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اگربهبارسافکرکردم،
باچکشبهسرمبکوبید

طرحیکپرسشعلمیازرییسجمهور
)تفاوتمیانحکومتداریویاغیگری(

عزیزه، مانند تمام زنانی که با او در حوزه ی دهم پولیس شهر 
کابل کار می کنند، از پوشیدن یونیفورم، بیرون از دفتر، بسیار 
یک  او  که  بدانند  همسایگانش  نمی خواهد  او  دارد.  وحشت 

پولیس است.
عزیزه برخالف اکثریت همکارانش که در داخل یک تریلر لق 
و کهنه می مانند و زنانی را که می خواهند در محوطه ی پولیس 
داخل شوند، تالشی می کنند، در واحد رسیدگی به شکایت های 
خانواده ها کار می کند و گاهی اوقات در رسیدگی به پرونده های 
می شمارد  خوش شانس  را  خودش  او  می کند.  کمک  جرمی 
که کمتر در معرض آزار و اذیت افسران جوان مرد قرار دارد؛ 
افسرانی که تقریبا به طور مداوم برای زنان تالشی کننده مزاحمت 

می کنند.
در یک روز بهاری، پنجره های تریلر کوچک زنان تالشی کننده 
باز بود و یک مرد پولیس سرش را در داخل فرو کرد و به یک 

همکار عزیزه که یک زن جوان بود، گفت: »مرا ببوس«...

»دههیتحول«افغانستان
بستهبهسربازانپیادهیطالبان
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دولت افغانستان برای مذاکرات صلح با طالبان آمادگی گرفته و طالبان نیز افرادشان 
را برای پیش برد گفت وگوی صلح با نمایندگان حکومت افغانستان، مشخص کرده اند. 
قرار است مذاکرات میان طالبان و نمایندگان حکومت در این نزدیکی ها آغاز شود. 
هر باری که سخن از صلح با طالبان به میان آمده است، این نگرانی در میان مردم، 
جوانان و زنان به وجود آمده که مبادا دست آوردهای سیزده سال اخیر؛ چون آزادی های 
اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و آزادی  بیان نادیده گرفته شوند و طالبان خواست  هایی 

را به دولت بقوالنند که این دست آوردها را قربانی کنند.
مهم ترین دست آورد سیزده سال اخیر، سروسامان گرفتن نظام سیاسی )دولت( و به 
وجود آمدن فضای باز و حمایت دولت از ارزش های جدید می باشند که با راه یافتن این 

دست آوردها به زندگی مردم، زمینه های تغییرات اجتماعی...

برشنا:مشکالتبیبرقی
تایکماهدیگرحلنمیشود
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انتقاد های  دنبال  به  روز:  اطالعات 
شهروندان کابل از بی برقی، مسئوالن شرکت 
برشنا اعالم کردند که حد اقل سه پایه ی برق 
شکسته اند  سالنگ  در  اخیر  برف کوچ های  در 
زمان  کابل، یک ماه  در  برق  و حل مشکالت 
که  کرده اند  امیدوری  ابراز  آنان  برد.  خواهد 
پایه های برق به زودی ترمیم و برق شهر کابل 

منظم شود.
نسیم گنجی، رییس شرکت برق برشنا دیروز 
از  اکنون برق شهر کابل  به بخدی گفت که 

در  افزود،  او  می شود.  تأمین  سروبی  برق  بند 
بیست و چهار ساعت در تمام نقاط شهر کابل، 
بیست درصد برق سروبی برای دو ساعت به 
طور نوبتی توزیع می شود تا مشکالت اولیه ی 

خانواده ها رفع شوند.
دارند،  تأکید  کابل  شهروندان  از  شماری  اما 
کمتر  ساعت   24 هر  در  شهر  این  در  اکنون 
از دو ساعت برق دارند و آن هم منظم نیست. 
در ظرف کمتر از دو ساعت، برق آن ها دو-سه 
بار پرچوی دارد و این مسئله شهروندان را از 

مشکل  با  زندگی  پیش برد  و  اقتصادی  نگاه 
برای  خانواده ها  و  دفاتر  است.  کرده  مواجه 
رفع مشکالت شان روزانه ده ها لیتر تیل را در 
پرهزینه   بسیار  جنراتورها مصرف می کنند که 

است.
گفت،  کابل  باشندگان  از  یکی  رحمت اهلل، 
مسئوالن شرکت برشنا اظهار داشته اند، ترمیم 
پایه های برق در سالنگ یک ماه وقت می برد 
و مشکل برق تا این مدت حل نخواهد شد. او 
واقعًا  برشنا  شرکت  و  حکومت  اگر  که  افزود 

ترمیم  کنند،  اقدام جدی  برای حل مشکالت 
سه پایه ی برق کمتر از یک ماه زمان می برد.

گفت،  برشنا  برق  شرکت  رییس  این حال،  با 
در حال حاضر سیستم انتقال برق وارداتی به 
شکل کل قطع است و ما تالش داریم تا در 
دو مرحله ی موقت و دایمی مشکالت بی برقی 
تیم های  افزود،  او  کنیم.  حل  را  کابل  شهر 
تخنیکی به محل اعزام شده و تا هفته ی آینده 
وارد  موقت  طور  به  وارداتی  برق  درصد   60

کابل می شود.

پاکستان  علمای  شورای  روز:  اطالعات 
صلح  گفت وگوهای  به  نسبت  را  موقفش 
ساخت.  مشخص  طالبان  و  افغانستان  بین 
مذاکرات  از  این شورا می گویند که  مسئوالن 
می کنند.  استقبال  طالبان  و  افغانستان  صلح 
نشده؛  آغاز  طالبان  با  رسمی  مذاکره ی  هنوز 
اما گفته می شود که این مذاکرات تا چند روز 
اشرفی،  طاهر  موالنا  شد.  خواهند  آغاز  دیگر 
در  دیروز  پاکستان  علمای  شورای  رییس 
این  پشتونخوا   خیبر  علمای  هیأت  با  دیدار 
کشور گفت، حکومت افغانستان و طالبان باید 

کنند.  حل  را  خودشان  بین  موجود  مشکالت 
مذاکرات  در  مي تواند  پاکستان  که  افزود  او 
صلح بین حکومت افغانستان و طالبان، نقش 
اساسی بازی کند. اشرفی گفت که افغانستان 
و پاکستان از چند دهه به این طرف از جنگ 
و ناامنی ها صدمه ی سنگینی دیده و حال الزم 
شود.  گفت وگو حل  از طریق  منازعه  تا  است 
که  شد  مطرح  حالی  در  اشرفی  اظهارات  این 
دو روز پیش یکی از فرماندهان ارشد طالبان 
گفت وگوهای  برای  عمر  مال  که  کرد  اعالم 
که گفت و گوهای  گفته  او  دارد.  آمادگی  صلح 

می شود  آغاز  کابل  از  آینده  هفته ی  در  صلح 
و در آن نماینده ی مال عمر نیز حضور خواهد 
اظهارات  مورد  در  حکومتی  مقام های  داشت. 
پیش تر  اما  نگفته؛  چیزی  هنوز  طالبان  مقام 
گفته  حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
آغاز  آینده  روزهای  در  طالبان  با  مذاکره  بود، 
شده  گزارش  این  از  پیش  هم چنان  می شود. 
بود، قرار است مذاکره بین دولت و طالبان در 
دیروز  این حال،  با  آغاز شود.  مارچ  ماه  اواسط 
یکی از اعضای شورا ی عالی صلح گفت، طرف 
این  رهبر  دولت، شخص مال عمر،  مذاکره ی 

گروه خواهد بود. او افزود، شورای عالی صلح 
و حکومت گام های مشترکی را برای آغاز این 

مذاکرات برداشته اند.
چند  در  غنی  جمهور  رییس  او،  گفته ی  به 
از  شماری  با  همین   برای  از  اخیر  هفته ی 
قومی  بزرگان  و  سیاسی  جهادی،  رهبران 
عضو  نورستانی،  علم  بانو  است.  داشته  دیدار 
فراهم  گفت،  جمهور  به  صلح  عالی  شورای 
شدن زمینه ی گفت وگو بین حکومت و طالبان 
در ماه مارچ، نتیجه ی تالش های چهارماهه ی 

حکومت بوده است.

در  ملی  اردوی  عملیات  در  روز:  اطالعات 
شورشی   35 کشور،  والیت های  از  شماری 
طالب کشته و 8 تن دیگرشان زخمی شده اند. 
وزارت  رسانه های  دفتر  ارسالی  خبرنامه ی  در 
است،  آمده  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  دفاع 
این تعداد شورشیان در 24 ساعت گذشته در 

قندهار،  غزنی،  کابل،  والیت های  مربوطات 
هلمند و بلخ کشته و زخمی شده اند.

بر اساس این خبرنامه، در این عملیات 3 میل 
کالشینکوف، یک میل تفنگچه، 2 مرمی توپ 
دی سی، یک ماین هاوان، 4 عدد بمب دستی 
نظامیان  به دست  نیز  موترسایکل  عراده   6 و 

خبرنامه  ادامه ی  در  آمده اند.  ملی  اردوی 
ماین  حلقه   59 عملیات  این  در  است،  آمده 
کشف  کشور  مختلف  نقاط  از  مختلف النوع 
بازداشت  نیز  نفر   4 آن  به  پیوند  در  و  خنثا  و 

شده اند.
اردوی  تصفیه ای  در جریان عملیات  هم چنان 

موتر  عراده  یک  و  دهشکه  میل  یک  ملی، 
شورشیان  موضع  و17  قرارگاه   5 صرف، 
طالب در 13 جریب زمین تخریب شده اند. در 
آمده است، در جریان  خبرنامه ی وزارت دفاع 
در  ملی  اردوی  نظامیان  از  تن  یک  عملیات، 

درگیری با طالبان کشته شده است.

از  هرات  پولیس  فرماندهی  روز:  اطالعات 
قاچاق  اتهام  به  ایرانی  بازداشت یک شهروند 
این  داد.  خبر  والیت  این  در  مخدر  مواد 
فرماندهی دیروز با نشر خبرنامه  ای اعال کرد، 

اصلی  باشنده ی  و  دارد  نام  نعمت اهلل  فرد  این 
کشور ایران است. 

گمرک  از  فرد  این  خبرنامه،  این  اساس  بر 
هرات  مرزی  پولیس  سوی  از  اسالم قلعه 

بازداشت شده است.
این فرد راننده ی یک موتر باربری بوده و شب 
دوشنبه هفته ی روان قصد داشته 21 کیلوگرام 
دهد.  انتقال  کشورش  به  هرات  از  را  تریاک 

مشترک  مرز  ایران  با  کشور  غرب  در  هرات 
دارد و در جریان سال های گذشته، شماری از 
شهرندان ایران در این والیت به اتهام قاچاق 

مواد مخدر بازداشت شده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر از دولت و تمویل 
کنندگان بین المللی کشور خواسته افراد مسلح 
نقض  را  بشری  حقوق  قوانین  که  غیرقانونی 
پیگرد  داشته اند، مورد  پشتوانه رسمی  و  کرده 
قرار گیرند. این سازمان که مقر آن در آمریکا 
زیر  صفحه ای   96 گزارش  انتشار  با  است، 
هشدار  بمیریم«  باید  ما  همه  »امروز  عنوان 
مسلح  گروه های  از  رسمی  پشتیبانی  که  داده 
غیرقانونی سبب نگرانی جدی از نقض حقوق 

بشر در افغانستان شده است.
دیده بان  آسیای  بخش  معاون  کاین  فلیم 
تمویل  و  افغانستان  بشر گفته: »دولت  حقوق 
از  فقط  امنی  نا  که  بدانند  باید  آن  کنندگان 
نیروهای  نمی آید،  میان  به  طریق شورشگری 
رسمی  پشتوانه  و  نیستند  که حسابده  فاسدی 
دارند نیز عوامل نا امنی هستند«. این گزارش 
اوت سال  ماه  از  نفر  با 125  حاصل مصاحبه 

2012 به اینسو است. 
مقام های  عینی،  شاهدان  با  گزارش  این  در 
فعاالن  و  خبرنگاران  محل،  بزرگان  دولتی، 
حقوقی، مسئوالن سازمان ملل، نیروهای افغان 
و بین المللی و قربانیان و خانواده های قربانیانی 
فرماندهان  های  »سواستفاده جویی  از  که 
مصاحبه  اند،  شده  متضرر  غیرقانونی«  مسلح 
همچنین  بشر  حقوق  دیده بان  است.  شده 

زورمندی«  مرد  »هشت  درباره  نیز  شواهدی 
که با پلیس، اطالعات و نیروهای شبه نظامی 
سو  از  سلسله ای  مسئول  و  اند  داشته  ارتباط 
استفاده ها در سال های اخیر شناخته شده اند، 

تهیه کرده است.
سو  موارد  که  می گوید  بشر  حقوق  دیده بان 
گروه  توسط  بشر  حقوق  نقض  و  استفاده 
طالبان و دیگر گروه های مسلح مخالف دولت 
شامل این بررسی نمی شود و این نهاد به طور 

جداگانه به آن پرداخته است.
عوامل نارضایتی های مردم

در  بشر  حقوق  دیده بان  سازمان  مسئوالن 
از  نشانه هایی  گزارش  این  که  می گویند  آسیا 
خشونت های دوامدار را مستند کرده که نشان 
عدالتی  گونه  هیچ  به  آن  قربانیان  می دهد 
از زمان  فلیم کاین می گوید  اند.  نیافته  دست 
شکست گروه طالبان در سال 2001، پیشرفت 
نهادهای  تقویت  زمینه  در  تاکنون  افغانستان 
حرفه ای قانونگذار و دادگاه ها که برای حقوق 
بشر مهم پنداشته می شود، محدود بوده است.

در اعالمیه خبری سازمان دیده بان حقوق بشر 
برای  کرزی  حامد  دولت  که  آمده  همچنین 
دادگاه  به  ناقضین  و  زورمند  افراد  کشاندن 
موارد  پرورش  سبب  روند  این  و  ماند  ناکام 
سواستفاده و افزایش نارضایتی مردم شد و به 

و دیگر گروه های مسلح  تقویت گروه طالبان 
ضد دولتی انجامید.

