دشمناشتباهی
نوبت کرزی

کرزی در روزهای بعد از یازدهم سپتامبر ،تماس سیاسی مطمئن داشت .او معموال با رسانههای
جهان صحبت میکرد ،حملههای یازدهم سپتامبر را محکوم مینمود و در نکوهش عربها و
القاعده که کشورش را اشغال کرده بودند ،سخن میگفت و از مردم افغانستان میخواست که
در برابر تندرویهای آنان بایستند .کرزی میدانست که بعد از  11سپتامبر باید در میان مردم
باشد و آنان را متقاعد کند که با ایاالت متحدهی امریکا و جامعهی جهانی همراه شوند و در
برابر طالبان برخیزند .درک او از چگونگی راهاندازی قیام مردمی در مقابل طالبان به شکل
وحشتناکی محدود بود؛ اما شعور سیاسی او سالم و قوی بود .دیدار او با مسعود در شمال،
آشنایی او با ظاهر شاه و حلقهاش در روم و همچنان آشناییاش با رهبران قبیلهای و مجاهدین
در سراسر کشور ،از او چهرهی شناختهشده و قابل قبول...
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چالشها در برابر ارزشهای
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ارائهی چشماندازی از دولت وحدت ملی
درگفتوگوبااسداهللسعادتی،عضومجلسنمایندگان

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

صفحه2

چگونه ازسرماخوردگي
پيشگيري کنيم؟

صفحه6
تاریخ معاصر افغانستان بیشتر ساخته و پرداختهی جنگها و نارساییهای اجتماعی-سیاسی
میباشد .در این دورهی تاریخی ،افغانستان با انواع رفتارهای خشن و انحصارگرایانه روبهرو بوده
است .نظامهای توتالیتر و استبدادی زیادی بر افغانستان حکم راندهاند .در اکثر مقاطع تاریخ ،بحث از
ارزشهای مدنی در افغانستان ،جرم برابر با مرگ تلقی میشد .دیگراندیشان در افغانستان مدام مورد
توهین ،تحقیر و بدرفتاری قرار گرفتهاند .بعد از یازدهم سپتامبر و تأسیس دولت جدید در افغانستان،
ارزشهای مدنی؛ مانند حقوق بشر ،دموکراسی ،حقوق زن ،آزادی بیان و رسانهها ،حکومتداری خوب،
تنوع سیاسی-فرهنگی و ...از جملهی گفتمانهای حاکم دستکم در میان فعاالن مدنی و چهرههای
سیاسی بوده است .دولتمردان و فعاالن عرصهی سیاست افغانستان همواره از این واژگان برای
قناعت جامعهی بینالملل استفاده کردهاند .اکنون نیز آنان که حتا باورمند به این ارزشها نیستند،
دستکم برای نشان دادن همسویی با جامعهی جهانی ،طوری وانمود مینمایند که از طرفداران
سراپاقرص این ارزشها اند .اما به نظر میرسد که از سه جهت هنوز ارزشهای مدنی در افغانستان
با چالشها و خطرها مواجه است.
 -1ساخت اجتماعی واقعیت
جنگهای دوامدار ،دورافتادگی افغانستان از بحر ،فقدان روابط و تعامالت سیاسی و فرهنگی گسترده
در گذشتههای نه چندان دور ،از افغانستان یک کشو ِر با ساختارهای شدید سنتی و بسته ساختهاند.
روابط اجتماعی و کنشهای نمادین اجتماعی در افغانستان برگرفته از همان...
صفحه3

بسماهلل الرحمان الرحیم .این موضوع را میشود از دو زاویه نگاه کرد .از زاویهی اول؛ با وجودی که
انتخابات خیلی به درازا کشید ،میتوان گفت ،نفس اهمیت دادن به اعتراضات و نفس اینکه اعتراض
و اتهام یکی از طرفها-،قطع نظر از درستی یا نادرستیاش -با جدیت از طرف مقامات و نهادهای
ذیربط ملی و بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت ،به نحوی به پختگی دموکراسی کمک میکند .به
این معنا که در آینده کارگزاران انتخاباتی تالش بیشتری در جهت شفافسازی انتخابات خواهند
نمود .همچنین جدی گرفتن اعتراضها ،باعث خواهد شد که طرفهای رقیب و بازیگران عرصهی
انتخابات نیز در آینده در جریان پروسهی انتخابات مسئوالنهتر و محتاطتر برخورد کنند .از این زاویه،
اصلی به درازا کشیدن انتخابات بود ،یک امر مثبت تلقی میشود.
تفتیش صد درصدی آرا که علت ِ
دقیقا به همین دلیل بود که داکتر اشرف غنی بعد از جنجالهای تیم اصالحات ،تفتیش بیسابقه و
صد درصدی آرا را پیشنهاد کرد.
اما از زاویهی دیگر اگر نگاه کنیم ،این نوع جنجالها میتوانند خیلی منفی تلقی شوند .حداقل در آینده
یک بدآموزی خیلی کالن خواهد داشت و کسانی دیگری نیز پیدا خواهند شد که نتیجهی انتخابات
را نپذیرند .با این بهانه که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته است ،یا انتخابات شفاف نبوده است.
این بدآموزی با امتیازگیری و امتیازدهی جنجالهای انتخاباتی مرتبط است .پس بهتر این بود که
به جای امتیازگیری و امتیازدهی ،تنها به بررسی وسیع و همهجانبهی اعتراضها اقدام میشد و به
نتیجهی این بررسیها اکتفا میگردید .من از این منظر با شما موافقم که پذیرش الزامی سهمگیری
دو طرف بازی در قدرت ،ولو تحت نام فریبنده و جذاب وحدت ملی ،نوعی برخورد ...صفحه4

مسي :به اشتباهات خودمان باختيم
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اشرف غنی :قانون را بر زورمندان تطبیق میکنم



پرسش از سرنوشت
 62میلیارد دالر



شهریارفرهمند

سیگار یا ادارهی بازرسی ویژهی امریکا برای افغانستان در
گزارش تازهای ادعا کرده است که ایاالت متحدهی امریکا از
سال  2002تا کنون نزدیک به  62میلیارد دالر به نیروهای
امنیتی افغانستان کمک کرده است .سیگار در این گزارش گفته
که این مبلغ برای تجهیز ،تدارکات ،خدمات ،آموزش ،تسهیالت
و تعمیر ،نوسازی و ساخت و ساز زیرساختهای امنیتی افغانستان
هزینه شده است .این چندمین بار است که دولت امریکا از این
رقم درشت کمک به نیروهای امنیتی افغانستان در طول دوازده
سال گذشته یادآوری کرده ،هرچند که جزئیات دقیق و اینکه
این مبالغ چگونه ،در کدام مواقع و از چه طریقی به نیروهای
امنیتی افغانستان کمک شده و چه مقدار و در کدام بخشها
به مصرف رسیده ،به دولت افغانستان داده نشده است .دولت
امریکا به فهرستهای عمومی و موارد کلی اشاره میکند که
کمکهای مالی آنها در آن زمینهها مصرف شدهاند.
 62میلیارد دالر رقم درشتی است که ایاالت متحدهی امریکا ادعا
میکند برای نیروهای امنیتی افغانستان کمک کرده است .اما
با وجود مصرف این مقدار هزینهی سنگین ،هنوز هم نیروهای
امنیتی افغانستان در وابستگی مطلق قرار داشته و کمبودهای
زیادی در بخشهای مختلف دارند .هم اکنون قوای هوایی
افغانستان فاقد هواپیماهای جنگی و ترانسپورتی فعال بوده و
نیروهای زمینی افغانستان از استحکامات ،تجهیزات و تسلیحات
کافی برخوردار نیستند .حال این پرسش طرح میگردد که این
مقدار هزینه از سوی امریکا در کجاها ،چگونه و از سوی چه
کسانی مصرف شده است .یافتن این پاسخ دشوار و حتا ناممکن
است و نه دولت افغانستان و نه هم ایاالت متحدهی امریکا
نمیتوانند واقعا موارد مصرف واقعی این کمکها را بهصورت
اساسی و روشن پیدا نمایند.
دو مشکل اساسی در این زمینه وجود دارند .نخست اینکه
ایاالت متحدهی امریکا در پرداخت و مصرف این کمکها
صادقانه عمل نکرده است .صدها میلیون دالر صرف خرید
تجهیزات از کار افتاده و بدردنخور شده و صدها میلیون دالر
دیگر نیز در قراردادیها و ساختارهای فسادآلود انجوهای داخلی
و خارجی حیف و میل شده است .بارها سیگار و دولت افغانستان
ایاالت متحدهی امریکا را متهم به بیتوجهی به مصرف درست
کمکهایش به افغانستان کرده است .همین دو روز پیش سیگار
گزارشی را منتشر کرد که نشان میداد نیروهای امریکایی
شانزده باب هواپیمای نظامی که برای اردوی ملی افغانستان
خریداری شده بود را به شکل آهنپارهها به فروش رسانده است.
علت دوم این است که انجوهای بینالمللی که مسئول مستقیم
مصرف میلیاردها دالر کمکهای جامعهی جهانی به افغانستان
بودند ،عامالن اصلی هدر دادن کمکهای بینالمللی میباشند.
فساد و اختالس بهزودی در تمام آنها ریشه دوانید و در منظوری
و تطبیق پروژهها کمتر به نتیجه و سودمندی آنها توجه شد.
بیشتر پروژههای انکشافی و بازسازی که از درک کمکهای
جامعهی جهانی تأمین میشدند ،در راستای عملیاتهای نظامی،
اعمال نفوذیهای سیاسی و البیهای اقتصادی و منطقهگرایی
سوق داده شدند .بخش عمدهی آنها صرف پروژههای سطحی
در مناطق ناامن شدند و دوباره بهزودی یا در اختیار طالبان
و مخالفان مسلح دولت قرار گرفتند یا هم در جریان جنگ و
عملیاتهای نظامی تخریب شدند.
دولت افغانستان هیچگاهی نتوانست انجوهای خارجی را در امر
مصرف کمکهای بینالمللیاش پاسخگو ساخته و بر امور و
برنامههای آنها نظارت جدی نماید .جامعهی جهانی هم
هیچگاه به نگرانیها و انتقادهای دولت افغانستان و نهادهای
خارجی در ارتباط با خودسری و مسئولیتناپذیری انجوهای
بینالمللی توجه نکردند .به همین دلیل ،مشکل ناکارآمدی و
هیوالی فساد در این نهادها و در کمکهای جامعهی جهانی
روزبهروز جدی و فربهتر شد .به اندازهای که اکنون خسارات و
پیامدهای آن به سرشکستگی و پروندهی سیاه و شرمآور برای
اجرا کنندگان آن تبدیل شده است .اکنون بخشی از هزینههای
امریکا برای کمک به افغانستان به هدر رفته؛ اما هنوز هم فرصت
برای بازشناسی ریشهها و کشف گردابهای فساد باقی است و
میتوان با تحقیق بخشی از پولهای ضایع شده را دوباره به
مسیر اصلیاش برگرداند .به شرط آنکه ایاالت متحدهی امریکا
و دولت افغانستان هردو ارادهی قاطعی برای تأمین شفافیت و
مؤثریت در کمکها از خود نشان دهند.

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور کشور اعالم کرد که برای تطبیق
قانون ارادهی قوی دارد و آن را بر زورمندان
نیز تطبیق میکند .او روز گذشته در دیدار با
اعضای حزب «پیوند ملی افغانستان» در ارگ
ریاست جمهوری گفت ،امیدوارم برای شما
ثابت شده باشد که رییس جمهور احمدزی
برای تطبیق قانون بر زورمندان ،ارادهی قوی
دارد.
عدم حاکمیت قانون و فساد اداری در ادارههای
دولتی از مشکالت جدی در کشور به شمار
میروند .اشرف غنی با تأکید بر حاکمیت
قانون در کشور افزود که در حکومتش قانون
باالی تمام افغانها بهصورت یکسان تطبیق

میشود .او بار دیگر به مردم اطمینان داد که
تمام وعدههای خود را مرحله به مرحله عملی
میکند.
رییس جمهور افزود که مطابق وعدههای خود،
افغانستانی را بهوجود میآورد که در آن یک
افغان با افغان دیگر برابر باشد .اشرف غنی در
بخش دیگر سخنانش به اختطافگران هشدار
داد که زندگی اطفال ،تاجران و مردم این کشور
را به خطر مواجه نسازید .او افزود که حکومتش
اختطافگران را تعقیب و جای امن برای آنان در
کشور باقی نمیگذارد .رییس جمهور احمدزی
میگوید که نگذارید در ارگ محصور و شکار
چاپلوسان شوم .او گفت« :روز گذشته شخصی
نزدم آمد تا برایم لقبی دهد .من برایش گفتم

که حاال این القاب را برایم ندهید .آن را زمانی
بدهید که من بهصورت واقعی خدمت مردم را
کرده باشم و بعد از وفاتم مرا در پهلوی قبر سید
جمال افغان یا در هدیرهی آباییام در قریهی
سرخاب دفن نمایید».
از سویی هم ،او بر رشد احزاب ملی تأکید کرد
و گفت ،زمینهی رشد احزاب منسجم ملی را
فراهم میکند .احمدزی تأکید کرد تا پنج سال
آینده باید ۲۰تن برای کرسی ریاست جمهوری
و صدها تن برای احراز پستهای وزارتها،
ادارههای مستقل و والیتها در کشور آماده
شوند.
اشرف غنی به کشورهای همسایه هشدار داد
و گفت ،باید بدانید که وحدت ملی افغانستان

هیچگاهی متفرق نمیشود .او با اشاره به اینکه
افغانها هیچ زمانی شعار جدایی و تجزیهی
کشورشان را ندادهاند ،گفت که به وحدت ملی
خود افتخار داریم .این در حالی است که دیروز
شماری از اعضای مجلس سنا در این زمینه از
رییس جمهور انتقاد کردند.
آنان گفتند ،اشرف غنی احمدزی در برابر
حمالت و مداخالت پاکستان سیاست روشنی
را ارائه نکرده است .سناتوران از رییس جمهور
خواستند که برای جلوگیری از حمالت موشکی
پاکستان سیاست واضحی را روی دست گیرد.
حمالت پاکستان از چند سال بدینسو بر برخی
از مناطق شرقی ادامه دارد و تنها در دو روز
گذشته  75راکت را بر کنر پرتاب کرده است.

