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3صفحه

در 21 سپتامبر 2014، پس از ماه ها بن بست در یک انتخابات شدیدا جنجالی، اشرف غنی و 
عبداهلل عبداهلل، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موافقت نامه ی تقسیم قدرت 
را امضا کردند تا حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند. مطابق به بخشی از این موافقت نامه، 
غنی رییس جمهور افغانستان شد؛ در حالی که عبداهلل پست تازه تشکیل ریاست اجرایی را  

که ریاست کابینه را برعهده دارد، احراز کرد.
مهم تر از همه، این موافقت نامه مستلزم ایجاد یک کمیسیون ویژه ی اصالحات انتخاباتی 
نیز است تا به ادعاهای تقلب در انتخابات و ادعاهای مبنی بر سوء مدیریت رسیدگی کند 
و اعتماد مردم به روند انتخابات را که به  شدت صدمه دیده است، بازگرداند. با توجه به 
کشمکش های نابودکننده ی انتخاباتی، ضرورت به چنین برنامه ای بدیهی است. در انتخابات 
گذشته، هردو نامزد ادعا کردند که قربانی تقلب شده اند، به ویژه عبداهلل که به گفت وگوهای 
تیلفونی ای اشاره داشت که ظاهرا نشان می داد کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات با 
اعضای گروه انتخاباتی اشرف غنی تبانی کرده اند تا زمینه را برای پرکردن غیرقانونی 

صندوق های رای دهی فراهم کنند...

دموکراسی افغانستان را چگونه نجات بدهیم؟
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صفحه 2

شش افسر ارتش برای فراگیری
 آموزش های نظامی به پاکستان فرستاده شدند

4

من به نکته ی اصلی نزدیک شدم و ادامه دادم، »دفعتا پس از آن، شما علیه بن الدن اقدام 
می کنید. او و اطرافیانش در برابر شما مقاومت خشونت آمیز خواهند کرد و در آن جریان، کشته 
خواهد شد. هیچ  کسی نخواهد دانست که این کار را شما کرده اید؛ القاعده دشمنان زیادی دارد. 
جنگ جویان عرب با شنیدن فرمان شما و آگاه شدن از کشته شدن بن الدن، پیام را خواهند 
گرفت و فرار خواهند کرد.« من به او گفتم که 14 تن از افراد ارشد بن الدن باید بدون سروصدا 
دست گیر و به ما سپرده شوند و نیاز نیست که کسی بداند چگونه آنان در اختیار امریکا قرار 
گرفته اند و اشاره کردم که »با توجه به این که شمار زیاد عرب ها راه فرار را در پیش می گیرند، 
بسیاری به این پندار خواهند افتاد که آنان در کشورهای همسایه دست گیر شده اند.«...

تأملی بر توجیه پنتاگون از نشر
 و عدم نشر اطالعات نظامی افغانستان

پردرآمدترین مشاغل دنیا را بشناسید

مسی: تا آخر عمر 
حسرت جام جهانی را می خورم
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بخشسوموپایانی



افسر  شش  بار  نخستین  برای  روز:  اطالعات 
اردوی ملی برای فراگیری آموزش های مسلکی به 
سفارت  رسانه های  دفتر  شده اند.  فرستاد  پاکستان 
افغانستان در اسالم آباد به تازگی با نشر خبرنامه  ای 
در  ماه   18 برای  افسران  تعداد  این  کرد،  اعالم 
مسلکی  آموزش های  پاکستان  نظامی  آکادمی 

فرامی گیرند.
از جانان موسی زی، سفیر  در این خبرنامه به نقل 
افغانستان در پاکستان آمده است، ورود این تعداد 

افسران به پاکستان، اقدام مهمی برای بهبود روابط 
در  نفر  شش  این  او،  گفته ی  به  است.  کشور  دو 

بخش نظامی از استعدادهای خوبی برخوردار اند.
در 13 سال گذشته نظامیان ارتش برای فراگیری 
از  خارجی،  کشورهای  به  مسلکی  آموزش های 
جمله هند، فرستاده شده اند؛ اما برای نخستین بار 
است که افسران ارتش برای فراگیری آموزش های 

نظامی به پاکستان فرستاده می شود.
کرزی،  حامد  حکومت  از  همواره  پاکستان  دولت 

که  بود  خواسته  کشور  پیشین  جمهور  رییس 
را برای فراگیری آموزش های  این کشور  نظامیان 
مسلکی به اسالم آباد بفرستد. خودداری حامد کرزی 
آموزش های  فراگیری  برای  نظامیان  فرستادن  از 
سخنگوی  فیضی،  ایمل  را  پاکستان  به  مسلکی 
کرزی چنین توضیح داده است: به دو دلیل عمده 
افسران ارتش برای فراگیری آموزش های مسلکی 
نظامیان  یکی  بودند:  نشده  فرستاده  پاکستان  به 
افغان به پاکستان اعتماد نداشتند و خودشان حاضر 

فضای  این که   دوم  و  بروند  کشور  آن  به  نبودند 
گفته ی  به  بود.  حاکم  کشور  دو  بر  بی اعتمادی 
افغان  نظامیان  اعزام  برای  کرزی  حامد  فیضی، 
مسلکی،  آموزش های  فراگیری   برای  پاکستان  در 
گفتنی  بود.  کشور  دو  میان  اعتمادسازی  خواستار 
است که محمد اشرف غنی، رییس جمهور جدید 
کشور در سفرش به اسالم  آباد  این خواست پاکستان 
روی  می توانند  حتا  کشور  دو  گفت،  و  پذیرفت  را 

خرید و فروش سالح به تفاهم برسند.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور دیروز در رأس یک هیأت عالی رتبه ی دولتی 
برای اشتراک در 51 نشست امنیتی مونیخ، عازم این 
شهر آلمان شد. دفتر رسانه های ریاست جمهوری با 
نشر خبرنامه  ای اعالم کرد، رییس جمهور در جریان 
این سفر رسمی سه روزه، دیدگاه افغانستان را در 

رابطه به مسایل امنیتی بیان می کند.

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و صالح الدین ربانی، 
وزیر خارجه در این سفر رییس جمهور را همراهی 
می کنند. نشست بین المللی امنیتی مونیخ دیروز در 
شهر مونیخ آلمان آغاز شد و تا دو روز دیگر ادامه 
رییس  معاون  بایدن،  جو  نشست  این  در  می یابد. 
و  ناتو  فرمانده  استولتنبرگ،  جینز  امریکا ،  جمهور 

مقام های دیگر جهان اشتراک می  کنند.

نشست مونیخ در سال 1٩٦2 توسط ادوارد هاینریش 
از مخالفان حکومت  و  آلمانی  ناشر  فن کالیست ، 
پایه گذاری شد  دوم جهانی،  زمان جنگ  در  هیتلر 
و  کارشناسان  نظر  تبادل  و  گفت وگو  طریق  از  تا 
به  غربی،  کشورهای  از  ویژه  به  نظران،  صاحب 
نشست  این  در  کند.  جهانی کمک  پیش برد صلح 

نمایندگان کشورهای دیگر نیز دعوت می شوند.

این نهاد ابتدا زیر نام »کنفرانس امنیتی بین المللی« 
مونیخ  امنیتی  اجالس  نام  و سپس  داشت  فعالیت 
از  شماری  حال،  همین  در  شد.  گذاشته  آن  به 
کارشناسان می گویند، رییس جمهور در این سفر با 
سران جهانی در مورد تهدیدهای امنیتی گفت و گو 
می کند و تالش خواهد کرد تا حمایت آنان را برای 

تجهیز نیروهای امنیتی جلب نماید.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور اصالحات در کمیسیون مستقل انتخابات را 
که  است  گفته  و  خوانده  کاری اش  اولویت های  از 
در این زمینه در آینده ی نزیک اقدام می کند. دفتر 
خبرنامه ای  نشر  با  جمهوری  ریاست  رسانه های 
آوردن اصالحات  به  اعالم کرد که رییس جمهور 

در نظام انتخاباتی متعهد است.
جمهوری  ریاست  دوم  معاون  دانش،  سرور  به  او 
و  انتخابات  کمیسیون  با  مشوره  در  تا  داده  دستور 
در  اصالحات  به  مربوط  مسایل  مدنی،  جامعه ی 
اساس  بر  دهد.  تشخیص  را  انتخابات  کمیسیون 
در  اصالحات  پیش نهادی  طرح  خبرنامه،  این 
نظام انتخاباتی از سوی جامعه ی مدنی به ریاست 

الزم  مشوره های  از  پس  و  شده  ارسال  جمهوری 
متخصصان  و  سیاسی  احزاب  مدنی،  جامعه ی  با 

انتخابات، اصالحات الزم در زمینه آورده می شود.
در این خبرنامه آمده است، اشرف غنی در جریان 
دیدار اخیرش با رییس و اعضای کمیسیون مستقل 
انتخابات، از آن ها نیز خواسته بود که نظرات شان را 
به  انتخابات  کمیسیون  در  اصالحات  به  رابطه  در 
تا  نمایند  ارائه  منسجم  و  کلی  طرح  یک  صورت 
اصالحات در آن کمیسیون به طور شفاف و مؤثر 

آورده شود.
انتخابات ریاست جمهوری گذشته با تقلب گسترده 
برگزار شد و پس از افزایش جنجال های آن، اشرف 
وزیر  کری،  جان  میانجی گری  به  عبداهلل  و  غنی 

ملی  وحدت  حکومت  تشکیل  بر  امریکا  خارجه ی 
حکومت  این  تشکیل  از  پس  آنان  کردند.  توافق 
اعالم کردند، اصالح نظام انتخاباتی را در اولویت 

قرار خواهند داد.
با وجودی که بیش از چهار ماه از توافق دو رهبر 
انتخاباتی  نظامی  اصالح  روی  وحدت  حکومت 
انتخاباتی  کمیسیون های  در  هنوز  اما  می گذرد؛ 
انتخابات  که  حالی  در  است.  نیامده  اصالحات 
اخیر،  هفته ی  چند  در  و  شده  نزدیک  پارلمانی 
در  انتخابات  بر  ناظر  و  مدنی  نهادهای  انتقادهای 
خصوص اصالح نظام انتخاباتی افزایش یافته است.
انتخاباتی،  نظام  اصالح  بدون  آنان،  گفته ی  به 
بود.  خواهد  بی فایده  پارلمانی  انتخابات  برگزاری 

اروپا  اتحادیه ی  گذشته  هفته ی  دیگر،  سوی  از 
انتخابات  در  تقلب  عامالن  شناسایی  خواستار 
ریاست جمهوری گذشته شد و اعالم کرد ، کمک 
مالی این اتحادیه برای انتخابات پارلمانی، مشروط 

به اصالح نظام انتخاباتی خواهد بود.
در  اروپا  اتحادیه ی  نماینده ی  ملیبن،  میشل  فرانز 
افغانستان گفت، بدون اصالح نهادهای انتخاباتی، 
برگزاری انتخابات پارلمانی سال آینده را نمی توان 
این  تحقق  عدم  صورت  در  افزود،  او  کرد.  تصور 
آینده ی  انتخابات  اروپا  اتحادیه ی  اصالحات، 
این  نمی کند.  نظارت  و  مالی  را حمایت  افغانستان 
اظهارات ملیبن با واکنش تند مسئوالن کمیسیون 

انتخابات مواجه شد.

محمد  فرمان  به  عابدی  اجمل  روز:  اطالعات 
اشرف غنی، به عنوان سخنگوی ریاست جمهوری 
مبارزات  دوران  در  عابدی  است.  شده  تعیین 
انتخابات ریاست جمهوری، از کارمندان ارشد ستاد 

بود .  وی  ویژه ی  مشاور  و  غنی  اشرف  انتخاباتی 
عابدی پیش از این به عنوان رییس تلویزیون آریا 
)یک شبکه ی اختصاصی برای کودکان و نوجوانان( 

کار کرده است.

او سابقه ی کار در اداره ی انکشافی ایاالت متحده ی 
امریکا را نیز دارد. عابدی از سال 2002 تا 2004 در 
دفتر ریاست جمهوری هم کار کرده است. چند روز 
پیش نیز شایعاتی مبنی بر برکناری آقای ساالرزی، 

رسانه های  در  غنی  اشرف  پیشین  سخنگوی 
اجتماعی نشر شد؛ اما ساالرزی این شایعات را رد 

کرده بود.

از  ماه  هشت  حدود  گذشت  با  روز:  اطالعات 
جنجال های انتخاباتی، هنوز افراد متهم به تقلب در 
انتخابات شناسایی نشده و این مسئله واکنش های 
محسنی،  نادر  اما  است.  داشته  دنبال  به  را  تندی 
رییس دبیر خانه ی کمیسیون شکایت های انتخاباتی 
هزار   15 فهرست  آینده  روزهای  در  گفت،  دیروز 

نفری تقلب کاران انتخاباتی را اعالم می  کنیم.
مشخص  را  فهرست  این  اعالم  دقیق  زمان  او 
نکرد؛ اما افزود که با اعالم این فهرست، شماری 

از مقام ها  و کارمندان کمیسیون انتخابات جریمه و 
حتا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. 
محسنی تأکید کرد که افراد تقلب کار در انتخابات 
و روند ابطال آرا شناسایی شده و فهرست آنان به 

زودی در اختیار مردم قرار داده می شود.
افشا  از  انتخاباتی  آگاهان  که  است  حالی  در  این 
کمیسیون  در  متقلب  کارمندان  نام های  نشدن 
مستقل انتخابات به شدت انتقاد دارند و می گویند، 
در  تقلب  برای  نهاد،  این  در  آنان  حضور  ادامه ی 

است  قرار  می کند.  زمینه سازی  پارلمانی  انتخابات 
انتخابات پارلمانی در ماه سبنله یا اسد سال آینده 

برگزار شود.
انتخابات  بر  ناظر  نهادهای  و  مجلس  نمایندگان 
انتخاباتی،  نظام  در  اصالحات  بدون  دارند،  تأکید 
انتخابات پارلمانی کمرنگ خواهد  حضور مردم در 
انتخاباتی دیگر  زیرا مسئوالن کمیسیون های  بود؛ 
برای مردم قابل اعتماد نیستند. جمال ناصر اصولی، 
آگاه انتخاباتی دیروز گفت، برای برگزاری انتخابات 

افشا  گذشته  انتخابات  تقلب کاران  نام  باید  شفاف، 
تقلب  با  گذشته  جمهوری  ریاست  انتخابات  شود. 
گسترده برگزار شد و به دنبال افزایش  جنجال های 
حکومت  بحران،  از  کشور  رفت  بیرون  برای  آن، 
این  تشکیل  از  پس  گرفت.  شکل  ملی  وحدت 
برای  گفتند،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  حکومت، 
جلوگیری از چنین مشکلی در آینده، اصالح نظام 
انتخاباتی را در اولویت قرار می دهند؛ اما هنوز این 

نظام اصالح نشده است.

