
دولت جدید و لزوم طرح
 استراتژی جامع ضد فساد

روزنامه ی اطالعات روز شماره  ی 709 خود را به ویژه نامه ای در مورد کابل بانک اختصاص داده بود. در 
این ویژه نامه، به موارد و ابعاد مختلف بحران در این بزر گ ترین بانک خصوصی پرداخته شده بود. برای 
رسیدگی به پرونده ی کابل بانک و سایر پرونده های فساد اداری در کشور، طرح استراتژی جامع ضد فساد 
نیاز است که یکی از مهم ترین اولویت های دولت جدید را تشکیل می دهد. بنابراین، در این مقاله تالش 

شده است  به نکات مهمی که در استراتژی ضد فساد الزم اند، پرداخته شود. 
بازگشایی پرونده ی کابل بانک، لزوم طرح یک برنامه ی عمل جامع و استراتژیک در امر مبارزه با فساد 
اداری را بیش تر از هر زمان دیگری جدی ساخته است. موفقیت رسیدگی به این پرونده و سایر پرونده های 
فساد اداری، مستلزم ایجاد پیش نیازهای اساسی است که قبل از پرداختن موردی به فساد اداری، الزمی 

می باشند. 
4صفحهبر اساس آمارهای ارائه شده، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان است. فساد،...
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پروازهای شرکت هوایی آسمان از کابل به بیشکک از طریق کابل-مشهد-بیشکک
 شروع شده و هفته یک پرواز در روز دوشنبه انجام می شود. همچنان اخذ ویزه با شرایط

شماره تماس: 0799324006 سهل و آسان پذیرفته می شود
آدرس دفتر مرکزی: سرک دهم وزیر محمد اکبر خان، کابل

هفته یک 
پرواز

روز 
دو شنبه

از دانشگاه انتظار می رود که برای دانشجویان فرصت پرورش مهارت های ضروری تفکر انتقادی برای بیان 
معقوالنه ی افکار شان را فراهم نماید. دانشگاه جایی است که در آن دانشجویان با برداشت های گوناگون از 
یک واقعیت روبه رو می شوند. استادان چنین فضایی را مساعد می سازند و دانشجویان در باره ی آن به بحث و 
مناظره می نشینند. در دانشگاه، افکار دانشجویان انکشاف می یابند و آنان فضای آماده ای برای بحث روی آن 
پیدا می کنند. با آن که بحث ها و مناظره های دانشجویی بخش  ارزشمند زندگی دانشجویی و به صورت عموم، 
پذیرفته شده است، تاریخ نشان داده است که این بحث های مسالمت آمیز چگونه به چابکی پیش از تبدیل 
شدن به بنیادگرایی،  به عمل گرایی تغییر شکل می دهند )وایت، 1989؛ سسفیریدز و جانستن، 2012؛ فری و 
موریس، 1991(. وضعیت در مورد افغانستان این گونه است. تعداد زیادی از مجاهدین که در مقابل شوروی 
جنگیدند،  در دهه ی 1970 فعاالن دانشجویی بودند، به شمول چهره های بدنامی مانند گلبدین حکمت یار ) هوج 
و طوطاخیل، 2013(. و نیز در همین محیط های دانشگاهی بود که ایدیولوژی کمونیستی رقیب،  گروهی از 
دانشجویان را به سوی خود کشاند. فعالیت ها و گفتمان ایجاد شده توسط هردو گروه، قطب بندی را تقویت کرد 

که آنان را تعریف و از یک دیگر متفاوت می ساخت )عمادی، 2001؛ کاکر، 1995(. این منطق...
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رییس خدایداد؛ مردی که از مدیریت  ورزشگاه بوکس،
 به قاتل نام دار افغانستان تبدیل شد

وزارت خارجه: توافق نامه ی راه الجورد
 در آینده ی نزدیک امضا می شود
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وزارت داخله: طالبان 
در ولسوالی باالبلوک فراه شکست خوردند

گرایش های بنیادگرایانه در میان دانشجویان 
در محیط های دانشگاهی افغانستان

بخش دومصفحه 5

صفحه 3

سفیر ترکیه در کابل، به عنوان نماینده ی 
ملکی ناتو در افغانستان معرفی شد

شماری از نمایندگان مجلس:
کار پروژه ها به دلیل تأخیر در معرفی 

کابینه ی جدید، متوقف شده  است
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بر بنیاد یافته های 
روزنامه ی اطالعات روز، 
رییس خدایداد در 19 
مورد قتل و 50 مورد 
اختطاف، به شمول 5 
مورد اختطاف خارجی ها، 
دست دارد.

رییس خدایداد در سال 1371، پس از ایجاد این ورزشگاه بوکس در خیرخانه 
)ناحیه ی یازدهم شهر کابل(، شروع به دزدی، »بدماشی و اختطاف« نمود.



اطالعات روز: وزارت امور خارجه ی کشور اعالم 
کرد که کار روی مسوده ی توافق نامه ی راه الجورد 
در آینده ی نزدیک آغاز و بعد مسوده ی آن بین پنج 
کشور واقع در مسیر این راه، به امضا می رسد. ولی 
این وزارت به طور دقیق مشخص نکرده است که 
راه الجورد چه  توافق نامه ی  بحث روی مسوده ی 

زمانی آغاز می شود.
شکیب مستغنی، سخن گوی وزارت امور خارجه ی 
کشور دیروز در کابل به رسانه ها گفت که نمایندگان 
کشورهای مسیر راه الجورد در نشست بعدی شان 

روی سایر مسایل مربوط به این توافق نامه بحث 
یاد  نشست  میزبانی  برای  که  افزود  او  می کنند. 
شده، کشورهای ترکیه و گرجستان اعالم آمادگی 

کرده اند.
افزود که در این نشست، روی متن این  مستغنی 
بعد مسوده ی  و  توافق نامه بیش تر کار خواهد شد 
خارجه ی  امور  وزیران  بین  یاد  شده،  توافق نامه ی 
پنج کشور مسیر راه الجورد، نهایی و امضا می شود. 
طریق  از  افغانستان  الجورد،  راه  طرح  اساس  بر 
ترکمنستان، بحر کاسپین، آذربایجان و گرجستان 

به دریای سیاه وصل می شود.
راه الجورد یکی از تاریخی ترین مسیرهای ترانزیت 
اموال و کاالها در تاریخ کشور است. در صورتی که 
این راه احیا شود، افغانستان می تواند روابط تجارتی 
وزارت  بخشد. سخن گوی  تحکیم  اروپا  با  را  خود 
امور خارجه ی کشور گفت، این راه برای افغانستان 
می رود.  شمار  به  ترانزیتی  راه  ارزان ترین  و  کوتاه 
از امضای توافق نامه   بین پنج کشور  او افزود، بعد 
یاد شده، بحث روی نیازهای این پروژه در کشور 
آغاز می شود. در سیزده سال گذشته در کشور در 

عرصه ی سرک سازی کار هایی انجام شدند؛ اما در 
بخش شمولیت افغانستان در شبکه های بین المللی 
ترانزیتی اقدام های جدی روی دست گرفته نشدند. 
از  پس  کشور  جمهور  رییس  غنی،  اشرف  محمد 
که  است  کرده  اعالم  همواره  قدرت،  به  رسیدن 
اولویت کاری  را در  اقتصادی  انکشاف  پیشرفت و 
خود قرار خواهد داد و افغانستان را به مرکز ترانزیتی 
در  او  می کند.  تبدیل  میانه  آسیای  تجارتی  روابط 
جریان سفرش به چین نیز گفت که افغانستان را 

به چهارراه آسیای میانه تبدیل می کند.

سرمنشی  اشتولتنبرگ،  جینز  روز:  اطالعات 
ترکیه  کنونی  سفیر  ارامز،  اسماعیل  ناتو،  جدید 
ناتو  ملکی  ارشد  نماینده   ی  منحیث  را  کابل  در 
در کشور تعیین کرده است. در خبرنامه ی ارسالی 
روز  اطالعات  روزنامه ی  به  ناتو  رسانه های  دفتر 
آمده است، آقای ارامز ُپست جدید را از اوایل سال 

آینده ی میالدی برعهده می  گیرد.
دارای  ارامز  سفیر  ناتو،  خبرنامه ی  این  اساس  بر 
تجربه ی وسیع در عرصه ی دیپلماتیک و مسایل 
افغانستان و ناتو است. ارامز از سال 2003 میالدی 
نماینده ی  معاون  عنوان  به  میالدی   2007 تا 

 2003 تا   2002 سال  از  و  ناتو  در  ترکیه   دایمی 
منحیث مشاور سیاسی فرمانده   عمومی آیساف در 

کشور اجرای  وظیفه کرده است.
در  کلیدی  و  مهم  ُپست های  در  گذشته  در  ارامز 
این  و  کرده  کار  نیز  ترکیه  خارجه ی  امور  وزارت 
داشته اند.  سرو کار  ناتو  مسایل  با  زیادتر  پست ها 
یوخیمس،  ماورتس  سفیر  جاگزین  ارامز،  سفیر 
می شود.  کشور  در  ناتو  ملکی  فعلی  نماینده ی 
میالدی   2012 سال  آگست  ماه  از  یوخیمس 
بدین سو به عنوان نماینده ی ملکی ناتو در کشور 

اجرای  وظیفه کرده است.

سفیر  ناتو،  رسانه های  دفتر  خبرنامه ی  اساس  بر 
از  حمایت  راستای  در  را  مهمی  نقش  یوخیمس 
تالش های ناتو در افغانستان بازی کرده است. او 
سازمان های  ارشد  مقام های  افغان،  مقام های  با 
کشورهای  ملکی  و  نظامی  رهبران  و  بین المللی 
کاری اش  حوزه ی  در  آن  شرکای  و  ناتو  عضو 

به طور مؤثر کار کرده است.
به  ناتو  سرمنشی  ناتو،  خبرنامه ی  اساس  بر 
به خاطر  یوخیمس  از  ناتو،  متحدان  از  نمایندگی 
کرده  قدردانی  صادقانه  اش  و  بی شایبه  خدمات 
است. در این خبرنامه  ی ناتو آمده است، مأموریت 

در  میالدی   2014 سال  دسامبر  در  ناتو  جنگی 
تازه ی  مأموریت  ناتو  و  می یابد  پایان  افغانستان 
این کشور  در  قاطع«  نام »حمایت  تحت  را  خود 

آغاز می کند.
ناتو  نیروی  هزار   12 حدود  در  مأموریت  این  در 
و  مشوره دهی  آموزش،  برای  از سال 2014  پس 
می مانند.  باقی  کشور  امنیتی  نیروهای  به  کمک 
ناتو اعالم کرد، کشورهای عضو ناتو پس از سال 
و  افغانستان  دولت  از  حمایت  راستای  در   2014
این  با  درازمدت  روابط  بیش تر  هرچه  گسترش 

کشور، تالش های چشم گیری خواهد کرد.

نمایندگان  از  شماری  روز:  اطالعات 
در  تأخیر  دلیل  به  که  دارند  تأکید  مجلس 
از  بسیاری  کار  جدید،  کابینه ی  معرفی 
رها  نیمه کاره  و  متوقف  کشور  در  پروژه ها 
به  که  می گویند  هم چنان  آنان  است.  شده 
در  حکومت داری  فعالیت های  دلیل،  همین 
نمایندگان  شده اند.  متوقف  تقریبا ً  کشور 
که  می خواهند  عبداهلل  و  غنی  اشرف  از 
کنند.  توافق  جدید  کابینه ی  روی  به زودی 
پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، مشاور 
آینده  روز   45 تا  گفت،  غنی  اشرف  حقوقی 
کابینه ی جدید معرفی خواهد شد؛ اما اکنون 
معلوم  هنوز  ولی  یافته،  پایان  مهلت  این 
معرفی  زمانی  کابینه ی جدید چه  که  نیست 
مردم،  نگرانی  باعث  مسئله  این  می شود. 
نهادهای  و  مجلس  نمایندگان  از  برخی 

جامعه ی مدنی در کشور شده است.
نشست  در  مجلس  نمایندگان  از  شماری 
دیروز این مجلس گفتند، به همین دلیل، کار 

رها  نیمه کاره  توسعه ای  پروژه های  بسیاری 
صالحیت  وزارت خانه  ها،  سرپرستان  و  شده 
را  پروژه ها  این  برای  بودجه  اختصاص 
ندارند. فاطمه عزیز، نماینده ی قندوز در این 
اگر تمام وعده های حکومت،  مجلس گفت، 
بروند،  پیش  جدید  کابینه ی  تشکیل  مانند 

مردم از این حکومت نا امید می شوند.
و  کشمکش  حاضر  حال  در  که  افزود  او 
تشکیل  مورد  در  تیم  دو  بین  جنجال ها 
پیش  چندی  دارد.  جریان  جدید  کابینه ی 
جدید  کابینه ی  تشکیل  کمیته ی  اعضای 
اختالف  دلیل  به  کمیته  این  بودند،  گفته 
به  جدید  کابینه ی  تشکیل  روی  نظرها، 
توافق نرسیده و حل این معضل را به اشرف 

غنی و عبداهلل عبدهلل واگذار کرده اند.
بر اساس ادعای تیم اشرف غنی، نمایندگان 
قدم  در  دارند،  تأکید  کمیته  این  در  عبداهلل 
دولتی،  کلیدی  پست های  تمام  نخست 
به شمول وزارت ها، والیت ها،  کنسول گری ها 

تقسیم  مساوی  تیم  دو  میان  سفارت ها  و 
پست ها  این  در  گزینش  روی  بعد  شوند، 
خواست    این  غنی،  تیم  نظر  از  شود.  بحث 
تشکیل  توافق نامه ی  خالف  و  غیر قانونی 

حکومت وحدت ملی است.
در  عبداهلل  تیم  عضو  بلخی،  عالمی  اما 
اساس  بر  گفت،  اظهارات  به  واکنش 
ملی،  وحدت  حکومت  تشکیل  توافق نامه ی 
باید بین  اداره های کلیدی دولتی  پست های 
حال،  این  با  شوند.  تقسیم  مساوی  تیم  دو 
معرفی  در  تأخیر  مجلس ،  در  نمایندگان 
زیان بار  بسیار  مردم  برای  را  کابینه ی جدید 

خوانده اند.
میربت خان منگل، عضو این مجلس گفت: 
»ما در تمام وزارت خانه ها با مشکالت دست 
می رویم،  وزارت  هر  به  هستیم.  گریبان  و 
فعالیت ها  تمام  و  نیست  کارش  سر  بر  وزیر 
نیمه کاره   پروژه ها  بسیاری  شده اند.  متوقف 
دیگر  عضو  عزیز،  فاطمه  شده اند«.  رها 

کابینه  معرفی  در  تأخیر  اصلی  دلیل  مجلس 
را اختالف روی گزینش وزیران خواند.