جزئیات کمک 62میلیارد دالری امریکا به نیروهای امنیتی افغانستان

اطالعات روز :ادارهی بازرسی امریکا برای
بازسازی افغانستان (سیگار) جزئیات کمک 62
میلیارد دالری امریکا به ارتش و پولیس کشور
را نشر کرد .پیشتر این اداره گزارشی را منتشر
کرده بود که بر اساس آن ،امریکا از سال
 ۲۰۰۲بدینسو نزدیک به  ۶۲میلیارد دالر را به
نیروهای امنیتی کمک کرده ،اما در آن جزئیات
زیاد داده نشده بود.
سیگار با نشر گزارش تازهای اعالم کرد ،این
مبلغ بخشی از هزینهی  ۱۰۴میلیارد دالری
امریکا برای بازسازی افغانستان است .بر اساس
این گزارش ،از این مبلغ  ۶۱.۷۷میلیارد دالر
امریکایی برای تجهیز ،تدارکات ،خدمات،

آموزش ،تسهیالت و تعمیر ،نوسازی و ساخت
زیرساختهای نیروهای امنیتی افغانستان
هزینه شده است.
در این گزارش که به مجلس سنای امریکا
ارائه شده ،آمده است که  ۳۰.۵۹میلیارد دالر
دیگر به حکومتداری و توسعه ۸.۹۱ ،میلیارد
دالر به امور غیرنظامی و  ۲.۸۴میلیارد دالر دیگر
به امور بشردوستانه در افغانستان اختصاص
داده شده است .بر اساس این گزارش ،از مبلغ
 ۴۸.۲۳میلیارد دالری که به نیروهای امنیتی
کشور پرداخته شده ۳۱.۹۳ ،میلیارد آن به ارتش
و  ۱۵.۹۴میلیارد دیگر آن به پولیس ملی کشور
پرداخته شده است.

به نقل از بیبیسی ،در گزارش سیگار آمده
است ،از مبلغی که به ارتش افغانستان پرداخته
شده ،حدود  ۱۲.۲۶میلیارد آن به امور مراقبت
و نگهداری و بیش از  11میلیارد دیگر به
تجهیزات و حمل و نقل  ۱۹۵هزار نفر ارتش
هزینه شده است .بر اساس این گزارش۱۸۷ ،
هزار پرسونل پولیس نزدیک شش میلیارد دالر
را در این مدت به مراقبت و نگهداری و بیش از
سه و نیم میلیارد را در بخش تجهیزات و حمل
و نقل و سه و نیم میلیارد دیگر را در بخش
آموزش هزینه کردهاند.
در گزارش سیگار آمده که ساالنه دهها میلیون
دالر در نهادهای امنیتی افغانستان صرف خرید

تجهیزات غیراستاندارد شده است .پیشتر دفتر
سیگار گزارش داده بود که  ۱۶هواپیمای حمل
و نقل کمک شده به ارتش کشور به ارزش ۴۸۶
میلیون دالر ،اوراق شده و به مبلغ  ۳۲هزار دالر
فروخته شده است.
این در حالی است که سایر قدرتهای بزرگ
جهان هم کمکهای زیادی را در اختیار
ارتش و پولیس افغانستان قرار داده که آمار
دقیق آنها در دست نیست .با وجود این
کمکها ،انتقادهایی که مطرح شده این است
که نیروهای امنیتی افغانستان با حضور دهها
هزار سرباز خارجی در کشور ،موفق به تأمین
امنیت نشدند.

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

اطالعات روز :پنج شهروند افغان در روزهای
گذشته در درگیری با مخالفان بشار اسد ،رییس
جمهور سوریه در دمشق پایتخت این کشور
کشته شدهاند .بر اساس گزارشها ،عصر روز
شنبه اجساد این افراد در قم ایران به خاک
سپرده شدهاند .هویت این افراد عیسی حسینی،
مصطفی خادمی ،رئوف شعبانی ،غالم محمد
احمدی و هادی سلیمی اعالم شده است.
در همین حال ،یک منبع که خواست نامش
فاش نشود به روزنامهی اطالعات روز گفت،
«هادی سلیمی» یکی از این کشته شدگان در
سوریه ،از منطقهی خدایداد ولسوالی جاغوری

والیت غزنی است .گزارشها میرسانند که
در چند هفتهی گذشته آمار کشته شدگان
پناهجویان افغان مقیم سوریه در درگیری با
مخالفان بشار اسد ،افزایش یافته است.
مقامهای حکومتی تا کنون در این مورد واکنش
نشان ندادهاند ،اما چندی پیش با افزایش
گزارشها در این مورد گفته بودند که سفارت
افغانستان در تهران موضوع اعزام پناهجویان
افغان به جنگ سوریه را بررسی خواهد کرد.
شکیب مستغنی ،سخنگوی وزارت خارجه گفته
بود« :اگر این موضوع حقیقی باشد ،سوء استفاده
از مجوریت پناهجویان افغان در ایران است».

اما دولت هنوز در این مورد اطالعاتی را در
اختیار رسانهها قرار نداده و معلوم نیست که در
این مورد تحقیقات انجام داده یا خیر .پیشتر
روزنامهی امریکایی «والاستریت ژورنال » نیز
گزارش داده بود ،ایران پناهجویان افغان مقیم
این کشور را با پرداخت  500دالر امریکایی
در هر ماه ،برای رژیم استخدام و به سوریه
میفرستد.
بر اساس گزارش این روزنامه ،تعداد زیادی
از پنجاهجویان افغان که از سوی ایران برای
جنگ به سوریه فرستاده شدهاند ،در درگیری
با مخالفان بشار اسد کشته شدهاند .این روزنامه

آمار دقیقی از کشته شدندگان افغان در سوریه
ارائه نکرده بود ،اما گزارش داده بود« :مراسم
جنازهی پنج پناهجوی افغانی که در جنگ
سوریه کشته شده بودند ،در مشهد گرفته شده
است».
دولت ایران بارها چنین گزارشها را رد کرده
است .بر اساس آمارهای ارائه شده ،اکنون
بیش از دو میلیون مهاجر افغان در ایران بهسر
میبرند .با این حال ،شماری از شهروندان و
فعاالن مدنی کشور از دولت جدید میخواهند
که موضوع اعزام پناهجویان افغان از سوی ایران
به جنگ سوریه را دقیق بررسی کند.

امضای توافقنامهی پروژهی «کاسا یک هزار» میان افغانستان و پاکستان
اطالعات روز :توافقنامهی پروژهی برق
«کاسا یک هزار» میان عمر زاخيلوال ،مشاور
اقتصادی اشرف غنی و اسحاق دار ،وزير ماليهی
پاکستان در واشنگتن به امضا رسیده است.
دان فلیدمن ،نمایندهی ویژهی امریکا برای
افغانستان و پاکستان و جیم یانگ کیم ،رييس
بانک جهانى نیز هنگام امضای این توافقنامه
حضور داشتهاند.
این توافقنامه در حاشیهی نشست ساالنهی
بانک جهانى و صندوق وجهى جهانى در امریکا
امضا شده است .امريکا و بانک جهانى امضای

این توافقنامه را اقدام مهم براى گسترش
روابط افغانستان و پاکستان عنوان کردهاند.
مشاور اقتصادی اشرف غنی و وزیر مالیهی
پاکستان نیز امضای این توافقنامه را براى
روابط و پيشرفت اقتصادى دو کشور مهم
خواندهاند.
قرار است کار عملی پروژهی برق «کاسا یک
هزار» در سال  2015میالدی آغاز شود .بر
اساس معلومات وزارت انرژی و آب ،با تطبیق
این پروژه ،افغانستان ساالنه  65میلیون دالر
عاید بهدست میآورد« .کاسا یک هزار»

پروژهی انتقال یک هزار و سه صد میگاوات
برق آبی از قرغیزستان و تاجکستان از طریق
افغانستان به پاکستان است.
در نظر است این برق تولید شده از کشورهای
تاجیکستان و قرغیزستان به افغانستان و
پاکستان صادر شود .از این میان سه صد
میگاوات برق در افغانستان مورد استفاده قرار
میگیرد و یک هزار میگاوات دیگر آن به
پاکستان انتقال خواهد یافت .بر اساس معلومات
وزارت انرژی و آب ،برای عملی شدن این پروژه
 950میلیون دالر در نظر گرفته شده است.

سهم افغانستان در این پروژه  350میلیون
دالر است که از کمکهای بالعوض بانک
جهانی تمویل میشود .شرکت برشنا عالوه
بر مسئوليت ساخت ،مديريت امنيتى و مراحل
فعاليت وزارت انرژى و آب ،مسئوليت تطبيق
بخش افغانستان اين پروژه را نيز بر عهده
دارد .کارشناسان اقتصادی تطبیق پروژهی
برق «کاسا یک هزار» را برای اقتصاد کشور
مهم خوانده؛ اما تأکید کردهاند که برای تأمین
امنیت مسیر تطبیق این پروژه تدابیر الزم روی
گرفته شود.

مشاور حقوقی اشرف غنی:
وزارتها و ادارههای موازی مدغم یا منحل میشوند

اطالعات روز :عبدالعلی محمدی ،مشاور
حقوقی اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور
کشور اعالم کرد که در کابینهی اشرف غنی
وزارتها و ادارههای موازی مدغم یا منحل
میشوند .او دیروز به رسانهها گفت ،در کابینهی
فعلی بعضی از ادارهها و وزارتهای بیهدف
وجود دارند که در آن هزینهی هنگفتی به
مصرف میرسد.
هر چند مشاور حقوقی رییس جمهور مشخص ًا
از این وزارتها و ادارهها نام نبرد؛ اما تأکید
کرد که در مدت  45روز آینده در این مورد
بررسی دقیق صورت میگیرد .این اظهارات در

حالی مطرح میشوند که روز شنبه شماری از
اعضای مجلس نمایندگان نیز خواهان کاهش
وزارتخانهها و ادارههای موازی در حکومت
شدند.
به باور آنان ،هم اکنون  ٢٥وزارت در کشور
فعالیت دارند؛ در حالی که بیش از  ١٤تا ١٥
وزارت نياز نیست .از سویی هم ،نمایندگان
مجلس تأکید کردند که در کابینهی جدید نباید
اشخاص آلوده به فساد حکومت قبلی گماشته
شوند .مردم و فعاالن مدنی نیز خواهان گماشتن
افراد شایسته در حکومت جدید اند .قرار است تا
 45روز دیگر احمدزی کابینهاش را اعالم کند.

در همین حال ،مشاور حقوقی رییس جمهور
احمدزی میگوید که رییس جمهور در این
مدت بررسیهای خود را در مورد گماشتن
وزیران و رییسان در ادارههای مستقل تکمیل
میکند« :برای تعیین وزیران و مقامهای
بلندپایه ،معیارهای مشخص در نظر گرفته
شدهاند» .اشرف غنی پیشتر گفته بود که در
حکومتش ضوابط بر روابط حاکم خواهد بود.
اما همچنان گفته بود که برای مبارزه با فساد
اداری و اصالحات در نهادهای عدلی و قضایی
کشور اقدامهای الزم را روی دست میگیرد.
مردم و فعاالن مدنی از این اظهارات اشرف

غنی در روزهای گذشته استقبال کردهاند؛ اما
تأکید دارند که رییس جمهور اظهاراتش را
عملی کند و در حد شعار باقی نمانند.
اشرف غنی چند روز پس از مراسم تحلیف
تمام وزیران کابینه و والیان را با صدور فرمانی
سرپرست تعیین کرد .با این حال ،مشار حقوقی
رییس جمهور میگوید ،تضمینی وجود ندارد که
وزیران قبلی در کابینهی جدید حضور داشته
باشند .اما او افزود که اگر از وزیران کنونی
مطابق معیارهای ما باشد ،ممکن اشرف غنی
احمدزی با ادامهی کار آنان توافق کند.
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دیدار علی مشرقی

تاریخ معاصر افغانستان بیشتر ساخته و پرداختهی جنگها و
نارساییهای اجتماعی-سیاسی میباشد .در این دورهی تاریخی،
افغانستان با انواع رفتارهای خشن و انحصارگرایانه روبهرو
بوده است .نظامهای توتالیتر و استبدادی زیادی بر افغانستان
حکم راندهاند .در اکثر مقاطع تاریخ ،بحث از ارزشهای مدنی
در افغانستان ،جرم برابر با مرگ تلقی میشد .دیگراندیشان در
افغانستان مدام مورد توهین ،تحقیر و بدرفتاری قرار گرفتهاند.
بعد از یازدهم سپتامبر و تأسیس دولت جدید در افغانستان،
ارزشهای مدنی؛ مانند حقوق بشر ،دموکراسی ،حقوق زن ،آزادی
بیان و رسانهها ،حکومتداری خوب ،تنوع سیاسی-فرهنگی و...
از جملهی گفتمانهای حاکم دستکم در میان فعاالن مدنی و
چهرههای سیاسی بوده است .دولتمردان و فعاالن عرصهی
سیاست افغانستان همواره از این واژگان برای قناعت جامعهی
بینالملل استفاده کردهاند .اکنون نیز آنان که حتا باورمند به این
ارزشها نیستند ،دستکم برای نشان دادن همسویی با جامعهی
جهانی ،طوری وانمود مینمایند که از طرفداران سراپاقرص این
ارزشها اند .اما به نظر میرسد که از سه جهت هنوز ارزشهای
مدنی در افغانستان با چالشها و خطرها مواجه است.
 -1ساخت اجتماعی واقعیت
جنگهای دوامدار ،دورافتادگی افغانستان از بحر ،فقدان روابط
و تعامالت سیاسی و فرهنگی گسترده در گذشتههای نه چندان
دور ،از افغانستان یک کشو ِر با ساختارهای شدید سنتی و بسته
ساختهاند .روابط اجتماعی و کنشهای نمادین اجتماعی در
افغانستان برگرفته از همان ساختارهای توسعهنیافته و سنتی
میباشند .برداشتها و کنشهای اجتماعی در این سرزمین
بیشتر برگرفته از تصورات یا نگرشهای قالبیای میباشند که
در درازنای تاریخ تلنبار شدهاند .اکثریت مردم افغانستان ،نیکی و
بدی را با پیشفرضها به قضاوت مینشینند .در این واحد سیاسی
شاهد رفتاری میباشیم که حتا در مخالفت صریح با ارزشهای
دینی بوده است؛ اما برای بسیاریها هنجارمند تلقی میشود.
واکنش اجتماعی در برابر بدرفتاریها و نارساییهای اجتماعی،
بسیار سطحی است که نمیتواند امید بزرگی برای ارزشهای
مدنی خلق نماید .مثالهای فروانی از هولناکترین جنایات علیه
بشریت در افغانستان داریم؛ اما سوگمندانه ،واکنش اجتماعی را
یا شاهد نیستیم ،یا چنان کمرنگ است که گویای مصداق واکنش
اجتماعی نمیتواند باشد .رفتارهای غیرانسانی و ناشیانهای چون
تجاوز جنسی ،گوش ،بینی و لب بریدن زنان ،تجاوز بر کودکان،
سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان و زنان ،ازدواجهای اجباری،
بد دادن ،ازدواج در خردسالی و ...هرازگاهی سرخط خبرهای
افغانستان میشوند .با همهی این موارد ،هرگز کسی شاهد یک

