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بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار نشست شورای وزیران برگزار شد و داکتر عبداهلل، 
رییس اجرایی آن را گردانندگی نمود. بر اساس موافقت نامه ی حکومت وحدت ملی که رییس جمهور 
اشرف غنی و داکتر عبداهلل آن را در 30 سنبله امضا کردند، ریاست اجرایی در تشکیل حکومت جدید 
از نو ایجاد شد و در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری )7 میزان( به طور رسمی مسئولیت آن به 
عهده ی داکتر عبداهلل  سپرده شد. در توافق نامه  گفته شده بود که رییس اجرایی، رهبری امور اجرایی 
و ریاست شورای وزیران را به عهده دارد  و رییس جمهور ریاست کابینه که شامل وزیران، معاونان 
رییس جمهور، رییس اجرایی و معاونانش و مشاوران ارشد رییس جمهور می شود را برعهده  خواهد 
داشت. داکتر عبداهلل، رییس امور اجرایی دیروز در اولین جلسه ی شورای وزیران که به طور رسمی روند 
آن از تلویزیون ملی نشر می گردید، به وزیران گفت که تالش نماییم فرصت خدمت گزاری را برای 
حل مشکالت کشور از دست ندهیم و حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم. او هم چنین 
به وزیران در مورد این که به عنوان سرپرست کار می کنند، گفت که این مسئله نباید باعث شود که 

امور اداری و کاری وزارت خانه ها و ارگان های دولتی به کندی پیش بروند. 
تشکیل اولین جلسه ی شورای وزیران توسط داکتر عبداهلل، رییس اجرایی  و گفته های او در خصوص 
پیش برد بهتر امور کاری و مسئولیت های وزیران، از این جهت قابل تأمل می باشد که رییس اجرایی 
و رییس جمهور به طور هماهنگ عمل می کنند و حدس و گمان هایی مبنی بر این که رییس جمهور 
و رییس اجرایی بر سر امور رهبری دچار اختالف خواهند شد، یا این که داکتر عبداهلل در حاشیه ی 

رهبری دولت قرار خواهد گرفت و همکاری صادقانه با رییس جمهور ...

خوب، این سوال تا هنوز پاسخ مشخصی ندارد. ما منتظریم ببینیم که دولت جدید با چه روی کردی 
نسبت به ثبات در آینده برخورد می کند و چه موقفی را در ارتباط به نیروهای مسلح افغانستان در پیش 
می گیرد. تجربه ی سیزده سال گذشته، تجربه ی موفق و کامیابی نبود. تالش زیادی صورت گرفت و 
امکانات زیادی صرف پروسه ی تأمین صلح شد؛ اما نتیجه صفر بود. دلیلش این بود که نگاه ما، نگاه 
یک جانبه بود. صلح که زمینه ساز ثبات است، زمانی به وجود می آید که در میدان نبرد هردو طرف یا 
حداقل طرفی که به جنگ اصرار دارد، به این نتیجه برسد که جنگ راه رسیدن به هدف نیست. یا به 
این نتیجه برسد که از طریق جنگ ممکن است آن ها نابود شوند. بعد از آن است که آن ها می خواهند 
از طریق صلح به هدف شان برسند. ما در گذشته چنین استراتژی ای نداشتیم. کارهایی که از سوی 
رییس جمهور پیشین انجام می شدند، به نحوی ناخواسته ممد فعالیت های جنگی طالبان می گردیدند. 
امیدواریم که نخستین قدم و نخستین استراتژی ای که اصالح شود، همین مسأله باشد. می توانیم که 
همزمان، هم در رابطه به تأمین صلح و ثبات از طریق راه های سیاسی با مخالفین مسلح فکر کنیم و 
هم آن روی سکه را که جنگ است، در نظر داشته باشیم. اگر طرف، حاضر به گفت وگو نشد و صلح 
به میان نیامد، پاسخ ما چیست. خوب ما می خواهیم صلح کنیم؛ اما صلح امر دوجانبه است. جانبی 
که جنگ می کند، دولت را نمی خواهد و با اساسات مشروعیت ساز دولت مخالف است. با انتخابات 
و دموکراسی مخالف است. با قانون اساسی مخالف است و اصاًل نوع تفکر سیاسی  اش صد درصد 

متفاوت است. اگر آن ها نخواستند که مصالحه کنند، در این  صورت...
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عبداهلل در نخستین نشست شورای وزیران:
حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم

تشکیل کابینه ی جدید و 
مسئولیت پذیری کارمندان دولتی

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

صفحه 2

بسیج وسیع طالبان 
علیه افغانستان از سوی پاکستان

رامبوی واقعی: 
نگه بان افغانی که با دستان خالی 
بمب گذار انتحاری را متوقف کرد

آیا به سرطان 
بیش از حد توجه می شود؟
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دشمن اشتباهی
نوبت کرزی

بازی گران در عقبش قرار  این دلیل قدرت مند بود که قدرت مندترین  به  بدون شک، کرزی 
داشتند. ارتش ایاالت متحده از کرزی حمایت می کرد. آنان به کرزی کمک کردند که بعضی از 
چهره های دردسرساز را کنار بزند و تعدادی دیگر را به اطاعت از خود مجبور سازد. جنگ ساالر 
قدرت مند، اسماعیل خان، که غرب افغانستان را قلمرو خاص خودش می دانست، بر اثر یک 
خیزش مسلحانه ی محلی تضعیف شد و بعد قناعت داده شد که مقام یک وزارت در کابل را 
بپذیرد و به این ترتیب، از سنگرش کنار زده شد. مردم افغانستان فهمیده بودند که تضعیف او 
توسط ایاالت متحده طراحی شده بود. رهبران این خیزش محلی بعدها به من گفتند که آنان 
خواست ایاالت متحده را به اجرا درآوردند. زمانی که اسماعیل خان، در بحبوحه ی این بحران، 

به زلمی خلیل زاد،  سفیر امریکا در افغانستان  زنگ زد و از او پرسید...
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دادستانی کل: دو متهم
 قضیه ی کابل بانک فرار کردند
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کرد  اعالم  امنیتی  مقام   یک  روز:  اطالعات 
سراسر  در  پاکستان  اسالم  علمای  جمعیت  که 
بلوجستان تالش های وسیعی را برای بسیج کردن 
طالبان علیه افغانستان آغاز کرده است. این مقام  
امنیتی که خواست نامش فاش نشود، به روزنامه ی 
عبدالقادر،  موالنا  گفت،  تأکید  با  روز  اطالعات 
این  در   2014/10/1 تاریخ  به  حزب  این  معاون 

مورد نشستی را در کویته  برگزار کرده است.
برجسته ی  اعضای  از  شماری  نشست  این  در 
این  داشته اند.  حضور  پاکستان  علمای  جمعیت 
به  موسوم  منطقه  ای  در  دقیق  به طور  نشست 
»ترین رود« در شهر کویته ی بلوچستان پاکستان 

امنیتی،  مقام  این  گفته ی  به  است.  شده  برگزار 
شدید  مخالفت  نشست  این  در  عبدالقادر  موالنا 
ابراز داشته و  افغانستان  با حکومت جدید  را  خود 

آن را دست نشانده ی امریکا خوانده است.
رییس  که  کرده  تأکید  نشست  این  در  عبدالقادر 
مردم  آرای  نتیجه ی  در  افغانستان  جدید  جمهور 
قدرت  به  اوباما  را  او  و  نشده  انتخاب  کشور  این 
رسانده است. او می گوید که از ابتدا مخالف ایجاد 
و  بوده  افغانستان  در  خارجی ها  توسط  حکومت 
حال نیز مخالفت علنی خود را علیه حکومت جدید 

افغانستان اعالم می کند.
همواره  پاکستان  رهبران  که  است  حالی  در  این 

افغانستان سخن گفته اند.  از عدم مداخله در امور 
به  پاکستان  امنیتی کشور گفت که  مقام  این  اما 
احزاب  و  تنظیم ها  از  استفاده  با  آشکارا،  گونه ی 
او گفت،  مداخله می کند.  امور کشور  در  مختلف، 
معاون جمعیت علمای اسالم پاکستان به اعضای 
را برای  تا تالش های شان  این حزب دستور داده 
به  آنان  تشویق  و  مدرسه ها  در  طالبان  تشویق 
زمانی  هر  از  بیش  افغانستان  دولت  علیه  جهاد 
طالبان  برنامه های  تمام  افزود،  او  دهند.  افزایش 
در بلوچستان از طریق همین حزب علیه افغانستان 
طرح ریزی می شوند. به گفته ی منبع، رهبری این 
حزب به طور مستقیم به دست سازمان استخبارات 

برنامه های  »تمام  است:  ) آی اس آی(  پاکستان 
حزب  همین  طریق  از  افغانستان[  ]علیه  طالبان 
برای اهداف نهادهای استخباراتی پاکستان تنظیم 

می شوند«.
به  به ویژه  بلوچستان،  این حزب در گوشه و کنار 
مدرسه های دینی افعان ها، مرکزها و قرارگاه های 
منبع،  معلومات  اساس  بر  دار د.  دسترسی  طالبان 
قرار است این حزب برای گسترش فعالیت هایش، 
علیه   2014/10/17 تاریخ  به  را  وسیعی  نشست 
نام  تحت  افغانستان  جدید  تحوالت  و  اقدام ها 
پاکستان  کویته ی  شهر  در  اسالم«  »شهدای 

سازمان دهی کند.

انتخابات  نامزدان  از  شماری  روز:  اطالعات 
این  ابتدایی  نتایج  در  که  والیتی  شوراهای 
که  کردند  تأکید  شده اند،  اعالم  برنده  انتخابات 
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای  در آینده 
بر  تأکید  با  آنان  نشوند.  برگزار  هم زمان  والیتی 
والیتی  شوراهای  انتخابات  نهایی  نتایج  این که 
به زودی اعالم شود، گفتند، برگزاری هم زمان دو 

انتخابات بی نظمی را به وجود آور د.
این نامزدان که تعدادشان به 20 تن می رسید، در 
یک نشست خبری در کابل گفتند که برگزاری 
روند  در  بی نظمی  باعث  انتخابات  دو  هم زمان 
انتخابات می شود و نیز انتخابات شورهای والیتی 
قرار  جهموری  ریاست  انتخابات  تأثیر  تحث 

می گیرد. به گفته ی آنان، در سه دوره ی گذشته، 
انتخابات شورای والیتی، قربانی انتخابات ریاست 

جمهوری شده است.
گفت  نامزدان  این  از  یکی  افغان،  گل  رفیع اهلل 
روز،  هر  گذشت  با  انتخاباتی  کمیسیون های  که 
والیتی   شورای  انتخابات  برندگان  لیست  در 
افزایش  باعث  مسئله  این  و  می آورد  تغییرات 
نتایج  که  گفت  او  است.  شده  نامزدان  تشویش 
به زودی  باید  والیتی  شوراهای  انتخابات  نهایی 
اعالم شود. از سویی هم، افغان از کمیسیون های 
انتخاباتی، رییس جمهور و رییس اجرایی خواست 
انتخابات  نامزدان  تشویش  به  زودتر  هر چه  که 

شوراهای والیتی نقطه ی پایان بگذارند.

شورای  دیگر  پیش تاز  نامزد  اسحاق زی،  خاطره 
زودتر  هرچه  اعالم  خواهان  نیز  کابل  والیتی 
نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی شد. او با 
اشاره  به این که کمیسیون انتخابات به رای مردم 
احترام کند، گفت که طوالنی شدن اعالم نتایج 
نهایی انتخابات شورهای والیتی، بی باوری مردم 
را نبست به کمیسیون های انتخاباتی افزایش داده 

است.
کمیسیون  معاون  هوتکی،  عبدالرحمان  اما 
انتخابات  نهایی  نتایج  که  گفت  دیروز  انتخابات 
اعالم  نزدیک  آینده ی  در  والیتی  شوراهای 
چه  دقیقًا  که  نکرد  مشخص   او  ولی  می شود. 
انتخابات اعالم می شود.  زمانی نتایج نهایی این 

انتخابات  با  انتخابات شوراهای والیتی هم زمان 
1۶حمل  تاریخ  به  جمهوری،  ریاست  اول  دور 
سال جاری برگزار شد و در این انتخابات، نزدیک 
به 2۶00 نامزد، به شمول 30۸ زن با هم رقابت 

کردند.
ثور   30 تاریخ  به  انتخابات،  مستقل  کمیسیون 
نتایج ابتدایی انتخابات شوراهای والیتی را اعالم 
زن   ۹7 به شمول  تن،   4۵۸ آن،  براساس  و  کرد 
برنده اعالم شدند. قرار بود نتایج نهایی انتخابات 
به  رسیدگی  و  بررسی  از  بعد  والیتی  شوراهای 
شکایت های انتخاباتی، به تاریخ 17 جوزای سال 
جاری اعالم شود، ولی این کار هنوز انجام نشده 

است.

رییس  احمدزی،  غنی  اشرف  روز:  اطالعات 
جمهور کشور اعالم کرد که تماس های غیرقانونی 
زندانیان با خارج از زندان باید قطع شوند. اشرف 
غنی می  گوید که اجازه داده نشود بازداشتگاه های 
تروریستی  و  جنایی  فعالیت های  مراکز  به  کشور 
هنگام  دیروز  را  اظهارات  این  او  شوند.  مبدل 
ارائه ی گزارش هیأت اعزامی به بازداشتگاه هرات 

در ارگ بیان کرده است.
منظور  به  پیش  چندی  داخله  امور  وزارت  هیأت 
بررسی وضعیت زندان هرات به آن والیت اعزام 
شده بود. این هیأت روز گذشته گزارش خود را به 
اشرف غنی در حضور مسئوالن وزارت امور داخله، 
دادستانی کل، امنیت ملی و ارگان های محل در 

ارگ ریاست جمهوری بیان کرده است. 

جمهوری  ریاست  رسانه های  دفتر  خبرنامه ی  در 
مورد  در  این که  ضمن  هیأت  این  است،  آمده 
جمهور  رییس  به  هرات  زندان  زندانیان  وضعیت 
به  رابطه  در  را  خود  پیش نهادهای  داد،  گزارش 
ارائه  نیز  هرات  زندان  و  زندانیان  وضعیت  بهبود 
کرد. پس از آن رییس جمهور گفته است، وضعیت 
هرات،  به شمول  کشور،  بازداشتگاه های  تمام 

بررسی می شوند.
به  مورد  این  در  که  است  افزوده  غنی  اشرف 
رییس  می دهد.  را  الزم  هدایت  مربوط  نهادهای 
کرده  تأکید  خود  دیگر سخنان  بخش  در  جمهور 
است، آن عده افرادی را که نیروهای امنیتی کشور 
را به قتل رسانده اند و تهدیدی برای امنیت ملی 

محسوب می شوند، نمی بخشد.

نخست وزیر  مرکل،  انگال  روز:  اطالعات 
آلمان به تازگی اعالم کرده است که کشورش 
توانایی  تنهایی  به  افغانستان  ارتش  ندارد  باور 
باشند.  داشته  را  کشورشان  امنیت  تأمین 
داده  گزارش  آلمان  اشپیگل  دیر  روزنامه ی 

پارلمانی  کمیته ی  یک  به  مرکل  خانم  است، 
و  ارتش  ندارد  باور  که  است  گفته  کشورش 
پولیس ملی افغان تا پایان 201۶ تجهیز شوند.

او می گوید که در مورد تمدید مأموریت نظامیان 
مقام ها   با  افغانستان  در   201۶ از  بعد  خارجی 
این در حالی است که  وارد گفت و گو می شود. 

