
شکاف ها میان طالبان افغانستان،
 فرصتی برای داعش

در سراسر منطقه ی ناامن جنوب افغانستان، شایعاتی در مورد یک دسته از جنگ جویان 
پیشین طالبان در گردش است که ادعای وفاداری به دولت اسالمی را کرده اند و گفته شده 
است که به خاطر به دست آوردن سلطه و نفوذ، با شریکان پیشین شان می جنگند. 
گزارش ها در مورد یک درگیری میان دسته های رقیب جهادی در ولسوالی دورافتاده ی 
کجکی در هلمند، در ماه جاری، به سرعت هیاهو ایجاد کرد. برخی از مقام های افغانستان 
گفتند که تهدید دولت اسالمی که به داعش نیز مشهور است، در افغانستان، بیش از یک 
هزار مایل دورتر از قلمرو اصلی شان، در حال افزایش است. اما مصاحبه ها با مقام های غربی 
و افغانستان همراه با اظهار نظرهای باشندگان محلی، طالبان و ستیزه جویی...
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3صفحه

مبانی و بسترهای تألیف دموکراسی در این دوره، اساسا ناشی و برخاسته از تحوالت، 
الزامات و شرایط داخلی افغانستان بود. مهم ترین عامل و پیش زمینه های این دوره در دو 

محور اساسی گره خورده بود:
تأثیر  به ویژه  آزادی خواه،  عناصر  و  و سیاسی مشروطه خواهان  فکری  مبارزه ی  نخست، 
مبارزات روشنگرانه و مجدانه ی مشروطه خواهان سوم؛ مانند غالم محمد غبار، عبدالرحمان 

محمودی و برات علی تاچ و دیگران.
دوم، تنش ها و رقابت های درونی خاندان سلطنتی  که انگیزه ی شاه را برای منزوی ساختن 
برخی از عناصر قدرت طلب و سرکش؛ مانند محمد داوود خان در جهت تغییر روند سیاسی، 
تقویت نمود. تدوین قانون اساسی جدید و سپردن قدرت اجرایی به دست چهره های خارج 
از خاندان شاهی، از یک سو مشروعیت، اقتدار و اتوریته ی شاه را مستحکم تر ساخت و از 
سوی دیگر، برای بیش از یک دهه، داوود خان و حلقات قدرت طلب و افراطی منسوب به 

اورا منزوی ساخت.
دهه ی دموکراسی پسا طالبان که از ابتدای قرن بیست و یکم و با آغاز حاکمیت حامد کرزی...

ظاهر شاه و حامد کرزی؛ دو تجربه ی افغانستان از دموکراسی 
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صفحه 2

سناریوی مرگ و ناامنی
 در والیت غزنی

توصیه  به ورزش 
باید »واقع گرایانه« باشد

معترضان :
 به سیاست تضرع با طالبان پایان داده شود
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داعش در آسیای میانه؛ 
آن ها وحشت می آفرینند و ما نباید نگران 

باشیم؟



سرپرست  نبیل،  رحمت اهلل  روز:  اطالعات 
این  که  می گوید  ملی  امنیت  ریاست  نامزد  و 
استخباراتی  سازمان های  سایر  به  نسبت  ریاست، 
کشورهای منطقه، بر گروه دولت اسالمی یا داعش 
توانایی  از  او  است.  بوده  »حاکم تر«  افغانستان  در 
امنیت ملی در برابر داعش گفت که یک دسته ی 
کوچک مربوط به داعش در والیت قندوز متالشی 

شده است.
مجلس  در  گذشته  هفته ی  پنج شنبه  روز  به  نبیل 
دارای  ابویوسف  نام  به  فردی  گفت،  نمایندگان 
در  را  داعش  از  کوچکی  گروه  استرالیا،  تابعیت 
با  ملی  امنیت  اما  بود؛  کرده  ایجاد  قندوز  والیت 
ردیابی  افراد وی را در قندوز بازداشت کرد. او افزود، 
سوریه،  در  ابویوسف  شدن شخص  کشته  از  پس 

دسته ی مربوط به وی در قندوز از هم پاشید.
اخیراً گزار ش هایی در مورد حضور هزاران خانواده ی 
والیت های  در  سیاه   بیرق های  با  خارجی  مسلح 
غزنی، هلمند، سرپل، زابل و فراه به نشر رسیدند. 
اعالم  پیش تر  پکتیکا  و  غزنی  محلی  مقام های 
کردند، 1050 خانواده ی مسلح خارجی در برخی از 
مناطق این دو والیت جابه جا شده اند و خودشان را 

مربوط به داعش خوانده اند.
مورد  این  در  ملی  امنیت  ریاست  سرپرست  اما 
در  سیاه  بیرق های  با  مسلح  افراد  اکثریت  گفت، 
فعلی  فرماندهان  فراه،  و  هلمند  چون  والیت های  
ناراض طالبان هستند. به گفته ی او، این افراد برای 
جلب توجه یا گرفتن بودجه   از گروه داعش، دست 

به چنین کارها می زنند.

پاکستان  حکومتی  مقام های  روز:  اطالعات 
بلندپایه ی  هیأت  یک  است  قرار  که  کردند  اعالم 
نظامی  آن کشور برای گفت و گو با مقام های دولتی 
گسترش  و  تروریزم  با  مبارزه  مورد  در  افغانستان 
این  زیاد،  احتمال  به  این کشور شود.  وارد  روابط، 
هیأت بلندپایه ی نظامی پاکستان امروز یا فردا وارد 

کشور می شود.
پاکستان  ارتش  عامه ی  روابط  رسانه های  دفتر 
این  رهبری  کرد،  اعالم  خبرنامه ای  نشر  با  دیروز 

فرمانده  جنجوعه،  خان  ناصر  جنرال  را  هیأت 
بر  داشت.  خواهد  بر عهده  پاکستان  جنوب   نظامی 
اساس این خبرنامه، اعضای این هیأت با مقام های 
و  کشور  دو  سرحدی  وضعیت  مورد  در  حکومتی 

مبارزه با تروریزم مالقات خواهند کرد.
مقام های حکومتی تا کنون در مورد این سفر چیزی 
عامه ی  روابط  دفتر  خبرنامه ی  در  اما  نگفته اند؛ 
ارتش پاکستان آمده است، هدف اصلی سفر هیأت 
نظامی این کشور به افغانستان، افزایش همکاری و 

تحکیم روابط میان نیروهای دو کشور است. پس 
از حمله بر یک مکتب نظامی در شهر پشاور، ظاهراً 
تالش های پاکستان برای مبارزه با طالبان افزایش 
هدایت الرحمان،  جنرال  قبل،  روز  دو  است.  یافته 
فرمانده قول اردوی شهر پشاور پاکستان وارد کشور 
شده و با فرماندهان سرحدی، گفت و گو کرده است. 
او هم چنان با شماری از فرماندهان ناتو مستقر در 
کشور نیز مالقات کرده است. پیش از این، جنرال 
پاکستان  استخباراتی  ادار ه ی  رییس  اختر،  رضوان 

با  مبارزه  مورد  در  غنی  اشرف  با  و  آمده  کابل  به 
تروریزم گفت و گو کرد. جنرال راحل شریف، رییس 
رضوان  سفر  از  پیش  هم  پاکستان  مشترک  ستاد 
با  دیدار  در  غنی  اشرف  بود.  آمده  کابل  به  اختر  
راحل شریف گفت که برای مبارزه با تروریزم نیاز 
افغانستان  است.  صادقانه  و  مشترک  مبارزه ی  به 
اساس  بر  و  بوده  تروریزم  قربانی  دهه ی  چند  در 
پاکستان  از  تروریزم  امنیتی،  مقام های  معلومات 

علیه کشور تمویل و تجهیز می شوند.

تازه،  نظر سنجی  یک  اساس  بر  روز:  اطالعات 
رو  نرخ  و  اقتصادی  رشد  کاهش  مردم  درصد   68
از  بزرگ تر  تهدید  را   کشور  در  بیکاری  افزایش  به 
این  آینده ی کشور عنوان کرده اند. در  برای  طالبان 
سال  در  افغانستان  اقتصاد  است،  آمده  سنجی  نظر 
 6 تنها  و  است  داده  ادامه  خود  سقوط  به   2014
اقتصادی  بهبود وضعیت  از  این کشور  مردم  درصد 
کشورشان امیدوارند. این نظرسنجی به تازگی زیر نام 
مؤسسه ی  از سوی  اقتصادشان«   به  افغان ها  »نگاه 
گالوپ در واشنگتن، پایتخت امریکا نشر شده و در 

آن آمده است، از هر سه شهروند افغان، دو نفر آنان 
از بهبود وضعیت اقتصادی کشورشان امیداور نیستند. 
مصاحبه شوندگان این تحقیق هم چنان از وضعیت 
نگرانی کرده اند. بی بی سی  ابراز  اقتصادی در کشور 
از این تحقیق تازه گزارش داده است: »عدم اطمینان 
 2014 انتخابات  بحران   و  امنیتی  انتقال  مورد  در 
قطعا نگاه افغان ها به اقتصادشان را منفی تر ساخته 
است. ولی بدتر این که این وضعیت در کشوری  که 
رشد اقتصادی اش بسیار وابسته به کمک بین المللی 
است، سرمایه گذاران را نیز دچار ترس ساخته است«. 

مؤسسه ی گالوپ از رشد اقتصادی در تمام  بخش های 
حال  در  را  زارعت،  تا  گرفته  خدمات  از  اقتصادی، 
کاهش خوانده و اعالم کرده است که فرصت های 
کم سابقه  به طور  افغانستان  شهروندان  برای  شغلی 
محدود شده است. اکثر مصاحبه شوندگان در گزارش 
این مؤسسه گفته اند، بازار کار در هفت سال گذشته به 
این حد وخیم نبوده است. در این گزارش بیش ترین 
بدبینی در زمینه ی بازار کار در شرق و مناطق مرکزی 
کشور، از جمله کابل عنوان شده است. گالوپ یک 
شرکت مشاوره ی مدیریتی است که بیش از همه به 

خاطر نظرسنجی هایش معروف است. فقر و بیکاری 
از چالش های عمده در کشور است و در حال حاضر 
در  هستند.  بیکار  کار   شرایط  واجد  جوان  میلیون ها 
جریان ماه های گذشته دست کم دو جوان در کشور 
سوی  از  کردند.  خودکشی  بیکاری  و  فقر  دلیل  به 
دیگر، پیش تر یک زن در والیت قندوز به دلیل فقر 
و بیکاری 9 عضو خانواده  اش  را به آتش کشید؛ اما 
از سوی پولیس از مرگ نجات داده شد ند. حکومت 
جدید برای بهبود کار وعده داده، اما هنوز در این زمینه 

گام عملی بر نداشته است.

از سوی محمد  با صدور فرمانی  اطالعات روز: 
اشرف غنی، رییس جمهور کشور، 33 مقام  دولتی 
آغاز  کارشان  به  و  شده  معرفی  هرات  والیت 
این فرمان، 15 فرمانده پولیس جدید  کرده اند. در 
برای ولسوالی های هرات، 4 تن برای چهار حوزه ی 

شهر و 14 مأمور جدید برای مأموریت های داخل 
شهری  هرات معرفی شده اند.

پولیس  فرماندهی  سخنگوی  احمدی،  عبدالرووف 
هیأت  سفر  در  افراد  این  که  است  گفته  هرات 
بلندپایه ی وزارت امور داخله به هرات  انتخاب شدند 

و سپس رییس جمهور آن را تأیید کرده است. به 
گفته ی او، مقام های جدید دولتی هرات در مراسم 
معرفی خود به مردم وعده دادند که در وظایف شان 

صادقانه عمل می کنند.
یک  رأس  در  قبل  یک ماه  کشور  جمهور  رییس 

از  و پس  وارد هرات شد  دولتی  بلند رتبه ی  هیأت 
از  را  والیت  این  محلی  مسئول    30 از  بیش  آن، 
این،  از  وظایف شان برکنار کرد. اشرف غنی پیش 
سید فضل اهلل وحیدی، والی این والیت را با صدور 

فرمانی از وظیفه برکنار کرده بود.

سیغان  ولسوالی  در  به تازگی  روز:  اطالعات 
والیت بامیان یک پروژه ی  انرژی بادی ایجاد شده 
ایجاد  شده اند.  مستفید  آن  برق  از  خانواده   359 و 
این پروژه  155 هزار دالر امریکایی هزینه برداشته و 
بودجه ی آن از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل 

در امور پناهندگان پرداخت شده است.
از  و  استفاده شده  بادی  توربین  پروژه  سه  این  در 
آن 15 کیلووات برق تولید می شود. در این پروژه 
تا   25 که  شده  استفاده  امپیر   100 و  باتری   120

وفا، مسئول ساحه ای  50 سال کار می کنند. جواد 
پناهندگان  امور  در  ملل  سازمان  عالی  کمیشنری 
به رادیو آزادی گفته است، اکثر مستفیدشدگان از 
این برق را خانواده های عودت کننده از کشورهای 

همسایه تشکیل می دهند.
مردم محل از این برق رایگان استفاده می کنند؛ اما 
برای حفاظت و ترمیم آن، مقداری پول  ماهانه از 
استفاده کنندگان برق جمع آوری می شود. در همین 
حال، شماری از باشندگان بامیان از ایجاد این برق 

گفته اند، مشکل  اما  کرده اند؛  ابراز خرسندی  بادی 
برق این والیت با ایجاد یک یا دو پروژه ی کوچک 

حل نمی شود.
مشکالت  حل  برای  که  خواسته اند  دولت  از  آنان 
و  آبی  برق  بندهای  ایجاد  والیت،  این  بی برقی 
پروژه های برق به وسیله ی انرژی باد را در بامیان 
گسترش دهد. بامیان از والیت های مرکزی است 
و باشندگان این والیت باور دارند، دولت در جریان 
سال های گذشته در بخش های بازسازی، ایجاد بند 

برق ها و استخراج معادن در این والیت توجه  نکرده 
است.

والی  معاون  مبلغ،  آصف  محمد  حال،  همین  در 
بامیان  جغرافیایی  موقعیت  که  است  گفته  بامیان 
برای تولید برق از طریق باد مناسب است و برای 
گسترش تولید برق بادی، مردم را تشویق می کند. 
اما باشندگان والیت بامیان تأکید دارند، برای ایجاد 
بودجه   باید  والیت،  این  در  بادی  برق  پروژه  های 

اختصاص داده شود.

اطالعات روز: ریاست امنیت ملی از بازداشت دو 
از  یکی  به شمول  مسلح،  مخالف  و هشت  انتحاری 
فرماندهان طالبان، خبر داد و اعالم کرد که از این افراد 
یک مقدار مهمات جنگی نیز به دست آمده است. دفتر 
رسانه های این ریاست دیروز با نشر خبرنامه  ای اعالم 

کرد، دو انتحاری با استفاده از اطالعات اوپراتیفی، از 
بازداشت  ننگرهار  بهسود والیت  ولسوالی  مربوطات 
 2 افراد  این  نزد  از  خبرنامه،  این  اساس  بر  شدند. 
 واسکت انتحاری عیار شده توسط مبایل و یک میل 
تفنگچه نیز به دست مأموران امنیت ملی آمده اند. در 

ادامه ی خبرنامه آمده است، طی یک عملیات مشترک 
در مربوطات تنگی زمرخیل ولسوالی پچیراگام والیت 
ننگرهار، 3 تن از اعضای گروه تروریستی مال عصمت 
 عاصم  کشته شده اند. بر اساس این خبرنامه، در این 
عملیات 8 تن دیگر، به شمول یکی از فرماندهان گروه 

طالبان به نام لطف اهلل با یک میل کالشینکوف و 3 
میل تفنگچه، بازداشت شده اند. در این خبرنامه آمده 
است، با بازداشت این مخالفان و کشف واسکت های 
در والیت  مرگ بار  و  خونین  رویداد  دو  از  انتحاری، 

ننگرهار جلوگیری شده است.

