
سرشت نامه های خیالی
وقتی  و خالصه  می کنم  فکر  بیش تر  وقتی  می روم،  پیش  بیش تر  وقتی  پدر!  پدر،  اوه 
می خواهم به کنج و کنار تمام مسایل نظری بیفکنم، هیچ می دانی آیا چقدر برافروخته 
می شوم؟ در این لحظه  انگار دارم سرنوشت تلخ و به شدت مرگبار یک قهرمان کوچک 
غم  و  اندوهناک  رقت  زندگی،  لحظات  واپسین  در  که  می نویسم  را  شکست خورده 
جانکاهی سراسر وجودش را فراگرفته است. این لحظه و خیلی وقت هاست که به این 
فکر می کنم، ای کاش هیچ گذشته ای وجود نمی داشت و خدایا! ای کاش هیچ خاطره ای 
وجود نمی داشت تا با جسم سبک تر و با قلب بی پرواتر از همیشه، سر به بالین مرگ 

می ساییدم.
ولی بگذار داستان کوچکی را از زبان ژان باتیست کلمانس برایت روایت کنم که انگار 
قهرمان نکبت آن به غایت خود شما هستید؛ زیرا که خدا شاهد است، آن صفات نیک و 
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اشرف غنی در نشست سازمان سارک:
نمی گذارم افغانستان به میدان

 جنگ نیابتی تبدیل شود

عبداهلل در واکنش به اظهارات اخیر جنرال دوستم:
طرف من در تشکیل کابینه ی جدید، 

رییس جمهور است

صفحه 2
درخواست کمک از جامعه ی جهانی
 برای 3.8 میلیون افغان نیازمند 

ارزش گذاری به هویت ها
هویت ها در شکل گیری و تدوین قوانین اساسی در افغانستان نقش محوری داشته اند. هویت اجتماعی مردم 
افغانستان در بخش بزرگی از تاریخ این سرزمین، به هویت دینی، قبیله ای، قومی، مذهبی، زبانی و سمتی 
اختصاص یافته است. تعریف هویت انسان افغانی تا هنوز هم بر مبنای ارزش های قبیله ای، دینی و امثال آن 
صورت می گیرد. بی جهت نیست که  پسوندهایی از نوع زی، خیل، پنچشیری، بامیانی، پشتون، بلوچ، هزاره، 
ایماق، بهشتی، جنتی و غیره پس از نام اصلی، در مجموع از تمایالت درونی افراد و عالیق ذهنی انسان 

افغانستانی نسبت به آن واژه ها و آن گرایش ها پرده برمی دارد.
در جامعه  ای مثل افغانستان، هر زمانی که قانونی تدوین  یا تصویب شده، مشارکت سران قبایل و نیروهای 
برخاسته از ساختار دینی در آن نقش پررنگ داشته و شرکت بدنه ی اصلی جامعه )مردم( در آن کمرنگ و حتا 
بی اهمیت تلقی شده است. واضح است که این گونه ساختار اجتماعی، قوانین را نیز به نفع تمایالت خودش  
امان اهلل خان، 10  ) نظام نامه ی دوره ی  افغانستان  اولین قانون اساسی  به  اگر  سمت و سوی سیاسی می دهد. 
حوت 1301 خورشیدی( نظر انداخته شود، آن نظام روایت گر خصوصیات ساختار جامعه ی با هویت مذهبی و 

قبیله ای است که شاه فقط نقش رییس ایل و قبیله را به عهده دارد.
در این نظام، سلطنت ارثی است و مطابق شرع شریف و اساسات نظام نامه ی نوین،  برنامه های...

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
بخش دومصفحه 5

از چشم روزنامه های کابل؛
 از شنبه تا پنج شنبه

محترما، با احترام می خواهم نکات چندی را به عرض برسانم. هرچند شاید فرصت خواندن آن را نیابید، اما 
گفتن آن را مسؤلیت خویش می دانم، تا فردا در دادگاه ملت مسئول نباشم.

محترما!
هرچند نیک می دانم رهبری هردو تیم نیت شان برای ایجاد یک حکومت سالم و عاری از فساد، نیک است 
و خیر ملت افغانستان را سرلوحه ی کارشان قرار داده اند. بازهم نیک می دانم که شما در مقابل چالش هایی 
چون توقعات تمویل کنندگان غربی و به خصوص ایاالت متحده ی امریکا در یک طرف و حکومت آلوده به 
فساد از طرف دیگر مواجه هستید؛ البته تنها این نیست، بلکه چالش های دیگری چون حضور عاشقان قدرت 
و زر در هردو تیم که چون گرگی در کمین رمه ی گوسفندان )قدرت برای کسب ثروت باد آورده که در دوره ی 
حکومت سیزده ساله ی آقای کرزی از آن خویش کرده اند و ماهرانه ردپایی هم نگذاشته اند( صف طوالنی 

بسته اند و بخشی از هزینه ی کمپاین انتخاباتی را تمویل کرده اند و از جانبی توقعات مردم...

گرِه کور حکومت وحدت ملی
نامه ی سرگشاده 

به رییس  جمهور و رییس اجرایی حکومت وحد ملی!
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سوارز: فشار زیادي
 از روي من برداشته شد



رییس  غنی،  اشرف  محمد  روز:  اطالعات 
گفت  سارک  سازمان  نشست  در  کشور  جمهور 
تبدیل  نیابتی  جنگ  میدان  به  افغانستان  که 
نمی شود. رییس جمهور افزود، از خاک افغانستان 
هیچ گاه علیه کشورهای دیگر استفاده نمی شود و 
حکومتش به هیچ کشوری اجازه نمی دهد  جنگ 

نیابتی را در افغانستان به راه اندازد.
با خروج نیروهای بین المللی از کشور این نگرانی 
و  هند  بین  نیابتی  جنگ   که  می شود  مطرح 
غنی  اشرف  نشود.  راه اندازی  کشور  در  پاکستان 
سران  نشست  هجدهمین  در  خود  سخنرانی  در 
حضور  در  نیپال  در  سارک  عضو  کشورهای 
نخست وزیر پاکستان و رییس جمهور هند گفت، 

جنگ  صحنه ی  به  افغانستان  نمی دهد  اجازه 
نیابتی این دو کشور تبدیل شود.

این اظهارات در حالی مطرح می شوند که چندی 
پیش پرویز مشرف، رییس جمهور سابق پاکستان 
از  خارجی  نیروهای  خروج  از  پس  بود،  گفته 
افغانستان، این کشور به میدان جنگ نیابتی هند 
و پاکستان تبدیل می شود. به گفته ی او، اگر هند 
گروه های قومی را در افغانستان بر ضد پاکستان 
این  به  واکنش  در  نیز  اسالم آباد  کند،  تحریک 

اقدام، از قوم پشتون استفاده می کند.
و  داشت  به دنبال  تندی  واکنش  اظهارات  این 
سابق  جمهور  رییس  کرزی،  حامد  آن  به دنبال 
داد  نخواهد  اجازه  کابل  که  گفت  هند  در  کشور 

خاک افغانستان به محلی برای جنگ نیابتی بین 
هند و پاکستان تبدیل شود. او از کشورهای هند، 
را  مبارزه ی مشترکی  و روسیه خواست که  چین 

علیه تروریزم در افغانستان به راه اندازند.
نشست  در  غنی  جمهور  رییس  حال،  این  با 
به جای  همسایه  کشورهای  که  گفت  سارک 
به  کنند.  همکاری  یک دیگر  با  رویارویی، 
باید  منطقه  کشورهای  جمهور،  رییس  گفته ی 
را  بهتر  زندگی  فرصت  همکاری،  گسترش  با 
نشست سران  کنند.  فراهم  برای شهروندان شان 
کتماندو،  در  دیروز  سارک  عضو  کشورهای 

پایتخت نیپال برگزار شد.
برای  روان  هفته ی  سه شنبه  روز  به  غنی  اشرف 

شرکت در این نشست در رأس هیأت بلند رتبه ی 
دولتی به کتماندو رفت. او در این سفر با رییس 
این  دیگر  مقام های  از  شماری  و  نیپال  جمهور 
کرد.  گفت وگو  همکاری ها  گسترش  روی  کشور 
یکی  در  سازمان سارک همه ساله  نشست سران 
آسیا  جنوب  در  سازمان  این  عضو  کشورهای  از 

برگزار می شود. 
مالدیو،  نیپال،  پاکستان،  سریالنکا،  کشورهای 
هند، بوتان، بنگالدش و افغانستان، هشت عضو 
این سازمان اند. افغانستان در سال ۲00۷ به طور 
سال  در  سارک  شد.  سازمان  این  عضو  رسمی 
همکاری ها  سطح  ارتقای  برای  میالدی   1۹۸۶

برای رفاه مردم جنوب آسیا ایجاد شد.

اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
اظهارات  به  واکنش  در  ملی  وحدت  حکومت 
تقسیم  مورد  در  دوستم  عبدالرشید  جنرال 
کابینه ی  تشکیل  در  گفت،  قدرت  مساویانه ی 
او  است.  غنی  جمهور  رییس  طرفش  جدید، 
رییس جمهور  با  زمینه شخصًا  این  در  افزود که 
این  از  افراد  از  برخی  شاید  و  دارد  گفت و گو 

بحث ها اطالع نداشته باشند.
ریاست جمهوری  اول  معاون  عبدالرشید دوستم، 
خواستار  اجرایی  رییس  بود،  گفته  پیش  چندی 
خواست  این  و  است  قدرت  مساویانه ی  تقسیم 
تقسیم  دوستم،  گفته ی  به  نیست.  عملی 

عبداهلل  و  غنی  اشرف  میان  قدرت  مساویانه ی 
منتج به کشمکش و انشعاب در دولت می شود. با 
این حال، عبداهلل روز گذشته در نشست خبری ای 
در کابل گفت، در این زمینه به غیر از اشرف غنی 

 با کس  دیگری گفت و گو نکرده است.
او افزود، در مورد تقسیم قدرت تنها با اشرف غنی 
 گفت و گو دارد و اگر کسی ]دوستم[ در این زمنیه 
معلومات نداشته باشد، او را مالمت نمی کند. پس 
آغاز کرد،  به کارش  آن که حکومت وحدت ملی 
عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی اشرف غنی به 
روز   45 در  جدید  کابینه ی  بود،  گفته  رسانه ها 

آینده معرفی می شود.

هنوز  ولی  یافته،  پایان  مهلت  این  اکنون  اما 
کابینه ی جدید معرفی نشده است. به روز سه شنبه 
هفته ی روان یک منبع نزدیک به رییس جمهور 
گفت که هفت نامزد وزیر در هفته ی آینده، یعنی 
اعتماد  رای  دریافت  برای  لندن  نشست  از  پیش 
در  عبداهلل  تیم  اما  می شوند.  معرفی  مجلس  به 
معرفی  خواستار  آنان  کرد،  اعالم  آن  به  واکنش 

تمام کابینه   پیش از نشست لندن اند.
به  افغانستان  مورد  در  لندن  نشست  است  قرار 
این  در  شود.  برگزار  روان  ماه   14 و   13 تاریخ 
در  لندن  و  پاکستان  افغانستان،  سران  نشست 
در  ثبات  برقراری  جمله  از  مختلف،  بخش های 

است که  حالی  در  این  کشور گفت و گو می کنند. 
تمام  که  نیست  مشخص  دقیق  به طور  اکنون 
اعتماد  رای  برای گرفتن  زمانی  نامزد وزیران چه 

به مجلس معرفی می شوند.
از  شماری  و  ملی  شورای  اعضای  حالی  که  در 
تأخیر  دارند،  تأکید  سیاسی  مسایل  کارشناسان 
و  نا امنی  افزایش  باعث  جدید  کابینه ی  در 
است.  شده  کشور  بارازهای  در  نرخ ها  باال رفتن 
در  کشور  وضعیت  بهبود  برای  می گویند،  آنان 
بخش های مختلف، حکومت باید کابینه ی جدید 
را هرچه زودتر، یعنی پیش از نشست لندن برای 

دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی کند.

 3.۸ برای  ملل  سازمان  روز:  اطالعات 
به  نیازمند  و  آسیب پذیر  شهروند  میلیون 
از جامعه ی جهانی 405 میلیون دالر  کمک ، 
درخواست کمک کرد. قرار است این کمک 
برای تأمین مواد غذایی، آب و مراقبت های 
و  نیازمند  افغان  میلیون   3.۸ بهداشتی 

آسیب پذیر، در سال ۲015 مصرف شود.
سازمان ملل متحد اعالم کرد، در این برنامه 
افغانستان،  جنگ  بی جاشدگان  به  کمک 
تغذیه ی  و  طبیعی  رویدادهای  متضرران 
دچار  که  سال  پنج  زیر  کودک  میلیون  نیم 
آن ها  اولویت های  در  اند،  شدید   تغذی  سوء 
سازمان،  این  معلومات  اساس  بر  دارد.  قرار 
فاقد  افغان  میلیون   ۲.۲ افغانستان  اکنون در 

با  کودک  میلیون   1.۲ و  غذایی  مصئونیت 
مشکل سوء تغذی مواجه اند.

در  که  می گویند  ملل  سازمان  مسئوالن 
 140 ناامنی ها،  دلیل  به  روان  سال  جریان 
و  آواره شده اند  خانه های شان  از  افغان  هزار 
اثر  بر  کشور،  این  در  دیگر  تن  هزار   ۲50
مارک  شده اند.  خساره مند  طبیعی  حوادث 
باودن، معاون خاص سر منشی سازمان ملل 
کابل  در  خبری ای  نشست  در  دیروز  متحد 
افغانستان را  از جامعه ی جهانی خواست که 

فراموش نکنند.
نیز  افغانستان  به  کنندگان  کمک  از  او 
اقدام های  از  خود  حمایت  به  که  خواست 
باودن  دهند.  ادامه  کشور  این  در  بشری 

فراموش  بحران  به  افغانستان  نباید  گفت،  
مانع  او  اما  شود.  تبدیل  جهان  در  شده 
نیازمند  افراد  به  برابر کمک رسانی  در  عمده 
درگیری  و  ناامنی  موجودیت  را،  کشور  در 
به  کرد.  عنوان  طالبان  با  امنیتی  نیروهای 
 3۶ میالدی  جاری  سال  در  باودن،  گفته ی 
ناامنی ها  اثر  به  خیریه  مؤسسات  کارمند 
از  ادامه  در  او  داده اند.  جان  افغانستان  در 
قسمت  در  که  خواست  درگیر   طرف های 
کنند.  توجه  کمک رسان  افراد  جان  حفظ 
حکومت  اجرایی  رییس  عبداهلل،  عبداهلل 
حضور  شده  یاد  نشست  در  نیز  ملی  وحدت 
کشورهای  از  یکی  را  افغانستان  او  داشت. 
خواند.  بشری  کمک های  به  نیازمند 

مصرف  در  شفافیت  و  حسابدهی  از  عبداهلل 
اطمینان  جهانی،  جامعه ی  کمک های 
امنیت  تأمین  مسئله ی  اجرایی  رییس  داد. 
کارمندان مؤسسات کمک رسان را مسئولیت 
حکومت جدید خواند و گفت، مخالفان مسلح 
نباید مانع روند رساندن کمک های بشری به 

مردم نیازمند در کشور شوند.
همه ساله  حکومت  و  متحد  ملل  سازمان 
در  بشری  کمک های  برای  را  فراخوانی 
کشور اعالم می کنند. سال گذشته نیز 40۶ 
میلیون دالر برای این برنامه درخواست شده 
این  از  شده،  ارائه  معلومات  اساس  بر  بود. 
از سوی  مبلغ پول، حدود ۶0 درصد کمک، 

جامعه ی جهانی پرداخته شده است.

شهرداری  مسئوالن  روز:  اطالعات 
بلند منزل های  ساخت  کردند،  اعالم  کابل 
خودسرانه در شهر کابل مشکالت زیادی را 
نمی توانند  تنهایی  به  آنان  و  آورده  به وجود 
آنان،  به گفته ی  بگیرند.  را  جلو  خودسری ها 
و  بلندمنزل ها  شهرک ها،  از  برخی  ساخت 
را  جدی  مشکالت  خودسر،  رهایشی  منازل 
در راستای حفظ محیط زیست کابل به وجود 

آورده  است.
انجنیر خوژمن علومی، معین خدمات شهری 
شهرک های  اکثر  که  گفت  کابل  شهرداری 
سیستم  داشتن  بدون  خودسر،  منازل  و 
افزود  او  شده اند.  ساخته  کانالیزاسیون 

این  جلو  تنهایی  به  کابل  شهرداری  که 
این  در  و  نمی تواند  گرفته  را  خودسری ها 
ارگان  این  با  مربوطه  ارگان های  باید  زمینه 

همکاری کنند.
و  نفوس  افزایش  که  گفت  ادامه  در  علومی 
وسایط نقلیه در کابل باعث افزایش آلودگی 
آمار  اساس  بر  است.  شده  شهر  این  در  هوا 
شهرداری کابل، در حال حاضر در شهر کابل 
 ۷00 از  بیش  باشنده،  میلیون   ۶،5 کنار  در 
افزود،  اند. علومی  فعال  نقلیه  هزار وسیله ی 
زباله های  تن   4۸00 روز  هر  در  شهرداری 
شهر را جمع آوری و آن را به بیرون از شهر 

انتقال می دهد.

