اگر امریکا به افغانستان حمله نمیکرد،
چه میشد؟

آیاسای زمینهی سفر من و مترجمم را که در اینجا از او به نام تام ( )Tomیاد میکنم ،برای
مالقات با عثمانی در یک ویالی کوچک در شهر کویتهي پاکستان فراهم کرد .راه گریزی وجود
نداشت .ما مجبور بودیم نقش میزبانی پاکستان در این مالقات را بپذیریم .اما من تالشم را کردم
تا آن را سری نگهدارم .این احتمال وجود داشت که اگر آنان میخواستند کار ما را زیر نظر داشته
باشند ،مجبور بودند از وسیلهای استفاده کنند که ما در اصطالح استخباراتی آن را فرستندهی
سریعالنصب (  )quick-plant transmitterمیگفتیم .خودم که یک یا دو تا از آنها
را جابهجا کرده بودم ،زیر هر پارچهی فرش را جستوجو کردم تا عالمتی از آن بیایم .اما پیدا
نتوانستم .آسانترین و آشکارترین گزینه ،یک فرستندهی رادیویی کوچک دستی بود که...
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زنان افغانستان با محدودیتهای ساختاری روبهرو اند

مردان افغانستانی اکثرا جایگاه زنان را فروتر از خود میبینند و اغلب با زنان برخورد انسانی
نمیکنند .این نگرشها و رفتار مردان در جامعهی افغانستان ،برای درک ُکندی پیشرفت
زنان در افغانستان ،مهم است.
برای اینکه زنان در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و خصوصی پیشرفت نمایند،
تغییر نگرش مردان برای ایجاد یک محیط مطلوب برای زنان ،ضروری است .در جامعهی
افغانستان مردان بر نهادهای کلیدی و ساختارهای جامعه سلطه دارند ،که این امر نه تنها بر
زندگی زنان در حوزههای عمومی و خصوصی تأثیرگذار است ،بلکه باعث میشود که زنان
از نظر موقف اجتماعی تغییر نکنند .ساختارهای مردساالرانهی خانوادگی و دینی فضای
عمومی زندگی را برای زنان سخت ساخته است .سلطهی مردان ،فرهنگ و سنتهای
محافظهکارانهی اجتماعی ،محدودیتهای چشمگیری را بر زندگی فردی و اجتماعی زنان
تحمیل کرده است .زنان در افغانستان با محدودیتهای ساختاری پیچیدهای روبهرو اند که
به صورت پیدا و پنهان بر زندگی آنها تأثیر میگذارند.
نهادهای دینی-فرهنگی در جامعه به شکلهای گوناگون گفتمانهای محافظهکارانه...
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سکوت معنادار
حکومت در مورد
اصالحات انتخاباتی



هادی صادقی

آوردن اصالحات جدی و سراسری در کمیسیونهای انتخاباتی
افغانستان از مواد اصلی موافقتنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی
بود .این موضوع نه تنها برای دو تیم انتخاباتی مهم بود ،بلکه مردم
افغانستان و جامعهی جهانی نیز بر این موضوع بیش از دو دستهی
انتخاباتی پافشاری داشتند .اما اکنون با گذشت نزدیک به چها ر ماه
از تشکیل حکومت وحدت ملی ،هیچ گامی در این راستا برداشته
نشده است .افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که موجب
تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری گردیدند ،هنوز
هم در سمتهایشان باقی ماندهاند .مستندهایی که عمق تقلب و
دستاندازی در روند انتخابات را آشکار میساختند ،به فراموشی
سپرده شده و بخشی از آنها حتا نابوده شدهاند .گذشته از آن،
قرار بود میکانیزمها و برنامههای ناقص روند انتخابات که منجر
به تقلب و مداخلهی منفی میشدند ،شناسایی و اصالح شوند؛ اما
اکنون نه از سوی رهبران و مسئوالن حکومت وحدت ملی و نه هم
از سوی نهادهای عدلی و قضایی ،هیچ نامی از آن برده نمیشود.
ساختارهای ناقص نهادهای انتخاباتی و مقررهها و میکانیزمهای
پر از اشکال و مسئلهی روند انتخابات ،خصوصا قانون تشکیل و
صالحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی ،هنوز هم به قوت سر جای
خود است و رهبران حکومت وحدت ملی پس از تشکیل حکومت،
حتا این نهادها و شیوهی ناکارآمد و آغشته به فساد را مورد تردید
هم قرار ندادند.
سکوت معنادار رهبران حکومت وحدت ملی در این خصوص ،مردم
افغانستان و جامعهی جهانی را نگران کرده است .سفیر اتحادیهی
اروپا نیاوردن اصالحات در نهادهای انتخاباتی را به معنای پایان عمر
حکومت وحدت ملی دانسته و گفته است ،برگزاری انتخابات سالم
با رهبری و ساختار کنونی کمسیونهای انتخاباتی را حتا نمیتوان
تصور کرد .سخنگوی ریاست اجرایی گفته است ،حلقات مشخصی
هستند که مانع اصالح نهادهای انتخاباتی میشوند .جامعهی مدنی
و نهادهای ناظر انتخابات نیز بارها خواستار اصالحات سراسری و
جدی در نهادهای انتخاباتی شدهاند.
این در حالی است که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیشرو دارد.
قرار است تا شش ماه دیگر انتخابات پارلمانی در کشور برگزار
شود .بر این اساس ،بایستی از هم اکنون برنامهریزیها و مقدمات
این روند در نهادهای انتخاباتی آغاز شده باشند و مسئوالن بدنام
کمیسیونهای انتخاباتی برای سازماندهی و اجرای یک انتخابات
غیرشفاف و ناعادالنهی دیگر برنامهریزی کنند.
بدون برکناری مسئوالن بدنام کمیسیونهای انتخاباتی و نیز تا
زمانی که روشها ،میکانیزمها و قوانین ناقص و مشکلساز در
روند انتخابات اصالح نشوند ،برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول
امکانناپذیر نیست .رسوایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته ،همه
معلول قوانین و کارشیوههای ناقص و حاصل کار مسئوالن مفسد و
ناکارآمد کمسیونهای انتخاباتی میباشند .مسئوالنی که خود تعمدا
و آگاهانه زمینهی دستهای مرئی و نامرئی را برای مداخلههای
منفی به نفع تیمهای خاص انتخاباتی فراهم میکردند و عمال خود
در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند .بنابراین ،برکناری
این افراد و اصالح قوانین و میکانیسمهای ناقص انتخاباتی نه تنها
که از خواستههای مردم افغانستان ،بلکه یک ضرورت حیاتی برای
بقای دموکراسی و دوام مردمساالری در کشور نیز است.
گذشته از آن ،بدون اصالح نهادهای انتخاباتی به عنوان پیششرط
اصلی تشکیل حکومت وحدت ملی و شعار نخست رییس جمهور،
به هیچ یک از دیگر شعارهای وی در خصوص آوردن اصالحات
و تأمین حکومتداری خوب نمیتوان باور کرد .بیاعتنایی به
نهادهای فاسد انتخاباتی ،به معنای بیباوری رهبران حکومت
وحدت ملی به اصل شفافیت است .این امر باورمندی رهبران
حکومت وحدت ملی به انتخابات شفاف و رای مردم به عنوان
بنیادیترین مؤلفههای دموکراسی را مورد تردید قرار میدهد .چشم
دوختن رهبران حکومت وحدت ملی به مسئوالن بدنام و نهادهای
فاسد انتخاباتی ،به معنای صحه گذاشتن آنها به تقلب انتخاباتی
و تکرار آن در انتخاباتهای آینده است .بنابراین ،رهبران حکومت
وحدت ملی باید تکلیف خود را در ارتباط با نهادهای ناکارآمد و
مسئوالن متقلب نهادهای کمیسیونهای انتخاباتی روشن کنند و
مردم افغانستان بدانند که به انتخاباتهای آینده امیدوار باشند یا
خیر؟

با صالحیت نظارتی شوراهای والیتی موافقم

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور
کشور در دیدار با رییسان شوراهای والیتی ۱۶
والیت و مسئوالن ریاست مستقل ارگانهای
محلی در ارگ گفت ،با نقش نظارتی جمعی
شوراهای والیتی در یک چهارچوب مشخص
و حسابدهی شفاف ،موافق است .در این دیدار
رییسان شوراهای والیتی خواستار تعدیل در قانون
شورای والیتی به خاطر برگشتاندن نقش نظارتی
این شوراها شدند.
دفتر رسانههای ریاست جمهوری دیروز با نشر
خبرنامهای اعالم کرد ،رییس جمهور در این دیدار
گفت ،نقش نظارتی باید در چارچوب یک قرارداد
واضح پاسخگویی متقابل ایجاد شود :به ارگانهای

محل دستور دادم مسودهای را ترتیب دهد ،تا بر
اساس آن ساحات و موارد نظارتی شوراهای والیتی
در چارچوب قانون مشخص شود.
رییس جمهور گفت ،پس از اجماع شوراهای
والیتی روی طرح این مسوده ،وی طرح تعدیل
آن را به مجلس ارسال میکند .او افزود ،طرفدار
پاسخگویی در خصوص نقش نظارتی شوراهای
والیتی هستم و هدف اساسی همهی ما ،آوردن
اصالحات بنیادی در کشور است .او گفت که در
شناسایی عوامل فساد نیاز به همکاری شوراهای
والیتی دارد .مجلس نمایندگان به روز چهارشنبه
هفتهی گذشته در نشست علنی خود نقش نظارتی
شوراهای والیتی در طرح تعدیل شدهی قانون

شوراهای والیتی را با اکثریت آرا رد کرد .این
تصمیم مجلس نمایندگان ،واکنش تند اعضای
شوراهای والیتی را به دنبال داشت و پس از آن
در  17والیت دفترهای شوراهای والیتی به رسم
اعتراض مسدود شدند .اعضای شوراهای والیتی
گفته بودند ،موجودیت این شوراها بدون صالحیت
نظارتی مفهومی ندارد و نیز فساد بین نمایندگان
مجلس و مقامهای حکومتی را بیشتر میکند .ولی
شماری از نمایندگان مجلس گفته بودند ،مطابق
قانون اساسی ،تنها مجلس حق نظارت از کارکرد
حکومت را دارد و به شوراهای والیتی صالحیت
نظارتی داده نمیشود .با این همه ،اعتراض اعضای
شوراهای والیتی همچنان ادامه دارد .شماری از

اعضای این شوراها دیروز در کابل با راهاندازی
تظاهراتی هشدار دادند ،اگر به خواستهایشان
رسیدگی نشود ،تظاهرات گستردهای را راهاندازی
میکنند .اما مسئوالن ادارهی ارگانهای محلی
میگویند ،طرح صالحیت نظارتی شوراهای والیتی
آماده شده است .رییس این اداره دیروز در یک
نشست خبری در کابل گفت ،اعضای شوراهای
والیتی دفترهایشان را دوباره باز کنند .ارائهی
طرح جدید برای صالحیت نظارتی شوراهای
والیتی نیاز به تصویب مجلس دارد .با این حال،
نمایندگان مجلس به رختصی زمستانی رفته و
اینکه پس از بازگشت به شوراهای والیتی حق
نظارت را میدهد یا نه ،زمان پاسخ خواهد داد.

اتاق تجارت و صنایع :مشاوران خارجی در گمرکات ،مانع رشد اقتصادی شدهاند

اطالعات روز :اتاق تجارت و صنایع در سال روان
برای نخستین بار از حضور مشاوران کشورهای
همسایه در بخش گمرکات خبر داد و اعالم کرد،
این مسئله مانع رشد اقتصادی کشور شده است.
به گفتهی مسئوالن این اتاق ،مشوره گرفتن از
مشاوران کشورهای همسایه در بخش گمرکات در
سالهای گذشته ،بر اقتصاد کشور ضربه زده است.
خان جان الکوزی ،معاون اتاق تجارت و صنایع

دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت ،برای
رشد اقتصادی کشور باید مشاوران کشورهای
همسایه از گمرکات خارج و دیگر از آنان نظر گرفته
نشود .او همچنان تأکید کرد ،در آینده نظر مشاوران
کشورهای همسایه در رابطه به نظامسازی گمرکات
گرفته نشود .الکوزی در مورد هویت و تعداد مشاوران
خارجی در گمرکات کشور معلومات ارائه نکرد؛ اما از
سران حکومت وحدت ملی خواست که به مشکل

یادشده در آیندهی نزدیک رسیدگی کنند .کشورهای
همسایهی افغانستان ،ایران ،پاکستان ،ازبکستان،
تاجکستان ،چین و ترکمنستان اند.
با این حال ،مسئوالن وزارت مالیه نیز حضور مشاوران
کشورهای همسایه در ادارههای گمرکی را تأیید
کردهاند؛ اما گفتهاند ،اکنون این مشکل تا حد زیادی
برطرف شده است .گل مقصود ثابت ،معین عواید و
گمرکات این وزارت دیروز گفت ،در حال حاضر یک

مشاور از کشور همسایه در یکی از گمرکات فعالیت
دارد .اما نظر به اظهارات آقای الکوزی ،تعدا د زیادی
از مشاوران کشورهای همسایه در ادارههای گمرکی
مصروف فعالیت هستند .یکی از عوامل گسترش
فساد اداری در ادارههای گمرکی ،حضور مشاوران
کشورهای همسایه خوانده شده است .با این وجود،
شهروندان از حکومت تقاضا دارند ،برای حل این
مشکل راهحل مناسبیجستوجو کند.