مسیر  در  اخیر  حادثه ی  از  پس  روز:  اطالعات 
دیروز  غزنی،  والیت  جاغوری- گیالن  ولسوالی  
راه اندازی  با  کابل  باشندگان  و  مدنی  فعال   صدها 
والیت  سرپرست  برکناری  خواستار  تظاهراتی، 
والیت  این  امنیتی  مقام های  از  شماری  و  غزنی 
شاهراه های  امنیت  خواستند،  دولت  از  آنان  شدند. 
تأمین  را  این والیت  مرکز  به  ولسوالی های غزنی 

کند.
ناراضی،  »برادران  شعارهای   حمل  با  معترضان 
سکوت  انتحاری،  عامالن  سیاسی=  مخالفان 
تضرع  سیاست  به  و  است  جنایت  فاجعه  برابر  در 
چهارراهی  در  شود«،  داده  پایان  تروریستان  با 
از  غزنی  امنیت  تأمین  خواستار  کابل،  دهمزنگ 
دیروز،  تظاهرات  پایان  در  شدند.  حکومت  سوی 

به  را  آن  ماده ا ی  هفت  قطع نامه  ی  دریابی  هادی 
خوانش گرفت. 

طالب پروری  سیاست  توقف  خواستار  دولت  از  او 
شد و گفت که قاتالن شهروندان مخالف سیاسی 
دیگر  و  طالبان  گروه  دریابی  نشوند.  خوانده 
شبکه های ترویستی فعال در کشور را قاتالن مردم 
با شورشیان  افزود که  و  امنیتی خواند  نیروهای  و 

باید برخورد قاطع شود.
فعالیت  حاضر  حال  در  که  افزود  هم چنان  دریابی 
گروه جنایت کار داعش در برخی والیت ها، از جمله 
غزنی، قابل مشاهده است و این گروه جنایت کار در 
عراق و سوریه دست به کشتارهای جمعی زده که 
اکنون همکاری خود با طالبان در افغانستان را آغاز 
توجه  مسئله  این  به  اگر  که  افزود  او  است.  کرده 

نشود، توفانی از جنایت به راه خواهد بود.
از سوی دیگر، در قطع  نامه ی معترضان آمده است 
و  غزنی  مرکز  در  گسترده  تصفیه ای  عملیات  که 
این  در  شود.  آغاز  والیت  این  نا امن  ولسوالی های 
قطع نامه، سرپرست والیت غزنی و سایر مقام های 
با  همکاری  و  فساد  به  متهم  والیت  این  محلی 
طالبان شده و از دولت خواسته شده که آنان را به 

زودترین فرصت از وظایف شان برکنار کند. 
هم چنان بهاره شریفی، یک تن از اشتراک کنندگان 
تظاهرات گفت که دولت در برابر حمالت انتحاری 
و انفجاری طالبان سکوت نکند. او افزود، در حال 
حاضر در اکثر ولسوالی های کشور، نیروهای امنیتی 
زمینه  این  در  باید  و حکومت  ندارند  افغان حضور 

اقدام کند. 

اخیراً  که  شد  راه اندازی  حالی  در  تظاهرات  این 
ماین  انفجار  ناامنی،  افزایش  از  گزارش هایی 
نشر  به  غزنی  در  خارجی  مسلح  افراد  حضور  و 
کنار  ماین  انفجار  اثر  بر  گذشته    هفته ی  می رسند. 
جاغوری- گیالن،  ولسوالی های  راه  مسیر  در  جاده   
باختند. دیروز مراسم  باشنده جاغوری جان  هشت 
یادبود از قربانیان اخیر جاغوری در کابل نیز برگزار 

شد.
حضور  از  غزنی  والیت  محلی  مسئوالن  پیش تر 
ولسوالی  اطراف  در  مسلح  خارجی  خانواده ی   700
ولسوال  شریف،  ظفر  بودند.  داده  خبر  جاغوری 
بود،  گفته  روز  اطالعات  روزنامه ی  به  جاغوری 
با مقام های والیت غزنی در میان  این موضوع را 

گذشته؛ اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
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رحمت اهلل نبیل: یک گروه کوچک وابسته به داعش در والیت قندوز متالشی شد

صادرات برق ترکمنستان به افغانستان به 500 میگاوات می رسد

نظر سنجی تازه: کاهش رشد اقتصادی، آینده ی افغانستان را تهدید می کند

33 مقام  جدید هرات از سوی رییس جمهور معرفی شدند

ایجاد برق بادی به ارزش 155 هزار دالر در بامیان

بازداشت دو انتحاری و هشت شورشی از ننگرهار 

معترضان :
 به سیاست تضرع با طالبان پایان داده شود

تابعیت دوگانه ی نامزدوزیران؛
 از الزام قانونی تا 
بازی های سیاسی

از میان تمام مؤلفه ها و موضوعات دیگر در خصوص نامزدوزیران، 
بحث تابعیت دوگانه ی آن ها مهم تر از همه است. بر اساس قانون 
داشته  را  افغانستان  تابعیت  تنها  باید  وزیران  افغانستان،  اساسی 
در  نمایندگان  مجلس  بودند،  دوگانه  تابعیت  دارای  اگر  و  باشند 
مورد آن ها باید تصمیم بگیرد. از سوی دیگر، مجلس نمایندگان 
نیز هفته ی گذشته با اکثریت آرا فیصله کرد  که به نامزدوزیرانی  
که دارای تابعیت دوگانه دارند، نباید رای اعتماد بدهند. بر اساس 
نامزدوزیران  عده  این  به  مجلس  اعضای  مجلس،  تصمیم  این 

صندوق رای دهی نخواهند گذاشت.
با وجود صراحت این ماده ی قانون اساسی و تصمیم جمعی  اما 
نمایندگان مردم، در فهرست وزیران پیش نهادی کابینه ی حکومت 
وحدت ملی، هفت تن آن ها دارای تابعیت دوگانه هستند. هیأت 
جمهوری  ریاست  از  گذشته  هفته ی  نمایندگان  مجلس  اداری 
خواست که به جای هفت تن از نامزدوزیرانی که دارای تابعیت 
دوگانه دارند، افراد جدیدی معرفی نماید. اما اکنون زمزمه هایی به 
گوش می رسند که گویا شماری از وکیالن در تالش جمع آوری 
تابعیت  مورد  در  نمایندگان  مجلس  فیصله ی  لغو  برای  امضا 
اعتماد  رای  روند  به  آن ها  بازگرداندن  و  نامزدوزیران  دوگانه ی 

هستند.
اصوال و بر اساس قانون اساسی افغانستان، نباید کسانی که دارای 
تابعیت دوگانه هستند، به عنوان وزیر یا در دیگر پست های بلند 
دولتی معرفی شوند. ماده ی هفتاد و دوم قانون اساسی در مورد 
نمایندگان  بر حکومت و مجلس  را  قانونی  الزام  تابعیت وزیران، 
گذاشته و سرپیچی از آن به مثابه قانون شکنی آشکار است. افزون 
برآن، حتا اگر تصمیم گیری در این مورد را  از صالحیت های مجلس 
نمایندگان بپنداریم، بازهم فیصله ی جمعی مجلس نمایندگان در 
هفته ی گذشته در این مورد حکم قانون را دارد. هرگونه تالش 
دو   نامزدوزیرانی  بازگرداندن  برای  مصوبه  این  شکستن  برای 
و  قانون  بر  گذاشتن  پا  معنای  به  اعتماد،  رای  روند  به  تابعیتی 

دهن کجی به فیصله ی عمومی مجلس نمایندگان است.
این روزها نبرد پنهانی در درون مجلس نمایندگان در مورد تابعیت 
نامزدوزیران در جریان است و ریشه ی این صف بندی و اختالف 
به رویارویی دو طیف سیاسی مجاهدین و تکنوکرات ها بر می گردد. 
این رقابت از سال 2001 و 2002 و از نخستین مراحل تکوین 
نظام کنونی شروع شد و در هر مرحله و تمام زمینه ها به نوعی 
خود را نشان داده است. طیف سیاسی تکنوکرات اغلب از خارج 
آمده و مجاهدین در لویه جرگه ی تصویب قانون اساسی مشخصا 
در مورد ماده ی هفتاد و دوم قانون اساسی در مورد تابعیت وزیران 
استدالل  تکنوکرات  چهره های  کردند.  کشمکش  و  جدال  باهم 
عنوان یک شرط  به  وزیران  یگانه ی  تابعیت  نباید  می کردند که 
در قانون اساسی آورده شود؛ در حالی که مجاهدان به گنجاندن 
تابعیت یگانه برای وزیران اصرار داشتند و نهایتا طبق میل آن ها 
این ماده ی قانون اساسی تصویب شد و تنها تابعیت افغانستان به 
از  بخشی  نیز  اکنون  گردید.  ذکر  وزیران  شرایط  از  یکی  عنوان 
جدال در مجلس نمایندگان در مورد تابعیت دوگانه ی نامزدوزیران، 
طرف دار  چهره های  است.  مجاهد   و  تکنوکرات    طیف  دو  جدال 
مجاهدین و متعلق به نحله ی فکری و سیاسی این طیف، تالش 
می کنند جلو نامزدوزیران  با تابعیت دوگانه را بگیرند؛ اما وکیالن 
تکنوکرات و مخالف مجاهدین استدالل می کنند که نباید به این 
دلیل نامزدوزیران از روند رای اعتماد محروم شوند، بلکه در مورد 

تأیید  یا رد آن ها از طریق صندوق و رای اعتماد تصمیم بگیرند.
چند  به  نامزدوزیران  برای  دوگانه  تابعیت  که  است  این  حقیقت 
که  آنانی  این که  نخست  ندارد.  منطقی  و  عقالنی  توجیه  دلیل 
تابعیت کشور  دیگری را کسب می کنند، تعهد می کنند که منافع 
و  بدهند  ارجحیت  سایر کشور ها  به  نسبت  همیشه  را  آن کشور 
کشور  آن  قبال  در  عنوان یک شهروند  به  را  خود  مکلفیت های 
کشور  تابعیت  کسب  هنگام  در  افراد  این  این رو،  از  نمایند.  ادا 
تعهد و سوگند خورده  منافع آن کشور  از  پاسداری  برای  دومی، 
و از این رو ممکن است پابندی و تعلق آن ها به افغانستان کمتر 
شده باشد. دوم این که تابعیت دوگانه، همیشه به عنوان گریزگاه 
از مقام های  امن مقام های فاسد دولتی عمل کرده است. برخی 
دولتی پس از آشکار شدن اختالس و فساد شان  به کشور دوم شان 
فرار کرده اند و دولت افغانستان دیگر هیچ گونه دسترسی به آن ها 
نداشته است. لذا به این دو دلیل و به عالوه صراحت قانون اساسی 
و مصوبه ی مجلس نمایندگان به عنوان یک تصمیم جمعی، نباید 

به نامزدوزیران  دارای دو تابعیت رای اعتماد داد.
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محورهای مقایسه
دوره ی  از  افغانستان  مدرن سازی  برای  تالش  آن که  با 
حبیب اهلل خان و به ویژه شاه امان اهلل، در ابتدای قرن بیستم 
آغاز شده بود؛ اما تجربه ی تکوین دموکراسی در این کشور 
به دو دوره ی مشخص نسبت داده می شود که به دهه ی 
پسین  دهه ی  و  شمسی(   40 ) دهه ی  دموکراسی  نخست 
و  معروف  پساطالبانی(  شمسی   80 )دهه ی  دموکراسی 

شناخته شده اند.
و  ما  برای  بعد می تواند  از چندین  دوره  دو  این  مقایسه ی 

نسل امروز قابل سنجش، آموزنده و مهم باشد:
 • از نظر منشای ظهور و بسترهای تکوین؛

 • از نظر میزان تأثیرگذاری سیاسی-اجتماعی؛
 • از لحاظ سطح دگرسازی ذهنی؛

 • از نظر بنیادگذاری الگوی رفتاری-فرهنگی؛
 • از نظر مؤلفه های ساختاری.

بسترها و ریشه ها
درخور  را  دوره  دو  این  مقایسه ی  که  موضوعی  نخستین 
و  بسترهای ظهور  و  زمینه ها  و سنجش می سازد،  مطالعه 

تکوین دموکراسی می باشد. 
دموکراتیزه  فرایند  تجربه ی  نخستین  که  چهل  دهه ی  در 
شدن در افغانستان بود، یک مقطع ناپیوسته، ولی بی سابقه 
رقم  کشور،  این  سیاسی  تاریخ  و  دولت سازی  روند  در  را 
دهه ی  به  موسوم  دهه ی  این  جلوه های  مهم ترین  زد. 

دموکراسی، در چهار عنصر مهم تجلی پیدا می کنند:
 1- تدوین قانون اساسی مشروطه؛

و  تجمعات  برای  آزاد  نسبتا  شرایِط  آمدن  پدید   -2 
تظاهرات؛

 3- ظهور احزاب سیاسی
 4- تأسیس روزنامه ها و جراید مختلف با رویکردهای 

انتقادی؛
 5- سهم و نقش اساسی نیروها و روشنفکران سکوالر 

و چپ.
اساسا  دوره،  این  در  دموکراسی  تألیف  بسترهای  و  مبانی 
داخلی  شرایط  و  الزامات  تحوالت،  از  برخاسته  و  ناشی 
افغانستان بود. مهم ترین عامل و پیش زمینه های این دوره 

در دو محور اساسی گره خورده بود:
و  مشروطه خواهان  سیاسی  و  فکری  مبارزه ی  نخست، 
و  روشنگرانه  مبارزات  تأثیر  به ویژه  آزادی خواه،  عناصر 
غبار،  محمد  مانند غالم  مشروطه خواهان سوم؛  مجدانه ی 

عبدالرحمان محمودی و برات علی تاچ و دیگران.
که  سلطنتی   خاندان  درونی  رقابت های  و  تنش ها  دوم، 
عناصر  از  برخی  ساختن  منزوی  برای  را  شاه  انگیزه ی 
جهت  در  خان  داوود  محمد  مانند  سرکش؛  و  قدرت طلب 
اساسی  قانون  تدوین  نمود.  تقویت  سیاسی،  روند  تغییر 
جدید و سپردن قدرت اجرایی به دست چهره های خارج از 
خاندان شاهی، از یک سو مشروعیت، اقتدار و اتوریته ی شاه 
را مستحکم تر ساخت و از سوی دیگر، برای بیش از یک 
دهه، داوود خان و حلقات قدرت طلب و افراطی منسوب به 

اورا منزوی ساخت.
بیست  قرن  ابتدای  از  که  پسا طالبان  دموکراسی  دهه ی 
می شود،  شروع  کرزی  حامد  حاکمیت  آغاز  با  و  یکم  و 
شمار  به  افغانستان  در  دموکراسی  تکوین  عصر  مهم ترین 
گذاشته  برجای  کشور  در  را  شگرفی  تأثیرات  که  می آید 
که  است  این  دوره  این  مشخصه ی  آشکارترین  است. 