چالشها در برابر ارزشهای
مدنیدرافغانستان

واکنش دادخواهانهی اجتماعی نمیباشد .این همه بیخیالی در
قضایای انسانی میتواند بیانگر ساختار بسته و سنتی و حتا روح
جمعی مردم افغانستان تلقی شود.
بر همین اساس ،با ارزشهای مدنی نیز از دریچهی سنت و گفتمان
سنتی حاکم رفتار میّشود .به نظر میرسد که هنوز اکثریت مردم
به این ارزشها منحیث دستآوردهای بشری و ارزشهای
جهانشمول نگاه نمیکنند .تصور حاکم این است که این ارزشها،
ارزشهای جوامع غربی بوده و در مغایرت با ارزشهای فرهنگی
و دینی افغانستان میباشند .در بین تودههای مردم کمتر کسی
را میتوان یافت که به این ارزشها منحیث ارزشهای بشری
نگاه کنند .هنوز در افغانستان چیزی بهنام غرور افغانی هر روز
قربانی میگیرد .این غرور دروغین افغانی همواره سد بزرگی
علیه ارزشهای مدنی بوده است .بنابراین ،در نزد توده (بهصورت
اخص) چیزی به نام دموکراسی ،حقوق بشر و زیرمجموعهی آن به
رسمیت شناخته نمیشود .بر همین اساس ،باورمندی به سنتهای
حاکم بر ارزشهای مدنی میچربد .حتا در بین آموزشدیدگان نیز
بسیاری را میتوان یافت که از در مخالفت به این ارزشها پیش
میآیند .این کنشها بیانگر این اند که ساختارهای اجتماعی در
افغانستان با تارهای سنت طوری بافته شدهاند که بهآسانی تغییر
را نمیپذیرند .این ساختارها عامل بازدارندهی بزرگی در تعمیم
دادن ارزشهای مدنی به شمار میرود .به نظر میرسد که در
سیزده سال گذشته همچنان افغانستان نتوانست بحث ارزشهای
مدنی را فراتر از سطح سازمان ،به جامعه برساند .بر همین اساس،
تعمیم دادن این ارزشها منحیث دستآورد بشری بسیار مهم به
نظر میرسد.
 -2نبود صداقت دولتمردان و نخبگان سیاسی
فقدان صداقت دولت افغانستان در مواجهه با ارزشهای مدنی،
در سیزده سال گذشته یکی از چالشهای بزرگ فراراه تعمیم
این ارزشها بوده است .بسیاری از حکومتمداران و دولتمردان
افغانستان به ارزشهای مدنی با دید منفی نگاه میکنند .برای
بسیاری از دولتمردان افغانستان ،این ارزشها به مثابه ابزاری
علیه ارزشهای دینی و منافع شخصی آنها تلقی میشوند.
این در حالی است که اکثر دولتمردان از این ارزشها سخن
گفتند؛ اما در عمل به دالیل مذبور در زمینهی نهادینه کردن
و تبدیل شدن این ارزشها به یک گفتمان ملی ،سعی ننمودند.
برای بسیاری از نخبگان سیاسی ،ارزشهای جامعهی دموکراتیک؛
چون دموکراسی ،شایستهساالری و حقوق بشر به مفهوم شکست
خط قرمز سیاسی آنها میباشد .برخی از این اشخاص از این
ارزشها منافع و موقعیت شخصی خویش را در خطر میبینند .در
بین اشخاص دولتی در افغانستان ،تعداد زیادشان باورمند به عقاید

سنتی بوده و ارزشهایی که باعث اندیشهی جدید ،دیگراندیشی
و خردمندی گردد ،به مثابه خطر برای موقعیتشان تلقی میشود.
بدون شک ،اگر ارزشهای مدنی در افغانستان پا بگیرند ،برای
تعداد زیادی از نخبگان سیاسی ،جایی باقی نخواهد ماند .حتا
به نظر میرسد که رییس جمهور پیشن کشور نیز با ارزشهای
مدنی چندان میانهی خوبی نداشت .پافشاری و نرمش بیش از
اندازهی رییس جمهوری قبلی در روند مصالحه با گروههای
شورشی را نمیتوان بیربط به ناباوری ایشان به ارزشهای مدنی
دانست .زمانی که شخص اول کشور بیشتر از هر شاه گذشته،
در دورهی کاریاش لویه جرگه (مجلس بزرگان) را دایر مینماید،
و به فیصلههای نهادهای قانونی مثل پارلمان وقع نمیگذارد،
میتوان تعبیر کرد که به ارزشهای مدنی و قانونی زیاد اهمیت
قایل نیست .پر واضح است که جرگه بیشتر یک سنت حاکم در
میان قبایل پشتون میباشد و فیصلههایش نیز واجباالجراست.
بر همین اساس است که بسیاری از فعاالن مدنی باور دارند که
نباید لویه جرگه به یک سنت سیاسی تبدیل شود .به همین
قیاس ،اربابان دیگر قدرت در برخورد با مسایلی چون ارزشهای
دموکراتیک مدام چندپهلو برخورد نمودهاند .در حکومت کرزی
کسی نمیدانست که بانوهای اول ،دوم و سوم کشور در کدام
زندان خانگی بهسر میبردند .بسیاری از نخبگان سیاسی زمانی
که منافع شخصی و تیمیشان ایجاب میکرده ،با ارزشهای مدنی
همسو بودهاند؛ اما زمانی که احساس کرده این ارزشها در مغایرت
با منافعشان میباشند ،با آن مخالفت کردهاند.
از سویی هم ،ناکارایی دولت در زمینههای مختلف باعث شده که
بسیاریها باورمندی خود را به انتخابات و حکومتداری خوب
از دست بدهند .فساد اداری ،قومگرایی ،کارشکنی ،قانونشکنی،
ناامنی و سایر نابهسامانیها و نارساییهای اجتماعی که بخشی
از آن از ساختار حکومت ناشی میشود ،یک نوع سرخوردگی و
بیباوری را در مورد همهی ارزشهای مدنی بهبار آورده است.
در افغانستان بسیاری از افراد دانشآموخته را میتوان یافت که به
انتخابات و انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی بیباور اند.
بهصورت نمونه ،در کاروزار هردو دور انتخابات ،نامزدان ریاست
جمهوری برای اشاعهی ارزشهای دموکراتیک ،طرح روشنی ارائه
نمیکردند .شوربختانه هردو نامزد ریاست جمهوری با بیانات گنگ
و گذرا از کنار این موضوعات گذشتند ،تا مبادا خط قرمز سنت
آزرده خاطر گردد.
 -3کمکاری نهادهای مدنی
نهادهای مدنی چالشی برای ارزشهای مدنی نیست؛ اما اگر
این نهادها کارایی الزم را برای چالشزدایی در فرایند توسعهی
ارزشهای مدنی نداشته باشند ،خود یک چالش است .نهادهای

دوشنبه
 21میزان
1393
سال سوم
شماره  682

مدنی و حقوق بشری با توجه به عملکرد سیزده سالهیشان ،به
نظر میرسد که کارایی بسیار مؤثر نداشتهاند .به باور من ،کارهای
سازمانهای مدنی بیشتر شکل پروژهای و مقطعی داشته و به
هیجوجه بسنده نبودهاند .در این صورت است که کمترین تأثیر
را در بین تودهی مردم داشته است .برنامههای آموزشی نهادهای
مدنی در پیوند به ارزشهای مدنی بیشتر آموزشهای محدود
بوده که تعداد بسیار اندک اشخاص را تحت آموزش گرفتهاند.
همچنان این آموزشها بیشترینه برای کسانی برگزار شدهاند
که از طبقهی باسواد و بیشتر مدنیاندیشان بودهاند؛ آنانی که
به این ارزشها کم و بیش باور داشتهاند .از سویی هم ،فقدان
ارتباط بسیار گستردهی مردم با نهادهای جامعهی مدنی ،خود یک
چالش برای ترویج ارزشهای مدنی شده است .بسیاری زمانها،
در افغانستان اتفاق میافتد که یک نفر برای دیدن رییس یک
نهاد مدنی مجبور میشود که ساعتها و حتا روزها انتظار بکشد.
در این صورت ،یک فرد عادی که بیشتر با اربابان ده و مالهای
سنتی چهره به چهره بوده و آنها نیز از همهچیز برای خودشان
ابزار میسازند ،کمتر به این ارزشها باور پیدا میکند .در یک
چنین فضایی است که ارزشهای مدنی بیشتر پدیدههای وارداتی
و بیگانه باقی میمانند.
یکی از آفتها برای ارزشهای مدنی ،نحوهی رفتار یا نوع نگاه
دستاندرکاران و مدیران نهادهای مدنی با مردم میباشد .در بسا
موارد مرز بزرگی بین کارگزاران نهادهای جامعهی مدنی و مردم،
یا حتا کسانی که عضویت یک نهاد مدنی را ندارند ،وجود دارد.
افراد و اشخاصی که در یک نهاد مدنی فعالیت دارند ،نگاه یک
درجه باالتر از سایر مردم برای خویش قایل اند .حتا در بسا موارد
از نگاه آنها کسانی که عضویت یک نهاد مدنی را نداشته باشند،
نمیتوانند فعال مدنی به شمار آیند .این جماعت در برخی موارد
رسانهها را نیز انحصار کردهاند و رسانههای افغانستان نیز از همین
رهگذر در رنج است .رسانهها ،چه نوشتاری یا تصویری ،در اکثریت
موارد در گرو یک نهاد و سازمان داخلی یا خارجی میباشند که
ساختن
در این صورت نمیتوانند کار بسیار مؤثری برای نهادینه
ِ
ارزشهای مدنی انجام دهند .بسیاری از روزنامهها و مجالتی که
در کابل چاپ میشوند ،یا بر اساس دستور سازمان تمویل کنندهی
خود ،یا بر اساس شناخت شخصی که از افراد دارند ،مطالب را نشر
مینمایند .بهطور نمونه ،یکی از روزنامههای معتبر چاپ کابل تا
اینکه کسی البی قویای در آن نداشته باشد ،هرگز نوشتهاش را
نشر نمیکند .به فرض اینکه مطلب خیلی هم خوب باشد .این
روزنامه یا بر اساس البیگری مطلب را نشر میکند ،یا بر اساس
شناخت و شهرت یک فرد ،سوا از محتوای مطلب آن.
به همین سان ،رسانههای تصویری ما نیز به همین طریق کار
مینمایند .با تمام احترامی که به صاحب نظران ،کارشناسان و
تحلیلگران برنامههای تلویزیونی دارم ،اما بسیاری از این افراد
خودشان از تحلیل خویش تحلیل ندارند؛ در حالی که یک رسانه
را مصروف کردهاند .معموال در تلویزیونها چهرهها تکرار در
تکرار میآیند و حرفهای تکراری را تکرار میکنند؛ چون در این
رسانهها نیز همان مسئلهی روابط و شناخت فردی حرف نخست
را میزند .فکر میکنم که افغانستان امروزی افراد تحصیلکرده و
آموزشدیده و ریزبین به اندازهی کافی دارد و ما میتوانیم از تکرار
چهرههای تکراری جلوگیری کنیم .اما شناخت فردی ،روابط تیمی
و دستور سازمان تمویل کننده ،در بسیاری از موارد تعیین کنندهی
رفتار و رویهی رسانهای شده است.
تصور من این است که نهادهای حقوق بشری و مدنی با هم
هماهنگی ندارند و از این رهگذر ،ارزشهای مدنی بیگانه مانده
است .رایزنیهای این نهادها بیشترینه برای گرفتن پروژه بودهاند
تا تعمیم دادن ارزشهای مدنی .این همه باعث میشود که بعد
از سیزده سال در فضای نسبتا باز رسانهای و فرصت طالیی،
ارزشهای مدنی برای اکثر مردم بیگانه و وارادتی و ضدارزشهای
دینی تلقی شوند.
پیشنهادها
برای اینکه بهطور واقعی ارزشهای مدنی منحیث ارزشهای
جهانشمول برای مردم افغانستان به یک گفتمان اجتماعی مبدل
گردد ،چند مورد مهم به نظر میرسند.
 -1تعریف ارزشهای مدنی در همسویی با ارزشها و
هنجارهای جامعه (نه پذیرش هنجارها)؛
 -2تالش برای تعمیم دادن این ارزشها از سطح سازمان به
گفتمان اجتماعی-ملی؛
 -3کنش و واکنش مدنی از سوی سازمانها و فعاالن جامعهی
مدنی؛
 -4تالش برای حمایت همهجانبهی دولت از این ارزشها؛
 -5آموزشهای بیشتر برای آموزگاران و فرستادن آنها در
متن جامعه؛
 -6باورمندی معطوف به هدف ،در نزد افراد منصوب به فعاالن
مدنی؛
 -7ایجاد فضایی همگرایی بیشتر بین نهادهای مدنی؛
 -8ارتباط نزدیک بین نهادهای مدنی و مردم.
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ارائهی چشماندازی از دولت وحدت ملی
در گفتوگو با اسداهلل سعادتی ،عضو مجلس نمایندگان



