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مجلس نمایندگان:
به نامزد وزیران دو تابعیتی رای اعتماد نمی دهیم 

صفحه 2

عملیات ارتش پاکستان علیه شورشیان، همراه با روی کار 
آمدن حکومت جدید در افغانستان روابط میان این دو کشور را 
تغییر داده اند؛ اما آیا این برای دوست شدن آن ها کافیست ؟ 
درست زمانی که جنرال راحل شریف، رییس ارتش پاکستان  در 
جریان دیدار یک هفته ای اش از واشنگتن داشت بر »صداقت« 
کشورش در زمینه ی اقدام علیه تمام شورشیان تأکید می کرد، 
سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی پاکستان  در مصاحبه ای گفت 
که پاکستان نباید شورشیانی را که تهدیدی علیه امنیت این 
کشور نیستند، هدف قرار دهد.

هرچند وزارت خارجه ی پاکستان و به دنبال آن سرتاج عزیز 
خودش در مصاحبه ای با  نویسنده، گفته های منسوب به خودش 
را رد کرد؛ اما راز برمال شده بود...
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فرجام جنگ طالبان با مردم به کجا خواهد رسید؟

پس از این آخرین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بدون نیاز به 
انترنت، فقط در بدل 4 افغانی در تلفن های همراه تان دریافت کنید. 
برای عضویت، ۲۰ را به ۳۰۰۰ ارسال نمایید. درپایان هر سه ماه، به 

مشترکین گرامی به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

مژده به مخاطبان خبرگزاری بین المللی افق
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تکوین الگوهای دموکراتیک، 
تابوهای در حال گسست

چهره ی کابل کم کم دارد از زیر خروارها خاطره های تلخ و حادثه های 
خونین نمایان می شود. این پایتخِت شاهان خونریز و کانون مبارزه ی 
رجعت های  فجیع ترین  حوزه ی  دیرباز  از  استبداد ستیز،  اصالح گرهای 
ارتجاعی و ماندگارترین کوشش های نوگرایانه بوده است. از شیرعایخان 
نوگرای وطن پرست تا شاه شجاِع بدنام وطن فروش، از امیرعبدالرحمان 
از  ضد انگریز،  نو اندیش  ملی گرای  خان  امان اهلل  تا  خونریز  مستبد 
مشروطه طلبان سر به کف که »در ره مشروطه ترک جان و سر« را اول 
منزل مبارزه می شمردند ، تا گروه های بنیادگرایی نظیر حزب اسالمی 
از  نمی ورزیدند،  دریغ  کابل  دختران  قتل  و  پاشیدن  اسید  از  حتا  که 
تا داوود خان نشنلیست  شاه محمود خان مالیم خوی دموکراسی خواه 
جمهوری خواه، از دودمان حکومت چپ اندیش ترقی خواه تا مال محمد 
و  بنیادگرایی  و  ترقی خواهی  عرصه ی  کابل  شریعت پناه،  آخونِد  عمر 

صحنه ی سنت گرایی و تجدد طلبی بوده است.
نیروهای  نظامی-فرهنگی  حضور  دهه  یک  از  پس  کابل  اما  امروزه 
غربی، کانون نمایش تجربه های متفاوت و دگردیسی های متنوع شده 
به چشم می آید، رشد و حضور  کابل  در  پدیده ای که  است. نخستین 
چشم گیر یک نسل جواِن متفاوت، جست وجوگر و ترقی خواه است که 
به مثابه یک گروه اجتماعی متمایز و تأثیرگذار در تعامل اجتماعی و حتا 

در صحنه ی عمل سیاسی قابل محاسبه می باشد.
این گروه به عنوان نخبگان فرهنگی-اجتماعی کم کم دارند حضور و 

تأثیر خود را در عرصه های ذیل تثبیت می کنند:
احزاب سیاسی  در  قدرت سیاسی هستند.  در  1. خواهان مشارکت 
سطوح  در  دارند،  حضور  سیاسی  جبهه بندی های  در  می گیرند،  سهم 
مختلف بدنه ی قدرت و مدیریت شریک می شوند. در کنار  یا در عرض 
رهبران سیاسی خود را می نمایانند و بدین ترتیب دارند جایگاه فردی 
و هویت گروهی خویش را در حوزه ی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 

مدیریتی تحمیل و تثبیت می کنند.
نظم  خود،  مدنی  فعالیت های  و  گفتاری  و  رفتاری  الگوهای  2. با 
نقد و چالش  به  را  اجتماعی  و فرهنگ  بینش  بر  تقدیر شده  و  سنتی 
می کشند. بسیاری از تابوهای ذهنی و اسطوره های سیاسی را به پرسش 
باورهای  اجتماعی،  ساختار  تاریخ،  جمله  از  حوزه ها،  تمام  و  می گیرند 
سیاسی، سنت ها و هنجارهای اجتماعی و حتا آموزه ها و آیین های دینی 

را مورد شک و سنجش قرار می دهند.
3. می کوشند با الگوهای رفتاری، تفاوت گفتاری، قدرت نوشتاری 
رفتار  سیاست،  عامالن  سیاسی،  رهبران  خود  فکر ورزی  شیوه ی  و 
حاکمیت، اتوریته ی گروه های مرجع، منزلت زورمندان سیاسی و نظم 
گفتمان  وارد  و  نموده  تزلزل  دچار  را  اجتماعی  بینش  بر  حاکم  سنتی 

عمومی نمایند.
4. با توسل به اهرم های دموکراتیک و تأثیرگذار؛ مانند رسانه های 
اجتماعی، فعالیت های مدنی، رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری، 
سمینارها و تجمعات فرهنگی تالش دارند به عنوان یک »قدرت سوم« 
اتوریته ی  و  منزلت  موقعیت،  دولت مردان،  و  مرجع  گروه های  از  پس 

فرهنگی-سیاسی خویش را در جامعه و مناسبات قدرت تثبیت نمایند.
هنجارشکن،  و  عصیان گرانه  رفتارهای  الگوپردازی  و  5. ترویج 
مهم ترین الگوی رفتاری است که در عرصه ی تعامل اجتماعی شکل 
می گیرد و کم کم دارد بنیان ذهنیت اجتماعی و نظام فرهنگی مبتنی 
می کشد.  چالش  به  را  اجتماعی  شده ی  سنگ  باورهای  و  سنت  بر 
عام،  مالء  در  پسران  و  دختران  دادن  دست  مختلط،  کافه نشینی های 

بحث و گفت وگو و قرار مالقات...
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حمزه واعظی

 طالبان به طور رسمی با مردم اعالم جنگ کرده است و در بیانه ی اخیرش به 
خبرنگاران، فعاالن رسانه ها، جامعه ی مدنی و کسانی که از ارزش های جدید 
حمایت می کنند، هشدار داده است که پس از این در محور حمالت انتحاری 
و اعمال وحشیانه ی این گروه قرار خواهند گرفت. از بیانه و افزایش حمالت 
انتحاری این گروه معلوم می گردد که جنگ طالبان تنها برای به قدرت رسیدن 
نیست. حمالت انتحاری این گروه بر نهادهای خیریه، مراکز و برنامه های 
هنری-فرهنگی، نشان گر ماهیت تفکر مدنیت ستیزی و باورهای تاریک این گروه 
می باشد. جامعه  ای که طالبان برای آن می رزمد، جامعه  ای است که در آن خبرنگار، 
فعال مدنی، نویسنده، اهل علم و روشنفکر جایی ندارد و از تمامی الگوهای مدرن 
زندگی خالی است. جامعه ی دلخواه طالبان متشکل از یک کتله ی بزرگ بیگانه 
از مدنیت می باشد که باید پیرو مالهای متحجر باشند و مردم تنها به پیشه های 
مربوط دوره ی فیودالی مصروف باشند و از زندگی مدنی و مدرن چیزی ندانند...

دشمِن دشمنم، دوسِت من است

ادامه در صفحه ۳



رییس  ابراهیمی،  عبدالرووف  روز:  اطالعات 
مجلس نمایندگان می گوید که حکومت در معرفی 
قانون  خالف   ، ۱۳۹۴ مالی  سال  ملی  بودجه ی 
در  که  افزود  او  است.  کرده  عمل  کشور  اساسی 
معرفی این بودجه تأخیر صورت گرفته و هر گونه 

مسئولیت بعدی بر دوش حکومت خواهد بود.
سال  بودجه ی  معرفی  در  تأخیر  مجلس  رییس 
که  گفت  و  خواند  اساسی  قانون  خالف  را  آینده 
او  است.  کرده  نقض  را  اساسی  قانون  حکومت 
کرد  مطرح  زمانی  گذشته  روز  را  اظهارات  این 
که سرپرست وزارت مالیه ی کشور طرح بودجه ی 

سال مالی ۱۳۹۴ را به مجلس نمایندگان معرفی 
کرد.

هنگام  مالیه  وزارت  سرپرست  مستور،  مصطفا 
سال  ملی  بودجه ی  گفت،  بودجه  این  معرفی 
محدودیت های  نظرداشت  در  با   ۱۳۹۴ مالی 
افزود  او  است.  شده  تنظیم  و  ترتیب  کشور  مالی 
که از این بودجه بر عالوه ی تأمین مصرف عادی 
و  ملی  بزرگ  پروژه  های  از  برخی  مصرف  دولت، 

پروژه های کوچک نیمه کاره نیز تأمین می شود.
مستور تأکید کرد که با وجود کاهش در بودجه ی 
غیراختیاری  و  اختیاری  انکشافی  بودجه ی  عادی، 

در مقایسه به سال های گذشته ۲۲ درصد افزایش 
اساسی،  قانون   ۹۸ ماده ی  اساس  بر  است.  یافته 
بودجه ی ملی باید در خالل ربع چهارم سال مالی 
فرستاده  نمایندگان  مجلس  به  تصویب  منظور  به 

شود.
آغاز می شود،  دیگر  روز  تا چند  مالی ۱۳۹۴  سال 
اما وزارت مالیه بودجه ی ملی را دیروز به مجلس 
رمضان  حال،  همین  در  کرد.  معرفی  نمایندگان 
معرفی  در  که  گفت  مجلس  عضو  بشر دوست، 
بودجه ی سال آینده، حکومت و مجلس نمایندگان 
قانون اساسی کشور را نقص کرده اند. او افزود که 

مجلس در قسمت تأخیر معرفی این بودجه  سکوت 
 اختیار کرده بود.

میلیارد  آینده، ۴۵۷.۸  بودجه  ی ملی سال  مجموع 
نظر  در  امریکایی  دالر  میلیارد   ۸ معادل  افغانی، 
 ۱۸۳ و  عادی  آن  میلیارد   ۲۷۵ که  شده  گرفته 
یافته  اختصاص  انکشافی  بخش  به  آن  میلیارد 
طریق  از   ۱۳۹۴ مالی  سال  ملی  بودجه  ی  است. 
عواید داخلی و کمک های خارجی تأمین می شود. 
این در حالی است پیش از این مجلس سنا اعالم 
و  تنظیم  غیر متوازن  بودجه  این  که  بود  کرده 

ترتیب شده است.

آب  و  انرژی  وزارت  مقام های  روز:  اطالعات 
در  بندهای آب  ایجاد  اعالم کردند که در تالش 
شماری از نقاط  کشور اند.  غالم فاروق قاضی زاده، 
سرپرست این وزارت گفت که وزارت انرژی و آب 
برای ایجاد بندهای آب در نقاط مختلف کشور، به 

۱۵ میلیارد دالر امریکایی نیاز دارد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و آب های زیاد در 
کشور، در حال حاضر تعداد اندکی  بندهای آب در 
کشور وجود دارند. با نبود بندهای آب، ده ها هزار 

باقی می ماند.  هکتار زمین در کشور بدون کشت 
اما قاضی زاده گفت که با ایجاد بندهای جدید آب 
در  زمین  هکتار  ۳.۱۸  میلیون  حدود  کشور،  در 

سراسر کشور آبیاری خواهد شد.
با  مشترک  نشست  در  دیروز  را  اظهارات  این  او 
رییس  فوق العاده ی  نماینده ی  مسعود،  ضیا  احمد 
خوب  حکومت داری  و  اصالحات  امور  در  جمهور 
و سرپرست وزارت زارعت و آبیاری در کابل بیان 
کرد. آقای مسعود در این نشست از این وزارت ها  

و  زراعتی  تولیدات  افزایش  برای  که  خواست 
مشترک  استراتژی  زراعتی،  زمین های  آبیاری 

بسازند.
میان  هم آهنگی  باید  که  افزود  ادامه  در  او 
در  آب  و  انرژی  و  مالداری  و  زراعت  وزارت های 
کشور به وجود آید. مسعود گفت که اگر هماهنگی 
الزم میان وزارت های زراعت و مالداری و انرژی 
با  هم چنان  کشور  باشد،  نداشته  وجود  آب  و 

مشکالت اقتصادی و فقر رو به رو خواهد بود.

و  انرژی  و  مالداری  و  زراعت  وزارت های  به  او 
تا به خاطر بهبود کارهای  آب دو هفته مهلت داد 
این وزارت ها، استراتژی کامل و مشخصی را ارائه 
سرپرست  قندوزی،  سلیم  هم،  سویی  از  کنند. 
گفت  نشست  این  در  مالداری  و  زراعت  وزارت 
در  زراعتی  زمین های  باید  زراعت  رشد  برای  که 
نقاط مختلف کشور به گونه ی بهتر آبیاری شوند. 
از  زیادی  از شمار   نبود آب،  به دلیل  افزود که  او 

زمین های زراعتی استفاده نمی شود.

گذشته  روز  عصر  طالبان  گروه  روز:  اطالعات 
در  را  کشور  ملی  ارتش  نظامیان  حامل  موتر  یک 
اعالم  کابل  پولیس  دادند.  قرار  هدف  مورد  کابل 
کرد که در حمله ی انتحاری به موتر حامل نظامیان 
ارتش ملی، شش سرباز کشته شده اند. حشمت اهلل 
به  کابل  پولیس  فرماندهی  سخنگوی  استانکزی، 
دیگر  نفر   ۱۰ حمله  این  در  که  گفت  بی بی سی 

زخمی شده اند.
او تأیید کرد که حمله ی امروز انتحاری بوده و فرد 
انتحار کننده پیاده بوده و مواد انفجاری همراه خود 
را در نزدیکی موتر ارتش ملی در منطقه ی گذرگاه 

در غرب کابل منفجر کرده است. در همین حال، 
کبیر امیری، رییس شفاخانه های مرکز می گوید که 
به شمول دو زن،  این رویداد، حدود ۱۷ زخمی،  از 
به شفاخانه  های صدری ابن سینا و عاجل ابن سینا 

منتقل شده اند.
این انفجار در یکی از مناطق مزدحم شهر کابل رخ 
داد. یک پارک بازی به تازگی در این محل اعمار 
شده و باغ وحش کابل نیز در این منطقه قرار دارد. 
و  گرفته  عهده  به  را  حمله  این  مسئولیت  طالبان 
اعالم کرده است که یک موتر نیروهای ارتش ملی 
را هدف قرار داده اند. این حمله پس از ترور  عتیق اهلل 

رووفی، رییس دبیرخانه ی دادگاه عالی در کابل رخ 
دادگاه  بیرخانه ی  رییس  دیروز  مسلح  افراد  داد. 
عالی را با ضرب گلوله به قتل رساندند. حشمت اهلل 
استانکزی، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفت 
که این رویداد در حوزه ی پنجم امنیتی در منطقه ای 
موسوم به دیوان بیگی شهر کابل رخ داده است. او 
بود،  برداشته  که  زخمی  اثر  در  نام برده  که  افزود 
 هنگام انتقال به شفاخانه جان داده است. به گفته ی 
هنوز  تا  رویداد  این  به  پیوند  در  استانکزی،  آقای 
کسی بازداشت نشده است؛ اما تحقیقات پولیس در 
مورد جریان دارد. طالبان مسئولیت این حمله را نیز 

به عهده گرفته و اعالم کرده اند که در یک عملیات 
چریکی عتیق اهلل رووفی را به قتل رسانده اند.