دموکراتیزه شدن،  روند  ایجاد  در  بیرونی  عوامل  و  شرایط 
مهم تر و برجسته تر از شرایط و بسترهای داخلی بوده است. 
حضور نیروهای بین المللی و فعالیت سازمان ها و مؤسسات 
مختلف خارجی برای ترویج، آموزش و حمایت از روندهای 
فرایند  تکوین  برای  را  زمینه  اساسی ترین  دموکراتیک، 

دموکراتیک در این دهه فراهم ساخته است.
و  سیاست سازان  عامالن،  قدرت مندان،  براین،  عالوه 
دولت مرداِن این دوره، به جز تکنو کرات ها، عمدتا متشکل از 
نیروهای راست و رهبران و گروه های جهادی بوده  است که 
نه تنها نخواسته اند  یا نتوانسته اند مانع روندهای دموکراتیک 
شوند، بلکه در همراهی با موج دموکراسی خواهی، هم صدا 

شده اند و شعار داده اند.
بنیادها و ساختارها 

و  مبانی  لحاظ  از  دموکراسی  موج  دو  مقایسه ی  و  تطبیق 
پیش زمنیه های تکوین نیز، قابل مطالعه ی جدی می باشد. 
سنجش،  برای  را  اساسی  محور  پنج  خصوص  این  در 

ارزش گذاری و مقایسه می توان فهرست و توضیح کرد:
 1- حوزه ی شمول

عمدتا  چهل،  دهه ی  در  دموکراسی  موج  شمول  حوزه ی 
پایتخت را پوشش می داد. این محدویت، ناشی از دو عامل 

مهم بود:
نخست آن که  بیش ترین حجم دانش آموختگان، روشنفکران، 
سیاست مداران و نخبگان در کابل متمرکز شده بود و این 
شهر، مرکز اصلی و پایگاه مرکزی فعالیت های سیاسی و 

احزاب و تشکل های مبارزه جو به شمار می رفت.
روستاها  و  بود  نیافته  توسعه  شهرنشینی  روند  آن که   دوم 
فرهنگی،  تحوالت  تیررس  از  عمدتا  والیت ها،  مراکز  و 

سیاسی، اقتصادی و مدنی پایتخت دور بودند.
در موج جدید دموکراسی، یعنی دهه ی پسا طالبان اما روند 
دموکراسی،  عناصر  تکثیر  گستره ی  و  شدن  دموکراتیزه 
نسبت به دهه ی چهل، وسیع تر و همگانی تر می باشد. این 

موضوع ریشه در چند اتفاق دارد:
 • توسعه ی شهرنشینی در یک دهه ی اخیر و پدید 

آمدن کالن شهرها در خارج از کابل؛
 • توسعه ی را ه های مواصالتی که به تعامل فرهنگی 
و انتقال تجریبات مدنی در مناطق مختلف کمک می کند؛

اجتماعی  و  شنیداری  دیداری،  رسانه های   • رشد 
یاری  سیاسی  جامعه پذیری  و  دموکراسی  ترویج  به  که 

می رسانند؛
مفاهیمی  به  نسبت  مردم  نسبی  آگاهی   • باالرفتن 
مانند  حقوق شهروندی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن 

و آزادی و برابری و...
 • رشد آموزش و باال رفتن نرخ سواد و تحصیالت؛

متفاوت،  فرهنگی  تجریبات  با  جدید  نسل   • ظهور 
و  بلند پروازانه  آرزوهای  و  دموکراتیک  خواسته های 

آزادی خواهانه.
 2- رشد نهادهای مدنی

به وجود آمدن نهادهای مدنی در شرایط دموکراتیک دهه ی 
پسین، بستر ذهنی و رفتارهای مدنی را قاعده مندتر و نسبت 
به تحوالت سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ، مؤثرتر نموده 
است. در واقع، یکی از مشخصه های دموکراتیک این دوره، 
میزان و معیار فعالیت و امکان تأثیر گذاری نیروها، گروه ها 
و نهادهای مدنی در روندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
می باشد؛ در حالی که در دهه ی چهل، مجال سیاسی، بستر 

در دهه ی چهل، فرایند تحوالت سیاسی 
اساسا در اراده و کنترول شخص ظاهر  شاه 
بود. به همین دلیل است که برخی تاریخ گران، 
این دوره را »دموکراسی تاجدار« لقب 
داده اند. بی ثباتی سیاسی این دوره، به مثابه 
برگ برنده ای در دست شاه بود که پیوسته 
نخست وزیران متعدد را تعویض می کرد، به 
گونه ای که در طول ده سال، 5 نخست وزیر 
به گردش در آمدند. این عناصر، یعنی محمد 
یوسف، محمد  هاشم میوندوال، نور احمد 
اعتمادی، محمد ظاهر و محمد موسی شفیق، 
مهره هایی بودند در دست ظاهر شاه که 
به طور متناوب عوض می شدند. از همین رو، 
دموکراسی این دوره را می توان »دموکراسی 
هدایت شده« نامید که قرار بود ادامه ی حیات 
نظام سلطنتی را تضمین و قدرت، صالحیت و 
کیش شخصیت شاه را مشروع و مستحکم تر 
سازد.

رشد  برای  اقتصادی  و شرایط  ذهنی  زمینه های  فرهنگی، 
بود.  فراهم  کمتر  غیردولتی  مؤسسات  و  مدنی  نهادهای 
احزاب سیاسی، مهم ترین منابع فعالیت و الگوی مبارزه ی 

سیاسی بودند که عمدتا در کابل متمرکز شده بودند.
 3- نقش احزاب

را  اجتماعی  و  سیاسی  مبارزات  رهبری  چهل،  دهه ی  در 
داشتند.  برعهده  سیاسی-ایدیولوژیک  فعال  احزاب  عمدتا 
و   )1965( خلق«  دموکراتیک  »حزب  مانند  چپ؛  احزاب 
راست  نیز گروه های  و  »سازمان جوانان مترقی« )1965( 
 )1957 ( مسلمان«  جوانان  »نهضت  مانند  اسالم گرا؛ 
هم  که  بودند  دهه  این  در  سیاسی  نیروهای  فعال ترین 
و  تظاهرات  هم  و  داشتند  برعهده  را  پارلمانی  مبارزات 

تجمعات خیابانی را رهبری و مدیریت می کردند.
 100 از  بیش  ثبت  وجود  با  اما  پسا طالبان  دهه ی  در 
حزبی  تشکل  و  مبارزه  سیاسی-اجتماعی،  گروه  و  حزب 
مدنی- فعالیت های  مدیریت  و  رهبری  در  کمرنگی  نقش 

دموکراتیک دارند. این احزاب، عموما غیرفعال و غیرمؤثر و 
بسیار نامتشکل هستند و حضور روشنی در رهبری و بسیج 
احزاب عمدتا در چهره و  این  از  ندارند. بسیاری  اجتماعی 
اراده ی رهبران خود خالصه شده اند و برخی از تشکل های 
سیاسی نیز، تحت عنوان جبهه های ائتالفی، مجموعه های 
نامتشکل و نامتجانسی هستند که به صورت موقتی شکل 
می گیرند؛ اما تأثیر اندکی در روند رشد فرهنگ سیاسی و 

مبارزات مدنی-دموکراتیک برجای می گذارند.
 4- دموکراسی هدایت شده  یا انجمنی

اراده  در  اساسا  سیاسی  تحوالت  فرایند  چهل،  دهه ی  در 
است  دلیل  همین  به  بود.  شاه  ظاهر   شخص  کنترول  و 
تاجدار«  »دموکراسی  را  دوره  این  تاریخ گران،  برخی  که 
برگ  مثابه  به  دوره،  این  سیاسی  بی ثباتی  داده اند.  لقب 
برنده ای در دست شاه بود که پیوسته نخست وزیران متعدد 
 5 سال،  ده  طول  در  که  گونه ای  به  می کرد،  تعویض  را 
محمد  یعنی  عناصر،  این  در آمدند.  گردش  به  نخست وزیر 
یوسف، محمد  هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، محمد 
دست  در  بودند  مهره هایی  شفیق،  موسی  محمد  و  ظاهر 
ظاهر شاه که به طور متناوب عوض می شدند. از همین رو، 
دموکراسی این دوره را می توان »دموکراسی هدایت شده« 
نامید که قرار بود ادامه ی حیات نظام سلطنتی را تضمین 
و  مشروع  را  شاه  شخصیت  کیش  و  صالحیت  قدرت،  و 

مستحکم تر سازد.
هرچند  اما  طالبان  رژیم  از  پس  پدیدآمده  دموکراسی 
در  اما  یافت؛  ظهور  مجال  غربی  قدرت های  حمایت  با 
و  روشنفکران  بر  نورس، عالوه  نهال  این  پرورش  و  رشد 
خارجی،  مؤسسات  سیاسی-نظامی،  مستشاران  فرهنگیان، 
رهبری  شهروندان،  اراده ی  و  جوانان  اقبال  تکنوکرات ها، 
سیاسی، به ویژه الگوی رفتاری، بینش سیاسی و شکیبایی 
اخالقی-فرهنگی رییس جمهور کرزی نیز بسیار مؤثر بوده 

است.
بنابراین، دموکراسی این دوره را با توجه به ماهیت ساختار 
اقوام و رهبران قومی، حضور و مشارکت  سیاسی و نقش 
گروه های مختلف و متنوع در قدرت و نیز حمایت و رویکرد 
و  مؤثر  نیروهای  از  بسیاری  رضایت مندانه ی  و  جمعی 
به  می توان  دموکراسی،  گفتمان  به  نسبت  جامعه  متکثِر 

»دموکراسی انجمنی« تشبیه نمود.
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هفته ی گذشته، ماین کارگذاری شده در راه مردم، جان هشت نفر را در والیت 
غزنی گرفت. دو نفر زخمی شدند که گفته می شود یکی از این زخمیان نیز به 
رحمت حق پیوسته است. غزنی سال های اول حکومت کرزی، از امنیت نسبی 
غزنی خراب تر  امنیت  اما هرچه عمر حکومت طوالنی تر شد،  بود؛  برخوردار 
ثروت مندان  و  قدرت مندان  میان  افغانستان  والیت های  تقسیم بندی  در  شد. 
دولت، غزنی سهم عبدالرب رسول سیاف شد. در تمام این سال ها، والی غزنی، 
نماینده ی این شیخ پیر بود. آخرین والی که حاال هم سرپرستی این والیت 
را به دوش دارد، آقای موسی خان اکبرزاده می باشد. هرچند به دنبال افزایش 
حمالت انتحاری در والیت کابل، آقای سیاف بارها بر حکومت اعتراض کرد 
و با صدای بلند گفت که اگر دولت انتحاری هایی را که دست گیر می کند، در 
دروازه های کابل به دار بیاویز د، دیگر هیچ انتحاری ای جرئت نخواهد کرد وارد 
بارها مهاجمان  با طالبان،  آقای کرزی تحت عنوان مصالحه  اما  کابل شود. 
و تروریستان گرفتار شده به دست مقام های امنیتی را آزاد کرد و هیچ گاهی 
هم به دار نیاویخت که این روند تا حال هم ادامه دارد. با این وجود، هرچند 
ابراز کرده و در مواردی  را  با طالبان  بارها مخالفت خویش  آقای سیاف  که 
در والیت غزنی، چنین فکری  او  نماینده ی  است،  تکفیر کرده  را  آن ها  حتا 
در سر نداشت. او در تمام این سال ها، در برابر ناامنی هایی که دامن شهر و 
ولسوالی های این والیت را گرفته، بی شرمانه سکوت کرده است. حتا یک بار 
خود گفته بود که فشار از طرف طالبان زیاد بود و من هم مجبوراً اجازه ی دو 
فیر راکت بر شهر غزنی را به آن ها دادم. نمی گویم آقای اکبرزاده کار نادرستی 
کرده، شاید او کار درستی کرده بود. از سخن او معلوم بود که وی با طالبان 
همیشه در ارتباط است و نزاکت هایی میان او و گروه طالبان وجود دارند که 
طالبان بر او فشار می آورند تا جواز شلیک راکت بر شهر را صادر کند. آن چه 
است، سکوت  دردناک  و  این سال ها خیلی شرم آور  تمام  در  و  میان  این  در 
و  مجلس  در  غزنی  مردم  نمایندگان  کابل،  در  امنیتی  مقام های  احمقانه ی 
حتا بزرگان خود غزنی است. چه پیامی واضح تر از آن حرف جناب اکبرزاده 
بیرون شود تا مسئوالن و مردم درک کنند که والی غزنی خود طالبی به تمام 
معناست؟ چه توجیهی غیر از طالب بودن برای پوش کردن صدور جواز شلیک 
راکت بر شهر از سوی والی محترم والیت غزنی وجود دارد؟ چه چیزی سر 
را گرم کرده  به ویژه والیت غزنی  این وطن و  بزرگان  نمایندگان و  مقام ها، 
بود که مثل کور از کنار جنایت های طالبان و دشمنان مردم گذشتند و هیچ 

کاری نکردند؟ 
یک  عنوان  به  چرا  او  است.  مسئول  واقعات  این  تمام  قبال  در  سیاف  حتا 
انسان که همیشه داد از حدیث و اسالم می زند، در برابر ناامنی های گسترده  
در والیت غزنی سکوت کرد و به نمایندگانش اجازه داد با جان مردم غزنی 
بازی کنند؟ چه چیزی چشم این شیخ الحدیث را کور کرده بود که واقعیت ها 
را ندید و چه وعده و نوید هایی گوشش را کر کرده بود که صدای قربانیان 
بی خاصیت ترین  انصافًا  بگذریم.  غزنی  وکالی  از  نشنید؟  را  غزنی  والیت 
وکالی پارلمان همین ها اند. وضع امنیتی هر روز خراب و خراب تر شد، گراف 
این ها  از  اما هیچ عملی  بلندتر رفت؛  بلند و  انسانی در غزنی هر روز  تلفات 
سر نزد و هیچ نتیجه  ای به مردم گزارش نشد. هرچند که بنده گفتم از این 
نگذرد.  این ها  از  آدم  می شوند  باعث  این ها  ناز  قیافه های  اما  بگذریم؛  وکال 
سینه  به  را  غزنی  مردم  وکالت  سنگ  که  محترمی  خانم های  و  آقایان  این 
می کوبند، بفرمایند بگویند از چه مردم نمایندگی می کنند؟ مسیر های منتهی 
به ولسوالی های جاغوری و مالستان و حتا ناهور، مگر آن قدر طوالنی اند که 
دولت توان تأمین امنیت آن را نداشته باشد؟ نه آن قدر طوالنی نیستند. تنها 
دلیلی که که این مسیرها همیشه ناامن و پر از طالب و دزد بوده، این است 
که از یک طرف نمایندگان ما خیلی باشعور و کارفهم و منسجم اند و از طرف 
دیگر، دولت محلی غزنی هیچ وقت فرصت نداشته که قدم به این فاصله های 
کوتاه بگذارد و حضور پررنگ و حکومت بی درنگ برادران ناراضی کرزی و 
وکالی  چرا  است.  همین  اعتراض  حاال  ببیند.  را  احمدزی  سیاسی  مخالفان 
اند و چرا دولت محلی غزنی فرصت  ما این قدر باشعور و کارفهم و مسئول 
بازدید از برادران ناراضی آن جناب و مخالفان سیاسی این جناب را ندارد؟ در 
حالی  که اگر نیمه نصفی هم متوجه قانون باشیم، نه الزام این همه منطقی و 
مسئوالنه   کار کردن وکالی ما وجود دارد و این ها به ناحق این قدر از خود 
مسئولیت و کار درست و بایسته را ساطع می کنند و نه مطابق  شأن و کرامت 
را  راه  آدم می کشند و  از همان هایی که  انسانی است که دولت محلی هیچ  

ماین می گذارند، بازدید  کند. 
یک  به  وحشت ناکی  نحوی  به  هم  مرکزی  دولت  و  سیاسیون  البته سکوت 
معما تبدیل شده است. جاغوری، مالستان و ناهور  از امن ترین ولسوالی های 
و  سیاست  قطع،  به صورت  ناامن،  مسیر های  اما  است؛  افغانستان  و  غزنی 
دولت  از طرف  و  اجرا  انسانیت  مخالفان  به دست  که  است  تعمدی  رویکرد  
حمایت می شود. دل بستگی مقام ها به زر و زور، یکی از پارامتر های اساسی در 
گسترش ناامنی های والیت غزنی است. کاش این بی شعوران بدانند که پایه ی 
تمام زر و زوری که این ها دارند، مردم اند، نه سکوت در برابر فجایع انسانی!

