نامهي سرگشاده به
س جمهور جمهورياسالميافغانستان!
ریي 

آقاي ریيس جمهور كشور!
س جمهور كرزي ،نخواهيد نامهاي از شهروندان
مثل آقاي ریي 
اين نامه را براي شما مينويسم .نميدانم ،شايد ِ
كشورتان را بخوانيد ،يا فرصتي براي خواندنش نيابيد .ميدانم كه شما خيلي متفاوتتر از كرزي عمل ميكنيد؛ ولي
باز هم اگر اندک فرصتی هم يافتيد ،اين نامه را بخوانيد!
آقاي ریيسجمهور!
وقتي تاريخ سياسي افغانستان را به مطالعه ميگيريم ،درمييابيم كه نزاع و كشمكشهاي خشونتآمي ز بر س ِر
بهدست آوردن «قدرت» همواره عامل عمدهي بيثباتي در كشور بوده است و پيامدهاي جز حكومتخودكامه و
استبدادي ،جنگ و ويراني در پي نداشته است .خودكامههای تاريخ كشورمان به حدي تشنهي قدرت بودهاند كه حتا
از س ِر جسدهاي مردم بيگناه عبور كردند ،تا آن را بهدست آورند .ولي هرگز قدرتسياسي را به...
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انتقال سیاسی در افغانستان

مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان به تاریخ  29سپتامبر و
تحت شرایط دشواری برگزار شد .او حکومتی را به ارث برد که با مشکل کسر بودجه
مواجه است و عرصه را به نفع ستیزهجویی ترک میکند .توانایی او در رویارویی با این
چالشها ،همزمان با خروج نیروهای خارجی ،توسط پسایند رقابتهای سیاسیای که
وی را به قدرت رساند ،شکل داده خواهد شد .تشکیل یک حکومت وحدت ملی با رقیب
انتخاباتیاش ،عبداهلل عبداهلل ،فرصتهایی را ارائه میکند تا ثبات گذار را تأمین کرده
و از فرسایش بیشتر انسجام دولت جلوگیری کند .با این حال ،این کار خطراتی را در
قبال دارد ،بهویژه خطر درگیریهای جناحی در کابل ،که میتواند مانع اصالحاتی شود
که فورا به آنها نیاز است.
با در نظرداشت نقش جامعهی جهانی در توافقهایی که به شکلگیری همکاری جدید
انجامیدند و فقدان سازوکارهایی که تفاوتهای داخلی را حل کنند ،جامعهی جهانی
باید نقش تضمین کنندهی نظم سیاسی جدید در کابل را ایفا کند و در صورتی که نیاز
باشد ،برای حل هرگونه نزاع جدی در آینده میانجیگری کند.
گذار سیاسی در افغانستان همیشه با تنش همراه بوده است .انتقال قدرت در  ،2014تا
کنون صلحآمیزترین تحویلدهی رهبری در تاریخ این کشور بوده است...،

صفحه3
صفحه4

چرا زنان مسلمان کشورهای غربی
به گروه دولت اسالمی میپیوندند؟
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شماره تماس 0799324006 :سهل و آسان پذیرفته میشود
آدرس دفتر مرکزی :سرک دهم وزیر محمد اکبر خان ،کابل
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امنیت ملی
و عبور از تجربهی
ناکام گذشته


شهریارفرهمند

نخستین جلسهی شورای امنیت ملی حکومت جدید روز گذشته
در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد .این جلسه با حضور
رییس جمهور غنی و معاونانش ،رییس اجرایی و معاونانش
و بورد امنیتی کابینه با ریاست رییس جمهور غنی برگزار شد.
بر اساس خبرنامهی ارگ ریاست جمهوری ،در این جلسه
در مورد وضعیت امنیتی برخی از والیتها ،برآورد و بررسی
تهدیدهای امنیت ملی ،اولویتهای کاری رییس جمهوری،
چگونگی تحکیم همکاریها با ناتو و امریکا و تجهیز و تقویت
نیروهای امنیتی و برخی موضوعات دیگر صحبت شده است.
همچنان شورای امنیت ملی اعالن کرده است که قرار است
تا پنج هفتهی آینده استراتژی امنیت ملی تدوین گردد .مشاور
امنیت ملی ریاست جمهوری گفته است که کار روی ارزیابی
تهدیدهای امنیت ملی ،استراتژی امنیت ملی و کمپاین عملیاتی
به اعضای شورای امنیت ملی جریان دارد و قرار است تا پنج
هفتهی آینده تدوین و تکمیل شود .پس از شروع به کار رییس
جمهور غنی ،این نخستین جلسهی شورای امنیت ملی است
که دایر شده است.
رییس جمهور غنی ظاهرا تمام برنامهها و اولویتهای کاری
خود را بر اساس برآورد ،تحلیل و برنامههای جدید بنا نهاده
و قرار است مشی و مسیر متفاوت از گذشته را در پیش گیرد.
بیشتر عرصههای حکومتداری آقای غنی با دورهی رییس
جمهور کرزی دچار تغییر و دگردیسی شدهاند .برنامههای
وسیع اصالحات و مبارزه با فساد اداری و چگونگی ارائهی
خدمات عمومی به شهروندان و استراتژی امنیتی و سیاست
خارجی وی تغییر کرده است .به نظر میرسد که رییس جمهور
غنی نمیخواهد بر اساس رویه و روال گذشته حکومتداری
کند و با دیدگاه ،دورنما و برنامههای جدید ،میخواهد مسیر
جدیدی را برای افغانستان بپیماید .استراتژی امنیت ملی
یکی از همان عرصهها است .البته در حکومت آقای کرزی،
افغانستان فاقد استراتژی مدون امنیت ملی بود .در آن زمان
برنامهها و اولویتهای امنیت ملی افغانستان بر اساس شرایط
و مقتضیات سیاسی و اجتماعی روز افغانستان و منطقه تدوین
میگردید .هرچند شورای امنیت ملی در زمان آقای کرزی یکی
از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادها در حکومت افغانستان بود و
تمام مسایل و اولویتهای امنیتی و سیاست خارجی افغانستان
در این شورا مطرح و به مشوره گرفته میشدند؛ اما سیاست
اعمالی حکومت افغانستان در برخی زمینههای حساس،
خصوصا در بحث جنگ و صلح با طالبان ،بر اساس شور و
مشورت جامع این نهاد تدوین نمیشد .با اینکه شورای امنیت
ملی حلقهی نزدیک به رییس جمهور بود؛ اما حلقهی کوچک
و نزدیکتر دیگر ،خارج از شورای امنیت ملی رییس جمهور
کرزی را احاطه کرده بود که سیاستهای دولت ،خصوصا در
زمینههای جنگ و صلح با طالبان بر اساس مشورههای آنها
تدوین و اجرا میگردید .حلقهای که شمارشان به چهار یا پنج
تن بیشتر نمیرسید و حتا همهی اعضای آنها لزوما عضو
شورای امنیت ملی نیز نبودند .به همین خاطر ،حکومت قبلی
افغانستان هیچگاه روی یک استراتژی مدون امنیت ملی با
دورنمای روشن در زمینهی امنیت داخلی و سیاست خارجی
فکر نکرد.
اکنون تدوین استراتژی امنیت ملی با جزئیاتی که ارائه گردیده،
برای مردم افغانستان خبر خوش و امیدوار کننده است .این امر
نشان میدهد که حکومت جدید افغانستان با درک درست و
منطقی از اهمیت این موضوع ،میخواهد با استراتژی مشخص
و دورنمای روشن مسایل امنیت داخلی و سیاست خارجی
افغانستان را بررسی و مدیریت نماید.
حکومت جدید نباید تجربهی حکومت گذشته را در این زمینه
دوباره تکرار کند .باید به شورای امنیت ملی صالحیت دهد و
برنامهها و بحثها را بهصورت کارشناسانه و تخصصی بحث و
بررسی نماید .رییس جمهور غنی نباید اجازه دهد که حلقهی
جدا از شورای امنیت ملی او را احاطه کند و طرحها و ایدههای
خود را بر وی تحمیل کند .افغانستان نیاز جدی به یک برنامهی
مشخص و روشن در این زمینه دارد و باید به مشی یک روز
جنگ و یک روز صلح یا سیاستهای بیثبات پایان دهد.

شواریامنیتملی:
تاپنجهفتهیدیگراستراتژیامنیتیکشورتهیهمیشود

اطالعات روز :شورای امنیت ملی کشور اعالم
کرد که در پنج هفتهی آینده استراتژی تأمین
امنیت کشور تهیه میشود .محمدحنیف اتمر در
نشست شورای امنیت ملی در مورد پیشرفت کار
روی اسناد ارزیابی تهدیدهای امنیت ملی ،پالیسی
امنیت ملی ،استراتژی امنیت ملی و کمپاین
عملیاتی به اعضای این شورا معلومات داده است.
مشارو امنیت ملی گفت که اسناد یاد شده
توسط متخصصان نهادهای دولتی با کمک فنی
همکاران بینالمللی در پنچ هفتهی آینده تهیه و
سپس برای منظوری به نشست شورای امنیت
ملی ارائه میشود .با آغاز کار رییس جمهور جدید،
افزایش ناامنی در شماری از والیتهای کشور و
دستکم وقوع هفت حملهی انتحاری و انفجاری

در کابل ،مردم را نگران کرد.
چند روز پیش اعضای شورای ملی و شهروندان از
رییس جمهور احمدزی خواستار تأمین امنیت در
کشور شدند .با این حال ،دفتر رسانههای ریاست
جمهوری دیروز با نشر خبرنامهای اعالم کرد،
در نشست شورای امنیت ملی فیصله شد تا در
راستای هماهنگی میان نیروهای دفاعی و امنیتی،
تقویت رهبری و بهبود ساختار اداری ارتش و
پولیس اقدامهای الزم روی دست گرفته شود.
شورای امنیت ملی به وزارتهای دفاع و امور
داخله دستور داده تا در هماهنگی با ریاست
مستقل ارگانهای محلی طرح مشخصی را
در راستای بهبود حکومتداری خوب و تقویت
هماهنگی میان نیروهای امنیتی ترتیب کنند.

در این نشست روی وضعیت امنیتی والیتهای
هلمند و قندوز نیز بحث شده و شورای امنیت ملی
برای بهبود وضعیت امنیتی والیتهای یاد شده به
وزارت دفاع و داخه دستور داده است.
وزارتهای دفاع ملی ،داخله و ارگانهای محل
تحت نظر مشاور امنیت ملی موظف شدند تا
در ایجاد یک مرکز واحد رهبری در راستای
هماهنگی میان بخشهای ملکی و نظامی در
والیت هلمند اقدام کنند .در این نشست فیصله
شده که وضعیت امنیتی سایر والیتهای کشور
در نشست بعدی مورد بررسی قرار بگیرد.
شورای امنیت ملی برای بهبود حکومتداری
خوب ،هماهنگی میان نیروهای امنیتی و خلع
سالح افراد مسلح غیرمسئول ،به نهادهای

مربوط دستور داده تا اقدامهای جدی را در زمینه
روی دست گیرد .این شورا برای حل مشکالت
وظیفهای و معیشتی ،بهشمول موضوع اعاشهی
منسوبان امنیتی ،به نهادهای مربوط دستور داده
است .در آخر نشست روی مشکالت اداری و
خدمات صحی شفاخانهی سردار محمد داوود خان
بحث شده و شورای امنیت فیصله کرده تا وزارت
دفاع یک کمیسیون باصالحیت را برای بررسی
مشکالت و تغییرات الزم اداری در این شفاخانه
موظف کند .شفاخانهی سردار محمد داوود خان با
حمایت مالی نیروهای امریکا بازسازی شده است؛
ولی برخی از گزارشها میرسانند که میلیونها
دالر از این کمکها توسط برخی از افراد حیف و
میل شده است.

امریکا و ناتو قوای هوایی افغانستان را تقویت کنند

اطالعات روز :در نشست شورای امنیت ملی به
رهبری اشرف غنی احمدزی ،رییس جمهور کشور،
از امریکا و ناتو خواسته شده تا تالشهایشان را
برای تقویت نیروهای هوایی افزایش دهند .در این
نشست گزارش فرمانده عمومی آیساف در راستای
بهبود وضع امنیتی و تقویت نیروهای دفاعی و
امنیتی کشور نیز بررسی شده است.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری روز گذشته با
نشر خبرنامهای اعالم کرد ،در نشست شورای
امنیت ملی با توجه به توقعات مردم و دولت بعد
از امضای قرارداد همکاریهای دفاعی و امنیتی
با امریکا و ناتو ،از رهبری آیساف خواسته شد تا
تالشهایشان را در راستای تقویت نیروهای

امنتی کشور ،بهیژه قوای هوایی ،افزایش دهند.
در این راستا ،نشست شورای امنیت ملی از
پیشرفت قوای دفاعی و امنیتی کشور اظهار
رضایت نموده و از تالشهای دوستان بینالمللی،
بهویژه قوای آیساف و ائتالف قدردانی کرده است.
در حال حاضر مجموع نیروهای امنیتی کشور به
بیش از  300هزار تن میرسند؛ اما آنان در بخش
تجهیز و قوای هوایی با چالشهای جدی مواجه
اند.
بر اساس گزارشهای ارائه شده ،در حال حاضر
ارتش کشور در برخی از موارد از هواپیماهای
کوچک سی  208استفاده میکند که گنجایش
هشت نفر را دارد .این هواپیماها در اصل برای

پروازهای آموزشی در فاصلههای کوتاه ساخته
شدهاند؛ اما قوای هوایی به دلیل نبود هواپیماهای
بزرگ ،از سر ناچاری از این هواپیماها برای
مأموریت طوالنی استفاده میکند.
مردم و دولت افغانستان انتظار دارند امریکا و
ناتو ارتش را با سالحهای سنگین و هواپیماهای
جنگی تجهیز کنند؛ زیرا دولت جدید افغانستان
پیمان امنیتی با امریکا و ناتو را به امضا رسانده
است .امضای پیمان امنیتی با امریکا و ناتو ،شرط
اساسی امریکا برای تجهیز نیروهای زمینی و
هوایی کشور عنوان شده بود.
چند روز پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا
و ناتو ،وزارت دفاع ملی کشور اعالم کرد که

امریکا تا پایان سال روان  62بال هلیکوپتر را به
افغانستان کمک خواهد کرد .این وزارت این تعداد
هلیکوپتر را ساخت امریکا خوانده و گفت که بر
اساس امضای یک توافقنامه ،قرار است امریکا
تا پایان سال  2016هواپیماهای جنگی را نیز در
اختیار ما قرار دهد.
اما آگاهان نظامی باور دارند که با چند بال
چرخبال قوای هوایی کشور تقویت نمیشود و باید
امریکا هواپیماهای شکاری ،هجومی و کشفی را
در اختیار ارتش قرار دهد .این در حالی است که
از چند سال بدینسو چرخبالهای ترانسپورتی در
اختیار قوای هوایی کشور قرار داده شده که این
چرخبالها قابلیت انجام وظایف کالن را ندارند.