چندین  در  که  می گوید  بشر  حقوق  دیده بان 
ویژه  نیروهای  و  بین المللی  نیروهای  مورد 
غیرقانونی  مسلح  فرماندهان  از  امریکایی 
حمایت کردند. و این در حالی است که شواهد 
این  کارنامه های  از  مواردی  در  داده  نشان 
فرماندهان نیز آگاهی داشته اند. نیروهای ویژه 
امریکایی و نیروهای ناتو مستقر در افغانستان 
هنوز در مورد این گزارش دیده بان حقوق بشر 

چیزی نگفته اند.
اما دیده بان حقوق بشر در این گزارش از امریکا 
نام گرفته و گفته که این کشور باید قانونی را 
رعایت کند که وزارت خارجه و دفاع امریکا را 
از کمک نظامی به گروه های مسلح خارجی که 
حقوق بشر را نقض می کنند و امکان معافیت 

از مجازات آنها وجود دارد، منع می  کند.
امروز همه ما باید بمیریم

مورادی  از  بشر  حقوق  دیده بان  گزارش  در 
توسط  استفاده ها  سو  و  بشر  حقوق  نقض  از 
مسلح  گروه ها  رهبری  که  مشخصی  افراد 
است.  شده  یاد  دارند  عهده  به  را  غیرقانونی 
به چند مورد در  این گزارش  نمونه  به عنوان 
والیت های ارزگان، پکتیکا و قندهار و برخی 
دیگر از والیت ها پرداخته که موارد قتل و آدم 

ربایی نیز شامل آن است. یک شهروند والیت 
قندوز که گفته شده پدرش توسط یک فرمانده 
شبه نظامیان محلی در سال 2012 کشته شده 
است به دیده بان حقو ق بشر گفته است: »من 
رفتم پشت بام خانه، دیدم که افراد مسلح ما 
و  بود  نشسته  آنجا  پدرم  را محاصره کرده اند. 
گفت: کلمه ات را بخوان به خاطری که فکر 

می کنم امروز همه ما باید بمیریم«.
که  خواسته  نیز  داخله  وزارت  از  سازمان  این 
و  کند  منحل  را  مسلح  منظم  غیر  گروه های 
آنها را در برابر سو استفاده هایی که مرتکب 
شده اند، مسئول بشمارد. این سازمان گفته که 
در سفر ماه مارس غنی به واشنگتن، مقام های 
امریکایی باید مسئوالن افغان را زیر فشار قرار 
غیرقانونی  سواستفاده ها  زمینه  در  که  دهند 

افراد زورمند عدالت را برقرار کند.
غنی  آقای  می گوید  بشر  حقوق  دیده بان 
گامهای اولیه را برای حسابده بودن نیروهای 
نظامی برداشته اما به پشتوانه قوی بین المللی 
»امریکا  است:  گفته  سازمان  این  دارد.  نیاز 
انتصاب  در  طالبان  سقوط  از  پس  که  هم 
حاال  کرده  کمک  زورمندان  و  جنگ ساالران 
باید در تالشی بین المللی برای حذف ناقضین 
کند«.  سازماندهی  افغانستان  در  بشر  حقوق 

)بی بی سی(

برشنا:2
مشکالتبیبرقیتایکماهدیگرحلنمیشود
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غربِتحقوقبشر
درافغانستان

هادی صادقی
بیش از سیزده سال از تالش حکومت افغانستان و جامعه ی 
جهانی برای نهادینه ساختن حقوق بشر در افغانستان می گذرد؛ 
شیوه های  از  خبرهایی  که  نیست  روزی  هیچ  هم  هنوز  اما 
تکان دهنده ی جنایت، بدرفتاری و خشونت با زنان و کودکان 

در گوشه و کنار کشور شنیده نشود.
حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق اقلیت ها و در کل، حقوق 
بشر، اکنون به روندی ملول و مأیوس کننده در افغانستان تبدیل 
شده است. بیش از سیزده سال است که دولت افغانستان و 
جامعه ی جهانی برای تأمین ارزش های حقوق بشری مبارزه 
می کنند؛ اما هنوز هم وضعیت زنان و کودکان نسبت به دوازده 
سال پیش هیچ تفاوتی نکرده است. از بس که موارد خشونت 
و بدرفتاری با زنان و کودکان تکرار شده، دیگر اولویت حقوق 
و  سنگ سار  است.  شده  بشر  حقوق  تراژدی  به  تبدیل  بشر 
محکمه های صحرایی، گوش و گلو بریدن ها، تجاوز بر زنان و 
کودکان، خودسوزی، قطع انگشتان و دیگر شیوه های جنایت 
در  بشر  حقوق  بحث  موضوع  به  زنان،  و  کودکان  برابر  در 

افغانستان بدل شده است.
وقتی از حقوق بشر سخن می گوییم، پیش از این که ارزش، 
موارد  کند،  خطور  ما  ذهن  در  بشری  حقوق  رفتار  و  زندگی 
و شیوه های مختلف جنایت علیه زنان و کودکان در ذهن ما 
مجسم می شوند. این امر نشان می دهد که هنوز حقوق بشر 
مردم  ذهن  در  بشری  حقوق  رفتار  و  ارزش  یک  مثابه ی  به 
افغانستان نهادینه نشده و تمام بگومگوها در جهان بیرونی و 

ذهنی مردم افغانستان، واکنشی می باشند.
با  بدرفتاری  و  تازه ی خشونت  موارد  روز شاهد  متأسفانه هر 
زنان و کودکان و انتشار گزارش های حاکی از بد ترشدن اوضاع 
هستیم. بد بختی این جاست که این وضعیت به سمت منفی در 
حرکت است و هیچ روزنه ی امیدی به چشم نمی خورد. وضعیت 
حقوق بشر در کشور رو به وخامت است و چالش های فراروی 
آن به دلیل بی ثباتی ها، آینده ی نامعلوم و از همه مهم تر، روند 

رو به رشد افراطیت و دگم اندیشی، روز به روز فربه تر می شود.
و  شهرها  در  خیابانی  بی پناه  و  مظلوم  کودکان  همه روزه 
و  جنسی  تجاوز  مورد  مردان  سوی  از  افغانستان  روستاهای 
آن ها  نحیف  صدای  رسانه ای  نه  که  می گیرند  قرار  استثمار 
را می شنود و نه نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی و 
فرهنگی یا مسئوالن دولتی مظلومیت آن ها را می بینند. این 
سنت های  قبیله ای،  کور  باور های  دارد.  گوناگون  عوامل  امر 
جاهالنه،  فرهنگ مرد ساالرانه، بی نظمی ها و وجود گروه های 
فقر  قانون،  حاکمیت  ضعف  محلی،  زورمندان  و  خودسر 
و  زنان  علیه  خشونت  اصلی  عوامل  جمله ی  از  بی سوادی  و 

کودکان در کشور می باشند.
در این میان، شاید ضعف سیستم های عدلی و قضایی و برخورد 
با عامالن تجاوز و  امنیتی و قضایی کشور  نهادهای  سست 
تجاوز های  افزایش  در  دیگر  عامل  هر  از  بیش تر  بدرفتاری، 
تجاوز  موارد  بیش تر  باشد؛ چون  اطفال محسوس  بر  جنسی 
و بدرفتاری بر کودکان در شهرها و مناطقی اتفاق افتاده که 
آن جا ها  در  و قضایی  نهادهای عدلی  و  دارد  دولت حاکمیت 
فعال می باشند. لذا در افزایش این امر، سستی نهادهای عدلی 
آن ها  به  جنایت ها،  این  عامالن  محاکمه ی  برای  قضایی  و 
جسارت داده است. فرهنگ معافیت از مجازات، باعث شده که 
نقض حقوق بشر و بد رفتاری با زنان و کودکان به یک رویه ی 
عادی در رفتار بخشی از مردم افغانستان بدل شود و هیچ گاهی 

در رفتارهای شان به معیارهای حقوق بشری توجه نکنند.
بنابراین، باید گفت که مسئوالن امنیتی و نهادهای عدلی و 
قضایی، در این راستا به صورت جدی اقدام کنند  و سرسختانه 
در برابر مسببان این جنایت ها ایستادگی کرده و در محاکمه ی 
آن ها بر هرگونه تسامح و مالحظات خط بکشید و قاطعانه و 
سرسختانه با آن ها برخورد کنند، تا بیش از این، همه روزه شاهد 
گزارش های تکان دهنده از تجاوز بر شأن انسانی و نقض حقوق 

بشر در کشور نباشیم.
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افغانستان گفته  آغاز آن چه »دهه ی تحول« )2024-2015(  در 
جدیدی  حکومت  شده اند،  بیرون  خارجی   نیروهای  می شود، 
داخلی  شورشیان  با  پاکستان  انجام،  سر  شده،  مستقر  کابل  در 
برخورد می کند و جنبش های اسالم گرای خشونت آفرین افزایش  
یافته اند، نیاز فوری ای به درک و فهم برخورد و تعامل شورشیان 
اغلبا  تحلیل گران  و  رسانه ها  دارد.  وجود  روستایی  اجتماعات  با 
نظامی  مراتب  سلسله  پایین  سطح  سربازان  وشرایط  وضعیت  از 
غافل  می دهند،  تشکیل  را  جنبش  این  بزرگ  بخش  که  طالبان 
مانده اند. مصاحبه های که با سربازان پیاده ی طالبان ما در اوایل 
سال 2014 در والیت های هلمند و هرات انجام دادیم، دریافت 
نارضایتی های  پول،  طالبان  صفوف  به  آنان  پیوستن  عامل  که 
محلی و در درجه ی سوم با فاصله زیاد، ایدیولوژی است. در عین 
زمان، مردم روستاها که مدت ها مجبور به میزبانی از شورشیان 
و  شرایط  در  آنان  و  دارند  کلیدی  نقش  صلح  روند  در  بوده اند، 
ارزیابی  دیگر  بار  را  گزینه ها  تغییر،  حال  در  سرعت  به  اوضاع 

می کنند. 
جنبش پراگنده 

درگیر  گروه های  تمام   1990 دهه ی  در  گروه  این  که  زمانی  از 
جنگ را مقهور خود ساخت و حکومت داری اسالمی نوع خودشان 
به شکل  طالبان  ارشد  رهبری  کردند،  اعمال  مردم  بر  زور  با  را 
حیرت انگیز ثابت مانده است. اما در پایین زنجیره ی فرماندهی و 
در مناطق مختلف افغانستان، سربازان تازه جذب شده ی طالبان، 
از جهاد در برابر شوروی چیزی در حافظه ندارند و عالقه ی اندکی 

به ایدیولوژی طالبان دارند. 
نارضایتی های  کمتر،  حدودی  تا  و  اقتصادی  انگیزه های  اکنون، 
محلی شورشیان را کنار هم نگهمیدارد و این انگیزه ها جاگزین 
ادعاهای  است.  شده  دینی  سیاسی  حکومت  برپایی  انگیزه ی 
تأسیس حکومت اسالمی و جهاد با کافران خارجی برای تبلیغات 
و توجیه خشونت هم چنان باقی ست، اما تقریبا همه ی کسانی که 
ما با آنها صحبت کردیم گفتند که سربازان پیاده ی طالبان فقط 

دنبال منافع شخصی شان هستند. 
از  اندکی  خیلی  تعداد  که  می دهند  نشان  ما  مصاحبه های 
جنگجویان طالبان یا نیروهای حکومتی باور دارند که این شورش 
جنگی برای تغییر حکومت یا بیرون راندن نیروهای خارجی است. 
به جای آن، پنهان زیر ایدیولوژی و ترس، شبکه های زیرزمینی 
جنایت کاران و مقام های حکومتی سازش کرده با طالبان، با آنان 
کنترل  از  بیرون  »تجارت«  و  مناطق  از  تا  می کنند  همکاری 
و  بحران  این  مداوم  سال های  جریان  در  ببرند.  سود  حکومت 
به هدفی  رسیدن  برای  وسیله ای  زمانی  که  مالی  منابع  منازعه، 
این دالیل،هر  به  است.   تبدیل شده  به هدف  خود  اکنون  بود، 
پیشرو،  دهه ی  در  طالبان  ارشد  رهبران  با  مصالحه  روند  نوع 
انگیزه های سربازان پیاده ی طالبان برای جنگ را نیز از بین ببرد. 

»تریاک طالبان را شاه می سازد« 
و  می کند  تولید  را  جهان  تریاک  درصد   90 از  بیشتر  افغانستان 
را تشکیل  ناخالص داخلی  تولید  بر اساس تخمین ها، 20 درصد 
کار  و  استخدام  منبع  تن،  هزار   400 از  بیشتر  برای  و  می دهد 
است. این تعداد، از شمار نیروهای مسلح افغانستان بیشتر است. 
هلمند، جایی که تخمینا 49 درصد تریاک افغانستان یا بیشتر از 
اقتصاد محلی  در  تولید می شود،  آن  در  تریاک جهان  یک سوم 
نیروی غالب است. یک گزارش اخیر ملل متحد، نشان می دهد 
 17 افغانستان  تریاک  حاصل   2014 سال  تا   2013 سال  از  که 
درصد رشد داشته و این رشد، تاکنون باالترین حاصل  ثبت شده 
است. در سال قبل، از 2012 تا 2013، این کشور شاهد 36 درصد 
افزایش در تولید تریاک بود که ارزش آن باالتر از 3 میلیارد دالر 

برآورد می گردید. 
در  متحده  ایاالت  صلح  انستیتوت  تحقیق  در  پیتر،  گریچین 
مردم  از  بسیاری  می کند:»برای  استدالل  چنین   ،2009 سال 
بزرگترین  اقتصادی،   بی ثباتی  و  جرایم  افغانستان،   روستانشین 
این گونه  او  خود.«  نفس  به  شورش  نه  می شود،  پنداشته  تهدید 
پروژه   این  در  که  کسانی  درصد   80 از  می دهد:»بیشتر  ادامه 

طالبان  فرماندهان  که  دارند  باور  شدند،   )survey( سروی 
یا  مذهب  نه  می جنگند،  خود  منافع  برای  اکنون  جنوب،  در 
نظر می رسد که  به  این مطالعه،  از  بعد  ایدیولوژی.« شش سال 

این نگاه همواره بیشتر از پیش رشد کرده است. 
خطرناک  مرگ باری  شکل  به  تریاک  اقتصاد  برابر  در  مقاومت 
 2014 سال  نومبر   13 تاریخ  به  نیوز  طلوع  گزارش  یک  است. 
می گوید که یک کارمند گمرک در میدان هوایی کابل به دلیل 
بریده  گردن  و  اختطاف  مخدر،   مواد  قاچاق چیان  دادن  گزارش 
شده  و بعد سر این کارمند زن، به خانواده اش فرستاده شده بود.  
در مناطق روستا و والیات دوردست، مجازات برهم زدن تجارت 
مواد مخدر نسبت به پایتخت، خیلی خطرناک تر و عمیق تر است.  
سهم گرفتن در اقتصاد تریاک یا رضایت نشان دادن به جریان 
طالبان  کنترل  زیر  مناطق  دهقان های  به  واقع بینانه  جواب  آن، 
مراحل  در  دست کم  تریاک،  تولید  زدن  برهم  حالیکه،  در  است، 

اولی، سبب قدرت مندتر شدن طالبان می گردد. 
وقتی که از یک جنرال دولت افغانستان درباره ی آینده ی پیوستن 
پاسخ  در  او  شد،  پرسیده  افغانستان  دولت  به  محلی  طالبان 
می آورند.«  دست  به  پول  من  برابر  ده  باالرتبه،  گفت:»طالبان 
او توضیح داد که تا زمانی که طالب بودن اینقدر سودآور باشد، 

پیوستن به حکومت بی معناست. 
هر  بدل  در  مخدر   مواد  قاچاق بران  از  طالبان،  »فرماندهان 
عبور می دهند، صدهزار  آنها  کنترل  زیر  منطقه ی  از  که  موتری 
روپیه ی پاکستانی )981 دالر( می گیرند. پس چرا آنان به حکومت 

بپیوندند؟ آنان شاه مناطق خود هستند.«
هلمند  والیت  در  افغانستان  استخبارات  باالرتبه ی  افسر  یک 
گفت:»به سه دلیل جنگ در هلمند، هرگز پایان نخواهد یافت«: 
بندی.  مالیات  و  معادن،  غیرقانونی  استخراج  مواد مخدر،  قاچاق 
طالبان برای دهقانان مواد مخدر، صاحبان کارخانه های هیروئین، 
قاچاق بران و انواع کارهای غیرقانونی مکان امن فراهم می کنند 
و تعدادی زیادی را به خاطر به دست آوردن منافع مالی بیرون از 