اطرافیان  بسیار جدی  بین  افزود، مشکل  او 
شده  خلق  اجرایی  رییس  و  جمهور  رییس 
حکومت  در  می خواهند  آن ها  زیرا  است؛ 
کنند.  خود  آن  از  را  مهم  پست های  آینده 
حکومت  روزهای  آغازین  در  نگرانی ها  این 
تیم  دو  که  داشتند  وجود  نیز  ملی  وحدت 
باهم  قدرت  تقسیم  سر  بر  نتوانند  شاید 
دارند،  باور  مجلس  نمایندگان  کنند.  توافق 
حکومت  توافق نامه ی  در  مسایل  بسیاری 
این  رهبران  اما  است؛  مبهم  ملی  وحدت 
باشند  داشته  را  ظرفیت  این  باید  حکومت 
جدید  کابینه ی  معرفی  سر  بر  به زودی  که 
و  وزیران  همه ی  اکنون  برسند.  توافق  به 
والی ها سرپرست اند؛ در حالی  که در قانون 
بیش  فردی  هیچ  که  واضح شده  سرپرستی 
سرپرست  پستی  در  نمی تواند  یک ماه  از 

باشد.

رییس  عبداهلل،  عبداهلل  روز:  اطالعات 
نشست  در  ملی  حکومت  حکومت  اجرایی 
شورای وزیران به اداره های دولتی دستور داد 
که برای مبارزه با فساد اداری، اقدام  های جدی 
را آغاز کنند. او افزود، جامعه ی بین المللی به 
ادامه ی کمک های شان به افغانستان متعهدند؛ 
اما آنان خواستار مبارزه با فساد، اصالحات و 

بهبود ادار های دولتی اند.

وضعیت  در  بهبود  و  اصالح  افزود،  عبداهلل 
از  مردم  اساسی  توقع  دولتی،  اداره  های 
او،  گفته ی  به  و  است  ملی  وحدت  حکومت 
به  حکومت  این  که  است  چیزی  همان  این 
در  هم  هنوز  فساد  است.  داده  وعده  مردم 
شمار  به  عمده  چالش های  از  یکی  کشور 
می رود و مردم از فساد گسترده در اداره های 
دولتی به ستوه آمده اند. مردم از حکومت توقع 

دارند، برای مبارزه با فساد اداری در اداره های 
دولتی و خصوصی اقدام  عملی کند و در غیر 
آن، این حکومت  اعتبارش را در بین مردم از 
دست می دهد. با این حال، عبداهلل گفت که 
ارزیابی  و  نظارت  مشترک  مستقل  کمیته ی 
در چند سال گذشته،  اداری  فساد  با   مبارزه 
وضعیت  بهبود  برای  را  مفیدی  توصیه های 
ارائه  فساد  با  مبارزه  برای  دولتی  اداره های 

 50 حدود  در  او،  گفته ی  به  اما  است.  کرده 
درصد این توصیه ها از سوی اداره های دولتی 
عملی شده و 50 درصد دیگر آن هنوز عملی 
دولتی  اداره های  مسئوالن  از  او  است.  نشده 
توصیه های  شدن  عملی  برای  که  خواست 
ارزیابی  و  نظارت  مشترک   مستقل  کمیته ی 
مبارزه با فساد اداری، اقدام های الزم را روی 

دست گیرند.

نامزد  یک  منزل  از  پولیس  روز:  اطالعات 
شورای والیتی لوگر، گروه  شش نفری دزدان 
عبدالحکیم  است.  کرده  بازداشت  را  مسلح 
به  دیروز  لوگر  پولیس  فرمانده  اسحاق زی، 
پژواک گفت که پولیس این گروه  شش نفری 
خانه ی  از  روان  هفته ی  دوشنبه  روز  را صبح 

شورای  نامزدان  از  یکی  استانکزی،  حاجی 
والیتی این والیت بازداشت کرد.

منزل این نامزد در منطقه ی کتب خیل ولسوالی 
محمدآغه ی والیت لوگر موقعیت دارد. شوکت 
استانکزی، یکی از بزرگان قومی والیت لوگر 
امسال  والیتی  شورای  انتخابات  در  که  است 

نامزد بود؛ اما در نتایج نهایی ناکام اعالم شد. 
فرمانده پولیس لوگر گفت، این دزدان با استفاده 
از یونیفورم پولیس در شاهراه کابل-گردیز مال 

تاجران و مسافران را دز دی کرده اند.
پولیس، حاجی  عملیات  او، هنگام  گفته ی  به 
شوکت موفق به فرار شده؛ اما پسر او همراه 

از  است.  شده   بازداشت  نفره  شش  گروه   با 
لباس  ده جوره  دزدان  سالح جنگی،  این  نزد 
نظامی، کارد، 700 بوجی برنج و 500 بوجی 
پولیس  نیروهای  به دست  نیز  شده    دزدی  آرد 
آمده است. در حال حاضر تحقیقات پولیس در 

مورد دزدی های دیگر این افراد جریان دارد.

وزارت داخله: 2
طالبان در ولسوالی باالبلوک فراه شکست خوردند

کشور  داخله ی  امور  وزارت  روز:  1اطالعات 
روز  حمله ی  پولیس  نیروهای  کرد،  اعالم 
پاسگاه  چندین  بر  طالب  هراس افگنان  دوشنبه ی 
امنیتی در ولسوالی باالبلوک فراه را دفع و آنان را 
شکست دادند. در خبرنامه ی ارسالی این وزارت به 
روزنامه ی اطالعات روز آمده است، این درگیری 

حوالی ساعت 5 روز دوشنبه هفته ی روان آغاز و 
چند ساعت ادامه یافت.

از هراس افگنان  بر اساس این خبرنامه، ده ها تن 
در  محلی  و  ملی  پولیس  پاسگاه های  بر  طالب 
کوچه ی  چهار  و  گنج آباد  کمپنی،  روستا های 
کردند.  حمله  فراه  والیت  بلوک  باال  ولسوالی 

نیروهای امنیتی پس از درگیری شدید، طالبان را 
در این مناطق شکست دادند و بر اساس معلومات 
وزارت داخله، در این رویداد 8 طالب کشته و شش 

تن دیگر آنان زخمی شده اند.
این  در  است،  آمده  داخله  وزارت  خبرنامه ی  در 
درگیری یک سرباز پولیس و یک فرد ملکی نیز 

کشته شده اند. هم چنان این وزارت خبر داد، در این 
سویی  از  است.  شده  زخمی  سرباز  یک  درگیری 
هم، این وزارت اعالم کرد، گزارش های نشر شده 
مبنی بر این که 400 طالب به پاسگاه های پولیس 
در ولسوالی باالبلوک فراه حمله کرده اند، نادرست 

اند.

وزارت خارجه: توافق نامه ی راه الجورد در آینده ی نزدیک امضا می شود

سفیر ترکیه در کابل، به عنوان نماینده ی ملکی ناتو در افغانستان معرفی شد

شماری از نمایندگان مجلس:
کار پروژه ها به دلیل تأخیر در معرفی کابینه ی جدید، متوقف شده  است 

رییس اجرایی: اقدام ها برای مبارزه با فساد آغاز شوند

بازداشت شش دزد مسلح از منزل نامزد  شورای والیتی لوگر

نگاهی به مشکالت دانشجویان
 و نارسایی های نهاد تحصیالت عالی کشور

26 دلو به عنوان روز جهانی دانشجو نام گذاری شده است. فلسفه ی نام گذاری 
این است که از طرفی توجه را به اهمیت موضوع و مناسبت جلب کند و به 
آن ارزش گذاری شود و  از طرف دیگر،  دشواری ها و مشکالت دانشجویان به 
این بهانه مورد توجه قرار گیرند. از این رو، می خواهیم نگاهی داشته باشیم به 
اهمیت دانشجویان به عنوان یک صنف پویا و آینده ساز که نقش سهم مهمی را 
در پیشرفت و تغییرات اجتماعی دار د و نیز از مشکالت و دشواری هایی که این 

صنف در راه کسب دانش با آن روبه رو اند، یاد آوری نماییم.
یکی از دست آوردهای »دوره ی جدید «، فعال شدن مراکز آموزشی و تحصیالت 
عالی می باشد. این دست آورد باعث شد که از طرفی فرصت آموزش را برای 
جوانان مساعد کند و به جوانان امید داد تا به سرنوشت آینده ی شان با خوش بینی 
بنگرند و به فراگیری دانش رو آورند. از جانب دیگر، باز شدن مراکز آموزشی 
و تحصیالت عالی فضای گرایش به جنگ را در میان جوانان از بین برد و 
خانواده ها با واقع نگری، با تحمل تنگ دستی ها و مشکالت اقتصادی کنار آمدند 
و فرزندان خویش را تشویق کردند که تحصیل کنند و با کسب دانش، بتوانند 
ما شاهد یم که  کنند. همگی  جامعه ظهور  در  کاردان  و  آگاه  افراد  عنوان  به 
تأثیر  مناطقی که تحت  از  به جز  در سرتاسر کشور،  به تحصیل  عالقه مندی 
باورهای »تاریک طالبانی« قرار دارند، بیش تر شده است و انگیزه ی تحصیل 
به  از گذشته شده است.  برای خانواده ها قوی تر و منطقی تر  فرز ندان،  کردن 
همین خاطر، با نداشته ها کنار می آیند؛ اما تا حد  توان شان همت می کنند که 
فرزندان شان را از آموزش و تحصیالت عالی محروم نکنند. از همین خاطر، در 
سال های اخیر به تعداد فارغان مکتب ها و دا وطلبان تحصیالت عالی در کشور 
افزوده شده و در پهلوی دانشگاه های دولتی، مؤسسات و دانشگاه های خصوصی 
ایجاد شده اند که بر اثر افزایش متقاضیان، بر تعداد این نهاد های تحصیلی هر 

روز افزوده می شود.
افزایش عالقه مندی به تحصیل و اهمیت دادن جامعه به فرهنگ و دانش، 
جامعه ی  پیشرفت  برای  بنیادی  تغییرات  و  بزرگ  تحول  یک  آغاز  می تواند 
افغانستان باشد. از این نظر، الزم است دولت به عنوان نهاد رهبری کننده ی 
جامعه، به این پدیده ی نیکو ارج بیش تر بگذارد و توجه الزم را به ظرفیت پروری 
نگاه فرهنگی رشد کند  و  از  تا جامعه  نماید  نهادهای دانشگاهی و فرهنگی 
ظرفیت های بیش تری برای تغییرات اساسی در جامعه به وجود آیند و نیازمندی 
کشور به نیروی متخصص که یکی از نیاز های جدی برای پیشرفت، مدیریت و 
رهبری در جامعه می باشد، به حد اقل برسد و چرخه ی پیشرفت جامعه خوب تر 
از گذشته با دستان پرتوان نیروی انسانی تحصیل کرده و کاردان بچرخد. اما 
توأم با این توجه، نیاز است که در نخست نارسایی ها و مشکالتی که در نظام 
آموزش تحصیالت عالی کشور وجود دارند، بررسی کارشناسانه  شود  و برای 

حل آن اقدام شود.
از نارسایی های عمده  ای که در نظام دانشگاهی کشور وجود دارند، یکی این است 
که نصاب درسی دانشگاه ها کهنه است و هر سال به طور تکراری کپی برداری 
می شود و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. یافته های به روز و جدید علمی در 
آن گنجانده نمی شوند. دانشجویان مجبور اند که این متن های تکراری و کهنه 
را حفظ کنند. مشکل دیگر، سطح پایین علمی استادان دانشگاه ها، به خصوص 
دانشگاه های دولتی می باشد و این دسته از استادان نه تنها توانایی  تدریس شان 
ضعیف است و نمی توانند دانشجویان را توان مند بپرورانند، بلکه با برخورد های 
سلیقه  ای و انتقام جویانه در برابر دانشجویانی که از آن ها سوال می کنند و در 
مباحثه ی علمی در صنف ظاهر می شوند، قرار می گیرند و در وقت امتحان از 
این دانشجویان با رویه های غیر علمی انتقام گیری می نمایند و به آن ها نمره ی 
کم می دهند، یا  ناکام می سازند. در این میان، تعدادی از استادان  هستند که به 
مقاصد و غرض های غیراخالقی، دانشجویان دختر را به طور عمد در امتحان 
ناکام می سازند تا از طریق آن خواست نادرست شان را برآورده کنند. متأسفانه 
این مشکل به عنوان یک هنجار نادرست در تمامی نهاد های دانشگاهی کشور 
جا باز کرده است و به یکی از مشکالت اساسی فرا راه تحصیل دانشجویان دختر 

در کشور مبدل شده است.
و  زدوبندها  به خاطر  که  است  این  کشور  دانشگاهی  نظام  در  دیگر  مشکل  
گرایش های قوم گرایی و قوم ستیزی، بورسیه های تحصیلی به طور عادالنه، با 
در نظرداشت شایستگی، به دانشجویان داده نمی شوند. این مسئله از طرفی 
حق کشی در نظام دانشگاهی کشور محسوب می شود، از طرف دیگر، باعث 
می شود که دانشجویان الیقی که بورسیه ی تحصیلی برای شان توزیع  نمی شود، 
یا به جای آن ها دانشجویان ضعیف و واسطه دار شامل بورسیه های تحصیلی 
می شوند، بی انگیزه و عقده  ای شوند و زمانی که فارغ می شوند و مسئولیت های 
اجتماعی و رهبری را در جامعه به عهده می گیرند، با افراد دیگر عقده ا ی برخورد 