ادامه دارد...

خبرنگار ناراضی

در والیت موسی  خان!

هادی دریابی حمزه واعظی
 دو تجربه ی افغانستان از دموکراسی
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در سراسر منطقه ی ناامن جنوب افغانستان، شایعاتی در مورد 
است  گردش  در  طالبان  پیشین  جنگ جویان  از  دسته  یک 
که ادعای وفاداری به دولت اسالمی را کرده اند و گفته شده 
است که به خاطر به دست آوردن سلطه و نفوذ، با شریکان 

پیشین شان می جنگند. 
گزارش ها در مورد یک درگیری میان دسته های رقیب جهادی 
جاری،  ماه  در  هلمند،  در  کجکی  دورافتاده ی  ولسوالی  در 
به سرعت هیاهو ایجاد کرد. برخی از مقام های افغانستان گفتند 
نیز مشهور است، در  به داعش  که تهدید دولت اسالمی که 
افغانستان، بیش از یک هزار مایل دورتر از قلمرو اصلی شان، در 
حال افزایش است. اما مصاحبه ها با مقام های غربی و افغانستان 
همراه با اظهار نظرهای باشندگان محلی، طالبان و ستیزه جویی 
اسالمی  دولت  جدید  دسته ی  محلی  فرمانده  را  خود  که 
می خواند، بیش تر به نمونه ی دیگری از اختالفات داخلی طالبان 

اشاره دارند، نه گسترش گسترده ی نفوذ داعش.
به رهبری  نظامی  ائتالف  از سال ها جنگ طالبان علیه  پس 
امریکا و نیروهای جدید امنیتی افغانستان، انسجام این گروه 
به طور فزاینده ای پرسش برانگیز شده است. به صورت مشخص، 
رهبر  عمر،  محمد  مال  درازمدت  غیبت  که  است  شده  گفته 
منزوی طالبان، به نارضایتی ها میان مقام های طالبان افغانستان 

دامن زده است. 
در این محیط، دستیابی سریع دولت اسالمی در نبردگاه های 
سوریه و عراق، پرچم جدیدی برای طالبان ناراضی ایجاد کرده 
است. فرمانده ستیزه جویان در محراق نگرانی ها در هلمند، یک 
خادم  عبدالرووف  مال  به نام  طالبان  پیشین  برجسته ی  رهبر 
است. او سال ها در گوانتانامو زندانی بود. پس از آزادی، به جمع 
مقام های طالبان اضافه شد و به عنوان فرمانده نظامی والیتی 
فعالیت می کرد. از آن زمان تا کنون، او با ستیزه جویان شریکش 
مشاجره داشته است و تعدادی گفته اند که دعوت به سربازی 
برای داعش می کند و خواهان حمایت از او در نقش جدیدش 
به عنوان رهبر محلی دولت اسالمی شده است. اما گفته ها در 

مورد وسعت این اختالفات متفاوت اند. 
ادعاها در مورد  چهره های محلی طالبان و همسایه های شان 
هلمند  در والیت  اسالمی  دولت  مهم  و  گروه جدید  تأسیس 
که  دهقانی  درانی،  حاجی  می کنند.  رد  را  خادم  مال  توسط 
با  ارتباطی  هیچ  »او  گفت:  اند،  طالبان  گروه  عضو  اقاربش 
دولت اسالمی ندارد«. وی در همسایگی روستای حاجی خادم 
زندگی می کند و می گوید که هر روز این عضو پیشین طالبان 
را می بیند که معموال توسط حدود ده تن از حامیان قدیمی اش 
نیز  طالبان   محلی  فرمانده  محمدشاه،  مال  می شود.  همراهی 
جاهای  یا  در کجکی  اسالمی  دولت  فعالیت  مورد  در  ادعاها 
دیگر  هلمند را رد کرد. وی از طریق تیلفون گفت: »ما شاهد 
فعالیت ستیزه جویان دولت اسالمی در کجکی نبوده ایم«. »ما 
مال عبدالرووف خادم را می شناسیم. او عضو طالبان بود؛ اما در 

حال حاضر خانه نشین است«. 
دیگران با این گفته ها موافق نیستند. حاجی مال صاحب، یکی 
از بزرگان قبیله ای در کجکی  می گوید که مال خادم به صورت 
فعال تحت پرچم دولت اسالمی سربازگیری می کند و در کارش 
موفق بوده است. دو موتر مملو از جنگ جویان و خانواده های 
آن ها اخیرا به این حوالی آمده اند. این بزرگ قومی   گفت: »آن ها 
تالش می کنند افراد ]متمایل به گروه دولت اسالمی[ را بیابند. 

به مردم نامه می فرستند تا از آن ها حمایت کنند«. 
حاجی شیرین، یک بزرگ قبیله ای دیگر گفت که مال خادم بر 
هم دستان قدیمی طالبش فشار می آورد تا به داعش بپیویندند. 
آقای شیرین گفت: »او از آن ها خواسته است که طالبان را ترک 

کنند و تالش دارد دولت اسالمی را به کجکی بیاور د«. 
خواند،  میرویس  حاجی  را  خودش  که  مردی  مصاحبه ها،  در 
گفت که به عنوان معاون مال خادم به دولت اسالمی پیوسته 
است و ادعا کرد که تعداد جنگ جویان گروه آن ها به 300 تن 
می رسد. وی گفت که غیبت طوالنی مال عمر باعث شد تا او 
از طالبان ببرد و  در مورد رهبری تبعیدی طالبان تردید داشت. 
و  هدایت  عمر  مال  از  فرماندهان  »قبال  گفت:  میرویس  مال 
ارشاد دریافت می کردند؛ اما سال هاست که ما از مال عمر چیزی 
نشنیده ایم«. »این نگرانی کالن ما ست. ما به مال عمر احترام 
داریم. اما اگر او زنده است، چرا ظاهر نمی شود و هدایت مان 
نمی کند؟«  بعدا، اعضای محلی گروه طالبان گفتند که مردی 
به نام حاجی میرویس جنگ جوی طالب تحت فرماندهی مال 

خادم بود و اخیرا با او دیده شده است.
در  گزارش ها  نزدیک  از  آن ها  که  می گویند  غربی  مقام های 
را دنبال می کنند و تالش  افغانستان  مورد دولت اسالمی در 
دارند بفهمند که آیا دولت اسالمی نسل جدیدی از ستیزه جویان 
جنگ جویان  برای  تازه ای  فرصت  اکثرا  یا  می کند  جذب  را 

کارآزموده ی طالبان فراهم می کند.
امریکا  رهبری  به  ائتالف  فرمانده  کمپبل،  اف.  جان  جنرال 
گزارش ها  او  کارکنان  که  گفت  مصاحبه ای  در  افغانستان   در 
شب نامه هایی  به شمول  اسالمی،  دولت  سربازگیری  مورد  در 
که در دانشگاه جالل آباد انداخته شدند و تالش مال خادم در 
هلمند ، را بررسی می کند. جنرال کمپبل گفت که تا کنون  به نظر 
می رسد که نتایج محدود اند. اما عالوه کرد: »نمی خواهم به آن 
بی اعتنایی کنم. داعش در سوریه و عراق به سرعت گسترش 
یافت و مردم نمی خواهند این اتفاق این جا هم بیافتد«. جنرال 
کمپبل هم چنین گفت که پیام دولت اسالمی ممکن است برای 
اعضای ناراضی طالبان جذاب باشد«. وی گفت: »ممکن است 
بزرگ تری  نام  و  منابع  این که  فکر  به  و  باشند  ناراض  آن ها 
خواهند یافت، به داعش بپیوندند«. »فکر می کنم کسانی وجود 
دارند که تالش خواهند کرد به موتر این دسته باال شوند ]به 
داعش بپیوندند[«. جنرال کمپبل مال خادم را نیز شامل این 
گروه ساخت و گفت: »او در جست وجوی راهی برای ماندن 

در صحنه است «.
اسالمی  دولت  مورد  در  گزارش ها  که  نیست  بار   اولین  این 
محلی  مقام های  گذشته،  سال  شده اند.  منتشر  افغانستان  در 
افغانستان در غزنی ادعا کردند که دولت اسالمی مردم را در 
ولسوالی اجیرستان سر می برند. نظر به گفته ی دو مقام غربی 
که نخواستند نام شان فاش شو د، بعدا یک مقام افغان پذیرفت 
فرستادن  به  را  کابل  تا  بود  انداخته  راه  را  شایعات  این  که 
اما  سازد.  متقاعد  وظیفه اش  ساحه ی  به  بیش تر  نیروهای 
پیشرفت سریع دولت اسالمی در سوریه و عراق به وضوح توجه 
ستیزه جویان افغانستان را جلب کرده است؛ ستیزه جویانی که با 
وجود دست آوردهایی در برخی مناطق در جریان سال جاری، 
نتوانسته اند کنترول مرکز های ولسوالی های کالن را به دست 
بگیرند و این کنترول را حفظ کنند. یک گزارش سازمان ملل 
متحد تذکر داد که برخی از گروه های انشعابی طالبان از دولت 

اسالمی در انترنت »ستایش« کردند. 
فرماندهان  از  گروهی  جهادی ها،  آنالین  ویدیوی  یک 
رهبر  ده  می کنند،  اعالن  که  می دهد  نشان  را  ستیزه جویان 
البغدادی،  ابوبکر  به  افغانستان  و شرق  پاکستان  از  شورشیان 
رهبر دولت اسالمی  اعالن وفاداری کرده اند. در این ویدیو  که با 
سربریدن یک زندانی پایان می یابد، یک رهبر ستیزه جویان ادعا 
می کند که هواداران افغانی دولت اسالمی، گروه های ستیزه جو 

در والیت های کنر، لوگر و ننگرهار را شامل می شود. 
زیاد  افغانستان  در  اسالمی  دولت  آیا  که  نیست  واضح  اما 
سلسله  یک  که  افغانستانی  خیر؛  یا  کرد  خواهد  پیشرفت 
به دور  بدین سو  دیر وقت  از  آن  در  سنی مذهب  ستیزه جویان 
طالبان سازماندهی شده اند؛ طالبانی که ایدیولوژی و اهداف آن 
اکثرا به داخل متمرکز است و با ایدیولوژی و اهداف گروه های 

جهادی ای که اهداف بین المللی دارند، بسیار متفاوت است.
به دالیل دیگر، در مقایسه با سوریه و عراق، سربازگیری برای 
این  افغانستان سخت خواهد بود؛ چون در  دولت اسالمی در 
سال ها  از  پس  سنی مذهب  جمعیت های  از  بسیاری  کشورها 
جهادی ها  از  شیعه،  رهبران  استفاده ی  سوء  و  انزوای شان 
استقبال کردند. اما در افغانستان، سنی ها برای مدت طوالنی 

بر این کشور مسلط بوده اند.
جنرال کمپبل، حین بحث در مورد چشم انداز دولت اسالمی در 
افغانستان، به این تفاوت ها اشاره کرد. وی گفت: »فکر می کنیم 
که فروش این پیام به افغان ها سخت خواهد بود«. اما وی گفت 
که در مورد اثرات سیاسی سربازگیری دولت اسالمی در قلمرو 
طالبان کنجکاو است. جنرال کمپبل گفت: »جالب خواهد بود 

ببینیم که آیا طالبان علیه آن ها اقدام می کنند یا خیر«.
گروه مال خادم و طالبان، هردو، گفته اند که تا کنون یک برخورد 
به  مطابق  که  میرویس   آقای  است.  داشته  وجود  آن ها  میان 
در  است،  افغانستان  در  اسالمی  دولت  فرمانده  معاون  ادعاها 
مورد برخورد »یک ماه پیش« صحبت کرد و گفت که در این 
برخورد »یکی از مردان من توسط طالبان کشته شد«. مال شاه، 
فرمانده محلی طالبان  تأیید کرد که در کجکی یک برخورد رخ 
داده است و گفت که این برخورد بر سر کنترول یک ایست 

بازرسی بوده است، نه دولت اسالمی در حال ظهور.
از  نشانه هایی  شاهد  آن ها  که  می گویند  کجکی  باشندگان 
تفاوت های عقیدتی میان این دو گروه شورشی هستند. یکی 
قرار  که  است  مربوط  قبرستان  پیراستن  به  اولیه  مسایل  از 
گزارش ها مال خادم آن را نمی پذیرد. باشندگان می گویند که 
او کجا  اقارب  نشان می دادند  را که  و چوب هایی  پرچم ها  او 
دفن شده اند، از جای شان برداشت. مال شاه گفت، هنوز مطمئن 
نیست که گروه طالبان مربوط به او، چگونه به جنگ جویانی که 
ادعای وفاداری به دولت اسالمی را می کنند، پاسخ خواهد داد. 
وی گفت: »اگر دولت اسالمی در کجکی یا در هلمند پیدا شود، 
ما به رهبر طالبان گوش خواهیم داد که چگونه به آن ها پاسخ 
بدهیم یا علیه آن ها چه کار کنیم«. ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی 
مورد  در  گفت وگوها  از  برخی  که  کرد  اظهار  ظاهرا  طالبان  
سیاست طالبان در قبال ظهور دولت اسالمی آغاز شده است. 
آقای مجاهد در مصاحبه ای گفت: »پس از مشاهده ی ویدیوی 
اخیر دولت اسالمی که در آن برخی از افراد قسم خورده اند که از 
آن ها پیروی خواهند کرد، ما مطابق آن بررسی ای را آغاز کردیم 

تا به عمق مسئله برسیم«. »بررسی ما ادامه دارد«.

