در هشتم اگست ،نیروهای هوایی آمریکا ،بمباران داعش در عراق را آغاز
کردند و در  23سپتامبر ،جنرالهای داعش و جبههی النصره –نمایندهی
القاعده در سوریه -را ،به اهداف خود افزودند .شبهنظامیان ،که افراد
و تسلیحات خود را از ساختمانها و مناطقی که بهسادگی هدف قرار
میگرفتند ،بیرون کشیده بودند ،به تاکتیکهای چریکی که در گذشته به
خوبی به کارشان آمده بود ،رو آوردند.
در ایاالت متحده و بریتانیا (که در  27سپتامبر ،حمالت هوایی را در
عراق شروع کرده بودند) ،سخنانی گزاف و ادعاهایی...
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یک هفته پس از حمله تروریستی بر شاه شهید
طالبان :حمله بر شاه شهید کار گروه طالبان نیست
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غنی:
اختیار صلح را به دیگران داده نمیتوانیم

صفحه 2

"طول تاریخ" در ترازوی
نامیزان دولت داری

چهار گام تا مصالحه
در افغانستان

"ما در طول تاریخ دولتهای ضعیف داشتهایم اما نهادهای قوی از علمای دینی ،صوفیان
طریقت و رهبران جهادی داریم که با روحیه وطن دوستی همیشه از کشور پاسداری کرده
اند".
ارگ ریاست جمهوری در صفحه فیس بوکاش این مطلب را به عنوان گپ و دیدگاه
رییس جمهوری بیرون داده است .نمیدانم اینکه واقعاً رییس جمهور غنی ...صفحه3

بمب گذاریهای وحشتناک هفته گذشته در کابل که منجر به کشته و زخمی شدن صدها
غیرنظامی شد ،یک یادآوری جدی است که افغانستان با چالشهای بی شماری مواجه
است .اما سفر ده روزه اخیر در منطقه ،مارا متقاعد ساخت که یک احتمال واقعی رسیدن
به صلح نیز وجود دارد.
صفحه4
		
احتماال نکتهی نگران کنندهای که در جریان دیدار مان...
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گره محکم در روابط
افغانستان و پاکستان

دولت افغانستان ،اخیرا هیئت بلندپایهای را به پاکستان فرستاده است تا درمورد
اوضاع امنیتی در افغانستان و روند صلح با طالبان ،با مقامهای پاکستانی گفتوگو
کنند .ریاست این هیئت را صالحالدین ربانی ،وزیر امور خارجه ،به عهده داشت
و معصوم استانکزی ،سرپرست وزارت دفاع ملی و رحمتاهلل نبیل ،رییس ادارهی
امنیت ملی نیز ،در ترکیب این هیئت حضور داشتند .سفر این هیئت ،در حالی
صورت میگیرد که اخیرا موجی از حمالت تروریستی ،کابل را به لرزه درآورده
و در عرض کمتر از یک هفته ،صدها قربانی از مردم این شهر گرفته است.
حمالت اخیر تروریستی در کابل ،روابط میان کابل و اسالمآباد را مجددا متشنج
ساخت .سران دولت وحدت ملی ،علیرغم تالشهای گسترده برای نزدیکشدن
به پاکستان و جلب حمایت آن کشور برای گفتوگوهای صلح با گروه طالبان...،
صفحه 2
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گره محکم در روابط
افغانستان و پاکستان
دولت افغانستان ،اخیرا هیئت بلندپایهای را به پاکستان
فرستاده است تا درمورد اوضاع امنیتی در افغانستان و روند
صلح با طالبان ،با مقامهای پاکستانی گفتوگو کنند.
ریاست این هیئت را صالحالدین ربانی ،وزیر امور خارجه،
به عهده داشت و معصوم استانکزی ،رسپرست وزارت دفاع
ملی و رحمتالله نبیل ،رییس ادارهی امنیت ملی نیز ،در
ترکیب این هیئت حضور داشتند .سفر این هیئت ،در حالی
صورت میگیرد که اخیرا موجی از حمالت تروریستی،
کابل را به لرزه درآورده و در عرض کمتر از یک هفته،
صدها قربانی از مردم این شهر گرفته است.
حمالت اخیر تروریستی در کابل ،روابط میان کابل و
اسالمآباد را مجددا متشنج ساخت .رسان دولت وحدت
ملی ،علیرغم تالشهای گسرتده برای نزدیکشدن به
پاکستان و جلب حامیت آن کشور برای گفتوگوهای
صلح با گروه طالبان ،با ناخرسندی زیاد ،انگشت اتهام
را بهسوی پاکستان نشانه گرفته و بهنحوی از عدم تغیی ِر
موضع آن کشور در قبال افغانستان ،بهشدت انتقاد کردند.
رییسجمهور غنی ،در واکنش به حمالت اخیر در کابل،
گفته بود که شورشیان در داخل خاک پاکستان ،پناهگاهها
و کارخانههای تولید مبب دارند و از آنجا علیه افغانستان
پیام جنگ فرستاده میشود .اکنون ،این هیئت به پاکستان
سفر کرده است تا «برنامهی عملی مبارزه با تروریسم» را
به مقامهای آن کشور ارائه کرده و درمورد نحوهی اجرای
آن گفتوگو کند .انتظار مقامهای افغانستان این است که
پاکستان بهزودی تصمیم خود درمورد چهگونگی تعامل با
دولت افغانستان را مشخص کند .این هیئت ،ظاهرا ً با این
پیام رییسجمهور به پاکستان رفتهاند که بگویند تصامیم
پاکستان در طی هفتههای جاری« ،میتواند بر روابط دو
کشور در دهههای ِ
پیش رو ،اثر بگذارد».
بااینوصف ،برداشت ظاهری این است که دولت وحدت
ملی ،آمادهی بازبینی در روابط خود با پاکستان میباشد
و اگر تغییری در سیاست پاکستان درقبال افغانستان
بهوجود نیاید ،روابط موجود دچار دگردیسی خواهد شد .اما
واقعیتهای موجود ،چیز دیگری را نشان میدهند .سفر
هیئت افغانستان ،نه آغازی برای تغییر در مناسبات میان
دو کشور خواهد بود و نه پاکستان متقاعد خواهد شد تا
دست از حامیت مخالفان مسلح دولت برداشته و نقشی
مؤثر در روند صلح ایفا کند .رسانهها ،گفتهها و مواضع
تکراری مقامهای دو کشور در قبال یکدیگر را بازتاب
دادهاند ،اما مورد قابل تأملی در این زمینه به بیرون درز
نکرده است.
آنچه در روابط دو کشور قابل درک است ،این است که ما
با نوسانات مقطعی که آن هم تابع رشایط امنیتی و سیاسی
است ،منیتوانیم تغییر معنیداری در روابط دو کشور ایجاد
کنیم .افغانستان و پاکستان ،مشکالت جدی و پیچیدهای
با یکدیگر دارند و این مشکالت ،نه تنها در حوزهی سیاست
و قدرت مطرح میشود ،بلکه ریشه در ساختارها و بنیادهای
اجتامعی و فکری جامعه دارند .بنابراین ،برای ایجاد یک
تغییر معنادار در روابط دو کشور ،بایستی تغییرات بنیادینی
اتفاق افتد تا روابط ما با پاکستان را ،به گونهای دیگر
تعریف کند .این تغییرات ،نیازمند ارادهی سیاسی قوی و
نگرشی جدید نسبت به آیندهی افغانستان و مناسبات قدرت
در درون جامعه میباشد که در حال حارض وجود ندارد.
تالشهای دیپلامتیک ،در فقدان ظرفیت و ارادهی
عمومی در جامعه و سطح رهربی سیاسی در افغانستان،
نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت .پاکستان در جریان
سه دههی گذشته ،نقش فعالی در مناسبات قدرت در
افغانستان ایفا کرده و اسرتاتژی عمیق و بلندمدتی را
در این کشور تعریف کرده است .در جریان سیزده سال
زمامداری حامد کرزی ،علیرغم تالشهای چندجانبه
ِ
دولت وقت و برخی از کشورهای
و گسرتده از سوی
خارجی ،پاکستان حارض به ایجاد تغییری در مناسبات خود
با افغانستان نگردید و از برنامهی بلندمدت خود در این
کشور هم ،چشمپوشی نکرد .اکنون نیز ،به نظر منیآید
با رشایط کنونی ،نوسانات سیاست دولت وحدت ملی در
قبال پاکستان ،معجزه کند و آن کشور را در خط همیاری
و همکاری قرار دهد.

وعدهی تکراری پاکستان
سرتاج عزیز :برای تأمین امنیت در افغانستان تالش میکنیم

اطالعات روز :رستاج عزیز ،مشاور روابط خارجی و امنیت
ملی صدراعظم پاکستان پس از دیدار با هیئت افغانی در اسالم
آباد گفته این کشور به همکاری با برادران افغان خود ادامه
داده و با همه توان در تأمین صلح و ثبات در افغانستان تالش
میکند.
رستاج عزیز افزوده که پاکستان با افغانستان تالشهای جدی
خود را به خرج خواهد داد تا روند صلح با مدیریت افغآنها
پیش برده شود.
یک هیئت بلندپایه دولتی به روز پنجشنبه ۲۲ ،اسد ،به
پاکستان رفته و با نواز رشیف ،نخست وزیر و رستاج عزیز،
مشاور امنیت ملی و روابط خارجی نخست وزیر این کشور
دیدار کرد.
این هیئت به ریاست صالحالدین ربانی ،وزیر خارجه
افغانستان به پاکستان رفت .معصوم استانکزی ،رسپرست
وزارت دفاع و رحمتالله نبیل ،رییس عمومی امنیت ملی
افغانستان نیز در ترکیب آن حضور داشتند.
در اعالمیهی وزارت خارجه پاکستان از قول رستاج عزیز گفته

شده که هر دو جانب در مورد روابط همه جانبه بین دو کشور
به طور واضح و آشکار گفتوگو کردهاند.
رستاج عزیز در دیداری با این هیئت در اسالم آباد روی
یک گفتوگوی آشکار و بدون پرده پیرامون روابط کابل ــ
اسالمآباد تأکید منوده است.
آقای عزیز گفته است که کشورش برای یک صلح پایدار و
آشتی ملی در افغانستان عزم جدی دارد و شایعات اخیر نباید
"صداقت" پاکستان را مورد تردید قرار دهد.
او در بخشی از صحبتهایاش از دستهایی یاد کرده که در
اندیشهی تخریب در روابط دو کشور است .به گفتهی عزیز،
کابل ــ اسالم آباد میبایست با در نظر داشت "رشایط حارض"
و "عملکرد واضح" طرف خود را مورد ارزیابی قرار دهند.
هیئت افغانی در حالی به پاکستان سفر کرد که به روز دو شنبه
هفتهی گذشته ،رییس جمهور غنی و عبدالله عبدالله ،رییس
اجرایی حکومت از عملکرد پاکستان در امنیت افغانستان به
شدت انتقاد کردند.
رییس جمهور غنی گفت تا هنوز النههای تربیت انتحاری و

کارخانههای ساخت بمهایی که مردم بیگناه ما را به خاک و
خون میکشند مثل گذشته در آن کشور(پاکستان) فعال است.
غنی افزود ،گروهی که حمالت اخیر کابل و سایر والیتها را
سازمان میدهند در خاک پاکستان و در شهرهای بزرگ آن
دفاتر و مراکز آموزشی دارند.
عبدلله عبدالله نیز در نشست دو شنبه شورای وزیران با انتقاد
از عدم همکاری پاکستان در امر مبارزه با تروریزم و روند
گفتوگوهای صلح افغانستان و طالبان گفت که پاکستان
تاهنوز یک گام صادقانه در این راستا برنداشته است.
عبدالله نیز پاکستان را مکانی خواند که تروریستان جنایتکار
در افغانستان ،در این کشور تجهیز میشوند.
تاهنوز در مورد این که هیئت افغانستان مشخصاً روی چه
موضوعات و محورهایی در دیدار با مقامهای پاکستانی بحث
کرده اند ،گزارشی در دست نیست.
وزارت خارجه اعالم کرد که به زودی دستآورد این سفر
اعالم خواهد شد.

یک هفته پس از حمله تروریستی بر شاه شهید
طالبان :حمله بر شاه شهید کار گروه طالبان نیست

اطالعات روز :گروه طالبان پس از یک هفته سکوت در مورد
حادثهی شاه شهید کابل ،به روز پنج شنبه با نرش اعالمیهای
گفت که افراد وابسطه به گروه طالبان در این انفجار دست
نداشته است.
طالبان گفته که آنها هیئتی را برای بررسی این موضوع تعیین
کرده بودند و نتیجهی بررسیهای آنان نشان داده است که
هیچ یک از گروههای همسو با آنها ،در این حمله نقش
نداشته اند.
در ساعات اول بامداد روز جمعه 16 ،اسد ،یک موتر مملو از
مواد منفجره در منطقهی مسکونی شاه شهید در کابل انفجار
داده شد که در آن  15غیرنظامی کشته و بیش از چهار صد نفر
دیگر زخمی شدند.
مقامهای امنیتی گفتند که متام قربانیان این انفجار غیرنظامیان

هستند.
حاال پس از یک هفته طالبان میگویند که این حادثه کار
آنها نبوده و کوچکترین دخالتی نیز در آن نداشته است.
گروه طالبان در این اعالمیه گفته که این انفجار شباهتی با
حمالت آنها نداشته است و به این دلیل آنها منیخواستند
بدون تحقیق در این مورد ،ابراز نظر کنند.
آنان این رویداد را محکوم کرده و آن را "دسیسه"ای برای بد
نام کردن "مجاهدین" (طالبان) خوانده اند.
پس از حادثهی شاه شهید ،شام روز جمعه دو رویداد
انتحاری دیگر در کابل رخ داد .در یکی از این حمله یک
مببگذار انتحاری در دروازهی ورودی مرکز آموزش پولیس
در منطقهی افشار مواد همراه خود را منفجر کرد که در آن
دست کم  20تن از رسبازان این مرکز آموزشی کشته و  30تن

دیگر زخمی شدند .رویداد دومی سه ساعت بعد در نزدیکی
فرودگاه کابل بر پایگاه نظامی ناتو رخ داد که در آن یک
رسباز نیروهای ناتو و هشت همکار محلی که با این نیروها کار
میکردند کشته شدهاند.
گروه طالبان مسئولیت این دو حمله را به عهده گرفته بود؛ اما
مسئولیت حادثهی شاه شهید را تاکنون به عهده نگرفته بود.
این در حالیست که در تعداد زیاد حملههای انتحاری و
تروریستی افراد گروه طالبان دست دارند.
به گفتهی آگاهان ،بعید نیست که این حمله نیز کار گروه
طالبان باشد .آگاهان میگویند که گروه طالبان به این دلیل
مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفت چون در حادثهی شاه
شهید متاماً غیرنظامیان کشته شدند و طالبان میخواهد خود را
تربئه داده و عامل این جنایت و روسیاهی نشان ندهد.