انداختن  و  مردم  سوی  از  درختان  قطع  او 
سوی  از  شهر  کنار  و  گوشه  هر  در  کثافات 
شهروندان را از مشکالت  دیگر خواند و گفت 
که این کار سبب آلودگی محیط زیست شده 
در  دیروز  را  اظهارات  این  علومی  است. 
»حقوق  نام  تحت  روزه  یک  علمی  سمینار 

بشر و محیط زیست« در کابل بیان کرد.
مستقل  کمیسیون  سوی  از  سمینار  این 
آن  در  و  شد  برگزار  افغانستان  بشر  حقوق 
کابل  در شهر  زیست  آلودگی محیط  عوامل 
بررسی شد. غالم محمد  آن  از  جلوگیری  و 
از  حفاظت  ملی  اداره ی  معاون  ملک یار، 
محیط زیست در این نشست گفت، افزایش 

و  نقلیه  وسایط  افزایش  کابل،  در  نفوس 
عوامل  از  بی کیفیت  تیل های  استفاده ی 

خطرناک آلودگی محیط زیست کابل اند.
بخش  آمر  آموزگار،  بازمحمد  آن  به دنبال 
حقوق  مستقل  کمیسیون  تربیه ی  و  تعلیم 
محیط  داشتن  که  گفت  افغانستان  بشر 
بشری  حقوق  موارد  از  یکی  سالم،  زیست 
داشته  توجه  آن  به  حکومت  باید  و  است 
آلودگی  از  جلوگیری  برای  افزود،  او  باشد. 
عملی  راه کارهای  کابل،  در  زیست  محیط 
روی دست گرفته شوند؛ زیرا زندگی بشر در 

این شهر در معرض خطر قرار دارد.

مجلس نمایندگان: سرپرست ها  دیگر مشروعیت ندارند2
این  جدید  کابینه ی  در  تأخیر  روز:  1اطالعات 
شد  مواجه  نمایندگان  مجلس  تند  واکنش   با  بار 
ملی  وحدت  حکومت  به  مجلس  این  اعضای  و 
می کنند.  اقدام  زمینه  این  در  که  دادند  هشدار 
نمایندگان  مجلس  رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف 
این  از  پس  گفت،  مجلس  این  دیروز  نشست  در 
ادامه ی کار وزیران و والیان سرپرست مشروعیت 

ندارد و ما در این زمینه سکوت نمی کنیم.
او در ادامه افزود که مطابق قانون اساسی، به روز 
والیان  و  وزیران  چهارشنبه، 5 قوس مدت کاری 
ادامه ی  از این، قطعًا  سرپرست پایان یافته و بعد 
کرد،  تأکید  ابراهیمی  ندارد.  مشروعیت  آنان  کار 
زمینه سکوت  این  در  نمایندگان  اعضای مجلس 

نمی کنند و صدای اعتراض شان بلند می شود.
جمهور  رییس  حقوقی  مشاور  محمدی،  عبدالعلی 
در روزهای اول کاری حکومت جدید اعالم کرد، 
کابینه ی جدید معرفی می شود،  آینده  روز  در 45 
این  هنوز  ولی  یافته،  پایان  مهلت  این  اکنون  اما 
اکنون  که  شده  گفته  است.  نگرفته  صورت  کار 
موجودیت  دلیل  به  ملی  وحدت  حکومت  سران 
والیان  و  کابینه    معرفی  به  موفق  نظرها،  اختالف 

جدید نشده اند.
معرفی  در  این  از  بیش  تأخیر   مجلس  نمایندگان 
کابینه ی جدید را غیر قابل تحمل خواندند و گفتند، 
سران حکومت وحدت ملی به زودی بر سر تشکیل 
این کابینه و معرفی والیان جدید توافق کنند؛ زیرا 

این مسئله باعث افزایش نا امنی ها و ایجاد برخی 
از مشکالت در کشور شده است.

که  گفت  نمایندگان  مجلس  عضو  ایوبی،  حمیرا 
در حال حاضر جنگ قدرت و تقسیم چوکی میان 
رهبران حکومت وحدت ملی جریان دارد و ادامه ی 
به دنبال  نیست.  تحمل  قابل  دیگر  وضعیت  این 
آن صالح محمد صالح، دیگر عضو مجلس تأکید 
کرد که مشکالت و ناامنی های موجود، ریشه در 
والیان  و  کابینه   تشکیل  سر  بر  رهبران  اختالف 

جدید دارد.
ابراز نگرانی کرد و گفت،  این روند  ادامه ی  از  او 
تشکیل  روی  به زودی  جدید  حکومت  سران  اگر 
در  جدید  مشکالت  نکنند،  توافق  جدید  کابینه ی 

اقبال صافی نیز از اختالف  کشور ایجاد می شود. 
تشکیل  سر  بر  ملی  وحدت  حکومت  سران  بین 
هفت  اکنون  که  گفت  و  داد  خبر  جدید  کابینه ی 
به وجود  ملی  وحدت  حکومت  داخل  در  حکومت 

آمده اند.
معاونان شان  و  اجرایی  رییس  جمهور،  رییس  او 
ایجاد حکومت های  عامل  را  احمد ضیا مسعود  و 
جدید در داخل حکومت وحدت ملی عنوان کرد و 
گفت، هر کدام این ها خواست های جداگانه ی شان 
را بر مردم تحمیل می کنند. این عضو مجلس در 
ادامه تأکید کرد، مردم از جنجال ها و عدم توافق 
نگران  جدید،  کابینه ی  تشکیل  سر  بر  رهبران 

شده اند.

اشرف غنی در نشست سازمان سارک:
نمی گذارم افغانستان به میدان جنگ نیابتی تبدیل شود

عبداهلل در واکنش به اظهارات اخیر جنرال دوستم:

طرف من در تشکیل کابینه ی جدید، رییس جمهور است

درخواست کمک از جامعه ی جهانی برای 3.8 میلیون افغان نیازمند

شهرداری کابل:

به تنهایی جلو ساخت شهرک های »خودسر« را گرفته نمی توانیم 

قانون دست رسی به اطالعات
 از سوی رییس جمهور توشیح شد

امریکا 87 عراده واسطه ی
 نقلیه در اختیار حکومت قرار داد

سازمان بین المللی کار:
وضعیت کودکان کارگر در 

خشت پزی ها، نگران کننده است

اطالعات روز: پس از حدود سه سال انتظار، سرانجام قانون حق دسترسی 
دفتر  رییس  انوری،  ناجیه  می شود.  گذاشته  اجرا  به  و  اطالعات  توشیح  به 
به روزنامه ی اطالعات  تیلفونی  رسانه های ریاست جمهوری در گفت و گوی 
روز گفت که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور قانون حق دسترسی به 

اطالعات را توشیح کرده است.
طرح این قانون حدود سه سال پیش از سوی برخی از نهادهای رسانه  ای و 
مدنی در همکاری وزارت اطالعات و فرهنگ آماده شد و تا ارائه ی آن برای 
 ۹ تاریخ  به  مجلس  این  اعضای  بود.  مالیه   وزارت  نزد  مجلس،  به  تصویب 
سرطان سال روان، طرح قانون حق دسترسی به اطالعات را به بحث گذاشتند 

و آن را در شش فصل و 3۲ ماده تصویب کردند.
ریاست  به  توشیح  برای  و  تأیید  سنا  مجلس  توسط  آن  از  پس  طرح  این 
جمهوری ارسال شد. اما این قانون توسط حامد کرزی، رییس جمهور سابق 
رییس  گفتند،  جمهوری  ریاست  ارگ  مقام های  حال،  این  با  نشد.  توشیح 
زمنیه  این  در  اما  توشیح کرد،  را  اطالعات  به  قانون دسترسی  جمهور غنی 

بیش تر از این جزئیات ندادند.
پیش از این در کشور هیچ قانونی در زمینه ی حق دسترسی به اطالعات وجود 
ارائه ی  را برای  نداشت و رسانه ها نمی توانستد نهادهای دولتی و خصوصی 
اطالعات مجبور کنند. نهادهای حامی رسانه های آزاد در کشور همواره گفته 
بودند، خبرنگاران در زمینه ی دریافت اطالعات از نهادهای دولتی و خصوصی 

با مشکالت روبه رو بوده اند.
خودداری  رسانه های  به  اطالعات  ارائه ی  از  همواره  حکومتی  مقام های 
کنار  در  اطالعات،  به  دسترسی  حق  قانون  مطابق  حال،  این  با  کرده اند. 
رسانه ها و شهروندان عادی، سایر نهادها، از جمله اداره های مبارزه با فساد 
اداری، حق دارند به مدارک الزم برای جلوگیری از گسترش فساد دست یابند.

اطالعات روز: امریکا برای مبارزه با مواد مخدر حدود ۸۷ عراده واسطه ی 
نقلیه به ارزش نزدیک به دو میلیون دالر را در اختیار وزارت مبارزه با مواد 
مخدر کشور قرار داد. این وسایط نقلیه، شامل 4۷  تراکتور و 40  موتر هایلکس 

اند که از آن برای کاهش و محو کشت کوکنار در کشور استفاده می شود.
جفری رابرتسن، سرپرست اداره ی مبارزه به مواد مخدر و تنفیذ قانون امریکا 
واسطه ی  تعداد  این  کابل گفت، کشورش  در  نشست خبری  در یک  دیروز 
نقلیه را برای از بین بردن مواد مخدر و کاهش کشت کوکنار در زون های 
این  مخدر  مواد  با  مبارزه  وزارت  اختیار  در  افغانستان  غرب  و  جنوب، شرق 

کشور قرار داده است.
او از افزایش کشت کوکنار و تولید آن در سال روان در کشور ابراز نگرانی 
کرد و افزود که برای جلوگیری از آن باید اقدام جدی شود. محمد ابراهیم 
ازهر، معین وزارت مبارزه با مواد مخدر در این نشست گفت، از وسایط نقلیه ی 

کمکی امریکا، در زمینه ی کاهش کشت کوکنار استفاده می شود.
او کشت و قاچاق مواد مخدر را یک مشکل فرامنطقه ای خواند و گفت که 
برای کاهش کشت کوکنار و تولید آن در کشور، باید کشورهای همسایه با 
حکومت همکاری کنند. آقای ازهر دلیل افزایش کشت مواد مخدر در سال 
و  ریاست جمهوری  انتخابات  در  امنیتی  نیروهای  بودن  را، مصروف   ۲014

شوراهای والیتی خواند.
چندی پیش وزارت مبارزه با مواد مخدر و اداره ی مبارزه با جرایم و مواد مخدر 
سازمان ملل در نشست خبری مشترکی در کابل اعالم کردند، کشت کوکنار 
در کشور در سال روان ۷ درصد و تولید آن 1۷ درصد افزایش یافته است. ۲0۹ 
هزار هکتار زمین در سال ۲013 در کشور کوکنار کشت شده، در حالی که این 

رقم در سال ۲014 به ۲۲4 هزار هکتار زمین رسیده است.

در  کارگر  کودکان  وضعیت  از  کار  بین المللی  سازمان  روز:  اطالعات 
خشت پزی ها ابراز نگرانی کرده است. این سازمان اعالم کرد که برای رفع 
این مشکل باید یک اداره ی قوی ایجاد شود. این سازمان در این مورد یک 
بررسی را انجام داده که در آن با 400 کودک در ولسوالی های ده سبز کابل 
و سرخ رود ننگرهار گفت وگو شده است. بر اساس این ارزیابی، کودکان کارگر 
در خشت پزی ها نسبت به سایر کودکان از لحاظ فیزیکی، روانی و سالمت 
اجتماعی در حالت بد قرار دارند. در این ارزیابی آمده که برخی از کودکان 
جان  کار  جریان  در  همکارانش  از  شماری  گفته اند،  در خشت پزی ها  کارگر 
بنیادی در حوزه ی  بغژی ، رییس عملیاتی، مقررات و حقوق  داده اند. هروی 
در  کارگر  ارزیابی گفت، کودکان  این  نشر  دیروز هنگام  این سازمان  کاری 
کوره های خشت پزی، عمدتًا از امراض تنفسی رنج می برند. به گفته ی او، از 
هر پنج تن، یک تن آن ها از نفس تنگی رنج می برند و هفتاد درصد کودکان 
به زودی  گفت،  ادامه  در  نمی کنند.او  مصئونیت  احساس  کوره ها،  در  کارگر 
پروژه های وسیع را به خاطر انتقال کودکان از کوره های خشت پزی به مکتب 
روی دست می گیرند. به دنبال آن، حسام الدین همراه، معین وزارت کار و امور 
اجتماعی در نشست ذکر شده گفت که وضعیت کودکان کارگر  در افغانستان، 
ساعات  در  اشکال،  بدترین  در  آن ها  از  زیادی  تعداد  و  است  دشوار  سخت 
کشور  در  کودک  میلیون   1،۹ اکنون  او،  گفته ی  به  می کنند.  کار  طوالنی 
مصروف کارهای شاقه  اند. آقای همراه در ادامه تأکید کرد، وزارت کار و امور 
اجتماعی برای جلوگیری از کار شاقه ی کودکان، برنامه  ی مشخصی را در پنج 
والیت روی دست گرفته است. ولی او در این مورد جزئیات دقیق ارائه نکرد.
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برسانم.  عرض  به  را  چندی  نکات  می خواهم  احترام  با  محترما، 
هرچند شاید فرصت خواندن آن را نیابید، اما گفتن آن را مسؤلیت 

خویش می دانم، تا فردا در دادگاه ملت مسئول نباشم.
محترما!

هرچند نیک می دانم رهبری هردو تیم نیت شان برای ایجاد یک 
حکومت سالم و عاری از فساد، نیک است و خیر ملت افغانستان 
را سرلوحه ی کارشان قرار داده اند. بازهم نیک می دانم که شما در 
مقابل چالش هایی چون توقعات تمویل کنندگان غربی و به خصوص 
ایاالت متحده ی امریکا در یک طرف و حکومت آلوده به فساد از 
طرف دیگر مواجه هستید؛ البته تنها این نیست، بلکه چالش های 
که چون  تیم  هردو  در  زر  و  قدرت  عاشقان  دیگری چون حضور 
ثروت  کسب  برای  )قدرت  گوسفندان  رمه ی  کمین  در  گرگی 
باد آورده که در دوره ی حکومت سیزده ساله ی آقای کرزی از آن 
نگذاشته اند( صف طوالنی  هم  ردپایی  ماهرانه  و  کرده اند  خویش 
بسته اند و بخشی از هزینه ی کمپاین انتخاباتی را تمویل کرده اند 
به  تیم  هردو  وعده های  جریان  در  که  مردم  توقعات  جانبی  از  و 
این همه  توازن در میان  ایجاد  قرار گرفته اید.  مردم داده شده اند، 

کشمکش ها، کار آسانی هم نیست.
در  رییس جمهور  ذیل شخص  اقدامات  فوق،  مسایل  کنار  در  اما 
در خور  نیز  حکومت  مسؤلیت  گرفتن  عهده  به  روزهای  نخستین 

تأمل اند:
از سوی  اتهام  تیر فساد، رفع  با  1( نشانه رفتن قوه ی قضائیه 
قوه ی قضائیه، متعاقباً   استعفای رییس قوه ی قضائیه که چند سال 
را به صورت غیر قانونی به چوکی قضا  تکیه زده بود و قبول استعفای 
رییس قوه ی قضائیه با استقبال گرم و تقدیر با مدال غازی امان اهلل 

خان را می توان نشانه  ی مجبوری تلقی کرد  یا چیز دیگر.
)مرکز  بانک  کابل  بحران  پرونده ی  بازگشایی  2( صدور حکم 
انکشاف اقتصادی کشور جنگ زده ی پسا طالبان که در اندک زمانی 
و  نموده  بانکی  سپرده ی  به  تبدیل  را  زنان  گنجینه های  شد  قادر 
آینده را به مردم نوید داد.  افغانستان  انکشاف  بازسازی و  توقعات 
بانکی مجهز به سیستم برقی انجام معامالت و کارمندان آموزش 
بود(  کرد  قایم  را  کم نظیری  نمونه ی  جهان  در  که  ماهر  و  دیده 
بود.  شده  گرفته  نشانه  فساد  تیر  با  قباًل  که  قضائیه ای  قوه ی  به 
زیاد  به  تیر فساد، منتج  به  این حکم در نظام قضایی نشانه رفته 
شدن مجازات دو تن گردید. عوامل  بحران کابل بانک و مصادره ی 
شرکت هوایی پامیر در مقابل یک چهارم ارزش آن هنوز الجواب 

