حکومتی تا کنون در این مورد واکنش 
افزایش  با  پیش  چندی  اما  نداده اند،  نشان 
بودند که سفارت  این مورد گفته  گزارش ها در 
پناه جویان  اعزام  موضوع  تهران  در  افغانستان 
کرد.  خواهد  بررسی  را  سوریه  جنگ  به  افغان 
شکیب مستغنی، سخن گوی وزارت خارجه گفته 
بود: »اگر این موضوع حقیقی باشد، سوء استفاده 

از مجوریت پناه جویان افغان در ایران است«.

در  را  اطالعاتی  مورد  این  در  هنوز  دولت  اما 
اختیار رسانه ها قرار نداده و معلوم نیست که در 
پیش تر  یا خیر.  داده  انجام  تحقیقات  مورد  این 
روزنامه ی امریکایی »وال  استریت ژورنال«  نیز 
مقیم  افغان  پناه جویان  ایران  بود،  داده  گزارش 
امریکایی  دالر   500 پرداخت  با  را  کشور  این 
سوریه  به  و  استخدام  رژیم  برای  ماه،  هر  در 

می فرستد.
زیادی  تعداد   روزنامه،  این  گزارش  اساس  بر 
برای  ایران  سوی  از  که  افغان  پنجاه جویان  از 
درگیری  در  شده اند،  فرستاده  سوریه  به  جنگ 
با مخالفان بشار اسد کشته شده اند. این روزنامه  

آمار دقیقی از کشته شدندگان افغان در سوریه 
بود: »مراسم  داده  گزارش  اما  بود،  نکرده  ارائه 
جنگ  در  که  افغانی  پناه جوی  پنج  جنازه ی 
سوریه کشته شده بودند، در مشهد گرفته شده 

است«.
کرده  رد  را  گزارش ها  چنین  بارها  ایران  دولت 
اکنون  شده،  ارائه  آمارهای  اساس  بر  است. 
بیش از دو میلیون مهاجر افغان در ایران به سر 
و  شهروندان  از  شماری  حال،  این  با  می برند. 
دولت جدید می خواهند  از  مدنی کشور  فعاالن 
که موضوع اعزام پناه جویان افغان از سوی ایران 

به جنگ سوریه را دقیق بررسی کند.

اشرف غنی: قانون را بر زورمندان تطبيق می کنم 2
رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
تطبیق  برای  که  کرد  اعالم  کشور  جمهور 
زورمندان  بر  را  آن  و  دارد  قوی  اراده ی  قانون 
با  دیدار  در  گذشته  روز  او  می کند.  تطبیق  نیز 
اعضای حزب »پیوند ملی افغانستان« در ارگ 
شما  برای  امیدوارم  گفت،  جمهوری  ریاست 
احمدزی  جمهور  رییس  که  باشد  شده  ثابت 
اراده ی قوی  زورمندان،  بر  قانون  تطبیق  برای 

دارد.
عدم حاکمیت قانون و فساد اداری در اداره های 
شمار  به  کشور  در  جدی  مشکالت  از  دولتی 
حاکمیت  بر  تأکید  با  غنی  اشرف  می روند. 
قانون  در حکومتش  که  افزود  در کشور  قانون 
افغان ها به صورت یک سان تطبیق  باالی تمام 

داد که  اطمینان  به مردم  بار دیگر  او  می شود. 
تمام وعده های خود را مرحله به مرحله عملی 

می کند.
رییس جمهور افزود که مطابق وعده های خود، 
یک  آن  در  که  می آورد  به وجود  را  افغانستانی 
افغان با افغان دیگر برابر باشد. اشرف غنی در 
بخش دیگر سخنانش به اختطاف گران هشدار 
داد که زندگی اطفال، تاجران و مردم این کشور 
را به خطر مواجه نسازید. او افزود که حکومتش 
اختطاف گران را تعقیب و جای امن برای آنان در 
باقی نمی گذارد. رییس جمهور احمدزی  کشور 
ارگ محصور و شکار  در  نگذارید  می گوید که 
چاپلوسان شوم. او گفت: »روز گذشته شخصی 
نزدم آمد تا برایم لقبی دهد. من برایش گفتم 

که حاال این القاب را برایم ندهید. آن را زمانی 
بدهید که من به صورت واقعی خدمت مردم را 
کرده باشم و بعد از وفاتم مرا در پهلوی قبر سید 
آبایی ام در قریه ی  یا در هدیره ی  افغان  جمال 

سرخاب دفن نمایید«.
از سویی هم، او بر رشد احزاب ملی تأکید کرد 
را  ملی  منسجم  احزاب  رشد  زمینه ی  گفت،  و 
فراهم می کند. احمدزی تأکید کرد تا پنج سال 
آینده باید20 تن برای کرسی ریاست جمهوری 
وزارت ها،  پست های  احراز  برای  تن  صدها  و 
آماده  کشور  در  والیت ها  و  مستقل  اداره های 

شوند.
داد  هشدار  همسایه  کشورهای  به  غنی  اشرف 
افغانستان  ملی  وحدت  که  بدانید  باید  گفت،  و 

هیچ گاهی متفرق نمی شود. او با اشاره به این که 
تجزیه ی  و  جدایی  شعار  زمانی  هیچ  افغان ها 
کشورشان را نداده اند، گفت که به وحدت ملی 
خود افتخار داریم. این در حالی است که دیروز 
شماری از اعضای مجلس سنا در این زمینه از 

رییس جمهور انتقاد کردند.
برابر  در  احمدزی  غنی  اشرف  گفتند،  آنان 
روشنی  سیاست  پاکستان  مداخالت  و  حمالت 
را ارائه نکرده است. سناتوران از رییس جمهور 
خواستند که برای جلوگیری از حمالت موشکی 
پاکستان سیاست واضحی را روی دست گیرد. 
حمالت پاکستان از چند سال بدین سو بر برخی 
روز  دو  در  تنها  و  دارد  ادامه  شرقی  مناطق  از 

گذشته ۷5 راکت را بر کنر پرتاب کرده است.

امضای توافق نامه ی پروژه  ی »کاسا یک هزار« ميان افغانستان و پاکستان

مشاور حقوقی اشرف غنی:
وزارت ها و اداره های موازی مدغم یا منحل می شوند

جزئيات کمک 62 ميليارد دالری امریکا به نيروهای امنيتی افغانستان

پنج افغان در جنگ با مخالفان بشار اسد در سوریه کشته شدند

پرسش از سرنوشت
 62 ميليارد دالر

در  افغانستان  برای  امریکا  ویژه ی  بازرسی  اداره ی  یا  سیگار 
از  امریکا  متحده ی  ایاالت  که  است  ادعا کرده  تازه ای  گزارش 
نیروهای  به  دالر  میلیارد   62 به  نزدیک  کنون  تا   2002 سال 
امنیتی افغانستان کمک کرده است. سیگار در این گزارش گفته 
که این مبلغ برای تجهیز، تدارکات، خدمات، آموزش، تسهیالت 
و تعمیر، نوسازی و ساخت و ساز زیرساخت های امنیتی افغانستان 
هزینه شده است. این چندمین بار است که دولت امریکا از این 
رقم درشت کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در طول دوازده 
سال گذشته یاد آوری کرده، هرچند که جزئیات دقیق و این که 
نیروهای  به  از چه طریقی  و  مبالغ چگونه، در کدام مواقع  این 
بخش ها  کدام  در  و  مقدار  چه  و  شده  افغانستان کمک  امنیتی 
دولت  است.  نشده  داده  افغانستان  دولت  به  رسیده،  به مصرف 
اشاره می کند که  به فهرست های عمومی و موارد کلی  امریکا 

کمک های مالی آن ها در آن زمینه ها مصرف شده اند. 
62 میلیارد دالر رقم درشتی است که ایاالت متحده ی امریکا ادعا 
اما  افغانستان کمک کرده است.  امنیتی  نیروهای  برای  می کند 
با وجود مصرف این مقدار هزینه ی سنگین، هنوز هم نیروهای 
و کمبودهای  داشته  قرار  مطلق  وابستگی  در  افغانستان  امنیتی 
هوایی  قوای  اکنون  هم  دارند.  مختلف  بخش های  در  زیادی 
و  بوده  فعال  ترانسپورتی  و  جنگی  هواپیماهای  فاقد  افغانستان 
نیروهای زمینی افغانستان از استحکامات، تجهیزات و تسلیحات 
کافی برخوردار نیستند. حال این پرسش طرح می گردد که این 
از سوی چه  و  در کجا ها، چگونه  امریکا  از سوی  مقدار هزینه 
کسانی مصرف شده است. یافتن این پاسخ دشوار و حتا ناممکن 
امریکا  متحده ی  ایاالت  هم  نه  و  افغانستان  دولت  نه  و  است 
به صورت  را  این کمک ها  واقعی  موارد مصرف  واقعا  نمی توانند 

اساسی و روشن پیدا نمایند.
این که  نخست  دارند.  وجود  زمینه  این  در  اساسی  مشکل  دو 
کمک ها  این  مصرف  و  پرداخت  در  امریکا  متحده ی  ایاالت 
خرید  صرف  دالر  میلیون  صدها  است.  نکرده  عمل  صادقانه 
دالر  میلیون  و صدها  شده  بدرد نخور  و  افتاده  کار  از  تجهیزات 
دیگر نیز در قراردادی ها و ساختار های فساد آلود انجوهای داخلی 
و خارجی حیف و میل شده است. بارها سیگار و دولت افغانستان 
ایاالت متحده ی امریکا را متهم به بی توجهی به مصرف درست 
کمک هایش به افغانستان کرده است. همین دو روز پیش سیگار 
امریکایی  نیروهای  می داد  نشان  که  کرد  منتشر  را  گزارشی 
افغانستان  ملی  اردوی  برای  که  نظامی  هواپیمای  باب  شانزده 
خریداری شده بود را به شکل آهن پاره ها به فروش رسانده است.

علت دوم این است که انجوهای بین المللی که مسئول مستقیم 
مصرف میلیاردها دالر کمک های جامعه ی جهانی به افغانستان 
بودند، عامالن اصلی هدر دادن کمک های بین المللی می باشند. 
فساد و اختالس به زودی در تمام آن ها ریشه دوانید و در منظوری 
و تطبیق پروژه ها کمتر به نتیجه و سودمندی آن ها توجه شد. 
از درک کمک های  بازسازی که  انکشافی و  بیش تر پروژه های 
جامعه ی جهانی تأمین می شدند، در راستای عملیات های نظامی، 
اعمال نفوذی های سیاسی و البی های اقتصادی و منطقه گرایی 
سوق داده شدند. بخش عمده ی آن ها صرف پروژه های سطحی 
طالبان  اختیار  در  یا  به زودی  دوباره  و  شدند  ناامن  مناطق  در 
یا هم در جریان جنگ و  قرار گرفتند  و مخالفان مسلح دولت 

عملیات های نظامی تخریب شدند. 
دولت افغانستان هیچ گاهی نتوانست انجوهای خارجی را در امر 
و  امور   بر  و  ساخته  پاسخ گو  بین المللی اش  کمک های  مصرف 
هم  جهانی  جامعه ی  نماید.  جدی  نظارت  آن ها  برنامه های 
نهادهای  و  افغانستان  دولت  انتقادهای  و  نگرانی ها  به  هیچ گاه 
انجوهای  مسئولیت ناپذیری  و  خودسری  با  ارتباط  در  خارجی 
و  ناکارآمدی  مشکل  دلیل،  همین  به  نکردند.  توجه  بین المللی 
نهادها و در کمک های جامعه ی جهانی  این  در  هیوالی فساد 
روز به روز جدی و فربه تر شد. به اندازه ای که اکنون خسارات و 
پیامدهای آن به سرشکستگی و پرونده ی سیاه و شرم آور برای 
اجرا  کنندگان آن تبدیل شده است. اکنون بخشی از هزینه های 
امریکا برای کمک به افغانستان به هدر رفته؛ اما هنوز هم فرصت 
برای بازشناسی ریشه ها و کشف گرداب های فساد باقی است و 
به  دوباره  را  پول های ضایع شده  از  بخشی  تحقیق  با  می توان 
مسیر اصلی اش برگرداند. به شرط آن که ایاالت متحده ی امریکا 
و دولت افغانستان هردو اراده ی قاطعی برای تأمین شفافیت و 

مؤثریت در کمک ها از خود نشان دهند.
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و  جنگ ها  پرداخته ی  و  ساخته  بیش تر  افغانستان  معاصر  تاریخ 
تاریخی،  دوره ی  این  در  می باشد.  اجتماعی-سیاسی  نارسایی های 
روبه رو  انحصارگرایانه  و  خشن  رفتارهای  انواع  با  افغانستان 
افغانستان  بر  زیادی  استبدادی  و  توتالیتر  نظام های  است.  بوده 
مدنی  ارزش های  از  بحث  تاریخ،  مقاطع  اکثر  در  رانده اند.  حکم 
در  دیگراندیشان  می شد.  تلقی  مرگ  با  برابر  جرم  افغانستان،  در 
گرفته اند.  قرار  بدرفتاری  و  تحقیر  توهین،  مورد  مدام  افغانستان 
افغانستان،  در  جدید  دولت  تأسیس  و  سپتامبر  یازدهم  از  بعد 
آزادی  زن،  دموکراسی، حقوق  بشر،  مانند حقوق  مدنی؛  ارزشهای 
و...  سیاسی-فرهنگی  تنوع  خوب،  حکومت داری  رسانه ها،  و  بیان 
و  مدنی  فعاالن  میان  در  دست کم  حاکم  گفتمان های  جمله ی  از 
عرصه ی  فعاالن  و  دولت مردان  است.  بوده  سیاسی  چهره های 
جامعه ی  قناعت  برای  واژگان  این  از  همواره  افغانستان  سیاست 
بین الملل استفاده کرده اند. اکنون نیز آنان که حتا باورمند به این 
با جامعه ی  نیستند، دست کم برای نشان دادن هم سویی  ارزش ها 
جهانی، طوری وانمود می نمایند  که از طرف داران سراپا  قرص این 
ارزش ها اند. اما به نظر می رسد که از سه جهت هنوز ارزش های 

مدنی در افغانستان با چالش ها و خطرها مواجه است.

