دشمناشتباهی
نوبت کرزی

بدون شک ،کرزی به این دلیل قدرتمند بود که قدرتمندترین بازیگران در عقبش قرار
داشتند .ارتش ایاالت متحده از کرزی حمایت میکرد .آنان به کرزی کمک کردند که بعضی از
چهرههای دردسرساز را کنار بزند و تعدادی دیگر را به اطاعت از خود مجبور سازد .جنگساالر
قدرتمند ،اسماعیل خان ،که غرب افغانستان را قلمرو خاص خودش میدانست ،بر اثر یک
خیزش مسلحانهی محلی تضعیف شد و بعد قناعت داده شد که مقام یک وزارت در کابل را
بپذیرد و به این ترتیب ،از سنگرش کنار زده شد .مردم افغانستان فهمیده بودند که تضعیف او
توسط ایاالت متحده طراحی شده بود .رهبران این خیزش محلی بعدها به من گفتند که آنان
خواست ایاالت متحده را به اجرا درآوردند .زمانی که اسماعیل خان ،در بحبوحهی این بحران،
به زلمی خلیلزاد ،سفیر امریکا در افغانستان زنگ زد و از او پرسید...
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عبداهلل در نخستین نشست شورای وزیران:
حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم
دادستانیکل:دومتهم
قضیهی کابل بانک فرار کردند
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تشکیل کابینهی جدید و
مسئولیتپذیری کارمندان دولتی

ارائهی چشماندازی از دولت وحدت ملی
درگفتوگوبااسداهللسعادتی،عضومجلسنمایندگان

بسیجوسیعطالبان
علیه افغانستان از سوی پاکستان
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رامبویواقعی:
نگهبان افغانی که با دستان خالی
بمبگذار انتحاری را متوقف کرد

صفحه3
بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار نشست شورای وزیران برگزار شد و داکتر عبداهلل،
رییس اجرایی آن را گردانندگی نمود .بر اساس موافقتنامهی حکومت وحدت ملی که رییس جمهور
اشرف غنی و داکتر عبداهلل آن را در  30سنبله امضا کردند ،ریاست اجرایی در تشکیل حکومت جدید
از نو ایجاد شد و در روز مراسم تحلیف ریاست جمهوری ( 7میزان) بهطور رسمی مسئولیت آن به
عهدهی داکتر عبداهلل سپرده شد .در توافقنامه گفته شده بود که رییس اجرایی ،رهبری امور اجرایی
و ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و رییس جمهور ریاست کابینه که شامل وزیران ،معاونان
رییس جمهور ،رییس اجرایی و معاونانش و مشاوران ارشد رییس جمهور میشود را برعهد ه خواهد
داشت .داکتر عبداهلل ،رییس امور اجرایی دیروز در اولین جلسهی شورای وزیران که بهطور رسمی روند
آن از تلویزیون ملی نشر میگردید ،به وزیران گفت که تالش نماییم فرصت خدمتگزاری را برای
حل مشکالت کشور از دست ندهیم و حکومت وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم .او همچنین
به وزیران در مورد اینکه به عنوان سرپرست کار میکنند ،گفت که این مسئله نباید باعث شود که
امور اداری و کاری وزارتخانهها و ارگانهای دولتی به کندی پیش بروند.
ی و گفتههای او در خصوص
تشکیل اولین جلسهی شورای وزیران توسط داکتر عبداهلل ،رییس اجرای 
پیشبرد بهتر امور کاری و مسئولیتهای وزیران ،از این جهت قابل تأمل میباشد که رییس اجرایی
و رییس جمهور بهطور هماهنگ عمل میکنند و حدس و گمانهایی مبنی بر اینکه رییس جمهور
و رییس اجرایی بر سر امور رهبری دچار اختالف خواهند شد ،یا اینکه داکتر عبداهلل در حاشیهی
رهبری دولت قرار خواهد گرفت و همکاری صادقانه با رییس جمهور ...
صفحه3

...بخش دوم

خوب ،این سوال تا هنوز پاسخ مشخصی ندارد .ما منتظریم ببینیم که دولت جدید با چه رویکردی
نسبت به ثبات در آینده برخورد میکند و چه موقفی را در ارتباط به نیروهای مسلح افغانستان در پیش
میگیرد .تجربهی سیزده سال گذشته ،تجربهی موفق و کامیابی نبود .تالش زیادی صورت گرفت و
امکانات زیادی صرف پروسهی تأمین صلح شد؛ اما نتیجه صفر بود .دلیلش این بود که نگاه ما ،نگاه
یکجانبه بود .صلح که زمینهساز ثبات است ،زمانی بهوجود میآید که در میدان نبرد هردو طرف یا
حداقل طرفی که به جنگ اصرار دارد ،به این نتیجه برسد که جنگ راه رسیدن به هدف نیست .یا به
این نتیجه برسد که از طریق جنگ ممکن است آنها نابود شوند .بعد از آن است که آنها میخواهند
از طریق صلح به هدفشان برسند .ما در گذشته چنین استراتژیای نداشتیم .کارهایی که از سوی
رییس جمهور پیشین انجام میشدند ،به نحوی ناخواسته ممد فعالیتهای جنگی طالبان میگردیدند.
امیدواریم که نخستین قدم و نخستین استراتژیای که اصالح شود ،همین مسأله باشد .میتوانیم که
همزمان ،هم در رابطه به تأمین صلح و ثبات از طریق راههای سیاسی با مخالفین مسلح فکر کنیم و
هم آن روی سکه را که جنگ است ،در نظر داشته باشیم .اگر طرف ،حاضر به گفتوگو نشد و صلح
به میان نیامد ،پاسخ ما چیست .خوب ما میخواهیم صلح کنیم؛ اما صلح امر دوجانبه است .جانبی
که جنگ میکند ،دولت را نمیخواهد و با اساسات مشروعیتساز دولت مخالف است .با انتخابات
و دموکراسی مخالف است .با قانون اساسی مخالف است و اص ًال نوع تفکر سیاسیاش صد درصد
متفاوت است .اگر آنها نخواستند که مصالحه کنند ،در اینصورت...
صفحه4
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رییس جمهور غنی و مسئلهی
قراردادیهایدولتی



هادی صادقی

ظاهراً مبارزه با فساد اداری در تمام الیهها و آوردن اصالحات
گسترده در حکومت از اولویتهای اصلی رییس جمهور غنی است.
آقای غنی در مدت دو هفتهی کاریاش ،تمام وقت و توانش را
در این عرصه گذاشته و به اقدامات جسورانه و جدی در این راستا
دست زده است .اما مبارزه با فساد اداری دارای وجوه مختلف
است .همانگونه که فساد دارای گونههای مختلف میباشد .در
حال حاضر رییس جمهور غنی کارش را از مبارزه با مأموران مفسد
و ناکارامد شروع کرده و همهروزه به این مقامها هشدار میدهد؛
اما وجود انجوهای استفادهجو و قراردادیهای مبهم و بیحساب
و کتاب از دیگر وجوه بارز فساد میباشد .این وجه فساد ،بیش
از دیگر عوامل در از دست رفتن فرصتها و حیف و میل شدن
هزینهها و پولها نقش داشته و بنابراین ،ضرور است که در مورد
آنها نیز اقدام جدی صورت گیرد.
یکی از مهمترین عوامل ناکامی پروژههای توسعهای در سیزده
سال گذشته ،قراردادیهای از راه دور و عدم نظارت نزدیک دولت
بر این پروژهها بوده است .بیشتر پروژههای بزرگ توسعهای در
خارج از ساحات پروژهها قرارداد شدهاند .مثال بعضی پروژههایی که
در والیات تطبیق میگردند ،در خارج قرارداد میشوندیا حتا برخی
از آنها در خارج از کشور با شرکتها و انجوها قرارداد میشوند.
در ده سال گذشته این رویه در خصوص مصرف کمکهای
بینالمللی از طریق انجوهای بینالمللی حاکم بوده است.
در دوازده سال گذشته ،شرکتها و انجوهای داخلی و خارجی
بزرگترین تطبیق کنندگان پروژههای بازسازی در کشور
بودهاند .تمام ادارهها و نهادهای دولتی ،پروژههای بازسازیشان
را با شرکتها و انجوهای خصوصی قرارداد میکنند و آنها نیز
بر اساس لزوم دید اقتصادی و تجاری خود پروژهها را به دیگر
شرکتها فروخته و بدین ترییب ،پروژهها بهصورت دست چندم
شدن قراردادیها،
تطبیق میشوند .در هر بار دست بهدست 
بودجهی آنها کاهش یافته و کیفیت آنها کم شده میرود .پیش
از این بارها سازمان ملل و سایر نهادهای ناظر گفته بودند که
عدم وضاحت در زمینهی نحوهی مصرف کمکهای خارجی در
افغانستان از مهمترین عوامل کندی روند بازسازی در کشور بوده
است.
رویهی قراردادیهای پروژهها در ادارات حکومت افغانستان با عدم
ظرفیت کاری در این ادارات توجیه میشود؛ یعنی اینکه خودشان
نیروی متخصص و ظرفیت کاری اجرای پروژهها را ندارند و بدین
ترتیب ،پروژههای قراردادی را به شرکتهای خصوصی واگذار
مینمایند .این روش ،برای افغانستان بسیار زیان بار بوده است .از
یکسو سقف کیفیت پروژههای بازسازی را کاهش داده و بودجهی
این پروژهها را ریخت و پاش نموده و از سوی دیگر ،فرصت مردم
افغانستان برای ظرفیتسازی را هدر داده است.
در این مدت فرصت برای ایجاد ظرفیت کاری در ادارهها به
اندازهی کافی وجود داشت و میتوانست خودش را برای تطبیق
تمام پروژههای بازسازی در سراسر کشور آماده سازد؛ اما متأسفانه
ادارههای دولتی بهجای ایجاد ظرفیت کاری در خودشان،
قراردادیها را به عنوان سادهترین و سهلترین راه انتخاب کردهاند.
اصوال تطبیق و اجرای تمام پروژههای بازسازی در سراسر کشور
وظیفه و مسئولیت دولت است و باید سکتورهای دولتی پروژههای
بازسازی مربوط به خودش را تطبیق و اجرا نماید.
در حکومت قبلی نظارت جدی نیز بر فعالیت انجوهای خصوصی
صورت نگرفت و هیچگاه نتوانست آنها را پاسخگو بسازد و حساب
و کتاب آنها را شفاف بسازد .یکی از دالیل اصلی کندی روند
بازسازی و بهبود نیافتن وضعیت زندگی مردم در طول ده سال
گذشته ،همین امر میباشد .عدم نظارت جدی بر فعالیتهای
انجوهای خصوصی سبب فساد ،حیف و میل و غارت شدن
پولها گردیده است .بیشتر پولها صرف وسایل تجملی و زاید و
معاشهای بلند گردیده که از کمکهای جامعهی جهانی به مردم
فقیر و دردکشیدهی افغانستان تأمین میشوند.
بیشتر پولها از طریق معاشهای دالری بلند به کارمندان این
مؤسسات و وسایل تجملی و لوکس ،دوباره به خارج برگشته ،یا
به جیب قراردادیهای خصوصی رفته و بخش اندک آن صرف
پروژههای عمرانی و بازسازی در افغانستان گردیده است .بنابراین،
انتظار میرود که حکومت جدید از تجربهی حکومت قبلی درس
گرفته و به این وجه فساد که مهلکتر از تمام وجوه آن میباشد،
توجه جدی کرده و قراردادیها و پروژهها را سامانمند ،قانونی و
شفاف بسازد تا جلو حیف و میل پولها گرفته شود.



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

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

از سویی هم ،او خطاب به سرپرستان وزارتهای
کشور گفت که کارهای ادارههای دولتی به دلیل
اینکه سرپرست هستید ،به کندی مواجه نشوند.
رییس اجرایی گفت که وقتی انتخابات صورت
میگیرد ،روی کابینه و ادارات تأثیر میگذارد .او
از سرپرستان وزارتخانهها خواست که در نشست
آینده گزارشی را از اولویتهای ادارههایشان ارائه
کنند .او گفت که در نشست امروز روی عواید ملی
و سروصداها در مورد صفر شدن بودجهی عادی،
گزارش وزارت مالیه در مورد آمادگیها برای انتقال
مواد اولیهی غذایی به والیتهای صعبالعبور ،باز

نگهداشتن تونل سالنگ و طی مراحل کردن
قانون مبارزه با تمویل تروریزم بحث میشود.
عبداهلل بار دیگر تأکید کرد که اصالحات در نظام
انتخاباتی در اولویت کاری حکومت وحدت ملی
قرار میگیرد .بهدنبال آن ،محمد خان ،معاون
اول رییس اجرایی گفت که امکان دارد بعضی
از وزیران در کابینهی آینده حضور نداشته باشند؛
اما حکومت وحدت ملی باز هم از تجربهی آنها
استفاده میکند .او گفت ،وزیران کابینهی آینده
به جای رفتن به خارج ،به والیتهای دوردست
کشور سفر و مشکالت باشندگان این والیتها

را از نزدیک بررسی کنند .محمد محقق ،معاون
دوم رییس اجرایی در این نشست گفت ،در حال
حاضر مردم نگران اند که وزیران سرپرست اند و
کار وزارتها را به گونهی درست انجام نمیدهند.
او از سرپرستان وزارتهای کشور خواست ،تا
تشکیل کابینهی جدید کارشان را درست پیش
ببرند و مردم را از نگرانی نجات دهند .در حکومت
وحدت ملی نشست شورای وزیران هفتهی یکبار
به ریاست عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی و نشست
کابینه ماه یکبار به ریاست اشرف غنی ،رییس
جمهور کشور برگزار میشود.

دادستانی کل :دو متهم قضیهی کابل بانک فرار کردند

اطالعات روز :مسئوالن دادستانی کل روز
گذشته اعالم کردند که دو متهم قضیهی کابل
بانک به خارج از کشور فرار کردهاند .بصیر
عزیزی ،سخنگوی این دادستانی به رسانهها
گفت که محباهلل صافی ،رییس بانک ملی و
موسی غازی ،رییس کابل بانک نو از چند روز
بدینسو به دفتر کارشان نرفته و از کشور فرار
کردهاند.