غنی :اختیار صلح را به دیگران داده نمیتوانیم

اطالعات روز :محمد ارشف غنی ،رییس جمهور کشور
میگوید که گفتوگوهای صلح باید بیناالفغانی باشد و
اختیار صلح را به دیگران داده منیتوانیم.
رییس جمهور غنی این اظهارات را روز گذشته در دیداری با
رییس و اعضای شورای رستارسی علامی افغانستان در ارگ
بیان کرد و افزود که صلح یکی از نیازمندیهای اولیه مردم
افغانستان است و ما بدون تحکیم صلح در کشور راه دیگری
نداریم.
غنی در این دیدار گفت که علامی دینی و دولت باید در یک
صف واحد بایستند ،من به این افتخار میکنم که علامی کرام
با انتشار اعالمیهای ،اوضاع کنونی کشور را تحلیل منوده و
راههای بیرون رفت از مشکالت را مشخص کردهاند.
او همچنان افزود که اعالن جهاد از سوی مخالفان دولت
رشعاً ،اصوالً و اخالقاً جواز ندارد ،استفاده نادرست از احکام
اسالمی نه تنها جرم است بلکه بغاوت نیز میباشد.
رییس جمهور غنی از علامی دینی خواست که با استفاده از
نفوذ خود ،ملت را در اطراف دولت جمع منوده و دولت را با

ملت به طور بنیادی وصل منایند.
این در حالیست که گروه طالبان جنگ جاری در برابر دولت
را جهاد میخواند و با تغییر در رهربی این گروه ،آنان با
جدیدت بیشرت اعالم کردند که گفتوگوهای صلح "تبلیغات
دشمنان" است و طالبان تا استقرار یک نظام اسالمی به جهاد
در افغانستان ادامه خواهند داد.
در همین حال شورای علام ،اظهارات اخیر طالبان که بر دوام
جنگ تأکید کرده را خالف احکام دین مقدس اسالم و عمل
ناجایز دانسته و تقبیح منود.
شورای علام در دیدار دیروزی خود ،با صادر کردن اعالمیهای،
حمالت وحشیانه اخیر در شهر کابل و دیگر مناطق کشور را
که منجر به شهادت و زخمی شدن شامری از مردم بیگناه
شدند ،به شدیدترین الفاظ محکوم کرد.
شورای رستارسی علام ،حمالت تروریستی را خالف احکام
اسالمی و عواطف برشی دانسته ،از مسئوالن امنیتی کشور
تقاضا منود تا در شناسایی و سپردن جنایتکاران به پنجهی
قانون ،اقدام فوری منوده و در جلوگیری از وقوع رویدادهای

مشابه ،سعی و تالش جدی منایند.
آنها از مخالفان مسلح خواستند تا بیشرت از این باعث بدبختی
این ملت مسلامن و مظلوم نگردیده ،از کشنت برادران خود
و ویرانی کشور شان دست کشیده و از راه گفتوگوی
بیناالفغانی به حل مشکالت شان با دولت افغانستان بپردازند.
آنها میگویند که جریانهای اخیر ثابت میسازد که جنگ
جاری در کشور کامالً به اشاره و فرماندهی دیگران بوده است.
به گفتهی آنها در مدت چند سال و در نبود رهربی گروه
طالبان ،شامری زیادی از این گروه که به شکل ابزاری در
جنگ استفاده میشدند نیز منیدانستند که تصمیمهای
جنگ را کیها میگرفتند و رهربی جنگ به دست چه کسی
بوده است.
شورای علام در اعالمیهی خود از بزرگان قومی ،مجاهدین،
و متامی اقشار جامعه تقاضا کرده است تا هر کدام شان به
اندازهی توان و قدرت خود در راه آوردن صلح و تأمین ثبات
ِ
امنیت پایدار در کشور ،تالش کنند.
و

هفت غیرنظامی در غزنی ربوده شدند

اطالعات روز :مقامهای محلی والیت غزنی ،در جنوب
کشور ،میگویند که افراد مسلح هفت غیرنظامی از
باشندگان ولسوالی جاغوری این والیت را روز پنج شنبه
در ولسوالی قره باغ از موترها پیاده کرده و با خود بردهاند.
گفته میشود این افراد بعد از ظهر پنج شنبه از ولسوالی
جاغوری به طرف غزنی در حرکت بودند که از سوی افراد
مسلح ربوده شدند.
شفیق ننگ ساپی ،سخنگوی والیت غزنی با تأیید این
رویداد گفته است که افراد مسلح نخست  9تن را با خود
برده بودند؛ اما کمی بعدتر دو نفر از مسافران به شمول
یک زن و یک پیرمرد را رها کردند.
به گفتهی ننگ از رسنوشت بقیه مسافران اطالعی در
دست نیست.
تاکنون هیچ گروهی به شمول طالبان مسئولیت این
آدمربایی به عهده نگرفته است.
در مدت کمتر از  10روز این سومین رویداد آدمربایی
است که در این والیت رخ میدهد و متام ربودهشدگان

نیز باشندگان ولسوالی جاغوری هستند .به روز سه شنبه
هفتهی گذشته نیز  ۱۲باشنده ولسوالی جاغوری در دشت
قرهباغ ،ولسوالی قرهباغ به گروگان گرفته شدند.
ظفر رشیف ،ولسوال جاغوری هامن روز اعالم کرد که
تالش برای رهایی این افراد جریان دارد ولی تا هنوز
نتیجهای از آن به دست نیامده است.
شخصی به نام عزیز خان کوچی در متاس با خربنگاران
محلی مسئولیت این آدم ربایی را به عهده گرفته و ادعا
کرده که اهالی ولسوالی ناهور ۴۰۰ ،گوسفند و دو چوپان
آنها را به زور با خود بردهاند و آنان هم ده مسافر را
در ولسوالی قرهباغ با خود بردهاند و تا زمانی که رمه و
چوپانهای شان آزاد نشود ،این مسافران را آزاد منیکنند.
از سویی هم ،به روز سه شنبه هفتهی گذشته مقامهای
محلی والیت غزنی اعالم کردند چهار باشنده ولسوالی
جاغوری که چندی پیش از سوی گروه طالبان به گروگان
گرفته شده بودند ،از سوی این گروه کشته شدهاند.
این مقامها گفته بودند ،این مسافران که یکی شان انجنیر

و سه نفر دیگر شان افراد عادی بودند از سوی افراد گروه
طالبان به شکل وحشتناک به قتل رسیدهاند.
به تاریخ  18جوزای امسال ربایندگان چهار تن به شمول
دو زن ،یک مرد و یک کودک از باشندگان این ولسوالی
را در منطقهی رسنه ولسوالی گیالن غزنی ربودند که بعد
از ماهها تالش بزرگان محلی برای آزادی آنها ،تاکنون از
رسنوشت آنان معلومات در دست نیست.
یک روز بعد نیز افراد مسلح ناشناس چهار باشندهی دیگر
این ولسوالی را در ولسوالی قرهباغ این والیت ربودند .از
این دو رویداد بیشرت از دو ماه میگذرد؛ اما با تالشهای
باشندگان محلی برای رهایی آنها ،تاکنون معلوم نیست
که آنها در چه وضعیت قرار دارند ،زنده اند یا کشته
شدهاند.
ولسوالی جاغوری از مناطق امن در والیت غزنی است؛ اما
جادههای منتهی به این ولسوالی ناامن هستند .مسافران این
ولسوالی باید از مناطق ناامن و تحت کنرتل گروه طالبان
عبور کنند تا به شهر غزنی مرکز این والیت برسند.

"طول تاریخ" در ترازوی نامیزان دولت داری
آصف آشنا
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"ما در طول تاریخ دولتهای ضعیف داشتهایم اما
نهادهای قوی از علمای دینی ،صوفیان طریقت و رهبران
جهادی داریم که با روحیه وطن دوستی همیشه از کشور
پاسداری کرده اند".
ارگ ریاست جمهوری در صفحه فیس بوکاش این
مطلب را به عنوان گپ و دیدگاه رییس جمهوری بیرون
داده است .نمیدانم اینکه واقعاً رییس جمهور غنی چنین
گپی را به عنوان یک قضاوت در مورد تاریخ دولتداری
در افغانستان گفته یا این نتیجه کار تبلیغاتی کارمندان دفتر
مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری میباشد.
حاال ،وقتی قرار بر طول و ترازو کردن تاریخ دولتداری
باشد ،بیرون دادن یک چنین فهم و قرائت از تاریخ دولت
داری در افغانستان از آدرس ارگ ریاست جمهوری
کشور نه تنها درست و دقیق نیست که پر از مسئله و
مغالطههای جدی است .اگر هدف از مراجعه به تاریخ
دولتداری ،درس گرفتن از خوب و خراب ،درست و
اشتباه کاریهای سامانهی دولت در گذشتهی مان باشد،
از نظر من چند مالحظه جدی و بنیادین بر این دیدگاه و
قضاوت وارد است .چون ما بر اساس فهم و درکی که از
خوانش تاریخ دولتداری داریم ،در عرصه دولتداری
تصامیم بزرگ اتخاذ کرده و چشم انداز به آینده را نیز
ترسیم میکنم.
یک :متون تاریخی و واقعیتهای تاریخی نشان میدهند
که مسئلهی اساسی در چهگونگی دولتداری ،غیر از
آنچه هست که صحفه ارگ به عنوان دیدگاه رییس
جمهور بیرون داده است .مراجعه به متون تاریخی نشان
میدهد که دولتداری در افغانستان در طول تاریخ
چالشهای بسیار جدی و بنیادین داشته است .از نظر من،
بحث "ضعف تاریخی دولت"های ما ،همانند بحث "فقر،
محرومیت و مظلومیت تاریخی مردم" ،برآیندی چالشها
و مشکالت جدی و بنیادین دیگر است .مشکالت
ویرانگر و تباه کننده که بخش زیادش تاهنوز هم در
چهگونگی دولتداری ما سایه افگنده است .مشکل
تاریخی دولتداری در افغانستان ،مسئله "دولتهای
ضعیف" و دولتهای قدرتمند نبوده و نیست.
مراجعه به تاریخ دولتداری در افغانستان بیانگر این
واقعیت است که دولتهای ما تا قبل از سال  2004و
برگزاری اولین انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ
سیاسی کشور ،همه برساختهی سازههای ناقص و
مسئلهداری بودهاند که پایههای مشروعیت مردمیاش
میلنگیده است و از این منظر هیچ کدام برای من قابل
دفاع نیست .اصوال ما نمیتوانیم در مطالعه تاریخی
دولتها ،گفتمان دولت –ملت را نادیده بگیریم .همچنان
که اجازه مغالطه و تفسیر وارونه بیرون دادن از واقعیتهای
تاریخی را به منظور اهداف شخصی و تیمی نداریم.
وقتی ما در خوانش و ارایه فهم خود از واقعیتهای
تاریخی ،دچار مغالطههای بزرگ باشیم ،تالشهای مبتنی
بر چنین خوانش ،نه تنها ما را به سرمنزل مقصود که همانا
دست یافتن به دولت ملی ،قانونمند ،مشروع و عدالت
بنیاد است ،نمیرساند بلکه راه ما را به ترکستان میکشاند.
به یک دور باطل دیگر که برآیندش برای مردم چیزی جز
تکرار تجربه یک دولت فاسد و ناکار آمد نمیتواند باشد.
دو :آقای غنی پیش از آنکه در حکومت وحدت ملی به
کرسی ریاست جمهور برسد ،یک چهرهی اکادمیک بوده
است که با بحثهای جدی میانه داشته و بخصوص در
حوزه تاریخ دولتداری در افغانستان ،آدمی با ادعاهای