ارگ :مشکالت بنیادی در دیزاین و ساخت سرکها وجود دارند

اطالعات روز :در نشستی تحت ریاست محمد
اشرف غنی ،وضعیت سرکهای کشور مورد بررسی
قرار گرفته است .دفتر رسانههای ریاست جمهوری
دیروز با نشر خبرنام های اعالم کرد ،در این نشست
در ارگ ریاست جمهوری ،پس از بحثها خاطرنشان
شد که ضعفهای بنیادی در دیزان ،ساخت ،حفظ و
مراقبت سرکهای کشور وجود دارد.
در این نشست مسئوالن وزارت فواید عامه،

مهندسان و متخصصان آن وزارت و شماری از
مسئوالن شرکتهای سرکسازی حضور داشتهاند.
بر اساس خبرنامه ،در این نشست فیصله شده تا به
صورت واضح ،ظرفیتها و مشکالت شناسایی شوند
و بعد روی بلند بردن کیفیت سرکها و پایین آوردن
قیمتهای احداث آ ن تمرکز شود.
همچنان در این نشست فیصله شده پس از این
مدیریت تمام پروژهها به صورت همهجانبه بررسی

شود و در روشنایی آن ،گزارشدهی پروژهها به
صورت هفتهوار صورت گیرد .ایجاد یک چارچوب
واضح به منظور تعیین معیارهای اقتصادی و
اجتماعی برای احداث سرکها از فیصلههای دیگ ر
این نشست بوده است.
بر اساس خبرنامهی ارگ ریاست جمهوری ،در این
نشست فیصله شده تا نقش دولت و هماهنگی میان
بخشهای خصوصی و دولتی و تمویلکنندگان

نیز واضح شود .شرکتهای سرکسازی به اساس
فعالیت و ظرفیتشان به صورت واضح طبقهبندی
شوند تا گزینش شرکتها به اساس معیار و تجربه
در پیشبرد پروژهها صورت گیرد .در این نشست بر
مدیریت و تقویت مارکیت تولید مواد ساختمانی در
کشور نیز تأکید شده است .بر اساس خبرنامه ،از این
پس رییس جمهور نشستهای مربوط به پروژههای
زیربنایی را ریاست میکند.

احتمال تجدید نظر در مورد خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

اطالعات روز :اشتون کارتر ،نامزد وزارت
دفاع ملی امریکا اعالم کرد ،اگر وضعیت
امنیتی افغانستان وخیم شود ،به احتمال
زیاد ،آنان در مورد برنامهی خروج کامل
نیروهایشان از این کشور تجدید نظر
خواهند کرد .او به تازگی به جای چاک
هیگل ،وزیر وزارت دفاع پیشین امریکا
معرفی شده است.

اطالعات روز :وزارت خارجهی روسیه
اعالم کرد ،از تالشهای افغانستان برای
رسیدن به صلح و ثبات حمایت میکند.
سرگی الوروف ،وزیر خارجهی این کشور
دیروز با تبریکبادی آغاز کار صالحالدین
ربانی به عنوان وزیر خارجه ،گفته است،
روابط دوستانه بین افغانستان و روسیه
مبتنی بر اصل برابری حقوق و احترام متقابل

هیگل چندی پیش از وظیفهاش استعفا داد.
خبرگزاری اسوشیتدپرس دیروز گزارش داد،
کارتر به تازگی به سوالهای کمیسیون امور
دفاعی مجلس سنای امریکا جوابهایش را
ارائه کرده است .وی در جواب این سوال که
آیا ارادهی تغییر در برنامهی خروج کامل
نیروهای امریکایی از افغانستان را دارد ،گفته
است ،برای تغییرات آمادگی کامل دارم.

او میگوید که در حال حاضر در مورد
گزارشها مبنی بر حضور داعش در
افغانستان نیز آگاهی دارد .نامزد وزارت دفاع
امریکا گفته است که در همکاری با متحدان
این کشور ،جلو فعالیتهای گستردهی داعش
را میگیرد .مأموریت جنگی نیروهای ائتالف
بینالمللی تحت رهبری امریکا در آخر سال
 ۲۰۱۴در کشور پایان یافت.

آمادگی روسیه برای همکاری با افغانستان
افزایش مییابد.
او در ادامه از مقامهای افغان خواسته است
تا در راستای مبارزه با مواد مخدر و تروریسم
تالش جدی کنند .صالحالدین ربانی به
روز دوشنبه هفتهی روان در مراسم معرفی
خود گفت ،بازنگری اصول سیاست خارجی
را در اولویت قرار خواهد داد .او همچنان
افزود که تالش میکند تا افغانستان به

یک سیاست خارجی ثابت برسد .روسیه
از جملهی کشورهایی است که در جریان
سالهای گذشته در بخشهای مبارزه با مواد
مخدر و جلوگیری از قاچاق آن با حکومت
همکاری داشته است .از سویی هم ،دولت
روسیه چندی پیش از کار روی طرح یک
توافقنامه برای تجهیز نیروهای امنیتی خبر
داده و گفته بود ،در تقویت ارتش افغانستان

در حال حاضر مأموریت جدید نیروهای
خارجی برای آموزش و مشورهدهی نیروهای
امنیتی کشور آغاز شده و در این مأموریت
حدود  ۱۲هزار نظامی خارجی حضور دارند.
با این وجود ،اکنون رهبری تمام عملیاتها
در کشور بر دوش نیروهای امنیتی است؛
اما آنان با کمبود سالحهای سنگین و
هواپیماهای جنگی مواجه اند.

سهم میگیرد .ضمیر کابلوف ،نمایندهی
ویژهی والدیمیر پوتین ،رییس جمهور روسیه
به خبرگزاری ایترتاس گفت که طرحی
به منظور اکماالت تسلیحاتی نیروهای
افغانستان در آینده آماده میشود :طرح
این توافقنامه در برگیرندهی کدام قرارداد
مشخص نیست؛ اما برای قراردادهای بعدی،
چهارچوب حقوقی میدهد.

کشته شدن  19شورشی طالب در عملیات نظامی

اطالعات روز :در عملیات مشترک
تصفیهای نیروهای امنیتی در  ۲۴ساعت
گذشته ۱۹ ،شورشی طالب کشته شدهاند.
در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت
داخله به روزنامهی اطالعات روز آمده است،
در این عملیات  19شورشی طالب دیگر زخمی

و مقداری مهمات جنگی نیز به دست نیروهای
امنیتی آمد ه است.
این عملیات در مربوطات والیتهای کنر،
قندوز ،سرپل ،جوزجان ،قندهار ،ارزگان ،لوگر،
غزنی ،خوست ،پکتیا و نیمروز به همکاری
نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی راهاندازی

شده است.
هدف از راهاندازی این عملیات ،پاکسازی
بعضی از مناطق از وجود هراسافگنان طالب
و تأمین امنیت بهتر والیتهای یادشده خوانده
شده است.
در ادامهی خبرنامهی وزارت داخله آمده است

که نیروهای پولیس در یک اقدام دیگر ،چهار
حلقه ماین را از مربوطات والیتهای فاریاب،
قندهار ،ارزگان و پکتیکا کشف و خنثا کردهاند.
بر اساس این خبرنامه ،این ماینها به تازگی
توسط شورشیان به منظور اعمال تخریبی و
تروریستی جاسازی شده بودند.

یک ميليارد دالر کمک اضافى براى افغانستان در بودجهی امریکا

اطالعات روز :وزارت خارجهی امریکا با
نشر خبرنامهای اعالم کرده است که باراک
اوباما در بودجهی پیشنهادى به کانگرس
این کشور ،يک ميليارد دالر کمک اضافى
برای افغانستان اختصاص داده است .بر اساس
این خبرنامه ،این پول به موفقیت برنامههای

اصالحات حکومت جدید افغانستان اختصاص
داده شده است.
در این خبرنامه آمده است ،اين بودجه شامل
پولى که امریکا برای نیروهای ملی اختصاص
داده است ،نیست .اوباما دو روز قبل ،بودجهی
سال  ٢٠١٦ميالدى امریکا را براى منظورى

به کانگرس این کشور فرستاده است .وزارت
امور خارجهی امريکا جزئيات در مورد کمکها
و مصارف امريکا در افغانستان ،پاکستان و
عراق را به نشر رسانده است.
در خبرنامهی این وزارت آمده است ،افغانستان
در حال حاضر در حال عبور از يک مرحلهی

مهم قرار دارد و این کمکها برای حفظ
دستآوردهاى  13ساله در این کشور
مفید خواهد بود .بر اساس این خبرنامه،
در حال حاضر امریکا در تالش افزایش
سرمايهگذارىها در بخشهاى مختلف در
افغانستان است.

زنانافغانستان

با محدودیتهای ساختاری روبهرو اند
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من حق انتخاب دارم

مردان افغانستانی اکثرا جایگاه زنان را فروتر از خود
میبینند و اغلب با زنان برخورد انسانی نمیکنند .این
نگرشها و رفتار مردان در جامعهی افغانستان ،برای
درک ُکندی پیشرفت زنان در افغانستان ،مهم است.
برای اینکه زنان در حوزههای اجتماعی ،اقتصادی،
سیاسی و خصوصی پیشرفت نمایند ،تغییر نگرش
مردان برای ایجاد یک محیط مطلوب برای زنان،
ضروری است .در جامعهی افغانستان مردان بر نهادهای
کلیدی و ساختارهای جامعه سلطه دارند ،که این امر نه
تنها بر زندگی زنان در حوزههای عمومی و خصوصی
تأثیرگذار است ،بلکه باعث میشود که زنان از نظر
موقف اجتماعی تغییر نکنند .ساختارهای مردساالرانهی
خانوادگی و دینی فضای عمومی زندگی را برای
زنان سخت ساخته است .سلطهی مردان ،فرهنگ و
سنتهای محافظهکارانهی اجتماعی ،محدودیتهای
چشمگیری را بر زندگی فردی و اجتماعی زنان تحمیل
کرده است .زنان در افغانستان با محدودیتهای
ساختاری پیچیدهای روبهرو اند که به صورت پیدا و
پنهان بر زندگی آنها تأثیر میگذارند.
نهادهای دینی-فرهنگی در جامعه به شکلهای
گوناگون گفتمانهای محافظهکارانه راجع به زنان را
خلق و حفظ میکنند و با برخوردهای ارزشگرایانهی
مردانه ،محدودیتهایی را برای پیشرفت زنان وضع
میکنند؛ اینکه زنان چه نقشی در اجتماع داشته باشند،
چگونه زندگی کنند و چگونه در حوزههای عمومی و
خصوصی ظاهر شوند .خشونت و محدودیت فراراه
زندگی زنان عمدت ًا با اینگون قرائتها توجیه میشوند.
از سوی دیگر ،نهاد خانواده که مهمترین نهاد
ت هم تحت سلطهی مردان قرار دارد.
اجتماعی اس 
این مشکل بر زندگی زنان تاثیر نامطلوب میگذارد .در
خانوادههای افغانی فقط مردان صالحیت تصمیمگیری
دارند .به عبارت دیگر ،قدرت و تصمیمگیری در نظام
خانوادگی جامعهی افغانستان ،سلسهمراتبی است
که زنان در پایینترین سطح آن قرار دارند .در این
ساختار خانوادگی ،فرصتها به صورت تبعیضآمیز در
اختیار مردان قرار دارند و زنان از آن بهرهای ندارند.
در حال حاضر اگرچه نقش زنان در نهادهای دولتی و
غیردولتی بهتر شده؛ اما نقش برتر مردان در بازار کار
و نهادهای اقتصادی ،فرهنگی و رسانهای ،جلو رشد
زنان در عرصههای مهم زندگی را گرفته است و زنان
را در معرض بدرفتاری ،خشونت و آزارهای جنسی قرار
داده است.
از دشواریهای حضور اجتماعی زنان در جامعهی
افغانستان ،آزارهای خیابانی است .این پدیده هر
روز در زندگی زنان تکرار میشود .مردان جامعهی
افغانستان ،خرد و بزرگ ،دست به خیابانآزاری زنان
میزنند .خیابانآزاری بیشتر در کابل و شهرهای

این سازمان میگوید که یک خالی بزرگ قانونی در مورد آزارهای خیابانی و
خشونتهای خانوادگی در افغانستان وجود دارد و به خیابانآزاری به عنوان
یک عمل جرمی دیده نمیشود .این سازمان تأکید میکند که پارلمان افغانستان
باید با یک طرح قانونی مناسب ،آزارهای خیابانی را در نظام قضایی کشور ،جرم
قرار دهد .این نهاد حقوق بشری اضافه میکند که آموزش و مشاورهی خانوادگی
در افغانستان وجود ندارد .اعضای مرد خانواده اغلب از سهیمکردن زنان در
موضوعات خانوادگی اجتناب میکنند و به زنان به عنوان بازیگران و کارگزاران
تغیی ر نگاه نمیشود .این امر ،زنان را از حوزهی تصمیمگیری در زندگی فردی و
اجتماعی دور نگهداشته است.
بزرگ افغانستان رایج است .تفکیک اجتماعی شدید در
مکتبها ،ارتباط اندک میان دو جنس ،ابهام و حاکمیت
ضعیف قانون ،زمینهی بیشتری برای ادامهی این
معضل اجتماعی ،فراهم کرده است.
سازمان «حقوق بشر و دموکراسی افغانستان» با واکاوی
مشکالت ساختاری زنان در افغانستان ،بررسیای را
انجام داده که در آن از مردان در مورد زنان و مشکالت
آنها نظرخواهی شده است .هدف این تحقیق این بوده
که روشن شود ،نگاه مردان نسبت به زنان و مشکالت
فراراه زنان چگونه است و چه راهحلهایی را برای آن
پیشنهاد میکنند.
این بررسی تازه در مورد حقوق زنان افغان نشان
میدهد که در هفت سال گذشته موانع و محدودیتها
برای زنان فعال در عرصهی اجتماعی در افغانستان
بیشتر شدهاند.
این سازمان بر عالوهی اینکه با مردان گفتوگو کرده
است ،محدودیتهای زندگی زنان را در نهادهای مهم
اجتماعی؛ مانند خانواده ،دین و بازار نیز به بحث گرفته
مهم بامیان،
است .جفرافیای این تحقیق ،پنج حوزهی ِ
هرات ،کابل ،بلخ و ننگرهار بوده است که با بیش از
 3900نفر از سراسر این پنج حوزه مصاحبه شده است.
تحقیقی که توسط این سازمان زیر عنوان «حقوق
زنان از نگاه مردان» منتشر شده ،نشان میدهد که به
دلیل «افزایش نهادهای اسالمگرا و تعدد مدارس دینی
خارج از کنترول [دولت] ،مشارکت زنان در اجتماع با
چالشهایی مواجه شده است».
خداداد بشارت ،رییس اجرایی سازمان حقوق بشر و
دموکراسی افغانستان روز دوشنبه ( 13دلو) در نشستی
گفت :گرایشهای رفتاری مردان افغانستان نسبت به
زنان ،عمدت ًا نومیدکننده ،بدبینانه و گاهی پرخاشگرایانه
و سرکوبگرایانه است و با زنان در تصمیمگیریها و
نمایشهای قدرت ،با تحقیر و غفلت برخورد میشود.
آقای بشارت افزود که در کنار هنجارها و ارزشهای
محدودکنندهی اجتماعی ،عدم دسترسی زنان به بازار،
آنها را فقیر و ناتوان کرده و نقش غیرمولد زنان