طرح تازهی امریکا برای افزایش فعالیت زنان افغان

اطالعات روز :امریکا بر اساس یک برنامهی
تازه ،در نظر دارد  416میلیون را برای افزایش
فعالیت زنان کشور در بخشهای سیاسی،
اجتماعی و اقتصادی اختصاص دهد .این برنامه
به «تروموت» مسما شده و امریکا هزینهی آن
را  416میلیون دالر برآورد کرده و از این مجموع،
 216میلیون آن را ادارهی انکشاف بینالمللی
امریکا میپردازد.
این برنامه در هماهنگی با دولت افغانستان،

نهادهای مدنی و بخشهای خصوصی فعال
زنان طرحریزی شده است .هنوز مشخص نیست
کار این برنامه عم ًال چه زمانی آغاز میشود؛ اما
طراحان برنامهی «پروموت» گفتهاند ،در صورتی
که این برنامه تطبیق شود ،تا پنج سال آینده ۷۵
هزار زن در افغانستان رهبری بخشهای مختلف
را بهدست میآوردند.
این در حالی است که شماری از فعاالن زن
در کشور با نزدیک شدن زمان خروج نیروهای

ناتو گفتهاند ،آنان نگران از دست دادن
دستآوردهای  13ساله اند .اما دولت گفته که
در قسمت حقوق زنان توجه جدی دارد .پس از
سقوط گروه طالبان و ایجاد حکومت جدید ،زنان
در کشور دستآوردهای خوبی در بخشهای
مختلف داشتهاند.
امریکا و جامعهی جهانی نیز در  13سال
گذشته در خصوص افزایش زنان در فعالیتهای
سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی توجه جدی

داشتهاند .اما در حال حاضر شماری از فعاالن زن
در کشور خواستار افزایش بیشتر حضور زنان در
بخشهای مختلف ،از جمله سیاست در کشور
شدهاند.
برای نخستین بار ،بیبی گل (لورا غنی) چندی
پیش گفته بود ،برنامههای متنوع برای حمایت
و پیشرفت زنان در بخشهای مختلف در کشور
در نظر دارد .او اطمینان داده است ،از برنامههای
زنان در کشور حمایت میکند.

صدیقی :رهبر گروه جنداهلل در حملهی هوایی به قتل رسید

اطالعات روز :مقامهای ریاست امنیت ملی
کشور اعالم کردند ،مال شمسالدین ،رهبر گروه
تروریستی جنداهلل در حملهی هوایی در والیت
تخار کشته شده است .در این عملیات قاری
اسد ،فرمانده این گروه نیز از پا درآمده است.
این افراد به روز پنجشنبهی هفتهی گذشته در

حملهی هوایی در والیت تخار در شمال کشور
کشته شدند .عبدالحسیب صیدیقی ،سخنگوی
ریاست امنیت ملی کشور دیروز در کابل گفت که
مال شمسالدین مشهور به قاری زبیر ،رهبر گروه
ُجنداهلل در جریان سالهای گذشته در ناامنیهای
شمال کشور دست داشته است .صدیقی افزود که

این فرد یکی از طراحان اصلی ترور عبدالرحمان
سیدخیلی ،فرمانده پولیس پیشین والیت قندور
بوده است.
به گفتهی او ،قاری زبیر در ترور بزرگان قومی
و سیاسی در شمال کشور نیز دست داشته است.
سخنگوی امنیت ملی افزود که با قتل این دو

فرد ،ناامنی در شمال کشور کاهش خواهد یافت.
شبکهی جنداهلل یک گروه تندرو در ازبکستان
است و اعضای این گروه از چند سال بدینسو
در کشور فعاليت دارند .قب ًال نیز مقامهای امنیتی از
بازداشت و کشته شدن برخى اعضاى اين گروه در
شمال کشور خبر دادهاند.

وزارت فواید عامه :برای بازسازی پلها  180میلیون دالر نیاز است

اطالعات روز :مقامهای وزارت فواید عامهی
کشور میگویند که گروه طالبان در چند سال
اخیر بیش از  ۱۳۱پل را در شاهراه کابل-قندهار
تخریب کرده و برای بازسازی مجدد آن ،به بیش
از  180میلیون دالر امریکایی نیاز است .آنان از
جامعهی جهانی خواست که در زمینه با دولت
افغانستان همکاری کند.
احمدشاه وحید ،معاون وزارت فواید عامه به
بیبیسی گفت که طالبان در چند سال اخیر در

اطالعات روز :چهار زن که چندی پیش در
والیت فراه مفقود شده بودند ،جسدهایشان
از مرکز این والیت یافت شدهاند .جواد افغان،
سخنگوی سرپرست والیت فراه روز گذشته به
رسانهها گفت که یکى از این زنان ،از ولسوالی
شیندند هرات و سه تن دیگر ،باشندگان ولسوالی
باالبلوک والیت فراه اند.
او گفت که جسد این چهار زن ،حوالی ساعت 7
پنجشنبه شب از منطقهای موسوم «کرجی» مرکز

شاهراه کابل-قندهار  ۱۱۷پل کوچک و  ۱۴پل
بزرگ را تخریب کردهاند .به گفتهی او ،طالبان
این تعداد پلها را بر اثر انفجار ماین منهدم کرده
و این کار طالبان ،مشکالت زیادی را در مسیر
کابل-قندهار به وجود آورده است.
شاهراه کابل-قندهار از مهمترین مسیرها برای
تأمین روابط اقتصادی بین والیتها و روابط
منطقهای بین افغانستان و برخی از کشورهای
منطقه به شمار میرود .مسیر رفت و آمد بیش

از هفت والیت جنوبی از این شاهراه است .با این
حال ،وحید گفت ،برای بازسازی مجدد پلهای
تخریب شده ،اقدام شده؛ اما باز هم با تهدیدهای
طالبان روبهرو بودهاند.
معاون وزارت فواید عامه افزود ،طالبان چندی
پیش دو کارمند شرکتی را که مسئولیت بازسازی
بخشی از این پلها را به عهده داشت ،ربودند و
موترهای آنان را نیز به آتش کشیدند .در برخی از
موارد شورشیان طالب شماری از پلهای بازسازی

جسد چهار زن در والیت فراه یافت شد

والیت فراه یافت شده است .سخنگوی والی فراه
افزود که  7کودک نیز همرای این زنان مفقود
بودند؛ اما قاتالن چهار زن ،به کودکان آسیب
نرسانده و آنان را به خانوادههایشان تحویل
دادهاند .در پیوند به این قضیه تا کنون کسی
بازداشت نشده است.
انگیزهی اصلی قتل این زنان نیز مشخص نیست؛
اما جواد افغان گفت که تحقیقات در رابطه به
رویداد جریان دارد .با این حال ،لیلما صدیقی،

سرپرست ریاست امور زنان والیت فراه با تأیید
این رویداد گفت ،شوهران این زنان معتاد به مواد
مخدر اند .او نیز در مورد چگونکی قتل این زنان
اطالع نداشته است.
اما برخی از رسانهها به نقل از منابع گزارش
دادهاند ،این چهار زن قصد اشتراک در یک مراسم
غیراخالقی را داشتند که پنجشنبه در مسیر راه در
منطقهای موسوم به «کرجی» در شهر فراه مورد
حملهی مردان مسلح ناشناس قرار گرفتهاند .گفته

شده را نیز دوباره با انفجار ماین منهدم کردهاند؛
اما رقم دقیق آن معلوم نیست.
در جریان سالهای گذشته طالبان در مسیر
شاهراه کابل-قندهار برعالوهی تخریب پلهای
بزرگ و کوچک ،شماری از کاروانهای تانکرهای
مواد سوختی ،از جمله تیل را نیز آتش زدهاند.
طالبان به تاریخ  13سرطان سال روان صدها
تانکر تیل در این میسر را آتش زدند و این مسئله
مشکالت زیادی را در کشور به وجود آورد.

شده که سه تن از قربانیان بین  ۲۵تا  ۳۰سال عمر
داشتند و یکی دیگر آنها سالخورده بوده است.
در همین حال ،برخی از باشندگان فراه گفتهاند،
خشونتهای خانوادگی و حضور افراد مسلح
غیرمسئول در این والیت باعث بروز چنین
رویدادهایی میشوند .آنان از دولت خواستهاند،
برای جمعآوری سالح از نزد افراد غیرمسئول،
اقدام کند .شهروندان همواره از حضور افراد مسلح
غیرمسئول در کشور شکایت داشتهاند.