قرار است نیروهای خارجی تا پایان سال روان 
اما مطابق امضای پیمان  کشور را ترک کنند. 
امنیتی با امریکا، قرار است پس از سال 2014 
کشور  در  خارجی  نیروهای  هزار  ده  حدود  در 

باقی بمانند.
بارک اوباما، رییس جمهور امریکا چندی پیش 

پایان 201۶ میالدی تمام  تا  بود،  اعالم کرده 
سربازانش را از افغانستان خارج می کند. رییس 
جمهور امریکا گفته بود که پس از پایان سال 
کشورش  سربازان  محدود  تعداد  یک   201۶
برای تأمین امنیت سفارت امریکا در کابل باقی 

می مانند.

روز  کل  دادستانی  مسئوالن  روز:  اطالعات 
گذشته اعالم کردند که دو متهم قضیه ی کابل 
بصیر  کرده اند.  فرار  کشور  از  خارج  به  بانک 
رسانه ها  به  دادستانی  این  سخن گوی  عزیزی، 
و  ملی  بانک  رییس  صافی،  محب اهلل  که  گفت 
روز  چند  از  نو  بانک  کابل  رییس  غازی،  موسی 
فرار  از کشور  و  نرفته  کارشان  دفتر  به  بدین سو 

کرده اند.

قضیه ی  متهم   21 جمله ی  از  وی،  گفته ی  به 
در  فرنود  و شیرخان  فیروزی  بانک، خلیل  کابل 
کل  دادستانی  سخن گوی  می برند.  به  سر  زندان 
گفت، 1۹ تن دیگر بر اساس حکم دادگاه عالی 
و ضمانت معتبر آزاد بودند. عزیزی افزود، پس از 
صدور فرمان اشرف غنی در مورد بازداشت این 

افراد، هفت تن آنان بازداشت شدند.
سخن گوی دادستانی کل افزود که در حال حاضر 

تالش ها برای بازداشت متباقی متهمان قضیه ی 
کابل بانک جریان دارد. رییس جمهور در دومین 
کابل  پرونده های  بازرسی  حکم  خود  کاری  روز 
بانک را صادر کرد و به نهادهای عدلی و قضایی 
یک و نیم ماه مهلت داد تا بررسی این پروندها 

را تکمیل کنند.
مرکزی  بانک  پیشین  رییس  فطرت،  عبدالقدیر 
یکی دیگر از متهمان قضیه ی کابل بانک است. 

او پس از متهم شدن در فساد مالی کابل بانک، 
به سر  کشور  این  در  اکنون  و  رفت  امریکا  به 
می برد. چند روز پیش سخن گوی دادستانی گفته 
متهمان  بازداشت  صدد  در  انترپول  پولیس  بود، 
بر  قبل  سال  سه  بانک  کابل  است.  پرونده  این 
و  شد  ورشکست  سهام دارانش  مالی  فساد  اثر 
این  در  مردم  سپرده های  دالر  میلیون ها  اکنون 

بانک ناپدید اند.

عبداهلل در نخستین نشست شورای وزیران:2
حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم

اطالعات روز: نخستین نشست شورای وزیران 
اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  رهبری  به  دیروز 
نشست  این  در  شد.  برگزار  ملی  وحدت  دولت 
معاون  محقق،  محمد  و  اول  معاون  خان،  محمد 
دوم ریاست اجرایی دولت وحدت ملی نیز حضور 
حل  به  تأکید  با  نشست  این  در  عبداهلل  داشتند. 
چالش های کشور گفت: »تالش کنیم تا فرصت را 
برای حل این مشکالت از دست ندهیم و حکومت 
کنیم«.  تبدیل  ملی  وفاق  به  را  ملی  وحدت 
هم چنین آقای عبداهلل بهبود وضعیت زندگی مردم 

را از اهداف اصلی حکومت وحدت ملی خواند.

از سویی هم، او خطاب به سرپرستان وزارت های 
کشور گفت که کارهای اداره های دولتی به دلیل 
این که سرپرست هستید، به کندی مواجه نشوند. 
صورت  انتخابات  وقتی  که  گفت  اجرایی  رییس 
می گیرد، روی کابینه و ادارات تأثیر می گذارد. او 
از سرپرستان وزارت  خانه ها خواست که در نشست 
آینده گزارشی را از اولویت های اداره های شان ارائه 
کنند. او گفت که در نشست امروز روی عواید ملی 
و سروصداها در مورد صفر شدن بود جه ی عادی، 
گزارش وزارت مالیه در مورد آمادگی ها برای انتقال 
مواد اولیه ی غذایی به والیت های صعب العبور، باز 

کردن  مراحل  طی  و  سالنگ  تونل  نگه داشتن 
می شود.  بحث  تروریزم  تمویل  با  مبارزه  قانون 
عبداهلل بار دیگر تأکید کرد که اصالحات در نظام 
ملی  وحدت  حکومت  کاری  اولویت  در  انتخاباتی 
معاون  خان،  محمد  آن،  به دنبال  می گیرد.  قرار 
بعضی  دارد  امکان  که  گفت  اجرایی  رییس  اول 
از وزیران در کابینه ی آینده حضور نداشته باشند؛ 
اما حکومت وحدت ملی باز هم از تجربه ی آن ها 
آینده  کابینه ی  وزیران  گفت،  او  می کند.  استفاده 
به والیت های دوردست  به خارج،  رفتن  به جای 
والیت ها  این  باشندگان  مشکالت  و  سفر  کشور 

معاون  کنند. محمد محقق،  بررسی  نزدیک  از  را 
دوم رییس اجرایی در این نشست گفت،  در حال 
حاضر مردم نگران اند که وزیران سرپرست اند و 
کار وزارت  ها را به گونه ی درست انجام نمی دهند. 
تا  خواست،  کشور  وزارت های  سرپرستان  از  او 
پیش  درست  را  کارشان  جدید  کابینه ی  تشکیل 
ببرند و مردم را از نگرانی نجات دهند. در حکومت 
وحدت ملی نشست شورای وزیران هفته ی یک بار 
به ریاست عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی و نشست 
رییس  غنی،  اشرف  ریاست  به  یک بار  ماه  کابینه 

جمهور کشور برگزار می شود.

بسیج وسیع طالبان علیه افغانستان از سوی پاکستان

نامزدان شوراهای والیتی هنوز منتظر اعالم نتایج اند

اشرف غنی: تماس های غیرقانونی زندانیان قطع شوند

آلمان: ارتش افغانستان به تنهایی توان تأمین امنیت را ندارد

دادستانی کل: دو متهم قضیه ی کابل بانک فرار کردند

رییس جمهور غنی و مسئله ی 
قراردادی های دولتی

آوردن اصالحات  و  تمام الیه ها  اداری در  با فساد  مبارزه  ظاهراً 
گسترده در حکومت از اولویت های اصلی رییس جمهور غنی است. 
آقای غنی در مدت دو هفته ی کاری اش، تمام وقت و توانش را 
در این عرصه گذاشته و به اقدامات جسورانه و جدی در این راستا 
مختلف  وجوه  دارای  اداری  فساد  با  مبارزه  اما  است.  زده  دست 
است. همان گونه که فساد دارای گونه های مختلف می باشد. در 
حال حاضر رییس جمهور غنی کارش را از مبارزه با مأموران مفسد 
و ناکارامد شروع کرده و همه روزه به این مقام ها هشدار می دهد؛ 
اما وجود انجوهای استفاده جو و قراردادی های مبهم و بی حساب 
و کتاب از دیگر وجوه بارز فساد می باشد. این وجه فساد، بیش 
از دیگر عوامل در از دست رفتن فرصت ها و حیف و میل شدن 
هزینه ها و پول ها نقش داشته و بنابراین، ضرور است که در مورد 

آن ها نیز اقدام جدی صورت گیرد. 
یکی از مهم ترین عوامل ناکامی پروژه های توسعه ای در سیزده 
سال گذشته، قراردادی های از راه دور و عدم نظارت نزدیک دولت 
بر این پروژه ها بوده است. بیش تر پروژه های بزرگ توسعه ای در 
خارج از ساحات پروژه ها قرارداد شده اند. مثال بعضی پروژه هایی که 
در والیات تطبیق می گردند، در خارج قرار داد می شوند  یا حتا برخی 
از آن ها در خارج از کشور با شرکت ها و انجوها قرارداد می شوند. 
کمک های  مصرف  خصوص  در  رویه  این  گذشته  سال  ده  در 

بین المللی از طریق انجوهای بین المللی حاکم بوده است. 
خارجی  و  داخلی  انجوهای  و  گذشته، شرکت ها  سال  دوازده  در 
کشور  در  بازسازی  پروژه های  کنندگان  تطبیق  بزرگ ترین 
بوده اند. تمام اداره ها و نهادهای دولتی، پروژه های بازسازی  شان 
را با شرکت ها و انجوهای خصوصی قرارداد می کنند و آن ها نیز 
بر اساس لزوم دید اقتصادی و تجاری خود پروژه ها را به دیگر 
شرکت ها فروخته و بدین ترییب، پروژه ها به صورت دست چندم 
قراردادی ها،  شدن    به دست  دست  بار  هر  در  می شوند.  تطبیق 
بودجه ی آن ها کاهش یافته و کیفیت آن ها کم شده می رود. پیش 
بودند که  ناظر گفته  نهادهای  بارها سازمان ملل و سایر  این  از 
عدم وضاحت در زمینه ی نحوه ی مصرف کمک های خارجی در 
افغانستان از مهم ترین عوامل کندی روند بازسازی در کشور بوده 

است. 
رویه ی قراردادی های پروژه ها در ادارات حکومت افغانستان با عدم 
ظرفیت کاری در این ادارات توجیه می شو د؛ یعنی این که خودشان 
نیروی متخصص و ظرفیت کاری اجرای پروژه ها را ندارند و بدین 
واگذار  به شرکت های خصوصی  را  قراردادی  پروژه های  ترتیب، 
می نمایند. این روش، برای افغانستان بسیار زیان بار بوده است. از 
یک سو سقف کیفیت پروژه های بازسازی را کاهش داده و بودجه ی 
این پروژه ها را ریخت و پاش نموده و از سوی دیگر، فرصت مردم 

افغانستان برای ظرفیت سازی را هدر داده است.
به  اداره ها  در  کاری  ظرفیت  ایجاد  برای  فرصت  مدت  این  در 
اندازه ی کافی وجود داشت و می توانست خودش را برای تطبیق 
تمام پروژه های بازسازی در سراسر کشور آماده سازد؛ اما متأسفانه 
خودشان،  در  کاری  ظرفیت  ایجاد  به جای  دولتی  اداره های 
قراردادی ها را به عنوان ساده ترین و سهل ترین راه انتخاب کرده اند. 
اصوال تطبیق و اجرای تمام پروژه های بازسازی در سراسر کشور 
وظیفه و مسئولیت دولت است و باید سکتورهای دولتی پروژه های 

بازسازی مربوط به خودش را تطبیق و اجرا نماید. 
در حکومت قبلی نظارت جدی نیز بر فعالیت انجوهای خصوصی 
صورت نگرفت و هیچ گاه نتوانست آن ها را پاسخ گو بسازد و حساب 
و کتاب آن ها را شفاف بسازد. یکی از دالیل اصلی کندی روند 
بازسازی و بهبود نیافتن وضعیت زندگی مردم در طول ده سال 
فعالیت های  بر  جدی  نظارت  عدم  می باشد.  امر  همین  گذشته، 
شدن  غارت  و  میل  و  حیف  فساد،  سبب  خصوصی  انجوهای 
پول ها گردیده است. بیش تر پول ها صرف وسایل تجملی و زاید و 
معاش های بلند گردیده که از کمک های جامعه ی جهانی به مردم 

فقیر و دردکشیده ی افغانستان تأمین می شوند.
بیش تر پول ها از طریق معاش های دالری بلند به کارمندان این 
مؤسسات و وسایل تجملی و لوکس، دوباره به خارج برگشته، یا 
به جیب قراردادی های خصوصی رفته و بخش اندک آن صرف 
پروژه های عمرانی و بازسازی در افغانستان گردیده است. بنابراین، 
انتظار می رود که حکومت جدید از تجربه ی حکومت قبلی درس 
گرفته و به این وجه فساد که مهلک تر از تمام وجوه آن می باشد، 
توجه جدی کرده و قراردادی ها و پروژه ها را سامان مند، قانونی و 

شفاف بسازد تا جلو حیف و میل پول ها گرفته شود.
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بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار نشست 
شورای وزیران برگزار شد و داکتر عبداهلل، رییس اجرایی 
آن را گردانندگی نمود. بر اساس موافقت نامه ی حکومت 
وحدت ملی که رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبداهلل 
آن را در 30 سنبله امضا کردند، ریاست اجرایی در تشکیل 
ایجاد شد و در روز مراسم تحلیف  نو  از  حکومت جدید 
مسئولیت  رسمی  به طور  میزان(   7( جمهوری  ریاست 
توافق نامه   در  شد.  سپرده  عبداهلل   داکتر  عهده ی  به  آن 
گفته شده بود که رییس اجرایی، رهبری امور اجرایی و 
ریاست شورای وزیران را به عهده دارد  و رییس جمهور 
ریاست کابینه که شامل وزیران، معاونان رییس جمهور، 
رییس اجرایی و معاونانش و مشاوران ارشد رییس جمهور 
رییس  عبداهلل،  داکتر  داشت.  خواهد  برعهده   را  می شود 
امور اجرایی دیروز در اولین جلسه ی شورای وزیران که 
تلویزیون ملی نشر می گردید،  از  به طور رسمی روند آن 
به وزیران گفت که تالش نماییم فرصت خدمت گزاری 
را برای حل مشکالت کشور از دست ندهیم و حکومت 
وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم. او هم چنین به 
وزیران در مورد این که به عنوان سرپرست کار می کنند، 
و  اداری  امور  که  باعث شود  نباید  مسئله  این  که  گفت 
به کندی پیش  دولتی  ارگان های  و  وزارت خانه ها  کاری 

بروند. 
داکتر  توسط  وزیران  شورای  جلسه ی  اولین  تشکیل 
عبداهلل، رییس اجرایی  و گفته های او در خصوص پیش برد 
جهت  این  از  وزیران،  مسئولیت های  و  کاری  امور  بهتر 
جمهور  رییس  و  اجرایی  رییس  که  می باشد  تأمل  قابل 
گمان هایی  و  حدس  و  می کنند  عمل  هماهنگ  به طور 
سر  بر  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس  این که  بر  مبنی 
داکتر  این که  یا  خواهند شد،  اختالف  دچار  رهبری  امور 
و  قرار خواهد گرفت  در حاشیه ی رهبری دولت  عبداهلل 
همکاری صادقانه با رییس جمهور نخواهد داشت را نفی 
این که تالش می کند  تأکید داکتر عبداهلل در مورد  کرد. 
حکومت وحدت را مظهر وفاق ملی بسازد، نشان می دهد 
که او تا حد  ممکن تالش می کند که به عنوان چهره ی 
مؤثر در حکومت جدید نقش ایفا کند و به آن چه که میان 
او و رییس جمهور توافق شده است، متعهد است. رییس 
اجرایی در اولین جلسه ی شورای وزیران در حالی به این 

سرپرست  موقف  از  وزیران  که  کرد  اشاره  مهم  نکته ی 
بودن شان بی انگیز ه نباشند و متهعدانه به مسئولیت خود 
اند  آن  از  حاکی  دولتی  ادارات  از  گزارش ها  کنند.  عمل 
هنوز  این که  از  دولتی  ادارات  بلند پایه ی  مقام های  که 
و  تغییر  احتمال  و  است  نیامده  به وجود  جدید  کابینه ی 
دولت  اجرایی  و  اداری  پست های  در  تبدیلی های شان 

و جود دارد، دچار بی انگیز گی شده اند. 
در این خصوص باید گفت که مقام های دولتی تا زمانی 
اند  مکلف  هستند،  وظیفه ی شان  در  رسمی  به طور  که 
انجام  و صادقانه  به طور جدی  را  مسئولیت های شان  که 
دهند تا امور مربوط به آن ها دچار بی نظمی نشوند و نیز 
افراد تحت رهبری خویش سفارش دهند که  تمامی  به 

نسبت به وظیفه ی شان حساس باشند.
در واقعیت امر، تشکیل کابینه ی جدید نباید بر روال کاری 

نیرو  های  و  دولتی  کارمندان  و  طن دوستی  روحیه ی  و 
امنیتی کشور تأثیر بگذار د و مسئوالنه تالش نمایند که 
جدی تر  از گذشته مسئولیت های شان را انجام دهند. این 
از طرفی تعهد  و صداقت آن ها را نسبت به وطن  عمل 
از جانب دیگر،  و  و سرزمین و مردم شان نشان می دهد 
کارهای شهروندان  در ارگان های دولتی متوقف نمی شوند 
و  نرفته  بین  از  نظام  کارکرد  به  نسبت  مردم  اعتماد  و 
یک  در  می تواند  دولت  رهبری  نیز  و  نمی بیند  آسیب 
فضای آرام و مطمئن روی تشکیل کابینه ی کارا  و نظام 
اداری سالم کار کند و اصالحات الزم را در ساختار و امور  
اداری به وجود آور د. با توجه به گرایش و ساختار حکومت 
در  می باشد.  کافی  زمان  نیاز مند  کابینه  تشکیل  جدید، 
مقام های  و  کارمندان  مسئولیت  احساس  خصوص،  این 

بلند پایه ی دولتی برای عبور از این مرحله مهم می باشد .