در بخش اقتصادی ،سهم برجستهای در وابستگی
پیچیدهی زنان به مردان دارد و به شکلگیری مناسبات
نابرابر قدرت میان زنان و مردان در جامعه کمک کرده
است .این وابستگی زنان به مردان تا زمانی ادامه
مییابد که برای ورود زنان به بازار کار و فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی مانع وجود داشته باشد.
سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان از حکومت
میخواهد که وزارت حج و اوقاف در هماهنگی با
شورای علمای افغانستان و جامعهی مدنی ،معیارهای
واضح آموزشی و اجتماعی را برای مبلغان و آموزگاران
در مسجدها و مدرسههای محلی تدوین کند.
این سازمان میگوید که یک خالی بزرگ قانونی در
مورد آزارهای خیابانی و خشونتهای خانوادگی در
افغانستان وجود دارد و به خیابانآزاری به عنوان یک
عمل جرمی دیده نمیشود .این سازمان تأکید میکند
که پارلمان افغانستان باید با یک طرح قانونی مناسب،
آزارهای خیابانی را در نظام قضایی کشور ،جرم قرار
دهد .این نهاد حقوق بشری اضافه میکند که آموزش
و مشاورهی خانوادگی در افغانستان وجود ندارد .اعضای
مرد خانواده اغلب از سهیمکردن زنان در موضوعات
خانوادگی اجتناب میکنند و به زنان به عنوان بازیگران
و کارگزاران تغییر نگاه نمیشود .این امر ،زنان را از
حوزهی تصمیمگیری در زندگی فردی و اجتماعی دور
نگهداشته است.
بر بنیاد این تحقیق ،زنان در خانوادههای افغانستانی
در درجهی دوم و فرودست قرار دارند و در معرض
رفتارهای خشونتآمیز قرار میگیرند .کنترول فیزیکی
زنان و ادعای حفاظت از سالمت اخالقی زنان ،باعث
میشود که آنها در معرض خشونتورزیهای مردان
قرار گیرند و نیز به آموزش و پیشرفت زنان به عنوان
کارگزاران تغییر ،توجه نشود.
به گفتهی این نهاد ،در حال حاضر زنان افغانستان در
محیطهای مختلط ،آسیبپذیر اند و با ایجاد حوزههای
تجارتی ویژه برای زنان ،میتوان زمینههای تغییر در
زندگی زنان را فراهم کرد.

شنیدهاید میگویند که از تعجب شاخ کشیدم؟ یعنی مگر ممکن است یک آدم
که گاهی لباس افغانی میپوشد ،گاهی پتلون امریکایی و گاهی هم دریشی
ترکی ،بعضی وقتها شاخ هم بکشد؟ به نظر من که ممکن نیست .دیروز یک
بندهی خدا میگفت که وقتی لیست تشکیالت ادارهی امور را دیدم ،از تعجب
شاخ کشیدم .من که هرچه چهارطرف سرش را نگاه کردم ،شاخ ندیدم .ناچار از او
پرسیدم که شاخ را از کجایت کشیدهای؟ من که نمیبینم .ازش مؤدبانه خواهش
کردم که شاخت را به من نشان بده .متعجب شد .حیران مانده بود که چه بگوید.
باز که شله شدم ،گفت ،از دیدن تو آدم باید شاخ بکشد .گفتم ،اختیار دارید ،حاال
که مرا دیدی ،شاخ بکش!
این آدم که ادعا داشت شاخ کشیده و اص ً
ال شاخ نکشیده بود ،کسی است که تا
حال کار پیدا نکرده .از دانشگاه فارغ شده و انگلیسی هم بلد است .کامپیوترش
هم خوب است؛ هفت ساعت چارج ذخیره میکند ،یک عالم سریال امریکایی
داخلش است .چند قطعه عکس از یوسف نورستانی هم داخل کمپیوترش موجود
است .در هیچ حزبی عضو نیست .از هرچه رهبر است ،متنفر است .یعنی از
آنهایی که فع ً
ی دارند .صدیق افغان را میشناسد .به
ال در افغانستان ادعای رهبر 
قول خودش ،چندبار چهرهی وزیر اطالعات و فرهنگ سابق را هم در تلویزیون
دیده است .تا من میخواستم در مورد پیکه بگویم ،او وقت گفت که چه ساده
باورهای دینی را به چالش میکشد .گفتم ،منظور من جرارد پیکه است که در
باشگاه بارسلونا پا به توپ است .گفت ،من فکر کردم فلم عامرخان را میگویی.
یعنی فکرش هم محدود به آنچه خودش دیده است ،میباشد .در کل آدم خوبی
است .بدی کوچکی که دارد ،این است که موبایلش را خیلی زود زود گم میکند.
دو سال میشود دنبال کار است؛ اما بیکار است .ازش پرسیدم که کار پیدا کردی
یا نه؟ گفت ،نه! گفتم ،چرا دیگران کار پیدا میکنند و تو نمیتوانی؟ دلیلش را
اینگونه بیان کرد:
سرور دانش که معاون شد ،کل شناختههای خود را مشاور تعیین کرد .جنرال
دوستم هم همینطور .انجنیر محمد خان هم کلی از قوم خود مشاور و مأمور
استخدام کرده ،استاد محقق هکذا! اشرف غنی هم که از بیست و هشت نفر1 ،
نفر هزاره  ،یک نفر اوزبیک و سه-چهار نفر تاجک استخدام کرده ،خدا میداند
در وزارتخانهها چه حال باشد .داکتر عبداهلل هم که حیران مانده چه رقم قناعت
تاجکان خود را بگیرد .من که کسی را ندارم .حکومت وحدت ملی که آمد،
شعارش شایستهساالری بود .گفتم ،بیا توکل به خدا شاید واسطهبازیها خالص
شوند؛ اما دیده میشود که شعارها در سطح شعار باقی خواهند ماند .بعد کمی
خنده کرد و گفت ،حیران ماندهام ،از مجبوری شاخ میکشم که تو هم آن را
نمیبینی.
بعدش زمزمه است که حکومت وحدت ملی قرار است نظام انتخاباتی را اصالح
کند .اصالح به این معنا که تغییرات و تعدیالتی در قوانین انتخاباتی و تشکیالت
کمیسیونهای انتخاباتی بیایند .اما آقای یوسف نورستانی هنوز هم بر این باور
است که کارش را درست انجام داده .مسئولیتی که به او سپرده شده بود ،به شکل
قانونی آن را عملی کرده است .مردم با قبول تمام خطرات به پای صندوقهای
رای رفتند تا رییس جمهور خویش را برگزینند .آخر سر خود همین نورستانی
آقای اشرف غنی را به عنوان رییس جمهور و آقای عبداهلل را به عنوان رییس
اجرایی برگزید .البته آن روز طوری به نظر میرسید که خیلی بیخواب باشد.
نمیدانم زیاد بیخواب بود یا کم؟ حاال که قرار است در نظام انتخاباتی کشور
اصالحات وارد کند و سفیر اتحادیهی اروپا هم گفته که اگر اصالحات به وجود
نیاید ،اتحادیهی اروپا نمیتواند در انتخاباتهای بعدی به انتخابات افغانستان
کمک کند ،من به جای آقای نورستانی از تعجب شاخ میکشم .شما اگر عالقه
داشتید ،بیایید شاخ مرا از نزدیک مشاهده کنید .یعنی آقای نورستانی بع ِد این همه
کار و فداکاری ،به عنوان یک رییس ناکام و کسی که انتخابات را به گند کشید،
از مقامش سبکدوش خواهد شد؟ او ممکن است باز صبر پیشه کند و از تعجب
شاخ نکشد؛ اما من قوغرودهام ،به جای او شاخ میکشم .حتا اگر این اصالحاتی
که قرار است در نظام انتخاباتی بیایند ،هیچ نیایند.
البته این به این معنا نیست که من پسرکاکای یوسف نورستانیام ،بلکه به این
معناست که من به عنوان یک شهروند ،حق انتخاب دارم .دلم بایسکلم .دلم که
به جای یوسف نورستانی شاخ میکشم یا به جای رییس ادارهی امور .یکی از
خوبیهای آزادی همین است که آدم حق انتخاب دارد .من فع ً
ال آقای نورستانی
را انتخاب کردهام ،درست همانگونه که خود نورستانی هم حق انتخاب داشت.
شما هم اگر عالقه به شاخکشیدن داشته باشید ،میتوانید یکی از این بزرگان را
انتخاب کرده و به جایش شاخ بکشید .مث ً
ال به جای رییس دانشگاه که وقتی از
طرح خاطره افغان برای دانشگاههای کشور خبر شد و هیچ واکنش نشان نداد.
مث ً
ال به جای آن عده از مأموران وزارت اطالعات و فرهنگ که تمام شدن وقت
وزارت آقای رهین را یک ضایعهی ملی میدانند .مث ً
ال به جای آن خرمی که
روزگاری به خاطر منافع ملی کشور ،کتابها را به دریا غرق میکرد .مث ً
ال به جای
آقای کرزی که حاال همراه وزیران نو عکس یادگاری میگیرد .از این قماش آدم
که کم نیست .مث ً
ال خود همین اشرف غنی که فکر میکرد در افغانستان باالی
سی میلیون افغان برابر وجود دارد که نه از هم زیاد اند و نه کم.
خدا کند خود نورستانی تا حاال شاخ نکشیده باشد ،ورنه تالش من بیهوده خواهد
شد!
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شهر پوشیده از دود
کابلِ ،


مرتضیفرامرز

الکساندرنیازوف
منبع :ریگنوم .رو
بخش اول

هنوز هم اول کار «دولت وحدت ملی» است و رسواییهای اخیر در کابل نشان
میدهد که اعتماد و اطمینانی که در ماه سپتامبر سال گذشته به وجود آمده بود،
با به میان آمدن آشفتگیهای گسترده در ساختار سیاسی دولت ،اکنون از بین رفته
است .یک حکومت توافقی برخالف قانون اساسی این کشور میان رییس جمهور
اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل به عنوان نخستوزیر [رییس اجرای ی] ،صورت گرفت.
موضع اصولی مجلس نمایندگان در خصوص کابینهی وزرای دولت ،باید بر اساس
اصول شهروندی باشد ،نه مسایل دیگر .به ادعای نمایندگان مجلس ،حداقل
دوازده تا سیزده نامزدوزیر پیشنهادی تابعیت خارجی دارند و بر این اساس ،قبل
از رأی اعتماد به نامزدوزیران پیشنهادی ،مجلس نمایندگان تصمیم گرفت که
رایگیری کند و به آنعده از نامزدوزیران که تابعیت دوگانه دارند ،رأی ندهند .یکی
از نمایندگان گفت ،کسانی که تابعیت دوگانه دارند« ،از دو گاو شیر مینوشند».
در زمان بنبستهای انتخاباتی ،رییس جمهور اشرف غنی و نخستوزیر [رییس
اجرایی] عبداهلل عبداهلل به مردم وعده سپردند که هریک از آنها نظر «حامیان»
خارجیشان را نسبت به مسایل افغانستا ن جلب خواهند کرد .وعدهای که به نظر
میرسد بهشدت ضد و نقیض است.
بنابراین ،حتا قبل از اینکه نامزدوزیران تأیید شده به پارلمان معرفی شدند ،مجلس
نمایندگان افغانستان نشان دا د که نامزدوزیر وزارت مهاجران و عودت کنندگان به
سادگی اسناد تحصیلی خارجی جعلی برایش درست کرده است .همین طور ،تعداد
دیگری از نامزدوزیران نیز اسناد تحصیلیشان گنک و مبهم بود .برای مثال ،برنا
کریمی ،نامزدوزیر وزارت تکنولوژی و مخابرات.
به گزارش تلویزیون طلوع در کابل ،نامزدوزیر وزارت زراعت و مالداری -آقای
یعقوب حیدری -نیز یکی از افرادی است که تحت تعقیب پولیس بینالمللی
(انترپول) قرار دارد .بر اساس اطالعات موجود ،حیدری در کشوری که قب ًال در آن
ت فرار کرده است و به این خاطر ،او
زندگی میکرد ،از پرداختن مالیات به یک شرک 
در لیست افراد تحت تعقیب انترپول قرار گرفته است.
فهرست نامزدوزیران باقیمانده نیز در راه است و هراس از این است که اشرف غنی
دوباره ،برخالف وعدههای خود مبنی بر ایجاد یک «دولت کارامد و پاسخگو» در
لیست وزیران خود ،اسم کسانی را بگنجاند که سوابق جنایی دارند و بهخصوص
افرادی که در پایان دوران مبارزات انتخاباتی او ،در کنارش بودند .عالوت ًا فرضیهها
و پیشبینیهای دیگری نیز در راه اند ،از جمله نارضایتی قوی میان چهرههای
قدرتمند افغانستان ،درماندگی دولت ،بستر نامطمئن سیاسی در بخش امنیت و ثبات
نسبی اوضاع سیاسی( .برای فهم بیشتر ،رجوع کنید به مقالهای از همین قلم تحت
عنوان :نتایج دموکراسی افغانستان -حرکت به سوی فروپاشی).
به تاریخ هفدهم و هجدهم جنوری سال روان ،جنرال عطا محمد نور ،والی سابق
والیت بلخ و یکی از رهبران قدرتمند تاجیک در شمال افغانستان ،دیداری را با
مقامهای والیتهای قندوز ،تخار ،سمنگان ،بغالن ،فاریاب و جوزجان ترتیب داد
که در آن روند ایجاد دولت به بحث و بررسی گرفته شد که وی به عنوان یکی
از نمایندههای والیتهای شمالی به طور خاص نارضایتی خود را از روند موجود
اعالم کرد.
به تاریخ هفدهم جنوری [سال جاری] محمداسماعیل خان ،والی پیشین والیت
هرات و یکی از جانبازان جنبش مجاهدین و همین طور وزیر پیشین وزارت انرژی و
آب ،یک نشست خبری برگزار کرد که در آن آشکارا نارضایتیاش را از کنار گذاشتن
مقامهای والیتهای غربی افغانستا ن اعالم کرد که به گفتهی او« ،والیتهای
غربی افغانستان نقش حیاتی را در بازسازی دولت داشتهاند ».این جنگساالر دوآتشه
از گنجاندن نام افرادی چون جنرال شیرمحمد کریمی و نورالحق علومی که در زمان
حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان [ ]НДПАو حکومت دکتر نجیباهلل
برجسته بودند ،در لیست کابینهی دولت ،بهشدت اعتراض کرد و گنجاندن