کنند.
یکی دیگر از مشکالت دانشجویان که همه ساله با آن رو به رو می شوند، تأخیر 
در دست یافتن به خوابگاه و بدل اعاشه می باشد و در مواردی، دانشجویانی 
که از والیت های دور دست می آیند و فقیر اند، تا سال های سوم و حتا چهارم 
دانشگاه به خاطر فساد اداری و سیستم نارسای  اداری در وزارت تحصیالت عالی، 
شامل خوابگاه و بدل اعاشه نشده اند و به این خاطر، همه ساله تعداد  زیادی از 

دانشجویان دانشگاه های دولتی   ترک تحصیل می کنند. 
نارسایی  مؤسسات و دانشگاه های خصوصی این است که چون بیش تر   آنان 
دانشگاه های  در  امکانات  آن که  با  شده اند،  تأسیس  اقتصادی  درآمد  به خاطر 
نیستند و بیش تر  این  از لحاظ کیفیت و نظارت خوب  بهتر است،  خصوصی 
برای  و  نمی کنند  توجه  دانشجویان  توان مندی  و  دانش پروری  به  دانشگاه ها 
دانشجویان،  داخله ی  از  حاصل  درآمد  و  تعداد  ندادن  از دست  آن،  مسئوالن 
مهم تر است. به خاطر عدم نظارت و توجه به کیفیت کارکردی از سوی وزارت 

تحصیالت عالی، بیش تر  این نهاد های تحصیلی، ضغیف  اند.
آن چه که یاد شد، فشرده  ای از نارسایی های نهادهای دانشگاهی و مشکالت 
فراراه دانشجویان می باشد. امید می رود که دولت جدید در این زمینه ها توجه 

کند و اصالحات الزم را به وجود آورد.
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رییس خدایداد، کسی که چندین گروه آدم ربا را در سراسر 
در 24  منطقه رهبری می کرد،  و چندین کشور  افغانستان 
از  ویژه«  و  »بزرگ  عملیات  یک  طی  جاری  سال  سنبله 
سوی نیروهای قطعه ی واکنش سریع دستگیر شد. بر بنیاد 
در 19  رییس خدایداد  روز،  اطالعات  روزنامه ی  یافته های 
مورد قتل و 50 مورد اختطاف، به شمول 5 مورد اختطاف 

خارجی ها، دست دارد.
رییس خدایداد کیست ؟

سیداهلل  )مشهور به رییس خدایداد( فرزند حاجی عبداهلل، 41 
ساله، از منطقه ی اورژالی ولسوالی تنی خیل والیت خوست 
مکتب  در  را  مکتب  هشتم  صنف  خدایداد  رییس  است. 
سیدالناصری در ناحیه ی یازدهم شهر کابل تمام کرده است.

او دو دختر و چهار پسر دارد و خانواده اش اکنون در منطقه ی 
افغان کالونی شهر پیشاور پاکستان زندگی می کنند. پدرش 
پزشک بوده و هم چنین چهار برادر دارد. حمید، برادر بزرگش 
یک ورزشگاه بوکس را در قلعه ی نجارهای خیرخانه اداره 

می کرده است.
رییس خدایداد در سال 1371، پس از ایجاد این ورزشگاه 
بوکس در خیرخانه )ناحیه ی یازدهم شهر کابل(، شروع به 
او در دوران حکومت  نمود.  اختطاف«  و  دزدی، »بدماشی 
طالبان، دو بار بازداشت شد، ولی پس از هر بار دستگیری، از 

بازداشتگاه فرماندهی پولیس کابل فرار کرد.
رییس خدایداد چندین شناس نامه و پاسپورت جعلی داشته، 
با هویت های مختلف و اسناد و ویزه های جعلی، به چندین 
کشور منطقه در رفت و آمد بوده است و در فهرست سیاه 
پولیس تاجیکستان و »مجرمان بزرگ تحت پیگرد پولیس 

بین المللی« قرار داشت. 
افراد رییس خدایداد از چند سال بدین سو نه تنها در کابل 
و والیت های کشور، بلکه در کشورهای تاجیکستان، ایران، 
دزدی  به  دست  نیز  عرب  متحده ی  امارات  و  پاکستان 
مسلحانه و اختطاف می زنند. این افراد در عملیات های شان 
اردو،  لباس های  شیشه سیاه،  موترهای  از  کشور،  داخل  در 

پولیس و نیروهای خارجی استفاده می کنند.
رییس خدایداد در سال 1380 هنگامی که می خواست کسی 
را اختطاف کند، از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد؛ اما 
از  بار دیگر توانست  با یکی از سرگروه هایش، حضرت،  او 
بازداشتگاه فرماندهی پولیس کابل فرار کند. رییس خدایداد 
پس از فرار به پاکستان رفت؛ اما حضرت، باشنده ی والیت 
کاپیسا، پس از ربودن یک زن آلمانی به نام »کریستینا«، با 
او را به 20  اعضای گروهش دوباره دستگیر شد و دادگاه 
سال زندان محکوم کرد. حضرت اکنون در زندان پل چرخی 

زندانی است.
جاهای  در  مخفی گاه  چندین  از  استفاده  با  خدایداد  رییس 
مختلف کشور ) سرای خواجه و گل بهار در کابل و بغالن و 

پنجشیر(، بیش تر برای اختطاف هایی برنامه ریزی می کرد که 
»اهمیت بین المللی« داشتند.

یافته،  دست  آن  به  روز  اطالعات  که  معلوماتی  اساس  بر 
خارجی ها،  اختطاف  مورد   5 در  افرادش  و  خدایداد  رییس 
او،  بر  تجاوز جنسی  و  کانتونی«  کلمنتینا  به شمول »خانم 

دست دارند.
بر بنیاد این معلومات، رییس خدایداد به چند مورد از قتل ها 

و سرقت های مسلحانه اعتراف کرده است:
1. یک تن از تاجران هنگامی که یک صد و پنجاه هزار 
دالر را از کابل بانک گرفته بود و می خواست قالین خریداری 
نماید، در منطقه ی قوای مرکز شهرکابل موتر متوقف و بر 

وی حمله نمودیم و با تهدید سالح، پولش را گرفتیم.
2. یک عراده موتر کروزین را در منطقه ی پروان دوم 
توقف دادیم و به زور اسلحه موتر را از مالکش گرفتیم و به 
شهر گردیز بردیم و در آن جا به قیمت شش صد هزار کلدار 

پاکستانی فروختیم.
3. انجنیر سید جان، رییس یک شرکت ساختمانی را که 
بر یک  موتر لکسس نقره ا ی سوار بود، از قسمت کارته ی 
پروان تعقیب  نمودیم و در مقابل سیلوی مرکزی موترش 
را توقف دادیم، شیشه ی موتر را با قنداق سالح شکستاندیم 
و باالی شان شلیک نمودیم که یک تن آن ها زخمی شد. 
مقابل  پول  در  و  ربودیم  خودش  موتر  با  را  انجنیر  سپس 

رهایش کردیم.
4. حبیب استالف تثبیت نموده بود که حاجی عصمت اهلل، 
باشنده ی اصلی والیت نیمروز  یک میلیون و دو صد هزار دالر 
امریکایی را از سرای شهزاده گرفته و از طریق میدان هوایی 

شهر کابل، به دبی انتقال می دهد.
حبیب استالف موضوع را با من شریک کرد. تصمیم گرفتیم 
 وی را تعقیب و پول را از ش بگیریم. موترش را از سرای 
شهزاده تعقیب کردیم و گذشته از منطقه ی قلعه ی خیاط 
مقابل  هوایی،  میدان  چهارراهی  به  نزدیک  مهرو،  بی بی 
دستگاه ساختمانی اسپین غر متوقف کردیم. از موتر پایین 
شدیم، به راننده ی حاجی عصمت دستور دادم که شیشه ی 
داله را پایین کند و پول ها را که در یک بکس سیاه بود، 
گرفتیم؛ اما راننده و محافظ حاجی عصمت که مسلح بودند، 
بر ما شلیک کردند که ما نیز با شلیک گلوله پاسخ شان را 
دادیم. در نتیجه حاجی عصمت اهلل کشته شد و ما پول را با 

موتر خود شان سرقت نمودیم.
سیداهلل یا همان رییس خدایداد هم چنان اعتراف کرده که 
برای فراری دادن حبیب استالف که محکوم به اعدام شده 
بود، از پیشاور پاکستان به کابل آمده بود. او تصمیم می گیرد 
که برای آزادی حبیب استالف، یک ترجمان افغانی االصل 
امریکایی تبار را با چند خارجی دیگر برباید و بعد آنان را با 

حبیب استالف تبادله کند.

عملیات  یک  در  تصمیم،  این  شدن  عملی  از  پیش  ولی 
ناصر،  همراهانش،  از  تن  دو  با  امنیتی،  نیروهای  ویژه ی 
باشنده ی ولسوالی خوست و شوهرخواهر رییس خدایداد، و 
نزدیک  از همکاران  یکی  و  لوگر  باشند ه ی والیت  اجمل، 
کابل  شهر  پنجم  ناحیه ی  مربوطات  در  استالف،  حبیب 

دستگیر شد و اکنون بازداشت است.
افراد رییس خدایداد

بر اساس معلومات به دست آمده، سرگروه های رییس خدایداد 
در کابل، ذکریا، عاشق اهلل، وحید َدکو، غالم هزاره، شریف اهلل 
و ببرک سیاه بودند. هم چنین گفته می شود این افراد در کابل 

از رییس خدایداد نگه داری و محافظت می کردند.
و  دزدی ها  از  مواردی  به  معلومات  این  در  هم چنان 

اختطاف های این افراد، اشاره شده است: 
خان  زمان  قلعه ی  مسکونه ی  سیاه،  ببرک  و  شریف اهلل 
از  خارجی  زن  یک  ربودن  از  پس   ،1386 سال  در  کابل، 
کابل، هنگام انتقال دادن او به پاکستان، در والیت ننگرهار 

بازداشت شدند.
باشنده ی سرای خواجه ی  به »وحید دکو«،  وحید، مشهور 
کابل و سردسته ی یک گروه از آدم ربایان مربوط به رییس 
گروه ها  سایر  برای  را  اختطاف  زمینه ی  که  بوده  خدایداد 
مساعد می کرده و از ربوده شدگان در سرای خواجه نگهداری 

می کرده است.
زکریا و غالم هزاره، باشنده های اصلی چهارقلعه ی وزیرآباد 
در  ملی  امنیت  کارمند  ترور یک  نفر، عامالن  دو  این  اند. 
ناحیه ی دهم شهر کابل نیز هستند. هم چنین این دو نفر 
در سال 1378، 40 لک افغانی را در تپه ی کارته ی نو کابل 

نیز دزدیده اند.
رییس  به  مربوط  آدم ربایان  سرگروه  مزاری،  عاشق اهلل 
کابل  »برکی«  از  را  دالر  هزار  پنجاه  و  یک صد  خدایداد، 

دزدیده است.
طال محمد، تور و غمی، باشندگان ولسوالی پغمان کابل و 
باشندگان والیت  تیمور  و  منصور  نجیب،  حضرت، جاوید، 
کاپیسا از جمله ی ربایندگان و تروریستان مربوط به رییس 
خدایداد اند که در قتل آمر حوزه ی پنجم پولیس کابل طی 
این  در  گفته می شود  دارند.  درگیری مسلحانه دست  یک 
برخورد، غمی و پنگ، دو عضو این گروه آدم ربا  نیز  کشته 

شده اند.
از  یکی  و  آدم ربا  گروه  یک  سردسته ی  استالف،  حبیب 
و  بازداشت  میزان 1392  در 17  رییس خدایداد،  همکاران 
از سوی دادگاه به اعدام محکوم شد. او در 16 میزان 1393 
اعدام  پغمان،  گروهی  تجاوز  عامالن  از  تن  پنج  با  همراه 
شد. اکنون، با توجه به جرایمی که رییس خدایداد مرتکب 
شده و نقش او در رهبری  شبکه ی آدم ربایان، انتظار می رود 

نهادهای عدلی و قضایی او را نیز به اعدام محکوم کنند.