مصاحبه کننده :مهدی زرتشت

بخش نخست
جناب سعادتی ،چنانچه میدانید ،انتخابات  2014در واقع
جنجالیترین انتخابات بود و به درازا کشیده شدن آن ،در
سطوح مختلف نتایج منفی زیادی در پی داشت .با این
حال ،یک تصور این است که دولت وحدت ملی نتیجهی
یک توافق سیاسی میان دو طرف بود و رای مردم نقش
نداشت .آیا فکر میکنید روند دموکراسی در افغانستان
شکست خورده است؟
بسماهلل الرحمان الرحیم .این موضوع را میشود از دو زاویه نگاه کرد.
از زاویهی اول؛ با وجودی که انتخابات خیلی به درازا کشید ،میتوان
گفت ،نفس اهمیت دادن به اعتراضات و نفس اینکه اعتراض و اتهام
یکی از طرفها-،قطع نظر از درستی یا نادرستیاش -با جدیت از
طرف مقامات و نهادهای ذیربط ملی و بینالمللی مورد بررسی قرار
گرفت ،به نحوی به پختگی دموکراسی کمک میکند .به این معنا که
در آینده کارگزاران انتخاباتی تالش بیشتری در جهت شفافسازی
انتخابات خواهند نمود .همچنین جدی گرفتن اعتراضها ،باعث خواهد
شد که طرفهای رقیب و بازیگران عرصهی انتخابات نیز در آینده
در جریان پروسهی انتخابات مسئوالنهتر و محتاطتر برخورد کنند.
اصلی به درازا کشیدن
از این زاویه ،تفتیش صد درصدی آرا که علت ِ
انتخابات بود ،یک امر مثبت تلقی میشود .دقیقا به همین دلیل بود که
داکتر اشرف غنی بعد از جنجالهای تیم اصالحات ،تفتیش بیسابقه و
صد درصدی آرا را پیشنهاد کرد.
اما از زاویهی دیگر اگر نگاه کنیم ،این نوع جنجالها میتوانند خیلی
منفی تلقی شوند .حداقل در آینده یک بدآموزی خیلی کالن خواهد
داشت و کسانی دیگری نیز پیدا خواهند شد که نتیجهی انتخابات
را نپذیرند .با این بهانه که گویا در انتخابات تقلب صورت گرفته
است ،یا انتخابات شفاف نبوده است .این بدآموزی با امتیازگیری و
امتیازدهی جنجالهای انتخاباتی مرتبط است .پس بهتر این بود که
به جای امتیازگیری و امتیازدهی ،تنها به بررسی وسیع و همهجانبهی
اعتراضها اقدام میشد و به نتیجهی این بررسیها اکتفا میگردید.
من از این منظر با شما موافقم که پذیرش الزامی سهمگیری دو طرف
بازی در قدرت ،ولو تحت نام فریبنده و جذاب وحدت ملی ،نوعی
برخورد غیرمسئوالنه با دموکراسی است .بهتر بود که از در تقسیم
قدرت درنمیآمدیم .حکومتی که به میان میآمد ،همانگونه که در
آغاز تصور میشد ،باید میتوانست بهطور آزادانه و بدور از کشمکشها
و سهمیهبندیها ،کابینهی خود را تشکیل دهد و در برابر مردم نیز
پاسخگو میبود .حاال اگرچه هردو طرف معتقد به تقسیم نیستند؛ یک
توجیه وجود دارد که حکومت وحدت ملی به معنای تقسیم قدرت
نیست .اما به نظر من ،از هر زاویهای که نگاه کنیم ،به نحوی تقسیم
قدرت صورت گرفته است .این کار ،همانگونه که شما اشاره کردید،
به نفع دموکراسی نبود .از سوی دیگر ،این نگرانی نیز وجود دارد که
ممکن است نوع نگاه سهمیهبندی مضمر در حکومت وحدت ملی بین
دو تیم انتخاباتی ،به نحوی پاشنهی آشیل این حکومت نیز باشد .اگر
نگا ه به حکومت وحدت ملی ،نگاه سهمیهبندی باشد ،تأثیرات این نوع
نگاه در عمل نی ز به نحوی حکومت وحدت ملی را غیرمؤثر و ناکارا
خواهد ساخت و اصالحات بنیادی را نیز با چالش مواجه خواهد ساخت.
مسایلی چون تضاد داخلی در شیوهی حکومتداری ،نوعی درگیری
داخلی در مورد احراز پستها و مسایل مختلف دیگر ،همچنان به حیث
یک تهدید بالقوه قابل پیشبینی است .اما در عین حال ،امیداواریها
بیشتر از ناامیدواریها اند .از طرف دیگر ،این نکته را نیز به عنوان
کسی که در اکثر مذاکرات مهم بین دو تیم حضور داشتم ،درک میکنم
که انعطاف رییس جمهور ،معطوف بر منافع کالن افغانستان بود .او
میدانست که ممکن است ،تن دادن به یک حکومت مشترک ،تحت
عنوان حکومت وحدت ملی ،به دموکراسی تا حدودی آسیب برساند؛
اما از آنطرف اگر اصرار و گذشتناپذیری صورت بگیرد ،ممکن است
مردم افغانستان نی ز یکجا با دموکراسی قربانی شوند .طالبان در کمین
بود و حلقات فراوان دیگری نیز ،چه در داخل و چه در خارج ،فعال شده
بودند ،تا از فضای ِمهآلو ِد موجود ،آهوی مراد را شکار نمایند.
نکتهی مهم دیگر ،مبنا و مشروعیت حکومت وحدت ملی است.
پرسش به گونهای بود که گویا به عقیدهی عدهای ،منبای حکومت
وحدت ملی ،توافق سیاسی است و بالتبع بیاحترامی به آرای مردم و
قربانی شدن دموکراسی .به نظر من ،این برداشت از حکومت وحدت
ملی درست نیست .حکومت وحدت ملی بر اساس نتیجهی انتخابات
شکل گرفت و مشروعیت خود را از آرای مردم میگیرد .برای اثبات
ت به چگونگی پیشرفت پروسهی انتخابات ،روند
این ادعا ،کافی اس 
مذاکرات و مراحل مختلف توافقات بین هردو تیم دقت کنیم.
در زمان سفر اول وزیر خارجهی امریکا که سنگ بنای توافقات هردو
تیم گذاشته شد ،هم داکتر صاحب اشرف غنی و هم داکتر صاحب
عبداهلل در کنار هم در رسانهها ظاهر شدند و با مردم تعهد کردند که

بعد از تفتیش صد درصدی آرا ،زیر نظر نمایندگی ملل متحد ،نتیجهی
انتخابات را هرچه باشد ،میپذیرند.
دوم ،در اعالمیهی مشترکی که هردو کاندیدا به امضا رساندند و
چارچوب سیاسی ضمیمهی آن ،به اعتبار پروسهی انتخابات تأکید شده
و رییس جمهور منتخب ،بعد از اعالم نتیجهی نهایی انتخابات ،به
تشکیل حکومت وحدت ملی ملزم شده است.
سوم ،در توافقنامهی نهایی نیز برایند انتخابات مورد نظر هردو کاندیدا
بوده و در متن توافقنامه به آن تذکر رفته است.
چهارم ،نفس اینکه داکتر اشرف غنی رییس جمهور شد ،نتیجهی
انتخابات است ،و اال در هیچ جایی از توافقات سیاسی ،به ریاست
جمهوری داکتر اشرف غنی اشارهای نشده است .برعکس ،گفته شده
است که هرکسی رییس جمهور شد ،کاندیدای بعدی رییس اجرائیه
میشود .یعنی اگر آرای داکتر عبداهلل بیشتر میبود ،دقیقا معادله
برعکس میش د و این همان اعتبار انتخابات و آرای مردم است.
دلیل پنجم ،تعیین داکتر عبداهلل و معاونان ایشان با امضای داکتر
اشرف غنی است .فرض را اگر بر توافق سیاسی بگیریم ،نباید داکتر
عبداهلل و معاونان ایشان با امضای داکتر اشرف غنی تعیین میشدند.
این در حالی است که داکتر اشرف غنی و معاونان ایشان با اعتبارنامهی
کمیسیون مستقل انتخابات چوکی را احراز کردند که در آن درصدی
آرا نیز ذکر شده است.
دلیل ششم ،تفتیش بیسابقه و صد درصدی آرا است .مصرف میلیونها
دالر ،حضور صدها ناظر بینالمللی ،انتقال آن همه صندوق رای از
والیات ،صرف آن همه انرژی ،معطل گذاشتن مردم و تحمیل این
همه هزینه بر کسب و کار مردم و عواید دولت ،تنها با هدف مشروعیت
دولت ،اعتباربخشی به پروسهی انتخابات و مشخص کردن ادعاهای
تقلب توجیهپذیر است .بنابراین ،توافق سیاسی ،مبنای مشروعیت
و اصل ایجاد حکومت نیست ،بلکه تنها میکانیزمی برای نحوهی
مشارکت ،برای مدیریت اختالفات پس از انتخابات است.
برخی از تحلیلگران مسایل سیاسی نگران اند که
حکومت وحدت ملی (با یک رییس جمهور و یک رییس
اجرایی) نتواند جهت مشترکی را بپیماید و احتمال اختالف
نظر در ادامهی کار دولت ،وجود دارد .منظور شما نیز این
است که تشکیل حکومت وحدت ملی ،پایان نگرانیها نه،
بلک ه آغاز نگرانی جدید دیگر است؟ اگر چنین باشد ،این
نگرانیها چقدر جدی اند و میان دو رهبر دولت جدید ،در
چه زمینهها اختالف نظر محتمل خواهد بود؟
بلی ،نگرانیهای تحلیلگران تا حدودی درست اند .من با وجودی که
با این نگرانیها شریکم؛ اما این نگرانیها را آنقدر جدی نمیدانم که
به یک خطر تمام عیار تبدیل شوند .بستگی دارد به نحوهی مدیریت
رییس جمهور و نحوهی تعامل رییس اجرائیه با ایشان.
اساسا نگرانیها از نحوهی رفتار نخبگان سیاسی افغانستان در گذشته
ناشی میشود .تجربه در افغانستان نشان داده است که نخبگان سیاسی
شریک در قدرت کمتر بهطور واقعی به اصالحات تن دادهاند .احراز
قدرت ،حفظ قدرت و موجودیت حامیان و طرفدارانشان در قدرت،
اولویت جدیتر بوده تا ایجاد مؤثریت و اصالحات در دولت .از این
جهت میشود گفت که ممکن است به نحوی بین رییس جمهور

و تعدادی از حلقات و عناصر شریک در قدرت از تیم دوم انتخاباتی
که احتماال حالت محافظهکارانه خواهند گرفت ،ممکن است به
نحوی اختالف نظر بروز کند .تا جایی که از رییس جمهور شناخت
داریم ،عادت ایشان و نیز وعدههایی که ایشان به مردم دادهاند ،به
گونهای است که باید اصالحات بنیادی در تمام عرصهها تطبیق شود.
اصالحاتی که از بخش عدلی و قضایی شروع میشود ،در بخشهای
حکومت و اجرایی ادامه پیدا میکند و به سطوح مختلف دولت میرسد.
واقع ًا اگر یک رییس جمهور بخواهد که بهطور بنیادی و اساسی دست
به اصالحات بزند ،خواه ناخواه در درون حلقات قدرت کسانی که چشم
به حفظ و دوام قدرت دوختهاند ،منافع خودشان را در خطر میبینند و
در این صورت ،طبیعت ًا نوعی از کشمکش ایجاد میشود .این نقطهای
است که احتمال تضاد و کشمکش در داخل قدرت به یک شکلی
وجود دارد.
موضوع دومی که میشود به آن اشاره کرد ،تشکیل کابینه است .در
جابهجایی افراد در آغاز و شکلگیری کابینه ،ممکن است یک سری
جنجالها و چالشها وجود داشته باشند .ممکن است برخی از حامیان
رییس اجرایی به نحوی برخی از قدرت را سهمیهی خودشان تلقی
کنند و فکر کنند که ما حق داریم به اساس سهمیه وارد قدرت شویم
و هر کاندیدایی را که ما در پستهای عالی دولتی معرفی میکنیم،
باید مورد پذیرش قرار بگیرد .فکر میکنم نوع نگاه رییس جمهور
شاید متفاوتتر باشد .در عین حالی که ایشان به تعادل و توازن قومی
و سیاسی و اصل حکومت وحدت ملی معتقد و پابند است؛ ولی با
آن نوع نگاهی که گویا یک طرف هر کسی را معرفی کند ،رییس
جمهور بپذیرد ،ممکن است خیلی موافق نباشد .این دو تا مورد ،از
جملهی مواردی اند که احتما ًال ممکن است دولت وحدت ملی را کم و
بیش با چالش روبهرو کنند .ولی از طرف دیگ ر اگر نگاه کنیم ،همهی
اینها برمیگردد به اینکه واقع ًا رییس اجرایی با چه دیدگاهی و چه
چشماندازی به حکومت وحدت ملی مینگرد .آیا او میخواهد به عنوان
یک سیاستمدار حامی اصالحات ،آنگونه که شعار داده است ،به
اصالحات واقعی وفادار بماند ،یا اینکه تحت فشار تعدادی از حلقات
و چهرهها و عناصر شامل در تیم انتخاباتی خود ،به نحوی حالت
محافظهکارانه میگیرد و از کسانی حمایت میکند که ممکن است
گذشتههای روشن و درخشانی نداشته باشند .اینها همه مسایلی اند
که برخیشان برمیگردد به تعامل و نحوهی رفتار سیاستمداران از
جمله رییس اجرایی که به شکلی شامل حکومت وحدت ملی است و
فکر میکند که از یک گروه و جناح سیاسی نمایندگی میکند.
دکتر غنی در سخنرانی روز تحلیف از «همدیگرپذیری»
و «عدالت اجتماعی» به عنوان گامی در راستای رسیدن
به «صلح پایدار» حرف زد .اما برخی آگاهان و همین
طور تعداد دیگر ،از احتمال انحصار قدرت توسط رییس
جمهور جدید حرف میزنند .فکر میکنید این نگرانیها
چقدر قابل تأمل اند؟
مشکل افغانستان یا مسئلهی افغانستان در گذشته ،انحصار قدرت و
دید انحصاری نسبت به قدرت بوده است .بهخصوص انحصاری که
بعد قومی داشته است .حاال اگر کسی بخواهد که واقع ًا در افغانستان
موفقیت داشته باشد ،هر رییس جمهور و دولت ،باید آن نوع نگاه نسبت