از افراد
اسم آنها را در لیست کابینه ،خیانت به رژیم و اسباب ناامنیهای کشور دانست.
همچنا ن محمد محقق ،یکی دیگر از سیاستمداران ،طی یک جلسه با اعضای
«حزب وحدت اسالمی افغانستان» که یکی از پرنفوذترین احزاب سیاسی میان
هزارههاست ،یک بیانیه را خواند که در آن آمده بود« ،در صورت پیروزی تیم
انتخاباتی ما ،پنج کرسی وزارت خواهیم داشت ».او به طرفداران خود در تیم عبداهلل
عبداهلل ،چنین وعدهای را داد .آقای محقق اذعان داشت که «اما اکنون دولت وحدت
ملی توافق کرده است که بخشی از آرا به خلیلی [عبدالکریم خلیلی ،یکی دیگر از
رهبران جامعهی هزاره] تعلق میگیرد که در تیم انتخاباتی اشرف غنی بود .این
بدین معناست که نصف سهم هزارهها متعلق به خلیلی است .ولی دست آخر آرای
ما بیشتر است .بنابراین ،فرض ما این است که حداقل سه وزارت برای تیم ما
خواهد بود».
____________
* عنوان اصلی مقاله این است «ترکیه و قطر بر گروههای تروریستی در افغانستان
نظارت میکنند » و چون بخش اول مقاله به لحاظ موضوع ،نمیتواند هیچ پیوندی
با عنوان اصلی برقرار کند ،ترجیح ًا یک عنوان دیگر انتخاب کردیم و برای حفظ
س قرار دادیم.
امانتداری ،آن را در زیرنوی 

از باالها كه به سيماي تاريك شهر کابل نگاه كني ،اليهاي
ضخيم و غبارآلود ،فضاي شهر را پوشانده است .اول صبح و
نزديك شام ،كابل سيماي ترسناك و بهتزده به خود ميگيرد،
انگار خودش را در برقعی سياهرنگ پيچانده است .وحشت
تاريكي و بيگانگي ،چهرهي اين شهر را ميپوشاند .بيم و
نگراني در كوچههاي تنگ و پوشيد ه از دودش ،نفس انسان را
بند ميآورد و به جاي هوا ،دود تنفس میکنی .در خيابانهاي
كابل ،از فرط تاريكي ناشي از گرد و خاك و دود ،نفس انسان
ي بيحد به خود ميپيچي
بيرون خانه از سرما 
تنگ میشودِ .
ي لذتبخشی
و تنت مثل بيد ميلرزد .درون خانهها اما گرما 
دارد كه هي چ وقت نميخواهي بيرون بروي و از آن دل ببري.
شبانگاهان خيابانهاي كابل در سكوت غمانگيزي فرومیروند.
كمتر عابري را ميبيني كه پرسه بزند ،آنهم از سر مجبوريت و
برای انجام کارهای روزمره.
هواي كابل در نزديك به يكدهه ،به خاطر نفوس بیش از حد
و كثرت وسايط نقليه ،دودآلود و نفسگير است .اين تراكم بيحد
جمعيت ،باعث مشكالت زيادي در زندگي باشندگان كابل شده
ي زمستان ،بر شدت اين مشكالت
است ،مخصوصا در سرما 
افزوده ميشود؛ چون به نسبت كمبود امكاناتی چون برق
دوامدار ،و استفاده از وسايل گرماييای كه به ميزان زيادی كاربن
و تركيبات آن را تولید میکنند ،شهر را خيلي آلوده كرده است.
زندگی کردن در كابل ،با جمعيت سرسامآور و رو به فزونيای
كه دارد ،با گذشت هر روز دشوارتر و آسيبپذيرتر ميشود .گفته
ميشود ،حدود  5ميليون نفر در اين شهر زندگی میکنند .از
تمام گوشه و كنار كشور ،بهرغم تمام تفاوتهايی كه دارند،
در اینجا جمع شدهاند .كابل با جمعيتی كه دارد ،پرنفوسترين
پايتخت يا شهر جهان نيست؛ اما رشد بيرويهی نفوس،
شهركسازيهاي غیرمعیاری و غيراصولي ،تا ح د زيادي بر
ط زيست این شهر افزوده است.
شدت بينظمي و آلودگی محي 
كابل با ترافيك شهري و مشكالت زيستمحيطيای كه دارد،
انگار پرجمعيتترين شهر دنياست كه شرایط زيستمحيطي و
شهرنشيني در آن رعايت نشده است.
بر بنیاد گزارش سازمان بهداشت جهاني و ادارهي محيط زيست
افغانستان ،كابل دهمين شهر آلودهي جهان است كه شرايط
مسئول حفظ
زندگي در آن روزبهروز دشوارتر ميشود .نهادهاي
ِ
ط زيست اما هنوز هيچ اقدام جديای در اين زمينه نكردهاند.
محي 
اكثر مردم محیط زیست را به كنايه «محيط زشت» ميگويند؛
غافل از اينكه همين مردم و باشندگان كابل اند كه با رعایت
نکردن اصول و قوانين شهرنشيني و بهداشتي ،زمینهی زیستن
در شهر را محدود میکنند.
باشندگان كابل از وضعيت ب ِد جوي بهشدت شكايت دارند و به
گفتهی آنها ،اگر وضعيت به همين قسم پيش برود ،چند سال
بعد ،زندگي کردن در اين شهر ،دشوار خواهد بود و خطرهای
ناشي از عدم رعايت محيط زيست ،زیاد خواهند شد.
ذكراهلل ،باشندهي دشت برچي كابل ،از وضعيت جوي شكايت
دارد و ميگويد« :شام كه ميشود ،هيچچیز ديده نميشود.
تاريكي هم ه جا را ميگيرد .به مشكلي میتوان نفس كشيد ،حتا
نميشود راه خانه را پيدا كرد».
او از مسئوليتناپذيري مسئوالن دولتي شكايت دارد و میگوید:

«هیچكس در اين زمينه توجهی ندارد .نه دولت و نه مردم .مردم
هم هيچ احساس ندارند ،در صورتي كه همينجا زندگي ميكنند.
براي مردم ،فقط خانههاي گرمشان مهم است ،نه فضاي شهر و
انسانهایی که در آن زندگی میکنند».
داكتر رمضان ،داكتر موظف در یکی از شفاخانههای خصوصي
كه متخصص امراض «گوش و گلو» است ،رعايت نکردن
حفظالصحه و بهداشت ،ناپاكی و آلودگی آبها و آلودگي هوا
را دليل افزايش مريضیها در فصل سرما ميخواند و ميگويد:
«زمستان كابل ،تدابير جدي و امكانات پوششي بهتر ميطلبد تا
از سردي و مريضي ناشي از گرد و غبار و شرايط بد جوي در
امنيت بود .ولي هر روزه شمار اين مراجعان بيشتر ميشود و
مردم با اينكه وضعيت اقتصادي خوبي ندارند ،براي تداويشان
پولهاي زيادي را هزینه میکنند».
داكتر رمضان افزود« :متأسفانه سيستم آبرساني در كابل خيلي
آب پاک در كابل
مشكل دارد .سيستم شهري ناقص است و 
كمتر يافت ميشود .گرد و خاك كابل و استفاده از مواد فسیلي
و ذغال ،مشكل تنفسي زيادي براي باشندگان كابل ايجاد كرده
است».
عوامل زيادي در آلودگي هوا و شرايط خطرناك زيستمحيطي
شهر كابل نقش دارند که مهمترین آنها را میتوان چنین
خالصه کرد:
وسايط نقليهی كهنه و فرسوده
در شهر كابل بيشتر از  600هزار واسطهی نقليه در رفت و
آمد است .اين وسايط نقليه به دليل فرسودگي ،گرد و خاك و
دود زيادي میکنند .دود ناشي از اين وسايط فرسوده ،خطرهای
صحي زياد ،از جمله امراض تنفسي و قلبي ،را بار میآورند.
دودی که این وسایط تولید میکنند ،ناشی از تيل و مواد سوختي
بيكيفيت بازارهاي افغانستان نیز میباشد.
استفاده از ذغال سنگ و پالستيك
زمستان كابل ،سرد است .بيشتر خانوادههایی كه از سطح
زندگي بهتری برخوردارند ،از بخاريهاي تركيای كه ذغال
سنگ میسوزانند ،استفاده ميكنند و اين بخاريها بر شدت
آلودگي هواي كابل ،تأثير میگذارد .استفاده از گاز ،به دليل
گرانی ،براي خيلي از خانوادهها به صرفه نيست و در مقايسه
با ذغال ،بازار ندارد و گرمايي كه از آن حاصل ميشود نیز در
مقايسه با ذغال خيلي پايين است.
دودی که از سوختاندن ذغال سنگ در سطح شهر تولید میشود،
برای بهداشت عمومی ،خيلي نگرانكننده است و باعث امراض
خطرناك تنفسي و قلبي ميشود .در کنار خانهها ،مواد سوخت
بيشتر حمامهاي شهر را پالستيك و ذغال تشكيل ميدهند.
افزايش بيرويه و بيقاعدهی نفوس
بر بنياد آمار ارائه شده از طرف ادارهي مركزي آمار 5 ،ميليون
نفر در کابل زندگی میکنند .كابلي كه نامش پايتخت است؛
اما بیشتر به اردوگاه مهاجران ميماند .پايتختنشيني مستلزم
رعايت فرهنگ شهرنشيني است كه متأسفانه در كاب ل چندان
به آن وقع گذاشته نميشود .شهر كابل ،شهر كوچكی است
كه تنها گنجایش  1ميليون نفر را دارد ،ولي جمعيت اين شهر
روزبهروز در حال افزايش است .بخش زيادي از نفوس این شهر
را بيجاشدگان داخلي و شهروندان خارجي تشكيل ميدهند.