جدی و با مسئله است .از این منظر نیز ،بیرون دادن
چنین دیدگاه از جانب شان – چهره اکادمیک و چهره
سیاسی – از نظر من جدا ً قابل تامل و نقد است .چون
یک چنین خوانش از تاریخ دولتداری در افغانستان،
دچار مغالطههای جدی ،بینادین و اساسی است که
بیشتر به هدف ساده سازی صورت مسئله ،طرح و روایت
میشود ،نه از متن یک باور مندی به هدف اذعان به
چالشها واقعیتهای تجربه شده در طول و عرض تاریخ
دولتداری در افغانستان.
سه :وقتی عبارتی "ما در طول تاریخ دولتهای ضعیف
داشتهایم" به عنوان دیدگاه رسمی ارگ ریاست جمهوری
بیرون داده میشود ،معنی دوم این پیام ،تالش برای
ارایه یک خوانش رسمی و مالحظهدار از چند و چون
تحوالت تاریخ سیاسی –دولتداری در یک سرزمین
است .خوانش رسمی از تاریخ یک سرزمین الزاماً باید
واقعبینانه ،مستند و بهدور از مالحظات سیاسیی برخواسته
از سلیقهی تیمی و فردی باشد .اندکترین بیتوجهی به
این الزامهای بنیادین در ارایه خوانش رسمی ،میتواند
خطر دست برد خوردن ،مغالطه و جعل تاریخ و اسناد را
در پی داشته باشد.
وقتی خوانش رسمی از تاریخ یک سرزمین بیرون
داده میشود هدف این است که این خوانش از سوی
همهگان «شهروندان و ملتهای دیگر» به عنوان روایت
رسمی ،درست و مبتی بر واقعیتها قبول و پذیرفته شود
و نسلهای آینده نیز برمبنای همین خوانش رسمی ارایه
شده ،گذشته تاریخی سرزمیناش را بشناسد.
اهمیت و حساسیت این موضوع چنان جدی و پر مسئله
است که اندکترین مغالطه را برنمیتابد و اندک مغالطه
در این حوزه میتواند سبب زایش بحران و چالشهای
جدی میشود.
بخش جدی از فهم و حافظه جمعی یک ملت از تاریخ
سرزمیناش در نتیجه خوانشهای رسمی از تحوالت و
واقعیتهای تاریخی شکل میگیرد و پرداخته میشود.
حاال فرق نمیکند این پردازش در متون درسی و نصاب
آموزشی مکتب و دانشگاه باشد یا در ارایه و روایت
مقامها و نهادهای رسمی چون ارگ ریاست جمهوری.
برای همین است که ما باید در خوانش و ارائه تفسیر از
واقعیتهای تاریخی باید مسئوالنه عمل کنیم و نباید با
سادهسازی هدفمند صورت مسئله ،مرتکب مغالطههای
جدی و نگران کنندهای از این دست شویم:
"ما در طول تاریخ دولتهای ضعیف داشتهایم اما
نهادهای قوی از علمای دینی ،صوفیان طریقت و رهبران
جهادی داریم که با روحیه وطن دوستی همیشه از کشور
پاسداری کرده اند".
چهار :وقتی "طول تاریخ افغانستان" را ضرب در "عرض
دولت"های تجربه شدهاش بکنیم ،در این معادله "ریاضی
تاریخی" ما به حقایق وحشتناکی سر میخوریم که عبارت
"دولتهای ضعیف" نه تنها نمیتواند این حقایق را تبیین
کند که تازه با یک سادهسازی در صورت مسئله ما را
دچار مغالطههای کالن و جدا ً نگران کننده میسازد.
مطالعهی ماهیت دولتهای تجربه شده در "طول" و
"عرض" تاریخ افغانستان ،حقایق تلخ را روی دست مان
میگذارد و نشان میدهند که تاریخ دولتداری در
افغانستان ،تاریخ تجربه دولتهای مستبد ،خودکامه،
نامشروع ،فاسد ،ناکارآمد و دولتهای بیگانه با عدالت
و بیگانه با گفتمان دولت –ملت ،بیگانه با ارزشهای زیر

مجموعه حقوق شهروندی است.
حاال ،وقتی کسی بیاید "طول تاریخ" را در افغانستان از
چنین بحرانهای بزرگ و پروندههای سیاه ،معاف کند
و در عوض با ارتکاب یک مغالطهی جدی به ساده
سازی صورت مسئله متوسل شود و به جای اذعان به
این کاستیهای بزرگ و ویرانگر ،عبارت "دولتهای
ضعیف" را به کار گیرد ،تا خوانش هدفمند خودش را جا
بندازد و تالش کند با چنین فهمی از تاریخ دولت داری،
بدون اذعان و اعتراف به کاستیهای بزرگ و جدی ،فقط
در پی جبران "ضعف" دولت و قدرتمند کردن "ارگ"
باشد؛ برای من ،چنین چشم اندازه با آینده دولت داری،
تالش برای یک عقب گرد است .نه تالش برای یک چشم
اندازی معطوف به عدالت و دست یافتن به دولت مدرن
ملی.
پنج :مراجعه و بازخوانی "تاریخ قدرت" در افغانستان،
بیانگر این واقعیت است که ساخت و سازههای قدرت در
این سرزمین مبنای و مشروعیت مردمی نداشته است .اساساً
از نظر من بزرگترین مشکل تاریخی ما با قدرت ،همین
سازههای غیر دموکراتیک و نامشروع قدرت بوده است .از
سوی دیگر ،ارجاع دادن به نهادهای "قوی" علمای دین و
صوفیان طریقت ،با توجه به"تاریخ قدرت" و چهگونگی
به اجرا گذاشته شدن "قدرت" در همین "طول تاریخ"
بخودی خود برای من تداعی کننده نگرانیهای جدی
در قبال نیتهای مان برای توسل به نهادهای سنتی قدرت
است و تالش برای دور زدن بحث مشروعیت قدرت از
طریق دور زدن نهادهای دموکراتیک و مشروع قدرت.
بازخوانی "تاریخ دولتداری" و "تاریخ قدرت" در
افغانستان ،به وضوح نشان میدهند که دولتهای مستبد،
خودکامه ،نامشروع و بیگانه با ساز و کارهای دموکراتیک
ِ
بزرگ دولت –ملت ،دولتهای عاری
و بیگانه با گفتمان
از نهادهای دموکراتیک و مشروع قدرت بودهاند .برای
همین است که میگویم ارجاع دادن به نهادهای سنتی
قدرت ،به معنای دور زدن بحث مشروعیت قدرت است
و خط کشیدن دور نهادهای منتخب ،دموکراتیک و
مشروع قدرت که مشروعیتاش را از اراده سیاسی مردم
و شهروندان گرفته باشد.
و سخن آخر ،ما در چشم انداز معطوف به عدالت و
دست یافتن به دولت مدرن ملی ،محکوم به اذعان به
همه چالشهای مسئله ساز و ویرانگر در طول تاریخ
دولتداری در این سرزمین هستیم .مشکل تاریخی
دولتداری در افغانستان" ،ضعف" دولتها نبوده است.
ضعف تاریخی که صفحه ارگ ریاست جمهوری به
عنوان دیدگاه رییس جمهور بیرون داده است ،برآیند
نبایدهای بسیار جدی و بزرگ است که ذکر شد.
نادیدن گرفتن و ساده رد شدن از کنار این نبایدها راه
حل برای نجات از معضل تاریخی دولتهای مستبد،
خودکامه ،نامشروع ،فاسد ،ناکار آمد ،ناکام و بیگانه با
عدالت و گفتمان دولت –ملت نیست .راه رسیدن به
دولت مدرن ملی از میان دشواریهای اذعان به نبایدهای
تاریخی میگذرد که الزمهاش جرات و جسارت اعتراف
به این نبایدهای تاریخی است و الزمهاش اعتراف و گردن
نهادن به مشروعیت برخواسته از اراده سیاسی شهروندان
و الزامات گفتمان بزرگ دولت –ملت .ساده سازی در
صورت مسئله ما را به هیچ جای نمیرساند و اساساً راه
حل نیست.

هستند آدمهای که اص ً
ال مکتب نرفته ،خط نخوانده و چیزی ننوشته اند ،اما
گفتنیها و برداشتهای دارند که ذهن و ضمیر خیلی از تحصیلگردهگان را به
غومغوم و قیریچقیریچ میکشاند .مث ً
ال تعاریف زیر را از زبان یکی از همینتیپ
آدمها بخوانید .غومغوم و غیریچغیریچ نکنید ،چون زمین به آسمان نخواهند
خورد یا برعکس!
کشور :تا وقتی که برو بیا باشه ،هیچکس پرسان نکنه که اینجه چه خبر اس؟
افغانستان کشور نخواد شد.
ملت :خدا میدانه پنجصد سال بعد ملت شویم یا که زیادتر ،ده پنجهزار سال
خو نشدیم.
سیاست :مه نمیفامم که سیاست چیه .مگر بزرگای ما زیاد دروغ میگه.
آدم :عقل داره ،اما زیاد استفاده نمیکنه .ازمی خاطر یکدیگه خوده میکشه.
طالب میشه ،داعش میشه ،حزب اسالمی میشه ،انتحاری میشه ،کدام مقام
میشه و از طالبان حمایت میکنه.
حیوان :اگر ما آدمها نبودیم ،بهترین زندگی را امی حیوانات داشتند.
حکومت :اگه قانونه جدی بگیره و به مردم احترام کنه ،عمرش طوالنی خواد
بود ،اگر نه ،تو بیا و من برو میشه!
استراتژی :ای مردک به خیالمه که انتقال طالبا به شمال استراتژی باشه.
اگه لنگ شدن رییس صاحب جمهور استراتژی باشه که بیخی مسخرهگی اس،
نه رو میمانه ده آدم نه آبرو .ها میشه گفت که طالبا سر پوستهی امنیتی حمله
کرده اما وزارت داخله و دفاع کمک نمیفرستد ،ای هم استراتژی شده میتانه.
بزدل :به کسی گفته میشه که زور داره ،ده حکومت اس ،از خرابکاری
دیگرای خود خبر داره اما گفته نمیتانه .اگر کدام جای گفت و گپش رسانهای
شد ،باز قرآن ره کتی پوشش میخوره که مه نگفتیم .اگه دل وکیلصایبای ما
بد نشه ،امیا هم کلش نمونه اس بخدا!
رسانه :بیگا صبا پشت گپ میگرده ،مگرم از گپای اصلی خبر نداره ،خیلی
کم اگر داشته باشه.
رییس جمهور :افغانستان که تا هنوز نداشته ،زیاد آمده خوده سر مردم رییس
رییس و جمهور جمهور کرده ،اما ده آخر ،سری برای باال نگهداشتن نداشته.
رییس اجرائیه :تازه کاره ،ده آخر مالوم میشه.
مشاوران رییس جمهور :اگه ده طول پنج سال ،رییس جمهور یکبار
همرای همی مردم مشوره کد ،مه میگم معاشی که میگیرند نوش جان شان!
معاونین ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه :او بیادر مره ده غم نمانین؟! خدا
یار جان بعضیشان! یکسال تیر شد اما ده کل وقت ،ایتو مالوم میشه که تازه
از خو خیسته باشه.
سخنگو :فامیده یا نفامیده یک چیزی میگن .اما بیشتر وقتا خودشان هم
نمیفامن که چه میگن .زور بد چیز اس.
دزدی :اگه شد رقم وزیر معارف قبلی شه ،اگه نشد ،ده وسایل دفتر نمیشه.
رشوه :میگه ایمانه تباه میکنه ،مگرم بزرگای ما که در ایمان شان شک نیس،
روزی که رشوه نگیرند ،شب واهلل اگه نماز بخوانند!
فساد اداری :امی حکومت که به اساس روابط سیاسی جور شد ،از سر و
کونش فساد اداری خواد بارید .شما ده کدام کشور دیدهاید که مث ً
ال رییس مالی
یک وزارت ،هر هفته یک مهمانی داشته باشه و ده تمام مهمانیهایش از وزیر
گرفته تا کل رییسای دیگه وزارت و وزارتای دیگه حضور داشته باشه؟ اما ده
افغانستان و کشورای مثل افغانستان ای مسئله بیخی آدمه کفتی میکنه.
شایستگی :تنا چیزی که از امامحسین کده هم مظلومتر اس ،همی شایستگی
اس .هر روز سرش کربال جور میکنه! منتها با ای تفاوت که روضه شایستگی
نه برای کسی نان چرب میته و نه هم کسی ده قصهاش اس.
دین :از بس زمانه خراب شده ،آدم ده ای مورد گپ هم زده نمیتانه.
آینده :کل کار از دست امی آینده خراب اس .اگه طالب آمد به خاطر آینده امد،
اگه حالی گدودی میشه ،از خاطر آینده اس .امی خط دیورند ره سیل کو ،آبی که
ده ایران میره ،رفتن طالبا ده شمال ،کلش آینده اس.
خارجیها :ده کل کارا یک شینگ شریکه!
ت پیدا کد ،فکر میکنه که منافع
منافع افغانستان :هر که آمد و کمی قدر 
افغانستان امو منافع خانوادهگیاش اس .ده سر دیگرا میزنه که کمر منافع
افغانستان نشکنه ،الکن از بیعقلیاش میباشه.
اقتصاد :خودش قدرته اگه کله مردم کار کنه .الکن از راه خراب رفتیم.
نفوس :چه کنیم اگه سی میلیون باشیم اما سی روز راحت نباشیم؟ میگه که
خودشناسی ،خدا شناسی اس .کی خوده میشناسیم ،مالوم نیس.
ُعمر :از ما که گذشت ،از شما هم میگذره .بیفایده اس اما اگه زیاد باشه خوبه.
جوانی :وقت خوبی اس ،اما از زمان اشتوکی خراب میشه.
صلح :یک نفر هر روز از پشتت کتی تفنگ و راکت بگرده ،تو هم ده فکر
صلح باشی .خو کشورای دیگه حق دارن که سرت خنده کنن! گمشکو! اگه
امیقه مصرف که سر صلح کردن ،اگه ده جنگ با طالبا میکدن ،حالی طالبا
ایقه شیرک نبودن.
مزاق :مزاق نکو او بیادر! مزاق که کدی ،نه مناطق مرکزی از زندان رها میشه
نه یک میلیون شغل پیدا میشه.
راستی :اگه کل دولت یک روز از روی راستی کار کنن ،شو خَ و بد میبینن.
ممکن صبا تشک شان تر باشه.
چاپلوسی :نامش بد اس الک بازارش خیلی گرمه .مدیر پیش رییس ،رییس
پیش معین ،معین پیش وزیر ،وزیر پیش رییس جمهور و پارلمان ،پارلمان پیش
مردم ،امیتو هر کسی که کارش ده یکی دیگه بند باشه ،چاپلوسی میکنه .یکی
کم ،یکی زیاد!
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جنسیت و قدرت
در گفتوگوهای آنالین