دولت اسالمی عراق و شام یا همان داعش اکنون بخش های وسیعی را در خاور میانه 
زیر کنترول خود در آورده است. چند هفته قبل، داعش قلمرو فعالیتش  را تا مرزهای 
ترکیه نیز رساند و آن ها آماده اند تا همه ی »کفار«- مسیحیان و مسلمانان جدا از خط 
خود- را به قتل برسانند. موج عامه پسند دولت اسالمی داعش، در حال حاضر فراتر 
از مرزهای خاور میانه است: جنبش های نو اسالم رادیکال در افغانستان و همین طور 

طالبان پاکستانی، سوگند وفاداری شان را به دولت اسالمی اعالم کرده اند.
اخیراً رهبران و گردانندگان دولت داعش اعالم کردند که یکی از مهم ترین وظایف 
و مسأله  های دولت اسالمی، بی ثبات ساختن اوضاع در کشورهای مسلمان آسیای 
مرکزی و همین طور فدراسیون روسیه است. در همین حال، بارها گزارش هایی به 
نشر رسیده اند که نشان می دهند، شماری از جنگ جویان رادیکال که در زمان اتحاد 

شوروی مجال فعالیت نیافته بودند، اکنون به  جنگ جویان داعش پیوسته اند.   
اظهارات  و  نظرات  تا  است  گرفته  تصمیم  »فرغانه«  وب سایت  مبنا،  همین  بر 
کارشناسان منطقه ای، سیاست مداران و فعاالن آگاه به این موضوع را با خود داشته 
باشد. ما چند تا سوال مطرح می کنیم و بعد مخاطبان و خوانندگان خود را به پاسخ 

دعوت می نماییم. ]...[:
در  آرامش  و  ثبات  زدن  برهم  برای  داعش  اسالمی  دولت   - تهدیدهای 
نظر  به  واقعی  و  اندازه جدی  چه  تا  روسیه،  فدراسیون  و  میانه  آسیای  کشورهای 

می رسید؟
 - امکان این که داعش از میان شهروندان جمهوری های آسیای مرکزی و 

روسیه سرباز گیری کند، تا چه اندازه واقعی است؟
 - اگر همه ی این تهدیدها جدی اند، با توجه به اوضاع حاضر، آیا کشورهای 
آسیای مرکزی قادرند به تنهایی در مقابل این تهدید و فشار مقاومت کنند ،  یا آن ها 
به کمک نیاز دارند؟ در صورتی که نیاز به کمک دیده می شود، کمک کنندگان روسیه 
و آمریکا و سایر کشورها خواهند بود؟ آیا روسیه و ایاالت متحده ی آمریکا با کمک 

خود می توانند جا گزین قابل اعتمادی باشند؟
 - در پس زمینه های این تهدید، در صورتی که این جنبش تهدید جدی به 
حساب می آید، آیا روسیه آماده است که با ایاالت متحده ی آمریکا در پیش برد یک 
هدف واحد، همکاری کند، به خصوص موضوع نابودی داعش با استفاده از نیروهای 

مسلح؟ و اگر نه، پس در چه شکلی آماده ی همکاری است؟
***

کارنگی  مرکز  در  امنیت«  و  جامعه  »دین،  برنامه ی  معاون  ماالشنکو-  آلکسی 
مستقل  کشورهای  و  روسیه  در  بین الملل  »روابط  برنامه ی  گرداننده ی  مسکو، 
مشترک المنافع«، استاد علوم انسانی و یکی از کارشناسان زبده ی روسیه در زمینه ی 

بررسی مشکالت دنیای اسالم به این نظر است:
من فکر نمی کنم که دولت اسالمی یا داعش حاال به هر نحو، وضعیت در کشورهای 
تأثیر خود قرار  از آن وضعیت در روسیه را کاماًل تحت  آسیای مرکزی و بیش تر 
دهد. همان طور که گفته می شود، »برای انجام این کار، ُدم آن ها کوتاه تر از دست 
آن هاست«. در حال حاضر، این جنبش نمی خواهد بیش تر خود را در معرض خطر قرار 
دهد. رسانه ها داعش را بیش تر از آن چیزی که هست، تعریف می کنند. نمایندگان 
و مقام ها و همین طور اپوزیسیون در کشورهای آسیای مرکزی، به طور خودخواسته 
در ارتباط به هر نوع مسایل مرتبط به داعش، با حساسیت برخورد می کنند. موقف 
حداقلی آن ها در برابر خطر داعش این است که »منطقه ی ما خاور میانه نیست و 
آنچه در آنجا اتفاق افتاد، این جا اتفاق نخواهد افتاد.« اما مسایل مرتبط به این تهدیدها 
و خطر نفوذ و تأثیر داعش روی اوضاع داخلی کشورهای آسیای مرکزی را می توان 
با تحریک عملکرد مردم در برابر هر نوع خطر و از طریق برنامه های دولتی و سایر 

راه کارها، تا حدی تحت کنترول قرار داد. 
من فکر می کنم که مشکل سرباز گیری داعش از میان جمعیت مسلمانان، قدری 
از شبه نظامیان  تعداد  نیست که در حال حاضر، چه  اغراق آمیز است. هنوز روشن 
هوادار داعش، در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه وجود دارند. فکر می کنم این 
تعداد خیلی زیاد نیست. به هرحال، »خودمختاران ازبکستان« در مناطق مذکور قابل 
رؤیت نیستند. این مشخص شده است که در جنگ سوریه تعدادی از جنگ جویان از 
کشورهای روسیه، آکتاو و تاتارستان شرکت کرده اند؛ اما رقم دقیق آن ها مشخص 

نیست. فقط می توان حدس زد، این تعداد به ده ها تن می رسد، نه به هزاران تن.
روسیه به معنای واقعی، جنگ علیه داعش را آغاز کرده است. شرکت کنندگان چند 
میلیونی جنبش های ضد داعش در خاور میانه، همه مشاوران روسی دارند. این که 
اوضاع در نهایت به کدام جهت تغییر مسیر می دهد، در حال حاضر گفتنش سخت 
است. این همه شبیه نوک کوه یخ است؛ یک پدیده ی دراز مدت. ما و بخشی از جهان 

اسالم در فرایند تغییر اوضاع، شرکت خود را حفظ خواهیم کرد.
اگر حرف از کشورهای آسیای مرکزی در میان باشد، در آن صورت من اطمینان 
می دهم که آن ها نیاز دارند از داعش این قدر بترسند. نه الزم است که در این مورد 
بیش تر از حد صحبت شود و نه الزم است که فکر خود را مشغوش کرد. مشکالت 
داخلی آن ها در حدی است که باید برای حل آن فکر کنند. این مشکالت عبارت 
اند از  مشکالت حمل و نقل، مشکالت مرزی، مشکالت اقتصادی و مسایل بغرنج 

سیاسی.

داعش در آسیای میانه؛ 
آنهاوحشتمیآفرینند
ومانبایدنگرانباشیم؟
منبع: وب سایت »فرغانه«- صفحه ی افغانستان

بخش اول

افغانستان در نگاه

برگردان: حمید مهدوی

گروه مال خادم و طالبان، هردو، 
گفته اند که تا کنون یک برخورد 
میان آن ها وجود داشته است. آقای 
میرویس  که مطابق به ادعاها معاون 
فرمانده دولت اسالمی در افغانستان 
است، در مورد برخورد »یک ماه 
پیش« صحبت کرد و گفت که در 
این برخورد »یکی از مردان من 
توسط طالبان کشته شد«. مال شاه، 
فرمانده محلی طالبان  تأیید کرد که 
در کجکی یک برخورد رخ داده 
است و گفت که این برخورد بر 
سر کنترول یک ایست بازرسی 
بوده است، نه دولت اسالمی در 
حال ظهور.

شکاف ها میان طالبان افغانستان، 



والیت غزنی یکی از والیت هایی است که طالبان در آن از نفوذ و قدرت باالیی برخوردار 
اند، به جز ولسوالی های »جغتو، جاغوری، ناهور و مالستان«، در چهارده ولسوالی  دیگر آن، 
طالبان از نفوذ و قدرت بیش تر برخور دار اند. حاکمیت دولتی تنها در این چهار ولسوالی   
به طور مطلق وجود دارد. اما در سایر ولسوالی های آن ضعیف  و تحت تأثیر نفوذ طالبان 
است؛ تنها در محدوده  ی کوچکی در مرکز ولسوالی ها  یا جاهایی که نیروهای امنیتی در 

آن مستقر می باشند، و جود دارد.
به همین خاطر، ارتباط مرکز این والیت با ولسوالی هایی  طالبان در آن نفوذ دارند، بسیار 
ضعیف و شکننده است و طالبان تمامی راه های ارتباطی ولسوالی ها را تحت کنترول دارند. 
در این میان ولسوالی های جاغوری، جغتو، قره باغ و مالستان که از نظر موقعیت   جغرافیایی 
توسط سایر ولسوالی ها که اکثرا پشتون نشین می باشند و طالبان در آن نفوذ دارند، محدود 
شده اند و از نظر امنیتی و تهدیدهای   طالبان در وضعیت بد قرار دارند. مردم در راه های 
ارتباطی با مرکز والیت، همیشه با ترس و نگرانی سفر می کنند و عبور مسافران از این 

راه ها همانند گذشتن از جاده ی مرگ خطرناک و دشوار است.
کارگذاری شده  ماین های  انفجار  و  دزدان  راه گیری  قتل،  مسافران ،  بازداشت  و  بازرسی 
از سوی طالبان از جمله ی تهدیدهای جدی ای اند که باشندگان ولسوالی های جاغوری ، 
مالستان، قره باغ، ناهور و سایر ولسوالی های این والیت همه روزه به آن بر می خورند و نیز 
هرسال طالبان به بهانه هایی راه های ارتباطی را به روی مردم می بندند و از اثر آن قیمت ها 

در بازار این ولسوالی ها نیز باال می روند.
به روز سه شنبه هفته ی گذشته بر اثر برخورد یک موتر مسافر بری که از کابل به ولسوالی 
جاغوری می رفت با یک ماین کارگذاری شده از سوی طالبان، هشت سرنشین آن کشته 
شدند که پنج نفر آن ها از یک خانواده بودند و در جمع قربانیان زنان و کودکان هم شامل 
بودند. این یک نمونه ی نا امنی و تهدید زندگی مردم در والیت غزنی و در مسیر راه های 

ارتباطی ولسوالی های آن می باشد.
در طول سیزده سال گذشته و به خصوص پس از قدرت گرفتن طالبان، در سال های اخیر  
مردم همواره با این قربانی ها و دشواری ها  دست و پنجه نرم می کنند. سناریوی مرگ و 
نابودی هر روز در زندگی مردم در این والیت تکرار می شود. در تمام این مدت با وجود 
اعتراض و شکایت های مردم از این وضعیت، از طرف دولت و مسئوالن والیت کدام تدابیر 
و راه حلی برای این مشکل طرح نشده است. از بین رفتن ناامنی و تأمین امنیت راه ها، از 
جمله ی خواست های جدی مردم از دولت و رهبران سیاسی بوده است؛ به طوری که در 
انتخابات امسال یکی از خواست های مردم از نامزدان ریاست جمهوری این بود که امنیت 
راه ها تأمین شود. رییس جمهور اشرف غنی در سفرش به جاغوری در جریان مبارزات 
انتخاباتی، به مردم وعده داده بود که امنیت راه های جاغوری و ولسوالی های دیگر را تأمین 
می کند. با وجود درخواست پیاپی مردم برای تأمین امنیت شان ، تا هنوز به هیچ یکی از این 

وعده ها عمل نشده است و مردم سال هاست که به این صورت قربانی می دهند.
از این جهت بیش تر نگران کننده است که از یک ماه به این سو  ناامنی در والیت غزنی 
از جمله  این والیت و والیت های هم جوار آن،  به داعش در ولسوالی های  وابسته  افراد 
زابل، جا به جا شده اند. این مسئله به نگرانی های بیش تر مردم افزوده است و پیام بدی را 
برای مردم این والیت داده است. از رویکرد فرقه گرایانه ی این گروه می دانیم که حضور 
این گروه می تواند یک خطر بزرگ برای والیت غزنی که اکثریت ساکنان آن را شیعیان و 
هزاره ها تشکیل می دهند، می باشد. دولت نباید نسبت به قدرت یابی طالبان و نفوذ داعش 

در این والیت غافل باشد. 
اگر با این مسئله برخورد جدی  صورت نگیرد، حضور و قدرت یابی گروه های وابسته به 
داعش در این والیت یک خطر بزرگ می باشد. به همین خاطر، دیروز جوانان و فعاالن 
مدنی برای تأمین امنیت این والیت از خطر داعش، در این والیت و سایر والیت های 
کشور در کابل تجمع اعتراضی کردند و از دولت خواستند که امنیت والیت غزنی و 
راه های ارتباطی آن را از طریق ایجاد پاسگاه های امنیتی تأمین کند. آنان به جابه جایی 
گروه های مسلح وابسته به داعش در این والیت و سایر والیت های کشور اعتراض 

کردند و از دولت خواستند که برای نابودی این گروه اقدام کند.

ناامنی در والیت غزنی از این جهت 
بیش تر نگران کننده است که از 

یک ماه به این سو افراد وابسته به 
داعش در ولسوالی های این والیت 
و والیت های هم جوار آن، از جمله 

زابل، جا به جا شده اند. این مسئله به 
نگرانی های بیش تر مردم افزوده است 

و پیام بدی را برای مردم این والیت 
داده است. از رویکرد فرقه گرایانه ی 

این گروه می دانیم که حضور این 
گروه می تواند یک خطر بزرگ برای 

والیت غزنی که اکثریت ساکنان 
آن را شیعیان و هزاره ها تشکیل 

می دهند، می باشد. دولت نباید 
نسبت به قدرت یابی طالبان و نفوذ 

داعش در این والیت غافل باشد.
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یادداشت های سخیداد هاتف

شوند؛  وزیر  می خواهند  که  نامزدهایی  این  من،  نظر  به 
اما تابعیت دوگانه دارند، بهتر است از خیر وزارت بگذرند. 
اما برای آدم های دو پاسپورتی  وزارت چیز خوبی است؛ 
جنجالش هم زیاد است. فرض کنید شما افغانی هستید 
و  مه  و  باد  و  ابر  حاال  دارید.  هم  را  روسیه  تابعیت  که 
خورشید و فلک در کار شده اند که شما مثال وزیر داخله ی 
وزارت  این  در  را  کار تان  و  می شوید  وزیر  شوید.  کشور 
شروع می کنید. یکی دو ماه که می گذرد، رییس جمهور 
به شما زنگ می زند و از شما می پرسد که آماده هستید 
می گویید  بگویید.  چه  می مانید  حیران  نیستید.  آماده  یا 
که تقریبا 80 درصد آماده اید؛ اما کمی زمان نیاز دارید تا 
آن 20 درصد باقی مانده را هم سر و سامان بدهید. یک 
باز رییس جمهور  بعد  هفته مهلت می گیرید. یک هفته 

زنگ می زند.
رییس جمهور: جناب وزیر، مسئله حل شد؟ آماده هستید؟
وزیر داخله: عرض کنم که چیز است، یک کمی تعداد این 
برادران زیاد نیست؟ جا نداریم. هشت هزار نفر واقعا خیلی 
زیاد است. نمی شود اول صد نفر بفرستید، بعد همین طور 

کم کم به هشت هزار برسیم؟ 
رییس جمهور: آقای وزیر، به نظر شما پیدا کردن جا برای 

هشت هزار نفر سخت تر است یا برای صدهزار نفر؟
وزیر داخله: رییس صاحب، متوجه منظور اصلی تان نشدم؛ 
اما این قدر می دانم که طبعا پیدا کردن جا برای هشت 

هزار نفر آسان تر است.
از  بیش  این است که وقتی که  رییس جمهور: منظورم 
صدهزار سرباز امریکایی به آن جا آمدند، شما هیچ نگفتید 

که جا نداریم.
وزیر داخله: ببینید والدیمیر...

رییس جمهور: من رفیق شخصی شما نیستم آقای وزیر. 
مرا با اسم کوچکم خطاب نکنید.