کابل در هفته های اخیر هدف شدیدترین حمالت 
یک  پیش  روز  سه  است.  داشته  قرار  طالبان 
در  را  حاملش  انفجاری  مواد  انتحاری  بمب گذار 
جریان  در  کابل  در  فرانسه  فرهنگی  مرکز  داخل 
یک نمایش منفجر ساخت. در این رویداد یک تن 
شدند.  زخمی  دیگر  دیگر  تن   ۱۵ حدود  و  کشته 
این حمله نگرانی هایی را به میان آورد که طالبان 
اکنون نهادهای فرهنگی و غیرنظامی را نیز هدف 

قرار می دهند.

ملل  سازمان  امنیت  شورای  روز:  اطالعات 
جدید  مأموریت  از  را  خود  حمایت  ضمن  متحد 
به  افغانستان  که  کرد  اعالم  کشور،  در  ناتو 
همکاری های درازمدت جامعه ی جهانی نیاز دارد. 
تحت  کشور  در  ناتو  جدید  مأموریت  است  قرار 
آموزش و مشوره دهی  برای  نام »حمایت قاطع«  
سال  جنوری  ماه  اول  تاریخ  از  امنیتی  نیروهای 

۲۰۱۵ میالدی آغاز شود.
شورای امنیت ملل متحد به تازگی در یک نشست 
ویژه، قطع نامه ای را به اتفاق آرا صادر کرده است 
کشور  در  ناتو  جدید  مأموریت  از  آن   در  که 
است  آمده  قطع نامه  این  در  است.  شده  استقبال 
همکاری های  به  خود،  ثبات  برای  افغانستان  که 

درازمدت جامعه ی جهانی نیاز دارد.

از  متحد   ملل  امنیت   شورای  قطع نامه ی  این 
سوی ۱۵ عضو به اتفاق آرا تأیید و در آن حمالت 
با  شده اند.  محکوم  کشور  در  روان  نا امنی های  و 
ناتو  و  امریکایی  نیروهای  جنگی  مأموریت  ختم 
هزار   ۱۲ حدود  میالدی،   ۲۰۱۴ سال  پایان  در 
مشوره دهی  و  آموزش  برای  خارجی  سرباز 

نیروهای امنیتی در کشور باقی می مانند.

با این حال، شورای امنیت  سازمان ملل می گوید 
افغانستان  امنیتی  نیروهای  توانایی های  که 
از  ناتو،  آموزشی  جدید  مأموریت  با  و  رفته  باال 
که  است  حالی  در  این  شد.  خواهد  بیش تر  این 
از  در شماری  انفجاری  و  انتحاری  اخیراً حمالت 
یافته  افزایش  کابل،  به ویژه  کشور،  والیت های 

است.

اطالعات روز: محمد اشرف غنی، رییس جمهور 
کشور می گوید که برای بهتر شدن وضعیت امنیتی 
شهر کابل، شورای امنیت ملی تا دو هفته ی آینده 
فیصله ی  کابل  شهر  گارنیزیون  ایجاد  مورد  در 
اساسی خواهد کرد. این در حالی است که حمالت 
انتحاری و انفجاری طالبان در چند هفته ی اخیر در 

کابل بی سابقه بوده اند.
محمد اشرف غنی دیروز در دیدار با مسئوالن وزارت 
امور داخله در مقر آن وزارت، در مورد توجه   بیش تر 

به زخمی های نیروهای پولیس، شایسته ساالری و 
نهادهای  میان  هماهنگی  پولیس،  ظرفیت  ارتقای 
امنیت  تأمین  برای  بیش تر  آمادگی های  امنیتی، 
پولیس  آکادمی  تعلیمی  نصاب  بررسی  و  کشور 

گفت و گو کرده است.
دفتر رسانه های ریاست جمهوری با نشر خبرنامه  ای 
اعالم کرد، اشرف غنی در این دیدار گفت که به 
عنوان فرمانده عمومی قوای مسلح،  تالش می کنم 
تأمین  راستای  در  و  شود  برقرار  کشور  در  صلح 

امنیت کشور باید آمادگی الزم را داشته باشیم. او 
گفت که باید ظرفیت های وزارت داخله شناسایی و 

سپس در زمینه ی تقویت آن تالش شود.
او در ادامه تأکید کرد که تقرر افراد در ارگان های 
امنیتی به اساس سهمیه بندی نخواهد بود، بلکه هر 
شخصی که منحیث فرمانده پولیس مقرر می شود، 
شخصًا با وی صحبت می کند. رییس جمهور ضمن 
امنیتی  نهادهای  میان  وظایف  تقسیم  بر  تأکید 
میان  بیش تر  هماهنگی  باید  که  داشت  اظهار 

نهادهای امنیتی کشور به وجود آید و سلسله مراتب 
مراعات شود.

او هم چنان در مورد نصاب تعلیمی آکادمی پولیس 
که  شود  بررسی  باید  مذکور  نصاب  که  گفت 
جواب گوی نیازمندی های پولیس در عمل است یا 
خیر. رییس جمهور در اخیر گفت که سال ۲۰۱۵ 
برای ما سال حیاتی است، در این سال باید قوای 
امنیتی ما دارای ظرفیت قوی شو د و الزم است که  

از فرصت ها، استفاده ی اعظمی صورت گیرد.

اطالعات روز: مقام های محلی والیت هلمند در 
جنوب کشور می گویند که طالبان ۱۲  ماین روب  
به قتل رسانده اند. عمر زواک،  را  این والیت  در 
افراد  این  که  می گوید  هلمند  والیت  سخنگوی 
حوالی ساعت ۱۱ پیش ازظهر روز شنبه، ۲۲ قوس 

از سوی طالبان در ولسوالی نادعلی هلمند به قتل 
رسیده اند. به گفته ی او، پس از وقوع این رویداد، 
نیروهای امنیتی به محل رفته و با طالبان درگیر 
شده اند. هنوز از تلفات این درگیری جزئیاتی ارائه 
عبید،  احمد  فرید  حال،  همین  در  است.  نشده 

مسئول رسانه ای والیت هلمند گفته است که این 
ماین روبان برای شرکت ستارلینک کار می کردند. 
به گفته ی او، در این حمله ی طالبان ۱۲ کارمند 
دیگر زخمی شده اند. ماین ها و مهمات منفجر نشده 
قربانیان  کشور،  در  جنگ  دهه  سه  از  باقی مانده 

زیادی گرفته و هنوز هم تلفات می دهند. حکومت 
کرده  ماین های  تالش  گذشته  سال   ۱۳ در 
باقی مانده از سه دهه ی جنگ را پاک سازی کند، 
همواره  سال ها  این  جریان  در  طالبان  گروه  اما 

ماین روبان را مورد هدف قرار داده اند.

اطالعات روز: اکثریت نمایندگان مجلس در یک 
نامزد وزیران  به  اقدام کم سابقه تصمیم گرفتند که 
دارای دو تابعیت   رای اعتماد ندهند. آنان از رییس 
جمهور اشرف غنی و رییس اجرایی نیز خواستند که 
نامزد وزیران دو تابعیتی را برای کسب رای اعتماد 
به مجلس نمایندگان معرفی نکنند؛ زیرا آنان مورد 

تأیید قرار نمی  گیرند.
مجلس  این  دیروز  نشست  در  نمایندگان   مجلس 
احتمالی  نامزد وزیران  دوگانه ی  تابعیت  بحث روی 
را که توسط حکومت معرفی می شوند، در آجندای 

نماینده ی   ۱۵۲ از  سپس  داد .  قرار  خود  نشست 
علنی تصمیم  رای گیری  با یک  در مجلس  حاضر 
گرفته شد که به نامزد وزیران دو تابعیتی  رای اعتماد 
داده نشود. آنان تأکید کردند که وزیران دو تابعیتی 
و  نداشتند  مسئولیت پذیری  گذشته  دوره های  در 
اکثر آنان به فساد متهم شدند. مسئوالن دولتی نیز 
هیچ گونه بازپرسی را از آنان انجام داده نتوانستند. 
 ۹۰ که  گفت  مجلس  عضو  مهدوی،  جعفر  داکتر 
درصد وزیران متهم به فساد در حکومت قبلی، دو 
رییس  زازی،  عبدالقادر  آن  به دنبال  بودند.  تابعیتی 

کمیسیون روابط خارجی مجلس نیز تأکید کرد که 
حکومت باید در معرفی اعضای کابینه ی جدید از 
کادرهای داخلی کار گیرد. اما برخی از نمایندگان با 
معرفی افراد دارای تابعیت دوگانه به مجلس موافق 
کشور  به  وفاداری  و  شایستگی  اصل  بر  و  بودند 
تأکید کردند. شینکی کروخیل، عضو مجلس گفت، 
به مجلس مسئله ی یک  وزیران جدید  معرفی  در 
بلکه صداقت  نیست،  تابعیتی مطرح  دو  و  تابیعتی 
و وفاداری آنان به کشور مهم است. این در حالی 
تشکیل  از  ماه  دو  از  بیش  گذشت  با  که  است 

هنوز  غنی  اشرف  جمهور  رییس  جدید،  کابینه ی 
وزیران کابینه ی جدید را برای دریافت رای اعمتاد 
به مجلس معرفی نکرده است. اما رییس جمهور به 
روز جمعه هفته ی گذشته گفت، تا سه هفته ی آینده 
مجلس  به  اعتماد  رای  دریافت  برای  نامزد وزیران 
مصطفا  که  است  حالی  در  این  می شوند.  معرفی 
مستور، سیده مژگان مصطفوی، مزمل شینواری و 
عتیق اهلل عاطف مل به تازگی از سوی رییس جمهور 
زنان،  مالیه،  امور  وزارت های  سرپرست  عنوان  به 

تجارت و خارجه معرفی شده اند.
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شورای امنیت سازمان ملل: افغانستان به همکاری های دوامدار جامعه ی جهانی نیاز دارد

اشرف غنی: بین نهادهای امنیتی هماهنگی به وجود آید

طالبان 12 ماین روب را در هلمند به قتل رساندند

مجلس نمایندگان:
به نامزد وزیران دو تابعیتی رای اعتماد نمی دهیم 

تابعیت دوم؛
 گریزگاِه امن وزیران

دارای  وزیران  به  که  کرده اند  فیصله  مجلس  نمایندگان 
تابعیت دوگانه رای اعتماد ندهند. قرار شده که کمسیون های 
تحصیالت عالی و روابط بین الملل اسناد تحصیلی و تابعیت 
کنند.  تثبیت  را  آن ها  تابعیت  و  کنند   بررسی  را  نامزد وزیران 
به وزیران  دو  به هیچ وجه  نمایندگان  این تصمیم،  بر اساس 
وزیرانی   اساسی،  قانون  اساس  بر  داد.  نخواهند  رای  تابعیتی 
که برای رای اعتماد به مجلس معرفی می شوند، باید تابعیت 
افغانستان را داشته باشند و در صورت داشتن تابعیت دوگانه، 

اعضای مجلس صالحیت تأیید یا رد آن را دارد. 
 تابعیت دوگانه ی دیپلمات ها و مقام های بلند پایه ی حکومت، 
حال  در  می باشد.  افغانستان  جدی  و  دیرینه  بحث های  از 
کنسولی  مأموران  و  دولتی  بلند پایه ی  مقام های  اکثر  حاضر 
دولت افغانستان دارای تابعیت دوگانه می باشند. تصور غالب 
محکمی  تعهد  آن ها  که  است  این  تابعیتی  دو  مقام های  از 
برای  و تصمیمی  ندارند و چون خودشان عزم  افغانستان  به 
زندگی در داخل افغانستان ندارند، یارای ایستادن در روزهای 

سخت و دشوار افغانستان را نیز ندارند.
را  تابعیتی  دو  وزیران   تأیید  رد  یا  صالحیت  اساسی  قانون 
تابعیت  داشتن  است.  کرده  واگذار  نمایندگان  مجلس  به 
دوگانه ی وزیران شاید در جهان امر نادری باشد. از آن جایی 
که شمار زیادی از مردم افغانستان سال های گذشته به خاطر 
نابه سامانی های اقتصادی و سیاسی به کشورهای خارج مهاجر 
شده اند و تابعیت همان جا را گرفته اند، اکنون با برگشت دوباره 

به وطن، با موضوع »تابعیت دوگانه« مواجه گردیده اند. 
تعداد زیادی از شخصیت های سیاسی که حضور شان در کشور 
محسوس بوده و در کابینه های قبلی و کنونی در پست های 
دوگانه  تابعیت  دارای  کرده اند،  اجرا  وظیفه  دولتی  کالن 
نهادهای  و  مردم  از سوی  زیادی  انتقادهای  با  اکثرا  که  اند 
مدنی و سیاسی همراه بوده است. تابعیت دوگانه ی مقام های 
بلند پایه ی دولتی، دارای ابعاد منفی سیاسی و اداری می باشد. 
از نظر سیاسی کسانی که تابعیت کشور دوم را کسب می کنند، 
برای تعهد به منافع آن کشور سوگند یاد می کنند. یعنی این 
افراد ابتدا باید برای تعهد به منافع ملی آنان سوگند یاد کرده 
و تعهد نماید که در هر شرایط و در هرجا منافع ملی آنان را 
اولویت و تقدم  امر  دیگر  به آن نسبت به هر  پاس داشته و 

قایل شود.
تضاد  و  کشمکش  پهنه ی  سیاست،  پهنه ی  دیگر،  طرف  از 
کشورها  ملی  منافع  عرصه  این  در  می باشد.  کشورها  منافع 
همیشه در تضاد و تعارض با منافع ملی سایرین تعریف شده که 
دولت مردان و مقام های دولتی باید منافع ملی کشورهای شان 
تابعیت  که  وزیرانی  که  باید گفت  بنابراین،  نمایند.  تأمین  را 
دوگانه دارند و به پاسداری و ارجحیت منافع ملی کشور ثانی 
بر  مقدم  را  ثانی  کشور  منافع  و  کرده اند،   مصالح  یاد  سوگند 
ملی  منافع  برای  و  می دانند  افغانستان  ملی  مصالح  و  منافع 

کشور دومی کار و فعالیت می کنند. 
و  مالی  آشفتگی  و  فساد  سبب  موضوع  این  اداری،  نظر  از 
اداری در ادارات تحت رهبری آنان می شود. این اشخاص را 
بازپرس  مورد  به راحتی  نمی توانند  قضایی  و  عدلی  نهادهای 
قرار دهند و در مورد دارایی ها و درآمد های شان تحقیق نمایند. 
بارها اتفاق افتاده که وزیران  آغشته به فساد و دارای تابعیت 
دوگانه، پس از طرح دوسیه های فساد به کشورهای دیگر فرار 
کرده که نهادهای عدلی و قضایی نتوانسته آنان را محاکمه 

نمایند.
دولت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی فقط تا زمانی به 
مقام های آغشته به فساد دست رسی دارند و می توانند آن ها را 
مورد بازپرسی قرار دهند  که آن ها در داخل افغانستان باشند. 
اما تابعیت دوم مقام ها، خلوت امنی برای آن ها فراهم کرده 
است. وقتی دوسیه های فساد این مقام ها رو شوند و نهادهای 
فرار  دوباره  آن ها  بازپرسی  کنند،  به  اقدام  قضایی  و  عدلی 
می برند.  پناه  خویش،  امن  خلوت  دوم،  کشور  به  و  می کنند 
تجربه ی سیزده سال گذشته ثابت ساخته که این عده اراده و 
تعهد الزم برای خدمت به وطن را ندارند و حکومت و مجلس 

باید در گزینش آن ها در کابینه ی آینده، بیش تر دقت کند.