چهار گام تا مصالحه در افغانستان
نویسندگان :استیفن هدلی و اندرو والدر
برگردان :حمید مهدوی
منبع :واشنگنت پست

سوزان سی.هرینگ
مترجم :معصومه عرفانی
بخش سوم

ارتباط شکلگرفته به واسطهی کامپیوتر
()Computer-mediated Communication
ارتباطات شکلگرفته به واسطۀ کامپیوتر
( ،)CMCاز جمله ،دربردارندهی شیوههای
تعامل فنی-اجتماعی ،شامل ایمیل ،گروههای
مباحثه ،گروههای خبری ،چتکردن ،پیامهای
آفالین فرستادن است .البته گروههای گفتوگو
و ایمیل ،از اوایل دههی  1970وجود داشت،
و چت و روشهای ارتباطی دیگر ،مربوط
به اواخر دههی  1980و نیمههای دههی
 1990میشوند .تمام این شیوههای رابطهی
کامپیوتری ( )CMCبه شکل متنی هستند و
شامل کلمات تایپشدهای هستند که روی
صفحههای کامپیوتر خوانده میشود.
در جوالی  ،1993در نشریۀ نیویورکر ،کارتونی با
این عبارت منتشر شد که «در اینترنت هیچکس
نمیفهمد شما یک سگ هستید» .اما ایدهی
ناشناس و گمنامبودن در ارتباطات اینترنتی،
از دهۀ  1980در تحقیقات وجود داشت .این
بحث بر این اساس پیش میرود که شما در
گفتوگوهای اینترنتی نوشتاری ،شما نمیتوانید
کسی را که با او همسخن شدهاید ببینید یا
صدایش را بشنوید ،و بنابراین هیچ راهی ندارید
که بدانید چه کسی در آن طرف خط حضور دارد.
نمونهای از این ادعا با اشارهای بر جنسیت ،در
پژوهش گرادول و سوان ( ،)1989مورد بررسی
قرار گرفت .آنها در آزمایشی با شرکت مردان
و زنان در یک سیستم گفتوگوی گروهی
کامپیوتری به شکل ناشناس که در «British
 »Open Universityاستفاده میشد ،گرایشی
که به برابری جنسیتی در این شکل رابطه وجود
دارد را مورد تحقیق قرار داده و مشاهدات خود در
کنفرانسها و گفتوگوهای کامپیوتری-اینترنتی
را با الگوی سنتی تسلط مردان در گفتوگوهای
رودررو مختلط جنسیتی مقایسه کردند .البته
تحقیقات نخستین درمورد این روابط ،اغلب
بحث جنسیت یا کنترل را در مطالعات آزمایشی
خود وارد نمیکردند.
همچنان که در اوایل دههی  ،1990زنان
بیشتری جرات واردشدن به فضای آنالین را
یافتند ،مطالعات جنسیت و روابط کامپیوتری نیز
با فراوانی گستردهتری انجام میشدند .درمقایسه
با خوشبینی دههی  ،1980نتایج این مطالعات
بیشتر گرایش داشتند تا مشکلی که در ادعای
«برابری کامل جنسیتی در فضای مجازی» وجود
داشت را شناسایی کنند .در یکی از نخستین و
مهمترین مقاالت در این زمینه که نتایج پژوهش
آزمایشی دانشگاهی در رابطه با ناشناسبودن
را بررسی میکند ،سلفی و مایر (،)1991
دریافتند که مردان و دیگر شرکتکنندگان گروه
که در گفتوگوهای مستقیم ،جایگاه باالتری
داشتهاند ،چه در وضعیت عادی و چه در
شرایطی که به شکل ناشناس حضور دارند ،بر
تعاملهای گروه مسلط هستند .اگرچه تعدادی
از زنان گزارش دادهاند که وقتی در گفتوگوها
حضور ناشناس داشته باشند ،بیشتر احساس
راحتی و آزادی میکنند.
محققان ،خیلی زود آغاز به این بحث کردند که
استفاده از شیوههای خشنتر و پرخاشگرانه
توسط مردان در گفتوگوهای آنالین ،گاهی
به شکلی آشکار ،شرکتکنندگان زن را هدف
قرار میدهند .هرینگ ( ،)1993بااستفاده از
پرسشنامهای الکترونیک در فضای آنالین،
به این نتیجه دست یافت که زنان ،بسیار

بیشتر از مردان احتمال داشت تا با بیزاری به
پرخاشگریها در گفتوگوهای آنالین واکنش
نشان بدهند و رفتارهایی چون ساکتشدن یا
خارجشدن از گروه نشان میدهند .در همین
زمان ،گزارشهای دیگر در زمینههای دیگری
که معموال زنان در آن هدف مزاحمتها،
اغواگریهای جنسی و ترساندن و تهدید قرار
میگرفتند ،منتشر شدند .این یافتهها پارادوکس
آشکاری را بیان میکردند :چهگونه تفاوت و
نابرابری جنسیتی ،در این رابطهها و ازطریق
واسطهای که گفته میشود میتواند جنسیت را
پنهان کند ،ادامه دارد؟
ارتباطات کامپیوتری غیرهمزمان
بخش نخست پاسخی که برای این پارادوکس
ارائه شده ،مربوط به مفهوم واژهی «ناشناس»
میشود .درحالیکه ارتباطات کامپیوتری
غیرهمزمان در اینترنت ،احتمال فرضی از
ناشناسماندن را پیشنهاد میکنند ،درعمل ،در
روزهای نخستین اینترنت ،ناشناسماندن تا حد
زیادی دشوار به دست میآمد و نیاز به استفاده
از سرویسهایی خاص برای این کار یا امکان
جعل ایمیل آدرس داشت .هر دوی این کارها
به دانشی نیاز داشتند که دسترسی به آن برای
تمام کاربران اینترنت به آسانی در دسترس نبود.
مسئلهی مهمتر اینجا بود که به نظر میآمد،
کاربران ،ضرورتا عالقهای به استفاده از امکان
بالقوه برای برقراری ارتباطهای ناشناس ندارند –
استفاده از اسم حقیقی ،اعتبار و جدیتی به هدف
این گفتوگوها میداد که پیامهای ناشناس
عاری از آن هستند .در دهههای  1980و ،1990
بسیاری از شرکتکنندگان در بحثهای اینترنتی
گروهی ،با هویتهای حقیقی و بدون تالش
برای پنهانکردن جنسیت خود شرکت میکردند.
بااینحال ،ارتباطات کامپیوتری که تنها ازطریق
متن بودند ،نسبت به ارتباطات رودررو اطالعات
شخصی کمتری را آشکار میکنند و بعالوه،
بعضی نامهای کاربران از لحاظ جنسی خنثا
هستند .کاربران زن میتوانند از نامی استفاده
کنند که خنثا است و با حضور در فضای آنالین
با این نام ،تبعیض و آزار را به حداقل برسانند.
بههرصورت ،باور عمومی این است که در
فضای مجازی ،دیگران فقط آنچه را شما
انتخاب کردهاید درمورد خود ارائه کنید راجع به
شما میدانند .اینجاست که بخش دوم پاسخ
برای این تناقض به میان میآید :جنسیت در
اینترنت ،اغلب ازطریق مشخصههای شیوهای
که کاربر برای گفتوگو از آن استفاده میکند،
آشکار میشود .مشخصههایی که ممکن است
شخص از آن آگاه نبوده یا به آسانی قادر به تغییر
آن نباشد .اینها اطالعاتی هستند که کاربران
درمورد جنسیت خود ،به شکلی ناآگاهانه در این
ارتباطها نشان میدهند؛ این اطالعات الزاما نیاز
به هیچ نوع ارتباط شنیداری یا دیداری ندارد:
متن به تنهایی کافی است.
شاخصههای زبانی که در ارتباطات و
گفتوگوهای شکلگرفته به واسطهی کامپیوتر،
نشاندهندهی جنسیت هستند ،شباهت به
توصیفاتی دارند که پیشتر درمورد تعامالت
رودررو و مستقیم از آنها سخن گفته شده است:
درازنویسی ،خودنمایی ،بیحرمتی به مقدسات
و کفرگویی ،بانزاکت بودن ،پررویی ،فرستادن
شکلهای تایپشده از خنده یا لبخند یا ناراحتی،
و درجهی سهمگیری متقابل در گفتوگو.

بمب گذاریهای وحشتناک هفته گذشته در کابل که
منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی شد،
یک یادآوری جدی است که افغانستان با چالشهای
بی شماری مواجه است .اما سفر ده روزه اخیر در
منطقه ،مارا متقاعد ساخت که یک احتمال واقعی
رسیدن به صلح نیز وجود دارد.
احتماال نکتهی نگران کنندهای که در جریان دیدار
مان از مقامهای ارشد افغانستان و پاکستان از آن باخبر
شدیم این است که افغانستان یک بار دیگر به پناهگاه
گروههای تروریستی فراملی ،از جمله گروه وحشی
داعش ،تبدیل میشود .در حالی بخش زیادی از
منطقه در هرج و مرج فرو رفته است ،که تعداد معدوی
از هم پیمانان آمریکا اراده سیاسی ،حمایت مردمی
و نیروهای زمینی برای جنگ با تروریستان را دارند.
افغانستان یک استثنا است.
انتقال سیاسی و امنیتی سال گذشته ،یک حکومت
وحدت ملی اصالح طلب به رهبری رییس جمهور
اشرف غنی و عبدالله عبدالله ،رییس اجراییه ،و
انتقال موفقانه مسئولیتهای امنیتی به نیروهای امنیتی
افغانستان را به دنبال داشت .اما خروج همزمان بیش
از  120هزار تن از نیروهای ائتالف [از افغانستان]
و کاهش شدید در کمکهای نظامی و ملکی بین
المللی ،بحران شدید اقتصادی را خلق کرد .عملیات
ارتش پاکسان در وزیرستان شمالی ،که درست پس از
انتقال امنیتی در افغانستان واقع شد ،هزاران تن ملیشهها
را در زمانی از طریق مرز به افغانستان فراری داد که
نیروهای افغانستان برای رویارویی با آنها کمترین
قابلیت را داشتند .بسیاری از جنگجویان به شمال
رفتند؛ جایی که از دیرزمان بدینسو یک منطقه نسبتا
آرام بود.
افغانها که هنوز با شورش دیرینهی به رهبری طالبان
دست و پنجه نرم میکنند ،اکنون با ملیشههایی
میجنگند که از سراسر آسیای مرکزی ،پاکستان ،قفقاز
و آسیای میانه به افغانستان کشیده شدهاند – چیزی که
در برنامه ریزیها برای انتقال امنیتی پیش بینی نشده
بود .نیروهای امنیتی افغانستان شجاعانه میجنگند؛ اما
تلفات سنگینی را متحمل میشوند.
دوستی شجاعانه غنی با پاکستان ،روابط میان این دو
کشور را ،حد اقل تا حمالت هفتهی گذشته ،به طور
قابل توجهی بهبود داد .این ابتکار عمل زمانی روی
دست گرفته شد که پاکستان هنوز گیج حمله ویرانگر
ماه دسامبر تحریک طالبان پاکستان بر مکتب دولتی
ارتش در پیشاور بود؛ حملهای که بیش از  130کودک
را کشت .به نظر میرسد که این حمله و دوستی
غنی ،پاکستان را متقاعد ساخته باشد که از مصالحه
در افغانستان و مذاکره مستقیم نمایندگان طالبان و
حکومت افغانستان حمایت کند .آخرین نشستی که
در هفتم ماه جوالی در "موری" پاکستان برگزار شد
و چین و ایاالت متحده برآن نظارت داشتند ،میتواند

احتماال نکتهی نگران کنندهای
که در جریان دیدار مان از
مقامهای ارشد افغانستان و
پاکستان از آن باخبر شدیم
این است که افغانستان یک
بار دیگر به پناهگاه گروههای
تروریستی فراملی ،از جمله
گروه وحشی داعش ،تبدیل
میشود .در حالی بخش زیادی
از منطقه در هرج و مرج فرو
رفته است ،که تعداد معدوی
از هم پیمانان آمریکا اراده
سیاسی ،حمایت مردمی و
نیروهای زمینی برای جنگ
با تروریستان را دارند.
افغانستان یک استثنا است.
به یک روند مصالحه کامل تبدیل شود .ما معتقدیم
که جنگ داخلی طالبان بر سر قدرت و حمالت هفته
گذشته امور را به تاخیر خواهد انداخت؛ اما شانس
مذاکرات را از بین نبرده است.
در حال حاضر به نظر میرسد که پاکستان پذیرفته
باشد که به یک افغانستان با ثبات نیاز دارد؛ افغانستانی
که پناهگاه امن تروریستان نباشد .یک مقام ارشد افغان
به ما گفت« :تحریک طالبان پاکستان اوضاع را در این
کشور تغییر میدهد .به هر اندازهای که پاکستانیها از
شبکه حقانی و طالبان برای تضعیف دولت افغانستان
بیشتر حمایت کنند ،به همان اندازه تحریک طالبان
پاکستان در افغانستان پناهگاه بیشتر خواهد داشت تا بر
پاکستان حمله کند».
اما پاکستان به وضوح میخواهد بر روند مصالحه
کنترول داشته باشد تا نفوذش بر طالبان را حفظ کند.
افغانها ،با برخی توجیهها ،باور دارند که پاکستان
حمایت مادیاش از طالبان را در جریان فصل جاری
جنگ دو برابر کاهش داده است تا هم شرطش در
زمینه مصالحه را حفظ کند و هم موضعاش در مذاکره
را تقویت کند.
ظاهرا طالبان تحت فشار قرار دارند .به نظر میرسد
که پاکستان بر آنها اعمال فشار میکنند تا مصالحه
کنند و آنگونه که برخیها انتظار داشتند ،نیروهای
امنیتی افغانستان پس از خروج نیروهای ائتالف فرو
نپاشیده است .اعالن مرگ مال عمر ،رهبر طالبان ،نه
تنها اختالفات فزایندهی داخلی را بیشتر میکند؛ بلکه