معروف  »رامبو«  نام  به  صرف  که  افغان  نگه بان  یک 
حمله ی  یک  از  خالی  دستان  با  این که  از  پس  است، 
کابل  در  فونکس  کمپ  در  انتحاری  ویرانگر  باالقوه 
جلوگیری کرد، انگشت نما شد. او با متوقف ساختن یک 
پایگاه  یک  در  خالی اش  دستان  با  انتحاری  بمب گذار 
را  بی شماری  تعداد  جان  کابل،  در  بین المللی  نظامی 
نجات داد و به خاطر شجاعتش، چندین بار ستایش شد 
و یک عکس امضا شده از سلوستر استالونه، هنرپیشه ی 

امریکایی معروف به رامبو را دریافت کرد.
از دروازه ی ورودی  رامبو گفت: »نام من رامبو است و 
سیزده  از  بیش  من  می کنم.  محافظت  فونیکس  کمپ 
این که  از  پیش  حتا  داده ام.  انجام  را  کار  این  سال 
سال   1۵ برای  من  برسند،  این جا  به  ائتالف  نیروهای 

این جا به حیث محافظ کار کرده ام«. 
پایگاهی  این جا  در  و  آمدند  آن ها  »وقتی  گفت:  وی 
از من خواستند که در صورت تمایل، به کارم  ساختند، 
من  به  که  گفتند  برایم  بدهم.  ادامه  محافظ  عنوان  به 
با خودم چاقو  نپذیرفتم. من  اما من  تفنگ خواهند داد؛ 
شما  می کنم.  حمل  کوچک  سالح های  دیگر  بعضی  و 
افغانستان است و تنش می تواند میان  این  می دانید که 
مردم، به خصوص در نقشی که من دارم، به وجود آید«.

در  و  باشد  نداشته  نداشته  سالح  می دهد  ترجیح  رامبو 
از خودش حمل کند. وی  برای دفاع  را  میله ای  عوض 
می شوید.  عصبانی  کوچک  مسایل  روی  »گاهی  گفت: 
برای  میله ای  صرف  می دهم  ترجیح  دلیل  این  به  پس 
صدایش  از  هم چنین  او  کنم«.  حمل  خودم  از  دفاع 
صدایش  می گوید،  و  می کند  استفاده  سالح  عنوان  به 

می تواند پرخاشگر باشد و مردم را بترساند.
رامبو گفت: »ساعت حدود ۹ صبح بود و موتری را دیدم 
نفر  که بسیار به آهستگی دور زد و به دروازه رسید. دو 
ما در دروازه ی ورودی موقعیت داشتیم. نگه بانان دیگر 
دیدم  »وقتی  گفت:  وی  بودند«.  ایستاده  عقب تر  کمی 
توقف کند.  او خواستم  از  ما می آید،  به سمت  که موتر 
باز  کشیده  را  دروازه اش  من  پس  نکرد،  را  کار  این  او 
را دیدم که  باز کردم، دو سیمی  را  کردم. وقتی دروازه 
آن ها چنگ  به  فورا  من  بودند.  آمده  بیرون  داشبورد  از 
و  کرده  وصل  هم  با  را  سیم ها  می کرد  تالش  او  زدم. 
بمب را منفجر کند و من با او کشتی گرفتم. موفق شدم 
فریاد  نگه بانان دیگر  به سمت  و  را خاموش کنم.  موتر 
از  را  انتحاری  او  است.  انتحاری  یک  موتروان  که  زدم 

موتر بیرون کشید و دستگیرش کردیم. پس از این کارم 
خیلی ها به من تبریک گفتند. مرا به میدان هوایی بگرام 
امریکایی مدال هایم  از جنرال چهارستاره ی  تا  خواستند 

را بگیرم«.
رامبو گفت که او از سیلوستر استالونه، بازی گر امریکایی 
است.  کرده  دریافت  امضا  و  نامه  رامبو(،  به  )مشهور 
»رامبو به من عکس هایش را ارسال کرده است. من هم 
تعدادی از عکس هایم را به او فرستاده ام. او روی یکی 
از عکس هایی که به من ارسال کرده، عکسی که در آن 
او چاقوی بزرگی در دست دارد، امضا کرده است. همراه 
با آن نامه ای فرستاده است. او به من گفته است که او 
صرف تقلید رامبو را می کرده است؛ اما تو یک رامبوی 

واقعی هستی«.
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تشکیل اولین جلسه ی شورای وزیران توسط داکتر عبداهلل، رییس اجرایی  و گفته های 
او در خصوص پیش برد بهتر امور کاری و مسئولیت های وزیران، از این جهت قابل تأمل 
می باشد که رییس اجرایی و رییس جمهور به طور هماهنگ عمل می کنند و حدس 
و گمان هایی مبنی بر این که رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر امور رهبری دچار 
اختالف خواهند شد، یا این که داکتر عبداهلل در حاشیه ی رهبری دولت قرار خواهد 
گرفت و همکاری صادقانه با رییس جمهور نخواهد داشت را نفی کرد. تأکید داکتر 
عبداهلل در مورد این که تالش می کند حکومت وحدت را مظهر وفاق ملی بسازد، نشان 
می دهد که او تا حد  ممکن تالش می کند که به عنوان چهره ی مؤثر در حکومت جدید 
نقش ایفا کند و به آن چه که میان او و رییس جمهور توافق شده است، متعهد است. 

بشیر یاوری

منبع: خامه پرس
برگردان: حمید مهدی

موجود  انسان  این که  آن  و  دارد  وجود  انسان  باره ی  در  فلسفی  بحث  یک 
ناشناخته است. این بحث در اول فلسفی نبوده؛ اما به مرور زمان که بادنجان 
سیاه در منوی غذایی آدم ها قرار گرفته و قبل از آن نیز آدم ها آتش را کشف 
کرده بودند و علف ها را بریان کرده نوش جان می نمودند، به شکل بحث فلسفی 
درآمده و تا امروزه روز که عصر انترنت و انفجار اطالعات به شمار می رود، به 
حیث بحث فلسفی باقی مانده  است. اما این بحث فلسفی به چه معنا؟ خیلی 
راحت است. چند روز قبل، دولت حبیب استالف را به عنوان یک مجرم و تبه کار 
این  به دار کشید. هرچند سازمان های حقوق  بشری خیلی تالش کردند که 
اعدام  و اعدام های دیگر، صورت نگیرند؛ اما مرتیکه اعدام شد. جسدش را به 
خانواده اس تسلیم نمودند. جمعیت کثیری جمع شدند و او را خیلی محترمانه 
دفن کردند. حاال اگر همین مردم از حبیب استالف نیکی دیده باشند، که حتمًا 
دیده، تصمیم بگیرند برای شادی روح او، چند روز سرک را بسته کنند یا اصاًل 
بروند در چهار دروازه ی کابل، بادنجان فروشی حبیب استالف را باز کنند و به 
مردم بادنجان مرغوب و ارزان عرضه نمایند، آیا هنوز شکی باقی می ماند که 
انسان موجود ناشناخته نباشد؟ به نظر من که شک باقی نمی ماند. این اتفاق 
نیفتاده و ممکن است بیفتد، ممکن است نیفتد. ما موارد  زیادی دال بر ناشناخته 
بودن نوع انسان داریم که اتفاق افتاده و از رسانه ها نیز پخش شده. به طور مثال: 
شواهد و قراین نشان می دهند که تمام وکالی مجلس انسان اند. در کنارش، 
شهردار کابل نیز انسان است. هم جامعه ی جهانی این مسئله را قبول دارد، هم 
ما. اگر یادتان باشد، بعضی از این وکال، به شمول حضرت رییس پارلمان، از 
شهردار زمین مجانی خواسته بودند. این یک مسئله! مسئله ی دیگر این است 
که شهردار این خواسته ی آن ها را غیرقانونی می دانست و جمع کثیری از ما نیز 
فکر می کردیم که این نمایندگان به خدا بسیار بی شرم اند. حاال این دو مسئله 
قابل جمع نیست. وکالی محترم حق خود می دانستند که زمین مجانی بگیرند؛ 
اما ما نمی دانستیم. دقیقًا به همین خاطر است که انسان موجود ناشناخته است، 
وگرنه همه ی ما ادعا داریم که انسان هستیم. گذشته از این وکالی چیز، دیگر 
موارد  بسیاری نیز وجود دارند. مثاًل بارها اتفاق افتاده که برادرزاده ی وزیر یا 
و  میلیونی شوند  پروژه های  داوطلبی های  برنده ی  وزیر،  ارجمندی  اصاًل خود 
آخر کار هم سرکی بسازند که بعد از سه ماه، قیرش به جغل تبدیل شده و 
خاک بادش مردم را کور کند. در چنین یک حالت که آقای کرزی رییس جمهور 
بود، بارها از این موارد شکایت نمود. متوجه باشید که فقط شکایت نمود. چون 
همه چیز در شکایت خالصه می شد. هیچ مقامی احساس ترس نمی کرد و حس 
وطن دوستی از دلش بیرون نمی شد و در نتیجه از وطن فرار نمی کرد. هم چنان 
در وطن می ماند و خدمت می کرد. اما بعد از آن که آقای احمدزی به ریاست 
جمهوری رسیده، وضع کمی فرق می کند و حس وطن دوستی در قلوب مقام ها 
به لرزه درآمده. رفتن آقای احمدزی به زندان و اخطار دادن به سارنوالی و قضا، 
روی  کار کردن قضیه ی اختالس و پول شویی کابل بانک و دست گیری چند 
متهم آن، باعث شده که ستون احساس وطن دوستی خیلی از مقام ها به لرزه 
بیافتد و آهنگ فرار کوک کنند. گفته می شود که رییس جمهور غنی، در یکی 
از شب های ریاست جمهوری، بی خبر به یکی از حوزه های امنیتی شهر کابل 
سرک کشیده و خواستار وضاحت تشکیالت روی کاغذ و تشکیالت واقعی آن 
حوزه شده است. وقتی بررسی کرده، دیده که تشکیالت روی کاغذ به مراتب 
بیش تر از تشکیالت واقعی و موجود آن حوزه می باشد. تشکیالت روی کاغذ 
به این معنا که فرضاً حوزه ی مذکور برای ۵00 نفر  بودجه می گرفته؛ در حالی 
 که کل نیروی موجود و معاش خور آن حوزه به 1۵0 نفر هم نمی رسیده. در 
چنین یک حالت، آقای احمدزی مثل کرزی به اخطار و هشدار اکتفا  نمی کند، 
بلکه مستقیمًا رییس محترم حوزه ی مذکور را که در تمام این سال ها دزدی 
نموده و خواستار تحقق عدالت در مورد وی  از وظیفه سبک دوش  می کرده، 
می شود. می بینید که انسان موجود ناشناخته است. از یک طرف دزدی رییس 
حوزه و از طرف دیگر، جدیت رییس جمهور! حاال به نظر شما، بهترین کار 
برای رییس حوزه ی مذکور چه می باشد؟ بعضی از فرصت شناسان می گویند که 
رییس مذکور باید فرار کند. این سرک  کشیدن های شبانه به نهادها و ادارات 
دولتی، زنگ خطری است پای گوش مقام هایی که در تمام سال های حکومت 
کرزی، مصروف دزدی و تبه کاری بوده اند. اگر وضع به همین منوال پیش برود، 
یکی یکی نوبت همه خواهد رسید! البته فرار کردن ها هم زیاد شده. می گویند 
که رییس نوی کابل بانک و بانک ملی افغان از همین حاال دل به دریا زده و 

از کشور فرار نموده اند.
به حضور عمر  باشیم. شما  امیدوار  نیست که خیلی  این  معنای  به  این  البته 
نگاه  می باشد،  کرزی  در حکومت  فساد  اصلی  متهمان  از  یکی  که  زاخیلوال 
کنید. وی هم مشاور اقتصادی رییس جمهور است، هم سرپرست وزارت مالیه! 
اگر آقای احمدزی قصد دارد فساد را از بین ببرد، چرا زاخیلوال را کنارش نگه 
 داشته است؟ این پرسش باید پاسخ یابد، یا حد اقل ثابت شود که تمام اتهام ها 
علیه آقای زاخیلوال دروغ و بی پایه می باشند. البته یک احتمال دیگر هم وجود 
دارد و آن  این که، آقای زاخیلوال بزرگ ترین و خطرناک ترین مقام فاسد 13 
سال گذشته است و آقای احمدزی برای این که روز محاکمه ی او برسد، وی را 
نزدیک خویش نگه  داشته؛ چون می گویند، »دوست را نزدیک نگه دار و دشمن 

را نزدیک تر«.

خبرنگار ناراضی

می رسد و نوبت شان
 َکی َکی، َکی ْی ْی ْی!