باقی است.
3( توظیف تیمی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و ریاست 

اجرایی برای تثبیت ساختار حکومت وحدت ملی.
4( دیدار از پاکستان و صرف نظر از عمق استراتژیک آن کشور 
موالنا  از  دیدار  و  ارتش  فرماندهی  مقر  به  رفتن  و  افغانستان  در 
فضل الرحمان، مفتی اعظم صادر کننده ی فتوای جهاد رسمی علیه 
افغانستان، چیزی بود که مردم زجر کشیده ی این خاک دیگر تحمل 

مخالفان سیاسی شما را ندارند.
بیانگر تعجیل شما در نحوه ی اصالحات بود؛  اقدام اولی فوق  دو 
در حالی که می توانست نه قوه ی فضائیه با تیر فساد نشانه گرفته 
شود و نه هم تصفیه ی کابل بانک با آگاهی دهی دست اندرکاران 
سقوط آن به آنان فرصت گریز داده شود. بلکه هردو می توانست 
و  شوند  گرفته  اصالح  به  پایدار  اصالح گرایانه ی  و  آرام  روش  با 
بانک حاصل و عامالن  سرمایه های به  سرقت برده شده ی کابل 
به  قضائیه  قوه ی  اصالح  گردند.  مجازات  و  شناسایی  آن  سقوط 
تدوین یک کارشیوه ی شفاف قضاوت و جابه جایی نیروهای قضایی 

در  با  اما  بود؛  زمان گیر  هرچند  کار  این  که  داشت  ضرورت  پاک 
در سال های  رنج دیده ی کشور  مردم  متذکره،  گرفتن روش  پیش 
بعدی از شر یک قوه ی قضائیه ی فاسد نجات می یافت و عدالت در 
کشور تأمین می گردید. الزم بود دوسیه ی کابل بانک از شناسایی 
وسیع عوامل سقوط آن بانک و مصادره اش توسط دولت و فروش 
شرکت هوایی پامیر آغاز و با امضای توافق نامه ی استرداد مجرمین 
به  سرمایه های  حصول  و  فراری  مجرمان  متبوع،  کشورهای  با 
غارت برده شده و مجازات مجرمان پایان بیابد. متأسفانه که هردو 
شد.  انجام  نداشتند،  توقع  جهانی  جامعه ی  و  مردم  که  آن طوری 
از  هم  هنوز  هردو  اصالح  فرصت  که  نظرداشت  در  باید  هرچند 

دست نرفته است.
گذشته  در  روزهای  آن چه  شما  چهارم  و  سوم  اقدام  مورد  در   اما 
از توظیف تیمی  از طریق رسانه های جمعی شنیده ام، حاکی  بنده 
مشترک برای تثبیت ساختار حکومت است که در آن راه بر هدف 
 یا وسیله بر هدف مقدم شمرده شده است. هرچند هنوز به نتیجه ی 
مطلوب نرسیده اند. این شیوه برای ایجاد یک حکومت داری سالم 
مؤثر نیست و به نظرم راه را به ترکستان خواهد برد؛ هم چنان که 
حکومت آقای کرزی چه باید کردها را انتخاب کرد، ولی در چگونه 
انجام دادن باید کردها نادرست عمل کرد و در نتیجه مثاًل سرک 
ساخته شد. محصول برنامه مشخص شد )سرک ساخته شده( اما 
کیفیت  از  شده  ساخته  بود، سرک  نشده  تعریف  آن  کیفیت  چون 
الزم بی بهره ماند، دست آورد برنامه هم ناتعریف  ماند. هم چنان که 
این که کدام مریضی  لیک  آموزشی عرضه شد،  و  خدمات صحی 
بازارهای عرضه ی  از  مردم  و چقدر دست  در کشور عالج گردید 
بنده  از  بهتر  همه  شد،  کوتاه  همسایه  کشورهای  خدمات صحی 
سواد  از  ما  دانشگاه های  و  مکاتب  فارغان  چقدر  این که  می دانند. 
برهمگان  نیز  شدند،  برخوردار  درست  خواندن  و  نوشتن  ابتدایی 
و  امال   نه  است،  مشابه  صدایش  فقط  نوشتن  از  که  است  روشن 
انشا  و همین طور مکتبی اعمار شد، این که از آن برای آموزش نسل 
از  جوان کار گرفته شد  یا  محل اقامت سگ های ولگرد بود، خدا 

همه نیک می داند.
هرچند نیک می دانم انتصاب آقای احمد ضیا  مسعود یک اقدام سیاسی 
محض و از روی ناچاری است که در دوره ی کمپاین انتخاباتی بر 
شما تحمیل شده بود؛ اما بهتر  بود اگر یک نفر متخصص اصالحات 
و حکومت داری خوب را در این امر مهم توظیف می کردید، تا از 
یک طرف توقعات تمویل کنندگان برآورده می شدند و از طرفی هم، 
زمینه را برای پرکردن جیب خالی حکومت  فراهم می کرد. مهم تر از 
همه، خیمه ی سیاه فساد اداری از کشور برچیده می شد. تا جایی که 
بنده به عنوان یک مبتدی امور اصالحات و حکومت داری می دانم، 
ایشان نه از اصالحات آگاهی دارد و نه هم از حکومت داری خوب 
و نه هم کمیسون اصالحات اداری دست آورد اصالحی چندانی دارد 
که وی بر آن تکیه نماید و باقی امور را به نحو احسن به پیش ببرد. 
سپردن امور مهم اصالحات به آقای مسعود، دست آوردی بیش تر 
از پایه گذاری اصالحات توسط آقای ارسال و تداوم آن توسط داکتر 
قانون  یا  محصول  دو  با  اداری  اصالحات  داشت.  نخواهد  مشاهد 
میکانیز م  با  اولی  ملکی،  کارکنان خدمات  قانون  و  ملکی   خدمات 
گزینش بر اساس رقابت آزاد به جای گزینش شایسته ها  و دومی با 
میکانیزم رتب و معاش به جای ارتقای معیشت کارمندان، به  حذف 
مصؤنیت شغلی کارمندان دولتی دست یازید. تیمی که در فرجام 
تدوین یک برنامه ی جامع اصالحات اداری در کمیسیون اصالحات 
با  گرفت،  شکل   ۸5-۸4 سال های  در  ملکی  خدمات  و  اداری 
گذاشتن برنامه ی اصالحات جامع به طاق نسیان، نیز پراکنده شد و 

اصالحات هم به ابزار  تغییر ساختار تشکیالتی برای ترد کارمندان 
شایسته توسط مقام های دولتی تبدیل شد. 

به باور بنده، اصالحات به ابزارهای ذیل ضرورت دارد: اول،  تدوین 
بزرگ  برنامه-های  و  حکومت   »Vision« )دیدگاه  استراتژی 
کوچک  برنامه های  به  آن  تقسیم  و  آن   » Programme«
در  مهم  این  وزارت ها(.  سکتوری   » Sub-Programme«
دوم،  شد.  سپرده  اقتصاد  وزارت  به  بعدها  کرزی  آقای  حکومت 
بودجه بر اساس برنامه ای که آن را وزارت مالیه به عهده گرفت. 
سوم،  متناسب سازی تشکیالت )ساختار کل حکومت و وزارت ها بر 
فی السابق  کما  کلی حکومت  ساختار  که  برنامه(  و  دیدگاه  اساس 
اصالحات  کمیسون  به  ادارات  و  وزارت ها  ساختار  و  ماند  باقی 
تفویض گردید. چهارم، اصالح طرزالعمل  اداری و خدمات ملکی 
بی سرنوشت  که  است  ادارات  وزارت ها/  کارهای  انجام  اجرایی 
داد،  انجام  اداری  اصالحات  کمیسون  که  ساختاری  اصالح  ماند. 
در واقعیت مشتی در هوا بود؛ زیرا دو ابزار اصلی اصالحات، یعنی 
نعیین کننده ی نوع و چگونگی اجرای کار که هردوی آن منجر به 
اختیار کیسیون اصالحات  در  اداده  می شد،  تثبیت ساختار وزارت/ 

اداری قرار نگرفت.
کجاست،  نظرم  به  ملی  وحدت  حکومت  کور  گره  این که  اما  و 

بایستی  این گونه شرح دهم:
حکومت وحدت ملی پس از به بن بست کشاندن پروسه ی انتخابات 
توسط تیم بر سر قدرت آقای کرزی که می خواست با به بن بست 
نهایت  در  انتخاباتی،  تیم  هر دو  نرسیدن  تفاهم  به  و  آن  کشاندن 
هردو تیم را از صحنه ی کیش و مات دهد و خود گرداننده ی تیاتر 
با فشار سیاسی ای که غرب و در  ابقا  شود،  به نحوی در قدرت  و 
رأس آن ایاالت متحده ی امریکا بر هر دو تیم انتخاباتی در حالی 
که هیچ طرفی حاضر به قبول همکاری با طرف مقابلش نبود، وارد 

کرد، روی کار آمد. 
البته نه هماهنگی در دیدگاه های نا مدون تیم های شما وجود داشت 
و نه هم برنامه های بدون دیدگاه شما ها باهم سازگازی و هماهنگی 
تیم شما  این است که در هردو  داشتند. آن چه شایان ذکر است، 
عاشقان قدرت از عاشقان خدمت به مردم بیش تر و البته صف شان 
برازنده تر  هم  شما   تیم  از  انتخاباتی شان  حمایت  و  هم طوالنی تر 
هم  و  یافتند  حضور  روند  این  در  پر  دستان  با  همه،  از  مهم تر  و 
اکنون آنان در حال مدیریت کردن روند حکومت سازی اند. هرچند 
شما رهبری محترم هردو تیم به مردم وعده های زیادی در جریان 

کمپاین انتخاباتی و پسا انتخابات به مردم داده اید. 
ظرفیت  فقدان  است،  بنده  و شخص  مردم  نگرانی  مایه ی  آن چه 
مدیریتی طرح برنامه  بر مبنای یک دیدگاه واقع بینانه و قابل حصول 
در هردو تیم است که قادر باشند بر اساس همان دیدگاه، پالیسی، 
برنامه، ساختار مناسب برای تطبیق برنامه، بودجه، ظرفیت کادری 

الزم و روند شفاف اجرایی برنامه را طرح و عملی کنند.
پالیسی های  که  مردم گرایی  پالیسی سازان  گذشته  حکومت  در 
طرح  باشند،  شده  متبلور  مردم  منافع  آن  در  که  را  واقع بینانه ای 
و به اجرا گذاشته باشند،  نبودند.  امروزه نیز مرکب حکومت وحدت 
ملی از این ناحیه سخت می لنگد. وعده ی زمانی تشکل کابینه ی 
مردم ساالر گذشت و قسمی که وضعیت بررسی می شود و از قراین 
پیداست و هم چنان سخنگویان هردو تیم می گویند، این است که 
تشکیل کابینه منوط به تثبیت ساختار تشکیالتی حکومت وحدت 
ملی است و کار روی تثبیت ساختار حکومت وحدت ملی که همانا 
با  دارد.  جریان  می دهند،  تشکیل  وزارت ها  را  آن  اعظم  بخش 
شد.  خواهد  مشخص  نیز  آن  مجری  کابینه،  ساختار  شدن  تثبیت 
من  مثل  شخصی  برای  ساختار  تثبیت  به  کابینه  گذاشتن  منوط 
دارم،  مردم ساالر  حکومت داری  و  اداری  اصالحات  در  تجربه  که 
بیان این واقعیت است که دست اندرکاران ساختار سازی حکومت 
وسیله ی  نوع  سر  بر  بار،  نوع  و  تثبیت حجم  از  قبل  ملی  وحدت 
حمل و نقل  آن به بحث نشسته اند تا نوعیت و ساخت وساز وسیله ی 
نقلیه را برای باری که نه نوع آن مشخص است و نه هم حجم آن، 
تثبیت کنند. این نشان می دهد که فرایند هرچه باشد، در مناسب 
بودن وسیله و بار بایستی شک کرد؛ زیرا تثبیت بار مقدم بر تثبیت 
آن  برعکس  نه  است،  انتقال دهنده  وسیله ی  ساخت و ساز  و  نوع 
گفته اند  اجماع  به  بزرگان  دارد. همه ی  در حال حاضر جریان  که 
به  برای رسیدن  استراتژی  راه است.  بر وسیله  یا  که هدف مقدم 
منزل مقصود که همانا هدف  یا دیدگاه باشد، است، نه استراتژی 
خود هدف. راه اگر هدف شود، می شود آن را پارک ساخت، گل و 
گل کاری کرد، ولی اگر راهی برای رسیدن به منزل مقصود باشد، 
امروزه که  پارک.  نه  برای رفتن و  ماند  راه خواهد  در آن صورت 
تعداد  بر سر  ملی  تثبیت ساختار حکومت وحدت  اندرکاران  دست 
می سازند  پارکی  را  راه  که  است  آن  مثل  می زنند،  چانه  وزارت ها 
با گل های رنگارنگ  و چمنزارهای خوب با آبشارهای فراوان، اما 

بدون هماهنگی بین گل ها، چمن زارها و آبشارها. 

ملی  سرمایه ی  کرزی،  حکومت  مانند  شود،  هدف  اگر  وزارت 
پارک  اعمار  از  بیش تر  آن  دست آورد  و  می شود  داده  فنا  باد  به 
و  سنخیت  هیچ گونه  هم دیگر  با  که  ناجور  و  جور  سلیقه های  به 
هماهنگی نخواهند داشت،  نخواهد بود. وزارت اگر مبدا ی کار شود، 
در آن صورت تمامی هزینه هایی که برای پنج سال آینده به مصرف 
خواهند رسید، با صراحت تمام از حال می توانم بگویم که محصول 
و دست آورد آن نیز هیچ خواهد بود؛ زیرا هدف در وزارت ها متفاوت 
می گردد و مثل حکومت کرزی هر وزارت برای این که بودجه اش را 
مصرف کند، هر ساله فرنیچرش را تعویض می کند، موتر خریداری 
می کند، یا هم پروژه هایی را پیاده می کنند که  وزارت الف هیچ گونه 
حمایتی برای پروژه ی وزارت ب فراهم نمی نماید. انگلیسی زبان ها 
به این می گویند، »Piece meal approach« یا به کارگیری 
 Integrated« از حاال ما شیوه ی بهتر است  شیوه ی متفرق و 
approach« یا شیوه ی همه جانبه را از خود سازیم؛ پروژه هایی 
که یک دیگر را حمایت کنند،  تا در دست آورد متوقعه نقش اساسی 

را بازی کنند.
اگر به بیان مدیریتی آن به طرح موضوع بپردازیم، چنین می توان 
گفت که رهبری حکومت در اولین گامش بایستی به تحلیل شرایط 
کادری-نیروی  اقتصادی،  فرهنگی،  اجتماعی،  سیاسی-امنیتی، 
بشری، محیط زیستی، حقوق بشری و نهادینه ساختن د موکراسی 
که می شود آن را دیدگاه تعبیر کرد، می پرداخت و  تدوین می کرد. 
آن گاه اقدام به استخراج یک برنامه ی جامع پنج ساله می کرد که 
برنامه ساختار کلی تشکیالتی مرکزی/ حوزه ای/  این  از محتوای 
والیتی برای تطبیق آن استخراح می شد. سیاست خارجی که همانا 
باید  برنامه  و  دیدگاه  این  پرتو  در  است،  کشور  ملی  منافع  تعامل 
تبیین می شد، نه آن چنان که شما آن را در پنج حلقه تقسیم کردید؛ 
اما  دقیقا باید بگویم که در این تقسیم بندی هیچ کادری شاید، غیر 
خود شما، شریک نباشد. پس طرح سیاست خارجی بدون تطبیق 
کننده ی آن، بیش از زدن مشتی در هوا، چیزی  نخواهد بود. یا به 
بیان دیگر، حکومت وحدت ملی می بایست بار و نوع آن را مشخص 
می کرد تا نوع و ساخت وساز وسیله ی نقلیه ی آن )دستگاه حکومت( 
بعداً مشخص می گردید. حال که حکومت وحدت ملی اقدامش را از 
تثبیت ساختار آغاز کرده است، به این می ماند که نوع وسیله را اول 
تثبیت می کنند و بعداً برای آن بار مناسب را می یابند. بار مناسب 
)برنامه( برای وسیله ی نقلیه چیزی است که با انتخاب آن حکومت 
داد.  هدر  به  را  افغانستان  مردم  طالیی  فرصت های  کرزی  آقای 
اقدام حکومت وحدت ملی به تثبیت ساختار ، همانند اقدام به تعیین 
بیش تری  چیز   حمل،  قابل  بار  مقدار  و  نوع  تعیین  از  قبل  وسیله 
حکومت  کابینه ی  تشکیل  در  کوری  گره  که  است  این  نیست. 
جمهوری  ریاست  تیم،  هردو  که  است  آمده  به وجود  ملی  وحدت 
و ریاست اجرایی، از بدو ایجاد تا آخرین روز عمرشان باید هر روز 
اساس  بر  بلکه  علمی،  و  اساسی  به صورت  نه  که  مسایلی  سر  بر 
بپردازند  منازعه  به  می گیرند،  قرار  بحث  مورد  و  مطرح  سلیقه ای 
و بخش اعظم عمر مفیدشان را نه برای کشاندن کشور از بحران 
تشکیل  تنازع  کرد.  تنازع صرف خواهند  بلکه  صرف حل  کنونی، 
کابینه از همین سرچشمه آب می خورد و تازه اگر این کابینه هم 
اعالم شود، مثل کابینه ی آقای کرزی، هیچ گاهی یک تیم واحدی 
که از یک دیدگاه در تمامی مسایل کشوری برخوردار باشد، نیست. 
این چنین کابینه ای هیچ دردی از دردهای مردم را حل نمی تواند و 