به قدرت و سیاست را اصالح کند .ما در واقع باید به عدالت بیندیشیم
و زمینهای را فراهم کنیم که همهی اقشار جامعه ،قطع نظر از قومیت،
قطع نظر از عقیده ،نژاد و مذهب ،بتوانند در قدرت بهطور برابر سهم
بگیرند .یعنی فرصتهای مساوی و عادالنه برای همه ،بهطور
یکسان فراهم شود .البته تجربه نشان میدهد که در کشورهایی
مانند افغانستان که هم کشور چند قومی است و هم به لحاظ تاریخی
دارای یک تاریخ انحصاری و استبدادی در بخش سیاست بوده است،
ما ناگزیریم در قدم اول ،به نحوی مجموعههای قومی را در نظر
بگیریم .یعنی عدالت را حداقل در گامهای نخست از منظر قومیت
تأمین بکنیم .اقوام مختلفی که در افغانستان ساکن اند ،در قدرت سهم
داشته باشند .اما تنها با دید قومی و با سهمدهی قومی در افغانستان
نمیتوانیم به یک عدالت واقعی برسیم .سرانجام ،باید از قومیت عبور
کنیم و به دولتی برسیم که افراد و اشخاص به لحاظ تواناییهای
شخصی و فردی خود بتوانند در هر پست به قدرت دسترسی پیدا کنند.
چون ما اگر نگاه خود را از منظر قومی به قدرت متمرکز کنیم و به
نحوی عبور از قومیت را در آینده ،حداقل رویش فکر نکنیم ،در بهترین
حالت ،طبقهبندی صورت میگیرد .بنابراین ،قومی که تصور میشود
جمعیتش بیشتر است ،در باال و اقوام دیگر به ترتیب در پایین و به
همین شکل ممکن است برخی از اقوام از معادل ه حذف شوند .این کار
در کوتاهمدت و موقت ًا شاید یک سری مشکالت را حل کند؛ ولی در
درازمدت ،افغانستان به عبور از این وضعیت نیاز دارد .نگاه ما باید نگاه
انسانی باشد و نگاه انحصاری نسبت به قدرت را از بین ببریم و به این
باور برسیم که انسانها قطع نظر از نژاد و مذهب و قومیت ،در قدرت
سهم بگیرند .من فکر میکنم که یکی از چالشهای رییس جمهور
جدید این است که چگونه میتواند به چند مسأله در افغانستان پاسخ
دهد .اول ،بحث عدالت است که ایشان در چه حد میتواند سوء ظنی
را که نسبت به دولتمداران در افغانستان موجود است و همه تصور
میکنند که گویا هر سیاستمداری در چالهی قومیت فرومیافتد یا در
مسیر قومیت حرکت میکند ،از عرصهی سیاست دور کند .این نکته
باید به کلی از اذهان عامه محو شود و مردم به رییس جمهور به چشم
فردی نگاه کنند که گویا همه به او تعلق دارند و او به همه تعلق دارد.
رییس جمهور باید این نکته را ثابت کند .در غیر آن ،رییس جمهور
موفقی نخواهد بود .بحث دوم ،بحث مبارزه با فساد و اصالحات است.
در مبارزه با فساد که گاهی رنگ قومی هم میگیرد؛ بهطور مثال ،شما
اگر شخصی را که توانایی و رفتار درست ندارد ،یا آغشته به فساد است،
بخواهید برطرف کنید ،تعدادی با بلوا و غوغا رنگ قومی میدهند
و تصور میکنند که به دلیل تعلق به فالن قوم حذف میشود .این
هم یک چالش است که طبیعت ًا دولت وحدت ملی را تهدید میکند.
در حالی که در هیچ یک از اقوام افغانستان ما دارای چند تا چهرهی
محدود نیستیم .چهرههای زیاد و مختلف از اقوام مختلف وجود دارند
که شایستگی هر کاری را داشته باشند .این به شرطی ممکن است که
سیاستمداران و نخبگان فکری و سیاسی به نحوی مسئوالنه برخورد
کنند .من فکر میکنم که رییس جمهور میخواهد در تاریخ سیاسی
افغانستان نامی از خود به یادگار بگذارد که بنیانگذار یک افغانستان
توسعه یافته و جدید باشد .بعید میدانم او افتیدن در چالهی قومی را
حتا به نفع قوم خودش بداند.
 ...ادامه دارد
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نوبت کرزی

کرزی در روزهای بعد از یازدهم سپتامبر ،تماس سیاسی مطمئن داشت .او معموال با
رسانههای جهان صحبت میکرد ،حملههای یازدهم سپتامبر را محکوم مینمود و در
نکوهش عربها و القاعده که کشورش را اشغال کرده بودند ،سخن میگفت و از مردم
افغانستان میخواست که در برابر تندرویهای آنان بایستند .کرزی میدانست که بعد از
 11سپتامبر باید در میان مردم باشد و آنان را متقاعد کند که با ایاالت متحدهی امریکا
و جامعهی جهانی همراه شوند و در برابر طالبان برخیزند .درک او از چگونگی راهاندازی
قیام مردمی در مقابل طالبان به شکل وحشتناکی محدود بود؛ اما شعور سیاسی او
سالم و قوی بود .دیدار او با مسعود در شمال ،آشنایی او با ظاهر شاه و حلقهاش در روم
و همچنان آشناییاش با رهبران قبیلهای و مجاهدین در سراسر کشور ،از او چهرهی
شناختهشده و قابل قبول برای طرفهای مختلف در کنفرانس بن ساخته بود .کنفرانس
بن به حمایت سازمان ملل برای تصمیمگیری در بارهی روند انتقال در دوران بعد از
طالبان برگزار شده بود .قویترین جناح در شمال ،اتحاد شمال ،پذیرفت که یک رهبر
پشتون برای اکثر مردم افغانستان پذیرفتنیتر خواهد بود و آنان به کرزی به حیث
کسی مینگریستند که میتوانند با او کار کنند ،شاید هم به این دلیل که او چهرهی
قدرتمندی نبود .در ماه دسامبر سال  ،2001زمانی که کرزی به عنوان رهبر حکومت
موقت تعیین شد ،اکثر مردم عادی افغانستان هرگز نام او را نشنیده بودند .اما او با تمام
رهبران سیاسی و مجاهدین و نیز دیپلماتهای غربی و ادارههای استخباراتی آشنا بود.
او در روز سیزدهم دسامبر توسط یک هلیکوپتر امریکایی وارد کابل شد .کاکایش و
گروه کوچکی از افراد غیرمسلح او را همراهی میکردند .قوانین پرواز این هلیکوپتر
امریکایی آنقدر سختگیرانه بود که حفیظاهلل خان از آن چنین یاد کرد« :ما حتا یک
چاقو هم نداشتیم ».قندهاریها به کرزی پیشنهاد کرده بودند که آنان هزارها مرد
مسلح را آرایش خواهند داد تا امنیت او را از راه زمینی تأمین کنند .اما کرزی آگاه بود
که نیروهای اتحاد شمال به فرماندهی بازجوی قبلیاش ،جنرال فهیم ،پایتخت را در
کنترول دارند و پیشنهاد آنان را رد کرد .حفیظاهلل خان گفت« :او {کرزی} گفت
که اگر ما با این نیرو به کابل برویم ،باعث ایجاد بعضی ناراحتیها خواهد شد .او کار
درست انجام داد .فهیم همهچیز را در کنترول داشت و پرهیز از برخورد ناممکن نبود.
ما هیچ چیزی با خود نیاوردیم ،اما سرانجام ،تمام اسلحه و هواپیماها را برای دولت
گرفتیم{ .این کار ما} باعث وحدت مردم افغانستان نیز شد ».این مسافران هنگامی
که از هلیکوپتر بیرون شدند و با اعضای اتحاد شمال احوالپرسی کردند ،تا حدودی
عصبانی بودند؛ اما استقبال از آنان گرم بود« .شمالیها {اعضای اتحاد شمال} بسیار
خوشحال بودند .آنان از ما استقبال کردند و کرزی با رهبران نشست و ما با دیگر افراد».
بدون شک ،کرزی با دیپلماسیاش ،انتقال قدرت در اواخر سال  2001را تسهیل و
مالیم کرد .او در اطراف شهر نزد رهبران جبههی متحد که قرارگاهها و وزارتها را قبال
گرفته بودند ،رفت و خواستار پشتیبانیشان شد .او از کسانی که بهخاطر حذف شدن از
کنفرانس بن ،ناراحت بودند ،دلجویی کرد .برهانالدین ربانی که مجبور میشد بهخاطر
کرزی کنار برود ،یکی از آنان بود .تا پیش از برگزاری مراسم سوگند کرزی ،هردو مرد
در همسایگی یکدیگر در داخل مجتمع قصر ریاست جمهوری زندگی میکردند .کرزی
در حویلی قصر پیشین شاهی و ربانی در اقامتگاه عصریت ِر رییس جمهور زندگی
میکرد .با این حال ،اعتبار نگهداشتن ربانی در کنارش به کرزی نسبت داده میشد .این
سیاستمدار پیر ،در ده سال آینده تا هنگام کشته شدن توسط یک بمبگذار انتحاری
در سال  ،2011برای کرزی منبع پشتیبانی و مشوره بود.
قوت کرزی در ارتباطات شخصیاش بود .او ساعتها را برای میزبانی از گروههای
بزرگان از سراسر افغانستان سپری میکرد که بر اساس رواجهای مردم افغانستان،
برای نشان دادن احترام و وفاداریشان به رهبر جدید ،نزد او میآمدند .آنها از کرزی
میخواستند که نیروهای خارجی حافظ صلح را در افغانستان نگهدارد و حتا حضور آنان
را در سراسر کشور گسترش دهد تا ثبات تحکیم یابد و از بروز جنگ داخلی جلوگیری
شود .او میان جناحهای مجاهدین که بعد از سرنگونی طالبان خود را احیا کرده بودند
و حکومت و قرارگاههای امنیتی را تقسیم کرده بودند و به هر گروه قومی سهمی
از قدرت داده بودند ،موازنه ایجاد کرد .شمار زیادی از مردم افغانستان از کرزی و
حمایتکنندگان غربی او از برگرداندن جنگساالران و فرماندهان که متهم به نقض
حقوق بشر هستند ،انتقاد کردهاند .اما ادارهی بوش ،آنان را برای ثبات افغانستان مهم
میدانست .آنان نمیخواستند که مردم افغانستان بین خود بجنگند و این موضوع به
رویکرد اصلی کرزی در سیاست تبدیل شد .او میخواست که از تمام مردم افغانستان،
بهشمول طالبان ،نمایندگی کند و آنان را زیر یک خیمه گردهم بیاورد .این سیاست او،
نوعی از سیاست قبیلهای بود که کرزی از پدرش آموخته بود .این نوع سیاست ،یک

قوت کرزی در ارتباطات شخصیاش بود .او ساعتها را برای میزبانی از گروههای
بزرگان از سراسر افغانستان سپری میکرد که بر اساس رواجهای مردم افغانستان،
برای نشان دادن احترام و وفاداریشان به رهبر جدید ،نزد او میآمدند .آنها از
کرزی میخواستند که نیروهای خارجی حافظ صلح را در افغانستان نگهدارد و حتا
حضور آنان را در سراسر کشور گسترش دهد تا ثبات تحکیم یابد و از بروز جنگ
داخلی جلوگیری شود .او میان جناحهای مجاهدین که بعد از سرنگونی طالبان
خود را احیا کرده بودند و حکومت و قرارگاههای امنیتی را تقسیم کرده بودند و
به هر گروه قومی سهمی از قدرت داده بودند ،موازنه ایجاد کرد .شمار زیادی از
مردم افغانستان از کرزی و حمایتکنندگان غربی او از برگرداندن جنگساالران
و فرماندهان که متهم به نقض حقوق بشر هستند ،انتقاد کردهاند .اما ادارهی بوش،
آنان را برای ثبات افغانستان مهم میدانست .آنان نمیخواستند که مردم افغانستان
بین خود بجنگند و این موضوع به رویکرد اصلی کرزی در سیاست تبدیل شد .او
میخواست که از تمام مردم افغانستان ،بهشمول طالبان ،نمایندگی کند و آنان را زیر
یک خیمه گردهم بیاورد .این سیاست او ،نوعی از سیاست قبیلهای بود که کرزی از
پدرش آموخته بود .این نوع سیاست ،یک نظام مشورتی است که برای برقراری صلح
بین منافع متضاد طراحی شده است .این سیاست او برای حیات خود او به حیث
رییس جمهور به اندازهی حیات کشورش مهم بود.

نظام مشورتی است که برای برقراری صلح بین منافع متضاد طراحی شده است.
این سیاست او برای حیات خود او به حیث رییس جمهور به اندازهی حیات کشورش
مهم بود .کرزی مقام وزارتها ،والیتها و منصبهای امنیتی در والیتهای
افغانستان را تقسیم کرد و برای خوشنود کردن هزارهها و پنجشیریها که گروههای
قدرتمند مجاهدین را تشکیل میدادند ،دو والیت نو ایجاد کرد .در اینجا بود که
کرزی در سیاستبازیهای داخلی ،بر دیگران تفوق یافت .او نستوهانه در این راه
کار کرد و با دقت شگرفی در جزئیات آن نگریست .یک وزیر پیشین کابینه به من
گفت« :او در مذاکره برای پیدا کردن راهی برای خودش ،شاید بهترین تدبیرگر و
تاکتیکبازی باشد که من تا هنوز دیدهام ،حتا در مذاکرههای دشوار و جدی و رفتن
به راه خودش {رسیدن به خواستهای خودش} ».این وزیر افسوس میخورد که
کرزی هیچگاهی برای مدیریت کشور به اندازهی سیاست ،عالقه نشان نمیداد.
«او هیچگاهی برای تمرکز بر جزئیات حکومتداری ،حاکمیت قانون و امنیت وقت
1
نداشت .اما برای پرداختن به جزئیات مسایل سیاسی همیشه وقت داشت».
کرزی همواره وعدههای زیاد میداد و وقتی نمیتوانست وعدههایش را عملی کند،
حامیانش از او میرنجیدند .اما کرزی با نگهداشتن قدرتمندترین جناحها در کنارش
که بیشتر از یک دهه با او کار کردند ،توانست دوام بیاورد .او توجه تمام کسانی را
که مقام او را به حیث رییس جمهور به چالش میکشیدند ،به مسایل دیگر معطوف
کرد و توانست از وقوع هرنوع کودتای داخلی جلوگیری کند .با توجه به دورههای
زمامداری کوتاه پیشینیان او و سرانجام خونبار اکثر آنان در ارگ ،آن را میتوان
دستآورد او برشمرد .در واقع ،تمام رهبران افغانستان در قرن بیستم ،با زور از قدرت
بیرون شده بودند؛ یا دولتشان سقوط کردند ،یا به قتل رسیدند.
1
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سیزده سال پیش در حالی که تابستان همان سال هیچ برفی
نباریده بود و برقها خیلی شارتی بود ،مشت تقدیر آمد از
گوشهای یک نفر کش کرد و وی را به زندان پلچرخی
برد .البته پیش از آنکه وی را به زندان ببرد ،به وی گفته
بود که تو فالنی ولد فالنی شب چهارشنبه از خانهی عبید
کلدار ،مقداری چیز دزدیدهای! یا آن چیز را به ما بده یا تو
را در زندان برده چوب به فالن جایت میزنیم .وی (همان
که متهم به دزدی شده بود) در حالیکه نمیدانست چهکار
کند و از هیچ چیزی خبر نبود ،به زندان انداخته شد .هرچه
عذر کرد و هرچه قسم خورد ،نشد .هر روز که میگذشت وی
فکر میکرد که صد سال گذشته! هرچه دنبال سارنوال و
قاضی گشت ،کسی به دادش نرسید .تا اینکه رییس جمهور
جدید و چادرپیچ ما به زندان رفت و از حال زندانیان پرسید.
وقتی کشف کرد که خیلی از این زندانیان بی هیچ محکومیت
قانونی حتی سیزده سال میشود که در زندان به سر میبرند،
به سارنواالن و قاضیان دستور داد که به پروندهی همهی
زندانیان رسیدگی کند ورنه خود شان به جای زندانیان به
زندان خواهد نشست .به دنبال این اخطاریه و به نقل از وی
(همان زندانی) ،وضعیت فرق نموده .وی در حالیکه اشک از
چشمانش جاری شدهگی بود و مثل چای سبز معلوم میشد
به ما گفت :حاال وضعیت فرق کرده .قب ً
ال ما مثل سگ دنبال
سارنوال و قاضی میگشتیم و به جای نمیرسیدیم حاال
سارنواالن مثل سگ به دنبال پروندهی ما میگردد .امیدوارم
به جایی نرسند .وی از رییس جمهور جدید راضی بود و دعا
میکرد که خدا مادر این رییس جمهور را خیر بدهد که چقدر
خوب رییس جمهور بدنیا آورده .وی عالوه کرد که دوست
دارم روزی این سارنوال خر را به جای خودم در کنج زندان
ببینم .میدانم اگر او حتی یک شب به جای من در زندان
بخوابد ،مثل یک گاوی بسیار گاو زجر خواهد کشید .وی
میگفت خدا سگ را در زندان پلچرخی نیارد اما سارنوال و
قاضی را بیاورد .تمام سارنوالها و قاضیان را نیاورد بلکه یک
تعداد شان را بیاورد که در تمام این سالها با سرنوشت ما
بازی کرده.
وی میگفت به آینده امیدوار است .میگفت همینکه رییس
جمهور نصف آشپزان را رخصت نموده و نصف دیگر را دستور
داده که عسل را به ارگ نیاورد و اگر بار دیگر عسل در
ارگ دیده شود ،آشپزان را به جای عسل بشقاب خواهد کرد،
خودش نشانههای تغییر است .وی میگفت ترس خوب چیز
است .قب ً
ال سارنوال و قاضی یک رقم پوز میگرفت که بگویی
اوباما برای اینها باد روده خالی میکند اما حاال که فشار
آمده ،یک رقم جست و خیز دارند که فقط هر صبح به فالن
جای اینها چوب زده باشند! بیشتر از این چه عرض کنم
خدمت تان! فع ً
ال که اوضاع خوب است .دیشب مادرم را خواب
دیدم ،مادرم وقتی شنید من زندانی شدهام و چند سال تیر شد
و من خالص نشدمُ ،مرد! اما دیشب خواب دیدم .در خواب
به من گفت که مادر سارنوالت نیز مرده ،امروز بوالنی پخته
و مرا هم دعوت کرده ،قب ً
ال هیچ شناختگی نمیداد اما امروز
خودش آمد و قاصدی کرد .بچیم زیاد ده غمش نباش! آزاد
که شدی بخیر ،خانه که رفتی سیل کو گاو زنده است یا نه،
اگر زنده بود نام گاو را سارنوال بگذار!
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