منبع :گروه بینالمللی بحران

انتقالسیاسیدرافغانستان

برگران :حمید مهدوی
خالصه و پیشنهادها
مراسم تحلیف اشرف غنی به عنوان رییس جمهور افغانستان
به تاریخ  29سپتامبر و تحت شرایط دشواری برگزار شد .او
حکومتی را به ارث برد که با مشکل کسر بودجه مواجه است
و عرصه را به نفع ستیزهجویی ترک میکند .توانایی او در
رویارویی با این چالشها ،همزمان با خروج نیروهای خارجی،
توسط پسایند رقابتهای سیاسیای که وی را به قدرت
رساند ،شکل داده خواهد شد .تشکیل یک حکومت وحدت
ملی با رقیب انتخاباتیاش ،عبداهلل عبداهلل ،فرصتهایی را
ارائه میکند تا ثبات گذار را تأمین کرده و از فرسایش بیشتر
انسجام دولت جلوگیری کند .با این حال ،این کار خطراتی را
در قبال دارد ،بهویژه خطر درگیریهای جناحی در کابل ،که
میتواند مانع اصالحاتی شود که فورا به آنها نیاز است.
با در نظرداشت نقش جامعهی جهانی در توافقهایی که به
شکلگیری همکاری جدید انجامیدند و فقدان سازوکارهایی
که تفاوتهای داخلی را حل کنند ،جامعهی جهانی باید نقش
تضمین کنندهی نظم سیاسی جدید در کابل را ایفا کند و در
صورتی که نیاز باشد ،برای حل هرگونه نزاع جدی در آینده
میانجیگری کند.
گذار سیاسی در افغانستان همیشه با تنش همراه بوده است.
انتقال قدرت در  ،2014تا کنون صلحآمیزترین تحویلدهی
رهبری در تاریخ این کشور بوده است ،هرچند در جریان این
روند تنشها بهوجود آمدند .اکنون حامد کرزی تنها رهبر
افغانستان است که قدرتش را به شکل داوطلب تحویل داده
است و در صورتی که از نفوذ قابل توجهش برای موفقیت
حکومت آینده استفاده کند و از تالش برای کنترول رییس
جمهور جدید خودداری کند ،این میراث او بیشتر تقویت
خواهد شد.
تاریخ عزیمت آقای کرزی توسط قانون اساسی تعیین شده بود؛
اما یک رقابت واقعی برای جاگزینی هرگز تضمین نشده بود.
در سال  2013و اوایل  ،2014دیپلماتهای غربی همتایان
افغانشان را تحت فشار قرار دادند تا مطمئن شوند که انتخابات
مطابق به برنامهریزیها پیش برود و نخبههای افغانستان روی
قوانین و مقامهای حاکم بر این روند ،شدیدا درگیر شدند.
عدم موجودیت یک نامزد حاکم ،به مبارزات انتخاباتی
رنگارنگ پیش از دور نخست انتخابات در  5آپریل انجامید و
تمام چهرههای اصلی نامزدهایی را از اقوام ،قبایل و دستههای
سیاسی مختلف با خود داشتند؛ به این معنا که دور نخست
انتخابات فشار قابل توجهی را بر خطوط سنتی جامعهی
افغانستان تحمیل نکرد .پس از دور نخست انتخابات که ظاهرا
موفق به نظر میرسید ،مناطق شهری از حالت جشنی لذت
بردند و این امر ناظران را تشویق کرد تا نشانههای تقلب را
نادیده بگیرند.
دور دوم انتخابات با اختالف بیشتر همراه بود و تعداد زیادی
از پشتونها و ازبکها دور اشرف غنی پشتون و عبدالرشید
دوستم ،معاون او تجمع کردند؛ در حالی که در دستهی
انتخاباتی عبداهلل عبداهلل بیشتر تاجکها و برخی از جناحهای
قدرتمند هزاره حضور داشتند .این اختالف توسط این درک در
دستهی انتخاباتی عبداهلل که کرزی قبل از دور دوم انتخابات
منابع ریاست جمهوری را در حمایت از اشرف غنی به کار
برده است ،تشدید شد .پس از اینکه نتایج اولیه پیروزی
اشرف غنی را نشان داد ،حامیان عبداهلل به روی دست گرفتن
اقدامات خشونتآمیز تهدید کردند و این امر پادرمیانی فوری
بینالمللی و توافق  12ماه جوالی در مورد تفتیش تمام آرا و
دادن نقش به طرف بازنده در حکومت وحدت ملی را باعث
شد .این امر بنبست طوالنی میان دستههای انتخاباتی اشرف
غنی و عبداهلل را در پی داشت؛ چون هردو طرف در مورد
چگونگی باطلسازی آرای تقلبی و همچنین در مورد اینکه
حکومت جدید چگونه هردو تیم را شامل باشد ،اختالف نظر
داشتند .این بنبست به تاریخ  21ماه سپتامبر زمانی شکست
که اشرف غنی و عبداهلل یک توافقنامهی چهار صفحهای را
امضا کردند و یک «همکاری واقعی و معنادار» را وعده دادند
که غنی را رییس جمهور ساخت و به عبداهلل نقش رییس
اجرایی را داد (رییس اجرایی پستی است که جدیدا ایجاد شده
و به رییس جمهور گزارش میدهد؛ اما قدرت مشابه به قدرت
یک نخستوزیر را دارد).
عبداهلل با اعالم اشرف غنی به عنوان رییس جمهور بعدی،
مشروعیت حکومت جدید را تقویت کرد؛ اما از آنجایی که
دو طرف هنوز در مورد تعیین وزیران کابینه ،والیان و دیگر
مقامهای کلیدی مذاکره میکنند ،در ماههای آینده توافق
آنها با آزمایشهای جدیای روبهرو خواهد بود .احتماال
رایدهندگان سرخورده نیز میخواهند که نتایج نهایی را از
کمیسیونهای انتخاباتی ببینند ،نتایجی که هنوز از طرف این
کمیسیونها نشر نشده است.
همچنین غنی و عبداهلل در هفتههای آینده باید حکومت را
از برخی از امور اقتصادی فوری عبور دهد ،بهشمول برآورده
ساختن خواستهای سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی
( )FATFو چارچوب مسئولیتهای دوجانبهی توکیو ،تا از
قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه مالی مؤسسات مالی
جلوگیری کنند و همچنین ادامهی حمایت کشورهای کمک
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افغانستان و کشورهای کمک کننده باید همزمان با پیادهسازی سریع اصالحات وعده
داده شده به این کشور ،روی انسجام حکومت وحدت ملی متمرکز شوند .این امر به تداوم
کمکهای مالی و مادی کشورهای کمک کننده ،بهشمول حمایت از نیروهای امنیتی این
کشور ،ضرورت دارد .رییس جمهور اشرف غنی باید بهسرعت با برنامههای اعالن شدهاش،
بهشمول اقدامات ضدپولشویی ،اصالحات در قانون اساسی ،اصالح سیستم انتخاباتی و
تعامل سیاسی با شورشیان به پیش برود .در عین زمان ،او باید از اقدامات یکجانبه که
میتوانند همکاران او در حکومت جدید را با او بیگانه سازند ،خودداری کند.
کننده را تضمین کنند .با این حال ،حکومت جدید یک روز
پس از تحلیف غنی ،موافقتنامهی دوجانبهی امنیتی با
ایاالت متحده و پیمان امنیتی با ناتو را نیز امضا کرد .این
دو موافقتنامه ،عالوه بر ادامهی کمکهای فنی و مالی به
نیروهای ملی امنیتی افغانستان ،به ادامهی حضور بیش از
ده هزار نیروی خارجی ،پس از ماه دسامبر  ،2014نیز اجازه
میدهد.
هنوز حکومت جدید در سالهای آینده برای حفظ نیروهای
ملی امنیتی افغانستان و دادن تواناییهای فنی ،مانند حمایت
هوایی ،به آنها ،باید کشورهای کمک کننده را متقاعد سازد تا
میلیاردها دالر به این کشور کمک کنند .حتا با حضور تعدادی
از نیروهای خارجی در کشور ،در طول فصل جنگ 2015
نیروهای امنیتی افغانستان احماال با چالشهای بیپیشینهای
روبهرو خواهند شد.
پس از چنین فرایندی ،برخی از آسیبها به شهرت دموکراسی
در افغانستان با یک بررسی شفاف درسهایی که میتوانند
برای تقویت انتخابات پارلمانی  2015و انتخابات ریاست
جمهوری  2019به کار روند ،ترمیم خواهند شد .چنین
بررسیای همراه با تجدید نظر باالقوهی قوانین ،مقررات و حتا
قانون اساسی ،زمینه را برای غیرمتمرکزسازی سیستم ریاست
جمهوری متمرکز و دیگر اصالحات مورد نیاز فراهم خواهد
کرد .اگر غنی و عبداهلل راضی باشند که با حامیانشان ،که با
آنها منافع تثبیت شده دارند ،روبهرو شوند ،سازماندهی مجدد
نخبههای کابل بهطور کامل فرصت نادری در امر مبارزه با
فساد در اختیار آنها قرار خواهد داد.
با وجود خشونتهای رو به افزایش ،رفتار فرماندهان طالبان
در دور دوم انتخابات ،ظرفیت رفتار سیاسی توسط شورشیان
را نشان میدهد که بهطور باالقوه و به مرور زمان میتواند
به آغاز گفتوگوها در مورد اینکه سرانجام چگونه میتوانیم
به تضادها پایان دهیم ،تبدیل شود .غنی به طالبان و حزب
اسالمی گلبدین حکمتیار گفتوگوهای سیاسی را پیشنهاد
کرده است؛ اما او باید از تالشهای یکجانبه برای توافق
با شورشیان اجتناب کند .اگر بدون مشارکت فعال و حمایت
عبداهلل این کار را انجام دهد ،چنین تالشی خطر چند پارچه
شدن حکومت وحدت ملی را به همراه خواهد داشت
.
پیشنهادها
افغانستان و کشورهای کمک کننده باید همزمان با پیادهسازی
سریع اصالحات وعده داده شده به این کشور ،روی انسجام
حکومت وحدت ملی متمرکز شوند .این امر به تداوم کمکهای
مالی و مادی کشورهای کمک کننده ،بهشمول حمایت از
نیروهای امنیتی این کشور ،ضرورت دارد .رییس جمهور اشرف
غنی باید بهسرعت با برنامههای اعالن شدهاش ،بهشمول
اقدامات ضدپولشویی ،اصالحات در قانون اساسی ،اصالح
سیستم انتخاباتی و تعامل سیاسی با شورشیان به پیش برود .در
عین زمان ،او باید از اقدامات یکجانبه که میتوانند همکاران
او در حکومت جدید را با او بیگانه سازند ،خودداری کند.
برای تضمین انسجام حکومت جدید
به حکومت جدید افغانستان
 .1با اصالحاتی که در بیانیههای اشرف غنی تشریح شدند
و با درک اینکه تالشها به منظور کاهش فساد و اختالل
در کار مافیا در دستگاه دولت نباید فرصتی در اختیار شبکهی
جنایتکار جدید قرار دهد تا در حکومت جا بیافتند و با درک
اینکه هرگونه اصالحات باید با منافع تمام گروههای ذینفع
توازن داشته باشد ،با سرعت به پیش بروید.
 .2جدول زمانیای را که به موافقتنامهی  21سپتامبر
اضافه شد و دیگر متون اضافی مربوط به موافقتنامههای 12
جوالی و  21سپتامبر را نشر کنید تا مردم افغانستان درک
کامل از توافقنامهها داشته باشند ،توافقنامههایی که اساس

حکومت وحدت ملی را گذاشتند.
به سازمان ملل متحد ،ایاالت متحده و دیگر
کشورهای کمک کننده:
 .3در همکاری با دیگر اعضای جامعهی جهانی ،برای
حفاظت از توافقنامههای  12جوالی و  21سپتامبر کار کنید.
این ،سازمان ملل متحد و دیگر بازیگران تأثیرگذار بینالمللی
را شامل میشود که از دفترهای خوبشان به منظور حل
اختالفات و پادرمیانی برای حل نزاعهای جدیای که ممکن
است میان امضا کنندگان توافقنامه یا حامیان آنها به وجود
آیند ،استفاده کنند .همچنین قدرتهای منطقهای را تشویق
کنند تا با اعمال فشار بر جناحهای افغانی برای اختیار کردن
موقفهای معتدل و جلوگیری از خشونت ،نقش سازنده بازی
کنند.
جهت آماده شدن برای انتخابات پارلمانی  2015و
انتخابات ریاست جمهوری 2019
به حکومت جدید افغانستان
 .4فورا برنامهریزیها برای انتخابات آینده را آغاز کنید.
این ،ایجاد کمیسیون اصالحات انتخاباتی را شامل میشود که
در توافقنامهی سیاسی مشخص شده است و باید نحوهی
برگزاری انتخابات  2014و روند تفتیش آرا را بررسی کند،
یافتههایش را به مردم توضیح دهد ،اقداماتی را برای کمک به
درمان کاستیها ،بهویژه با اعتمادسازی در نهادهای انتخاباتی
پیشنهاد کند ،نتایج دور دوم انتخابات  14جون را با جزئیات
نشر کند و در راستای ثبت نام جدید رایدهندگان کار کند.
به سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده:
 .5حکومت افغانستان را در زمینهی بررسی انتخابات 2014
و آمادگی برای انتخابات پارلمانی  2015و انتخابات ریاست
جمهوری  ،2019با یک دید حمایت دوامدار سیاسی بینالمللی
و کمکهای فنی در کوتاهمدت ،کمک کنید .در درازمدت،
قوی بودن نهادهای افغانستان این کشور را از چنین کمکهای
خارجی بینیاز خواهد ساخت.
برای ثبات دولت افغانستان در آینده
به حکومت جدید افغانستان:
 .6برای جلوگیری از قرار گرفتن افغانستان در فهرست سیاه
مؤسسات مالی و تضمین ادامهی حمایت کشورهای کمک
کننده ،با برداشتن گامهایی چون برآورده کردن پیششرطهای
سازمان بینالمللی مبارزه با پولشویی و چارچوب مسئولیتهای
دوجانبهی توکیو ،به بحران اقتصادی رسیدگی کنید.
 .7با اصالحاتی چون بررسی ساختار حکومت در لویه
جرگهی پیشنهاد شدهی قانون اساسی و کاهش تمرکز قدرت
در کابل ،از جمله واگذاری برخی از مسئولیتها به مقامهای
محلی ،حکومتداری را تقویت کنید .به عالوه ،از فرصت
پیشآمده توسط انتقال رهبری برای از بین بردن فساد و
برکناری چهرههای استفادهجو از پستهای حکومتی و امنیتی
استفاده کنید.
به سازمان ملل متحد و کشورهای کمک کننده:
 .8برای نیروهای امنیتی افغانستان تا زمانی که ستیزهجویی
تضعیف شود ،کمکهای مالی تعهد کنید .عالوه بر آن ،به
نیروهای ملی امنیتی افغانستان کمک کنید تا مشکل
خالیگاههای ظرفیتی در ساحاتی چون پشتیبانی هوایی،
ترابری تاکتیکی ،تدارکات و تخلیهی پزشکی در میدان نبرد
از میان برداشته شوند.
 .9با برداشتن گامهای عاجل در زمینهی تضمین قدرتِ
پرداخت َدینهای حکومت جدید ،به بحران اقتصادی رسیدگی
کنید ،بر تعهدات جاری تأکید کنید و از قابل پیشبینی بودن
کمکها اطمینان دهید و در صورتی که نیاز باشد ،بررسی
چارچوب مسئولیتهای دوجانبهی توکیو را تا بهار  2015به
تأخیر بیاندازید تا به حکومت جدید وقت اضافی برای آمادگی
داده باشید.

عزیزم! تقدیر االهی کار خودش را میکند .اگر یک روز در حالیکه سوار
خر پدرکالنت شدی و خوابت برد و خر از کدام جوی پرش نمود و تو
داخل جوی افتادی ،حق نداری خر بیچاره را لت کنی ،چرا؟ چون تقدیر
االهی بوده که تو در همان ساعت و در همان جوی ،در حالیکه به خواب
رفتهای و ممکن است خواب ببینی که پادشاه ملک شدهای ،داخل آب
بیفتی .اگر تو نیز مثل من اعصابت خراب شود و به جان خر بیفتی ،به
یقین که ثابت میشود ،هنوز خری! چرا؟ به دو دلیل :اول اینکه تو خواب
رفته بودی و در این قسمت خر اص ً
ال مقصر نیست .مگر خر گفته بود،
هنگامیکه باالی من سوار میشوی ،چرتت را خراب نکن! ریلکس باش!
من تو را با اطمینان باال به منزل میرسانم؟ میبینی که خر هیچ تقصیری
نداشته و تو خود مقصری و نباید تقصیرت را به گردن خر بیندازی .هر
خری ،ولو هرقدر هوشیار هم باشد ،از روی جوی آب خیز میکند .دوم،
در افتادن تو داخل آب ،حتم ًا خیری نهفته است .مالها میگویند که هیچ
کار خدا بیحکمت نیست .خُ ب ،بیحکمت نیست دیگر .خر از جانب خدا
خلق شده ،خواب از جانب خدا مقرر شده ،زمین و آب را هم خدا خلق
کرده است .بدون شک میتوان گفت که در جوی افتادن حتم ًا حکمتی
دارد .پس به خاطر حکمت خدا هم که شده ،خر را لت نکن! در ضمن،
اگر ممکن است ،خر را مِن بعد االغ صدا کن .آخر خر هم به احترام نیاز
دارد .بلی عزیزم ،تقدیر االهی کار خودش را میکند .هیچ شکی نیست که
این تقدیر همین روزهای نزدیک از خانهی ما هم احوال بگیرد و مرا قدر
و عزت نماید .عزیزم! اگر من رفتم که حتم ًا میروم ،از «عزیز فامیده»
پارسال برای عروسی خواهرت پول قرض کرده بودم و طال خریدم ،پولش
هنوز مانده .فع ً
ال که پول نداریم ،پول ما را سهامداران کابلبانک خوردند.
اگر کدام وقت پول پیدا کردی ،حتم ًا آن را بپرداز! عزیز بسیار آدم خوب
است .پارسال میگفت ،بیا دوستی کنیم؛ اما من تازه ازش جواری قرض
کرده بودم ،رویم نشد که پای خود را پیش بمانم.
فرزند عزیزم! از قدیم گفته ،دنیا دو روز است .این حرف بیشتر در مسجد
گفته میشود .اما هوش کنی فریب این مردم را نخوری .من سالهاست
زندگی کردهام .همرای خر پدرکالنت به کدام جاها که سفر نکردهام.
در همهجا بعضی آدمها پیدا میشوند که میگویند ،دنیا دو روز است
و نباید برای دو روز ،این قدر دنبال مال دنیا سرگردان باشید .کمی به
فکر آخرت خود باشید .همهی اینها دروغ میگویند .دنیا دو روز نیست.
دنیا روزهای زیادی دارد .بعضی روزها دل آدم خوش است ،بعضی روزها
ناخوش! بعضی روزها چانس با آدم یار است ،بعضی روزها نیست .اما باید
همیشه به این فکر باشی که دنیا دو روز نیست .غم دنیایت را بخور تا
غم آخرتت را خورده باشی .همین حاجی نسیم را ببین! هر ماه ختم قرآن
میگیرد .به ما کمک میکند ،به پدر محمدحسین و خیلی آدمهای دیگر
نیز کمک میکند .خدا خیرش بدهد .میبینی ،هم دنیایش خوب است
هم آخرتش! ما را ببین که دنیا نداریم ،از عزیز قرضداریم .خدا میداند
قرضش را بدهیم یا نه؟ اگر بدهیم ،خوب است ،اگر ندهیم ،در آخرت راه
ما را میگیرد و قرضش را طلب میکند .آنوقت از کجا کنیم که بدهیم؟
پسرم ،قرض عزیز را حتم ًا پرداخت کن!
فرزند عزیزم! ضمن اینکه مادرت را حتم ًا احترام میکنی ،باید بدانی که
احترام دیگران بر تو واجب است.
عزیزم! همان طور که در باال گفتم ،اگر هنگامی که سوار االغ هستی،
خوابت ببرد ،ممکن است داخل جوی آب بیافتی ،در تمام امور زندگی
این مسئله صدق میکند .اگر در هر بخش زندگی خوابت گرفت ،ممکن
است بیافتی! حتا در احترام کردن مردم ،سیل کن بیدارانه احترام نمایی؛
چون بعضیها وقتی احترام میشوند ،فکر میکنند پادشاه شدهاند و آدم
را اذیت میکنند.
فرزند نازنین من! وقتی میگویم نازنین ،عمق قلب مرا متوجه باش؛ چون
از عمق قلب میگویم .بارها تو را بهخاطر دزدی سیب از باغ ناصر علمدار
سیلیکاری کردهام .سیلیکاریهای مرا فراموش کن .هیچوقت دزدی
نکن! چون ممکن است روزی مثل همین دزدهای کابل بانک ،گرفتار
رسوایی شوی .حتا حق نداری در دزدی با کسی کمک کنی؛ چون باز هم
نامت بد میشود .به وزیر محترمی که دزدیهای دزدان کابل بانک را
ضمانت میکرد ،توجه کن! این روزها رسواییاش به کجا رسیده؟
عزیزم ،قدر قوماندان را بدان! همیشه به او احترام کن ،تا وقتی که حداقل
چندین نفر مثل تو از قوماندان بدش بیاید .فع ً
ال که بعد از خدا همین
قوماندان خیر و شر جامعه را رقم میزند .یادت است که پسرش سر دختر
همسایهی خود تجاوز کرد؟ باید پسرش را بندی میکرد؛ اما نکرد ،بلکه
پسرش را برد به شهر که فاکولته بخواند .اما چند روز قبل که شایعه شد،
قاسم علی باالی نظیفه دستاندازی کرده ،قوماندان برده وی را بندی
کرده و میگوید که سر قاسم علی ،آب به کوه باال میکند.
ادامه دارد...
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آیا مسکو از ادامهی حضور امریکا
در افغانستان نگران است؟