هادی دریابی

تشکیل کابینه ی جدید
 و مسئولیت پذیری کارمندان دولتی

رامبوی واقعی: نگه بان افغانی که 
با دستان خالی بمب گذار انتحاری را متوقف کرد



بخشی از سخنان مهم دکتر اشرف غنی در روز تحلیف، 
در ارتباط به میکانیزم تأمین ثبات و امنیت بود. رییس 
با  »مذاکرات«  به  که  کرد  یادآوری  ضمناً  جدید  جمهور 
طالبان و حزب اسالمی- دو جناح همیشه مخالف دولت- 
سیزده  طول  در  که  است  حالی  در  این  می دهد.  ادامه 
مذاکرات  و  تالش ها  این  کرزی،  حامد  حکومت  سال 
رییس  آیا  است.  نداشته  هم  نتایجی  و  داشته  ادامه 
سر  در  مذاکره  این  برای  نوی  استراتژی  غنی  جمهور 

دارد؟
خوب، این سوال تا هنوز پاسخ مشخصی ندارد. ما منتظریم ببینیم 
برخورد  آینده  ثبات در  به  با چه روی کردی نسبت  که دولت جدید 
افغانستان در  نیروهای مسلح  به  ارتباط  را در  می کند و چه موقفی 
و  موفق  تجربه ی  گذشته،  سال  سیزده  تجربه ی  می گیرد.  پیش 
کامیابی نبود. تالش زیادی صورت گرفت و امکانات زیادی صرف 
بود که  این  دلیلش  بود.  نتیجه صفر  اما  تأمین صلح شد؛  پروسه ی 
زمانی  است،  ثبات  زمینه ساز  که  بود. صلح  نگاه یک جانبه  ما،  نگاه 
به وجود می آید که در میدان نبرد هردو طرف یا حداقل طرفی که به 
جنگ اصرار دارد، به این نتیجه برسد که جنگ راه رسیدن به هدف 
نیست. یا به این نتیجه برسد که از طریق جنگ ممکن است آن ها 
نابود شوند. بعد از آن است که آن ها می خواهند از طریق صلح به 
هدف شان برسند. ما در گذشته چنین استراتژی ای نداشتیم. کارهایی 
که از سوی رییس جمهور پیشین انجام می شدند، به نحوی ناخواسته 
ممد فعالیت های جنگی طالبان می گردیدند. امیدواریم که نخستین 
باشد.  مسأله  همین  شود،  اصالح  که  استراتژی ای  نخستین  و  قدم 
می توانیم که همزمان، هم در رابطه به تأمین صلح و ثبات از طریق 
راه های سیاسی با مخالفین مسلح فکر کنیم و هم آن روی سکه را 
که جنگ است، در نظر داشته باشیم. اگر طرف، حاضر به گفت وگو 
می خواهیم  ما  چیست. خوب  ما  پاسخ  نیامد،  میان  به  و صلح  نشد 
می کند،  جنگ  که  جانبی  است.  دوجانبه  امر  صلح  اما  کنیم؛  صلح 
دولت را نمی خواهد و با اساسات مشروعیت ساز دولت مخالف است. 
با انتخابات و دموکراسی مخالف است. با قانون اساسی مخالف است 
آن ها  اگر  است.  متفاوت  درصد  صد  سیاسی  اش  تفکر  نوع  اصاًل  و 
می کنیم؟  کار  چه  ما  این  صورت  در  کنند،  مصالحه  که  نخواستند 
یک  جنگ  استراتژی  یانه؟  داریم  را  سرکوب  و  جنگ  گزینه ی  آیا 
تعریف  ابتدایی ترین  است.  ناگزیری  امر  یک  نیست؛  اختیاری  امر 
ابزار  انحصار  گفت،  هم  غنی  جمهور  رییس  که  همان طور  دولت، 
در  قهریه  قوه ی  باشد،  دولت  انحصار  در  باید  قدرت  است.  قهریه 
اختیار دولت باشد. در غیر آن، دولت نیست و فلسفه ی وجودی آن 
زیر سوال می رود. حاکمیت ملی زیر سوال می رود. در یک قلمرو و 
در یک سرزمین وقتی قوانین مختلفی تطبیق می شود، وقتی طالبان 
والی دارند، قاضی دارند، ولسوال دارند و به دعاوی مردم رسیدگی 
را تطبیق می کنند، پس دولت  به زعم خودشان، شریعت  می کنند و 
در  کند.  پیدا  تحقق  ملی  حاکمیت  تا  کند  تالش  که  است  ناگزیر 
همین راستا، چیزی را که رییس جمهور اشاره می کند، این است که 
تنها  اگر  زیرا  نرسیم؛  دایمی  ثبات  به  با جنگ  تنها  ما  است  ممکن 
با جنگ و سرکوب پیش برویم و در کنار آن عدالت نباشد، بازهم 
موقتی  می آید،  به دست  جنگ  طریق  از  که  آرامشی  است   ممکن 
صورتی  در  کنیم،  قطع  را  جنگ  صلح،  طریق  از  اگر  نیز  و  باشد. 
به طرف های  باشد و صرفا  نداشته  میکانیزم عادالنه  این صلح  که 
مخالف باج داده شود و از طریق امتیاز دادن و باج دادن، بدون در 
نظر گرفتن عدالت، دموکراسی، حقوق بشر، قانون و آزادی، از طریق 
تقسیم قدرت با مخالفان مصالحه بکنیم، بازهم به ثبات نمی رسیم؛ 
زیرا در این صورت، عوامل جنگ از بین نمی روند. اگر طالبان بیایند 
با همان ایدیولوژی و نوع نگاهی که حاال دارند، وارد سیستم شوند، 
این نوع مصالحه هیچ وقت ما را به ثبات نمی رساند. همه ی این ها 
یک  ثبات  به  رسیدن  بنابراین،  پیچیده اند.  و  جدی  بسیار  مسایلی 
برخورد عاقالنه می طلبد که هم ارتباط به جنگ و صلح می گیرد و 
هم ابعاد سیاسی و نظامی قضیه در نظر گرفته شود. در این صورت 
است که شاید به ثبات برسیم. محور رسیدن به ثبات در هر کشوری، 
بسته به نحوه ی تأمین عدالت است. در غیر آن، اگر کسی بخواهد از 
طریق زور امتیاز به دست بیاورد، به جایی نمی رسیم و اگر از طریق 
صلح هم بخواهیم که به نحوی، راه حل کوتاه مدت جست وجو نماییم 
و داروی مسکن تزریق بکنیم، باز هم به ثبات و امنیت نمی رسیم. 

رییس  هم چنین  و  سیاسی  مسایل  آگاهان  از  برخی 
در  تروریسم،  ریشه ی  که  دارند  اعتقاد  کرزی  جمهور 
خاک پاکستان است. دخالت آشکار پاکستان برای برهم 
از سویی،  واقعیت است.  نیز یک  افغانستان  ثبات  زدن 

تحلیف  روز  در  خود  سخنرانی  در  غنی  جمهور  رییس 
چگونگی  به  ارتباط  در  اشاره ای  هیچ  خاص  به طور 
نداشت.  پاکستان،  دولت  با  راهکار  اتخاذ  و  سیاست 
سیاسی  روابط  از  شما  شخص  و  چرا؟  می کنید  فکر 
ملی  وحدت  حکومت  دوره ی  در  پاکستان  و  افغانستان 

چه چشم اندازی می توانید ارائه کنید؟
اجزای  که  می خواهم  کردید،  مطرح  را  سوال  که  ترتیبی  همان  به 
سوال را پاسخ بدهم. اول این که  شکی نیست که ریشه ی تروریسم 
دولت  است:  پاکستان  هم  تروریستان  حامی  است.  پاکستان  در 
پاکستان، آی اس آی، اردوی پاکستان، حلقات سیاسی و مذهبی همه 
در حمایت از تروریسم شریک هستند. اما چیزی را که حامد کرزی، 
از زاویه ی دیگر قابل نقد  افغانستان می گفت،  رییس جمهور سابق 
است. بحث رییس جمهور کرزی این بود که همیشه می گفت، چون 
تروریسم  و  است  افغانستان  مرزهای  از  خارج  تروریسم  ریشه های 
در افغانستان و در قریه های افغانستان نیست و ما قربانی تروریسم 
افغانستان  در  این که  جای  به  بین المللی  نیروهای  پس  هستیم، 
و  مبحث  خلط  یک  این  بجنگند.  مرز  طرف  آن  بروند  می جنگند، 
نادرست بود. چون به هرحال، بحث پاکستان، بحث  یک روی کرد 
جداگانه است. حاال ریشه است یا نیست، پاکستان یک کشور دیگر 
دچار  افغانستان  در  ما  که  بود  این  و  است  این  واقعیت  اما  است. 
صدد  در  می جنگند،  افغانستان  در  که  کسانی  هستیم.  مشکل  یک 
حمایت  جایی  هر  از  اگر  آن ها  هستند.  افغانستان  دولت  سرنگونی 
می شوند، بخش عظیم  نیروی انسانی ای که در اختیار دارند، از خود 
مردم افغانستان است، از خاک افغانستان است. به تعبیر خود رییس 
یا  دلیلی،  هر  به  حاال  این خاک هستند.  فرزندان  از  سابق،  جمهور 
در  که  جنگند  حال  در  ما  با  دیگر  دلیل  هر  به  یا  خورده اند،  فریب 
این بحث کاری به انگیزه ها نداریم. بنابراین، اگر بحث را این گونه 
آن  ابتدا  باید  و  اند  طرف  آن  تروریسم  ریشه های  که  کنیم  مطرح 
طرف  قضیه اش یک سره شود، بعد این طرف، این واقع بینانه نیست. 
آن ها از هر کجا که حمایت می شوند، ما باید غم خودمان را بخوریم، 
مبارزه  آن ها  با  خود  خاک  درون  در  و  بدهیم  نجات  را  خود  خاک 
کنیم و دست تروریستان را کوتاه کنیم. نکته ی دوم، مشکل میان 
دولت افغانستان و پاکستان است؛ این مشکل اساسًا مشکل دعوای 
افغانستان  در  اگر  که  است  این  پاکستان  نگرانی  است.  سرزمینی 
با  دولت  این  که  است  ممکن  شود،  ایجاد  قدرت مند  دولت  یک 
برای  سرزمینی،  دعوای  طرح  با  و  پشتون  قبایلی  مناطق  در  نفوذ 
افغانستان  سیاست مداران  همه ی  اگرچه  شود.  دردسرساز  پاکستان 
مطرح  به روشنی  و  رفته اند  طفره  واقعیت  این  از  یا  دالیلی  به  بنا 
نکرده اند، یا برخی شان هم اگر مطرح کرده اند، به شکلی بوده است 
که حساسیت پاکستان را بیش تر کرده است. تا زمانی که به شکلی 
نشود  مطمئن  پاکستان  حد اقل  و  نشود  حل  قضیه  از  بخش  این 
که دولت افغانستان در آینده برای پاکستان مشکل ایجاد نمی کند، 
به  را  قضیه  این  برخی ها  اگرچه  داشت.  برنخواهد  مداخله  از  دست 
به  ارتباطی  این مشکل  این که  گویا  می کنند؛  مطرح  دیگر  گونه ای 
گذاشته  آزاد  دستش  اگر  پاکستان  و  ندارد  دیورند  جنجال های خط 
بر نمی دارند.  دخالت  از  دست  افغانستان  مرکز  و  جالل آباد  تا  شود، 
نظر  به  اما  نباشد؛  نادرست  منظر  یک  از  هم  دید  طرز  این  شاید 

در  توضیح  قابل  نکته ی  البته  است.  مبحث  خلط  حدودی  تا  من، 
در  افغانستان  سیاست  با  رابطه  در  فعال  من  که  است  این  این جا 
افغانستان  قبال  در  پاکستان  سیاست  می کنم.  بحث  پاکستان  قبال 
بخواهیم  اگر  نیست.  آن  مجال  که  است  بحث  قابل  خود  جای  در 
از  یکی  کنیم،  نقد  این قضیه  در  را  افغانستان  دولت مردان  سیاست 
به شمول  افغانستان،  گذشته ی  دولت های  که  است  این  آن  موارد 
دولت حامد کرزی، به نحو خزنده، گاهی در آن طرف خط دیورند 
برای  که  می کرده اند  اعمال  را  سیاست هایی  قبایلی،  مناطق  در 
از  سیاست ها  این  بوده اند.  حساسیت برانگیز  فوق العاده  پاکستان 
مخالفان  از  برخی  دعوت  طریق  از  تحصیلی،  بورسیه های  طریق 
قبایل  و  اقوام  و  وزارت سرحدات  از طریق  افغانستان،  در  پاکستان 
اعمال می شده اند. اگرچه توجیه دولت های افغانستان این بوده است 
به  است،  واکنش  نحوی  به  قبایل  قبال  در  افغانستان  سیاست  که 
نحوی حرکت باالمثل است. ولی به نظر من این دیدگاه درست نبود 
باید بهانه به طرف ندهیم. چندی پیش منابع آگاه در  و نیست. ما 
شرق افغانستان گزارش دادند که تعدادی از خاک پاکستان تحت نام 
مهاجر با اسلحه وارد افغانستان می شوند. این ها همه مسایلی هستند 
که پاکستان را تحریک می کنند و دولت های افغانستان از گذشته تا 
حال، واقع بینانه نگاه نکرده اند. نگاه دولت های گذشته ی افغانستان، 
نگاه اتنیکی، خونی، فرهنگی و قومی نسبت به آن طرف خط بوده 
نمی دهد.  پاسخ  مدرن،  دنیای  در  نگاه  نوع  این  که  حالی  در  است. 
نگاه دولت های مدرن، تابع قلمرو و تابع مرزهای سرزمینی است و 

تابع مشترکات خونی و قومی نیست.
در مورد خط دیورند اگر ما اسناد قابل قبولی داریم که واقعًا پاکستان 
خاک ما را به طور غیرقانونی و غاصبانه در اختیار خود گرفته است، 
سیاست های  موضوع  این  با  رابطه  در  قرن،  یک  امتداد  در  چرا 
نباید  افغانستان  مردم  من  نظر  به  هرحال،  به  داشتیم.  نایک سانی 
بیش تر از این زجر یک زخم تاریخی را بکشند. ابهام سرزمین باید 

برطرف شود.
که  باشند  پاکستان  و  افغانستان  میان  هم  دیگری  عوامل   شاید 
ام العوامل  اما  می شوند.  افغانستان  امور  در  پاکستان  دخالت  موجب 
دو  میان  نگذاشته  هیچ گاه  که  است  دیورند  خط  مشکل  همین 
یکی  بنا براین،  بگیرد.  قبول شکل  قابل  اعتماد  دولت همسایه یک 
ما  است.  پاکستان  با  رابطه  نوِع  جدید،  دولت  مهم  چالش های  از 
روشن  و  تعامل شفاف  با کشورهای همسایه ی خود یک  ناگزیریم 
داشته باشیم. همسایه ها در جوار ما قرار دارند و ما نمی توانیم جغرافیا 
به طور  نمی توانیم  بزنیم و هم  برهم  را  تغییر دهیم و همسایگی  را 
دایمی با همسایه های خود در حال جنگ باشیم. با توجه به این که 
است؛  افغانستان  متوجه  بیش تر  ضرر ش  بی اعتمادی،  و  جنگ  هر 
چون ما ضعیف هستیم. پاکستان یک قدرت بزرگ منطقه ای است، 
اطالعات  دارای  و  مقتدر  و  منظم  اردوی  هسته ای،  سالح  دارای 
کارکشته. بنابراین، هرنوع سیاست خصمانه، ضررش بیش تر متوجه 
میان  این که  قبال  در  جدید  دولت  که  نمی دانم  دقیقًا  من  ماست. 
اعتماد شکل بگیرد و زمینه ی  افغانستان یک  دو دولت پاکستان و 
دخالت های پاکستان در امور افغانستان از بین برود، چه راهکار و چه 
سیاستی اتخاذ خواهد کرد. باید ببینم که دولت جدید در برابر این 
چالش های مهم تاریخی چه کاری کرده می تواند. به یقین که نقش 

دولت پاکستان با توجه به مرز بسیار طوالنی مشترک میان دو کشور 
با  افغانستان و همین  طور،  پاکستان در  تاریخی  نفوذ  به  با توجه  و 
توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی و قومی در دو طرف خط، نقش 
بسیار تعیین کننده خواهد بود؛ هم در جنگ، هم در صلح و هم در 
تأمین ثبات. ما باید به طور واقع بینانه و با حفظ منافع ملی افغانستان 
و دوراندیشی در رابطه به ثبات افغانستان، رابطه ی سیاسی خود را با 
پاکستان، به طور درست روشن کنیم. اگر وقتی احیانًا این طور باشد 
که پاکستان به هیچ  صورت حاضر نیست دست از مداخله در امور 
افغانستان بردارد، در آن صورت راه حل این است که دولت افغانستان 
از طریق حامیان بین المللی خود پاکستان را تحت فشار قرار دهد. 
نکته ی آخر این که، فرصتی را که افغانستان در دوازده سال گذشته 
در اختیار داشت، آرام آرام می توانست جایگاه استراتژیک پاکستان را 
در معادالت جهانی و در نوع نگاه امریکا نسبت به منطقه و جهان، از 
آن خود کند. اما از این فرصت ها استفاده ی درستی صورت نگرفت، 
روابط ما به شکل درست با متحدان غربی ما مدیریت نشد. حاال هم 
کم و بیش فرصت باقی مانده است. چالش اصلی دولت جدید این 
رابطه ای  امریکا نوعی  با  با غرب و  با جهان،  آیا می تواند  است که 
یا  نبینند؟  از چشم پاکستان  را  آینده ما  را تعریف کند که آن ها در 
استراتژیک  متحد  یک  می تواند  افغانستان  که  برسند  باور  این  به 
تنش  دچار  غرب  با  روابطش  آینده  در  هم  پاکستان  اگر  که  باشد 
با  منطقه  در  نزدیک  متحد  عنوان  به  را  افغانستان  می شود، حداقل 
این ها همه مسایل  مهمی هستند که به مهارت  باشند.  خود داشته 
می رسد  نظر  به  دارند.  بستگی  آینده   در  سیاست مردان  واقع بینی  و 
افغانستان در دوره ی ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی در سیاست 
خارجی خود وارد یک فاز جدید و متفاوت خواهد شد؛ زیرا ایشان از 
از اقتضائات روابط پیچیده ی جهان امروز، فهم و مطالعه ی درست 
پنج  در  را  خارجی خود  نیز سیاست  تحلیف  روز  در سنخرانی  دارد. 
حلقه به طور درست تشریح کرد که نمایانگر روشن بینی سیاسی شان 

در روابط بین المللی بود. 