زمان صحت نامه ام را به اثبات خواهد رساند.
علمی تر  و  عملی تر  مفهوم  در  ملی  وحدت  بنده، حکومت  باور  به 
آن، هنوز هم شکل نگرفته است، بلکه این حکومت زمانی ایجاد 
می گردد که کابینه، رییسان ادارات مرکزی و محلی تعیین و طی 
طریق تطبیق برنامه ی واحد سراسری را بنمایند. دست اندرکاران 
این حکومت هنوز مصروف چانه بازی بر سر تقسیم کرسی ها اند، 
حال آن که کرسی های موجود قطعًا نمی توانند برای یک برنامه ی 
جامع ملی پنج ساله سازگار باشند. لذا چانه زدن بر سر تقسیم قدرت 
قبل از وقت و شاید هم نامناسب باشد. شاید یک ساختار مناسب 
باشد؛  نداشته  ضرورت  بیش تر  وزارت  پانزده  از  مرکزی  حکومت 
زیرا نیک می دانیم که مسایلی چون کودکان، زنان، جوانان، شهدا، 
انسانی  کار  نیروی  کهن-ساالن،  دینی-مذهبی،  امور  معلوالن، 
Cross-« کادری(، مواد مخدر و حقوق بشر از جمله ی مسایل(

شده  خالصه  وزارت  یک  در  که  اند   »Cutting Issues
برای هرکدام  اداره هایی  و  نمی توانند. هرچند در گذشته وزارت ها 
سکتورها  تمامی  به  تقریبًا  این ها  نیازهای  اما  بودند؛  شده  ایجاد 
مربوط اند. لذا ضرورت ندارد این ها به اداره های مشخصی تقسیم 
 »Cross-Cutting Issues« مسایل  این  است  بهتر  شوند. 
شامل  تا  گردد  تفویض  بودجه  و  برنامه  وزارت  پالیسی  بخش  در 
برنامه ی کلی سکتوری/ جغرافیایی حکومت گردد. از این رو، نباید 
این ها  شوند.  گرفته  تکرار  به  ساله  سیزده  گذشته ی  اشتباهات 
پالیسی هایی اند که بایست در هر بخش...      ادامه در صفحه 4

میرزا عبداللهی

گرِه کور حکومت وحدت ملی
نامه ی سرگشاده 

به رییس  جمهور و رییس اجرایی حکومت وحد ملی!
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گره کور حکومت...
)سکتور( برنامه ی پنج ساله شامل گردد. تقسیم وزارت داخله به دو بخش امنیتی 
و ارگان های محل، امر نامناسب بوده و بایست این اداره دوباره به وزارت داخله 
ادغام گردد. وزارت اقتصاد اگر مسؤلیت برنامه را داشته باشد و مالیه هم به بودجه 
و جمع آوری آن را، بهتر خواهد بود وزارت اقتصاد و مالیه در هم دیگر تحت نام 
این  از  بخشی  نیز  مرکزی  احصائیه ی  ریاست  و  ادغام  بودجه  و  برنامه  وزارت 
وزارت گردد، چه بدون آمار نمی توان برنامه ریزی کرد. در نتیجه این وزارت به 
بخش های اساسی چون  پالیسی سازی، برنامه ریزی، آمار/ احصائیه، بودجه و عوا ید 

تنظیم گردد.
اگر چون و چراهای فوق را به تجزیه گیریم، در می یابیم که بهتر است رهبری 
جهت  در  ملی  وحدت  حکومت  اجرایی  ریاست  و  جمهوری  ریاست  تیم  هردو 

تشکیل حکومت )کابینه( چنین اقدام نمایند:
1( هردو تیم فوق در مشارکت هم یک دیدگاه جامع و قابل حصول که در 
اقتصادی، فرهنگی-کادری-نیروی  آن تغییر مطلوب سیاسی-امنیتی، اجتماعی، 
بشری، محیط زیستی و حقوق بشری که در پنج سال آینده به دست آید، ترتیب 
نمایند. این دیدگاه ملی خواهد بود و فرقی نخواهد کرد مجری آن از شرق باشد یا 
غرب، شمال  یا جنوب، سنی  یا شیعه، هندو  یا مسلمان. از هر قومی و از هر تیمی 

باشد، مهم نیست؛ زیرا در هر صورت هدف ملی هردو تیم حاصل شدنی است.
2( پس از تدوین دیدگاه، از تمامی صاحب نظران و مدیران موجود در کشور، 
به شمول کادرهای هردو تیم خواسته شود، در یک پروسه ی ملی رقابتی و شفاف 
از دیدگاه مطروحه ی فوق، یک برنامه ی همه جانبه ی پنج ساله ی حکومت وحدت 

ملی را استخراج نمایند.
حوزه ی  مستقل/  ادارات  )وزارت ها/  حکومت  ساختار  فوق  برنامه ی  3( از 
انکشافی/ والیت( را تثبیت نمایند. این می تواند  گره کور حکومت وحدت ملی را 
بگشاید و زمینه ی شکل گیری منازعه های بعدی بر سر توزیع کرسی قدرت که 
همانا »وزارت ها، ادارات مستقل، حوزه ی انکشافی و والیت ها« است و نحوه ی 
اجرای این برنامه  را نیز از بین ببرد  یا  حد اقل  کاهش دهد. در نتیجه ی این تمرین 
در  بود.  خواهد  واحد  دیدگاه  یک  با  و  واحد  تیم  یک  می گیرد،  که شکل  تیمی 
آن صورت، فرقی نمی کند که بیش ترین  اعضای کابینه از کدام تیم باشند؛ زیرا 
دیدگاه رییس جمهور و رییس اجرایی در صدر اجرائات این تیم قرار می گیرد و 
رهرو همان راهی می شوند که شما )رییس جمهور و رییس اجرایی و معاونان تان( 

ترسیمش کرده اید.
4( پس از استخراج برنامه ی جامع حکومت و تثبیت ساختار تشکیالتی آن ، از 
کادرهای برجسته ی همین تیم خواسته شود برنامه ی کاری هر وزارت/ ریاست 
که  است  یادآوری  قابل  نماید.  استخراج  را  والیت  انکشافی/  حوزه ی  عمومی/ 
در  نمایند،  انکشاف  متوزان  به صورت  والیات  بخواهد  ملی  وحدت  حکومت  اگر 
آن صورت بهتر خواهد بود والیات 34 گانه را به هشت حوزه ی انکشافی تنظیم و 
هرکدام را به عنوان یک واحد بودجه ای، دارای برنامه و بودجه ی مشخصی بسازد. 
در آن صورت، رییسان این حوزه ها بایستی در استخراج برنامه شرکت و از همین 

تیم کاری انتخاب شوند.
5( در این مرحله متخصصان هر سکتور، نوع کار، پالیسی )چگونه اجرا  کردن 
هزینه ی  کار،  اجرای  برای  الزمی  ظرفیت  کار،  اجرایی  کار،  محل  مقدار  کار(، 
کار، زمان اجرایی کار و پروسه ی اجرایی کار را تثبیت نمایند. آن عده کادرهای 
مجرب که در این پروسه بیش ترین،  بهترین و مؤثرترین دست آورد  را به نمایش 
حوزه ی  ریاست  عمومی/  ریاست  وزارت/  پست  در  است  مناسب  می گذارند، 
انکشافی/  والیت انتخاب و تقررشان طی مراحل گردد. هرچند این پروسه شاید 
وقت گیر باشد، که هست؛ اما در فرایند یک تیم کاری کشوری را شکل می دهد 
که در طول پنج سال آینده موجدانه به تطبیق برنامه ی حاصله همت خواهد کرد 
و هیچ گاهی منازعه ای بین شان شکل نخواهد گرفت.  حاصل این پروسه یک تیم 
ملی خواهد بود که ممثل عملی و عینی وحدت ملی است و هیچ ملیتی )قومی( ولو 
کوچک و برزگ از این پروسه بیرون نخواهد ماند و حکومت سازی بر مبنای این 
پروسه، سنگ بنای وحدت ملی آگاهانه را خواهد گذاشت که ثابت و ماندگار است. 
این تیم که بدون شک در طول پنچ سال آینده در پروسه ی تطبیق، این برنامه را 
توسعه و تقویت می دهد، سنگ بنای پروسه ی حکومت سازی را نیز همان طوری 
که مطرح شد، خواهد گذاشت که متضمن سالمت وطن و وحدت ملی اقوام کشور 
به صورت  ستم  و  تبعیض  برتری طلبی،  دیگر  این که  همه  از  مهم تر  بود.  خواهد 
تبارز  برای  زمینه  آن  اشکال  و سایر  زبانی  منطقه ای، مذهبی،  قبیله ای،  جنسی، 
نخواهد یافت و فرهنگ شهروندی ایجاد و شکل خواهد گرفت و تقویت خواهد 
خواهد  قرار  پایدار  به صورت  دموکراسی  کردن  نهادینه  مسیر  در  افغانستان  شد. 
گرفت که دیگر هیچ بحرانی به این کشور راه نخواهد یافت و گره کور حکومت 

وحدت ملی این گونه بازخواهد شد.
والی های  و  انکشافی  حوزه های  ادارات،  رییسان  وزیران،  تعیین  از  6( پس 
والیات 34 گانه، ضرورت است کارشیوه ی )طرزالعمل اجرایی( تطبیق برنامه ی هر 
واحد متذکره را ترتیب کرد. در تدوین کارشیوه ی اجرایی، اصولی چون شفافیت، 
بازدهی حداکثر در مدت زمان و هزینه ی مناسب، کیفیت و دست آورد متوقعه با 
نظارت و کنترول مناسب در نظر گرفته شود. به این ترتیب، دیو فساد اداری از 
ادارات دولتی دور می شود و این کارشیوه می تواند در دسترس تمامی کارمندان 
و چرا  بدانند چه می کنند  آن  در روشنی  تا همه  گیرد،  قرار  ادارات  و مستفیدان 
آقای  حکومت  دوره ی  در  که  هم چنان  تالش ها  صورت،  این  غیر  در  می کنند. 

کرزی بی حاصل بودند، بازهم بی حاصل باقی خواهند ماند.
یافتن  با  نباید گذاشت که رهبر مدیِر مدبری است که سروکارش  7( ناگفته 
راه حل برای چالش هایی است که اطرافش را احاطه کرده است و هم رهبر تنها با 
موافقانش سروکار ندارد، بلکه بیش ترینه موفقیت رهبر و مدیر مدبر در هماهنگ 
کردن موافقان و مخالفان در یک جهت مشترک است که رهبر بایست به همه 
بباورا ند که آن چه را به عنوان یک دیدگاه طرح کرده است، عملی و قابل حصول 
به مردمش  نیست؛ هنر رهبر آن است که  با موافقان که هنر  است. کار کردن 

بباوراند که دیدگاهش عملی است، و لی مسئولیت مدیر فراتر از رهبر است. وی 
نه تنها می باوراند، بلکه از مجموع موافقان و مخالفانش یک تیم می سازد که آن  
دیدگاه مدیر را درک می کنند و به عملی شدن و حصولش هم باور مند اند و هم 
باور دارند، قادر اند آن را به دست آورند. لذاست که رهبر هیچ گاهی از چالش ها  
شکوه نمی کند، بلکه چالش ها را به فرصت تبدیل می کند. گشودن زبان شکوه 
برای یک مدیر، بیان ناکامی اش در راستای حصول هدفش است، نه چیز  بیش تر.

در اخیر، به عنوان یک مربی، می خواهم نکات فوق را به صورت فهرست وار چنین 
خالصه نمایم:

پاک  قضات  تعیین  و  اجرایی  طرزالعمل  تدوین  به  قضائیه  قوه ی  1( اصالح 
ضرورت دارد. طرزالعمل قضاوت  بر اساس اصول بررسی سریع پرونده با کمترین 
و  عدالت  بر  مبتنی  و  برحق  قضاوت  قضاوت،  در  تام  شفافیت  ممکن،  هزینه ی 

قضاوت در دسترس عامه ی مردم؛ 
کابل  کشاندن  بحران  به  عوامل  شناسایی  با  بانک  کابل  بحران  2( بازرسی 
بانک، مصادره ی بانک و شرکت پامیر، بررسی جرم متخلفان و مجازات عادالنه ی 

آنان در یک نظام قضایی عادل؛
آینده توسط رییس  برای پنج سال  3( تدوین یک دیدگاه ملی قابل حصول 

جمهور و رییس اجرایی و معاونان شان؛
4( دعوت عام تمامی متخصصان کشور، به شمول متخصصان هردو تیم برای 
ساختن یک برنامه ی جامع حکومت برای پنج سال آینده و تثبیت ساختار حکومت 
)وزارت ها/ ریاست های عمومی/ حوزه های انکشافی/ والیات( و تعیین مسئوالن 

امور این نهادها از مجموعه ی تیم استخراج کننده ی برنامه ی پنج ساله؛
5( تدوین برنامه ی هر اداره ی فوق به ترتیب فوق و تثبیت ساختار تشکیالتی 

آن و سپس تعیین کادرهای نهادها؛
6( تدوین طرزا لعمل اجرایی تطبیق برنامه های نهادهای فوق بر اساس اصول 
با  بازدهی سریع، کم هزینه،  همه جا در دسترس، شفاف و قابل کنترول مناسب، 

کیفیت درخور توقع مردم و با دست آورد منتج به دیدگاه؛
7( تبیین یک سیاست خارجی شفاف که نقش کشور را در تمامی تعامالت با 

کلیه کشورهای جهان بر مبنای منافع ملی ترسیم می نماید؛
8( با به کارگیری شیوه  های فوق می توان زمینه های فساد را در کشور از بین 
برد و دیگر برای عاشقان زر که قدرت را وسیله ی رسیدن به آن می دانند، زمینه 
نداد و اطمینان جامعه ی جهانی و حمایت مردم افغانستان را به عنوان یک ملت 
به دست آورد. ناگفته نماند که پروسه ی ملت سازی و نهادینه شدن شهروندی از 

همین گونه برنامه   تأمین می شود و...؛
9( یک تیم واحد و برخوردار از یک دیدگاه واحد شکل می گیرد و دیگر دوست 

و دشن بی تعریف نمی ماند؛
نیابتی کشورهای  از شر جنگ  افغانستان  10( مردم زجر کشیده و شهید پرور 

ذی نفع نجات خواهند یافت؛
آن  در  هیچ کسی  که  است  کشوری  افغانستان  که  داشت  باید  11( به خاطر 
احساس مسؤلیت نمی کند، یا به دیگر عبارت، ملکی است بی صاحب. برای این که 
این احساس مالکیت در اذهان مردم زنده شود و مردم آن را به فعل بکشانند، الزم 
است مردم را در تعیین سرنوشت و برنامه ریزی حکومت با یک فراخوان عمومی 
از تمامی کادرهای ذی صالح در پالیسی سازی و برنامه ریزی  سهیم ساخت. با این 
کار می توان مالکیت را به مردم محول کرد و مردم هم در نتیجه احساس مسؤلیت 

می کنند. به امید آن روز که دیر نباشد!
با عرض حرمت

بنده ی خدا
عبداللهی- کابل، قوس 1393

وزارت اگر هدف شود، مانند حکومت کرزی، 
سرمایه ی ملی به باد فنا داده می شود و دست آورد 
آن بیش تر از اعمار پارک به سلیقه های جور 
و ناجور که با هم دیگر هیچ گونه سنخیت و 
هماهنگی نخواهند داشت،  نخواهد بود. وزارت اگر 
مبدا ی کار شود، در آن صورت تمامی هزینه هایی 
که برای پنج سال آینده به مصرف خواهند 
رسید، با صراحت تمام از حال می توانم بگویم 
که محصول و دست آورد آن نیز هیچ خواهد 
بود؛ زیرا هدف در وزارت ها متفاوت می گردد 
و مثل حکومت کرزی هر وزارت برای این که 
بودجه اش را مصرف کند، هر ساله فرنیچرش 
را تعویض می کند، موتر خریداری می کند، یا 
هم پروژه هایی را پیاده می کنند که  وزارت الف 
هیچ گونه حمایتی برای پروژه ی وزارت ب فراهم 
نمی نماید. انگلیسی زبان ها به این می گویند، 
»Piece meal approach« یا به کارگیری 
شیوه ی متفرق و بهتر است از حاال ما شیوه ی 
»Integrated approach« یا شیوه ی 
همه جانبه را از خود سازیم؛ پروژه هایی که 
یک دیگر را حمایت کنند،  تا در دست آورد متوقعه 
نقش اساسی را بازی کنند.