به گفتهی وی ،از جملهی  ٢١متهم قضیهی
کابل بانک ،خلیل فیروزی و شیرخان فرنود در
زندان بهسر میبرند .سخنگوی دادستانی کل
گفت ١٩ ،تن دیگر بر اساس حکم دادگاه عالی
و ضمانت معتبر آزاد بودند .عزیزی افزود ،پس از
صدور فرمان اشرف غنی در مورد بازداشت این
افراد ،هفت تن آنان بازداشت شدند.
سخنگوی دادستانی کل افزود که در حال حاضر

تالشها برای بازداشت متباقی متهمان قضیهی
کابل بانک جریان دارد .رییس جمهور در دومین
روز کاری خود حکم بازرسی پروندههای کابل
بانک را صادر کرد و به نهادهای عدلی و قضایی
یک و نیم ماه مهلت داد تا بررسی این پروندها
را تکمیل کنند.
عبدالقدیر فطرت ،رییس پیشین بانک مرکزی
یکی دیگر از متهمان قضیهی کابل بانک است.

او پس از متهم شدن در فساد مالی کابل بانک،
به امریکا رفت و اکنون در این کشور بهسر
میبرد .چند روز پیش سخنگوی دادستانی گفته
بود ،پولیس انترپول در صدد بازداشت متهمان
این پرونده است .کابل بانک سه سال قبل بر
اثر فساد مالی سهامدارانش ورشکست شد و
اکنون میلیونها دالر سپردههای مردم در این
بانک ناپدید اند.

بسیج وسیع طالبان علیه افغانستان از سوی پاکستان
اطالعات روز :یک مقام امنیتی اعالم کرد
که جمعیت علمای اسالم پاکستان در سراسر
بلوجستان تالشهای وسیعی را برای بسیج کردن
طالبان علیه افغانستان آغاز کرده است .این مقام
امنیتی که خواست نامش فاش نشود ،به روزنامهی
اطالعات روز با تأکید گفت ،موالنا عبدالقادر،
معاون این حزب به تاریخ  2014/10/1در این
مورد نشستی را در کویته برگزار کرده است.
در این نشست شماری از اعضای برجستهی
جمعیت علمای پاکستان حضور داشتهاند .این
نشست بهطور دقیق در منطقهای موسوم به
«ترین رود» در شهر کویتهی بلوچستان پاکستان

برگزار شده است .به گفتهی این مقام امنیتی،
موالنا عبدالقادر در این نشست مخالفت شدید
خود را با حکومت جدید افغانستان ابراز داشته و
آن را دستنشاندهی امریکا خوانده است.
عبدالقادر در این نشست تأکید کرده که رییس
جمهور جدید افغانستان در نتیجهی آرای مردم
این کشور انتخاب نشده و او را اوباما به قدرت
رسانده است .او میگوید که از ابتدا مخالف ایجاد
حکومت توسط خارجیها در افغانستان بوده و
حال نیز مخالفت علنی خود را علیه حکومت جدید
افغانستان اعالم میکند.
این در حالی است که رهبران پاکستان همواره

از عدم مداخله در امور افغانستان سخن گفتهاند.
اما این مقام امنیتی کشور گفت که پاکستان به
گونهی آشکارا ،با استفاده از تنظیمها و احزاب
مختلف ،در امور کشور مداخله میکند .او گفت،
معاون جمعیت علمای اسالم پاکستان به اعضای
این حزب دستور داده تا تالشهایشان را برای
تشویق طالبان در مدرسهها و تشویق آنان به
جهاد علیه دولت افغانستان بیش از هر زمانی
افزایش دهند .او افزود ،تمام برنامههای طالبان
در بلوچستان از طریق همین حزب علیه افغانستان
طرحریزی میشوند .به گفتهی منبع ،رهبری این
حزب بهطور مستقیم به دست سازمان استخبارات

پاکستان (آیاسآی) است« :تمام برنامههای
طالبان [علیه افغانستان] از طریق همین حزب
برای اهداف نهادهای استخباراتی پاکستان تنظیم
میشوند».
این حزب در گوشه و کنار بلوچستان ،بهویژه به
مدرسههای دینی افعانها ،مرکزها و قرارگاههای
طالبان دسترسی دارد .بر اساس معلومات منبع،
قرار است این حزب برای گسترش فعالیتهایش،
نشست وسیعی را به تاریخ  2014/10/17علیه
اقدامها و تحوالت جدید افغانستان تحت نام
«شهدای اسالم» در شهر کویتهی پاکستان
سازماندهی کند.

نامزدان شوراهای والیتی هنوز منتظر اعالم نتایج اند

اطالعات روز :شماری از نامزدان انتخابات
شوراهای والیتی که در نتایج ابتدایی این
انتخابات برنده اعالم شدهاند ،تأکید کردند که
در آینده انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای
والیتی همزمان برگزار نشوند .آنان با تأکید بر
اینکه نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی
بهزودی اعالم شود ،گفتند ،برگزاری همزمان دو
انتخابات بینظمی را به وجود آورد.
این نامزدان که تعدادشان به  20تن میرسید ،در
یک نشست خبری در کابل گفتند که برگزاری
همزمان دو انتخابات باعث بینظمی در روند
انتخابات میشود و نیز انتخابات شورهای والیتی
تحث تأثیر انتخابات ریاست جهموری قرار

میگیرد .به گفتهی آنان ،در سه دورهی گذشته،
انتخابات شورای والیتی ،قربانی انتخابات ریاست
جمهوری شده است.
رفیعاهلل گل افغان ،یکی از این نامزدان گفت
که کمیسیونهای انتخاباتی با گذشت هر روز،
در ليست برندگان انتخابات شورای والیتی
تغیيرات میآورد و این مسئله باعث افزایش
تشویش نامزدان شده است .او گفت که نتایج
نهایی انتخابات شوراهای والیتی باید بهزودی
اعالم شود .از سویی هم ،افغان از کمیسیونهای
انتخاباتی ،رییس جمهور و رییس اجرایی خواست
که هرچه زودتر به تشویش نامزدان انتخابات
شوراهای والیتی نقطهی پایان بگذارند.

خاطره اسحاقزی ،نامزد پیشتاز دیگر شورای
والیتی کابل نیز خواهان اعالم هرچه زودتر
نتایج نهایی انتخابات شوراهای والیتی شد .او با
اشار ه به اینکه کمیسیون انتخابات به رای مردم
احترام کند ،گفت که طوالنی شدن اعالم نتایج
نهایی انتخابات شورهای والیتی ،بیباوری مردم
را نبست به کمیسیونهای انتخاباتی افزایش داده
است.
اما عبدالرحمان هوتکی ،معاون کمیسیون
انتخابات دیروز گفت که نتایج نهایی انتخابات
شوراهای والیتی در آیندهی نزدیک اعالم
میشود .ولی او مشخص نکرد که دقیق ًا چه
زمانی نتایج نهایی این انتخابات اعالم میشود.

انتخابات شوراهای والیتی همزمان با انتخابات
دور اول ریاست جمهوری ،به تاریخ ١۶حمل
سال جاری برگزار شد و در این انتخابات ،نزدیک
به  ٢۶٠٠نامزد ،بهشمول  ۳۰۸زن با هم رقابت
کردند.
کمیسیون مستقل انتخابات ،به تاریخ  ٣٠ثور
نتایج ابتدایى انتخابات شوراهای والیتی را اعالم
کرد و براساس آن ۴۵۸ ،تن ،بهشمول  ۹۷زن
برنده اعالم شدند .قرار بود نتایج نهایی انتخابات
شوراهای والیتی بعد از بررسی و رسیدگی به
شکایتهای انتخاباتی ،به تاریخ  ١٧جوزای سال
جاری اعالم شود ،ولی این کار هنوز انجام نشده
است.

اشرف غنی :تماسهای غیرقانونی زندانیان قطع شوند

اطالعات روز :اشرف غنی احمدزی ،رییس
جمهور کشور اعالم کرد که تماسهای غیرقانونی
زندانیان با خارج از زندان باید قطع شوند .اشرف
غنی میگوید که اجازه داده نشود بازداشتگاههای
کشور به مراکز فعالیتهای جنایی و تروریستی
مبدل شوند .او این اظهارات را دیروز هنگام
ارائهی گزارش هیأت اعزامی به بازداشتگاه هرات

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

در خبرنامهی دفتر رسانههای ریاست جمهوری
آمده است ،این هیأت ضمن اینکه در مورد
وضعیت زندانیان زندان هرات به رییس جمهور
گزارش داد ،پیشنهادهای خود را در رابطه به
بهبود وضعیت زندانیان و زندان هرات نیز ارائه
کرد .پس از آن رییس جمهور گفته است ،وضعیت
تمام بازداشتگاههای کشور ،بهشمول هرات،

بررسی میشوند.
اشرف غنی افزوده است که در این مورد به
نهادهای مربوط هدایت الزم را میدهد .رییس
جمهور در بخش دیگر سخنان خود تأکید کرده
است ،آن عده افرادی را که نیروهای امنیتی کشور
را به قتل رساندهاند و تهدیدی برای امنیت ملی
محسوب میشوند ،نمیبخشد.

آلمان :ارتش افغانستان به تنهایی توان تأمین امنیت را ندارد

اطالعات روز :انگال مرکل ،نخستوزیر
آلمان بهتازگی اعالم کرده است که کشورش
باور ندارد ارتش افغانستان به تنهایی توانایی
تأمین امنیت کشورشان را داشته باشند.
روزنامهی دیر اشپیگل آلمان گزارش داده

است ،خانم مرکل به یک کمیتهی پارلمانی
کشورش گفته است که باور ندارد ارتش و
پولیس ملی افغان تا پایان  ۲۰۱۶تجهیز شوند.
او میگوید که در مورد تمدید مأموریت نظامیان
خارجی بعد از  ۲۰۱۶در افغانستان با مقامها
وارد گفتوگو میشود .این در حالی است که

قرار است نیروهای خارجی تا پایان سال روان
کشور را ترک کنند .اما مطابق امضای پیمان
امنیتی با امریکا ،قرار است پس از سال 2014
در حدود ده هزار نیروهای خارجی در کشور
باقی بمانند.
بارک اوباما ،رییس جمهور امریکا چندی پیش

اعالم کرده بود ،تا پایان  ۲۰۱۶میالدی تمام
سربازانش را از افغانستان خارج میکند .رییس
جمهور امریکا گفته بود که پس از پایان سال
 2016یک تعداد محدود سربازان کشورش
برای تأمین امنیت سفارت امریکا در کابل باقی
میمانند.

بشیر یاوری

بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی برای اولین بار نشست
شورای وزیران برگزار شد و داکتر عبداهلل ،رییس اجرایی
آن را گردانندگی نمود .بر اساس موافقتنامهی حکومت
وحدت ملی که رییس جمهور اشرف غنی و داکتر عبداهلل
آن را در  30سنبله امضا کردند ،ریاست اجرایی در تشکیل
حکومت جدید از نو ایجاد شد و در روز مراسم تحلیف
ریاست جمهوری ( 7میزان) بهطور رسمی مسئولیت
آن به عهدهی داکتر عبداهلل سپرده شد .در توافقنامه
گفته شده بود که رییس اجرایی ،رهبری امور اجرایی و
ریاست شورای وزیران را به عهده دارد و رییس جمهور
ریاست کابینه که شامل وزیران ،معاونان رییس جمهور،
رییس اجرایی و معاونانش و مشاوران ارشد رییس جمهور
میشود را برعهده خواهد داشت .داکتر عبداهلل ،رییس
امور اجرایی دیروز در اولین جلسهی شورای وزیران که
بهطور رسمی روند آن از تلویزیون ملی نشر میگردید،
به وزیران گفت که تالش نماییم فرصت خدمتگزاری
را برای حل مشکالت کشور از دست ندهیم و حکومت
وحدت ملی را به وفاق ملی تبدیل کنیم .او همچنین به
وزیران در مورد اینکه به عنوان سرپرست کار میکنند،
گفت که این مسئله نباید باعث شود که امور اداری و
کاری وزارتخانهها و ارگانهای دولتی به کندی پیش
بروند.
تشکیل اولین جلسهی شورای وزیران توسط داکتر
عبداهلل ،رییس اجرایی و گفتههای او در خصوص پیشبرد
بهتر امور کاری و مسئولیتهای وزیران ،از این جهت
قابل تأمل میباشد که رییس اجرایی و رییس جمهور
بهطور هماهنگ عمل میکنند و حدس و گمانهایی
مبنی بر اینکه رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر
امور رهبری دچار اختالف خواهند شد ،یا اینکه داکتر
عبداهلل در حاشیهی رهبری دولت قرار خواهد گرفت و
همکاری صادقانه با رییس جمهور نخواهد داشت را نفی
کرد .تأکید داکتر عبداهلل در مورد اینکه تالش میکند
حکومت وحدت را مظهر وفاق ملی بسازد ،نشان میدهد
که او تا حد ممکن تالش میکند که به عنوان چهرهی
مؤثر در حکومت جدید نقش ایفا کند و به آنچه که میان
او و رییس جمهور توافق شده است ،متعهد است .رییس
اجرایی در اولین جلسهی شورای وزیران در حالی به این
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تشکیل اولین جلسهی شورای وزیران توسط داکتر عبداهلل ،رییس اجرایی و گفتههای
او در خصوص پیشبرد بهتر امور کاری و مسئولیتهای وزیران ،از این جهت قابل تأمل
میباشد که رییس اجرایی و رییس جمهور بهطور هماهنگ عمل میکنند و حدس
و گمانهایی مبنی بر اینکه رییس جمهور و رییس اجرایی بر سر امور رهبری دچار
اختالف خواهند شد ،یا اینکه داکتر عبداهلل در حاشیهی رهبری دولت قرار خواهد
گرفت و همکاری صادقانه با رییس جمهور نخواهد داشت را نفی کرد .تأکید داکتر
عبداهلل در مورد اینکه تالش میکند حکومت وحدت را مظهر وفاق ملی بسازد ،نشان
د ممکن تالش میکند که به عنوان چهرهی مؤثر در حکومت جدید
میدهد که او تا ح 
نقش ایفا کند و به آنچه که میان او و رییس جمهور توافق شده است ،متعهد است.
نکتهی مهم اشاره کرد که وزیران از موقف سرپرست
بودنشان بیانگیزه نباشند و متهعدانه به مسئولیت خود
عمل کنند .گزارشها از ادارات دولتی حاکی از آن اند
که مقامهای بلندپایهی ادارات دولتی از اینکه هنوز
کابینهی جدید بهوجود نیامده است و احتمال تغییر و
تبدیلیهایشان در پستهای اداری و اجرایی دولت
وجود دارد ،دچار بیانگیزگی شدهاند.
در این خصوص باید گفت که مقامهای دولتی تا زمانی
که بهطور رسمی در وظیف هیشان هستند ،مکلف اند
که مسئولیتهایشان را بهطور جدی و صادقانه انجام
دهند تا امور مربوط به آنها دچار بینظمی نشوند و نیز
به تمامی افراد تحت رهبری خویش سفارش دهند که
نسبت به وظیفهیشان حساس باشند.
در واقعیت امر ،تشکیل کابینهی جدید نباید بر روال کاری

و روحیهی وطندوستی کارمندان دولتی و نیروهای
امنیتی کشور تأثیر بگذارد و مسئوالنه تالش نمایند که
جدیتر از گذشته مسئولیتهایشان را انجام دهند .این
عمل از طرفی تعهد و صداقت آنها را نسبت به وطن
و سرزمین و مردمشان نشان میدهد و از جانب دیگر،
کارهای شهروندان در ارگانهای دولتی متوقف نمیشوند
و اعتماد مردم نسبت به کارکرد نظام از بین نرفته و
آسیب نمیبیند و نیز رهبری دولت میتواند در یک
فضای آرام و مطمئن روی تشکیل کابینهی کارا و نظام
اداری سالم کار کند و اصالحات الزم را در ساختار و امور
اداری بهوجود آورد .با توجه به گرایش و ساختار حکومت
جدید ،تشکیل کابینه نیازمند زمان کافی میباشد .در
این خصوص ،احساس مسئولیت کارمندان و مقامهای
بلندپایهی دولتی برای عبور از این مرحله مهم میباشد.