در  غنی  دکتر  چرا  نرسیدم.  اصلی  پاسخ  به  من  ولی 
مسأله  این  به  مشخصی  اشاره ی  هیچ  خود  سخنرانی 

نداشت و...
به کدام مسئله. به مسئله ی روابط با پاکستان؟

بلی!
سیاست  حلقه ی  اولین  که  دارید  توجه  اما  موافقم؛  شما  با  جایی  تا 
خارجی ایشان که در سخنرانی مراسم تحلیف تشریح شد، حلقه ی 
از کشورهای مهم همسایه  یکی  پاکستان  بود.  کشورهای همسایه 
است. شاید وقت ایجاب نمی کرد که تمام اجزای حلقه های سیاست 
خارجی ایشان با تفکیک تشریح می شدند. شاید هم رییس جمهور 
مختلف  حلقات  اجزای  مورد  در  تا  باشد  داشته  نیاز  بیش تر  زمان 
سیاست خارجی خویش به شکل جداگانه بحث نماید؛ زیرا این کار 
مستلزم فکر و مشوره ی بیش تر، بعد از احراز مقام ریاست جمهوری 

است.
سپاس از شما! گفتنی دیگری اگر داشته باشید!

برای شما آرزوی موفقیت می کنم.
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مصاحبه کننده: مهدی زرتشت
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید
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ماجرای تلخ
 خواستن و توانستن 

یادداشت های سخیداد هاتف
 از شنبه تا پنجشنبه در هفته

این برادر افغان ما می خواست، چون معتقد بود خواستن توانستن است. اما در 
تمام سال هایی که پشت سر گذاشت، فقط یک راز بزرگ را کشف کرد: این که 
خواستن توانستن است، وقتی که بخواهی آدم بدی باشی. اما اگر بخواهی یک 

چیز خوب از خودت بسازی، خواستن اصال توانستن نیست.
می خواست ، بد رقم می خواست، که برای سرطان درمانی نهایی پیدا کند. با 
از جیب  بیایند و من  بیماران سرطان دار پیش من  خود می گفت: می خواهم 
خود یک قرص خاکستری مرموز بیرون بیاورم و به آنان بدهم. فردا به من 
خبر بدهند که اقارب آن بیماران آمده اند که مرا ببینند. بروم و ببینم که آنان 
گریه می کنند و می گویند: »مریض ما جور شد. عمر دوباره یافت. ای خدا! تو 
چه کار کردی ای چنار؟! ای اوختاد! ای شابوت!« مردم از بس خوش حال اند، 
هیچ نمی فهمند که چه می گویند. با این خطاب ها سعی می کنند به این برادر 
افغان بفهمانند که به اصطالِح مردمی که هنر نزد آنان است و بس، کارش 

خیلی درسته.
نیفتاد.  اتفاقی  چنین  اما هرچه خواست،  را می خواست.  این  افغان  برادر  این 
خواستن توانستن نبود. نه او آن دوای خاکستری را کشف کرد و نه کسانی 
که سرطان داشتند، هرگز نزد او آمدند و شفا یافتند. خیلی ناامید شد. عقده 
برش داشت. یک روز خواست که عقده ی خود را به طریقی خالی کند. گفت: 
»نمی خواهم آدم خوبی باشم. می خواهم آدم بدی باشم که خلق از دستم به 
فغان بیاید«. در همین راستا نگاهی به شکم خود نمود و فورا خواست مرغ 
همسایه را بدزدد و ذبح شرعی اش کند و بپزدش و نوش جان و الخ. به همین 
خاطر، اول رفت به بازار و مقداری گشنیز و مرچ و سیر و پیاز و چاشنی کباب 
خرید. بعد به خانه آمد و کرمیج والیبال خود را پوشید و بندش را محکم بست. 
نمی خواست در عملیات تعقیب مرغ در پیش حویلی همسایه مشکلی پیش 
همان  »می خواهم  گفت:  خود  با  آمد.  بیرون  خود  حویلی  دروازه ی  از  بیاید. 
خروس سرخ تاج دار در این دور و برها باشد که به حسابش برسم«. و منظورش 
از رسیدن به حساب، همان کباب کردن بود. هنوز فعل این جمله را کامل ادا 
نکرده بود که دید آن خروس زیر درخت توت ایستاده و مشغول تماشای افق 
است. یک بار دیگر بند کرمیج خود را محکم کرد. دو-سه بار با خشونت ترق 
تروق گردن خود را کشید. کف دست های خود را به هم مالید و لب خود را گزید. 
انسان ها معموال مراحل مقدماتی شکار خروس را این گونه طی می کنند و این 
برادر افغان نیز انسان بود و نتیجه ی منطقی اش این می شود که او نیز این گونه 
آماده می شد. حرکت کرد. خودش را نیمه خم کرد و دایره ی بزرگی را برگرد 
خروس مذکور فرض کرد. در همین دایره ی فرضی شروع کرد به گام برداشتن. 
هر بار دایره را تنگ تر می کرد. خروس هم چنان ایستاده بود و چشم از افق 
او  برای  نبود خواستن  معلوم  و  او چه می خواست  برنمی داشت. خدا می داند 
توانستن بود یا نه. سرانجام، برادر افغان ما در دایره ای بر گرد خروس می چرخید 
که نیم متر بیش تر قطر نداشت. باز هم نزدیک تر شد. حاال پاچه ی تنبانش به 
دم خروس مالیده می شد. ناگهان مثل یک شیر خم شد و به سینه ی خروس 
چنگ انداخت و بادست چپ بال هایش را محکم گرفت. خروس تکان نخورد 
و حتا نگاه خود را از افق برنداشت. خروس را بغل کرد و به درون حویلی خود 
برد. خروس خاموش بود. حتا قیغ نمی کرد. دل برادر افغان ما بد شد. احساس 
می کرد که خروس به او خیانت کرده، چرا که او می خواست خروس مذکور را 
در یک عملیات پیچیده به دست بیاورد؛ اما معلوم شده بود که اگر او با دهل 
و سرنا هم به طرف شکار خود می رفت، فرقی نمی کرد. عصبانی شد. کارد را 
آورد و در ظرف نیم دقیقه گردن خروس را برید. اما هنوز پوستش را نکنده بود 
که ده ها نفر از مردم قریه با مردان همسایه و پولیس ولسوالی به حویلی اش 
ریختند و او را مستقیما به محبس بردند. شایعه شد که این برادر افغان ما یک 
سیت کامل طال را نیز از خانه ی همسایه دزدیده و قاتل هفت نفر از پیرمردان 

قریه ی مجاور هم هموست. روزگارش این گونه سیاه شد. با خود می گفت:
»واو! به این می گویند خواستن توانستن!«

عقبش  در  بازی گران  قدرت مندترین  که  بود  قدرت مند  دلیل  این  به  کرزی  بدون شک، 
قرار داشتند. ارتش ایاالت متحده از کرزی حمایت می کرد. آنان به کرزی کمک کردند 
که بعضی از چهره های دردسرساز را کنار بزند و تعدادی دیگر را به اطاعت از خود مجبور 
قلمرو خاص خودش  را  افغانستان  اسماعیل خان، که غرب  سازد. جنگ ساالر قدرت مند، 
می دانست، بر اثر یک خیزش مسلحانه ی محلی تضعیف شد و بعد قناعت داده شد که مقام 
یک وزارت در کابل را بپذیرد و به این ترتیب، از سنگرش کنار زده شد. مردم افغانستان 
ایاالت متحده طراحی شده بود. رهبران این خیزش  او توسط  فهمیده بودند که تضعیف 
محلی بعدها به من گفتند که آنان خواست ایاالت متحده را به اجرا درآوردند. زمانی که 
اسماعیل خان، در بحبوحه ی این بحران، به زلمی خلیل زاد،  سفیر امریکا در افغانستان  زنگ 

زد و از او پرسید که چه کار کند، من با او یک جا نشسته بودم. 
و  سیاسی  قدرت  به  او  چون  نگه داشت؛   نزدیک  خود  با  را  ناخوش آیند  چهره های  کرزی 
نیاز داشت. عبدالرب  زیر فرمان داشتند،   به حیث رهبران گروه ها  شبه نظامیانی که آن ها 
از شش  باالتر  است که  باابهت  پشتون  بود. سیاف یک  افراد  این  از  یکی  رسول سیاف، 
ُفت قد و سینه ی پهن دارد. به خاطر خون ریزی هایی که مجاهدین زیر فرمانش مرتکب 
ارتکاب قتل  او را به  شده  اند، شهرت وحشت ناک دارد. گروه های حقوق بشری نیروهای 
 عام ها در دهه ی 1۹۹0 متهم می کنند. او که استاد شرعیات است ، در مصر تحصیل کرده 
از اعضای بنیان گذار  با برهان الدین ربانی، یکی  و می تواند به عربی صحبت کند،  همراه 
یک جنبش اسالم گرا در سال 1۹73 میالدی در افغانستان است. او با گروه های جهادی 
عرب روابط نزدیک داشت؛ اما توسط طالبان تهدید شده بود و در برابر آنان جنگید. پس از 
2001، سیاف توانست با گرفتن رای از منطقه ی اصلی اش، پغمان، وارد پارلمان افغانستان 
مانند  سیاسی،  مسایل  باره ی  در  مهم  جهادی  رهبران  دیگر  و  او  با  معموال  کرزی  شود. 
رابطه با غرب و مذاکره با طالبان، مشورت می کرد. از کرزی به خاطر احترامش به سیاف 
و نفوذ او در حکومتش، انتقادهای بسیاری شده است؛  چون سیاف از سال 2001 بدین سو 
نیز،  متهم به غصب زمین و جنایت های شبه مافیایی است. منتقدان ادعا می کنند که نفوذ 
این جنگ ساالران از تطبیق هرگونه عدالت انتقالی به خاطر جنایت های جنگی در جریان 
سی سال در افغانستان، جلوگیری کرده است. به جای برطرف کردن این موانع و از میان 
برداشتن این گونه معافیت ها و فسادها،  شورای ملی افغانستان قانون عفو رهبران سیاسی 

درگیر در جنگ های داخلی را تصویب کرد که بعدها کرزی نیز  بر آن امضا کرد. 
تصویب  مسوده،  این  می کردند  وارد  فشار  که  داشت  قرار  کسانی  اول  صف  در  سیاف 
شود. بیان و دانش او در باره ی علوم اسالمی خیلی باالتر از رییس جمهور بود و معموال 
می توانست کرزی از خود جوان تر را متقاعد کند. در یک نگاه بزرگ تر، می توان گفت که 
سیاف بر شبکه ی قدرت مندی از هوادارانش فرمان می راند و برای کرزی که بتواند قدرتش 

را نگه دارد، مهم بود،  نه حقوق بشر. 
انتخابات سال 200۹ به حیث معاون اول در  به همین دلیل،  کرزی مارشال فهیم را در 
کنارش آورد. زیر فشارهای بین المللی، در سال 2004، کرزی مجبور شده بود که فهیم را 
به خاطر ارتباطاتش با شبه نظامیان مسلح،  همراه خود در انتخابات برنگزیند. اما این بار،  این 
دو خانواده با هم روابط تجارتی داشتند. برادر فهیم، حصین فهیم،  یکی از همکاران تجارتی 
سال  در  بودند.  کابل بانک  سهام داران  از  آنان  هردوی  بود.  کرزی،   محمود  کرزی،   برادر 
2010، صدها میلیون دالر از این بانک ناپدید و به بزرگ ترین رسوایی مالی افغانستان تبدیل 
شد. پیش از افشای رسوایی کابل بانک و زمانی که کار بانک سود و رونق داشت،  محمود 
کرزی برادرش را قناعت داد که بار دیگر از فهیم بخواهد برای انتخابات ریاست جمهوری 
سال 200۹،  معاونش شود. با آن که اکثر مردم افغانستان فهیم را نمی پذیرفتند،  او هنوز هم 
پول و قدرت کافی در اختیار داشت تا بتواند برای کرزی رای بیاورد و پشتوانه ی نامزد اصلی 
اتحاد شمال، عبداهلل عبداهلل ، را تضعیف کند. مهم تر از آن برای کرزی این موضوع بود که 
اگر فهیم از قدرت بیرون می ماند، می توانست برای او بیش تر از دیگران دردسرساز باشد. 