هشت هزار جنگجو
از روزی که آن پنج نفر جنایتکار را در کابل اعدام
کردند ،سوالهایی در ذهنم میچرخند .سوالها اینها
اند:
در چهارده سال گذشته ،چند نفر به دست طالبان کشته شدند ،چند زن بیوه شدند،
چند طفل یتیم شدند و چند فامیل بیسرپرست شدند؟ در طول این سالها ،چند
طالب را اعدام کردند؟
آیا نیروهای امنیتی افغانستان نتوانستهاند در چهارده سال گذشته ،حداقل صد
طالب را که بهصورت قطعی در جنایت ،قتل و وحشتآفرینی دست داشتهاند،
دستگیر کنند؟
میخواستم این سوالها را برای خودم نگهدارم و در شادی ملت که اعدام آن
پنج نفر جانی بهدنبال داشت ،شریک باشم .اما والی کنر بهتازگیها گفته است
که «هشت هزار جنگجو در کنر حضور دارند« .هشت هزار جنگجوی تروریست.
هشت هزار جنگجو تنها در یک والیت .هشت هزار.
آیا هنوز شک داریم که صحبت کردن در مورد طالبان ،صحبت کردن روشن
و صریح در مورد طالبان و جنگشان ،بسیار ضروریتر ،اساسیتر و حیاتیتر از
مالقات زندانیان بگرام است؟


هارون معترف

زاخیلوال چه داشت که اشرف غنی او را به عنوان مشاور
ویژهی اقتصادی خود گماشت؟
اگر نیت غنی نسبت به «اصالح قضا» پاک است ،بهتر
بود از نزدیکان خودش شروع میکرد و افراد همچو
زاخلیلوال که متهم به فساد اداری اند و شهره بر سوء استفاده از منابع مالی ،نخست
مورد پیگرد و محاکمه قرارشان میداد تا پاداششان میداد.
حرف حساب این است که زاخیلوال از کمپاین کردن با استفاده از پول بیتالمال غنی
را به قدرت رساند و باید غنی او را پاداش میداد و تاج سر خود میساخت.
این شد عدالت و اصالحات اشرف غنی...


Hadi Daryabi

اگر روزی یکی از شیوخ برجستهی عربستان آمد و
افشاگری نمود و از همکاری عربستان با گروههای
چون طالب ،القاعده و داعش سخن گفت ،یا از همکاری
مشترک عربستان و امریکا در ایجاد این گروهها سخن
راند و مشخص نمود که تمام عواید حاصله از درک حج حجاج جهان در تمویل و
تجهیز این گروهها استفاده شده و نیز استفاده خواهد شد ،آیا حج همچنان یکی از
فرایض باقی خواهد ماند و مردم کشورها در بستههای چندین هزار نفری ،ساالنه عازم
عربستان و مکه خواهند شد یا پا روی این فرض خواهند گذاشت و از خیر حج خواهند
گذشت تا به آرامش بشر غیر از عربستانی و باالفرض امریکایی ،کمکی کرده باشند؟!


Asad Buda

نگران نباشید ،خودتان درست بنویسید
برخی از کاربرانِ شبکههایِ اجتماعی نگران منزویسازیِ
زبان فارسی توسط نهادهایِ دولتی ،در دوران «اشرف
نگارش
ِ
غنی» هستند .پیشنهاد من این است که نگرانِ
گزارشهایِ دولتی ،به زبانِ «پشتو» نباشید .زبانِ دولتی ،سرشار از خطاهای نگارشی
است و بیخِ زبان را میکند .ضربهای را که در این چند سال نهادهایِ دولتی بر زبان
فارسی وارد کرده است ،جبرانناپذیر است .به جاي رشد و توسعه بخشيدنِ زبانِ
فارسي ،با برخوردهاي جاهالنه و متعصبانه با نوسازيِ زبان ،آن را خراب كردند .مهم
این است که خودتان درستنویسی را یاد بگیرید .برخی از فارسیگرایانِ رادیکال ،آن
قدر فارسي را بد و پرخطا مینویسند که گاهی استفراغآور میشود.


خادم حسین کریمی

وقتي دلم ،شبيه يك قفسهی كوچك و تنگ،
نميتواند مرا در خو ِد كوچكش بگنجاند ،از خانه
ميزنم بيرون .ميروم گوشهي دنجي كه فقط خودم
باشم .گاهي بر بلنداي تپهي چهل دختران ،گاهي
اطراف
ِ
محوطهي دانشگاه ،گاهي خوابگاه .امروز اما آمدم زيارت شاه مردان.
چهار گنب ِد فيروزهاي سخي ،محوطهي به نسبت وسيعي ،موزاييك كار شده
است .امروز ،خلوت است انگار .چند باري كه به اينجا آمده بودم ،شلوغ بود.
دماد ِم غروب است .پردهي طاليي نور كه از لبهي كوه تا دامنهي سخي را
پوشانده است ،نميگذارد برچي را تا دامنههاي قوريغ تماشا كرد .غبار ،آلودگي،
مهآلودگي هنگامهي غروب و نسيم ماليمي كه خودش را به پوست صورت
آدم ميزند ،تنهايي و گرفتگي را غليظتر ميكند .حس ميكني شهر در پردهي
افتادگي و تنهايي ،چهارزانو نشسته است و ياراي ايستادن ندارد .يك غروب ،يك
غمِ غليظ و عميق ،يك جهانِ تنگي دل ،هديهي غروب امروز شهر است .كاش
آدمي ميماند .كاش آدمي ،نفسهايش را بر مالحت و طراوت پايدار ميكاريد و
جهان ،هيچگاه ماللآور نميشد .رفتن ،خالصهي زيستن است .يك غروب ،يك
كوچ ،يك گرفتگي قيراندود دل و سينهي دور و درا ِز وادياي كه چاد ِر كشال و
اندوهناكي بر سر كشيده است.
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چگونه از سرماخوردگي
پيشگيري کنيم؟

شستن دستها! ويروس سرماخوردگي از طريق
قط رههاي ميکروسکوپي بيمار منتقل م يشود .بيمار
عطسه م يکند و قطرههاي ريز در هوا اسپري و
روي سطوح اط راف پخش م يشوند .يا بيمار درون
دست خود عطسه م يکند و با لمس اشيا ،ويروس
به همهی اشياي دور و بر منتقل م يشود .حاال اگر
فرد ديگري اين اشيا را لمس کند و بعد دست خود
را به چشم ،دهان يا بيني خود بزند ،در معرض خطر
ابتال به بيماري قرار م يگيرد.
ب راي حفاظت از خود و جلوگيري از پخش ويروس:
 .1دستها را مدام با آب و صابون بشوييد .اگر به
آب دسترسي نداريد ،از ژل شس توشوي حاوي الکول
استفاده کنيد.
شستن دستها ،بهخصوص بعد از رفتن به
مکانهاي شلوغ (مانند مکتب و سرکار) ضروري
است .قبال تصور م يشد ويروسهاي سرماخوردگي
از طريق هوا منتقل و ذرههاي ريز آن با تنفس وارد
ريه م يشوند؛ اما امروزه محققان معتقدند ،بي شتر (يا
حتا همه) سرماخوردگ يها از طريق دستها منتقل
م يشوند.
 .2تا جايي که مجبور نباشيد ،به بيني و
چشمانتان دست نزنيد .ما بارها اين کار را در طول
روز انجام م يدهيم؛ اما اگر دستها به ويروس آلوده
باشند ،بهآساني به چشم يا بيني منتقل م يشوند و
ما را بيمار م يکنند.
 .3عطسه و سرفه فقط داخل دستمال! حين
سرفه و عطسه ،حدود  40هزار قطرهی آلوده به
ويروس تا شعاع چند متر پخش م يشوند و روي
سطوح مختلف م ينشينند .اين ذرهها تا  3ساعت
در محل ،زنده باقي م يمانند و اگر فرد ديگري آنها
را لمس کند ،در معرض خطر ابتال به بيماري قرار
م يگيرد.
 .4اگر دستمال نداريد ،حداقل بازو را خم کنيد و
درون آن عطسه يا سرفه کنيد.
 .5روي سطوح مشترک با ديگران را تميز کنيد.
مثال تیلفون ،کيبورد ،دستگيرههاي دروازه و...
م يتوانند به ذرههاي ويروس آلوده باشند.
 .6اگر امکان دارد ،هنگام رفتن به مکانهاي
شلوغ (مانند مترو و بس) دستکش بپوشيد.
 .7قدم بزنيد و راه برويد .پيادهروي حتا در روزهاي
سرد سال (روزي  30دقيقه  5روز در هفته) احتمال
سرماخوردگي را کاهش م يدهد.
 .8سرما باعث سرماخوردگي نم يشود؛ اين
درست .اما در هواي سرد ،بهتر است بيني خود را
با دستمال بپوشانيد؛ چون در هواي سرد و خشک،
ويروسها در بيني ،سريعتر تکثير م يشوند.
 .9در فصلهاي سرد سال ،تا حد امکان از رفتن
به مکانهاي شلوغ و سربسته دوري کنيد.
 .10يکي از مزاياي پا به سن گذاشتن،
سرماخوردگي کمتر است!
بعد از  50سالگي ،فردي که سالي  2بار و در کودکي
 5-6بار سرماخورده ،سيستم ايمني بدنش ياد گرفته
با انواع ويروسها مقابله کند ،در نتيجه کمتر سرما
م يخورد .به عالوه ،افراد مسن کمتر با بچهها (که
منبع ويروس هستند) در تماس اند.
 .11استفاده از اسپريهاي بيني (مانند نرمال
سالين يا آب نمک) احتمال بيماري را کاهش
م يدهد.
 .12کاهش استرس و خواب کافي مقاومت بدن
را باال م يبرد .به عالوه ،اگر فردي در خانه بيمار
است ،سعي کنيد از ظرف ،گیالس و قاشق او
استفاده نکنيد.
دست ندهيد ،مشت بزنيد!
يک بررسي جديد بهوسيلهی پژوهشگران انگليسي
نشان داده است ،دست دادن نسبت به ساير
کنشهاي دست بهدست ،باکتريهاي بي شتري
را بين افراد منتقل ميکند .به گزارش ب يب يسي،
دانشمندان در دانشگاه آبريسويت در ولز که اين
تحقيق را انجام دادهاند ،در موارد شيوع آنفلوانزا
توصيه م يکنند ،افراد به جاي دست دادن ،از زدن
مشتها بههم ب راي اب راز ارادت و آشنايي استفاده
کنند.
اين پژوهشگران يک جفت دستکش استريل پوشيدند
و آن را درون يک محلول کشت ميکروبي فرو بردند،
بهطوري که سطح بيروني دستکش با باکتري

ايکوالي پوشيده شد .سپس اشکال گوناگون
مانورها را با دستهايشان انجام دادند ،از دست
دادن با شدتهاي متفاوت تا بههم زدن مشتها و
زدن کف دستها به هم .يافتههاي اين دانشمندان
نشان داد ،دست دادن چندین ب رابر بي شتر از زدن
مشتها بههم باعث انتقال باکتريها م يشود و زدن
کف دستها بههم ،از اين لحاظ در حد وسط قرار
دارد .تصور م يشود سطح تماس کوچکتر و مدت
کوتاهتر تماس در زدن مشتها ،علت کاهش انتشار
باکتري در اين روش باشد.
کارشناسان م يگويند ،گرچه اين بررسي ممکن است
ظاهري طنزآميز داشته باشد؛ اما جنبهي جدي هم
دارد ،در صورتي که همهگيري آنفلوانزا رخ داده باشد،
يا در شفاخانهاي باشيد که ميکروبهاي مقاوم به
انت يبيوتي کها وجود دارند ،دست دادن با ديگران
ممکن است ب رايتان مشکلآفرين شود.
قبال نيز نشريهی انجمن پزشکان امريکا خواستار آن
شده بود که دست دادن در شفاخانهها ممنوع شود
يزا ميان پزشکان و بيماران
تا از انتقال عوامل بيمار 
جلوگيري شود .حتا محلولهاي الکولي که استفاده
از آنها امروزه در شفاخانهها رايج شده است ،روي
برخي از باکتريهاي مقاوم تأثير محدودي دارند.
توصي ههاي ايمني
ميکروب بيماريهاي عفوني تنفسي مانند آنفلوانزا
و سرماخوردگي و ساير عفونتهاي سيستم تنفسي
فوقاني ،با عطسه و سرفه وارد هوا م يشود و افراد
ديگر را مبتال م يکند ،يا از طريق دست زدن به
مواد آلوده به بدن راه پيدا م يکند که در اين مورد،
شس توشوي صحيح دستها نقش مهمي در
پي شگيري از ابتال به سرماخوردگي دارد.
 2روش شناختهشده ب راي شس توشوي دست وجود
دارند؛ پاککردن دست با يک مادهی داراي الکول و
شس توشوي آن با صابون و آب.
ب راي شس توشوي دست ،يک کف دست خود
را به حالت قوسی درآوريد و پر از محلول پاک
کنندهی الکولي کنيد و دستها را کامال بههم
بماليد تا تمام سطوح دست از اين ماده پوشانيده
شوند .سپس دستها را دوباره به هم بماليد؛ کف
دست به کف دست .ب راي رسيدن به سطوح پشتي
(دورسال) بينانگشتي دست ،انگشتان يک دست را
روي پشت دست ديگر بماليد و انگشتان دست را از
الي هم بگذرانيد .همي ن کار را ب راي کف دستها
تکرار کنيد .ب راي تميز کردن قسمت پشتي بندهاي
انتهايي انگشتان ،در حالي که انگشتانتان درون
هم قفل شدهاند ،پشت انگشتان را روي کف دست
ديگر بماليد .نوک انگشتان و نواحي زير ناخنها را
با حرکات چرخشي آنها روي کف دست ديگر از
قاعده شست،