مشروعیت این جنبش را با مطرح کردن پرسشهایی
در مورد این که آیا این گروه یک عامل پاکستان
است ،نیز از بین میبرد .ورود دولت اسالمی یک
رقیب بالقوه خطرناک را معرفی میکند.
حکومت افغانستان باید با مطرح کردن دوباره
درخواستش از طالبان برای ترک شورشگری و
پیوستن به روند مصالحه ،از این تحوالت بهره ببرد.
پاکستانیها و افغانهایی که ما با آنها صحبت کردیم،
همه باور دارند که روند مصالحه باید دنبال شود؛
هرچند شک و تردیدهای قابل مالحظهای در مورد
موفقیت آن وجود دارد.
موفقیت [روند مصالحه] تاحد زیادی به این وابسته
خواهد بود که حکومت وحدت ملی افغانستان بتواند
عملکردش را به طور چشمگیری بهبود ببخشد ،با
مردمش به شکل موثر ارتباط برقرار کند و میزانی از
رشد اقتصادی ،امنیت بهتر و موثریت نظامی را تامین
کند .اما ایاالت متحده و دیگر دوستان افغانستان
میتوانند با برداشتن چهار گام برای افغانستان زمان
بخرند و بر طالبان اعمال فشار کنند.
نخست :این که ایاالت متحده و دیگر کشورهای
جهان بر پاکستان فشار دیپلماتیک اعمال کنند تا [این
کشور] عناصر طالبان را به میز مذاکره بکشاند و با
افغانستان مصالحه کند.
دوم :این که محرکهای اقتصادی کوتاه مدت و
متمرکز بر اشتغالزایی را ارائه داده و در حکومت
اصالحات بیاورند .حتا پس از آن ،بهبود اعتماد
عمومی و اقتصاد به بهبود حکومت داری و امنیت
وابسته خواهد بود.
سوم :این که به حمایت مالی از نیروهای امنیتی
افغانستان با میزان فعلی ادامه بدهند و ماموریت
آموزش ،مشاوره و کمک این نیروها توسط ایاالت
متحده نیز ادامه یابد .این اقدامات برای حفظ روحیه
نیروهای افغانستان و فشار نظامی برای کمک به آوردن
طالبان به میز مذاکره ضروری اند.
چهارم :این که زمینه مبارزه با تروریزم توسط افغانها
در این کشور ایجاد شود؛ مبارزهای که حمایت
کافی استخباراتی ،نظارتی و پشتیبانی هوایی نزدیک
ایاالت متحده را با خود داشته باشد تا از موجودیت
پناهگاههای امن گروههای تروریستی در افغانستان و
منطقه جلوگیری شود و روند مصالحه تشویق شود.
ما از راه اندازی دوباره عملیات جنگی ایاالت متحده
حمایت نمیکنیم؛ اما بدون شک پیشنهادات ما
مستلزم حضور نظامی امریکا در حد میزان کنونی
است .تعداد دقیق این نیروها باید وابسته به ماموریت
باشد و فرمانده ناظر باید انعطاف پذیری تعیین ترکیب،
اعزام و استفاده از آن را داشته باشد .ما باور داریم
که باوجود تمام این چالشها ،صلح میتواند در
افغانستان تامین شود .اما افغاسنتان و ایاالت متحده،
هردو ،باید نقش شان را ایفا کنند.
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پاتریک کاکبرن

ترجمهی حکمت مانا

بخش نهم

سوم
انکار
در هشتم اگست ،نیروهای هوایی آمریکا ،بمباران داعش در
عراق را آغاز کردند و در  23سپتامبر ،جنرالهای داعش و
جبههی النصره –نمایندهی القاعده در سوریه -را ،به اهداف
خود افزودند .شبهنظامیان ،که افراد و تسلیحات خود را از
ساختمانها و مناطقی که بهسادگی هدف قرار میگرفتند،
بیرون کشیده بودند ،به تاکتیکهای چریکی که در گذشته به
خوبی به کارشان آمده بود ،رو آوردند.
در ایاالت متحده و بریتانیا (که در  27سپتامبر ،حمالت هوایی
را در عراق شروع کرده بودند) ،سخنانی گزاف و ادعاهایی
بیبنیاد درمورد «تضعیف و از میانبردن» داعش ،بر سر زبان
بود ،اما بهجز بازداشتن و حملهی نظامی به جهادیها ،هیچ
نشانی از یک برنامهی بلندمدت وجود نداشت .طبق معمول،
از زمان دخالت نظامی آمریکا در عراق ،در بین سالهای
 2003و  ،2011در رسانهها توجه بیشاز اندازهای به رفتار
دولتهای غربی –بهعنوان محرک اصلی جریانها ،-وجود
داشت .این امر همزمان بود با فهم ناکافی و نادرستی از
تحوالت عینی در عراق و سوریه ،که عوامل واقعی بحران در
این دو کشور بودند.
بههمینسان ،زمانی که عراق ،در نهایت حیدر العبادی را
جایگزین نوری المالکی کرد ،شوق فراوانی در پایتخت
کشورهای غربی وجود داشت .دولت جدید ،در رابطه با
عربهای سنی و کردها ،همهشمولتر و فراگیرتر از دولت
مالکی دانسته میشد .اما دولت هنوز هم ،تحت تسلط حزب
الدعوه و دیگر احزاب مذهبی شیعه بود که نسبت به قبل،
اعضای بیشتری در کابیه داشتند .عبادی ،به سنیها قول داد
که بمباران مناطق سنینشین را متوقف کند ،اما در یک هفته
در ماه سپتامبر ،فلوجه ،شش روز تمام بمباران شد و طبق آمار
شفاخانههای محلی ،در این بمبارانها 28 ،غیرنظامی کشته و
 118تن دیگر مجروح شدند.
درمورد میزان تغییرات سیاسی ،اغراق شده بود و توجه کافی به
این حقیقت نشده بود که عبادی ،باوجوداینکه جنگجویان
داعش تنها چند مایل از بغداد فاصله داشتند ،نتوانسته بود تا
ماه اکتوبر ،خود را از جنجال پارلمان عراق رها کند .حیدر

العبادی ،تا آن زمان ،نتوانسته بود افرارد موردنظر خود را در
پستهای مهم وزارتهای دفاع و داخله بگمارد .رایدر واسیر،
تحلیلگر مسایل عراق ،درجهی این شکست را« ،بسیار مهمتر
از گردهمآیی بینالمللی که برای شکستدادن داعش در
عراق ،در جریان است» دانست.
یک نمونه برای اشاره به وضعیت موجود در آن زمان ،نتیجهی
یک هفته محاصرهی پایگاه نظامی عراق در صقلویه بود که
در فاصلهای کمی خارج از فلوجه قرار دارد .در پایان این
محاصره ،داعش مخالفین خود را مغلوب کرد و تعداد زیادی
را به اسارت گرفته یا به قتل رساند .از یک افسر عراقی که موفق
به فرار شده بود ،نقل میشود که «از حدود  1000سرباز در
صقلویه ،فقط حدود  200نفر توانستند فرار کنند» .داعش
اعالم کرد که «در آزادسازی منطقه از یوغ صفوی ها ،پنج
تانک و حدود چهل و یک زرهدار را ضبط کرده یا از میان برده
است» .سربازان نجاتیافتهی عراقی ،شکایت میکردند که با
وجود تنها چهل مایل فاصله از بغداد ،هیچنوع کمکی از لحاظ
مهمات و نیرو و آب و غذا به آنها نشده بود .سه و نیم ماه
پس از سقوط موصل ،و شش هفته بعد از آغاز عملیات هوایی
آمریکا ،ارتش عراق نمیتوانست دربرابر داعش مقاومت کند
یا حتا یک عملیات ابتدایی را پیش ببرد .شبیه آنچه در موصل
و تکریت رخ داده بود ،توفیقهای ظاهرا ناپلئونی داعش ،از
جهاتی با ناتوانی ارتش عراق توضیح داده میشود.
حمالت هوایی در سوریه ،داعش را واداشت تا جدا از دو
عملیاتی که در شمال علیه مناطق کردنشین ب هراه انداخته بود،
به عملیات شبهچریکی نیز روی بیاورد .بعضی از شورشیان در
اطراف دمشق ،که بهمنظور جلب حمایتهای مالی عربستان و
کشورهای خلیج ،قبال عنوانهای اسالمی به خود داده بودند،
با فرصتطلبی ،نام خود را به عنوانهای سکوالر تغییر دادند
تا اینبار ،حمایت آمریکا را جلب کنند .جبههی النصره که
با کمال تعجب ،از سوی آمریکاییها هدف قرار گرفته بود،
حمالت هوایی آمریکاییها را محکوم کرده و در پی اقدام
مشترک با دیگر جهادیها ،علیه «صلیبیها» برآمدند .مانند
عراق ،تحریک سنیها علیه داعش ،از آنرو که اکنون به
آمریکا کمکم بهعنوان متحد عملی بشار اسد نگریسته میشد
-هرچند همهی نشانهها خالف آن را نشان میداد ،-کار

سادهای نبود.
در ماه جون ،مردم بغداد از این وحشت داشتند که داعش به
پایتخت حمله کند ،اما حملهای صورت نگرفت .زمانی که
سقوط هواپیمای مالزیایی توسط شورشگران طرفدار روسیه
بر فراز اوکراین و بمباران غزه توسط اسراییل ،که  200فلسطینی
در آن کشته شدند ،توجه جهان را به خود جلب کرده بود،
داعش مواضع خود را در غرب عراق و در والیت انبار که
یک والیت عموما سنینشین است ،محکم کرد .در سوریه،
داعش ،دیگر گروههای شورشی را شکست داد و با خود
ه مراه نمود؛ همچنین چهار پایگاه نظامی سوریه را تصرف
کرد .به این ترتیب ،تلفات شدیدی بر نیروهای اسد وارد کرد
و مهمات فراوانی به دست آورد .این بدترین شکستی بود که
دولت دمشق ،از زمان آغاز قیامها متحمل شده بود.
خالفت جدید ،هر روز گسترش مییافت .اکنون ،منطقهای
بزرگتر از بریتانیای کبیر ،با حدود شش میلیون جمعیت،
بیشتر از جمعیت دانمارک ،فینالند و ایرلند ،زیر سلطهاش
بود .داعش در سوریه ،در مدت چند هفته جنگ ،موضع
خود را به عنوان قدرت مسلط بر سایر گروههای اپوزیسیون،
تثبیت کرد .بهاینترتیب ،گروه جبههی النصره که رسما وابسته
به القاعده بود را ،در مناطق نفتخیز «دیرهی ایزور» تعقیب
کرده و فرماندهان محلی آن را که درحال فرار بودند ،به قتل
رساند .در شمال سوریه ،پنج هزار جنگجوی داعش ،با
استفاده از تانکها و خمپارههایی که از ارتش عراق در موصل
به دست آورده بودند ،نیم میلیون کُرد را در منطقهی کوبانی در
مرز ترکیه ،محاصره کردند .در مرکز سوریه ،نزدیک پالمیرا،
جنگجویان داعش ،نیروهای سوریه را در میدان نفتی الشائر
که یکی از بزرگترین میدانهای نفتی آن کشور است ،در
حملهای غافلگیرانه شکست دادند .در این حمله 300 ،سرباز
و افراد غیرنظامی کشته شدند .حمالت پیهم دولت ،درنهایت،
این میدان نفتی را از داعش پس گرفت اما داعش هنوز هم،
بیشتر تولیدات نفتی سوریه را در کنترل داشت .قرار شده بود
که نیروهای هوایی آمریکا ،توجه خود را به متالشیکردن
تأسیسات نفتی داعش متمرکز کنند اما جنبشی که شهادت
برای رضای خدا را هدف خود قرار دهد ،صرفا بهخاطر کمبود
پول از کار نمیایستد.
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شورای علمای افغانستان عصبانی شد .این
شورا ،پس از مطالعهی دقیق اوضاع کشور ،علیه
پاکستان حکم جهاد صادر کرد.
سخنگوی این شورا گفت:
«ما به علمای کرام پاکستان بینهایت احترام داریم
و آن عده از مردم متدین پاکستان را که مسلمانان
واقعی هستند ،برادر خود میدانیم .همچنان ،ما
دست کسانی را که در دولت و اردوی پاکستان
هستند و یا در آی اس آی کار میکنند اما مجاهد
و پاک هستند و از دین اسالم دفاع میکنند،
میفشاریم .همینطور آن عده از برادران مومن
پاکستانی که تجار میباشند و از راه تجارت بر
اساس دین مبین اسالم نان حالل و شرعی پیدا
میکنند ،در نزد ما بسیار عزیز هستند .ما با هزاران
نفر از جوانانی که به خاطر اسالم در مدارس درس
میخوانند ،هیچ مشکلی نداریم»...
یکی از خبرنگاران پرسید که پس شورای علما
علیه چه کسی حکم جهاد میدهد؟
سخنگوی مذکور جواب داد« :ظالم و کافر هم
دارند .نغمه و منگل ،دکان معلم ظفر در بازار
قصه خوانی و زیاد نفرها».
گفته میشود هزاران تن از مردم متدین افغانستان
که سر مرز تورخم رفته بودند تا بر پاکستان حمله
کنند ،به کابل برگشتند .یکی از آنان به خبرنگار
نیویورکتایمز گفت «:پاکستانیها خیلی خر اند.
اجازه ندادند».
بر اساس یک گزارش دیگر ،رییس جمهور غنی
به اعضای کابینهی خود دستور داده که از این پس
کاسهی صبر خود را خالی نکنند و بگذارند خوب
لبریز شود.
گفته میشود وی در حالی که از شدت عصبانیت
فریاد میکشیده ،به مشاوران خود گفته« :من
خواهر و مادر این پاکستانیها را که در موقعیت
خواهران و مادران افغان تصور میکنم ،با خود
میگویم چرا اینها درد و رنج خود را میبینند
ولی درد و رنج ما را احساس نمیکنند؟»
قرار شده یک هیئت بلندپایه از افغانستان به
پاکستان برود و از دولت آن کشور بپرسد که
مردم افغانستان به کجای آن ملک حمله کنند
اقتصادیتر تمام میشود.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید
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بگو مگو از
Jawid Kohistani
بنام بخشاينده مهربان و باسالم و صبح جمعه تان
به خري :
ال درين روز ها اكرث دوستان از دولت
معمو ً
افغانستان مى خواهند به شوراى امنيت ملل متحد
از مداخالت اشكار پاكستان شكايت كند و يا به
سازمان ملل مراجعه كند  .چرا ؟ دولت هاى گذشته و امروز اين كار را منى كنند
 ،و حارض به حكميت بني امللىل نيستند .
 -١از نظر تاريخى ما نسبت خط ديورند براى حق حاكميت انسوى رسحد اسناد
 ،شواهد و مدرك تاريخى نداريم  ،و هامن معاهده عبدالرحمن خان سند با
اعتبار بني املىل است و شاه هان بعدى به ان مهر تايىد گذاشته اند كه از حوصله
اين بحث خارج است .
 -٢در ريفراندم هاى بعدى دهه  ٧٠برادران پشتون به پيوسنت پاكستان راى دادند
و اكرثاً بعد از  ١٩٧٣عضو پارملان محىل و مركزى اند و زبان اردو را به حيث
زبان مىل پذيرفتند كه حتى در مكاتب لندى كوتل مكاتب به زبان اردو است .
 -٣اگر مجدداً ريفراندم شود باز نتيجه قطع ًا معلوم است بلكه اكنون هم پاكستان
در موقعيت بر تر قرار دارد و ضمن ًا اكرثاً عنارص و رهربان مىل گرا ترور يا مرده
اند اين احساس از ميان رفته است
بن ًا ما سالهاست بخاطر رس زمينى كشته مى شويم و كه ملكيت ديگران است
اي اين كار ارزش اين همه خون ها را دارد كه از اقوام دو سوى ديورند مى
ريزد  ،مقرص اصىل سياست هاى غري شفاف و غري عقالىن زمامداران ماست ،
اتىش كه در خانه پشتون انسوى ديورند است  ،اوارگى  ،دربدرى  ،مبباردمان
و پيوسنت به افراطيت بر خواسته از سياست هاى دولت هاى ماست كه امروز
پنجاىب ها پشتون ها را وسيله قامر سياىس ساخته اند گاه بنام مىل گرايى توسط
طالب كشتند  ،بعد القاعده  ،داعش و حقاىن هرچه عنرص تحصيل كرده بود در
از كرم تا مريام شاه از وانا تا خيرب و مالكند به قتل رسيد  ،بن ًا دولت هاى ما خود
زمينه هاى مداخله را فراهم كرده و هم تباران خود را زير ساطور جالدان پنجاب
قرار داده اند  ،واقعيت چنني است كه ما در عرص متدن و عقالنيت قرار داريم
و بيايم منافع مىل و حاكميت و استقالل خود را روشن تعريف كنيم  ،هرگز
كشورى با  ٢٤٥٤كيلو مرت طول رسحد غري رسمى مى تواند ادعاى حاكميت
مىل كند اين دشوار است بيايم به اينده خود و اقوام انسوى رسحد بعنوان انسان
دل بسوزانيم و به اين تراژيدى تاريخى پائان دهيم .