یک زن که نامزد انتخابات پارلمانی بود، به من گفت که او از کرزی پرسید که چرا فهیم 
را پس از آن که موفقانه کنار زده شده بود، بار دیگر به حیث معاونش انتخاب کرد. کرزی 
در پاسخ او گفته بود که تعداد زیادی از جهادیان پشتیبان فهیم به خاطر برکنار شدن فهیم 
ناراحت بودند و برای او مشکل ایجاد می کردند. بدون شک،  در سال هایی که فهیم از قدرت 
بیرون بود،  جنایت،  اختطاف و یاغی گری در پایتخت به سرعت افزایش یافته بود و پس از 
جابه جا شدن او به حیث معاون رییس جمهور،  بخش بزرگی از این جنایت ها و اختطاف ها 

کاهش یافت. کرزی رقیبان او را نیز به زیر چترش می آورد،  اما او نیز چنین می کرد. 
کرزی زمینه را برای بازگشت جنرال دوستم نیز فراهم کرد. این بی رحم ترین جنگ ساالر،  
  ،200۸ سال  در  کند.  تضمین  کرزی  برای  را  ترکمن  و  ازبیک  مردمان  رای  می توانست 
دوستم یک مرد بیمار و بیکاره بود که از بیماری شکر رنج می برد و به الکول معتاد بود. 
ازبیک،  رقیبان  اقلیت  جنرال دوستم برای حفظ تسلطش بر حزب جنبش ملی و قوم در 
سیاسی خود را لت وکوب و با آنان بدرفتای می کرد. حتا افراد خود او از این رفتار دوستم 

مصئون نبودند. پس از آن که دوستم یک رقیب سیاسی خود را در خانه اش در کابل  
نزدیک بود به قتل برساند و پولیس قصر کوچک مرمرین او را محاصره کرد ، ترکیه 
او را به خارج از کشور انتقال داد تا اوضاع به حالت عادی برگردد. کرزی نمی خواست 
دوستم را بازداشت کند، اما از دید متحدان غربی کرزی و مقام های ملل متحد، او بارها 

و بیش  از اندازه پایش را از حدود خود فراتر نهاده بود. 
اعالم  را  برگشتش  تا  آورد  پس  را  دوستم   ،200۹ انتخابات  از  پیش  روز  چند  کرزی 
کند و به هوادارانش بگوید که به کرزی رای بدهند. کرزی به دوستم مقام تشریفاتی 
رییس ارکان سر قومندانی اعالی قوای مسلح و یک دفتر در داخل قصر داد که دوستم 
امریکا،  دولت  سوی  از  کرزی،  تصمیم  این  برابر  در  می کرد.  استفاده  آن  از  به ندرت 
اعتراض اندکی شد. دولت ترکیه، همکار وفادار و کار آمد در ائتالِف به رهبری ایاالت 
متحده، برای او چانه زنی سیاسی )البی( کرده بود. با آن که افراد مسلح آنان منحل شده 
بودند، اشخاصی مانند سیاف، دوستم و فهیم می توانستند بر لشکری از هواداران شان 
آنان  اتکا کنند.  که شامل جنگ جویان پیشین، دانشجویان و فعاالن حزبی می شدند،  
می توانستند هم دردسر ایجاد کنند و هم رای فراهم کنند. از نگاه سیاسی، کرزی به این 
افراد ضرورت داشت و او هر آن چه را که احساس می کرد برای ماندنش در قدرت الزم 
است، انجام داد. با وجود آن که کرزی پشتیبانی نخبگان تحصیل کرده و اصالح طلبان 
و طبقه ی متوسِط در حال افزایش را از دست داد، توانست برندگی اش را در انتحابات 

تضمین کند.
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سیاف در صف اول کسانی قرار داشت که فشار وارد می کردند این مسوده، 
تصویب شود. بیان و دانش او در باره ی علوم اسالمی خیلی باالتر از رییس 
جمهور بود و معموال می توانست کرزی از خود جوان تر را متقاعد کند. 
در یک نگاه بزرگ تر، می توان گفت که سیاف بر شبکه ی قدرت مندی از 
هوادارانش فرمان می راند و برای کرزی که بتواند قدرتش را نگه دارد، مهم 
بود،  نه حقوق بشر. 
به همین دلیل،  کرزی مارشال فهیم را در انتخابات سال 2009 به حیث 
معاون اول در کنارش آورد. زیر فشارهای بین المللی، در سال 2004، کرزی 
مجبور شده بود که فهیم را به خاطر ارتباطاتش با شبه نظامیان مسلح،  
همراه خود در انتخابات برنگزیند. اما این بار،  این دو خانواده با هم روابط 
تجارتی داشتند. برادر فهیم، حصین فهیم،  یکی از همکاران تجارتی برادر 
کرزی،  محمود کرزی،  بود. هردوی آنان از سهام داران کابل بانک بودند. در 
سال 2010، صدها میلیون دالر از این بانک ناپدید و به بزرگ ترین رسوایی 
مالی افغانستان تبدیل شد. پیش از افشای رسوایی کابل بانک و زمانی که 
کار بانک سود و رونق داشت،  محمود کرزی برادرش را قناعت داد که بار 
دیگر از فهیم بخواهد برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2009،  معاونش 
شود. با آن که اکثر مردم افغانستان فهیم را نمی پذیرفتند،  او هنوز هم پول 
و قدرت کافی در اختیار داشت تا بتواند برای کرزی رای بیاورد و پشتوانه ی 
نامزد اصلی اتحاد شمال، عبداهلل عبداهلل ، را تضعیف کند. مهم تر از آن برای 
کرزی این موضوع بود که اگر فهیم از قدرت بیرون می ماند، می توانست 
برای او بیش تر از دیگران دردسرساز باشد.



آیابهرسطانبیشازحدتوجهمیشود؟
دکتر توبی ماهر، بنیاد بیماری های ریوی بریتانیا

طی سال های اخیر فعالیت نهادهای جدید، تعیین 
راه اندازی  مشخص،  و  شده  زمان بندی  اهداف 
کارزارهای گوناگون و اختصاص بودجه ی بیش تر 
را  سرطان  درمان  و  معالجه  پیوسته  شکلی  به 
بهبود بخشیده و در نتیجه طول عمر افراد مبتال 

به این بیماری را افزایش داده است.
بنیاد  متخصصان  از  ماهر،  توبی  دکتر  اما 
بیماری های ریوی بریتانیا می گوید، با وجودی که 
بخش  و  بهداشت  وزارت  دولت،  تمام تالش های 
خدمات درمانی کشور در مبارزه با بیماری سرطان 
بسیار مثبت است؛ اما سایر بیماری هایی که موارد 
بروز و تلفات ناشی از آن ها نیز به اندازه ی سرطان 
است را نباید فراموش کرد و به آن ها باید اولویت 

بیش تری داد.
سرطان،  بهتر  تشخیص  برای  اخیر  سال های  در 
پژوهش های  و  بیماران  از  حمایت  و  آن  درمان 
مربوط به آن به درستی تالش های زیادی صورت 
اخیرا  بریتانیا  مثال، دولت  به عنوان  است.  گرفته 
اعالم کرد که ۱۶۰ میلیون پوند دیگر به صندوق 
داروهای ضدسرطان پرداخت خواهد کرد که پول 
مورد نیاز برای داروهای بسیار گران قیمت جهت 
مبلغ  این  می کند.  تأمین  را  سرطان  معالجه ی 
اضافه بر مجموعه ی بودجه ی ۴۰۰ میلیون پوندی 

است که دولت سال گذشته اعالم کرد.
طی ۱۲ سال گذشته حدود چهار میلیارد پوند در 
پژوهش های مربوط به سرطان سرمایه گذاری شده 
و هم زمان اختصاص بودجه های چند صد میلیون 
پوندی به کارزارهای اطالع رسانی، به آگاهی مردم 
و در نتیجه تشخیص سریع تر این بیماری کمک 

شایانی کرده است.
نهادی تحت عنوان »شبکه ی اطالعاتی سرطان« 
که اکنون یکی از ادارات خدمات بهداشت عمومی 
این کشور است، برای بهبود استانداردهای معالجه 
و نگه داری از بیماران سرطانی تأسیس شده است. 
عالوه بر این، نهاد دیگری برای بررسی و اجرای 
راه بردهای مؤثرتر در حوزه ی بالینی مبارزه با این 
بیماری راه اندازی شده است. همه ی این اقدامات 

مفید و مثبت هستند.

به همان اندازه ویرانگر
وحشتناک ترین  از  گروهی  شامل  سرطان 

با  مقابله  زمینه ی  در  بریتانیا  بیماری هاست. 
کشورهای  سایر  از  بیماری  این  درمان  و  سرطان 
انجام  بنابراین،  است.  عقب تر  امریکا  و  اروپایی 
این  با  مقابله  برای  امکان پذیر  اقدامات  تمامی 
این  آیا  اما  به جاست.  و  درست  کامال  بیماری 
عادالنه است که تمام اقداماتی که تا کنون به آن 
اشاره شد، در مورد سایر بیماری ها صورت نگیرد؟ 
به خصوص که تعداد دیگری از امراض از سرطان 
آن ها  به  مبتال  بیماران  عمر  طول  و  کشنده تر 

بسیار کمتر است.
کار  اصلی  حوزه های  از  یکی  مثال،  عنوان  به 
دلیل  به  ریه  فیبروز  بگیرید:  نظر  در  را  من 
 idiopathic pulmonary( ناشناخته 
که  وحشتناکی  بسیار  بیماری   ،)fibrosis
تا  از کار می اندازد،  را  ریه  بافت  پیشرونده  به طور 

جایی که دیگر فرد قادر به تنفس نخواهد بود.
تعداد مبتالیان به این بیماری در بریتانیا هر سال 
ناشی  تلفات  اکنون  می یابد.  افزایش  درصد  پنج 
از  بیش تر  نفر  هزار  پنج  ساالنه  بیماری  این  از 
قربانیان سرطان خون است. این بیماری با سرعت 
بسیار زیادی پیشرفت می کند و اکثر افراد مبتال 
به آن معموال سه سال بعد از تشخیص، به دلیل 

از کار افتادن ریه جان خود را از دست می دهند.
اعضای  و  ریه  فیبروز  به  مبتال  بیماران  اکثر 
حد  به  که  می کنند  احساس  آن ها  خانواده های 
کافی به این بیماری توجه نمی شود. این بیماری 
با  اما  است.  ویرانگر  سرطان  اندازه ی  به  درست 
انواع  به نسبت  بیماری فیبروز ریه  به  این وجود، 
سرطان که تلفات مشابهی دارند، از جمله سرطان 

خون، اهمیت یک سانی داده نشده است.

تشخیص دیر
برای  پوند  هزار   ۶۰۰ فقط  دولت  گذشته  سال 
فیبروز ریه سرمایه گذاری کرد؛ در صورتی که این 
رقم برای سرطان خون حدود ۳۲ میلیون پوند بود 
که از منابع گوناگون تأمین شد. میزان آگاهی در 
مورد این بیماری نیز بسیار کمتر است. اکثر مردم 
افراد  از  بسیاری  ولی  شنیده اند؛  سرطان  مورد  در 
هیچ گاه  بهداشت  بخش  اندرکاران  دست  حتا  و 

چیزی در مورد بیماری فیبروز ریه نشنیده اند.
برخالف بیماری های سرطان، در مورد فیبروز ریه 
هماهنگ  نهاد  هیچ 
مرکز  یا  کننده 
برای نظارت  راه بردی 
استانداردهای  بر 
کارهای  و  معالجه 
به  مربوط  بالینی 
تأسیس  بیماری  این 
نشده است. به عنوان 
معرفی  حتا  مثال، 
یک  »اضطراری« 

بیمار مبتال به فیبروز ریه برای معالجه  یا جراحی 
ممکن است سه ماه طول بکشد. در صورتی که 
معموال  سرطانی  بیماران  مورد  در  مواردی  چنین 

کمتر از دو هفته خواهد بود.
مبتال  بیماران  موارد  اکثر  در  خاطر،  همین  به 
مراقبت  دیرهنگام،  تشخیص  از  ریه  فیبروز  به 
حتا  و  ناکافی  اطالعات  ناپیوسته،  و  نامناسب 
درمانی  گزینه های  بیماری،  مورد  در  نادرست 
محدود و فقدان یک مراقبت مناسب در آستانه ی 
مرگ رنج می برند. و به همه ی این ها باید افزود 
که هنوز جامعه ی پزشکی نمی داند که چه چیزی 
باعث بروز بیماری فیبروز ریه می شود، چه رسد به 

دانستن راه های معالجه ی این بیماری.

تأیید سایر پزشکان
من  که  بیماری ای  که  کرد  درک  باید  نهایت  در 
با  دارد.  جانی  تلفات  دادم،  توضیح  را  آن  شرایط 
خون  سرطان  از  ناشی  مرگ  میزان  که  وجودی 
طی ۴۰ سال گذشته در بریتانیا ۲۰ درصد کاهش 
یافته، موارد ابتال به فیبروز ریه تقریبا شش برابر 

شده است. 
هرچند شنیدن چنین حرف هایی تکان دهنده است؛ 
ولی وقتی که بیماران من می گویند، »آرزو داشتند 
سرطان می گرفتند«، منظور آن ها را به خوبی درک 
از  موارد  مهم ترین  از  یکی  ریه  فیبروز  می کنم. 
بیماری هایی است که به آن توجه نمی شود؛ ولی 

به هیچ وجه تنها مورد نیست.
در  که  پزشکان  از  بسیاری  که  دارم  اطمینان 
فعالیت  دیگر  بیماری های  معالجه ی  عرصه ی 
می کنند.  تأیید  را  مقاله  این  مطالب  می کنند، 
از  دسته  آن  چرا  که  می پرسند  خود  از  نیز  آن ها 
بیماری هایی که آن ها با آن سروکار دارند، با وجود 
و  پیشرفت  در  سرعت  همان  ابتال،  میزان  همان 
اندازه ی سرطان مورد  به  همان میزان مرگ و میر، 

توجه قرار نمی گیرند.
وحشتناک  بیماری  یک  که سرطان  است  بدیهی 
را  آن چه  هر  باید  ما  آن  با  مقابله  برای  و  است 
که در اختیار داریم، انجام دهیم. اما برای هزاران 
و  دیگر  خوف ناک  بیماری های  به  مبتال  بیمار 
ناعادالنه  بسیار  این  آن ها  خانواده های  اعضای 
اندازه ی سرطان  به  چون  آن ها  بیماری  که  است 
افتاده  اولویت  از توجه و  ندارد، همان حد  شهرت 

است.
سایر  و  درمانی  خدمات  بخش  دولت،  تمرکز 
نهادهای فعال در زمینه ی بهداشت عمومی باید 
کمک کردن به تمام مردم برای برخورداری از یک 
زندگی طوالنی تر، سالم تر و شادتر باشد. بنابراین، 
افراد  و مرگ  باعث مریض شدن  که  بیماری  نام 
استانداردهای  و  توجه  میزان  روی  نباید  می شود، 

درمان تأثیر بگذارد. 
)بی بی سی(
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بگو مگو از

این روزها نام »عید غدیر« را در فیس بوک زیاد می بینیم. 
را  خود  جانشین  اسالم  پیامبر  روز  این  در  می شود،  گفته 
و  امام  علی  او  از  پس  که  گفت  مردم  به  و  کرد  تعیین 

پیشوای شان است.
فرض کنید همین طور بوده باشد. حاال این چرا برای ما عید است؟ من این را از سر عناد 
با مذهب نمی پرسم. انگیزه ی این پرسش این واقعیت است که ما نمی توانیم به صورت 

همزمان هم عید غدیر داشته باشیم و هم تمنای دموکراسی و انتخابات آزاد.
یکی از پاسخ هایی که به این سخن می توان داد، این است که مسایل آن زمان را باید 
با معیارهای همان زمان ارزیابی کرد. ولی این پاسخ مغالطه ای بیش نیست. باالخره این 
»عید« و تجلیِل آن چیزی هم در باره ی تفکر امروزین ما می گوید. ما در دیگر عرصه ها، 
خیلی منطقی تر عمل می کنیم. مثال اگر از کسی بپرسید که چرا در این سال ها گندم 
نمی کارد، به شما خواهد گفت که گندم حاصل چندانی نمی دهد، قیمتش نازل است و 
به جای گندم، مثال کچالو می کارد که سود  به همین خاطر،  ندارد.  بازار فروش خوبی 
بیش تری می دهد. این برخورد منطقی هست و عبور از یک فاز زراعتی بی حاصل به 
فاز زراعتی سودآور را نشان می دهد. چرا ما نمی توانیم با عید غدیر هم این گونه برخورد 
کنیم؟ ممکن است عید غدیر و منظومه ی فکری نگه دارنده اش تا فالن وقت خوب یا 
به هنجار فکری و سیاسی دیگری  ما  )به فرض(؛ حاال که  باشد  بوده  مفید  و  کارآمد 
عبور کرده ایم، این عید را هم پشت سر می گذاریم؛ چون نگه داشتنش قابل دفاع نیست.