ادامهی حضور تعدادی از سربازان امریکایی پس از خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان تا آخر سال
جاری میالدی در چارچوب یک توافقنامهی امنیتی ،یکی از مهمترین موضوعاتی بود که بهخصوص از
یک سال به اینسو ،اذهان دولت و مردم افغانستان را درگیر کرده بود .لویه جرگه امسال با رای عموم به
امضای این پیمان موافقت کرد؛ اما این پیمان تا زمان تشکیل دولت وحدت ملی ،از سوی کرزی بالتکلیف
باقی ماند .در دو دور انتخابات ریاست جمهوری امسال ،وعدهی امضای این پیمان امنیتی از سوی هریک
از کاندیداها ،یکی از شعارهای اصلی بود .زیرا در نظرسنجیهای غیررسمی ،اکثریت قریب به کل مردم
افغانستان ،خواهان امضای این سند بودند .با این حال ،سرانجام تیم انتخاباتی اشرف غنی مطابق وعدهای
که داده بود ،چند روز بعد از مراسم ادای سوگند وفاداری ،این پیمان امنیتی را در  30ام سپتامبر میان دولت
جدید و ایاالت متحدهی امریکا امضا کرد که طبق این پیمان ،پس از خروج نیروهای بینالمللی ،در حدود
دوازده هزار و پنجصد سرباز خارجی در افغانستان باقی خواهند ماند و عالوه بر آن ،این سند ایجاد چندین
پایگاه نظامی امریکا را در مناطق ناامن کشور ،ضمانت میکند.
تعیین جدول خروج نیروهای نظامی بینالمللی و از جمله امریکا از افغانستان ،در میان کشورهای همسایهی
افغانستان و دورتر از آن -روسیه -با انعکاس و اظهار نظرهای گسترده همراه بود .اما طرح یک پیمان دیگر
که ادامهی حضور بخشی از سربازان خارجی که بیشترشان امریکایی هستند ،از سوی امریکا ،آنهم در
زمان حساس دو دور انتخابات ،تب حساسیتها را بهشدت باال برد .این امر ،تا حدی قابل انتظار و طبیعی به
نظر میرسد؛ زیرا دور و بر افغانستان متحد با امریکا را (بهجز پاکستان) همه کشورهایی تشکیل میدهند که
روابط سیاسیشان با امریکا یا بهشدت سرد و تنشآلود بوده است ،یا اینکه عدهای دستکم نقش غیرفعال
را داشتهاند؛ در کنار اینکه مناسبات سیاسیشان بیشتر متمایل و متأثر از سیاست دو ابرقدرت آسیایی-
روسیه و چین -بوده است .به این ترتیب ،ایران -همسایهی غربی افغانستان -نسبت به این موافقتنامه
مقابل موضع غیرمشخص چین ،روسیه تا حال موضع خاص خود را داشته
همواره با بدبینی نگاه کرده و در ِ
است .و پس از امضای این موافقتنامه ،چند روز بعد از تشکیل دولت وحدت ملی ،خبرگزاریهای روسیه
پر بودند از نقد و نظر سیاستمداران و کارشناسان روسیه.
وزارت خارجهی روسیه یک روز پس از امضای این سند ،در بیانیهی رسمی خود نوشت که «انتظار دارند با
اجرای این توافقنامه ،کشور سومی تهدید نشود ».این نهاد مهم دولت روسیه با تصریح اینکه «افغانستان
کشوری مستقل است ،هر تصمیمی را که بخواهد بگیرد ،مربوط به دولتمردان خود این کشور است و با
شریکان خارجی خود هر موافقتنامهای را هم که الزم بداند ،امضا کند»؛ اما در عین حال تأکید کرد که
انتظار میرود «افغانستان در اجرای مفاد توافقنامههای امضا شده آگاهی کامل داشته باشد ،تا کشور سومی
از آن احساس خطر نکند ».به این ترتیب ،میخاییل کروناووسکی ،دیپلمات سابقهدار روس که مدتی سفیر
روسیه در کابل بوده است ،با موضع تندتری اظهار نظر کرد که «پیمان امنیتی افغانستان با امریکا تضمین
ثبات نیست ».او ضمن «نمادین» خواندن این توافقنامه ،افزود که «امنیت افغانستان را فقط مردم خود
این کشور میتوانند تضمین کنند».
انتقاد مسکو بر سر چیست؟
جالبتر از همه اینجاست که از یکسال به اینسو و همزمان با تغییرات و تبدالت اخیر در کشور ،مقامهای
روسی همیشه از یک موضع دوگانه ،مسئلهی خروج یا ادامهی همکاری امریکا با افغانستان را مورد بحث
قرار دادهاند .بسیاری از صاحبنظران و سیاستمداران روس تا قبل از امضای این توافقنامه ،در نوشتهها
و مصاحبههایشان همواره بر این نکته انگشت میگذاشتند که خروج کامل نیروهای امریکایی و قطع
همکاری از سوی امریکا ،ممکن است دولت نوپای افغانستان را متزلزل کند و خطر نفوذ و گسترش طالبان
و تمام گروههای تروریستی و افراطگرایان دینی را بیش از پیش جدیتر کند .اما در عین حال ،این مقامها
همواره مخالفت و بدبینیشان را نسبت به حضور امریکا در افغانستان ،در سطوح مختلف ابراز داشتهاند؛ در
حالی که این انتقادها جز تکرار چند واقعیت ،چی ِز نوی در خود نداشتهاند.
میخاییل کروناووسکی برای دفاع از حقانیت اظهار نظرش گفته است که «امریکا وعدهی تأمین امنیت
در افغانستان را داده ،اما  13سال گذشته نشان داد که نه امریکا ،بلکه مردم خود افغاستان فقط میتوانند
ابزار تأمین امنیت باشند ».واضح است که ناکامی دولت کرزی در  13سال گذشته ،نه تنها به امریکا ربطی
نمیگیرد ،که این کشور را نیز مورد پرسشهای جدی قرار میدهد .اینکه چرا طی سیزده سال امنیت
تأمین نشد ،چرا طالبان روزبهروز قدرتمندتر شدند ،چرا گراف تولید و قاچاق مواد مخدر پایین نیامد ،و
دهها چرای دیگر ،همه سوالهایی اند که قبل از اینکه دولت کرزی را به باد انتقاد بگیرند ،متوجه دولت
امریکا به عنوان نزدیکترین متحد دولت افغانستان است .عالوه بر این ،مسایلی چون قاچاق مواد مخدر
به کشورهای روسیه و آسیای میانه و همین طور ،گسترش افراطگرایی اسالمی و خطر تازه از نفوذ دولت
اسالمی (داعش) ،از مهمترین نگرانیهای روسیه اند که نقش فعال رهبری کشورهای عضو سابق شوروی
را اکنون دارد و خود را قویترین مسئول و مبتکر حفظ ثبات و امنیت این منطقه از آسیا میداند.
عوامل استراتژیک
با وجود این ،اما پسمنظر این انتقادها را مسئلهی مهمتری تشکیل میدهد .م .کروناووسکی دیپلمات
باسابقهی روسیه گفت که «اما در وضعیت ژیوپولیتیک کنونی ،حضور نیروهای خارجی در کشورهای
همسایهی روسیه موجب افزایش نگرانیها میشود ».و همچنین اذعان داشت که «در حال حاضر روابط
میان امریکا و روسیه متشنج است و حضور نیروهای امریکایی در هر منطقه ،بهویژه در مرزهای نزدیک
روسیه وضعیت را جدیتر میکند ».چندی قبل نیز معاون نخست مرکز تکنولوژیهای سیاسی روسیه-
الکسی ماکارکین -در مقالهی اختصاصیاش در ارتباط به مسایلی چون انتخابات جدید در افغانستان و
مسایل حاشیهای آن ،خاطرنشان کرد که یکی از مهمترین اولویتهایی که دولت غنی باید به آن توجه
کند ،حفظ و تأمین روابط دیپلماتیک با کشورهای منطقهای و «بازیگران جهانی و از جمله روسیه» است.
با این حال ،میتوان گفت که تمام انتقادهای مقامهای روسیه ،از نگرانی این کشور در ارتباط به مسئلهی
افغانستان ناشی میشوند .مسکو با پیشفرض بدبینانهتری نسبت به سیاستهای امریکا و متحدان
غربیاش در مسایل کشورهای آسیایی و از جمله افغانستان و حتا مسئلهی اوکراین ،اعتمادش را نسبت
به غربیها بیش از پیش از دست داده است .بحث روی ثبات افغانستان در آیندههای نزدیک ،یکی از
مهمترین موضوعات رهبران سازمان همکاری شانگهای بود .این مسئله خود نشان داد که مسکو تقریب ًا به
هیچ همکار غربی جز خودش ،باور و اعتماد ندارد و به این ترتیب ،خود در تالش است تا به مرور زمان،
موضعش را عم ًال تثیبت کند.

بحثها پیرامون عراق باعث غفلت امریکاییها از پرداختن به موضوعی مهمتر
شدهاند .در حال حاضر هفتههاست که رسانههای امریکایی با خرسندی مشغول
به تشریح مواضع لئون پانتا ،وزیر دفاع پیشین امریکا هستند .لئون پانتا در رابطه
با تصمیم باراک اوباما مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از عراق ،اظهاراتی را
بیان کرده است« .پانتا از قصر سفید به دلیل خارج کردن نیروهای امریکا از عراق
ابراز نارضایتی کرد» .این یکی از تیترهای اخیر فاکس نیوز است .جنیفر روبین
( )Jennifer Rubinنیز در روزنامهی واشنگتن پست اظهار داشت« :لئون
پانتا دست به افشای دروغهای گفته شده در بارهی عراق زده است».
قابل قبول است .پانتا حق دارد که اوباما را بهخاطر نادیده گرفتن مشورهی وی و
خروج سریع تعداد بسیار زیادی از نیروهای امریکایی] از عراق[ مورد انتقاد شدید
قرار دهد .همچنین با در نظر داشت این نکته که امروز عراق در فاجعه بهسر
میبرد ،کام ًال طبیعی خواهد بود که رسانهها چنین اظهاراتی را گزارش کنند.
اما چیزی که عموم ًا گزارشگران از پانتا نمیپرسند ،این است که وی در مورد
تصمیم اوباما مبنی بر خروج نیروهای امریکایی از افغانستان چه دیدگاهی دارد.
این مایهی شرم است؛ زیرا اگر بحث نیروهای مستقر در عراق مربوط به مقصر
دانستن تصمیمهای فاجعهبار گذشته باشد ،بحث نیروهای مستقر در افغانستان
ی احتما ًال فاجعهبار
به این قضیه مربوط میشود که آیا باید باز هم تصمیمها 
در آینده تکرار شوند یا خیر .به عبارت دیگر ،در افغانستان ،بحث خروج نیروها
مطرح است که در حال حاضر موضوعی بسیار بااهمیت میباشد .با این حال،
طرح چنین موضوعی در رسانهها تقریب ًا جایگاهی ندارد.
اگر این چنین میبود( ،یعنی این موضوع برای رسانهها اهمیت میداشت) امکان
داشت امریکاییها متوجه شوند که باز هم فاجعهی دیگری در انتظارشان است.
پانتا در کتاب جدید خود نوشته است که در سال  ،2013طی آخرین روزهای
کاریاش در پنتاگون ،او «در حال وارد کردن فشار» بر قصر سفید بوده تا طرح
ابقای هشت تا ده هزار عسکر امریکایی در افغانستان را پس از اتمام عملیات
نظامی امریکا در سال  ،2014مورد حمایت قرار دهد .سپس وی با رضایت خاطر
تأکید میکند که پس از خروجش از پنتاگون« ،رییس جمهور اوباما سال بعد
[ ]2014اعالم کرد که او نیز با طرح ابقای  9800نیروی امریکایی در افغانستان
پس از اتمام عملیات نظامی موافقت دارد».
این گفته باعث میشود اینگونه به نظر برسد که گویا اوباما تعهد کرده است تا
 9800نیرو را بهطور دایمی در افغانستان باقی بگذارد (ابقا کند)؛ اما در حقیقت
چیزی که اوباما گفته ،این است که تعداد نیروهای امریکایی تا آخر سال 2014
به  9800نفر کاهش پیدا میکند و این مقدار تا آخر سال  2015به نیم خواهد
رسید و «تا آخر سال  ،2016حضور نظامی ما عادی و در حد سفارت در کابل
تقلیل خواهد یافت ،به عالوهی تعدادی برای تأمین امنیت سفارت ،همانگونه
که در عراق این کار را کردیم» .در همین ماه اکتوبر ،یکی از سخنگویان قصر
سفید تأیید کرد که طرح ]دولت امریکا[ هنوز هم همان طرح است.
برای بسیاری از دنبال کنندگان تحوالت افغانستان هراسی به وجود آمده است
مبنی بر اینکه طرح مذکور ممکن است در پایان به گریه ختم شود (در آخر
کار منجر به سرازیر شدن اشک از چشمان شود) .از جملهی چنین افرادی،
جنرالهای اوباما هستند که طبق گفتهی روزنامهی نیویورک تایمز« ،توصیه
کرده بودند که حداقل ده هزار عسکر برای چندین سال (فونت ایتالیک از خود
نویسنده) پس از پایان رسمی مأموریت نظامی در افغانستان باقی بمانند» (بر
اساس کتاب پانتا ،مشخص نیست که وی از جنرالها پشتیبانی کرده یا خیر.
[«نویسنده»]) .همچنین در این زمینه میتوان به ارتش افغانستان اشاره کرد ،که