1- ساخت اجتماعی واقعیت
روابط  فقدان  بحر،  از  افغانستان  دورافتادگی  دوام دار،  جنگ های 
چندان  نه  گذشته های  در  گسترده  فرهنگی  و  سیاسی  تعامالت  و 
بسته  و  سنتی  شدید  ساختارهای  با  کشوِر  یک  افغانستان  از  دور، 
در  اجتماعی  نمادین  کنش های  و  اجتماعی  روابط  ساخته اند. 
سنتی  و  توسعه نیافته  ساختارهای  همان  از  برگرفته  افغانستان 
سرزمین  این  در  اجتماعی  کنش های  و  برداشت ها  می باشند. 
که  می باشند   قالبی ای  نگرش های  یا  تصورات  از  برگرفته  بیش تر 
افغانستان، نیکی و  تلنبار شده اند. اکثریت مردم  در درازنای تاریخ 
بدی را با پیش فرض ها به قضاوت می نشینند. در این واحد سیاسی 
ارزش های  با  مخالفت صریح  در  حتا  که   می باشیم  رفتاری  شاهد 
می شود.  تلقی  هنجارمند  بسیاری ها  برای  اما  است؛  بوده  دینی 
اجتماعی،  نارسایی های  و  بدرفتاری ها  برابر  در  اجتماعی  واکنش 
ارزش های  برای  بزرگی  امید  نمی تواند  که  است  سطحی  بسیار 
علیه  از هولناک ترین جنایات  فروانی  مثال های  نماید.  مدنی خلق 
را  اجتماعی  واکنش  اما سوگ مندانه،  داریم؛  افغانستان  در  بشریت 
یا شاهد نیستیم، یا چنان کمرنگ است که گویای  مصداق واکنش 
چون  ناشیانه ای  و  غیرانسانی  رفتارهای  باشد.  نمی تواند  اجتماعی 
تجاوز جنسی، گوش، بینی و لب بریدن زنان، تجاوز بر کودکان، 
اجباری،  ازدواج های  زنان،  و  با کودکان  بدرفتاری  و  استفاده  سوء 
خبرهای  سرخط  هرازگاهی  و...  خردسالی  در  ازدواج  دادن،  بد 
یک  شاهد  هرگز کسی  موارد،  این  همه ی  با  می شوند.  افغانستان 

در  بی خیالی  همه  این  نمی باشد.  اجتماعی  دادخواهانه ی  واکنش 
قضایای انسانی می تواند  بیان گر ساختار بسته و سنتی و حتا روح 

جمعی مردم افغانستان تلقی شود.
بر همین اساس، با ارزش های مدنی نیز از دریچه ی سنت و گفتمان 
سنتی حاکم رفتار می ّشود. به نظر می رسد که هنوز اکثریت مردم 
ارزش های  و  بشری  دست آورد های  منحیث  ارزش ها  این  به 
جهان شمول نگاه نمی کنند. تصور حاکم این است که این ارزش ها، 
ارزش های جوامع غربی بوده و در مغایرت با ارزش های فرهنگی 
کسی  کمتر  مردم  توده های  بین  در  می باشند.  افغانستان  دینی  و 
بشری  ارزش های  منحیث  ارزش ها  این  به  که  یافت  می توان  را 
روز  هر  افغانی  غرور  به نام  چیزی  افغانستان  در  هنوز  کنند.  نگاه 
بزرگی  سد  همواره  افغانی  دروغین  غرور  این  می گیرد.  قربانی 
علیه ارزش های مدنی بوده است. بنابراین، در نزد توده )به صورت 
اخص( چیزی به نام دموکراسی، حقوق بشر و زیرمجموعه ی آن  به 
رسمیت شناخته نمی شود. بر همین اساس، باورمندی به سنت های 
حاکم بر ارزش های مدنی می چربد. حتا در بین آموزش دیدگان نیز 
بسیاری را می توان یافت که از در مخالفت به این ارزش ها پیش 
اند که ساختارهای اجتماعی در  می آیند. این کنش ها بیان گر این 
تغییر  به آسانی  بافته شده اند  که  تارهای سنت طوری  با  افغانستان 
تعمیم  در  بزرگی  بازدارنده ی  عامل  ساختارها  این  نمی پذیرند.  را 
در  که  می رسد  نظر  به  می رود.  شمار  به  مدنی  ارزش های  دادن 
سیزده سال گذشته هم چنان  افغانستان نتوانست بحث ارزش های 
مدنی را فراتر از سطح سازمان، به جامعه برساند. بر همین اساس، 
تعمیم دادن این ارزش ها منحیث دست آورد بشری بسیار مهم به 

نظر می رسد.

2- نبود صداقت دولت مردان و نخبگان سیاسی
مدنی،  ارزش های  با  مواجهه  در  افغانستان  دولت  صداقت  فقدان 
تعمیم  فراراه  بزرگ  چالش های  از  یکی  گذشته  سال  سیزده  در 
این ارزش ها بوده است. بسیاری از حکومت مداران و دولت مردان 
برای  می کنند.  نگاه  منفی  دید  با  مدنی  ارزش های  به  افغانستان 
ابزاری  مثابه  به  ارزش ها  این  افغانستان،  دولت مردان  از  بسیاری 
می شوند.  تلقی  آن ها  شخصی  منافع  و  دینی  ارزش های  علیه 
سخن  ارزش ها  این  از  دولت مردان  اکثر  که  است  حالی  در  این 
کردن  نهادینه  زمینه ی  در  مذبور  دالیل  به  عمل  در  اما  گفتند؛ 
ننمودند.  ملی، سعی  گفتمان  به یک  ارزش ها  این  تبدیل شدن  و 
برای بسیاری از نخبگان سیاسی، ارزش های جامعه ی دموکراتیک؛ 
چون دموکراسی، شایسته ساالری و حقوق بشر به مفهوم شکست 
این  از  اشخاص  این  از  برخی  می باشد.  آن ها  سیاسی  قرمز  خط 
ارزش ها منافع و موقعیت شخصی خویش را در خطر می بینند. در 
بین اشخاص دولتی در افغانستان، تعداد زیادشان باورمند به عقاید 

دیگراندیشی  اندیشه ی جدید،  باعث  ارزش هایی که  و  بوده  سنتی 
و خردمندی گردد، به مثابه خطر برای موقعیت شان تلقی می شود. 
برای  بگیرند،  پا  افغانستان  در  مدنی  ارزش های  اگر  شک،  بدون 
حتا  ماند.  نخواهد  باقی  جایی  سیاسی،  نخبگان  از  زیادی  تعداد 
ارزش های  با  نیز  کشور  پیشن  جمهور  رییس  که  می رسد  نظر  به 
از  بیش  نرمش  و  پافشاری  نداشت.  خوبی  میانه ی  چندان  مدنی 
گروه های  با  مصالحه  روند  در  قبلی  جمهوری  رییس  اندازه ی 
شورشی را نمی توان  بی ربط به ناباوری ایشان به ارزش های مدنی 
گذشته،  شاه  هر  از  بیش تر  کشور  اول  که شخص  زمانی  دانست. 
در دوره ی کاری اش لویه جرگه )مجلس بزرگان( را دایر می نماید، 
نمی گذارد،  وقع  پارلمان  مثل  قانونی  نهادهای  فیصله های  به  و 
اهمیت  زیاد  قانونی  و  ارزش های مدنی  به  تعبیر کرد که  می توان 
قایل نیست. پر واضح است که جرگه بیش تر یک سنت حاکم در 
واجب االجرا ست.  نیز  فیصله هایش  و  می باشد  پشتون  قبایل  میان 
دارند که  باور  فعاالن مدنی  از  بسیاری  اساس است که  بر همین 
همین  به  شود.  تبدیل  سیاسی  سنت  یک  به  جرگه  لویه  نباید 
قیاس، اربابان دیگر قدرت در برخورد با مسایلی چون ارزش های 
کرزی  حکومت  در  نموده اند.  برخورد  چندپهلو  مدام  دموکراتیک 
کدام  در  کشور  سوم  و  دوم  اول،  بانو های  که  نمی دانست  کسی 
زمانی   سیاسی  نخبگان  از  بسیاری  می بردند.  به سر  خانگی  زندان 
که منافع شخصی و تیمی  شان ایجاب می کرده، با ارزش های مدنی  
هم سو بوده اند؛ اما زمانی که احساس کرده این ارزش ها در مغایرت 

با منافع شان می باشند، با آن مخالفت کرده اند.
از سویی هم، ناکارایی دولت در زمینه های مختلف باعث شده  که 
خوب  حکومت داری  و  انتخابات  به  را  خود  باورمندی  بسیاری ها 
قانون شکنی،  کارشکنی،  قوم گرایی،  اداری،  فساد  بدهند.  دست  از 
بخشی  که  اجتماعی  نارسایی های  و  نابه سامانی ها  سایر  و  ناامنی 
و  سرخوردگی  نوع  یک  می شود،  ناشی  حکومت  ساختار  از  آن  از 
است.  آورده  به بار  مدنی  ارزش های  همه ی  مورد  در  را  بی باوری 
در افغانستان بسیاری از افراد دانش آموخته را می توان یافت که به 

انتخابات و انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی بی باور اند.
ریاست  نامزدان  انتخابات،  دور  هردو  کاروزار  در  نمونه،  به صورت 
جمهوری برای اشاعه ی ارزش های دموکراتیک، طرح روشنی ارائه 
نمی کردند. شوربختانه هردو نامزد  ریاست جمهوری با بیانات گنگ 
سنت  قرمز  خط  مبادا  تا  گذشتند،  موضوعات  این  کنار  از  گذرا  و 

آزرده خاطر گردد.

3- کم کاری نهادهای مدنی
اگر  اما  نیست ؛  مدنی  ارزش های  برای  چالشی  مدنی  نهادهای 
توسعه ی  فرایند  در  چالش زدایی  برای  را  کارایی الزم  نهادها  این 
نهادهای  است.  چالش  یک  خود  باشند،  نداشته  مدنی  ارزش های 

مدنی و حقوق بشری با توجه به عمل کرد سیزده ساله ی شان، به 
نظر می رسد که کارایی بسیار مؤثر نداشته اند. به باور من، کارهای 
به  و  داشته   مقطعی  و  پروژه ای  شکل  بیش تر  مدنی  سازمان های 
تأثیر  کمترین  که   است  صورت  این  در  نبوده اند.  بسنده  هیج وجه 
را در بین توده ی مردم داشته است. برنامه های آموزشی نهادهای 
محدود  آموزش های  بیش تر  مدنی  ارزش های  به  پیوند  در  مدنی 
گرفته اند.  آموزش  تحت  را  اشخاص  اندک  بسیار  تعداد  که  بوده 
شده اند   برگزار  کسانی  برای  بیش ترینه  آموزش ها  این  هم چنان 
که  آنانی  بوده اند؛  مدنی اندیشان  بیش تر  و  باسواد  طبقه ی  از  که 
فقدان  هم،  سویی  از  داشته اند.  باور  بیش  و  کم  ارزش ها  این  به 
ارتباط بسیار گسترده ی مردم با نهاد های جامعه ی مدنی، خود یک 
چالش برای ترویج ارزش های مدنی شده است. بسیاری زمان ها، 
یک  رییس  دیدن  برای  نفر  یک  که  می افتد  اتفاق  افغانستان  در 
نهاد مدنی مجبور می شود که ساعت ها و حتا روزها  انتظار بکشد. 
در این صورت، یک فرد عادی که بیش تر با اربابان ده و مالهای 
برای خودشان  از همه چیز  نیز  بوده و آن ها  سنتی چهره به چهره 
یک  در  می کند.  پیدا  باور  ارزش ها  این  به  کمتر  می سازند،  ابزار 
چنین فضایی است که ارزش های مدنی بیش تر پدیده  های وارداتی 

و بیگانه باقی می مانند.
نگاه  نوع   یا  رفتار  ارزش های مدنی، نحوه ی  برای  آفت ها  از  یکی 
دست اندرکاران و مدیران نهادهای مدنی با مردم می باشد. در بسا 
موارد مرز بزرگی بین کارگزاران نهادهای جامعه ی مدنی و مردم، 
دارد.  وجود  ندارند،  را  مدنی  نهاد  که عضویت یک  حتا کسانی  یا 
یک  نگاه  دارند،  فعالیت  مدنی  نهاد  یک  در  که  اشخاصی  و  افراد 
درجه باالتر از سایر مردم برای خویش قایل اند. حتا در بسا موارد 
از نگاه آن ها کسانی که عضویت یک نهاد مدنی را نداشته باشند، 
این جماعت در برخی موارد  آیند.  به شمار  نمی توانند فعال مدنی 
رسانه ها را نیز انحصار کرده اند و رسانه های افغانستان نیز از همین 
ره گذر در رنج است. رسانه ها، چه نوشتاری یا تصویری، در اکثریت 
یا خارجی می باشند که  داخلی  و سازمان  نهاد  در گرو یک  موارد 
نهادینه ساختِن  برای  بسیار مؤثری  نمی توانند کار  این صورت  در 
ارزش های مدنی انجام دهند. بسیاری از روزنامه ها و مجالتی که 
در کابل چاپ می شوند، یا بر اساس دستور سازمان تمویل کننده ی 
خود، یا بر اساس شناخت شخصی که از افراد دارند، مطالب را نشر 
تا  کابل  معتبر چاپ  روزنامه های  از  نمونه، یکی  به طور  می نمایند. 
این که کسی  البی قوی ای در آن نداشته باشد، هرگز نوشته اش را 
این  باشد.  خیلی هم خوب  مطلب  این که  فرض  به  نمی کند.  نشر 
روزنامه یا بر اساس البی گری مطلب را نشر می کند، یا بر اساس 

شناخت و شهرت یک فرد، سوا  از محتوای مطلب آن.
کار  طریق  همین  به  نیز  ما  تصویری  رسانه های  سان،  همین  به 
و  کارشناسان  نظران،  صاحب  به  که  احترامی  تمام  با  می نمایند. 
افراد  این  از  بسیاری  اما  دارم،  تلویزیونی  برنامه های  تحلیل گران 
خودشان از تحلیل خویش تحلیل ندارند؛ در حالی که یک رسانه 
در  تکرار  چهره ها  تلویزیون ها  در  معموال  کرده اند.  مصروف  را 
تکرار می آیند و حرف های تکراری را تکرار می کنند؛ چون در این 
رسانه ها نیز همان مسئله ی روابط و شناخت فردی حرف نخست 
را می زند. فکر می کنم که افغانستان امروزی افراد تحصیل کرده و 
آموزش دیده و ریزبین به اندازه ی کافی دارد و ما می توانیم از تکرار 
چهره های تکراری جلوگیری کنیم. اما شناخت فردی، روابط تیمی 
و دستور سازمان تمویل کننده، در بسیاری از موارد  تعیین کننده ی 

رفتار و رویه ی رسانه  ای شده است. 
هم  با  مدنی  و  بشری  حقوق  نهادهای   که  است   این  من  تصور 
مانده  بیگانه  مدنی  ارزش های  ره گذر،  این  از  و  ندارند   هماهنگی 
است. رایزنی های این نهادها بیش ترینه برای گرفتن پروژه بوده اند 
بعد  باعث می شود  که  این همه  مدنی.  ارزش های  دادن  تعمیم  تا 
طالیی،  فرصت  و  رسانه ای   باز  نسبتا  فضای   در  سال  سیزده  از 
ارزش های مدنی برای اکثر مردم بیگانه و وارادتی و ضد ارزش های 

دینی تلقی شوند.  