بيگمان ،كثرت نفوس در محدودهي كوچك ،شرايط زيستن را
با دشواريهاي زيادي روبهرو ميكند.
بر بنیاد گزارش سازمان بهداشت جهاني ،ساالنه  3000تن در
افغانستان به اثر امراض تنفسي و قلبي ناشي از آلودگي هوا جان
ميدهند كه اين رقم در مقايسه با تلفات جنگ ،ميزان باالیی
را نشان ميدهد.
شهركسازيهای غیرمعیاری
سيستم شهري و شهركسازي در پايتخت خيلي بينظم
و بيقاعده است .هيچ اصول و قوانين شهري در این
شهرکسازیها لحاظ نمیشود .درهمريختگي و آرايش سخت
ناشيانه و نازيباي اين شهر ،هر بینن دهای را ناامید میکند .با
گذشت چهارده سال از ايجاد دولت مدرن در افغانستان اما ،خبري
از ساختارهاي مدرن و زيربناهاي الزمی چون شبكهي آبرساني
منظم ،فاضالب شهري و ...نيست.
راههای جلوگیری از آلودگی محیط زیست
آگاهان محیط زیست عوامل زیر را در کاهش آلودگی محیط
زیست مؤثر میدانند:
 جمعآوري موترهاي فرسوده و كهنه از سراسر شهر؛ خارج نمودن صنايع آلودهكننده از محيط شهري؛ باالبردن فرهنگ شهرنشيني در پايتخت؛ استفاده از مواد سوخت باكيفيت؛ استفاده نکردن از مواد سوختيای كه كاربن زياد توليدميكنند؛
 استفاده از انرژيهاي تجديدپذير؛ مثل انرژي خورشيدي،برق و...
 گسترش فضاي سبز و ايجاد اماكن و تفريحگاههاي سبز؛ پختهکاری جادهها و تعمير آن.عزتاهلل صديقي ،كارشناس محيط زيست و استاد دانشكدهي
محيط زيست دانشگاه كابل از وضعيت نابهسامان و خراب شهر
كابل شكايت دارد و ميگويد كه باشندگان شهر كابل هيچگون ه
توجه به حفظ محيط زيست ندارند و اینکه هر روز بر آلودگي
هوای آن افزوده ميشود ،معلول فرهنگ خيلي پايين شهرنشيني
و عدم آگاهي از اصول و قوانين زندگي مدرن است.
آقاي صديقي از روند رو به رشد جمعيت در پايتخت ابراز نگرانی
کرد و افزود« :تا زماني كه شهرداري كابل و ادارهي محيط
زيست كشور اقدام جدي و مسئوالنه در جهت كنترول جمعيت
نداشته باشند ،وضعيت به همين روال ادامه خواهد داشت و ما
شاهد افزايش بيماريهاي تنفسي زيادي خواهيم بود».
وي از نبود سيستم شهري منظم و سركهاي خامه و نبود
فرهنگ نهالشاني و حفظ آن ياد كرد و گفت« :پايتخت
بازگوكنندهي فرهنگ و هويت يك كشور است .همهی
كشورها از پايتختشان شناخته ميشوند ،ولي در افغانستان
فرهنگ شهرنشيني رعايت نميشود .ما مشكالت زيادي داريم؛
سركهاي نيمهپخته ،نبود سیستم كاناالزيسيون ،ناقص بودن
سيستم شهري و همچنان استفاده از مواد سوخت فسیلي كابل را
چهرهي ديگری داده است».
هنوز هیچ راهكار منطقي و سنجيده شده برای كاهش آلودگي
هوای كابل از سوی ادارهی محیط زیست و شهرداری روي
دست گرفته نشده است.
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اگر امریکا به افغانستان حمله نمیکرد،
سپس عثمانی پیشنهادی کرد .او گفت:
«من میتوانم اسامه را تعقیب کنم و اگر
شما بخواهید ،او را بکشم .من نمیتوانم از
سربازان خود استفاده کنم .برای انجام این
کار ،من باید عواملی را از بیرون پیدا کنم.
این وقت خواهد گرفت».
سرم را تکان دادم :این کار عملی نخواهد
بود .به او گفتم« :واشنگتن این را تاکتیکی
برای تأخیر خواهد دانست .آنان این
پیشنهاد را در ماههای گذشته ،پیش از 11
سپتامبر ،شاید میشنیدند .اما حاال بسیار
دیر است .همین اکنون که ما صحبت
میکنیم ،ایاالت متحده آمادهی جنگ
تمام عیار است .اگر شما در جستوجوی
راهحل بدون خطر هستید ،پیدا
نمیتوانید .اگر شما میخواهید طالبان
و کشورتان را نجات دهید ،مجبورید که
خطر کنید».
آیاسای زمینهی سفر من و مترجمم را که در اینجا از او
به نام تام ( )Tomیاد میکنم ،برای مالقات با عثمانی در
یک ویالی کوچک در شهر کویتهي پاکستان فراهم کرد .راه
گریزی وجود نداشت .ما مجبور بودیم نقش میزبانی پاکستان
در این مالقات را بپذیریم .اما من تالشم را کردم تا آن را سری
نگهدارم .این احتمال وجود داشت که اگر آنان میخواستند
کار ما را زیر نظر داشته باشند ،مجبور بودند از وسیلهای
استفاده کنند که ما در اصطالح استخباراتی آن را فرستندهی
سریعالنصب (  )quick-plant transmitterمیگفتیم.
خودم که یک یا دو تا از آنها را جابهجا کرده بودم ،زیر هر
پارچهی فرش را جستوجو کردم تا عالمتی از آن بیایم .اما
پیدا نتوانستم .آسانترین و آشکارترین گزینه ،یک فرستندهی
رادیویی کوچک دستی بود که برای فراخواندن چایدارباشی
استفاده میشد .بعضی وقتها من این وسایل را در مراکز
آیاسای دیده بودم .من نمیدانستم که آیا از آن طریق گوش
دادن پنهانی (استراق سمع) ممکن است یا نه؛ اما برای احتیاط،
باتری آن را کشیدم و در یک دخل/کشو در تشناب انداختم.
وقتی سرانجا م عثمانی وارد شد ،بهزودی مالقات ما شکل
رسمی را به خود گرفت و تقریبا در حال و هوای معمول
مالقاتها به سنت ملکه ویکتوریا اما با حضور یک ترجمان،
انجام شد .من به اندازهی یک پاراگراف صحبت میکردم و
منتظر میماندم تا ترجمان مفهوم پیام مرا به او منتقل کند.
خوبی اینگونه مالقاتها این است که در زمانی که ترجمان
پیام شما را به او میرساند ،شما برای انسجام استداللهایتان
وقت کافی دارید .هنگام دریافت پاسخ او ،شما میتوانید به
حرکات اعضای بدن و چهرهی او توجه کامل داشته باشید
و معنای حرفهای او را بعدتر بشنوید .به این دلیل ،این
مالقاتها معموال آهنگ تعمق در بازی شطرنج را به خود
میگیرند.
این مالقات با تبادل سریع حرکات آغاز شد .من با اشاره به
این نکته آغاز کردم که مال عمر با رد کردن این خواست که از
بن الدن بخواهد افغانستان را ترک کند ،عمال خود را دشمن
امریکا اعالم کرد ه است و پرسیدم« :آیا باقی طالبان به عنوان
دشمنان اعالمشدهی امریکا ،به او خواهند پیوست؟»
عثمانی میدید که این بحث به کجا میکشد و گفت« :شما
نمیتوانید طالبان را به جای دشمن بنشانید».
من در واکنش به او گفتم« :ببین ،تنها مردم افغانستان
میتوانند برای مشکل افغانستان راهحل دایمی پیدا کنند.

تالش مذبوحانهی یک جاسوس برای جلوگیری از یک جنگ
نویسنده :روبرت گرینیر
برگردان :جواد زاولستانی
منبع :مجلهی اتالنتیک

بخش دوم

یادداشتهایسخیدادهاتف

پیالهوردارتاستوم

در خبرها آمده که هشت تن از وزیران دولتی که پارسال تشکیل
شده بود (رییسش محمد اشرف غنی نام دارد) ،قسم خوردند .شاید
بگویید ،این هشت نفر چه قسمهایی خورده باشند .گیج نشوید،
من گزارش میدهم:
وزیر اول:
به خدا ،به پیر ،به شیخ ،به پیغمبر قسم که دروغ است .آن مبلغ
را که اول هفت لک دالر بود و بعدا نمیدانم چه طور هشت لک
شد ،من گرفته بودم که سر کارهای مردم مصرف کنم .نه ،هست
هست .بلی .بلی .پیش من هست.

ایاالت متحده میتواند تروریستان را از این کشور دور کند؛ اما
بدون یک حکومت مسئول در افغانستان ،آنان برخواهند گشت.
اگر طالبان میخواهند که این حکومت مسئول آنان باشند،
برای ما قابل قبول است؛ اما اگر نه ،جنگ اجتنابناپذیر است...
هیچکسی نمیداند که این جنگ چگونه خواهد بود و چه به
دنبال خواهد آورد .آنچه در بارهی آن اطمینان وجود دارد،
این است که جنگ برای افغانستان مصیبتبار و پایانبخش
حکومت طالبان خواهد بود».
این مالی عظیمالجثه وقتی متوسل به رشتهای درا ِز عذر و
بهانه شد ،تکان دادن دستانش را آغاز کرد .او گفت« :بن الدن
در افغانستان مترادف با اسالم شده است .طالبان میتوانند
آشکارا اسالم را رد کنند؛ اما نمیتوانند او را آشکارا [به
امریکاییها] تسلیم دهند .نه مال عمر ،عربها (القاعده) را
دوست دارد و نه باقی شورا .آنان میخواهند با ایاالت متحده
همکاری کنند و میکنند؛ اما تهدیدهای آشکار ایاالت متحده
احساسات مردم را برانگیخته و از نگاه سیاسی رهبری را ضربه
زده است ».او با شکایت گفت« :در کنار آن ،مال عمر در قبال
بن الدن آشکارا تعهد کرده است؛ او حاال به سادگی نمیتواند
آن را نکار کند .او دوست دارد که از شر این آدم رهایی یابد؛ اما
دستانش بستهاند .او تصمیم شورای علما را به بن الدن تذکر
داد که او باید کشور را ترک کند .پیامرسان به او گفته بود‹ ،تو
باید با آنها کنار بیایی›».
سپس عثمانی پیشنهادی کرد .او گفت« :من میتوانم اسامه
را تعقیب کنم و اگر شما بخواهید ،او را بکشم .من نمیتوانم از
سربازان خود استفاده کنم .برای انجام این کار ،من باید عواملی
را از بیرون پیدا کنم .این وقت خواهد گرفت».
سرم را تکان دادم :این کار عملی نخواهد بود .به او گفتم:
«واشنگتن این را تاکتیکی برای تأخیر خواهد دانست .آنان
این پیشنهاد را در ماههای گذشته ،پیش از  11سپتامبر،
شاید میشنیدند .اما حاال بسیار دیر است .همین اکنون که
ما صحبت میکنیم ،ایاالت متحده آمادهی جنگ تمام عیار
است .اگر شما در جستوجوی راهحل بدون خطر هستید ،پیدا
نمیتوانید .اگر شما میخواهید طالبان و کشورتان را نجات
دهید ،مجبورید که خطر کنید».
لحن عثمانی نشاندهندهی درماندگیاش بود« :تهدیدهای شما
برای ما مشکالت بزرگ آفریدهاند .افغانها واکنش احساساتی
نشان میدهند »...و صدایش آهسته آهسته خاموش شد.
من در میان صحبت او دویدم« :وقتی ما تهدید میکنیم،

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي zaki.daryabi2@gmail.com
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
دبیر خبر :نجیب اهلل نصیح
ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی
ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

نمیتوانیم آن را برگردانیم .هیچ نکتهای در تغییر گذشته وجود
ندارد .گپ این است که راهی برای نجات افغانستان پیدا شود».
عثمانی مکثی کرد و خود را در چوکیاش پایینتر لغزاند.
ناگهان بسیار خسته و به پایان کار رسیده به نظر میرسید.
چیزی برای گفتن نمانده بود .دستارش را برداشت و آنطرفتر
گذاشت .در حالی که چشم به پایین دوخته بود ،گفت« :پس
شما راهحلی پیشنهاد کنید».
این فرصتی بود که من انتظارش را میکشیدم.
سالها پیش ،زمانی که یک کودتای بالقوه را در بغداد
برنامهریزی میکردیم ،من کتاب «کودتا :رهنمای عملی» اثر
ادوارد لوتواک را خوانده بودم .در این کتاب ،لوتواک مراحل
متوالی را که باید اتفاق بیفتند تا کودتا موفقانه انجام شود،
فهرست میکند .در هنگام صحبت ،من آن نکات را مانند
فهرستی در فکر خود داشتم.
با استفاده از لقب طالبانی او گفتم« :مال صاحب ،شما عضو
رتب ه دوم طالبان هستید .شما از احترام فراوان برخوردارید؛ شما
قدرت و نفوذ قوی دارید .شما نیروهای طالبان در داخل و
اطراف قندهار را زیر فرمان خود دارید .این تنها راه نجات کشور
شماست .چنانکه شما گفتید ،مال عمر پابند تعهدش به اسامه
خواهد ماند .در نتیجه او سقوط خواهد کرد و او طالبان را با خود
خواهد برد .اما شما و دیگر اعضای شورا در قید چنان تعهدی
نمیمانید .شما میتوانید اقدامات الزم را روی دست گیرید».
برای آغاز برشمردن مراحل ،من گفتم« :نخست ،نیروهایت را
جمع میکنی و تمام ساختمانهای کلیدی حکومت ،جادهها و
چهاراههای قندهار را تصرف میکنید .هرکس که در مقابل
شما مقاومت کرد ،باید توقیف شود .نخستین فرد ،مال عمر
باشد .هیچ کسی نمیگوید که به او آسیبی برسد؛ اما به او اجازه
داده نشود که با کسی تماس بگیرد ».و ادامه دادم« :مهمترین
هدف شما تصرف رادیو شریعت و صدور یک اعالمیهی فوری
است ».من به او گفتم که او به مردم افغانستان بگوید که
بر اساس هدایات رهبران مذهبی افغانستان عمل میکند،
همانهایی که در اول ،مال عمر را به قدرت رساندند .من به او
گفتم که بگوید« :او [مال عمر] از هدایات آنان سرپیچی کرده
است و اکنون من مجبور شدهام که قدرت را به دست بگیرم و
دستور آنان را عملی سازم ».من گفتم« :شما باید اعالم کنید
که دیگر از عربها پذیرایی نمیشود و از القاعده بخواه که
افغانستان را ترک کند».

وزیر دوم:
به ابوالفضل عباس قسم اگر پول حواله شده را تا دو روز دیگر به
پسرم در دهلی نو تسلیم ندهی ،خاندانت را برباد میکنم .تو را
میگویم حاجی سیفاهلل .ببخشید ،دوستان.
وزیر سوم:
من شهادت میدهم که اشهد ان ال اله اال اهلل .هه هه هه .مسیحی
شده ،مسیحی شده .کی مسیحی شده؟ مرا تکه تکه کنند هم
مسیحی نمی شوم .شایعه است.
مسئول ثبت قسمها :ببخشید جناب وزیر ،قرار است شما قسم
بخورید .شهادت دادن جایش اینجا نیست.
وزیر سوم :خوب ،ببخشید .این جا محکمه نیست؟
مسئول ثبت قسمها :نه ،محکمه چه میکند؟ شما سوگند
وفاداریتان را یاد کنید.
وزیر سوم :امتحان میگیرید؟
مسئول ثبت قسمها :شما مثلی که متوجه نیستید .شما وزیر که
میشوید ،باید سوگند وفاداری به جای بیاورید.
وزیر سوم :خوب ،خوب ،فهمیدم .واهلل من خیلی وفادارم.
مسئول ثبت قسمها :درست است .ولی لطفا قسمتان را بخورید،
چون خواهران که نیستند؛ اما برادران دیگر منتظر نوبت اند.
وزیر سوم :قسم بخورم؟ سحر آمدم به کویت ،به شکار رفته بودی...
مسئول ثبت قسمها (رو به همکار خود) :این آدم چند رای تأیید
گرفته در پارلمان؟
وزیر سوم :صاحب ،قسم یاد میکنم که همه در پارلمان مرا تأکید
کردند...
مسئول ثبت قسمها :امروز را تعطیل میکنیم .باید با رییس جمهور
صحبت کنیم.