وقتی  خالصه  و  می کنم  فکر  بیش تر  وقتی  می روم،  پیش  بیش تر  وقتی  پدر!  پدر،  اوه 
برافروخته  آیا چقدر  بیفکنم، هیچ می دانی  تمام مسایل نظری  کنار  و  به کنج  می خواهم 
انگار دارم سرنوشت تلخ و به شدت مرگبار یک قهرمان کوچک  این لحظه   می شوم؟ در 
شکست خورده را می نویسم که در واپسین لحظات زندگی، رقت اندوهناک و غم جانکاهی 
سراسر وجودش را فراگرفته است. این لحظه و خیلی وقت هاست که به این فکر می کنم، 
ای کاش هیچ گذشته ای وجود نمی داشت و خدایا! ای کاش هیچ خاطره ای وجود نمی داشت 

تا با جسم سبک تر و با قلب بی پرواتر از همیشه، سر به بالین مرگ می ساییدم.
انگار  برایت روایت کنم که  باتیست کلمانس  از زبان ژان  را  ولی بگذار داستان کوچکی 
قهرمان نکبت آن به غایت خود شما هستید؛ زیرا که خدا شاهد است، آن صفات نیک و 
آن شکوه مردانه را من قبل از این که درون کتابی بخوانم، در شما دیدم. از شما می خواهم 
به دقت گوش کنی، آیا کلمات یک مرد دیوانه که البد در واپسین لحظه های زندگی، آرنج ها 
را روی میز تکیه داده و با چرت عمیق، قطره های »ژنیور« را در حلقومش فرو  می کند: 
»من در گذشته کارخانه داری را می شناختم که زنی بی عیب و نقص داشت، زنی که مورد 
تحسین همه بود، و با این همه، شوهرش به او خیانت می کرد. این مرد از این که خودش 
را مقصر می دانست، از این که می دید محال است بتواند به خود گواهی نامه ی تقوا دهد، 
یا آن را از کسی دریافت دارد، به معنای واقعی کلمه از خشم دیوانه می شد. هرچه زنش 
فضیلت بیش تری نشان می داد، او دیوانه تر می شد.« آیا به راستی فکر نمی کنید شما روزی 

در گذشته، همین قهرمان زبون بودید؟
نمی خواهم در این جا سر نخ این مسئله را باز کنم، برای این که فکر می کنم هنوز به درستی 
زمان مناسب آن فرا نرسیده است. آن چه را یادآوری کردم، جز اندوه سنگین، جز عقده ی 
کشنده، جز سیاهه  ی به غایت زهرناکی بیش نبود. دوست دارم و وجدانًا هیچ وقت دوست 
نداشتم با تمام کینه و بدبینی، به دنیا و اطرافم نگاه کنم و به عوض این که فضایل آدم ها 
را به زبان بیاورم، مدام از معایب شان بگویم. هرگز و البته که صدبار هرگز. بلکه حقیقت 
عکس این است و توقع ندارم بپذیری، در تمام عمر دنبال آرامش بودم و همیشه سعی 
کردم طلوع و غروب خورشید یا یک شب برقی سرخ فام  یا چشم انداز بی نظیر  یک بیشه زار 
را از دریچه ی قلب و احساسم نگاه کنم. زیرا هنوز هم باور دارم دنیا ارزش هیچ ِدق دلی 
یا پریشانی را ندارد، باور دارم دنیا همان دهکده ی خیالی ماست که در ذهن هنرمند نقش 

می بندد و شادی، واالترین فضیلت آدمی است. 
که  کنم  مسایلی  درگیر  را  نگران شما  و  مغشوش  به ظاهر  ذهن  ندارم  دوست  و  بگذریم 
مطمئنم برایت هنوز هم بیگانه است. در عوض، به  خاطره ی کوچکی اشاره می کنم که 
مثل تمام سرگذشت زندگی مان، در ذهنم تلنگر انداخته است: هنوز همان »کلینر« بودم و 
هنوز با غرور شکوهمندی فکر می کردم همان پسربچه ی نازک خیال و زود رنجی هستم که 
از نزاکت خود را در بهانه جویی هایی که چیزی بیش از تقالی  ناچیز برای جلب توجه شما 
نبود، گاه به گاه خواسته هایم را مطرح می کنم و از این که دست می گذاشتم روی زانوان 
شما، راضی می شدم. در همان کلبه ی محقر قدیمی که سقف و دیوارهایش همه آگنده 
از دود و تارهای عنکبوت بود، زندگی آرامی داشتیم. آن زمان مادر خیلی جوان بود. تنها 
اتفاقی که زندگی او را ظاهراً دستخوش تغییر کرده بود، عدد بیش از سن بچه هایش بود. 
در آن زمان، آن قدر هم کوچک یا کودن نبودم که نتوانم رفتار شما را هرچند مخفیانه، زیر 
نظر نگیرم. حتا کنجکاو بودم و از همان زمان دلم می خواست بدانم، شور عشق و دوست 
داشتن در وجود یک مرد را چگونه می شود فهمید: در آن دهکده ی کوچک و با جمعیت 
انبوه فقیر و بی نوایش زمستان ها کاری نبود که مردها خانه ها را به قصد مزرعه ترک کنند. 
بار متوجه شدم چگونه از سر خوشی  اولین  از روزهای زمستان بود که برای  گمانم یکی 
رفتار مردانه ات را به مادر- جلو چشمان بچه هایش- نشان می دهید. او با همان آستین های 
آهار زده و با دست های پر از آرد و خمیر، جلو تاقچه ایستاده بود. وقتی داشت »تغار« خمیر 
را به سوی آتشدان می برد، پایت را جلو پایش قرار دادی و او که متوجه نبود، به شدت رو 
به جلو خم شد، در حدی که نزدیک بود بیفتد زمین. با تعجب به طرف تان نگاه کردم؛ 
می خندیدید و مادر که انگار از این »معاشقه« ی خشن تان شرمنده شده بود، نیم کلمه  ای به 
آهستگی بر زبان آورد و بعد رفت. از یک سو خوشحال شدم؛ چون آن قدر باهوش بودم که 
بتوانم درک کنم، رفتار خوب یک پدر و مهم تر از آن، ابراز عشق و عالقه ی یک مرد نسبت 
به همسرش، چقدر خوب و چه فضیلت انسانی است!  اما تعجب کردم و انگار چیزی خالف 
تصورات کودکانه ام از مسایل عاطفه و عشق ورزیدن یک مرد به همسرش را می دیدم. اما 
نمی دانم و تا هنوز حسرت آن را می خورم که چطور یک مرد متعلق به سرزمین افغانستان، 
نتواند جلو بچه هایش، همسرش را ببوسد، نوازشش کند و نمی دانی این کار چقدر می تواند 
مایه ی دلگرمی بچه ها شود. البته که به طور ذاتی، انگار چنین توقعی را از شما نداشتم؛ زیرا 
آدم وقتی کوچک است، آن قدر بازیگوش یا سر به هوا یا کودن نیست که نتواند از چهره های 
می تواند  مرد  یک  ظاهر خوش قلب  و  آرام  نترسد. چهره  ی  مردها  کرده ی  پف  و  زمخت 
همچون معجزه ای، قلب های کوچک بچه ها را به سوی خود جلب کند؛ اما آن چه به مرور 
زمان پیش آمد، آن چه بعداً و در طول زمان بزرگ شدنم  دیدم، به مراتب تحمل ناپذیرتر و 

ناخوشایندتر از نحوه ی ابراز عالقه ات بود.
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

پنج شنبه6 قوس، 1393سال سوم شماره 720  

یادداشت های سخیداد هاتف

می دانیم که عجله کار شیطان است. از همان روز ازل، یک شب 
شیطان با خود فکر کرد که چطور است این آدم و حوا را میوه ی 
ممنوعه بخورانم، ببینم چه می شود. فردا هنوز آفتاب طلوع نکرده 
بود که شیطان پیش خانه ی آدم رسید و در را تق تق کرد. آدم، 
چنان که می دانید، نابینا بود، کورمال کورمال به طرف در رفت و 
پرسید: »کیستی؟« شیطان جواب داد: »منم، ابلیس. کار عاجلی 
داشتم، در را باز کنید که داخل بیایم«. بعد، سه نفری نشستند و 
از هر چیزی سخن گفتند. تا این که شیطان به قضیه ی میوه ها 
رسید و شروع کرد به تعریف کردن از سیب. خبر دارید که سیب 
همان میوه ی ممنوعه ای بود که در بهشت کسی حق نداشت به 
آن نزدیک شود، چه رسد به این که آن را بخورد. شیطان گفت:

»افسوس از این میوه نخورده اید. با هر چه میوه در بهشت هست، 
فرق دارد. شیرین، آبدار، پر از آهن«. شیطان حتا به دروغ اضافه 
کرد که سیب ویتامین ب 1۲ هم دارد. از آن هم پیش تر رفت 
و گفت که هر کس روزانه یک  دانه سیب بخورد، هرگز مریض 
بدنی  از ضعف  و  داشتند  زکام  و حوا که همیشه  آدم  نمی شود. 
رنج می بردند، به طرف هم دیگر شور خوردند )چون نمی توانستند 
نگاه کنند( و هم صدا گفتند: »ما به این میوه نیاز داریم«. باقی 
داستان را می دانید. شیطان دست این دو سال خورده ی نیازمند را 
گرفت و به باغ برد. دست شان را بر تنه ی درخت سیب گذاشت 
و ازشان خواست که چاره ی کار خود را بکنند. خودش به سرعت 
از باغ بیرون رفت. آن دو پس از نیم ساعت از این شاخ به آن 
زیر  کردند. همان جا  پیدا  دانه سیب  انجام یک  رفتن، سر  شاخ 
درخت نشستند و علع ولع فلع در نیم دقیقه نوش جانش کردند. 
بپوشند  لباس  فراموش شان شده  بینا شدند و دیدند که  ناگهان 
)بر اساس بعضی روایات، اصال لباس نداشتند که بپوشند که با 
توجه به تمدن بهشت در آن دوره، ادعای  چندان پذیرفتنی به 

نظر نمی آید(.
اما کل ماجرا همین بینا شدن نبود. آدم و حوا به خاطر خوردن آن 
میوه ی ممنوعه از بهشت اخراج شدند و آمدند به دنیا. شیطان در 
اوایل خوش حال بود. اما پس از مدتی دید که تنها آدم هایی را 
که می شد گاهی به خانه ی شان رفت، از دست داده است. دیگر 
حتا کسی نبود که بتوان پاِی نابینایی اش نشست. خیلی احساس 
تنهایی کرد. این شد که خودش هم شروع کرد به سرپیچی از 
قوانین بهشت و اخراج شد، آمد پیش آدم و حوا در دنیا. در همان 
با خود فکر کرد که کاش آن  بود که شیطان  تنهایی  روزهای  
روز عجله نمی کرد و به خانه ی آدم نمی رفت و او را تشویق به 
خوردن سیب نمی کرد. از آن پس همه متوجه شدند که عجله 

کار شیطان است و بد هم هست.
کابینه ی  چرا  که  سر و صداست  است.  کابینه  حکایت  حاال 
دولت جدید معرفی نمی شود. می خواهید عجله کنید و شیطان 
که  بهشتی  این  در  سالی  چند  این سرپرست ها  بگذارید  شوید؟ 

وزارت خانه های شان است، بمانند. این ها هم »آدم« اند.

عجله
 کار شیطان است

ارزش گذاری به هویت ها
داشته اند. هویت  افغانستان نقش محوری  در  اساسی  قوانین  تدوین  و  هویت ها در شکل گیری 
اجتماعی مردم افغانستان در بخش بزرگی از تاریخ این سرزمین، به هویت دینی، قبیله ای، قومی، 
مذهبی، زبانی و سمتی اختصاص یافته است. تعریف هویت انسان افغانی تا هنوز هم بر مبنای 
ارزش های قبیله ای، دینی و امثال آن صورت می گیرد. بی جهت نیست که  پسوندهایی از نوع زی، 
خیل، پنچشیری، بامیانی، پشتون، بلوچ، هزاره، ایماق، بهشتی، جنتی و غیره پس از نام اصلی، 
در مجموع از تمایالت درونی افراد و عالیق ذهنی انسان افغانستانی نسبت به آن واژه ها و آن 

گرایش ها پرده برمی دارد.
در جامعه  ای مثل افغانستان، هر زمانی که قانونی تدوین  یا تصویب شده، مشارکت سران قبایل 
و نیروهای برخاسته از ساختار دینی در آن نقش پررنگ داشته و شرکت بدنه ی اصلی جامعه 
)مردم( در آن کمرنگ و حتا بی اهمیت تلقی شده است. واضح است که این گونه ساختار اجتماعی، 
قوانین را نیز به نفع تمایالت خودش  سمت و سوی سیاسی می دهد. اگر به اولین قانون اساسی 
افغانستان ) نظام نامه ی دوره ی امان اهلل خان، 10 حوت 1301 خورشیدی( نظر انداخته شود، آن 
نظام روایت گر خصوصیات ساختار جامعه ی با هویت مذهبی و قبیله ای است که شاه فقط نقش 

رییس ایل و قبیله را به عهده دارد.
در این نظام، سلطنت ارثی است و مطابق شرع شریف و اساسات نظام نامه ی نوین،  برنامه های 
در  فقط  آمد،  به وجود  گذشته  به  نسبت  قدرت  ساختار  در  که  تغییری  تدوین شده اند .  حکومت 
عرصه ی تدوین و تصویب قوانین توسط یک نهاد قبیله ای )لویه  جرگه( بود. ورنه این گونه ساختار 

پیش از آن هم موجود بود که در آن فقط حلقوم شاه به گونه ی شفاهی قانون می ساخت.
در ماده ی چهارم این نظام نامه گفته شده است: »بنابر خدمات فوق العاده ی اعلی حضرت همایونی 
که در راه ترقی و تعالی و استقالل ملت افغانیه ابراز نموده اند، ملیت نجیبه ی افغانستان متعهد 
می شوند که سلطنت افغانستان به اوالد این پادشاه ترقی خواه افغانیان به اصول اوالدیت به انتخاب 
اعلی حضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال می-کند و ذات ملوکانه در حین جلوسی که سلطنت 
بالمواجه ی اشراف و اهالی متعهد می شوند که مطابق شرع شریف و این نظام نامه ی اساسی اجرای 
اوامر حکومت نموده، استقالل افغانستان را رعایت و برای وطن و ملت خود صداقت نمایند«.)۸( 
در این  سند سلطنت مطلقه به گونه ی دیگری در ماده ی پنجم به وضوح تمثیل گردیده که 
شاه در آن جا خادم و حامی دین اسالم، اما حکم دار بر شهروندان رسمیت یافته است: »ماده ی 
پنجم: ذات اعلی حضرت پادشاه  خادم و حامی دین مبین اسالم و حکم دار و پادشاه عموم تبعه ی 

افغانستان است«.)۹(
ماده ی هفتم آن نظام نامه به وضوح از یک نظام مطلقه که همه ی امور سرنوشت  ساز کشور در 
دست توانای شاه تمرکز یافته، چنین تذکر داده است: »در خطبه ها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه 
به نام پادشاه و تعیین رتب مناصب مطابق قوانین مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب و تعیین 
صدراعظم و دیگر اهلیت وزرا و عزل و تبدیل شان و تصدیق نظامات عمومیه و اعالن مرعیت شان  
و محافظ و اجرای احکام شرعیه و نظامیه و قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان و اعالن 
حرب و عقد مصالحه و علی العموم معاهدات و عفو و تخفیف مجازات قانونیه عموماً یا خصوصاً از 

حقوق جلیله ی پادشاهی شمرده می شوند«.)10(
بعد از کسب قدرت سیاسی توسط نادر و برادران، مطلقیت و اقتدارگرایی انکشاف یافت ، نقش دین 
در قانون برجسته شد، شاه مظهر استقالل و نجات وطن شناخته شد ، و  در آن تأکید به عمل آمد  
که شاه مطابق اوامر مفتی بهای شرع شریف نبوی و مذهب مهذب حنفی )رح( و اصول اساسی 
مملکت )قانون نادرشاهی( حکومت می نماید. اصل پنجم سلطنت در این اصول اساسی موروثی 
به شمار رفته و تعریف خاصی از خاندان به شکل واضح صورت نگرفته و  فقط از اوالد ذکور و 
در غیر آن از برادر نام برده نشده است. موضوعی که در نظام نامه ی امانی وجود نداشت؛ اما در 
این جا اضافه شده بود، حلف نامه است: »اصل ششم: پادشاه افغانستان باید قبل از جلوس بر تخت 
سلطنت، عهدنامه ی ذیل را به مقام شورای ملی به حضور وکال اظهار و امضا نماید که  به خدای 
عظیم و قرآن کریم عهد می کنم که در اعمال و افعال خود خداوند جل شأنه را حاضر و ناظر 
دانسته، به حفاظت دین مبین اسالم و استقالل افغانستان و حفظ حقوق ملت و حراست و ترقی و 
سعادت وطن به اساس شرع مبین محمدی صلی اهلل علیه و سلم و مقررات اصول اساسی مملکت 
سلطنت نمایم و به برکت روحانیت مقدس، از اولیای کرام )رض( برای خود استمداد می نمایم«. 