یکی از افراد ارتش به واشنگتن پست گفته بود« ،خروج در سال  2016مسئوالنه
نیست» .نارندرا مودی ،نخستوزیر هند نیز از همین دسته افراد است که طی
سفر اخیرش به ایاالت متحده ،گفته بود که وی «از امریکا در رابطه با موضوع
خروج نظامی درخواست کرده -لطف ًا اشتباهی را که در عراق انجام دادید ،دوباره
تکرار نکنید ...روند خروج از افغانستان باید بسیار آهسته باشد .فقط در این صورت
قادریم تا از جان گرفتن طالبان جلوگیری کنیم» .همچنین میتوان احمد رشید،
روزنامهنگار معروف پاکستانی را نام برد که اخیراً در اظهار نظری طرح خروج
امریکا [از افغانستان] را «به طرز فاجعهآمیزی اشتباه» توصیف نموده و پیشبینی
کرده است که چنین کاری «تقریب ًا بهطور حتم به معنای بازگشت به جنگ داخلی
و ظهور گروههایی بهمراتب افراطیتر از طالبان است ،همانگونه که در عراق و
سوریه رخ داده است».
چیزی که این افراد [به گفتهی نویسنده] بد تلقی میکنند ،این است که افغانستان
به اندازهی عراقیا حتا بدتر از آن ،از لحاظ سیاسی و نظامی کارایی الزم را ندارد.
نویسنده در ادامه میافزاید دولت تازهتأسیس وحدت ملی با ساجق جان کری به
هم چسپانده شد ،آنهم بعد از اینکه نزدیک بود دو رقیب انتخاباتی دست به
سالح ببرند .طبق گفتهی رشید ،طالبان در حال حاضر در بسیاری از والیتهای
افغانستان فعال اند و «در بسیاری از مناطق ،عسکران افغان بهسختی قادر اند
امنیت پایگاههای خود را تأمین کنند» .ماه گذشته واشنگتن پست گزارش داد
که «بودجهی دولت مرکزی افغانستان تقریب ًا به اتمام رسیده است و در ظرف
«پنج یا شش روز» نیاز به کمک مالی  537میلیون دالری ایاالت متحده و دیگر
کمک کنندگان بینالمللی دارد تا بتواند به پرداخت حسابات خود ادامه دهد».
در حال حاضر بحثی در جریان است که با در نظرداشت گستردگی مشکالت
افغانستان ،ابقای ده هزار نیروی امریکایی در این کشور تنها برای چند سال
آینده ،تأثیر چندانی نخواهد داشت .گذشته از این ،بسیاری از افغانها در رابطه
با حضور نیروهای خارجی در کشورشان آشفته نیستند .طبق نظرسنجی صورت
گرفته توسط بنیاد آسیا ( ،)Asia Foundationبیش از سه-چهارم افغانها
«هنگام مواجهه با نیروهای بینالمللی ،از خود هراس نشان میدهند» .با در
نظرداشت اینکه بازگشت کامل افغانستان به دوران جنگ داخلی ،پیامدهای
اخالقی هولناکی را به همراه خواهد داشت ،جای بحث آن باقی است که آیا
چنین سناریویی واقع ًا تهدیدی برای امنیت امریکا محسوب میشود یا خیر .در
حال حاضر سالهاست که جو بایدن ،معاون رییس جمهور امریکا از این بحث
میکند که طالبان-در عین خبیث بودن -جنبشی ملیای است که میخواهد
فرامنطقهای باشد و اینکه امریکا قادر است با ظهور مجدد القاعده از طریق
هوایی مقابله کند.
نویسنده در ادامه میگوید که وی در این رابطه قادر به تصمیمگیری نیست.
چیزی که واضح است ،این است که با در نظرداشت گرایشهای موجود کنونی،
ممکن است سیاست امریکا نزول افغانستان را به دهشت مبدل سازد .نویسنده
در ادامه میافزاید که رسانهها باید پانتا و دیگر مقامهای برجستهی امنیتی و
سیاستمداران را وادار بسازند تا از هم اکنون این دهشت بالقوه را هدف قرار
دهند و به آن بپردازند.
بعد از وقوع یک فاجعه ،گفتن این نکته به جهانیان که شما چنین فاجعهای
را پیشبینی کرده بودید ،قابل قبول است .اما چیزی که واقعا خرد و شهامت
میطلبد ،این است که در درجهی اول شما چگونه از وقوع چنین فاجعهای
جلوگیری خواهید نمود.
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نامهيسرگشاده
سجمهورجمهورياسالميافغانستان!
بهریي 


خادم فایز

یادداشتهایسخیدادهاتف
از شنبه تا پنجشنبه در هفته

از خوشبختی
میترکیم

آقاي ریيس جمهور كشور!
مثل آقاي ریيس جمهور كرزي ،نخواهيد
اين نامه را براي شما مينويسم .نميدانم ،شايد ِ
نامهاي از شهروندان كشورتان را بخوانيد ،يا فرصتي براي خواندنش نيابيد .ميدانم كه شما
خيلي متفاوتتر از كرزي عمل ميكنيد؛ ولي باز هم اگر اندک فرصتی هم يافتيد ،اين نامه
را بخوانيد!
آقاي ریيسجمهور!
وقتي تاريخ سياسي افغانستان را به مطالعه ميگيريم ،درمييابيم كه نزاع و كشمكشهاي
خشونتآمي ز بر س ِر بهدست آوردن «قدرت» همواره عامل عمدهي بيثباتي در كشور بوده
است و پيامدهاي جز حكومت خودكامه و استبدادي ،جنگ و ويراني در پي نداشته است.
خودكامههای تاريخ كشورمان به حدي تشنهي قدرت بودهاند كه حتا از س ِر جسدهاي مردم
بيگناه عبور كردند ،تا آن را بهدست آورند .ولي هرگز قدرت سياسي را به عنوان ابرازي
براي خدمت نپنداشتند .اما بعد از سقوط طالبان ،دورهی گذاري بهوجود آمد تا ما بتوانيم با
استفاده از اين ُپل ،از بيثباتي به ثباتسياسي برسيم.
انتخابات سوم رياست جمهوري ،با تمام مشكالتش ،نقطهي عطفي در تاريخ سياسي
معاصر افغانستان است كه قدرت بهصورت قانوني و مسالمتآميز از يك ریيس جمهور
به ریيس جمهور ديگر انتقال يافت .اما در اين دورهي انتقال ،ریيس جمهور كرزي ميراث
زيادي را براي شما برجا گذاشته است .دستآوردهاي مثبت وي قابل قدر اند و در تاريخ
نقش زرين حك خواهند شد؛ اما در اين دوره مشكالت زياد ديگري نيز
سياسي كشور با ِ
بهوجود آمدهاند كه حل آن را تاريخ بر دوش شما گذاشته است .فساد اداري ،ناامني ،اقتصاد
مصرفي ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق جنگالت و آبدات باستاني ،صادرات غيرقانوني ،نبود
ي دولتي سمبوليك
ساختار منظم حكومتداري خوب ،گسترش افراطيت و تروريزم ،نهادها 
و ناكارا ،خريد و فروش پستهاي دولتي ،بياعتمادي و شكافهاي عميق ميان دولت و
ملت ،فقر و بيكاري و ...ميراثهای ديگري اند كه حاكميت سيزدهسالهی حامد كرزي به
شما واگذارشان كرده است.
ریيس جمهور گرامي!
در اين دو هفتهاي كه از حكومت شما ميگذرد ،من و جوانان ديگر اميد و شادابي تازهاي
بر چهرههاي مردم اين ديار ميبينيم و خوشحاليم از اينكه شما عم ًال بهسوي عمليكردن
شعارتان كه «حق بايد به حقدار برسد و اصل حاكميت ضوابط بر روابط بهطور همهجانبه
عملي گردد» ،گام برميداريد .شما ميدانيد كه در حكومت كرزي ،بعضي پستهاي دولتي
خريدارييا به فروش ميرسيدند ،يا هم براي مقرر شدن فرد در يك بست بسيار پايين ،نياز
به دهها امضاي ریيس حزب ،وزير و وكيل بود .اما شما براي مبارزه با اين همه آفتها ،نه
تنها به مردم افغانستان وعده سپردهاید ،بلكه با آنها پيمان بستهايد.
جناب ریيس جمهور!
شما ميدانيد كه معضل «بيكاري» ،يك مسئلهي بسيار حا ِد اقتصادي-اجتماعي كشور
ماست كه امروز گريبانگير تمام اقشار جامعه شده است .من بهعنوان يك شهروند جوان
كشور ،ميخواهم درد جوانان بيكار را براي شما بهتصوير بكشم .جوانان ،سرگردان بهدنبال
كار ميگردند -از اين كارخانه به كارخانهی ديگر ،از اين شركت به شركتِ ديگر ،از اين
مؤسسه به موسسهیديگر و از اين وزارتخانه به وزارتخانهی ديگر.
جوانانِتحصيلكرده وقتي براي ثبت نام به وزارتي ميروند ،با روند بسيار طوالني استخدام
روبهرو ميشوند ،حتا براي امتحان گرفتن يك بستِ دولتي ،دو تا چهار ماه طول ميكشد.
آخرش هم كسي استخدام ميشود كه واسطهدار است .ولي جوانان با دردي كه دارند،
آگاهانه در  16حمل و  24جوزا به شما راي دادند و من نيز يكي از آنها بودم .ما راي داديم،
نه بهخاطر اينكه ب ه مقامي دست يابيم ،بلكه ميخواهيم همهي مشكالتي كه دامنگي ِر

ياري هم حل كنیم و براي توسعهی اقتصادي ،سياسي و
افغانستان شدهاند را به ِ
اجتماعي كشورمان گام برداريم.
آقاي ریيس جمهور!
شما با ما جوانان پيمان بستيد و در منشور انتخاباتيتان بهصراحت اعالم نموديد كه
«از اين شعار كه جوان رهب ِر فرداست ،به شعاري خواهيمرسيد كه جوان مدير امروز و
زعيم فرداست»« .اصالحات در نظام اداري و كادري تنها وسيلهی دفع فساد نيست،
بلكه وسيلهی تأمين وحدت ملي با مشاركت قشر جوان نيز است .بايد پروسهی
اصالحات در نظام اداري و كادري كشور بهگونهاي عملي شود كه هر فرد افغان خود
را بهحيث يك فرد در آن شامل ببيند و مطمئن شود كه بر اساس معيارهاي روشن و
شفاف رقابت كرده و فارغ از هرگونه تبعيض و امتياز غيردموكراتيك ،وارد بدنهینظام
كادري دولت گردد .فرهنگ دولتداري ما بايد مسئلهی هويتي بودن نظام كادري
را ازميان بردارد و اصل حاكميت ضوابط بر روابط را بهطور دقيق و همهجانبه عملي
سازد ».شما نهتنها در زمينهي اصالحات نظام اداري و كادري براي ما وعده سپرده
بوديد ،بلكه دادن نقش جوانان در دولتسازي و حكومتداري خوب ،تأمين صلح و
ثبات ،ارتقايظرفيت علمي و مسلكي ،ايجاد روابطگستردهیجوانان با جهان و جذب
استعدادهايهنري و فرهنگي از طريق وزارتاطالعات و فرهنگ را نيز تعهد كردهايد.
آقاي ریيس جمهور افغانستان!
از ميزان سالگذشته تابهحال قضاياي امضاي پيمانامنيتي با ايالتمتحدهی امريكا
و انتخابات باعث ايجاد بحران مالي-اقتصادي و فرار سرمايهها از كشور شده ،كه
اين زمينهساز بيكاري دورهاي ،فصلي و ساختاري در كشور گرديده است .اما با در
نظرداشت همهي اين مسايل ،اميدوارم مسئلهي بيكاري در ميان جوانان تحصيلكرده
و غيرتحصيلكرده از سوي حكومت وحدت ملي جدي گرفته شود و براي حل آن
هرچه عاجلتر اقدام صورت گيرد .در اخير ،ميخواهم بگويمكه آرزومندم در حكومتي
كه شما رهبريت و مديريت آن را به عهده داريد ،براي استخدام فردي ،نيازي به آوردن
امضا و مهر احزاب ،وزير و وكيلي نباشد و پروسهي استخدام نيز تا سه-چهار ماه
بهطول نیانجامد و اصل حاكميت ضوابط بر روابط و شايستهساالري رعايتشود .به
گفتهی خودتان ،با مشاركت جوانان نهتنها دامنهي فساد برچيده شود ،بلكه مشاركت
ت ملي در كشور نيز باشد.
جوانان و حضور آنان در نظام كادري ،آيينهي تمامنماي وحد 
و هر جواني بتواند از يكسو استعدادش را به نمايش بگذارد و ظرفيتهاي علمي و
كادرياش را ارتقا بخشد ،از سوي ديگر ،بتواند در توسعهی همهجانبه و ايجاد صلح
پايدار در كشورش نيز سهم داشته باشد.
بهاميد موفقيتهاي هرچه بيشترتان!