یکشنبه
23قوس
1393
سالسوم
شماره731

روزیادداشت

هادی صادقی



با  مبارزه  و  امنیتی  یاری  نیروهای  مأموریت  پایان  تا 
است.  نمانده  باقی  دیگر  روز  ده  از  بیش تر  تروریسم 
به  را  جنگش  مشروعیت  طالبان  که  بود  بهانه  ای  این 
خورد پیروانش می داد . پس از خروج نیروهای خارجی از 
افغانستان، مسئولیت تأمین امنیت تنها به دوش نیروهای 

امنیتی کشور )پولیس و اردوی ملی( می باشد. 
در شهرهای  طالبان  توسط  انتحاری  روزها حمالت  این 
هدف  یافته اند.  افزایش  کابل  به خصوص  و  بزرگ 
حمله های انتحاری  نیروهای امنیتی، نهادهای امداد رسان 
و مقام های بلند پایه ی دولتی می باشند و در هر حمله ی 
گرفته اند  قرار  حمله  هدف  که  کسانی  تنها  نه  انتحاری 
قربانی می شوند، بلکه تمامی کسانی که در معرض این 
حمالت قرار می گیرند، قربانی می شوند. روزی نیست که 
به  نشود.  نشر  طالبان  توسط  انتحاری  از حمله ی  خبری 
خطرناک  روز به روز  کشور  امنیتی  وضعیت  صورت،  این 
و  کار  برای  از خانه  و وخیم می گردد و هر شهروند که 
دوباره اش  برگشت  از  می شود،  بیرون  دیگر  فعالیت های 

به جمع خانواده، اطمینان ندارد.
است  کرده  جنگ  اعالم  مردم  با  رسمی  به طور   طالبان 
رسانه ها،  فعاالن  خبرنگاران،  به  اخیرش  بیانه ی  در  و 
جدید  ارزش های  از  که  کسانی  و  مدنی  جامعه ی 
در  این  از  پس  که  است  داده  هشدار  می کنند،  حمایت 
گروه  این  وحشیانه ی  اعمال  و  انتحاری  حمالت  محور 
انتحاری  افزایش حمالت  بیانه و  از  قرار خواهند گرفت. 
برای  تنها  طالبان  جنگ  که  می گردد  معلوم  گروه  این 
بر  این گروه  انتحاری  نیست. حمالت  قدرت رسیدن  به 
هنری-فرهنگی،  برنامه های  و  مراکز  خیریه،  نهادهای 

  در رستوران ها و کافه تریاهای شهر، شکل گیری 
دوستی های اجتماعی-گروهی و روابط نسبتا آزادتر 
و  سنت شکنی  نوعی  از  نشان  پسران،  و  دختران 
اضافه  می دهد.  اجتماعی  ستبر  تابوهای  از  عبور 
و  سانسور  دیوارهای  برداشتن  تَرک  این،  بر 
از  خاصی  گونه ی  شکل گیری  خود سانسوری، 
فرهنگ اجتماعی-مدنی و رشد تدریجی شکیبایی 
نظم  ظهور  دموکراتیک،  رفتارهای  و  اجتماعی 
فرهنگی-رفتاری و الگوهای بینش اجتماعی نسبت 
به جنسیت، غیرت و مفاهیم مردساالرانه- حد اقل 
در کالن شهرها، به ویژه کابل- و نمایان شدن تغییر 
بسته ی  و  سنتی  شدیدا  جامعه ی  یک  در  آهسته 
مذهبی در نتیجه ی جامعه پذیری سیاسی و الگوهای 
رفتاری نسل دانش آموخته ی شهر نشین می باشد که 
در عرصه ی عینی و فرهنگی در حال وقوع و تکوین 

تاریک  باورهای  و  مدنیت ستیزی  تفکر  ماهیت  نشان گر 
آن  برای  طالبان  که  جامعه  ای  می باشد.  گروه  این 
می رزمد، جامعه  ای است که در آن خبرنگار، فعال مدنی، 
تمامی  از  و  ندارد  جایی  روشنفکر  و  علم  اهل  نویسنده، 
دلخواه  جامعه ی  است.  خالی  زندگی  مدرن  الگوهای 
مدنیت  از  بیگانه  بزرگ  کتله ی  یک  از  متشکل  طالبان 
می باشد که باید پیرو مالهای متحجر باشند و مردم تنها 
به پیشه های مربوط دوره ی فیودالی مصروف باشند و از 

زندگی مدنی و مدرن چیزی ندانند.
 به این خاطر، طالبان با تمامی مظاهر مدنیت در ستیز اند 
تا بتوانند چنین جامعه  ای را تشکیل دهند و هنجاری های 
لباس  نگذارند که کسی  و  کنند  اعمال  را  بدوی  زندگی 
نماید.  هنری  فعالیت های  و  بشنو د  موسیقی  بپوشد،  زیبا 
برانند  سلطه  می توانند  جامعه  ای  چنین  در  تنها  طالبان 
و  تفکر  برای  بستری  می تواند  جامعه  ای  چنین  تنها  و 
اقتدار طالبانی باشد. جامعه  ای که  این ویژ گی ها را نداشته 
زمینه  ای  نمی تواند  و  ندارند  جایی  آن  در  طالبان  باشد،  
این جهت،  از  گردد.  آن  حاکمیت  و  طالبانی  تفکر  برای 
جنگ طالبان با مردم و زندگی مدرن می باشد و به همین 
خواهان  که  مردمی  زندگی  و  جان  طالبان  برای  خاطر، 
و  پیشرفته  آگاه،  می خواهند  جامعه ی  و  هستند  ترقی 

عاری از خشونت و تبعیض داشته باشند، ارزش ندارد. 
سوال این جاست که طالبان با چنین رویکردی می توانند 

در افغانستان دوباره به اقتدار برسند؟ 
دردناک  خاطره ی  افغانستان  مردم  که  است  این  پاسخ 
حاکمیت  زیستن  تحت  تجربه ی  و  داخلی  جنگ های 
با  را  دوره  آن  تفاوت های  و   دارند  را  طالبانی  تاریک 

می باشد.
که  مرجع  گروه های  می رسد  نظر  به   .6
قدرت مند ترین گروه های اجتماعی و عامالن سیاسی 
ریش سفیدان،  مذهبی،  رهبران  نظیِر  می باشند، 
رهبران سیاسی، بزرگان قومی، زورمندان و متنفذان 
اجتماعی-اقتصادی و... اکنون ، مانند گذشته، نمی توانند 
نقش و تأثیر شگرف جوانان را در عرصه های مختلف 
درک  این  به  عمل  در  گروه ها  این  بگیرند.  نادیده 
سیاسی رسیده اند که قلم، گفتار و فعالیت های مدنی 
و اهرم های دموکراتیک و مدنی دیگری که جوانان 
مروج  یک سو  از  بهره مندند،  گستردگی  به  آن ها  از 
نوع  بلیغ ترین  و  دموکراتیک  گفتار  شکل  موثر ترین 
می شوند  محسوب  جامعه  در  دموکراسی  گفتمان 
کنترول  در  روش  تأثیرگذارترین  دیگر،  سوی  از  و 
و ایجاد ترس و خودسانسوری در میان این گروه ها 

و  کرده  احساس  به خوبی  اخیر،  سال  سیزده  مزایای 
می دانند. آن چه که طالبان می خواهند، هرگز برای مردم 
تجربه  این  به  مردم  و  نیست  تحمل  قابل  افغانستان 
متحجر  و  سیاه  حاکمیت  دیگر  تحت  که  است  رسیده 
جهانی  تجربه ی  و  شرایط  نیز  و  نکنند  زندگی  طالبانی 
مدنیت ستیز  و  تاریک  حاکمیت  دوباره ی  برگشت  برای 

طالبانی زمینه ندارد.
با  ستیز  و  خشونت ورزی  رویکرد  از  استفاده  با  طالبان 
ارزش های جدید، آخرین تالش خویش را برای رسیدن 
به قدرت انجام می دهند و این آخرین رویکرد این گروه 
در  است.  زندگی  آرام  فضای  و  امنیت  زدن  برهم  برای 
نهایت، طالبان با این رویکردها هر روز تنفر بیش تری از 
ماهیت خویش  حاصل می کنند و مردم ماهیت ضد بشری 
این گروه را بیش تر از گذشته درک خواهند کرد. آن چه 
که از رویکرد خشونت آمیر و رویا رویی این گروه با مردم 
غیرمذهبی  مشروعیت  که  است  این  ماند،  خواهد  برجا  
و مردم  افغانستان است  اکثریت مردم  نزد  در  این گروه 
این قدر هم احمق نیستند که اعمال ضد انسانی و بشری 

این گروه را تشخیص ندهند.
 اگر بخشی از مردم به خاطر ناآگاهی، طالبان را پرچم دار 
کشور  سرتاسر  در  مردم  از  بزرگی  بخش  می دانند،  دین 
بیش تر  را  زندگی  فضای  طالبان  اگر  متنفرند.  طالبان  از 
که  را  انتحاری  حمالت  و  بسازند  تنگ  مردم  بر  این  از 
ماتم  روز  هر  و  می گردند  قربانی  ملکی  افراد  آن   توسط 
به خانه های مردم تحویل می دهد، گسترش دهد. روزی 
فرا خواهد رسید که این مردم به پا خیزند و برای نابودی 

این گروه مبارزه کنند.

می باشد. این گروه به خوبی دریافته اند که نفوذ، پایگاه 
و قدرت اجتماعی آنان که بزرگ ترین مرجع منزلت 
سیاسی-اجتماعی شان می باشد، می تواند با افشاگری، 
و  مدنی  مخالفت های  شدن،  رسانه ای  گزارش دهی، 
آگاهی دهی جامعه توسط جوانان در رسانه ها به شدت 

مورد خدشه و چالش قرار گیرد.
با همه ی این خوش بینی ها، هنوز زود است که از یک 
»انقالب اجتماعی-فرهنگی« سخن بزنیم. این روند 
نشانه هایی از یک تغییر تدریجی، محدود و خوش بینانه 
به  است که مطمئنا می تواند مبنای یک حرکت رو 
پاسبان  نظام سیاسی  آید که چنان چه  به شمار  جلو 
ارزش های دموکراتیک بماند و ثبات سیاسی و امنیت 
اقتصادی-فرهنگی تأمین گردد، تا یک دهه ی آینده، 
ما در آستانه ی تکوین یک انقالب اجتماعی-ذهنی و 

فرهنگی قرار خواهیم گرفت.
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فرجام جنگ طالبان با مردم

 به کجا خواهد رسید؟
تاالر  در  را  خویش  زیرپوشی  ساله   ۱6 انتحاری بچه ی  آن  آن که  از  بعد 
این گیجی  اندکی گیج شد.  دولت دار  آقای سر  کفاند،  استقالل  لیسه ی 
البته  شد.  فزون  کمی  شهر،  زمستانی  و  سرد  هوای  همکاری  با  اندک، 
آقای  به روی  باز است. دری که  بندگان  به روی  دِر رحمت  همیشه یک 
سر  بود.  انفجار  این  زخمیان  انتقال  محل  خبر  شد،  باز  ما  دولت دار  سر 
ریاست  معاونان  مشاوران  کمیته ی  دامان  به  دست  ما  معزز  دولت دار 
باید به عیادت زخمیان  جمهوری شد و آن ها یک صدا مشوره دادند که 
بروند. سر دولت دار عزیز کشور، کمربند همت را به زانوی خویش بست 
و رفت به شفاخانه ی ایمرجنسی! گفته می شود که یکی از روان شناسان 
قوه ی  تناسب  به  قدرت مند  آدم های  که  کرده  ادعا  اخیراً  کشور  موفق 
جنگ  زخمیان  به خصوص  و  دیگران  احوال  و  حال  خویش،  هاضمه ی 
از  ادعا مثل شعارهای قبل  این  ما دیدیم که  اما  را می پرسند.  انفجار  و 
آقای  است.  میان تهی  و  پوچ  سیاسی،  کتله ی  یک  جمهور شدن  رییس 
یک  ارائه ی  با  و  پرسید  را  زخمیان  احوال  و  حال  محترم،  سردولت دار 
جمله ی زیبا، گیجی خویش را برطرف نمود. او گفت که »به هر قیمتی 
که شده، امنیت را در این کشور می آورم«. اما مرا که مدتی است معده ی 
مغزم درست کار نمی کند و غذای واقعیت ها را هضم نمی تواند، مانده ام 
این  قیمت،  به هر  معنای  آیا  معنا می دهد.  این »به هر قیمت« چه  که 
است که هر روز چند انتحار شهر کابل را بلرزاند و مردم باید صبر کنند تا 
آقای سر دولت دار ما، امنیت را به کشور بیاورد؟ من معنای به هر قیمت را 
نمی فهمم. اما یکی از مشاوران با ابراز تأسِف یکی از معاونان خوش وقت 
رییس جمهور گفت که شما می توانید به جای هر قیمت، کودکی را تصور 
کنید که یکی از پاهایش از زیر زانو قطع شده است. وحشت ناک است به 
نظر تان؟ کدام ما می توانیم کودک ۱۸ ماهه  یا دو ساله ی خویش را چنین 
تصور کنیم؟ من شخصًا جرأتش را ندارم. به هر صورت، خدا را شکر که 
فاقد  بر چهره ی  نشانه های خنده  تازه  فروکش کرد.  مقام معظم  گیجی 
روغنش مستولی می شد که غررررررررررم یک انتحار دیگر! گفتند کجا 
را زده؟ ندا آمد که حوالی گذرگاه است. گزارش ها نوشته کردند که ۱۴ 
نفر کشته شده، ده ها نفر دیگر زخمی اند. طالبان مسئولیتش را به عهده 
امنیت ملی اعالمیه ی مطبوعاتی صادر کرد که این حمله کار  گرفت و 
این  چرا  که  کرد  سوال  آمده  خدا زده  یک  است.  بوده  حقانی  شبکه ی 
امنیت ملی ما این قدر عالقه به شبکه ی حقانی دارد؟ هنوز کسی به این 
گفته شد  دیگر!  انفجار  گددددددددددم یک  که  بود  نداده  پاسخ  پرسش 
گفته  این  بار  داده.  قرار  را هدف  اردوی کشور  موتر حامل سربازان  که 
فوراً  که  کرده  و  دستور ساطع  دولت خراب شده  مزاج سرمزاج  می شود 
یک کمیته تشکیل شود. البته الزم نیست شما نگران این کمیته باشید؛ 
چون این کمیته، قرار است سفر چین را تنظیم کند و ربطی به افزایش 
حمالت انتحاری ندارد. گفتم که مزاج سر مزاج خراب شده و برای آبادی 
داده است. معمواًل  را  دوباره ی مزاج خویش، دستور جلسه ی اضطراری 
جلسات اضطراری وقتی دایر می شوند که مثاًل شما یک شاهزاده باشید، 
یک قصر داشته باشید، یک خوب آشپز جانانه داشته باشید و این آشپز 
لعنتی، اول صبح به شما لوبیای خام خورانده باشد و معده ی شما دچار 
ضعف تخنیکی شده باشد. در چنین  حالتی، ضرورت جلسه ی اضطراری 
مثل روز روشن، معلوم است. می دانم که در ذهن شما یک سوال خلق 
شده و آن این که هیچ شاهزاده  ای در دنیا وجود ندارد که لوبیای خام و 
پخته را تشخیص ندهد  و شاهزاده ها چون معمواًل طبع خوردن شان نازک 
تصوری  چنین  ما چطور  نمی خورند، پس  را  خام  لوبیای  است،  لطیف  و 
بکنیم؟ این سوال درستی است؛ اما استثنا وجود دارد. شاهزاده ی داستان 
ما فکر می کند که اسحاق نیکوتین است. اسحاق نیکوتین شخصی بود 
که زیر درخت سیب می خوابید، وقتی سیب از درخت کنده می شد و به 
هم  روی  می کرد.  کشف  را  جدیدی  قانون  یک  وی  می خورد،  سرش 
 رفته، وی در یک ماه سی قانون کشف می کرد. زمستان ها چون درخت 
سیب نداشت و اسحاق نیکوتین زیر درخت نمی خوابید، مدام با خودش 
کشفیات  و  اختراعات  تمام  آن  در  و  می کرد  برگزار  اضطراری  جلسه ی 
خویش را می شمرد. حاال شاهزاده ی داستان ما هم  چنین توهمی داشته 
البته قصد کدام اختراع یا کشف جدید را داشته  که لوبیای خام خورده، 
که  یا  می آیید  اضطراری  جلسه ی  به  دل تان  شده،  که  حاال  اما  است. 
اضطراری  جلسه ی  ضرورت  که  می خواهم  معذرت  من  البته  نمی آیید! 
ندارند.  ربطی  هیچ  به هم  دو  این  دادم.  ربط  روز افزون  انتحارهای  با  را 
خدا شاهد است اگر ما هم وکیل پارلمان شویم، فوراً از آن جلساتی دایر 
می کنیم که محکمه ی ویژه برای رییس جمهور دایر می کند. اما خوشا 
به سعادت رییس جمهور که با یک پارلمان فوق بی نظیر، هر روز ریاست 
می کند. شاید تنها خوبی پارلمان در این است که وقتی اوضاع مملکت 
ُگه در ُگه می شود، هستند چند نفری که نظری بر پارلمان می اندازند و 
از خویش می پرسند که نظر پارلمان در این اوضاع گالب به رو ُگه در ُگه 
چیست؟ سرپرستان را به مجلس فرا می خوانند یا با رییس جمهور طبق 