به  مرد  سه  شدن  کشته  از  پس  روز:  اطالعات 
اتهام اختطاف از سوی باشندگان والیت نیمروز و 
آویزان کردن جسد آنان از پا، مسئوالن کمیسیون 
و  اداری  فساد  کردند،  اعالم  بشر  حقوق  مستقل 
بی باوری  و  قضایی  دستگاه های  در  بی  عدالتی 
دادگاه  برگزاری  باعث  نهادها،  این  به  شهروندان 

صحرایی در کشور شده است.
سوی  از  صحرایی  دادگاه  های  نیز  این  از  پیش 
والیت ها  از  برخی  در  قومی  بزرگان  از  شماری 

این گونه دادگاه ها،  برگزار شده است. در  در کشور 
مردان کشته و زنان دره زده شده اند. رفیع اهلل بیدار، 
گفت،  دیروز  بشر  حقوق  کمیسیون  سخنگوی 
قضا،  دستگاه  به  مردم  بی اعتمادی  و  بی باوری 
باعث شده تا مردم خودشان دادگاه های صحرایی 

برگزار کنند. 
مسئوالن این کمیسیون از برگزاری چنین دادگاه ها 
عبدالعلی  اما  کرده اند؛  نگرانی  ابزار  کشور  در 
کار  این  غنی،  اشرف  حقوقی  مشاور  محمدی، 

در صفحه ی  او  کرد.  ستایش  را  نیمروز  باشندگان 
فیس بوک خود نوشت: »برخورد جدی مردم نیمروز 
با اختطاف گران درخور توجه و اقدامی عبرت آموز، 
قضایی  و  عدلی  مراجع  برای  روشن  پیام  و  با معنا 

کشور است«.
باشند گان والیت نیمروز در آخر هفته ی گذشته سه 
مرد را نخست به گلوله بستند و سپس آنان را در 
ولسوالی دالرام والیت نیمروز از پای آویختند. سه 
آدم ربا به روز سه شنبه هفته ی گذشته یک کودک 

12 ساله  را از ولسوالی دالرام والیت نیمروز ربودند 
و سپس او را به منطقه ای در والیت هلمند انتقال 
ولسوالی  پولیس  فرمانده  نجیب اهلل،  سید  دادند. 
اطالع  بدون  کودک  این  نزدیکان  گفت،  دالرام 
یافتن  از  پس  و  اقدام  وی  رهایی  برای  پولیس 
رخ  مسلحانه  درگیری  دو طرف  بین  آدم ربا،  سه 
از  یکی  و  آدم ربا  سه  درگیری  این  در  است.  داده 
وابستگان کودک کشته شده  است؛ اما کودک سالم 

به خانوداه اش بازگردانده شده است.

مقام های محلی والیت هرات در غرب کشور 
ترافیکی  حادثه ی  نتیجه ی  در  که  می گویند 
و  کشته  نفر  هفت  دست کم  والیت،  این  در 
رویداد  این  شده اند.  زخمی  دیگر  تن  دوازده 
هرات-قندهار  شاهراه  مسیر  در  دیروز  صبح 
در مربوطات ولسوالی شیندند این والیت رخ 

داده است.

این  تأیید  با  شیندند  ولسوال  سمندر،  فرامرز 
که  داد  رخ  زمانی  حادثه  این  گفت،  رویداد 
قندهار  به  هرات  از  که  مسافربری  بس  یک 
و  منحرف  شاهراه  مسیر  از  بود،  حرکت  در 

واژگون شد. 
از  تن  هفت  رویداد،  این  در  که  گفت  او 
و  کشته  مسافربری  موتر  این  سرنشینان 

دوازده تن دیگر زخمی شدند. زخمی های این 
از  اما  شده؛  داده  انتقال  شفاخانه  به  رویداد 
وضعیت صحی آنان جزئیاتی در دست نیست.
مشخص  حادثه  این  اصلی  علت  کنون  تا 
نشده، اما مقام های محلی وقوع این رویداد را 
نبود عالیم  کردند.  عنوان  راننده  بی احتیاطی 
خرابی  و  راننده ها  بی احتیاطی  ترافیکی، 

حوادث  وقوع  اصلی  علت های  از  شاهراه ها 
حادثه ی  این  می شوند.  عنوان  ترافیکی 
پیوست  به وقوع  ترافیکی در هرات در حالی 
که چندی پیش نیز یک موتر مسافربری نوع 
کرد  برخورد  باربری  نوع  موتر  یک  با   303
که در نتیجه، ده ها تن کشته و زخمی شدند. 

)بخدی(

2
شش افسر ارتش 

برای فراگیری آموزش های نظامی به پاکستان فرستاده شدند

رییس جمهور در نشست مونیخ شرکت کرد

اشرف غنی: نظام انتخابات در آینده ی نزدیک اصالح می شود

اجمل عابدی، سخنگوی رییس جمهور شد

نادر محسنی: نام تقلب کاران انتخابات در روزهای آینده فاش می شود

فساد و بی عدالتی، عامل برگزاری دادگاه  صحرایی در کشور

حادثه ی ترافیکی در هرات، جان هفت نفر را گرفت

محاکمه های صحرایی؛ 
پاسخی به ناکارآمدی 

نهادهای عدلی و قضایی

دو روز پیش سه آدم ربا از سوی مردم محل در ولسوالی دالرام 
والیت نیمروز کشته و جسدهای شان در بازار ولسوالی دالرام از 
یک لوحه ی تبلیغاتی آویزان شدند. گفته می شود این آدم ربایان 
اختطاف یک کودک  از  بودند که پس  آدم ربا  باند  اعضای یک 
برای  جسدهای شان  و  کشته  محل  مردم  سوی  از  خردسال، 

نمایش در بازار آویزان شدند.
مردم  نفرت  و  نشان دهنده خشم  این که  افراد ضمن  این  اعدام 
نیز  واکنش  یک  خود  نوع  در  می باشد،  جنایت کاران  به  نسبت 
است. واکنش به ناکارآمدی و بی اعتمادی مردم به نهاهای عدلی 
و قضایی. به دلیل فساد گسترده  در دستگاه های عدلی و قضایی، 
مردم کمتر به این نهاد ها باور دارند. از همین رو، ترجیح می دهند 
تا به  جای سپردن مجرمان به نهادهای عدلی و قضایی، خودشان 
قضایی  و  عدلی  چارچوب های  از  بیرون  و  به شیوه های خودی 
این افراد را محاکمه نمایند. آن ها از این می ترسند که در صورت 
سپردن این افراد به نهادهای عدلی و قضایی، ممکن است آن ها 

از طریق رشوت و تطمیع دوباره رها شوند. 
این رویداد در نوع خود نخستین رویداد نیست. پیش از این نیز 
بارها دیده شده است که مردم آدم ربایان، دزدان یا دیگر مجرمان 
محاکمه  خودشان  شیوه های  با  و  دستگیر  را  یافته  سازمان 
البته خود یک چالش جدی در برابر نهادهای  کرده اند. این امر 
در  و  مردم  بی اعتمادی  دلیل  به  است.  کشور  قضایی  و  عدلی 
چنین فضایی، ساختار های موازی غیر رسمی با نهادهای عدلی و 
قضایی؛ نظیر دادگاه  های صحرایی، شوراهای مردمی و محاکمه 
از سوی گروه های مسلح غیر مسئول نیز رشد می کنند و این امر 

سبب معیوب شدن عدالت و حاکمیت قانون در کشور می شود.
و  خودسر  گروه های  وجود  ناامنی،  و  اداری  فساد  کنار  در 
در  قضایی  و  عدلی  نهادهای  با  غیرقانونی  موازی  ساختار های 
معیوب  اصلی  عوامل  از  کشور  دور افتاده ی  مناطق  و  روستاها 
شمار  به  افغانستان  در  قضایی  نظام  حاکمیت  و  عدالت  ماندن 
می رود. این عوامل میان محتوای واقعی نظام حقوقی و قضایی 
افغانستان با مردم فاصله انداخته و متأسفانه روز به روز این فاصله 

بیش تر نیز می شود.
و  قانون  حاکمیت  تطبیق  برابر  در  که  چالش هایی  با  حکومت 
دست رسی مردم به عدالت وجود داشت، مبارزه ی جدی نکرد و 
نظام حقوقی و قضایی افغانستان را عمال به روستاهای دور افتاده 
و در میان مردم نبرد. قلمرو نهادهای عدلی و قضایی از مراکز 
روستاها هم چنان  در  مردم  و  نرفت  فراتر  ولسوالی ها  و  والیات 

اسیر ساختارهای سنتی سابق یا گروه های خودسر شدند. 
دلیل  به  مردم  داشتند،  حضور  نهادها  این  که  هم  جاهایی  در 
پناه  غیر رسمی  ساختارهای  و  نهادها  به  رشوه ستانی،  و  فساد 
بردند و بدین ترتیب، اتوریته ی آن سست و لرزان شد. به همین 
مانند  قضایی؛  و  عدلی  نهادهای  با  موازی  ساختار های  خاطر، 
زورمندان  و  مالها  مردمی،  شوراهای  صحرایی،  محکمه های 
محلی روز به روز رشد کردند و مردم را از دسترسی به عدالت دور 
نهادهای عدلی و قضایی حمایت  از  تنها که  نه  ساختند. دولت 
نکرد، بلکه در مواردی خود به ایجاد و رشد ساختارهای موازی 
رویه ی  و  جرگه ها  عرف  اکنون  هم  داد.  میدان  نهادها  این  با 
حکومت در ارجحیت دادن به شوراهای مردمی غیررسمی، یکی 
از مهم ترین تهدیدهای حقوق بشر  و حاکمیت قانون در کشور 

می باشد.
حکومت در طول چند سال گذشته با سکوت در برابر ساختارهای 
به  تلویحی  گونه ی  به  آن ها،  از  حمایت  مواردی،  در  یا  سنتی 
آن ها مشروعیت داده و آن ها را به عنوان ساختارهای موازی با 

نهادهای رسمی عدلی و قضایی پذیرفته است.
نیز  از سوی دیگر، بیش ترین موارد نقض عدالت و حقوق بشر 
توسط همین ساختارها انجام شده است. شماری از پرونده های 
بررسی  نهادها  همین  در  گذشته  چند سال  در  بشری  حقوق 
پیدا می کنند  بنابراین، مردم زمانی به عدالت دسترسی  شده اند. 
که پرونده های عدلی و قضایی مردم از آدرس نهادهای رسمی 
عدلی و قضایی در پرتو قوانین رسمی کشور و با اتکا به اصل حق 

دفاع از خود و داشتن وکیل مدافع بررسی شود.
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هادی صادقی



در 21 سپتامبر 2014، پس از ماه ها بن بست در یک انتخابات 
نامزدان  عبداهلل،  عبداهلل  و  غنی  اشرف  جنجالی،  شدیدا 
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، موافقت نامه ی تقسیم 
تشکیل  را  ملی  وحدت  حکومت  تا  کردند  امضا  را  قدرت 
رییس  غنی  موافقت نامه،  این  از  بخشی  به  مطابق  دهند. 
تازه  پست  عبداهلل  که  حالی  در  شد؛  افغانستان  جمهور 
تشکیل ریاست اجرایی را  که ریاست کابینه را برعهده دارد، 

احراز کرد.
یک  ایجاد  مستلزم  موافقت نامه  این  همه،  از  مهم تر 
به  تا  است  نیز  انتخاباتی  اصالحات  ویژه ی  کمیسیون 
سوء  بر  مبنی  ادعاهای  و  انتخابات  در  تقلب  ادعاهای 
انتخابات  روند  به  مردم  اعتماد  و  کند  رسیدگی  مدیریت 
به  توجه  با  بازگرداند.  است،  دیده  صدمه  شدت  به   که  را 
چنین  به  ضرورت  انتخاباتی،  نابودکننده ی  کشمکش های 
نامزد  هردو  گذشته،  انتخابات  در  است.  بدیهی  برنامه ای 
که  عبداهلل  ویژه  به  شده اند،  تقلب  قربانی  که  کردند  ادعا 
نشان  اشاره داشت که ظاهرا  تیلفونی ای  به گفت وگوهای 
اعضای  با  انتخابات  مستقل  کمیسیون  کارمندان  می داد 
گروه انتخاباتی اشرف غنی تبانی کرده اند تا زمینه را برای 

پرکردن غیرقانونی صندوق های رای دهی فراهم کنند.
افغانستان  مقام های  کنون،  تا  موافقت نامه  امضای  از  اما 
انتخاباتی  اصالحات  کمیسیون  کردن  تبدیل  راستای  در 
به واقعیت، کاری انجام نداده اند و جامعه ی جهانی نیز بر 
آن ها فشار نیاورده است تا این کار را انجام دهند و زمان 
برای انجام این کار در حال گذر است. انتخابات پارلمانی 
و شوراهای ولسوالی آینده، که در حال حاضر قرار است در 
ماه می  2015 برگزار شو د، اکثریت اعضای لویه جرگه را که 
مسئولیت رای دهی برای اصالحات مهم در قانون اساسی 
انتخابات  این  بودن  مشروع  کرد.  خواهد  انتخاب  دارند،  را 
قطعی  اصالحات  آوردن  مستلزم  امر  این  و  است  حتمی 
زیادی  شانس  دیگر  واقع،  در  است.  حقوقی  و  ساختاری 
انداختن  تعویق  به  و  ندارد  وجود  آن  امکان پذیری  برای 
این انتخابات تا تابستان سال 201٦ را معقول و مقرون به 
انتخابات و  صالح می سازد. این کار به کمیسیون مستقل 
کمیسیون رسیدگی به شکایت های انختاباتی اجازه می دهد 
به  و  کنند  اصالح  را  خود  سازمانی  و  فنی  کاستی های  تا 
جهانی  جامعه ی  و  انتخاباتی  اصالحات  جدید  کمیسیون 

زمان می دهد تا تغییرات الزم را بیاورند.
چهار حوزه ی کلیدی وجود دارند که به اصالح نیاز دارند. 
مهم تر از همه، به مشکل بی اعتمادی باید رسیدگی شود. 
از آن جایی که کمیسیون های انتخاباتی به طور فزاینده ای 
بی اعتبار شده اند و نتوانسته اند به تعهدات شان عمل کنند، 
رهبری کنونی این کمیسیون ها باید کناره گیری کنند. غنی 
و عبداهلل، که انگیزه های سیاسی یک دیگر را خنثا می کنند، 
باید خواهان تشکیل یک کمیته، برای انتخاب رهبران جدید 
انتخاباتی   حیاتی  نهادهای  این  برای  بی طرف  و  مستقل 
شوند. عالوه بر آن، به خاطر کثرت گرایی، حکومت باید از 
کارشناسان انتخابات، فعاالن جامعه ی مدنی و حقوق دانان 
دعوت کند تا به عنوان مأموران کمیسیون انتخابات سهم 
بگیرند. عالوه بر جا گزینی مدیران خاص، بهبود اعتبار، به 