حکومت، گردهم می آورند. 
جمع آوری مالیات از مردم محل

دارد  عشر(  و  )زکات  خیریه  وجوه  نقش  بر  خاصی  تأکید  اسالم 
و طالبان از آن، به مثابه منبع مهم درآمد خود استفاده می کنند. 
با آنکه در اسالم این مالیات برای کمک به فقیران منظور شده 
نیز  جهاد  برای  را  آن  مصرف  اسالمی  علمای  از  بعضی  است، 

توجیه می کنند. 
نوع  این  هردوی  از  طالبان  که  کردند  تأیید  مصاحبه شوندگان 
که  دریافتیم  ما  می کنند.  استفاده  گسترده ای  شکل  به  مالیات 
حکومت  ناکامی  مالیات ها  این  اینکه  از  روستانشینان  از  بعضی 
به  دیگر،  بعضی  برای  اما  بودند،  خشم گین  می کرد،  ثابت  را 
ابهام  بود.  طالبان  مذهبی  و  سیاسی  صالحیت  تقویه ی  معنای 
بین »مالیات اسالمی« و »پول حفاظت« یا »اخاذی/باج گیری« 
پرداخت  که  گفتند  پاسخ دهندگان  می شود.  تمام  طالبان  نفع  به 
سودآور  پروژه های  دیگر  یا  و  تجارت ها  بر  حمله  از  مالیات ها، 
یا حکومت« جلوگیری می کند.  از سوی »جنایت کاران، طالبان، 
طور  به  بین المللی  توسعه ای  پروژه های  یا  حکومتی  برنامه های 
خاص به خاطر گرفتن مالیات هدف قرار می گیرند. در عین زمان، 
پیش از آغاز عملیات ها، ناگهان مالیات های خاصی بر مردم محل 

وضع می گردند. 
چندین تن از کسانی که ما با آنها صحبت کردیم، دلیل پیوستن 
تا  توصیف کردند،  را »طالبان خودی شدن«  به شورشیان  شان 
از اعمال خواست  های »طالبان بیرونی« بر خود جلوگیری کنند. 
و  است  قبیله   بزرگ  یک  فرزند  که  مستعار(  )نام  امین  کوچی 
خودش نیز، بزرگ قبیله اش است، گفت که او از مردان قبیله اش 
که  تندرو  خیلی  طالبان  از  شان  اجتماع  حفظ  برای  که  خواست 
مذهبی  اصول  می خواهند  و  می کنند  وضع  اضافی  مالیات های 
او  بپیوندند.  به طالبان  کنند،  آنان تحمیل  بر  را  فرهنگی خود  و 
گفت:»ما جنگجویان ایدیولوژیک نیستیم. من گروهی از جوانان 
دهکده ام را مسلح ساختم تا در صفوف طالبان خدمت کنند. ما 

به این دلیل در فعالیت های طالبان سهم می گیریم که از حضور 
دایمی طالبان بیرونی در روستای خود جلوگیری کنیم. بسیاری 
می تواند سبب  آنان  و حضور  وبی رحم هستند  طالبان وحشی  از 
آسیب ها و خسارات سنگینی شوند- هم  آسیب های مالی و هم 

درگیری و منازعه.«
پولیس  واحد  یک  تشکیل  در  کمک  با  او  که  گفت  کوچی  اما 
محلی در منطقه اش از حکومت نیز حمایت می کند. او گفت که 
مردان  طرف ها  یکی  از  اگر  طرف،  دو  هر  با  ارتباطش  دلیل  به 
بدون  سازد.  آزاد  را  آنان  می تواند  کنند،  را دست گیر  او  روستای 
او به حیث  یا در حکومت،  داشتن نقش رسمی در میان طالبان 
یک بزرگ قبیله خود را باالتر از وابستگی به طالبان یا حکومت 
به  قبیله آن است که  بزرگ  به حیث یک  او  می داند. مسئولیت 
شرایط  در  کند.  کار  آنان  رفاه  و  سود  به  قبیله اش  از  نمایندگی 
اخالقی  اعتبار  هیچ  حکومت  نه  و  شورشیان  نه  که  نامطمئن، 
ندارند، جوامع روستایی برای امنیت و معیشت خود، روابط خود را 

با تمام تقسیم بندی های گروهی افزایش می دهند. 
اقتصاد شورش در »دهه ی تحول« 

مواد مخدر و جمع آوری زکات و عشر، منبع سنتی درآمد طالبان 
هستند، اما افزایش منابع تمویل بین المللی به خاطر قراردادهای 
ایجاد  تازه ای  منبع  توسعه ای،  پروژه های  ناتو  نیروهای  تدارکات 
کرد.  رشد  بین المللی  تالش های  افزایش  با  هم زمان  که  کردند 
این منابع از سال 2009 به بعد،  خیلی خوب مستندسازی شده اند، 
در  اند.  شده  برداشته  اندکی  گام های  آن  از  جلوگیری  برای  اما 
مناطق  در  برق   )Bill( صورت  حساب های  طالبان  زمان،  عین 
زیر کنترل شان را نیز جمع آوری می کنند. آنتن های تلفن بدون 
دادن پول به شورشیان، نصب شده نمی توانند. نگهبابان برج های 
مراقبت از سوی طالبان معرفی می شوند و با ساخت و جاسازی 
مواد منفجره آشنایی دارند. افغانستان از مواد معدنی غنی است که 
ارزش آن سه تریلیون دالر تخمین شده است و شورشیان در صدد 

کنترل مناطقی اند که می توان از منابع معدنی آن استفاده کرد. 
یکی از فرمانده طالبان به نام رحمان که در ماه جنوری 2014 
مصاحبه اش،  جریان  در  پیوست،  دولت  به  جنگجویش   15 با 
دیگر  کشور  هیچ  از  ما  جنگ،  سال   4 جریان  تمام  گفت:»در 
سوی  از  می شد  مصرف  که  افغانی ای  هر  نشدیم.  پول  خواستار 
ما  به  امنیتی  مقام های  و  بزرگ  امنیتی  شرکت های  روستاییان، 
داده می شد تا بر آن ها حمله نکنیم.« یک فرمانده دیگر طالبان 
در والیت هرات گفت که هر پروژه ی برنامه ی هم بستگی ملی 
که در ولسوالی زیر کنترل او تطبیق شده، ده درصد پول آن به 
یک فرمانده طالبان داده شده است. پس از آنکه 106 میلیارد دالر 
امریکایی برای بازسازی افغانستان به مصرف رسیده است، باید از 
خود پرسید که چه مقداری از این پول به جیب شورشیان ریخته 
است و با گام گذاشتن این کشور به دهه ی تحول، این پول ها چه 

تأثیری بر توسعه ی این کشور خواهند گذاشت. 
زندگی  دنیایی  در  طالبان،  نظام  مراتب  سلسله   جنگجویان  اکثر 
می کنند که از دنیای مهاجمان انتحاری یا از دنیای خلوت رهبری 
ارشد آن، خیلی فاصله دارد. طالبان جهادی دهه ی 1990 که در 
برابر سوءاستفاده های جنگ ساالران ایستادند، اکثرشان یا مرده اند 
فعالیت های  توسط  جنبش  این  اما  می کنند.  زندگی  خفا  در  یا 
به  آن  بردن  بین  از  برای  که  بدرفتاری های  و  جنایت کارانه 
نسل  امروز،  طالبان  است.  شده  نگهداشته  زنده  بود،  آمده  میان 
جدیدی هستند که در سراسر کشور پراگنده اند و طمعه قراردادن 
مردم محل و بااستفاده از نام ترسناک این سازمان، دنبال منافع 

کوته بینانه ی خود می گردند. 
مشکل  اما  گردد،  آغاز  رهبری  سطح  از  باید  صلح  تالش های 
پیچیده تر در برابر صلح پایدار لجام زدن به فعالیت های اقتصادی 
غیرقانونی ناشی از شورش گری است. یک روند پایدار صلح باید 
متوجه خالیگاه میان رهبری طالبان و پیاده سربازان طالبان باشد، 
نگهداشته  زنده  را  جنبش  این  که  را  جنایت کاران  شبکه های 
قدرت مند  بازیگران  بین  که  روستانشیانی  به  و  گیرد،  نظر  در 

گیرمانده اند، توجه کند. 
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سوال: جاللت مآب محترم، وزیر پول های بی زبان! شنیده ایم یکی از معینان وزارت شما 
تقریباً 50 میلیون دالر را گرفته و برو که نمیری، آیا راست است؟

جواب: به  نام تمویل کنند  گان و حامیان دموکراسی در افغانستان! من شخصاً معتقدم 
که 50 میلیون دالر به زبان آسان گفته می شود؛ اما در عمل بسیار پول است. خدا شاهد 
است که اکثریت مردم افغانستان وقتی 50 میلیون دالر را خواب ببینند، فردایش حتمًا 
کدام نذر و خیرات می کنند. در قسمت معین صاحبی که گفته می شود 50 میلیون دالر را 
از وزارت کشیده و با خود برده، باید گفت که خوش بختانه این معین صاحب موفق نشده 
50 میلیون دالر را کامل با خود ببرد. او از مجموع 50 میلیون دالر، 45 میلیونش را برده 
و گزارش ها حاکی از آن اند که 5 میلیونش هنوز از کشور خارج نشده و مقام های کشفی 
ما عملیات ویژه ای را برای کشف محل اختفای این پنج میلیون دالر راه اندازی نموده اند. 

تصور من از وضعیت این است که در آینده ی نزدیک خبرهای خوب خواهیم شنید.
سوال: جاللت مآب وزیر صاحب، اگر ممکن است، کمی در مورد گذشته و شخصیت 

این معین دزد خود معلومات بدهید، آیا می دهید؟
جواب: چرا نه؟ من همیشه دوست دارم معلوماتی را که دارم، به دیگران هم بدهم، 
همیشه هم داده ام، به شما هم می دهم. معین صاحبی که حاال دیگر معین نیست و 
بود.  امریکا تحصیل کرده  بود. در  روی هم رفته دزد شده، یک شخصیت بسیار حلیم 
با.... رهبر جهادی خویشاوندی دارد. من هر وقت او را می دیدم، همیشه دعا می کردم 
که کاش پسر من مثل او حلیم و باشخصیت بار بیاید. اگر راستش را بخواهی، حاال از 
دعاهایم پشیمانم. حاال شب و روز پیش خدا دعا می کنم که دعاهای قبلی مرا قبول 
نکند. هرچند که پسر من فعاًل در بریتانیای کبیر مشغول زندگی است. از طرف روز 
مکتب می رود. بریتانیای کبیر مثل ما صنف دوازده ندارد، مگر به حساب ما، پسر من 
حاال صنف دوازدهم شده است. گفتم که از طرف روز مکتب می رود؛ اما از طرف شب 
او شکایت می کند،  از دست  زیاد معلوم نیست. هم مادرش هروقت که زنگ می زند 
هم خودم هر شب که به مبایلش زنگ می زنم، رخ نمی شود. به هر صورت... معین 
صاحب در گذشته بسیار آدم متواضع، متجانس، محترم و خوش برخورد بود و من واقعًا 
دلم می خواست پسرم مثل او شخصیت پیدا کند. در این اواخر، موهایش را سیاه رنگ 
می کرد و چشمانش را هم سرمه می کشید. او داعش شده بود و ما خبر نداشتیم. در 
حقیقت، 50 میلیون دالر را معین صاحب به عنوان یک معین نه، بلکه به عنوان یک 

داعش دزدیده و رفته است.
سوال: تشکر وزیر صاحب از این که تالش می کنید همه چیز را به نام داعش ختم کنید. 

احتمال این که داعش در وزارت شما رخنه کرده باشد، چه قدر است؟
جواب: داعش ایتو یک چیزی است که بی خبر وارد می شود. کسی نمی فهمد که داعش 
چه وقت وارد می شود و چه وقت خارج؟ ما تالش خود را می کنیم تا از نفوذ داعش در 
وزارت خود جلوگیری کنیم. فعاًل سه پروژه است که میان فالنی قوماندان صاحبان به 
کش است. هر کدام تالش دارد که پروژه به پسرش برسد؛ چرا که پروژه بسیار چاق و 
چرب است. احتمال این که این پروژه ها عملی نشود، زیاد است. اگر طبق دیپلماسی های 
پنهان مافیایی به این قضیه نگاه کنیم، ما می ترسیم که وزارت ما بدنام شود. چرا که اگر 
پروژه ها از چنگ ما رفت، ما مجبوریم یک بهانه برایش پیدا کنیم. فعاًل هیچ بهانه  ای 
جورآمد  خود  میان  منافقین  هرکجا  شد،  ناتوان  دولت  هرکجا  نیست.  داعش  از  بهتر 
نتوانستند، هرکجا دزدی و قتل و اختطاف شد، نام از داعش بد می شود. همه می گوید 
کار داعش است. همین چند روز پیش 31 برادر هزاره ی ما را ربودند، همه تالش داشتند 
نام داعش را بد کنند. حقیقت چیز دیگری است. حتا این بی شرمان می خواستند که 
برف کوچ های پنجشیر و بامیان و بدخشان را نیز به پای داعش حساب کنند؛ اما خدا خیر 
بدهد رییس صاحب را که گفت اگر این کار را بکنید، آبروی کل ما می رود. سپس این 
کار نشد. بناًء فعاًل زود است که بگویم داعش در وزارت ما رخنه کرده یا رخنه نکرده؟ 

کرده گی و نکرده گی اش تا فی الحال معلوم نیست.
سوال: وزیر صاحب محترم! ببخشید! جاللت مآب وزیر صاحب محترم! چندی پیش 
شایعه شد که وزیر فوتبال کشور به خاطر پیروزی در مسابقه میان تیم ملی افغانستان و 
تیم ملی سوریه، به صورت مرموزی خودکشی کرده است، یعنی گردنش را بریده است. 

شما کدام گفتنی دارید؟
جواب: اول باید عرض کنم که شما رسانه ها همه چیز را یاد می گیرید، اما احترام را نه! 
ده ماه پیش فرمان صادر شد که همه ی وزیران کابینه را باید جاللت مآب بگویید؛ اما 
دیده می شود که هنوز یاد نگرفته اید. دوم، وزیر فوتبال کشور اندیوال بسیار شیرین من 
بود. ما هردو در دوران جهاد پا به پای... قوماندان جهادی رفتیم و جنگیدیم. او هرچند در 
هیچ رشته ای تحصیل نکرده بود؛ اما خدابیامرز خیلی فوتبال را دوست داشت. اصاًل قرار 
نبود تیم ملی افغانستان به خاطر مالحظات سیاسی، تیم ملی سوریه را ببرد. به نظر من 
وقتی بچه های تیم ملی حرف وزیر صاحب را نشنیده گرفتند و به تیم ملی سوریه گول 
زدند، دولت سوریه از این ناحیه آزرده خاطر شده و چون از اول توافق شده بود که ما به 
آن ها ببازیم، شک نیست که ابوبکر البغدادی کدام نفرش را دستور داده باشد که وزیر 
فوتبال ما را بکشد. یعنی طوری گردنش را ببرد که مردم فکر کنند او خودش، گردن 

خود را بریده و سرش را از تنش جدا نموده است. 
سوال: به عنوان آخرین سوال، می خواهم بدانم که داعشی ها از هم دیگر فرق دارند یا 

همه جا یک رقم داعش دارند؟
جواب: طوری سوال می کنی که من خودم داعش باشم. ههههههههههه...