مگر ما نمی گوییم که سیستم حکومت خاندانی و میراثی غلط است؟ مگر ما نمی گوییم 
که هیچ حاکمی حق ندارد در غیبت انتخابات آزاد و مردمی برای خود جانشین تعیین 
را  این ها  باشد، رای مردم است؟  تعیین کننده  باید  کند؟ مگر ما نمی گوییم که آن چه 
می گوییم و ازشان دفاع می کنیم. خوب، معنای این وضعیت این است که ما وارد یک 
ما  از  که  کرده ایم  عبور  به جایی  یعنی  شده ایم.  فکری-سیاسی  متفاوت  بسیار  هنجار 
می طلبد موضع خود در برابر بسیاری از اعتقادات کهن روشن کنیم. ورود در دایره ی این 
هنجار جدید شوخی نیست. جهان غرب را زیر و زبر کرد. ما چه خیالی در سر داریم؟ فکر 

می کنیم هم پای صندوق های رای برویم و هم پای َعلَم غدیر سینه بزنیم؟

Sakhidad Hatif

کمیننشستگاِنمرگبار!
فساد  درگیر  سخت  که  جامعه  ای  در  اصالحات  و  ریفرم 
دارد.  پی  در  را  مرگ باری  قربانی های  است،  اختالس  و 
رهبران  تا  می کوشند  نخست،  گام  در  کمین نشستگان  
سیاسی این ریفرم ها را حذف کنند. تجارب جهانی، به ویژه تجارب کشورهای اصالح طلب 

افریقایی، چنین روزگار اندوه گینی را به بار آورده است.
ُمرد، در کنار مقبره ی سید جمال الدین  اگر  وقتی رییس جمهور احمدزی می گوید که 
افغان به خاکش بسپارند، نشان گر این شناخت دقیق وی، از پیش مرگان راه مبارزه با 
مافیا در کشور است. این کمین نشستگان، سه گونه اند: مافیای پولی، مافیای سیاسی و 
رهبران  و  ریفرم  دارند: حذف  پیش  در  را  هر سه، هدف یک سانی  بین المللی.  مافیای 

اصالح طلب.
راه برون رفت، فقط ایجاد تیم واحد و سخت بااعتماد به ارزش های ریفرم است که رییس 

جمهوری، آن  را در پیش گرفته است. در غیر آن، شاهد پایان غم انگیزی خواهیم بود.

سه هفته است که »بال« و »آفت« تبریکی به این کشور 
نازل شده است. تبریک رییس صاحب جمهوری، تبریک 
صاحب  رییس  تبریک  جمهوری،  رییس  صاحبان  معاون 
وزیر  تبریک  اجرائیه،  صاحبان  معاون  تبریک  اجرائیه، 
صاحبان، تبریک معین صاحبان، تبریک والی صاحبان، تبریک رییس صاحبان... تبریک 
آبدارچی ریاست اموِر بی کاری روستای دارقوزآباد سفلی...، تبریک عید قربان، تبریک 
عید غدیر، تبریک والدت امام دهم، تبریک والدت پسر نوزدهِم اماِم هفتم... تبریک 

حاجی صاحبان و...
کسی که این ممکلت را نشناسد، فکر می کند این جا چقدر گل و بلبل است. اصال بهشت 
بابت خوشی های شان  تا شام فقط  ندارند و صبح  آرزوها ست. گویا مردم هیچ مشکلی 
از فقر و  این درجه  با  تبریک! کشوری  این همه  بابا بی خیال  به هم تبریک می گویند! 

مصیبت و پریشانی و بدبختی که نیاز به این همه تبریک و تهنیت ندارد.
جای این همه تبریک و تمجید، کمی کار کنید تا گرهی از گره های کور این ممکلت 

گشوده و نانی در دسترخوان گرسنه ای گذاشته شود.

حدود دو هفته پیش، مهمانی در اقامت گاه جنرال کنسولی 
به افتخار عالی جناب وزیر امور خارجه که برای شرکت در 
به  متحد  ملل  سازمان  عمومی  مجمع  ساالنه ی  اجالس 
نیویورک آمده بود، ترتیب داده شد. تعدادی از دیپلمات های 
دایمی  نماینده ی  طنین،  ظاهر  داکتر  جناب  عالی  به خصوص  و  نیویورک  در  افغانستان 
افغانستان در سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند. ساعات  زیادی از شب باهم بودیم. اول، 
صحبت ها رسمی بودند. کم کم وطنی شدند. جناب وزیر و سفیر گفتند که نوشته هایت را 
می خوانیم. وزیر فرمود: کتاب سیاست خارجی و توسعه  نیافتگی ات را خواندم؛ اما باید یک 
سفر به آسیای میانه داشته باشی تا کمبود های این کتاب را خود درک کنی. بیش ترین بحث 
بر سر افغان های خارج از افغانستان متمرکز گردید. دو دیدگاه مطرح شدند: من با قاطعیت 
از تابعیت دوگانه و حفظ پیوند شان با سرزمین آبا  و اجدادی شان دفاع کردم. گفتم که قانون 
فعلی می گوید که فرزند زاده شده ی یک افغان در خارج، اگر بعد از سن ۱۸ سالگی تابعیت 
افغانستان را اخذ نکند، دیگر افغان نیست. گفتم که این قانون باید تغییر کند. نسل دهم 
یک افغان در خارج اگر روزی مایل به خدمت به افغانستان باشد، باید بتواند بدون مانع 
قانونی خدمت نماید. نظر دیگران را در مجلس که از دیدگاه من حمایت کردند یا مخالفت، 
یا دیدگاه دیگری داشتند، در این یاد داشت ذکر نکرده ام. به خاطر این که آن ها مقامات مهم  

رسمی برحال هستند؛ من به خود حق ندادم که دیدگاه شان را بدون اجازه بازتاب دهم.

Malek Sitez

محمود بلیغ

Jafar Rasouli









هدف میالن بازگشت به اروپاستمنچسترسیتي به دنبال جذب مدافع ریال مادرید

دلیل موفقیت مسی چیست؟

ریال، بارسا، بایرن و چلسی
 بزرگ ترین باشگاه های دنیا هستند

والدس احتمال پیوستن به لیورپول را رد نکرد

توصیه  منچسترسیتي  مسئوالن  به  پیگریني 
کرده است تا هر طور شده »په په« را به خدمت 
بگیرند. »دیلی استار« دیروز گزارش داد که باشگاه 
منچسترسیتی، برای تقویت خط دفاع خود قصد 
دارد تا با »په په«، مدافع پرتگالی ریال وارد مذاکره 
شود. »پیگرینی«، مربی منچسترسیتی، در فصل 
۲۰۰9-۲۰۱۰، سابقه کار کردن با په په در ریال را 
تا  کرده  توصیه  باشگاه  این  مسئوالن  به  و  دارد 
هر طور شده این مدافع را به خدمت بگیرند. در 

پیش نهاد   سیتی  مسئوالن  حتا  گذشته،  تابستان 
ارئه  بازیکن  این  خرید  برای  یورویی  میلیون   ۳۲
دادند که از سوی ریالی ها رد شد. اما تابستان آینده 
در سال ۲۰۱۶  په  په  داد  قرار  این که  به  توجه  با 
تمدید  بر سر  و هنوز مذاکرات  اتمام می رسد  به 
قرار داد بین او و ریال شروع نشده، اوضاع کمی 

متفاوت خواهد بود. 
آینده  سال  که  امیدوارند  بسیار  سیتی  مدیران 

بتوانند این مدافع ارزش مند را جذب کنند.

میالن  که  کرد  اعالم  برلوسکونی  سیلویو 
اروپا  فوتبال  قله  به  اینزاگی  نظر  زیر  می تواند 
هشتم  رده  به  گذشته  فصل  میالن  برگردد. 
سری آ رسید و رقابت های اروپایی را از دست 
تاکنون  این فصل  تیم در  این  با  اینزاگی  داد. 
و  است  کرده  کسب  بازی   ۶ از  امتیاز  یازده 
موفقیت هایی  تا  که  است  معتقد  برلوسکونی 
که در انتظار این تیم است، به کمی زمان نیاز 

است. 
بازسازی  برای  کار  حال  در  داشت:  اظهار  وی 
در  بیش تری  زمان  اکنون  هستیم.  میالن 
میالن دارم و جو بسیار خوبی در این باشگاه 
تیم  به  جدید  سرمربی  یک  است؛  حاکم 

به  و  شود  قهرمان  می خواهد  واقعا  آمدهکه 
سال   ۳۰ مثل  جهان  و  اروپا  ایتالیا،  در  قدرت 

گذشته بازگردد. 
برلوسکونی ادامه داد: بازسازی تیم آغاز شده و 
ما بیش تر از یوونتوس و رم بازسازی شده ایم. 
هدف ما این است که به زودی به اروپا برگردیم. 
در  چرخه هایی  فوتبال  در  می کنم  فکر  من 
خصوص سال های موفقیت؛ لحظه های توقف 
و سپس بازگشت به پیروزی وجود دارد. اما باید 
حاضر  حال  در  تیم  داد.  اطمینان  هواداران  به 
در  قدرت  به  زودی  به  و  است  جنگنده  بسیار 
اروپا بازخواهد گشت. میالن یک شنبه آینده در 

سری آ مقابل ورونا حاضر خواهد شد.

ثابت  بریتانیا  دانشگاه  در  یک تحقیق علمی 
بازیکنان  با  دنیا  بزرگ  بازیکنان  تفاوت  کرد 
تفاوت  که  نیست  فیزیکی  قدرت  تنها  آماتور 
دانشگاه  محققان  آن هاست.  ذهن  پرکاری  در 
فوتبالیست های  فرق  دریافتند  بریتانیا  برونل 
که  است  این  آماتور  بازیکنان  با  دنیا  بزرگ 
بازیکنان بزرگ قادر هستند در مواقع حساس 
را  خود  ذهن  از  بیش تری  قسمت های  بازی، 
کمک  بازیکنان  به  عمل  این  و  کنند  فعال 
واکنش  مقابل  بازیکن  مقابل  در  تا  می کند 

باشند.  داشته  موفقیت آمیزی 
بر طبق این گزارش که به بررسی ذهن های 
فوتبالیست های دنیا پرداخته است، ثابت شده 
که برای مثال ممکن است بازی زیبای مسی 
مقاله  این  در  باشد.  پرکارش  ذهن  دلیل  به 
تمرین  روانشناسی  و  ورزشی  ژورنال  در  که 
چه  آن  شده  نتیجه گیری  است،  شده  چاپ 
متمایز  دیگر  بازیکن  یک  از  را  بازیکن  یک 
به  نسبت  پرکارش  و  درگیر  ذهن  می کند، 
این  می شود  باعث  که  است  آماتور  بازیکنان 

مسابقه  زمین  در  غریزی  به صورت  بازیکنان 
فریب  کمتر  و  باشند  داشته  مناسبی  واکنش 

بازیکنان حریف را بخورند. 
در این پژوهش از ۳9 بازیکن از سطح آماتور 
به  بازیکن  شدن  نزدیک  هنگام  حرفه ای  تا 
از مغزی گرفته   )MRI( ام آر ای  توپ، تست 
بازیکنی که توپ را حمل  شد. در این تست 
در  که  دارد  بازیکنی  فریب  در  می کند، سعی 
هر  بازیکنان  این  و  است   MRI تست  حال 
یک واکنش های مختلفی به این بازیکن ارائه 
دادند. در نتیجه گیری از این آزمایش مشخص 
آمادگی  و  بدنی  انعطاف  از  بیش  چه  آن  شد 
بازیکنان  از  را  دنیا  بزرگ  بازیکنان  جسمانی 
آماتور متمایز می کند، واکنش های ذهنی این 
بازیکنان است که باعث می شود یک بازیکن 
بهتری  واکنش  دیگر  بازیکن  یک  به  نسبت 
ذهن  دارای  دنیا  بزرگ  بازیکنان  باشد.  داشته 
پرکار و خالق هستند و این به آن ها فرصت 
تصمیم  بهترین  زمان  کمترین  در  تا  می دهد 

را در زمین مسابقه بگیرند.

تونی کروس در گفت و گو با روزنامه ملی آلمان 
در  زندگی  خصوص  در   »Die Welt«
اسپانیا و حضور در باشگاه ریال مادرید صحبت 
کرد و اظهار داشت: بدون شک زبان بزرگ ترین 
صحبت های  عمده  وقتی  است.  من  مشکل 
از  نیمی  و  نشوی  متوجه  را  هم تیمی هایت 
تیمی  گفت و گوهای  در  را  مربی  صحبت های 
متوجه نمی شوید، خیلی سخت است. به همین 
دلیل روی زبان اسپانیایی ام کار می کنم. تاکنون 
به خاطر بازی ها، اثاث کشی و مسایل دیگر زمان 
زیادی نداشتم اما بسیاری از بازیکنان انگلیسی 
را خوب حرف می زنند و به همین دلیل احساس 

تنهایی نمی  کنم. 
وی ادامه داد: برخی از صحبت های آنچلوتی را 
متوجه می شوم و بنابراین کم و بیش می فهمم 
درباره چه چیزی حرف می زند. وقتی قرار باشد 
بدهم صحبت  انجام  باید  کاری که من  درباره 
از صحبت هایش به سمت  بعد  شود، سرمربی 
انگلیسی  زبان  به  را  وظایفم  و  می آید  من 
در  خیلی  اسپانیایی ها  می کند.  تشریح  برایم 
وقت شناسی سخت گیر نیستند و راحت تر با این 

قضیه کنار می آیند. 
بازیکن آلمانی ریال مادرید خاطرنشان کرد: اگر 
دیر به تمرینات برسم، قطعا باید جریمه پرداخت 
اما منظور من وقت شناسی در هر قراری  کنم 
حتا بیرون از زمین فوتبال بود. باید این را متوجه 
در  می رسد.  دیر  کمی  مقابل  که طرف  باشید 
ناشناس  ندارد.  مشکلی  موضوع  این  اسپانیا 
بودن غیرممکن است اما برایم مهم نیست. در 
مادرید همهمه و شایعه در میان مردم بیش تر 
از آلمان است. فوتبال برای اسپانیایی ها خیلی 

مهم است. 
وی اضافه کرد: من می دانم بازی کردن در تیمی 
با این ستارگان بزرگ چه معنایی دارد. همه ما به 
یک دیگر احترام می گذاریم و روحیه حاکم بر تیم 
بازیکنی  هیچ  حاضر  حال  در  است.  فوق العاده 
بهتر از کریستیانو وجود ندارد. او یکی از اولین 
کسانی که بود که هنگامی که به این تیم آمدم، 
به سمت من آمد و با من صحبت کرد. او انسان 

خیلی خوبی است. 
یک  از  که  بودم  خوش شانس  گفت:  کروس 
مونیخ  در  آمدم.  مادرید  به  دیگر  بزرگ  باشگاه 
عقیده باشگاه فراتر از به زمین رفتن و پیروزی 
در مسابقات است. فصلی را شروع می کنید تا 
قهرمان شوید و این چیزی است که به حساب 
می آید. به همین دلیل نیازی نبود خیلی خودم 
را با تیم هماهنگ کنم. بازی برای ریال مادرید 
فکر  این گونه  خیلی ها  هرچند  دارم.  دوست  را 
نمی کنند؛ اما این باشگاه خیلی شبیه به خانه 
است. احساسم مثل این است که مردم به من 
باور دارند. سرمربی هم که یکی از کسانی بود 

که مرا به این باشگاه آورد، به من باور دارد. 
وی در پاسخ به این سوال که آیا بازی زیبا در 
ما  افزود:  دارد،  اهمیت  پیروزی  اندازه  به  مادرید 
در مادرید به دنبال کمال هستیم؛ اما مسئله ی 
این فرصت  است. خوشحالم که  پیروزی  مهم 
با  کنم.  تجربه  را  تا چیز جدیدی  کردم  پیدا  را 
احساس  اما  است  گذشته  کمی  زمان  این که 
می کنم تصمیم درستی گرفته ام. مادرید، بایرن، 
در حال  بزرگ  باشگاه  و چلسی چهار  بارسلونا 
حاضر هستند بنابراین فقط دوست دارم در میان 

این باشگاه ها بازی کنم.