رامبوی واقعی :نگهبان افغانی که
با دستان خالی بمبگذار انتحاری را متوقف کرد
یک نگهبان افغان که صرف به نام «رامبو» معروف
است ،پس از اینکه با دستان خالی از یک حملهی
باالقوه ویرانگر انتحاری در کمپ فونکس در کابل
جلوگیری کرد ،انگشتنما شد .او با متوقف ساختن یک
بمبگذار انتحاری با دستان خالیاش در یک پایگاه
نظامی بینالمللی در کابل ،جان تعداد بیشماری را
نجات داد و بهخاطر شجاعتش ،چندین بار ستایش شد
و یک عکس امضا شده از سلوستر استالونه ،هنرپیشهی
امریکایی معروف به رامبو را دریافت کرد.
رامبو گفت« :نام من رامبو است و از دروازهی ورودی
کمپ فونیکس محافظت میکنم .من بیش از سیزده
سال این کار را انجام دادهام .حتا پیش از اینکه
نیروهای ائتالف به اینجا برسند ،من برای  15سال
اینجا به حیث محافظ کار کردهام».
وی گفت« :وقتی آنها آمدند و در اینجا پایگاهی
ساختند ،از من خواستند که در صورت تمایل ،به کارم
به عنوان محافظ ادامه بدهم .برایم گفتند که به من
تفنگ خواهند داد؛ اما من نپذیرفتم .من با خودم چاقو
و بعضی دیگر سالحهای کوچک حمل میکنم .شما
میدانید که این افغانستان است و تنش میتواند میان
مردم ،بهخصوص در نقشی که من دارم ،به وجود آید».
رامبو ترجیح میدهد سالح نداشته نداشته باشد و در
عوض میلهای را برای دفاع از خودش حمل کند .وی
گفت« :گاهی روی مسایل کوچک عصبانی میشوید.
پس به این دلیل ترجیح میدهم صرف میلهای برای
دفاع از خودم حمل کنم» .او همچنین از صدایش
به عنوان سالح استفاده میکند و میگوید ،صدایش
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میتواند پرخاشگر باشد و مردم را بترساند.
رامبو گفت« :ساعت حدود  9صبح بود و موتری را دیدم
که بسیار بهآهستگی دور زد و به دروازه رسید .دو نفر
ما در دروازهی ورودی موقعیت داشتیم .نگهبانان دیگر
کمی عقبتر ایستاده بودند» .وی گفت« :وقتی دیدم
که موتر به سمت ما میآید ،از او خواستم توقف کند.
او این کار را نکرد ،پس من دروازهاش را کشیده باز
کردم .وقتی دروازه را باز کردم ،دو سیمی را دیدم که
از داشبورد بیرون آمده بودند .من فورا به آنها چنگ
زدم .او تالش میکرد سیمها را با هم وصل کرده و
بمب را منفجر کند و من با او کشتی گرفتم .موفق شدم
موتر را خاموش کنم .و به سمت نگهبانان دیگر فریاد
زدم که موتروان یک انتحاری است .او انتحاری را از

موتر بیرون کشید و دستگیرش کردیم .پس از این کارم
خیلیها به من تبریک گفتند .مرا به میدان هوایی بگرام
خواستند تا از جنرال چهارستارهی امریکایی مدالهایم
را بگیرم».
رامبو گفت که او از سیلوستر استالونه ،بازیگر امریکایی
(مشهور به رامبو) ،نامه و امضا دریافت کرده است.
«رامبو به من عکسهایش را ارسال کرده است .من هم
تعدادی از عکسهایم را به او فرستادهام .او روی یکی
از عکسهایی که به من ارسال کرده ،عکسی که در آن
او چاقوی بزرگی در دست دارد ،امضا کرده است .همراه
با آن نامهای فرستاده است .او به من گفته است که او
صرف تقلید رامبو را میکرده است؛ اما تو یک رامبوی
واقعی هستی».

یک بحث فلسفی در بارهی انسان وجود دارد و آن اینکه انسان موجود
ناشناخته است .این بحث در اول فلسفی نبوده؛ اما به مرور زمان که بادنجان
سیاه در منوی غذایی آدمها قرار گرفته و قبل از آن نیز آدمها آتش را کشف
کرده بودند و علفها را بریان کرده نوش جان مینمودند ،به شکل بحث فلسفی
درآمده و تا امروزه روز که عصر انترنت و انفجار اطالعات به شمار میرود ،به
حیث بحث فلسفی باقی ماند ه است .اما این بحث فلسفی به چه معنا؟ خیلی
راحت است .چند روز قبل ،دولت حبیب استالف را به عنوان یک مجرم و تبهکار
ق بشری خیلی تالش کردند که این
به دار کشید .هرچند سازمانهای حقو 
اعدا م و اعدامهای دیگر ،صورت نگیرند؛ اما مرتیکه اعدام شد .جسدش را به
خانوادهاس تسلیم نمودند .جمعیت کثیری جمع شدند و او را خیلی محترمانه
دفن کردند .حاال اگر همین مردم از حبیب استالف نیکی دیده باشند ،که حتم ًا
دیده ،تصمیم بگیرند برای شادی روح او ،چند روز سرک را بسته کنند یا اص ً
ال
بروند در چهار دروازهی کابل ،بادنجانفروشی حبیب استالف را باز کنند و به
مردم بادنجان مرغوب و ارزان عرضه نمایند ،آیا هنوز شکی باقی میماند که
انسان موجود ناشناخته نباشد؟ به نظر من که شک باقی نمیماند .این اتفاق
نیفتاده و ممکن است بیفتد ،ممکن است نیفتد .ما موار د زیادی دال بر ناشناخته
بودن نوع انسان داریم که اتفاق افتاده و از رسانهها نیز پخش شده .بهطور مثال:
شواهد و قراین نشان میدهند که تمام وکالی مجلس انسان اند .در کنارش،
شهردار کابل نیز انسان است .هم جامعهی جهانی این مسئله را قبول دارد ،هم
ما .اگر یادتان باشد ،بعضی از این وکال ،بهشمول حضرت رییس پارلمان ،از
شهردار زمین مجانی خواسته بودند .این یک مسئله! مسئلهی دیگر این است
که شهردار این خواستهی آنها را غیرقانونی میدانست و جمع کثیری از ما نیز
فکر میکردیم که این نمایندگان بهخدا بسیار بیشرم اند .حاال این دو مسئله
قابل جمع نیست .وکالی محترم حق خود میدانستند که زمین مجانی بگیرند؛
اما ما نمیدانستیم .دقیق ًا به همین خاطر است که انسان موجود ناشناخته است،
وگرنه همهی ما ادعا داریم که انسان هستیم .گذشته از این وکالی چیز ،دیگر
موار د بسیاری نیز وجود دارند .مث ً
ال بارها اتفاق افتاده که برادرزادهی وزیر یا
اص ً
ال خود ارجمندی وزیر ،برندهی داوطلبیهای پروژههای میلیونی شوند و
آخر کار هم سرکی بسازند که بعد از سه ماه ،قیرش به جغل تبدیل شده و
خاکبادش مردم را کور کند .در چنین یک حالت که آقای کرزی رییس جمهور
بود ،بارها از این موارد شکایت نمود .متوجه باشید که فقط شکایت نمود .چون
همهچیز در شکایت خالصه میشد .هیچ مقامی احساس ترس نمیکرد و حس
وطندوستی از دلش بیرون نمیشد و در نتیجه از وطن فرار نمیکرد .همچنان
در وطن میماند و خدمت میکرد .اما بعد از آنکه آقای احمدزی به ریاست
جمهوری رسیده ،وضع کمی فرق میکند و حس وطندوستی در قلوب مقامها
به لرزه درآمده .رفتن آقای احمدزی به زندان و اخطار دادن به سارنوالی و قضا،
ی کار کردن قضیهی اختالس و پولشویی کابلبانک و دستگیری چند
رو 
متهم آن ،باعث شده که ستون احساس وطندوستی خیلی از مقامها به لرزه
بیافتد و آهنگ فرار کوک کنند .گفته میشود که رییس جمهور غنی ،در یکی
از شبهای ریاست جمهوری ،بیخبر به یکی از حوزههای امنیتی شهر کابل
سرک کشیده و خواستار وضاحت تشکیالت روی کاغذ و تشکیالت واقعی آن
حوزه شده است .وقتی بررسی کرده ،دیده که تشکیالت روی کاغذ به مراتب
بیشتر از تشکیالت واقعی و موجود آن حوزه میباشد .تشکیالت روی کاغذ
به این معنا که فرض ًا حوزهی مذکور برای  500نف ر بودجه میگرفته؛ در حالی
که کل نیروی موجود و معاشخور آن حوزه به  150نفر هم نمیرسیده .در
چنین یک حالت ،آقای احمدزی مثل کرزی به اخطار و هشدار اکتفا نمیکند،
بلکه مستقیم ًا رییس محترم حوزهی مذکور را که در تمام این سالها دزدی
میکرده ،از وظیفه سبکدوش نموده و خواستار تحقق عدالت در مورد وی
میشود .میبینید که انسان موجود ناشناخته است .از یک طرف دزدی رییس
حوزه و از طرف دیگر ،جدیت رییس جمهور! حاال به نظر شما ،بهترین کار
برای رییس حوزهی مذکور چه میباشد؟ بعضی از فرصتشناسان میگویند که
ک کشیدنهای شبانه به نهادها و ادارات
رییس مذکور باید فرار کند .این سر 
دولتی ،زنگ خطری است پای گوش مقامهایی که در تمام سالهای حکومت
کرزی ،مصروف دزدی و تبهکاری بودهاند .اگر وضع به همین منوال پیش برود،
یکی یکی نوبت همه خواهد رسید! البته فرار کردنها هم زیاد شده .میگویند
که رییس نوی کابلبانک و بانک ملی افغان از همین حاال دل به دریا زده و
از کشور فرار نمودهاند.
البته این به معنای این نیست که خیلی امیدوار باشیم .شما به حضور عمر
زاخیلوال که یکی از متهمان اصلی فساد در حکومت کرزی میباشد ،نگاه
کنید .وی هم مشاور اقتصادی رییس جمهور است ،هم سرپرست وزارت مالیه!
اگر آقای احمدزی قصد دارد فساد را از بین ببرد ،چرا زاخیلوال را کنارش نگه
داشته است؟ این پرسش باید پاسخ یابد ،یا حداقل ثابت شود که تمام اتهامها
علیه آقای زاخیلوال دروغ و بیپایه میباشند .البته یک احتمال دیگر هم وجود
ن اینکه ،آقای زاخیلوال بزرگترین و خطرناکترین مقام فاسد 13
دارد و آ 
سال گذشته است و آقای احمدزی برای اینکه روز محاکمهی او برسد ،وی را
نزدیک خویش نگهداشته؛ چون میگویند« ،دوست را نزدیک نگهدار و دشمن
را نزدیکتر».
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ارائهی چشماندازی از دولت وحدت ملی
در گفتوگو با اسداهلل سعادتی ،عضو مجلس نمایندگان