در انترنت ویدیویی هست که نشان میدهد ،جسد یکی از سرداران
صدر اسالم در یمن پیدا شده .جسد که میگوییم ،یک مردهی
تازهی یخچالی را تصور کنید .چرا که از جسد این سردار شهید
خون میچکد و بعضی از برادران هی خون را از سر و روی او پاک
میکنند.
من سابق که این چیزها را میدیدم ،خیلی خوشحال میشدم.
مخالف تر و
اما حاال غمگین میشوم .نه اینکه خدای نخواسته
ِ
تازه ماندن اجساد این عزیزان به خون خفته باشم .بیشتر از این
جهت غمگین میشوم که چرا خداوندی که به عدالت مشهور است،
میخواهد به اصطالح ما را با پلو بکشد .آخر این چیزی که در طرف
چپ سینهی ما میتپد ،قلب است ،آهن که نیست .مگر این قلب
بیچارهی ما چهقدر تحمل خوشی و هیجان را دارد؟ شما لطف
میکنید که بر ما منت میگذارید و هر روز ما را با خبرهای خوش
مینوازید؛ اما باور کنید خوشی بیش از حد هم میتواند کشنده
باشد.
یک روز ،آرام در خانهی خود نشستهایم و کشته (به کسر کاف)
میخوریم و نوعی رضایت ساده و روستایی سراسر دهن و پیشانی
و رشتههای عصبی اطراف چشم ما را در مینوردد .ناگهان کسی
با هیجان وارد میشود و خبر میدهد که بیرق امام حسین از عراق
رسیده .میگوییم« :سرخ است؟ ای قربانش شویم» .قاصد عصبانی
میشود و جواب میدهد« :امام حسین کمونیست بود که بیرقش
سرخ باشد؟» فرصت شرمیدن نیست .به سوی کاهدان میدویم.
قاصد فریاد میزند« :به کاهدان کجا میروید؟ وای! بیرق در مسجد
است» .به سوی مسجد میدویم .تا به مسجد میرسیم ،عرق از
سر و روی ما اظهار ریزش میکند .خیال میکنیم که تنها کاری
که باید بکنیم ،این است که کفشهای خود را بکشیم و به داخل
مسجد هجوم ببریم و خود را سر بیرق بیندازیم و بزنیم زیر گریه یا
روی گریه یا در کمر گریه و خالصه بوغ بکشیم و دلمان را خالی
کنیم تا بیرق بینهایت مسرور گردد .اما د ِم در مسجد نفر ایستاده
و میگوید:
«هفت صد افغانی میشود».
آن لحظه جانمان گرم است و هفت صد افغانی که هیچ ،هفت صد
دالر هم میدهیم و وارد مسجد میشویم .یکی از بیدینهای فاسد
دستی بر بیرق میکشد و میگوید:
«واه واه! اینجا در تکهی بیرق نوشته :سراجالدین منتاج اور برادرز
کی خوبصورت منسوجات فابریکی لمتد».
اما خوشبختانه کسی متوجه نمیشود .کسی متوجه شود هم عیبی
ندارد .مهم این است که این بیرق بیرق امام حسین است .گور پدر
سراجالدین منتاج اور برادرزهایش .از خوشحالی نزدیک است که
قلبمان از حلقوممان بیرون بپرد.
این یک نمونه بود .صدها نمونهی دیگر نیز داریم .هر بار هم از
خوشی و هیجان قریب است بمیریم .اگر عدالت است ،چرا بخشی
از این خوشیها را به غربیهای فاسد و افسرده نمیدهند که کمی
سرحال شوند؟

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
Jafar Rasouli

نقد بر تاریخ
تصورش مشکل است؛ ولی واقعیت دارد .رژیمی شما را
از رسیدن به درجات بلند نظامی به دلیل قومی مانع شود؛
فرزندانتان حق تحصیل در دانشکدهی حقوق و علوم
سیاسی را نداشته باشند؛ از دهقانانتان بیش از ده نوع مالیه با زور سرنیزه بگیرند و شما
صبح از خواب بیدار شوید که گلیم این رژیم برچیده شده است .شما خوش میشوید
یا ناراحت؟
اما پدرانتان در  1357ه.ش خوش نشدند .دودمان نادری سرنگون گردید؛ بهدست
جوانان در اردو .مردم هزاره باید (بر منطق محاسبهی سیاسی) از این واقعه حمایت
میکردند؛ ولی نکردند .نه یک قریه و یک منطقه ،بلکه همه ،تقریب ًا بدون استثنا
(بهشمول خودم که جوان بودم و کمتر از بیست سال عمر داشتم) قیام کردند .برای چه؟
هیچکس نمیدانست .به امر که؟ همه میدانستند.
اصطالحی است در امریکا inner directed and other directed
که ترجمهی دقیقش را نمیدانم؛ اما معنایش این است که مردمانی هستند که
حرکتشان از خودشان از درونشان و از خواستهای خودشان ناشی میگردند؛ در
مقابل ،مردمانی هم هستند که حرکت آنها را عوامل بیرونی باعث میگردند .دیگران،
اغوا ،تحریک ،الهام و غیره که سرچشمه در بیرون از وجود او دارند ،به حرکت میآورند.
آیا روزی خواهد رسید که ما هم  inner directباشیم؟

چرازنانمسلامنکشورهایغربی
به گروه دولت اسالمی میپیوندند؟
دکتر کاترین براون ،استاد مطالعات دفاعی در دانشگاه لندن



Abdullah Watandar

داستان نامهی عیسی مسیح به روال غنی!
روزی یکی از دوستانم نامهای به فامیلش در کابل
بزرگ نامه ،آدرس گیرنده را چنین
ِ
پاکت
میفرستاد .روی ِ
نوشت:
«افغانستان ،کابل ،دشت برچی ،تیر شده از کوچهی حلبیسازها ،نارسیده به چاه آب
چهار بمبهای ،دست راست ،بعد از کلچهفروشی الحاج خلیلاهلل خان و برادران ،روبهروی
خیاطی صفدر لنگ ،حویلی حاجی جان علی معروف به حاجی گدامدار ،به دست حاجی
اسماعیل ترکمو ،معروف به آته خلیفه غالم رضا برسد».
بعد از دو هفته شنیدم که پوستچی ،نامه را به جای آدرس آته خلیفه غالم رضا ،به دفتر
«کمیسیون تهیه ،چاب و نشر نقشههای شهری افغانستان» تحویل داده است .اعضای
این کمیسیون بعد از خواندن آدرس روشن پشت پاکت دو ساعت انگشت حیرتشان را
مکیده ،سپس پوستچی را که آدرس روشن آته خلیفه غالم رضا را با آدرس کمیسیون
اشتباه گرفته بوده ،به امنیت ملی معرفی میکنند .بعدا رییس کمیسیون شخصا به
خانهی آته خلیفه غالم رضا رفته ،نامه را همراه یا یک نشان میرمسجدی خان برای
پسر مهاجرش ،به ایشان تقدیم میکند.
حضرت عیسی هم در این اواخر نامهای به روال غنی فرستاده است .ظاهرا این نامه
بهدست کسی غیر از خانم غنی رسیده است .شخص دریافت کنندهی نامهی مسیح،
سرخط و مهر و امضای نامه را کپی کرده ،چندین نامه از دل خود نوشته است و در
اختیار دوستان گذاشته است .من تا کنون دو نسخهی متفاوت این نامه را در صفحات
فیسبوک دوستان خواندهام.
شاید بپرسید ،حاال که انترنت ،ما را از شر آدرسهای پوستی افغانستان خالص کرده
است؛ چرا حضرت عیسی این نامه را به خانم غنی ایمیل نکرده است .آگاهان امور ،دو
دلیل را برای این کار حضرت مسیح مهم میدانند .1 :احترام به عنعنات پسندیده و ملی
مردم افغانستان .2 .ترس از خواندن ایمیلشان توسط کارمندان وزارت دفاع آلمان ،سیا،
آیاسآی و امآی سیکس که وظیفهی خواندن ایمیلهای رییس جمهور ،خانم اول،
وزیران و اشخاص بلندپایهی دولت افغانستان را به عهده دارند .گفته میشود که عیسی
مسیح قطعنامهی سازمان ملل برای اشغال افغانستان را قبول ندارد؛ چون باور دارد که
وقتی آدمها پدر زنده در آسمانها دارند ،بان کی مون را چه کار به سرنوشت آنها.


Younus Negah

معلم
معلم نه پدر معنوی است ،نه مادر معنوی .معاش مناسب
برای معلم داده و کار خوب از او خواسته شود .در میان
معلمان هم مثل دیگران فراوان کمسواد ،بیکاره ،بدکاره،
کارگریز و بیمسئولیت پیدا میشود .با معلمی باید مثل پیشه برخورد شود ،نه مثل مقام
معنوی.
از طرف دیگر ،معلمان برای خود اتحادیه بسازند و به عنوان یک صنف خواستههایشان
را با پشتوانهی استدالل و فشار مطرح کنند .معلمان باید دست یکی کرده بگویند ،نه پدر
معنوی استیم ،نه مادر معنوی .مثل گلکار ،نجار ،خیاط ،انجینر و سرباز صاحب کسب و
هنریم .از نجار و گلکار ماهر مقام معنوی باالتر نداریم و انتظار داریم حداقل امتیازات
مادی آنان را نیز ( 800تا  1000افغانی در روز) داشته باشیم.


Ehsan Shayegan

ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ
اﻣﺸﺐ ﭼﻮﻥ ﻫﺮ شب ﺩﻳﮕﺮ ،ﺗﺎﺭﻳﻚ اﺳﺖ .ﺧﺎﻣﻮﺵ
اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻥ ﺳﻜﻮﺕ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ ،ﻣﻦ ﺻﺪاﻱ ﻓﺮﻳﺎﺩ
شب ﺩﻳﮕﺮ میﺸﻨﻮﻡ،
«ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ» ﺭا ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺯ ﻫﺮ ِ
ﺁﺯاﺭﺩﻫﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﭘﻨﺠﺮﻩي اتاﻗﻢ ﺭا ﺑﺎﺯ میﻜﻨﻢ .ﻧﮕﺎﻫﻢ ﻳﻚﺭاﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻮﻩ میﺨﻮﺭﺩ.
ﻛﻮﻩ ﻫﻢ ﺗﺎﺭﻳﻚ اﺳﺖ .ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ،ﭼﻮﻥ ﻫﺮ ﺷﺐ ،ﭘﺸﺖ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ میﺨﻮاﺑﻢ؛
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎیی ﻛﻪ ﻫﻢﻗﺪ ﻳﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ اند .ﻓﺮﺩاي ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﻜﻲ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺸﺐ،
ﺑﺮاﻱ ﻣﺪﺗﻲ اﺯ ﻛﺎﺑﻞ ﺩﻭﺭ میﺸﻮﻡ؛ ﻧﻪ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﻭﺭ ،ﻫﻤﻴﻦ ﮔﻮﺷﻪﻫﺎﻱ ﻣﻤﻠﻜﺖ؛ اﻣﺎ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﻳﻢ ﺭا ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻢ ﻛﺮﺩ و «ﭼﻮﻥ ﺳﻨﮓ ﻣﺰاﺭﻡ» ،ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺮﺩ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ و ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺁﺩﻡ اند ،ﺁﺭﺯﻭ اند« ،ﺯﻧﺪﮔﻲ» اند .ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ
ﺩﻳﺮﻭﺯ ،اﻣﺮﻭﺯ و ﻓﺮﺩاﻱ ﻣﺎ اند .ﺗﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﻲﺑﺮﻳﻢ.

خبرهای اخیر مربوط به مفقود شدن یس را حسین،
دختر دانشآموز ،اقصی محمود ،دانشجو و
خواه ران دوقلو به نام سلما و زه را حلین ،نگران یها
در مورد گرایش زنان مسلمان بریتانیایی به افکار
و گروههای اسالمگرای تندرو را افزایش داده است.
ارزیاب یها نشان م یدهند که بین  ۵۰تا  ۶۰زن
مسلمان بریتانیایی از طریق خاک ترکیه به سوریه
رفته تا به گروه تندرو دولت اسالمی بپیوندند .عالوه
بر بریتانیا ،زنان مسلمان دیگری هم از کشورهای
امریکا ،اتریش ،فرانسه ،هالند ،کانادا ،ناروی و
سویدن به این گروه پیوستهاند.
اما چرا زنان مسلمان اهل کشورهای غربی به
گروه تندروی مثل دولت اسالمی م یپیوندند؟
در مورد یس را حسین ،پیوستن او به گروههای تندرو
و سفر او به سوریه کامال قطعی نیست؛ ولی پولیس
بریتانیا احتمال م یدهد که او به سوریه رفته باشد.
اما در مورد دیگران م یتوان اخبار و جزئیات سفر به
سوریه و پیوستن آنها به گروه دولت اسالمی را در
شبکههای اجتماعی دید.
از این نمونهها م یتوان بهخوبی دید که شبکههای
اجتماعی بر پیوستن زنان مسلمان کشورهای غربی
به گروههای تندرو تأثیر بسیار زیادی دارند .این
ابزارها راهنمایی و کمکهای الزم ب رای مسافرت
را در اختیار داوطلبان قرار م یدهند و در عین حال،
یک منبع تبلیغاتی مهم ب رای گروه دولت اسالمی
هستند که تصویر ایدهآلی را از زندگی و جهاد زیر
پرچم این گروه ارائه م یدهند.
ابتدا اکثر زنانی که به سوریه م یرفتند ،با هدف
پیوستن به شوه رانشان سفر م یکردند که جزو
پیکارجویان گروه دولت اسالمی هستند .به عنوان
مثال ،خدیجه ،زن مسلمان اهل جنوب لندن که در
کمال ب یرحمی در یکی از پیامکهای تویتری خود
نوشته بود ،م یخواهد اولین زن جهادی باشد که
یک گروگان غربی را م یکشد ،پس از توافق بر سر
ازدواج با یک پیکارجوی سویدنی عضو گروه دولت
اسالمی به نام ابوبکر ،به سوریه رفت.
«عروسان جهادی»
در چنین مواردی ،پیوند خانوادگی در تسهیل سفر
آنها نقش مهمی ایفا م یکند .اما در سایر موارد
مطالب شبکههای آنالین مسایل مربوط به سفر
آنها را حل کرده و به آنها کمک م یکند که
پس از رسیدن به قلمرو گروه دولت اسالمی ،با افراد
هموطن خود تماس برقرار کنند .سفر بی نالمللی
نه چندان گران و نه چندان دشوار است و با کمک
راهنمای یها و برنامهریزیهایی که از طریق انترنت
صورت م یگیرند ،سادهتر هم م یشود.