افغانستان حاکم شده، برق شهر سوزاک شده  از وقتی که وحدت ملی در 
است. هی می رود، هی می آید. زود می رود، دیر می آید. می دانم این کار عمدی 
افغانستان، جریان  نیست. گفته می شود دو تن از کشور های برق دهنده به 
برق شان به افغانستان را قطع کرده اند. این که چرا قطع کرده، به خدا معلوم 
است و به حکومت وحدت ملی مربوط. خوب کشوری که از خود برق نداشته 
باشد، باید این وضع را بکشد. خوب، از این  ها بگذریم. مولوی گوگل می فرماید 
از هر جا و هر شهر دیگر، در کابل  که هوا سرد شده، سردی هوا بیش تر 
 محسوس است. این گوگل که منبع تحقیقات عظیمی در افغانستان شمرده 
می شود و حتا اگر نام سگ را در آن وارد کنی، مطالب و تصاویر فراوانی از 
افغانستان حل  باور است که بی برقی  این  بر  برای ما هدیه می کند،  سگ 
خواهد شد. قرار است آن دو کشور که برق خویش را قطع کرده اند، طی یک 
توافق نامه ی دوباره، مقدار بیش تر برق برای افغانستان بدهند. البته کارشناسانی 
که بیکار اند و هی نظر های مفت شان را حواله ی بازار می نمایند، بر این باور اند 
که حکومت وحدت ملی توافق قبلی را برهم زده تا مدتی شهر را در تنگنا قرار 
بدهد. وقتی فغان مردم برآمد، توافق  جدید را به مرحله ی اجرا بگذارد و با این 
کار دل مردم را به دست بیاورد. بناًء، از مردم شریف کابل تقاضا می شود که 
روی روند به فغان رسیدن شان کار بکنند و هرچه زودتر به فغان برسند. شاید 
برق ها دوباره آمد و االفی مردم کم شد. همین طور، من به عنوان قوغ روده ترین 
شهروند این شهر که مطابق معیارهای عقلی، تذکره دارم و از شهروندان اصلی 
افغانستان محسوب می شوم، فغان خویش را ذیاًل به سمع دولت وحدت ملی 

می رسانم:
محترما وحدت ملی،

السالم علیکم و رحمته اهلل و برکاته!
بعد از استدعای سالمتی برای شمایان وحدت و ملی، شرح حال خویش را 

چنین می نگارم:
من صبح که از خواب بیدار می شوم، برق نیست. مبایلم چارج ندارد. بعد از 
انجام واجبات، دلم می شود که برق باشد؛ چرا که من یک دیگ برقی خریده ام 
که داخلش هر نوع غذا خوب پخته می شود. در کتالگش نوشته است که حتا 
می توانید بهترین کباب فیل را با این دیگ تهیه نمایید. اما تصمیم دارم این 
دیگ را به یک رفیق خود که بچه ی کدام منصب دار است، بفروشم؛ چرا که 
برق آن ها هیچ نمی رود. گاز هم که به لطف احتکار کنند  گان قیمت شده و 
قانون با آن ها کاری ندارد. یکی دو گیالس چای را با هزار تشویش دم می کنم 

و نوش جانم! جای شما خالی...
بعدش خدا را شکر که رنگ بوت به برق کار ندارد، وگرنه مجبورم الخ ملخ 
سوار  موتر  داخل  بروم.  کار  سر  که  می روم  سرک  سر  خوب  شوم.  بیرون 
می شوم. یک هم صنفی سابق یا کدام آشنا را می بینم و برایش سالم می دهم؛ 
چون من باید به مردم احترام بگذارم. بعد از احوال پرسی، از او می پرسم، چه 
خبر؟ محترما، می دانید به من چه می گوید؟ می گوید که از خبر مبر هیچ خبر 
ندارم. برق ما این روزها بیخی قهر کرده. البته خدا می داند که همان لحظه 
مبایلش چارج دارد یا نه؟ به محل کار می رسم. سابق خوب بود برق بود و 
کار نداشتیم، گیم بازی می کردیم. این گیم پدرنالد )پدرنالد اصطالح التینی 
پدر لعنت می باشد( آدم را معتاد می کند. خداوند کریم گیم ها را نیامرزد که 
جوانان مردم را به خودشان معتاد می کنند. اما حاال که برق نداریم، از گیم 
نگاه می کنم، یک رقم  خبری نیست. دفتر سرد است. طرف هرکسی که 
طرف من سیل می کنند که انگار من گفته باشم برق را قطع کنید. چند ساعت 
می نشینیم، برق می آید. من کامپیوترم را روشن می کنم. پاسوردش را وارد 
می کنم. پاسورد کمپیوتر من »برق آمد« می باشد. روی کامپیوتر می نویسم، 
»برق  آمد«. کامپیوتر روشن می شود. تا کامپیوتر روشن می شود، من مبایلم را 
به چارج می زنم. اول مثل کدام واجبات، فیس بوک را باز می کنم. در فیس بوک 
هم یک عده از بی برقی شکایت دارند. هنوز چند تا استاتوس را نخوانده ام که 
برق دوباره می رود. باز می نشینیم تا برق بیاید. وقتی دوباره آمد، من دوباره 
روی کمپیوترم می نویسم که »برق آمد«، کمپیوترم روشن می شود. البته که 
قباًل برق ها زیاد سوزاک نبود، پاسورد کمپیوتر من »خفه شو احمق« بود. 
آن  وقت ها روی کامپیوتر می نوشتم که »خفه شو احمق«، کامپیوترم روشن 
می شد. اما حاال به کمپیوترم احمق نمی گویم. برایش مژدگانی می دهم که 
برق آمد. شاید روز بیست بار، شاید هم بیش تر روی کامپیوترم بنویسم که برق 

آمد؛ اما می بینیم که برق هنوز نیامده.
بناًء از مقام محترم وحدت ملی تقاضا به عمل می آورم که حال کامپیوتر بنده 
را درک نماید و نگذارد که من هر روز بیست یا سی بار به کامپیوترم بگویم که 

برق آمد؛ اما آخر روز هیچ کاری نکرده باشم؛ چون برق نیست. 
والسالم علی الرییس البرشناِء و البرقونه! خدا از شما کم نکند و شما از مردم 

کم نکنید!
تا یادم نرفته بگویم که اگر سرانجام این بی برقی، صاحب برق خودی شدن 
است، باید گفت که دست شما از بوسیدن است؛ اما اگر چنان که کارشناسان 
می گویند، باشد، از ما توقع نداشته باشید که باز هم شما را روی دو چشم 

خویش نگه  داریم!...

خبرنگار ناراضی

برق آمد

هادی دریابی

رییس خدایداد؛ 
مردی که از مدیر  ورزشگاه بوکس،
 به قاتل نام دار افغانستان تبدیل شد

بسم اهلل محبت گزارش از:
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بازگشایی پرونده ی کابل بانک، لزوم طرح یک برنامه ی عمل 
جامع و استراتژیک در امر مبارزه با فساد اداری را بیش تر از 
به  رسیدگی  موفقیت  است.  ساخته  جدی  دیگری  زمان  هر 
ایجاد  مستلزم  اداری،  فساد  پرونده های  سایر  و  پرونده  این 
به  موردی  پرداختن  از  قبل  که  است  اساسی  پیش نیازهای 

فساد اداری، الزمی می باشند. 
فاسدترین  از  یکی  افغانستان  شده،  ارائه  آمارهای  اساس  بر 
گذشته  سال  سیزده  طی  در  فساد،  است.  جهان  کشورهای 
و  جهانی  جامعه ی  کمک های  شدن  سرازیر  با  همگام 
روند  چشم گیری  به صورت  جدی،  نظارتی  مکانیزم  فقدان 
به  اداری،  فساد  گسترده ی  افزایش  است.  داشته  صعودی 
به خصوص   توسعه،  برنامه های  تمامی  ناامید کننده ای  طرز 
سرمایه گذاری ها در عرصه ی ایجاد زیرساخت های اقتصادی، 
نهادهای  تقویت  و  دولت سازی  شفاخانه ها،  مکتب ها، 
تردید،  بدون  است.  ساخته  مواجه  چالش  با  را  دموکراتیک 
موفقیت برنامه های توسعه، تقویت حکومت داری خوب، ایجاد 
نهادهای دموکراتیک و تقویت روند ثبات و امنیت پایدار، به 
طرز چشم گیری به امر مبارزه ی جدی با فساد اداری وابسته 

است. 
بزرگ ترین  عنوان  به  بانک،  کابل  پرونده ی  به  رسیدگی 
پرونده ی فساد در تاریخ افغانستان  و سایر موارد فساد، برای 
دولت جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار اند. افغانستان باید تا 
وابستگی  از  نظامی  و  اقتصادی  لحاظ  به  دیگر  دهه ی  یک 
وابستگی  میزان  کاهش  شود.  بیرون  جهانی  جامعه ی  به 
اقتصادی، مستلزم مبارزه ی جدی و همه جانبه با فساد اداری 
می باشد. فساد، کارآمد بودن سیاست های توسعه ای دولت و 
به  منجر  داده،  کاهش  را  خارجی  سرمایه گذاری های  میزان 
اقتصادی غیرقانونی شده و  فعالیت های  تقویت و گستردش 
در مجموع فقر، بیکاری و روند تقویت حاکمیت قانون را به 

چالش کشانده است.
قبل از برخورد موردی با پرونده های فساد اداری، الزم است 
بروکراسی  در  الزم  اصالحات  و  قانونی  چارچوب های  تا 
زمانی که اصالحات الزم و همه جانبه  تا  ایجاد شوند؛ چون 
پرونده های  به  رسیدگی  نشود،  ایجاد  دولتی  نهادهای  در 
با  مبارزه ی جدی  برای  است.  ناممکن  اداری،  فساد  سنگین 
فساد اداری، دولت جدید باید موارد زیر را به صورت جدی در 

برنامه های خود در نظر بگیرد.
اصالح نهادهای عدلی و قضایی

درصد   75 گالپ،  بین المللی  نهاد  نظر سنجی  اساس  بر 
این  ندارند.  اعتماد  قضایی  و  عدلی  نهادهای  به  افغان ها  از 
یک رقم  درشت، ناامید کننده و واقعی است. نهادهای عدلی 
تقویت  و  فساد  با  مبارزه  به جای  افغانستان  در  قضایی  و 
حکومت داری و حاکمیت قانون، بخش  مهمی از نظام فساد را 
تشکیل می دهند. بنابراین، کامال بدیهی است که افغانستان 

یکی از فاسدترین کشورهای جهان قلم داد می شود. 
مؤثر  نمی تواند  اداری  فساد  با  مبارزه  امر  در  اقدامی  هیچ 
باشد، مگر  با اصالح بنیادین در ساختارهای عدلی و قضایی. 
از  مهمی  بخش  این که  عالوه ی  بر  سالم  قضایی  نهادهای 
استراتژی مبارزه با فساد اداری قلم داد می شوند، نقش اساسی 
در تقویت حاکمیت قانون و گذار موفقانه به سوی بازار آزاد و 

دموکراسی نیز دارند.
توسعه و حاکمیت  نهادهای عدلی و قضایی سالم، پیش نیاز 
نهادهای  در  اساسی  بدون اصالح  قانون محسوب می شوند. 
و  اداری  فساد  با  مبارزه  امر  در  اقدامی  هیچ  قضایی، 
کارکرد  ضعف  نمی رسد.  موفقیت  به  خوب  حکومت داری 

نهادهای عدلی و قضایی ناشی از چند عامل مهم است. 
مناسب  بستر  نتوانسته اند،  قضایی  و  عدلی  نهادهای  اول: 
کنند.  خلق  جامعه  روز افزون  نیازهای  با  متناسب  را  حقوقی 
و  رسیدگی  ظرفیت  ما  قانونی  چارچوب های  به خصوص  
اقتصادی در چارچوب  فعالیت های  برای  مناسب  سازماندهی 
یا  از منازعات،  را ندارند. در مورد حل و فصل خیلی  آزاد  بازار 
قانونی وجود ندارد، یا فهم آن قوانین به شدت دشوار و مشکل 
است. مهم تر از این، قوانین کهنه، پیچیده و ناآشنا با مناسبات 
می رود.  شمار  به  فساد  مهم  عامل  بازار،  نظام  از  برخواسته 
بنابراین، ایجاد چارچوب های قانونی سالم، شفاف و روشن، و 
در کنار آن، آموزش کارمندان نهادهای عدلی و قضایی برای 
فهم منازعات برخواسته از چارچوب اقتصاد بازار، می تواند یکی 

از پالیسی های کارآمد برای کاهش فساد در دستگاه های عدلی 
و قضایی باشد.  

افزایش  راستای  در  تالش  قوانین،  اصالح  بر عالوه ی  دوم: 
مؤثریت عملکرد نهادهای قضایی، گام مهم دیگری در جهت 
کاهش فساد اداری می باشد. آموزش کارمندان نهادهای عدلی 
نهادها، روی دست   این  بر عملکرد  و قضایی، نظارت جدی 
کردن  فراهم  شایستگی،  مبنای  بر  استخدام  سیاست  گیری 
ساده سازی  و  کارمندان  این  برای  زندگی  مناسب  تسهیالت 
کاهش  در  بنیادین  نقش  منازعات،  به  رسیدگی  فرآیند های 

فساد اداری دارند.
عدلی  نهادهای  اصالح  که  باشیم  داشته  نظر  در  باید  البته 
بلکه  نیست،  فساد  با  مبارزه  اساسی  راه حل   تنها  قضایی  و 
اصالح این نهادها باید در چارچوب یک برنامه ی عمل کالن 
و همه جانبه ی مبارزه با فساد اداری و به خصوص اصالحات 

سیاسی همگام باشد.
فعالیت های  بر  سیاسی  مقام های  کنترول  کاهش 

اقتصادی 
در افغانستان، عامالن اصلی »فساد بزرگ« به صورت مستقیم 
 یا غیر مستقیم، مقام های بلند پایه ی دولتی بوده اند. مقام های 
و  منابع  بر  حصر شان  و  بی حد  کنترول  از  استفاده  با  دولتی 
امکانات اقتصادی، زمینه های گسترده ای را برای فساد خلق 
ثروت  به  یافتن  دست  افغانستان،  مثل  کشوری  در  کرده اند. 
و  غیرقانونی  فعالیت های  بدون  کوتاه مدت،  در  هنگفت 
حمایت های سیاسی از این فعالیت ها، امکان پذیر نیست. افراد  
زیادی که در سیزده سال گذشته به میلیون ها دالر به صورت 
بلندپایه ی  مقام های  جمله ی  از  یا  یافتند،  دست  غیرقانونی  
دولتی بودند، یا با هسته های اصلی قدرت رابطه ی تنگاتنگ 
هر کدام  گذشته  سال های  طی  افراد،   این  داشتند.  نزدیک  و 
نفوذ  از  استفاده  با  و  کردند  ایجاد  را  مختلفی  شرکت های 
سیاسی شان، اکثریتی از پروژه های دولتی را به دست آوردند. 
این ها چون هم تطبیق کننده ی پروژه های دولتی بودند و هم 
نمایندگان دولت برای نظارت بر پروژه ها، توانستند فسادهای 
به صورت  بانک،  کابل  در  فساد  کنند.  سازماندهی  را  بزرگی 
بلندپایه ی  مقام های  سیاسی  حمایت های  بدون  مشخص، 

دولتی، امکان پذیر نبود.
تولید  عوامل  مالک  بزرگ ترین  دولت  چون  دیگر،  طرف  از 
و  افراد  به  منابع  این  واگذاری  می رود،  شمار  به  کمیاب 
زد.  رقم  را  سرسام آوری  فسادهای  خصوصی،  شرکت های 
کار  برای  پایین تری  انگیزه های  از  معموال  دولتی  مقام های 
طرف  از  کارها  در  تأخیر  و  سهل انگاری  اند.  برخوردار  مؤثر 
عامل  کارمندان،  این  بر  جدی  نظارت  فقدان  و  مقام ها  این 
در  است.  بوده  گسترده  فسادهای  شکل گیری  برای  دیگری 
بعضی موارد، افراد و شرکت های خصوصی با انگیزه های فرار 
فراهم  مقام های سیاسی  برای رشوه ستانی  را  زمینه  مالیاتی، 