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
Abdullah Watandar

امر به کلتور و نهی از فرهنگ
چند سالی بود که خیلی نگران بودیم .خواب از چشممان
پریده بود و خدا خدا میکردیم که قیامت از راه برسد .اینک
به نظر میرسد که کم کم روزگار رو به خوبی پیش میرود
و افقهای نورانی جدیدی گشوده میشوند .چنین معلوم میشود که سرانجام فریاد کلتور
مظلوم افغانی شنیده شده است.
به تازگی جناب محمد حلیم تنویر به عنوان مشاور در امور فرهنگی و اجتماعی در
ریاست اجرایی برگزیده شده است .ایشان در دوران تحصیل در ایران به این نتیجه
رسیده است که زبان ما دری است و کاری به آن زبان عجیب و غریبی که در ایران رایج
است و نامش را فارسی گذاشتهاند ،ندارد .اینک ،اگر خدا بخواهد میرود که با کار عملی
در دستگاه دولت ،نگرانی ما را کامال برطرف کن د و به جهان نشان بدهد که کلتور اصیل
یعنی چه و به چه چیزی میگویند زبان سوچه.
پیشنهاد ما به ایشان این است که به ریاست اجرایی مشوره بدهد که یک واحد پولیس
«امر به کلتور و نهی از فرهنگ» تشکیل بدهد تا کسانی را که کلمات اصیل دری
افغانی را استفاده نمیکنند ،به پنجهی قانون بسپارد .بودجهی آموزش این نیرو را هم از
کشور دوست« ،لب دریای دندان فیل» (ایرانیها به این کشور میگویند ،ساحل عاج)
درخواست میکنیم.
آخر کدام آدم عاقل قبول میکند که به جای کلمهی سوچهی افغانی «کلتور» ،از
کلمهی بیگانهی فرهنگ استفاده کنیم؟ یا به جای ترکیب وطنی «هات چیکین» ،از
ترکیب بیگانه و ایرانی «مرغ داغ» استفاده کنیم؟ از کلمهی نفرتانگیز دانشگاه که اصال
یادی نمیکنیم؛ چون خونمان را به جوش میآورد.
راستی ،خدا نیامرزد سلطان محمود بیکلتور را که به جای لشکرخانه یا لشکرتون ،نام آن
شهر زیبا در نزدیکیهای قندهار را به تقلید از ایرانیها لشکرگاه گذاشت .امیدواریم آقای
تنویر از طالبان کرام بخواهد که به مشکل نام این شهر هم رسیدگی کنند.


Abbas Faraso

مردمساالری ،مشارکت مدنی و کارایی دولت
مردمساالری یعنی حکومت مردم .حکومتی که برمبنای
اکثریت مردم تشکیل یافته است .در
ِ
اراده و خواست
مردمساالری نه خود مردم ،بل نمایندگانی که از طریق
انتخابات از سوی مردم برگزیده میشوند ،مصروف رتق و فتقِ امور سیاسی هستند.
مشارکت عمومی در نظام مردمساالر نه تنها یک ضرورت اجتنابناپذیر ،که مشروعیت
ِ
و عد ِم مشروعیت حکومتها نیز از آن ریشه میگیرد .مشارکت مردمساالر همچنان
مستلز ِم دو هنجار مهمِ اعتدال و مصالحه نیز است .این هنجارها یا باید از قبل در متنِ
جامعه وجود داشته باشند ،یا از جانب رهبرانِ سیاسی ،جامعهی مدنی و رسانهها به افکار
عمومی القا شوند.
مشارکت موفق در امور سیاسی و حکومتداری ،مستلز ِم سماجت و صرف انرژی برای
ِ
منفعت عموم میباشد که باید از سوی نخبگانِ سیاسی ،جامعهی مدنی و رهبرانِ دولت
مورد توجه قرار گیرد.
مشارکت مردم در همه صورت الزاما سیاسیِ محض نیست ،بل بخش عمد هی آن در در
جامعهی مدنی شکل میگیرد و جامعهی مدنی محلِ محک زدنِ خواستها و آرزوهای
مردم است .منظور از جامعهی مدنی ،آن مدار اجتماعی است که از سازمانها ،مؤسسات
و انجمنهای داوطلبی که متأثر از قدرت و اتوریتهی حکومت نیستند ،تشکیل یافته و
مشارکت مدنی خود کمککنندهی دولتی است که از متنِ مردم
ِ
صدای رسای مردم اند.
برخاسته و نتایج مثبت و منفی تطبیق برنامههای دولت نیز به این مشارکت بستگی دارد.
مشروعیت قانونی ندارد و اصوال برمبنای قانون تشکیل
ِ
حکومت وحدت ملی با آنکه
نیافته است؛ اما توج ِه رهبرانِ حکومت به خواستها و نیازهای مردم ،میتواند اتوریتهی
مشارکت عمومی و فضایی باز
ِ
از دسترفتهی حکومت را بازیابد و مانعی بر سر را ِه
اجتماعی-سیاسی ایجاد نکند.


Saiff Safari

هفتهاي ميشود در جاغوري هستم .در همهی مجالس و
محافل اينجا ،قصهها از حضور گستردهی «گروه داعش»
در اطراف اين ولسوالي است كه حقيقت ًا خواب را از چشمان
باشندگان جاغوري ربوده است.
تنها دليلی كه مردم را بيشتر نگران كرده است ،اين است كه اگر «حمايت پنهان»
دولتها ،كشورهای منطقه و ابرقدرتهاي جهان پشت داعش و طالبان نباشد ،بعيد
است گروه داعش بتواند در افغانستان و خصوصا در اطراف اين ولسوالي حضور پيدا كند.
مردم اين ولسوالي با آنكه اين مسئله را با دولت مركزي در ميان گذاشته است ،دولت
اما اين مشكل را به مثابه يك تهديد جدي در برابر مردم ،درك نكرده و به خواستها و
مطالبات مردم وقعی نگذاشته است.
با همهي اينها ،آنچه واقعيت دارد ،اين است كه داعش در منطقه حضور دارد و تا
دو ماه ديگر به حمالتش آغاز خواهد كرد؛ اما اينكه هدف حمالتش كجا خواهد بود،
معلوم نيست.
اميد ميرود قبل از وقوع فاجعهی انساني ،ناامنيها و بسته شدن دروازههاي مكاتب
به روي مردم ،دولت و رهبران سياسي در صدد يك راهحل برآيند و مردم را در برابر
داعش تنها نگذارند.


محمدنسیم جعفری

عدالت در انتصابهای «گاندی افغانستان»!
در دوران کمپاین انتخابات عدهای از دوستان ما در «تیم
تحول و تداوم» ،جناب اشرف غنی یا همان دومین متفکر
جهان را «گاندی افغانستان» لقب داده بودند و گلو پاره
میکردند که تعصب ،تبعیض و نابرابری در تفکر اشرف غنی وجود ندارد و همهی
شهروندان در نزد ایشان از امتیازهای برابر برخوردار خواهند بود.
انتصابهای جناب «گاندی افغانستان» نشان میدهد که ایشان واقع ًا از تفکر پوسیدهی
قبیلهای رهایی نیافته و همچنان در زندان فکریِ قومگرایی اسیر میباشد ،از جملهی 28
نفری که ایشان در اداره امور و دفتر ریاست جمهوری (گلوگاه اصلی حکومت) منصوب
کرده است 24 ،نفر پشتون 2 ،نفر تاجیک 1 ،نفر هزاره و  1نفر ازبیک میباشد.

 4انتیبیوتیک طبیعی

با روشهای طبیعی و رعایت بهداشت غذایی ،به
راحتی م یتوان بدون استفاده از انت یبیوتی کهای
شیمیایی از ابتال به برخی از بیماریهای ویروسی
مانند سرماخوردگی ،آنفلوانزا ،ورم گوش ،آنژین و غیره
پی شگیری کرد .فصل سرما است و بازار مصرف
انت یبیوتی کها داغ! اما بهتر است ه رازگاهی ب رای
تقویت سیستم ایمنی بدنتان و مقابله با برخی از
بیماریها ،به فکر مصرف انت یبیوتی کهای طبیعی
نیز باشید.
متخصصان حوزهی سالمتی معتقدند که از روشهای
طبیعی و با رعایت بهداشت غذایی به راحتی م یتوان
بدون استفاده از انت یبیوتی کهای شیمیایی ،از ابتال
به برخی از بیماریهای ویروسی مانند سرماخوردگی،
آنفلوانزا ،ورم گوش ،آنژین و غیره پی شگیری کرد .در
این مطلب کوتاه شما را با  ۴انت یبیوتیک طبیعی
آشنا م یکنیم.
سیر
درست است که به خاطر بوی نسبتا نامطبوع سیر،

خیل یها از مصرف آن چشمپوشی م یکنند؛ اما باید
بدانید که سیر یکی از بهترین انت یبیوتی کهای
طبیعی است .این مادهی غذایی حاوی ترکیبی به
نام آلیسین است که یک انت یاکسیدان و ضدالتهاب
قوی محسوب م یشود .نتایج برخی از پژوهشها
نشان م یدهند که مصرف روزانهی دو تا سه حبه
سیر به بدن کمک م یکند که با انواع مختلفی از
قارچهای عامل بیماریهای ریهای مقابله کند .سیر
همچنین به تنظیم فشار خون و پی شگیری از تجمع
چربی در رگهای خون کمک م یکند.
زردچوبه
اگر طرفدار غذاهای پ رادویه هستید ،بدانید که
خدمت زیادی به سالمت یتان م یکنید .حتما به تمام
غذاهایتان زردچوبه بزنید؛ چون مصرف منظم این
ادویه به بدن کمک م یکند تا با انواع مختلفی از
باکتریاها مقابله کند .نتایج پژوهشها نشان م یدهند،
زردچوبه قدرت باالیی در مقابله با عالیم افسردگی و
پی شگیری از سلولهای سرطانی دارد.

گریپ فرویت
اگر به طور مرتب از نفخ و احساس خستگی
و افسردگی رنج م یبرید ،الزم است که به فکر
تقویت سیستم ایمنی بدنتان باشد .در این صورت،
عصارهی دانههای گریپ فرویت به دادتان م یرسد.
این دانههای ریز سرشار از فالوونوییدها هستند که
خواص انت یبیوتیکی قوی داشته و از بدن در ب رابر
 ۸۰۰نوع قارچ و ویروس محافظت م یکنند.
چای
اگر به دنبال راه مطمئنی ب رای پی شگیری و مقابله
با آنژین و بیماریهای مربوط به رودهها هستید ،به
سراغ درخت چای بروید .به عقیدهی محققان ،روغن
گیاهی درخت چای خواص فوقالعادهای دارد و یک
ضدویروس قوی محسوب م یشود .ب رای درمان آنژین
یا دلدرد ،دو قطره از این روغن را با عسل مخلوط
کرده و روزانه دو مرتبه میل کنید .بعد از چند روز
شاهد بهبودی چشمگیری در وضعی تتان خواهید
بود( .برترینها)

امنیت انترنت :بدترین گذرواژههای سال  ۲۰۱۴کدامها بودند؟

یکی از نکاتی که ریی سجمهور آمریکا در سخنرانی
سالیانهاش به آن اشاره کرد ،امنیت مجازی بود.
موضوعی که از قضا در دستور کار اجالس داوس
هم بود .اما اگر دولتها و شرکتها و سازمانها این
قدر نگران امنیت انترنت ی هستند ،ما مردم چقدر باید
نگران باشیم؟
سادهترین پاسخی که م یشود به این سوال داد ،این
است که بستگی دارد پسوردتان (گذرواژه) چه باشد.
مشکل پسورد این است که باید راحت در یاد بماند؛
اما دیگران نتوانند حدس بزنند .پسوردی که قابل
حدس زدن باشد ،کار هکر را هزار بار آسان م یکند.
رایج = قابل حدس زدن = بد
هر هکری که سراغ حساب انترنتی شما م یرود،
اول سعی م یکند پسوردتان را حدس بزند .طبیعتا
با پسوردهایی شروع م یکند که بی شتر از پسوردهای
دیگر استفاده م یشوند .اما آنها کدامها اند؟
ی
شرکت اسپلشدیتا که متخصص امنیت انترنت 
است ،به تازگی فهرست رایجترین پسوردهای سال
 ۲۰۱۴را منتشر کرده است .این فهرست بی شتر بر
مبنای پسورد کارب ران انترنت در آمریکای شمالی و
اروپای غربی تهیه شده است.
یک نگاه گذرا به فهرست نشان م یدهد که بی شتر
مردم همچنان امنیت انترنتی را جدی نم یگیرند و
پسوردهایی انتخاب م یکنند که راحت م یشود حدس
زد .باورش سخت است؛ اما پنج تا از ده پسورد رایج،
عددهای پشت سرهم از یک به بعد است .کلماتی
مثل فوتبال و بی سبال و اسم حیوانها هم بسیار
رایج اند.
مورگان اسلین ،مدیرعامل اسپلشدیتا م یگوید:
«پسوردهایی که ترتیب سادهای از کلی دهای
ج هستند .با وجود اینکه
صفحهکلید اند ،همچنان رای 
پسوردهای ضعیفی هستند .از پسوردی که فقط عدد

باشد ،نباید استفاده کرد ،بهخصوص اگر رقمهایش
ترتیب داشته باشد .خیلی از وبسایتها فقط
پسوردهای قویتر را قبول م یکنند ،یا فقط ترکیبی
از حرف و عدد قبول م یکنند .در نتیجه پسوردهای
طوالن یتر ،ولی با ترتیب مشخص بی شتر شده ،که
آنها هم امن نیستند».
رای جترین پسوردها
رایج ترین پسوردها در سال  2014به ترتیب درجه از
یک تا ده ،پسوردهای ذیل بودهاند:
،۱۲۳۴۵۶۷۸ ،۱۲۳۴۵ ،password ،۱۲۳۴۵۶
baseball، ،۱۲۳۴ ،۱۲۳۴۵۶۷۸۹ ،qwerty
.dragon، football
پسورد شما هم ضعیف است؟
شرکت اسپلشدیتا ب رای درآوردن این فهرست با یک
متخصص امنیت آنالین به نام مارک برنت همکاری
کرده ،که کتابی در مورد انتخاب پسورد نوشته است.
آقای برنت معتقد است ،جدول امسال هم خبر خوب
دارد ،هم خبر بد .او م یگوید« :خبر بد این است
که رایجترین پسوردهای امسال با سالهای قبل
فرق چندانی ندارد .خبر خوب این است که به نظر
م یرسد تعداد کل کسانی که از این پسوردها استفاده
م یکنند ،کمتر شده .سال  ۲۰۱۴پسوردهای فهرست