مصاحبه کننده :مهدی زرتشت

بخش دوم
بخشی از سخنان مهم دکتر اشرف غنی در روز تحلیف،
در ارتباط به میکانیزم تأمین ثبات و امنیت بود .رییس
جمهور جدید ضمناً یادآوری کرد که به «مذاکرات» با
طالبان و حزب اسالمی -دو جناح همیشه مخالف دولت-
ادامه میدهد .این در حالی است که در طول سیزده
سال حکومت حامد کرزی ،این تالشها و مذاکرات
ادامه داشته و نتایجی هم نداشته است .آیا رییس
جمهور غنی استراتژی نوی برای این مذاکره در سر
دارد؟
خوب ،این سوال تا هنوز پاسخ مشخصی ندارد .ما منتظریم ببینیم
که دولت جدید با چه رویکردی نسبت به ثبات در آینده برخورد
میکند و چه موقفی را در ارتباط به نیروهای مسلح افغانستان در
پیش میگیرد .تجربهی سیزده سال گذشته ،تجربهی موفق و
کامیابی نبود .تالش زیادی صورت گرفت و امکانات زیادی صرف
پروسهی تأمین صلح شد؛ اما نتیجه صفر بود .دلیلش این بود که
نگاه ما ،نگاه یکجانبه بود .صلح که زمینهساز ثبات است ،زمانی
بهوجود میآید که در میدان نبرد هردو طرف یا حداقل طرفی که به
جنگ اصرار دارد ،به این نتیجه برسد که جنگ راه رسیدن به هدف
نیست .یا به این نتیجه برسد که از طریق جنگ ممکن است آنها
نابود شوند .بعد از آن است که آنها میخواهند از طریق صلح به
هدفشان برسند .ما در گذشته چنین استراتژیای نداشتیم .کارهایی
که از سوی رییس جمهور پیشین انجام میشدند ،به نحوی ناخواسته
ممد فعالیتهای جنگی طالبان میگردیدند .امیدواریم که نخستین
قدم و نخستین استراتژیای که اصالح شود ،همین مسأله باشد.
میتوانیم که همزمان ،هم در رابطه به تأمین صلح و ثبات از طریق
راههای سیاسی با مخالفین مسلح فکر کنیم و هم آن روی سکه را
که جنگ است ،در نظر داشته باشیم .اگر طرف ،حاضر به گفتوگو
نشد و صلح به میان نیامد ،پاسخ ما چیست .خوب ما میخواهیم
صلح کنیم؛ اما صلح امر دوجانبه است .جانبی که جنگ میکند،
دولت را نمیخواهد و با اساسات مشروعیتساز دولت مخالف است.
با انتخابات و دموکراسی مخالف است .با قانون اساسی مخالف است
و اص ًال نوع تفکر سیاسیاش صد درصد متفاوت است .اگر آنها
نخواستند که مصالحه کنند ،در این صورت ما چه کار میکنیم؟
آیا گزینهی جنگ و سرکوب را داریم یانه؟ استراتژی جنگ یک
امر اختیاری نیست؛ یک امر ناگزیری است .ابتداییترین تعریف
دولت ،همانطور که رییس جمهور غنی هم گفت ،انحصار ابزار
قهریه است .قدرت باید در انحصار دولت باشد ،قوهی قهریه در
اختیار دولت باشد .در غیر آن ،دولت نیست و فلسفهی وجودی آن
زیر سوال میرود .حاکمیت ملی زیر سوال میرود .در یک قلمرو و
در یک سرزمین وقتی قوانین مختلفی تطبیق میشود ،وقتی طالبان
والی دارند ،قاضی دارند ،ولسوال دارند و به دعاوی مردم رسیدگی
میکنند و بهزعم خودشان ،شریعت را تطبیق میکنند ،پس دولت
ناگزیر است که تالش کند تا حاکمیت ملی تحقق پیدا کند .در
همین راستا ،چیزی را که رییس جمهور اشاره میکند ،این است که
ممکن است ما تنها با جنگ به ثبات دایمی نرسیم؛ زیرا اگر تنها
با جنگ و سرکوب پیش برویم و در کنار آن عدالت نباشد ،بازهم
ممکن است آرامشی که از طریق جنگ بهدست میآید ،موقتی
باشد .و نیز اگر از طریق صلح ،جنگ را قطع کنیم ،در صورتی
که این صلح میکانیزم عادالنه نداشته باشد و صرفا به طرفهای
مخالف باج داده شود و از طریق امتیاز دادن و باج دادن ،بدون در
نظر گرفتن عدالت ،دموکراسی ،حقوق بشر ،قانون و آزادی ،از طریق
تقسیم قدرت با مخالفان مصالحه بکنیم ،بازهم به ثبات نمیرسیم؛
زیرا در این صورت ،عوامل جنگ از بین نمیروند .اگر طالبان بیایند
با همان ایدیولوژی و نوع نگاهی که حاال دارند ،وارد سیستم شوند،
این نوع مصالحه هیچوقت ما را به ثبات نمیرساند .همهی اینها
مسایلی بسیار جدی و پیچیدهاند .بنابراین ،رسیدن به ثبات یک
برخورد عاقالنه میطلبد که هم ارتباط به جنگ و صلح میگیرد و
هم ابعاد سیاسی و نظامی قضیه در نظر گرفته شود .در این صورت
است که شاید به ثبات برسیم .محور رسیدن به ثبات در هر کشوری،
بسته به نحوهی تأمین عدالت است .در غیر آن ،اگر کسی بخواهد از
طریق زور امتیاز بهدست بیاورد ،به جایی نمیرسیم و اگر از طریق
صلح هم بخواهیم که به نحوی ،راهحل کوتاهمدت جستوجو نماییم
و داروی مسکن تزریق بکنیم ،باز هم به ثبات و امنیت نمیرسیم.
برخی از آگاهان مسایل سیاسی و همچنین رییس
جمهور کرزی اعتقاد دارند که ریشهی تروریسم ،در
خاک پاکستان است .دخالت آشکار پاکستان برای برهم
زدن ثبات افغانستان نیز یک واقعیت است .از سویی،

رییس جمهور غنی در سخنرانی خود در روز تحلیف
بهطور خاص هیچ اشارهای در ارتباط به چگونگی
سیاست و اتخاذ راهکار با دولت پاکستان ،نداشت.
فکر میکنید چرا؟ و شخص شما از روابط سیاسی
افغانستان و پاکستان در دورهی حکومت وحدت ملی
چه چشماندازی میتوانید ارائه کنید؟
به همان ترتیبی که سوال را مطرح کردید ،میخواهم که اجزای
سوال را پاسخ بدهم .اول اینکه شکی نیست که ریشهی تروریسم
در پاکستان است .حامی تروریستان هم پاکستان است :دولت
پاکستان ،آیاسآی ،اردوی پاکستان ،حلقات سیاسی و مذهبی همه
در حمایت از تروریسم شریک هستند .اما چیزی را که حامد کرزی،
رییس جمهور سابق افغانستان میگفت ،از زاویهی دیگر قابل نقد
است .بحث رییس جمهور کرزی این بود که همیشه میگفت ،چون
ریشههای تروریسم خارج از مرزهای افغانستان است و تروریسم
در افغانستان و در قریههای افغانستان نیست و ما قربانی تروریسم
هستیم ،پس نیروهای بینالمللی به جای اینکه در افغانستان
میجنگند ،بروند آن طرف مرز بجنگند .این یک خلط مبحث و
یک رویکرد نادرست بود .چون به هرحال ،بحث پاکستان ،بحث
جداگانه است .حاال ریشه است یا نیست ،پاکستان یک کشور دیگر
است .اما واقعیت این است و این بود که ما در افغانستان دچار
یک مشکل هستیم .کسانی که در افغانستان میجنگند ،در صدد
سرنگونی دولت افغانستان هستند .آنها اگر از هر جایی حمایت
میشوند ،بخش عظیم نیروی انسانیای که در اختیار دارند ،از خود
مردم افغانستان است ،از خاک افغانستان است .به تعبیر خود رییس
جمهور سابق ،از فرزندان این خاک هستند .حاال به هر دلیلی ،یا
فریب خوردهاند ،یا به هر دلیل دیگر با ما در حال جنگند که در
این بحث کاری به انگیزهها نداریم .بنابراین ،اگر بحث را اینگونه
مطرح کنیم که ریشههای تروریسم آن طرف اند و باید ابتدا آن
طرف قضیهاش یکسره شود ،بعد این طرف ،این واقعبینانه نیست.
آنها از هر کجا که حمایت میشوند ،ما باید غم خودمان را بخوریم،
خاک خود را نجات بدهیم و در درون خاک خود با آنها مبارزه
کنیم و دست تروریستان را کوتاه کنیم .نکتهی دوم ،مشکل میان
دولت افغانستان و پاکستان است؛ این مشکل اساس ًا مشکل دعوای
سرزمینی است .نگرانی پاکستان این است که اگر در افغانستان
یک دولت قدرتمند ایجاد شود ،ممکن است که این دولت با
نفوذ در مناطق قبایلی پشتون و با طرح دعوای سرزمینی ،برای
پاکستان دردسرساز شود .اگرچه همهی سیاستمداران افغانستان
بنا به دالیلی یا از این واقعیت طفره رفتهاند و بهروشنی مطرح
نکردهاند ،یا برخیشان هم اگر مطرح کردهاند ،به شکلی بوده است
که حساسیت پاکستان را بیشتر کرده است .تا زمانی که به شکلی
این بخش از قضیه حل نشود و حداقل پاکستان مطمئن نشود
که دولت افغانستان در آینده برای پاکستان مشکل ایجاد نمیکند،
دست از مداخله برنخواهد داشت .اگرچه برخیها این قضیه را به
گونهای دیگر مطرح میکنند؛ گویا اینکه این مشکل ارتباطی به
جنجالهای خط دیورند ندارد و پاکستان اگر دستش آزاد گذاشته
شود ،تا جاللآباد و مرکز افغانستان دست از دخالت برنمیدارند.
شاید این طرز دید هم از یک منظر نادرست نباشد؛ اما به نظر

من ،تا حدودی خلط مبحث است .البته نکتهی قابل توضیح در
اینجا این است که من فعال در رابطه با سیاست افغانستان در
قبال پاکستان بحث میکنم .سیاست پاکستان در قبال افغانستان
در جای خود قابل بحث است که مجال آن نیست .اگر بخواهیم
سیاست دولتمردان افغانستان را در این قضیه نقد کنیم ،یکی از
موارد آن این است که دولتهای گذشتهی افغانستان ،بهشمول
دولت حامد کرزی ،به نحو خزنده ،گاهی در آن طرف خط دیورند
در مناطق قبایلی ،سیاستهایی را اعمال میکردهاند که برای
پاکستان فوقالعاده حساسیتبرانگیز بودهاند .این سیاستها از
طریق بورسیههای تحصیلی ،از طریق دعوت برخی از مخالفان
پاکستان در افغانستان ،از طریق وزارت سرحدات و اقوام و قبایل
اعمال میشدهاند .اگرچه توجیه دولتهای افغانستان این بوده است
که سیاست افغانستان در قبال قبایل به نحوی واکنش است ،به
نحوی حرکت باالمثل است .ولی به نظر من این دیدگاه درست نبود
و نیست .ما باید بهانه به طرف ندهیم .چندی پیش منابع آگاه در
شرق افغانستان گزارش دادند که تعدادی از خاک پاکستان تحت نام
مهاجر با اسلحه وارد افغانستان میشوند .اینها همه مسایلی هستند
که پاکستان را تحریک میکنند و دولتهای افغانستان از گذشته تا
حال ،واقعبینانه نگاه نکردهاند .نگاه دولتهای گذشتهی افغانستان،
نگاه اتنیکی ،خونی ،فرهنگی و قومی نسبت به آن طرف خط بوده
است .در حالی که این نوع نگاه در دنیای مدرن ،پاسخ نمیدهد.
نگاه دولتهای مدرن ،تابع قلمرو و تابع مرزهای سرزمینی است و
تابع مشترکات خونی و قومی نیست.
در مورد خط دیورند اگر ما اسناد قابل قبولی داریم که واقع ًا پاکستان
خاک ما را بهطور غیرقانونی و غاصبانه در اختیار خود گرفته است،
چرا در امتداد یک قرن ،در رابطه با این موضوع سیاستهای
نایکسانی داشتیم .به هرحال ،به نظر من مردم افغانستان نباید
بیشتر از این زجر یک زخم تاریخی را بکشند .ابهام سرزمین باید
برطرف شود.
شاید عوامل دیگری هم میان افغانستان و پاکستان باشند که
موجب دخالت پاکستان در امور افغانستان میشوند .اما امالعوامل
همین مشکل خط دیورند است که هیچگاه نگذاشته میان دو
دولت همسایه یک اعتماد قابل قبول شکل بگیرد .بنابراین ،یکی
از چالشهای مهم دولت جدید ،نو ِع رابطه با پاکستان است .ما
ناگزیریم با کشورهای همسایهی خود یک تعامل شفاف و روشن
داشته باشیم .همسایهها در جوار ما قرار دارند و ما نمیتوانیم جغرافیا
را تغییر دهیم و همسایگی را برهم بزنیم و هم نمیتوانیم بهطور
دایمی با همسایههای خود در حال جنگ باشیم .با توجه به اینکه
هر جنگ و بیاعتمادی ،ضررش بیشتر متوجه افغانستان است؛
چون ما ضعیف هستیم .پاکستان یک قدرت بزرگ منطقهای است،
دارای سالح هستهای ،اردوی منظم و مقتدر و دارای اطالعات
کارکشته .بنابراین ،هرنوع سیاست خصمانه ،ضررش بیشتر متوجه
ماست .من دقیق ًا نمیدانم که دولت جدید در قبال اینکه میان
دو دولت پاکستان و افغانستان یک اعتماد شکل بگیرد و زمینهی
دخالتهای پاکستان در امور افغانستان از بین برود ،چه راهکار و چه
سیاستی اتخاذ خواهد کرد .باید ببینم که دولت جدید در برابر این
چالشهای مهم تاریخی چه کاری کرده میتواند .به یقین که نقش