قانون برخورد می نمایند؟

خبرنگار ناراضی

جلسه ی اضطراری

هادی دریابی

ریشب حیدری
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دشمِن دشمنم،
 دوسِت من است

روی  با  همراه  شورشیان،  علیه  پاکستان  ارتش  عملیات 
این  میان  روابط  افغانستان  در  جدید  آمدن حکومت  کار 
دو کشور را تغییر داده اند؛ اما آیا این برای دوست شدن 

آن ها کافیست ؟ 
ارتش  رییس  شریف،  راحل  جنرال  که  زمانی  درست 
واشنگتن  از  هفته ای اش  یک  دیدار  جریان  در  پاکستان  
علیه  اقدام  زمینه ی  در  کشورش  »صداقت«  بر  داشت 
تمام شورشیان تأکید می کرد، سرتاج عزیز، مشاور امنیت 
نباید  پاکستان  که  گفت  مصاحبه ای  در  پاکستان   ملی 
شورشیانی را که تهدیدی علیه امنیت این کشور نیستند، 

هدف قرار دهد.
سرتاج  آن  به دنبال  و  پاکستان  خارجه ی  وزارت  هرچند 
عزیز خودش در مصاحبه ای با  نویسنده، گفته های منسوب 
بسیاری  بود.  شده  برمال  راز  اما  کرد؛  رد  را  خودش  به 
ضد طالبان  عملیات های  تحلیل گران  و  نویسندگان  از 
می کنند –  تعبیر  انتخابی  مسئله ی  یک  را  پاکستان 
شورشیان »خوب« بخشیده شده اند و در برابر شورشیان 

»بد« اقدام نظامی می شود. 
جامعه ی جهانی به رهبری ایاالت متحده، سال ها تالش 
را  پاکستان  امنیتی  قدرت مند  تشکیالت  که  است  کرده 
متقاعد سازد تا علیه طالبان افغانستان و شبکه ی حقانی 
اقدام کند، گروه هایی که بنا بر ادعاها در پاکستان پناهگاه 
دارند و نیروهای داخلی و بین المللی را در امتداد مرزهای 

افغانستان هدف قرار می دهند.
مایک مولن  که بعدا رییس ستاد مشترک ایاالت متحده 
ایاالت  سنای  خارجی  روابط  کمیته ی  حضور  در  شد، 
متحده در ماه سپتامبر ۲۰۱۱، در گفته ای که ظاهرا نشان 
از سرخوردگی او از ناکامی پاکستان در اقدام فوری ]علیه 
»بازوی  را  حقانی  شبکه ی  داشت،  افراطی[  گروه های 

واقعی « سازمان قدرت مند استخبارات پاکستان نامید. 
در  پاکستان  ارتش  عملیات  آغاز  زمان  از  حال،  این  با 
جون  ماه  اواسط  در  عضب(  )ضرب  شمالی  وزیرستان 
پاکستان  انتخابی  رویکرد  از  عمومی  برداشت   ،۲۰۱۴
تغییر کرده است. یکی  اندک  اندک  نسبت به شورشیان 
یک  اندرسون،  جوزف  جنرال  بیانیه ی  آن  نمونه های  از 
فرمانده ارشد نیروهای ناتو و ایاالت متحده در افغانستان  
است که شبکه ی حقانی »از هم پاشیده« و این عملیات 
»تالش های آن ها )در کابل( را به شدت مختل ساخته و 
باعث شده از مؤثریت توانایی آن ها در مدیریت حمالت 
در کابل کاسته شود«. سخنان تند شریف در جریان صرف 
شام در سفارت پاکستان در واشنگتن نیز به همان اندازه 
مهم است. وی در جریان سخنانش در سفارت پاکستان 
گفت: »این اشرار، این وحشی ها، با سرهای سربازان ما 
فوتبال بازی کرده اند و این صحنه هرگز از ذهنم بیرون 
فرماندهان  متوجه  بیش تر  او  سخنان  هرچند  نرفت«. 
بود  خراسانی   خالد  عمر  و  فضل اهلل  مال  مانند  طالب، 
و سربریدن های سربازان  که گستاخانه مسئولیت کشتار 

شبکه ی  که  حالی  در  می گیرند؛  برعهده  را  پاکستانی 
است؛  نکرده  پاکستانی حمله  امنیتی  نیروهای  بر  حقانی 
اما شریف نیت ارتش را واضح ساخت و اعالن کرد که 
»این )عملیات( علیه تمام رنگ ها است و استثنایی وجود 
ندارد، فرقی نمی کند که شبکه ی حقانی، تحریک طالبان 

پاکستان یا هر گروه دیگری باشد«. 
با این حال، سفر دو روزه و رسمی رییس جمهور اشرف 
غنی به اسالم آباد در ۱۴ و ۱۵ نوامبر، از جمله دیدار او از 
مقر ارتش پاکستان به عنوان فرصتی که در طول چندین 
یک  یا  افغانستان  دولت  رییسان  اختیار  در  به ندرت  دهه 
حکومت خارجی دیگر گذاشته شده است، دلیل دیگری 
مناسبت  به  گل  اهدای  از  جدا  بود.  خوش بینی  برای 
شورشیان  با  جنگ  در  که  پاکستانی  سربازان  از  یادبود 
با  غنی  مالقات  بودند،  داده  دست  از  را  جان های شان 

شریف از اهمیت باالیی برخوردار بود. 
حل  در  کشور  دو  که  بود  امیدوار  می توان  آیا  بنا براین، 
چالش هایی که توسط یک تعداد تروریست ها و شبکه های 
حقانی   شبکه ی  و  افغانستان  طالبان  به ویژه  ستیزه جو، 
تحمیل می شوند، نزدیک می شوند تا امنیت و ثبات را در 
مناطق مرزی میان افغانستان و پاکستان برگردانند؟ یک 
جاری  وضعیت  درک  در  اخیر،  تحوالت  از  اندکی  تعداد 

مهم اند.
وقتی سرتاج عزیز، مشاور امنیت ملی نواز شریف در پاسخ 
به پرسشی در مورد شبکه ی حقانی گفت که »پاکستان 
صدمه  ما  کشور  به  که  شورشیانی  ندارد  علیه  ضرورت 
نمی زنند، اقدام کند«، حکومت افغانستان برخالف گذشته 

پاسخ نیاندیشیده نداشت.
را در  نوامبر خود  انتحاری در ۲۳ ماه  وقتی یک مهاجم 
یک مسابقه ی والیبال منفجر کرد و حدود 6۰ تن را در 
کشت،  پکتیکا  شرقی  جنوب  والیت  یحیاخیل  والسوالی 
سال  چند  در  که  چیزی  نبرد،  یورش  پاکستان  به  کسی 
اخیر ریاست جمهوری کرزی اتفاق افتاده است. به جایش، 
ریاست امنیت ملی شبکه ی حقانی را متهم کرد؛ اما از نام 

بردن پاکستان خود داری کرد. 
افغانستان  مقام های  اکثریت  برای  پاکستان  گذشته،  در 
برای  را  حقانی  شورشیان  آی.اس.آی  داشتند  باور  که 
مقابله با نفوذ هند در افغانستان حمایت می کند، مترادف 
شبکه ی حقانی بود. در همین راستا، پاکستان استخبارات 
افغانستان را به پناه دادن به مال فضل اهلل، رهبر تحریک 
که  است  گفته  و  است  کرده  متهم  پاکستان   طالبان 
در  تا حمالت  اجازه می دهد  او  به  افغانستان  استخبارات 

داخل پاکستان را برنامه ریزی  و انجام دهد. 
سپتامبر  ماه  در  جدید  حکومت  که  زمانی  از  ظاهرا  
کشور  هردو  است،  آمده  کار  روی  کابل  در  جاری  سال 
خویشتن داری نسبی را پیشه کرده اند. با این حال، با در 
نظرداشت پیچیدگی منازعات دو جانبه در منطقه ی مرزی 
میان افغانستان و پاکستان، گذشته ی پر از دشمنی و سوء 

ظن و منافع هم گرا و واگرای دیگر بازیگران منطقه ای و 
بین المللی، هنوز خیلی زود است که پا از یک خوش بینی 

محتاطانه فراتر بنهیم.
اجازه  گذشته  »به  می خواهد  غنی  اشرف  که  وجودی  با 
ندهیم تا آینده را نابود کند« و عزیز امیدوار است بتوانیم 
در  موجود  واقعیت های  آییم«،  فایق  چالش ها  این  »بر 
صحنه همیشه بسیار متفاوت تر از بیانیه های رسانه ای اند. 
یک سناتور پاکستانی با یادآوری از روابط وخیم این دو 
همسایه در یک و نیم دهه ی گذشته، به  نویسنده گفت: 
»امیدواری ها مانند قلعه هایی از ریگ با حامد کرزی در 
کابل و پرویز مشرف در اسالم آباد، که زمانی یک حاکم 
قدرت مند ارتش بود، برپا شدند و فرو ریختند«. این سناتور 
که نخواست از او نامی برده شود، گفت، هنوز چندین مانع 
بر سر راه تفاهم میان دو طرف وجود دارند: »فکر دایمی 
پاکستان به محاصره ی هند، تشکیالت امنیتی این کشور 
را وادار می کند که از نایبانی چون شبکه ی حقانی استفاده 

کند تا در افغانستان امنیت داشته باشد«. 
پنتاگون در گزارش شش ماهه اش به کانگرس این کشور، 
در اوایل ماه نوامبر گفت: »شورشیانی که روی افغانستان 
و هند تمرکز کرده اند، به فعالیت های شان از پاکستان و 
به ضر ر ثبات در افغانستان و منطقه ادامه می دهند«. در 
کابل، غنی را به عنوان مرد توسعه و شگوفایی اقتصادی 
می شناسند. این امر که او در ماه نوامبر، پس از دیدار از 
جدید،  دهلی  به  سفر  به جای  سعودی،  عربستان  و  چین 
قابل  تغییر  به  برگزید،  را  اسالم آباد  به  روزه  دو  سفر 

مالحظه ای افکار کابل در مورد پاکستان اشاره دارد.  
با این حال، مهم ترین انتظار غنی از همسایه  اش این است 
که با نابود کردن شبکه های شورشی ای چون حقانی که 
حمالت  اکثریت  مسئول  است،  معتقد  افغانستان  طرف 
تروریستی در داخل افغانستان است، در بهبود امنیت در 
با  کشور جنگ زده اش کمک کند. جای تأسف است که 
وجود دادن اطمینان از سوی پاکستانی ها مبنی بر اقدام 
تروریستی  حمالت  از  تروریستی،  گروه های  تمام  علیه 
دوم  نیمه ی  در  است. صرف  نشده  کاسته  افغانستان  در 
نقاط  در  بمب گذاری  و  انتحاری  نوامبر، ۱۲ حمله ی  ماه 

مختلف کشور به وقوع پیوستند.
موفقیت تالش های اخیر پاکستان و افغانستان در زمینه ی 
بهبود روابط میان این دو کشور و ظاهرا از سرگیری روابط 
به  کشور –  این  ارتش  یا  پاکستان –  با  متحده  ایاالت 
به شمول  شورشیان،  تمام  علیه  اخیر  اقدامات  نتیجه ی 
زمان،  عین  در  داشت.  خواهد  بستگی  حقانی،  شبکه ی 
عدم  مورد  در  را  پاکستان شان  همسایه ی  باید  افغان ها 
در  پاکستان   طالبان  تحریک  رهبر  فضل اهلل،  مال  حضور 
خاک شان، راضی سازند. در هر صورت، احتماال نشانه های 
تازه ی حسن نیت با گذر زمان بر باد خواهند رفت و مانند 
گذشته زمینه را برای جنگ نیابتی جدید در منطقه مهیا 

خواهد کرد. 

بین المللی  نیروهای  مهلت حضور  پایان سال ۲۰۱۴-  امسال-  سپتامبر  در سی ام 
امنیتی  پایان خود می رسد و در کابل، توافق نامه ی  افغانستان به  امنیت  کمک به 
توافق نامه،  این  مفاد  مبنای  بر  امضا  رسید.  به  افغانستان  و  امریکا  میان دو دولت 
بخشی از نیروهای امنیتی ایاالت متحده در افغانستان باقی خواهند ماند. جزئیات 
البته هنوز دقیقًا معلوم نشده است؛ اما ظاهراً آن ها برای کنترول طالبان در مناطق 
کلیدی کشور، کافی خواهند بود، در صورتی که نکات کلیدی استراتژیک، مد نظر 

قرار گیرند. 
باید توجه داشت که روسیه با بسیاری از ماده ها و مفاد همکاری با ایاالت متحده ی 
حال،  این  با  نیست.  خشنود  زیاد  افغانستان،  در  ثبات  برقرای  مسئله ی  در  امریکا 
ارتباط به این مسئله، این است که حداالمکان این همکاری ها  موضع رسمی در 

لزومًا حفظ شوند. 
برای روسیه تنها این مسئله مهم نیست که هیرویین افغانستان وارد روسیه می شود، 
بلکه عماًل کنترول آن از طریق آسیای مرکزی، مهم تر است. در شمال افغانستان 
برون مرزی های  و  )ازبیک ها  طالبان  متحدان  و  بین المللی  تروریستان  ملیشه های 
قفقازی، اویغورها و دیگران( تا مرزهای تاجکستان و ترکمنستان رسیده اند. نباید از 
نظر انداخت که شرایط خیلی ساده است: ارتش در آسیای مرکزی )همه ی آن ها و 
از جمله ارتش ازبکستان به عنوان قدرت مندترین آن ها( قباًل در »جنگ باتگن« در 
جنوب قرغیزستان ثابت کردند که در »جنگ همگانی« علیه تروریسم، هنوز خیلی 
ضعیف اند. عالوه بر این، آن ها نیاز دارند تا خود را برای مقابله با گروه کوچکی از 
اکتریمیست ]افراط گرایان[ ازبکستان که در حال حاضر یک تهدید باالقوه به حساب 
می آیند، آماده کنند. در کنار این، ارتش در آسیای مرکزی از آن زمان ]جنگ باتگن[ 

تا هنوز چندان تقویت نشده است. 
حتا نمونه ی خیلی بارزتر که مایه ی ترس و نگرانی است و دولت مداران فعلی کابل 
ضعیف  هنوز  و  کوچک  گروه های  کردن  اداره  چگونه  بگیرند-  عبرت  درس  باید 
مربوط به »دولت اسالمی« )داعش( است که  امریکایی ها با هزینه ی مالی بزرگ 
آن ها را تأسیس کردند که امروز حتا ارتش عراق در رویارویی با آن ها عاجز مانده اند. 
این گروه، نه تنها سالح های خود را کنار نگذاشتند، که به ارزش ۲۰۰ میلیون دالر 
به قوت و  از بزرگ ترین شهرستان های عراق،  بانکی در یکی  از  نقد  طال و پول 

قدرت خود اضافه کردند. 
در نتیجه در یک دوره ی شدیداً بحرانی از شروع فعالیت های »دولت اسالمی« و 
پیشروی آن ها تا بغداد پایتخت عراق، اما بغداد به واسطه ی کمک های نظامی دیگر 
و از جمله »سپاه پاسداران« ایران، توانست نجات پیدا کند )دقیق همان طوری که 

تا حال رژیم شیعه مذهب بشار اسد در سوریه را نجات داد(.
آن ها ]رژیم ایران[ این کار را انجام دادند، نه به خاطر این که به امریکا کمک کرده 
باشند که خمینی رهبر مذهبی ایران آن   را »شیطان بزرگ« خوانده بود، بلکه به این 
خاطر که شیعه های عراق در زمان جنگ همکاری های زیادی را با ایران کردند. 
ضمنًا، یکی از دالیل سقوط عراق، تنش موجود میان مردم عراق بود. درست شبیه 
افغانستان: تضاد بین اقلیت سنی مذهب شمال و اکثریت شیعه مذهب جنوب عراق. 
جمعی  امنیت  پیمان  سازمان  تعهدات  چارچوب  در  می دانیم،  که  همان طور 
)ОДКБ( روسیه امنیت سه جمهوری آسیای مرکزی- قزاقستان، قرغیزستان و 
تاجکستان-  را کشور را تضمین کرد. روسیه یک سازمان خیریه در دست ندارد یا 
این که خیرخواهانه بخواهد این کار را بکند، ما بیش از حد به این کشورها نزدیک 
این خاطر، یک  به  اتباع کشورها(.  مهاجرت  از طریق  )از جمله  متصل هستیم  و 
وضعیت پیش بینی نشده ی فاجعه بار، بالفاصله روی روسیه تأثیر خواهد گذاشت. در 
ضمن، اصالحات در حال انجام در ارتش روسیه همگام با افزایش تحرک نیروهای 
نظامی و هماهنگی دایمی، به عنوان یکی از اهداف اصلی در راستای اتصال این 
نیروها برای مقابله با هر نوع بی ثباتی و تهدیدهای افراط گرایان اسالمی در آسیای 
مرکزی، در دست اجرا قرار گرفت. به منظور پیشبرد این مقاصد، فرمت های مختلف 
امنیت جمعی  پیمان  سازمان  چارچوب  در  سیاسی  جدید  راهکارهای  و  بین المللی 

سنجیده شدند. 
با درک چنین ضرورتی، روسیه برای حصول امنیت در حل این مشکالت، نه تنها 
امنیت خود، بلکه امنیت شرکای سیاسی خود در آسیای مرکزی را در مقابل منافع 
سایر بازیگران کلیدی جهانی و از جمله اتحادیه  ی اروپا، ایاالت متحده ی امریکا و 
جمهوری خلق چین، نیز در دستور کار قرار داده است. متأسفانه در حال حاضر، این 
نیروها از مأموریت اصلی و تصمیم گیری در بخش های دیگر و از جمله مرز روسیه و 
اوکرا ین، قدری سرگردان و آشفته شده اند. در کنار این  اما آن ها توانایی باالی مبارزه 
را از خود نشان داده اند و انتقادات کارشناسان نظامی روسیه را به خوبی پاسخ داده اند.