طراحی مجدد ساختار چگونگی اداره ی کمیسیون مستقل 
ترتیب  کاستی ها،  سایر  میان  در  دارد.  نیاز  نیز  انتخابات 
فعلی، به تضاد مدیریتی میان دو موقف کلیدی ای ریاست و 
ریاست دبیرخانه ی کمیسیون انتخابات که هردو رییس آن 
توسط رییس جمهور گماشته شده اند، می انجامد. در قانون، 
نقش  از  واضحی  تعریف  هیچ  و  اند  مساوی  رتبه  دو  این 
آن ها وجود ندارد. در عمل، رییس، دخالت کمتری در امر 
را  کالنی  تفاوت  و  دارد  انتخاباتی  فعالیت های  بر  نظارت 
با رییس دبیرخانه نشان می دهد. در عین حال، اتهام های 
دخالت رییس دبیرخانه در تقلب انتخاباتی نشان می دهد که 
از این موقف به شکل مؤثر نظارت نشده است. برای بهبود 
کار کمیسیون ها، باز تعریف سلسله مراتب مدیریتی آن ها و 
برقراری کنترول و توازن ]جلوگیری از قدرت بیش از حد 
افراد یا گروه ها در این کمیسیون ها[ باید در اولویت باشند. 
به طور مثال، موقف رییس دبیرخانه، باید از سطح وزیران 
که باالترین موقف یک کارمند دولت است، تا جایی پایین 
آورده شود که او مجبور باشد به مدیران ارشد از عملیات 

روزانه ی انتخاباتی گزارش بدهد.
انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  فنی ای  پیشرفت های 
را  افغانستان  رای دهندگان  تعداد  حساب  تا  سازد  قادر  را 
داشته باشد، دومین اصالح حیاتی است. هرچند کمیسیون 
انتخابات از سال 2004 تا  کنون در زمینه ی ثبت  مستقل 
رای دهندگان تالش های زیادی کرده است، این کمیسیون 
یک پایگاه داده )دیتابیس( قابل اعتمادی ندارد تا رد تعداد 
واجدین شرایط رای دهی را بگیرد و در تشخیص ]تعداد و 
دارد. هیچ کسی  موقعیت[ مراکز رای دهی مناسب، مشکل 
دقیقا نمی داند چه تعداد افراد واجد شرایط رای دهی وجود 
دارد یا مرزهای ولسوالی ها در کجا واقع شده اند. در نتیجه، 
بیش تر  را  افغانستان  در  انتخاباتی  عملیات های  اساس 

برآوردهای نادرست و غیردقیق تشکیل می دهند.
برای پرداختن به این مشکل، تأسیس یک فهرست ثبت نام 
رای دهندگان یک گام کلیدی خواهد بود. این کار نه تنها 
شفافیت و اعتبار انتخابات های آینده را تقویت خواهد کرد، 
بلکه کمیسیون مستقل انتخابات قادر خواهد شد تا انتخابات 
را به جای یک روز، در چند روز برگزار کند. یک فهرست 
اجازه  انتخابات  مستقل  کمیسیون  به  رای دهندگان  به روز 
چند  در  را  انتخابات  جغرافیایی،  زون  اساس  بر  تا  می دهد 
مرحله برگزار کند، از فشارهای لوجیستیکی بکاهد و نظارت 
از طرزالعمل و شفافیت را بیش تر کند. چنین تغییراتی، به 
تا  کرد  خواهد  کمک  نیز  افغانستان  امنیتی  ملی  نیروهای 
از  بخش های شان،  منابع  حد  از  بیش  کارگیری  به  بدون 

محالت رای دهی در برابر طالبان و دیگر گروه های مسلح 
محافظت کنند.

دارد  نظر  در  انتخابات  مستقل  کمیسیون  که  آن جایی  از 
برای اولین بار انتخابات شوراهای ولسوالی را برگزار کند، 
است  این  کمیسیون  این  برای  کلیدی  اصالحات  سومین 
که عملیات انتخاباتی برای حوزه های ولسوالی ها را تنظیم 
کند. نهادهای وابسته به حکومت باید یک فهرست به روز از 
مرزهای ولسوالی ها را تا اواسط 2015 تهیه کنند و این کار 
برگزاری انتخابات عادالنه تر و همگانی تر در سطح ولسوالی 

را تسهیل خواهد کرد. 
افغانستان  انتخاباتی  سیستم  درازمدت  در  این که  چهارم 
توصیه های  وجود  با   ،2004 سال  در  کند.  تغییر  باید  نیز 
قوی کارشناسان بین المللی در زمینه ی ایجاد یک سیستم 
اطمینان  قوی  احزاب  موجودیت  از  که  متناسب  نمایندگی 
می دهد، حامد کرزی سیستم رای واحد غیر قابل انتقال را 
کرد.  تصویب  می کند،  طرف داری  انفرادی  نامزدان  از  که 
احاطه  اسالمی  سیاسی  احزاب  را  دورش  که  کرزی  حامد 
از  احزاب  این  کردن  بیگانه  با  می خواست  بودند،  کرده 
قوه ی  دلیل،  این  به  کند.  تضعیف  را  آن ها  اعضای شان، 
است  شده  تشکیل  نماینده هایی  از  که  افغانستان  مقننه ی 
که در برخی موارد با کمتر از یک درصد آرا انتخاب شده اند، 
نمایندگی  موکالن  شان  از  و  است  مانده  باقی  ناکارآمد 

نمی کنند.
در انتخابات پارلمانی آینده، سومین باری است که سیستم 
می شود؛  عملی  افغانستان  در  انتقال  غیر قابل  واحد  رای 
غیر مؤثر  نتیجه ی  عین  این سیستم  اجرای  بار  هر  هرچند 
سیستم  یک  به  کنونی  سیستم  تغییر  است.  داده  ارائه  را 
سیستم  و  انتقال  غیر قابل  واحد  رای  سیستم  از  ترکیبی 
را  اقلیت ها  و  سیاسی  احزاب  حضور  متناسب،  نمایندگی 
در مجلس ها/ شوراهای ملی و محلی تقویت خواهد کرد. 
این امر باید یک اولویت درازمدت برای حکومت افغانستان 
اصالحات  دوم  مرحله ی  در  بین المللی اش  شریکان  و 
انتخاباتی پس از سال 201٦ باشد. در روشنی بحران های 
شکننده ی  ماهیت   ،2014 و   200٩ سال های  انتخاباتی 
کشور،  در  قومی  سیاست  و  کنونی  ملی  وحدت  حکومت 
انتخاباتی ای وابسته است که  افغانستان به نهادهای  ثبات 
عملکرد بهتری داشته باشند و مشروع تر باشند. غرب باید 
در  تا  کند  وادار  اصرار  با  را  کنونی  ملی  وحدت  حکومت 
آوردن اصالحات الزم پیش از برگزاری لویه جرگه ی 201٦ 
و پس از آن، متعهد بماند. این تنها راه مهم برای حمایت از 

مبارزه ی چندین ساله ی افغانستان برای دموکراسی است.
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به حیث مشاور فالنی که اصاًل  را  تقرری ات  ارجمندم!  برادر عزیز و دوست 
معلوم نیست از حکومت کردن چه می خواهد، خانه خالی می گویم. خانه خالی 
به این خاطر که بنده دیروز از کنار یک بلند منزل )هشت یا نه طبقه( در حال 
عبور بودم که ناگهان آبی بر سرم پاشیده شد و من اصاًل نفهمیدم و تا آخر 
عمر هم نخواهم فهمید که کار که بود و از کدام طبقه بود؟ اینش مهم نیست 
که چه کسی یا از کدام منزل آب را بیرون پاشید، مهم این است که یکی از 
درون همان ساختمان، آب را بیرون پرت کرد که از خوش شانسی بر سر و 
کول بنده اصابت نمود. درست است که از این وضع دل خوش ندارم، اما شاکی 
هم نیستم. چرا که می دانم هیچ کاری نمی توانم. اگر خیلی مرد شوم، یک روز 
عصبانی شوم، دیگر هیچ کاری از من ساخته نیست. حاال شما را نمی دانم از 
از  بسازید؟  با آن  ناچارید  یا  دارید  به شما محول شده، دل خوش  کاری که 
کارتان  به  و  اگر خوش حالید  نیافتم. شما  خانه خالی  از  بهتر  گزینه  ای  این رو، 
عشق می ورزید، آن را با کلمه ی تهنیت پر کنید. اگر از شرم زمانه گیر مانده اید 
و چندان به طبع دلیرانگیز شما نمی نشیند، آن را با کلمه ی تسلیت پر نمایید و 

طبق اصول اجرائات کنید. ممنون!
رفتن شش تن از نیروهای دفاعی کشور به پاکستان را نیز از صحرای قلبم 
خانه خالی عرض می کنم. شش تن از نیروهای دفاعی کشور برای یادگیری 
فنون نظامی به پاکستان رفته اند. قرار است این شش تن را مربیان پاکستانی 
آموزش بدهند، تا بعد از این که آموزش یافتند، یا به قول معروف وقتی مال 
شدند، دوباره به کشور برگردند و از کشور دفاع کنند. قبل از این که برای این 
یادآوری  به  الزم  بخواهم،  مزید  توفیقات  متعال  خداوند  بارگاه  از  نفر،  شش 
می دانم که این کار رییس جمهور خیلی مشکوک انگیز است. یعنی از پاکستان 
واقعًا توقع می رود به نیروهای امنیتی و دفاعی ما فنون نظامی یاد بدهد؟ واقعًا 
رییس جمهور توقع دارد که خود پاکستانی ها به ما آموزش بدهند که چگونه 
از خاک خویش در مقابل حمالت راکتی و موشکی آن ها دفاع کنیم؟ راستی 
همان ولسوالی هایی که در والیت کنر بارها زیر آتش موشک های پاکستانی 
سوختند، اسم شان چه بود؟ از این رو، اگر فکر می کنید که فرستادن نیروهای 
امنیتی کشور به پاکستان جهت یادگیری فنون نظامی کار نیک است، آن را با 
کلمه ی تهنیت پر کنید و به سمع خودتان برسانید و اگر فکر می کنید که نه، 
این یک کار تعارفی-سفارشی است، برای روی خوش نشان دادن به دولت 
پاکستان، لطفًا آن را برای خود تسلیت بگویید! خیلی جالب انگیز است وقتی 
این همه نیروی خارجی در قالب یک قرارداد رسمی بین المللی در افغانستان 
حضور دارند و مسئولیت آن ها هم تعلیم و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان 
است، چه ضرور است که ما منسوبان امنیتی خویش را به پاکستان بفرستیم 

که فنون نظامی بیاموزند. 
یک ضرب المثل عامیانه می گوید، »هیچ نیازی نیست برای خودکشی حتمًا باید 
شاه شجاع شوید، سنگ بخورید!« نکته را گرفتید؟ نگرفتید؟ توضیح می دهم. 
من شخصًا شاه شجاع را ندیده ام. در کتاب ما نوشته است که شاه شجاع خیلی 
عالقه داشت وطن را به انگلیس بفروشد تا خودش بر تخت پادشاهی بنشیند. 
البته این به هیچ عنوان به این معنا نیست که جان کری آمد و وطن ما را 
خرید، نه! حضور نمایندگان کشورهای خارجی در افغانستان بر اساس قوانین 
افغانستان و آن ها می باشد.  قراردادهای دوجانبه ی رسمی میان  بین المللی و 
را  افغانستان کمک می شوند و دولت مردان ما آن  به  حتا تمام پول هایی که 
و  قرارداد  یک  قالب  در  هم  می کنند،  خویش  مشاوران  حقوق  تأمین  صرف 
قانون وارد افغانستان می شوند. بناًء هیچ کدام ما نیاز نداریم برای این که خیلی 
به  ما  شویم.  شاه شجاع  بزنیم،  به خودکشی  دست  و  بگیریم  وجدان  عذاب 
لطف طبیعت سنگ بسیار داریم، هرچند که تا حاال بارها سر به سنگ زدیم و 
کارگر نیفتاده، از این به بعد اگر الزم انگیز بود که خودکشی کنیم، از این سنگ 
بخوریم بهتر است. خیلی زود معده را از کار می اندازد. اگر باور ندارید، همین 
حاال تجربه کنید. خوبی کار در این است که هیچ کسی مزاحم تان نمی شود. 
یعنی هنوز هم نفهمیدید؟ اگر همین حاال در والیت ننگرهار یک راکت اصابت 
کند و هیچ کسی را نکشد، جز یک گاو که شباهت عجیبی با یکی از وکالی 
برپا می کنید.  تعطیلی عمومی  و  زود می فهمید  داشته، خیلی  گران سنگ مان 
نوبت به این مسایل که رسید، لج می کنید که نفهمیدیم، توضیح بده! از این 
واضح تر مگر ممکن است؟ بناًء این قسمت را هم از ته دل خانه خالی عرض 

می کنم! 
عده  رییس جمهور عوض شود، یک  افتاده که سخنگوی  وقتی ضرورت  از 
چسبیده به قیافه ی سخنگوی جدید! میگه او خیلی شبیه امداد، خواهرزاده ی 
بابه زیزا است. برای این عده متأسفم. ممکن است سخنگوی جدید از شأن و 
شخصیت باالیی برخوردار باشد و بتواند وظیفه ی محوله را به خوبی اجرا کند. 
چرا به اناتومی صورت این بنده ی خدا گیر می دهید؟ اما در فیس بوکش که 
بروی، حیران می مانی که چرا آقای زهیر سخنگوی نشده! در این قسمت هم 

خانه خالی عرض می شود!

خبرنگار ناراضی

از صمیم قلب 
خانه خالی عرض می کنم!

هادی دریابی

چهار حوزه ی کلیدی وجود دارند که به اصالح نیاز دارند. مهم تر از همه، به مشکل 
بی اعتمادی باید رسیدگی شود. از آن جایی که کمیسیون های انتخاباتی به طور 
فزاینده ای بی اعتبار شده اند و نتوانسته اند به تعهدات شان عمل کنند، رهبری کنونی 
این کمیسیون ها باید کناره گیری کنند. غنی و عبداهلل، که انگیزه های سیاسی یک دیگر 
را خنثا می کنند، باید خواهان تشکیل یک کمیته، برای انتخاب رهبران جدید مستقل 
و بی طرف برای این نهادهای حیاتی انتخاباتی  شوند. عالوه بر آن، به خاطر کثرت گرایی، 
حکومت باید از کارشناسان انتخابات، فعاالن جامعه ی مدنی و حقوق دانان دعوت کند تا 
به عنوان مأموران کمیسیون انتخابات سهم بگیرند.