تاجایی که من می دانم، در دیگر کشورها، هرجایی که داعش رسیده، جهادالنکاح هم 
افغانستان،  اما در  اند.  رسیده، تکلیف دختران و زنان همان منطقه را مشخص کرده 
درست است که کل چیز را به پای داعش ختم می کنند، منتهی هیچ او قدر بی غیرت 
نیست که دختر یا عروس یا زن خود را ببرند که جهادالنکاح را عملی کند. فرق عمده اش 
همین است. یعنی درست که خیلی ها خود را داعش می گیرند، اما حقیقت این است که 

آن ها همان طالبان دزد پدرنالد است که خود طالبان هم از آن ها می شرمند.

خبرنگار ناراضی

مصاحبهباجاللتمآب!

هادی دریابی منبع: فارن پالیسی برگردان: جواد زاولستانی نویسنده: جمز ویر، حکمت اهلل اعظمی
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عزیزه، مانند تمام زنانی که با او در حوزه ی دهم پولیس شهر کابل 
کار می کنند، از پوشیدن یونیفورم، بیرون از دفتر، بسیار وحشت دارد. 

او نمی خواهد همسایگانش بدانند که او یک پولیس است.
عزیزه برخالف اکثریت همکارانش که در داخل یک تریلر لق و 
کهنه می مانند و زنانی را که می خواهند در محوطه ی پولیس داخل 
شوند، تالشی می کنند، در واحد رسیدگی به شکایت های خانواده ها 
کار می کند و گاهی اوقات در رسیدگی به پرونده های جرمی کمک 
می کند. او خودش را خوش شانس می شمارد که کمتر در معرض 
آزار و اذیت افسران جوان مرد قرار دارد؛ افسرانی که تقریبا به طور 

مداوم برای زنان تالشی کننده مزاحمت می کنند.
در یک روز بهاری، پنجره های تریلر کوچک زنان تالشی کننده باز 
بود و یک مرد پولیس سرش را در داخل فرو کرد و به یک همکار 
عزیزه که یک زن جوان بود، گفت: »مرا ببوس«. زن جوان گفت 
»من به او گفتم »نه««. او با لحنی که گویا شوخی کرده باشد؛ اما 
در واقع حرفش برندگی داشت، گفت: »تا زمانی که رویت را دندان 

نگرفته ام، نمی روم«.
زن ]از روی شرمندگی و ناچاری[ به زمین نگاه کرد. هیچ سیستم 
قرار  اذیت  و  آزار  مورد  که  پولیسی  زنان  شکایت  برای  محرمانه 
می گیرند، وجود ندارد. مقام های ارشد پولیس هیچ شکایتی از زنان 
را به خاطر نه آوردند که رسما دنبال شده باشد و مشکالت دست 

کم گرفتند.
مدینه،  شوند.  تسلیم  تا  گرفته اند  قرار  فشار  تحت  زنان  از  برخی 
پولیسی در شرق افغانستان که بیست و یک سال دارد و به خاطر 
حفظ امنیتش اجازه می دهد صرف نامش گرفته شود ]تخلصش 
ذکر نشود[، گفت: »زنان خوب به انجام کارهای بد وادار می شوند«.

نوریه صدیقی، رییس عزیزه، که حدود پنجاه سال دارد، اطالعات 
به  پولیس  داخل  در  ترتیبات فحشا  مورد  در  را  قابل مالحظه ای 
اشتراک گذاشت. او در مورد معاش پولیس گفت: »معاش خیلی 

پایین است«. وی گفت که یک زن می تواند در بدل یک بار سکس 
نیم معاش یک  مبلغ،  این  آورد.  به دست  دالر  تا 200  دالر   100
ماهه یک افسر پایین رتبه پولیس زن است. نظر به گفته ی دو تن 
از زنان پولیسی که برای نوشتن این مقاله با آن ها مصاحبه شده 
است و مقام های غربی که با پولیس همکارند، گاهی زنان پولیس 
سال خورده، نقش رییس فاحشه خانه را بازی کرده اند و جوان ترها 
نیروها  این  از  یا خارج  پولیس  نیروهای  برای مردان در داخل  را 

تدارک دیده اند.
مصاحبه ها نشان می دهند که بسیاری از زنان پولیسی که میدانند 
مهارت های مفید کمتری دارند و در مورد این که چگونه حرفه ای 
رفتار کنند آموزش ندیده اند، در برابر فشارهای سکس آسیب پذیر 
اند. آن ها برای مردان ارشد اهداف آسانی اند؛ مردانی که می توانند 
معاش آن ها را نپردازند یا آن ها را در وظایف دور از خانه های شان 

بگمارند و بنا براین، زنان پولیس از شکایت می ترسند.
ده سال قبل، عزیزه دو برادرش را که به نیروهای امنیتی پیوستند، 
دنبال کرد و به امید این که برای کمک به خانواده اش پول کافی به 
دست آورد، در پولیس ثبت نام کرد. در نخستین سال های حکومت 
رییس جمهور کرزی، افغانستان سرشار از امید بود. زنان در شهرها 
دیگر برقع نمی پوشیدند و حس گسترده ای از یک آغاز جدید وجود 
یک  برایم  بودن[  ]پولیس  زمان،  آن  »در  گفت:  عزیزه  داشت. 

وظیفه ی بسیار خوب و پاک می نمود«.
سپس، شوهرش در اثر سرطان درگذشت و او باید زن و کودکان 
برادرش را که معتاد مواد مخدر است، درک می کرد. هرچند او دو 
برابر تمیزکاران وزارت معارف کمایی می کند؛ اما معاش ماهانه 240 
دالری او اصال کافی نیست. پس از پرداخت 100 دالر به عنوان 
اجاره و 80 دالر مصرف برق، به ندرت بیش از 60 دالر برای غذا، 

دوا و لباس باقی می ماند.
عزیزه با اشاره به کلبه ی تاریک دو اتاقه، جایی که او در یک محل 
ساخت و ساز نیمه کاره زندگی می کند، گفت: »این خانه یک زن بیوه 
است«. خارج از خانه، فنر یک تخت خواب شکسته وجود دارد که 

میان بوری های پاره شده ی سمنت انداخته شده است، نویدی برای 
ساخت و سازی که هرگز تحقق نیافته بود. بوی زننده ی شاش و شیر 

ترش در خانه پخش شده است. 
روز جمعه بود، روزی که او مرخص بود و او دروازه ی تنها کمدش 
را باز کرد تا دارایی های با ارزشش را نشان دهد. یونیفورم پولیسش 
را در یک پالستیک پیجانده بود تا از گرد و خاک بی امان محفوظ 
بماند. گواهی نامه های حضورش در سیمینارهای پولیس را نشان 
داد و توصیف کرد که کدام مقام ریاست کدام مراسم را برعهده 
تا این که عکسی از یک دختر  ادامه داد  داشت. به جستجویش 
هشت ساله ی زیبا را یافت که لبخند می زد. عزیزه گفت: »دخترم 

است«.
برادرش  با  باید  می شود  بیوه  زن  یک  وقتی  »این جا،  گفت:  وی 
شوهرش ازدواج کند و من نپذیرفتم«. این یک لحظه ی استقالل 

بود؛ اما به زودی به لحظه ی غم انگیز تبدیل شد.
ندارد،  بود عزیزه اخالق  نتیجه رسیده  این  به  مادر شوهرش که 
وقتی او فرصت محترم بودن را نپذیرفت، کودک را از او گرفت. در 
حالی که قانون افغانستان به بیوه اجازه می دهد قیمومیت کودکان 
خود را داشته باشد، در عمل پولی اغلب باعث می شود کودکان با 
اقارب شان بمانند. اکنون، عزیزه دخترش را صرف یک بار در سال، 

در روز تولدش، می بیند.
عزیزه، در حالی که به عکس دخترش خیره شده است، به گونه ای 
آمد، گفت:  آغوشش خواهد  در  و  بیرون شده  از عکس  گویا  که 

»دخترم را به زور از من گرفت«. اشک در چشمانش جاری شد.
خجالت زده شد، نگاهش را گرداند. به زودی زمان آماده کردن ناهار 
فرا رسید و چیزی بیش از کمی نان خشک مانده از صبح و مقداری 

بامیه وجود نداشت.
و  است  معمول  پولیس  زنان  میان  در  عزیزه  خانواده ی  ناگزیری 
اغلب توانایی آن ها در پیش برد کار شان را محدود می کند. علی 
اکبر محمودی، آمر پیشین حوزه پولیسی که عزیزه در آن ایفای 
است، گفت: »آن ها  پولیس  زنان  وظیفه می کند، که یک حامی 

کنند،  درست  چاشت  نان  بپزند،  باشند،  کودکان شان  مراقب  باید 
امور  مراقب  تا  کنند  ترک  را  وظیفه  زودتر  باید  کنند،  پاک کاری 
خانواده باشند«. »هیچ یک از زنان پولیس شبانه نمی آیند- مگر در 
موارد استثنایی که برای شان موتر پولیس می فرستیم تا آن ها برای 
انجام مأموریت بیاورند«. وی گفت که برعکس، مردان »انعطاف 
پذیر اند، آن ها هرکاری را می کنند، بیست و چهار ساعت، آن ها 

شبانه نگهبانی می کنند«. 
به حال  مأموریت ها،  از  گفتند که پس  زنان  از  بسیاری  واقع،  در 
خودشان واگذاشته می شوند تا به خانه برگردند و صرف اخیرا به 

آن ها دست شویی و رخت کن جداگانه داده شده است. 
روز عزیزه در ساعت های تاریک قبل از طلوع آفتاب آغاز می شود، 
زمانی که او برمی خیزد تا قبل از رفتن به کار که ساعت هشت 
آغاز می شود، چای تهیه کند. او اغلب با بس به محل کار می رود 
و خودش را به زور در آن ها جای می دهد؛ بس هایی که مردم در آن 

چنان فشرده اند که خطر واژگونی آن ها وجود دارد.
و  متحد  ملل  سازمان  مشاور  عنوان  به  که  هوزیانووا  آناستازیا 
اتحادیه ی اروپا کار کرده است، گفت که نیاز به حمل ونقل برای 
زنان در جامعه ای که در آن زنان محترم به تنهایی از خانه های شان 
بیرون نمی روند، یکی از موارد جزیی متعددی است که نهادهای 
غربی، که برای توانمندسازی زنان پول دادند، از آن فرار کردند. وی 
گفت: »به طور مثال، زنان پولیس برای حمل ونقل کمک دریافت 

نمی کنند، پس چگونه یک زن می تواند حتا به کار برود؟«
مقام های پولیس که از طرف تمویل کنندگان غربی تحت فشار 
بودند تا به اهداف تعیین شده برای رعایت جنسیت دست یابند، هر 
زنی را که ثبت نام کرده است، استخدام کرده اند. اما استخدام در 

روستاها اندک بوده است.
صبور خان، که تا سال 2014 برای یک مدت طوالنی معیین جندر، 
حقوق اطفال و حقوق بشر در وزارت داخله بود، گفت که در فرهنگ 
سنتی افغانستان، »کار برای یک زن شرم بود و در خانواده ها نیز 

چنین است«. 
عزیزه در واحد رسیدگی به شکایت های خانواده در حوزه دهم کار 
می کند، بخشی که حد اقل به طور اسمی در هر اداره ی پولیس در 
افغانستان وجود دارد تا با خشونت های خانوادگی مبارزه کند. اما 
بسیاری از زنان اجازه ندارند بدون همراهی یک تن از خویشاوند 
مرد بیرون بروند، و اغلب این خویشاوند یا کسی است که او را 
لت و کوب می کرد یا در خانواده با او متحد است. حتا اگر زنی که 
لت و کوب شده است بتواند فرار کند، صحبت کردن در مورد این 
گونه مسایل با کسی خارج از خانواده، حتا زن دیگر، عمیقا شرم آور 
از دوازده سال، هنوز  این است که پس  نتیجه  پنداشته می شود. 

پرونده های نسبتا کمی برای این واحدها وجود دارد.
از جمله ی 13 پولیس زن در حوزه ی دهم، وظیفه ی اکثریت آن ها 
تالشی کردن است. یکی از آن ها فریبا است که در ورودی تریلر 
کوچک ایستاده است و به بوته های استخوانی موجود در حیاط نگاه 
می کند. او با معاشش شوهر معیوب و شش کودکش را حمایت 
کار  این  می خواهیم  ما  می کنید  فکر  »شما  پرسید:  وی  می کند. 
را انجام بدهیم؟«. و در پاسخ به پرسش خودش گفت: »حاضرم 

هرکار دیگری را انجام بدهم«. 
با این حال، عزیزه باور دارد که حوزه دهم بهتر از اکثریت حوزه های 
دیگر است. عمر داوودزی، وزیر پیشین داخله و نور الحق علومی، 
وزیر جدید، هردو، تالش کرده اند بر فرماندهان فشار بیاورند وظایف 
جدید و مناسب تری برای زنان بیابند. عزیزه گفت: »آن ها این جا 
به حرف زنان بیش تر گوش می دهند«. وی در اوایل سال 2014، 
زمانی که هنوز تعداد قابل مالحظه ای از نیروهای ناتو و امریکایی 
در افغانستان حضور داشتند، گفت: »سال گذشته، حداقل آن ها به 
ما یک دست شویی جداگانه دادند. احتماال جامعه ی جهانی آن ها 
را زیاد تحت فشار قرار داده است و این فشار باعث شده است که 
آن ها بیش تر مراقب زنان باشند«. وی گفت: »اما من نگرانم. پس 
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در جنگ آرمان های غربی و واقعیت های موجود در افغانستان، تالش 
در راستای بهبود وضعیت زنان از طریق استخدام آنان در نیروهای 

پولیس، اغلب نتیجه ی معکوس داده است

عزیزه در واحد رسیدگی به شکایت های خانواده در 
حوزه دهم کار می کند، بخشی که حد اقل به طور اسمی 
در هر اداره ی پولیس در افغانستان وجود دارد تا با 
خشونت های خانوادگی مبارزه کند. اما بسیاری از زنان 
اجازه ندارند بدون همراهی یک تن از خویشاوند مرد 
بیرون بروند، و اغلب این خویشاوند یا کسی است که 
او را لت و کوب می کرد یا در خانواده با او متحد است. 
حتا اگر زنی که لت و کوب شده است بتواند فرار 
کند، صحبت کردن در مورد این گونه مسایل با کسی 
خارج از خانواده، حتا زن دیگر، عمیقا شرم آور پنداشته 
می شود. نتیجه این است که پس از دوازده سال، هنوز 
پرونده های نسبتا کمی برای این واحدها وجود دارد.