تهدید قدیمی و جدید
 امنیت در آسیای مرکزی؛ 
چالشی برای سیاست دفاعی

 و سیاست خارجی روسیه

افغانستان در نگاه

نویسنده: آندری کازانتسُیف، رییس مرکز تحلیل 
)МГИМО( دانشگاه وزارت خارجه ی روسیه

МГИМО منبع: وب سایت دانشگاه
بخش دوم

منبع: فارین پالیسی



نویسنده: داوود ختک
برگردان: حمید مهدوی
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هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزل تان در یافت کنید

شش ماهه
سه ماهه

یک ساله

USD $100شش ماهه

180$ USD یک ساله

Subscribe to Daily Etilaat Rozبرای ادارات دولتی و شرکتهابرای متعلمین و محصلین
750 افغانی

1300 افغانی
Months 25006 افغانی
4000Annual افغانی 2500 افغانی

یادداشت:  تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد. مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.

یک   شنبه23 قوس، 1393سال سوم شماره 731  

یادداشت های سخیداد هاتف

این داکتر  سپنتای ما را خدا آن قدر عمر دراز بدهد که آخر 
خسته شود و بگوید، »خدایا، سال ۱۴۵۰ شمسی شد، من 
که  گفته  آن  در  و  نوشته  مقاله  می شوم؟«  آزاد  وقت  چه 
طالبان  فرمانده  محسود«،  »لطیف  امریکایی ها  که  این 
حاکمیت  نقض  که  داده  تحویل  پاکستان  به  را  پاکستانی 
این که  دلیل  می گوید.  درست  البته  است.  افغانستان  ملی 
درست می گوید هم این است که حاال که داکتر سپنتا وزیر 
خارجه و مشاور امنیت و این چیزها نیست، حاکمیت ملی 
افغانستان هم نازدانه شده و هی صبح و شام نقض می شود 
و می گوید، مرا به خانه ی پدرم برسانید. سابق حاکمیت ملی 
ما این قدر نازدانه نبود. اگر امریکا می آمد و می گفت، »دل 
ما شده که کرزی را پنج سال دیگر هم رییس جمهور نگه 
داریم«، حاکمیت ملی ما اصال نقض نمی شد. می خواستند 
حاکمیت ملی ما را نقض کنند، اما هر چه زور می زدند، نقض 

نمی شد. چرا که حاکمیت ملی ما آن وقت شیر بود شیر.
مقاله ی  در  سپنتا  آقای  آمد.  یادم  برادر  گفتم،  شیر  راستی 
خود گفته که اگر یک وقت رییس جمهور کرزی به خاطر 
ناراضی« می گفت،  را »برادران  اخالقی طالبان  مالحظات 
شرم آور  واقعا  حاال  ولی  که  گفته  نبود.  ناموجه  چندان 
سیاسی«  »مخالف  آدم  را  بی وجدان  طالبان  این  که  است 
بگوید. من در این جا نیمه ابری و نیمه آفتابی شدم و معلوم 
مکتب  پیروان  ما  ظاهرا  یا غمگین.  که خوش حالم  نیست 
فرانکفورت این طور تصور می کنیم که برادر ناراضی به آدم 
نزدیک تر است تا مخالف سیاسی. یعنی اگر آدم یک خرس 
را برادر ناراضی خود بگوید، بیش تر مستوجب مالمت است 
تا این که کسی همان خرس را مخالف سیاسی خود بخواند. 
به زبانی دیگر، تصور کنید که کسی مرا ببیند که غیق غیق 
گریه می کنم و بپرسد که مرا چه شده و من جواب بدهم، 
»پولیس ترافیک با مشت به دهنم کوفت که پروا ندارد، اما 
گریه ام از این است که دستمال بینی خود را هم به کمرم 
زد«. گیچ شدید؟ منظور این است که آدم اگر بگوید برادر 
که  را  روزی  نیاورد  خدا  است،  خیر  طالبان  گفتن  ناراضی 
کسی آنان را مخالف سیاسی بخواند، شبیه همان مشت و 
از دستمال  نگو که  اما  بینی می شود. گریه بکن،  دستمال 
است،  مشت  کرده،  را سرویس  دهنت  آن چه  آمده.  دردت 
البته مشت یک خاصیت دارد که دستمال  ببرم.  بالیت را 
آدم  دهان  به  مشت  که  کسی  است  ممکن  ندارد.  بینی 
می زند، یادش رفته باشد که پیسه ی خود را درخانه بگذارد 
و آن را در مشت خود نگه داشته باشد. امکان دارد در هنگام 
مشت زدن آن پیسه از مشتش ساطع شود و در دهان آدم 
ولی  است،  بعیدی  احتمال  شود.  شیرین  آدم  کام  و  بیفتد 

امکان دارد. مشت است دیگر. ممکن است باز شود.

باد نمی آید، 
چارشاخت را به من 

بده!

شیوه ی گرفتن امتحان دانشگاه کابل؛
 ارزش یابی یا استعدادکشی

اگر معلمی پس از اندازه گیری و به دست آوردن اطالعات، کیفیت نتایج یا اطالعات به دست آمده 
را مورد توجه قرار دهد و به تحلیل آن بپردازد، گفته می شود که او عمل ارزش یابی را انجام داده 
توانایی  یادداشت کنیم،  را  نمره  این  و  بدهیم  نمره  توانایی کسی  به  مثال، هرگاه  به طور  است؛ 
با معیارهای  این نمره ها را تفسیر کنیم، یعنی آن ها را  اندازه گیری کرده ایم، ولی هرگاه  را  وی 
توانایی  بلکه  نداده ایم،  انجام  اندازه گیری  تنها عمل  دیگر  کنیم،  مقایسه  معینی  یا ضوابط  ویژه 
بر  است،  فرد  مورد  در  داوری  نوعی  ارزش یابی  پس  کرده ایم.  ارزش یابی  را  شاگردان  پیشرفت 

اساس اطالعات معتبر.
یکي  بلکه  نمي شود،  گواهي نامه خالصه  و صدور  دادن  نمره  به  تحصیلي،  پیشرفت  ارزش یابي 
از اهداف اصلي آن رفع نواقص یادگیري دانش آموزان است  و هم چنان کمکی است برای خود 

آموزگار در شیوه هاي آموزشي.
با توجه به گفته های فوق، می توان نتایج زیر را به دست آورد:

۱ - ارزش یابی فرایندی منظم و  سیستماتیک  است. بنابراین، به برنامه ریزی دقیق نیاز دارد.
۲ - ارزش یابی بیش تر یک فرایند کلی است تا جزئی؛ یعنی کل فرایند یاددهی- یادگیری را 

در برمی گیرد.
۳ - ارزش یابی همواره متوجه هدفی  است و هدف نهایی آن اصالح و بهبود فرایند یاددهی و 

یادگیری است.
امر  باره ی مطلوبیت یک  در  آن  اساس  بر  است که  معینی  نیازمند مالک های  ارزش یابی   - ۴

قضاوت می شود.
۵ - ارزش یابی در نهایت به نوعی عمل و تصمیم گیری می انجامد.

پس می توان گفت، امتحان نوعی ارزش یابی است که طبق اصول معینی انجام می شود و وسیله ای 
است برای توصیف و اندازه گیری تغییر رفتار دانش آموزان برای اهداف آموزش و پرورش و کمک 

به بهبود یادگیری آن ها.
عالقه ی  کاهش  همچون  تبعاتي  نگیرد،  صورت  مناسبي  و  صحیح  ارزش یابي  که  صورتي   در 
دانش آموزان/ دانشجویان، هدر رفتن سرمایه هاي مادي و انساني، افزایش نرخ مردودي و تکرار 
پایه، اختالل در رشد عاطفي دانش آموزان/ دانشجویان، از میان رفتن خالقیت و... را در پي خواهد 

داشت.
دانشگاه کابل یکی از دانشگاهای شهیر و معیاری دولت افغانستان است که از عمرش ۸۰ سال 
با شکایت  دانشگاه همواره  این  در  ارزش یابی  و  امتحان  گرفتن  متأسفانه شیوه ی  اما  می گذرد؛ 
دانشجویان همراه بوده است. دانشجویان می گویند، شیوه ی گرفتن امتحان در این دانشگاه نوعی 

استعدادکشی است تا ارزش یابی.
دانشجویان چه می گویند؟

به یک  دانشگاه بیش تر  آزمون  دانشگاه می گوید:  این  از دانشجویان  امین رسالت، یکی  محمد 
معما می ماند؛ در دانشگاه فرهنگ خودخوانی و مطالعه ی آفاقی موضوعی است که کم تر مورد 
اما هیچ کدام  اعتراف می کنند؛  به  آن  استادان و دانشجویان صادقانه  توجه است؛ موضوعی که 
حاضر نمی شوند در این راستا تقصیری را به گردن بگیرند . برای جبران این نقیصه، آنان راهی 
که به ترکستان می انجامد را در پیش می گیرند. برخی استادان برای وادارکردن دانشجویان به 
برای  نقطه حفظ شوند.  و  با کامه  منزل  دارند جزوه های درسی چون وحی  انتظار  جزوه خوانی، 
سمستر،  آخر  آزمون های  در  جا  خالی  پرسش های  باب،  این  در  دانشجویان  صداقت  آزمودن 
مناسب ترین گزینه است. استادان در زمان طرح پرسش با دقت تمام نقطه هایی را پیدا می کنند 
که برای دانشجو شباهت به گودال خاک پوشیده دارد. جای این نقطه  در پرسش ها خالی است و 
دانشجو در اثنای مواجهه با آن، از ذهن خداخبر استاد بی خبر است. در نهایت، از روی اجبار هرچه 
در ذهن آمد را می نویسند؛ ممکن واژه  ای مترادف با واژه ی مورد نظر استاد باشد؛ اما این واژه، مورد 
پذیرش استاد نخواهد بود. او شاید واژه ی »می نماید« خواسته باشد؛ اما دانشجو ممکن »می کند« 

بنویسد که در دایره ی قضاوت استاد نادرست است. 
رسالت می افزاید، گاهی ذکاوت و لیاقت دانشجو با خرد نویسی محک زده می شود. در پرسش های 
جاخالی، فضای کافی برای پاسخ نوشتن نیست و پاسخ نوشته شده ممکن از خط های تعریف 
شده ی ذهن استاد تجاوز کند. زمانی هم جاخالی های پی هم یک سوال، دست کم یک پاراگراف 
هفت تا ده سطری را در بر می گیرد که در این موارد بی تردید قلم دانشجو در وقت پرکردن آن ها 
خواهد لغز ید. این جاست که دانشجو از دید استاد نمره ی کامیابی نمی گیرد و بار منت استاد بر 
دوشش سنگینی می کند. دانشجویان برای گرفتن نمره ی کامیابی، مجبور اند  کامه ها و نقطه ها 
را پاراگراف به پاراگراف دنبال کنند. در نهایت می شود گفت که شیوه ی آزمون و طرح پرسش 
بی تردید یکی از عامل هایی است که فرصت مطالعه و تحقیق را از دانشجویان می گیرد که این 

خود قاتلی است برای استعدادهای دانشجویان.
این دانشگاه می گوید: آزمون، بر عالوه ی این که  داوود توانا، دانشجوی دانشکده ی روان شناسی 

وسیله ی ارزیابی میزان یادگیری از مواد تدریس شده در طول دوره ی تعلیمی و تحصیلی 
است، وسیله ی ارزیابی استعداد و توانایی مبنی بر سابقه ی مطالعه و کوشش های تعلیمی 
و تحصیلی نیز هست، یعنی نه تنها از میزان برداشت و حفظ نکات تدریس شده ی فعلی 
ارزیابی شود، بلکه از آن چه که یک فرد در طول تحصیلش دریافت کرده نیز ارزیابی شود. اما 
متأسفانه در سیستم ارزیابی دانشگاه های دولتی، آزمون ها نه تنها یک ارزیابی فرا سمستری 
نیستند، که حتا فرا چپتری هم نیستند؛ یعنی استادان به جای این که از میزان فهم دانشجویان 
امتحان بگیرند، از میزان درگیریی آنان با عبارات کالسیک و غیر دستوری جزوه ها امتحان 
می گیرند. در این صورت، دانشجویان برای اثبات استعدادشان به دنبال عکس برداری ذهنی از 
ساختار ناجور جمالت می روند، نه این که تالش کنند موضوعات مورد بحث دوران تحصیل 

را بفهمند!
این  در  استعدادها  تشخیص  و  ارزیابی  سیستم  دامن گیر  که  عمده ای  مشکل  بنابراین، 
بیش تر  ارزیابی  شیوه ی  که  است  مسئله  همین  دقیقا  می شود،  تحصیلی  سازمان های 
عبارت گرا ست تا این که مفهوم گرا باشد.  چنین شیوه ی ارزیابی به نوعی استعداد ها را در خفا 
انرژی ذهنی دانشجو به عکس برداری واژه های جزوه های  قرار می دهد و همه ی افکار و 

درسی هدر می رود.
اخذ  پروسه ی  می گوید:  داشگاه  این  اجتماعی  علوم  دانشکده ی  دانشجوی  کریمی،  عزیزه 
امتحانات در دانشکده ی آن ها فاقد یک روش و قانون مشخص  می باشد. رابطه ی »ارباب-

رعیتی« که بین دانشجو و استاد دانشگاه برقرار است، عامل دیگری است که هیچ دانشجویی 
به خود جرئت داده نمی تواند که بر خالف روش امتحان گیری برخیزد و نقد کند. وی می گوید، 

وزارت تحصیالت عالی هیج نظارتی بر چگونگی طرح سوال استادهای دانشگاه ندارد.
استاد ان  بعضی  می گوید:  دانشگاه  این  ژورنالیزم  دانشکده ی  دانشجوی  سلطانی،  معصومه 
سوال های امتحان را می خواهند طوری طرح کنند که دانشجویان دقیق ندانند که منظور 
از این پرسش چه بوده است. این جاست که ذهن دانشجویان جام  استاد به طور مشخص 
می ماند. این استاد ان به نوعی می خواهند دانشجو همیشه منت بار آنان باشد. وقتی می خواهیم 
در این مورد شکایتی درج کنیم، کسی نیست که صدای ما را بشنود. وزارت تحصیالت عالی 
می گوید که در هر دانشکده کمیته ای به نام کمیته ی امتحانات تشکیل داده است که این 

کمتیه صرف  در ورق تشکیل شده است و وجود ظاهری ندارد.
وزارت تحصیالت عالی چه پاسخی دارد؟

امتحان های  عالی می گوید که همه ی  وزارت تحصیالت  نوربخش، سخنگوی  عبدالعظیم 
دانشگاه ها طبق الیحه ی امتحانات مؤسسه های تحصیالت عالی گرفته می شود. این الیحه 
شامل کمیته هایی است که از چکونگی اخذ امتحان ها نظارت می کند  که از آن  جمله کمیته ی 
امتحانات است. وظیفه ی کمیته ی امتحانات عبارت است از  بررسی  نظم امتحانات، ارزیابی 
و تطبیق موادی که از جانب مراجع ذی صالح به آن ها سپرده می شود، مالحظه ی مطابقت 
سوال های هر مضمون با شرایط پیش بینی شده در این الیحه، ارزیابی و رفع شکایت در 

رابطه به برگزاری امتحانات و...
هرگاه دانشجویی از روند امتحان و از چکونگی طرح سوال ها شکایت داشته باشد، می تواند 

به این کمیته  مراجعه کند  و حق پایمال شده اش را دوباره به دست آورد.
دانشگاه کابل دارای بیش از ۱6 دانشکده می باشد که ساالنه از هر دانشکده ی آن حدود 
را در  دانشجو  بیش  پنج هزار   دانشگاه ساالنه  این  فارغ می شود که در کل  دانشجو   ۳۰۰
مقطع لیسانس فارغ می دهد. »پنج  هزار دانشجو«یی که برای اخذ گواهی نامه ی لیسانس، 
همه ساله مجبور اند  خود شان را در چوکات چنین امتحان هایی برابر کنند که از نتیجه ی آن 

راضی نیستند.