کرده اند.
عرصه ی  در  سیاسی  مقام های  مستقیم  کنترول  کاهش 
شفاف  مکانیزم  ایجاد  اقتصادی،  تصمیم گیری های 
مقام های  بر  جدی  نظارت  و  تولید  عوامل  خصوصی سازی 
مقام ها  این  مقابل مشارکت  در  قانونی  موانع  ایجاد  و  دولتی 
تطبیق  عرصه ی  در  به خصوص   اقتصادی،  فعالیت های  در 
پروژه های دولتی، زمینه را برای سوء استفاده های سیاسی این 
مقام ها محدود ساخته و از فسادهای بزرگ و سازمان یافته 

جلوگیری می نماید.
حمایت از آزادی های سیاسی و قانون دسترسی به اطالعات 

از آزادی های سیاسی  با فساد، بدون حمایت  مبارزه ی جدی 
و حمایت از قانون دسترسی به اطالعات، امکان پذیر نیست. 
دموکراتیک،  نهادهای  تقویت  و  مدنی  و  سیاسی  آزادی های 
پیش نیاز اساسی برای مبارزه ی جامع با فساد اداری می باشد. 
نمی انجامد، مگر  به موفقیت  با فساد،  مبارزه  استراتژی  هیچ 
باشند.  شده  تضمین  مدنی  و  سیاسی  آزادی های  این که 
آزادی های سیاسی و مدنی، نه تنها نقش تعین کننده در امر 
مبارزه با فساد اداری دارند، بلکه عامل مهمی برای توسعه ی 
نقش  آزادی ها،  این  از  حمایت  می روند.  شمار  به  اقتصادی 
رسانه های  و  مدنی  جامعه ی  سیاسی،  احزاب  مردم،  نظارتی 
آزاد را بر عملکرد قدرت افزایش می دهد و ضمانت های الزم 

جامعه ی  یک  در  می کند.  خلق  فساد  از  جلوگیری  برای  را 
از  جلوگیری  در  مدنی  و  سیاسی  آزادی های  دموکراتیک، 
لجام گسیختگی قدرت و تقویت جبهه ی ضد فساد، بی نهایت 
تعین کننده اند. حمایت از این آزادی ها و ایجاد ضمانت های 
امنیتی برای مسئوالن رسانه های آزاد، باید به عنوان  بخش 

مهمی از استراتژی مبارزه با فساد اداری، مطرح باشد.
عدم  گذشته،  سال های  در  بنیادین  مشکل  دیگر،  طرف  از 
دسترسی مردم و رسانه های آزاد به اطالعات بوده است. به 
هر میزانی که دسترسی مردم و رسانه ها به اطالعات افزایش 
می یابد، نقش کنترولی و نظارتی مردم بر قدرت سیاست مداران 
و نهادهای سیاسی نیز افزایش می یابد. دولت باید متعهد به 
در  به خصوص  مهم،  برنامه های  مورد  در  اطالع رسانی 
عرصه های مالی باشد. دسترسی مردم به برنامه های توسعه ای 
دولت، بودجه سازی، منابع عایداتی و نحوه ی مصرف بودجه، 

می تواند بخشی مهمی از استراتژی ضد فساد باشد. 
اصالح بروکراسی 

بروکراسی ناسالم و غیر مؤثر، عرضه ی خدمات عمومی را با 
مشکل مواجه می سازد، تخصیص منابع را به شکل غیر مؤثر 
را  عمومی  اعتماد  و  افزایش  را  اداری  فساد  می دهد،  انجام 
از  یکی  فساد  می دهد.  کاهش  دولتی  نهادهای  به  نسبت 
می باشد.  بروکراسی  کارکرد  ضعف  نشانه های  مهم ترین 
با فساد  استراتژی مبارزه  از  بروکراسی  بخش مهمی  اصالح 
اداری را تشکیل می دهد. ساده سازی فرآیند های قانونی، روی 
کاهش  شایستگی،  بر  مبتنی  استخدام  گیری سیاست  دست 
ایجاد  کار،  تقسیم  شفاف  سیستم  ایجاد  تشکیالتی،  تورم 
مکانیزم مؤثر و قدرت مند نظارتی بر عملکرد کارمندان دولتی، 
افزایش پاسخ گویی و حساب دهی مقام های دولتی و باالخره 
افزایش ظرفیت کارمندان دولتی جهت کارکرد مؤثر از طریق 
که  اند  گام هایی  کاری،  پیشرفته ی  سیستم های  از  استفاده 

اصالح بروکراسی را ممکن می سازند.
پرداخت ها که  ایجاد یک سیستم عادالنه ی  از همه،  مهم تر 
دیگری  مهم  عامل  باشد،  افراد  بهره وری  میزان  بر  مبتنی 
است که مؤثریت بروکراسی را افزایش می دهد. در سال های 
گذشته، سیستم پرداخت غیر عادالنه و نامتوازن، نه تنها  زمینه 
فراهم کرد،  دولت  از  انسانی متخصص  نیروی  فرار  برای  را 
بلکه انگیزه های فساد در کارمندان دولتی را به شدت افزایش 

داد.
ایجاد نهاد مستقل ضد فساد 

در سال های گذشته، چندین نهاد ضد فساد ایجاد شده اند. اما 
متأسفانه این نهادها، نه تنها نا توان از مبارزه ی جدی با فساد 
دلیل  شده اند.  فاسد  نظام  از  به  بخشی  تبدیل  بلکه  بوده اند، 
اصلی، فقدان اراده ی قوی سیاسی در امر مبارزه با فساد اداری 
بوده است. تجربه ی تلخ و شکست ناامید کننده  ی این نهادها، 
نمی تواند مبنایی برای این نتیجه گیری قرار گیرد که ضرورتی 
در  تاریخی  تجربه ی  ندارد.  وجود  نهاد ضد فساد  ایجاد  برای 
اراده ی قوی سیاسی  نشان می دهد،  هرگاه  کشورهای دیگر 
مستقل  نهادهای  باشد،  داشته  وجود  فساد  با  مبارزه  برای 
ضد فساد، می توانند نقش تعین کننده در کاهش فساد داشته 

باشند.
ایجاد یک نهاد مستقل و قدرت مند ضد فساد و استخدام افراد 
تحت  مستقیم  به صورت  که  نهاد،  این  در  متعهد  و  شایسته 
نظارت رییس جمهور و پاسخ گو به پارلمان باشد، یک ضرورت 

حیاتی در امر مبارزه با فساد اداری می باشد. 
از  مهمی  عامل های  شدند،  داده  تذکر  باال  در  که  مواردی 
استراتژی جامع مبارزه با فساد می باشند. بدون شک، عوامل 
دیگری نیز وجود دارند که می توانند میزان موفقیت برنامه ی 
مبارزه با فساد را افزایش دهند. آموزش و آگاهی دهی به مردم، 
ایجاد یک مکانیزم نظارتی قدرت مند، خلق سیستم مجازات 
و مکافات، عواملی دیگری اند که در راستای مبارزه با فساد 

نقش مهم دارند.
جامع  استراتژی  یک  خلق  بدون  اداری،  فساد  با  مبارزه  اما، 
که موارد باال را در اولویت قرار دهد، به موفقیت نمی انجامد. 
اداری، در نظر گرفتن  با فساد  آغاز مبارزه  از  بنابراین، پیش 
خلق  موفقیت  برای  را  بیش تری  ضمانت های  باال،  موارد 

می کند.

جمهور  رییس  کنونی،  افغانستان  سیاسی  قدرت های  از  دیگر  یکی  حال،  این  با 
اولین سفرهای  از  اتفاقی، یکی  به طور  نه  البته  و  پیشین، حامد کرزی است. شاید 
عبداهلل عبداهلل، »رییس اجرایی« دولت وحدت ملی، به قندهار و دیدار با مقام های 
قبیله ی  دو  میان  رقابت  تاریخ  در  که  گفت  نمی توان  بود.  والیت  این  محلی 
پشتون ها- غلجایی ها و ُدرانی ها- قدرت ماهیت استراتژیکی داشته و دارد؛ اما در 
فرایند این رقابت ها نقش و موضوع نخبگان دو قبیله، به عنوان عامل اساسی هنوز 

هم قابل درک است. 
یک دوره از ریاست جمهوری حامد کرزی از سال 2001 تا سال 2004 به او اجازه 
داد تا موقعیت خود را به صورت جدی تثبیت کند و از جمله به لحاظ منطقه ای، فراتر 
از روابط معمولی، عمل کرد. به خصوص این که حامد کرزی به لحاظ قبیله ای نیز 
فرصت های مهمی را برای گفت وگو با تعدادی از رهبران طالبان- برای مثال- یکی 
از فرماندهان مشهور این گروه که مال عبدالغنی برادر است، دارد. می توان فرض 
مناطقی  دیگر،  مناطق  استثنای  به  قبیله ای  و فصل مسایل  این گرفت که حل  بر 
چون قندهار و در مجاورت آن والیت ارزگان و همین طور بخشی از والیت زابل و 

هلمند، برای اشرف غنی بسی مشکل ساز و دشوار است. 
شایان ذکر است که ُدرانی های قندهار در تاریخ افغانستان همیشه جایگاه ممتاز و 
بی مانند خود را داشته اند )که در زمان شوروی، با دقت نظر و شواهد معتبر این مهم 
این جا، ریشه ی پشتونی عبداهلل  بررسی شده است(. در  باسوف،  از سوی والدیمیر 
فعالیت های سیاسی خود،  به موجب  این چهره،  کرد.  فراموش  نباید  نیز  را  عبداهلل 
خان  پدرش غالم محی الدین  اما  است؛  شناسایی شده  تاجیک  جامعه ی  به  متعلق 
زمریالی، یک پشتون درانی قندهاری است که در زمان سلطنت محمد ظاهر شاه از 

والیت قندهار به صفت سناتور انتصابی به شورای ملی دعوت شد. 
و  غنی  اشرف  تیم  دو  میان  کنترول  و  نفوذ  تحت  مناطق  مجدد  توزیع  فرایند  در 
متنفذین  از  عمده ای  گروه  مشروع،  سیاسی  روند  یک  چارچوب  در  عبداهلل  عبداهلل 
ریاست  انتخابات  اول  دور  در  است.  مانده  باقی  جنوب -شرقی،  مناطق  در  پشتون 
اعالم  صر یح  لحن  با  گیالنی  اسحاق  سید  افغانستان  شرقی  قبایل  از  جمهوری 
»ائتالف  انتخاباتی  گروه  و  قادری  صوفی  پیر  قوم،  سرکرده ی  رای  با  که  کرد 
 Альянс жителей восточного( افغانستان«  شرق  ساکنان 
قدیمی ترین  از  یکی  گیالنی  خانواده ی  است.  موافق   )Афганистана
افغانستان  در   )аристократических родов( اشرافی  خانواده های 
است که در ساحات ننگرهار، پکتیا، لغمان، خوست و بسیاری دیگر از ولسوالی ها/ 
شهرستان ها دارای یک موقف و نفوذ قوی رهبری مذهبی است. عوامل متعلق به 
فرقه های صوفی/ مذهبی در افغانستان دارای یک ساختار خیلی ناهمگون است و 
سیاسی-قومی،  ساختارهای  در  اضافی  و  پیچیده  واقعیت  یک  همچون  عامل  این 

قاعدتًا جای خودش را دارد. 
از این مسایل در نظر  اما در کنار این، واقعیت هایی دیگری نیز است که حتا جدا 
وضعیت  در  سیاسی  نابه هنجاری های  یک سری  از  اساسی  بخش  می شود.  گرفته 
کنونی معلول این واقعیت است که مشروعیت سیاسی انتخابات زیر سوال است و 
توافق  انتخابات، که حاصل  نتایج  اساس  بر  نه   ]...[ غنی  اشرف  ریاست جمهوری 
ثبات ساختار  و  پایداری  واقعیت،  اساس همین  بر  است.  عبداهلل  عبداهلل  با  سیاسی 
است. خوش بینی  ارزیابی  قابل  افغانستان،  سیاسی  سیستم  از  مجموعه ای  و  دولت 
اساس  بر  و  دارد  جدید  دولت  عملکرد  به  بستگی  مصالحه،  یک  به  رسیدن  برای 
اعالم اشرف غنی و عبداهلل عبداهلل، »دولت وحدت ملی« می تواند توانایی نیروهای 
سیاسی را که منجر به سازش و حفظ تعادل سیاسی در آینده می شود،  باال ببرد. در  
اصل، »رییس اجرائیه«  عبارت از پست نخست وزیری با قدرت و صالحیت معادل 
رییس جمهور است. در قانون اساسی این کشور چنین چیزی وجود ندارد و برای 
باالترین  لویه جرگه-  قانون اساسی، برگزاری  نیاز در مواد  آوردن اصالحات مورد 

ارگان ملی- تنها امید  است، که در دو سال آینده برگزار می شود. 
ملی  دولت وحدت  نخست وزیر  و  رییس جمهور  تعامل  راه  نقشه ی  حال حاضر  در 
و  از شرایط  برخی  زمان حاضر  در  اما  نیست؛  اطمینانی مشخص  به طور  آینده،  در 
اند. عبداهلل عبداهلل تأثیر و کنترول خود را روی  مسایل مهم در این راستا، مطرح 
وزارت های امور خارجه، وزارت دفاع ملی، وزارت سرحدات و قبایل، وزارت مبارزه با 
مواد مخدر و وزارت مالیه دارد و در نظر دارد که در ساختار کابینه، 12 وزیر داشته 
باشد. رییس جمهور اشرف غنی ]...[ جلسات عمومی کابینه را که به صورت ماهوار 
برگزار می گردد، ریاست خواهد کرد و عبداهلل عبداهلل، رییس اجرایی دولت وحدت 
ملی، جلسات هفتگی شورای وزیران را رهبری و هدایت خواهد کرد. رییس جمهور 
غنی ریاست امنیت ملی، وزارت امور داخله، وزارت سرحدات و قبایل  و در مجموع 

13 وزارت خانه را در نظر دارد که خود تعیین کند.
ادامه دارد...