بخش دوم



آمادگی  طالبان  با  صلح  مذاکرات  برای  افغانستان  دولت 
گرفته و طالبان نیز افرادشان را برای پیش برد گفت وگوی 
کرده اند.  افغانستان، مشخص  نمایندگان حکومت  با  صلح 
قرار است مذاکرات میان طالبان و نمایندگان حکومت در 
با  صلح  از  که سخن  باری  هر  شود.  آغاز  نزدیکی ها  این 
مردم،  میان  در  نگرانی  این  است،  آمده  میان  به  طالبان 
جوانان و زنان به وجود آمده که مبادا دست آوردهای سیزده 
سال اخیر؛ چون آزادی های اجتماعی، دفاع از حقوق زنان و 
آزادی  بیان نادیده گرفته شوند و طالبان خواست  هایی را به 

دولت بقوالنند که این دست آوردها را قربانی کنند.
گرفتن  اخیر، سروسامان  مهم ترین دست آورد سیزده سال 
نظام سیاسی )دولت( و به وجود آمدن فضای باز و حمایت 
این  یافتن  راه  با  که  می باشند  جدید  ارزش های  از  دولت 
دست آوردها به زندگی مردم، زمینه های تغییرات اجتماعی 
در جامعه تقویت یافته اند. هرچه نشانه های پیشرفت و تغییر 
را در جامعه مشاهده می کنیم، ناشی از همین دست آورها 

اند. 
طالبان بر اساس تلقی ای که از مذهب دارند، با ارزش های 
جدید مخالف اند. این گروه در دوره ی حاکمیتش به زنان 
را در  اجازه نمی دادند که تحصیل کنند و قیودات سختی 
جامعه وضع می کردند. هم چنان آن ها نسبت به اقلیت های 
دوره ی  در  زنان  داشتند.  سخت گیرانه  برخورد  مذهبی 
حاکمیت طالبان از حقوق اجتماعی شان محروم بودند. بعد 
از سرنگونی حاکمیت طالبان، این محدودیت برچیده شد. 
مردم فرصت این را پیدا کردند تا در یک فضا و شرایط باز تر 

قرار بگیرند و برای رشد زندگی، تالش نمایند.
پیش از این، هرباری که مذاکرات صلح با طالبان صورت 
نادیده  گرفته، نقش زنان در ترکیب اعضای مذاکره کننده 
تاکنون   2005 سال  از  که  مذاکراتی  است.  شده  گرفته 
هیأت  ترکیب  در  زن  مورد یک  دو  در  تنها  گرفته،  انجام 
صلح شامل بوده  و در گفت وگوهای دیگر، زنان در ترکیب 

مذاکره کنندگان صلح  با طالبان، شامل نبوده اند.
برای این که بار دیگر شرایط سخت دوره ی طالبان تکرار 
با  صلح  مذاکرات  در  دولت  رهبری  که  است  الزم  نشود، 
نگیرد  نادیده  را  اخیر  سال  سیزده  دست آورهای  طالبان، 
دست آورهای  حفظ  و  امنیت  تأمین  را  توافقاتش  محور  و 
جدید قرار دهد. یکی از الزام هایی که باید حکومت در روند 
مذاکرات صلح  مد نظر بگیرد، این است که در ترکیب هیأت 
مذاکره کننده با طالبان، نمایندگانی از جامعه ی مدنی، زنان 
و جوانان را شامل بسازد تا آنچه از نتیجه ی مذاکرات صلح 
و  باشد  قبول  قابل  برای همه  به دست می آید،  با طالبان 

دست آوردهای سیزده سال اخیر به خطر نیفتند.
طالبان  آمده ،  میان  به  صلح  مذاکرات  پای  وقتی  که  هر 
خروج نیروهای خارجی و تغییر قانون اساسی را به عنوان 
پیش شرط های شان برای گفت وگوی صلح با دولت مطرح 
کرده اند. طالبان در این مدت چه در موضع گیرهای سیاسی 
و چه در برخوردهای نظامی، نسبت به دست آوردهای جدید 
دید خصمانه داشته و به طور جدی و قاطعانه گفته اند که 

قانون اساسی را نمی پذیرند.
دفاع از حاکمیت مردم، نفی تبغیض قومی و جنسی و آزادی 
بیان، نکات مهم و ارزش مندی هستند که در قانون اساسی 
کنونی آمده و باعث شده که نظام سیاسی )دولت( نسبت به 
آن متعهد باشد و بانی بیدادگری، تبعیض و سرکوب صدای 

اعتراض و روشنگری در جامعه قرار نگیرد.
باید  آمده اند، به خاطری  قانون اساسی  ارزش هایی که در 
معضالت  می تواند  ارزش ها  آن  پذیرش  که  حمایت شوند 
ریشه دار تاریخی و اجتماعی افغانستان را حل کند و زمینه ی 
این  روابط میان شهروندان  انسانی شدن  و  هم دیگر پذیری 
فرهنگ  که  می کند  کمک  نیز  و  کند  تقویت  را  سرزمین 

استبدادی در جامعه تغضیف شود.
ریشه ی  است.  واقعیت  این  حکایت گر  افغانستان  تاریخ 
اصلی جنگ و تنش های اجتماعی در این سرزمین، وجود 

بوده  قبیله ای  مناسبات  و  فرهنگ  مستبد،  حاکمیت های 
قبیله ای  برتری خواهی های  گرایش  با  حاکمیت ها  و  است 
که داشته اند، نابرابری های اجتماعی را در جامعه به اشکال 
این که  جای  به  حاکمیت ها،  کرده اند.  تقویت  گوناگون 
به عنوان  باشند،  ایفا کرده  را در جامعه  ترقی دهنده  نقش 
عامل سرکوب و بانی نابرابری های اجتماعی عمل کرده   و 
نتوانسته اند زمینه ی ترقی و پیشرفت را جامعه فراهم کنند.
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یادداشت های سخیداد هاتف

این هفته چه  پرسید که  را دیدم.  از دوستان  امروز یکی 
خبر؟ ظالم خبر هفته را می پرسد. نمی داند که در افغانستان 
ساله  دوازده  دختر  بر  مال  یک  تجاوز  از  روز  یک  هنوز 
نگذشته که مالیی دیگر بر دختر نه ساله تجاوز می کند. 
چه می دانم. شاید این دوست من از بس زیاد شنیده »مال 
تجاوز کرد«، دیگر این چیزها را خبر حساب نمی کند. خود 
دولت که همین طور است. یعنی وقتی می شنود که مالیی 
در مسجد بر یک دختر خردسال تجاوز کرده، ابروی خود را 
باال می اندازد و می گوید: »وا، چرا؟ چرا این کار را کرده؟« 
بعضی از اشخاص های مغرض البته فتنه گری می کنند و 
اما  قانون سپرده شوند.  پنجه ی  به  این مالها  می گویند، 
آگاهانی که بر خلص سوانح قانون اشراف بیش تری دارند، 

می گویند که قانون اصال پنجه ندارد. به هرحال.
از خبرهای دیگر:

اشرف المؤمنان،  صدیقان،  سرتاِج  ریاضی دان،  نابغه ی 
بانِت تویوتا نماز به جا آورد.  افغان بر سر  حضرت صدیق 
وی در توضیح این که چرا بانِت موتر را برای اقامه ی نماز 

انتخاب کرده، گفت:
»ببینید، موتر چهار تایر دارد، نماز پیشین هم چهار تا است. 
چهار با چهار می شود هشت و تعداد آسمان ها هم هشت 
است، اگر زمین را هم آسمان حساب کنیم. از طرف دیگر، 
ما چهاریار داریم که عبارت است از ابوبکر رضی اهلل عنهو، 
عمر رضی اهلل عن، عثمان رضیعن، علی رضی و چهار اسم 
دارند که باز چهار نفر با چهار اسم می شود هشت. تعداد 
همو  است،  تا  هشت  هم  مسلمان  یک  پشت  مهره های 
کالن هایش را که حساب کنیم. یعنی چه معنا می دهد؟ 
معنا می دهد که ستون فقرات مسلمان هشت است، نماز 
ستون فقرات دین است، تایر موتر ستون فقرات موتر است 
و اثبات شد که دین اسالم در هشت موقف بر هشت نفر 
در هشت روز هشت دفعه چرخ می خورد که برحق است. 

فهمیدید؟«
بانِت  بر  همه  توضیحات  این  شنیدن  از  پس  خبرنگاران 
تویوتا برآمدند و به امامت صدیق افغان چندین رکعت نماز 
به جا آوردند. صاحب تویوتای مذکور به آسوشیتدپرس گفت:
»من دیگر این موتر را از جایش تکان نمی دهم و قصد دارم 
آن را به مسجد تبدیل کنم. منتها اگر به خیر مسجد شد و 
مال پیدا کردیم، خواهش من این است که دخترها به این 

مسجد نیایند«.
وی در باره ی اسم این مسجد گفت:

تویوتا  هایلندر  مسجد  دیگر:  است  مشخص  »اسمش 
رضی اهلل عنه«.

خبرهای دیگر هم بودند، ولی می ترسم مزه ی این یکی را 
از دهن تان بیندازند.

برای این که بار دیگر شرایط 
سخت دوره ی طالبان تکرار 
نشود، الزم است که رهبری 
دولت در مذاکرات صلح با 
طالبان، دست آورهای سیزده 
سال اخیر را نادیده نگیرد 
و محور توافقاتش را تأمین 
امنیت و حفظ دست آورهای 
جدید قرار دهد. یکی از 
الزام هایی که باید حکومت در 
روند مذاکرات صلح  مد نظر 
بگیرد، این است که در 
ترکیب هیأت مذاکره کننده 
با طالبان، نمایندگانی از 
جامعه ی مدنی، زنان و جوانان 
را شامل بسازد تا آنچه از 
نتیجه ی مذاکرات صلح با 
طالبان به دست می آید، 
برای همه قابل قبول باشد و 
دست آوردهای سیزده سال 
اخیر به خطر نیفتند.
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طرح یک پرسش علمی از رییس جمهور
)تفاوتمیانحکومتداریویاغیگری(

احسان اطرافی
قبل  اکادمیک،  چهره ی  یک  عنوان  به  غنی  جمهور  رییس 
اکادمیک  فعالیت های  جمهوری،  ریاست  ارگ  به  رسیدن  از 
حکومت داری،  راستای  در  را  مقاله هایی  و  داشته  توجهی  قابل 
لحاظ  از  است.  نوشته  دیگر  موارد  و  قانون مداری  نهادسازی، 
را  ارزنده ای  نکات  آقای غنی  نوشته های  و  برداشت ها  تیوریک، 
برای کشور های جنگ زده و جهان سومی مانند افغانستان در بر 
برای  بین المللی  ایشان در مجامع ملی و  دارند. سخنرانی های 
نسل نو جذاب بوده و در دوران انتخابات حمایت های بسیاری را 

برای او جلب نمودند.
تا  عملی  لحاظ  از  غنی  اشرف  که  می کند  بررسی  نوشته  این 
تیوریکش در حوزه ی حکومت داری  به مبانی فکری و  چه حد 
وفادار مانده است، یا به زبان ساده تر، آیا اشرف غنی از عهده ی 
آنچه به عنوان یک متخصص برای حکومت داری نظریه پردازی 
البته  خیر؟  یا  است  برآمده  ریاست جمهوری  از  پس  بود،  کرده 
کارهای  تمامی  یادداشت  این  که  است  الزامی  نکته  این  ذکر 
اشرف غنی در حوزه ی تحقیق و دانش را در بر نمی گیرد. این 
یادداشت صرفاً مقاله ی علمی دکتور اشرف غنی احمدزی تحت 
عنوان »افغانستان؛ فرصت ها و چالش ها1« را بررسی خواهد کرد 
 )PRISM( پریزم  در مجله ی  ماه سپتامبر سال 2010  در  که 
منتشر شده بود. حتا به صورت مشخص تر، این یادداشت مرتبط 
به بخشی از آن مقاله است که اشرف غنی به نقل قول از رابرت 
تامسن2، مشخصات حکومت داری و یاغی گری را بر می شمارد 
و برای هرکدام آن توضیحی ارائه می کند. غنی در یادداشتش 
به زبان ساده و عام فهم ویژگی های حکومت داری و یاغی گری را 

چنین قالب بندی کرده است:
 Legality + construction + Result =

government
 Illegality + destruction + Promise =

Insurgency
قانون مداری + آبادانی + نتیجه = حکومت داری
قانون شکنی+ ویران گری + تعهد = یاغی گری

طوری که می بینیم، در فورمول ارائه شده، ویژگی حکومت داری 
و  بی ثباتی  ویژگی  و  نتیجه  و  آبادانی  قانون مداری،  را  خوب 
یاغی گری را  قانون شکنی، ویرانی و وعده و نوید دانسته است. 
حاال بر اساس همین نظریه و قالب بندی، عملکرد اشرف غنی 
را به عنوان رییس جمهور افغانستان بررسی خواهیم کرد و در 
نتیجه روشن خواهد شد که 5 ماه گذشته عملکرد او به عنوان 
یا بر  رییس جمهور منجر به تقویت حکومت داری شده است، 
اساس تیوری ای که او ارائه کرده است، عملکرد او ما را به سمت 

یاغی گری می کشاند.
الف:قانونمدارییاقانونشکنی

اشرف  توسط  ارائه شده  نظریه ی  در  اصل  اولین  و  مهم ترین 
یاغی گری،  برای  و  است  قانون مداری  برای حکومت داری،  غنی 
قانون شکنی. حاال پس از گذشت چند ماه از ریاست جمهوری، 
عملکرد او مشخص می سازد که تا چه حد در تطبیق قانون و 

قانون مداری موفق بوده است.
 - اشرف غنی اداره ی امور را منحیث حکومتی در درون 
بار در مراسم عمومی  آقای غنی چندین  حکومت می دانست. 
وعده ی لغو این اداره را داد؛ اما شام گاه روز مراسم تحلیف، حکم 
این  کرد.  را صادر  امور  اداره ی  به  جمهوری  ریاست  دفتر  ادغام 
ساختن  مستحکم  منظور  به  اول  در  جمهور  رییس  عملکرد 
شفاف سازی  فرهنگ  ساختن  نهادینه  و  حکومت داری  پایه های 
تعبیر می شد، ولی بعد از گذشت دو هفته، پیامد ها و تغییرات 
به وجود آمده در مرکز حکومت، سروصدا هایی را به راه انداخت 
که خوش بینی های به وجود آمده ی قبلی را تحت تأثیر و بدبینی 

قرار دادند.
کارمندان  برطرفی  امور،  اداره ی  در  انفکاک  و  تقرر  بر  عالوه 
شفاخانه ی داوود خان، کارمندان ملکی و نظامی والیت های هرات 
و فراه، برطرفی و تقرر یک یا چند کارمند عالی رتبه در اداره ی 
شناس نامه ی الکترونیکی، برطرفی یک یا چند رییس در وزارت 
تحصیالت عالی، اندکی تأمل و دقت بیش تر در کار داشت تا 
به احکام مواد مندرج قوانین نافذه ی کشور ، بند اول ماده ی نهم 
قانون کار3، بند دوم ماده ی دهم قانون کارکنان خدمات ملکی4، 
ماده ی سیزدهم قانون خدمات ملکی5  و سایر قوانین نافذه  ، احترام 

می شد. 
اصول  قوانین،  به  پابندی  حکومت ها،  قانون مند  فعالیت های 
وضع  جمعی  حیات  تنظیم  برای  که  دارد  الزم  را  مقراراتی  و 
به  احترام  طریق  از  تنها  افغانستان  در  نوپا  دموکراسی  شده اند. 
قوانین می تواند تقویت شود . این کارهای اشرف غنی ممکن به 