دروازه بان  والدس،  ویکتور  برنامه هاي  مدیر 
گولر  پیوستن  احتمال  بارسلونا،  سابق 
والدس  نکرد.  رد  را  لیورپول  به  اسپانیایي 
کرد  خداحافظی  بارسلونا  از  گذشته  تابستان 
گریبان  که  شدیدی  مصدومیت  از  پس  ولی 
رد  موناکو  پزشکی  تست های  در  بود،  گیرش 
تیم ماند.  آزاد، بدون  بازیکن  به عنوان  شد و 
نزدیک  بسیار  لیورپول  در  حضور  به  حاال  او 

پیوستنش  احتمال  مدیربرنامه هایش  و  است 
به لیورپول را رد نکرد. 

 talkSport با  مصاحبه  در  گینس 
تمرین  برای  پیش نهادی  »لیورپول  گفت: 
کردن برای سه یا چهار روز نداده است. ما هم 
اشتباهی  کار  زیرا  ایم  نکرده  رد  پیش نهادی 
یا  راجرز  برندان  از سوی  البته هیچگاه  است. 

لیورپول پیش نهاد رسمی ارائه نشده است«.

ورزش7

ابراز عالقه ی یووه 
به معاوضه ی ویدال و خوان ماتا

برلوسکوني: آنچلوتي
 مشاور ویژه ی میالن است

کروس: رونالدو 
بهترین بازیکن جهان است

ابراز  ماتا  از یک سال است که به جذب خوان  یوونتوس بیش 
این  آمدن  راه حل  تنها  ویدال،  با  او  معاوضه  و  مي کند  عالقه 
»خوان  نام  دیگر  یک بار  است.  تورین  به  اسپانیایي  ستاره ی ی 
شد.  مطرح  یوونتوس  خرید  گزینه های  از  یکی  عنوان  به  ماتا« 
باشگاه  اسپورت«، چاپ رم، فاش ساخت که  دلو  دیروز »کوریره 
حاضر  یوونتوس،  از  ویدال«  »آرتورو  برای جذب  منچستریونایتد 

است تا خوان ماتا را به این باشگاه واگذار کند. 
بیش از یک سال است که یوونتوسی ها به خرید ماتا ابراز عالقه 
نهایتا  یا  زمستان  این  در  که  می رسد  نظر  به  حاال  و  می کنند 
باشگاه  دو  بین  بزرگ  معاوضه  یک  شاهد  باید  آینده،  تابستان 
ایتالیایی و انگلیسی باشیم. ویدال در دو بازی بزرگ یووه مقابل 
میالن و رم، از روی نیمکت بازی را مشاهده کرد و شب قبل از 
بازی با رم نیز ۱۲۶ هزار یورو از سوی باشگاه جریمه مالی شد. 
وضعیت این هافیک اهل شیلی در یوونتوس چندان مساعد به 
نظر نمی رسد؛ همانطور که ماتا پس از آمدن دی ماریا، جایگاه 

اصلی خود را در خطر می بیند. 

براي خرید  با گاتزتا فاش ساخت که  مالک میالن در مصاحبه 
است. »سیلویو  ویژه گرفته  آنچلوتي  مشاوره ی  از  لوپز«،  »دیگو 
برلوسکونی« مدت هاست که مالکیت میالن را بر عهده دارد و 
او بود که دوارن پرافتخار میالن را پایه گذاری کرد. برلوسکونی 
مسایل  مورد  در  اسپورت«،  دلو  »گاتزتا  با  مصاحبه  در  دیروز 

مختلف مربوط به میالن صحبت کرد. 
وی در مورد نقش آنچلوتی سرمربی حال حاضر ریال در خریدهای 
این فصل میالن گفت: »آنچلوتی همیشه روابط نزدیکی با ما و 
بخصوص گالیانی دارد. او همواره یکی از اصلی ترین مشاوران 
ما در نقل و انتقاالت است و این فصل نیز در خصوص جذب 
سال   ۸ او  گرفتیم.  ویژه  مشاوره  او  از  الکس،  و  لوپز،منز  دیگو 
برای میالن  بازیکن  به عنوان  نیز  بود و 5 فصل  مربی میالن 
بازی کرد. این اصال چیز عجیبی نیست که او همچنان با ما در 

ارتباط باشد«.
مالک میالن در مورد جدایی بالوتلی و رفتنش به لیورپول گفت: 
و  بود  انتظارم  خالف  مسئله  این  کردم.  تعجیب  اقدام  این  »از 
ریاست  پایان  مسئله ی  کند«.  ترک  را  میالن  او  نمی کردم  فکر 
موضوعات  از  یکی  »باربارا«،  دخترش  جانشینی  و  میالن  بر  او 
مورد  این  در  وی  ایتالیاست.  رسانه های  روزهای  این  موردبحث 
عنوان داشت: »بلی. دخترم آمادگی جانشینی من را دارد و من به 
این مسئله فکر کرده ام. او را کامال آماده انجام این کار می بینم 

و از او حمایت می کنم«.
این  خوب  چندان  نه  وضعیت  مورد  در  برلوسکونی  انتها،  در 
روزهای میالن گفت: »تالش می کنیم تا بهتر شویم. فاینل لیگ 
قهرمانان فصل بعد در سن سیرو است و ما نمی توانیم سال بعد 
هم در اروپا و لیگ قهرمانان غایب باشیم. استارت بازگشت ما به 
اروپا زده شده و به همین منظور خودمان را تقویت کرده ایم. چرا 

نباید رویای حضور در فاینل سن سیرو را داشته باشیم؟«

توني کروس،  هافبک ریال مادرید عنوان کرد که رونالدو بهترین 
بازیکن جهان است و ستاره ی پرتگالي به جا افتادن او کمک زیادي 
کرده است. رونالدو در فصل جدید، در ۱۱ بازی ۱7 گول به ثمر 
ترکیبی  وجود  با  است.  داشته  ای  کننده  خیره  عملکرد  و  رسانده 
کهکشانی، کروس معتقد است که جو تیم مانند یک خانواده است 
و رونالدو نیز بخشی از این خانواده محسوب می شود.  او گفت: 
»معنای بازی کردن در تیمی که از لحاظ فردی کیفیت باالیی دارد 
را متوجه شده ام. همه ی ما به هم دیگر احترام می گذاریم و این 
فوق العاده است. در حال حاضر، بازیکنی بهتر از رونالدو وجود ندارد. 
او از جمله ی بازیکنانی بود که از ابتدا حواسش به من بود و بسیار 
آمده ام  باشگاهی  به  که  بودم  شانس  است. خوش  خوبی  انسان 
که چنین استاندارد هایی دارد. در مونیخ هم از ابتدای فصل برای 
قهرمانی تالش می کردیم و به همین خاطر، به راحتی جا افتاده ام. 
از بازی کردن در مادرید لذت می برم، با وجود این که بسیاری به من 
اعتقاد ندارند. باشگاه مثل یک خانواده است و احساس می کنم به 
من اعتماد دارند«. کروس سپس راجع به شرایط زندگی در مادرید 
گفت: »آسان نیست وقتی صحبت های هم تیمی هایتان یا نصف 
حرف های مربی را متوجه نمی شوید. بخشی از حرف ها را می فهمم. 
وقتی نوبت توجیه من و برنامه هایم می شود، مربی به سراغ من 

می آید و انگلیسی با من حرف می زند«.







آلکاسر: خوشحالم که کاستا هم گولزني کرد

رد درخواست فیفا توسط مدیران ریال مادرید

زوبي زارتا: مسي شایسته ی تقدیر در برنابئو است

پاسخ مسي به شایعه ی بي محلي اش به کاکا

از  لوکزامبورگ  با  بازي  پایان  در  والنسیا  مهاجم 
اینکه کاستا باالخره براي اسپانیا گول زد، اظهار 
خوشحالي کرد. یکی از ستاره ی های نوظهور در 
تیم  مهاجم  آلکاسر«،  »پاکو  اسپانیا،  ملی  تیم 
تیم  به  ورودش  بدو  همین  در  او  والنسیاست. 

ملی، زننده سه گول برای الروخا بوده است. 
آلکاسر در پایان بازی با لوکزامبورگ که به برتری 
۴-۰ اسپانیا انجامید، گفت: »واضح است که اگر 
عملکرد  به خاطر  هستم  ملی  تیم  در  االن  من 
از فرصتی  خوبم در تیم باشگاهیم والنسیاست. 
اگر  اما  بردم.  را  استفاده  نهایت  شد  نصیبم  که 

من و دیگر مهاجمین، گولی به ثمر می رسانیم، 
هم  اسپانیا  است.  تیمی  خوب  همکاری  نتیجه 
اکنون در تمام رده های سنی عملکرد خوبی دارد 
و به همین دلیل، معتقدم که آینده درخشانی در 

انتظار ماست«. 
آلکاسر در مورد گولزنی کاستا گفت: »برای کاستا 
مهاجمی  وقتی  می کردم.  درک  را  او  خوشحالم. 
روی نوار بدشانسی می افتد، بیش تر از همیشه به 
حمایت هم تیمی های خود نیاز دارد. در نهایت 
او  بخاطر  ما  همه  و  شد  گولزنی  به  موفق  او 

خوشحالیم«. 

ریال مادرید به عنوان قهرمان اروپا باید در جام 
مراکش  کشور  میزباني  به  جهان  باشگاه هاي 
رو«  هیه  »فرناندو  یک شنبه  روز  باشد.  حاضر 
باشگاه  از  نمایندگی  به  بوتراگنیو«،  »امیلیو  و 
که  کردند. سفری  مراکش سفر  به  مادرید  ریال 
به  مراکش  کشور  امکانات  از  بازدید  منظور  به 
برنامه  جهان  باشگاه های  جام  میزبان  عنوان 
روز  از  است  قرار  مسابقات  این  بود.  ریزی شده 
ریال  و  شود  برگزار  کشور  این  در  دسامبر   ۱۳
این مسابقات حاضر  اروپا در  به عنوان قهرمان 
نماینده  و  آزول  کروز  بازی  برنده  بود.  خواهد 
آسیا، حریف ریال در این دوره از رقابت ها خواهد 

بود. 
طبق اعالم نظر فیفا، تمامی تیم ها باید از روز 
شروع مسابقات تا روز نهایی مسابقات که 9 روز 
به طول می انجامد، در مراکش حاضر باشند اما 
نمایندگان ریال بصورت رسمی اعالم کردند که 
ریال به دو دلیل نمی تواند این خواسته فیفا را 
اجابت کند: ۱- روز ۱۳ دسامبر ریال در اللیگا با 
آلمریا بازی دارد ۲- از نظر باشگاه ریال منطقی 
نیست که این تیم برای انجام دو بازی، 9 روز 

در مراکش حضور داشته باشد. 
این  مورد  در  فیفا  پاسخ  که  ببینیم  باید  حال 

اظهارنظر مسئوالن ریال چه خواهد بود.

مدیر ورزشي بارسا، در مصاحبه با کانال اسپورت 
بارسلونا  به  مربوط  مختلف  مسایل  مورد  در   ،۳
صحبت کرد. مهمان این هفته ی برنامه ی »هت 
تریک« کانال تلویزیونی »اسپورت ۳« بارسلون، 
مدیر ورزشی بارسا »آندونی زوبی زارتا« بود. او در 
مورد مسایل مختلفی در این برنامه صحبت کرد. 

چکیده این مصاحبه در زیر می آید:
تقدیر از مسی در برنابئو به خاطر شکستن رکورد 

گولزنی در اللیگا
یا  امریکایی  ورزش های  در  را  مسایلی  چنین 
بسکتبال می بینیم. خیلی کم پیش می آید که 
در فوتبال، شاهد چنین چیزی باشیم. مسی از هر 
لحاظ شایسته چنین تقدیری است. فکر می کنم 
با گولزنی او در مقابل ایبار و ریال، در هر دو بازی 
بزند.  رکورد  برنابئو  در  هم  مسی  و  شویم  پیروز 
بازیکن  یک  شدن  تشویق  شاهد  این،  از  پیش 

بارسا در برنابئو بوده ایم. 
نیمار در سوپرکالسیکوی  خطای ماسکرانو روی 

امریکای جنوبی
به هرحال، این بازی فراتر از یک مسابقه فوتبال 
همواره حساسیتی  آرجانتین  و  برازیل  بازی  بود. 
بیش از حد معمول دارد. نگران نیستم. ماسکرانو 
انسان متواضعی است و آن خطا را عامدانه انجام 

نداد. نیمار هم شخصیتی قوی دارد. 
از دست دادن پنالتی توسط مسی در بازی مقابل 

برازیل
بگذارد.  منفی  تاثیری  او  روی  که  نمی کنم  فکر 
بار  دو  گذشته  فصل  او  مطمئنم.  مورد  این  در 
زمین  زد.  گول  پنالتی  نقطه  روی  از  برنابئو  در 

ورزشگا پکن چندان خوب نبود. من با این زمین و 
کیفیتش پیش از این آشنایی دارم. مسی همواره 

سعی دارد تا به تیمش کمک کند. 
این  در  مسی  و  نیمار  عالی  همکاری 

فصل
مسی کمی عمقی تر بازی می کند و نیمار نیز 
بیش تر در فضاهای خالی جاگیری می کند. و این 
در  را  به خوبی یک دیگر  که  باعث شده  مسئله 
داریم.  هم  را  پدرو  و  مونیر  ما  کنند.  پیدا  زمین 
ما  و  می کنند  تحلیل  را  ما  بازی های  حریفان، 
بازیکن  دو  این  همکاری  به  همواره  نمی توانیم 
خوشبین باشیم. باید بتوانیم در مواقع لزوم، تغییر 

تاکتیک بدهیم. 
فرمالن ، دنی آلوس و پدرو

در  او  داریم  دوست  اما  کرده  پیدا  بهبود  فرمالن 
۱۰۰ درصد آمادگی برای بارسا بازی کند. در مورد 
مورد  در  نیفتاده.  اتفاق  چیزی  هنوز  هم  آلوس 
قراردادش با او صحبت کرده ایم و باید تا پایان 
فصل صبر کنیم. محرومیت های یوفا در مورد ما 
هم در این قضیه تاثیر گذار است. برای پدرو هم 
هیچ پیش نهادی به باشگاه نیامده است و او مورد 

اعتماد کامل کادر مربی گری قرار دارد. 
والدس و کاسیاس

برای کاسیاس و دیگر اسطوره های فوتبال، گاهی 
اتفاقاتی می افتد که مختص خودشان است. برای 
بوده ایم.  شاهد  را  روزهایی  چنین  هم  مسی 
در  دارد.  را  بحران  این  بر  غلبه  قدرت  کاسیاس 
مورد والدس هم باید بگویم که هیچ خبری از او 

ندارم، ولی برایش بهترین ها را آرزو دارم. 

بازي آرجانتین و برزیل شایعه شد که  پایان  در 
نشده  کاکا  به  پیراهنش  دادن  به  حاضر  مسي 
مقابل  بازی  در  مارتینو،  تاتا  اعالم  طبق  است. 
را  بازی  نیمکت  روی  از  مسی  کنگ،  هنگ 
متفاوتی  کامال  ترکیب  و  کرد  خواهد  شروع 
بود.  را شاهد خواهیم  برازیل  با  بازی  به  نسبت 

مورد  در  کنگ  هنگ  به  ورود  بدو  در  مسی 
شایعه بی محلی اش به کاکا در پایان بازی با 
برازیل گفت: »چنین چیزی اصال صحت ندارد. 
اما  است.  درست  ندادم،  کاکا  به  را  پیراهنم  من 
علتش این بود که قبال قولش را به اسکار داده 

بودم. همین«.
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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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