علی شیر شهیر
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هر  یا  جست وجو  خدای  ا نترنتی،  غول  گوگل، 
چیزی که نامش را می گذارید، یک شرکت موفق 
امریکایی است که برای هر سوال کاربر یک پاسخ 
آمار سال  اساس  بر  دارد.  در چنته  و کامل  جامع 
میلیارد  این شرکت، 60  میالدی، سرمایه ی   2013
در هر  بدانید،  است  است. جالب  برآورد شده  دالر 
سایت  این  در  جست وجو  هزار   40 حدود  ثانیه 
صورت می گیرد و همین باعث شده  یک شرکت 
موفق باشد و افراد زیادی آرزوی کار در آن را داشته 

باشند.
دو نابغه ی کامپیوتر به نام های »سرگئی برین« و 
»لری پیج« با ایده ی »سازمان دهی اطالعات دنیا«، 
چنین وب سایت جامع و عظیمی ساختند و شدند 

یار و همراه همیشگی کاربران ا نترنت.
و  نکرد  بسنده  خود  داشته های  به  شرکت  این 

شرکت های دیگری همانند یوتیوب،
Inc.، Keyhole، DoubleClick 

و  می شناسیم(  اِرت  گوگل  نام  با  )اکنون 
  GrandCentral)Google Voice
جامع تر  و  بزرگ تر  و  کرد  نیز خریداری  را  کنونی( 

شد.
 

9. گوگل نامش را از تایپوگرافی گرفته 
است 

واژه ی »گوگل« اکنون به عنوان یک فعل شناخته 
در  اطالعات  آن، »جست وجوی  و مفهوم  می شود 
گوگل«  جست وجوگر  موتور  از  استفاده  با  ا نترنت 
به طور  میالدی   1996 سال  در  واژه  این  است. 
از    David Koller  .شد خلق  تصادفی 
سرگئی  و  پیج  لری  همراه  به  استنفورد  دانشگاه 
این که  بر  عالوه  که  بودند  واژه ای  به دنبال  برین 
خود  در  هم  تکنولوژی  از  نشانی  بماند،  یاد  در 
اندرسون«  »شان  زمان،  آن  در  باشد.  داشته 
پیش نهاد  را    )10100(  googolplex واژ ه ی
بود.  اطالعات  زیاد  حجم  نشان دهنده ی  که  داد 
پیج پیش نهاد کرد که نام را باید کوتاه کنند و به 
واژه ی googol  رسیدند. اندرسون هنگامی که 
می خواست این دامنه را ثبت کند، به اشتباه آن را 
به  تصادف،  همین  و  نوشت    google.com
اقبال بلند گوگل انجامید و Google  متولد شد. 

مشابه  دامنه های  همه ی  8. گوگل 
Google را خریداری کرده است

شرکت گوگل آینده نگری جالبی دارد. آن ها همه ی 
دامنه های  مشابه گوگل را خریداری کرده اند تا اگر 
داشت،  تایپی  اشتباه  گوگل  نام  تایپ  در  کاربری 
باز هم به خود گوگل دات کام هدایت شود. شاید 
برای تان جالب باشد بدانید، Google  بیش ترین 
میزان خطای تایپی را دارد. به طور مثال، رایج ترین 
  Googel گوگل،  نوشتن  هنگام  تایپی  غلط 
بار  میلیون   5 از  بیش  ماه  هر  واژه  این  است. 
سرچ می شود. گوگل هم چنین دامین  466453 را 

را  نیز که معادل های رقمی حروف گوگل هست  
خریداری کرده است. از دیگر دامنه هایی که  گوگل 
 googel maps، به   می توان  است،  خریده 
 googel و   googel translate

adsense اشاره کرد.

که  دارد  بلند  بالن  پروژه ی  7. گوگل 
در  را  دنیا  ا نترنتی  دسترسی های  همه ی 

آن گنجانده است
با این که همیشه گفته می شود که در عصر ا نترنت 
که  است  این  واقعیت  اما  داریم،  قرار  فن آوری  و 
دوسوم جمعیت دنیا هنوز به دنیای مجازی و ا نترنت 
 Project« دسترسی ندارند. بالن گوگل به نام
بالن  این  مأموریت  می شود.  شناخته   »Loon
و  بزند  گشت  فضا  حاشیه ی  در  که  است  این 
مهیا سازد. هر  برای همه  را  ا نترنت  به  دسترسی 
بالن می تواند تا بیش از یک هزار کیلومتر را تحت 
پوشش ا نترنت قرار دهد. این پروژه در سال 2013 
میالدی به طور موفقیت آمیزی انجام شد و 30 بالن 
در نیوزیلند به آسمان فرستاده شدند. در جون سال 
برازیل  را در  2014 میالدی هم گوگل همین کار 
تلنگر اساسی برای  این می تواند یک  تکرار کرد. 
شرکت های ارائه دهنده ی ا نترنت باشد که به جای 
فکر  به  گران قیمت،  زیرزمینی  فایبری  کیبل های 

روش های دیگر باشند.

6. گوگل کارمندان خود را با مزایای زیاد 
استخدام می کند

»بهترین  عنوان  به  را  گوگل  فورچون،  مجله ی 
این  البته  کرد.  معرفی  کردن«  کار  برای  شرکت 
نخستین بار نیست و 8 سال پیاپی است که گوگل 
در ردیف بهترین شرکت ها برای کار کردن معرفی 
اشمیت  اریک  به نام  اجرایی گوگل  مدیر  می شود. 
کردن  خوشحال  برای  جالبی  برنامه های  همیشه 
کارمندان دارد. گوگل ساالنه یک صد هزار دالر به 
کارمندان خود می پردازد. در کنار آن، گوگلی ها از 
انواع  رایگان،  دیگری همانند غذای  متعدد  مزایای 
اسنک و نوشیدنی رایگان، آرایشگاه و اصالح موی 
رایگان و اجازه ی آوردن حیوانات خانگی به دفتر را 

نیز دارند.

پرشکوه  بسیار  گوگل  اصلی  5. دفتر 
است

چشم انداز  با  کالرا  سانتا  در  گوگل  اصلی  دفتر 
میلیون   3.1 بنا  این  اندازه ی  دارد.  قرار  کوهستان 
فوت مربع است و ساخت آن در سال 2015 میالدی 
تکمیل خواهد شد. اما تا پیش از این که این پروژه 
کامل شود، این سایت امکانات ویژه ای نیز دارد که 
از جمله می توان به نمونه ی دوم T-Rex  به نام 
باغچه ی اختصاصی  باغ و  یا  اشاره کرد.   Stan
  The Google Garden خودش را دارد و
نامیده می شود. این باغچه انواع مجسمه ها را قرار 

است در خود داشته باشد.

گوگل  ذخیره ی  سیستم  4. نخستین 
گیگابایت   40 فقط  و  بود   Lego در 

ظرفیت داشت
خیلی عجیب است نه؟ اما واقعیت دارد. نخستین 
انبار ذخیره سازی گوگل فقط به اندازه ی یک آی پد 
گنجایش داشته است. گنجایش اصلی گوگل که 
Jen-  در مرکز مهندسی Octagon اکنون در

Hsun Huang  قابل مشاهده است، در زمان 
خود به عنوان یک سوپرماشین شناخته می شد که 
الگوریتم  است.  داشته  ظرفیت  گیگابایت   4 فقط 
پروژه ی خاصی در چندین کامپیوتر در  آن تحت 
دانشگاه استنفورد نوشته شده است. بسیار عجیب 
در خشت های  گوگل  درایوهای  دیسک  که  است 
لگو قرا داشتند و محفظه ی آن به راحتی از هم باز 

می شده است.

3. گوگل برای خالی بودن زمین هایش، 
بز استخدام می کند

گوگل بسیار دوست دارد که در مکان های سرسبز 
و  چمن ها  این که  برای  اما  باشد.  داشته  دفتر 
باشند،  کوتاه  همیشه  محدوده  این  علف های 
رها  محوطه  در  را  آن ها  و  می خرد  هم  بزهایی 
 Grazing می کند تا بچرند. گوگل با کالیفرنیا

قراداد دارد تا 200 گله   بز برای آن ها ارسال کند.

رسیده ی  ثبت  به  و  اصلی  2. شعار 
گوگل این است: »شرور نباش!«

شرور نباش، شعار رسمی شرکت گوگل است که بر 
سر خالق آن اختالف نظر وجود دارد. برخی از منابع 
خالق آن را پاوول بوچت که رهبر تیم نرم افزاری 
جی میل بود، می دانند و برخی خالق آن را امیت 
پاتل، مهندس گوگل می دانند. گوگل این شعار را 

نوعی الگوی اخالقی خود می داند.

برای  گوگل  جست وجوی  1. نوار 
می تواند  جست وجو  از  بیش تر  کارهای 

استفاده شود
جست وجو  باکِس  فقط  گوگل  جست وجوی  نوار 
انجام  کارها می توانید  نوار خیلی  این  در  نیست. 
یا به  بنویسید،  دهید. به طور مثال، معادله در آن 
برای  حتا  یا  واحد،  تبدیل  ماشین حساب،  عنوان 
با  حتا  کنید.  استفاده  آن  از  خود  مشکالت  حل 
جدول  برای تان  گوگل  غذایی،  مواد  نام  نوشتن 
با  می دهد.  نمایش  را  خوراکی  آن  غذایی  ارزش 
نوشتن define: و سپس کلمه ی مورد نظر در 
مقابل آن، مفهوم لغوی و تشریحی آن را برای تان 
 zerg rush عبارت  وقتی  می دهد.  نمایش 
رادر نوار تایپ کنید، یک سری صفر و یک می آیند 

و همه ی صفحه را پاک می کنند.

6

بگو مگو از

کابل کم کم به سرزمین ارواح تبدیل شده است. آدمی را، نه 
صبح صادق و نه شام تاریک، یارای گشت و گذار در کوچه ها 
و جاده های مزدحم این شهر است. خیلی اگر جرأت کنی، با 
هزار دلهره و ترس، معمواًل در ساحاتی گشت و گذار می توانی 
که ضریب ناامنی در این ساحات نزدیک به صفر است. رستورانت ها، قمارخانه ها، مراکز 
فرهنگی، مساجد، بازار، محیط کار، ادارات، ساحات نظامی، خانه و باالخره همه جا بوی 
ناامنی، خون و جنازه می دهد. من هر وقت پایم را بیرون خانه می گذارم، امید بازگشت به 
خانه را از کف می دهم. در هر قدم، صدای انفجار و جسدهای نیمه جان و بی جان می بینم؛ 
انگار دچار توهمم و هر ناآشنایی به نظر انتحاری و مخل امنیت معلوم می شود. فعاًل نه 
پای رفتن از این شهر است و نه پایانی برای این کابوس. همه چیز نگران کننده است. دولت 
وحدت ملی هم قصه اش مفت شد. بدی هایش دولت از شمارش بیرون شده است. عطش 
به سوی  بی کابینه  جدید،  دولت  است.  نکرده  فروکش  هنوز  سیاست مردان  قدرت خواهی 
است.  قدرت گیری  و  پیش روی  در حال  تاریکی  پیش می تازد. سپاه  به  نامعلوم  آینده ی 

وامانده ام چه کار کنم. آه زندگی، چه دشوار، چه سخت و چه بی مزه  در گذری!

تنها نشریه ی »ضرب  13 سال قبل در عصر تک صدایی 
می شد.  توزیع  افغانستان  در  و  چاب  پاکستان  در  مؤمن« 
حاال آن عصر به پایان رسیده است. فعال شاهد جامعه ی 
از دست آورد های  یکی  رسانه ها  تکثر  چند صدایی هستیم. 
نیز تهدید کرده اند. وقتی همه ی  را  این فصل است. طالبان نهاد های مدنی ورسانه ها 
مردم هدف و سوژه برای کشتن باشند، خون هیچ خبرنگاری رنگین تر از سرباز اردوی 
ملی، پولیس و مردم کوچه و بازار نیست. ما همه با هم هستیم. اگر با کشتن ما راحت 
می شوید، ما هر وقت برای مرگ آماده ایم  و از مرگ هیچ هراسی نداریم. اما مطمئن 

هستم که تفکر طالبانی دیگر در این کشور جایی ندارد.

در این که ناامنی  و بی ثباتی در افغانستان بیش تر از همه از 
سوی پاکستان مدیریت می شود  و اصلی ترین دلیل پاکستان 
برای ایجاد شورش، بحران »دیورند« است، کمتر کسی تردید 

دارد.
یک خط مرزی که صد و چند سال پیش، سرحد میان دو کشور را تشکیل داده است و 
دعوای بیهوده ی شماری بر سر یک »لوی افغانستان« خیالی، آرامش و زندگی را از مردم 

این سرزمین ربوده است و هر روز ما را به کام مرگ می فرستد. 
اگر »لوی افغانستان« و »پشتونستان« را بیش تر از یک افسانه بدانیم و در باره ی احتمال آن 
حرف بزنیم، در همین نگاه نخست مشخص است که نه اکنون و نه در دهه های آینده، هیچ 
قدرت نظامی سیاسی که بتواند این خیال واهی را به واقعیت بدل کند، وجود ندارد. نیروی 
نظامی پاکستان، یکی از بهترین ها در منطقه است و این کشور به روشنی از سوی امریکا 
و انگلیس حمایت می شود. جای تعجب است که با وجود این که همگان به این واقعیت 
پی برده اند که »آن سوی دیورند«، ملکیت بدون بازگشت پاکستان است، شماری هنوز به  

رویاپردازی های شان با بهای گزاف جان انسان های »این سوی دیورند« ادامه می دهند.
همان سان که هنوز کسانی هستند که خواب جغرافیای »خراسان بزرگ« و حقوق  بشر 
کوروش را می بینند و با خون آریایی طهارت می کنند، چالش اساسی و مرگ بار تر را همین 
دیورند طلب هایی خلق کرده اند که از داوود تا کرزی، امیدی برای شان نمانده است و گویا 
هنوز منتظر استند که عیسای مسیح می آید، احمدشاه ابدالی را احیا می کند و او با قتل عام 

پاکستانی ها، از »اتک« تا »کشمیر« را برای شان قباله خواهد زد.
همه ی ما می دانیم که »خراسان بزرگ«، »لوی افغانستان« و »پشتونستان« هیچ کدام در 
تعریف جغرافیایی بیش تر از یک رویا نیست  و نخواهد بود. تنها مسیر به هم پیوستن مردمان 
دو سوی مرزها، از یک سو ایجاد حوزه های فرهنگی مشترک و از سویی حسادت نکردن و 

سنگ نزدن به حوزه های فرهنگی مشترک است.
تا زمانی که »لوی« بازی ها ادامه داشته باشند، »خراسان« طلبی ها نیز فروکش نخواهند 
کرد، اما بهترین و درست ترین کار ممکن، این است که مسئله ی خط مرزی دیورند، به 
نظرخواهی میان مردمان دو کشور گذاشته شود و چه بسا نتیجه ی این نظرخواهی از همین 
اکنون مشخص است. شهروندان آن سوی مرز، هر بار که فرصتی گیر آورده اند، با صراحت 
گفته اند که عالقه  ای به پیوستن به یک کشور این چنینی را ندارند و من و میلیون ها همسان 
من در این سوی مرز نیز، آرامش همین جغرافیای کوچک را به صد »لوی افغانستان« بدل 
نمی کنیم و چه بسا، اگر این »لوی« خواهی ها پایان نیابند و ما قربانی خودخواهی و »کنجاره 
به خواب دیدن «های یک گروهک بی هدف شویم، روزی شاید این جغرافیا، نه »لوی« باشد 

و نه »افغانستان«!