دولت پاکستان با توجه به مرز بسیار طوالنی مشترک میان دو کشور
و با توجه به نفوذ تاریخی پاکستان در افغانستان و همین طور ،با
توجه به مشترکات فرهنگی و زبانی و قومی در دو طرف خط ،نقش
بسیار تعیین کننده خواهد بود؛ هم در جنگ ،هم در صلح و هم در
تأمین ثبات .ما باید بهطور واقعبینانه و با حفظ منافع ملی افغانستان
و دوراندیشی در رابطه به ثبات افغانستان ،رابطهی سیاسی خود را با
پاکستان ،بهطور درست روشن کنیم .اگر وقتی احیان ًا اینطور باشد
که پاکستان به هیچ صورت حاضر نیست دست از مداخله در امور
افغانستان بردارد ،در آن صورت راهحل این است که دولت افغانستان
از طریق حامیان بینالمللی خود پاکستان را تحت فشار قرار دهد.
نکتهی آخر اینکه ،فرصتی را که افغانستان در دوازده سال گذشته
در اختیار داشت ،آرام آرام میتوانست جایگاه استراتژیک پاکستان را
در معادالت جهانی و در نوع نگاه امریکا نسبت به منطقه و جهان ،از
آن خود کند .اما از این فرصتها استفادهی درستی صورت نگرفت،
روابط ما به شکل درست با متحدان غربی ما مدیریت نشد .حاال هم
کم و بیش فرصت باقی مانده است .چالش اصلی دولت جدید این
است که آیا میتواند با جهان ،با غرب و با امریکا نوعی رابطهای
را تعریف کند که آنها در آینده ما را از چشم پاکستان نبینند؟ یا
به این باور برسند که افغانستان میتواند یک متحد استراتژیک
باشد که اگر پاکستان هم در آینده روابطش با غرب دچار تنش
میشود ،حداقل افغانستان را به عنوان متحد نزدیک در منطقه با
خود داشته باشند .اینها همه مسایل مهمی هستند که به مهارت
و واقعبینی سیاستمردان در آینده بستگی دارند .به نظر میرسد
افغانستان در دورهی ریاست جمهوری داکتر اشرف غنی در سیاست
خارجی خود وارد یک فاز جدید و متفاوت خواهد شد؛ زیرا ایشان از
از اقتضائات روابط پیچیدهی جهان امروز ،فهم و مطالعهی درست
دارد .در سنخرانی روز تحلیف نیز سیاست خارجی خود را در پنج
حلقه بهطور درست تشریح کرد که نمایانگر روشنبینی سیاسیشان
در روابط بینالمللی بود.
ولی من به پاسخ اصلی نرسیدم .چرا دکتر غنی در
سخنرانی خود هیچ اشارهی مشخصی به این مسأله
نداشت و...
به کدام مسئله .به مسئلهی روابط با پاکستان؟
بلی!
تا جایی با شما موافقم؛ اما توجه دارید که اولین حلقهی سیاست
خارجی ایشان که در سخنرانی مراسم تحلیف تشریح شد ،حلقهی
کشورهای همسایه بود .پاکستان یکی از کشورهای مهم همسایه
است .شاید وقت ایجاب نمیکرد که تمام اجزای حلقههای سیاست
خارجی ایشان با تفکیک تشریح میشدند .شاید هم رییس جمهور
زمان بیشتر نیاز داشته باشد تا در مورد اجزای حلقات مختلف
سیاست خارجی خویش به شکل جداگانه بحث نماید؛ زیرا این کار
مستلزم فکر و مشورهی بیشتر ،بعد از احراز مقام ریاست جمهوری
است.
سپاس از شما! گفتنی دیگری اگر داشته باشید!
برای شما آرزوی موفقیت میکنم.
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نوبت کرزی

بدون شک ،کرزی به این دلیل قدرتمند بود که قدرتمندترین بازیگران در عقبش
قرار داشتند .ارتش ایاالت متحده از کرزی حمایت میکرد .آنان به کرزی کمک کردند
که بعضی از چهرههای دردسرساز را کنار بزند و تعدادی دیگر را به اطاعت از خود مجبور
سازد .جنگساالر قدرتمند ،اسماعیل خان ،که غرب افغانستان را قلمرو خاص خودش
میدانست ،بر اثر یک خیزش مسلحانهی محلی تضعیف شد و بعد قناعت داده شد که مقام
یک وزارت در کابل را بپذیرد و به این ترتیب ،از سنگرش کنار زده شد .مردم افغانستان
فهمیده بودند که تضعیف او توسط ایاالت متحده طراحی شده بود .رهبران این خیزش
محلی بعدها به من گفتند که آنان خواست ایاالت متحده را به اجرا درآوردند .زمانی که
اسماعیل خان ،در بحبوحهی این بحران ،به زلمی خلیلزاد ،سفیر امریکا در افغانستان زنگ
زد و از او پرسید که چه کار کند ،من با او یکجا نشسته بودم.
کرزی چهرههای ناخوشآیند را با خود نزدیک نگهداشت؛ چون او به قدرت سیاسی و
شبهنظامیانی که آنها به حیث رهبران گروهها زیر فرمان داشتند ،نیاز داشت .عبدالرب
رسول سیاف ،یکی از این افراد بود .سیاف یک پشتون باابهت است که باالتر از شش
ُفت قد و سینهی پهن دارد .بهخاطر خونریزیهایی که مجاهدین زیر فرمانش مرتکب
شدهاند ،شهرت وحشتناک دارد .گروههای حقوق بشری نیروهای او را به ارتکاب قتل
عامها در دههی  1990متهم میکنند .او که استاد شرعیات است ،در مصر تحصیل کرده
و میتواند به عربی صحبت کند ،همراه با برهانالدین ربانی ،یکی از اعضای بنیانگذار
یک جنبش اسالمگرا در سال  1973میالدی در افغانستان است .او با گروههای جهادی
عرب روابط نزدیک داشت؛ اما توسط طالبان تهدید شده بود و در برابر آنان جنگید .پس از
 ،2001سیاف توانست با گرفتن رای از منطقهی اصلیاش ،پغمان ،وارد پارلمان افغانستان
شود .کرزی معموال با او و دیگر رهبران جهادی مهم در بارهی مسایل سیاسی ،مانند
رابطه با غرب و مذاکره با طالبان ،مشورت میکرد .از کرزی بهخاطر احترامش به سیاف
و نفوذ او در حکومتش ،انتقادهای بسیاری شده است؛ چون سیاف از سال  2001بدینسو
نیز ،متهم به غصب زمین و جنایتهای شبهمافیایی است .منتقدان ادعا میکنند که نفوذ
این جنگساالران از تطبیق هرگونه عدالت انتقالی بهخاطر جنایتهای جنگی در جریان
سی سال در افغانستان ،جلوگیری کرده است .بهجای برطرف کردن این موانع و از میان
برداشتن اینگونه معافیتها و فسادها ،شورای ملی افغانستان قانون عفو رهبران سیاسی
درگیر در جنگهای داخلی را تصویب کرد که بعدها کرزی نیز بر آن امضا کرد.
سیاف در صف اول کسانی قرار داشت که فشار وارد میکردند این مسوده ،تصویب
شود .بیان و دانش او در بارهی علوم اسالمی خیلی باالتر از رییس جمهور بود و معموال
میتوانست کرزی از خود جوانتر را متقاعد کند .در یک نگاه بزرگتر ،میتوان گفت که
سیاف بر شبکهی قدرتمندی از هوادارانش فرمان میراند و برای کرزی که بتواند قدرتش
را نگهدارد ،مهم بود ،نه حقوق بشر.
به همین دلیل ،کرزی مارشال فهیم را در انتخابات سال  2009به حیث معاون اول در
کنارش آورد .زیر فشارهای بینالمللی ،در سال  ،2004کرزی مجبور شده بود که فهیم را
بهخاطر ارتباطاتش با شبهنظامیان مسلح ،همراه خود در انتخابات برنگزیند .اما این بار ،این
دو خانواده با هم روابط تجارتی داشتند .برادر فهیم ،حصین فهیم ،یکی از همکاران تجارتی
برادر کرزی ،محمود کرزی ،بود .هردوی آنان از سهامداران کابلبانک بودند .در سال
 ،2010صدها میلیون دالر از این بانک ناپدید و به بزرگترین رسوایی مالی افغانستان تبدیل
شد .پیش از افشای رسوایی کابلبانک و زمانی که کار بانک سود و رونق داشت ،محمود
کرزی برادرش را قناعت داد که بار دیگر از فهیم بخواهد برای انتخابات ریاست جمهوری
سال  ،2009معاونش شود .با آنکه اکثر مردم افغانستان فهیم را نمیپذیرفتند ،او هنوز هم
پول و قدرت کافی در اختیار داشت تا بتواند برای کرزی رای بیاورد و پشتوانهی نامزد اصلی
اتحاد شمال ،عبداهلل عبداهلل ،را تضعیف کند .مهمتر از آن برای کرزی این موضوع بود که
اگر فهیم از قدرت بیرون میماند ،میتوانست برای او بیشتر از دیگران دردسرساز باشد.
یک زن که نامزد انتخابات پارلمانی بود ،به من گفت که او از کرزی پرسید که چرا فهیم
را پس از آنکه موفقانه کنار زده شده بود ،بار دیگر به حیث معاونش انتخاب کرد .کرزی
در پاسخ او گفته بود که تعداد زیادی از جهادیان پشتیبان فهیم بهخاطر برکنار شدن فهیم
ناراحت بودند و برای او مشکل ایجاد میکردند .بدون شک ،در سالهایی که فهیم از قدرت
بیرون بود ،جنایت ،اختطاف و یاغیگری در پایتخت بهسرعت افزایش یافته بود و پس از
جابهجا شدن او به حیث معاون رییس جمهور ،بخش بزرگی از این جنایتها و اختطافها
کاهش یافت .کرزی رقیبان او را نیز به زیر چترش میآورد ،اما او نیز چنین میکرد.
کرزی زمینه را برای بازگشت جنرال دوستم نیز فراهم کرد .این بیرحمترین جنگساالر،
میتوانست رای مردمان ازبیک و ترکمن را برای کرزی تضمین کند .در سال ،2008
دوستم یک مرد بیمار و بیکاره بود که از بیماری شکر رنج میبرد و به الکول معتاد بود.
جنرال دوستم برای حفظ تسلطش بر حزب جنبش ملی و قوم در اقلیت ازبیک ،رقیبان
سیاسی خود را لتوکوب و با آنان بدرفتای میکرد .حتا افراد خود او از این رفتار دوستم

سیاف در صف اول کسانی قرار داشت که فشار وارد میکردند این مسوده،
تصویب شود .بیان و دانش او در بارهی علوم اسالمی خیلی باالتر از رییس
جمهور بود و معموال میتوانست کرزی از خود جوانتر را متقاعد کند.
در یک نگاه بزرگتر ،میتوان گفت که سیاف بر شبکهی قدرتمندی از
هوادارانش فرمان میراند و برای کرزی که بتواند قدرتش را نگهدارد ،مهم
بود ،نه حقوق بشر.
به همین دلیل ،کرزی مارشال فهیم را در انتخابات سال  2009به حیث
معاون اول در کنارش آورد .زیر فشارهای بینالمللی ،در سال  ،2004کرزی
مجبور شده بود که فهیم را بهخاطر ارتباطاتش با شبهنظامیان مسلح،
همراه خود در انتخابات برنگزیند .اما این بار ،این دو خانواده با هم روابط
تجارتی داشتند .برادر فهیم ،حصین فهیم ،یکی از همکاران تجارتی برادر
کرزی ،محمود کرزی ،بود .هردوی آنان از سهامداران کابلبانک بودند .در
سال  ،2010صدها میلیون دالر از این بانک ناپدید و به بزرگترین رسوایی
مالی افغانستان تبدیل شد .پیش از افشای رسوایی کابلبانک و زمانی که
کار بانک سود و رونق داشت ،محمود کرزی برادرش را قناعت داد که بار
دیگر از فهیم بخواهد برای انتخابات ریاست جمهوری سال  ،2009معاونش
شود .با آنکه اکثر مردم افغانستان فهیم را نمیپذیرفتند ،او هنوز هم پول
و قدرت کافی در اختیار داشت تا بتواند برای کرزی رای بیاورد و پشتوانهی
نامزد اصلی اتحاد شمال ،عبداهلل عبداهلل ،را تضعیف کند .مهمتر از آن برای
کرزی این موضوع بود که اگر فهیم از قدرت بیرون میماند ،میتوانست
برای او بیشتر از دیگران دردسرساز باشد.

مصئون نبودند .پس از آنکه دوستم یک رقیب سیاسی خود را در خانهاش در کاب ل
نزدیک بود به قتل برساند و پولیس قصر کوچک مرمرین او را محاصره کرد ،ترکیه
او را به خارج از کشور انتقال داد تا اوضاع به حالت عادی برگردد .کرزی نمیخواست
دوستم را بازداشت کند ،اما از دید متحدان غربی کرزی و مقامهای ملل متحد ،او بارها
و بیش از اندازه پایش را از حدود خود فراتر نهاده بود.
کرزی چند روز پیش از انتخابات  ،2009دوستم را پس آورد تا برگشتش را اعالم
کند و به هوادارانش بگوید که به کرزی رای بدهند .کرزی به دوستم مقام تشریفاتی
رییس ارکان سر قومندانی اعالی قوای مسلح و یک دفتر در داخل قصر داد که دوستم
بهندرت از آن استفاده میکرد .در برابر این تصمیم کرزی ،از سوی دولت امریکا،
اعتراض اندکی شد .دولت ترکیه ،همکار وفادار و کارآمد در ائتالفِ به رهبری ایاالت
متحده ،برای او چانهزنی سیاسی (البی) کرده بود .با آنکه افراد مسلح آنان منحل شده
بودند ،اشخاصی مانند سیاف ،دوستم و فهیم میتوانستند بر لشکری از هوادارانشان
که شامل جنگجویان پیشین ،دانشجویان و فعاالن حزبی میشدند ،اتکا کنند .آنان
میتوانستند هم دردسر ایجاد کنند و هم رای فراهم کنند .از نگاه سیاسی ،کرزی به این
افراد ضرورت داشت و او هر آنچه را که احساس میکرد برای ماندنش در قدرت الزم
است ،انجام داد .با وجود آنکه کرزی پشتیبانی نخبگان تحصیلکرده و اصالحطلبان
و طبقهی متوسطِ در حال افزایش را از دست داد ،توانست برندگیاش را در انتحابات
تضمین کند.