دموکراسی افغانستان را 

چگونه نجات بدهیم؟
انتخابات گذشته کشور را تا سرحد تجزیه کشاند؛
 انتخابات آینده باید متفاوت باشد
منبع: فارین پالیسی
نویسنده: تابش فروغ
برگردان: حمید مهدوی
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من به نکته ی اصلی نزدیک شدم و ادامه دادم، »دفعتا پس 
از آن، شما علیه بن الدن اقدام می کنید. او و اطرافیانش در 
برابر شما مقاومت خشونت آمیز خواهند کرد و در آن جریان، 
را  کار  این  که  دانست  نخواهد  هیچ  کسی  شد.  خواهد  کشته 
شما کرده اید؛ القاعده دشمنان زیادی دارد. جنگ جویان عرب 
بن الدن،  از کشته شدن  آگاه شدن  و  فرمان شما  شنیدن  با 
پیام را خواهند گرفت و فرار خواهند کرد.« من به او گفتم که 
14 تن از افراد ارشد بن الدن باید بدون سروصدا دست گیر 
و به ما سپرده شوند و نیاز نیست که کسی بداند چگونه آنان 
توجه  »با  که  کردم  اشاره  و  گرفته اند  قرار  امریکا  اختیار  در 
می گیرند،  پیش  در  را  فرار  راه  عرب ها  زیاد  شمار  این که  به 
کشورهای  در  آنان  که  افتاد  خواهند  پندار  این  به  بسیاری 

همسایه دست گیر شده اند.« 
من گفتم: »این فرصتی ا ست که شما می توانید کشور تان را 

حفظ کنید.«
انجام  باید بدانید که برای  آخرین سخن من این بود: »شما 
این کار هر چه بخواهید می توانیم به شما بدهیم.« معنای این 
حرف آن بود که من حاضرم پول فراوانی به او بدهم و مال 

آشکار آن را فهمید.
او در پاسخ گفت: »من به کمک نیاز نخواهم داشت.« 

این فرمانده طالبان در باره ی آنچه من گفته بودم، عمیقا به 
اقدام  با  او  داد.  نشان  واکنش  بلند  با صدای  و  فرورفت  فکر 
که  او  بلندرتبه ی  افراد  از   14 و  الدن  بن  علیه  بی سروصدا 
خواست من بود، مشکلی نداشت. اما او چرا باید اخراج عرب ها 

را اعالن می کرد؟
او توضیح دادم که تغییر پالیسی طالبان در رابطه به  من به 
اعالم  آشکارا  باید  آنان،  برای  امن  پناهگاه  ندادن  و  القاعده 
گردد تا مؤثر واقع شود. اما هر اقدام مشخص که آنان برای 
پالیسی و برآوردن خواست های ما بگیرند،  این  عملی کردن 

می تواند سری باقی بماند. اما ما باید نتایج آن را ببینیم.
وعده ی من در باره ی سری نگهداشتن این کارها، آن قدر که 
اکنون خنده دار به نظر می رسید، در آن زمان چنین نبود. در 
نوع  نداشت، هیچ  تیلفون همراه  افغانستان سیستم  آن زمان 
خدمات تیلفونی بین المللی به جز چند خط محدود که توسط 
رسانه ی  هیچ  و  نداشت  وجود  می شدند،  کنترول  پاکستان 
مستقلی در این کشور فعالیت نمی کرد. این کشور برای جهان 

بیرون تقریبا ناشناخته بود و در تاریکی قرار داشت.
او گفت: »درست. اما اگر ما پالیسی خود را در رابطه به بن 
اجازه  دیگر  عرب های  به  چرا  دهیم،  تغییر  القاعده  و  الدن 

ندهیم که در کشور ما به مثابه مهاجر باقی بمانند؟« 
من داشتم خشم گین می شدم. »چرا شما به خاطر چند عرب، 
خشم سراسر جهان را به سوی خود فرامی خوانید؟... چرا شما 

نگران میلیون ها هم وطن خود نیستید که سال ها مهاجر اند؟« 
عثمانی خندید و سرش را تکان داد.
او گفت: »شما درست می گویید.« 

من بحث را گرم کردم و گفتم: »ببین، ما پی  برده ایم که اشتباه 
بزرگی مرتکب شدیم که پس از ترک روس ها، افغانستان را 
تنها گذاشتیم. ما این اشتباه را تکرار نخواهیم کرد. ما برای 
با  مخالفت  اراده ی  و  دوستانه  روابط  که  افغانستان  حکومت 
انسان دوستانه  باشد، کمک های عظیم  داشته  را  تروریست ها 
فراهم خواهیم کرد. ما به مهاجران افغانستان کمک خواهیم 
را  حرف ها  این  تمام  من  برگردند.«  کشور شان  به  که  کرد 
در  رایس،  کاندولیزا  پیش،  روز  چند  نمی ساختم.  خود  پیش 
جریان چندین ساعت صحبت در باره ی افغانستان گفته بود 
که ایاالت متحده در درازمدت درگیر مسایل افغانستان باقی 

خواهد ماند. 
حاال عثمانی لبخند می زد و سرش را تکان می داد. او گفت: 
»خیلی خوب. من طرح شما را با مال عمر مطرح خواهم کرد.« 
نزدیک بود از چوکی بیرون بپرم. به هیچ وجه  این چیزی نبود 
که من می خواستم: اقدمات پیش نهادشده برای عثمانی بود، 
عمر  مال  اگر  که  رسید  فکرم  به  چابکی  به  باز هم  عمر.  نه 
موافقت کند و کامال این طرح را تعقیب کند، برای ما فرقی 
را  چشمانم  بود.  احتمال  از  دور  اتفاق،  این  اما  کرد.  نخواهد 
به او دوختم و گفتم، اگر عمر این طرح را رد کند که تمام 
عثمانی   وظیفه ی  گاه  آن  می گویند،  را  همین  نیز  احتمال ها 
است که قدم پیش بگذارد، قدرت را در دست گیرد و این کار 

را خودش انجام دهد. 
این مال به من نگاهی کرد که قطعیت در آن هویدا بود. او 

گفت: »من این کار را خواهم کرد.« 
عثمانی ناگهان،  سرشار و خوش حال دیده می شد. سر پاهایش 
ایستاد و مانند هنگام احوال پرسی مردان پشتون، مرا در آغوش 
گرفت: دست چپش را باالی شانه ی راست من گذاشت و با 
دست راستش مرا به طرف سینه ی خود کشید. من به او یک 
هم  با  بتوانیم  که  زمانی  باره ی  در  و  دادم  ستالیت  تیلفون 
دو  او،  پیش نهاد  اساس  بر  توافق رسیدیم.  به  صحبت کنیم، 
او  را  نیمش  کردیم،  پاره  وسطش  از  را  پاکستانی  بانک نوت 
گرفت و نیمش را من، تا اگر هر وقت قاصدی فرستادیم، آن 
را به هم دیگر نشانی بفرستیم. پس از آن، ما در کنار هم از در 
بیرون و در دهلیزی وارد شدیم که در آن جا، یک مقام دیگر 
از  آی اس آی به ما پیوستند. این میزبان  طالبان و میزبان ما 
آی اس آی چاشتانه ی بزرگی از گوشت گوسفند و برنج برای 

ما تهیه کرده بود. 
با وجود مقدار زیاد غذا، این نوع چاشتانه ها معموال زود صرف 
از  آن خیلی کم صحبت می شود. من  در جریان  و  می شوند 

نزدیک عثمانی را تماشا کردم که با خوش حالی و مزه ی زیاد، 
غذا می خورد. وقتی غذای مان را تمام کردیم، او روی پاهایش 
ایستاد. عبدالسالم ضعیف، سفیر طالبان در پاکستان، قرار بود 
در اواخر آن روز، از اسالم آباد پرواز کند. عثمانی برای پذیرایی 
از او در کویته می ماند و فردای آن روز، 3 اکتوبر، قرار بود از 
راه زمینی  به قندهار سفر کنند. بار دیگر، من به عثمانی تأکید 
کردم که هرچه زودتر و اگر امکان داشت،  روز چهارم اکتوبر، 
به من احوال دهد. بار دیگر، این مرد تنومند، مثل این که برادر 
گم شده ی خود را بعد از سال ها پیدا کرده است،  مرا در آغوش 

گرفت و خداحافظی کرد.
***

پاسخ من این گونه شروع می شد: »پیام مرتبط با این موضوع 
در فرماندهی مرکزی، واکنش های متفاوت دریافت کرد.« 4 
اکتوبر بود و من به افراد مافوق خود در سیا، از گفت وگوی سه 
فرستاده  گزارش 10 صفحه ای  عثمانی یک  با مال  ساعته ام 
بود  آنچه  از  مثبت تر  کردم،  دریافت  من  که  پاسخی  بودم. 
که من توقع داشتم. در پاسخ گفته شده بود که اگر رهبری 
طالبان به طرح من پاسخ مثبت دهد، فرماندهی مرکزی سیا 
روی  پالیسی  مالحظات  برای  را  خود  طرح  که  است  آماده 
میز بگذارند. لحن پیام روشن ساخت که هیچ کس در دنیای 
استقبال  مبهم  شرایط  چنان  در  تصمیم گیری  از  پالیسی 

نمی کند.
بیش تر از 13 سال پس از آن زمان، با آمادگی ایاالت متحده 
برای خروج پس از تحمل 20000 تلفات و مصرف میلیاردها 

دالر، اندکی دشوار است که از آن نگرانی ها جانب داری کرد.
عثمانی به تاریخ ٦ اکتوبر با من تماس گرفت. بر اساس آنچه 
تام به من ترجمه کرد،  او به من گفت که با مال عمر مالقات 
کرده است و او پیامی دارد که می خواهد به شما برسد. مال 
عمر به زودی   بیانیه هایی صادر خواهد کرد. اما آن چنان که ما 
خواسته بودیم، او نمی تواند به زودی بیانیه ای صادر کند؛ چون 
او نخست باید مردم را به خاطر تهدیدهای امریکا  آرام می کرد. 
عمر  مال  نیست.  فرصت  کار  این  »برای  گفتم:  او  به  من 
ویران  افغانستان  کرد؛  نخواهد  برآورده  را  ما  خواست های 
خواهد شد. حاال نوبت توست که آن چنان که ما گفتیم، قدرت 

را در دست بگیری.«
مکثی طوالنی ای کرد. در پایان او موافقت کرد که تا ظهر روز 

بعد- 7 اکتوبر- به من زنگ بزند. 
حمله های  نخستین  می دانستم  من  که  بود  روزی  روز،  آن 
داده  وعده  تماِس  بدون  بعد،  روز  شد.  خواهد  شروع  امریکا 
شده سپری شد. اواخر آن شب به وقت افغانستان، نخستین 
اطراف  در  به هدف های شان  و موشک های کروز،  هواپیماها 

کابل و قندهار حمله کردند.

سوال  و  آوردند  دست  به  اعتماد  رای  تن   ٩ تنها  دولت،  نامزدوزیران  لیست  از 
جدی این است که سرنوشت نامزدهای بعدی چگونه رقم خواهد خورد. به نقل 
از اعضای مجلس نمایندگان، تالش صورت گرفت تا  بارکزی، یکی  از شکریه 
استدالل  نشود.  داده  رای  دارند،  دوگانه  تابعیت  که  نامزدوزیرانی  از  عده  آن  به 
برخی از نمایندگان و قانون گذاران مجلس نمایندگان این بود که نمایندگان تنها 
می  توانند به نامزدوزیرانی رای دهند که به نفع ترکیب پیش نهادی کابینه باشد. 
با وضاحت  افغانستان  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   72 ماده ی  این حال،  با 
حیث  به  که  می  دهد: »شخصی  شرح  را  نامزدوزیران  برای  نیاز  مورد  الزام های 
وزیر تعیین می  شود، واجد شرایط ذیل می  باشد: 1. تنها حامل تابعیت افغانستان 
مجلس  باشد،  داشته  نیز  را  دیگری  کشور  تابعیت  وزارت  نامزد  گاه  هر  باشد. 
نمایندگان صالحیت تأیید یا رد آن را دارد؛ 2. دارای تحصیالت عالی، تجربه ی 
کاری و شهرت نیک باشد. 3. سن وی از سی و پنج سال کمتر نباشد. 4. از طرف 
از حقوق مدنی محکوم  ارتکاب جرایم ضدبشری، جنایت  یا حرمان  به  محکمه 

نشده باشد.«
نخست، در حال حاضر ابتکار رییس جمهور اشرف غنی ]...[ برای تشکیل یک 
دولت، به بن بست رسیده است. گفت وگوها بر سر معرفی نامزدوزیران جدید به 
پارلمان شروع شده است )به خصوص میان عبداهلل عبداهلل و عطا محمد نور(؛ اما 
آشکار است که رییس جمهور با رییس اجرایی دولت به همین زودی ها لیست 

جدید نامزدوزیران کابینه دولت را به پارلمان این کشور  پیش خواهند کرد.
آژانس خامه پرس، محمد اسماعیل خان طی یک نشست خبری به  به گزارش 
صورت صریح اشاره کرد که به احتمال زیاد با آمدن فصل بهار  اوضاع امنیتی 
بود.  با آن، قادر نخواهد  به مقابله  برهم می  خورد، طوری که دولت فعلی کابل 
از  متأثر  کلی  طور  به  که  افغانستان  سیاسی  ثبات  روزها  این  در  حال،  عین  در 
اصلی،  مسأله ی  است:  شده  متزلزل  است،  کشور  این  واقعیت های  از  شماری 
و  است  مانده  باقی  قبل  زمان  بدی  به  اما  است. وضعیت  قدرت  توزیع  نحوه ی 
توجه شود به بیانیه ی اخیر رییس جمهور اشرف غنی که گفت، فیصله ی خروج 
تا دو سال  بین المللی  ائتالف  و  آمریکا  ایاالت متحده ی  نظامی  نیروهای  کامل 
»خروج  داشت:  اظهار  غنی  اشرف  گرفت.  خواهد  قرار  نظر  تجدید  مورد  دیگر، 
نیروهای نظامی از افغانستان را در ذهن نگهداریم؛ با این حال، آن ها با این مسأله 
موضع شفاف خود را حفظ کنند.« درخواست تجدید نظر از سوی رییس جمهور 
بی ثباتی  موضوع  دقیق  درک  از  برخواسته  آمریکا،  نظامی  حضور  به  ارتباط  در 
به  در سفرش  اشرف غنی  اواخر سال گذشته  در  است. هم چنین   این کشور  در 
به  برای  کشور  این  همکاری  بر  صعودی،  عربستان  کشور  مقام های  با  ریاض 
مذاکره نشاندن طالبان، به توافق رسید. تکرار »سناریوی دوحه« )مذاکرات دولت 
اکثر  باور  به   )2013( در  قطر  پایتخت کشور  در  میانه رو  طالبان  با  کرزی  حامد 
سیاست مداران افغانستان، نمی تواند چیزی به همراه داشته باشد، آن هم بر مبنای 
یک دلیل ساده که عربستان سعودی دیگر نمی تواند بخش بزرگی از نیروهای 
طالبان را در افغانستان حمایت کند. قطر خواهان ادامه ی بی ثباتی در افغانستان 
است و تالش دارد تا از ساخت خط لوله ی گازی )ТАПИ( که از ترکمنستان 