افغانستان در نگاه
سیستم دو حکومتی

 غیر مشروع در افغانستان
آرایش دودمانی-تباری

بخش سوم

نویسنده: الکساندر کنیازوف
منبع: صفحه ی انترنیتی 

информационно аналитический портал

دولت جدید و لزوم طرح
 استراتژی جامع ضد فساد

نویسنده: رضا فرزام، استاد اقتصاد در دانشگاه کابل و عضو گروه تحلیل و آگاهی افغانستان 
روزنامه ی اطالعات روز شماره  ی 709 خود را به 
ویژه نامه ای در مورد کابل بانک اختصاص داده 
ابعاد مختلف  و  موارد  به  ویژه نامه،  این  در  بود. 
خصوصی  بانک  بزر گ ترین  این  در  بحران 
پرونده ی  به  برای رسیدگی  بود.  پرداخته شده 
اداری در  بانک و سایر پرونده های فساد  کابل 
کشور، طرح استراتژی جامع ضد فساد نیاز است 
که یکی از مهم ترین اولویت های دولت جدید را 
مقاله تالش  این  بنابراین، در  تشکیل می دهد. 
استراتژی  در  که  مهمی  نکات  است  به  شده 

ضد فساد الزم اند، پرداخته شود.
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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.

سه شنبه27 عقرب، 1393سال سوم شماره 712  

یادداشت های سخیداد هاتف

ملت ما ضمن این که ابتدا قهرمان پرور است و بعد قهرمانش 
شهید می شود تا ملت شهید پرور نیز بشود، در فهم معانی 
کلمات نیز به گونه ی مالل آوری بر گرد خود می پیچد. شاهد 
و مثال دارم. در همین عبارت » مخالف سیاسی« دقت کنید:

رییس جمهور طالبان را مخالف سیاسی می داند. این عبارت 
هر چیزی را که باید بگوید، می گوید. ولی ما اندکی گیجیم. 
حامد کرزی که طالبان را »برادران ناراضی« می گفت، هم 
ما  ملک  در  »برادر«  نمی گفت.  نابه جایی  حرف  واقع  در 
آن جا  از  هم  ارزشش  است.  ارزشمندی  فوق العاده  کلمه ی 
خاطرات  و  اند  هم دیگر  پناه  و  پشت  برادرها  که  می آید 
حتا  کودکی  در  برادران  بعضی  دارند.  بسیاری  مشترک 
تنبان های هم دیگر را پوشیده اند و سر و پای در یک بستر 
خوابیده اند و در تر کردن تشک اشتراک مساعی نموده اند. 
از  اما  نمی شود.  برادر  آدم  برای  هیچ کس  که  است  این 
آن جا که ما افغان هستیم و تاریخ ما هم بیش از حد پنج 
هزارساله است، برادری مان نیز خالی از فراز و فرود نیست. 
فرازهایش که ممد حیات و مفرح ذات اند. اما فرودهایش 
هم فرودهای افغانی اند دیگر. در این ملک بعد از بوسیدن، 
دندان گرفتن می آید. یعنی ما اگر در فراز یم، در آخر فرازیم 
و اگر در فرودیم، در اعماق فرودیم. حوصله نداریم اندک 
اندک بپریم یا کم کم بیفتیم. در همان یک خیز »جانانه« 
فیصله می کنیم. این است که وقتی در اوج برادری ناگهان 
خود  برادر  پای  روی  از  را  پیشانی مان  می شویم،  ناراضی 
لگن  در  را  منفجره  مواد  کیلو  هفتاد  می رویم  بر می داریم، 
خویشتن جا سازی می کنیم، بر می گردیم و همان برادری را 
که یک لحظه پیش سجده می کردیم، به شکل پرزه پرزه 
اندکی  افغانی چیز  ناراضی شدن  یعنی  به هوا می فرستیم. 
نیست. برادر ناراضی یعنی برادری که می درد مثل سگ به 

عون پروردگار.
مخالف  چیست؟  می کنید  فکر  شما  را  سیاسی  مخالف 
ملک  این  در  است.  ناراضی  برادر  همان  مثل  هم  سیاسی 
مخالف یعنی آمده ام که تو را دو پاره کنم و سیاسی یعنی 
این که آن قدر اعصابم خراب است که خودم را هم تکه تکه 

می کنم.
مالحظه می کنید که مشکل در این نیست که محمد اشرف 
می خواند.  سیاسی  مخالف  را  طالبان  جمهور،  رییس  غنی، 
مخالفت  از  درستی  تصور  ما  که  است  این جا  در  مشکل 

سیاسی در این سرزمین نداریم.

ما نمی فهمیم

چارچوب نظری 
از دانشگاه انتظار می رود که برای دانشجویان فرصت پرورش مهارت های ضروری تفکر انتقادی برای 
بیان معقوالنه ی افکار شان را فراهم نماید. دانشگاه جایی است که در آن دانشجویان با برداشت های 
گوناگون از یک واقعیت روبه رو می شوند. استادان چنین فضایی را مساعد می سازند و دانشجویان در 
باره ی آن به بحث و مناظره می نشینند. در دانشگاه، افکار دانشجویان انکشاف می یابند و آنان فضای 
آماده ای برای بحث روی آن پیدا می کنند. با آن که بحث ها و مناظره های دانشجویی بخش  ارزشمند 
زندگی دانشجویی و به صورت عموم، پذیرفته شده است، تاریخ نشان داده است که این بحث های 
مسالمت آمیز چگونه به چابکی پیش از تبدیل شدن به بنیادگرایی،  به عمل گرایی تغییر شکل می دهند 
)وایت، 1989؛ سسفیریدز و جانستن، 2012؛ فری و موریس، 1991(. وضعیت در مورد افغانستان 
این گونه است. تعداد زیادی از مجاهدین که در مقابل شوروی جنگیدند،  در دهه ی 1970 فعاالن 
دانشجویی بودند، به شمول چهره های بدنامی مانند گلبدین حکمت یار ) هوج و طوطاخیل، 2013(. و نیز 
در همین محیط های دانشگاهی بود که ایدیولوژی کمونیستی رقیب،  گروهی از دانشجویان را به سوی 
خود کشاند. فعالیت ها و گفتمان ایجاد شده توسط هردو گروه، قطب بندی را تقویت کرد که آنان را 
تعریف و از یک دیگر متفاوت می ساخت )عمادی، 2001؛ کاکر، 1995(. این منطق نه تنها کمونیست ها 
را ملحد توصیف کرد، بلکه با لحن مشابه، هر مسلمانی را که با یکی از اصول آن موافقت نشان می داد، 
کافر و بی باور اعالم می کرد. در نتیجه، شگاف ها   میان قشرهای مختلف مسلمانان رشد یافتند )خولت 
وجنسن، 1998؛ روبین، 2002(. این شگاف ها نشان دهنده ی احساسات و تمایالت افراطی بود که خود 
یکی از ویژگی های بنیادگرایی است. دوم، ما مفهوم بنیادگرایی را از طریق مرور نوشته ها و ادبیات موجود 
در این رابطه، روشن می سازیم. سر انجام، این تحقیق مفهوم تکفیر را به حیث ابزاری برای عملی ساختن 

مفهوم بنیادگرایی توضیح می دهد. 
به عنوان یک امر معمول در تمام محیط های دانشگاهی،  مباحثه شیوه ای برای تقویت استفاده از 
ظرفیت زبان برای گفت وگو و شکل دهی درک ما از دنیای بیرون است )میچل، 1998(. این کار 
وقتی ممکن است که ما در خود اعتماد به نفس،  مهارت های سخنرانی و ظرفیت رهبری را بپرورانیم. 
بعضی استدالل می کنند که پرورش افکار انتقادی که توانایی مباحثه و مناظره را داشته باشند، وظیفه ی 
اصلی دانشگاه هاست )فریلی،  2013؛ لپکو،  2009(. اما  از نگاه تاریخی، نظام سلسله مراتبی و روش های 
آموزشی در افغانستان به استادان صالحیت غیرقابل انکاری داده است که اکثر وقت ها برخوردار شدن 

از این آزادی ها را سرکوب می کند. 
مناظره ی  و  مباحثه  بین  که   را  دانشگاهی   محیط  در  عمل گرایی   اندیشمندان  دیگر،   سوی  از 
اکادمیک و بنیادگرایی واقع شده اند،  یک حرکت اجتماعی دانسته اند )سمپسون، 1967؛ ویس، اسپنال 
و تامپسون، 2012(. برخالف فردمحور بودن بحث و مناظره،  عمل گرایی بر بستری از دیدگاه های 
مشترک شکل می گیرد که با استفاده از نمادها،  گفتمان و عمل )ویکتوروویچ، 2004( مانند بیرق، 
آگهی های تبلیغاتی )بیلبورد( و نطق و بیان که بعضی از گردهم آیی ها گواه آن اند، خود را سازمان دهی 
و حمایت جلب می کند. قدرت این حرکت ها در تشویق متقابل فعاالن از یک دیگر نهفته است که هم 
اعضای قدیمی و هم  اعضای جدید را ترغیب می کند که خود  را شریک و متعهد به آن سیستم احساس 
کنند )ازی، کریسوچوک،  کلندرمانز، سیمون و استکلنبرگ، 2011(.  در نتیجه، این جنبش ها، به دلیل 
انسجام درونی اعضای شان، دوام می آورند. چنین شرایطی بود که به  جنبش های دانشجویی در ایاالت 
متحده ی امریکا در دهه ی 1960 میالدی  الهام بخشید و آنان را تشویق کرد )الباچ و کوهن، 1990(. 
در این زمان، دانشجویان دانشگاه کالیفرنیا به خاطر برخوردار شدن از آزادی بیان، تظاهرات کردند و 
در اطراف یک موتر پولیس که می خواست یکی از فعاالن هم قطار آنان را به زندان انتقال دهد، دست 
به تحصن زدند. به شکل مشابه، با عین حس هم بستگی بود که با وجود تهدید برخورد خشونت آمیز، 
تظاهرات دموکراسی خواهانه در میدان تیان آنمن بیجینگ در سال 1989 به وقوع پیوست. )داوس و 
وگل، 1990(. نخستین نشانه های فعالیت های دانشجویی در افغانستان، به دهه ی 1960 میالدی باز 
می گردد که شمار فزاینده ی فارغان دانشگاه ، به خاطر روبه رو شدن با دشواری های زیاد  برای یافتن 
کاری متناسب با سطح تحصیالت شان، نگرانی های مشترک داشتند )گریتزنر و شرودر، 2007(. ناامیدی 
آنان از دست کم گرفته شدن مهارت های شان و خشم عمومی از قوم  و خویش پرستی که توسط نخبگان 
حاکم اعمال می شد، سبب نافرمانی مدنی عمومی شده بود که به بحران و سپس تغییر رژیم در سال 
1973 انجامید )گیوستوزی، 2010(. به گواه تاریخ، در چنین فضایی بود که احزاب سیاسی اسالمی 
افغانستان و مهم تر از همه، شاخه های بنیادگرای آنان فرصت را غنیمت شمردند تا خود را قوی تر مطرح 
کنند. حمله ی شوروی که به دنبال چنین فضایی رخ داد، فقط باعث جسورترشدن و بنیادگراترشدن این 
جنبش ها گردید که بیش تر وقت ها تشویق و پشتیبانی جامعه ی بین المللی را نیز با خود داشتند )گدسن، 

2001؛ ارنولد، 1985؛ امستوتز،  1986 (. 
پس از رویداد یازدهم ماه سپتامبر، مفهوم بنیادگرایی به شکل فزاینده ای به طفره رفته است.  برداشت ها 
و تفسیرها از این مفهوم که در غبار پیش داوری ها و پیش فرض ها گم شده است،  اکنون حالت تصورات 
کلی و قالبی را به خود گرفته است. مسلمان بودن به طور روز افزون، با بنیادگرا بودن همراه شده است 
)ازی و دیگران، 2011(. ایستایی در تعریف بنیاگرایی با پرسش مواجه شده است و سبب شده است 
که برخی به این باور برسند که ما باید »استفاده از ›بنیادگرایی‹ به حیث یک مفهوم مطلق را ترک 

گوییم« )سیدویک، 2010(. موافق با این توصیه و با پذیرش ماهیت نسبِی بنیادگرایی،  ما 
آن را در محیط های دانشگاهی کشور به مطالعه گرفته ایم، نه به مفهوم مطلق آن. در یک 
تعریف کلی، بنیادگرایی یک روند پویا است که از طریق آن یک فرد یا گروه برای رسیدن 
به اهداف و مطلوبات سیاسی، مذهبی یا اجتماعی خویش، به شکل فزاینده ای،  به استفاده 
از خشونت و اقدامات نزدیک به خشونت رو  می آورد )مک کولی و موسکالنکو، 2008(. با این 
حال، برخی استدالل می کنند که خشونت تنها ویژگی الزم بنیادگرایی نیست؛ در حالی که   
دیگران استدالل می کنند که تکنیک ها و شیوه هایی که توسط گروه های بنیادگرا به کار گرفته 
می شوند، اصال ماهیت خشونت آمیز دارند )اشور، 2009(. بر اساس دیدگاه اسپرینگر،  ریجنز و 
ادگر )2009(، بنیادگرایی ممکن است یا به شکل یک رویکرد ریشه ای از پایین به باال آغاز به 
رشد کند که در آن احساسات فردی تبدیل به دیدگاه ها و روی کردهای بنیادگرایانه می شود، 
یا به به شکل یک روی کرد از باال به پایین عرض اندام کند که در آن گروه های بنیادگرا افراد 
مورد نظرشان را سربازگیری و مغزشویی می کنند. در هر دو مورد،  چنان که سلبر و بات )2007( 
استدالل می کنند، این گذار در چهار مرحله اتفاق می افتد که شامل مرحله ی پیش از بنیادگرایی/ 
تلقین   ،)Self-identification( )pre-radicalization(، خودشناسی  بنیادگراشدن 
و مغزشویی )indoctrination( و جهادی ساختن )jihadization( می شود. در  عین 
زمان، ازی )Azzi( و تعدادی دیگر )2011(، برای توصیف تحول روانی پی در پی و در نتیجه ی 
آن، بنیادگراشدن افراد و گروه ها آن را به نردبان/ راه پله تشبیه می کنند. دقیقا همین مراحل 
سنجش پذیر بنیادگرایی اند که نشانه های نخستین از جهت دهی و انکشاف تظاهرات های 