ما ( ۲۵پسورد رایج) روی هم حدود  ۲.۲درصد کل
پسوردهای فاش شده بود .این رقم البته ترسناک
است .اما پایی نترین رقمی است که من در سالهای
اخیر دیدهام».
نکاتی برای امنیت بی شتر
جیمز الین از شرکت امنیت انترنتی سوفوس ،چهار
نکته گفته که رعایت کردنشان م یتواند خیالتان را
از بابت حسابهای انترنت ی اندکی راحتتر کند.
 پسورد یککلمهای نگذارید .چند کلمه یا یکعبارت انتخاب کنید.
 استفاده از عدد یا عالمتواقعا مؤثر است :پسورد
«»ilovekabulafghanistan123
بهمراتب قویتر از پسورد
« »kabulafghanistanاست.
 یک روش خوب این است که به متن یک ترانهکه دوست دارید ،فکر کنید .با این کار پسوردتان
طوالن یتر م یشود و حدس زدنش بسیار سختتر
م یشود.
 نکتهی مهم دیگر این است که ب رای هروبسایت یک پسورد متفاوت انتخاب کنید ،نه اینکه
یک پسورد را همهجا استفاده کنید.
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فانخال :وقتی در منچستریونایتد بازی
میکنی ،همهچیز علیه توست

کوادرادو :پیوستن به چلسی،
تحقق یک رویاست

خوان کوادرادو ،خريد جديد چلسي ،پيوستن به اين باشگاه را
برآورده شدن يک رويا توصيف کرد .چلسی در آخرین روز بازار
لوانتقاالت زمستانی ،آندره شورله را بهولفسبورگ فروخت
نق 
تا سرانجام بتواند با انتقالی  36میلیون یورویی ،کوادرادو را از
فیورنتینا به خدمتبگیرد.
کوادرادو پس از امضای قرارداد با چلسی ،به سایت رسمی این
باشگاه گفت« :من خیلی خوشحالم و بهخاطر این فرصتی
که به من داده شد ،تشکر م یکنم .چلسی باشگاه بزرگی
است و صادقانه بگویم ،پیوستنبه چلسی و دانستن اینکه
مورینیو به من اطمینان دارد ،ب رایم تحقق یک رویاست .واقعا
خوشحالم».

گواردیوال :ممکن است
مثل دورتموند افت کنیم

شکست مفتضحانهای که منچستریونایتد
در نیمفصل نخست لیگ برتر در خانه
لسترسیتی متحمل شد ،یکشنبه شب در
اولدترافورد جب ران شد ،وقتی که شیاطین
سرخ میهمانشان را  3بر یک شکست
دادند و دوباره به ردهی سوم جدول برگشتند.
منیونایتدی که در نیمفصل نخست ب رابر
لسترسیتی  5بر  3باخته بود ،از این تیم انتقام
گرفت و آن را دست خالی از اولدترافورد بیرون
کرد.
حاال لوییس فانخال م یگوید که یک
عامل در تالش شاگردانش ب رای انتقامگیری
از لسترسیتی سهم به سزایی داشته است و
ن رونی پیش از بازی
آنهم نطقی بوده که وی 
انجام داده است .فانخال فاش کرد که چگونه
کاپیتان انگلیسی تیمش پیش از این بازی
خیلی رک و صریح به همتیم یهایش گفته
است که از آنها در این بازی چه انتظاری
دارد و م یخواهد که باخت نیمفصل اول را
جب ران کنند.
مربی هالندی شیاطین سرخ گفت :رونی
قبل از بازی به بازیکنان گفت ،یادتان هست

که بازی رفت را چگونه به لستر باختیم؟
همهی بازیکنان ما با حرفهای رونی ب رای
انتقامگیری تهییج شده بودند .سخنرانی خوبی
بود و جو مناسبی را ب رای تیم به وجود آورد،
درست مانند حسی که تیم قبل از بازی با
کمبریجیونایتد داشت .فانخال ادامه داد :وقتی
در منچستریونایتد بازی م یکنی ،همهچیز
علیه توست و همهچیز به نفع تیمی است
که کمشان ستر تلقی م یشد؛ اما با وجود تمام
انتقاداتی که از ما صورت گرفت ،همچنان در
جام حذفی انگلیس حضور داریم؛ در حالی که
بسیاری از تیمها حذف شدهاند.
در فصلی که مشخص است از میان تیمهای
چلسی و منچسترسیتی ،یکی جام قهرمانی
لیگ برتر را باالی سر خواهد برد ،تنها امید
وقعبینانهی فانخال ب رای کسب جام در
اولین فصل حضورش در اولدترافورد ،جام
حذفی انگلیس است .شیاطین سرخ دیشب
در بازی برگشت خود در دور چهارم جام حذفی
انگلیس در شرایطی می زبان کمبریجیونایتد
هستند که بازی رفت دو تیم بدون گول
مساوی تمام شد.



بوتراگنیو:
بیل بازیکنی تأثیرگذار برای ریال است

اميليو بوتراگنيو ،مدير بخش ارتباطات
ساختاري ریال مادريد ،از گرت بيل ،ستارهی
ولزي اين باشگاه ،در مقابل اعتراضات اخير
هواداران ،دفاع کرد .بیل در دیدار این هفتهی
ریال مقابل سوسی داد ،ب رای دومین بار در این
فصل ،ازسوی هواداران خودی هو شد .هواداران
ریال معتقدند که بیل در بعضی از صحنهها
خودخواهانه بازیمی کند و به همین دلیل،
بعد از اینکه او در دیدار مقابل سوسی داد دو

موقعیت ساده را از دست داد ،او راهو کردند
اما بوتراگنیو معتقد است که ستاره ولزی ،یکی
از بازیکنان کلیدی تیم آنچلوتی است .او به
خب رنگاران گفت« :بیل در بازیهای ریال،
نقش تأثیرگذاری دارد .او م یتوانست چند گول
یزند
بزند .اوگاهی اوقات ضربهی درست را م 
و گاهی نه؛ اما مسئله مهم این است که در
بازی تیم تاثیرگذار است وموقعی تهای زیادی
ایجاد م یکند».



فلچر :فانخال نمیخواست من از تیم جدا شوم

درن فلچر ،هافبک سابق منچستريونايتد
عنوان کرد که لوئيس فان خال دوست
نداشته او از منچستريونايتد جدا شود .هافبک
 31ساله ،با قراردادی با اعتبار یک سال و
نیم ،از منچستریونایتد به وستبروم پیوست.
فلچر این فصل بی شتر نیمکتنشین بود
و تنها  16بازی ب رای یویایتد انجام داد و
در پایان تصمیم گرفت از یونایتد که تمام
طول فوتبالش را در این تیم سپری کرده،
جدا شود.

او گفت« :منچستریونایتد نم یخواست من
از تیم جدا شوم .یونایتد مثل ترن هوایی
ب رای من بود و آن را با دنیا عوض نم یکردم.
باشگاه با من خیلی خوب بود ،مخصوصا
وقتی که از مصدومیت برگشتم و هواداران
خیلی خوب از من حمایت کردند .من یک
فوتبالیست حرفهای هستم و م یخواهم
فوتبال بازی کنم .آنقدری که م یخواستم،
به من بازی نم یرسید و حاال چالش جدیدی
پی شروی من است».

پپ گوارديوال ،سرمربي بايرن مونيخ عنوان کرد که افتي که
دورتموند دچار آن شده ،ممکن است ب راي بايرن نيز رخ دهد.
دورتموند که نزدیکترین رقیب بایرن در طول  5سال اخیر بود،
دو بار موفق به قهرمانی در بوندس لیگا شده بود و حاال در قعر
جدول بوندس لیگا قرار دارد .با فروش لواندوفسکی و گوتزه به
بایرن ،این تیم در نهایت در این فصل دچار افت شدید شد و
چیرو ایموبیله و آدرین راموس ،تا به اینجای کار تنها  5گول
ب رای این تیم به ثمر رساندند.
گواردیوال گفت« :من کلوپ و دورتموند را دوست دارم .آنها
بازیکنان خیلی خوبی دارند ،ولی در قعر جدول هستند .باید
حواسمان به سقوط آنها باشد ،ممکن است ب رای ما نیز رخ
دهد» .گواردیوال در بارهی دیدار مقابل شالکه گفت« :اگر متوجه
شویم که امکان شکست ما در بازی امروز وجود دارد ،در مسیر
درستی قرار داریم .شالکه یکی از بهترین تیمهای آلمان است.
حمله کردن مقابل آنها خیلی سخت است و آنها با صبر و
حوصله بازی م یکنند».

پیشنهاد  300میلیونی
برای رونالدو؟

خورخه مندس ،مدير ب رنامههاي کريستيانو رونالدو عنوان کرد
که چندين باشگا ه حاضرند ب راي خريد کريسيتانو رونالدو300 ،
ميليون يورو هزينه کنند .ستارهی پرتگالی که در طی دو سال
اخیر به عنوان بهترین بازیکن جهان انتخاب شد و سومین
توپ طالیش را هم کسب کرد ،در حال حاضر بهترین گولزن
اللیگاست و فصل خوبی را پشت سر گذاشته است.
خورخه مندس در مصاحبه با ب یب یسی گفت« :او گرانترین
بازیکن جهان است؛ زی را او بهترین بازیکن تاریخ است و
همچنین بهترین شخصیت ورزشی .انتقال  1بیلیون یورویی
غیرممکن است ،ولی چندین باشگاه حاضرند ب رای به خدمت
گرفتن او 300 ،میلیون یورو هزینه کنند .او عاشق هواداران
منچستریونایتد است ،ولی هیچگاه ریال مادرید را ترک نخواهد
کرد».

آنچلوتی :بیل ترجیح میدهد
که در سمت راست بازی کند

آنچلوتی اظهار داشت :بیل بی شترین تالش
خود را انجام م یدهد تا به تیم کمک کند.
سال گذشته با گولزنی در سه فاینل این کار
را انجام داد و فصل ب ینظیری داشت .در این
باره آرام هستیم .بیل ب رای تیم تالش م یکند.
فکر نم یکنم که در جریان بازی صدای سوتها
را شنیده باشد .او دو  ،سه صحنه عالی در
بازی مقابل سوسیه داد داشت .نگرانش
نیستیم  ،خوب بازی م یکند و آماده است.
امیدواریم که به همین روندا دامه بدهد.
وی در مورد تمایل بیل به بازی کردن در
پست هافبک راست اظهار داشت :حقیقت
این است که بیل بازی کردن در سمت راست
را دوست دارد چرا که در آن جا م یتواند با
پای چپش شوت بزند .او توانایی بازی در همه
پس تهای خط حمله را بسته ب رایط بازی دارد.
اما طبیعی است که در سمت راست شوت
بزند و در سمت چپ سانتر کند.
کارلتو همچنین تأکید کرد که قرار نیست که
سیستم  ۴-۴-۲را عوض کند :اگر بیل ،بنزما
و رونالدو مشکلی نداشته باشند ،همیشه در
کنار هم در ترکیب خواهند بود .امیدوارم که
رختکن تفاوت این دو سیستم را درک کند.
زیاد مشکل نیست .سعی م یکنیم که با
دو خط چهار نفره دفاع کنیم و در حمالت
یکی از هافب کها به حمله اضافه شود .این
سیستمی است که مقابل بارسا در کوپا از آن
استفاده کردیم و در مقابل اتلتیکو و بایرن در
لیگ قهرمانان نیز دوباره از آن استفاده کردیم.
گاهی باید به این سیستم مراجعه کنیم؛ چرا
که در مقابل تیمهایی که مدافعان کناریشان
زیاد حمله نم یکنند ۴-۳-۳ ،مناسبتر است.
اگر حمله کنند ،تیم باید با چهار هافبک بازی

کند.
آنچلوتی در مورد گولهای زودهنگام دریافتی
ریال مادرید هم توضیح داد :این یک مشکل
حاد نیست ،یک مشکل شخصی است .باید
تمرکزمان را بی شتر کنیم و با ریتم متفاوتی
حرکت کنیم .وی در این باره که این هفته
ریال در صورت پیروزی در دو بازی آینده
م یتواند فاصلهاش را با اتلتیکو به ده برساند،
توضیح داد :این را شمارش نم یکنیم؛ چرا که
در نهایت مثل سال گذشته خواهد بود .تا
هفتهی آخر هرسه تیم شانس خواهند داشت.
داشتن برتری خوب است و به همین خاطر
چیزی تعیین کننده نخواهد بود.
کارلتو در مورد احتمال خروج چیچاریتو از
تیمش توضیح داد :چیچاریتو اینجا م یماند؛
چرا که ما او را خریدیم و به حضورش نیاز
داریم .نم یدانیم که چقدر فرصت بازی خواهد
داشت .به من گفت که از حضور در این جا
خرسند است و با ما تمرین خواهد کرد .او
یک حرفهای است و به همین خاطر از او
متشکریم.
مربی ایتالیایی در مورد تعامل کروس و
ایارامندی توضیح داد :ایدهی تیم این است که
هرکسی بازی کند ،باید به تیم کمک کند.
مسلما توانای یهای بازیکنان متفاوت است.
ایارا به فاز دفاعی کمک م یکند و ایسکو به
بازیسازی.
آنچلوتی در مورد جلیقهی برقی بنزما که
این روزها بحثهای زیادی در موردش وجود
دارد هم صحبت کرد :م یدانستیم که کریم
هفتهای یکبار از این دستگاه استفاده م یکند؛
اما در ابتدا باید این سیستم را مورد بررسی قرار
بدهیم و بعد تصمیمگیری کنیم.