من   کشور  پوتین.  آقای  می خواهم  معذرت  داخله:  وزیر 
یعنی  من   کشور  به  گذشته  در  یک بار  روسیه،  یعنی 
افغانستان تجاوز کرده و به همین خاطر مردم با ما یعنی 
شما یعنی آن ها حساسیت دارند. حاال هم که هشت هزار 
روس یک جایی به کابل بیایند، همه از من خواهند پرسید 

که این ها در این جا چه کار می کنند.
رییس جمهور: پس شما فکر می کنید که حضور کمکی 
ما در افغانستان در دهه ی هشتاد میالدی تجاوز بوده،  ها؟
وزیر داخله: نه نه، جناب پوتین، سوء تفاهم نشود. مردم 

این طور می گویند، من نمی گویم.
به صورت  مورد  این  در  می خواهم  من  جمهور:  رییس 
حضوری به من گزارش بدهی. روز جمعه بیا به مسکو که 

ببینم مشکل تو چیست.

گزارش وزیر
 به رییس جمهور 

سناریوی مرگ و ناامنی
 در والیت غزنی

بشیر یاوری
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بگو مگو از

این چوکی وزارت آفتی است به حد سونامی! 
دولت وحدت ملی بعد از ماه ها جنجال تشکیل شد و بعد از صد 
و چند روز موفق به معرفی نامزد وزرایی شد که تعدادی از آن 

نرسیده به پارلمان، از رده خارج شدند.
بگذریم از چوکی ریاست جمهوری که آفت باالتر از سونامی است  برای مردم رنج دیده ی کشور 

ما. حاال این کرسی وزارت، به عنوان آفتی به حد سونامی عرض اندام نموده است.
از ابتدایی ترین روزهایی که آوازه ی معرفی افراد به عنوان نامزد وزیر به بازار آمد، توطئه به جان 
هم شروع شد. رفیق به جان رفیق افتاد، حامی به جان فرد مورد حمایت و وکالیی که احتمال 
می رفت وزیر شوند، به جان افراد احتمالی وزیر. به همه ی این ها مسیری داده شده به نام نقد و 
دفاع از منافع ملی برای خدمت به کشور؛ اما برعکس همه می دانند که گربه ای به رضای خدا 

موش شکار نمی کند.
دقیقا در این روزها گروهی قسم خورده اند که به خاطر رسیدن چانس به خودشان شب و روز 
برای بدنامی نامزد وزرا کار کنند و تعدادی هم به خاطر عقده گشایی هر لحظه دسیسه ی تازه ای 
را ترسیم می کنند، حتا می روند به حریم خصوصی افراد و می چسپند که فالنی دختر کاکایش 

بی حجاب است، که اصاًل منطقی ندارد، به جز بیان عقده.
 بخش دیگر آستین بر زده تا به نامزد وزرا بگویند که ما می توانیم شما را به چالش بکشانیم که 
نمونه ی بارز آن وزارت تحصیالت عالی، کمیسیون روابط بین الملل مجلس و کمیسیون فرهنگی 
و معارف مجلس است. وزارت تحصیالت عالی اسناد بعضی ها را که مثل آفتاب مشکل شان 
روشن است، تأیید می کند و دیگری را که برعکس هیچ مشکلی ندارد، رد می کند یا مشکل تراشی 
می کند. و این را هم باید یاد آور شد که تعدادی از نامزد وزرا مشکالت قانونی دارند که باید مطابق 

قانون، بدون گرایش سیاسی، به آن رسیدگی نمود.
فکر می کنم این روند باعث بروز بعضی مشکالت تازه خواهد شد.

آن چه هدف اعتراض در برابر ناامنی های والیت غزنی 
بود:

1- سیاست طالب پروری باید متوقف شود. قاتالن مردم نباید 
مخالف سیاسی خوانده شوند. با جنایتکاران و قاتالن مردم باید به 

عنوان دشمن درجه یک مردم و امنیت ملی برخورد قاطع صورت گیرد.
2- اردوی ملی باید دست به عملیات تصفیه ای گسترده در سطح والیت غزنی و ولسوالی های آن 

زده و اقدام به پاک سازی منطقه از گروه های طالب و همکاران داعش آن کند.
3- پس از عملیات تصفیه ای، پوسته های اردوی ملی ، به صورت دایم، در مسیر رفت و آمد مردم 

و بین ولسوالی های والیت غزنی مستقر شوند.
4- با جابه جا شدن افراد زیر بیرق داعش در والیت غزنی و والیات هم جوار، برخورد جدی صورت 
گرفته و این گروه تروریستی باید پیش از گسترده کردن فعالیت هایش، به صورت کامل نابود شود.

5- والی فاسد والیت غزنی و سایر مقامات محلی که به صورت علنی با طالبان همکار می باشند، 
از کار برکنار و محاکمه شوند. والی و مقامات محلی جدید والیت غزنی نباید هیچ ارتباطی با طالبان 

و سایر گروه های تروریستی داشته باشند.
6- کسانی که خود را رهبران قومی قلمداد کرده و تاکنون تنها پیام های تسلیت و بیانیه های 
سست مطبوعاتی صادر کرده اند، باید به صورت جدی به مسئله ی تأمین امنیت مردم پرداخته و آن 

را در صدر فعالیت های خود قرار دهند.
7- ما از نهادهای مردمی، موسفیدان، جوانان، دانشجویان و سایر قشرهای مردمی می خواهیم 
که اقدام به برگزاری اجتماعات مردمی کرده، وضعیت امنیتی را بررسی نموده و مردم را نسبت به 

خطرات رو به گسترش گروه های تروریستی هم چون طالبان و همکاران داعش آنان آگاه سازند.

بسم اهلل تابان

Hadi Daryabi





ستایش استبداد و پایان فیس بوک بازی
گفته می شود که اشرف غنی به مشاورش، عبدالعلی محمدی 
دستور داده است که دست از فیس بوک بازی بکشد! نمی دانم 
این خبر راست است یا نه. فعال مسئولیتش را می اندازم به گردن 
دریابی. اما اگر این خبر راست باشد، جای خوش حالی نیست. ایشان به سرعت، خود واقعی شان 
را معرفی می کردند  و با ستایش مستقیم و غیر مستقیم استبداد، به ما اجازه می دادند که از مشاور 

شدن شان  کمتر تعجب کنیم!
ایشان یک بار آرزوی عبدالرحمانی را کردند. بار دیگر بعد از بازگشت از سفر چین، با اشاره به نظم 
و رفاه در آن کشور، سوال کردند که آیا آزادی سیاسی مهم است  یا امنیت و نان. ایشان نظر خود 
را در قالب سوالی بیان کرده بودند. او در واقع می گفت که آزادی و حق رای و انتخابات، دردی 
را دوا نمی کند. بار سوم و در پاسخ به خواست توازن قومی در کابینه، گفتند که در امارات هفت 
خانواده حکومت می کنند و اماراتی ها هم با آرامش و رفاه  زندگی می کنند. یعنی، نمایندگی سیاسی 

و سهم گیری در قدرت اهمیتی ندارد.
سخنان ایشان نشان می دهد که ایشان به آزادی، انتخابات، حق رای و حق تعیین سرنوشت مردم 
به دست خود شان باور ندارند. چرا اشرف غنی ایشان را مشاور حقوقی نصب کرده  است؟ نمی دانم؛ 

اما بعید است که با هم و افکار هم به خوبی آشنا نباشند.
اما آیا اگر مردم افغانستان از حق انتخاب کرد/شدن و حق تعیین سرنوشت شان به دست خودشان، 

بگذرند، دولت کابل می تواند افغانستان را به چین و امارات تبدیل کند؟ هرگز.
چین دو و نیم هزار سال قبل از امروز، برای استخدام کارکنان دولتی اش، امتحان آزاد برگزار 
قدرت مندترین  و  پیچیده ترین  با سواد ترین،  پیش رفته ترین،  از  یکی  قرن ها،  برای  و  می کرد  
کشورهای جهان بود. چین ) جز در موارد محدود ( برای نزدیک به دو هزار سال ) تا اوایل قرن 
بیست(، بزرگ ترین اقتصاد جهان بود. همین کشور تک حزبی، حاکمیت محلی پنج قوم چینی را 

در پنج منطقه ی خود مختار به رسمیت شناخته است.
امارات متحد عربی، با داشتن یک و نیم میلیون نفوس، بر اساس بعضی منابع، هفتمین بزرگ ترین 
ذخیره ی نفتی جهان را در اختیار دارد  و هفتمین بزرگ ترین ذخیره ی گاز طبیعی جهان را. حاکمان 
همین کشور فدرالی کوچک، حق حاکمیت محلی هفت امیر نشین را به رسمیت شناخته اند. اگر 
شما نفوس امارات را بر هفت بخش فدرالی آن تقسیم کنید، برای هر بخش فدرالی آن، چیزی 
حدود بیست و یک هزار نفر می رسد. یعنی هر بیست و یک هزار نفر، حاکمیت محلی خودشان را 

دارند. خدمات دولتی فوق العاده گسترده، برای شهروندان اماراتی، کامال مفت است.
آیا درست است که مردم افغانستان در آرزوی ناممکن تبدیل شدن افغانستان به چنین کشورهایی، 

دست از آزادی و حق تعیین سرنوشت شان بر دارند؟
آقای محمدی از درون جامعه ای برخاسته است که به بدترین و بی رحمانه ترین شکل ممکن، 
قربانی استبداد و مرکز گرایی دیوانه وار افغانی بوده است  و از خطر جدی نابودی جان به در برده 
است. برای ایشان، هیچ چیزی نباید مهم تر از حق تعیین سرنوشت مردم به دست خودشان باشد. 
رویای چین و امارات متحده ی عربی شدن برای ما به صورت غیر قابل تحملی فریب دهنده است. 

امنیت راه های خانه های مان هم که تأمین شود، خدا را شکر می کنیم.

Abdullah Watandar

توصیه  به 
ورزش باید 
»واقع گرایانه« 
باشد

»زنان بیش تر از مردان« به خدا و آخرت اعتقاد دارند

گوگل به زودی دو ویژگی کاربردی را غیر فعال می کند

محققان می گویند، توصیه ی رسمی نظام بهداشت و 
درمان بریتانیا برای فعالیت بدنی واقع  گرایانه نیست 
و هفته ای 15۰ دقیقه فعالیت بدنی متوسط تا شدید 
امکان پذیر  سالمندان،  جمله  از  مردم،  بسیاری  برای 
به  باید  پزشکان  معتقدند،  پژوهشگران  این  نیست. 
جای دستورالعمل فعلی، گاهی فقط توصیه به ورزش 

و تحرک جسمی بیش تر کنند.
در دو مقاله ی جداگانه که در نشریه ی پزشکی بریتانیا 
منتشر شده، متخصصان این بحث را مطرح کرده اند 
که این دستورالعمل اهمیت ورزش و نرمش سبک را 
نادیده گرفته و آنچه باید بر آن تأکید شود، این است 
که افراد بی تحرک یا کم تحرک بیش تر ورزش کنند.

دستورالعمل  تأثیر  معتقدند،  اما  بهداشتی  مقام های 
فعلی در کاهش ابتال به بیماری های قلبی ثابت شده 
فیلیپ دو  پروفیسور  این مقاالت،  از  است. در یکی 
سوتو بارتو از بیمارستان دانشگاه تولوز به کسانی که 
زندگی کم تحرکی دارند، توصیه کرده به جای تالش 
مطرح  دستورالعمل  در  که  اهدافی  به  رسیدن  برای 
بیش تر  را  خود  جسمانی  فعالیت  کنند  سعی  شده، 
کنند. او به تحقیقات پیشین اشاره می کند که نشان 

آموزش  مؤسسه ی  در  که  نظرسنجی  یک  نتایج 
دانشگاه لندن انجام شده نشان می دهد، زنان بیش تر 
از مردان به خدا و حیات بعد از مرگ اعتقاد دارند. در 
این نظرسنجی بیش از نه هزار بریتانیایی زیر 45 سال 
و  بهشت  باره ی  در  آن ها  از  وقتی  و  داشتند  شرکت 
جهنم سوال شد، شصت درصد زنان گفتند، به نوعی از 
زندگی بعد از مرگ اعتقاد دارند؛ در حالی که فقط 35 

درصد مردان چنین اعتقادی داشتند.
درصد(   54( مردان  از  نیمی  از  بیش  بر این،  عالوه 
خود را خداناباور /atheist/ یا ندانم گرا )ال ادری( 
فقط  که  حالی   در  کردند؛  توصیف   /agnostic/

یک سوم زنان )34 درصد( چنین دیدگاهی داشتند. 
پروفیسور دیوید ُوآس از مؤسسه ی مطالعات اجتماعی 
این  یافته های  که  اسکس  دانشگاه  اقتصادی  و 
نظرسنجی را تجزیه و تحلیل کرده می گوید: »در بین 

ماه  در  را  خود  کاربردی  ویژگی  دو  به زودی  گوگل 
اول که بسیار  فیروری  غیرفعال خواهد کرد. ویژگی 
  Mobile extension ،مفید و کاربردی است
تا  می دهد  را  امکان  این  کاربران  به  که  دارد  نام 
باز  کامپیوتر  مرورگر  روی  بر  تاکنون  که  صفحاتی 
شده اند را به صورت مستقیم به مرورگر گوشی انتقال 

دهد.
ویژگی دوم نیز Print to My Phone است 

دقیقه  بیست  فقط  یا  کوتاه  پیاده روی های  می دهد 
را  مرگ  خطر  ماه،  در  بار  چند  بدنی،  شدید  فعالیت 
نمی دهند،  انجام  را  کار  این  که  آن هایی  نسبت  به 

کاهش می دهد.
در  بدنی  فعالیت  برای  رسمی  توصیه ی 

افراد ۱۹ تا ۶۴ سال در بریتانیا
- حداقل 15۰ دقیقه فعالیت هوازی متوسط، مثل 

بایسکل سواری، یا راه رفتن سریع در هفته و
لگن،  )پا،  اصلی  عضالت  تقویت  - نرمش های 
پشت، شکم، قفسه ی سینه، شانه و بازوها( هفته ای 

دو بار یا بیش تر یا
یا  دقیقه ورزش هوازی شدید، مثل دویدن   75 -

تنیس در هفته و
لگن،  )پا،  اصلی  عضالت  تقویت  - نرمش های 
پشت، شکم، قفسه ی سینه، شانه و بازوها( هفته ای 

دو بار یا بیش تر یا
در  شدید  و  متوسط  هوازی  فعالیت  از  - ترکیبی 
هفته  )مثال دوبار دویدن به مدت نیم ساعت به عالوه 

نیم ساعت راه رفتن سریع(؛
لگن،  )پا،  اصلی  عضالت  تقویت  - نرمش های 

افراد مؤمن و معتقد، زنان بیش تر از مردان اعتقادات 
ناباوران، احتمال  بین  اما در  روشن و مشخص دارند؛ 
این که مردان اعتقاد روشن و دقیق داشته باشند، بیش 
از زنان است«.  این نظرسنجی هم چنین نشان داد که 
بسیاری از مردم در زمینه ی اعتقاد به خدا و حتا مذهب 
دچار سردرگمی هستند و یک چهارم شرکت کنندگان در 
نظرسنجی حتا در باره ی مفاهیم پایه در طول زمان 
نظر خود را تغییر دادند. این افراد به وجود یک قدرت 
یا  خاص«،  »خدای  یک  نه  دارند،  اعتقاد  مبهم  برتر 

این که »بعضی وقت ها« به خدا اعتقاد دارند.
در بین پیروان مذاهب مختلف، مسلمانان بیش از همه 
به خدا و حیات بعد از مرگ اعتقاد راسخ نشان دادند و 
۹۰ درصد آن ها گفتند، تردیدی در این باره ندارند؛ اما 
 )evangelist( این میزان در مسیحیان انجیلی
هفتاد و یک درصد و در مسیحیان انگلیکن و متدیست 

بود.  خواهیم  آن  شدن  غیر فعال  شاهد  به زودی  که 
این ویژگی که بخشی از Cloud Print است، 
به کاربر این امکان را می دهد که محتوا را به صورت 
فایل PDF و آماده برای چاپ به گوشی خود منتقل 

کند.
ماه  در  ویژگی  دو  این  که  است  کرده  اعالم  گوگل 
فبروری  سال جاری غیر فعال خواهند شد و کاربران 
خالی  جای   Tab Sync طریق  از  می توانند 

پشت، شکم، قفسه ی سینه، شانه و بازوها( هفته ای 
دو روز یا بیش تر

* 15۰ دقیقه را می توان به هفته ای پنج روز هر بار 
نیم ساعت تقسیم کرد.