صادر و از طریق افغانستان به پاکستان، هند و چین می  رسد، جلوگیری کند. 
بخش قابل توجهی از مراکز مدیریت طالبان و دیگر عوامل  مربوط به گروه های 
تروریستی فعال در قلمرو افغانستان، تا حدود  زیادی به کانال های خارجی متصل 
هستند و در این میان، می  توان به نقش قطر و ترکیه نیز اشاره کرد. تالش های 
مصرانه ی اشرف غنی برای شروع روند همکاری های بیش تر با مجاری خارجی 
و آن هم از طریق توسعه ی همکاری های اقتصادی، به نظر نمی رسد که بتواند 
مسیر بازی ها را عوض کند. عالوه براین، کشش معادالت سیاسی درون کشوری 
به  دسترسی  شرایط  قومی- سیاسی،  اصل  مبنای  بر  قدرت  تقسیم  و  افغانستان 
گروه های  منافع  انشعاب  این جا،  در  می  سازد.  دشوارتر  پیش  از  بیش  را   ثبات 
چینی  پروژه ی  به  نسبت  آن ها  موضع  و  افغانستان  سیاسی  رجال  از  مختلف 
»جاده ی راه ابریشم« نیز می  تواند مثال دیگری بر اضاع داخلی این کشور باشد. 
در ماه نوامبر سال 2014، یک توافق نامه ی سه جانبه میان دولت های افغانستان، 
تاجیکستان و چین به امضا  رسید که بر مبنای آن، سه کشور برای کنترول نقاط 
سر  بر  توافقات  می  کنند.  کار  مشترکًا  بدخشان،  والیت  واخان  منطقه ی  مرزی 
تأمین امنیت این منطقه، به  طور مستقیم به اهداف دولت چین ارتباط می  گیرد که 
قرار است در آینده ی نزدیک یک راه ترانزیتی را از کاشغر و دره ی واخان )اداره ی 
شهرستانی( و از مسیر اشکاشم- فیض آباد، مزار شریف و هرات )نقطه ی مرزی 
مزار  منطقه ی  از  عمومًا  تجارتی  مسیر  این  ساخت  بگشاید.  ایران(  و  افغانستان 
شریف که مرکز اصلی اقتصادی شمال افغانستان است، برای دولت چین، منافع 
)حیرتان-  افغانستان  شمال  از  چین  مستقیم  مسیر  داشت.  خواهد  بر  در  زیادی 
ترمیز( یک کانالیزاتور خیلی قوی برای رشد اقتصادی منطقه  می  تواند باشد که 
در حال حاضر، با وجود جنگ در افغانستان، چین آن را مدیریت می  کند. اما منافع 
مقام های بانفوذ مزار شریف در حول این پروژه، یک سان و یک دست نخواهد بود 

و ممکن است بر سر این موضوع نیز  اختالفاتی به میان آیند.

آیا اشرف غنی
 انتظارات را برآورده 

کرده است؟*
الکساندر نیازوف
منبع: ریگنوم. رو

بخش دوم

افغانستان در نگاه

عثمانی ناگهان،  سرشار و خوش حال دیده 
می شد. سر پاهایش ایستاد و مانند هنگام 
احوال پرسی مردان پشتون، مرا در آغوش 
گرفت: دست چپش را باالی شانه ی راست 
من گذاشت و با دست راستش مرا به طرف 
سینه ی خود کشید. من به او یک تیلفون 
ستالیت دادم و در باره ی زمانی که بتوانیم 
با هم صحبت کنیم، به توافق رسیدیم. بر 
اساس پیش نهاد او، دو بانک نوت پاکستانی 
را از وسطش پاره کردیم، نیمش را او 
گرفت و نیمش را من، تا اگر هر وقت 
قاصدی فرستادیم، آن را به هم دیگر 
نشانی بفرستیم. پس از آن، ما در کنار هم 
از در بیرون و در دهلیزی وارد شدیم که 
در آن جا، یک مقام دیگر طالبان و میزبان 
ما از  آی اس آی به ما پیوستند. این میزبان 
آی اس آی چاشتانه ی بزرگی از گوشت 
گوسفند و برنج برای ما تهیه کرده بود. 

نویسنده: روبرت گرینیر 

بخش سوم و پایانی
برگردان: جواد زاولستانی 
منبع: مجله ی اتالنتیک 

اگر امریکا به افغانستان حمله نمی کرد،

تالش مذبوحانه ی یک جاسوس برای جلوگیری از یک جنگ 



امور  در  امریکا  ویژه ی  بازرسی  اداره ی  یا  سیگار 
در  امریکا  مصرف  چگونگی  از  که  افغانستان  بازسازی 
بود  گفته  این  از  پیش  می کند،  نظارت  افغانستان  امور 
مربوط  نظامی  اسرار  از  بخشی  امریکا  دفاع  وزارت  که 
به افغانستان را محرم نگه داشته است و این امر باعث 
امریکا  مصارف  چگونگی  از  نتواند  اداره  این  که  شده 
در افغانستان معلومات دقیقی را در اختیار داشته باشد. 
وزارت دفاع امریکا دلیل محرمانه شدن اطالعاِت بخش 
نظامی افغانستان را، آسیب پذیری نیروهای امنیتی این 
کشور عنوان کرده بود و گفته بود که دولت افغانستان 
خواسته که اطالعات محرمانه در مورد نیروهای امنیتی 

افغانستان افشا نشو د.
از شش سال به این سو وزارت دفاع امریکا هر چهار ماه 
نیروهای  به  مربوط  اطالعات  و  مصرف  جزئیات 
اما چهارماه  است.  داده  گزارش  به سیگار  را  افغانستان 
آخر سال 2014 را به سیگار گزارش نداده است و آن را 
پیش از این محرم اعالم کرده بود. دلیل محرم شدن آن 
کرده  تلقی  افغانستان  امنیتی  نیروهای  آسیب پذیری  را 
بود . اما اخیرا وزارت دفاع امریکا اعالم کرده است که 
جزئیات اطالعات محرمانه در مورد نیروهای افغانستان 
را که سیگار از عدم نشر آن انتقاد کرده بود و خواستار 
نشر آن گردیده بود، مجددا بررسی کرده است و اکنون 
زمان برای نشر آن مناسب است و آن را منتشر می کند.
نیروهای  مورد  در  امریکا  دفاع  وزارت  را که  اطالعاتی 
به  گزارشی  آن  از  و  دانسته  محرم  افغانستان  امنیتی 
هوایی  نیروهای  بخش های  شامل  است،  نداده  سیگار 

افغانستان  امنیتی  نیروهای  تجهیزات  و  توان مندی  و 
می باشد.

امریکا  دفاع  وزارت  یک بار  چرا  که  مورد  این  در 
اطالعات مربوط به بخش نظامی افغانستان را به دلیل 
آسیب پذیر خواندن نیروهای امنیتی افغانستان، در اختبار 
نشر  از  سیگار   انتقاد  از  بعد  و  است  نداده  قرار  سیگار 
اختیار  در  را  آن  اطالعات، حاال حاضر شده  آن  نشدن 
آن سازمان قرار دهد و زمان نشر آن را مناسب دانسته 

است، تردید هایی وجود دارند.
مورد  در  امریکا  دفاع  وزارت  متفاوت  رویکرد  دو  این   
می تواند  تنها  افغانستان،  نظامی  بخش  اطالعات  نشر 
بخش  در  امریکا  مصارف  چگونگی  ابهامات  در  ریشه 
این  از  پیش  این که  و  باشد  داشته  افغانستان  نظامی 
وزارت دفاع امریکا دلیل عدم نشر آن را آسیب نرساندن 
به نیروهای امنیتی افغانستان خوانده بود، موجه نیست. 
به این دلیل که اگر هدف واقعی محرم شدن اطالعات 
آسیب پذیری  از  پیش گیری  افغانستان،  نظامی  بخش 
امریکا  دفاع  وزارت  و  باشد  بوده  افغانستان  نیروهای 
هم  این خطر  نکند،  نشر  را  آن  که  باشد  کرده  احتیاط 
هیچ گونه  ماه  گذشت شش  با  و  دارد  وجود  هم  اکنون 
و  هوایی  نیروهای  توان مندی  بخش سطح  در  تغییری 
زمینی افغانستان و نیز امکاناتی که در اختیار دارند، پدید 
این   از  پیش  که  محرمانه ای  اطالعا ت   و  است  نیامده 
شده  عنوان  خطر ساز  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای 

بود، اکنون هم می تواند خطر ساز باشد.
اطالعات  که  است  این  رسد،  نظر  به  واقعی  آنچه 

در  خاطری  به  افغانستان  امنیتی  نیروهای  محرمانه ی 
که  نشده  گزارش  سیگار  به   2014 سال  اخیر  چهارماه 
دست آوردهای  امریکا،  دفاع  وزارت  مصرف  میزان  در 
اشکاالتی  مالی  آن کمک های  و چگونگی مصرف  آن 
وجود داشته باشد و نیز انتظاراتی که از میزان هزینه و 
نیروهای  تجهیز  و  تربیت  مورد  در  دست آوردهای شان 
به  است.  داشته  وجود  مالحظاتی  داشته،  افغانستان 
سیگار  اختیار  در  را  نظامی  بخش  اطالعات  خاطر  این 
امریکا  نظامی  مأموریت  که  حال  است.  نداده  قرار 
افغانستان  نیروهای  و  است  شده  تمام  افغانستان  در 
کنند،  مبارزه  امنیتی  تهدیدهای  برابر  در  توانسته اند 
حاضر شده است که نشر اطالعاتی را که پیش از این 
برای نیروهای امنیتی افغانستان خطرساز تلقی می کرد، 

نشر کند.
اگر بر ادعای دومی وزارت دفاع امریکا که می گوید نشر 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  اطالعات محرمانه در مورد 
حاال خطرساز نیست و زمان مناسب نشر آن فرارسیده 
کتمان  برای  روپوشی  جز  ادعا  این  شود،  تأمل  است، 
چگونگی  و  حساب دهی  در  نارسایی  مورد  در  حقایق 
افغانستان  نظامی  بخش  در  متحده  ایاالت  مصارف 
مورد  در  اطالعات  نشر  عدم  که  آنچه  نمی تواند.  بوده 
توجیه  در  است،  شده  گفته  افغانستان  نظامی  نیروهای 
دومی وزارت دفاع امریکا برای نشر آن نمی تواند نادیده 
گرفته شود. به  خاطری که اگر موضوع خطرساز شدن 
دفع  هنوز  باشد،  بوده  افغانستان  امنیتی  نیروهای  برای 

نشده است.
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یادداشت های سخیداد هاتف

که  وقتی  افغان ها،  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
می خواست رییس جمهور شود، دنبال یک جمله ی قشنگ 
می گشت که از نظر علم ریاضی دقیق، از نظر روشنفکری 
مستی آور و از لحاظ تأثیرگذاری به مراتب بهتر از چیغ زدن 
باشد. اول فکر کرد بگوید، »ای یار خوب من، می خواهمت 
فقط  جمله  این  که  شد  متوجه  فورا  اما  می خواهمت«، 
روشنفکران را تر می کند. باز تفکر ورزید. نشد. خیلی عصبانی 

شد و با خود گفت:
»اگر وضع دومین متفکر جهان این گونه باشد، وای به حال 

متفکرانی که در آخر حاضری هستند«.
خالصه فتیله ی چراغ مغز خود را بلندتر کرد و ناگهان گفت:

» هیچ افغان از هیچ افغان دیگر کمتر نیست و هیچ افغان از 
هیچ افغان دیگر برتر نیست«.

بگوید،  می خواست  کرد،  نگاه  خود  جمله ی  این  به  که  بعد 
فتبارک اهلل احسن المتکلمین؛ اما چون در دلش گشت که این 
سخن ممکن است اعصاب بعضی از قدرت مندان بی نظیر را 

خراب کند، از خیرش گذشت. اما آن جمله:
اگر دقت کنید، در این جمله همه ی چیزهایی که باید در یک 
کالم خوب و دقیق و مختصر جمع باشند، جمع اند. ما فعال 
ایشان می گوید  ببینید،  بر وجه ریاضیکش تمرکز می کنیم. 
»هیچ افغان«. هیچ افغان از نظر ریاضی یعنی افغانی که صفر 
باشد، یعنی افغانی که اصال وجود نداشته باشد. هیچ افغان 
از لحاظ وجودی  افغانی گفته می شود که  افغان هیچ به  یا 
افغان هایی  تمام  به عبارتی دیگر،  باشد.  نداشته  هیچ وجود 
که وجود ندارند، با هم برابر اند. چون از نظر ریاضی صفر 
با صفر مساوی است. اما اگر شما بخواهید افغان هایی را که 
آن  کنید،  مقایسه  هم دیگر  با  است،  باالی صفر  وجود شان 
برتری  دیگر  بعضی  بر  بعضی  که  است  گفته  وقت خداوند 
دارند. البته این بر تری توسط تقوا اثبات می شود. خود تقوا چه 

گونه اثبات می شود؟ این طور:
برای این که بدانید چه کسی متقی است و چه کسی نیست، 
اول اعضای خانواده و قوم و طایفه ی خود را در زیر آزمون 
سخت تقوا در شرایط جذاب بگذارید تا ببینید که چه قدر متقی 
اند. مثال اول تمام افراد قوم خود را در ادارات دولتی منصوب 
کنید تا در امتحان الهی رنج ببینند. حکم اخالق هم همین 
است که پیش از هر کس دیگر ابتدا باید قوم و خویش خود را 
در معرض آزمون دشوار و تلخ قدرت مندی قرار بدهید، تا همه 
بدانند که شما با نزدیکان خود هیچ مراعات نمی کنید. البته 
هیچ بعید نیست که تمام قوم و خویش های شما از آزمون 
سخت انحصار قدرت کامیاب بیرون بیایند. در آن صورت، 
واقعا نیازی به آزمودن دیگران نیست؛ چون گرامی ترین شما 
نزد پروردگار، پرهیزگار ترین شماست و اگر این پرهیزگاران به 
صورتی کامال تصادفی همه از قوم و خویش های شما باشند، 
شما هیچ تکلیفی ندارید. ممکن است تکلیف تعصب داشته 

باشید، که هیچ ربطی به هیچ کسی ندارد.