ماجراهای مربوط به سفر این زنان به سوریه ب رای
ازدواج با پیکارجویان گروه دولت اسالمی که
«عروسان جهادی» لقب گرفتهاند ،در هفتههای
اخیر توجه رسانهها را به خود جلب کرده است.
در چند مورد پیکارجویان گروه دولت اسالمی با
خانوادهی زنان مسلمانی که از فرانسه به سوریه
رفتهاند ،تماس تیلفونی گرفته و ب رای ازدواج با
دخترشان از آنها اجازه گرفتهاند.
صفحات شخصی پیکارجویان گروه دولت اسالمی
روی شبکههای اجتماعی بهشدت محبوب شده و
تعداد زیادی از دختران مسلمان از کشورهای غربی
به آنها پیام فرستاده و تقاضای ازدواج م یکنند .میا
بلوم ،از اساتید مرکز پژوهشهای امنیتی و تروریسم
در دانشگاه ماساچوست امریکا معتقد است که به
زنان به عنوان «کارخانهی تولید بچه» ب رای افزایش
جمعیت دولت «بنیادگرای» اسالمی نگاه م یشود.
اما آنچه که ذکر شد ،به این معنا نیست که تنها
انگیزهی این زنان ب رای پیوستن به گروه دولت
اسالمی ،پیدا کردن شوهر است .مفهومی که
«عروسان جهادی» نام گرفته ،فقط بخشی از یک
تصویر بزرگتر است .تصمیم آنها ب رای رفتن به
سوریه و پیوستن به این گروه یک بُعد دیگر هم
دارد .این زنان به این خاطر به گروه دولت اسالمی
م یپیوندند؛ چون یک اتوپیای سیاسی جدیدی را
تبلیغ م یکنند که مشارکت در جهاد و تأسیس یک
حکومت اسالمی جدید است.
خشونت و زندگی خانوادگی
رهبر گروه دولت اسالمی سعی کرده که این گروه
را چیزی فراتر و متفاوت از یک گروه مسلح جلوه
دهد و از پزشکان ،مهندسان و متخصصان بخش
ساختمان خواسته است تا ب رای ایجاد یک حکومت
اسالمی خالص به آنها بپیوندند .در مطالبی که
این زنان روی شبکهی انترنت منتشر م یکنند،
عناصر آرمانی و ایدهآلگرایانهی زیادی وجود دارند
که نشان م یدهند ،آنها م یخواهند جزئی از یک
طرح سیاسی باشند که از نگاه آنها هدفش بنای
یک نظم جدید و یک زندگی خوب بر اساس
شریعت است.
در تصویری که آنها از این «خالفت» جدید ارائه
م یدهند ،زنان انواع و اقسام مشاغل و وظایف را
برعهده دارند .به عنوان مثال ،در شهر رقهی سوریه
زنان م یتوانند به واحدی به نام الخنسا بپیوندند
که یک نیروی به اصطالح پولیس نهی از منکر
است و از قرار معلوم ،زنان مسلمان بریتانیایی آن را
تأسیس کردهاند.
تصاویری توسط این افراد منتشر شده که در آنها

م یتوان زنان مسلح به کالشینکوف ،زنانی که
جلیقهی مخصوص بمبگذاری انتحاری پوشیدهاند
و حتا زنان دیگری را دید که یک سر بریده را در
دست گرفتهاند .ولی در عین حال ،این زنان آشپزی
م یکنند ،به کارهای خانهداری مشغولند ،ب رای
نوشیدن قهوه دور هم جمع م یشوند و وظایف
مادرانه را هم انجام م یدهند.
این ترکیب از خشونت و زندگی خانوادگی است که
بسیاری از این زنان را به خود جذب کرده است .یک
پزشک زن اهل مالزی در پیامک تویتر خود در ماه
جنوری نوشته بود« :گوشی پزشکی دور گردنم و
کالشینکوف روی شانهام .شهادت بزرگترین آرزوی
من است».
آنچه تا کنون گفتیم ،عوامل سیاس یای هستند
که این افراد را به خود جذب م یکنند؛ ولی در عین
حال ،عوامل دافع های نیز در تغییر مسیر زندگی
این زنان و هول دادن آنها به سوی اسالمگرایی
افراطی دخیل اند.
مجذوبیت سادهلوحانه
در تمام نوشتههای این زنان که روی شبکههای
اجتماعی منتشر شده ،م یتوان دید که به اعتقاد
آنها ،جوامع غربی نتوانستهاند زنان جوان مسلمان
را در خود جذب کرده و به عنوان شهروندان این
جوامع در آنها احساس تعلق و ارزش را ایجاد کنند.
به عنوان مثال ،یک زن مسلمان اهل هالند به نام
خدیجه در گفتوگو با وبسایت المونیتور که مرکز
آن در امریکاست ،گفت« :من همیشه م یخواستم
تحت قوانین شریعت زندگی کنم .این در اروپا
هی چگاه عملی نخواهد شد» .این زن در مورد
ناکام یهای جوامع غربی و سختگیریهای این
جوامع ب رای اجرای مناسک مذهبی مسلمانان (از
جمله ممنوعیت پوشیدن برقع در فرانسه) صحبت
کرده و از سیستم سیاسی حاکم بر کشورهای
غربی نیز انتقاد م یکند.
اما تناقض در این است که این افراد گذشته از نقل
قولهایی از قرآن که در صفحات شخصی خود
در شبکههای اجتماعی منتشر م یکنند ،در مورد
جنگی که در منطقه اتفاق افتادهیا در مورد شریعت
و بنیانهای دین اسالم اطالعات ناچیزی دارند.
ماجرای زنانی که از کشورهای غربی به سوریه
رفته تا به گروه دولت اسالمی بپیوندند ،ترکیبی
از انگیزههای سیاسی و شخصی آنها را به شکل
برجستهای نشان م یدهد .ولی در عین حال ،نشان
م یدهد که هم انگیزهها و هم شناخت آنها از
تصمیمی که گرفتهاند ،محصول یک مجذوبیت
سادهلوحانه است( .ب یب یسی)
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حضور ده سالهی لیونل مسی
در بارسا و تأثیر آن بر فوتبال

ده سال پیش لیونل مسی ب رای اولین بار وارد
صحنه فوتبال دنیا شد .پسر خجالتی الماسیا که
این روزها به ابر ستارهای در دنیای فوتبال تبدیل
شده است با وجود دستیابی به عناوین گوناگون
هنوز سالهای درخشانی در پیش روی خود دارد.
روز هفدهم اکتبر سال  2004فرانک ریکارد
سرمربی وقت باشگاه بارسلونا پیش از دربی
کاتاالن به دلیل وجود مصدومان فراوان در کادر
خود چهار بازیکن جدید به نامهای کریستین ،پنا،
دامیا و لئو مسی که همگی از پرورش یافتگان
مکتب الماسیا بودند را به تیم خود ب رای اولین
بار فرا خواند .در پایان این بازی بارسا با گول
دکوی پرتگالی موفق به پیروزی در این دیدار
شد و لیونل مسی در اواخر بازی جایگزین زننده
تک گول بازی شد تا اولین بازی رسمی خود را
ب رای بارسلونا انجام دهد.
لیونل مسی با بازی در این دیدار بعد از پائولو
آلکانتارا که در سال  1912در سن پانزده سالگی
ب رای بارسا به میدان رفته بود ،به دومین بازیکن
جوان تاریخ آبی اناریها تبدیل شد .اما بی تردید
در آن زمان هیچ کس نمی توانست تصور داشته
باشد که چه آینده درخشانی در پیش روی این
پسر خجالتی آرژانتینی قرار دارد .آیندهای پر از
عناوین ،رکوردها و جوایز انف رادی و البته او هنوز
هم سالهای درخشانی را پیش روی خود دارد.
پپ گواردیوال سرمربی بعدی بارسلونا در حقیقت
در شکل گیری و فرم دادن استعداد بی نظیری
همانند لوینل مسی نقش بسبار پررنگی را داشته
است .او در اولین اقدام خود که سبب جلب اعتماد
فراوان لئو مسی شد ،اجازه داد که او به همراه
تیم ملی آرژانتین در بازیهای المپیک 2008
شرکت نماید .پپ گواردیوال به مسی در زمین
آزادی کامل داد و توانست نبوع او را پرورش دهد
و به بهترین بازیکن دنیای فوتبال تبدیل نماید
و ب یتردید استعداد مسی به تنهایی ب رای رسیدن
به چنین افتخاراتی کافی نبوده است ،گواردیوال
در این زمینه م یگوید« :موفقیت همواره همراه
مسی خواهد بود ،چون او باتکنی کترین بازیکن
دنیا است».
م یتوان ادعا کرد که پپ گواردیوال تاثیر بی
اندازهای در شکل گیری مسی داشته است ،این
سرمربی اسپانیایی حتا تغذیه مسی را نیز زیر
نظر داشته و توانسته با استفاده از این نابغه
آرژانتینی ب رای اولین بار تئوری مهاجم کاذب را
در دنیای فوتبال مطرح نماید ،نقشی که لیونل

مسی در ماه م یسال  2009ب رای اولین مرتبه در
الکالسیکو آن را به نمایش گذاشت ،مسی در آن
دیدار با بازی غیر قابل پیش بینی و با استفاده از
سرعت و تکنیک خود تعریفی جدید از نقش یک
مهاجم فوتبال را ارائه داد و در حقیقت این بازی
که با برد  6:2شاگردان پپ گواردیوال به اتمام
رسید آغاز دورانی تاریخی در بارسا و حتا فوتبال
جهان بوده است.
لیونل مسی در سالهای حضور خود در بارسلونا
به عناوین متعدد و کم نظیر تیمی از جمله سه
عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا ،شش
قهرمانی در اللیگا ،دو قهرمانی در جام حذفی
اسپانیا ،دو سوپر کاپ اسپانیا ،دو قهرمانی در
جام باشگاههای جهان و شش سوپر کاپ اسپانیا
دست یافته است .در این مدت مسی جوائز
انف رادی فراوانی نیز از آن خود نموده است که
چهار مرتبه انتخاب به عنوان برتربن مرد سال
فوتبال جهان در سالهای  2011 ،2010 ،2009و
 2012و کسب سه مرتبه کفش طالی یوفا در
سالهای  2012 ،2010و  2013از جمله معروفترین
آنها بوده است .در واقع مسی با انجام 434
بازی ب رای بارسا موفق به کسب  21عنوان و به
ثمر رساندن  361گول شده است.
اما شاید فصل گذشته سختترین فصل حضور
مسی در بارسلونا بوده است ،به خاطر مصدومیت
طوالنی او بسیاری از دیدارهای تیم محبوبش را
از دست داد و شاید به همین دلیل بعد از چهار
سال متوالی جایزه توپ طالی فوتبال جهان را
به کریس رونالدوی پرتگالی ،بزرگترین رقیب خود
واگذار نمود.
با کسب این افتخارات فراوان لیونل مسی در
حال حاضر تنها  27سال سن دارد و هنوز دوران
زیادی از فوتبال او باقی مانده است .زیر نظر
لوئیز انریکه در این فصل انقالب جدیدی در
نیوکمپ به وقوع پیوسته است و بازی مسی
با تکامل بیشتری همراه بوده است و او بیشتر
نقش بازی سازی باهوش در فاز تهاجمی تیم را
عهده دار شده است .او با نیمار و لوئیز سوارز
مثلثی رویای در خط حمله بارسا را تشکیل
خواهد داد و بی تردید همچنان جامهای متعددی
را باالی سر خواهد برد .صرف نظر از افتخارات و
عناوین احتمالی آتی لیونل مسی ،او تا کنون نیز
تاثی رات بی نظیری در دنیای فوتبال داشته است،
به طوری که تاریخ دنیای فوتبال را م یتوان به
دوران قبل از مسی و بعد از مسی تقسیم نمود.



کومان و پله ،مربی و بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس

سازمان لیگ برتر انگلیس ،رونالدو کومان و
گراتزیانو پله را به عنوان بهترینهای ماه فوتبال
جزیره انتخاب کرد .به گزارش وبسایت باشگاه
ساوتهمپتون ،گراتزیانو پله که دوشنبه شب در
اولین بازی ملی خود ب رای ایتالیا ،اولین گول ملی
را هم به ثمر رساند ،پس از دریافت این جایزه به
خبرنگار باشگاه گفت:
«بسیار خوشحالم .به طور کلی بابت آن چه که
در سالهای اخیر انجام داده ام ،خوشحالم .من
لحظات زیبایی در دوران ورزش یام داشتهام؛ اما
حاال در سطحی باالتر بازی م یکنم و کارهایی
را انجام م یدهم که مدتها ب رای رسیدن به آن
تالش کردم .البته ب رای من ،هنوز کافی نیست.

این تازه شروع کار است .عالقه ندارم با خودم
بگویم که به حد کافی خوب شدهام .دوست دارم
بهتر و بهتر شوم .ما باید به مسیر خود ادامه
دهیم اما در حال حاضر ،م یتوانیم از این لحظات
لذت ببریم».
«زمانی که به اردوی تیم ملی ایتالیا رفتم،
وضعیت خوبی نداشتم زی را در ساوتهمپتون بازی
را باخته بودیم و من به شکست عالقهای ندارم.
حاال باید بازی را ببریم و من بهترین تالشم را
ب رای تحقق این امر م یکنم .در خانه به مصاف
ساندرلند م یرویم که تیم خوبی است ،اما هیچ
بهانهای وجود ندارد و باید همه امتیازات را مال
خود کنیم».



کاپلو :يووه روحيهی قهرماني دارد

فابيو کاپلو ،سرمربي سابق يوونتوس عنوان کرد
که از صحب تها حول محور داوري يوونتوس-
رم ناراحت است و معتقد است که تفاوت بين
دو تيم« ،روحي هی پيروزيخواهي» بوده است.
بیانکونریها در دیدار آخر خود مقابل رم ،موفق
شدند در تورین  2-3این تیم را شکست دهند و
این در حالیست که داور دو کارت قرمز و چندین
صحنهی مشکوک دیگر را سوت زد .همچنین
داور مسابقه توسط فدراسیون ایتالیا به دلیل
عملکرد ضعیف با  2جلسه محرومیت روبرو شد.
کاپلو در جمع خبرنگاران گفت« :یوونتوس-رم
از خیلی لحاظها بازی زیبایی نبود ،مخصوصا
اینکه در جریان و پس از بازی ،درگیریهای
زیادی وجود داشت .من ناراحت بودم ،زی را این
بازی باید نماد بازگشت ایتالیا به روزهای خوب
م یبود .تفاوت آنها در طرز تفکرشان ب رای
کسب پیروزی بود .بعضی باشگاهها هستند که

در روحی هی پیروزی غرق شدهاند و یوونتوس
یکی از آنهاست».
کاپلو سپس راجع به ناپولی گفت« :وقتی من
سرمربی میالن بودم 7 ،تیم ب رای اسکودتو
م یجنگیدند .تنها تیمهای باقی مانده در حال
حاضر ،رم ،یووه و ناپولی هستند .بقیه رقابت
خاصی ندارند» .کاپلو ادامه داد« :سطح بازیکنان
سری آ نیز افت کرده است .اگر با بازیکنان
فوقالعاده تمرین کنید ،تیم پیشرفت م یکند.
امروز ،نبود بازیکنان درجه  1در ترکی بها ،باعث
افت م یشود.خارج از ایتالیا ،باشگاههایی که
وضعیت مالی بهتری دارند،بازیکنان با استعدادی
م یخرند.خوشبختانه تحت بحران اقتصادی،
باشگاههای ایتالیایی عملکرد خوبی داشتند و
خارج یهای جوانی خریدهاند .تنها یک بازیکن
درجه  1به تیمها اضافه شده که او کارلوس تهوز
است».