پیش نهادها
ارزش های  منحیث  مدنی  ارزش های  واقعی  به طور  این که  برای 
جهان شمول برای مردم افغانستان به یک گفتمان اجتماعی مبدل 

گردد، چند مورد مهم به نظر می رسند.
و  ارزش ها  با  هم سویی  در  مدنی  ارزش های  1- تعریف 

هنجارهای جامعه )نه پذیرش هنجارها(؛
به  از سطح سازمان  ارزش ها  این  برای تعمیم دادن  2- تالش 

اجتماعی-ملی؛ گفتمان 
3- کنش و واکنش مدنی از سوی سازمان ها و فعاالن جامعه ی 

مدنی؛
4- تالش برای حمایت همه جانبه ی دولت از این ارزش ها؛

در  آن ها  فرستادن  و  آموزگاران  برای  بیش تر  5- آموزش های 
متن جامعه؛

6- باورمندی معطوف به هدف، در نزد افراد منصوب به فعاالن 
مدنی؛

۷- ایجاد فضایی هم گرایی بیش تر بین نهادهای مدنی؛
۸- ارتباط نزدیک بین نهادهای مدنی و مردم.
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چالش ها در برابر ارزش های 
مدنی در افغانستان



جناب سعادتی، چنانچه می دانید، انتخابات 2014 در واقع 
جنجالی ترین انتخابات بود و به درازا کشیده شدن آن، در 
این  با  نتایج منفی زیادی در پی داشت.  سطوح مختلف 
حال، یک تصور این است که دولت وحدت ملی نتیجه ی 
یک توافق سیاسی میان دو طرف بود و رای مردم نقش 
افغانستان  در  روند دموکراسی  آیا فکر می کنید  نداشت. 

شکست خورده است؟
بسم اهلل الرحمان الرحیم. این موضوع را می شود از دو زاویه نگاه کرد. 
از زاویه ی اول؛ با وجودی که انتخابات خیلی به درازا کشید، می توان 
گفت، نفس اهمیت دادن به اعتراضات و نفس این که اعتراض و اتهام 
از  با جدیت  نادرستی اش-  یا  درستی  از  نظر  از طرف ها،-قطع  یکی 
طرف مقامات و نهادهای ذیربط ملی و بین المللی مورد بررسی قرار 
گرفت، به نحوی به پختگی دموکراسی کمک می کند. به این معنا که 
در آینده کارگزاران انتخاباتی تالش بیش تری در جهت شفاف سازی 
انتخابات خواهند نمود . هم چنین جدی گرفتن اعتراض ها، باعث خواهد 
شد که طرف های رقیب و بازیگران عرصه ی انتخابات نیز در آینده 
کنند.  برخورد  محتاط تر  و  مسئوالنه تر  انتخابات  پروسه ی  جریان  در 
از این زاویه، تفتیش صد درصدی آرا که علت اصلِی به درازا کشیدن 
انتخابات بود، یک امر مثبت تلقی میشود. دقیقا به همین دلیل بود که 
داکتر اشرف غنی بعد از جنجال های تیم اصالحات، تفتیش بی سابقه و 

صد در  صدی آرا را پیش نهاد کرد.
اما از زاویه ی دیگر اگر نگاه کنیم، این نوع جنجال ها می توانند خیلی 
منفی تلقی شوند. حداقل در آینده یک بدآموزی خیلی کالن خواهد 
انتخابات  نتیجه ی  که  پیدا خواهند شد  نیز  دیگری  و کسانی  داشت 
گرفته  صورت  تقلب  انتخابات  در  گویا  که  بهانه  این  با  نپذیرند.  را 
و  امتیازگیری  با  بد آموزی  این  است.  نبوده  انتخابات شفاف  یا  است، 
امتیازدهی جنجال های انتخاباتی مرتبط است. پس بهتر این بود که 
به جای امتیازگیری و امتیازدهی، تنها به بررسی وسیع و همه جانبه ی 
اعتراض ها اقدام می شد و به نتیجه ی این بررسی ها اکتفا می گردید. 
من از این منظر با شما موافقم که پذیرش الزامی سهم گیری دو طرف 
نوعی  ملی،  وحدت  جذاب  و  فریبنده  نام  تحت  ولو  قدرت،  در  بازی 
تقسیم  در  از  که  بود  بهتر  است.  دموکراسی  با  غیرمسئوالنه  برخورد 
قدرت درنمی آمدیم. حکومتی که به میان می آمد، همان گونه که در 
آغاز تصور می شد، باید می توانست به طور آزادانه و بدور از کشمکش ها 
نیز  و سهمیه بندی ها، کابینه ی خود را تشکیل دهد و در برابر مردم 
پاسخ گو می بود. حاال اگرچه هردو طرف معتقد به تقسیم نیستند؛ یک 
قدرت  تقسیم  معنای  به  ملی  وحدت  حکومت  که  دارد  وجود  توجیه 
نیست. اما به نظر من، از هر زاویه ای که نگاه کنیم، به نحوی تقسیم 
قدرت صورت گرفته است. این کار، همان گونه که شما اشاره کردید، 
به نفع دموکراسی نبود. از سوی دیگر، این نگرانی نیز وجود دارد که 
ممکن است نوع نگاه سهمیه بندی مضمر در حکومت وحدت ملی بین 
دو تیم انتخاباتی، به نحوی پاشنه ی آشیل این حکومت نیز باشد. اگر 
نگاه  به حکومت وحدت ملی، نگاه سهمیه بندی باشد، تأثیرات این نوع 
نگاه در عمل نیز  به نحوی حکومت وحدت ملی را غیرمؤثر و ناکارا 
خواهد ساخت و اصالحات بنیادی را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت. 
مسایلی چون تضاد داخلی در شیوه ی حکومت داری، نوعی درگیری 
داخلی در مورد احراز پست ها و مسایل مختلف دیگر، هم چنان به حیث 
یک تهدید بالقوه قابل پیش بینی است. اما در عین حال، امیداواری ها  
بیش تر از ناامیدواری ها اند. از طرف دیگر، این نکته را نیز به عنوان 
کسی که در اکثر مذاکرات مهم بین دو تیم حضور داشتم، درک می کنم 
که انعطاف رییس جمهور، معطوف بر منافع کالن افغانستان بود. او 
می دانست که ممکن است، تن دادن به یک حکومت مشترک، تحت 
عنوان حکومت وحدت ملی، به دموکراسی تا حدودی آسیب برساند؛ 
اما از آن طرف اگر اصرار و گذشت ناپذیری صورت بگیرد، ممکن است  
مردم افغانستان نیز  یک جا با دموکراسی قربانی شوند. طالبان در کمین 
بود و حلقات فراوان دیگری نیز، چه در داخل و چه در خارج، فعال شده 

بودند، تا از فضای ِمه آلوِد موجود، آهوی مراد را شکار نمایند.
است.  ملی  وحدت  حکومت  مشروعیت  و  مبنا  دیگر،  مهم  نکته ی 
پرسش به گونه ای بود که گویا به عقیده ی عده ای، منبای حکومت 
وحدت ملی، توافق سیاسی است و بالتبع بی احترامی به آرای مردم و 
قربانی شدن دموکراسی. به نظر من، این برداشت از حکومت وحدت 
ملی درست نیست. حکومت وحدت ملی بر اساس نتیجه ی انتخابات 
شکل گرفت و مشروعیت خود را از آرای مردم می گیرد. برای اثبات 
این ادعا، کافی است  به چگونگی پیشرفت پروسه ی انتخابات، روند 

مذاکرات و مراحل مختلف توافقات بین هردو تیم دقت کنیم.
در زمان سفر اول وزیر خارجه ی امریکا که سنگ بنای توافقات هردو 
تیم گذاشته شد، هم داکتر صاحب اشرف غنی و هم داکتر صاحب 
عبداهلل در کنار هم در رسانه ها ظاهر شدند و با مردم تعهد کردند که 

بعد از تفتیش صد درصدی آرا، زیر نظر نمایندگی ملل متحد، نتیجه ی 
انتخابات را هرچه باشد، می پذیرند.

و  رساندند  امضا  به  کاندیدا  هردو  که  مشترکی  اعالمیه ی  در  دوم، 
چارچوب سیاسی ضمیمه ی آن، به اعتبار پروسه ی انتخابات تأکید شده 
به  انتخابات،  نهایی  نتیجه ی  اعالم  از  بعد  و رییس جمهور منتخب، 

تشکیل حکومت وحدت ملی ملزم شده است.
سوم، در توافق نامه ی نهایی نیز برایند انتخابات مورد نظر هردو کاندیدا 

بوده و در متن توافق نامه به آن تذکر رفته است.
نتیجه ی  رییس جمهور شد،  اشرف غنی  داکتر  این که  نفس  چهارم، 
ریاست  به  سیاسی،  توافقات  از  جایی  هیچ  در  اال  و  است ،  انتخابات 
جمهوری داکتر اشرف غنی اشاره ای نشده است. برعکس، گفته شده 
است که هرکسی رییس جمهور شد، کاندیدای بعدی رییس اجرائیه 
معادله  دقیقا  می بود،  بیش تر  عبداهلل  داکتر  آرای  اگر  یعنی  می شود. 

برعکس می شد  و این همان اعتبار انتخابات و آرای مردم است.
داکتر  امضای  با  ایشان  معاونان  و  عبداهلل  داکتر  تعیین  پنجم،  دلیل 
اشرف غنی است. فرض را اگر بر توافق سیاسی بگیریم، نباید داکتر 
عبداهلل و معاونان ایشان با امضای داکتر اشرف غنی تعیین می شدند. 
این در حالی است که داکتر اشرف غنی و معاونان ایشان با اعتبار نامه ی 
کمیسیون مستقل انتخابات چوکی را احراز کردند که در آن درصدی 

آرا نیز ذکر شده است.
دلیل ششم، تفتیش بی سابقه و صد درصدی آرا  است. مصرف میلیون ها 
از  رای  همه صندوق  آن  انتقال  بین المللی،  ناظر  دالر، حضور صدها 
انرژی، معطل گذاشتن مردم و تحمیل این  والیات، صرف آن همه 
همه هزینه بر کسب و کار مردم و عواید دولت، تنها با هدف مشروعیت 
دولت، اعتباربخشی به پروسه ی انتخابات و مشخص کردن ادعاهای 
مشروعیت  مبنای  سیاسی،  توافق  بنابراین،  است.  توجیه پذیر  تقلب 
نحوه ی  برای  میکانیزمی  تنها  بل که  نیست،  حکومت  ایجاد  اصل  و 

مشارکت، برای مدیریت اختالفات پس از انتخابات است.