از  اسپارلینگ  فیلیپ  پروفیسور  دیگر،  مقاله ای  در 
پزشکان  می نویسد،  جورجیا  تکنولوژی  مؤسسه ی 
تنظیم  فرد  هر  با  متناسب  را  خود  توصیه های  باید 
است،  معتقد  او  سال مندان.  مورد  در  به ویژه  کنند، 
برای افزایش تحرک در افراد باالی شصت سال، باید 
کرد،  پیش نهاد  آن ها  به  واقع گرایانه«  »گزینه های 
مثل ایستادن و راه رفتن در زمان پخش آگهی های 

بازرگانی میان برنامه های تلویزیون.
پروفیسور کوین فنتون از مؤسسه ی سالمت عمومی 
بریتانیا می گوید: »همه باید هر روز تحرک جسمانی 
داشته باشند، ثابت شده که روزی ده دقیقه یا بیش تر 
فعالیت بدنی برای سالمتی مفید است«. اما هفته ای 
15۰ دقیقه یا بیش تر فعالیت بدنی متوسط، برای این 
توصیه شده که این مقدار فعالیت، برای کاهش خطر 
جمله  از  مختلف«،  بیماری های  از  وسیعی  »طیف 

بیماری های قلبی و دیابت نوع دوم الزم است.

فقط 16 درصد بود.
نشان  نظرسنجی  این  می گوید،  ُوآس  پروفیسور 
می دهد، اعتقاد به خدا حتما مالزم به اعتقاد به حیات 
را  نیست و یک چهارم کسانی که خود  از مرگ  بعد 
ندانم گرا توصیف می کنند، به حیات بعد از مرگ اعتقاد 
دارند. از طرف دیگر، نزدیک به یک سوم آن ها که به 
خدا اعتقاد دارند، با وجود شک های گاه به گاه، به حیات 

بعد از مرگ بی اعتقادند.
پروفیسور ُوآس می گوید، معموال در طول زمان و در 
جاهای مختلف زنان مذهبی تر از مردان بوده اند؛ »اما 
این که دقیقا چرا چنین هست، جای بحث دارد«. »از 
دو مکتب اصلی فکری در این باره، یکی به نقش ها و 
عملکردهای اجتماعی متفاوت دو جنس اشاره می کند 
را ذاتی  ژنتیکی، یکی دلیل آن  به عوامل  و دیگری 

می داند و دیگری محیطی«.

ویژگی های قبلی را پر کنند و از آن استفاده نمایند. 
اما  می کند؛  کار  به خوبی   Tab Sync اگرچه 
کاربران می بایست بعد از باز کردن کروم در گوشی، 
مدتی را منتظر بمانند تا همگام سازی کامل شود و 
صفحات باز شده در کامپیوتر به گوشی انتقال یابند.

 Print قادر است  ویژگی Tab Sync هم چنین
واقع  در  اما  دهد؛  ارائه  نیز  را   to My Phone

کاربرد اصلی برنامه را ندارد.
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فان خال: به بازی کردن
 با سه مدافع ادامه می دهیم

 مندس و رد نکردن
 احتمال جدایی دخیا از یونایتد

گرالند: الم باید 
فوتبالیست سال می شد

دروازه بان  دخیا،  داوید  برنامه هاي  مدیر  مندس،  خورخه 
ملي  پوش  این  است  ممکن  که  کرد  اعالم  منچستریونایتد، 
اسپانیایي، تا پایان قراردادش در الدترافورد نماند. دخیا در دو 
فصل اخیر نمایش های فوق العاده ای در ترکیب منچستریونایتد 
 داشته و با توجه به این که قراردادش با شیاطین سرخ در سال 
2۰16 به پایان خواهد رسید و هنوز  قراردادش را تمدید نکرده، 
گوش  به  باشگاه  این  از  جدایی اش  مورد  در  زیادی  شایعات 

می رسند.
از دخیا به عنوان گزینه ی طوالنی مدت ریال برای پر کردن جای 
ایکر کاسیاس نام برده می شود و اکنون  صحبت های مندس، 
به شایعات در مورد جدایی این دروازه بان جوان  قوت بخشید. او 
در گفت وگو با مارکا، در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است 
دخیا به ریال برود، گفت: »دیوید فوق العاده  است. یک دروازه بان 
درخشان. او بازیکن منچستریونایتد است و هنوز قرارداد دارد. 
باید به این قرارداد  احترام گذاشت؛ اما شرایط هر 5 دقیقه تغییر 

می کند«.

کمک مربي بایرن مونیخ عقیده دارد، الم یکي از برترین هاي 
دنیا ست. هرمان گرالند دیروز طی مصاحبه ای با »آبندسایتونگ« 
گفت: »او یکی از بهترین بازیکنان جهان است. از دوازده سال 
پیش تا کنون در سطحی بسیار تحسین برانگیز فوتبال بازی 
می کند؛ با این حال، هیچ وقت به عنوان بازیکن سال جهان 
باشید  باشد، مطمئن  داده  انجام  بازی  اگر 6۰  انتخاب نشده. 
بد  تای دیگر هم  پنج  بوده است، آن  تای آن فوق العاده   55
نبوده، بلکه در سطح یک بازیکن معمولی بوندسلیگا ظاهر 

شده است. باالخره باید یک زمانی از او هم تقدیر کنند«.
گفتنی است، فیلیپ الم در دور رفت فصل جاری بوندسلیگا 
دچار مصدومیت مفصل پای راست شد و این روزها تمرینات 
ویژه ای را برای بازگشت به میادین پی گیری می کند. گرالند با 
اعالم احتمال بازگشت این بازیکن در اواسط ماه فبروری  افزود: 
»او غوغابرانگیز بازی نمی کند؛ اما می توان در هرجای زمین 
او را در ترکیب گذاشت و دید که بدون اشتباه کارش را انجام 

می دهد«.

لوییس فان خال، سرمربي منچستریونایتد، در واکنش به انتقاد 
از سیستم 2-5-3 تیمش، اعالم کرد بازي  کردن با 4 مدافع، 
دیدار   13 در  سرخ  شیاطین  مي زند.   به هم  را  تیمش  توازن 
اخیرشان، تنها یک بار شکست خوردند؛ اما نمایش  های آن ها 
انتقادهای زیادی را به همراه داشت و حتا  در دیدارهای اخیر 
هواداران یونایتد در الدترافورد با  فریاد 2-4-4، خواستار تغییر 

سیستم تیم شان شدند. 
یونایتدها در این فصل با سیستم 2-4-4 نتایج بهتری کسب 
کرده اند؛ اما فان خال معتقد است که این سیستم  توازن تیمش 
را به هم می زند و اعالم کرد، هم چنان به استفاده از دفاع سه 
نفره ادامه خواهد داد. او به خبرنگاران گفت: »می دانم که با 
الماسی،   4-4-2 با  و  داشتیم  بهتری  آمار   4-4-2 سیستم 
پیروزی های  بیش تری داشتیم؛ اما اگر بازی ها  را تحلیل کنید، 
نیمکت چقدر حرص خوردیم.  منظورم  ما روی  می بینید که 
با  نداشتیم. ما مقابل وستهام  را  توازن الزم  این است که ما 
استرس  من  روی  نیمکت  اما  شدیم؛  پیروز  سیستم 4-4-2 

زیادی داشتیم و اصال این را دوست ندارم.
بعد از این که سیستم تیم را تغییر دادم، ما در ۹ دیدار پیاپی 
پیروز شدیم و بعد از این که تنها یک شکست  خوردیم، بحث 
در مورد سیستم دوباره آغاز شد. این مضحک است.  احساس 
نمی کنم که بازیکنان با این سیستم هنوز کامال راحت باشند. 
دوست دارم آن ها راحت تر باشند؛ اما ما  در حال کار کردن روی 
طول  در  تا به حال  و  هستیم  فصل  میانه ی  در  موضوع  این 

دیدارها، کارهای زیادی  در مورد انجام دادیم«.

توافق ریال و کروزیرو برای انتقال سیلوا

فان پرسی و شاو آماده هستند

راجرز: فصل بعد برای قهرمانی می جنگیم

تالش نافرجام بارسلونا برای جذب اودگارد

اودگارد: باور نمی کنم بازیکن ریال شده ام

تراشتگن: می خواهم در اللیگا هم بازی کنم

پکرمن: فالکائو خودش را پیدا خواهد کرد

مدیر برنامه های زالتان به دنبال ریاست فیفا

ریبری: توپ طال 
در انحصار مسی و رونالدو می ماند

ونگر: به خاطر مجوز کار نتوانستیم دی 
ماریا را بخریم

لوکاس سیلوا، هافبک برازیلي که مدت ها بود 
تحت نظر ریال مادرید بود، باالخره به جمع 
سپیدپوشان اضافه شد. دو باشگاه ریال مادرید 
و کروزیرو برای انتقال لوکاس سیلوا، هافبک 

برازیلی به توافق رسیده اند.
اخیر  روز  چند  تمرینات  در  سیلوا  لوکاس 
کروزیرو حاضر نشده بود و گزارش ها حاکی از 

مصدومیت او بود ، ولی حاال اعالم شد که او 
در تست های پزشکی ریال شرکت کرده است. 
گفت:  رابطه  این  در  کروزیرو  باشگاه  رییس 
رسیده  زمانی  بر نمی آمد.  ما  دست  از  »کاری 
بود که خود سیلوا می خواست از تیم ما برود 
و در زمین ها و مسابقات بزرگ اروپایی شرکت 

کند«.

منچستریونایتد  سرمربي  فان خال،  لوییس 
عنوان کرد که رابین فان پرسي و لوک شاو 
براي دیدار تیمش مقابل کمبریج یونایتد در 
جام حذفي آماده خواهند بود. هر دو بازیکن 
را  رنجرز  پارک  مقابل کوئین  تیم شان  دیدار 
در  حضور  برای  حاال  ولی  دادند،  دست  از 

ورزشگاه آبی، آماده هستند.
تلویزیون  با  مصاحبه  در  فان خال 
منچستریونایتد گفت: »باید تا تمرینات صبر 
کنیم، ولی اشلی یانگ، کریس اسمالینگ و 

رسید.  نخواهند  بعدی  بازی  به  ایوانز  جانی 
هم  شاو  لوک  است،  آماده  فان پرسی  رابین 

همین طور«.
گزارش ها حاکی از آن اند که ویکتور والدس، 
اولین بازی اش برای یونایتد را انجام خواهد 
»متوجه  گفت:  رابطه  این  در  فان خال  داد. 
زدند  حدس  چگونه  مطبوعات  که  نشدم 
نمی خواهم  بود.  خواهد  فیکس  والدس 
از  باره ی ترکیب اصلی ام تا پیش  چیزی در 

45 دقیقه به شروع بازی بگویم«.

برندن راجرز، سرمربي لیورپول عنوان کرد که 
تیمش مي تواند فصل بعد براي قهرماني در 
در  سرخ ها  گذشته  فصل  بجنگد.  برتر  لیگ 
آستانه ی قهرمانی بودند که با شکست مقابل 
چلسی، قهرمانی از دست شاگردان راجرز رفت 
و منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر شد. حال 
برندن راجرز، سرمربی سرخ ها عنوان کرد که 

تیمش در فصل آینده می تواند برای قهرمانی 
بجنگد. او گفت: »این فصل برای ما خیلی 
سخت بود. سال آینده برای قهرمانی خواهیم 
جنگید و این یک واقعیت است. فصل بعد 
خواهیم  را  قهرمانی  برای  جنگیدن  توانایی 
داشت«. راجرز در باره ی آمادگی استوریج گفت: 

»او این هفته نمی تواند به میدان برود«.

کرد  سعي  آخر  لحظات  تا  بارسلونا  باشگاه 
ستاره ی  اودگارد،  مارتین  قرارداد  امضاي  از  تا 
اما  کند؛  جلوگیري  ریال  با  ساله  نارویژي 16 
دیروز  اودگارد  مارتین  ماند.  ناکام  امر  این  در 
با قراردادی 6 ساله به ارزش 2.8 میلیون یورو 
هیچ  به  که  اتفاقی  پیوست؛  مادرید  ریال  به 
عنوان خوش آیند مدیران بارسا نبود. »مارکا« 
دیروز فاش ساخت که مدیران بارسا تا ساعات 
پایانی پنج شنبه شب در حال تماس با مدیران 
جلو   تا  بودند  ناروی  اشتورمگادست  باشگاه 
انتقال اودگارد به ریال را بگیرند. حتا پیش نهاد 

مالی آن ها مشابه ریال مادرید بود.

این  نارویژی ها  به  بارسا  مسئوالن  پیش نهاد 
اشتورم  در  دیگر  سال  یک  اودگارد  که  بود 
از  پس  بعد،  سال  جنوری  و  بماند  گادست 
تیم  این  به  بارسا،  محرومیت  یافتن  پایان 
بپیوندد. اما اودگارد تصمیم خود برای پیوستن 
به ریال مادرید را گرفته بود و مدیران باشگاه 
نارویژی، به همین دلیل به پیش نهاد بارسلونا 
جواب منفی دادند. بارسا بسیار امیدوار بود که 
همچون قضیه ی نیمار، اودگارد نیز ریال را دور 
بزند؛ اما در این امر ناکام ماندند. نیمار سال 
2۰13 با وجود قیمت پیش نهادی بهتر ریال، به 

بارسلونا پاسخ مثبت داده بود.

سر  پشت  از  پس  دیروز  اودگارد  مارتین 
ریال  باشگاه  پزشکي  تست هاي  گذاشتن 
مادرید، به صورت رسمي به این تیم پیوست. 
پس  نارویژی،  آینده دار  و  ساله   16 ستاره ی 
بزرگ  باشگاه  چندین  شرایط  بررسی  از 
به  ساله   6 قراردادی  با  سرانجام  اروپایی، 
ریال  به  یورو  میلیون  به سه  نزدیک  ارزش 
که  این جاست  در  جالب  نکته ی  پیوست. 
برای  شغلی  مادرید،  ریال  باشگاه  سوی  از 
گرفته  نظر  در  نیز  باشگاه  در  اودگارد  پدر 
شده است. نابغه ی نارویژی، پس از امضای 
قرارداد با ریال، همراه با امیلیو بوتراگنیو در 
سوال ها  به  و  کرد  شرکت  خبری  نشستی 

پاسخ گفت:
چرا ریال را انتخاب کردید؟

برای  بود؛  ممکن  انتخاب  بهترین  این 
فوتبالم  در  به جلوی مهم  گام  این که یک 
ممکن  شانس های  بهترین  ریال  در  بردارم. 

برای موفقیت را در اختیار خواهم داشت.
مالقات با بازیکنان ریال

بلی، در کمپ والدبباس با آن ها دیدار کردم. 
گفت وگو های بین من و بازیکنان ریال، بین 

من و آن ها می مانند.
بازی در تیم اول

را  ممکن  بازی های  بهترین  می خواهم 
انجام دهم. برایم مهم نیست فعال در تیم 

اول باشم یا دوم.