افغان در ترازو

بشیر یاوری

اگر بر ادعای دومی وزارت دفاع امریکا که می گوید نشر اطالعات محرمانه در مورد نیروهای امنیتی افغانستان حاال خطرساز نیست 
و زمان مناسب نشر آن فرارسیده است، تأمل شود، این ادعا جز روپوشی برای کتمان حقایق در مورد نارسایی در حساب دهی و 
چگونگی مصارف ایاالت متحده در بخش نظامی افغانستان بوده نمی تواند. آنچه که عدم نشر اطالعات در مورد نیروهای نظامی 
افغانستان گفته شده است، در توجیه دومی وزارت دفاع امریکا برای نشر آن نمی تواند نادیده گرفته شود. به  خاطری که اگر موضوع 
خطرساز شدن برای نیروهای امنیتی افغانستان بوده باشد، هنوز دفع نشده است.
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بگو مگو از

به  خانواده  سوی  از  نیست،  راضی  دختری  وقتی 
به   )و  کرد  مقاومت  اگر  و  می شود  » داده «  پسری 
ویژه با دیگری که دوست داشت ناگزیر به فرار شد (، 
خانواده  آن  اعضای  آیا  می شود.  خوانده  » فاحشه« 
هست؟  » مرده گاوی«  هم  دختر  رضایت  بدون  » شوهردادن«  آن  که  می دانند 
فقط خواندن متن عربی و غیرعربی »نکاح« کافی نیست که این دختر برای 
آیینی«  » داللی  نوعی  اقدامی  چنین  بل  شود،  » حالل«  اصطالح  به  پسر  آن 
است... به جای سنگ سار کردن آن دختر و پسر باید این جمعیت » مرده گاو« 
چشم وا کنند و خود را ببینند چه کار می کنند... دختر نه ساله را به مرد چهل 
ساله می دهند و دف زنان و کف زنان او را زیر پای یک مرد می اندازند و خوش 
هم هستند که » نکاح« بسته شده است و اشکالی ندارد و نمی دانند که » دالل« 

هستند و » تن فروشی« کرده اند.
خانواد گی خود  دایره ی  در  کم  از  کم  برخورد ها  این  برابر  در  می کنم  خواهش 
با  گفت وگو  در  داریم،  مشورتی  اگر  و  برسند  به هم  دل ها  بگذاریم  و  بایستیم 
طرف ها در میان بگذاریم، نه با خشونت. نگذاریم نسل های بعد از ما مثل بیش تر 
نسل ما با قربانی شدن مادران به دنیا آیند... نسلی که نتیجه ی » تجاوز قانونی« 

پدران بر مادران باشد...
عمل  است،  نظافت  که  اسالم  دستور  عادی ترین  به  که  » آخندک « هایی  این 
نمی کنند و اگر » نمازخوان« نمی بودند، حتا » کون « و » دست و رو و پای« خود 

را نمی شستند، تا کی باید در باره ی زند گی مردم تصمیم بگیرند؟
این  که  است  طرف  دو  قبول«  و  » ایجاب  جز  چیزی  واقعی  نکاح«   « مگر 

دکان داران دین می خواهند تکلیف » فالن « مردم را هم روشن کنند؟

چراماافغانیشدهها؟
و  با شخص  متن  نقد  جای  به  افغانی شده ها  ما  چرا 
گمانم  به  دلیلش  می شویم؟  درگیر  شخصی  مسایِل 
با مشت  روشن است: متن مستبد و خودآیین است، 
به دهاِن ما می زند، سر و صورِت ما را زخمی و خون آلود می کند، اعصاِب ما را 
خرد و خمیر  و ما را که توان رمزگشایِی عالیم را نداریم و با استدالل و منطق 
بیگانه ایم، به دنیای خود راه نمی دهد. فحاشی و درگیرشدن با شخص اما دشوار 
ـ ملی  نیست. کمی بی شرمی و بی آب رویی الزم است، که البته این نعمِت افغانی 
در کشوِر ما به وفور یافت می شود. افغانی شدگی به نحوی خدا حافظی با کتاب و 
متن و نقد و خرِد گفت وگویی هم هست. در نتیجه، کسی در جهاِن افغانی شده 
با نوشتن- این جان کندِن سخت و دشوار- سر و کار دارد، باید پیشا   پیش بپذیرد 
که نیش هایی که قرار است تِن متن را بگزند، تِن شخِص نویسنده را خواهند 
گزید. وضعیِت دنیای افغانی شده همین است. برخی حتا حاضر اند بحث را از تِن 
نویسنده به تن خواهر و مادر و پدر و زن و دختِر او هم بکشانند، هیچ راه حل 
کوتاه و راه میان بری  اما، جز خود نوشتْن برای غالب شدن بر این وضعیت وجود 
ندارد. درست است که نویسنده باید تقاِص متن را پس دهد، ولی سر و صورت 
به طرز عجیبی خشماگین،  نیز  به شخص می کشانند  از متن  را  نقد  آنانی که 
ترک  جز  راهی  یا  تسلیم شدن  جز  فرجامی  بی تردید  و  است  زخمی  و  خونین  

صحنه ندارند.

دولت ِ وابستگی- 1
دولت وحدت ملی به واقعیت های جامعه ی ما بسیار 
این دولت به درستی  تا دولت قبلی.  نزدیک تر است 
اقتصادی و فرهنگی کشور  از واقعیت های سیاسی- 
نمایندگی می کند. پس از سقوط غیرمنتظره و ناگهانی طالبان همه چیز به شکل 
ناگهانی و غیرمنتظره ای نو شد، به  ویژه نظام سیاسی. کرزی به کمک جامعه ی 
جهانی آمد و مشروعیت خود را از عالم و آدم گرفت. آنچه که در افغانستان اتفاق 
افتاده بود یک انقالب بود، یک انقالب کامال واقعی. یک نظام سیاسی با همه ی 
ارزش هایش رفته بود و جایش را یک نظام دیگر با ارزش های کامال تازه گرفته 
بود. این انقالب اما بی هیچ تقالیی، بی هیچ تالشی و بی آن که قطره ی خونی 
ریخته شود و آن هم در یک شب اتفاق افتاده بود. این انقالب یک شبه مردم را 
دچار حیرت، خوشی و در عین حال خیال پردازی کرد. هر کس فکر می کرد که 
»دستی از غیب برون آید و کاری بکند«. مردم فکر می کردند که پایان شب سیه 

رسیده و همه چیز درست شده است.
کمتر  اما  بودند؛  خوش حال  دموکراسی  آمدن  و  استبداد  رفتن  از  مردم  همه ی 
ملی دولت  آمدن می پرسید. دولت وحدت  آن  و  رفتن  این  رمز  و  راز  از  کسی 
دوران بیداری ماست. کشور ما گویا سیزده سال در یک خواب خوش و شیرین 
به سر برده و ناگهان با فشار واقعیت های تلخ سیاسی- اقتصادی بیدار شده است. 
دولِت »وحدت ِ ملی«، یعنی دولت آتش بس، یعنی دولتی که حاصل یک تفاهم 
ملی برای پایان دادن جنگ داخلی باشد. اما ما سیزده-چهارده سال بود که جنگ 
داخلی نداشتیم. جنگ با طالبان که جنگ با خود و جنگ داخلی نبود. پس این 

قضیه ی وحدت ملی چه بود؟
بیافریند. می دانیم که غنی  نتوانست مشروعیت سیاسی  انتخابات  می دانیم که 
از  نه  را  و مشروعیت سیاسی حکومت شان  می آمدند  کنار  باهم  باید  عبداهلل  و 
انتخابات، که از »توافق سیاسی« به دست می آوردند. ما بازهم می دانیم که این 
از  دو نفر تا آخرین لحظات نتوانستند توافق کنند. چنین شد که بازهم دستی 
غیب برون آمد و این دو نفر را به زور به توافق رساند. دو دولت در جامه ی یک 

دولت، و چنین شد که پای »وحدت ملی« به میان آمد.

Samay Hamed

Asad Buda

Mir Hussain Mahdavi





پردرآمدترین مشاغل دنیا را بشناسید

با  خود  ساالنه ی  گزارش  انگلیس  آمار  ملی  اداره ی 
عنوان گزارش »ساعت و درآمد 2014« را منتشر کرد 
که طی آن 10 شغل پر درآمد سال 2014 در این کشور 

معرفی شدند.
آیا تابه حال به این فکر افتاده اید که کدام مشاغل در 
یا  هستند  پردرآمدتر  انگلیس  مانند  اروپایی  کشوری 
باید  را  این مشاغل چه مراحلی  از  برای کسب یکی 
طی کرد؟ برای پاسخ به این سوال، اداره ی ملی آمار 
گزارش  عنوان  با  خود  ساالنه ی  نظرسنجی  انگلیس 
»ساعت و درآمد 2014« را منتشر کرده  است. در این 
نظرسنجی به موارد مورد نیاز برای اخذ این مشاغل و 
تجربه ی صاحبان این 10 شغل برتر در لحظات خوب 

و بد زندگی شغلی شان پرداخته شده است.
حقوق  میانگین  نظرسنجی  این  گاردین،  گزارش  به 
دریافتی گروه نمونه ی استخدامی در این مشاغل خاص 
را نشان می دهد. برای این که بدانید کدام مشاغل درآمد 
بیش تری دارند، شما را به خواندن ادامه ی این گزارش 

دعوت می کنیم.

1- ریاست یک شرکت یا سازمان
شرکت های  در  مدیرعاملی  شامل  شغلی  عنوان  این 
مطرح با بیش از 500 پرسونل می شود. میانگین حقوق 
دریافتی در این شغل تا پیش از کسر مالیات 107 هزار 
و 703 پوند است. دامنه ی پرداخت حقوقی در این شغل 
از 25 هزار و 953 تا 136 هزار و 779 پوند متغیر است؛ 
ضمن این که میانگین حقوق پرداختی در این شغل 
75 هزار و 237 پوند است و بهترین جنبه ی این شغل 
این است که به همه می گویید چه شغلی دارید و چه 
کاری انجام می دهید. اما از جنبه های منفی این شغل 

می توان به شرکت در جلسات مکرر اشاره کرد.
شرایط استخدام در این شغل: برای احراز این مسئولیت 
کار  و  کسب  ارشد  مدیریت  مدرک  به  نیاز  عمدتا 
)MBA( و دست کم 30 سال تجربه ی کاری یا روابط 

خانوادگی مؤثر در این زمینه است.

2- خلبانی
خلبانی  آموزش  و  پرواز  مهندسی  شامل  حرفه  این 
 می شود. میانگین حقوق دریافتی در این شغل بدون 
دامنه ی  است.  پوند   146 و  هزار   90 مالیات  کسر 
پرداخت حقوقی در این شغل از 66 هزار و 178 تا 97 
هزار و 598 پوند متغیر است، ضمن این که میانگین 
حقوق پرداختی در این شغل 90 هزار و 534 پوند است.

برای  شما  که  است  این  شغل  این  جنبه ی  بهترین 
دریافت  پول  می برید،  که  لذتی  و  رویا پردازی های تان 
زمین  روی  هوا  و  آب  که  نمی کند  فرقی  می کنید. 
همیشه  آسمان  در  که  است  این  مهم  است،  چطور 
همه چیز فوق العاده است و تنها تعداد کمی در دنیا این 

شانس را دارند تا این حرفه را تجربه کنند. اما این شغل 
پرواز  امنیت  دارد. مثال کنترول  جنبه های منفی هم 
تحت هر شرایط جوی کار دشواری است. چرخیدن دور 
هواپیما در هوای نامساعد در حالی که باران سیل آسا 
می بارد و باد شدیدی می وزد، کار چندان آسانی نیست.

با  پرواز  یادگیری  شغل:  این  در  استخدام  شرایط 
هواپیمای مسافربری، داشتن گواهی عمومی آموزش 
ثانوی و تسلط کافی به زبان انگلیسی از شرایط اصلی 
دوره های  در  است. هم چنین شرکت  این شغل  احراز 
که  به طوری   است؛  هزینه بر  بسیار  خلبانی  آموزش 
به 100  است  دوره ها ممکن  این  در  هزینه ی شرکت 

هزار پوند هم برسد.

3- مدیریت بازاریابی
این شغل شامل مدیریت فروش نیز می شود. میانگین 
حقوق پرداختی در این حرفه 82 هزار و 962 پوند است 
و دامنه ی حقوق پرداختی در آن از 16 هزار و 959 تا 
103 هزار و 871 پوند متغیر است و میانگین حقوق 

دریافتی در این حرفه 66 هزار و 452 دالر است.
جذاب ترین بخش این شغل انجام دادن کارهای جدید 
مشتری،  نوآوری،  از  همه چیز،  شغل  این  در  است. 
ارتباطات و فروش، همه و همه باهم محقق می شوند. 
اما برقراری تعادل میان خواسته های همه در شرکت، 

یکی از مهم ترین دشواری های این حرفه است.

4- مدیریت فن آوری و ارتباطات
ارشد  مدیریت  و  دور  راه  ارتباطات  مدیریت  این شغل 
فن آوری اطالعات را نیز در بر می گیرد. میانگین حقوق 
دریافتی در این حرفه 80 هزار و 215 پوند و دامنه ی 
حقوق دریافتی در این حرفه از 24 هزار و 266 تا 83 

هزار و 23 پوند متغیر است.

5- مدیر مالی مؤسسه
این حرفه مدیریت بانکی و شرکت های ساخت و ساز را 
شامل می شود. میانگین حقوق دریافتی در این حرفه 
بدون کسری مالیات، 78 هزار و 782 پوند و دامنه ی 
پرداخت حقوق آن از 24 هزار و 255 تا 102 هزار و 749 
پوند متغیر است. از مزیت های مهم این شغل می توان 
به داشتن قدرت تغییر جهان و از نکات منفی آن نیز به 
کنار آمدن با هر شرایط دشواری اشاره کرد. شرایطی که 
در آن افراد از بانک برای منافع شخصی خود استفاده 
می کنند و دست به اقداماتی نظیر کاله برداری می زنند.

6- مدیریت روابط عمومی
مدیریت روابط عمومی مشاغلی نظیر مدیریت تبلیغات 
و مدیریت خبرگزاری  را در بر می گیرد. میانگین حقوق 
دریافتی در این شغل 77 هزار و 619 پوند و دامنه ی 

پرداخت حقوق آن نامشخص است. جذاب ترین بخش 
عهده  به  در دست،  اتفاقات  نبض  داشتن  این شغل، 
از  است.  سفر  همین طور  و  نقش ها  برخی  گرفتن 
سختی های این شغل می توان به این نکته اشاره کرد 
که مدیر روابط عمومی غالبا آخرین نفری است که به 
او مسایل گفته می شود و به عنوان فردی که حافظ 
اعتبار یک سازمان است، به او توصیه می شود تا در 
مواقع بحرانی در آخرین لحظات به یاری مؤسسه بیاید.