دانشجویی را به ما نشان می دهند.
تندروی خشونت آمیز شکل نمونه ای بنیادگرایی است که در آن افراد از مسیر باور به فعالیت های 
معمول خیلی دور می شوند و تروریزم را به حیث ابزاری برای رسیدن به آرمان ها و اهداف خویش 
به کار می بندند. تندروی خشونت آمیز رادیکال »از روندی سرچشمه می گیرد که توسط آن افراد 
باورهایی را می پذیرند که نه تنها خشونت را توجیه می کنند، بلکه آنان را مجبور به استفاده از 
خشونت می کنند« )موسلی، 2009(. برعالوه، بر بنیاد دیدگاه ویکتور وویکز )2005( »قیود جدی 
که برای محدود کردن جنگ و خشونت در اسالم کالسیک استفاده می شدند، با فرسایش«  
مواجه شده اند. او با یادآوری اندیشه های اندیش مندان دینی مانند سید قطب، موالنا عبداالعال 
مودودی، تقی الدین ابن تیمیه، ابن نُحاس الدمیاتی و محمد ابن عبدالوهاب، استدالل می کند 
که از بین رفتن تدریجی  میکانیزم های محدود کننده، زمینه برای تعریف ارتداد را باز می نماید که 
در نتیجه   ی آن جامعه را تقسیم و تعدادی زیادی را به موضوع و هدف خشونت تبدیل می کند. 
از نگاه تاریخی، اندیشمندان دینی کسانی را مرتد دانسته اند که دین اسالم را ترک و خود را 
غیرمسلمان اعالن می نمایند، یا اصول اسالم را رد می کنند. با این حال، بنیادگرایان امروزی 
اغلب استدالل می کنند که هر کس که مطابق به برداشت خاص و فردی آنان از اسالم خود را 
عیار نساز د، مرتد است و نیز آنان باور دارند ، دیگران را به آن دعوت می کنند که جهاد در مقابل 
هر کسی که به تفسیر و برداشت آنان از اسالم تسلیم نشود، یک وظیفه ی الهی است. برای مثال، 
یک اصل عموما پذیرفته شده ی اسالمی این است که در جنگ غیرنظامیان نباید هدف قرار 
بگیرند. اما بر اساس باورهای بنیادگرایانه ی القاعده، تمام افراد غیرنظامی که در دموکراسی های 
غربی زندگی می کنند، طبق دکترین پاسخ متناسب القاعده که باید به همان اندازه که در جنگ 
افغانستان و عراق به مسلمانان آن کشورها تلفات وارد شده است، هدف حمله قرار بگیرند 
)گزارش SRS به گانگرس، 2007، ص 6(. با این وجود، تندوری خشونت آمیز با بنیادگرایی 
اسالمی »مترادف« نیست... باور مذهبی تنها یکی از مثال های ایدیولوژی های توجیه کننده  
است که به فعالیت های خشونت آمیز کمک می کند« )سوترز، 2013(. در نتیجه، نارضایتی های 
سیاسی و اجتماعی، به شمول فساد و آزادی های فردی، می تواند شعله ی خشونت های تندروانه 
را روشن کند. به این دلیل، هم زمان با این که بنیادگرایی ایدیولوژیکی می تواند به خشونت و 

تروریزم بینجامد، ما باید بپذیریم که خشونت می تواند در نبود بنیادگرایی مذهبی نیز رخ دهد.
ادامه دارد...

گرایش های بنیادگرایانه 
در میان دانشجویان در محیط های دانشگاهی افغانستان

رابرت زمان
عبداالحد محمدی 
انستیتوت مطالعات 
استراتژیک افغانستان 
برگردان: جواد زاولستانی 

بخش دوم

یادداشت: این تحقیق که به تازگی توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک 
افغانستان به نشر رسیده است، در نوع خود، یگانه و تازه ترین پژوهش 
دانشجویان  میان  در  بنیادگرایانه  گرایش های  به  رابطه  در  معیاری 
نهادهای علمی و مدنی و هم  برای  این پژوهش هم  افغانستان است. 
برای نهادهای حکومت و پالیسی سازی، درک بهتری از زمینه های رشد 
به  دانشجویان  گرایش  دالیل  دانشگاهی،  محیط های  در  بنیادگرایی 
بنیادگرا؛  نفوذ گروه های  و چگونگی  اسالم  از  بنیادگرایانه  برداشت های 
دانشجویان  میان  در  القاعده  و  طالبان  اسالمی حکمت یار،  مانند حزب 
فراهم می کند. با توجه به این واقعیت که جوانان بخش بزرگ تر جمعیت 
افغانستان را تشکیل می دهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور 
در حال گسترش اند، ظرفیت  بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود 
دارد. اما اگر به خواست ها و نیازهای جوانان توجه نشود و بر مراکزی که 
آنان در آن جا آموزش و مهارت کسب می کنند، نظارتی وجود نداشته باشد، 
تهدیدهای تازه تری برای توسعه و امنیت کشور ایجاد می شوند. روزنامه ی 
اطالعات روز، با درک اهمیت موضوع و سرنوشت ساز دانستن مسئله ی 

جوانان و دانشجویان کشور، این تحقیق را ترجمه و نشر می کند. 
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یک  طول  در  دانشمندان هالندی،  گفته ی  به 
میکروب  میلیون   ۸۰ حدود  ثانیه   ای،   ۱۰ بوسه ی 
بررسی  با  پژوهشگران  این  می شود.  داده  انتقال 
طول  در  که  آن هایی  دریافتند،  زوج   ۲۱ بوسه های 
روز 9 بار یک دیگر را می بوسند، با احتمال بیش تری 

میکروب های بزاقی را انتقال می دهند.
از ۷۰۰ نوع  بر اساس این مطالعات، در زبان بیش 
متفاوت باکتری وجود دارد، اما برخی از این باکتری ها  
آسان تر انتقال داده می شوند. نتایج این تحقیقات در 

ژورنال »مایکروبیوم« منتشر شده است.
تحقیقات  سازمان  پژوهشگران هالندی  از  گروهی 
تا برای  از ۲۱ زوج درخواست کردند  علوم کاربردی 
پاسخ  سواالتی  به  بوسیدن شان،  عادات  ارزیابی 
دهند، از جمله این که معموال چه زمانی هم دیگر را 
در طول سال گذشته بوسیده اند و چقدر این بوسه ها 

طول کشیده اند.
باکتری هایی  این تحقیقات دانشمندان نمونه ی  در 
یک  از  بعد  و  پیش  داوطلب  افراد  بزاق  و  زبان  از 
بوسه ی ۱۰ ثانیه ای گرفتند. در جریان این تحقیق 
شامل  که  شد  داده  نوشیدنی  زوج ها  از  یکی  به 

و  مي شود  اشتباه  مرتکب  زندگي  در  هر شخصي 
از  خالي  هم  جهان  بزرگ  مدیران  و  رهبران  حتا 
یک  عنوان  به  اوقات  گاهي  اما  نیستند؛  اشتباه 
مي شوید،  اشتباه  و  شکست  دچار  وقتي  کارفرما 
گروه تان  اعضاي  به  قانع کننده  جوابي  منتظر 
بازیابي  و  تقویت  براي  مواقع  این  در  هستید. 
را  دیدگاه تان  باید  اول  قدم  در  موفقیت،  حس 

دهید. تغییر 
پروژه شکست خورده، نه شما

و  شخصي  خیلي  را  اشتباه  و  شکست  احساس 
گروه  همه ی  و  مطرح  ایده اي  شما  نکنید.  دروني 
هر  به  اما  کرده اید؛  بسیج  آن  پیش برد  براي  را 
ندهید شکست  اجازه  نرسیده اید.  نتیجه  به  دلیلي 
کنید  سعي  بلکه  بگذارد،  منفي  تأثیر  شما  روي 
به ایده هاي بعدي تان فکر کنید. درست است که 
دلیلي  این  اما  خورده؛  شکست  قبلي تان  ایده ی 
نمي شود که راه را براي خالقیت بیش تر ببندید و 

به ایده هاي نو فکر نکنید.
قضاوت  احساسي  شکست تان  مورد  در 

نکنید
در روزهاي آغازین شکست ممکن است احساسي 
مانع  ناراحتي  حس  و  کنید  نگاه  موضوع  این  به 
نقادانه  دیدي  با  را  شکست تان  دالیل  که  شود 
وقتي  زمان  مرور  به  اما  کنید؛  بررسي  منطقي  و 
تعادل خود را به دست آوردید، مي توانید به تجزیه 
نقص ها  یادداشت  با  و  بپردازید  گذشته  تحلیل  و 
این  با  و  بردارید  بهتري  قدم هاي  اشتباهات تان،  و 

کار درصد موفقیت تان را باال ببرید.
سرخورده نشوید

شرکت   یک  یا  مؤسسه  مدیر  یک  عنوان  به  اگر 
نوع عکس العمل  اشتباهي شده اید،  بزرگ مرتکب 

ترکیب  می توانست  به آسانی  که  بود  ماده ای 
باکتری ها  را شناسایی کند.

سپس از این زوج خواسته شد تا بار دیگر هم دیگر 
را ببوسند. به این ترتیب، دانشمندان این امکان را 
یافتند تا میزان باکتری که از یک فرد به دیگری در 
جریان بوسیدن منتقل می شود را ردیابی کنند، که 
این میزان به طور متوسط حدود  ۸۰ میلیون باکتری 

در طول یک بوسه ۱۰ ثانیه ای بود.
ظاهرا  که  حالی  در  تحقیق،  این  اساس  بر 
بوسه  یک  به  درطول  بزاق  در  موجود  باکتری های 
به سرعت تغییر می کنند، اما میزان این باکتری در 
کورت  ریمکو  پروفیسور  می ماند.  باقی  ثابت  زبان 
که سرپرستی این تیم تحقیقاتی را بر عهده داشته، 
گفته است: »بوسه ی فرانسوی مثال خوبی از قرار 
گرفتن در معرض شمار بسیار زیادی از باکتری در 

مدت زمانی اندک است«.
به گفته ی آقای کورت، به نظر می رسد تنها برخی از 
باکتری های انتقال داده شده از طریق یک بوسه، بر 
روی زبان قرار می گیرند. پروفیسور کورت هم چنین 
میزان  مورد  در  باید  بیش تری  تحقیقات  می افزاید، 

شما روي کارمندان تان تأثیر زیادي خواهد گذاشت. 
ابتدا اشتباه خود را بپذیرید و در مورد این موضوع 
در  کنید.  صحبت  کارمندان تان  با  شفاف  بسیار 
دادن  دست  از  ترس  افراد  بیش تر  شرایط  این 
کارمندان تان  از  قاطعیت  با  دارند.  را  خود  شغل 
بخواهید، خود را کنترول کنند و به آن ها دلگرمي 
بدهید،  دست  از  را  خود  رواني  تعادل  اگر  دهید. 
افراد زیرمجموعه ی شما نیز انگیزه ی کافي براي 
ادامه ی فعالیت خود نخواهند داشت و نمي توانید 
شما  کارمندان  بردارید.  را  بعدي تان  قدم ها ي 
در  مي شوند.  محسوب  مجموعی  تان  سرمایه ی 

هیچ شرایطي آن ها را دل سرد نکنید.
از شکست نترسید

اشتباهي  مسیرهاي  شکست،  از  ترسیدن  به جاي 
نقشه ی  یک  عنوان  به  را  کرده اید  طي  که 
مسیر  اشتباه،  مسیرهاي  حذف  با  ببینید.  راه 

این باکتری ها و نقش زبان در کمک به جذب این 
باکتری ها باید انجام شود.

چنین  می گوید،  تحقیقات  تیم  این  سرپرست 
بیماری های  درمان  در  می تواند  احتماال  تحقیقاتی 
باکتریایی در آینده و کمک به مردمی که مشکالت 

باکتریایی دارند، کمک کند.
موزیم میکروب شناسی

میکروب شناسی  موزیم  با  هالندی  دانشمندان 
است،  مورد  این  در  موزیم  اولین  که  آمستردام 
به تازگی  که  نمایشگاهی  در  کرده اند.  همکاری 
خواسته  شده  دعوت  زوج های  از  شده،  بازگشایی 
میزان  آنگاه  ببوسند،  را  هم دیگر  تا  می شود 
میکروب هایی را که در جریان این بوسه انتقال داده 

شده، تجزیه و تحلیل می شود.
اکوسیستم   مایکروبیوم،  مورد  در  زیادی  تحقیقات 
که  اورگانیسم  مایکرو  تریلیون   ۱۰۰ حدود  شامل 
در داخل و خارج بدن انسان زندگی می کند، انجام 
شده است. دانشمندان معتقدند که این میکروب ها 
احتماال برای سالمتی و جلوگیری از ابتال به بیماری 

ضروری هستند.