که  اند  نگران  سیاسی  مسایل  تحلیل گران  از  برخی 
حکومت وحدت ملی )با یک رییس جمهور و یک رییس 
اجرایی( نتواند جهت مشترکی را بپیماید و احتمال اختالف 
نظر در ادامه ی کار دولت، وجود دارد. منظور شما نیز این 
است که تشکیل حکومت وحدت ملی، پایان نگرانی ها نه، 
بلکه  آغاز نگرانی جدید دیگر است؟ اگر چنین باشد، این 
نگرانی ها چقدر جدی اند و میان دو رهبر دولت جدید، در 

چه زمینه ها اختالف نظر محتمل خواهد بود؟
بلی، نگرانی های تحلیل گران تا حدودی درست اند. من با وجودی که 
با این نگرانی ها شریکم؛ اما این نگرانی ها را آن قدر جدی نمی دانم که 
به یک خطر تمام عیار تبدیل شوند. بستگی دارد به نحوه ی مدیریت 

رییس جمهور و نحوه ی تعامل رییس اجرائیه با ایشان. 
اساسا نگرانی ها از نحوه ی رفتار نخبگان سیاسی افغانستان در گذشته 
ناشی می شود. تجربه در افغانستان نشان داده است که نخبگان سیاسی 
شریک در قدرت کمتر به طور واقعی به اصالحات تن داده اند. احراز 
قدرت، حفظ قدرت و موجودیت حامیان و طرف داران شان در قدرت، 
این  از  ایجاد مؤثریت و اصالحات در دولت.  تا  اولویت جدی تر بوده 
جمهور  رییس  بین  نحوی  به  است  ممکن  که  گفت  می شود  جهت 

و تعدادی از حلقات و عناصر شریک در قدرت از تیم دوم انتخاباتی 
به  است  ممکن  گرفت،  خواهند  محافظه کارانه  حالت  احتماال  که 
نحوی اختالف نظر بروز کند. تا جایی که از رییس جمهور شناخت 
به  به مردم داده اند،  ایشان  نیز وعده هایی که  ایشان و  داریم، عادت 
گونه ای است که باید اصالحات بنیادی در تمام عرصه ها تطبیق شود. 
اصالحاتی که از بخش عدلی و قضایی شروع می شود، در بخش های 
حکومت و اجرایی ادامه پیدا می کند و به سطوح مختلف دولت می رسد. 
واقعاً اگر یک رییس جمهور بخواهد که به طور بنیادی و اساسی دست 
به اصالحات بزند، خواه ناخواه در درون حلقات قدرت کسانی که چشم 
به حفظ و دوام قدرت دوخته اند، منافع خود شان را در خطر می بینند و 
در این صورت، طبیعتاً نوعی از کشمکش ایجاد می شود. این نقطه ای 
به یک شکلی  قدرت  داخل  در  و کشمکش  تضاد  احتمال  که  است 

وجود دارد.
موضوع دومی که می شود به آن اشاره کرد، تشکیل کابینه است. در 
جابه جایی افراد در آغاز و شکل گیری کابینه، ممکن است یک سری 
جنجال ها و چالش ها وجود داشته باشند. ممکن است برخی از حامیان 
رییس اجرایی به نحوی برخی از قدرت را سهمیه ی خود شان تلقی 
کنند و فکر کنند که ما حق داریم به اساس سهمیه وارد قدرت شویم 
و هر کاندیدایی را که ما در پست های عالی دولتی معرفی می کنیم، 
رییس جمهور  نگاه  نوع  می کنم  فکر  بگیرد.  قرار  پذیرش  مورد  باید 
شاید متفاوت تر باشد. در عین حالی که ایشان به تعادل و توازن قومی 
با  ولی  است؛  پابند  و  معتقد  ملی  اصل حکومت وحدت  و  و سیاسی 
آن نوع نگاهی که گویا یک طرف هر کسی را معرفی کند، رییس 
از  مورد،  تا  دو  این  نباشد.  موافق  است خیلی  بپذیرد، ممکن  جمهور 
جمله ی مواردی اند که احتمااًل ممکن است دولت وحدت ملی را کم و 
بیش با چالش روبه رو کنند. ولی از طرف دیگر  اگر نگاه کنیم، همه ی 
این ها بر می گردد به این که واقعاً رییس اجرایی با چه دیدگاهی و چه 
چشم اندازی به حکومت وحدت ملی می نگرد. آیا او می خواهد به عنوان 
به  است،  داده  شعار  که  آن گونه  اصالحات،  حامی  سیاست مدار  یک 
اصالحات واقعی وفادار بماند، یا این که تحت فشار تعدادی از حلقات 
حالت  نحوی  به  خود،  انتخاباتی  تیم  در  شامل  عناصر  و  چهره ها  و 
محافظه کارانه می گیرد و از کسانی حمایت می کند که ممکن است 
گذشته های روشن و درخشانی نداشته باشند. این ها همه مسایلی اند 
که برخی شان بر می گردد به تعامل و نحوه ی رفتار سیاست مداران از 
جمله رییس اجرایی که به شکلی شامل حکومت وحدت ملی است و 

فکر می کند که از یک گروه و جناح سیاسی نمایندگی می کند.

از »همدیگرپذیری«  دکتر غنی در سخنرانی روز تحلیف 
و »عدالت اجتماعی« به عنوان گامی در راستای رسیدن 
همین  و  آگاهان  برخی  اما  زد.  حرف  پایدار«  »صلح  به 
طور تعداد دیگر، از احتمال انحصار قدرت توسط رییس 
نگرانی ها  این  جمهور جدید حرف می زنند. فکر می کنید 

چقدر قابل تأمل اند؟
مشکل افغانستان یا مسئله ی افغانستان در گذشته، انحصار قدرت و 
دید انحصاری نسبت به قدرت بوده است. به خصوص انحصاری که 
بعد قومی داشته است. حاال اگر کسی بخواهد که واقعاً در افغانستان 
موفقیت داشته باشد، هر رییس جمهور و دولت، باید آن نوع نگاه نسبت 

به قدرت و سیاست را اصالح کند. ما در واقع باید به عدالت بیندیشیم 
و زمینه ای را فراهم کنیم که همه ی اقشار جامعه، قطع نظر از قومیت، 
قطع نظر از عقیده، نژاد و مذهب، بتوانند در قدرت به طور برابر سهم 
به طور  همه،  برای  عادالنه  و  مساوی  فرصت های  یعنی  بگیرند. 
کشورهایی  در  که  می دهد  نشان  تجربه  البته  شود.  فراهم  یک سان 
مانند افغانستان که هم کشور چند قومی است و هم به لحاظ تاریخی 
دارای یک تاریخ انحصاری و استبدادی در بخش سیاست بوده است، 
نظر  در  را  قومی  مجموعه های  نحوی  به  اول،  قدم  در  ناگزیریم  ما 
از منظر قومیت  بگیریم. یعنی عدالت را حد اقل در گام های نخست 
تأمین بکنیم. اقوام مختلفی که در افغانستان ساکن اند، در قدرت سهم 
داشته باشند. اما تنها با دید قومی و با سهم دهی قومی در افغانستان 
نمی توانیم به یک عدالت واقعی برسیم. سر انجام، باید از قومیت عبور 
توانایی های  لحاظ  به  اشخاص  و  افراد  که  برسیم  دولتی  به  و  کنیم 
شخصی و فردی خود بتوانند در هر پست به قدرت دسترسی پیدا کنند. 
چون ما اگر نگاه خود را از منظر قومی به قدرت متمرکز کنیم و به 
نحوی عبور از قومیت را در آینده، حد اقل رویش فکر نکنیم، در بهترین 
حالت، طبقه بندی صورت می گیرد. بنابراین، قومی که تصور می شود 
جمعیتش بیش تر است، در باال و اقوام دیگر به ترتیب در پایین و به 
همین شکل ممکن است برخی از اقوام از معادله  حذف شوند. این کار 
در کوتاه مدت و موقتاً شاید یک سری مشکالت را حل کند؛ ولی در 
درازمدت، افغانستان به عبور از این وضعیت نیاز دارد. نگاه ما باید نگاه 
انسانی باشد و نگاه انحصاری نسبت به قدرت را از بین ببریم و به این 
باور برسیم که انسان ها قطع نظر از نژاد و مذهب و قومیت، در قدرت 
سهم بگیرند. من فکر می کنم که یکی از چالش های رییس جمهور 
جدید این است که چگونه می تواند به چند مسأله در افغانستان پاسخ 
دهد. اول، بحث عدالت است که ایشان در چه حد می تواند سوء ظنی 
را که نسبت به دولت مداران در افغانستان موجود است و همه تصور 
می کنند که گویا هر سیاست مداری در چاله ی قومیت فرو می افتد یا در 
مسیر قومیت حرکت می کند، از عرصه ی سیاست دور کند. این نکته 
باید به کلی از اذهان عامه محو شود و مردم به رییس جمهور به چشم 
فردی نگاه کنند که گویا همه به او تعلق دارند و او به همه تعلق دارد. 
رییس جمهور باید این نکته را ثابت کند. در غیر آن، رییس جمهور 
موفقی نخواهد بود. بحث دوم، بحث مبارزه با فساد و اصالحات است. 
در مبارزه با فساد که گاهی رنگ قومی هم می گیرد؛ به طور مثال، شما 
اگر شخصی را که توانایی و رفتار درست ندارد، یا آغشته به فساد است، 
می دهند  قومی  رنگ  غوغا  و  بلوا  با  تعدادی  کنید،  برطرف  بخواهید 
و تصور می کنند که به دلیل تعلق به فالن قوم حذف می شود. این 
هم یک چالش است که طبیعتاً دولت وحدت ملی را تهدید می کند. 
در حالی که در هیچ یک از اقوام افغانستان ما دارای چند تا چهره ی 
محدود نیستیم. چهره های زیاد و مختلف از اقوام مختلف وجود دارند 
که شایستگی هر کاری را داشته باشند. این به شرطی ممکن است که 
سیاست مداران و نخبگان فکری و سیاسی به نحوی مسئوالنه برخورد 
کنند. من فکر می کنم که رییس جمهور می خواهد در تاریخ سیاسی 
افغانستان نامی از خود به یادگار بگذارد که بنیان گذار یک افغانستان 
توسعه یافته و جدید باشد. بعید می دانم او افتیدن در چاله ی قومی را 

حتا به نفع قوم خودش بداند.
... ادامه دارد
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ارائه ی چشم اندازی از دولت وحدت ملی
در گفت وگو با اسداهلل سعادتی، عضو مجلس نمایندگان
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنيد
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یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئوليت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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تـکهچهـــل

سارنوال 
و زندانی

هادی دریابی

سیزده  سال پیش در حالی که تابستان همان سال هیچ برفی 
از  آمد  تقدیر  مشت  بود،  شارتی  خیلی  برق ها  و  بود  نباریده 
پلچرخی  زندان  به  را  وی  و  کرد  کش  نفر  یک  گوش های 
گفته  به وی  ببرد،  زندان  به  را  آن که وی  از  پیش  البته  برد. 
عبید  خانه ی  از  چهارشنبه  فالنی شب  ولد  فالنی  تو  که  بود 
تو  یا  بده  ما  به  را  چیز  آن  یا  دزدیده ای!  چیز  مقداری  کلدار، 
)همان  می زنیم. وی  جایت  به فالن  برده چوب  زندان  در  را 
چه کار  نمی دانست  حالی که  در  بود(  دزدی شده  به  متهم  که 
انداخته شد. هرچه  زندان  به  نبود،  از هیچ چیزی خبر  و  کند 
عذر کرد و هرچه قسم خورد، نشد. هر روز که می گذشت وی 
و  سارنوال  دنبال  هرچه  گذشته!  سال  صد  که  می کرد  فکر 
قاضی گشت، کسی به دادش نرسید. تا این که رییس جمهور 
جدید و چادرپیچ ما به زندان رفت و از حال زندانیان پرسید. 
وقتی کشف کرد که خیلی از این زندانیان بی هیچ محکومیت 
قانونی حتی سیزده سال می شود که در زندان به سر می برند، 
همه ی  پرونده ی  به  که  داد  دستور  قاضیان  و  سارنواالن  به 
به  زندانیان  جای  به  شان  خود  ورنه  کند  رسیدگی  زندانیان 
زندان خواهد نشست. به دنبال این اخطاریه و به نقل از وی 
)همان زندانی(، وضعیت فرق نموده. وی در حالی که اشک از 
بود و مثل چای سبز معلوم می شد  چشمانش جاری شده گی 
به ما گفت: حاال وضعیت فرق کرده. قباًل ما مثل سگ دنبال 
حاال  نمی رسیدیم  جای  به  و  می گشتیم  قاضی  و  سارنوال 
سارنواالن مثل سگ به دنبال پرونده ی ما می گردد. امیدوارم 
به جایی نرسند. وی از رییس جمهور جدید راضی بود و دعا 
می کرد که خدا مادر این رییس جمهور را خیر بدهد که چقدر 
دوست  که  کرد  عالوه  وی  آورده.  بدنیا  جمهور  رییس  خوب 
دارم روزی این سارنوال خر را به جای خودم در کنج زندان 
زندان  در  من  جای  به  یک شب  حتی  او  اگر  می دانم  ببینم. 
وی  کشید.  خواهد  زجر  گاو  بسیار  گاوی  یک  مثل  بخوابد، 
و  اما سارنوال  نیارد  پلچرخی  زندان  را در  می گفت خدا سگ 
قاضی را بیاورد. تمام سارنوال ها و قاضیان را نیاورد بلکه یک 
ما  سرنوشت  با  سال ها  این  تمام  در  که  بیاورد  را  شان  تعداد 

بازی کرده. 
وی می گفت به آینده امیدوار است. می گفت همین که رییس 
جمهور نصف آشپزان را رخصت نموده و نصف دیگر را دستور 
در  عسل  دیگر  بار  اگر  و  نیاورد  ارگ  به  را  عسل  که  داده 
ارگ دیده شود، آشپزان را به جای عسل بشقاب خواهد کرد، 
خودش نشانه های تغییر است. وی می گفت ترس خوب چیز 
است. قباًل سارنوال و قاضی یک رقم پوز می گرفت که بگویی 
فشار  که  حاال  اما  می کند  خالی  روده  باد  این ها  برای  اوباما 
آمده، یک رقم جست و خیز دارند که فقط هر صبح به فالن 
کنم  عرض  چه  این  از  بیشتر  باشند!  زده  چوب  این ها  جای 
خدمت تان! فعاًل که اوضاع خوب است. دیشب مادرم را خواب 
دیدم، مادرم وقتی شنید من زندانی شده ام و چند سال تیر شد 
و من خالص نشدم، ُمرد! اما دی شب خواب دیدم. در خواب 
به من گفت که مادر سارنوالت نیز مرده، امروز بوالنی پخته 
و مرا هم دعوت کرده، قباًل هیچ شناختگی نمی داد اما امروز 
آزاد  خودش آمد و قاصدی کرد. بچیم زیاد ده غمش نباش! 
که شدی بخیر، خانه که رفتی سیل کو گاو زنده است یا نه، 

اگر زنده بود نام گاو را سارنوال بگذار! 