7- مدیریت امور مالی
میانگین حقوق پرداختی در این شغل 76 هزار و 320 
پوند و دامنه حقوق پرداختی در آن از 16 هزار و 963 تا 
97 هزار و 211 پوند متغیر است. جذاب ترین بخش این 
شغل این است که آزادی عمل برای انجام بسیاری از 
تصمیمات را دارید؛ اما سختی این شغل این است که 
مردم اغلب موافق بودجه بندی نیستند پس این شغل 

تقریبا شغلی ناسپاس به حساب می آید.

8- کنترول ترافیک هوایی
میانگین حقوق پرداختی در این شغل 75 هزار و 416 
پوند است. دامنه حقوق پرداختی در این شغل از 54 هزار 
و 449 تا 84 هزار و 209 پوند متغیر است. جذاب ترین 
بخش این شغل بلند کردن هواپیما از روی باند است 
بطوری که در یک شیفت کاری مجوز تیک آف 45 تا 
اما این  باند فرود صادر می کنید.  از روی  55 پرواز را 
شغل هم سختی های خاص خود را دارد بطوری که آب 
و هوای نامساعد نظیر مه، برف و باد شدید وظیفه ی 

شما را بسیار دشوار می کند.

9- مهندس خطوط راه آهن
سایر  و  کشتی  هواپیما،  مهندسی  شامل  شغل  این 
حقوق  می شود.  هم  حمل و نقل  خدمات  حرفه های 
و  هزار   74 میانگین  طور  به  حرفه  این  در  دریافتی 
402 پوند است. یکی از جذابیت های این شغل محقق 
این  دشواری های  از  اما  است.  کودکی  رویاهای  شدن 
با  شغل می توان به وظایف متعدد و پیچیده مرتبط 

زیرساخت های پروژه اشاره کر د.

10- وکیل حقوقی شرکت ها
اختراع  ثبت  و  مالکیت  وکالت حق  این حرفه شامل 
شرکت ها نیز می شود. میانگین حقوق دریافتی در این 
شغل 73 هزار و 425 پوند است. از جذابیت های این 
شغل می توان به تنوع این حرفه با توجه به جامعه ی 
قانونی آن اشاره کرد. جمع و جور کردن خراب کاری های 
از  یکی  بخش ها  سایر  مشکالت  حل  و  دیگر  فرد 
مشکالت اساسی این شغل است که معموال هم قدر 

زحمات وکال دانسته نمی شود.
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خامس: قوی تر از همیشه 
بازخواهم گشت

فانی: دوست دارم با مشت
 به صورت زالتان بزنم

تورس: 
میالن به تعهداتش پابند نبود

ادین ژکو خواهان پیوستن به 
یووه یا اتلتیکو

رود فاني، مدافع مارسي عنوان کرد که دوست دارد با مشت، 
خاطر  به  سویدنی  مهاجم  بزند.  زالتان  صورت  به  ضربه اي 
انتقاد قرار  مصاحبه ها و رفتار خاص و ویژه اش، گاهی مورد 
می گیرد و حتا با بازیکنان حریف درگیر می شود. حال مدافع 
33 ساله ی مارسی عنوان کرد که دوست دارد روزی زالتان 

را کتک بزند.
با  از یک بار،  را دارم که بیش تر  انگیزه  این  او گفت: »واقعا 
مشت به صورت زالتان بزنم. به انگلیسی به هم چیزهایی 
او  بیان کنم.  در زمین گفتیم که نمی توانم مقابل رسانه ها 
البته خیلی هم خوب بازی  با غرور و تکبر بازی می کند و 
زمین  در  او می تواند  بدهند.  اسکار  او یک  به  باید  می کند. 
خیلی اذیت کند، ولی این نقشی است که باید در زمین ایفا 
کند. من با چندین بازیکن پاریس سنت جرمن ارتباط دارم و 

آن ها به من گفتند که او واقعا این طور نیست«.

فرناندو تورس، مهاجم اتلتیکومادرید عنوان کرد که در زمان 
حضورش در میالن، سران روسونري به قول هاي شان عمل 
این  از  به صورت قرضی  مهاجم سابق چلسی که  نکردند. 
میالن  برای  بازی   7 در  تنها   ، بود  پیوسته  میالن  به  تیم 
از ابتدا به میدان رفت و سپس در نقل و انتقاالت زمستانی، 
اتلتیکومادرید، باشگاهی که در کودکی و جوانی در آن  به 
بازی می کرده پیوست. میالن تورس را به صورت دایمی از 
چلسی خرید، ولی او را به صورت قرضی راهی اتلتیکو کرد 
و به جای او، السیو چرچی از این تیم را به خدمت گرفت.

من  که  طوری  »شرایط  گفت:   AS با  مصاحبه  در  تورس 
به  من  نرفت.  پیش  بودیم،  گذاشته  قرار  و  داشتم  انتظار 
ایتالیا رفته بودم که بازی کنم، این که بازیکن مهمی باشم 
روز  یک  نداد.  دست  من  به  این حس  مقطعی  هیچ  در  و 
فیکس بودم و یک روز نیمکت نشین. یک روز آری و یک 
روز نه. این چیزی نبود که به خاطرش به ایتالیا رفته بودم. 
مذاکراتم با باشگاه خیلی خوب پیش رفت و هیچ مشکلی 
وجود نداشت، ولی وقتی می بینید اوضاع بهتر نخواهد شد 

و تغییری ایجاد نخواهد شد، اوضاع دیگر خوب نیست«.

که  کرد  عنوان  ژکو  ادین  مدیربرنامه هاي  ردزپپاگیچ،  عرفان 
از سیتي، ترجیح مي دهد که  این مهاجم  در صورت جدایي 
به  جدید  فصل  طول  در  ژکو  بپیوندد.  اتلتیکو  یا  یووه  به 
دلیل مصدومیت کمتر بازی گرفته شده و تنها 4 گول برای 
تیمش به ثمر رسانده است. با حضور ویلفرد بونی در سیتی، 
مدیر برنامه های ژکو از احتمال جدایی او خبر داد و مقاصد 

احتمالی اش را تعیین کرد.
او گفت: »ژکو 28 ساله است و می خواهد در تیم های بزرگ 
اروپایی بازی کند. اگر او منچسترسیتی را ترک کند، ترجیح 
بازی کند«. مدیر  اتلتیکومادرید  یا  یوونتوس  می دهد که در 
برنامه های ژکو هم چنین تأیید کرد که هنوز پیش نهادی از 
از  پیش نهادی  »هیچ  گفت:  او  نکرده  اند.  دریافت  باشگاهی 
او  فنرباغچه دریافت نکردیم سال گذشته مانچینی در گاال 
توافق  به  باشگاه  دو  ولی  می خواست،  قرضی  به صورت  را 

نرسیدند«.

عمل  انجام  از  پس  مادرید  ریال  مهاجم  رودریگز،  خامس 
از  ماهه  دو  حدودا  دوري  و  پایش  استخوان  روي  جراحي 
میادین، به هواداران ریال قول داد که با قدرت بیش تري به 
میادین بازخواهد گشت. هافبک کلمبیایی پس از مصدومیت 
در دیدار تیمش مقابل سویا، روی استخوان متاتارسال پنجم، 
جراحی انجام داد. با این حال، خامس روحیه ی باالیی دارد و 

به هوادارن قول داد که با قدرت به میادین بازخواهد گشت.
»بهبود  نوشت:  اجتماعی  شبکه ی  در  صفحه اش  در  او 
خواهم یافت و قوی تر از همیشه به میادین بازخواهم گشت. 
هستند،  روحیه بخش  همگی  کرده ام،  دریافت  که  پیام هایی 
ممنونم«. خامس با درخشش در پیراهن موناکو و هم چنین 
جام جهانی و کسب کفش طال ی جام، موفق شد توجهات 
در مادرید را به خود جلب کند. او عملکرد خوبی در پیراهن 
ریال داشته و از ابتدای فصل، 12 گول برای تیمش به ثمر 

رسانده است.

دل خوری الکسیس سانچس
 از هواداران آرسنال

کلوپ: استعفا نخواهم کرد

واکنش  ویلشر به انتشار 
عکس های جنجالی اش

رویس و تکذیب انتقال به بارسا

الم: می خواهم همیشه در بایرن بمانم

مسی: تا آخر عمر 
حسرت جام جهانی را می خورم

سیمئونه: سبک بازی اتلتیکو را عوض نمی کنم

مانویل نویر، گران ترین بازیکن بوندس لیگا

سابق  شیلیایي  مهاجم  سانچس  الکسیس 
پیوست  آرسنال  به   2014 تابستان  که  بارسا 
به یکي از مهره هاي بي جانشین آرسن ونگر 
بدل شده است. در دو ماه اول حضور سانچس 
ماه  برگزیده  بازیکن  عنوان  به  او  آرسنال،  در 
اما  شد؛  برگزیده  هواداران  سوی  از  تیم  این 
آن  که  می رسد  نظر  به  مدتی،  گذشت  با 
عشق و عالقه ی سابق به سانچس در میان 
از  این را می توان  هواداران کمتر شده است. 

نظرسنجی های اخیر حدس زد.
دیلی میرور دیروز گزارش داد که سانچس از 
این که در سه ماه اخیر او پشت سر بازیکنانی 
نظیر کازورال و کوکلین، در انتخاب بازیکن ماه 

قرار گرفته، به شدت دلخور است. اختالف آرا 
بین او و کازورال بسیار زیاد بود. 61 درصد برای 

کازروال و تنها 13 درصد به نفع سانچس.
این منبع ادعا کرده است که در صورت تداوم 
سانچس  است  ممکن  ای،  مساله  چنین 
باشگاه  مقصد  به  را  آرسنال  آینده  تابستان 
دیگری ترک کند. این مساله حتا در مطبوعات 
داشته  گسترده ای  بازتاب  نیز  شیلی  کشور 
است. سانچس در 21 بازی خود برای آرسنال 
آرسنال  است.  زده  گول   12 برتر،  لیگ  در 
یونایتد و  از چلسی، سیتی،  اکنون پس  هم 
ساوتهمپتون، در رده پنجم جدول لیگ برتر 

انگلستان قرار دارد.

از  پس  دورتموند  سرمربي  کلوپ،  یورگن 
شکست 1-0 مقابل آگزبورگ و قرار گرفتن 
در قعر جدول با 2 امتیاز اختالف نسبت به 
تیم باالتر، عنوان کرد که قصد ندارد استعفا 
تساوی  با  را  سال 2015  که  دورتموند  بدهد. 
بود،  کرده  شروع  لورکوزن  بایر  مقابل   0-0
داد،  نشان  خود  در  پیشرفت  از  نشانه هایی 
ولی در دیدار دوم و در سیگنال آیدونا پارک، 
1-0 مغلوب آگزبورگ شد. بازی با صحنه های 
آن،  ترین  جذاب  که  بود  همراه  جالبی 
عذرخواهی وایدنفلر از هواداران دورتموند بود.

کلوپ در جمع خبرنگاران گفت: »باتری های 

من پس از نیم فصل، کامال چارج است و با دو 
بازی خالی نشده است. امکان استعفای من 0 
است. من به شانس باالی تیمم در نیم فصل 
دوم اطمینان دارم. باید خوب کار کنیم. باید در 
دقایقی که الزم است، از خود شجاعت نشان 
بدهیم. اگر می خواهیم شوت بزنیم و شوتمان 
چیزی  یک  مطمئنا  پس  شده،  سانتر  شبیه 

اشتباه است«.
دلیل  به  را  گروسکروتز  کوین  دورتموند 
مصدومیت، حدود 6 هفته در اختیار نخواهد 
و  بیش تر  تیم،  این  ناکامی های  تا  داشت 

بیش تر شود.

انتشار  به  آرسنال  ستاره ی  ویلشر،  جک 
دست  در  قلیان  یک  که  او  از  عکس هایي 
داشت، واکنش نشان داد. ویلشر پیش تر دو 
بار توسط خبرنگاران در حال سیگار کشیدن 
شکار شده بود و هر دو بار، با واکنش بسیار 
تند ونگر روبرو شده بود. گزارش ها حاکی از آن 
است که این بار هم ونگر به فکر توبیخ اوست. 
با این حال، ویلشر که در حال حاضر، در دوران 
ریکاوری مصدومیت زانویش است، با قراردادن 
فیلمی در اینستاگرام، به این اتفاقات واکنش 
نشان داد. او در این فیلم، تمرینات سخت و 

سنگینی انجام می دهد و دوندگی باالیی دارد. 
نوشته:  اینستاگرامش  در  فیلم  این  درباره  او 
»به شخصیتت اهمیت بده نه شهرتت، زیرا 
شخصیت آن چیزی است که تو هستی، ولی 
شهرت آن چیزی است که مردمی که تو را 
نمی شناسند، درباره تو می دانند. امروز تمرینات 

خیلی خوبی را سپری کردیم«.
وویژک شزنی، هم تیمی ویلشر، نیز به دلیل 
سیگار کشیدن در داخل رختکن، 20 هزار پوند 
جریمه شد و پس از آن، هنوز در ترکیب اصلی 

تیمش قرار نگرفته است.

بروسیا  هجومي  هافبک  رویس،  مارکو 
را  بارسلونا  به  پیوستنش  احتمال  دورتموند، 
رد کرد.  در چند ماه گذشته شایعات زیادی در 
مورد پیوستن این ملی پوش آلمانی به بارسا 
 منتشر شد و نشریه ی ال موندو دپورتیوو به 
تازگی ادعا کرد که باشگاه کاتاالنی به تازگی 

تماس هایی با این  بازیکن داشته است. 
به  توجه  با  می شود  گفته  وجود،  این  با 
هجومی  فاز  در  بارسا  که  زیادی  ستاره های 
در اختیار دارد، او  تمایلی به رفتن به این تیم 

ندارد. رسانه های آلمانی از قول او نوشته اند: 
»در باشگاهی که لیونل مسی،  لوئیز سوارز و 
نیمار را در خط حمله دارد، من کجا می توانم 
سر  بر  جدی  مانع  یک  البته  کنم؟«  بازی 
آن  و  دارد  وجود  بارسا  به  رویس  انتقال  راه 
محرومیت این باشگاه از نقل و  انتقاالت بازیکن 
تا جنوری سال آینده است؛ در حالی که رویس 
براساس بندی که در قراردادش وجود دارد،  می 
تواند در تابستان آینده با انتقالی 25 میلیون 

یورویی، راهی باشگاه های دیگر شود.