Abdullah Watandar
ناچاری ما و دست باالی براداران پاکستانی
موضع گیری های تند اخیر از سوی تعدادی از
نهاد ها و بخش هایی از مردم افغانستان در مقابل
پاکستان ،مهم و تاثیرگذار است .اما با در نظر
گرفنت توان بسیار ناچیز مقابل ِه ما با پاکستان ،پیامدهای تشدید احساسات ضد
پاکستانی و موضع گیری های بر آمده از آن چه می تواند باشد؟
تشدید احساسات ضد پاکستانی و تاثیر آن بر موضع گیری های دولت و
نهادهای افغانستان نسبت به پاکستان ،احتامال یکی از این دو پیامد ها را (در
اسالم آباد) خواهد داشت:
 .1سیاستمداران پاکستانی را متوجه نتایج معکوس حامیت شان از گروه های
تروریستی افغانی می کند ،و در نتیجه به فکر تغییر رویکرد شان می اندازد .این
تغییر رویکرد اما می تواند شکل های متفاوت به خود بگیرد ،و لزوما منی تواند
به معنای تغییر مثبت باشد.
 .2پاکستانی ها را معتقد می کند که احساسات ضد پاکستانی در افغانستان
و خصومت افغانی ها نسبت به پاکستان ریشه دار است ،و برای خنثی کردن
تهدید باالقوه ای که از این خصومت متوجه پاکستان است ،باید نگذارند که
یک افغانستان با ثبات ،مستقل ،متحد و توامنند پا بگیرد ،یعنی تاکید بیشرت بر
رفنت به راهی که از چهار دهه به این سو می روند.
واقعیت آن است که ما غیر از ابراز احساسات ضد پاکستانی ،و انجام حرکت
های احساساتی ،فعال انتخاب های عملی دیگری در مقابل پاکستان نداریم .نه
دنیا رابطه با پاکستان را بر رابطه با ما ترجیح می دهد ،نه مسیر قابل اعتامدی غیر
از قلمرو پاکستان برای دسرتسی به بیرون داریم ،نه توان قابل توجه اقتصادی و
نظامی بازدارنده داریم ،و مهم تر از همه ،نه انسجام الزم درونی را که ریشه در
توافق بر رس عنارص تشکیل دهنده دولت و ملت متحد و منسجم داشته باشد،
داریم.
این عدم توافق درونی/ملی ما بسیار مهم است .فروپاشی افغانستان به دست
خود مان انجام شد ،اما با کمک ،تشویق و گاه مدیریت پاکستان ،چون ما بر
رس کلیات حیات ملی مان توافق نداشتیم/نداریم .ما به مریضی می مانیم که
از درون متالشی است اما همزمان ناچار از رویارویی با یک حریف قدرمتند
است .برای مقابله با پاکستان ،اولین گامی که ما بر می داریم باید رسیدن به
توافق میان خودمان باشد .مثال ،ما وقتی بر رس هزاران کیلومرت مرز کشور مان
توافق نداریم ،چگونه می توانیم به عنوان یک دولت-ملت با یک همسای ِه
قدرمتند به مقابله برخیزیم ،و اصال چگونه امکان به پا استادن چنین کشوری
ممکن است؟

پیامخونبار

نویسندگان :استیفن هدلی و اندرو والدر

برگردان:جواد زاولستانی

جانشین مال عمر ،مانند خودش ،کثیف
خواهد بود.
ت از داخل ،ارشف
بر خالف صدای بلند مخالف 
غنی ،رییس جمهور افغانستان تن به این قامر
داده است که بهبود روابط با پاکستان ،به رتین راه
ب رای آوردن طالبان به گف توگوهای صلح است.
اما به تاریخ  7آگست (یک هفته پیش) او پیام
تند و خونبار دریافت کرد.
شورشیان در ظرف  24ساعت دس تکم 50
شهروند غی رنظامی را در کابل ،پایتخت ،به قتل
رساندند و بیشرت از  300تن را مجروح کردند.
این حمل هها سبب بیش رتین تلفات غی رنظامیان
در سالهای اخیر شدهاند .پیش از آغاز دمیدن
سپیدهی صبح انفجار یک موتر پر از م واد
انفجاری جان  15تن را گرفت .سپس یک
حمل هی انتحاری  28افرس پ ولیس را به قتل
رساند و یک حمل هی دیگر بر ق رارگاه نظامی
امریکای یه ا هشت ق راردادکننده و یک شهروند
ایاالت متحده را کشت .سه روز بعد ،یک
حمل هی انتحاری دیگر پنج تن را در بیرون میدان
ه وایی کابل ،به قتل رساند.
چنین به نظر م یرسد که ره ربان طالبان تالش
م یکنند که هم به رسبازان و هم به دشمنان خود

ثابت کنند که شورششان ه مچنان قوی خ واهد
ماند .این گروه از زمانی که مرگ رهربش را تأیید
کرد ،ب ینظم شدهبود.
شامر زیادی از طالبان مال اخرت منصور ،جانشین
نه چندان برجست هی مال عم ر ،را به رسمیت
من یشناسند .او تالشش را انجام داده تا ثابت
کنند که او م یت واند این گروه را رهربی کند.
بدون یک چهرهی متحدکننده ،گروه طالبان از
سوی رقیبانش که به دنبال جذب رسباز ب رای
خود هستند ،آسی بپذیر ماندهاست .گروه دولت
اسالمی (داعش) یکی از این گروههای رقیب
طالبان است .چهرههای تندرو طالبان از مال
منصور انتقاد کردهاند .مال منصور یک چهرهی
عم لگ را دانسته م یشود که پاکستان ت وانسته
او را ب رای پیوسنت به گف توگوهای صلح با
حکومت افغانستان تطمیع کند .مال منصور دور
دوم گف توگوها را که ق رار بود در پاکستان برگ زار
شود ،به تعویق انداخت هاست .جنگ بزرگ رتین
عامل وحدتبخش ب رای طالبان است .ب رای
صلح باید منتظر ماند.
مردم عادی افغانستان به این باور رسیدهاند که
حکومت پاکستان و ارتش آن کشور بر طالبان
نفوذ گسرتده دارند .در یک م راسم شم عافروزی

منبع :اکونومیست

ب رای گ رام یداشت از ق ربانیان حمل ههای اخیر
بر کابل ،خشم عظیمی در ب رابر پاکستان
ب رانگیخت هشده بود .در نزدیکی جایی که موتر پر
از م واد انفجاری منفجر شده بود ،شهروندان کابل
با شم عهای روشن صلح ( )Peaceنوشته بودند.
اما تعداد دیگ ر ،شعار «مرگ بر پاکستان» رسدادند
و روپی ههای پاکستانی را آتش زدند.
مردم در کابل مات مزدهاند و بر حکوم تشان
به دلیل ناکامی در تأمین امنیت شهروندان
خش مگی نشدهاند .به تاریخ  10آگست ،آقای
غنی که در کاخ ریاست جمهوری صحبت
م یکرد ،با حمله بر طالبان و میانج یها گفت«:ما
به صلح امیدوار بودیم .اما از خاک پاکستان علیه
ما اعالم جنگ شدهاست».
با این حال ،روند مصالحه تا کنون کامال از
بین نرفت هاست .شاید مال منصور امیدوار باشد
که نشان قدرت ،در گف توگوها ب رای او دست
باالتری خ واهد داد .نیاز آقای غنی این است
که روند صلح زود به بار بنشیند تا اتهامهای
علیه خود را که رو کردن او به طرف پاکستان
خام بودهاست ،رد کند .کاس هی صرب مردم لربیز
شدهاست.

چرا مثل «گوهر خیراندیش» خوب نماندهايد؟

تازه شمع ت ولد  30سالگ يتان را فوت كردهايد،
اما آينه م يگويد خييل پ ريتر از اين عدد به نظر
م يرسيد؟ ديگ ران م يگويند شكسته شدهايد
ي كه چهره شام
و خودتان من يدانيد چ را زندگ 
را پري و چروك كرده ،با ديگ ران راه آمده و آنها
را در ميانسايل هم به اندازه شامي ج وان ،پري
نكردهاست؟
من يت وانيد شانس بد را متهم كنيد و بگوييد
ديگ ران تنها خوشاقبال بودهاند .به باور محققان
و متخصصان ،عادايت كه هر روز در زندگ يتان
دارید ،دليل پ ريتر به نظر رسيدن شام هستند .اگر
شام هم اين  10عادت را من يت وانيد از زندگ يتان
بريون كنيد ،مطمنئ باشيد حداقل  10-15سال پ ريتر
از سن شناسنام هايتان به نظر خ واهيد رسيد.
همه كارهايد؟
م يخ واهيد در وقت رصف هجويي كنيد و با يك
دست چند ت ربوز برداريد؟ به هم رستان اعتامد
نداريد و تصور م يكنيد اغلب كارها را خودتان بهرت
انجام م يدهيد؟ مطمنئ باشيد حاصل ت وامنندتر
بودن شام و هم هكاره بودنتان ،چيزي جز زود پري
شدن شام نخ واهد بود .من يت وانيد انكار كنيد وقتي
تصميم م يگ رييد همه كارها را با هم انجام دهيد و
وقت كايف ب راي ت کتک انجام دادن آنها نداريد،
دچار اسرتس من يشويد.
همني اسرتس كه ييك از بزرگت رين مته مهاي آزاد
شدن راديكالهاي آزاد در بدن شامست ،م يت واند
شام را تا چند دهه پ ريتر از آنچه شناسنام ه/تذکرهتان
م يگويد نشان دهد .راديكالهاي آزاد ن هتنها شام را
پري م يكنند ،بلكه خطر دچار شدنتان به رسطان
را هم باال م يب رند؛ پس ب راي ف رار از اين دو خطر
هم كه شده ،تنها روي انجام يك كار متركز كنيد
و تا متامش نكردهايد ،مسئ وليت تازهاي به عهده
نگ رييد .كاملگ رايي را كنار بگذاريد و برخي
مسئ ولي تها را حتا به قيمت ناقص انجام شدنشان
هم كه شده ،با ديگ ران قسمت كنيد.
درسخور هستيد؟
تنها كالريهاي مازادي كه با درس دوست بودنتان
به بدن شام م يرسد ،ب رايتان دردرس ايجاد
من يكند؛ به باور پژوه شگ ران ذائقه ش ريين يدوست
شام م يت واند چهرهتان را سالها پ ريتر از آنچه
هست ،نشان دهد .از دست رفنت درخشندگي
پوست ،گوديهاي سياه زير چشم ،پ فآلود شدن
و بيشرت شدن چني و چروكهاي چهره و بيشرت
شدن و گودتر شدن منافذ پوست ،همه حاصل هر
روز درس خوردن است و اگر از خورايكهاي ش ريين
پرهيز نكنيد ،هر روز پ ريتر از قبل م يشويد.
بزندهداريد؟
ش 
ش بها انرژيتان چند ب رابر است و ترجيح م يدهيد
كارهاي شخ يصتان را بعد از نيمه شب انجام دهيد؟
من يدانيد چ را با وجود اي نكه هيچ كاري ب راي انجام
دادن نداريد ،در تارييك هم خ واب به چش متان
من يآيد؟ حاصل يبخ وايب شام تنها پ فدار و تريه