این برادر افغان ما میخواست ،چون معتقد بود خواستن توانستن است .اما در
تمام سالهایی که پشت سر گذاشت ،فقط یک راز بزرگ را کشف کرد :اینکه
خواستن توانستن است ،وقتی که بخواهی آدم بدی باشی .اما اگر بخواهی یک
چیز خوب از خودت بسازی ،خواستن اصال توانستن نیست.
میخواست ،بد رقم میخواست ،که برای سرطان درمانی نهایی پیدا کند .با
خود میگفت :میخواهم بیماران سرطاندار پیش من بیایند و من از جیب
خود یک قرص خاکستری مرموز بیرون بیاورم و به آنان بدهم .فردا به من
خبر بدهند که اقارب آن بیماران آمدهاند که مرا ببینند .بروم و ببینم که آنان
گریه میکنند و میگویند« :مریض ما جور شد .عمر دوباره یافت .ای خدا! تو
چه کار کردی ای چنار؟! ای اوختاد! ای شابوت!» مردم از بس خوشحال اند،
هیچ نمیفهمند که چه میگویند .با این خطابها سعی میکنند به این برادر
اصطالح مردمی که هنر نزد آنان است و بس ،کارش
افغان بفهمانند که به
ِ
خیلی درسته.
این برادر افغان این را میخواست .اما هرچه خواست ،چنین اتفاقی نیفتاد.
خواستن توانستن نبود .نه او آن دوای خاکستری را کشف کرد و نه کسانی
که سرطان داشتند ،هرگز نزد او آمدند و شفا یافتند .خیلی ناامید شد .عقده
برش داشت .یک روز خواست که عقدهی خود را به طریقی خالی کند .گفت:
«نمیخواهم آدم خوبی باشم .میخواهم آدم بدی باشم که خلق از دستم به
فغان بیاید» .در همین راستا نگاهی به شکم خود نمود و فورا خواست مرغ
همسایه را بدزدد و ذبح شرعیاش کند و بپزدش و نوش جان و الخ .به همین
خاطر ،اول رفت به بازار و مقداری گشنیز و مرچ و سیر و پیاز و چاشنی کباب
خرید .بعد به خانه آمد و کرمیج والیبال خود را پوشید و بندش را محکم بست.
نمیخواست در عملیات تعقیب مرغ در پیش حویلی همسایه مشکلی پیش
بیاید .از دروازهی حویلی خود بیرون آمد .با خود گفت« :میخواهم همان
خروس سرخ تاجدار در این دور و برها باشد که به حسابش برسم» .و منظورش
از رسیدن به حساب ،همان کباب کردن بود .هنوز فعل این جمله را کامل ادا
نکرده بود که دید آن خروس زیر درخت توت ایستاده و مشغول تماشای افق
است .یکبار دیگر بند کرمیج خود را محکم کرد .دو-سه بار با خشونت ترق
تروق گردن خود را کشید .کف دستهای خود را بههم مالید و لب خود را گزید.
انسانها معموال مراحل مقدماتی شکار خروس را اینگونه طی میکنند و این
برادر افغان نیز انسان بود و نتیجهی منطقیاش این میشود که او نیز اینگونه
آماده میشد .حرکت کرد .خودش را نیمه خم کرد و دایرهی بزرگی را برگرد
خروس مذکور فرض کرد .در همین دایرهی فرضی شروع کرد به گام برداشتن.
هر بار دایره را تنگ تر میکرد .خروس همچنان ایستاده بود و چشم از افق
برنمیداشت .خدا میداند او چه میخواست و معلوم نبود خواستن برای او
توانستن بود یا نه .سرانجام ،برادر افغان ما در دایرهای بر گرد خروس میچرخید
که نیم متر بیشتر قطر نداشت .باز هم نزدیکتر شد .حاال پاچهی تنبانش به
دم خروس مالیده میشد .ناگهان مثل یک شیر خم شد و به سینهی خروس
چنگ انداخت و بادست چپ بالهایش را محکم گرفت .خروس تکان نخورد
و حتا نگاه خود را از افق برنداشت .خروس را بغل کرد و به درون حویلی خود
برد .خروس خاموش بود .حتا قیغ نمیکرد .دل برادر افغان ما بد شد .احساس
میکرد که خروس به او خیانت کرده ،چرا که او میخواست خروس مذکور را
در یک عملیات پیچیده به دست بیاورد؛ اما معلوم شده بود که اگر او با دهل
و سرنا هم به طرف شکار خود میرفت ،فرقی نمیکرد .عصبانی شد .کارد را
آورد و در ظرف نیم دقیقه گردن خروس را برید .اما هنوز پوستش را نکنده بود
که دهها نفر از مردم قریه با مردان همسایه و پولیس ولسوالی به حویلیاش
ریختند و او را مستقیما به محبس بردند .شایعه شد که این برادر افغان ما یک
سیت کامل طال را نیز از خانهی همسایه دزدیده و قاتل هفت نفر از پیرمردان
قریهی مجاور هم هموست .روزگارش اینگونه سیاه شد .با خود میگفت:
«واو! به این میگویند خواستن توانستن!»

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Sakhidad Hatif

این روزها نام «عید غدیر» را در فیسبوک زیاد میبینیم.
گفته میشود ،در این روز پیامبر اسالم جانشین خود را
تعیین کرد و به مردم گفت که پس از او علی امام و
پیشوایشان است.
فرض کنید همین طور بوده باشد .حاال این چرا برای ما عید است؟ من این را از سر عناد
با مذهب نمیپرسم .انگیزهی این پرسش این واقعیت است که ما نمیتوانیم بهصورت
همزمان هم عید غدیر داشته باشیم و هم تمنای دموکراسی و انتخابات آزاد.
یکی از پاسخهایی که به این سخن میتوان داد ،این است که مسایل آن زمان را باید
با معیارهای همان زمان ارزیابی کرد .ولی این پاسخ مغالطهای بیش نیست .باالخره این
«عید» و تجلیلِ آن چیزی هم در بارهی تفکر امروزین ما میگوید .ما در دیگر عرصهها،
خیلی منطقیتر عمل میکنیم .مثال اگر از کسی بپرسید که چرا در این سالها گندم
نمیکارد ،به شما خواهد گفت که گندم حاصل چندانی نمیدهد ،قیمتش نازل است و
بازار فروش خوبی ندارد .به همین خاطر ،بهجای گندم ،مثال کچالو میکارد که سود
بیشتری میدهد .این برخورد منطقی هست و عبور از یک فاز زراعتی بیحاصل به
فاز زراعتی سودآور را نشان میدهد .چرا ما نمیتوانیم با عید غدیر هم اینگونه برخورد
کنیم؟ ممکن است عید غدیر و منظومهی فکری نگهدارندهاش تا فالن وقت خوب یا
کارآمد و مفید بوده باشد (به فرض)؛ حاال که ما به هنجار فکری و سیاسی دیگری
عبور کردهایم ،این عید را هم پشت سر میگذاریم؛ چون نگهداشتنش قابل دفاع نیست.
مگر ما نمیگوییم که سیستم حکومت خاندانی و میراثی غلط است؟ مگر ما نمیگوییم
که هیچ حاکمی حق ندارد در غیبت انتخابات آزاد و مردمی برای خود جانشین تعیین
کند؟ مگر ما نمیگوییم که آنچه باید تعیین کننده باشد ،رای مردم است؟ اینها را
میگوییم و ازشان دفاع میکنیم .خوب ،معنای این وضعیت این است که ما وارد یک
هنجار بسیار متفاوت فکری-سیاسی شدهایم .یعنی بهجایی عبور کردهایم که از ما
میطلبد موضع خود در برابر بسیاری از اعتقادات کهن روشن کنیم .ورود در دایرهی این
هنجار جدید شوخی نیست .جهان غرب را زیر و زبر کرد .ما چه خیالی در سر داریم؟ فکر
میکنیم هم پای صندوقهای رای برویم و هم پای َعلَم غدیر سینه بزنیم؟


Malek Sitez

ن مرگبار!
کمیننشستگا ِ
ریفرم و اصالحات در جامعهای که سخت درگیر فساد
و اختالس است ،قربانیهای مرگباری را در پی دارد.
کمیننشستگان در گام نخست ،میکوشند تا رهبران
سیاسی این ریفرمها را حذف کنند .تجارب جهانی ،بهویژه تجارب کشورهای اصالحطلب
افریقایی ،چنین روزگار اندوهگینی را به بار آورده است.
وقتی رییس جمهور احمدزی میگوید که اگر مُرد ،در کنار مقبرهی سید جمالالدین
افغان به خاکش بسپارند ،نشانگر این شناخت دقیق وی ،از پیشمرگان راه مبارزه با
مافیا در کشور است .این کمیننشستگان ،سه گونهاند :مافیای پولی ،مافیای سیاسی و
مافیای بینالمللی .هر سه ،هدف یکسانی را در پیش دارند :حذف ریفرم و رهبران
اصالحطلب.
راه برونرفت ،فقط ایجاد تیم واحد و سخت بااعتماد به ارزشهای ریفرم است که رییس
جمهوری ،آنرا در پیش گرفته است .در غیر آن ،شاهد پایان غمانگیزی خواهیم بود.


محمود بلیغ

سه هفته است که «بال» و «آفت» تبریکی به این کشور
نازل شده است .تبریک رییس صاحب جمهوری ،تبریک
معاون صاحبان رییس جمهوری ،تبریک رییس صاحب
اجرائیه ،تبریک معاون صاحبان اجرائیه ،تبریک وزیر
صاحبان ،تبریک معین صاحبان ،تبریک والی صاحبان ،تبریک رییس صاحبان ...تبریک
آبدارچی ریاست امو ِر بیکاری روستای دارقوزآباد سفلی ،...تبریک عید قربان ،تبریک
عید غدیر ،تبریک والدت امام دهم ،تبریک والدت پسر نوزدهمِ اما ِم هفتم ...تبریک
حاجی صاحبان و...
کسی که این ممکلت را نشناسد ،فکر میکند اینجا چقدر گل و بلبل است .اصال بهشت
آرزوهاست .گویا مردم هیچ مشکلی ندارند و صبح تا شام فقط بابت خوشیهایشان
بههم تبریک میگویند! بابا بیخیال این همه تبریک! کشوری با این درجه از فقر و
مصیبت و پریشانی و بدبختی که نیاز به این همه تبریک و تهنیت ندارد.
جای این همه تبریک و تمجید ،کمی کار کنید تا گرهی از گرههای کور این ممکلت
گشوده و نانی در دسترخوان گرسنهای گذاشته شود.


Jafar Rasouli

حدود دو هفته پیش ،مهمانی در اقامتگاه جنرال کنسولی
به افتخار عالیجناب وزیر امور خارجه که برای شرکت در
اجالس ساالنهی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به
نیویورک آمده بود ،ترتیب داده شد .تعدادی از دیپلماتهای
افغانستان در نیویورک و بهخصوص عالی جناب داکتر ظاهر طنین ،نمایندهی دایمی
ت زیادی از شب باهم بودیم .اول،
افغانستان در سازمان ملل متحد نیز حضور داشتند .ساعا 
صحبتها رسمی بودند .کم کم وطنی شدند .جناب وزیر و سفیر گفتند که نوشتههایت را
میخوانیم .وزیر فرمود :کتاب سیاست خارجی و توسعهنیافتگیات را خواندم؛ اما باید یک
سفر به آسیای میانه داشته باشی تا کمبودهای این کتاب را خود درک کنی .بیشترین بحث
بر سر افغانهای خارج از افغانستان متمرکز گردید .دو دیدگاه مطرح شدند :من با قاطعیت
از تابعیت دوگانه و حفظ پیوندشان با سرزمین آبا و اجدادیشان دفاع کردم .گفتم که قانون
فعلی میگوید که فرزند زاده شدهی یک افغان در خارج ،اگر بعد از سن  ۱۸سالگی تابعیت
افغانستان را اخذ نکند ،دیگر افغان نیست .گفتم که این قانون باید تغییر کند .نسل دهم
یک افغان در خارج اگر روزی مایل به خدمت به افغانستان باشد ،باید بتواند بدون مانع
قانونی خدمت نماید .نظر دیگران را در مجلس که از دیدگاه من حمایت کردند یا مخالفت،
یا دیدگاه دیگری داشتند ،در این یادداشت ذکر نکردهام .به خاطر اینکه آنها مقامات مهم
رسمی برحال هستند؛ من به خود حق ندادم که دیدگاهشان را بدون اجازه بازتاب دهم.

آیابهرسطانبیشازحدتوجهمیشود؟
دکتر توبی ماهر ،بنیاد بیماریهای ریوی بریتانیا

طی سالهای اخیر فعالیت نهادهای جدید ،تعیین
اهداف زمانبندی شده و مشخص ،راهاندازی
کارزارهای گوناگون و اختصاص بودجهی بی شتر
به شکلی پیوسته معالجه و درمان سرطان را
بهبود بخشیده و در نتیجه طول عمر افراد مبتال
به این بیماری را افزایش داده است.
اما دکتر توبی ماهر ،از متخصصان بنیاد
بیماریهای ریوی بریتانیا م یگوید ،با وجودی که
تمام تالشهای دولت ،وزارت بهداشت و بخش
خدمات درمانی کشور در مبارزه با بیماری سرطان
بسیار مثبت است؛ اما سایر بیماریهایی که موارد
بروز و تلفات ناشی از آنها نیز به اندازهی سرطان
است را نباید فراموش کرد و به آنها باید اولویت
بی شتری داد.
در سالهای اخیر ب رای تشخیص بهتر سرطان،
درمان آن و حمایت از بیماران و پژوهشهای
مربوط به آن به درستی تالشهای زیادی صورت
گرفته است .به عنوان مثال ،دولت بریتانیا اخی را
اعالم کرد که  ۱۶۰میلیون پوند دیگر به صندوق
داروهای ضدسرطان پرداخت خواهد کرد که پول
مورد نیاز ب رای داروهای بسیار گرانقیمت جهت
معالجهی سرطان را تأمین م یکند .این مبلغ
اضافه بر مجموعهی بودجهی  ۴۰۰میلیون پوندی
است که دولت سال گذشته اعالم کرد.
طی  ۱۲سال گذشته حدود چهار میلیارد پوند در
پژوهشهای مربوط به سرطان سرمایهگذاری شده
و همزمان اختصاص بودجههای چند صد میلیون
پوندی به کارزارهای اطالعرسانی ،به آگاهی مردم
و در نتیجه تشخیص سریعتر این بیماری کمک
شایانی کرده است.
نهادی تحت عنوان «شبکهی اطالعاتی سرطان»
که اکنون یکی از ادارات خدمات بهداشت عمومی
این کشور است ،ب رای بهبود استانداردهای معالجه
و نگهداری از بیماران سرطانی تأسیس شده است.
عالوه بر این ،نهاد دیگری ب رای بررسی و اجرای
راهبردهای مؤثرتر در حوزهی بالینی مبارزه با این
بیماری راهاندازی شده است .همهی این اقدامات
مفید و مثبت هستند.
به همان اندازه ویرانگر
سرطان شامل گروهی از وحشتناکترین