آلودگي تميز کنيد .ب راي تميز کردن
آن را روي کف دست ديگر قالب کنيد و شست
را بچرخانيد .هر کدام از اين مراحل بايد ب راي هر
 2دست تکرار شود .شس توشوي کامل دست بايد
 20-30ثانيه طول بکشد .ب راي اينکه مطمئن شويد
به بهترين نتيجه رسيدهايد ،دستها بايد آنقدر
بههم ماليده شوند تا خشک شوند .خشک شدن
کامل دستها در کمتر از  20ثانيه معموال به دليل
استفادهی ناکافي از محصوالت بهداشتي است.
ب راي شستن دستها ،رطوبت با آب و استفاده از
مي زان کافي صابون ب راي پوشش همهی سطح
دست الزم است .دستها را محکم بههم بماليد تا
تمام سطح آنها از مادهی شوينده پوشيده شود و
همهی مراحل ذکر شدهی قبلي را ب راي تميز کردن
دستها انجام دهيد .وقتي دستها کامال عاري از
آلودگي شدند ،با استفاده از آب آنها را آبکشي کنيد
و با استفاده از دستمال کاغذي (يکبارمصرف) يا
ک کنندهی
حولهی پارچهاي تميز يا دستگاه خش 
هواي داغ ،خشک کنيد .ب راي پي شگيري از
آسيب پوست ،دستها را آرامتر از وقتي که آنها
را م يشوييد ،بههم بماليد .از حولهاي که قبال
استفاده شده ،استفاده نکنيد؛ چرا که ممکن است
منبع عفونتهاي قابل انتقال باشد .وقتي دستها
خشک شدند ،ب راي پي شگيري از آلودگي مجدد ،شير
آب را با استفاده از يک دستمالکاغذي ببنديد .کل
ت بايد حداقل  40-60ثانيه
عمل شس توشوي دس 
طول بکشد.
بعد از اين کارها حتما دستهاي خود را با آب و

صابون بشوييد:
 تشناب رفتن عطسه و سرفه به محض رسيدن به منزل از بيرون دست زدن به دستگيرهی در اماکن عمومي ومحل کار
 دست دادن با افراد استفاده از صفحهی کليد کمپیوتر (محل کار)يا تیلفونهمراه
 گرفتن ميلهی بس شمردن پول دست زدن به حيوانات ،مثل پشک دست زدن به پوستهی تخممرغ يا گوشت وسبزي و ميوهی نشسته
 بازي کودک با اسباببازي ديگران و بعد از بازيدر پارک
 تعويض لباس کودک شستن کودک بعد از تشناب رفتنقبل از انجام اين کارها حتما دستها را بايد شست
 استفاده از داروهاي موضعي نظير پماد ،قطرهو ...بهخصوص داروها و پمادهاي چشمي
 استفاده از داروهاي خوراکي تزريق دارو يا استعمال شياف غذا خوردن پختن غذا تهي هی ساالد پوست کندن ميوه غذا دادن به کودک شاد باشيد ،خوب بخوابيد ،سرما نخوريد!يك سوال :چرا همهی كساني كه در محي طهاي
آلوده و شلوغ هستند ،سرما نم يخورند؟ چرا در خانه،
گاهي يكي از بچهها سرما م يخورد؛ اما بقيه سالم
م يمانند؟
ب راي پاسخ به اين سوالها ،محققان دانشگاه
پيتزبورگ تحقيق جالبي انجام دادند :آنها قطرههاي
بيني حاوي ويروس سرماخوردگي را درون بيني افراد
داوطلب ريختند ،اما همهی آنها بيمار نشدند! جالب
اينكه ،ظاه را فقط ويروس نيست كه عامل و باعث
سرماخوردگي م يشود.
در اين ميان پاسخ ايمني افراد هم بسيار مهم است؛
دكتر كوهن ،سرپرست اين تيم تحقيقاتي 30 ،سال
در جس توجوي پاسخ به اين سوال بوده است :چه
كسي سرما م يخورد و چه كسي سرما نم يخورد؟
اين تيم تحقيقاتي حدود  200داوطلب را بررسي
و آنها را ب راي چند هفته ارزيابي كردند .هر روز
و هر شب تیلفوني با افراد صحبت م يكردند و از
آنها سوالهايي م يشد؛ امروز خوشحال هستيد يا
غمگين؟ آرام يا تحت فشار؟ عصباني يا خوددار؟ كل
اين مدت افراد تحلیل و بررسی شدند و ح سهای
عمدهی آنها كه بي شتر اوقات با آنها بود،
ب رايشان ثبت شد .سپس به اين افراد قطرههاي
بيني حاوي ويروس سرماخوردگي داده و عالیم آنها
در روزهاي بعد بررسي شدند :افرادي كه در مجموع،
احساسهاي مثبت بي شتري داشتند ،كمتر بيمار
شدند يا اگر سرما خوردند ،عالیم آنها مشخصا
سبكتر بود! به نظر م يرسد ،افرادي كه در حال
حاضر دچار استرس عمدهاي در زندگي هستند،
 5ب رابر بي شتر در معرض خطر سرماخوردگ ي اند!
(استرسهايي مانند از دست دادن شغل ،مشكالت
ازدواج و )...به نظر م يرسد استرسهاي طوالن يمدت
اثرگذار هستند؛ اما استرسهايي كه در طول روز
پيش م يآيند و كوتاهمدت هستند ،اثر چنداني در
اين مورد ندارند .خواب مناسب :افرادي كه بيش
از  7ساعت خواب شبانه دارند ،كمتر در معرض
سرماخوردگي هستند .باز هم محققان چند هفته
الگوي خواب افراد را زير نظر گرفتند .سپس به
آنها قطرههاي بيني حاوي ويروس دادند .انجام
ورزش متوسط :افرادي كه در پاييز و زمستان ورزش
م يكنند ،كمتر سرما م يخورند .افرادي كه  5بار در
هفته ورزش م يكنند ،حدود  50درصد كمتر سرما
م يخورند و عالیم بيماري در آنها سبكتر است.
(برترینها)
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بارسا ،بايرن و چلسي بهدنبال جذب مونچي

يکي از موفقترين مدي ران ورزشي فوتبال اروپا و
اسپانيا ،مدير ورزشي حال حاضر باشگاه سوياست:
«رامون رودريگس وردخو» ،ملقب به «مونچي».
پست مدیریت ورزشی ،یکی از مهمترین پس تها
در هر باشگاه فوتبال است و یکی از موفقترین
مدی ران ورزشی سالیان اخیر فوتبال اسپانیا ،کسی
نیست جز «رامون رودریگس وردخو» ،ملقب به
«مونچی».
مونچی سالهاست که این پست را در باشگاه
سویا در اختیار دارد و با وجود بنیه مالی ضعیف
تر این باشگاه در مقایسه با ریال مادرید و بارسلونا

و دیگر قدرتهای اروپایی ،سویا را به  7جام معتبر
رهنمون کرده است.
دیروز« ،موندودپورتیوو» گزارش داد که این فصل،
آخرین فصل حضور مونچی در سویاست و به
احتمال فراوان او سال آینده جانشین زوبی زارتا
در بارسلونا خواهد شد .در زمان مونچی بازیکنانی
چون :دنی آلوس ،راکیتیچ ،کانوته ،لوییس فابیانو،
باپتیستا و ام بیا به سویا آمدند و این تیم سه بار
لیگ اروپا را فتح کرد .به گزارش این روزنامه ،دو
باشگاه بایرن و چلسی رقبای بارسلونا ب رای به
خدمت گرفتن مونچی هستند.



بنزما :برتري فرانسه ،برتري من بر رونالدو نبود

شنبه شب فرانسه در دیداری جذاب که البته
جنبه دوستانه داشت ،موفق شد تا با نتیجه 1-2
بر پرتگال پیروز شود .کریس رونالدو  75دقیقه
در میدان حاضر بود اما بخاطر یک مصدومیت
جزئی از زمین خارج شد و بالفاصله پس از خروج
او ،پرتگال به یک ضربهی پنالتی دست یافت.
این پنالتی را کوارشما به تک گول پرتگال یها
تبدیل کرد .دو گول فرانسه را هم بنزما و پوگبا
به ثمر رساندند.
در پایان این دیدار ،بسیاری این برتری را به
نوعی پیروزی بنزما به رونالدو تعبیر کردند اما

زننده گول اول فرانسه عقیده دیگری دارد .بنزما
به خبرنگاران گفت« :به هیچوجه چنین نیست.
در این بازی فرانسه بر پرتگال غلبه کرد ،نه من
بر کریستیانو .فرانسه روز به روز در حال پیشرفت
است و هدف اصلی ما کسب عنوان قهرمانی
اروپا در خاک خودمان است .در بازی دیشب ما
م یخواستیم بازی خوبی انجام بدهیم و فکر
م یکنیم با ارائه یک نمایش دیدنی ،پرتگال را
شکست دادیم .به ویژه در  25دقیقه ابتدایی که
دائما در محوطه جریمه حریف بودیم ،نمایش ما
خیره کننده بود».



واران :فرانسه رونالدو را بهخوبي کنترول کرد

مدافع فرانسوي ریال مادريد از عملکرد تيمي
دفاع ،به خصوص مانگاال و خودش ب راي کنترول
بازي ستارهی پرتگالي رونالدو بسيار خرسند بود.
رافا واران یک بازیکن موثر در بازی تیمش ب رابر
پرتگال در بازیهای دوستان ملی بود و به خوبی از
نظر خود توانست رونالدو فوق ستارهی پرتگالی و
هم تیمی مادریدیاش را مهار کند  .این بازیکن
فرانسوی بعد از پیوستنش به ریال مادرید در
سال  2011رونالدو را به خوبی م یشناسد و در
کنار او تمرین کرده است او بعد از بازی گفت:
«ما رونالدو را به خوبی کنترول کردیم  .همه
ما بر توانایی فوق العاده رونالدو واقف هستیم و
این واقعیت است که گول نزدن و عدم درخشش
او ب رای ما و تیم ما خوب بود  ،من مانگاال را

تنها ب رای مدتی است که م یشناسم اما با هم به
یک درک متقابل رسیده ایم و توانستیم رونالدو
را مهارکنیم».
کریم بنزما در دقیقه  3بازی گولزنی کرد و پوگبا
نیز موفق به گولزنی ب رابر پرتگال شد تا فرانسه با
نتیجه  1-2پیروز بازی دوستانه باشد دراین حین
رافا وران معتقد است تیم ملی فرانسه در مسیر
صحیح و درستی بعد از حذف در یک چهارم
نهایی جام جهانی قرارگرفته و م یگوید« :حتا اگر
مسائلی ب رای بهبود عملکرد تاکتیکی تیم وجود
داشته باشد با این حال این بازی ب رای ما خوب
بود  ،ممکن است بازی دوستانهای را بردیم ،اما
در حقیقت کیفیت بازی رسمی را داشت  ،بازی
ب رابر پرتگال همیشه سخت است».



ویکتور والدس پيشنهاد مربي ليورپول را رد کرد

در روزهاي اخير ،شايعات زيادي در مورد احتمال
پيوستن دروازهبان سابق بارسلونا به ليورپول
شنيده م يشود .نشریهی «میرور» در ویژهنامهی
روزهای یکشنبه خود به نام «سندی پیپل»،
گزارش داد که «ویکتور والدس» ،دروازهبان سابق
بارسا ،پی شنهاد حضور  4روزه در تمرینات تیم
لیورپول ،ب رای تست آمادگی جسمانی را رد کرده
است.
«برندان راجرز» ،سرمربی تیم لیوپول به این
دروازهبان پی شنهاد کرده بود تا  4روز در کمپ
«ملوود» ،محل انجام تمرینات لیوپول حضور

یابد تا او از سالمت کامل این دروازهبان مطمئن
شود .با این حال ،والدس عنوان داشته که در
سالمت کامل به سر م یبرد و حاضر به حضور
آزمایشی در تمرینات نیست.
ویکتور والدس از ماه مارس که در بازی بارسلونا
مقابل سلتا از ناحیه رباط صلیبی مصدوم شد،
دیگر فرصت حضور در میادین را پیدا نکرده
است .در روزهای اخیر شایعات زیادی در مورد
احتمال امضای قرارداد والدس با باشگاه لیورپول
به گوش رسیده و باید ببینیم که نهایتا این امر
ممکن خواهد شد یا خیر؟



مورينيو :دو بار پيشنهاد پياسجي را رد کردم

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي ،فاش کرد که
تاکنون دو بار پي شنهاد باشگاه پاريس سنت
جرمن را رد کرده است .آقای خاص بعد از سه
سال حضور در ریال مادرید ،در تابستان گذشته
بار دیگر هدایت چلسی را برعهده گرفت .او
اکنون فاش کرد که لئوناردو ،مدیر ورزشی سابق
پی اس جی ،عالقه زیادی ب رای به خدمت گرفتن
او داشت اما او دو بار پی شنهاد باشگاه پاریسی
را رد کرد.
او به تله فوت گفت« :من انتخاب اول لئوناردو
بودم؛ اما دو بار به پاریس سنت جرمن پاسخ
منفی دادم» .پاریس یها در این فصل نتایج
چندان رضایت بخشی نگرفتند و به همین دلیل،
لورن بالن با انتقادهای زیادی روبرو است اما
مورینیو معتقد است که این تیم م یتواند قهرمان
چمپیونزلیگ شود.
«پاریس سنت جرمن م یتواند قهرمان
چمپیونزلیگ شود .دیدار چلسی -پاریس سنت
جرمن در فینال فوق العاده خواهد بود .پی اس
جی مربی خوبی دارد .بالن مربی خیلی خوبی

است» .از مدتها پیش شایعات زیادی در مورد
حضور مورینیو روی نیمکت تیم ملی پرتگال به
گوش م یرسد اما او تاکید کرد عجلهای ب رای
نشستن روی نیکت سلسائو ندارد« .هدایت
پرتگال؟ همه منتظر هستند .من در نیمه دوران
مربیگری ام هستم .هنوز  15سال دیگر باقی
مانده است».