شدن دور چش متان نيست؛ به باور محققان كساين
كه هفت ساعت در شب من يخ وابند ،روند پري
شدنشان تن دتر م يشود .البته ابتال به مشكالت
رواين ،آسيب ديدن پوست و اختالالت سوخت و
ساز از ديگر مشكاليت است كه م يت واند گ ريبان
بزندهدارها را بگريد.
ش 
مسابقه رسيالبيني داريد؟
اي نكه هر شب به متاشاي پایتخت /کارادایی
بنشينيد يك چيز است و اي نكه يك سيزن از رسيال
 24را در يك روز ببينيد چيزي ديگ ر .برريسها
نشان م يدهد هر ساعت متاشاي تلويزيون22 ،
دقيقه اميد به زندگي را در بزرگساالن كاهش
م يدهد؛ حاال تصور كنيد كه  5-6ساعت در روز
خود را با رسيال ديدن مشغول كنيد و رساغ رسيال
اكشني برويد كه من يت وانيد در ب رابر وسوسه ديدن
قسمت بعدياش مقاومت كنيد .وقتي بيشرت از 30
دقيقه در يك موقعيت م ينشينيد ،همه بدنتان با
شام رس جنگ م يگرفته و روند پري شدنتان هم
رسعت م يگريد.
سبك زندگي ك متحرك ،ييك از داليل مرگ
زودرس و ابتالي اف راد به بيامريهاي ريز و درشت
است .ديابت ،بيامريهاي كليوي ،بيامريهاي
قلبي -عروقي و رسطان تنها بخيش از مصيب تهايي
هستند كه گ ريبان يكجانش نيها را م يگ ريند.
محققان م يگويند ،اگر هر هفته  150دقيقه يا بيشرت
ورزش كنيد ،طول عم رتان بني  10تا  13سال بيشرت
م يشود و پريي زودرس هم ك متر شام را تهديد
م يكند.
با كرم قهريد؟
پوست دور چشم شام از پوست ديگر ن واحي
صورتتان نازكتر است و زودتر چروك م يشود؛
به همني دليل حتا اگر دس تريس به كرمهاي دور
چشم نداريد ،بايد هر روز از يك مرطوبكننده
– ترجيحا حاوي ويتامني  -Aكمك بگ رييد .اما
مرطوبكنندهها ب راي مدت طوالين من يت وانند
به شام در مبارزه با پريي كمك كنند و ب راي كند
كردن روند چروك شدن چش مهايتان بايد از
كرمهاي دور چشم متناسب با سن و سالتان
استفاده كنيد .شام بايد راهي ب راي رساندن ويتامني
 Cو آنت ياكسيدآنها به پوس تتان پيدا كنيد و قطعا
مرصف م واد غذايي مناسب ،تنها راه رسيدن به اين
هدف نيست.
يزنيد؟
فقط روزي يكبار ضدآفتاب م 
اگر اهل استفاده از ضدآفتاب نيستيد ،حتام خودتان
م يدانيد كه چطور با اين سه لانگاري تيشه به
يزنيد .اما حتا اگر هر روز از
ريشه پوس تتان م 
ضدآفتاب استفاده كنيد ،من يت وانيد مانع پري شدن
پوس تتان شويد .شام بايد از اين كرمها درست
و ب هقاعده استفاده كنيد .ب راي اي نكه پوس تتان
آسيب نبيند ،بايد هر دو ساعت ي كبار آن را با آب
خنك بشوييد و دوباره ض دآفتاب ب زنيد .گذشته از
اين ،بايد نوع كرم يا لوسيوين كه ب راي محافظت

در ب رابر آفتاب از آن كمك م يگ رييد را باتوجه
به جنس پوس تتان انتخاب كنيد تا دي رتر پريي
خودش را روي چهره شام نشان دهد.
زيادي به خودتان م يرسيد؟
دوست داريد هميشه در چشم ديگ ران بدرخشيد
و به همني دليل نيمي از حقوق ماهيان هتان را ب راي
خ ريد ل وازم آرايش خرج م يكنيد؟ ما ميل شام به
زيب اتر ديده شدن را ستايش م يكنيم اما م يگوييم
راه درستي ب راي رسيدن به هدفتان انتخاب
نكردهايد .به باور محققان ،زياد استفاده كردن از
ل وازم آراييش ،ييك از داليل پريي زودرس است .اين
ل وازم آراييش ن هتنها رسب و م واد مرض ديگري را در
خود جا دادهاند ،بلكه در درازمدت پوستي خشك
ب رايتان م يسازند و شام را بدون آرايش سالها
پ ريتر از آنچه هستيد نشان م يدهند.
صورتتان را روي بالش م يگذاريد؟
ن هتنها م واد شيميايي كه روي پوس تتان م يماليد و
ن هتنها عادات غذايي شام ،بلكه شيوه خ وابيدنتان
هم م يت واند به زودتر پري شدن شام منجر شود.
به باور برخي متخصصان ،اگر هنگام خ وابيدن
صورتتان را به بالش بچسبانيد ،پوس تتان زودتر
چروك و پري م يشود .چروكهايي كه وقت خ وابيدن
در اين موقعيت روي صورت شام م يافتند ،به مرور
در چهره شام ماندگار م يش وند و زيبايي و ج واين
پوس تتان را تهديد م يكنند.
رساغ كولر آيب من يرويد؟
با ك ولر روشن كردن ميان هاي نداريد و در خان هاي
گرم زندگي م يكنيد؟ اين عادت تنها به ك مآب
شدن بدنتان منجر من يشود ،بلكه ج واين و
ط راوت را از پوس تتان هم م يگريد .گذشته از اين،
اگر خان هتان را با مد روز ساخت هايد و به جاي ق رار
دادن كانالهاي ك ولر آيب ،رساغ ك ول رهاي گازي
رفت هايد هم بايد منتظر پري شدن چهرهتان باشيد.
وقتي در تابستان با ك ول رهاي آيب ،رط وبت خان هتان
را باال م يب ريد و دما را هم پايني نگه م يداريد ،روند
پري شدن چهرهتان به تاخري م يافتد؛ درحايلكه
ك ول رهاي گازي كه خانه شام را مرطوب من يكنند،
م يت وانند چروك و پري شدن پوس تشان را به تعجيل
بيندازند .البته تنها در تابستان و با كمك ك ولرهاي
آيب نيست كه م يت وانيد پوس تتان را شاداب و
ج وان نگه داريد؛ اگر زمستانها روي شوفاژ خان هتان
ح وله مرطوب بگذاريد هم چنني خدمتي به پوست
خود م يكنيد.
با ين م ينوشيد؟
به جاي رسكشيدن لي وان آب یا نوشابه ،رساغ ين
م يرويد؟ اين عادت شايد شيك به نظر برسد اما
م يت واند به مرور پ ريتر نشانتان دهد .ل بهايي كه
ب هخاطر استفاده هميشگي از ين ب راي نوشيدن
مايعات جمع م يش وند ،باعث چروك شدن پوست
اط راف دهان شام م يش وند؛ پس ب هخاطر ج وان
ماندنتان ،شيك بودن را ف راموش كنيد و با لي وان
مايعات را بنوشيد.

7

 شنبه 24اسد1394 ،سال چهارم شماره 894

مورینیو:
تیم پزشکی چلسی فوقالعاده است

ژوزه مورینیو ،رسمربی چلسی دیروز در نشست
خربی خود ،به انتقادتی که از او بخاطر
اع رتاضاتش به تیم پزشکی چلسی در جریان
دیدار با سوانسی شده بود ،واکنش نشان داد.
مورینیو در دقیقه  92دیدار با سوانسی()2-2
و در رشایطی که تیمش  10نفره بازی را دنبال
م یکرد ،به تیم پزشکی چلسی بخاطر بیرون
کشیدن هازارد ب رای مداوا ،اع رتاضاتی شدید که
هم راه با دشنام بود وارد کرد .چلسی به همین
دلیل دقایق پایانی را  9نفره ادامه داد.
همین مساله باعث شد تا مورینیو ،اوا
کارنیرو(پزشک چلسی) و دستیارش را از نشسنت
روی نیمکت در بازی بعدی چلسی محروم
کند .با این تصمیم ،انتقادات به مورینیو در
رسان ههای انگلیس شدت گرفتند و بسیاری او
را به ب یاخ رتامی به تیم پزشکیش متهم کرده
اند.
آقای خاص که دیروز در نشستی خربی رشکت
کرده بود ،در واکنش به انتقادات اخیر گفت:
من یخواهم از این جریان ف رار کنم و ضمن قبول
انتقادات و سواالت مطرح شده ،آنها را درک
م یکنم .اول از همه باید بگویم که باشگاه

چلسی ،تیم پزشکی فوقالعادهای دارد ،با
بهرتین دکرتها و فیزیوت راپیس تهای ممکن .در
این سه سال ،همواره از آنها متجید کرده ام و
این مساله را خودشان نیز به من گفته اند که
من بیش از هر شخص دیگری از زحامتشان
تشکر کرده ام .این را نه من ف راموش کرده ام
و نه خود آنها.
البته بین ما تضادهایی وجود دارد که فکر
م یکنم به همین تضادها نیاز داریم تا پیرشفت
کنیم .ما باهم کار م یکنیم .در مورد ای نکه چه
کسی روی نیمکت بنشیند و چه کسی خی ر،
تصمیم گیرنده من هستم .مسئولیت نیمکت
چلسی متاما با من است.
من  7دستیار دارم که هر هفته فقط  4نفرشان
زمان بازی م یتوانند روی نیمکت باشند .از تیم
پزشکی هم دو نفر اجازه چنین کاری دارند،
یعنی دکرت کارنیرو و جان فیرین .ای نکه این دو
نفر مقابل سیتی روی نیمکت نخواهند بود،
بدین معنا نیست که در بازیهای بعدی یا
ادامه فصل هم چنین خواهد بود .ممکن است
در ادامه بار دیگر روی نیمکت بنشینند.



دونگا:
نیمار را برای احتیاط دعوت کردم

کارلوس دونگا ،رسمربی تیم ملی برزیل ،اعالم
کرد که حضور نیامر ،کاپیتان سلسائو ،در
دیدارهایدوستانه مقابل آمریکا و کاستاریکا
قطعی نیست.
نیامر به دلیل محرومیت ،من یتواند در دو
دیدار ابتدایی برزیل در مقدماتی جامجهانی
تیمش را هم راهی کند .او در حال حارض
هم به دلیل بیامری ،قادر به هم راهی بارسا
نیست و دونگا تاکید کرد حضور او در دو
دیداردوستانه ماه آینده ،به رشایط او در
هفت ههای پیش رو بستگی دارد.
او به خربنگاران گفت :لیست ما  24بازیکن
دارد که ما هر زمانی م یتوانیم از آن استفاده
کنیم .نیامر تادو هفته دیگر من یتواند بازی
کند؛ بناب راین باید ببنیم که در دیدار مقابل
کاستاریکا رشایط بازی را دارد یا نه .ما یک

بازیکن اضافی به تیم دعوت کردیم تا ب رای
رشایط غیرمنتظره آماده باشیم.
نیامر یک نقطه اتکا ب رای تیم است .اگر تنها
به فکر دو دیدار ابتدایی مرحله مقدماتی
بودیم ،او را انتخابمنی کردیم اما ما به همه
دیدارها فکر م یکنیم.
دونگا ه مچنین در مورد دعوت کاکا و خط
زدن فیلیپ کوتینیو گفت :ما در کوپا آمریکا
به کوتینیو فرصتدادیم .من یتوان یک تیم را
تنها ب راساس جوانان ساخت .نیاز به تجربه
هم هست .کاکا یکی از ارکان تیم خواهد
بود؛ هامن طور که در کوپا ،روبینیو بود.
کاکا در لحظات دشوار ،تجربه و پختگی الزم
را به تیم م یدهد .او چه در داخل و چه
خارج زمین ،بهسختی کار خواهد کرد.