کرزی در روزهای بعد از یازدهم سپتامبر،  تماس سیاسی مطمئن داشت. او معموال با 
رسانه های جهان صحبت می کرد،  حمله های یازدهم سپتامبر را محکوم می نمود و در 
نکوهش عرب ها و القاعده که کشورش را اشغال کرده بودند، سخن می گفت و از مردم 
افغانستان می خواست که در برابر تندروی های آنان بایستند. کرزی می دانست که بعد از 
11 سپتامبر باید در میان مردم باشد و آنان را متقاعد کند که با ایاالت متحده ی امریکا 
و جامعه ی جهانی همراه شوند و در برابر طالبان برخیزند. درک او از چگونگی راه اندازی 
او  اما شعور سیاسی  قیام مردمی در مقابل طالبان به شکل وحشت ناکی محدود بود؛  
سالم و قوی بود. دیدار او با مسعود در شمال،  آشنایی او با ظاهر شاه و حلقه اش در روم 
و هم چنان آشنایی اش با رهبران قبیله ای و مجاهدین در سراسر کشور، از او چهره ی 
شناخته  شده و قابل قبول برای طرف های مختلف در کنفرانس بن ساخته بود. کنفرانس 
بن به حمایت سازمان ملل برای تصمیم گیری در باره ی روند انتقال در دوران بعد از 
طالبان  برگزار شده بود. قوی ترین جناح در شمال، اتحاد شمال، پذیرفت که یک رهبر 
حیث  به  کرزی  به  آنان  و  بود  خواهد  پذیرفتنی تر  افغانستان  مردم  اکثر  برای  پشتون 
کسی می نگریستند که می توانند با او کار کنند،  شاید هم به این دلیل که او چهره ی 
قدرت مندی نبود. در ماه دسامبر سال 2001،  زمانی که کرزی به عنوان رهبر حکومت 
موقت تعیین شد،  اکثر مردم عادی افغانستان هرگز نام او را نشنیده بودند. اما او با تمام 
رهبران سیاسی و مجاهدین و نیز دیپلمات های غربی و اداره های استخباراتی آشنا بود. 
او در روز سیزدهم دسامبر توسط یک هلی کوپتر امریکایی وارد کابل شد. کاکایش و 
گروه  کوچکی از افراد غیر مسلح او را همراهی می کردند. قوانین پرواز این هلی کوپتر 
امریکایی آن قدر سخت گیرانه بود که حفیظ اهلل خان از آن چنین یاد کرد: »ما حتا یک 
آنان هزارها مرد  بودند که  به کرزی پیش نهاد کرده  نداشتیم.« قندهاری ها  چاقو هم 
مسلح را آرایش خواهند داد تا امنیت او را از راه زمینی تأمین کنند. اما کرزی آگاه بود 
که نیروهای اتحاد شمال به فرماندهی بازجوی قبلی اش،  جنرال فهیم،  پایتخت را در 
»او }کرزی{ گفت  کرد. حفیظ اهلل خان گفت:  رد  را  آنان  پیش نهاد  و  دارند  کنترول 
که اگر ما با این نیرو به کابل برویم، باعث ایجاد بعضی ناراحتی ها خواهد شد. او کار 
درست انجام داد. فهیم همه چیز را در کنترول داشت و پرهیز از برخورد ناممکن نبود. 
اما سرانجام،  تمام اسلحه و هواپیماها را برای دولت  نیاوردیم،   با خود  ما هیچ چیزی 
گرفتیم. }این کار ما{ باعث وحدت مردم افغانستان نیز شد.« این مسافران هنگامی 
که از هلی کوپتر بیرون شدند و با اعضای اتحاد شمال احوال پرسی کردند،  تا حدودی 
عصبانی بودند؛  اما استقبال از آنان گرم بود. »شمالی ها }اعضای اتحاد شمال{ بسیار 
خوشحال بودند. آنان از ما استقبال کردند و کرزی با رهبران نشست و ما با دیگر افراد.«

را تسهیل و  اواخر سال 2001  در  قدرت  انتقال  دیپلماسی اش،   با  بدون شک،  کرزی 
مالیم کرد. او در اطراف شهر نزد رهبران جبهه ی متحد که قرارگاه ها و وزارت ها را قبال 
گرفته بودند،  رفت و خواستار پشتیبانی شان شد. او از کسانی که به خاطر حذف شدن از 
کنفرانس بن، ناراحت بودند،  دل جویی کرد. برهان الدین ربانی که مجبور می شد به خاطر 
کرزی کنار برود،  یکی از آنان بود. تا پیش از برگزاری مراسم سوگند کرزی،  هردو مرد 
در همسایگی یک دیگر در داخل مجتمع قصر ریاست جمهوری زندگی می کردند. کرزی 
زندگی  رییس جمهور  اقامت گاه عصری تِر  در  ربانی  و  پیشین شاهی  قصر  حویلی  در 
می کرد. با این حال، اعتبار نگه داشتن ربانی در کنارش به کرزی نسبت داده می شد. این 
سیاست مدار پیر،  در ده سال آینده تا هنگام کشته شدن توسط یک بمب گذار انتحاری 

در سال 2011، برای کرزی منبع پشتیبانی و مشوره بود. 
گروه های  از  میزبانی  برای  را  او ساعت ها  بود.  ارتباطات شخصی اش  در  قوت کرزی 
افغانستان،   مردم  رواج های  اساس  بر  که  می کرد  سپری  افغانستان  سراسر  از  بزرگان 
برای نشان دادن احترام و وفاداری شان به رهبر جدید،  نزد او می آمدند. آن ها از کرزی 
می خواستند که نیروهای خارجی حافظ صلح را در افغانستان نگه دارد و حتا حضور آنان 
را در سراسر کشور گسترش دهد تا ثبات تحکیم یابد و از بروز جنگ داخلی جلوگیری 
شود. او میان جناح های مجاهدین که بعد از سرنگونی طالبان خود را احیا کرده بودند 
قومی سهمی  گروه  هر  به  و  بودند  کرده  تقسیم  را  امنیتی  قرارگاه های  و  حکومت  و 
و  کرزی  از  افغانستان  مردم  از  زیادی  شمار  کرد.  ایجاد  موازنه  بودند،   داده  قدرت  از 
حمایت  کنندگان غربی او از برگرداندن جنگ ساالران و فرماندهان که متهم به نقض 
حقوق بشر هستند،  انتقاد کرده اند. اما اداره ی بوش،  آنان را برای ثبات افغانستان مهم 
می دانست. آنان نمی خواستند که مردم افغانستان بین خود بجنگند و این موضوع به 
روی کرد اصلی کرزی در سیاست تبدیل شد. او می خواست که از تمام مردم افغانستان، 
به شمول طالبان، نمایندگی کند و آنان را زیر یک خیمه گرد هم بیاورد. این سیاست او،  
نوعی از سیاست قبیله ای بود که کرزی از پدرش آموخته بود. این نوع سیاست،  یک 

نظام مشورتی است که برای برقراری صلح بین منافع متضاد طراحی شده است. 
این سیاست او برای حیات خود او به حیث رییس جمهور به اندازه ی حیات کشورش 
والیت های  در  امنیتی  منصب های  و  والیت ها  وزارت ها،  مقام   کرزی  بود.  مهم 
افغانستان را تقسیم کرد و برای خوشنود کردن هزاره ها و پنجشیری ها که گروه های 
قدرت مند مجاهدین را تشکیل می دادند،  دو والیت نو ایجاد کرد. در این جا بود که 
کرزی در سیاست بازی های داخلی،  بر دیگران تفوق یافت. او نستوهانه در این راه 
کار کرد و با دقت شگرفی در جزئیات آن نگریست. یک وزیر پیشین کابینه به من 
گفت: »او در مذاکره برای پیدا کردن راهی برای خودش، شاید بهترین تدبیرگر و 
تاکتیک بازی باشد که من تا هنوز دیده ام،  حتا در مذاکره های دشوار و جدی و رفتن 
به راه خودش }رسیدن به خواست های خودش{.« این وزیر افسوس می خورد که 
نمی داد.  نشان  اندازه ی سیاست،  عالقه  به  برای مدیریت کشور  کرزی هیچ گاهی 
»او هیچ گاهی برای تمرکز بر جزئیات حکومت داری،  حاکمیت قانون و امنیت وقت 

نداشت. اما برای پرداختن به جزئیات مسایل سیاسی همیشه وقت داشت.«1  
کرزی همواره وعده های زیاد می داد و وقتی نمی توانست وعده هایش را عملی کند،  
حامیانش از او می رنجیدند. اما کرزی با نگه داشتن قدرت مندترین جناح ها در کنارش 
که بیش تر از یک دهه با او کار کردند،  توانست دوام بیاورد. او توجه تمام کسانی را 
که مقام او را به حیث رییس جمهور به چالش می کشیدند، به مسایل دیگر معطوف 
کرد و توانست از وقوع هر نوع کودتای داخلی جلوگیری کند. با توجه به دوره های 
زمام داری کوتاه پیشینیان او و سرانجام خون بار اکثر آنان در ارگ، آن را می توان 
دست آورد او بر شمرد. در واقع، تمام رهبران افغانستان در قرن بیستم،  با زور از قدرت 

بیرون شده بودند؛ یا دولت شان سقوط کردند، یا به قتل رسیدند.
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فصل 11
قسمت 86

قوت کرزی در ارتباطات شخصی اش بود. او ساعت ها را برای میزبانی از گروه های 
بزرگان از سراسر افغانستان سپری می کرد که بر اساس رواج های مردم افغانستان،  
برای نشان دادن احترام و وفاداری شان به رهبر جدید،  نزد او می آمدند. آن ها از 
کرزی می خواستند که نیروهای خارجی حافظ صلح را در افغانستان نگه دارد و حتا 
حضور آنان را در سراسر کشور گسترش دهد تا ثبات تحکیم یابد و از بروز جنگ 
داخلی جلوگیری شود. او میان جناح های مجاهدین که بعد از سرنگونی طالبان 
خود را احیا کرده بودند و حکومت و قرارگاه های امنیتی را تقسیم کرده بودند و 
به هر گروه قومی سهمی از قدرت داده بودند،  موازنه ایجاد کرد. شمار زیادی از 
مردم افغانستان از کرزی و حمایت  کنندگان غربی او از برگرداندن جنگ ساالران 
و فرماندهان که متهم به نقض حقوق بشر هستند،  انتقاد کرده اند. اما اداره ی بوش،  
آنان را برای ثبات افغانستان مهم می دانست. آنان نمی خواستند که مردم افغانستان 
بین خود بجنگند و این موضوع به روی کرد اصلی کرزی در سیاست تبدیل شد. او 
می خواست که از تمام مردم افغانستان، به شمول طالبان، نمایندگی کند و آنان را زیر 
یک خیمه گرد هم بیاورد. این سیاست او،  نوعی از سیاست قبیله ای بود که کرزی از 
پدرش آموخته بود. این نوع سیاست،  یک نظام مشورتی است که برای برقراری صلح 
بین منافع متضاد طراحی شده است. این سیاست او برای حیات خود او به حیث 
رییس جمهور به اندازه ی حیات کشورش مهم بود. 

1  مصاحبه با یک وزیر پیشین کابینه، کابل، 24 اپریل، 2013. 



چگونه از سرماخوردگي 
پيش گيري کنيم؟

طريق  از  سرماخوردگي  ويروس  دست ها!  شستن 
قطر ه هاي ميکروسکوپي بيمار منتقل مي شود. بيمار 
و  اسپري  هوا  در  ريز  قطره هاي  و  مي کند  عطسه 
بيمار درون  يا  اطراف پخش مي شوند.  روي سطوح 
دست خود عطسه مي کند و با لمس اشيا ، ويروس 
به همه ی اشياي دور و بر منتقل مي شود. حاال اگر 
فرد ديگري اين اشيا  را لمس کند و بعد دست خود 
را به چشم، دهان يا بيني خود بزند، در معرض خطر 

ابتال به بيماري قرار مي گيرد.
براي حفاظت از خود و جلوگيري از پخش ويروس:

1. دست ها را مدام با آب و صابون بشوييد. اگر به 
آب دسترسي نداريد، از ژل شست وشوي حاوي الکول 

استفاده کنيد.
به  رفتن  از  بعد  به خصوص  دست ها،  شستن 
ضروري  سرکار(  و  مکتب  )مانند  شلوغ  مکان هاي 
است. قبال تصور مي شد ويروس هاي سرماخوردگي 
از طريق هوا منتقل و ذره هاي ريز آن با تنفس وارد 
ريه مي شوند؛ اما امروزه محققان معتقدند، بيش تر )يا 
منتقل  از طريق دست ها  حتا همه( سرماخوردگي ها 

مي شوند.
و  بيني  به  نباشيد،  مجبور  که  جايي  2. تا 
چشمان تان دست نزنيد. ما بارها اين کار را در طول 
روز انجام مي دهيم؛ اما اگر دست ها به ويروس آلوده 
باشند، به آساني به چشم يا بيني منتقل مي شوند و 

ما را بيمار مي کنند.
حين  دستمال!  داخل  فقط  سرفه  و  3. عطسه 
به  آلوده  قطره ی  هزار   40 حدود  عطسه،  و  سرفه 
روي  و  مي شوند  پخش  متر  چند  شعاع  تا  ويروس 
ساعت   3 تا  ذره ها  اين  مي نشينند.  مختلف  سطوح 
در محل، زنده باقي مي مانند و اگر فرد ديگري آن ها 
را لمس کند، در معرض خطر ابتال به بيماري قرار 

مي گيرد.
4. اگر دستمال نداريد، حداقل بازو را خم کنيد و 

درون آن عطسه يا سرفه کنيد.
5. روي سطوح مشترک با ديگران را تميز کنيد. 
و...  دروازه  دستگيره هاي  کيبورد،  تيلفون،  مثال 

مي توانند به ذره هاي ويروس آلوده باشند.
مکان هاي  به  رفتن  هنگام  دارد،  امکان  6. اگر 

شلوغ )مانند مترو و بس( دستکش بپوشيد.
7. قدم بزنيد و راه برويد. پياده روي حتا در روزهاي 
سرد سال )روزي 30 دقيقه 5 روز در هفته( احتمال 

سرماخوردگي را کاهش مي دهد.
اين  نمي شود؛  سرماخوردگي  باعث  8. سرما 
را  بيني خود  است  بهتر  در هواي سرد،  اما  درست. 
با دستمال بپوشانيد؛ چون در هواي سرد و خشک، 

ويروس ها در بيني، سريع تر تکثير مي شوند.
9. در فصل هاي سرد سال، تا حد امکان از رفتن 

به مکان هاي شلوغ و سربسته دوري کنيد.
گذاشتن،  سن  به  پا  مزاياي  از  10. يکي 

سرماخوردگي کمتر است!
بعد از 50 سالگي، فردي که سالي 2 بار و در کودکي 
6-5 بار سرماخورده، سيستم ايمني بدنش ياد گرفته 
با انواع ويروس ها مقابله کند، در نتيجه کمتر سرما 
مي خورد. به عالوه، افراد مسن کمتر با بچه ها )که 

منبع ويروس هستند( در تماس  اند.
نرمال  )مانند  بيني  اسپري هاي  از  11. استفاده 
کاهش  را  بيماري  احتمال  نمک(  آب  يا  سالين 

مي دهد.
12. کاهش استرس و خواب کافي مقاومت بدن 
بيمار  خانه  در  فردي  اگر  عالوه،  به  مي برد.  باال  را 
او  قاشق  و  گيالس  ظرف،  از  کنيد  سعي  است، 

استفاده نکنيد.
دست ندهيد، مشت بزنيد!