هارگریوز :هوملس مناسب یونایتد نیست

اوونهارگرويز ،هافبک سابق منچستريونايتد
عنوان کرد که باشگاهش نبايد مت هوملس،
مدافع بورسیا دورتموند را به خدمت بگيرد؛
زي را او در کارهاي دفاعي بهشدت کند است.
هوملس از اهداف اصلی منچستریونایتد
لوانتقاالت به شمار میرود و یونایتد
در نق 
احتماال در تابستان ب رای خرید او اقداماتی
انجام خواهد داد .ولی با این حال ،اوون
هارگرویس که  4سال در اولدترافورد بازی کرد
و تنها  39بازی ب رای این تیم انجام داد ،معتقد
است تعدد مصدومی تها« ،فرانتس بکن باویر
جدید» را گزینهای نامناسب ب رای منچستر

م یکند .او گفت« :او با توپ فوقالعاده کار
م یکند ،فوقالعاده .ولی فکر نم یکنم در
هنگام دفاع ،خیلی خوب باشد .او خیلی کند
است .او بکن باویر جدید است ،ورژن جدید
آن .در پاس دادن فوقالعاده است ،ولی فکر
م یکنم منچستر به بازیکنانی مثل ویدیچ و
کمپانی نیاز دارد .فکر م یکنم او فوتبالیست
خوبی است ،ولی یونایتد به یک مدافع
فیزیکی نیاز دارد .او کاپیتان بورسیا دورتموند
است و آنها در بوندسلیگا در قعر جدول قرار
دارند .آیا این یک مقیاس خوب ب رای ارزیابی
است؟ نه ،اینطور فکر نم یکنم».



تراشتگن :مطمئنم
ریال امتیاز از دست میدهد

مارک آندره تراشتگن ،تابستان گذشته از مونشن گالدباخ به
بارسلونا پيوست؛ اما در الليگا به تصميم انريکه ،ذخيرهی کلوديو
ب راوو محسوب م يشود .تراشتگن برخالف اللیگا ،در کوپا دل ری
و لیگ قهرمانان ،دروازهبان اول بارساست و نمایشهای خوبی نیز
از او شاهد بودهایم .او در مورد شرایط فعلی خودش به وبسایت
بارسلونا گفت« :شرایط بین مونشن گالدباخ و بارسلونا کمی
متفاوت است .بارسلونا تیمی بزرگ با هواداران بی شتر است و
توجهات عمومی به این تیم بسیار باالست .فکر م یکنم هواداران
بارسا دیگر به نحوهی بازی من آشنا شده و مرا پذیرفته باشند.
خوشبختانه همهچیز خیلی خوب پیش م یرود .البته یکی از
مشکالت من ،یادگیری زبان است .کالسهای اسپانیایی را مرتب
دنبال م یکنم؛ اما مشکل اینجاست که در بارسلون ،همه کاتاالنی
صحبت م یکنند که زبان بسیار مشکلی است» .تراشتگن در مورد
بازی نکردن در اللیگا گفت« :شرایط آسانی نیست؛ چرا که من
همیشه عادت داشتم در هر تورنمنتی به صورت ثابت به میدان
بروم .چارهای نیست جز اینکه به تصمیم سرمربی احترام گذاشته
و آن را بپذیرم .کلودیو ب راوو تا بدینجا در اللیگا عملکرد خیلی
خوبی داشته است» .دروازهبان آلمانی بارسا در مورد شانس این
تیم ب رای قهرمانی در سه جام پیش رو گفت« :در اللیگا ما از ریال
عقبتریم؛ اما مطمئنم که این تیم امتیاز از دست خواهد داد و ما
اگر م یخواهیم شانسی ب رای قهرمانی داشته باشیم ،باید همهی
بازیهایمان را ببریم تا بتوانیم از ناکامی احتمالی ریال استفاده
کنیم .در کوپا دل ری و لیگ قهرمانان ،عالوه بر تکیه کردن به
قدرتمان ،ب رای قهرمانی به کمی شانس هم نیاز داریم».

آلبا :همیشه دوست دارم ریال شکست بخورد

يوردي آلبا ،مدافع بارسلونا عنوان کرد که
هميشه دوست دارد ریال مادريد شکست
بخورد ،ولي همچنين مدعي شد که آنها
تنها روي نتايج خود متمرکز هستند .بارسلونا
با یک بازی بی شتر نسبت به ریال ،با یک
امتیاز اختالف در ردهی دوم جدول قرار گرفته
است و شاگردان آنچلوتی در صورت کسب
پیروزی در دیدار فردا مقابل سویا ،م یتوانند
اختالف امتیاز را به عدد  4برسانند.
آلبا در مصاحبه با مارکا گفت« :به عنوان
بازیکن بارسا ،همیشه دوست دارم ریال مادرید

شکست بخورد .ولی ترجیح م یدهم روی
بارسلونا تمرکز کنم که مهمترین چیز است.
ما باید در تمامی بازیهایمان پیروز شویم تا
به آنها برسیم که تقریبا غیرممکن است».
آلبا سپس در حمایت از نیمار گفت« :نیمار
خیلی انسان آرام و فروتنی است و از فوتبال
بازی کردنش لذت م یبرد .هرکس که او را
م یشناسد ،متوجه این موضوع شده است .او
ب رای ب یاحترامی یا تحقیر کسی فوتبال بازی
یزند و توهین
نم یکند .او به کسی ضربه نم 
نم یکند».



عذرخواهی رسمی ژرمی متیو از بازیکنان بارسا

متيو که هفتهی گذشته در مصاحبه با راديو
مونته کارلو ،پرده از درگيري لفظي انريکه و
مسي در تمرين روز  2جنوری بارسا برداشته
بود ،از اين اقدام نسنجيدهی خود اب راز ندامت
کرد .اولین بار نشریهی موندودپورتیوو بود
که خبر درگیری مسی و انریکه را بازتاب داد
و به مدت  10روز ،فضای رسانهای اسپانیا
به شدت علیه بارسلونا شد .پس از شروع
بردهای متوالی بارسا و فروکش کردن جو
منفی علیه این تیم ،جرمی متیو در اقدامی
عجیب ،اتفاقات رخ داده در تمرین بارسا را

علنی کرد که این مسأله بازتاب بسیار بدی
در میان بازیکنان بارسلونا داشت و تقریبا
همه علیه این اقدام متیو جبههگیری کردند.
پس از صحب تهای خصوصی لوییس
انریکه و ژاوی با این مدافع فرانسوی در
روزهای گذشته ،متیو دیروز در تمرین
بارسا و در حضور تمامی بازیکنان ،از آنها
عذرخواهی کرد و در مورد دالیل آن اقدام
عجیبش توضیحاتی ادا کرد .با متقاعد شدن
بازیکنان بارسا ،به نظر م یرسد که این قضیه
را دیگر باید تمامشده بدانیم.

شرکت خدمات مسافرتی پیشگامان
نماینده گی شرکت آسمان در غرب کابل

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ارائیه تکت های داخلی و خارجی 1. Tickets for Domestic and International
Flights
بوکینگ هوتل در سراسر جهان
2. Hotel Reservation World Wide.
خدمات اخذ ویزه
3. Visa Services.
نرخ های گروپی
4. Group Rates
پائین ترین قیمت
5. Lowest Price
انتقال تکت به آدرس شما به صورت
6. Free Tickets Delivery to desired
رایگان
Address.
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اطالعات روز :دهها فعال مدنی،
مدافعان حقوق زن و زنان در کابل با
راهاندازی تظاهراتی ،خواستار توجه
رییس جمهور و رییس اجرایی به سهم
زنان در حکومت وحدت ملی شدند.
آنان دیروز با حمل شعارهای اعتراضی
از مقابل وزارت زنان تا چهاراهی ذنبق،
گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی
برای زنان چهار وزارتخانه و پستهای
مهم اجرایی دیگر را اختصاص دهند.
معترضان تأکید کردند که حدود 38
درصد رایدهندگان انتخابات ریاست
جمهوری گذشته زنان بودند و حال
حضور آنان در کابینه و پستهای مهم
دیگر حکومت وحدت ملی بسیار کمرنگ
است .آنان به حکومت هشدار دادند،
اگر به خواستهایشان توجه نشود ،در
انتخابات پارلمانی اشتراک نخواهند کرد.
حسينه ساپی ،رييس شبکهی زنان
افغانستان در این تظاهرات گفت ،زنان
در انتخابات گذشته  ٣٨درصد سهم

کابل-تهران
مشهد-کابل
تهران-کابل

Mobile: 0093- 790 14 84 14 E-mail: Peshgaman.travel@gmail.com
0093- 795 14 84 14
Peshgaman.travel@hotmail.com
Skype: Peshgaman.travel
آدرس :کارتهسه-پلسرخ ،پهلوی باختربانک ،کابل افغانستان

web: www.etilaatroz.com

فعاالن حقوق زن به رییس جمهور:
چهار وزارتخانه را به زنان اختصاص دهید

داشتند .بنابراین ،باید برای آنان  9وزارت
اختصاص داده میشد .او افزود ،غنی و
عبداهلل در جریان مبارزات انتخاباتی،
مراسم تحليف و نشستهاى بينالمللى،
شعار حمایت از زنان را سر میدادند؛ اما
اکنون نقش زنان در کابينه ضعيف است.
معترضان دیروز قطعنامهای را نیز صادر
کردند و در آن آمده است ،زنان افغان
در جریان انتخابات با توجه به خطرات
امنیتی و تهدیدهای مخالفان مسلح
دولت ،در انتخابات سهم گرفتند؛ اما
حاال به دالیل مختلف ،زنان از حضور
در کابینه و دیگر ردههای اجرایی محروم
شدهاند که این مسئله تأسفبار است.
اشرف غنی پیش از معرفی کابینه
گفته بود ،چهار وزارتخانه در کابینهی
حکومتش به زنان اختصاص داده
میشود .دو هفته پیش نامزدوزیران
کابینهی جدید به مجلس معرفی
شدند؛ اما در میان آنان سه نامزدوزیر
زن حضور داشتند .نامزدان وزارتهای

کابل-مشهد

یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 7:30صبح  7:30صبح  7:30صبح
یکشنبه
سهشنبه
دوشنبه
 1بعدازظهر  3بعدازظهر  3بعدازظهر
شنبه
چهارشنبه پنجشنبه
 4بعدازظهر  10صبح  4بعدازظهر

زنان ،اطالعات و فرهنگ و تحصیالت
زن بودند؛ اما مجلس دو تن آنان را پیش
از رایگیری رد کرد.
نامزد وزارت اطالعات و فرهنگ به دلیل
داشتن تابعیت دوگانه و نامزد وزارت
اموز زنان به دلیل تکمیل نبودن اسناد
تحصیلیاش از سوی مجلس رد شدند.
سپس در بین نامزدوزیران پیشنهادی،
تنها یک نامزدوزیر زن (وزارت تحصیالت
عالی) باقی ماند و او هم در رایگیری
روز چهارشنبه هفتهی گذشته ،همراه با
 9نامزدوزیر دیگر از سوی مجلس رد شد.
با این حال ،مسئوالن ریاست اجرایی
اعالم کردهاند که نامزدوزیران جدید در
هفتهی آینده معرفی میشوند؛ اما هنوز
معلوم نیست در جمع آنها چند نامزدوزیر
زن شامل میباشد ،ولی نظیفاهلل
ساالرزی ،سخنگوی ریاست جمهوری
هفتهی گذشته به رسانهها گفت که
اشرف غنی به سهم زنان در کابینهی
حکومت وحدت ملی ،متعهد است.
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پنتاگون :اطالعات محرمانهی
نیروهای امنیتی افغانستان نشر میشود

اطالعات روز :پس از انتقادهای ادارهی
بازرسی امریکا برای بازسازی افغانستان
(سیگار) مبنی بر محرمانه شدن اطالعات
مربوط به وضعیت نیروهای امنیتی کشور،
وزارت دفاع امریکا اعالم کرد که بخش
بزرگی از اطالعات محرمانهی نیروهای
امنیتی افغانستان را در اختیار این اداره
قرار خواهد داد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک
سخنگوی ارتش امریکا گزارش داده
است که بخش بزرگ اطالعات وضعیت
نیروهای امنیتی افغانستان که قب ً
ال در
اختیار سیگار قرار داده نشده بود ،حال در
اختیار عموم قرار داده میشود .سخنگوی
سیگار نیز میگوید که وزارت دفاع آمریکا
در مورد محرنامه ماندن اطالعات تجدید
نظر کرده است.

به گفتهی او ،این وزارت بخش بزرگی از
اطالعات را در اختیار سیگار قرار داده و
فعال سیگار مشغول بررسی این اطالعات
است .وزارت دفاع امریکا قب ً
ال گفته بود،
به دلیل درخواست حکومت افغانستان
برای جلوگیری از بهرهبرداری شورشیان
از نشر اطالعات در مورد نیروهای امنیتی
این کشور ،بخش عمدهی اطالعات در
این زمینه را محرم کرده است.
این وزارت گفته بود ،نشر اطالعات مربوط
به نیروهای امنیتی افغانستان ،ممکن جان
نیروهای این کشور را به خطر اندازد.
اطالعات و مدارک مربوط به وضعیت
نیروی هوایی ،توانایی نیروهای امنیتی،
تجهیزات و و سایل آنها قب ً
ال از سوی
وزارت دفاع امریکا محرم شده بودند.
سیگار از پنتاگون پرسیده بود که چه مقدار

پول را در عرصهی سوادآموزی نیروهای
افغان مصرف کرده و نیروی هوایی این
کشور چه تعداد هواپیما در اختیار دارند؛
اما اطالعات دریافت نکرده بود .با این
وجود ،هنوز معلوم نیست چه مقدار از این
اطالعات که قبال محرم خوانده شده بود،
منتشر میشود.
در شش سال گذشته ،هر چهار ماه یکبار
جزئیات مصارف و اطالعات مربوط به
وضعیت نیروهای امنیتی افغانستان،
نیروهای امریکایی در افغانستان و
مأموریت این نیروها در اختیار سیگار قرار
داد شده؛ اما امریکا در آخرین ربع سال
 ۲۰۱۴آمار و ارقام مربوط به نیروهایش
و اطالعات مربوط به وضعیت نیروهای
امنیتی افغانستان را محرم اعالم کرده
بود.