بارسلونا
را کردند  استقبال  بهترین  از من  مادرید  در 

و در این جا احساس بودن در خانه را دارم.
ریال مادرید

که  بود  رویایی  باشگاه،  این  به  پیوستن 
محقق شد. هنوز این اتفاق را باور نمی کنم. 
جهان،  باشگاه  بزرگ ترین  پیراهن  پوشیدن 

یک افتخار است.
فشار و استرس

بسیار  ریال،  در  بازی  که  نیست  شکی 
فعال  است.  ناروی  از  پرفشارتر  و  متفاوت تر 
می خواهم سخت تمرین کنم و امیدوارم که 
مصدومیت  برود.  پیش  به خوبی  همه چیز 
خوش بختانه  که  داشتم  هم  کوچکی 

برطرف شده است.
رونالدو یا مسی؟

می دهم.  ترجیح  مسی  به  را  رونالدو  من 
البته ریال  بازیکن دنیاست،  بهترین  رونالدو 
بازیکنان بزرگی مثل بیل و ایسکو نیز دارد.

تمرینات
مواقع  برخی  هم چنین  و  ریال  دوم  تیم  با 
با تیم اول تمرین خواهم کرد. اگر از سوی 
دعوت  اول  تیم  در  بازی  برای  آنچلوتی 
بود.  خواهد  وصف ناشدنی  اتفاقی  شوم، 
بهترین  زمانی  که  زیدان  نظر  زیر  این که 
نیز  کرد  خواهم  تمرین  بود،  جهان  بازیکن 

یک مزیت بزرگ است.

بارسلونا  گولر  تراشتگن،  آندره  مارک 
و  بارسلونا  در  حضور  از  که  کرد  عنوان 
خوش حال  براوو،  کلودیو  نیمکت نشیني 
نیست. گولر 22 ساله ی آلمانی که تابستان 
گذشته از مونشن گالدباخ به جمع کاتاالن ها 
در  براوو  کلودیو  نیمکت نشین  پیوست، 
رقابت های اللیگا بوده است. با این حال، او 
هواداران،  حمایت  با  که  کرد  امیدواری  ابراز 
بتواند جایگاهی در تیم اصلی بارسا پیدا کند.

همکاری  و  هواداران  حمایت  »از  گفت:  او 
ولی  هستم؛  خوش حال  هم تیمی هایم  با 
از  سرمربی  نیستم.  راضی  تیم  در  پستم  از 
من در چمپیونزلیگ و کوپا دل ری استفاده 
می کند، ولی می خواهم در اللیگا هم بازی 
کنم. کار آسانی نخواهد بود؛ زیرا براوو خیلی 
فصل  در  تراشتگن  است«.  کرده  کار  خوب 
جدید تنها 1۰ بازی برای بارسا انجام داده و 7 

کلین شیت به ثبت رسانده است.

تمجید  به  کلمبیا  سرمربي  پکرمن،  خوزه 
از  پس  تیمش  مهاجم  فالکائو،  رادامل  از 
عملکرد ضعیف او در منچستریونایتد پرداخت. 
به  موناکو  از  تابستان  در  ساله   28 مهاجم 
در  خوبی  عملکرد  ولی  پیوست؛  منچستر 
نگذاشته است.  نمایش  به  از خود  این مدت 
مصدومیت های متعدد باعث شده تا او نتواند 
درخشش در اتلتیکومادرید را تکرار کند. او در 
در ۹  تنها  و  نیمکت نشین شده  حال حاضر 

بازی به میدان رفته است.
پکرمن در این رابطه در مصاحبه با کاراکول 

او  ولی  اوست،  برای  سختی  »دوران  گفت: 
نشان داده که از لحاظ روحی، سرسخت است 
دوره    این  که  مطمئنم  کرد.  خواهد  و تالش 
دوران  این  از  او  و  بود  سخت موقتی خواهد 
مهم ترین  ندارم.  هیچ شکی  گذشت.  خواهد 
چیز این است که پس از مصدومیت هایش، 
آسان  این شرایط  گاهی  ندارد.  بدنی  مشکل 
نیست. ناراحت کننده است؛ زیرا ما می خواهیم 
او همیشه بازی کند. او بازیکن بزرگی است، 
پیدا  را  خودش  به زودی  که  مطمئنم  ولی 

خواهد کرد«.

زالتان  برنامه هاي  مدیر  رایوال،  مینو 
اعالم  فیفا  ریاست  براي  دیروز  ابراهیموویچ 
براي  بالتر  سپ  رقیب  و  کرد  کاندیداتوري 
برنامه ی  مدیر  که  او  شد.  فیفا  انتخابات 
فن  پوگبا،  بالوتلی،  زالتان،  مثل  بازیکنانی 
معتقد  است،  میخیتاریان  و هنریک  در ویل 
به  نیاز  فوتبال،  جهانی  فدراسیون  که  است 
فیفا  از  او گفت: »سال هاست  دارد.  تغییرات 
انتقاد می کنم. بنابراین، زمان عمل فرا رسیده 
با  فیفا  و  بالتر  اشتباه  رفتار  نظرم  به  است. 
به  کردن  فکر  از  است.  کافی  دیگر  فوتبال 

انتخاب دوباره ی بالتر حالم به هم می خورد. 
فیفا باید در کنار هواداران، بازیکنان حرفه ای 
و آماتور باشد، ولی آن ها هیچ کاری برای این 
جام  می توان  چگونه  نمی دهند.  انجام  عده 
جهانی را در آفریقا برگزار کرد و قیمت بلیط ها 
را به 15۰ یورو افزایش داد. این افتضاح است. 
کار فیفا مثل این است که یک مهمانی در 
خانه ی شخصی برگزار کنید و ورودی باالیی 
از مهمانان دریافت کنید و به صاحب خانه، 
اتفاقات  این  ندهید.  درآمد ها  از  چیزی  هیچ 

باید متوقف شوند«.

معتقد  مونیخ   بایرن  مهاجم  ریبري،  فرانک 
لیونل  و  رونالدو  کریس  که  زماني  تا  است، 
هیچ  نکنند،  فوتبال  خداحافظي  از  مسي 
بازیکن دیگري نمي تواند به توپ طال برسد 
و بار دیگر تأکید کرد که برنده ی این  جایزه 
را مسایل  خارج از زمین بازي تعیین مي کند. 
در 7 سال اخیر، رونالدو سه بار و مسی چهار 
بازیکن  دنیا  بهترین  طالی  توپ  برنده ی 
شده اند و ریبری معتقد است که این روند در 

سال های پیش رو هم ادامه پیدا خواهد کرد.
او به خبرنگاران گفت: »تا زمانی که رونالدو و 
مسی بازی می کنند، بازیکن سومی که نامزد 
می شود، می  داند که شانسی برای بردن توپ 

طال ندارد. این داستان هر سال تکرار می شود. 
نمی دانم یک نفر باید  چکار کند که به این 
جام  بردن  حتا  می رسد  نظر  به  برسد.  جایزه 
جهانی هم کافی نیست. نویر در دو- سه سال 
اخیر بهترین دروازه بان دنیا بود. او با بایرن به 
جام  جهانی  قهرمان  رسید،  زیادی  جام های 
شد و بهترین دروازه بان جام جهانی هم بود؛ 
اما این ها هم کافی نیستند. من واقعا درک 
نمی کنم. اگر یک بازیکن دیگر از بایرن نامزد 
توپ طال شود، در این مورد بحث خواهیم کرد 
که آیا ارزش رفتن به  زوریخ را دارد یا نه. برای 
چه باید برویم؟ این که عکس مان را بگیرند؟ به 

نظر من دست هایی در کار  اند«.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال  فاش کرد که زماني 
قصد به خدمت گرفتن آنخل دي ماریا، ستاره ی 
به دلیل  اما  را داشت؛  آرجانتیني  منچستریونایتد 
نداشتن مجوز کار، نتوانست او را به تیمش ببرد. 
 75 انتقال   با  گذشته  تابستان  در  که  ماریا  دی 
میلیون یورویی از ریال مادرید به  منچستریونایتد 
از  انتقال  آستانه ی  در   2۰۰7 سال  در  پیوست، 
روزاریو سنترال به آرسنال بود؛ اما در نهایت  راهی 

بنفیکا شد.
تالش  در  سخت  نیز  حاضر  حال  در  که  ونگر 
به  را  ویاریال  مدافع  پائولیستا،  گابریل  تا  است 
سیستم  باید  که  است  بگیرد،  معتقد  خدمت 
مجوز کار برای انتقال بازیکنان برداشته شود. او 
سیستم  که  است  »ایده آل  گفت:  خبرنگاران  به 
فوتبال  به  بتواند  هرکسی  و  باشد  باز  کامال 
شرایطی  در  ما  حاضر،  در  حال  بیاید.  انگلیس 
هستیم که باید برای بازیکنی که قصد خریدش 

را داریم، هزینه کنیم.
ما زمانی که دی ماریا 17 ساله بود، قصد خرید 

او را داشتیم. می خواستیم او را به این جا بیاوریم؛ 
اما او به  پرتگال و سپس اسپانیا رفت. چرا؟ چون 
معناست  آن  به  این  بگیرد.  کار  مجوز  نتوانست 
که او تنها با یک  مبلغ هنگفت باید به فوتبال 
انگلیس بیاید.  این چه معنایی دارد، وقتی او در 
انتقال  یک  با  تنها  اما  می آید؛  این جا  به  نهایت 
پردازید؟  کسی  می  چه  به  را  پول  این  هزینه؟ 

باشگاهی مانند ریال که به این پول نیاز ندارد«.
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مجلس  نمایندگان  از  شماری  روز:  اطالعات 
مورد  در  حکومت  که  کردند  اعالم  دیروز 
جاسوسان دولتی اطالعاتی در اختیار دار د و از این 
به گفته ی  بگیر د.  را  آنان  فعالیت  باید جلو   پس، 
مهم  بخش های  در  جاسوسی  حلقه های  آنان، 
باید هرچه  که  جابه جا شده اند  و حکومت  دولت 

زودتر  از سوی دولت شناسایی و مجازات شوند.
از  نقل  به  روز   اطالعات  روزنامه ی  گزارش  به 
طلوع نیوز، عبدالحی آخوند زاده، عضو کمیسیون 
مقام های  »ما  گفت:  مجلس  داخلی  امنیت 
داریم  معین هایی  و  دولتی  حکومتی،  بلند پایه ی 
اما  نمی توانیم  هستند؛  جاسوس  می دانیم،  که 
 آن ها را افشا بسازیم؛ به خاطری که این وظیفه ی 
ما نیست و وظیفه ی حکومت است که آن ها را 

افشا بسازد«.
در جریان  سال های گذشته همواره از حضور افراد 
شده؛  گفته  سخن  حکومت  درو ن  در  جاسوس 
آنان فاش نشده است.  از  نام  هیچ یکی  اما هنوز 
گفته می شود که فساد و نبود اراده ی قوی باعث 

افزایش فعالیت جاسوسان شده است. رحمت اهلل 
پنج شنبه  به روز  امنیت ملی  نامزد ریاست  نبیل، 
در مجلس از جاسوسان به عنوان انتقال دهندگان 
اطالعات دولتی و تبلیغ کنندگان  ضد حکومت نام 

برد.
استخباراتی  سرمایه گذاری  از  نبیل  رحمت اهلل 
برای شناخت این جاسوسان سخن زده است. به 
گفته ی او، در جریان سال های گذشته در بخش 
کشورهای  به  دولتی  اسناد  انتقال  از  جلوگیری 
خارج اقدام شده؛ اما یک تعداد دیگر ]جاسوسان[ 
به دشمنان مفکوره می دهند که برای جلوگیری 
اگر  افزود،  او  است.  نشده  اقدامی  هیچ  آن  از 
دست  به  اعتماد  رای  نمایندگان  مجلس  از 
جاسوسان  این  فعالیت  از  جلوگیری  برای  آورد، 
اقدام های الزم را روی دست می گیرد. نبیل افزود 
برای  مذهبی  و  سیاسی  حزب   30 از  بیش  که 
افزایش جنگ افغانستان، در کشورهای همسایه 
فعالیت دارند. اما او نام هیچ یکی از این گروه ها 

را فاش نکرد.

اطالعات روز: هزاران تن دیروز در کابل و سه 
شهر دیگر کشور علیه نشر مجدد کاریکاتور پیامبر 
اسالم در مجله ی شارلی ابدو در فرانسه تظاهراتی 
در  معترضان  کردند.  راه اندازی  را  گسترده  ای 
جاده ها  به  پکتیا  و  غزنی  هرات،  کابل،  شهرهای 
ریختند و با سر دادن شعارهای تند، خواستار مسدود 

شدن سفارت فرانسه در کابل شدند.
اسالم  پیامبر  کاریکاتور  نشر  کابل  در  معترضان 
سران  میلیونی  شرکت  و  ابدو  شارلی  مجله ی  در 
اعالن جنگ  نوعی  را  پاریس  راه پیمایی  در  جهان 
با »مسلمانان« خواندند. آنان هم چنان قطع نامه ا ی 
را نشر کردند و در آن آمده است، هیچ شخصی در 
جهان، به نام آزادی بیان، حق توهین به شخصیت 

پیامبر اسالم را ندارد.

در این قطع نامه از حکومت خواسته شده که سفارت 
فرانسه در کابل، پیام نفرت مسلمان افغانستان را به 
مردم آن کشور برساند. آنان از جامعه ی جهانی نیز 
خواستند، جلو توهین به مقدسات اسالم را بگیرند. 
بود  دیگر  شهر  سه  از  شدیدتر  هرات  در  تظاهرت 
از  و معترضان خواستار بیرون کردن سفیر فرانسه 

افغانستان شدند.
برای چند ساعت  در والیت غزنی  تظاهرکنندگان 
مسدود  ترافیک  روی  بر  را  کابل- قندهار  جاده ی 
کردند. آنان از سران حکومت وحدت ملی خواستند، 
مجله ی  کند.  قطع  را  فرانسه  با  دیپلماتیک  روابط 
پیامبر  از  کاریکاتوری  پیش  هفته  دو  ابدو  شارلی 
اسالم را به چاب رساند و با تیراژ میلیونی به فروش 

رساند.

این نخستین شماره ی مجله ی شارلی ابدو بود که 
پس از حمله ی مسلحانه ی اخیر به دفتر این مجله 
که به کشته شدن چهارده تن، به شمول کارمندان  
ابدو  آن منجر شد، به چاپ رسید. مجله ی شارلی 
پیش از این نیز کاریکاتور پیامبر اسالم را نشر کرده 
پاریس فرانسه،  این مجله در  به دفتر  بود و حمله 

انتقام پیامبر اسالم عنوان شد.
محمد   حضرت  کاریکاتور  نشر  غنی  اشرف  محمد 
را محکوم  ابدو  از سوی مسئوالن مجله ی شارلی 
اسالم  مقدس  دین  به  بزرگ  اهانت  را  آن   و  کرد  
پیش تر  جمهور  رییس  خواند.  جهان  مسلمانان  و 
گفته بود، آزادی بیان باید به شکل سازنده   و برای 
هم زیستی مسالمت آمیز و تفاهم بیش تر میان ادیان 

به کار گرفته شود.

مجلس نمایندگان: 
حکومت نام جاسوسان را فاش کند

گسترش تظاهرات علیه نشر مجدد کاریکاتور پیامبر اسالم )ص( در کشور
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