يک بررسي جديد به وسيله ی پژوهشگران انگليسي 
ساير  به  نسبت  دادن  دست  است،  داده  نشان 
بيش تري  باکتري هاي  به دست،  دست  کنش هاي 
بي بي سي،  گزارش  به  مي  کند.  منتقل  افراد  بين  را 
اين  که  ولز  در  آبريسويت  دانشگاه  در  دانش مندان 
آنفلوانزا  شيوع  موارد  در  داده اند،  انجام  را  تحقيق 
زدن  از  دادن،  جاي دست  به  افراد  مي کنند،  توصيه 
استفاده  آشنايي  و  ارادت  ابراز  براي  به هم  مشت ها 

کنند.
اين پژوهشگران يک جفت دستکش استريل پوشيدند 
و آن را درون يک محلول کشت ميکروبي فرو بردند، 
باکتري  با  دستکش  بيروني  سطح  که  به طوري 

گوناگون  اشکال  سپس  شد.  پوشيده  اي کوالي 
دست  از  دادند،  انجام  دست هاي شان  با  را  مانورها 
دادن با شدت هاي متفاوت تا به هم زدن مشت ها و 
زدن کف دست ها به هم. يافته هاي اين دانشمندان 
زدن  از  بيش تر  برابر  چندين  دادن  داد، دست  نشان 
مشت ها به هم باعث انتقال باکتري ها مي شود و زدن 
اين لحاظ در حد وسط قرار  از  کف دست ها به هم، 
دارد. تصور مي شود سطح تماس کوچک تر و مدت 
کوتاه تر تماس در زدن مشت ها، علت کاهش انتشار 

باکتري در اين روش باشد.
کارشناسان مي گويند، گرچه اين بررسي ممکن است 
ظاهري طنزآ ميز داشته باشد؛ اما جنبه  ي جدي هم 
دارد، در صورتي که همه گيري آنفلوانزا رخ داده باشد، 
به  مقاوم  ميکروب هاي  که  باشيد  شفاخانه اي  در  يا 
ديگران  با  دادن  دست  دارند،  وجود  انتي بيوتيک ها 

ممکن است براي تان مشکل آفرين شود.
قبال نيز نشريه ی انجمن پزشکان امريکا خواستار آن 
بود که دست دادن در شفاخانه  ها ممنوع شود  شده 
تا از انتقال عوامل بيماري زا ميان پزشکان و بيماران 
جلوگيري شود. حتا محلول هاي الکولي که استفاده 
روي  است،  رايج شده  شفاخانه  ها  در  امروزه  آن ها  از 

برخي از باکتري هاي مقاوم تأثير محدودي دارند.
توصيه هاي ايمني

آنفلوانزا  مانند  تنفسي  بيماري هاي عفوني  ميکروب 
و سرماخوردگي و ساير عفونت هاي سيستم تنفسي 
فوقاني، با عطسه و سرفه وارد هوا مي شود و افراد 
به  زدن  دست  طريق  از  يا  مي کند،  مبتال  را  ديگر 
مواد آلوده به بدن راه پيدا مي کند که در اين مورد، 
در  مهمي  نقش  دست ها  صحيح  شست وشوي 

پيش گيري از ابتال به سرماخوردگي دارد.
2 روش شناخته  شده   براي شست وشوي دست وجود 
دارند؛ پاک  کردن دست با يک ماده ی داراي الکول و 

شست وشوي آن با صابون و آب.
خود  دست  کف  يک  دست،  شست وشوي  براي 
پاک   محلول  از  پر  و  درآوريد  قوسی  حالت  به  را 
به هم  کامال  را  دست ها  و  کنيد  الکولي  کننده ی 
پوشانيده  ماده  اين  از  دست  سطوح  تمام  تا  بماليد 
بماليد؛ کف  به هم  دوباره  را  شوند. سپس دست ها 
دست به کف دست. براي رسيدن به سطوح پشتي 
)دورسال( بين  انگشتي دست، انگشتان يک دست را 
روي پشت دست ديگر بماليد و انگشتان دست را از 
الي هم بگذرانيد. همين  کار را براي کف دست ها 
تکرار کنيد. براي تميز کردن قسمت پشتي بندهاي 
درون  انگشتان تان  حالي  که  در  انگشتان،  انتهايي 
هم قفل شده اند، پشت انگشتان را روي کف دست 
ديگر بماليد. نوک انگشتان و نواحي زير ناخن ها را 
از  ديگر  دست  کف  روي  آن ها  چرخشي  حرکات  با 
آلودگي تميز کنيد. براي تميز کردن قاعده   شست، 
شست  و  کنيد  قالب  ديگر  دست  کف  روي  را  آن 
هر  براي  بايد  مراحل  اين  از  کدام  هر  بچرخانيد.  را 
بايد  2 دست تکرار شود. شست وشوي کامل دست 
30-20 ثانيه طول بکشد. براي اين که مطمئن شويد 
آن قدر  بايد  دست ها  رسيده ايد،  نتيجه  بهترين  به 
شدن  خشک  شوند.  خشک  تا  شوند  ماليده  به هم 
کامل دست ها در کمتر از 20 ثانيه معموال به دليل 

استفاده ی ناکافي از محصوالت بهداشتي است.
از  استفاده  و  آب  با  رطوبت  دست ها،  شستن  براي 
سطح  همه ی  پوشش  براي  صابون  کافي  ميزان 
دست  الزم است. دست ها را محکم به هم بماليد تا 
و  پوشيده شود  ماده ی شوينده  از  آن ها  تمام سطح 
همه ی مراحل ذکر شده ی قبلي را براي تميز کردن 
از  انجام دهيد. وقتي دست ها کامال عاري  دست ها 
آلودگي شدند، با استفاده از آب آن ها را آبکشي کنيد 
يا  )يک بارمصرف(  کاغذي  دستمال  از  استفاده  با  و 
کننده ی  خشک   دستگاه  يا  تميز  پارچه اي  حوله ی 
از  پيش گيري  براي  کنيد.  خشک  داغ،  هواي 
آن ها  که  وقتي  از  آرام  تر  را  دست ها  پوست،  آسيب 
قبال  که  حوله اي  از  بماليد.  به هم  مي شوييد،  را 
است  ممکن  که  چرا  نکنيد؛  استفاده  شده،  استفاده 
وقتي دست ها  باشد.  قابل  انتقال  منبع عفونت هاي 
خشک شدند، براي پيش گيري از آلودگي مجدد، شير 
آب را با استفاده از يک دستمال کاغذي ببنديد. کل 
ثانيه  بايد حداقل 40-60  عمل شست وشوي دست  

طول بکشد.
و  آب  با  را  خود  دست هاي  حتما  کارها  اين  از  بعد 

صابون بشوييد:
- تشناب رفتن

- عطسه و سرفه
- به محض رسيدن به منزل از بيرون

- دست زدن به دستگيره ی در اماکن عمومي و 
محل کار

- دست دادن با افراد
- استفاده از صفحه ی کليد کمپيوتر )محل کار( 

يا تيلفون  همراه
- گرفتن ميله ی بس

- شمردن پول
- دست زدن به حيوانات، مثل پشک

و  گوشت  يا  تخم مرغ  پوسته ی  به  زدن  - دست 
سبزي و ميوه ی نشسته

- بازي کودک با اسباب بازي ديگران و بعد از بازي 
در پارک

- تعويض لباس کودک
- شستن کودک بعد از تشناب رفتن

قبل از انجام اين کارها حتما دست ها را بايد شست
پماد ، قطره  نظير  داروهاي موضعي  از  - استفاده 

و... به خصوص داروها و پمادهاي چشمي
- استفاده از داروهاي خوراکي

- تزريق دارو يا استعمال شياف
- غذا خوردن
- پختن غذا

- تهيه ی ساالد
- پوست کندن ميوه
- غذا دادن به کودک

- شاد باشيد، خوب بخوابيد، سرما نخوريد!
محيط هاي  در  که  کساني  همه ی  چرا  سوال:  يک 
آلوده و شلوغ هستند، سرما نمي خورند؟ چرا در خانه، 
گاهي يکي از بچه ها سرما مي خورد؛ اما بقيه سالم 

مي مانند؟
دانشگاه  محققان  سوال ها،  اين  به  پاسخ  براي 
پيتزبورگ تحقيق جالبي انجام دادند: آن ها قطره هاي 
بيني حاوي ويروس سرماخوردگي را درون بيني افراد 
داوطلب ريختند، اما همه ی آن ها بيمار نشدند! جالب 
اين که، ظاهرا فقط ويروس نيست که عامل و باعث 

سرماخوردگي مي شود.
در اين ميان پاسخ ايمني افراد هم بسيار مهم است؛ 
دکتر کوهن، سرپرست اين تيم تحقيقاتي، 30 سال 
در جست وجوي پاسخ به اين سوال بوده است: چه 
نمي خورد؟  کسي سرما مي خورد و چه کسي سرما 
بررسي  را  داوطلب   200 حدود  تحقيقاتي  تيم  اين 
روز  هر  کردند.  ارزيابي  هفته  چند  براي  را  آن ها  و 
از  و  افراد صحبت مي کردند  با  تيلفوني  و هر شب 
آن ها سوال هايي مي شد؛ امروز خوشحال هستيد يا 
غمگين؟ آرام يا تحت  فشار؟ عصباني يا خوددار؟ کل 
افراد تحليل و بررسی شدند و حس های  اين مدت 
بود،  آن ها  با  اوقات  بيش تر  که  آن ها  عمده ی 
قطره هاي  افراد  اين  به  سپس  شد.  ثبت  براي شان 
بيني حاوي ويروس سرماخوردگي داده و عاليم آن ها 
در روزهاي بعد بررسي شدند: افرادي که در مجموع، 
بيمار  کمتر  داشتند،  بيش تري  مثبت  احساس هاي 
مشخصا  آن ها  عاليم  خوردند،  سرما  اگر  يا  شدند 
حال  در  که  افرادي  مي رسد،  نظر  به  بود!  سبک تر 
هستند،  زندگي  در  عمده اي  استرس   دچار  حاضر 
اند!  سرماخوردگي   خطر  معرض  در  بيش تر  برابر   5
دادن شغل، مشکالت  از دست  مانند  )استرس هايي 
ازدواج و...( به نظر مي رسد استرس هاي طوالني مدت 
روز  طول  در  که  استرس هايي  اما  هستند؛  اثرگذار 
در  چنداني  اثر  هستند،  کوتاه مدت  و  مي آيند  پيش 
بيش  که  افرادي  مناسب:  خواب  ندارند.  مورد  اين 
معرض  در  کمتر  دارند،  شبانه   خواب  ساعت   7 از 
هفته  چند  محققان  هم  باز  هستند.  سرماخوردگي 
به  سپس  گرفتند.  نظر  زير  را  افراد  خواب  الگوي 
انجام  دادند.  ويروس  حاوي  بيني  قطره هاي  آن ها 
ورزش متوسط: افرادي که در پاييز و زمستان ورزش 
مي کنند، کمتر سرما مي خورند. افرادي که 5 بار در 
سرما  کمتر  درصد   50 حدود  مي کنند،  ورزش  هفته 
بيماري در آن ها سبک تر است.  مي خورند و عاليم 

)برترين ها(
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بگو مگو از

هشتهزارجنگجو
اعدام  کابل  در  را  جنايت کار  نفر  پنج  آن  که  روزی  از 
کردند، سوال هايی در ذهنم می چرخند. سوال ها اين ها 

اند:
در چهارده سال گذشته، چند نفر به دست طالبان کشته شدند، چند زن بيوه شدند، 
چند طفل يتيم شدند و چند فاميل بی سرپرست شدند؟ در طول اين سال ها، چند 

طالب را اعدام کردند؟
صد  حد اقل  گذشته،  سال  چهارده  در  نتوانسته اند  افغانستان  امنيتی  نيروهای  آيا 
داشته اند،  دست  وحشت آفرينی  و  قتل  جنايت،  در  قطعی  به صورت  که  را  طالب 

دستگير کنند؟
آن  اعدام  که  ملت  شادی  در  و  نگه دارم  خودم  برای  را  سوال ها  اين  می خواستم 
است  گفته  به تازگی ها  کنر  والی  اما  باشم.  شريک  داشت،  به دنبال  جانی  نفر  پنج 
که »هشت هزار جنگ جو در کنر حضور دارند. »هشت هزار جنگ جوی تروريست. 

هشت هزار جنگ جو تنها در يک واليت. هشت هزار.
روشن  کردن  صحبت  طالبان،  مورد  در  کردن  صحبت  که  داريم  شک  هنوز  آيا 
از  حياتی تر  و  اساسی تر  بسيار ضروری تر،  و جنگ شان،  طالبان  مورد  در  و صريح 

مالقات زندانيان بگرام است؟

Abdullah Watandar

زاخيل وال چه داشت که اشرف غنی او را به عنوان مشاور 
ويژه ی اقتصادی خود گماشت؟

اگر نيت غنی نسبت به »اصالح قضا « پاک است، بهتر 
همچو  افراد  و  می کرد  شروع  خودش  نزديکان  از  بود 
زاخليل وال که متهم به فساد اداری اند و شهره بر سوء استفاده از منابع مالی، نخست 

مورد پی گرد و محاکمه قرارشان می داد تا پاداش شان می داد.
حرف حساب اين است که زاخيل وال از کمپاين کردن با استفاده از پول بيت المال غنی 

را به قدرت رساند و بايد غنی او را پاداش  می داد و تاج سر خود می ساخت. 
اين شد عدالت و اصالحات اشرف غنی...