این گونه حلف نامه ها از آن به بعد رسم گردیده و تا کنون هم چنان ادامه دارد.)11(
تمرکز اقتدار در این جا عین همان موادی است که در ماده ی هفتم نظام نامه ی امانی یاد گردیده 
و  رتب  تعیین  پادشاه،  به نام  و ضرب سکه  پادشاهی  نام  ذکر  در خطبه ها  هفتم:  »اصل  است: 
اصوالت  تصدیق  تبدیل شان،  و  عزل  وزرا،  منظوری  صدراعظم،  تعیین  نشان،  اعطای  مناسب 
و  شرعیه  احکام  اجرای  و  حفاظت  آن ها،  محافظت  و  مرعیت  اعالن  ملی،  شورای   مصوبه ی 
اصولیه ی قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان و اعالن حرب و عقد مصالحه و علی العموم 

معاهدات عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف از حقوق جلیله ی پادشاهی شمرده 
می شوند«. )1۲(

موضوع دیگری که در این جا به  استمرار اقتدار افزوده، تضمین قانونی اعاشه و اباطه ی شاه و 
درج آن در بودجه ی مملکت بوده است: »اصل هشتم: پول مصارف پادشاهی باید در بودجه ی 

مملکتی معین باشد«.)13(
در این سند تاریخی بخشی از قوه ی مقننه )مجلس سنا یا اعیان( در مجموع از جانب شاه 
انتصاب می شد و قوه ی مجریه حاکم بر قوه ی مقننه تثبیت گردیده است. تفکیک قوا  در این 
قانون نامه نهایت ضعیف به نظر می رسد: »اصل شصت و هفتم: مجلس اعیان مرکب است 
از طرف قرین الشرف پادشاهی انتخاب و تعیین  از اشخاص تجربه کار و با بصیرت که راساً 

می شوند ]و[ مرکز انعقاد آن کابل است«.)14(
در جریان دهه ی 1340 با توسعه ی منطقه ای و بین المللی، دربار انعطاف پذیرتر شد و با قبول 
مشروطیت نیم بند، توزیع قدرت و تفکیک قوا در حکومت به میان آمد. با وجود آن، بازهم 
کامل  کنترول  قوه  بر سه  تأثیرگذار  و  ساحات مشخص  در  امان اهلل  امیر  و  پدر  همانند  شاه 
دارد. پادشاه عالوه بر صالحیت های دیگر، در مواردی چون تدویر لویه  جرگه،  افتتاح اجالس 
عادی و فوق العاده ی مجلس شورا، اصدار فرمان انتخابات مجدد، اصدار فرامین تقنینی، اعطای 
اعتبارنامه غرض عقد معاهدات بین الدول،  توشیح معاهدات بین الدول، تعیین صدراعظم، قبول 
وزرا به پیش نهاد صدراعظم و قبول استعفای وزرا، تعیین اعضای غیر انتخابی مجلس سنا، تعیین 
قاضی القضات و اعضای استره  محکمه )دادگاه عالی(، تعیین و تقاعد قضات،  تعیین و تقاعد 
مأموران و صاحب منصبان عالی-رتبه، تعیین سفرا، تعیین نماینده در مؤسسات بین المللی،  قبول 
اعتماد نامه های نمایندگان سیاسی خارجی، اعالم و ختم حالت اضطرار، شخص غیرمسئول و 

واجب االحترم تلقی شده است.
در ماده ی بیست و چهار این قانون، خانواده ی پادشاهی توسعه یافت  و مصارف آن نیز در 
بودجه ی ملی کشور منظور گردید . اعضای خانواده  ی شاهی به ارتباط نسبی و سببی مشخص 
شده اند: »ماده ی بیست و چهارم: پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابنا 
و بنات شان و عم از ابنای عم پادشاهی، خانواده  ی پادشاهی را تشکیل می دهند. در تشریفات 
رسمی دولت خانواده ی پادشاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع می نماید. مصارف خانواده ی 
پادشاهی در بودجه ی مصارف پادشاهی تعیین می شود. القاب مختص به خانواده ی پادشاهی 
می باشند  و مطابق به احکام قانونی تعیین می گردند. اعضای خانواده ی پادشاهی در احزاب 

سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را احزار نمی کنند:
1ـ صدارت عظمی و وزارت

۲ـ عضویت شورا
3ـ عضویت استره  محکمه.

اعضای خانواده ی پادشاهی حیثیت خود را به صفت عضو خانواده ی پادشاهی مادام  الحیات 
حفظ می کنند«.)14(

پس از آن جلوه ی مستعجل، در سال 135۲ بار دیگر قدرت به تمرکز گرایش یافت  و اقتدار 
در دست شخص رییس جمهور متمرکز می گردد. در این جا شرط گذاشته می شود که رییس 
جمهور ، مسلمان، تبعه ی افغانستان و خود و همسرش از والدین افغان متولد شده باشد. در عین 
حال، در فقره ی یازده ی ماده ی هفتاد و هشت، به رییس جمهور حق انتخاب  معاونان  از داخل 
حزب )غورزنگ ملی( داده شده است. اما او عماًل چهار پست کلیدی وزارت دفاع، داخله،  خارجه 

و صدارت را شخصاً رهبری و مدیریت می کرد.
صالحیت های دیگر رییس جمهور همانا صالحیت نادرشاه و محمد ظاهرشاه است. تفکیک قوا 

در این قانون وجود ندارد و رییس جمهور ممثل هر سه قوه به شمار می رود.)1۶(

نقد و نگاهی به قوانین اساسی افغانستان
 )از 1301  تا 1382 خورشیدی(

بخش دوم عبدالخالق آزاد
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می گذرد؛  ملی  وحدت  دولت  عمر  از  ماه  دو  حدود 
کار مشخصی جز چند سفر خارجی  اما هنوز هیچ 
وعده ی  بر خالف  است.  نشده  انجام  جمهور،  رییس 
رییس جمهور، هنوز از معرفی کابینه خبری نیست، 
ناامنی در سراسر کشور و به خصوص پایتخت، به طور 
بی سابقه ای افزایش یافته است. طی دو هفته ی اخیر، 
مناطق مختلف شهر کابل، شاهد حمالت خونین از 
سوی مخالفان مسلح بود و در تازه ترین حمالت در 
والیت پکتیکا، ده ها شهروند بی گناه کشته شدند و 
ده ها تن دیگر زخمی. اوایل هفته ی جاری عربستان 
»بزرگ ترین  برای ساختن  از »چک سفید«  سعودی 
مجلس  خبرداد.  منطقه«  اسالمی  مطالعات  مرکز 
نمایندگان با نشان دادن کارت های سبز، موافقت شان 
را با امضای پیمان امنیتی افغانستان و امریکا، اعالم 
کردند. عالوه بر این ها، اکنون رییس جمهور در رأس 
اشتراک  منظور  به  دولتی  عالی رتبه ی  هیأت  یک 
همکاری های  سازمان  سران  اجالس  هجدهمین  در 
است.  کرده  سفر  نیپال  به  آسیا،  جنوب  کشورهای 
مقامات  آینده،  دو هفته ی  است طی  قرار  هم چنین 
دولت برای اشتراک در کنفرانس مهم لندن، به بریتانیا 
سفر کنند. همه ی این موضوعات، مهم ترین عنوان ها 
و تیترها و تحلیل های روزنامه های چاپ کابل را در 
هفته ی جاری تشکیل می دادند. روزنامه ها با مطالعه 
دیدگاه های شان  مذکور،  موضوعات  جوانب  تحلیل  و 
را مطرح کرده و از ضرورت ها و الزامات دولت سخن 
گفتند. در این جا خالصه ای از دیدگاه های روزنامه های 
چاپ کابل در هفته ی جاری را در ارتباط به مهم ترین 

مسایل، به صورت فشرده مرور می کنیم:
روزنامه ی جامعه ی باز در مطلبی زیر عنوان »کنفرانس 
لندن، فرصتی که نباید از دست برود!« ضمن شرایط 
زمانی حساس دولت وحدت ملی، از اهمیت حیاتی 
کنفرانس لندن نوشته است. این کنفرانس  قرار بود در 
24 نوامبر سال روان برگزار گردد، اما بنا به آماده نبودن 
دهم  تا  افغانستان،  دولت  درخواست  به  و  افغانستان 
دسامبر سال روان به تعویق افتاد. بر اساس گزارش ها، 
دولت افغانستان از مدتی به این سو در تالش است 
تا »دستور کار کنفرانس و اولویت های افغانستان را 
تهیه و تنظیم کند.« نویسنده  اما با جدیت و نگرانی 
و  غنی  »اشرف  که  می کند  گوشزد  را  مسئله  این 
عبداهلل هنوز کابینه ی حکومت وحدت ملی را تشکیل 
نکرده اند. گفته می شود که هر دو طرف سرگرم بحث و 
مذاکره بر سر تفسیر کلمات و تعبیراتی  اند که در متن 
موافقت نامه ی حکومت وحدت ملی به کار رفته است: 
»عدالت« و »تساوی« چه تفاوت دارند و آیا پست ها و 
امتیازات حکومتی بین دو تیم انتخاباتی »مساویانه« 
تقسیم می شوند یا »عادالنه«؟« نویسنده به ساز و کار 
و کژی های توافق بر سر تشکیل کابینه اشاره می کند 
»هر دو  که  می دهد  قرار  نقد  مورد  را  مسئله  این  و 
طرف مبارزه با فساد را مورد تأکید قرار می دهند؛ اما 
گویا معلوم نیست که فساد چیست و فاسد کیست 
با  باید شروع شود. عبداهلل  با فساد از کجا  و مبارزه 
چهره های  برای  نمی شود  که  می گوید  تلخی  لحن 
معلوم الحال فساد در دولت مقام داد و در عین حال، 
از مبارزه با فساد حرف زد.« نویسنده ی مطلب تأکید 
می کند که دو مقام بلندپایه ی دولت وحدت ملی، بهتر 
است کوتاه بیایند و تا قبل از برگزاری کنفرانس لندن، 

کابینه تشکیل و اعالم شود. 
در هفته ی جاری، اعضای مجلس نمایندگان با نشان 
دادن کارت های سبز، موافقت شان را با امضای پیمان 

اعالم  امریکا   متحده ی  ایاالت  و  افغانستان  امنیتی 
کردند. یکی از کابوس های سال 2014، خروج نیروهای 
خارجی و امریکایی از افغانستان که اهمیت واقعی این 
مسئله در جریان کاروزار انتخابات ریاست جمهوری، 
از  این حال، پس  با  قرار گرفت.  مورد دقت  بیش تر 
تشکیل دولت وحدت ملی- دو روز پس از ادای سوگند 

ریاست جمهوری- توافق نامه امضا  شد. 
»تأیید  عنوان  زیر  سرمقاله اش  در  ماندگار  روزنامه ی 
سند امنیتی و مسئولیت های دولت وحدت ملی« از 
اهمیت این توافق نامه سخن گفته و قبل از این که 
مسئولیت دولت وحدت ملی در قبال این توافق نامه 
را مورد تأکید قرار دهد، دولت امریکا را مخاطب قرار 
سر  به  امنیتی  پیمان  که  »حاال  که  نوشت  و  داده 
این  انتظار  شدند،  ماندنی  هم  امریکایی ها  و  رسید 
و  امتیازها  حضور،  این  بدِل  در  افغانستان  که  است 
باید  امریکایی ها  باشد.  داشته  جدی  دست آوردهای 
تعهدشان را نسبت به محکم شدِن اصل دموکراسی 
اجرایی شدِن مفاد  بر  بگیرند و  افغانستان، جدی  در 
ادامه  در  روزنامه   بکوشند.«  سیاسی  توافق نامه ی 
نوشته است که »امریکایی ها باید منابع تروریسم را 
در آن سوی مرز، یعنی در خاِک پاکستان مورد هدف 
قرار بدهند. امریکایی ها نباید از خاِک افغانستان علیه 
استفاده  منطقه  قدرت های  و  ما  همسایگاِن  منافِع 
کنند. این همه از مسئولیت های دولت ع و غ )عبداهلل 

و غنی( است که باید مورد توجه قرار گیر د.«
روزنامه ی 8صبح در مطلب خود زیر عنوان »چرا شورای 
علما خاموش است؟« به افزایش حمالت تروریستی و 
دهشت افگنانه ی مخالفان مسلح/ طالبان اشاره کرده 
و نقش سازمان ها و نهادهای داخلی و خارجی را در 
مقابله با این حمالت، به نقد و بررسی گرفت. روزنامه 
کانادا،  »سفارت های  که  نوشت  خود  سرلوحه ی  در 
پاکستان و امریکا رویداد تروریستی پکتیکا را نکوهش 
کرده اند، اما شورای عالمان افغانستان، تا هنوز ساکت 
است. این وظیفه ی عالمان دینی است تا با فتواهای 
کنند.  مبارزه  طالبان،  طرف دار  اهریمنی  مفتی های 
عالمان دینی باید در هر روستا و شهر کشور، صدای 
کنند.  اعالم  وحشی گری ها  این  با  را  خود  مخالفت 
تاکنون غیر از آقای عبدالرب  رسول سیاف، عالمان 
سرشناس دیگر، به روشنی این اقدامات تروریستی را 
سردرگمی  که  است  مشخص  نکرده اند.«  نکوهش 
و  طالبان  به  کابینه،  اعالم  در  تأخیر  و  جدید  دولت 
سایر گروه های دهشت افگن و تروریست این فرصت 
را مساعد ساخته است که با استفاده از خالی موجود، 
حمالت خود را گسترش بدهند و از این طریق این 
آن  خارجی  حامیان  و  جدید  دولت  به گوش  را  پیام 
نفوذ و  امنیتی نمی توانند مانع  توافقات  برسانند که 
امنیتی  نیروهای  و همین طور  آن ها شوند  فعالیت 

دولت افغانستان توانایی مقابله با آن ها را ندارند.
دولت  به سوی  را  انتقادش  انگشت  ادامه  در  روزنامه 
این  »سران  که  می نویسد  و  می گیرد  نشانه  جدید 
دولت باید به روشنی به مردم افغانستان بگویند که چرا 
شاخه های  و  دفاع  وزارت  پولیس، کشف  استخبارات 
از قتل عام مردم  امنیت ملی، در جلوگیری  سازمان 
افغانستان ناکام می مانند؛ این اداره ها چه ضعف هایی 
دارند و راه حل آن چیست. عالوه بر این، سران دولت 
وحدت ملی باید به مردم افغانستان بگویند که طالبان 

مخالفان سیاسی  اند یا دشمنان ایدیولوژیک نظام.« 
عنوان  زیر  سرمقاله اش  در  روز  اطالعات  روزنامه ی 
سازمان های  در  حضور  از  افغانستان  »فرصت های 

منطقه ای«، سفر هیأت بلند پایه ی دولتی به منظور 
اجالس سران همکاری های  در هجدهمین  اشتراک 
این  و  گرفته  بررسی  به  را  نیپال  به  سارک  سازمان 
سفر را با اهمیت خوانده است. روزنامه می نویسد که 
»افغانستان بیش از سایرین نیاز به هم گرایی منطقه ای 
و پیوستن به اتحادیه ها و سازمان های منطقه ای دارد. 
وابستگی شدید اقتصادی و تجارت افغانستان به خارج 
و عدم دسترسی به آب های بین المللی و مسیرهای 
دشوار و بی ثبات انتقال کاال به افغانستان، از مسایل 
اصلی اقتصاد و تجارت افغانستان می باشند.« روزنامه 
باید  افغانستان  »دولت  که  می کند  تأکید  ادامه  در 
تشکل های  و  سازمان ها  قبال  در  فعال  سیاست 
پیش  به  اقتصادی  در عرصه ی  منطقه ای، خصوصاً 
رشد  در جهت  آن  امکانات  و  از ظرفیت ها  و  بگیرد 

اقتصادی و تجارت خویش استفاده نماید.«
چنان چه دیدیم، همزمان با شتاب گام های دولت در 
راستای حل مسایل مختلف و تأمین روابط خارجی 
کشورهای  کل  و  همجوار  کشورهای  با  افغانستان 
جهان، لحن و زبان رسانه ها نیز جدی تر و پرشتاب تر 
از قبل شده است. ظاهراً دولت وحدت ملی در شروع 
کار، گرفتار نوعی سردرگمی شده و تأخیر خالف وعده 
در اعالم و معرفی کابینه ی دولت، بیش از همه فکر و 
فرصت دولت را به هدر داده است. این در حالی است 
که اکنون دولت  با تنها رییس جمهور و رییس اجرایی، 
فرصت های مهمی را پیشرو دار د و اجالس  سارک و 