بیماریهاست .بریتانیا در زمینهی مقابله با
سرطان و درمان این بیماری از سایر کشورهای
اروپایی و امریکا عقبتر است .بناب راین ،انجام
تمامی اقدامات امکانپذیر ب رای مقابله با این
بیماری کامال درست و بهجاست .اما آیا این
عادالنه است که تمام اقداماتی که تا کنون به آن
اشاره شد ،در مورد سایر بیماریها صورت نگیرد؟
بهخصوص که تعداد دیگری از امراض از سرطان
کشندهتر و طول عمر بیماران مبتال به آنها
بسیار کمتر است.
به عنوان مثال ،یکی از حوزههای اصلی کار
من را در نظر بگیرید :فیبروز ریه به دلیل
ناشناخته (idiopathic pulmonary
 ،)fibrosisبیماری بسیار وحشتناکی که
بهطور پیشرونده بافت ریه را از کار م یاندازد ،تا
جایی که دیگر فرد قادر به تنفس نخواهد بود.
تعداد مبتالیان به این بیماری در بریتانیا هر سال
پنج درصد افزایش م ییابد .اکنون تلفات ناشی
از این بیماری ساالنه پنج هزار نفر بی شتر از
قربانیان سرطان خون است .این بیماری با سرعت
بسیار زیادی پیشرفت م یکند و اکثر افراد مبتال
به آن معموال سه سال بعد از تشخیص ،به دلیل
از کار افتادن ریه جان خود را از دست م یدهند.
اکثر بیماران مبتال به فیبروز ریه و اعضای
خانوادههای آنها احساس م یکنند که به حد
کافی به این بیماری توجه نم یشود .این بیماری
درست به اندازهی سرطان وی رانگر است .اما با
این وجود ،به بیماری فیبروز ریه به نسبت انواع
سرطان که تلفات مشابهی دارند ،از جمله سرطان
خون ،اهمیت یکسانی داده نشده است.
تشخیص دیر
سال گذشته دولت فقط  ۶۰۰هزار پوند ب رای
فیبروز ریه سرمایهگذاری کرد؛ در صورتی که این
رقم ب رای سرطان خون حدود  ۳۲میلیون پوند بود
که از منابع گوناگون تأمین شد .می زان آگاهی در
مورد این بیماری نیز بسیار کمتر است .اکثر مردم
در مورد سرطان شنیدهاند؛ ولی بسیاری از افراد
و حتا دست اندرکاران بخش بهداشت هی چگاه
چیزی در مورد بیماری فیبروز ریه نشنیدهاند.
برخالف بیماریهای سرطان ،در مورد فیبروز ریه
هیچ نهاد هماهنگ
کننده یا مرکز
راهبردی ب رای نظارت
استانداردهای
بر
معالجه و کارهای
بالینی مربوط به
این بیماری تأسیس
نشده است .به عنوان
مثال ،حتا معرفی
«اضط راری» یک

بیمار مبتال به فیبروز ریه ب رای معالجهیا جراحی
ممکن است سه ماه طول بکشد .در صورتی که
چنین مواردی در مورد بیماران سرطانی معموال
کمتر از دو هفته خواهد بود.
به همین خاطر ،در اکثر موارد بیماران مبتال
به فیبروز ریه از تشخیص دیرهنگام ،مراقبت
نامناسب و ناپیوسته ،اطالعات ناکافی و حتا
نادرست در مورد بیماری ،گزینههای درمانی
محدود و فقدان یک مراقبت مناسب در آستانهی
مرگ رنج م یبرند .و به همهی اینها باید افزود
که هنوز جامع هی پزشکی نم یداند که چه چیزی
باعث بروز بیماری فیبروز ریه م یشود ،چه رسد به
دانستن راههای معالجهی این بیماری.
تأیید سایر پزشکان
در نهایت باید درک کرد که بیماریای که من
شرایط آن را توضیح دادم ،تلفات جانی دارد .با
وجودی که می زان مرگ ناشی از سرطان خون
طی  ۴۰سال گذشته در بریتانیا  ۲۰درصد کاهش
یافته ،موارد ابتال به فیبروز ریه تقریبا شش ب رابر
شده است.
هرچند شنیدن چنین حرفهایی تکاندهنده است؛
ولی وقتی که بیماران من م یگویند« ،آرزو داشتند
سرطان م یگرفتند» ،منظور آنها را بهخوبی درک
م یکنم .فیبروز ریه یکی از مهمترین موارد از
بیماریهایی است که به آن توجه نم یشود؛ ولی
به هی چوجه تنها مورد نیست.
اطمینان دارم که بسیاری از پزشکان که در
عرصهی معالجهی بیماریهای دیگر فعالیت
م یکنند ،مطالب این مقاله را تأیید م یکنند.
آنها نیز از خود م یپرسند که چرا آن دسته از
بیماریهایی که آنها با آن سروکار دارند ،با وجود
همان می زان ابتال ،همان سرعت در پیشرفت و
همان می زان مرگومیر ،به اندازهی سرطان مورد
توجه قرار نم یگیرند.
بدیهی است که سرطان یک بیماری وحشتناک
است و ب رای مقابله با آن ما باید هر آنچه را
که در اختیار داریم ،انجام دهیم .اما ب رای هزاران
بیمار مبتال به بیماریهای خوفناک دیگر و
اعضای خانوادههای آنها این بسیار ناعادالنه
است که بیماری آنها چون به اندازهی سرطان
شهرت ندارد ،همان حد از توجه و اولویت افتاده
است.
تمرکز دولت ،بخش خدمات درمانی و سایر
نهادهای فعال در زمینهی بهداشت عمومی باید
کمک کردن به تمام مردم ب رای برخورداری از یک
زندگی طوالن یتر ،سالمتر و شادتر باشد .بناب راین،
نام بیماری که باعث مریض شدن و مرگ افراد
م یشود ،نباید روی می زان توجه و استانداردهای
درمان تأثیر بگذارد.
(ب یب یسی)
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منچسترسيتيبهدنبالجذبمدافعریالمادريد

پيگريني به مسئوالن منچسترسيتي توصيه
کرده است تا هر طور شده «په په» را به خدمت
بگي رند« .دیلی استار» دیروز گزارش داد که باشگاه
منچسترسیتی ،ب رای تقویت خط دفاع خود قصد
دارد تا با «په په» ،مدافع پرتگالی ریال وارد مذاکره
شود« .پیگرینی» ،مربی منچسترسیتی ،در فصل
 ،2010-2009سابقه کار کردن با په په در ریال را
دارد و به مسئوالن این باشگاه توصیه کرده تا
هر طور شده این مدافع را به خدمت بگی رند .در

تابستان گذشته ،حتا مسئوالن سیتی پی شنها د
 32میلیون یورویی ب رای خرید این بازیکن ارئه
دادند که از سوی ریال یها رد شد .اما تابستان آینده
با توجه به اینکه قرار داد په په در سال 2016
به اتمام م یرسد و هنوز مذاکرات بر سر تمدید
قرار داد بین او و ریال شروع نشده ،اوضاع کمی
متفاوت خواهد بود.
مدی ران سیتی بسیار امیدوارند که سال آینده
بتوانند این مدافع ارزشمند را جذب کنند.



آلکاسر :خوشحالم که کاستا هم گولزني کرد

مهاجم والنسيا در پايان بازي با لوکزامبورگ از
اينکه کاستا باالخره ب راي اسپانيا گول زد ،اظهار
خوشحالي کرد .یکی از ستارهیهای نوظهور در
تیم ملی اسپانیا« ،پاکو آلکاسر» ،مهاجم تیم
والنسیاست .او در همین بدو ورودش به تیم
ملی ،زننده سه گول ب رای الروخا بوده است.
آلکاسر در پایان بازی با لوکزامبورگ که به برتری
 0-4اسپانیا انجامید ،گفت« :واضح است که اگر
من االن در تیم ملی هستم بهخاطر عملکرد
خوبم در تیم باشگاهیم والنسیاست .از فرصتی
که نصیبم شد نهایت استفاده را بردم .اما اگر

من و دیگر مهاجمین ،گولی به ثمر م یرسانیم،
نتیجه همکاری خوب تیمی است .اسپانیا هم
اکنون در تمام ردههای سنی عملکرد خوبی دارد
و به همین دلیل ،معتقدم که آینده درخشانی در
انتظار ماست».
آلکاسر در مورد گولزنی کاستا گفت« :ب رای کاستا
خوشحالم .او را درک م یکردم .وقتی مهاجمی
روی نوار بدشانسی م یافتد ،بی شتر از همیشه به
حمایت هم تیم یهای خود نیاز دارد .در نهایت
او موفق به گولزنی شد و همه ما بخاطر او
خوشحالیم».



رد درخواست فيفا توسط مديران ریال مادريد

ریال مادريد به عنوان قهرمان اروپا بايد در جام
باشگاههاي جهان به ميزباني کشور مراکش
حاضر باشد .روز یکشنبه «فرناندو هیه رو»
و «امیلیو بوتراگنیو» ،به نمایندگی از باشگاه
ریال مادرید به مراکش سفر کردند .سفری که
به منظور بازدید از امکانات کشور مراکش به
عنوان میزبان جام باشگاههای جهان برنامه
ریزی شده بود .این مسابقات قرار است از روز
 13دسامبر در این کشور برگزار شود و ریال
به عنوان قهرمان اروپا در این مسابقات حاضر
خواهد بود .برنده بازی کروز آزول و نماینده
آسیا ،حریف ریال در این دوره از رقابتها خواهد

بود.
طبق اعالم نظر فیفا ،تمامی تیمها باید از روز
شروع مسابقات تا روز نهایی مسابقات که  9روز
به طول م یانجامد ،در مراکش حاضر باشند اما
نمایندگان ریال بصورت رسمی اعالم کردند که
ریال به دو دلیل نم یتواند این خواسته فیفا را
اجابت کند -1 :روز  13دسامبر ریال در اللیگا با
آلمریا بازی دارد  -2از نظر باشگاه ریال منطقی
نیست که این تیم ب رای انجام دو بازی 9 ،روز
در مراکش حضور داشته باشد.
حال باید ببینیم که پاسخ فیفا در مورد این
اظهارنظر مسئوالن ریال چه خواهد بود.



زوبي زارتا :مسي شايستهی تقدير در برنابئو است

مدير ورزشي بارسا ،در مصاحبه با کانال اسپورت
 ،3در مورد مسایل مختلف مربوط به بارسلونا
صحبت کرد .مهمان این هفتهی برنامهی «هت
تریک» کانال تلویزیونی «اسپورت  »3بارسلون،
مدیر ورزشی بارسا «آندونی زوبی زارتا» بود .او در
مورد مسایل مختلفی در این برنامه صحبت کرد.
چکیده این مصاحبه در زیر م یآید:
تقدیر از مسی در برنابئو بهخاطر شکستن رکورد
گولزنی در اللیگا
چنین مسایلی را در ورزشهای امریکایی یا
بسکتبال م یبینیم .خیلی کم پیش م یآید که
در فوتبال ،شاهد چنین چیزی باشیم .مسی از هر
لحاظ شایسته چنین تقدیری است .فکر م یکنم
با گولزنی او در مقابل ایبار و ریال ،در هر دو بازی
پیروز شویم و مسی هم در برنابئو رکورد بزند.
پیش از این ،شاهد تشویق شدن یک بازیکن
بارسا در برنابئو بودهایم.
خطای ماسکرانو روی نیمار در سوپرکالسیکوی
امریکای جنوبی
به هرحال ،این بازی فراتر از یک مسابقه فوتبال
بود .بازی ب رازیل و آرجانتین همواره حساسیتی
بیش از حد معمول دارد .نگران نیستم .ماسکرانو
انسان متواضعی است و آن خطا را عامدانه انجام
نداد .نیمار هم شخصیتی قوی دارد.
از دست دادن پنالتی توسط مسی در بازی مقابل
برازیل
فکر نم یکنم که روی او تاثیری منفی بگذارد.
در این مورد مطمئنم .او فصل گذشته دو بار
در برنابئو از روی نقطه پنالتی گول زد .زمین

ورزشگا پکن چندان خوب نبود .من با این زمین و
کیفیتش پیش از این آشنایی دارم .مسی همواره
سعی دارد تا به تیمش کمک کند.
همکاری عالی نیمار و مسی در این
فصل
مسی کمی عمقی تر بازی م یکند و نیمار نیز
بی شتر در فضاهای خالی جاگیری م یکند .و این
مسئله باعث شده که به خوبی یکدیگر را در
زمین پیدا کنند .ما مونیر و پدرو را هم داریم.
حریفان ،بازیهای ما را تحلیل م یکنند و ما
نم یتوانیم همواره به همکاری این دو بازیکن
خوشبین باشیم .باید بتوانیم در مواقع لزوم ،تغییر
تاکتیک بدهیم.
فرمالن  ،دنی آلوس و پدرو
فرمالن بهبود پیدا کرده اما دوست داریم او در
 100درصد آمادگی ب رای بارسا بازی کند .در مورد
آلوس هم هنوز چیزی اتفاق نیفتاده .در مورد
قراردادش با او صحبت کرده ایم و باید تا پایان
فصل صبر کنیم .محرومی تهای یوفا در مورد ما
هم در این قضیه تاثیر گذار است .ب رای پدرو هم
هیچ پی شنهادی به باشگاه نیامده است و او مورد
اعتماد کامل کادر مرب یگری قرار دارد.
والدس و کاسیاس
ب رای کاسیاس و دیگر اسطورههای فوتبال ،گاهی
اتفاقاتی م یافتد که مختص خودشان است .ب رای
مسی هم چنین روزهایی را شاهد بودهایم.
کاسیاس قدرت غلبه بر این بحران را دارد .در
مورد والدس هم باید بگویم که هیچ خبری از او
ندارم ،ولی ب رایش بهترینها را آرزو دارم.



پاسخ مسي به شايعهی بيمحلياش به کاکا

در پايان بازي آرجانتين و برزيل شايعه شد که
مسي حاضر به دادن پي راهنش به کاکا نشده
است .طبق اعالم تاتا مارتینو ،در بازی مقابل
هنگ کنگ ،مسی از روی نیمکت بازی را
شروع خواهد کرد و ترکیب کامال متفاوتی
نسبت به بازی با ب رازیل را شاهد خواهیم بود.