گواردیوال:
بهترین بازیکن دنیا در بارسا بازی میکند

پپ گواردیوال ،رسمربی بایرن مونیخ ،معتقد
است باشگاه بارسلونا سال هاست که بهرتین
بازیکن دنیا را دراختیار دارد.
بایرن یها که بازیکنانی مانند روبرت
لواندوفسکی ،آرین روبن ،ماریو گوتزه و
ف راانک ریربی را در اختیار دارند ،در این
تابستان هم آرتورو ویدال و داگالس کاستا را
به خدمت گرفتند.
با این وجود ،مربی اسپانیایی باواریای یها
معتقد است که تیم سابقش ه مچنان
بهرتین بازیکن دنیا را دراختیار دارد.
او به خربنگاران گفت :داگالس کاستا م یتواند
یکی از بهرتی نهای دنیا شود اما نه بهرتین.
بهرتینبازیکن دنیا سال هاست که در بارسا
بازی م یکند.
گواردیوال در دو سال گذشته با بایرن قهرمان
بوندس لیگا شد اما مشتاق است تا با
رساندن این تیم بهچهارمین قهرمانی پیاپی
در آملان ،تاری خساز شود.
هیچ تیمی نتوانسته  4سال پیاپی قهرمان
شود؛ بناب راین این م یتواند گامی بلند
باشد .البته ما رقبایی جدی داریم؛ نه فقط

ولفسبورگ ،بلکه لورکوزن ،بروسیا مونشن
گالدباخ ،دورمتوند و شالکه.
عالوه بر این ،م یخواهیم با این تیم به نیمه
نهایی چمپیونزلیگ برسیم؛ پس از آن باید
ببینیم چه رخ خواهدداد.
رسمربی بایرن ه مچنین احتامل جدایی ماریو
گوتزه و توماس مولر و به خدمت گرفنت
کوین دی بروین را رد کرد و گفت :توماس
م یماند ،گوتزه م یماند و دی بروین من یآید.
این را از مدتها قبل ،از دو هفته پیش،
م یدانم.
ریربی در حال بهبود است .امیدواریم او
به زودی برگردد .من هر روز با او صحبت
م یکنم .در دیدار ا مقابل بارسا در نیمه
نهایی فصل قبل چمپیونزلیگ ،آلونسو
بهرتین بازیکن ما بود .او نیاز به هافبکی
در کنارش دارد که در کنارش بدود و با توپ
خوب بازی کند؛ در این صورت ژابی بهرت بازی
م یکند. او یک حرف های متام عیار است .من
هیچ تردیدی در مورد توانای یهای او ندارم.
تیاگو آلکانتارا وقتی آماده باشد ،م یتواند
نقش مهمی بازی کند اما نیاز به زمان دارد.

پاسخ جالب کاپیتان
سابق رئال به پیکه
پن جشنبه هفته گذشته یک برنامه تلویزیونی فاش ساخت که
ج رارد پیکه ،مدافع بارسلونا ،در جشن قهرمانی این تیم در
سوپرجام اروپا ،عبارات تحری کآمیزی علیه رئال مادرید بکار
برده است.
این دومین بار در چند ماه اخیر بود که پیکه بر علیه رئال
مادرید ،از جمالت تحریک آمیز و کنای های استفاده م یکرد.
پیش از این در جشن قهرمانی س هگانه بارسا در نوکمپ
شاهد اتفاق مشابهی بودیم.
مانولو سانچیس ،کاپیتان سابق رئال مادرید و تیم ملی
اسپانیا در اواخر دهه  80و  ،90دیروز در توئیرت خود به این
اتفاق واکنش نشان داد و نوشت :چه بزرگ و باشکوه است
که رئال مادرید کبیر ،حتی در جشن قهرمانی رقبا نیز در فکر
و ذهن آنها ق رار دارد.


فانخال :از سبک بازی
پدرو خوشم میآید

لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد عنوان کرد که پدرو،
از آن دسته بازیکنانی است که به آن نیاز داشت.
پدرو در آستانه جدایی از بارسا ق رار دارد و منچسرت ،مشرتی
پر و پا قرص اوست .رسان ههای اسپانیا اخی را گزارش دادند
که منچسرتیونایتد حارض است رقم فسخ ق رارداد پدرو که 30
میلیون یورو است را پرداخت کند و حال فان خال نیز عالقه
به جذب این هافبک اسپانیایی را تایید کرد.
او در پاسخ به سوال راجع به این انتقال گفت :باید از پدرو
بپرسید ،نه من .پاسخ من این است که این یک پروسه است.
تا وقتی خرید انجام نشده ،صحبتی در این رابطه نخواهم
کرد و پس از خرید او ،به ای نجا م یآیم و م یگویم که ما پدرو
را خریدیم .ولی این موضوع هنوز مطرح نیست و باید صرب
کنیم .پدرو از آن دسته بازیکنانی است که من دوست دارم.


رومینیگه :مولر فروشی نیست
و گوتزه میماند

کارل هاینس رومینیگه ،نایب رئیس باشگاه بایرن مونیخ ،تاکید
کرد که توماس مول ر ،ستاره ملی پوش اینتیم ،فروشی نیست.
باشگاههای انگلیسی سخت به دنبال به خدمت گرفنت مولر
هستند اما رومینیگه تاکید کرد که باشگاه باواریایی هیچ
عالق های ب رای ازدست دادن این ملی پوش آملانی ندارد.
او به خربنگاران گفت :مولر فروشی نیست .به نظر م یرسند
همکاران انگلیسی ما من یتوانند پولهایشان را خرج کنند.
رومینیگه در مورد شایعه پیوسنت کوین دی بروین به بایرن هم
گفت :ما من یخواهیم باعث دردرس ولفسبورگ شویم .کالوس
آلوفس گفته که  99.9درصد اتفاقی رخ نخواهد داد و من هم
م یگویم به طور 100درصد این انتقال انجام من یشود.
شاید باشگاههای انگلیسی بخواهند شانس شان را امتحان
کنند اما خوب است که توجه کنند پول همه چیزنیست.
او ه مچنین تاکید کرد که مطمنئ است ماریو گوتزه تا پایان
ق راردادش در بایرن خواهد ماند :ماریو باید تصمیمی بگیرد.
البته او ب رای ق رار گرفنت در ترکیب اصلی باید رقابت کند اما
همه ما م یدانیم که ق رارداداو چه مدت طول م یکشد .هنوز
دو سال از ق رارداد او باقی مانده است.
او به باشگاه گفت که م یخواهد مبانند و م یخواهد رقابت
کند؛ بناب راین ب رای او بهرتی نها را آرزو میکنم.


فانخال :دخیا نمیخواهد
برای یونایتد بازی کند

لوئیس فان خال ،رسمربی منچسرتیونایتد مدعی شد که داوید
دخیا من یخواهد تا روشن شدن تکلیف آینده اش در یونایتد ،ب رای
این تیم بازی کند.
دخیا از ابتدای نقل و انتقاالت به منچسرتیونایتد فشار آورده تا
به جمع سپیدپوشان مادریدی بپیوندد ولی منچسرت مقابل متایل
رئال و پافشاری دخیا ،تسلیم نشده است .آنها با خرید رومرو،
دخیا را نیمک تنشین کرده اند و حال فان خال مدعی شد که
دروازهبان اسپانیایی من یخواهد ب رای یونایتد بازی کند.
او گفت :ما با هم صحبت کردیم و به یک تصمیم مشرتک
رسیدیم .من دو دستیار دارم که با آنها مشورت کردم .یک مربی
دروازهبان هم داریم و تنهایی تصمیم من یگیرم .ف رانس هوئک. ..
او با دخیا مالقاتی داشت و از داوید پرسید که "م یخواهی بازی
کنی ؟" و داوید پاسخ منفی داده است .بناب راین باید تصمیمی
بگیرم و کمی زمان م یبرد .او را تحت نظر داریم و او خیلی خوب
نبود و دخیای گذشته نیست .او فصل گذشته بهرتین بازیکن من
بود .به نظر هواداران ،در دو فصل اخیر بهرتین بازیکن یونایتد
بوده است.

کاکا :از بازگشت به تیم ملی
برزیل خوشحالم

کاکا ،کاپیتان اورالندو سیتی پس از دعوت
شدن دوباره به تیم ملی برزیل  ،اب راز
خوشحالی کرد و دیروز را "یک روز بزرگ"
دانست.
کاکا که در  22بازی در لیگ آمریکا 9 ،گول به
مثر رسانده و  4پاس گول به ه متیم یهایش
داده ،توسط دونگا ب رای بازی دوستانه مقابل
کاستاریکا و آمریکا به تیم ملی دعوت شد.
او که در جام جهانی  2006 ،2002و  2010به
میدان رفته ،انگیزه زیادی ب رای حضور در جام
جهانی  2018در خود م یبیند.

او گفت :روز بزرگی ب رای من است .پس از
یک سال به تیم ملی بازگشته ام و خیلی
خوشحامل .فکر م یکنم م یتوانم به تیم
کمک کنم .ما ب رای رسیدن به جام جهانی
استارت خواهیم زد و دورهی مهمی ب رای من
خواهد بود .بناب راین از بازگشت دوباره به
تیم ملی خیلی خوشحامل.
کاکا آخرین بار در اکرت  ،2014در پیروزی 0-4
برزیل مقابل جاپان به میدان رفت .او 89
بازی ملی دارد و  29گول ملی نیز به ثبت
رسانده است.



ژکو:میخواهمموفقیتهایم
در سیتی را با رم تکرارکنم

ادین ژکو ،مهاجم جدید رم ،اعالم کرد که
قصد دارد موفقی تهای با منچسرتسیتی
را با جالوروسی تک رار کند .
این ستاره بوسنیایی که دو قهرمانی در
لیگ برتر را با منچسرتسیتی تجربه کرد،
به تازگی به طور قرضی به رم رفت؛
انتقالی که در صورت توافق طرفین،
م یتواند دامئی شود .
ژکو دیروز در م راسم معارفه اش گفت :از
بودن در ای نجا بسیار خوشحال هستم.
هوای اینجا خیلی خوب است .من به
خاطر دوستم ،می رامل پیانیچ ،بازیهای رم
را دنبال م یکردم .رم باشگاه فوقالعادهای
است .

من رابطه خوبی با می رامل دارم .هم او و
هم ساباتینی (مدیر ورزشی رم) ،چیزهای
خوبی در مورد ای نجا به من گفتند؛ در
مورد آب و هوا ،شهر و هواداران .رم
برنام ههای بزرگی ب رای آینده دارد و من
امیدوارم بتوانم به باشگاه در رسیدن به
آنها کمک کنم .
من چهار سال فوقالعاده را در
منچسرتسیتی سپری کردم .آنها در طول
این سالها خیلی رشد کردند .امیدوارم
آن مسیر را در ای نجا هم ادامه بدهم.
سخت کار م یکنم و امیدوارم چیزهایی
که با سیتی کسب کرده بودم را با رم هم
به دست بیاورم .



مدافع اتلتیکو در یکقدمی
پیوستن به یوونتوس

گیلرمو سیکوئ را ،احتامال تا ساعات آینده
از اتلتیکو مادرید جدا و راهی یوونتوس
خواهد شد.
این مدافع چپ برزیلی سابق آملریا که دو
سال پیش حتی در آستانه انتقال به رئال
مادرید نیز ق رار داشت ،پس از ماندنی
شدن کوئن رتائو ترجیح داد به پیشنهاد
اتلتیکو پاسخ مثبت بدهد .او در ابتدا
ذخیره فلیپه لوئیس بود اما فصل گذشته
با پیوسنت لوئیس به چلسی ،سیکوئ را
توانست جایگاه ثابتی در ترکیب تیم دیگو
سیمئونه ب رای خود پیدا کند اما به سبب
بازگشت دوباره لوئیس به اتلتیکو ب رای

فصل آتی ،جایگاه او در این تیم بار دیگر
به خطر افتاد.
طبق ادعای توتو اسپورت ،مذاک رات
یوونتوس با مسئوالن اتلتیکو ب رای انتقال
قرضی سیکوئ را به م راحل پایانی خود
نزدیک شده و با توجه به خارج شدن نام
این بازیکن از لیست اتلتیکو ب رای حضور
در جام کارانزا ،ای نگونه به نظر م یرسد
که سیمئونه دیگر روی او حساب باز
من یکند .به گزارش توتو اسپورت ،احتامال
تا ساعات آینده ،سیکوئ را به مدت یک
فصل و بصورت قرضی به یوونتوس خواهد
پیوست.



کمپانی:
امیدوارم هازارد باال بیاورد

منچسرتسیتی از هفته دوم لیگ برتر
انگلیس ،فردا در دیداری حساس و در زمین
خود میزبان چلسی است .ب یشک ادن
هازارد ،مهاجم بلژیکی چلسی ،مه مترین
خطر ب رای مدافعان سیتی محسوب
م یشود.
هازارد از سال  2012به چلسی پیوسته و در
این چند فصل ،پیرشفت خیره کنندهای نیز
داشته است .او فصل گذشته کمک شایانی
کرد تا چلسی پس از چند سال ،فاتح لیگ
برتر شود و فردا ،ب یتردید آزاری دامئی ب رای
مدافعان سیتی خواهد بود.
ونسان کمپانی ،ه موطن هازارد که کاپیتان
منچسرتسیتی و رهرب خط دفاعی این تیم
است ،در آستانه این جدال حساس و در
مورد هازارد به " "Het Nieuwsbladگفت:
شام هر زمان که بازی با چلسی را در پیش
دارید ،باید امیدوار باشید که هازارد باال
بیاورد و نتواند مقابل شام به میدان برود.

گذشته از شوخی ،من یتوان تاثیر او در بازی
چلسی را کتامن کرد .او آنقدر خوب است
که با حضورش ،م یتواند کیفیت چلسی را
چند ب رابر کند.
وقتی او رشوع به دویدن م یکند ،مهارش
ب رای مدافعان حریف به یک معضل تبدیل
م یشود .در بازی با سوانسی شاید او بهرتین
بازی خودش را انجام نداد اما وقتی چلسی
 10نفره شد ،ه مچنان او خطرناکترین
مهره تیمش محسوب م یشد و هر بار که
جرکت م یکرد 4 ،تا  5بازیکن حریف را به
دردرس م یانداخت.
کمپانی در مورد مقایسه هازارد با رونالدو
و مسی گفت :مسی و رونالدو مثل یک
جانورند و هازارد هنوز به سطح این دو
نرسیده است .البته م یتوان از برخی
جهات ،هازارد را با آن دو مقایسه کرد
ولی باید توجه داشت که رونالدو و مسی،
گولهای بی شتری م یزنند.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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با خوراکیهای لذیذ
قابلی پلو ازبکی ،پلو ،کباب و کرایی
در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد
با ما طعم واقعی غذای افغانی را تجربه کنید!
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