هدف بهبود در اوضاع صورت گرفته باشند؛ اما نیک می دانیم که 
هرگونه اقدام مغایر قانون، ولو به منظور بی احترامی به قوانین 
صورت نگرفته باشد، راه های تمرین فراقانونی قدرت را می گشاید 
و شیرازه ی نظم اجتماعی و سیاسی که به قول الک بر پایه ی 
قرارداد اجتماعی استوار می باشند را  در هم می ریزد. بند اول6 و 
دوم7 ماده ی دوم قانون کارکنان خدمات ملکی، اساس نهادسازی 
و سیستم سازی، هم چون ایجاد بست های جدید، تقرر و انفکاک، 
دیگر،  طرف  از  است.  داده  شرح  وضوع  به  را  ارزیابی  و  نظارت 
جزو اول8 ماده ی هشتم این قانون، بست های خدمات ملکی را 
هشت بست در نظر گرفته که هر بست دارای پنج قدم می باشد. 
ایجاد چندین بست خدمات ملکی در چوکات اداره ی امور به نام 
بست های فوق و ریاست عمومی، عملکرد فراقانونی حکومت 
را به نمایش می گذارد و نشان می دهد که حکومت برای فرار 
مافوق  و  فوق  به  را  بست ها  ملکی،  خدمات  کارکنان  قانون  از 
تبدیل کرده است. ممکن است استدالل مشاوران اشرف غنی این 
باشد که اداره ی امور دفتر اجرایی رییس جمهور است، ولی دفتر 
رییس جمهور بودن نمی تواند دال بر فراقانونی بودن آن باشد. در 
این رابطه ماده ی چهارم قانون کارکنان خدمات ملکی9 ساحه ی 
تطبیق این قانون را مشخص ساخته که اداره ی امور به حیث یک 

ریاست مستقل، جزو آن است و ناظر بر اجرای آن نیز می باشد.
 - در سخنرانی مراسم تحلیف، رییس جمهور وعده داد 
کابینه را در 45 روز تشکیل می دهد، حال آن که بعد از گذشت 
چند  ماه، بیش تر از دوسوم کابینه و به استثنای سه والیت، تمام 
والیت ها با سرپرست  اداره می شوند. توجیه نقص آشکار قانون 
سرپرستی از لحاظ علمی و عرفی، ناممکن است و در مواردی 

می تواند مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. 
 - باید به خاطر داشت که فرما ن ها و احکام، به مثابه ی 
مقررات، از لحاظ قانونی الزم االجرا می باشند. صدور حکم رییس 
جمهور برای بازگشایی و بررسی پرونده ی فساد مالی کابل بانک، 
اراده ی قوی او را در امر مبارزه با فساد اداری نشان داد، ولی وقتی 
که مهلت و زمان مدنظر گرفته شده در فرمان ها رعایت نمی شود، 
نه تنها که پابند نبودن شخص اول مملکت به قوانین، بلکه 
و مخصوصا دست اندرکاران  تمام سیستم حکومت  بی احترامی 

بخش مربوطه به قوانین را نشان می دهد.
پابندی به قوانین و رعایت آن باعث تحکیم ثبات و گسترش 
روابط نیک میان حکومت و مردم می شود. تا حال طوری که 
دیده می شود، این اصل حکومت داری چندان مورد توجه رییس 
جمهور قرار نگرفته است. به طور مثال، تا حال همه ی مقرری ها 
در دفتر ایشان قومی بوده و هیچ فردی از طریق رقابت آزاد، بر 
نشده  مقرر  دولتی  اداره ی  در هیج  و شایستگی،  لیاقت  اساس 
است. شهروندان توقع دارند رییس جمهور در صدور فرمان ها و 
اجرائاتش، موازین قانونی را نسبت به روابط شخصی و قومی 
جدی ترجیح بدهد و در راستای کسب اعتماد مردم، بیش تر تالش 

کند.
حاال، با در نظرداشت این موارد، نظامی که دکتر اشرف غنی در 
رأس آن قرار دارد، به سمت قانون مداری در حرکت است یا به 

سمت قانون شکنی؟
ب:آبادانییاویرانگری

اصل دوم، چنان چه در باال اشاره شد، آبادانی است. این اصل در 
تفکیک حکومت داری و یاغی گری در قالب نظریه ی اشرف غنی، 
مهم دانسته شده است. در ضمن، ارائه ی خدمات اساسی زیربنایی، 
وظیفه ی اصلی حکومت است  و ده ها نوع از این مقوله ها بارها در 

متون تحریری و سخنرانی های ایشان ملموس بوده است. قبل 
از ورود به کاخ ریاست جمهوری، تعهدات جدی در راستای بهبود 
اقتصادی به مردم داده بود. وفا به عهد، یک اصل اخالقی در دین 
و ویژگی ثبات و اقتدار حکومت ها است: »أَْوَفي َعْهدَُکْم َو أَْصَدَق 
رییس جمهور10،  از وعده های  وَْعدَُکْم«. عملی نشدن هیچ یک 
ممکن خدای نخواسته، از طرف ملت عدم پابندی به این اصول 

تلقی گردد.
توقع می رفت که با ورود اشرف غنی به کاخ ریاست جمهوری، 
خارجی،  سرمایه گذاری های  جذب  راستای  در  اساسی  گام های 
تقویت سرمایه گذاری های داخلی، تأمین امنیت سرمایه گذاران و 
ساده سازی روند کار دولتی برای سرعت بخشیدن و شفاف سازی 
اجرائات، برداشته شوند. طبق تیوری ها و وعده های رییس جمهور، 
غیرمتمرکز ساختن اجرائات متضمن سرعت در عمل و تأمین 
حاضر  حال  در  می شود،  دیده  که  طوری  ولی  است،  شفافیت 
عملکرد حکومت او خالف آن را به نمایش می گذارد. به عنوان 
مثال، ایجاد یک ریاست عمومی تحت عنوان تدارکات ملی در 
اداره ی امور، به منظور مرکزی ساختن تدارکات حکومت، اجرائات 
نشان  را  حکومت داری  پایه های  و  علمی  تیوری های  خالف 
می دهد. از طرف دیگر، بر بنیاد نظریه های علمی او، این خود 

ضربه ای بر پیکر شفاف سازی و غیرمتمرکزسازی است.
در  اقتصادی  و رشد  فراراه سرمایه گذاری  اشرف غنی مشکالت 
بعضی  و  همسایه ها  ناسالم  سیاست های  ناامنی،  را  افغانستان 
عوامل دیگر برشمرده بود که در آن هیچ شک و تردیدی وجود 
ندارد. حتا رقیب انتخاباتی دیروز و رفیق حکومت فعلی ایشان نیز 
به آن باورمند است. آن چه که برای من و هم نوعان من متفاوت و 
دل چسب به نظر می رسید، ارائه ی راه بیرون رفت از این معضل ها 
بود. به عنوان مثال، رییس جمهور باور داشت که همسایه ها و 
به ویژه اسالم آباد، باید سیاست خصمانه ی خود در قبال افغانستان 
بیرون رفت  راه  یگانه  حیث  به  ثبات  تأمین  کنند.11  بازنگری  را 
افغانستان از مشکالت اقتصادی است؛ اما در عین حال، غنی 
و  استقالل  افغانی،  هویت  ملی،  حاکمیت  حفظ  که  بود  گفته 

تمامیت ارضی و غرور ملی، وجیبه ی هر افغان است.
حال آنچه که مایه ی نگرانی و تشویش ملی در افغانستان شده 
است، عدم اقدام به تطبیق راستین این تعهدات و معامالت و 
پاکستان  و  طالبان  با  جمهور  رییس  پرده ی  پشت  مذاکرات 
می باشد. طوری که به نقل از شخصیت های ملی، رییس جمهور 
تا حدی ارادت مندی و حسن نظر به همسایه ی متخاصم دیروز 
پیدا کرده که برای شان اجازه ی تحقیق از زاندانی های افغانستان 

در داخل خاک افغانستان را داده است.12
باالفرض اگر  اند یا ویرانی؟  آبادانی  آیا این تالش ها برای  حاال، 
برای آبادانی هم باشند، فکر نمی کنید در تضاد با مصالح ملی و 

تیوری های علمی جناب عالی قرار داشته باشد؟
ج:نویدوتعهدیانتیجهوعمل

مشخصه ی دیگر حکومت داری، نتیجه و عمل است. آن گونه که 
رییس جمهور بار ها در بیانیه های خود تذکره داده که تعهد، توقع 
بار می آورد، در صورتی که مطابق به آن عمل نشود، نارضایتی 
در پی دارد و باعث سلب اعتماد از شخص تعهدکننده می شود. 
تعهداتی که واقع بینانه و قابل اجرا باشند، امیدواری خلق می کنند. 
امیدوار بودن شهروندان به آینده ی بهتر مملکت شان، پایه های 
آبادانی  نویدبخش صلح و  را مستحکم ساخته و  حکومت داری 
می باشد. رییس در کتاب پرآوازه  اش، »ترمیم دولت های ناکام13«  
ده اصل اساسی را به عنوان وظیفه ی اصلی حکومت برشمرده 

است. بر عالوه، در زمان کمپاین های انتخاباتی برنامه  های طویل 
و منشور افسانه ای را برای مردم رائه داد. از جمله ی این وعده   و 
نوید ها، کدامش اجرا شده است؟ بر اساس سروی های شبکه های 
تعداد  به  تنها  جمهور  رییس  بی طرف،  نهاد های  و  اجتماعی 
انگشت شماری از وعده هایش که حتا به یک درصد نیز نمی رسد، 

عمل کرده و متباقی همه فراموش شده اند.14
وعده های رییس جمهور مبنی بر شایسته ساالری، اصالح نظام 
انتخاباتی، تساوی حقوق بین شهروندان، خارج ساختن مناطق 
دور افتاده و کمتر انکشاف یافته از زندان جغرافیایی و صد ها وعده 
و نوید هایی از این قبیل، تا حال همانند خاطره در ذهن مردم 
باقی مانده اند. ممکن دست رسی به بعض  و حافظه ی جمعی 
آن ها مدت زمانی را در بر گیرد، ولی مشخصا بعضی دیگرشان 
در جمله ی ممکنات بوده و صالحیت های قانونی رییس جمهور 
در قبال اجرای آن کافی دانسته می شوند. به طور مثال، معرفی 
کابینه که بیش تر از صد روز وقت را در بر گرفت، می توانست 
بدون  انجام شود.  روز  در مدت 45  او،  تعهدات  و  مطابق وعده 
یافتن  شایسته،  افراد  و  متخصص  همه  این  میان  از  شک، 
نیست.  مشکلی  کار  بخش،  هر  رهبری  برای  متخصص  یک 
متخصص امور سیاسی در رأس وزارت مدیریت امور مالی، شاگرد 
دانشگاه به حیث وزیر تحصیالت عالی، افرادی با مشکل اسناد 
تحصیلی در وزارت های تخنیکی و سکتوری و مهم تر از همه، 
معرفی یک مجرم به عنوان عضو کابینه، نه تنها در قاموس 

تیوری های علمی، بلکه در منطق حکومت داری نیز نمی گنجد.
از رییس جمهور پرسیده شود  نیاز نیست که  آیا  با این وجود، 
که در قبال وعده های خود به ملت صادق بوده است یا نه؟ و آیا 
زمانش نرسیده که یک بار دیگر واقع بینانه تر به مسایل نگاه شود 

و وعده های داده شده به مردم عملی شوند؟
د:حکومتداریویاغیگری

دانشگاه،  اساتید  و  اکادمیک  شخصیت های  برای  شک  بدون 
شئونات  از همه ی  مهم تر  و  بااهمیت تر  علمی شان  اعتبارهای 
و  علمی  اعتبار  کسی  که  است  دشوار  بنابراین،  اند.  زند گی 
دانشگاهی اش را با جاه و جالل و منصب تعویض کند. اعتبار 
علمی، برگرفته از تحقیقات و تجربیاتی است که در اثر سعی 
و تالش افراد نخبه و خبره به وجود آمده و به حیث سرمایه ی 
معنوی به حافظه ی تاریخ سپرده می شود، ولی پست و مقام در 
اثر فعالیت های سیاسی به دست می آیند و در مقایسه با اعتبارات 

علمی، کم ارزش اند.
اشرف غنی یک عمر را برای کسب دانش و مدارج باالی علمی، 
مقاله ی  چندین  نشر  و  نوشتن  اکادمیک،  اعتبارهای  کسب 
ارائه ی نظریه ی بیرون رفت و حل مشکالت ملت ها،  تحقیقی، 
رهبری  و  اداره  بین المللی،  دانشگاه های  علمی  کادر  عضویت 
بزرگ ترین نهاد تحصیلی ملی و کسب تجربه ی کاری در چندین 
نهاد ملی و بین المللی، سپری کرده است. تاریخ این همه را به 
خاطر می سپارد و نسل های آینده بر اساس آن قضاوت خواهند 
کرد. برای افراد اکادمیکی هم چون اشرف غنی، هیچ موضوعی 
ملی  پدیده های  و  سوال ها  به  پاسخ صادقانه  ارائه ی  از  مهم تر 
نخواهد بود. پس حاال این دغدغه و سوال در اذهان عامه، صداقت 
اشرف غنی را به دعوت گرفته و پاسخ علمی و منطقی می طلبد.

در نتیجه، با توجه به مؤلفه های نظریه ی ارائه شده توسط اشرف 
اینک  به عنوان رییس جمهور،  او  به عملکرد  توجه  با  و  غنی 
پرسش مهم این است که تشکیالتی که اشرف غنی در رأس آن 

قرار دارد، حکومت داری است یا یاغی گری؟
شخصیت  یک  عنوان  به  غنی  اشرف  که  داریم  انتظار  حاال، 
از به  اکادمیک و در عین حال، به عنوان رییس جمهور، پس 
قدرت رسیدن یک بار دیگر به این پرسش علمی پاسخ بدهد که 

مؤلفه های حکومت داری همان ها اند که او برشمرده بود؟

1 Afghanistan Opportunities and Risk 
2 Robert Thompson
3 دراستخدام به کار، تأدیۀ مزد وامتیازات، شغل، حرفه، تخصص، حق 

تحصیل وتأمینات اجتماعی هرنوع تبعیض ممنوع میباشد .
4 هیچ گونه تبعیض در استخدام مامور و کارکن قراردادی بر اساسی 

جنسیت، قومیت، مذهب و معلولیت جسمانی مجاز نمی باشد.
5 تعیینات مامورین خدمات ملکی از طریق رقابت آزاد صورت میگیرد. 

نوت: در این ماده نحوه تقررکارکنان خدمات ملکی بصورت مفصل بیان 
شده است

عرضه  بهبود  غرض  دولتی  ادارات  سیستم  در  اصالحات  6 تحقق 

خدمات .
7 استخدام کارکنان خدمات ملکی براساس اهلیت وشایستگی، بدون 

تبعیض وطور شفاف از طریق رقابت آزاد.
8 خدمات ملکی دارای هشت بست و هربست دارای پنج قدم میباشد

9 احکام این قانون درمورد کارکنان خدمات ملکی وزارت ها،  ادا ره ی  

لوی سارنوالی، ریاست های عمومی مستقل، کمیسیون های مستقل، 
تصدی های دولتی، ادارات امور مجلسین شورای ملی و آمریت اداری قوه 

قضایه قابل تطبیق میباشد.  
10 گزارش صد روز نخست کارکرد حکومت.