لندن، از مهم ترین آن ها اند. 
با اعالم »چک سفید« عربستان و ساختن یک مرکز 
تحقیقات و تربیه ی اسالمی در کابل، اذهان عموم 
مردم افغانستان مشوش شده و مردم و جامعه ی آگاهان 
کشور بیم دارند این مرکز، مکانی برای تربیه و تسری 
افغانستان  که  است  واضح  شود.  دینی  افراط گرایی 
تنها میدان جنگ نیابتی هند و پاکستان نیست؛ این 
با تأسیس چنین مرکزی، خطر شیوع جنگ  اما  بار 
نیابتی مذهبی )ایران و عربستان( نیز محتمل به نظر 
می رسد. واضح است که این نگرانی ها خیلی هم جدی 
اند. اگر عربستان سعودی با نیت خیر می خواهد دولت 
افغانستان را کمک و تقویت کند، چرا هزینه ی ساخت 
تجارت  و  اقتصاد  افغانستان،  معارف  به  را  مرکز  این 
افغانستان و... اختصاص نمی دهد؟ اکنون دولت جدید 
و به خصوص شخص رییس جمهور باید درک کند 
که افغانستان سال ها در گرو افراط گرایی و بینادگرایی 
به سر برده و خسارات جبران ناپذیری را متحمل شده 
است. تأسیس این مرکز مطالعات اسالمی چه دردی 
از مردم و ملت افغانستان دوا می کند، جز سوق دادن 
افغانستان به قهقرا، افراط گرایی و جنگ های مذهبی؟!
ظاهراً دولت جدید در شروع کار با آزمون بزرگی مواجه 
حساس،  مرحله ی  این  از  موفقانه  عبور  است.  شده 
ضمن این که آسان نیست، می تواند چشم انداز کارایی 
معرفی  در  تأخیر  کند.  مشخص  آینده  در  را  دولت 
کابینه و عدم توافق میان دو مقام اول دولت، افزایش 
حمالت تروریستی از سوی طالبان و شبکه ی حقانی 
و زیر سوال بردن توانایی نیروهای امنیتی، شیوع و 
رشد بنیادگرایی و دخالت آشکار دولت های خارجی، و 
از فرصت هایی  عاقالنه  و  مؤثر  استفاده ی  هم چنین 
چون اجالس سارک و کنفرانس لندن، بیش از پیش 
مدیریت  و  عقالنی  رویکرد  اساسی،  تعمق  و  فکر 
حساب شده و قوی می خواهد که اگر دولت وحدت 
ملی بتواند از پس این همه مسایل  موفقانه بیرون 

بیاید، می توان به افغانستان جدید امیدوار شد.
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بگو مگو از

زنی را لت و کوب کردند
سبز،  چای  به جای  این که  جرم  به  شوهرش  را  زنی 
کرده،  لت و کوب  بود،  کرده  تهیه  برایش  سیاه  چای 
سر انگشتانش را با تیشه کوبیده، بینی اش را بریده و 
صورتش را خراشیده بود و در حالی که به شدت از خانه بیرون می کشید، گفت: 
»برو خانه ی پدر بی شرفت بگو که آدمت کند«. زن از پیش شوهر به خانه ی پدر 
می رود. پدر هم به دلیل این که باید دخترش با لباس سفید برود و با کفن سفید 
بمیرد، با انواع وسایل شکنجه به جان دخترش می افتد و می گوید: »برو به شوهر 
بی غیرتت بگو که دخترم را همی قسم می زنی که نه بینی ماندی و نه گوش. مام 

خوب از دلم زنته لت و کوب می کنم«.
زن خونین و مالین به دفتر حقوق بشر می رود. دفتر حقوق بشر هم یک بیانیه ی 
چند ورقه را در محکومیت خشونت علیه زنان برایش می خوا ند و می روند. زن 
درمانده به وزارت زنان می رود، وزارت زنان بعد از ماه ها تالش یک قانون منع 

خشونت علیه زنان را تهیه و آن را در رسانه ها منتشر می کند.
زن به رسانه ها مراجعه می کند. تعداد زیادی از کمره های تلویزیون با پخش خبر 
عاجل، گوش و بینی بریده ی این زن را به تمام جهان به نمایش می گذارند و 

بینند گان زیادی به خود جلب می کنند.
رییس جمهور و دیگر مقامات دولتی به شدت تقبیح می کنند، وزارت زنان اعالمیه 
منتشر می نماید، انجوهای مربوط به زنان از طریق پروژه های حمایتی از زنان، 
رسانه ها  مهم  خبر  هم  روز  یک  مدت  به  و  می کنند  جذب  زیادتری  پول های 

می گردد.
زن به جرم فرار از منزل بازداشت می شود و به خانه ی پدرش روانه می گردد. 
پدرش در حالی که دخترش را با سیخ داغ می سوزاند، می گوید: »برو به شوهر 
بی غیرتت بگو که خوب نام و نشان خانواد گی ما را لکه دار ساختی«. زن خانه ی 

شوهرش می رود و...
خبر عاجل در یکی از تلویزیون ها: »زنی در یکی از قریه جات به دالیل نامعلومی 
نگردیده  مشخص  خودسوزی  این  انگیزه ی  هنوز  کشید.  آتش  به  را  خودش 

است«.

روزمرگي به مثابه امر مبتذل و ضد آوانگارد
می توان  کلی  خیلی  بیان  یک  در  را  روزمره  امر   .1
برابر  در  روزمره  امر  کرد.  تعریف  ایده آل  امره  برابر  در 
به  محکوم  است  امری  منظر،  این  از  غیر روزمره،  امر 
عادی  بودگی، عادت وارگی و قاعدگی و از آن جا که هر امر عادی امر روزمره است، 
در نتیجه، امر عادی امر مبتذل نیز است. اما ابتذال از این چشم انداز، نوعی گرفتاری 
در ورطه ی باورهای مرسوم، فرهنگ حاکم، نگاه غالب و زیبایی شناسی حاکم است.
افغانستانی در زمان است.  برجسته جهان  اما، خصیصه ی  2. زیست در روزمرگی  
روح  فاقد  آن که   برای  باستان،  یونان  دینامک  جهان  برخالف  افغانستانی،  جهان 
انسان  فاقد  نتیجه،  در  و  خالق  کنش  از  عاری  روزمره،  امر  درگیر  است،  ایده آل 
هومری و تهی از خرد آنتیگونه ای است. از آن جا که  بودن در افغانستان نوعی زیستن 
در روزمرگی است، در نهایت زیست افغانستانی فاقد نیروی خالق و عاری از گوهر 
دینامک است. در نتیجه، ادبیات، هنر و سیاست در جهان افغانی گونه ای تقال است 

در ابتذال افغانستانی.
3. با این همه، وجود در افغانستان عاری از ذهن پرسش گر، خرد نقاد و تفکِر آوانگارد 
است. در افغانستان، خرد، نقد و تفکری که بتواند بنیادهای خود را در برابر امر عادی 
در  منظر، وجود  این  از  افغانستان  در  دیده می شود. وجود  به ندرت  پیکرآرایی کند، 
سرآب بی فکری است: نه پرسشی، نه پاسخی، نه طرحی، نه چشم اندازی. به سخن 
دیگر، وجود در افغانستان، بودن در روال عادی زندگی و زیستن در باور های مرسوم 
است: قومیت، سیاست زدگی، چاپلوسی، کلیشه زدگی و الس زنی عادی بوگی است 
که وجوِد افغانی محکوم به زیستن در آن ها است. وجود افغانی به چنین تعبیری، 

»مورسو«یی است محکوم به بودن در مرده ریگ های ابتذال.

تکلیف ناتمام خانگی
سیاست خارجی حکومت، معلول اقتدار ملی است. ما این 
اقتدار را نداریم: هنوز کابینه تشکیل نشده است، امنیت 
ارزش پول در  اقتصاد و  دارد،  قرار  بد ترین وضعیت  در 
بد ترین حالت و در آستانه ی سقوط است، فقر و تهی دستی بیداد و تمامی سرک ها 
پر از گرسنه و گدا شده اند. با این وضع، رهبران حکومت چگونه می توانند به گونه ی 
قدرت مند در کنفرانس های  بین المللی شرکت نمایند. مردم انتظار دارند که رهبران 
حکومت ابتدا به امور داخلی رسیدگی و تکالیف خانگی شان را انجام دهند، آنگاه با 

سربلندي با دنیا حرف بزنند.

Mehdi Saqib

Asad Kosha

Mohammad Nateqi







درخون  کشوِر  به  برگشت  و  سارک  نسشت  بایکوِت 
پاکستان  انزوای  برای  را  راه  افغانستان،  نشسته ی 
سبب  امر  این  می گرداند.  فراهم تر  شریف  نواز  و 
خواهد شد تا هند نیز هم گرایی نماید. اصال شرکت 
از  ارزش مند تر  است،  نداشته  منطقه  برای  دست آوردی  که  سارک  نشست  در 
خون بهای کودکان پکتیکا نیست. من در مصاحبه ی چندی پیش گفتم که هر 
سفر رییس جمهور به پاکستان، ارزِش جان حد اقل پنجاه هم میهن ما را دارد. 
حال می دانم اشتباه گفته بودم. این رقم را مال  های آی اس آی خیلی بلند برده اند.

Malek Sitez

مهدی زرتشت از چشم روزنامه های کابل؛ از شنبه تا پنج شنبه
با اعالم »چک سفید« عربستان و ساختن یک مرکز تحقیقات 
و تربیه ی اسالمی در کابل، اذهان عموم مردم افغانستان 
مشوش شده و مردم و جامعه ی آگاهان کشور بیم دارند این 
مرکز، مکانی برای تربیه و تسری افراط گرایی دینی شود. 
واضح است که افغانستان تنها میدان جنگ نیابتی هند و 
پاکستان نیست؛ این بار اما با تأسیس چنین مرکزی، خطر 
شیوع جنگ نیابتی مذهبی )ایران و عربستان( نیز محتمل 
به نظر می رسد. واضح است که این نگرانی ها خیلی هم 
جدی اند. اگر عربستان سعودی با نیت خیر می خواهد دولت 
افغانستان را کمک و تقویت کند، چرا هزینه ی ساخت این 
مرکز را به معارف افغانستان، اقتصاد و تجارت افغانستان 
و... اختصاص نمی دهد؟ اکنون دولت جدید و به خصوص 
شخص رییس جمهور باید درک کند که افغانستان سال ها 
در گرو افراط گرایی و بینادگرایی به سر برده و خسارات 
جبران ناپذیری را متحمل شده است. تأسیس این مرکز 
مطالعات اسالمی چه دردی از مردم و ملت افغانستان دوا 
می کند، جز سوق دادن افغانستان به قهقرا، افراط گرایی و 
جنگ های مذهبی؟!
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زالتان:
 هنوز کامال آماده نيستم

مسي: رکوردشکني 
در چمپيونزليگ فوق العاده است

آلونسو: با دو اشتباه احمقانه 
شکست خورديم

مورينيو: مقابل ما هر تيمي به 
مشکل مي خورد

زالتان ابراهیموویچ، ستاره ی خط حمله ی پاریس سنت جرمن 
با وجود گولزني مقابل آژاکس در دیدار سه شنبه شب، عنوان 
کرد که هنوز کامال آماده نیست. ستاره ی سویدنی که به دلیل 
را همراهی  تیمش  نمی توانست  ابتدای فصل  از  مصدومیت 
کند، سه شنبه شب برای پاریس سنت جرمن گولزنی کرد و 
این تیم را به یک پیروزی مهم رساند. ولی ابراهیموویچ، معتقد 

است که هنوز کامال آماده نیست.
او گفت: »هنوز کامل از مصدومیت ریکاوری نکردم؛ زیرا به روند 
درستی نرسیده ام. 2 ماه تمرین نکردم. گولزنی به من اعتماد 
به نفس می دهد و با قدرت بیشتری بازخواهم گشت«. زالتان 
هم چنین از عملکرد تیمش مقابل یکی از تیم های سابقش 
ابراز رضایت کرد و گفت:" همیشه به بازی کردن مقابل آژاکس 
فکر می کردم. آن ها تیم بسیار خوبی هستند که توپ را در 
ما  البته  امرو  بازی کنند.  اختیار می گیرند و می دانند چگونه 
بردیم. این مهم ترین اتفاق بود. مقابل بارسلونا باید با قدرت 

تمام بازی کنیم و یک بازی حیثیتی برای ما خواهد بود«.

لیونل مسي، ستاره ی بارسلونا عنوان کرد که شکستن رکورد 
از  او  اتفاق فوق العاده اي است، ولي  گولزني لیگ قهرمانان، 
سه شنبه  است.  خوشحال تر  آپویل  مقابل  بارسلونا  پیروزي 
شب لیونل مسی با هت تریک مقابل آپویل، 74 گوله شد و 
رائول 71 گوله را پشت سر گذاشت و به بهترین گولزن تاریخ 
این رقابت ها تبدیل شد. این دومین رکورد شکنی تاریخی او 
در عرض 3 روز بود. روز شنبه، او با گولزنی مقابل سویا، به 

بهترین گولزن تاریخ اللیگا تبدیل شد«.
ستاره ی آرجانتینی در جمع خبرنگاران گفت: »رکورد زدن در 
تورنومنتی مثل چمپیونزلیگ، اتفاق فوق العاده ای است. ولی 
باال تر از آن، پیروزی در بازی بود. موفق شدیم که 3 امتیاز را 
بگیریم و این مهم ترین چیز است. باید به همین روند ادامه 
دهیم. اهداف مان را دنبال کنیم و سعی کنیم به آن ها برسیم.

گفت:  جرمن  سن  پاری  مقابل  دیدار  به  راجع  سپس  مسی 
آن ها  پاری سن جرمن کار سختی خواهیم داشت.  »مقابل 
بازیکنان خوبی دارند که درک خوبی از یک دیگر دارند. بازی 
در خانه ی ماست و شانس اول پیروزی هستیم، چیزی که 

برایش تالش خواهیم کرد«.

است  معتقد  مونیخ،  بایرن  باتجربه ی  آلونسو،  هافبک  ژابي 
چه  اگر  کرد.  خراب  را  همه چیز  پایاني  دقایق  در  اشتباه  دو 
پیش  از  که  بایرنی  برای  منچسترسیتی  برابر  شکست 
اهمیتی  شده،  مسجل  پایانی  یک هشتم  دور  به  صعودش 
ندارد، اما اشتباهات منجر به این نتیجه موجب شد یأس بر 

اردوی تیم آلمانی حاکم شود.
ما  شد.  خراب  »همه چیز  گفت:  »اسکای«  به  آلونسو  ژابی 
با  داشتیم.  دست  در  را  بازی  کنترول  و  کردیم  بازی  خوب 
پیش  ما  نفع  به  بازی  روند  اما  بودیم،  شده  نفره   10 این که 
شدیم.  احمقانه  اشتباه  دو  مرتکب  نهایت  در  ولی  می رفت، 
خیلی حیف شد«. آرین روبن هم گفت: »خیلی ساده است: 
ما دو بار توپ را از دست دادیم و بهایش را پرداختیم. افتضاح 
شد. ما به سختی مبارزه کردیم و خیلی خوب ظاهر شدیم. 

حق مان بیش از این بود«.

به  شالکه  مقابل  تیمش  قاطع  پیروزي  پي  در  خاص  آقاي 
تمجید از عملکرد شاگردانش پرداخت. ژوزه مورینیو، سرمربی 
در  شالکه  مقابل  خانه  از  خارج   0 بر   5 برد  از  بعد  چلسی 
اولین  »از  گفت:  چمپیونزلیگ  گروهی  مرحله ی  چارچوب 
دقیقه تا آخرین دقیقه عالی کار کردیم. به کیفیت تیم مان 
که نگاه می کنم، می بینم هر تیمی روبه روی ما به مشکل 
برخواهد خورد. به طور خاص راضی هستم از این که نه تنها 

نتیجه را بردیم، بلکه فوتبال با کالسی ارائه کردیم«.
از تیم  چلسی بر کل بازی مسلط بود و یک یا دو کالس 
سوال  به  پاسخ  در  خاص  آقای  می داد.  نشان  باالتر  مقابل 
در   2012 سال  که  تیمی  با  چلسی  تیم  این  مقایسه ی 
تیم  با  تیم  این  »قیاس  گفت:  شد  قهرمان  چمپیونزلیگ 
عملکرد  از  فقط  امروز  من  است.  سخت  گذشته  سال های 

فوق العاده ی تیمم ابراز رضایت می کنم«.