و  آمد  عربستان  برجسته ی  شيوخ  از  يکی  روزی  اگر 
گروه های  با  عربستان  هم کاری  از  و  نمود  افشاگری 
چون طالب، القاعده و داعش سخن گفت، يا از هم کاری 
مشترک عربستان و امريکا در ايجاد اين گروه ها سخن 
راند و مشخص نمود که تمام عوايد حاصله از درک حج حجاج جهان در تمويل و 
تجهيز اين گروه ها استفاده شده و نيز استفاده خواهد شد، آيا حج هم چنان يکی از 
فرايض باقی خواهد ماند و مردم کشورها در بسته های چندين هزار نفری، ساالنه عازم 
عربستان و مکه خواهند شد يا پا روی اين فرض خواهند گذاشت و از خير حج خواهند 
گذشت تا به آرامش بشر غير از عربستانی و باالفرض امريکايی، کمکی کرده باشند؟!

نگراننباشید،خودتاندرستبنویسید
برخی از کاربراِن شبکه هاِی اجتماعی نگران منزوی سازِی 
»اشرف  دوران  در  دولتی،  نهادهاِی  توسط  فارسی  زبان 
غنی« هستند. پيش نهاد من اين است که نگراِن نگارِش 
گزارش هاِی دولتی، به زباِن »پشتو« نباشيد. زباِن دولتی، سرشار از خطاهای نگارشی 
است و بيِخ زبان را می کند. ضربه ای را که در اين چند سال نهادهاِی دولتی بر زبان 
زباِن  بخشيدِن  توسعه  و  رشد  جاي  به  است.  جبران ناپذير  است،  کرده  وارد  فارسی 
فارسي، با برخوردهاي جاهالنه و متعصبانه با نوسازِي زبان، آن را خراب کردند. مهم 
اين است که خودتان درست نويسی را ياد بگيريد. برخی از فارسی گراياِن راديکال، آن 

قدر فارسي را بد و پر خطا می نويسند که گاهی استفراغ آور می شود.

تنگ،  و  کوچک  قفسه ی  يک  شبيه  دلم،  وقتي 
خانه  از  بگنجاند،  کوچکش  خوِد  در  مرا  نمي تواند 
مي زنم بيرون. مي روم گوشه ي دنجي که فقط خودم 
گاهي   دختران،  چهل  تپه ي  بلنداي  بر  گاهي  باشم. 
اطراِف  مردان.  شاه  زيارت  آمدم  اما   امروز  خوابگاه.  گاهي  دانشگاه،  محوطه ي 
شده  کار  موزاييک  وسيعي،  نسبت  به  محوطه ي  سخي،  فيروزه اي  گنبِد  چهار 
انگار. چند باري که به اين جا آمده بودم، شلوغ بود.  است. امروز، خلوت است 
را  دامنه ي سخي  تا  کوه  لبه ي  از  که  نور  پرده ي طاليي  است.  غروب  دمادِم 
پوشانده است، نمي گذارد برچي را تا دامنه هاي قوريغ تماشا کرد. غبار، آلودگي، 
پوست صورت  به  را  که خودش  نسيم ماليمي  و  هنگامه ي غروب  مه آلودگي 
آدم مي زند، تنهايي و گرفتگي را  غليظ تر مي کند. حس مي کني  شهر در پرده ي 
افتادگي و تنهايي، چهارزانو نشسته است و ياراي ايستادن ندارد. يک غروب، يک 
غِم غليظ و عميق، يک جهاِن تنگي دل، هديه ي غروب امروز شهر است. کاش 
آدمي مي ماند. کاش آدمي، نفس هايش را بر مالحت و طراوت پايدار مي کاريد و 
جهان، هيچ گاه مالل آور نمي شد. رفتن، خالصه ي زيستن است. يک غروب، يک 
کوچ، يک گرفتگي قيراندود دل و سينه ي دور و دراِز وادي اي که چادرِ  کشال و 

اندوه ناکي بر سر کشيده است.

هارون معترف

Hadi Daryabi

Asad Buda

 خادم حسین کریمی











هاجسون: مي توانيم بدون شکست به يورو برسيمبارسا، بايرن و چلسي به دنبال جذب مونچي

پودولسکي: ضربات آخر را خوب نزديم

نوير: گول اول لهستان، تقصير من بود

يول: زماني قيمت بيل 6 ميليون يورو بود

الم: در پيروزي 1-7، 
قصد تحقير برازيل را نداشتيم

يکي از موفق ترين مديران ورزشي فوتبال اروپا و 
اسپانيا، مدير ورزشي حال حاضر باشگاه سوياست: 
»رامون رودريگس وردخو«، ملقب به »مونچي«. 
پست مديريت ورزشی، يکی از مهم ترين پست ها 
در هر باشگاه فوتبال است و يکی از موفق ترين 
مديران ورزشی ساليان اخير فوتبال اسپانيا، کسی 
به  نيست جز »رامون رودريگس وردخو«، ملقب 

»مونچی«.
باشگاه  در  را  پست  اين  که  سال هاست  مونچی 
سويا در اختيار دارد و با وجود بنيه مالی ضعيف 
تر اين باشگاه در مقايسه با ريال مادريد و بارسلونا 

و ديگر قدرتهای اروپايی، سويا را به 7 جام معتبر 
رهنمون کرده است. 

ديروز، »موندودپورتيوو« گزارش داد که اين فصل، 
به  و  سوياست  در  مونچی  حضور  فصل  آخرين 
زارتا  آينده جانشين زوبی  او سال  فراوان  احتمال 
در بارسلونا خواهد شد. در زمان مونچی بازيکنانی 
چون : دنی آلوس، راکيتيچ، کانوته، لوييس فابيانو، 
باپتيستا و ام بيا به سويا آمدند و اين تيم سه بار 
ليگ اروپا را فتح کرد. به گزارش اين روزنامه، دو 
به  برای  بارسلونا  رقبای  چلسی  و  بايرن  باشگاه 

خدمت گرفتن مونچی هستند.

انگليس،  ملي  تيم  سرمربي  روي هاجسون، 
مرحله  مي تواند  تيمش  که  است  معتقد 
مقدماتي يورو 2016 را بدون شکست به پايان 
برساند. سه شيرها در دو ديدار ابتدايی شان در 
و   0-2 نتايج  با   ،2016 يورو  مقدماتی  مرحله 
5-0، مقابل سوييس و سن مارينو به پيروزی 
ديدارشان  سومين  در  ديشب  آن ها  رسيدند. 
گرفتند  قرار  استونی  مقابل  مرحله  اين  در 

می تواند  تيمش  که  است  معتقد  و هاجسون 
او  بدهد.  ادامه  را  بی شکستش  روند  پايان،  تا 
به خبرنگاران گفت: »دشوار است که بگوييم 
فکر  شويم.  پيروز  ديدار   10 هر  در  می توانيم 
واقع  هدف  نخوريم،  شکست  اين که  می کنم 
بينانه تری است. آنچه در اولويت اصلی است، 
اين  به  وقتی  است؛   2016 يورو  به  رسيدن 

رقابت ها برسيم، تيم بهتری خواهيم داشت«.

آلمان،  ملي  تيم  مهاجم  پودولسکي،  لوکاس 
لهستان، ضعف  مقابل   0-2 از شکست  پس 
اين  عامل  را  نهايي  ضربات  زدن  در  تيمش 
ديدار  اين  در  لو  کرد. شاگردان  عنوان  نتيجه 
به  نزديک  و  داشتند  توپ  مالکيت  درصد   62
اما در  به سمت دروازه حريف زدند  20 ضربه 

نهايت نتوانستند به گول برسند.
»اصال  گفت:  خبرنگاران  به  پودولسکی 
آسانی  ديدار  که  می دانستيم  نيستم.  راضی 
زيادی  موقعيت های  از  بايد  اما  بود  نخواهد 
که به وجود آورديم، استفاده می کرديم و گول 

اين  در  ما  مشکل  مهم ترين  اين  می زديم. 
کافی  اندازه  به  آخر  در ضربات  ما  بود.  ديدار 
فکر  شکست،  علی رغم  اما  نبوديم.  موثر 
بازی خوبی به نمايش گذاشتيم زيرا  می کنم 
موقعيت های زيادی ايجاد کرديم. به هواداران 
لهستان به خاطر به وجود آوردن اين جو فوق 
من  برای  بازی  اين  می گويم.  تبريک  العاده 
اما  آمدم  دنبال  به  لهستان  در  من  بود.  ويژه 
می خواستم به آن ها گول بزنم. نزديک بود به 
اما متأسفانه ضربه ام به  اين هدف هم برسم 

تيم خورد«.

پس  آلمان،  ملي  تيم  دروازه بان  نوير،  مانويل 
مسئوليت  لهستان،  مقابل   0-2 شکست  از 
شاگردان  گرفت.  برعهده  را  اول  گول  دريافت 
مقدماتی  در  ديدارشان  دومين  در  لوو  يواخيم 
مغلوب  گول  دو  با  حالی  در   ،2016 يورو 
در  اول،  گول  روی  نوير  که  شدند  لهستان 
خبرنگاران  به  او  کرد.  اشتباه  دروازه  از  خروج 
از  شجاعت  با  من  اول،  گول  »روی  گفت: 
دروازه بيرون آمدم اما خيلی دير شده بود. اين 

اشتباه من بود«. 

از  بعد  امتياز،   3 با  آلمان  شکست،  اين  با 
قرار   D رتبه سوم گروه  در  ايرلند،  و  لهستان 
دارد اما نوير معتقد است که تيمش می تواند 
در ديدار برگشت مقابل لهستان در فرانکفورت، 
از اين تيم انتقام بگيرد. »می توانستيم در اين 
ديدار شکست نخوريم. ما بد بازی نکرديم. اگر 
گول اول را می زديم، آنگاه پيروز می شديم. از 
لهستان  مقابل  پيروزی  که  می دانستيم  قبل 
ورزشگاه  در  اما  است.  دشواری  کار  ورشو  در 
خودمان در آلمان، آن ها را شکست می دهيم«.

مارتين يول، سرمربي سابق تاتنهام، فاش کرد 
بيل  زماني قصد داشت گرت  باشگاه  اين  که 
را به قيمت 6 ميليون يورو بفروشد. زمانی که 
تاتنهام با 6 ميليون يورو بيل را از ساوتهمتون 
باشگاه  اين  سرمربی  يول  گرفت،  خدمت  به 
بود اما بازی های ضعيف اين ستاره ی ولزی در 
يکی دو فصل ابتدايی حضورش در وايت هارت 
به  تصميم  باشگاه  مديران  تا  شد  باعث  بيل، 

فروش او با همان قيمت خريدش بگيرند.
به  هامبورگ رفت، به  يول که در سال 2008 
خبرنگاران گفت: »تاتنهام قصد داشت از بيل 
به عنوان مدافع چپ استفاده کند اما او مطمئنا 

در پست دفاع چپ، بهترين نيست. او بازيکن 
برخوردار  بااليی  سرعت  از  و  است  خالقی 
که  می دانستند  همه  خاطر  همين  به  است. 
او بيش تر به درد بازی در خط حمله می خورد. 
هری ردنپ هم بعدا همين تصميم را گرفت. 
يورو  با 6 ميليون  را  او  هامبورگ می توانست 
تاتنهام  برای  مقطع  در  زيرا  بگيرد  خدمت  به 
چنين  پرداخت  توان  ما  اما  کرد  نمی  بازی 
)رييس  لوی  دنيل  به  من  نداشتيم.  را  مبلغی 
به  را  او  می توانيم  که  گفتم  تاتنهام(  باشگاه 
طور قرضی به خدمت بگيريم اما در آن مقطع 

امکانش نبود«.

آلمان،  ملي  تيم  سابق  کاپيتان  الم،  فيليپ 
مقابل  پيروزي 1-7  در  تيمش  اعالم کرد که 
قصد  جهاني،  جام  نهايي  نيمه  در  برازيل 
که  جرمن ها  نداشت.  را  حريف  کردن  مسخره 
در  شدند،  جهانی  جام  قهرمان  قبل  ماه  چند 
يکی از به ياد ماندنی ترين ديدارهای تاريخ جام 
از  با نتيجه 7-1 سلسائو را  جهانی، توانستند 
پيش رو بردارند. آلمان ها در آن ديدار در همان 
نيمه اول 5 گول به حريف زدند و الم فاش کرد 
که در بين دو نيمه از هم تيمی هايش خواست 

تا تيم حريف را تحقير نکنند.
او به ديلی ميل گفت: »ما در اين مورد صحبت 
کرديم که به بازی خودمان ادامه بدهيم و به 
در  تيم  بازيکنان  همه  بگذاريم.  احترام  حريف 
بازی رفتند. ما  به  با چنين نگرشی  نيمه دوم 
قصد نداشتيم ادا در بياوريم يا حريف را مسخره 
پايان  به  با اختالف بيش تری  بازی  اگر  کنيم. 
ما  می خواستيم.  ما  که  نبود  چيزی  می رسيد، 
تنها می خواستيم به حريف و هوادارانش احترام 

بگذاريم«.
الم که بعد از قهرمانی آلمان در جام جهانی، 
از بازی ها ملی خداحافظی کرد، تاکيد کرد که 
حتا در صورت نرسيدن به قهرمانی جهان هم 

از بازی های ملی کناره گيری می کرد. 
که  بود  قطعی  خودم  برای  رقابتها  از  »قبل 

به  بود.  خواهد  من  تورنمنت  آخرين  اين 
بازنشستگی  اعالم  که  نبود  قهرمانی  خاطر 
گرفتم.  را  تصميمم  رقابت ها  از  قبل  کردم. 
من  که  باشند  کرده  فراموش  بعضی ها  شايد 
تقريبا  و  کردم  بازی  ملی  تيم  برای  سال   10
ميدان  به  کامل  به طور  تورنمنت ها،  در همه 
فشار  تحت  دائما  می کنيد،  بازی  وقتی  رفتم. 
باشم  بازيکن  خواهم  نمی  تنها  من  هستيد. 
بلکه می خواهم مسئوليت برعهده بگيرم. من 
در چند سال گذشته کاپيتان تيم ملی و بايرن 
بودم. اين يعنی تنها تمرين کردن و 90 دقيقه 
بازی مطرح نبود. فشار بيش تری روی من بود. 
دوست دارم تاثيرگذار باشم؛ در مورد تاکتيک ها 
صحبت کنم و در جريان همه امور تيم باشم. 