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

ورزش
ابراز عالقهی يووه
به معاوضهی ويدال و خوان ماتا

يوونتوس بيش از يک سال است که به جذب خوان ماتا اب راز
عالقه م يکند و معاوضه او با ويدال ،تنها راهحل آمدن اين
ستارهیی اسپانيايي به تورين است .یکبار دیگر نام «خوان
ماتا» به عنوان یکی از گزینههای خرید یوونتوس مطرح شد.
دیروز «کوریره دلو اسپورت» ،چاپ رم ،فاش ساخت که باشگاه
منچستریونایتد ب رای جذب «آرتورو ویدال» از یوونتوس ،حاضر
است تا خوان ماتا را به این باشگاه واگذار کند.
بیش از یک سال است که یوونتوس یها به خرید ماتا اب راز عالقه
م یکنند و حاال به نظر م یرسد که در این زمستان یا نهایتا
تابستان آینده ،باید شاهد یک معاوضه بزرگ بین دو باشگاه
ایتالیایی و انگلیسی باشیم .ویدال در دو بازی بزرگ یووه مقابل
میالن و رم ،از روی نیمکت بازی را مشاهده کرد و شب قبل از
بازی با رم نیز  126هزار یورو از سوی باشگاه جریمه مالی شد.
وضعیت اینهافیک اهل شیلی در یوونتوس چندان مساعد به
نظر نم یرسد؛ همانطور که ماتا پس از آمدن دی ماریا ،جایگاه
اصلی خود را در خطر م یبیند.


برلوسکوني:آنچلوتي
مشاور ويژهی ميالن است

مالک ميالن در مصاحبه با گاتزتا فاش ساخت که ب راي خريد
«ديگو لوپز» ،از آنچلوت ي مشاورهی ويژه گرفته است« .سیلویو
ب رلوسکونی» مدتهاست که مالکیت میالن را بر عهده دارد و
او بود که دوارن پ رافتخار میالن را پایه گذاری کرد .ب رلوسکونی
دیروز در مصاحبه با «گاتزتا دلو اسپورت» ،در مورد مسایل
مختلف مربوط به میالن صحبت کرد.
وی در مورد نقش آنچلوتی سرمربی حال حاضر ریال در خریدهای
این فصل میالن گفت« :آنچلوتی همیشه روابط نزدیکی با ما و
بخصوص گالیانی دارد .او همواره یکی از اصلی ترین مشاوران
ما در نقل و انتقاالت است و این فصل نیز در خصوص جذب
دیگو لوپز،منز و الکس ،از او مشاوره ویژه گرفتیم .او  8سال
مربی میالن بود و  5فصل نیز به عنوان بازیکن ب رای میالن
بازی کرد .این اصال چیز عجیبی نیست که او همچنان با ما در
ارتباط باشد».
مالک میالن در مورد جدایی بالوتلی و رفتنش به لیورپول گفت:
«از این اقدام تعجیب کردم .این مسئله خالف انتظارم بود و
فکر نم یکردم او میالن را ترک کند» .مسئلهی پایان ریاست
او بر میالن و جانشینی دخترش «باربارا» ،یکی از موضوعات
موردبحث این روزهای رسانههای ایتالیاست .وی در این مورد
عنوان داشت« :بلی .دخترم آمادگی جانشینی من را دارد و من به
این مسئله فکر کرده ام .او را کامال آماده انجام این کار م یبینم
و از او حمایت م یکنم».
در انتها ،ب رلوسکونی در مورد وضعیت نه چندان خوب این
روزهای میالن گفت« :تالش م یکنیم تا بهتر شویم .فاینل لیگ
قهرمانان فصل بعد در سن سیرو است و ما نم یتوانیم سال بعد
هم در اروپا و لیگ قهرمانان غایب باشیم .استارت بازگشت ما به
اروپا زده شده و به همین منظور خودمان را تقویت کردهایم .چرا
نباید رویای حضور در فاینل سن سیرو را داشته باشیم؟»


کروس :رونالدو
بهترينبازيکنجهاناست

توني کروس ،هافبک ریال مادريد عنوان کرد که رونالدو بهترين
بازيکن جهان است و ستارهی پرتگالي به جا افتادن او کمک زيادي
کرده است .رونالدو در فصل جدید ،در  11بازی  17گول به ثمر
رسانده و عملکرد خیره کننده ای داشته است .با وجود ترکیبی
کهکشانی ،کروس معتقد است که جو تیم مانند یک خانواده است
و رونالدو نیز بخشی از این خانواده محسوب م یشود .او گفت:
«معنای بازی کردن در تیمی که از لحاظ فردی کیفیت باالیی دارد
را متوجه شدهام .همه ی ما به هم دیگر احترام م یگذاریم و این
فوقالعاده است .در حال حاضر ،بازیکنی بهتر از رونالدو وجود ندارد.
او از جملهی بازیکنانی بود که از ابتدا حواسش به من بود و بسیار
انسان خوبی است .خوش شانس بودم که به باشگاهی آمدهام
که چنین استانداردهایی دارد .در مونیخ هم از ابتدای فصل ب رای
قهرمانی تالش م یکردیم و به همین خاطر ،ب هراحتی جا افتادهام.
از بازی کردن در مادرید لذت م یبرم ،با وجود اینکه بسیاری به من
اعتقاد ندارند .باشگاه مثل یک خانواده است و احساس م یکنم به
من اعتماد دارند» .کروس سپس راجع به شرایط زندگی در مادرید
گفت« :آسان نیست وقتی صحب تهای هم تیم یهایتان یا نصف
حرفهای مربی را متوجه نم یشوید .بخشی از حرفها را م یفهمم.
وقتی نوبت توجیه من و ب رنامههایم م یشود ،مربی به سراغ من
یزند».
م یآید و انگلیسی با من حرف م 

هدف میالن بازگشت به اروپاست

سیلویو ب رلوسکونی اعالم کرد که میالن
م یتواند زیر نظر اینزاگی به قله فوتبال اروپا
برگردد .میالن فصل گذشته به رده هشتم
سری آ رسید و رقابتهای اروپایی را از دست
داد .اینزاگی با این تیم در این فصل تاکنون
یازده امتیاز از  6بازی کسب کرده است و
ب رلوسکونی معتقد است که تا موفقی تهایی
که در انتظار این تیم است ،به کمی زمان نیاز
است.
وی اظهار داشت :در حال کار ب رای بازسازی
میالن هستیم .اکنون زمان بی شتری در
میالن دارم و جو بسیار خوبی در این باشگاه
حاکم است؛ یک سرمربی جدید به تیم

آمدهکه واقعا م یخواهد قهرمان شود و به
قدرت در ایتالیا ،اروپا و جهان مثل  30سال
گذشته بازگردد.
ب رلوسکونی ادامه داد :بازسازی تیم آغاز شده و
ما بی شتر از یوونتوس و رم بازسازی شدهایم.
هدف ما این است که به زودی به اروپا برگردیم.
من فکر م یکنم در فوتبال چرخههایی در
خصوص سالهای موفقیت؛ لحظههای توقف
و سپس بازگشت به پیروزی وجود دارد .اما باید
به هواداران اطمینان داد .تیم در حال حاضر
بسیار جنگنده است و به زودی به قدرت در
اروپا بازخواهد گشت .میالن یکشنبه آینده در
سری آ مقابل ورونا حاضر خواهد شد.



دلیلموفقیتمسیچیست؟

یک تحقیق علمی در دانشگاه بریتانیا ثابت
کرد تفاوت بازیکنان بزرگ دنیا با بازیکنان
آماتور تنها قدرت فیزیکی نیست که تفاوت
در پرکاری ذهن آنهاست .محققان دانشگاه
برونل بریتانیا دریافتند فرق فوتبالیس تهای
بزرگ دنیا با بازیکنان آماتور این است که
بازیکنان بزرگ قادر هستند در مواقع حساس
بازی ،قسمتهای بی شتری از ذهن خود را
فعال کنند و این عمل به بازیکنان کمک
م یکند تا در مقابل بازیکن مقابل واکنش
موفقی تآمیزی داشته باشند.
بر طبق این گزارش که به بررسی ذهنهای
فوتبالیس تهای دنیا پرداخته است ،ثابت شده
که ب رای مثال ممکن است بازی زیبای مسی
به دلیل ذهن پرکارش باشد .در این مقاله
که در ژورنال ورزشی و روانشناسی تمرین
چاپ شده است ،نتیجهگیری شده آن چه
یک بازیکن را از یک بازیکن دیگر متمایز
م یکند ،ذهن درگیر و پرکارش نسبت به
بازیکنان آماتور است که باعث م یشود این

بازیکنان به صورت غریزی در زمین مسابقه
واکنش مناسبی داشته باشند و کمتر فریب
بازیکنان حریف را بخورند.
در این پژوهش از  ۳۹بازیکن از سطح آماتور
تا حرفهای هنگام نزدیک شدن بازیکن به
توپ ،تست امآرای ( )MRIاز مغزی گرفته
شد .در این تست بازیکنی که توپ را حمل
م یکند ،سعی در فریب بازیکنی دارد که در
حال تست  MRIاست و این بازیکنان هر
یک واکنشهای مختلفی به این بازیکن ارائه
دادند .در نتیجهگیری از این آزمایش مشخص
شد آن چه بیش از انعطاف بدنی و آمادگی
جسمانی بازیکنان بزرگ دنیا را از بازیکنان
آماتور متمایز م یکند ،واکنشهای ذهنی این
بازیکنان است که باعث م یشود یک بازیکن
نسبت به یک بازیکن دیگر واکنش بهتری
داشته باشد .بازیکنان بزرگ دنیا دارای ذهن
پرکار و خالق هستند و این به آنها فرصت
م یدهد تا در کمترین زمان بهترین تصمیم
را در زمین مسابقه بگیرند.



ریال ،بارسا ،بایرن و چلسی
بزرگترینباشگاههایدنیاهستند

توگو با روزنامه ملی آلمان
تونی کروس در گف 
« »Die Weltدر خصوص زندگی در
اسپانیا و حضور در باشگاه ریال مادرید صحبت
کرد و اظهار داشت :بدون شک زبان بزرگترین
مشکل من است .وقتی عمده صحب تهای
همتیم یهایت را متوجه نشوی و نیمی از
توگوهای تیمی
صحب تهای مربی را در گف 
متوجه نم یشوید ،خیلی سخت است .به همین
دلیل روی زبان اسپانیای یام کار م یکنم .تاکنون
به خاطر بازیها ،اثاثکشی و مسایل دیگر زمان
زیادی نداشتم اما بسیاری از بازیکنان انگلیسی
یزنند و به همین دلیل احساس
را خوب حرف م 
تنهایی نمیکنم.
وی ادامه داد :برخی از صحب تهای آنچلوتی را
متوجه م یشوم و بناب راین کم و بیش م یفهمم
یزند .وقتی قرار باشد
درباره چه چیزی حرف م 
درباره کاری که من باید انجام بدهم صحبت
شود ،سرمربی بعد از صحب تهایش به سمت
من م یآید و وظایفم را به زبان انگلیسی
ب رایم تشریح م یکند .اسپانیای یها خیلی در
وقتشناسی سختگیر نیستند و راحتتر با این
قضیه کنار م یآیند.
بازیکن آلمانی ریال مادرید خاط رنشان کرد :اگر
دیر به تمرینات برسم ،قطعا باید جریمه پرداخت
کنم اما منظور من وقتشناسی در هر قراری
حتا بیرون از زمین فوتبال بود .باید این را متوجه
باشید که طرف مقابل کمی دیر م یرسد .در
اسپانیا این موضوع مشکلی ندارد .ناشناس
بودن غیرممکن است اما ب رایم مهم نیست .در
مادرید همهمه و شایعه در میان مردم بی شتر
از آلمان است .فوتبال ب رای اسپانیای یها خیلی

مهم است.
وی اضافه کرد :من م یدانم بازی کردن در تیمی
با این ستارگان بزرگ چه معنایی دارد .همه ما به
یکدیگر احترام م یگذاریم و روحیه حاکم بر تیم
فوقالعاده است .در حال حاضر هیچ بازیکنی
بهتر از کریستیانو وجود ندارد .او یکی از اولین
کسانی که بود که هنگامی که به این تیم آمدم،
به سمت من آمد و با من صحبت کرد .او انسان
خیلی خوبی است.
کروس گفت :خوششانس بودم که از یک
باشگاه بزرگ دیگر به مادرید آمدم .در مونیخ
عقیده باشگاه فراتر از به زمین رفتن و پیروزی
در مسابقات است .فصلی را شروع م یکنید تا
قهرمان شوید و این چیزی است که به حساب
م یآید .به همین دلیل نیازی نبود خیلی خودم
را با تیم هماهنگ کنم .بازی ب رای ریال مادرید
را دوست دارم .هرچند خیل یها اینگونه فکر
نم یکنند؛ اما این باشگاه خیلی شبیه به خانه
است .احساسم مثل این است که مردم به من
باور دارند .سرمربی هم که یکی از کسانی بود
که مرا به این باشگاه آورد ،به من باور دارد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بازی زیبا در
مادرید به اندازه پیروزی اهمیت دارد ،افزود :ما
در مادرید به دنبال کمال هستیم؛ اما مسئلهی
مهم پیروزی است .خوشحالم که این فرصت
را پیدا کردم تا چیز جدیدی را تجربه کنم .با
اینکه زمان کمی گذشته است اما احساس
م یکنم تصمیم درستی گرفتهام .مادرید ،بایرن،
بارسلونا و چلسی چهار باشگاه بزرگ در حال
حاضر هستند بناب راین فقط دوست دارم در میان
این باشگاهها بازی کنم.



والدس احتمال پيوستن به ليورپول را رد نکرد

مدير برنامههاي ويکتور والدس ،دروازهبان
سابق بارسلونا ،احتمال پيوستن گولر
اسپانيايي به ليورپول را رد نکرد .والدس
تابستان گذشته از بارسلونا خداحافظی کرد
ولی پس از مصدومیت شدیدی که گریبان
گیرش بود ،در تس تهای پزشکی موناکو رد
شد و به عنوان بازیکن آزاد ،بدون تیم ماند.
او حاال به حضور در لیورپول بسیار نزدیک

است و مدیربرنامههایش احتمال پیوستنش
به لیورپول را رد نکرد.
گینس در مصاحبه با talkSport
گفت« :لیورپول پی شنهادی ب رای تمرین
کردن ب رای سه یا چهار روز نداده است .ما هم
پی شنهادی رد نکرده ایم زی را کار اشتباهی
است .البته هیچگاه از سوی برندان راجرز یا
لیورپول پی شنهاد رسمی ارائه نشده است».

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی
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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