گيگز: چلسي يک سر وگردن
 از رقيبان قوي تر است

پاسخ ونگر به انتقاد سهام داران آرسنال

پالتيني: توپ طال بايد به يک آلماني برسد

پدرو: از گولزني سوارز خيلي خوشحالم

ونگر: مشکل ويلشر از لگامنت زانويش است

جانشين خديرا در ريال از برازيل مي آيد

سوارز: فشار زيادي از روي من برداشته شد

کاواني: بايد بارسلونا را شکست دهيم

پيگريني: آگوئرو 
از بهترين بازيکنان جهان است

پاسخ سسک فابرگاس به صحبت هاي راموس

شد  مدعي  منچستریونایتد  مربي  گیگز،  رایان 
از سایر  که چلسي، »یک سر و گردن« قوي تر 
دوران  در  که  گیگز  است.  برتر  لیگ  مدعیان 
لیگ  قهرمانی  عنوان   13 دریونایتد،  حضورش 
در  چلسی  قهرمانی  شاهد  بار   3 آورده،  بدست 
لیگ برتر بوده است. حال تیم مورینیو با خیزی 
بدون  و  می رود  پیش  قهرمانی  به سوی  بلند 
در صدر  امتیاز   6 با  اخیر،  بازی   12 در  شکست 

جدول قرار دارد.
گیگز در مصاحبه با اسکای اسپورت گفت: »فکر 
می کنم همه موافق هستند که چلسی یک سر و 

گردن از رقیبان باالتر است، ولی باید این روند را 
در طول زمان حفظ کنند. بردن لیگ و یا شکست 
نیست.  آسان  برتر هیچگاه  لیگ  تیم های  دادن 
قهرانی مثل چمپین شیپ  برای  رقابت  هر سال 
واقع  در  می شود.  انگلیس(  یک  دسته ی  )لیگ 
را شکست دهد  تیم دیگری  تیمی می تواند  هر 
باید  تا پیروز شد.  باید روی فرم بود  و هر هفته 
زمین  به  را  بازیکنان  و  دهیم  ادامه  پیشرفت  به 
کافی  استعداد  که  بگوییم  آن ها  به  و  بفرستیم 
در تیم وجود دارد تا قهرمان شویم و در باالترین 

رتبه ی ممکن لیگ را به پایان برسانیم«.

انتقادات  پاسخ  آرسنال   سرمربي  ونگر،  آرسن 
علي شیر عثمانف، دومین سهام دار بزرگ آرسنال 
مبني برسیاست هاي نقل و انتقاالت باشگاه را داد. 
توپ چی ها  سرمربی  که  است  معتقد  اوسمانوف 
از اشتباهات خود درس نمی گیرد و باید در تمام 
ونگر  حال،  این  با  کند.  تقویت  را  تیم  پست ها 

حرفه ای گری این سهام دار را زیر سوال برد.
داده ام  نشان  که  است  سال   18« گفت:  او 

نظری  که  دارد  حق  هر کسی  هستم.  انتقادپذیر 
داشته باشد. باید مستحکم باشیم. وقتی چیزی 
هم  به  رو  در  رو  باید  باشیم،  داشته  گفتن  برای 
منتشر  روزنامه  در  این صحبت ها  نباید  بگوییم. 
یونایتد  مقابل   1-2 شنبه  روز  آرسنال  شوند«. 
صدر  با  اختالف  امتیاز   15 با  و  خورد  شکست 

جدول، در رده ی هشتم قرار گرفت.

در  تا  شد  مادرید  وارد  دیروز  پالتیني  میشل 
فوتبال  فدراسیون هاي  اعضاي  با  جلسه اي 
رییس  کند.  شرکت  اروپایي  کشورهاي 
چند  اظهارات  بر  نیز  دیروز  یوفا  فرانسوی 
هفته ی گذشته ی خود در مورد برنده ی توپ 
طال تأکید کرد و این عنوان را شایسته ی یک 

بازیکن آلمانی دانست. 
تیم های  عملکرد  می  کنم  »فکر  گفت:  وی 
اروپایی در جام جهانی نشان دهنده ی تفاوت 
بازیکنان  بود.  کشورها  سایر  با  آن ها  قدرت 

این تیم ها حضور دارند  شایسته ی زیادی در 
که مستحق دریافت جوایز مختلفی هستند. 
برخی از آن ها نیز می  توانند برنده ی توپ طال 
باشند. اگر نظر مرا بخواهید، باید بگویم که 
ملی  تیم  بازیکنان  از  یکی  حق  جایزه  این 
آلمان است. آن ها قهرمان جهان شدند و این 
افتخار بسیار بزرگی است. 4 سال پیش نیز 
نظر من این بود که این عنوان باید به یک 
اسپانیایی برسد؛ چرا که آن ها در سال 2010 

قهرمان جهان شده بودند«.

پدرو، مهاجم بارسلونا عنوان کرد که از گولزني 
لوییس سوارز مقابل آپویل در لیگ قهرمانان 
خوشحال است. مهاجم اروگوئه ای که تابستان 
از لیورپول به بارسلونا پیوست، پس از پایان 
گولی  بود  نشده  موفق  محرومیتش  دوران 
شب  سه شنبه  برساند.  ثمر  به  بارسا  برای 
او در دقیقه ی 27 موفق شد  مقابل آژاکس، 
گول اولش را به ثمر برساند. پدرو به تمجید از 
او و مسی که سه شنبه شب به رکورد 74 گول 

در لیگ قهرمانان رسید پرداخت.
او گفت: »رکورد مسی و گولزنی سوارز برای 

تیم بسیار مهم است. همه برای این دو بسیار 
تیم  که  بودند  چیزهایی  این ها  خوشحالیم. 
و  هستیم  متحد  آورد.  دست  به  می خواست 
همه یک هدف داریم. در سطح باالیی بازی 
می کنیم و امیدواریم این روند را در هفته های 
را  فصل  کنیم.  حفظ  جدید  سال  تا  آینده 
دچار  ناگهان  ولی  کردیم  خیلی خوب شروع 
افت شدیم، ولی دوباره وضعیت خوبی داریم. 
تیم در شرایط بسیار خوبی قرار دارد و اگر به 
همین روند تا پایان سال ادامه دهیم، بسیار 

خوب خواهد شد«.

کرد  تایید  آرسنال  سرمربي  ونگر،  آرسن 
توپ چي ها  جوان  ویلشر،  هافبک  جک  که 
نرم  پنجه  و  دست  لگامنت  مصدومیت  با 
فوتبالش  دوران  طول  در  ویلشر  مي کند. 
و  گذاشته  سر  پشت  زیادی  مصدومیت های 
ونگر، اوضاع او را »نه چندان خوب« توصیف 
خوب  خیلی  ویلشر  »اوضاع  گفت:  او  کرد. 
بلکه  نشده  مصدوم  استخوانش  نیست. 
نیست  مشخص  است.  لگامنت  از  مشکل 
چقدر از میادین دور خواهد بود و هفته ی بعد 
مشخص می شود. اتفاق خیلی بدی بود؛ زیرا 
او به تازگی به میادین بازگشته بود. امیدوارم 
نیازی به جراحی نباشد و تنها چند هفته با 

استراحت مشکلش حل شود«.
با مک  ویلشر  برخورد  به  راجع  ونگر سپس 
نیر که باعث مصدومیت شماره 10 آرسنال 
شد گفت: »ویلشر توپ را زیادی رو به جلو 
دهد،  پاس  را  آن  این که  برای  و  داد  حرکت 
روی زمین سر خورد. در همین لحظه مک 
وقتی  زد.  او  روی  پشت  از  تکل  یک  نیر 
بدی  تصویر  بسیار  می بینید،  را  آن  عکس 
است. فکر نمی کنم انگیزه مک نیر، صدمه 
می کنم  فکر  باشد.  بوده  ویلشر  به  زدن 
تکلی  بگیرد.  تکلش  با  را  توپ  می خواست 
که یک بازیکن جوان انجام می دهد. خطای 

بدی بود«.

با  همراه  پیش  چندی  سیلوا«  »لوکاس   
قهرمان  متوالی  سال  دومین  برای  کروزیرو 
برازیل شد. منچستریونایتد،آرسنال،اینتر، رم و 
یووه از تیم هایی هستند که رقیب ریال برای 
به حساب می  آیند. تماس های  جذب سیلوا 
ریال با مدیر برنامه های سیلوا و نیز باشگاه 
کروزیرو آغاز شده و قیمت پیش نهادی آن ها 
شده  اعالم  یورو  میلیون   15 سیلوا،  برای 

داشتند   همین زمستان  ریالی ها قصد  است. 
با این ستاره ی جوان قرارداد امضا کنند؛ اما 
وضعیت مبهم خدیرا و احتمال هرچند اندک 
تمدید قرار داد او، باعث شده تا آن ها پروژه ی 
جذب سیلوا را در تابستان آینده نهایی کنند. 
هر  تحت  سیلوا  ریال،  مدیران  عقیده ی  به 
ترجیح  باشگاه ها  دیگر  به  را  ریال  شرایطی 

خواهد داد.

بارسلونا سه شنبه شب در دیداري یک طرفه با 
4 گول در مقابل آپویل به برتري دست یافت. 
یکي از اتفاقات ویژه ی این بازي، گولزني سوارز 
براي اولین بار با پیراهن بارسا در یک دیدار 
رسمي بود. لوییس سوارز که در پایان بازی از 
گولزنی خود کامال خوشحال به نظر می  رسید، 
در میکسدزون ورزشگاه به خبرنگاران گفت: 
و  شد  برداشته  دوشم  روی  از  زیادی  »فشار 
خیالم راحت شد. برای یک مهاجم، زدن گول 
بسیار مهم و حیاتی است. پس از این که در 
دیدار های قبلی نتوانستم برای بارسا گولزنی 
کنم، در این بازی از فرصتی که نصیبم شد، 
به خوبی استفاده کردم. هدفم در درجه ی اول، 

کمک به تیم است«.
سوارز ادامه داد: »می  دانستیم که آپویل قصد 
دهد  ارائه  بسته ای  بازی  ابتدا،  همان  از  دارد 
و تمام فضاها را به روی ما ببندد. هدف مان 

گولزنی در سریع ترین زمان ممکن بود. نیمه ی 
فرصت های  و  کردیم  بازی  خیلی خوب  اول 
گول زیادی خلق کردیم. خوش بختانه به دو 

گول هم دست یافتیم«.
مهاجم اروگوئه ای بارسا در مورد آداپته شدنش 
از  خوشحالم  »بسیار  گفت:  بارسلونا  جو  با 
این که در باشگاهی بازی می  کنم که همیشه 
کمک  بارسا  به  می خواهم  داشتم.  دوستش 
تیم  با  تدریج  به  برسد.  اهدافش  به  کنم 

هماهنگ تر خواهم شد«.
در انتها لوییس سوارز در مورد بازی هفته ی 
اللیگا  »در  افزود:  والنسیا  مقابل  بارسا  بعد 
ندارد. به خصوص والنسیا  حریف آسان وجود 
بسیار قدرت مندی  تیم  که در زمین خودش 
هرچند  است،  پیروزی  هدف مان  است. 
می  دانیم که آن ها نیز به قصد شکست دادن 

ما به زمین می  آیند«.

ادینسون کاواني، مهاجم پاریس سنت جرمن 
مدعي شد آن ها باید بارسلونا را در دیدار آخر 
شکست  قهرمانان  لیگ  گروهي  مرحله ی 
دهند. سه شنبه شب پاریسی ها موفق شدند 
3-1 آژاکس را شکست دهند و هم چنان با 
یک امتیاز اختالف، در صدر جدول گروه خود 
قرار بگیرند. قهرمان فرانسه در 20 بازی اخیر 
با پیروزی در  خود شکستی تجربه نکرده و 

دیدار رفت و اعتماد به نفس، پا به این دیدار 
خواهد گذاشت.

کاوانی در جمع خبرنگاران گفت: »باید پیروز 
شویم. باید به عنوان تیم اول این مرحله را 
تمام کنیم. دیدار پایانی مقابل بارسلونا مثل 
مثل  که  موقعی  تا  بود.  خواهد  فاینل  یک 
تحمیل  آن ها  به  را  خود  بازی  اول،  دیدار 

نکنیم، کار آسانی نخواهیم داشت«.

منچسترسیتي  سرمربي  پیگریني،  مانویل 
آگوئرو، مهاجم تیمش  از سرجیو  به تمجید 
منچسترسیتی  شب  سه شنبه  پرداخت. 
شد  موفق  آگوئرو،  سرجیو  درخشش  با 
که  حالی  در  دهد.  شکست  را  بایرن   2-3
باواریایی ها تا دقیقه ی 85 ، 2-1 جلو بودند، 
تا هم سیتی  ثمر رساند  به  آگوئرو دو گول 
پیروز از میدان خارج شود و هم هت تریکش 

را کامل کند.
گفت:  یوفا  سایت  با  مصاحبه  در  پیگرینی 
»قبال همیشه گفته بودم که سرخیو یکی از 
بهترین بازیکنان جهان است. او بسیار خوب 
بازی کرد، ولی فکر می کنم تمام تیم امشب 
کرد، مخصوصا  بازی  )سه شنبه شب ( خوب 
دو  اول  نیمه ی  پایان  در  دوم.  نیمه ی  در 

شد؛  سخت  برای مان  کار  و  خوردیم  گول 
کردیم  پرس  کردیم،  تالش  به سختی  ولی 
کرد.  استفاده  موقعیت های مان  از  سرجیو  و 
دو  این  دهیم.  انجام  را  خود  وظیفه ی  باید 
و یکی  بسیار حیاتی هستند  ما  برای  بازی 
پیروزی  به فکر  باید  بردیم. حال  را  از آن ها 
مقابل رم در خارج از خانه باشیم. هم چنین 
باید حوادث دیدار زسکا و بایرن را تحت نظر 
داشته باشیم. این یک وظیفه ی مهم است 
و باید دید که در دیگر بازی چه اتفاقی رخ 
می دهد. مطمئنم که پیروزی باعث می شود 
تیم ما اعتماد به نفس باالتری داشته باشد 
است.در  چیز  ترین  مهم  شرایط  این  در  که 
بازی هایمان باید تا پایان به سختی بجنگیم 

و پیروز شویم«.

سسک فابرگاس،  هافبک چلسي پاسخ انتقادات 
راموس از او و دیگو کاستا مبني بر عدم تعلق 
خاطر آن ها به تیم ملي اسپانیا را داد. پس از 
تمرینات  در  کاستا  و  فابرگاس  حضور  عدم 
اسپانیا، راموس عنوان کرد که خودش حتا با 
مصدومیت هم در تیم ملی حاضر شده و بازی 
کرده است. او غیرمستقیم، فابرگاس و کاستا را 
مورد خطاب جمالتش قرار داد و تعلق خاطر 

آن ها به الروخا را زیر سوال برد.
گفت:  صحبت ها  این  به  پاسخ  در  فابرگاس 
»خطاب صحبت های راموس من بودم و با او 
در این مورد صحبت کردم. به او گفتم که ما از 

تیم زیر 21 ساله های اسپانیا هم تیمی هستیم 
نباید این جمالت را مقابل رسانه ها مطرح  و 
تماس  با من  گفتم که می توانست  می کرد. 
بگیرد یا رو در رو به من بگوید. با این حال، 
با هم خیلی خوب صحبت کردیم و مشکلی 
نداریم. من در همسترینگ پای چپم مشکلی 
مصدومیتی  شاید  می کردم،  بازی  اگر  دارم. 
 94 من  می شد.  گیرم  گریبان  مودریچ  مثل 
بازی ملی برای اسپانیا دارم که در هر بازی، 
خنده هایم گوش تا گوش مشخص بوده است. 
فکر نمی کنم شکی در تعلق خاطر من وجود 

داشته باشد«.
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همکاری دوامدار  دوامداره －６ون 

افغانســتان د ن７يوالــ３ ！ولنــ３ پــه مرســته، د پــام  وړ پرمختــ， 
کــ７ی دی- د يــوه پيــاوړي امنيتــي ＄ــواک رامن％تــه کــول  او 
د ＊ــوون３ او روزنــ３ او پرمختــ， لپــاره د زمينــ３ برابــرول د 

دې همکاريو ＊ه ب５ل／ه ده. 
د افغانســتان د ملــي يووالــي حکومــت د هيــواد د ثبــات او  د 
＊ــ３ راتلونکــ３ پــه موخــه د خپــل کار پــه لومــ７ۍ اوونــ９ کــ３ 

بــا همــکاری جامعــه جهانــی، افغانســتان پيشــرفت هــای 
چشــمگيری نمــوده اســت- ايجــاد قــوه امنيتــی نيرومنــد 
و فراهــم نمــودن زمينــه آمــوزش و پيشــرفت مثــال هــای 

بارز آن ميباشد. 
دولــت وحــدت ملــی افغانســتان ملــزم بــر ثبــات و آينــده 
توافقنامــه  اش  کاری  هفتــه  اوليــن  در  کشــور،  مرفــه 
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