11 Afghanistan Opportunities and Risk
12 مصاحبه دوکتور اسپنتا با روزنامه هشت صبح.

13 Fixing Failed States - A Framework for Re-
building a Fractured World

14 بر اساس گزارش صد روز نخست، از جمله 110 وعده رئس جمهور، 

صرف شش آن که وعده های چندان اساسی نبوده، جامه عمل پوشیده 
است.
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منچسترسیتیپیشنهادبرای
سوارزراتکذیبکرد

ژابیآلونسوبهایارامندی:
بهلیورپولبرو

کارواخال:بایدبیلبائورا
شکستدهیم

بوسکتس:ازسوی
ماسکرانوخطریحس

نمیکنم

هري کین، ستاره جوان تاتنهام پس از شکست 2-0 در فینال 
جام اتحادیه مقابل چلسي، عنوان کرد که شانس با چلسي 

یار بوده است.
یک شنبه شب شاگردان مورینیو موفق شدند 2-0 تاتنهام را 
شکست دهند تا اولین جام فصل را در اختیار بگیرند. هر دو 
گول چلسی با برخورد به بازی کنان تاتنهام به ثمر رسید که 
روی گول اول، ضربه جان تری پس از برخورد با هری کین وارد 
دروازه شد. کین، این شکست را بدترین روز زندگی اش نامید و 

عنوان کرد که بخت با آن ها یار نبوده است.
در  مخصوصا  و  دنیاست  حس  بدترین  "شکست،  گفت:  او 
فینال ها و جام های بزرگ، اوضاع بدتر است. وقتی می بینید 
که در پایان، چلسی جام را باالی سر می برد، از درون آتش 
تمام  هم تیمی هایم  بود.  کننده  ناراحت  خیلی  می گیرید. 
تالش شان را کردند و فکر می کنم خوب بازی کردیم. در چنین 
بازی های بزرگی همیشه به شانس نیاز است و فکر می کنم 
چلسی امروز با دو گول که با برخورد به بازی کنان ما به ثمر 

رسید، خوش شانس بود."

دني کارواخال، مدافع ریال مادرید عنوان کرد که تیمش باید 
3 امتیاز دیدار مقابل اتلتیک بیلبائو را کسب کند.

سپیدپوشان روز یکشنبه مقابل ویاریال در برنابئو به میدان 
رفتند که در نهایت، بازی با تساوی 1-1 به پایان رسید. این 
تساوی، بارسا را به دو امتیازی ریال رساند و حاال سپیدپوشان 

بیش از پیش خطر را حس می کنند.
کارواخال در جمع خبرنگاران گفت: "باید برای کسب 3 امتیاز 
به سن مامس برویم. پیش از دیدار در نوکمپ، دیگر جایی 
برای لغزش وجود ندارد زیرا هیچ تضمینی نیست که هم چنان 
در صدر باشیم. این موضوع را با تساوی مقابل ویاریال حس 
کردیم. بازی سختی بود و ما نتوانستیم تاثیرگذاری خوبی در 
ناراحت  پیروزی  باشیم. عدم موفقیت در کسب  بازی داشته 
بازی  به  ما گفت که  به  نیمه، سرمربی  دو  بین  بود.  کننده 
سرعت بدهیم ولی بازی همیشه آن طور که می خواهید پیش 
نمی رود. در 15 دقیقه پایانی، ویاریال بر بازی مسلط شد و ما 
نتیجه بازی ضعیف مان را گرفتیم. در اللیگا تیم های خوبی 

حضور دارند که کسب پیروزی مقابل آن ها آسان نیست."

خاویر  که  کرد  عنوان  بارسلونا  هافبک  بوسکتس،  سرخیو 
ماسکرانو را تهدیدي براي خود نمي بیند.

بازی  هافبک  خط  در  بیشتر  تازگی  به  آرژانتینی  هافبک 
در  بارسا  به  پیوستن  از  پس  که  پستی  است،  شده  گرفته 
این حال،  با  است.  رفته  میدان  به  آن  در  کمتر  سال 2010، 
دادن جای گاهش  از دست  نگران  عنوان کرد که  بوسکتس 

در تیم نیست.
او گفت: "بارسلونا در خط میانی برای من یک تهدید نیست. 
مربی  این  بقاپم.  او  از  را  فیکس  جای گاه  نیست  نیازی 
تنها  و من  کند  بازی  است که تصمیم می گیرد چه کسی 
می توانم بیشترین تالشم را انجام دهم. لوییز انریکه ترکیب 
را می چیند و همه ی ما، بهترین را برای تیم می خواهیم. من 

در کنار ماسکرانو نیز احساس راحتی می کنم."

باشگاه  که  بود  شده  مدعي  پیش  روز  سه  میل  دیلي 
منچسترسیتي قصد دارد 138 میلیون یورو براي جذب لوییس 
سوارز هرینه کند. این شایعه بازتاب زیادی در رسانه های اسپانیا 
و  نقل  رکورد  تنها  نه  مبلغ  این  که  چرا  داشت؛  انگولیس  و 
بیش  میلیون  که 40  می کرد  جابجا  را  دنیا  فوتبال  انتقاالت 
از مبلغی بود که بارسلونا برای خرید این بازی کن به لیورپول 
کاتاالن  ورزشی  مدیر  بگریستیان،  تیکی  بود.  کرده  پرداخت 
باشگاه منچسترسیتی، در گفتگو با موندو دپورتیوو ضمن رد 
هرگونه عالقه مندی این باشگاه برای جذب لوییس سوارز گفت 
که سیتی برای به خدمت گرفتن ماریو مانژوکیچ در تابستان 
آتی، تمام تالش خود را خواهد کرد و این مهاجم سابق بایرن 
و حال حاضر اتلتیکو، گزینه اول این باشگاه برای خرید در فاز 

تهاجمی است.

انریکه:وقتندارم
بهعصبانیتسوارزفکرکنم

رکوردیجدیدبهنامکریستیانورونالدو

ژروینیو:شروعضعیفیمقابلیووهداشتیم

مارکیزیو:اشتباهکردیم،شکستخوردیم

اگربهبارسافکرکردم،
باچکشبهسرمبکوبید

تکذیببازگشتزودهنگامتیوبهبارسلونا

ونگر:قهرمانینه
امابراینایبقهرمانیمیجنگیم

گواردیوال:میخواهمسالهادربایرنبمانم

بارسلونا فردا امشب برگشت نیمه نهایي کوپا 
دل ري را در زمین ویاریال برگزار خواهد کرد. 
خود  نفع  به   1-3 را  رفت  بازي  کاتاالن ها 

خاتمه داده بودند.
که  اسپانیاست  در  حاضر  تیم  تنها  بارسلونا 
شانس کسب سه گانه را در اختیار دارد و برای 
امیدوار ماندن به این مهم، فردا باید ویاریال 
کوپا دل  فینال  به  و  برداشته  رو  پیش  از  را 

ری راه یابد.
لوییز انریکه سرمربی بارسلونا در مورد بازی 
امشب گفت: "هنوز نمی دانم که ویاریال فردا 
گرفت.  خواهد  قرار  ما  مقابل  ایده ای  چه  با 
ممکن است مارسلینیو ترکیبش را هجومی 
بچیند یا برعکس. فردا مشخص می شود که 
ممکن  شد.  خواهیم  روبرو  ویاریالی  چه  با 
است فردا بازی متفاوتی از این تیم به نسبت 
سه بار قبلی شاهد باشیم. نتیجه بازی رفت 
بی شک روی شیوه بازی هر دو تیم در بازی 
فردا تاثیر خواهد داشت. ویاریال تیمی است 
بسیار  تیم  حمالت  ضد  در  بخصوص  که 
خطرناکی است و از این مساله اگاه هستم." 
کارت  احتمال  مورد  در  بارسلونا  سرمربی 
شدن  محروم  و  سوارز  و  ماسکرانو  گرفتن 
آن ها از حضور در بازی فینال گفت: "مطمئنا 
این مساله را در انتخاب 11 بازی کن اصلی 
برای بازی فردا لحاظ خواهم کرد. به هر حال 

صحبت از یک فینال است. تا فردا تصمیم 
نهایی خودم را خواهم گرفت."

زمین  در  شد  موفق  یکشنبه  روز  ویاریال 
 1-1 خوب  تساوی  یک  به  مادرید  ریال 
لحاظ  از  می تواند  مساله  این  و  یابد  دست 
مثبتی  تاثیر  تیم  این  بازی کنان  روحی روی 
انریکه در این رابطه گفت: "ویاریال  بگذارد. 
تیم بزرگی است و این را می دانیم. می دانیم 
توان  کرد  خواهد  سعی  فردا  تیم  این  که 
مقابل  قبلی  بازی های  در  آنچه  از  بیشتری 
ما نشان داده، بگذارد.آن ها میتوانند ما را به 
دردسر بیندازند. البته ما هم تیم قدرت مندی 
هستیم و در بهترین فرم خودمان قرار داریم. 
این جام برای ما مهم و هیجان انگیز است. 

شک ندارم که بازی جذابی خواهد شد." 
انریکه در پاسخ به سوالی در مورد عصبانیت 
سوارز پس از تعویض شدن در مقابل گرانادا 
مسایل  این گونه  روی  "نمی خواهم  گفت: 
بازی  فوتبال  خودم  که  زمانی  کنم.  تمرکز 
بازی ها  همه  در  نداشتم  دوست  می کردم 
حرف  بازی کنان  شاید  باشم.  داشته  حضور 
است که چگونه  این  اما مهم  بزنند  دیگری 
در  بازی کن  نیست یک  قرار  فکر می کنند. 
مسایل  این  برود.  میدان  به  بازی ها  همه 
به  ندارم  وقت  نمی کند.  نگران  مرا  جانبی 

این گونه مسایل فکر کنم."

شکستن  به  هم چنان  رونالدو  کریستیانو 
ادامه  جدید  رکوردهاي  ثبت  و  رکوردها 
مقابل  بازي  در  گول زني  بار  این  مي دهد. 

ویاریال او را صاحب رکوردي جدید کرد.
رونالدو با تک گولی که از روی نقطه پنالتی 
وارد دروازه ویاریال کرد، به اولین بازی کنی در 
تاریخ اللیگا بدل شد که در 5 دوره متوالی 
موفق شده بیش از 30 گول به ثمر برساند. 
رونالدو ششمین فصل حضورش در ریال را 
فصل  اولین  در  تنها  و  می گذارد  سر  پشت 
حضورش )2009-2010(، کمتر از 30 گول به 

ثمر رساند )26 گول در 29 بازی(. 
فصل  دومین  در  پرتگالی،  ستاره  فوق 
یعنی فصل 2011-2010،  ریال  در  حضورش 
موفق شد 41 گول در 30 بازی به ثمر برساند 
و گول سی ام او در هفته 32 و مقابل بارسلونا 
به ثبت رسید. در فصل 2011-2012، رونالدو 
او در  به ثمر رساند و گول سی ام  46 گول 
هفته 25 مقابل اسپانیول به ثمر رسید. البته 
این 46 گول هم باعث نشد او عنوان آقای 

گولی را از آن خود کند چرا که مسی با 50 
گول، آقای گول اللیگا شد. 

در  گول   34 رونالدو   ،2013-2012 فصل  در 
او در  بازی به ثمر رساند و گول سی ام   34
به  مامش  سن  در  بیلبائو  مقابل   31 هفته 
 31 با  او  که  نیز  گذشته  فصل  رسید.  ثبت 
گول در 30 بازی، آقای گول اللیگا شد، گول 
اوساسونا  مقابل   35 هفته  در  را  خود  سی ام 

به ثمر رساند. 
را  خود   30 شماره  گول  او  نیز  جاری  فصل 
رساند؛  ثمر  به   25 هفته  در  ویاریال  مقابل 
سر  پشت  گول   27 با  را  مسی  حالیکه  در 
خود می بیند. مسی فصل گذشته نتوانست 
گول پس   28 با  و  برسد  گول  آمار سی  به 
تعداد  ترتیب  بدین  و  گرفت  قرار  رونالدو  از 
فصولی که او موفق به زدن 30 یا بیش از 
 4 در همان عدد  بارسا شده،  برای  30 گول 
باقی ماند. او در فصل 2009-2010، 34 گول، 
2010-2011، 31 گول، 2011-2012، 50 گول 

و 2012-2013، 46 گول به ثمر رسانده بود.

شروع  که  کرد  عنوان  رم  مهاجم  ژروینیو، 
ضعیف رم در بازي باعث شد تا یووه بر آن 
مسلط شود. دو تیم دوشنبه شب در ورزشگاه 
استادیو المپیکو به مصاف یکدیگر رفتند که 
به  مساوی   1-1 نتیجه  با  بازی  پایان،  در 
پایان رسید. رم از دقیقه 70 ده نفره بازی کرد 
سیدو  توسط  شد  موفق   83 دقیقه  در  ولی 

کیتا، تک گول ته وز را خنثی کند.
رم  باشگاه  تلویزیون  با  مصاحبه  در  ژروینیو 
گفت: "تنها در اواخر بازی موفق شدیم فضا 
پیدا کنیم، وقتی که یووه کمی عقب کشیده 
هست.  نیاز  فضا  به  حمله،  خط  در  بود. 

رقیبی  و  است  قدرت مندی  تیم  یوونتوس 
بسیار سخت  آن ها  با  روبرو شدن  که  است 
و  می شناسند  خوب  خیلی  مارا  آن ها  است. 
کیفیت تیم را درک کرده اند و برای همین 
نمی گذارند بهترین بازی مان را انجام دهیم. 
یووه خیلی محتاط بازی کرد، منتظر حرکات 
مقابل یک  ما  نداد.  ما  به  و فضایی  ما شد 

دفاع خیلی محکم بازی کردیم."
خیلی  ما  بازی  اواخر  در  داد:"  ادامه  ژروینیو 
خطرناک ظاهر شدیم و روی ضربه سر کیتا 
به گول رسیدیم ولی باید بگوییم که بوفون 

شب آرامی داشت."

پس  یوونتوس  هافبک  مارکیزیو،  کلودیو 
که  کرد  عنوان  رم،  مقابل  تساوي  از کسب 
اشتباهاتي  چنین  نمي تواند  دیگر  تیمش 

انجام دهد و امتیاز از دست بدهد.
با گول ته وز از روی ضربه ایستگاهی، یووه 
در ابتدا پیش افتاد ولی سیدو کیتا با ضربه 
سر در دقیقه 83، بازی را به تساوی کشاند.

اسپورت  اسکای  با  مصاحبه  در  مارکیزیو 

ایتالیا گفت: "اگر به نتیجه نگاه کنیم، یک 
نمایش خیلی خوب از یووه مقابل تیم دوم 
توجه  با  دیدیم.  تساوی  کسب  برای  جدول 
دوم،  نیمه  در  مخصوصا  بازی،  شرایط  به 
ابتدا  در  ما  نیستیم.  راضی  عمل کردمان  از 
پیش افتادیم و موقعیت هایی برای گول زنی 
داشتیم که بازی را تمام کنیم ولی از آن ها 

استفاده نبردیم.