ورزش
آنچلوتي:رونالدوبيهمتاست

کارلو آنچلوتي ،سرمربي ریال مادريد عنوان کرد که رونالدو از
لحاظ حرفه اي گري در سطحي خاص و يکتا قرار دارد .مهاجم
پرتگالی به عنوان یکی از کاملترین بازیکنان تاریخ شناخته
م یشود و سرمربی ایتالیایی احساس م یکند که می زان تعلق
خاطر او به بازی و فوتبال ،باعث شده که او ویژه و خاص شود.
او در مصاحبه با سایت ریال مادرید گفت« :چیزی که من را راجع
به رونالدو متعجب نم یکند ،کیفیت باالی اوست .چیزیست که
همهی ما از آن اطالع داریم .چیزی که من را متعجب م یکند،
انگیزهی فوقالعادهی او ب رای جنگیدن ب رای تیم و گولزنی است.
سطح حرفهای گری او در جهان فوتبال بی نظیر و بی همتاست.
ب رای تیم بسیار خوب است زی را کریستیانو تنها یک گولزن
نیست بلکه به خاطر سطح باالی فوتبالی اش ،یک رهبر است.
او زیاد صحبت نمکند ،ولی به سختی تالش م یکند و ب رای
همین است که یک الگوی مناسب ب رای همگان است».
آنچلوتی سپس راجع به تاثیر بنزما و گرت بیل گفت« :گولزنی
کار آسانی نیست؛ ولی این بازیکنان با کیفیت باالیی که دارند،
در حمله عالی کار م یکنند .همیشه موثر واقع م یشوند و
کیفیت  3مهاجم ما ،خاص و ب یهمتاست».


ليپي :تهوز در سطح زيدان
براي يووه است

مارچلو ليپي ،سرمربي سابق يووتتوس به تمجيد از کارلوس تهوز
پرداخت و گفت که او در حد زيدان ب راي يوونتوس خوب بوده
است .تهوز فصل گذشته عملکرد بسیار خوبی ب رای یووه داشت
و در فصل جاری نیز  8گول در تمامی رقابتها به ثمر رسانده
است .لیپی معتقد است که تهوز مثل زیدان ،الهام بخش دو
قهرمانی سری آ ب رای یووه خواهد بود.
او در مصاحبه با توتواسپورت گفت« :بازی تهوز در یوونتوس
من را به یاد بهترین روزهای یووه م یاندازد .او م یتواند به سطح
زیدان در یووه برسد .او حاال رهبر تیم است و قدم به قدم پیش
رفته است .بازیکن خاصی است و هیچ بازیکنی مثل او در حال
حاضر در سری آ نیست ،حتا در رم .یووه تیم با تجربهای دارد .ته
وز ب رای یووه خیلی خوب کار کرده ولی یوونتوس هم ب رای ته
وز عالی بوده است .به عنوان یک سرمربی سابق یووه که این
تیم در قلب من جا دارد ،تنها م یتوانم ب رایشان آرزو کنم که در
چمپیونزلیگ قهرمان شوند».


تورس :اينزاگي
شبيه به آراگونس است

فرناندو تورس ،مهاجم ميالن معتقد است که پيپو اينزاگي شباهت
زيادي با لوئيس آراگونس ،سرمربي فقيد اسپانيا دارد .مهاجم
اسپانیایی از ابتدای فصل تحت هدایت اینزاگی بازی م یکند و
نشانههای مثبتی در پیشرفت او در مدت کوتاه دیده شده است.
او در مصاحبه با کوریره دلو اسپورت گفت« :به نظر من ب رای
تبدیل شدن به یک مربی سطح باال ،نیازی نیست که بازیکن
فوقالعادهای بوده باشید .از لحاظ تاکتیکی و تکنیکی این
موضوع را م یتوان بررسی کرد .ولی باید بگویم ،من اینزاگی را
درک م یکنم .هر کسی که فوتبال بازی کرده ،چیز بیشتری ب رای
ارائه به بازیکنانش دارد.اینزاگی شباهت زیادی به لوئیس آراگونس
دارد که با اتلتیکومادرید تاریخ سازی کرد سرمربی که فوتبالیست
فوقالعادهای بود و به قهرمان تبدیل شد و چیزی ب رای ارائه به
بازیکنانش داشت .تنها کسانی که در باالترین سطح بازی کردهاند
م یتوانند متوجه این موضوع شوند .او تنها روی خط حمله تمرکز
ندارد بلکه تمام تیم را رو به جلو هدایت م یکند».
تورس ادامه داد« :به اینجا آمدهام تا پیروز باشیم ،تا ب رای مدتی
طوالنی اینجا باشم و از فرصتی که میالن در اختیارم گذاشته
بیشترین استفاده را ببرم .هدف من کسب اسکودتو است».


ونگر :جام جهاني دليل
مصدوميتهاست

آرسن ونگر ،سرمربي آرسنال عنوان کرد که جام جهاني،
دليل مصدومي تهاي متعدد تيمش در فصل جاري بوده
است .توپچ یها در حال حاضر  10بازیکن اصلی خود را به
دلیل مصدومیت در اختیار ندارند که مسوت اوزیل ،آخرین
آنها بود که  3ماه از میادین به دور خواهد بود .اولیویر ژیرو
و متیو دبوشی نیز از مصدومین بلند مدت ونگر هستند و
او ،جام جهانی را دلیل اصلی این اتفاقات م یداند.

رومينيگه :بايرن مجبور است به رويس فکر کند

کار ل هاينز رومينيگه ،نايب ریيس بايرن مونيخ
عنوان کرد که بايرن مونيخ «مجبور» است به
خريد مارکو رويس از دورتموند فکر کند .پس از
اینکه دورتموند عنوان کرد که در پایان فصل
جاری ،مبلغ فسخ قرارداد رویس از  35میلیون یورو
به  25میلیون یورو کاهش پیدا خواهد کرد ،بایرن
تمام سعی خود را ب رای جذبهافبک  25ساله
انجام داده است .پی شتر ،لواندوفسکی و ماریو
گوتزه نیز از دورتموند خریداری شدهاند و رومینیگه
بار دیگر تایید کرد که آنها خواهان جذب رویس
هستند .او گفت« :اگر قرارداد یک بازیکن آلمانی
رو به پایان است و رقم فسخش هم کم م یشود،

بایرن مجبور است که به او فکر کند .مثل رویس
که رقم فسخ قراردادش مشخص است .به هر
نحوی بررسی کنیم ،من نم یتوانم در حال
حاضر پیش بینی انجام دهم .با هم کارانم در
این مورد صحبت خاصی نداشتیم .باشگاههای
بزرگی از دیگر کشورها خواهان جذب رویس
خواهند بود .البته که دورتموند تالش م یکند
قرارداد او را تمدید کند ولی در پایان این خود
اوست که تصمیم م یگیرد» .رویس  3سال دیگر
با دورتموند قرارداد دارد و یورگن کلوپ ،سرمربی
دورتموند مطمئن است که او قراردادش با این تیم
را تمدید م یکند.



کلوپ :فيفا بايد بيماري ابوال را جدي بگيرد

يورگن کلوپ ،سرمربي دورتموند به فيفا
و کفدراسيون فوتبال آفريقا هشدار داد که
موضوع شيوع بيماري ابوال را جدي بگيرند.
شیوع ابوال در اروپا و آفریقا گسترش پیدا کرده
به طوری که مراکش ،می زبان جام ملتهای
آفریقا در سال  ،2015خواستار به تعویق افتادن
این بازیها شده است .با این حال ،کنفدراسیون
فوتبال آفریقا با این درخواست مخالفت کرده
است .کلوپ که آوبامیانگ را در معرض مبتال
شدن به این بیماری پس از حضور او در
دور مقدماتی این مسابقات در بورکینا فاسو
م یبیند ،عنوان کرد که وقتی جان مردم در
خطر است ،باید با جدیت بیشتری موضوع

بررسی شود.
او گفت« :نم یدانم که آیا بازیکنان به مبتال
شدن به ابوال فکر کردهاند یا نه ولی من زیاد
به این موضوع فکر کرده ام .با آوبا (اوبامیانگ)
در این رابطه صحبت کردهام وسعی کردم او
را متوجه این موضوع کنم .جوانها خام هستند
و به این جور مسائل فکر نم یکنند .نم یدانم
چگونه فیفا یا هر کمیتهی دیگری که
مسئولیتی در این زمینه دارد ،م یتواند قبول
کند که انجام بازیها در آفریقا امن است و
فرد یا مسافری در این کشورها به این بیماری
مبتال نخواهد شد .حتا در اروپا هم نم یتوان
چنین تضمینی داد».



کاسياس:جاودانهنيستم

ايکر کاسياس ،کاپيتان اسپانيا عنوان کرد که او
جاودانه نيست ولي ميتواند به صعود اسپانيا
به يورو  2016کمک کند .گولر  33ساله پس از
شکست مقابل اسلواکی روی اشتباه مسلم او،
نیمکت نشین دیوید دخهآ در پیروزی الروخا
مقابل لوگزامورگ بود .با این حال ،او معتقد
است که هنوز م یتواند بازیهای خوبی در
تیم ملی انجام دهد .او گفت« :من جاودانه
نیستم و تا همیشه بازی نخواهم کرد ولی
در حال حاضر ،احساس خوبی دارم و فکر
م یکنم م یتوانم به کشورم کمک کنم که به
یورو صعود کند .وقتی نم یتوانید یک بازی را

ببرید ،همه جور چیزی به ذهن شما م یآید و
احساس عصبانیت م یکنید .مثل وقتی است
که با ب رادرتان دعوا کرده اید و م یگویید که او
را م یکشید ولی واقعا قصد انجام این کار را
ندارید .م یخواهم تا موقعی که م یشود ب رای
تیم ملی بازی کنم» .کاسیاس سپس راجع به
ارتباطش با دل بوسکه گفت« :رابطهی بین ما
فوقالعاده است .من  33ساله هستم و تا جایی
که دوست داشته باشم نم یتوانم بازی کنم.
دخهآ و کیکو کاسیا عملکرد خوبی داشتهاند
و من هم از صحب تهای او درباره دوره انتقال
آرام ناراحت نشدهام».



بالوتلي:پراندليمردواقعينيست

ماريو بالوتلي ،مهاجم ليورپول به انتقاد از
سرمربي سابق خود  ،چزاره پ راندلي پرداخت و
گفت که او «يک مرد واقعي» نيست .پ راندلی
پس از جام جهانی و عملکرد ضعیف آتزوری،
به شدت به انتقاد از بالوتلی پرداخت و به نوعی
تقصیرها را بر گردن او انداخت.
بالوتلی در مصاحبه با  Sportگفت:
«مردهای واقعی ،اگر چیزی ب رای گفتن
داشته باشند ،رو در رو م یگویند .من آدمی
هستم که رو در رو حرف م یزنم ،رک هستم.
پ راندلی حرفهای بدی به من زد .آیا باید این
حرفها را به مطبوعات و روزنامهها ،دقیقا پس
از بازی م یگفت؟ من انتظار چنین چیزی
نداشتم و پاسخی ندادم زی را هدفی در آن

نبود .باید صادق بود و من از حرفهای مردم
و اینکه من را مقصر ناکامی در جام جهانی
م یدانستند ،ناراحت بودم .فکر م یکنم در جام
جهانی ،دو یا سه موقعیت گول داشتم .همه
م یدانند که من مقابل انگلیس گول زدم ولی
دیگر کاری از من بر نم یآمد».
بالوتلی سپس راجع به دعوت نشدنش به
تیم ملی گفت« :درک م یکنم که چرا در
لیست قرار ندارم .زی را گولزنی نکردهام ولی
بازیکانی مثل گرازیانو پله و دیگر مهاجمان
دعوت شدهاند زی را شایستهی حضور در تیم
ملی هستند؛ ولی من عاشق ایتالیا هستم و
هی چکس نم یتواند درباره تیم ملی به من
چیزی بگوید».



فصل براي دورتموند تازه شروع شدهاست

يورگن کلوپ ،سرمربي دورتموند ،به بازگشت
هرچه سريعتر سه بازيکن کليدي تيمش ،مارکو
رويس ،ايلکاي گوندوگان و هنريک ميختاريان
که مصدوم هستند ،اميد بسته است .این مربی
 47ساله پیش از بازی روز شنبه تیمش ب رابر
کلن گفت« :این سه بازیکن وضعیت خیلی
بهتری دارند .به نظر م یرسد بزودی آمادگی
کامل خود را ب رای قرار گرفتن در ترکیب
دورتموند پیدا میکنند .فعال همه چیز خوب است
و من در حال حاضر خوشبینم .البته امتیازاتی
که تا اینجای فصل کسب کردهایم ،بسیار کم
است و نتایج قابل قبولی به دست نیاوردهایم.
حاال همه منتظ رند این سه بازیکن صاحب
سبک به ترکیب دورتموند برگردند .اما نباید فکر
کنیم که حاال همه بازیها را اتوماتیک ب رنده
م یشویم .وقفه بوندسلیگا ب رای انجام مسابقات
مقدماتی یورو فرصت خوبی بود تا بازیکنان ما
از لحاظ بدنی روی خود بیشتر کار کنند ،این

مسئله را در بازی مقابل کلن خواهید دید.
ب رای ما فصل تازه آغاز شده است .خوشبختانه
مصدومیت شینجی کاگاوا در بازی تیم ملی
ژاپن ب رابر جاماییکا هم جدی نیست .آدریان
راموس هم از کلمبیا برگشته و در تمرینات
حضور فعالی دارد».
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(ج)

د لوی خدای په مرسته افغان ملي پوليس د تيرې
توري په څېر په خپل ټول وس او ځواک سره ،د
پرمختګ په هره برخه کې د افغانانو ساتنه کوي.
افغان ملي پوليس د خلکو په خدمت کې
(ج)

پوليس ملی افغان به ياری خداوند متعال مانند
شمشير بران با قوت و توان ،افغانها را در همه ساحات
پيشرفت حمايت مينمايند.
پوليس ملی افغان در خدمت مردم