ورزش
مسي :به اشتباهات
خودمان باختيم

ليونل مسي ،کاپيتان آرجانتين ،پس از شکست  0-2تيمش مقابل
ب رازيل ،دليل اين نتيجه را اشتباهات تيمش دانست .در این دیدار
ب رازیلی با دو گول دیگو تاردلی به پیروزی رسیدند؛ در حالی که
مسی در نیمه اول یک ضربه پنالتی را از دست داد؛ کاپیتان آلبی
سلسته شکست تیمش را حاصل اشتباهات مدافعان و خودش
م یداند .او به خب رنگاران گفت« :سرنوشت بازی را دو اشتباه از ما
رقم زد .اولی اشتباه ما روی گول اول و بعد از پنالتی ای که من
از دست دادم» .این دومین دیدار آرجانتين با هدایت مارتینو بود و
مسی معتقد است که تیمش در آغاز یک دورهی جدید است« :تیم
یک پروسه تغییر را پشت سر م یگذارد؛ با یک مربی جدید که
ایدههای متفاوتی نسبت به مربی قبلی دارد .ما تالش م یکنیم
کارهای جدیدی انجام بدهیم که نیاز به زمان دارد؛ نیاز به تمرین و
بازیهای بی شتر .اندک اندک تیم به سطحی م یرسد که مارتینو
م یخواهد».


جفرسون:ميدانستم
مسي چطور پنالتي ميزند

جفرسون ،دروازهبان تيم ملي ب رازيل ،پس از مهار ضربهی پنالتي
ليونل مسي ،در ديدار دیروز مقابل آرجانتين ،فاش کرد که ضربات
پنالتي کاپيتان آلبي سلسته را مطالعه کرده بود .در این دیدار که
با پیروزی  0-2ب رازیل به پیروزی رسید ،جفرسون در دقایق پایانی
نیمه اول ،ضربه پنالتی مسی را دفع کرد تا در پیروزی تیمش نقش
موثری داشته باشد .او به گولوبو اسپورته گفت« :من در مورد نحوه
پنالتی زدن مسی مطالعه کرده بودم .تا آخرین ثانیه صبر کردم و
بعد شیرجه زدم .در این صورت پنالتی زن شانس کمی خواهد
داشت .او ضربه اش را خوب زد و خوشحالم که آن را مهار کردم».
کلودیو تافارل ،مربی دروازه بانهای ب رازیل ،هم معتقد است صبر
کردن جفرسون پیش از شیرجه زدن ،روی مهار پنالتی ،مؤثر بود:
«ما همیشه پیش از بازیها ،روی ضربات پنالتی حریف مطالعه
م یکنیم .البته مسی بازیکنی است که با هر دو پا ،به چپ و
یزند .بزرگترین امتیاز جفرسون این است که تا
راست ضربه م 
آخرین لحظه سر جایش م یایستد .او روی پنالتی عالی کار کرد و
واکنشی عالی داشت».


لویيز :بازي با آرجانتين
در آالسکا هم حساس است

داويد لویيز ،مدافع تيم ملي ب رازيل ،اعالم کرد تنها در صورتي
که نيمار يک بازي را بدون درد و پاي کبود به پايان برساند،
دچار نگراني خواهد شد .ب رازیل دیروز در دیداری دوستانه توانست
با نتیجه  0-2آرجانتين را شکست بدهد؛ دیداری که بازیکنان
آرجانتينی بارها روی کاپیتان ب رازیل خطا کردند .خود لوئیز هم
در این دیدار دچار یک آسیب دیدگی جزئی شد؛ اما تأیید کرد که
هیچ کدام از این مصدومی تها جدی نبوده است.
او به خبرنگاران گفت« :اگر او بازی را بدون درد به پایان برساند،
ما نگران خواهیم شد .این عادی است که ببینیم پای نیمار کبود
شده است .من خودم هم اندکی درد داشتم که در دقایق پایانی
بی شتر شد .به همین خاطر تصمیم گرفتم زمین را ترک کنم».
لوییز همچنین در مورد بازی صحبت کرد و گفت« :حتا اگر این
بازی در آالسکا برگزار شود ،باز هم رقابت ب رازیل و آرجانتين به
همین شدت خواهد بود .مسئولیت بازیکنان تیم ملی ب رازیل
تغییری نخواهد کرد؛ پیروزی در هر دیدار .ما دیروز عالی کار کرد
و ما با هوشیاری توانستیم بازی را کنترول کنیم و به پیروزی
برسیم .برخوردارهای فیزیکی در بازی طبیعی است».


بالوتلي :نبوغم را ثابت ميکنم

ماريو بالوتلي ،مهاجم ليورپول ،اعالم کرد که آماده است تا به
حمايت هواداران اين تيم پاسخ بدهد و نبوغش را به نمايش
بگذارد .این مهاجم دردسرساز که در تابستان با انتقالی  20میلیون
یورویی از میالن به لیورپول پیوست ،در این مدت تنها یک
بار ب رای قرمزها موفق به گولزنی شد .با این وجود ،هواداران
لیورپول همچنان از او حمایت م یکنند و به تازگی بنری در
حمایت از او در آنفیلد نصب کردند .بالوتلی با تشکر از این اقدام
آنها ،در صفحه اش در شبکههای اجتماعی نوشت« :من چیزی
ب رای گفتن ندارم جز نبوغم! (جملهای معروف از اسکار وایلد) .از
هواداران به خاطر این بنر تشکر م یکنم .م یدانم که همه انتظار
بی شتری از من دارید .گولهای بی شتر و البته نبوغ بی شتر .به
من وقت بدهید تا نشان بدهم اشتباه نکردهاید».

هاجسون :ميتوانيم بدون شکست به يورو برسيم

رويهاجسون ،سرمربي تيم ملي انگليس،
معتقد است که تيمش م يتواند مرحله
مقدماتي يورو  2016را بدون شکست به پايان
برساند .سه شیرها در دو دیدار ابتدایی شان در
مرحله مقدماتی یورو  ،2016با نتایج  0-2و
 ،0-5مقابل سوییس و سن مارینو به پیروزی
رسیدند .آنها دیشب در سومین دیدارشان
در این مرحله مقابل استونی قرار گرفتند

وهاجسون معتقد است که تیمش م یتواند
تا پایان ،روند ب یشکستش را ادامه بدهد .او
به خبرنگاران گفت« :دشوار است که بگوییم
م یتوانیم در هر  10دیدار پیروز شویم .فکر
م یکنم اینکه شکست نخوریم ،هدف واقع
بینانه تری است .آنچه در اولویت اصلی است،
رسیدن به یورو  2016است؛ وقتی به این
رقابتها برسیم ،تیم بهتری خواهیم داشت».



نوير :گول اول لهستان ،تقصير من بود

مانویل نوير ،دروازهبان تيم ملي آلمان ،پس
از شکست  0-2مقابل لهستان ،مسئوليت
دريافت گول اول را برعهده گرفت .شاگردان
یواخیم لوو در دومین دیدارشان در مقدماتی
یورو  ،2016در حالی با دو گول مغلوب
لهستان شدند که نویر روی گول اول ،در
خروج از دروازه اشتباه کرد .او به خبرنگاران
گفت« :روی گول اول ،من با شجاعت از
دروازه بیرون آمدم اما خیلی دیر شده بود .این
اشتباه من بود».

با این شکست ،آلمان با  3امتیاز ،بعد از
لهستان و ای رلند ،در رتبه سوم گروه  Dقرار
دارد اما نویر معتقد است که تیمش م یتواند
در دیدار برگشت مقابل لهستان در فرانکفورت،
از این تیم انتقام بگیرد« .م یتوانستیم در این
دیدار شکست نخوریم .ما بد بازی نکردیم .اگر
گول اول را م یزدیم ،آنگاه پیروز م یشدیم .از
قبل م یدانستیم که پیروزی مقابل لهستان
در ورشو کار دشواری است .اما در ورزشگاه
خودمان در آلمان ،آنها را شکست م یدهیم».



پودولسکي :ضربات آخر را خوب نزديم

لوکاس پودولسکي ،مهاجم تيم ملي آلمان،
پس از شکست  0-2مقابل لهستان ،ضعف
تيمش در زدن ضربات نهايي را عامل اين
نتيجه عنوان کرد .شاگردان لو در این دیدار
 62درصد مالکیت توپ داشتند و نزدیک به
 20ضربه به سمت دروازه حریف زدند اما در
نهایت نتوانستند به گول برسند.
پودولسکی به خبرنگاران گفت« :اصال
راضی نیستم .م یدانستیم که دیدار آسانی
نخواهد بود اما باید از موقعی تهای زیادی
که به وجود آوردیم ،استفاده م یکردیم و گول

م یزدیم .این مهمترین مشکل ما در این
دیدار بود .ما در ضربات آخر به اندازه کافی
موثر نبودیم .اما عل یرغم شکست ،فکر
م یکنم بازی خوبی به نمایش گذاشتیم زی را
موقعی تهای زیادی ایجاد کردیم .به هواداران
لهستان به خاطر به وجود آوردن این جو فوق
العاده تبریک م یگویم .این بازی ب رای من
ویژه بود .من در لهستان به دنبال آمدم اما
م یخواستم به آنها گول بزنم .نزدیک بود به
این هدف هم برسم اما متأسفانه ضربهام به
تیم خورد».



يول :زماني قيمت بيل  6ميليون يورو بود

مارتين يول ،سرمربي سابق تاتنهام ،فاش کرد
که اين باشگاه زماني قصد داشت گرت بيل
را به قيمت  6ميليون يورو بفروشد .زمانی که
تاتنهام با  6میلیون یورو بیل را از ساوتهمتون
به خدمت گرفت ،یول سرمربی این باشگاه
بود اما بازیهای ضعیف این ستارهی ولزی در
یکی دو فصل ابتدایی حضورش در وایتهارت
بیل ،باعث شد تا مدیران باشگاه تصمیم به
فروش او با همان قیمت خریدش بگیرند.
یول که در سال  2008به هامبورگ رفت ،به
خبرنگاران گفت« :تاتنهام قصد داشت از بیل
به عنوان مدافع چپ استفاده کند اما او مطمئنا

در پست دفاع چپ ،بهترین نیست .او بازیکن
خالقی است و از سرعت باالیی برخوردار
است .به همین خاطر همه م یدانستند که
او بی شتر به درد بازی در خط حمله م یخورد.
هری ردنپ هم بعدا همین تصمیم را گرفت.
هامبورگ م یتوانست او را با  6میلیون یورو
به خدمت بگیرد زی را در مقطع ب رای تاتنهام
بازی نمی کرد اما ما توان پرداخت چنین
مبلغی را نداشتیم .من به دنیل لوی (رییس
باشگاه تاتنهام) گفتم که م یتوانیم او را به
طور قرضی به خدمت بگیریم اما در آن مقطع
امکانش نبود».



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

فيليپ الم ،کاپيتان سابق تيم ملي آلمان،
اعالم کرد که تيمش در پيروزي  1-7مقابل
ب رازيل در نيمه نهايي جام جهاني ،قصد
مسخره کردن حريف را نداشت .جرمنها که
چند ماه قبل قهرمان جام جهانی شدند ،در
یکی از به یاد ماندن یترین دیدارهای تاریخ جام
جهانی ،توانستند با نتیجه  1-7سلسائو را از
پیش رو بردارند .آلمانها در آن دیدار در همان
نیمه اول  5گول به حریف زدند و الم فاش کرد
که در بین دو نیمه از هم تیم یهایش خواست
تا تیم حریف را تحقیر نکنند.
او به دیلی میل گفت« :ما در این مورد صحبت
کردیم که به بازی خودمان ادامه بدهیم و به
حریف احترام بگذاریم .همه بازیکنان تیم در
نیمه دوم با چنین نگرشی به بازی رفتند .ما
قصد نداشتیم ادا در بیاوریم یا حریف را مسخره
کنیم .اگر بازی با اختالف بی شتری به پایان
م یرسید ،چیزی نبود که ما م یخواستیم .ما
تنها م یخواستیم به حریف و هوادارانش احترام
بگذاریم».
الم که بعد از قهرمانی آلمان در جام جهانی،
از بازیها ملی خداحافظی کرد ،تاکید کرد که
حتا در صورت نرسیدن به قهرمانی جهان هم
از بازیهای ملی کنارهگیری م یکرد.
«قبل از رقابتها ب رای خودم قطعی بود که

این آخرین تورنمنت من خواهد بود .به
خاطر قهرمانی نبود که اعالم بازنشستگی
کردم .قبل از رقابتها تصمیمم را گرفتم.
شاید بعض یها فراموش کرده باشند که من
 10سال ب رای تیم ملی بازی کردم و تقریبا
در همه تورنمنتها ،به طور کامل به میدان
رفتم .وقتی بازی م یکنید ،دائما تحت فشار
هستید .من تنها نمی خواهم بازیکن باشم
بلکه م یخواهم مسئولیت برعهده بگیرم .من
در چند سال گذشته کاپیتان تیم ملی و بایرن
بودم .این یعنی تنها تمرین کردن و  90دقیقه
بازی مطرح نبود .فشار بی شتری روی من بود.
دوست دارم تاثیرگذار باشم؛ در مورد تاکتی کها
صحبت کنم و در جریان همه امور تیم باشم.
این موضوع به انرژی زیادی نیاز دارد».
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“ د ملي اردو د افسرانو له اکاډمۍ څخه د  2000افسرانو په فارغيدو سره به افغان ځواکونه د هيوادوالو د امنيت د ټينګښت په کار
کې نور هم پياړوي شي .د افغان ملي اردو د افسرانو اکاډمۍ د افغانانو غوښتنو ته په پام سره د بريتانيا د حکومت په مالتړ او د بريټانيا
د ( سند هرست) شاهي اکاډمۍ په معيارونو جوړه شوېده .د نړيوالې ټولنې او د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت ګډه همکارۍ
د هېواد د روښانه راتلونکې ضمانت کوي”.
“ با فراغت  2000افسر از اکادمی افسران اردو ملی ،نيروهای افغان در کار تامين امنيت برای شهروندان کشور بيشتر تقويت خواهند شد.
اکادمی افسران اردو ملی افغان با توجه به نياز افغانها به حمايت حکومت بريتانيا و بر اساس معيار های اکادمی سلطنتی بريتانيا ( سند هرست) ساخته شده است.
همکارى مشترک جامعه جهانى و دولت جمهورى اسالمى افغانستان متضمن آينده روشن افغانستان است.

اوږدمهاله ملګرتيا!

مشارکت درازمدت