عنوان  مونیخ  بایرن  کاپیتان  الم،  فیلیپ 
کرد که قصد دارد براي همیشه در این تیم 
بایرن  در  فوتبالش،  پایان  از  پس  و  بماند 
 31 مدافع-هافبک  این  کند.  مربي گري 
ساله، از تیم های پایه بایرن مونیخ فوتبالش 
را شروع کرد و سپس به تیم اصلی رسید. 
به صورت قرضی در  او هم چنین دو سال 
الم  فیلیپ  تازگی  به  زد.  توپ  اشتوتگارت 
عنوان کرده که قصد دارد با پایان قراردادش 
کند  خداحافظی  فوتبال  از   ،2018 سال  در 
بایرن  در  فوتبالش  از  است پس  امیدوار  و 
مربی گری کند. او گفت: »نمی توانم خودم 
ولی  کنم،  فرض  مربی گری  حال  در  را 
را در  ببینم که تمام طول عمرم  می توانم 

حالت  بهترین  در  کرده ام.  سپری  فوتبال 
من  کودکی  دوران  باشگاه  بایرن  بایرن.  در 
است. یک بار بایرن را با دردی در قلبم ترک 
کردم و دو سال در اشتوتگارت بازی کردم. 
فکر می کنم دوست دارم به خانه نزدیک تر 
داوران  قبال  در  گواردیوال  رفتار  از  باشم«. 
انتقادات زیادی به عمل آمده و فیلیپ الم 
در این رابطه گفت: »خیلی از این موارد دیده 
نمی شود، ولی هرکسی که با پپ از نزدیک 
احساسی  انسان  او  که  می داند  کرده،  کار 
است، ولی هم چنین می داند که او چقدر با 
مردم مهربان است. فکر نمی کنم او حرف 
برای  همیشه  او  باشد.  گفته  داور  به  بدی 

بازیکنانش هست و عاشق فوتبال است«.

عنوان  آرجانتیني  فوق ستاره ی  مسي،  لیونل 
کرد که او و دیگر بازیکنان تیم ملي آرجانتین، 
همیشه حسرت جام جهاني به دل شان خواهد 
ماند. آرجانتین تا فاینل مسابقات پیش آمد، 
ولی در فاینل و در دقیقه ی 113، مغلوب آلمان 
و ماریو گوتزه شد تا شاگردان یواخیم لوو، اولین 
بار پس از سال 1990 قهرمان شوند. مسی که 
به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد و در 
فاینل، این شانس را داشت که بازی را به نفع 
تیمش بازگرداند، عنوان کرد که حسرت جام 

جهانی همیشه در دلش خواهد ماند.
بگویم؟  می توانم  چیز  »چه  گفت:  او 

موقعیت های  است.  ناراحت کننده  خیلی 
حریف  از  ببریم.  را  بازی  که  داشتیم  زیادی 
عمر،  آخر  تا  و  بود  بهتر  موقعیت های مان 
می توانستیم  که  را  موقعیت هایمان  حسرت 

گول کنیم و هدر دادیم را خواهیم خورد«.
از  پایین  گول،   4 رساندن  ثمر  به  با  مسی 
گول  آقای  که  گول   6 رودریگس  خامس 
مسابقات شد، قرار گرفت. او در فصل جدید 
به  از  حاکی  شایعات  و  نداشت  خوبی  شروع 
مشکل خوردن او و انریکه بود، ولی در چند 
هفته ی اخیر، عملکرد بسیار خوبی داشته و در 

پیراهن بارسا درخشان ظاهر شده است.

اتلتیکو مادرید امروز در ویسنته کالدرون به 
که  ریالي  رفت.  خواهد  مادرید  ریال  مصاف 
بازي  این  براي  را  زیادي  بازیکنان سرشناس 
سیمئونه،  دیگو  داشت.  نخواهد  اختیار  در 
خبری  نشست  در  مادرید  اتلتیکو  سرمربی 
چند  غیبت  مورد  در  امروز،  حساس  بازی 
غایبان  »به  گفت:  ریال  سرشناس  چهره ی 
حریف فکر نمی کنم. به این فکر می کنم که 
با چه تدبیری، جریان بازی را به نفع خودمان 
پیش ببریم. اتلتیکو همیشه با احترام کامل 
تیم  ریال  می شود.  زمین  وارد  حریفانش  به 
فوق العاده ای  بازیکنان  و  است  بزرگی  بسیار 
بازیکنان  جای  می توانند  که  دارد  اختیار  در 

غایب را به خوبی پر کنند.برای این بازی با 
وجود غیبت چند بازیکن خوب ریال، سبک 

بازی تیمم را عوض نمی کنم«.
شدن  برنده  اول  شانس  مورد  در  سیمئونه 
که  گفته ام  »همیشه  گفت:  دربی  در 
بازی و پیش بینی های  از  صحبت های قبل 
دربی  برنده  ی  تعیین کننده ی  گرفته،  صورت 
بازی  پایان  سوت  داور،  که  زمانی  نیستند. 
نتیجه ی  که  شد  خواهد  مشخص  بزند،  را 
نهایی چگونه رقم خورده است. این که ریال 
نتیجه ی چند  بازیکنانش و  به خاطر غیبت 
پیش بینی  دارد،  کمتری  شانس  اخیر  دربی 

درستی نیست«.

دیگر  یکبار  مارکت  ترانسفر  ورزشي  پورتال 
بررسي  را  بوندسلیگا  فوتبالیست هاي  ارزش 
و لیست بازیکناني که پیشرفت یا پس رفت 
داشته اند را منتشر کرد. برای این ارزشگذاری 
معیارهایی همچون دستاوردهای ورزشی، سن، 
مبالغی که تا به حال به عنوان مبلغ قرارداد 
این بازیکنان ثبت شده و در آخر تعداد تقاضا 

برای جذب آن ها، تأثیرگذار بوده است.
فوتبالیست های  از  گروهی  همه،  از  بیش 
عضویت  آلمان  ملی  تیم  در  که  بوندسلیگا 
دارند و با این تیم در جام جهانی برزیل عنوان 
کردند،  خود  آن  از  را  تورنمنت  این  قهرمانی 
مالحظه ای  قابل  پیشرفت  لیست  این  در 
ده  قیمت کوین  این ها،  از  به غیر  داشت اند. 
بروین، بازیکن بلژیکی ولفسبورگ که چندی 
قرار  مونیخ  بایرن  سران  توجه  مورد  است 
دارد، از 20 میلیون یورو به 28 میلیون یورو 
این  در  اصلی  برنده  اما  است.  یافته  افزایش 
ارزیابی  بر اساس  لیست توماس مولر است. 
این پورتال، ارزش فعلی این بازیکن ملی پوش 
با  می زند،  توپ  مونیخ  بایرن  باشگاه  در  که 
افزایشی 5 میلیون یورویی، 55 میلیون یورو 
تنها  گوتزه  ماریو  کنون  تا  است.  شده  برآورد 

بازیکن آلمانی بود که در برهه ای به این اندازه 
لیست  در  وی  البته  بود.  شده  قیمت گزاری 

اخیر، 50 میلیون یورویی است.
بازندگان نام دار این لیست عبارت اند از:

 32 به  یورو  میلیون   38 از  ریبری-  فرانک 
میلیون یورو

فیلیپ الم- از 30 میلیون یورو به 28 میلیون 
یورو

باستین شواین اشتایگر- از 35 میلیون یورو به 
28 میلیون یورو

به  یورو  میلیون  از 26  میخیتاریان-  هنریک 
21 میلیون یورو

 16 به  یورو  میلیون   20 از  سوبوتیچ-  نون 
میلیون یورو

 10 به  یورو  میلیون   15 از  کاگاوا-  شینجی 
میلیون یورو

برندگان نام دار هم عبارت اند از:
مانویل نویر- از 40 میلیون یورو به 45 میلیون 

یورو
 40 به  یورو  میلیون   35 از  بواتنگ-  جروم 

میلیون یورو
آندره شورله- از 23 میلیون یورو به 30 میلیون 

یورو
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اطالعات روز: مقام های وزارت معارف 
حدود  حاضر  حال  در  که  کردند  اعالم 
1.3 میلیون کودک در کشور از رفتن به 
مکتب ها محروم اند و اکثر آنان را دختران 
کودکان،  محروم شدن  می دهد.  تشکیل 
کشور،  در  مکتب ها  از  دختران  یژه  به 
دالیل مختلف دارد که از جمله می توان از 
ناامنی ها، فقر و بیکاری، سنت ها و رسوم 

اجتماعی نام برد.
دختران در برخی از ولسوالی های دوردست 
کشور تا صنف های هفتم و هشتم درس 
بلوغ  سن  به  که  زمانی  و  می خوانند 
رفتن  اجازه ی  خانواده های شان   رسیدند، 
به مکتب را نمی دهند. تا هنوز در شماری 
به  جوان  دختران  رفتن  مناطق کشور  از 

مکتب  شرم پنداشته می شود.

را دشوار  این مشکل  معارف حل  وزارت 
برابر  در  چالش ها  کرد،  اعالم  و  خواند 
تعلیم دختران به این سادگی ها قابل حل 
نیستند. سخنگوی این وزارت گفت، اگر 
تمام زمینه ها برای مکتب رفتن دختران 
روستاها  در  معلمی  هیچ  شوند،  فراهم 
نیست که توانایی تدریس مضامین مکتب 

را داشته باشد.
مناطق  از  برخی  در  را  معلمان  نبود  او 
دوردست یک مشکل دیگر خواند و افزود، 
در منطقه ای که سطح سواد صفر باشد، 
را  باسواد  شما چگونه می توانید یک زن 
پیدا کنید. اما او افزود، حاال وزارت معارف 
طرحی را روی دست گرفته تا دختران به 
جای مکتب ها در مسجدها درس بخوانند.
و  حساسیت ها  از  می تواند  طرحی  چنین 

وجود  دختران  تعلیم  برابر  در  که  موانعی 
دارند، بکاهد؛ اما این طرح نیز با مشکالت 
مواجه است؛ زیرا در این صنف ها مالها یا 
فارغان صنف های هفت و هشت تدریس 
از  نیست.  برابر  معیارها  با  که  می کنند 
گسترش  از  معارف  وزارت  دیگر،  سوی 

ناامنی ها ابراز نگرانی کرده است.
حقمل گفت: »به هر اندازه که ناامنی ها 
بیش تر می شود، مکتب ها بیش تر متضرر 
در  مقطعی  مسدودیت های  ما  می شوند. 
قندوز داشتیم و شاگردان نمی توانستند دو 
تا سه هفته به مکتب بروند. در بعضی از 
برای  مکتب  ده ها  ننگرهار  ولسوالی های 
اگر  افزود،  او  بودند«.  مسدود  روز  چند 
امنیت تأمین نشود، محرومیت شاگردان از 

رفتن به مکتب ها بیش تر می شود.

آگاهان  از  شماری  روز:  اطالعات 
نیروهای  گماشتن  از  نظامی  امور 
محافظ  عنوان  به  ملی  امنیتی  ویژه ی 
و  سابق  دولتی  مقام های  از  شماری 
کنونی، نمایندگان مجلس و سنا سخت 
این  آنان،  گفته ی  به  کرده اند.  انتقاد 
بزرگ  تهدیدهای  رفع  برای  نیروها 
کشوری آموزش داده شده اند، نه برای 
نگهبانی مقام های برکنار شده ی دولتی 

و نمایندگان شورای ملی.
نیروهای  از  تن  هزاران  حال حاضر  در 
عنوان  به  ملی  امنیت  نخبه ی  و  ویژه 
و  پیشین  مقام های  از  شماری  محافظ 
کنونی دولت گماشته شده اند و این کار، 
واکنش تند آگاهان نظامی را برانگیخته 
است. عتیق اهلل امرخیل، آگاه نظامی به 
ویژه ی  نیروهای  گفت،  نیوز  طلوع 
و  مقام ها  نگهبانی  برای  ملی  امنیت 
نمایندگان آموزش داده نشده و این کار 

باید به پولیس واگذار شود.
امنیت  ویژه ی  نیروهای  که  افزود  او 
ملی باید از واقعیت های خطرناک کشور 
و  مقام   این که یک  نه  کنند،  جلوگیری 
اما  کنند.  نگهداری  را  نماینده  یک 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  مسئوالن 
اطالعات  بنیاد  بر  نیروها  این  گفتند، 
حکومت  رهبران  دستور  و  استخباراتی 
وحدت ملی به این کار گماشته شده اند.
سخنگوی  صدیقی،  عبدالحسیب 
تأمین  مسئولیت  گفت،  ریاست  این 
کار  دولتی  بلند رتبه ی  مقام های  امنیت 
نهادهای امنیتی، به ویژه وزارت داخله 
ملی  امنیت  عمومی  ریاست  اما  است؛ 
به شکل موقت هرگاه تهدیدی متوجه 
یک فرد ]مقام های بلند پایه ی دولتی و 
باشد،  نهاد  یا  ملی[  شورای  نمایندگان 
قرار  خدمت شان  در  را  امکانات  بعضی 

می دهد.

داخله  وزارت  که  است  حالی  در  این 
نیروی ویژه ای را زیر نام تأمین امنیت 
امنیت  تأمین  برای  برجسته،  رجال 
مجلس  نمایندگان  و  دولتی  مقام های 
این  سخنگوی  صدیقی،  صدیق  دارد. 
وزارت گفت، نظر به امکانات و این که 
تهدید را مشخص کرده باشیم، به این 
رجال برجسته از دو تا چهار نفر محافظ 

و برخی امکانات دیگر می دهیم.
نیروهای  ملی  امنیت  ویژه ی  نیروهای 
برای  که  هستند  کار آزموده ای  و  نخبه 
بزرگ  تهدیدهای  برداشتن  میان  از 
آموزش دیده اند. اکنون چشم امید مردم 
این نیروها دوخته شده؛ اما در بسیاری 
حرفه،  برخالف  نیروها  این  حالت ها 
نگهبانان شماری از مقام های حکومتی 
ضیا الحق  جمله  از  سابق،  و  کنونی 
دبیرخانه ی  پیشین  رییس  امرخیل، 

کمیسیون انتخابات شده اند.

وزارت معارف: هزاران دختر از رفتن به مکتب محروم اند آگاهان نظامی: نیروهای ویژه ی امنیت ملی،
 نگهبانان مقام ها شده اند

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان 
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

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

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 
بوکینگ هوتل در سراسر جهان

خدمات اخذ ویزه
نرخ های گروپی

پائین ترین قیمت
انتقال تکت به آدرس شما به صورت 

رایگان

Tickets for Domestic and International 
Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
Address.آدرس: کارته سه-پل سرخ، پهلوی باختربانک، کابل افغانستان

0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
Peshgaman.travel@hotmail.com
Peshgaman.travel

E-mail:

Skype:       

1.
 
2. 
3. 
4.
5.
6. 

کابل-مشهد

کابل-تهران

مشهد-کابل

تهران-کابل

یکشنبه
7:30 صبح     
شنبه        
7:30 صبح      

یکشنبه
1 بعدازظهر   

شنبه
4 بعدازظهر   

دوشنبه
7:30 صبح     

چهارشنبه
7:30 صبح     

دوشنبه
3 بعدازظهر   

چهارشنبه
10 صبح

سه شنبه
7:30 صبح     

پنج شنبه
7:30 صبح     

سه شنبه
3 بعدازظهر   

پنج شنبه
4 بعدازظهر   