این وعده های رییس جمهور غنی که می گوید  به هر قیمتی 
ده ها  و  می آورم  صلح  می کنم،  تأمین  وطن  در  را  امنیت 
وعده ی دیگر، چقدر خسته کن شده اند، حتا خسته کننده تر 
از انتخابات امسال. قتل رییس داراالنشای استره محکمه، 
امید  اردوی ملی در کابل فقط در یک روز،  بر موتر  انتحاری  انفجار بگرام و حمله ی 
زندگی در این شهر را به یأس تبدیل می کند. ما هم عادت کردیم که فقط حوادث را 

روزانه بشماریم تا این که روزی خودمان در انتحاری برابر شویم و تکه تکه شویم.
عجب روزگاری و عجب حکومتی !

م. خلیل اسیر

Shah Hussain Murtazawi

Musadiq Parsa

Arif Mohammadi









گروه طالبان، فعاالن مدنی و روزنامه نگاران را تهدید به مرگ 
کرده است. این اقدام طالبان یک هفته پس از پایان مأموریت 
نظامی آیساف صورت می گیرد. این نشان می دهد که طالبان 
تعریف خود از جنگ جاری را تغییر داد  و رویکرد تازه اش پس 

از خروج یا به قول خود شان  اشعال را، اعالم کرد.
آیا تعریف دولت از طالبان نیز تغییر خواهد کرد؟ یا باز هم دولت افغانستان گروهی را که به 

چنین صراحتی شهروندانش را تهدید می کند، »مخالف سیاسی« می داند؟

Daoud Naji9 واقعیت خیلی جالب در مورد گوگل

دکترین وحدت ملی قزاقستان



یک   شنبه23 قوس، 1393سال سوم شماره 731  7

رائول: رونالدو بهترين 
بازيکن تاريخ خواهد شد

الو: توپ طال بين مسي و 
رونالدو تقسيم شود

سوارز: راجرز بهترين گزينه 
براي ليورپول است

به  دیروز  مادرید،  ریال  افسانه اي  بازیکن  گونزالس«،  »رائول 
از  که  داشت  عنوان  و  پرداخت  رونالدو  کریستیانو  از  تمجید 
گذشته  هفته ی  که  رائول  می برد.  لذت  او  رکوردشکني هاي 
به صورت رسمی به تیم نیویورک کاسموس پیوست، دیروز در 
مصاحبه با »BBC«، در مورد اوضاع فعلی ریال مادرید و نیز 

کریستیانو رونالدو صحبت کرد.
وی گفت: »در حال حاضر رونالدو چند قدم جلوتر از سایرین 
است و اگر به همین روند ادامه دهد، به بهترین بازیکن همه ی 
تاریخ تبدیل خواهد شد. می دانم که مقایسه ی پله -  مارادونا 
و مسی - رونالدو همیشه وجود خواهد داشت؛ اما مشکل است 
که بگوییم کدام یک اول و کدام یک دوم و سوم هستند. با این 
حال، شکی ندارم که اگر کریستیانو به همین روند خوبش ادامه 
دهد، به بهترین بازیکن تاریخ بدل خواهد شد. او رکورد گولزنی 
من در لیگ قهرمانان را پشت سر گذاشت و می دانم که رکورد 
323 گول من در اللیگا را نیز خواهد شکست. اگر چنین شود، 

بسیار خوشحال خواهم شد«.
از کارلو آنچلوتی پرداخت و گفت:  ادامه به تمجید  رائول در 
بسیار خوبی  رابطه ی  و  است  بزرگی  بسیار  »آنچلوتی مربی 
بین بازیکنان و او وجود دارد. همین رابطه ی خوب باعث شده 
تا ریال مادرید به 19 برد متوالی دست یابد و چنین نتایج مثبتی 

کسب کند«.

است  معتقد  منچستریونایتد،  باشگاه  اسطوره ی  الو،  دنیس 
لیونل  و  رونالدو  کریس  بین  باید  امسال  طالي  توپ  که 
بهترین  عنوان   ،1964 سال  در  که  الو  شود.   تقسیم  مسي 
بازیکن اروپا را از آن خود کرد، مانویل نویر، دروازه بان بایرن 
اما  داد؛  قرار  ستایش  مورد  نیز  را  آلمان  ملی  تیم  و   مونیخ 
برای  بیش تری  شایستگی  رونالدو  و  مسی  که  است  معتقد 
کسب این جایزه دارند.  او معتقد است، امسال این دو ستاره 
برای  می توان  و  نداشتند  هم  به  نسبت  محسوسی  برتری 
اولین بار، توپ طال را به دو نفر داد. او به  سایت فیفا گفت: 
»هر دوی آن ها فوق العاده هستند؛ دو تا از بهترین بازیکنانی 
که تا به حال دیده ام. من به کسانی که می توانند رای بدهند، 
 حسادت نمی کنم؛ کسانی که سعی می کنند این دو را از هم 
بود. ما آن  جدا کنند. در دوره ی من، شرایط کامال متفاوت 
زمان دو بازیکن که  کامال در سطحی متفاوت از بقیه باشند، 
نداشتیم. نویر هم     دروازه بان فوق العاده ای است؛ یک قهرمان 
جهان اما این طور نیست که او با دو بازیکن معمولی رقابت 
داشته باشد. شاید  جالب باشد که توپ طالی امسال دو برنده 
داشته باشد؛ زیرا دشوار است که امسال مسی و رونالدو را از 
هم برتر دانست. هر دو فوق  العاده هستند و دیدن بازی شان 
گولزنی  ثبات  این  با  می توانند  این که  است.  هیجان انگیز 
کنند، فوق العاده است.   وقتی فکر می کنید که مسی با این 
قد و قامت، در هر دیدار با تکل های زیادی روبه رو می شود، از 
ته دل او را تحسین می کنم. البته  رونالدو هم بی نظیر است. 
را داشته اند. هر کدام  برنده شوند، شایستگی اش  هر کدام که 

هم برنده نشود، می تواند خودش را بدشانس  بداند«.

لوییس سوارز، مهاجم سابق لیورپول، معتقد است که برندان 
راجرز می تواند بار دیگر سرخ ها را به چمپیونزلیگ  برگرداند. 
گذشته ی  فصل  قهرمانی  نایب  عنوان  کسب  با  سرخ ها 
اما  داشتند؛  قهرمانان  حضور  لیگ  در  این فصل  برتر،  لیگ 
وجود،  این  با  کنند.  صعود  گروهی  مرحله ی  از  نتوانستند 
سوارز که یکی از عوامل اصلی رسیدن باشگاه  مرسی سایدی 
هم چنان  لیورپولی ها  که  است  معتقد  بود،  رقابت ها  این  به 
گفت:  خبرنگاران  به  او  باشند.    داشته  اعتماد  راجرز  به  باید 
»لیورپولی ها نباید از این که از گروه شان صعود نکردند، ناامید 
شوند. مهم ترین مسئله این بود که  آن ها این فصل بار دیگر 
در باالترین سطح فوتبال اروپا حضور داشتند. این می تواند 
آغازی دوباره برای آن ها باشد. بازگشت آن ها به چمپیونزلیگ 
به خاطر برندان راجرز بود. او بهترین گزینه برای بازگشت آن ها 
به این رقابت ها در فصل  آینده است.   آن ها باید مجوز حضور 
به دست  را هم  قهرمانان  لیگ  آینده ی  رقابت های فصل  در 
از  می آید؛  به  دست  چطور  سهمیه  این  نیست  مهم  بیاورند. 
لیگ یا قهرمانی درلیگ اروپا. حضور در چمپیونزلیگ نباید 
که  است  رقابت ها  جایی  این  زیرا  باشد؛  فصل  این  در  تنها 
هواداران  که  است  رقابت هایی  و  دارد  تعلق  آن  به  لیورپول 

انتظار دارند، لیورپول در آن حضور داشته  باشد«.

کاسياس: پنالتي را نميگرفتم،
بازي عوض می شد

تمجيد اسکولز از آکادمي پيشرفته ی سيتي

هروبش: نوير، 
کامل ترين دروازه بان همه ی اعصار است

فيليپه لوييز: 
اميدوارم چلسي به اتلتيکو نخورد

احتمال بازگشت فرناندو تورس به ليورپول

رکورد جديد و خيره کننده ی ريال مادريد

ونگر: هواداران بايد از آرسنال حمايت کنند

سرنوشت قهرماني
 در اسپانيا مشخص نيست

يونايتد، روبن را به بيل ترجيح می دهد

ایکر کاسیاس با مهار ضربه ی پنالتي بازیکن 
برد  بیستمین  به  ریال  تا  کرد  کمک  آلمریا 
یازدهمین  یابد. کاسیاس  متوالي خود دست 
پنالتی خود در اللیگا را در بازی جمعه شب 
مقابل آلمریا مهار کرد. او که در پایان بازی، 
از برتری 4-1 تیمش بسیار خوشحال بود، به 
خبرنگاران گفت: »وقتی پنالتی به نفع آلمریا 
اعالم شد، 2-1 جلو بودیم و اگر پنالتی را مهار 
نمی کردم و بازی 2- 2 می شد، همه چیز تغییر 
می بودیم.  شاهد  را  متفاوتی  بازی  و  می کرد 
پس از این صحنه، خیلی خوب واکنش نشان 

داده و دو گول دیگر زدیم.

در مجموع پیروزی دشواری را به دست آوردیم. 
بین دو نیمه در رخت کن با یک دیگر در این 
مورد که در سطح خودمان بازی نکردیم، حرف 
زدیم. در نیمه ی اول کمی هم شانس با ما یار 
بود. بازی های این چنینی را باید به هر قیمتی 
با پیروزی پشت سر گذاشت و رو به جلو نگاه 

کرد«.
 کاسیاس سپس در مورد جام جهانی باشگاه ها 
متفاوتی  مسابقات  »وارد  گفت:  چنین 
تورنمنتی  چنین  در  تاکنون  شد.  خواهیم 
حاضر نبوده ایم. امیدوارم سال 2014 را با یک 

قهرمانی شیرین به اتمام برسانیم«.

به  منچستریونایتد  اسطوره ي  اسکولز،  پل 
براي  سیتي  اقدامات  و  تالش ها  از  تمجید 
هفته ی  پرداخت.  پایه اش  تیم هاي  تقویت 
پیشرفته  مجموعه ی  یک  سیتی  گذشته 
فوتبال  آکادمی های  پیشرفت  برای  را 
کاپیتان  کرد.  افتتاح  پایه اش  تیم های  و 
عنوان  افتتاحیه  مراسم  در  کمپانی  ونسان 
و  فرهنگ  می تواند  مجموعه  این  که  کرد 
و  کند  تغییر  دچار  را  باشگاه  سیاست های 
به عنوان یک رقیب،  نیز گفت که  اسکولز 

از افتتاح این آکادمی نگران است.
دوستانم  با  و  بودم  کودک  »وقتی  گفت:  او 
صحبت  وقتی  می کردیم،  بازی  فوتبال 
شما  خرید  با  آن ها  اقدام  و  منچستریونایتد 
پیش می آمد، منچسترسیتی حتا یک گزینه 

هم در ذهن ما نبود. نیازی نبود که یونایتد 
ما را اغوا کند و به ما انگیزه بدهد. ما خودمان 

به سراغ آن ها می رفتیم.
خیلی  منچستر  چهره ی  و  گذشته  سال    30
هوادار  یک  عنوان  به  است.  شده  عوض 
یونایتد، نگران هستم. اگر بدون تعصب نگاه 
کنیم، باید بگویم که سیتی دست آورد بسیار 
بزرگی در زمینه ی تیم های پایه در منچستر 
به دست آورده و تأثیر زیادی روی بازیکن های 
جوان خواهند گذاشت. اوضاع تغییر می کند 
و نمی توان در مورد هیچ چیز مطمئن بود. 
بهترین  عنوان  به  یونایتد  جدید،  دوره ی  در 
پرورش دهنده ی استعداد، باید درک کند که 
با این شرایط، به دومین انتخاب بازیکن های 

جوان در شهر منچستر تبدیل خواهد شد«.

که  است  نامزدي  سه  از  یکي  نویر  مانویل 
توپ  بردن  شانس   2015 جنوری   12 روز 
دارد.   را  جهان  سال  بازیکن  بهترین  طالي 
بهترین  جزو  مدت هاست  ساله   28 نویر 
گذشته  سال  او  است.  جهان  دروازه بانان 
سه جام با باشگاه بایرن مونیخ  کسب کرد؛ 
آلمان قهرمان  ملی  تیم  با  امسال  تابستان 
جهان شد و بهترین فوتبالیست سال آلمان 
به  او که در شهر گلزن  کرشن  لقب گرفت. 
کسب  برای  باید  اینک  است،  آمده   دنیا 
 2014 سال  فوتبالیست  بهترین  عنوان 
رونالدو  لیونل مسی و کریستیانو  با  جهان، 

رقابت کند. 
هورست هروبش، مربی سابق این دروازه بان 
توپ طال حق چه  این سوال که  به  پاسخ 
کسی است را واضح می داند: »اگر من یک 
رای  داشتم، آن را قطعا به مانویل می دادم. 
فوتبالیست  بهترین  انتخابات  در  را  او  من 

جهان پیش تاز می دانم«.
که  هروبش  نظر  زیر   2009 سال  نویر 
است،  آلمان  ساله های   21 زیر  تیم  مربی 
اروپا  قهرمان  انگلیس   0 بر   4 شکست  با 
بوآتنگ،  زمان  سامی خدیرا، جروم  آن  شد. 
جزو  هم  اوزیل  مسوت  و  هودس  بندیکت 

آن تیم بودند.  بعد از سال 1996 و انتخاب 
یک  دیگر  اینک  یک بار  ماتئوس،  لوتار 
طالی  توپ  شدن  برنده  شانس  آلمانی 

جهان را دارد. 
فوتبالیستی که این جایزه که فیفا و مجله ی 
هستند  آن  اهداکنندگان  فوتبال«  »فرانس 
مربیان،  رای  اساس  بر  می کند،  دریافت  را 
نمایندگان  و  ملی  کاپیتان های  تیم های 
افزود:  هروبش  می شود.  انتخاب  رسانه ها 
نیستند،  دروازه بان  مسی  و  رونالدو  »چون 
آن ها  دارند.  امتیازی  و  برتری  مختصر 
به  تکیه  با  که  هستند  دارا  را  فرصت  این 
 توانایی های شان، نتیجه ی یک بازی را رقم 
بزنند. ولی مانویل نویر این فرصت را ندارد؛ 
نه در بایرن مونیخ و نه در تیم ملی آلمان. 
معیارهای  دروازه بانی  در  هم  البته  مانویل 
تنها  نه  او  است.  کرده  تعریف  جدیدی 
پشت خط عملکرد درخشانی دارد، بلکه در 
می کند.  ایفا  مهمی  هم  نقش  بازی سازی 
برای همین، غلط نیست اگر بگوییم که او 
با توانایی های فوتبالی اش، شاید کامل ترین 
هر  است.  در  اعصار  همه ی  دروازه بان 

صورت، او استحقاق توپ طال را دارد«.

سابق  و  چلسي  فعلي  مدافع  لوییز،  فیلیپه 
هم چنان  اتلتیکو  که  کرد  عنوان  اتلتیکو، 
تیم هاي  ترسناک ترین  و  قوي ترین  از  یکي 
همراه  به  گذشته  فصل  اتلتیکو  اروپاست.  
شکست  را  چلسی  شد  موفق  لوییز  فیلیپه 
داده و به فاینل لیگ قهرمانان صعود  کند. 
هم چنین آن ها موفق شدند در اللیگا باالتر 
شوند.  قهرمان  مادرید،  ریال  و  بارسلونا  از 
پرداخت  تیم سابق خود  از  به تمجید  لوییز 
اروپا  فعلی  تیم های  قوی ترین  از  آن ها  را  و 

خواهند. 