اين موضوع به انرژی زيادی نياز دارد«.

ورزش7

مسي: به اشتباهات
 خودمان باختيم

جفرسون: مي دانستم
 مسي چطور پنالتي مي زند

لوييز: بازي با آرجانتين
 در آالسکا هم حساس است

بالوتلي: نبوغم را ثابت مي کنم

ليونل مسي، کاپيتان آرجانتين، پس از شکست 2-0 تيمش مقابل 
برازيل، دليل اين نتيجه را اشتباهات تيمش دانست. در اين ديدار 
برازيلی با دو گول ديگو تاردلی به پيروزی رسيدند؛ در حالی که 
مسی در نيمه اول يک ضربه پنالتی را از دست داد؛ کاپيتان آلبی 
و خودش  مدافعان  اشتباهات  را حاصل  تيمش  سلسته شکست 
می داند. او به خبرنگاران گفت: »سرنوشت بازی را دو اشتباه از ما 
رقم زد. اولی اشتباه ما روی گول اول و بعد از پنالتی ای که من 
از دست دادم«. اين دومين ديدار آرجانتين با هدايت مارتينو بود و 
مسی معتقد است که تيمش در آغاز يک دوره ی جديد است: »تيم 
يک پروسه تغيير را پشت سر می گذارد؛ با يک مربی جديد که 
ايده های متفاوتی نسبت به مربی قبلی دارد. ما تالش می کنيم 
کارهای جديدی انجام بدهيم که نياز به زمان دارد؛ نياز به تمرين و 
بازی های بيش تر. اندک اندک تيم به سطحی می رسد که مارتينو 

می خواهد«.

جفرسون، دروازه بان تيم ملي برازيل، پس از مهار ضربه ی پنالتي 
ليونل مسي، در ديدار ديروز مقابل آرجانتين، فاش کرد که ضربات 
پنالتي کاپيتان آلبي سلسته را مطالعه کرده بود. در اين ديدار که 
با پيروزی 2-0 برازيل به پيروزی رسيد، جفرسون در دقايق پايانی 
نيمه اول، ضربه پنالتی مسی را دفع کرد تا در پيروزی تيمش نقش 
موثری داشته باشد. او به گولوبو اسپورته گفت: »من در مورد نحوه 
پنالتی زدن مسی مطالعه کرده بودم. تا آخرين ثانيه صبر کردم و 
خواهد  شانس کمی  زن  پنالتی  اين صورت  در  زدم.  شيرجه  بعد 
داشت. او ضربه اش را خوب زد و خوشحالم که آن را مهار کردم«.

کلوديو تافارل، مربی دروازه بان های برازيل، هم معتقد است صبر 
کردن جفرسون پيش از شيرجه زدن، روی مهار پنالتی، مؤثر بود: 
»ما هميشه پيش از بازی ها، روی ضربات پنالتی حريف مطالعه 
و  به چپ  پا،  دو  با هر  که  است  بازيکنی  البته مسی  می کنيم. 
تا  اين است که  امتياز جفرسون  بزرگ ترين  راست ضربه می زند. 
آخرين لحظه سر جايش می ايستد. او روی پنالتی عالی کار کرد و 

واکنشی عالی داشت«.

در صورتي  تنها  اعالم کرد  برازيل،  ملي  تيم  مدافع  لوييز،  داويد 
برساند،  پايان  به  کبود  پاي  و  درد  بدون  را  بازي  يک  نيمار  که 
دچار نگراني خواهد شد. برازيل ديروز در ديداری دوستانه توانست 
بازيکنان  که  ديداری  بدهد؛  را شکست  آرجانتين  نتيجه 0-2  با 
آرجانتينی بارها روی کاپيتان برازيل خطا کردند. خود لوئيز هم 
در اين ديدار دچار يک آسيب ديدگی جزئی شد؛ اما تأييد کرد که 

هيچ کدام از اين مصدوميت ها جدی نبوده است.
او به خبرنگاران گفت: »اگر او بازی را بدون درد به پايان برساند، 
ما نگران خواهيم شد. اين عادی است که ببينيم پای نيمار کبود 
شده است. من خودم هم اندکی درد داشتم که در دقايق پايانی 
بيش تر شد. به همين خاطر تصميم گرفتم زمين را ترک کنم«.

لوييز هم چنين در مورد بازی صحبت کرد و گفت: »حتا اگر اين 
بازی در آالسکا برگزار شود، باز هم رقابت برازيل و آرجانتين به 
برازيل  ملی  تيم  بازيکنان  مسئوليت  بود.  خواهد  شدت  همين 
تغييری نخواهد کرد؛ پيروزی در هر ديدار. ما ديروز عالی کار کرد 
پيروزی  به  را کنترول کنيم و  بازی  توانستيم  با هوشياری  ما  و 

برسيم. برخوردارهای فيزيکی در بازی طبيعی است«.

به  تا  است  آماده  که  کرد  اعالم  ليورپول،  مهاجم  بالوتلي،  ماريو 
نمايش  به  را  نبوغش  و  بدهد  پاسخ  تيم  اين  هواداران  حمايت 
بگذارد. اين مهاجم دردسرساز که در تابستان با انتقالی 20 ميليون 
يک  تنها  مدت  اين  در  پيوست،  ليورپول  به  ميالن  از  يورويی 
هواداران  وجود،  اين  با  شد.   گولزنی  به  موفق  قرمزها  برای  بار 
در  بنری  تازگی  به  و  می کنند  حمايت  او  از  همچنان  ليورپول 
حمايت از او در آنفيلد نصب کردند. بالوتلی با تشکر از اين اقدام 
آن ها، در صفحه اش در شبکه های اجتماعی نوشت: »من چيزی 
برای گفتن ندارم جز نبوغم! )جمله ای معروف از اسکار وايلد(. از 
هواداران به خاطر اين بنر تشکر می کنم. می دانم که همه انتظار 
بيش تری از من داريد. گول های بيش تر و البته نبوغ بيش تر. به 

من وقت بدهيد تا نشان بدهم اشتباه نکرده ايد«.









بنزما: برتري فرانسه، برتري من بر رونالدو نبود

واران: فرانسه رونالدو را به خوبي کنترول کرد

ويکتور والدس پيش نهاد مربي ليورپول را رد کرد

مورينيو: دو بار پيش نهاد پي اس جي را رد کردم

البته  که  جذاب  ديداری  در  فرانسه  شب  شنبه 
جنبه دوستانه داشت، موفق شد تا با نتيجه 1-2 
رونالدو 75 دقيقه  پيروز شود. کريس  پرتگال  بر 
در ميدان حاضر بود اما بخاطر يک مصدوميت 
جزئی از زمين خارج شد و بالفاصله پس از خروج 
يافت.  پنالتی دست  به يک ضربه ی  پرتگال  او، 
پرتگالی ها  گول  تک  به  کوارشما  را  پنالتی  اين 
تبديل کرد. دو گول فرانسه را هم بنزما و پوگبا 

به ثمر رساندند.
به  را  برتری  اين  بسياری  ديدار،  اين  پايان  در 
اما  کردند  تعبير  رونالدو  به  بنزما  پيروزی  نوعی 

زننده گول اول فرانسه عقيده ديگری دارد. بنزما 
به خبرنگاران گفت: »به هيچ وجه چنين نيست. 
در اين بازی فرانسه بر پرتگال غلبه کرد، نه من 
بر کريستيانو. فرانسه روز به روز در حال پيشرفت 
قهرمانی  عنوان  کسب  ما  اصلی  هدف  و  است 
اروپا در خاک خودمان است. در بازی ديشب ما 
فکر  و  بدهيم  انجام  خوبی  بازی  می خواستيم 
را  پرتگال  ديدنی،  نمايش  يک  ارائه  با  می کنيم 
شکست داديم. به ويژه در 25 دقيقه ابتدايی که 
دائما در محوطه جريمه حريف بوديم، نمايش ما 

خيره کننده بود«.

تيمي  عملکرد  از  مادريد  ريال  فرانسوي  مدافع 
دفاع، به خصوص مانگاال و خودش براي کنترول 
بازي ستاره ی پرتگالي رونالدو بسيار خرسند بود. 
رافا واران يک بازيکن موثر در بازی تيمش برابر 
پرتگال در بازيهای دوستان ملی بود و به خوبی از 
نظر خود توانست رونالدو فوق ستاره ی پرتگالی و 
هم تيمی مادريدی اش را مهار کند . اين بازيکن 
در  مادريد  ريال  به  پيوستنش  از  بعد  فرانسوی 
در  و  می شناسد  خوبی  به  را  رونالدو   2011 سال 
بازی گفت:  از  بعد  او  است  تمرين کرده  او  کنار 
همه   . کرديم  کنترول  خوبی  به  را  رونالدو  »ما 
ما بر توانايی فوق العاده رونالدو واقف هستيم و 
اين واقعيت است که گول نزدن و عدم درخشش 
را  مانگاال  ، من  بود  ما خوب  تيم  و  ما  برای  او 

تنها برای مدتی است که می شناسم اما با هم به 
يک درک متقابل رسيده ايم و توانستيم رونالدو 

را مهارکنيم«.
کريم بنزما در دقيقه 3 بازی گولزنی کرد و پوگبا 
نيز موفق به گولزنی برابر پرتگال شد تا فرانسه با 
نتيجه 2-1 پيروز بازی دوستانه باشد دراين حين 
رافا وران معتقد است تيم ملی فرانسه در مسير 
چهارم  يک  در  حذف  از  بعد  درستی  و  صحيح 
نهايی جام جهانی قرارگرفته و می گويد: »حتا اگر 
مسائلی برای بهبود عملکرد تاکتيکی تيم وجود 
داشته باشد با اين حال اين بازی برای ما خوب 
بود ، ممکن است بازی دوستانه ای را برديم، اما 
در حقيقت کيفيت بازی رسمی را داشت ، بازی 

برابر پرتگال هميشه سخت است«.

در روزهاي اخير، شايعات زيادي در مورد احتمال 
ليورپول  به  بارسلونا  سابق  دروازه بان  پيوستن 
شنيده مي شود. نشريه ی »ميرور« در ويژه نامه ی 
پيپل«،  »سندی  نام  به  خود  يک شنبه  روزهای 
گزارش داد که »ويکتور والدس«، دروازه بان سابق 
تيم  تمرينات  در  روزه   4 پيش نهاد حضور  بارسا، 
ليورپول، برای تست آمادگی جسمانی را رد کرده 

است.
اين  به  ليوپول  تيم  سرمربی  راجرز«،  »برندان 
تا 4 روز در کمپ  بود  دروازه بان پيش نهاد کرده 
حضور  ليوپول  تمرينات  انجام  محل  »ملوود«، 

يابد تا او از سالمت کامل اين دروازه بان مطمئن 
در  که  داشته  عنوان  والدس  حال،  اين  با  شود. 
سالمت کامل به سر می برد و حاضر به حضور 

آزمايشی در تمرينات نيست.
ويکتور والدس از ماه مارس که در بازی بارسلونا 
شد،  مصدوم  صليبی  رباط  ناحيه  از  سلتا  مقابل 
نکرده  پيدا  را  ميادين  در  حضور  فرصت  ديگر 
مورد  در  زيادی  شايعات  اخير  روزهای  در  است. 
احتمال امضای قرارداد والدس با باشگاه ليورپول 
به گوش رسيده و بايد ببينيم که نهايتا اين امر 

ممکن خواهد شد يا خير؟

که  کرد  فاش  چلسي،  سرمربي  مورينيو،  ژوزه 
سنت  پاريس  باشگاه  پيش نهاد  بار  دو  تاکنون 
از سه  بعد  آقای خاص  است.  کرده  رد  را  جرمن 
سال حضور در ريال مادريد، در تابستان گذشته 
او  گرفت.  برعهده  را  چلسی  هدايت  ديگر  بار 
اکنون فاش کرد که لئوناردو، مدير ورزشی سابق 
پی اس جی، عالقه زيادی برای به خدمت گرفتن 
او داشت اما او دو بار پيش نهاد باشگاه پاريسی 

را رد کرد.
او به تله فوت گفت: »من انتخاب اول لئوناردو 
پاسخ  جرمن  سنت  پاريس  به  بار  دو  اما  بودم؛ 
نتايج  فصل  اين  در  پاريسی ها  دادم«.  منفی 
چندان رضايت بخشی نگرفتند و به همين دليل، 
اما  است  روبرو  زيادی  انتقادهای  با  بالن  لورن 
مورينيو معتقد است که اين تيم می تواند قهرمان 

چمپيونزليگ شود.
قهرمان  می تواند  جرمن  سنت  »پاريس 
سنت  پاريس  چلسی-  ديدار  شود.  چمپيونزليگ 
جرمن در فينال فوق العاده خواهد بود. پی اس 
جی مربی خوبی دارد. بالن مربی خيلی خوبی 

زيادی در مورد  از مدت ها پيش شايعات  است«. 
حضور مورينيو روی نيمکت تيم ملی پرتگال به 
برای  عجله ای  کرد  تاکيد  او  اما  می رسد  گوش 
»هدايت  ندارد.  سلسائو  نيکت  روی  نشستن 
پرتگال؟ همه منتظر هستند. من در نيمه دوران 
باقی  ديگر  سال   15 هنوز  هستم.  ام  مربيگری 

مانده است«.
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“  با فراغت 2000  افسر  از اکادمی افسران اردو ملی، نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد. 

اکادمی افسران اردو ملی افغان  با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ) سند هرست( ساخته شده است. 

همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

“  د ملي اردو  د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000  افسرانو  په فارغيدو سره به  افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار 

کې نور هم پياړوي شي. د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا 

د ) سند هرست( شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده.  د نړيوالې ټولنې او  د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت  ګډه  همکارۍ 

د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کو ي.”
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