تاریخ  مربي  بهترین  بي شک  گوادریوال،  پپ 
مقطع  پرافتخارترین  و  بارسلوناست  باشگاه 
نوامبر  خورد.  رقم  او  مربي گري  با  بارسلونا 
گذشته که شایعات در مورد بازگشت گواردیوال 
او  پیش شنیده می شد،  از  بیش  بارسلونا  به 
در مصاحبه با رسانه های آلمانی، صراحتا گفته 
بود که هرگز قصد مربی گری دوباره در بارسا 
با بایرن مونیخ  را ندارد. او که تا جون 2016 
قرارداد دارد، با وجود پیشنهادات باشگاه هایی 
چون منچستریونایتد، سیتی و نیز تیم ملی 
قطر، دوست دارد تا پایان قراردادش در بایرن 

بارسلونا،  باشگاه  ریاست  انتخابات  بماند. 
بر  برخی  و  شد  خواهد  برگزار  آینده  جوالی 
این گمانند که در صورت انتخاب شدن خوان 
الپورتا، گواردیوال نیز به بارسا باز خواهد گشت 
اما دیروز "ال کانفیدنشیال" فاش ساخت که 
گواردیوال چند روز پیش در گفتگو با نزدیکان 
بارسلونا  به  احتمالی  بازگشت  مورد  در  خود 
مطرح  را  عجیبی  البته  و  جالب  نظر  اظهار 
کرده است : "اگر روزی در مورد مربی گری در 
بارسلونا با شما حرف زدم یا حتی به آن فکر 

هم کردم با چکش به سرم بکوبید."

برنامه هاي  مدیر  اوروبیتگ،  ماریا  خوزه 
کریستین تیو عنوان کرد که هافبک اسپانیایي 
قصد ندارد در پایان فصل از پورتو به بارسلونا 

بازگردد.
تیو در تابستان به صورت قرضی برای دو سال 
از بارسا جدا شد و به پورتو پیوست ولی بندی در 
قراردادش وجود دارد که بارسا می تواند او را در 
پایان سال اول بازگرداند ولی مدیربرنامه هایش 

گفت که تیو قصد بازگشت ندارد.
او گفت: "تیو برای دو سال راهی پورتو شده 
را  او  سال  یک  از  پس  می تواند  بارسا  است. 
بازگرداند ولی نگران نباشید، چنین چیزی رخ 
نخواهد داد. من مطمئنم که آن ها نمی خواهند 
برای بازگرداندنش هزینه ای کنند. او در پایان 
فصل بازنخواهد گشت ولی دو سال دیگر، به 

بارسا بازمی گردد."

سرمربي  ونگر  آرسن  که  رسد  مي  نظر  به 
در  تیمش  قهرماني  براي  شانسي  آرسنال، 

لیگ برتر انگولیس قایل نیست.
اورتون موفق  بر  برتری 0-2  از  آرسنال پس 
شد رده سوم را از منچستریونایتد پس بگیرد 
جدول،  دوم  تیم  امتیازی   4 فاصله  در  و 
منچسترسیتی قرار بگیرد؛ با این وجود آن ها 
از  کم تر  امتیاز   9 هنوز  بیشتر،  بازی  یک  با 

چلسی صدرنشین دارند. 
لندن،  توپچی های  سرمربی  ونگر،  آرسن 
امیدوار است در فاصله 11 هفته مانده به پایان 
لیگ برتر، بتواند آرسنال را برای اولین بار پس 
از فصل 2004-2005 به عنوان نایب قهرمانی 

انگلیس برساند. 
"در  به خبرنگاران گفت:  رابطه  در همین  او 
حال حاضر نه در لیگ برتر و نه در هیچ رقابت 

دیگری شانس زیادی برای قهرمانی نداریم؛ با 
که  بازی هایی  بهترین  می خواهیم  حال  این 
در توان داریم را در ادامه به نمایش بگذاریم. 
امتیاز است و  با منچسترسیتی 4  فاصله ما 
بازی های زیادی هم تا پایان فصل باقی مانده. 
نایب  عنوان  به  می توانیم  که  است  واضح 
قهرمانی دست یابیم. اگر از مربی تیمی که 
که  کنید  سوال  دارد  اختالف  امتیاز   4 ما  با 
پاسخ  دارند،  امید  ما  جای گاه  تصاحب  برای 
آن ها بدون شک مثبت خواهد بود. تیم های 
زیادی هم با فاصله امتیازی کم، در تعقیب ما 
هستند و دوست دارند جزو 4 تیم باالی جدول 
را  باید تمرکز خودمان  پایان فصل  تا  باشند. 
اخیر دیدید که  ماه  حفط کنیم. در یکی دو 
اوضاع چه قدر سریع در جدول تغییر کرد. وقوع 

هر اتفاقی در آینده نیز ممکن است."

یوپ  جاگزین   2013 تابستان  گواردیوال  پپ 
با   2016 سال  تا  و  شد  بایرن  در  هاینکس 
در  که  گواردیوال  بست.  قرارداد  باشگاه  این 
شد  موفق  بایرن  در  حضورش  اول  فصل 
جام  و  بوندس لیگا  قهرمانی  به  را  تیم  این 
احتمال  به  نیز  این فصل  حذفی برساند، در 
برای  بوندسلیگا  در  قهرمانی دیگری  فراوان، 
بایرن به ارمغان خواهد آورد. با وجود این که 
قرار داد او تا جون 2016 اعتبار دارد اما قرار 
تمدید  سر  بر  مذاکرات  آتی  تابستان  است 
شروع شود. طبق اخبار منتشره در رسانه های 

مورد  بارسلونا،  سابق  مربی  این  انگولستان، 
دارد.  قرار  نیز  منچسترسیتی  باشگاه  توجه 
گواردیوال در همین رابطه به خبرنگاران گفت: 
"منچسترسیتی؟ دوست دارم سال ها در بایرن 
مونیخ بمانم. من با این باشگاه خارق العاده، 
تا سال 2016 قرارداد دارم و می خواهم به این 
قرارداد احترام بگذارم. هیچ پیشنهادی از هیچ 
باشگاهی دریافت نکرده ام. ببینیم سال بعد 
حاضر  حال  در  داد.  خواهد  رخ  اتفاقاتی  چه 
از حضور در بایرن بسیار خوشحال و راضی 

هستم."















 30 ربوده شدن  از  پس  روز:  اطالعات 
کابل-قندهار،  شاهراه  از  هزاره  مسافر  
رهایی  برای  قومی  بزرگان  تالش های 
آنان آغاز شدند؛ اما این تالش ها نتیجه ا ی 
زابل  محلی  مقام های  حال  نداشتند. 
مسافران،  این  رهایی  برای  که  می گویند 
در  و  شده  آغاز  ارتش  کماندوی  عملیات 
قوای  از  آینده،  روزهای  در  نیاز  صورت 

هوایی نیز کار گرفته می شود.
عطاجان بیان، رییس شورای والیتی زابل 
حدود 60  هنوز  تا  عملیات  این  در  گفت، 
شده اند.  زخمی  و  کشته  شورشیان  از  تن 
این  نیست  معلوم  هنوز  که  افزود  او  اما 
طالبان  افراد  زخمیان  و  کشته شدگان 
غالم سخی  جنرال  اما  داعش.  یا  بوده اند 
روغ لیونی، فرمانده پولیس زابل گفت، در 
جریان این عملیات بیش از 32 تن از افراد 

وابسته به گروه داعش کشته شده اند.
او در مورد سرنوشت مسافران چیزی نگفت 
و افزود، در این عملیات به نیروهای امنیتی 
نرسیده است. هنوز  و غیرنظامیان آسیبی 
در  مسافران  نیست  معلوم  دقیق  طور  به 
گل اسالم،  اما  می شوند؛  نگهداری  کجا 
عملیات  که  گفت  زابل  والی  سخنگوی 
برای رهایی آنان در ولسوالی خاک افغان 
زابل آغاز شده است. به گفته ی او، بر اساس 
اطالعات استخباراتی، ربایندگان، مسافران 
داده اند.  انتقال  افغان  به ولسوالی خاک  را 
رهایی 30  برای  این عملیات  تا هنوز  اما 
مسافر ربوده شده نتیجه نداده و با گذشت 

دست  در  آنان  از  سرنخی  هنوز  روز،   9
نیست. انتقادها در این زمینه افزایش یافته 
و چند روز پیش صدها تن در مزار شریف 
با راهاندازی تظاهراتی، از کم توجهی دولت 
در قسمت رهایی 30 مسافر، انتقاد کردند.

پیش از این تظاهراتی در کابل نیز در پیوند 
معترضان  و  شد  راه اندازی  قضیه  این  به 
رهایی  برای  خواستند،  حکومت  سران  از 
اقدام  زودتر  هرچه  ربوده شده،  مسافران 
گزارش های  مورد  این  در  هنوز  تا  کند. 
ضدونقیضی وجود دارند. مسئوالن محلی 
زابل گاهی ربودن این افراد را کار کاهش 
لشکر  به  را  آن  زمانی  و  خوانده  داعش 

جنگوی نسبت داده اند.
این  ربودن  انگیزه ی  که  نیست  معلوم 
گروه  کدام  مشخصاً  و  بوده  چه  مسافران 
در این کار دست دارد. اما سخنگوی والی 
والیت زابل طالبان را مسئول ربودن این 
امنیتی  نیروهای  گفت،  و  خواند  مسافران 
رهایی  تالش  در  عملیات،  راه اندازی  با 
آنان اند. او افزود که در این عملیات برای 
از حتیاط  افراد ملکی،  تلفات  از  جلوگیری 

کار گرفته می شود. 
سخنگوی والی زابل گفت، نیروهای امنیتی 
در این عملیات مناطق حساس شورشیان را 
هدف قرار خواهند داد. از سوی دیگر، دیروز 
گزارش شد که جنرال عبدالرازق، فرمانده 
پولیس قندهار نیز به زابل رفته و فرماندهی 
عملیات نجات ربوده شده ها را او به عهده 

دارد.

کرد  اعالم  خارجه  وزارت  روز:  اطالعات 
تاجیکستان  از  افغان  زندانی   50 حدود  که 
شکیب  می شوند.  داده  انتقال  افغانستان  به 
در  دیروز  وزارت  این  سخنگوی  مستغنی، 
سفارت  گفت،  کابل  در  خبری  نشستی 
افغانستان در دوشنبه، هفته ی گذشته در این 
کرده  صحبت  تاجیکستان  مقام های  با  مورد 
ابراز  زندانیان  این  تحویل دهی  برای  آنان  و 

آمادگی کرده اند.
او افزود، وزارت خارجه این موضوع را به تازگی 
با وزارت داخله در میان گذاشته و این وزارت، 
برای تحویل گیری این زندانیان ابراز آمادگی 
کرده است. هنوز به طور دقیق معلوم نیست 
افغانستان  به  تاریخی  چه  در  زندانیان  این 
افغانستان  سفیر  اما  می شوند؛  داده  تحویل 
مقیم تاجیکستان هفته ی آینده در این زمینه با 

مقام های تاجیکستان گفت وگو می کند.
تخار،  والیت های  از  شهروندان  از  شماری 
تاجیکستان  وارد  کار  برای  بدخشان  و  قندوز 
می شوند؛ اما قاچاق بران هم از همین والیت ها 

به تاجیکستان مواد مخدر قاچاق می کنند. در 
جریان سال های گذشته تعدادی از کارگران و 
قاچاق بران هنگام عبور از سرحدات سه والیت 
بازداشت  تاجیکستان  پولیس  توسط  یاد شده، 

شده اند.
که  نیست  معلوم  دقیق  طور  به  این حال،  با 
افغان  شهروندان  تعداد  چه  حاضر  حال  در 
و  افغانستان  اما  اند؛  زندانی  تاجیکستان  در 
موافقت نامه ی   2006 سال  در  تاجیکستان 
کردند.  امضا  را  حبس  به  محکومان  تبادله 
مطابق این توافق نامه، در سال 2010 میالدی 
255 افغان محکوم به زندان، از تاجیکستان به 

افغانستان انتقال داده شد ند.
از سوی دیگر، هشت شهروند تاجیکستان در 
زندان افغانستان نیز برای سپری نمودن دوران 
تاجیکستان  به  محکومیت شان،  باقی مانده ی 
 2013 سال  اوایل  در  شده اند.  داده  تحویل 
هیأتی از سوی حکومت به شهر دوشنبه سفر 
کرد و در این سفر، در مورد 100 زندانی افغان 

در تاجیکستان به توافق هایی دست یافت.
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اعالم  سوم  چشم  فوتوژورنالیزم  مرکز  مسئوالن  روز:  اطالعات 
رهایی  برای  فرمان  صدور  از  جمهوری  ریاست  مشاوران  کردند، 
رضا  است.  مرکز  این  رییس  مسافر  داده اند.  خبر  مسافر  نجیب اهلل 
فیس بوکش  صفحه ی  در  دیروز  سوم  چشم  اجرایی  مدیر  یمک، 
در  غنی  اشرف  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی  منشی  نوشت، 
فرمان،  یک  است طی  قرار  جمهور  رییس  گفت،  تلیفونی  تماسی 

»دستور آزادی استاد مسافر را بدهد«.
مدیر اجرایی چشم سوم افزود، نجیب اهلل مسافر بی گناه زندانی شده 
و باید اعاده ی حیثت کند. حکم رییس جمهور در حالی صادر می شود 

که اخیرا انتقادها در مورد زندانی شدن مسافر افزایش یافته اند.
کمیته ی  نی،  جمله  از  رسانه  ای،  نهادهای  گذشته  روز  چند  در 
مصئونیت خبرنگاران، اتحادیه ی ملی ژورنالیستان، فعاالن رسانه  ای 
گفتند،  آنان  خواند ند.  ناعاالنه  را  مسافر  زندانی شدن  خبرنگاران  و 
دادگاه نجیب اهلل مسافر در غیابش برگزار شده و او را به شش ماه 

زندان محکوم کرده است. حکومت باید او را به زودی رها کند.
مسافر از روز چهارشنبه هفته ی گذشته بد ین سو در زندان پل چرخی 
زندانی شده است. او در سال 1385 از یک مراسم ورزشی عکس 
گرفته بود و بعد عکسی  را که در آن دختران توپ  رسامی شده ی 
باسکتبال را به عنوان نماد ورزشی با خود حمل می کردند، به یک 

شرکت تبلیغاتی فروخت.
نشان  به جای  اصلی،  با دست کاری در عکس  این شرکت  سپس 
باسکتبال، لوگوی شرکت اتصاالت را چسپاند و آن را منتشر کرد . 
کردند  شکایت  دختران  این  خانواده های  عکس،  این  نشر  از  پس 
را ده هزار  استیناف کابل نجیب اهلل مسافر  ابتدایی و  بعد دادگاه  و 
از  هم  دختران  خانواده های  آن،  دنبال  به  و  کردند  جریمه  افغانی 
شکایت خود گذشتند. اما حال با گذشت 7 سال، دادگاهی در کابل 

مسافر را در غیاب خودش به شش ماه زندان محکوم کرده است.

اشرفغنی
برایرهایینجیباهللمسافر

فرمانصادرمیکند
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Flights 
Hotel Reservation World Wide.
Visa Services.
Group Rates
Lowest Price 
Free Tickets Delivery to desired    
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0093- 790 14 84 14 
0093- 795 14 84 14          

Mobile: Peshgaman.travel@gmail.com 
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ساعت كارى
هر روز از ساعت:
8 صبح تا 7 شام

عملیاتنظامیبراینجات
30مسافرربودهشدهدرزابل

وزارت خارجه: 50زندانیافغانستاناز
تاجیکستانبهکابلانتقالدادهمیشوند