تیمی  »هیچ  گفت:  مارکا  با  مصاحبه  در  او 
بگیرد. آن ها  قرار  اتلتیکو  نمی خواهد مقابل 
گول  به راحتی  که  هستند  محکم  تیمی 
دست  از  بازیکن  شاید  چندین  نمی خورند. 
هستند.  آماده  هم چنان  ولی  باشند،  داده 
بود.  خواهند  تیمی  هر  برای  سختی  رقیب 
نکنیم ؛  زیرا  بازی  اتلتیکو  مقابل  امیدوارم 
شکست دادن آن ها آسان نیست، حتا کسب 
یک تساوی. ولی اگر قرار بگیریم، به خوبی 
ترک  را  زمین  پیروزی  با  تا  می شویم  آماده 

 کنیم«.

تا   2007 سال هاي  بین  که  تورس  فرناندو 
لیورپول  باشگاه  در  سمبول  یک  به   ،2011
هواداران  به چلسي،  رفتن  با  بود،  بدل شده 
مورینیو  ژوزه  کرد.  ناامید  خود  از  را  لیورپول 
دیروز در نشست خبری خود، خیال همه را 
راحت کرد و صراحتا گفت که تورس تحت 
هیچ شرایطی به چلسی باز نخواهد گشت. 
میالن  به  فصل  دو  اسپانیایی،  مهاجم  این 
قرض داده شده اما این باشگاه ایتالیایی قصد 
همین  به  و  دارد  را  تورس  با  قرارداد  فسخ 
که  کرد  تاکید  دیروز  مورینیو  که  بود  دلیل 
بازگشت تورس به چلسی غیر ممکن است 
و این بازیکن باید تیمی دیگر را برای ادامه 

فوتبالش پیدا کند.
داد  گزارش  دیروز  استار«   »دیلی  نشریه ی 
را  تورس  تا  دارند  قصد  لیورپول  مدیران  که 
عملکرد  بازگردانند.  آنفیلد  به  دیگر  یک بار 
ناامید کننده بالوتلی و ریکی لمبرت در خط 
لیورپولی ها را بر آن داشته تا در ماه  حمله، 
و  باشند  مهاجم  یک  جذب  فکر  به  جنوری 
به  تورس  که  نیست  ذهن  از  دور  ایده   این 

لیورپول بازگردد.
باشگاه اتلتیکو مادرید نیز یکی از جدی ترین 
تیم هایی است که خواهان به خدمت گرفتن 
معاوضه ی  قصد  آن ها  است.  شده  تورس 

چرچی و تورس را با باشگاه میالن دارند.

تعداد  آلمریا،  مقابل  پیروزي  با  مادرید  ریال 
هفته هاي صدرنشیني خود در تاریخ اللیگا را 
به 1000 رساند. مسابقاتي که از سال 1928 
پایه ریزي شد. ریال مادرید به اولین تیمی در 
 1000 رکورد  به  که  شد  تبدیل  اللیگا  تاریخ 
هفته   صدرنشینی رسیده است. کهکشانی ها 
تاکنون 32 بار قهرمان و 21 بار نایب قهرمان 
اللیگا شده اند و در این فصل، از هفته دهم 
و پس از برتری مقابل گرانادا، به صدرنشینی 
تا  که  ای  صدرنشینی  یافتند.  دست  اللیگا 

هفته 16 نیز تداوم خواهد داشت.
اختالفی  با  بارسلونا  مادرید،  ریال  از  پس 
دوم  صدرنشینی،  هفته   643 با  و  فاحش 
و  قهرمان  بار   22 تاکنون  تیم  این  است. 

نایب قهرمان اللیگا شده است.  نیز  بار   24
اتلتیکو مادرید با 254 هفته، بیلبائو با 164 
در  صدرنشینی،  هفته   154 با  والنسیا  و 

جایگاه های بعدی قرار دارند.
به  آلمریا،  مقابل  برتری  با  ریال جمعه شب 
یافت.  نیز دست  برد متوالی خود  بیستمین 
این تیم فردا راهی مراکش خواهد شد تا در 
جام جهانی باشگاه ها شرکت کند. در صورت 
برتری در دو دیداری که در این مسابقات در 
پیش دارد، ریالی ها به رکورد 22 برد متوالی 
خواهند رسید و درصورت کسب سه پیروزی 
دیگر، می توانند رکورد 24 برد متوالی کوریتیبا 
را شکسته و نام خود را در کتاب رکوردهای 

گینس به ثبت برسانند.

هواداران  از  آرسنال،  سرمربي  ونگر،  آرسن 
تیم شان  از  هم چنان  تا  خواست  تیمش 
حمایت کنند.  توپچی ها که موفق شدند برای 
پانزدهمین فصل پیاپی به مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان  راه پیدا کنند، در حال 
حاضر با 13 امتیاز اختالف نسبت به چلسی 
صدرنشین، در رتبه ی ششم جدول لیگ برتر 
آن ها  دارند.  شکست هفته ی گذشته ی  قرار 
از  گروهی  اعتراض شدید  با  استوک،  مقابل 
خواستار  که  روبرو شد  باشگاه  این  هواداران 

جدایی  ونگر از آرسنال شدند.    
اما سرمربی فرانسوی از این هواداران معترض 
خواست که برای کمک به تیم، ناراحتی شان 

گفت:  به  خبرنگاران  او  ندهند.  بروز  را  او  از 
»در کلمه ی طرف دار چه چیزی نهفته است؟ 
است.  همه چیز  گویای  خود  این  پشتیبانی. 
آرسنال  تاریخ  به  اگر  اما  ندارم،  انتظاری   من 
سال   18 این  در  ما  آن چه  به  و  کنید  نگاه 
به دست آوردیم، می بینید که رو به جلو  بودیم 
و باید به همین مسیر ادامه بدهیم. من 180 
بازی در لیگ قهرمانان مربی گری کردم. قبل 
در  چمپیونزلیگ  بازی  چند  آرسنال  من  از 
هر  که  نیستم  سیاست مدار  من  داشت؟ 
باشم. من دستمزد  اعتماد  هفته منتظر رای 
برسانم. من  پیروزی  به  را  تیمم  تا  می گیرم 

روی  کارم تمرکز دارم«.

کرواسي،  ملي  تیم  سرمربي  کوواچ،  نیکو 
و  بایرن  چلسي،  تیم هاي  که  است  معتقد 
یوونتوس، می توانند قهرمان لیگ هاي  داخلي 
کشورهاي شان شوند؛ اما از قهرمان این فصل 
اللیگا مطمئن نیست.  ریالی ها در حال حاضر 
تیم های  و  دارد  قرار  اللیگا  جدول  صدر  در 
بارسلونا و اتلتیکو مادرید  هم با فاصله ای اندک 
پشت سر این تیم قرار دارند. به همین دلیل، 
کوواچ احساس می کند جدال برای قهرمانی 
در اللیگا  هم چنان ادامه خواهد داشت.  او به 
سایت گول گفت: »انتظار یک رقابت سخت 
را در اسپانیا دارم. بارسا و ریال تا پایان فصل 
با هم رقابت خواهند کرد و  امیدوارم اتلتیکوی 
بماند.   کورس  در  بتواند  هم  مانژوکیچ  ماریو 
پیش بینی قهرمان در آلمان آسان است: بایرن 

مونیخ. در ایتالیا هم یوونتوس قهرمان سری 
 A  می شود و در انگلیس هم  چلسی از بقیه 

قوی تر است«.
کوواچ هم چنین در مورد رقابت بین مسی و 
رونالدو صحبت کرد و اعالم کرد که نمی توان 
به عنوان  نفر  را  بین آن ها، یک  از  به راحتی 
پاسخ  در  او  کرد.  معرفی  طال  توپ  برنده ی 
یک  کدام  می دهد  ترجیح  که  سوال  این  به 
باشد،  داشته  در  تیمش  را  بازیکن  دو  این  از 
گفت: »هر دو! کریس در یک سمت و مسی 
برای  در سمت دیگر. نمی خواهم بگویم که 
توپ طال به چه  کسی رای دادم. هر دوی آن ها 
در پست های شان بهترین هستند. البته باید 
را  تیم  بازیکن، یک  باشیم که 11  داشته  به 

می  سازند«.

لوییس  درخواست  به  منچستریونایتد 
نخست،  وهله ی  در  تا  دارد  قصد  فان خال، 
فان خال  بیاورد.  الدترافورد  به  را  روبن  آرین 
ملی  تیم  در  روبن  با  کردن  کار  سابقه ی 
در  بازی  به  نیز  روبن  و  دارد  را  هالند 
انگلستان بیگانه نیست. با این حال، بایرن 
این  جدایی  به  فراوان  احتمال  به  مونیخ 

نخواهد  راضی  خود  ارزشمند  فوق ستاره ی 
که  داد  گزارش  دیروز  اسپورت  توتو  شد. 
در  منچستری ها  دوم  گزینه ی  بیل،  گرت 
آن ها  این که  و  است  روبن  نیامدن  صورت 
از  بیش تر  بازیکن  این  برای  نیستند  حاضر 

45 میلیون یورو پرداخت کنند.

















Sundayشماره 731سال سوم23 قوس، 1393یکشنبه 14 December Year 03 Vol 731   

zaki.daryabi2@gmail.com  صاحب امتیاز و مدیرمسئول:  ذکي دریابي
معاون مدیرمسئول: حمیرا رسا

سردبیر: بشیر یاوری
دبیر خبر: نجیب اهلل نصیح                            

ویراستار: بسم اهلل محبت
صفحه آرا:  هادی دریابی

توزیع: مؤسسه جلوه
dailyetilaatroz@gmail.com :ایمیل

آدرس: کابل، کارته سه، سرک دهم 
قیمت: 10 افغانی

شماره تماس:0789645160

اطالعات روز: داکتر رنگین دادفر اسپتنا، 
کشور  ملی  امنیت  شورای  پیشین  مشاور 
در  تروریزم  با  مبارزه  استراتژی  می گوید، 
استراتژی  و  شده  مواجه  شکست  با  کشور 
او  نمی شود.  پیروز  تروریزم  با  مبارزه  کنونی 
گمان  استراتژی  این  مجریان  کرد،  تأکید 
می  کنند که متجاوزان سلطه طلب و حامیان 
تروریزم را با دادن تعویض، پول و تضرع در 
یک شب به فرشتگان صلح تبدیل می کنند.

از  کشورها  از  شماری  که  می گوید  اسپنتا 
خارجی  سیاست  ابزار  عنوان  به  تروریزم 
دیروز  را  اظهارات  این  او  می کنند.  استفاده 
در دور دوم نشست گفت وگوهای افغانستان 
این  در  کرد.  بیان  کابل  در  میانه  آسیای  و 
کشورهای  نمایندگان  از  شماری  نشست 
آسیای میانه حضور داشت که امروز نیز ادامه 
این نشست روی همکاری های  می یابد. در 
مواد  و  تروریزم  با  مبارزه  و  منطقه ای 

امنیت  پیشین  مشاور  می شود.  بحث  مخدر 
که  کرد  تأکید  نشست  این  در  کشور  ملی 
از  باید  میانه،  آسیای  کشورهای  شهروندان 
طالبان،  جهالت  برابر  در  خود  تمدن  و  دین 
القاعده، داعش، جنبش اسالمی ازبکستان و 

ترکستان شرقی دفاع کنند.
جنایات  تروریزم،  فقر،  عقب ماندگی،  او 
سازماندهی شده، جدایی طلبی و سلطه جویی 
منطقه ای و بین المللی را از تهدیدات جدی در 
برابر کشورهای آسیای میانه خواند و گفت 
که برای حل این مشکالت، شهروندان آسیا 
به یک استراتژی امنیت جمعی آسیایی نیاز 
الزم  اقدام های  راستا  این  در  باید  و  دارند 

صورت گیرند.
و  تالش ها  وجود  با  که  کرد  تأکید  اسپتنا 
جامعه ی  و  افغانستان  فراوان  قربانی های 
جهانی، متأسفانه افغانستان و منطقه کماکان 
و  تروریزم  جدی  تهدید  معرض  در  تنها  نه 
افراطیت قرار دارد، بلکه این تهدید به گونه ی 
روزافزون گسترش یافته است. او افزود، برای 
مبارزه با تروریزم باید به مرکزهای باز تولید، 
ایدیولوژیک و مرکزهای آموزشی تروریستی 

توجه شود.
و  هم گرایی  بدون  که  کرد  تأکید  اسپتنا 
فقر،  مشکالت  منطقه ای،  همکاری های 
در  جدایی طلبی  و  تروریزم  عقب ماندگی، 
منطقه حل نمی شوند. او افزود که کشورهای 
از  باید  منطقه برای حل چالش های موجود 

فرصت های فعلی استفاده کنند.

کرد  اعالم  کشور  مالیه ی  وزارت  روز:  اطالعات 
که اخیراً معاش شماری از کارمندان دولتی، مصارف 
اداره های دولتی پرداخت نشده و  اضافی وزارت ها و 
دولت توان پرداخت آن را ندارد. مسئوالن این وزارت 
از جامعه ی جهانی خواستند که در مدت هشت روز 
دیگر مبلغ پول کمک اضافی را در اختیار دولت قرار 

دهند.
در زمان جنجال های انتخاباتی حکومت دچار خالی 
پولی شد و برای پرداخت معاش کارمندان دولتی از 
جامعه ی جهانی ۵۳۷ میلیون دالر امریکایی درخواست 
کرد. حال مسئوالن وزارت مالیه اعالم کردند که تا 
کنون از این مبلغ پول، تنها ۱۱۷ میلیون دالر آن در 

اختیار دولت قرار داده شده است.
وزارت  این  خزانه ی  رییس  کوهستانی،  آقا  محمد 
باقی  جهانی  جامعه ی  اگر  گفت،  بخدی  به  دیروز 
این مبلغ پول را به زودی در اختیار دولت قرار ندهند، 
پرداخت معاش شماری از کارمندان دولتی و مصارف 
اضافی اداره  های دولتی، به بودجه  ی سال آینده واگذار 
می شود. اما او افزود که در حال حاضر وزارت مالیه در 

تالش حل این مشکل است.
او در ادامه افزود که معاش های شماری از کارمندان 
پرداخت  کشور  ولسوالی های  و  والیت ها  در  دولتی 

نشده است. کوهستانی گفت که مشکل اساسی تنها 
در پرداخت معاش های کارمندان دولتی نیست، بلکه 
ادار ه ها و وزارت های کشور مصارف روزانه و  تمامی 

جدا از معاش کارمندان دارند که باید پرداخت شود.
پرداخت  در  حاضر  حال  در  دولت  او،  گفته ی  به 
معاش های باقی مانده ی کارمندان دولتی و مصارف 
اضافی با مشکل روبه رو است. این در حالی است که 
شماری از اعضای مجلس نمایندگان دیروز از وزارت 
مالیه ی کشور خواستند که پرداخت معاش کارمندان 

دولتی را به بودجه ی سال آینده واگذار نکند.
رمضان بشر دوست، عضو این مجلس گفت که وزارت 
به  گذشته  سال های  مانند  را  دولتی  کارمندان  مالیه 
گروگان نگیر د و معاش های شان را اجرا کند. در همین 
از کارشناسان می گویند، در صورتی که  حال، برخی 
پرداخت معاش های کارمندان به بودجه ی سال آینده 

واگذار شود، بر این بودجه تأثیر منفی می گذارد.
بودجه ی سال  مالیه ی کشور طرح  وزارت  سرپرست 
نمایندگان  مجلس  به  گذشته  روز  را   ۱۳۹۴ مالی 
معرفی کرد. مجموع بودجه  ی ملی سال آینده، ۴۵۷.۸ 
میلیارد افغانی، معادل ۸ میلیارد دالر امریکایی در نظر 
گرفته شده که ۲۷۵ میلیارد آن عادی و ۱۸۳ میلیارد 

آن به بخش انکشافی اختصاص یافته است.

اسپنتا: 
استراتژی مبارزه با تروریزم شکست خورده است 

وزارت مالیه:
جامعه ی جهانی 117 میلیون دالر
 در اختیار دولت قرار داده است