موفقیت را راحت تر پیدا خواهید کرد و از خطرات 
افراد  نگه داشته اید.  دور  را  خودتان  کار  موانع  و 
فعالیت ها  در  شکست  و  اشتباه  اندکي  از  موفق 
را  شکست ها  وجود  و  نمي ترسند  اهداف شان  و 

مانعي براي پیشروي به جلو نمي دانند.
تجربیات دیگران را بشنوید

براي این که راحت تر با شکست ها و اشتباهات تان 
موفق  افراد  زندگي  مورد  در  تحقیقي  بیایید،  کنار 
انسان هاي  خود  اطراف  در  اگر  یا  باشید،  داشته 
موفقي را مي شناسید، از آن ها بپرسید با شکست 
شما  به  افراد  این  تمامي  شده اند.  رویارو  چگونه 
به نام شکست  خواهند گفت که در زندگي چیزي 
تجربه ی  نوعي  اشتباهات  تمام  و  ندارد  وجود 
دچار  که  مادامي  مي شوند.  محسوب  ارزشمند 
موفقیت  درست  مسیر  نمي توانید  نشوید،  اشتباه 

)برترین ها( بیابید.  را 
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بگو مگو از

کتابم،کتابم،قلمم،آه،یادداشتهایم
سقوط  زار«  »فاجعه ی  در  و  می گشاید  پر  فرشته 
می رسد.  راه  از  انتحاری  است.  عبث  پرواز  می کند. 
بال هاِی او را می شکند. صداِی خوف ناکی در گوشش 
جیغ کشید. گیج شد. خندید. گریه کرد. داد زد: کتابم، کتابم، قلمم، یادداشت هایم، 
مادرم، »آه، دستم قلم شد. مادر جان کجایی؟« بی آن که صدایش به جایی رسد، 
برای همیشه خاموش و فراموش می گردد. محموله ی آگاهِی او دود می شود و به 
هوا می رود، همچون رویا ها و آرزو هایش. فرشته اکنون مرده است. برای همیشه 
خاکستر  سوخت،  همیشه  برای  نحیفش  پیکِر  نیست.  همیشه  برای  است.  مرده 
شد و خاکسترش را باد کشاکِش سیاسی با خود برد. حاِل وکیل خوب است. به 
زنده  زنده داری، جشن و شراب و موسیقِی  به زودی شب  ایشان،  افتخاِر سالمتِی 
نوشید  خندید،  خواهند  کرد،  خواهند  آن شرکت  در  شهر  بزرگاِن  داشت.  خواهیم 
و کشید و رقصید. بی خیاِل مردِم عادی. »اسالم آباد« به ریش »کابل« می خندد. 
هنوز »کابل نجس است. باید ویران و چهار متر از خاک هایش پاک شود«! فتواِی 
سیاسی«  مخالفاِن  ناراضی/  »برادراِن  توسِط  کاست  و  بی کم  پاکستانی  مالهاِی 
عادی که  تن  شهرونِد  و چند  فرشته  فقط  است.  امان  و  امن  اجرا می شود. شهر 
سر  فدای  شدند.  تکه  تکه  نیست،  قدرت  تقسیم  فهرسِت  در  هیچ کدام شان  ناِم 
تکه های گم شده ی  به دنبال  و  است  مادر فرشته عزادار  و مخالفان. فقط  برادران 
تِن دخترش در کارته ی سه می گردد. همه چیز خوب پیش می رود و توافِق اولیه بر 
سر تقسیم قدرت میان گروه های درگیر در انتخابات حاصل شده است. اشرف غنی 
از پاکستان با دسِت پر برگشته است. رییس جمهور و معاونانش از گزنِد حوادث 
مصئون  اند. ریاست اجرایی سرگرِم دید و بازدید. محقق و عطا با هم دیدار کردند. 
رهبران و بزرگاِن کشور و همین طور خانواده های محترم شان صحیح و سالم  اند. 
دارد،  پول  نه  او  نمي دهد.  را دل داري  مادرش  نمي برد.  فرشته گل  گوِر  بر  کسي 
نه زور. فقط فرشته را داشت که دیگر نیست. تقصیِر فرشته است که پرواز کرد. 
به درس  اوست که  پلکید. اصال تقصیِر  اوست که دور موتر زرهِي وکیل  تقصیِر 
و کتاب روي آورد. خبر خاصی نیست، فقط فرشته سقوط کرد، دود شد، خاک و 

خاکستر و چند نفِر دیگر کشته و زخمی شدند. همین!

در کشور های مثل افغانستان ساخت نیروگاه های برق 
است  این  اکثر  برداشت  یعنی  است؛  دولت  وظیفه ی 
که کارهای کالن زیربنایی مانند  ساخت نیروگاه برق 
و ... از توان سکتور خصوصی باال است و همین طور 
بخش خصوصی انگیزه ی کار را در این بخش ها ندارد؛ زیرا سود حاصله از این 
کاال ها بسیار کم است و الزم است که این کاال ها به عنوان کاال های عمومی 
مانع  دولت  اگر  بر عکس،  شوند.  گذاشته  بهره برداری  به  و  تولید  دولت  توسط 
ایجاد نکند و بند های آب گردان را طی یک قرار داد بلند مدت و شفاف به سکتور 
خصوصی واگذار کند، به نظرم بهتر از دولت فعالیت خواهد کرد. مثال بند سربی 
را برای 3۰ سال به یک شرکت خصوصی واگذار کند. دولت کوچک، ملت قوی! 
یک رییس جمهور پیدا نشد که این جمله را شعار انتخاباتی خود قرار دهد. یک 
رییس جمهور اشرف غنی هست که دولت را کالن کرده روان است. ما از شر 

این کوچکش در عذابیم، ایشان این شر را کالن کرده روان است.

کتابچه ی  و  قلم  چپتر،  است.  صبح   ۷:۲5 ساعت 
یاداشتش را جمع کرد و در بکس همراهش گذاشت. 
وقتی که راهی دانشگاه می شد، صدا کرد، مادر جان، 
برایم  داریم،  فیصد  بیست  امتحان  امروز  حافظ.  خدا 
دعا کن. مادر گفت، بخیر بری بچیم، خدا به همراهت. هنوز صدایش در گوش 
مادر طنین انداز بود که صدای مهیبی خانه را لرزاند و شیشه ها همه فرو ریختند. 
مادر فریاد کشید، قدسیییه. اما صدای قدسیه دیگر خاموش بود و امتحان بیست 
فیصد در غیاب وی برگزار گردید. بعد تلویزیون ها اعالن کردند که رییس جمهور 

حمله به جان نماینده ی پارلمان را تقبیح نمود.

Asad Buda

Hussain Negah

Didar Mashriqi







دارد، یکی چهل  روز، دو ستون طنز  روزنامه ی اطالعات 
است  ستونی  دیگری  و  می نویسد  سخیداد هاتف  که  تکه 
به نام »خبرنگار ناراضی« که مطالبش با همین امضا، یعنی 

خبرنگار ناراضی چاپ می شود.
امروز در فیس بوک دیدم که مدیر مسئول این روز نامه برای 
برسی دو تا از طنزهای این روزنامه، به کمیسیون بررسی تخلفات رسانه ای احضار شده 

است.
ظاهرا مخاطب هردو مطلب، سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ است. ممکن است در 
این مطالب یا در یکی از آن ها، تخلفی صورت گرفته باشد، یا نگرفته باشد. مسئله این 
نیست. مسئله این است که مدیرمسئول روزنامه به خاطر »شکایت وزیر و چاپ طنزی در 
مورد او«، به کمیسیون فرا خوانده شده. و جناب وزیر فرهنگ رییس این کمیسیون است.

این  اما سوال  ندارم.  نظری  و  نخوانده ام  را  مورد بحث  بگویم که من مطالب  صراحتا 
است که اگر وزیر فرهنگ رییس شورای عالی مطبوعات و رییس کمیسیون رسیدگی 
به تخلفات رسانه ای باشد، آیا رسانه ها در مورد وزیر فرهنگ و سیاست های فرهنگی 
دولت، می توانند چیزی بنویسند؟ اگر بنویسند، احضار نمی شوند؟ اگر احضار شدند، مسئله 

عادالنه و بی طرفانه بررسی خواهد شد؟ 
دعوای جامعه ی مدنی و دولت در سال های گذشته دقیقا بر سر همین نکته بوده است و 
به همین دلیل شماری از فعاالن جامعه ی مدنی معتقدند، مقام های دولتی نباید در رأس 

شورای عالی رسانه ها و کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه ای باشند.
شما چه نظری دارید.

Daoud Naji

اسمیتامانداسا،بیبیسینیوز

یک بوسه و انتقال »۸۰ میلیون میکروب«

از شکست نترسید!
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مثل اسپانیا اروپا را نیز فتح 
می کنیم

ونگر: آمادگي رونالدو
 به مسي ضربه زده است

دروازه بان تیم ملی فوتبال آلمان و بایرن گفت: می خواهیم مثل 
اسپانیا هم قهرمان جهان باشیم و هم اروپا را فتح کنیم. مانویل 
نویر در گفت وگویی با هفته نامه  ی کیکر که دیروز )دوشنبه( منتشر 
شد، اظهار داشت: می خواهیم آن چه اسپانیایی ها توانستند، خلق 
کنیم. یعنی صاحب دو جام شویم. هم قهرمان جهان باشیم و 
هم عنوان قهرمانی اروپا را کسب کنیم. وی که به خاطر احتمال 
مصدومیت در بازی  امشب تیم کشورش با اسپانیا در ویگو غایب 
است،  افزود: البته شرط الزم این است که کامال مراقب باشیم. 
گولر برتر این روزهای جهان در مورد این که چرا بعد از جام جهانی 
تیم کشورش کمی دچار افت شد، نیز  عنوان کرد: بعد از جام 
جهانی فلیپ الم، میروسالو کلوزه و پرمرته ساکر از تیم ملی 
جدا شدند و گروه دیگری نیز مصدوم شدند که همین مسئله به 
تیم فشار وارد کرده است. ضمن آن که اصال فکر نمی کردم به 
یک باره سه عضو اصلی تیم خداحافظی کنند. او در این مصاحبه 
هم چنین عنوان با وجود داشتن رقبایی مثل کریس رونالدو و 
لیونل مسی، شانسی برای کسب عنوان بهترین بازیکن جهان 
را دارد. نویر با نگاهی هیجان انگیز به انتخابات ابتدای جنوری 
اظهار داشت: تصور نمی کنم بی شانس باشم. ضمن آن که بایرن 
می کوشد در سطح بین المللی پیوسته حضور بیش تری داشته 
باشد. البته اگر فرضا در تیمی مثل شالکه بودم، به طور قطع 

شانسی نمی داشتم.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال معتقد است که آمادگي باالي رونالدو 
و آمار گولزني باالي او، ضربه ي بزرگي به مسي مي زند. ستاره ی 
پرتگالی تا به این جای کار ۲5 گول به ثمر رسانده و سپیدپوشان 
با ۲ امتیاز اختالف نسبت به بارسلونا، در صدر جدول قرار دارند و 
این در حالیست که مسی، ۱۱ گول به ثمر رسانده که آمارش از 

نصف کریستیانو هم کمتر بوده است.
ونگر در مصاحبه با بی ا ن اسپورت گفت: »وقتی مسی می بیند 
که رونالدو خیلی بیش تر از او گول زده است، از لحاظ روحی 
تحت تأثیر قرار می گیرد. در پست بال، او نمی تواند میانگین 
گولزنی خوبی به جای بگذارد. در دراز مدت، ناراحت خواهد بود. 
بهترین بازیکن تیم در باشگاه قدرت دارد. او می تواند به مربی 
کمک کند و ارتباط قوی تری بین بازیکنان ایجاد کند. بنابراین، 

اگر پست مسی درست نیست، تمام تیم ضعیف تر می شود«.

چلسی و منچسترسیتی به دنبال جذب کوکه

ونگر: اوزيل در بازگشت،
 فوق العاده خواهد بود

عصبانیت تیاگو سیلوا از نیمار

اشنايدر: روبن فوق العاده است

دوري 6 هفته اي بلیند از میادين

دوري 3 تا 5 هفته اي مودريچ از میادين

رکورد اروپايي جديد ايکر کاسیاس

دلیل نرفتن به پاريس سنت جرمن
 از زبان دي ماريا

آدريانو: بارسا 
در خیلي از بازي ها بدشانس بوده

پوگبا: منطقي است که توپ طال به رونالدو برسد

تیم های لیگ برتری به دنبال جذب  هافبک 
به  کوکه  عالقه ی  هستند.  اتلتیکومادرید 
پیش نهادهای  به  رد  مادرید و جواب  اتلتیکو 
هنگفتی مانند بارسلونا در تابستان امسال بر 
کسی پوشیده نیست. با این حال، رسانه هایی 
که  دادند  گزارش   »talkSport« مانند
را  تیم  این  به  اتلتیکومادرید  بازیکن  تعهد 
می رود  انتظار  که  پیش نهاداتی  با  می توان 
تیم های لیگ برتری چلسی و منچسترسیتی 
به او بدهند، محک زد. هر دو باشگاه تمایل 
دارند مبلغ مورد نظر باشگاه را برای جذب وی 

پرداخت کنند. بازیکن ۲۲ ساله تا سال ۲۰۱9 
فهرست  در  اما  دارد؛  قرارداد  اتلتیکومادرید  با 
بازیکنان مورد نظر مورینیو قرار گرفته است. 
جدیدی  بازیکن  به دنبال  چلسی  سرمربی 
است که بتواند در کنار فابرگاس در میانه ی 
میدان از او استفاده کند. در همین حال، در 
تیمش  که  پیگرینی  مانویل  منچسترسیتی 
اروپا  قهرمانان  لیگ  از  را  زودهنگامی  خروج 
تجربه کرد، به دنبال تقویت خط میانی تیمش 
است. سرمربی شیلیایی کوکه را برای ایجاد 

خالقیت در تیمش مؤثر می داند.

آرسن ونگر، سرمربي آرسنال معتقد است که 
کار  قدرت  با  میادین  به  بازگشتش  در  اوزیل 
خواهد کرد. هافبک آلمانی پس از حضور در 
دچار مصدومیت شد  آلمان  ملی  تیم  اردوی 
تیمش  نمی تواند  میالدی  سال  پایان  تا  و 
بازی های  با  هم چنین  او  کند.  همراهی  را 
فصل  ابتدای  و  جهانی  جام  از  که  ضعیفی 
به نمایش گذاشت، مورد انتقادات زیادی قرار 
ستاره ی  که  است  معتقد  ونگر  ولی  گرفت؛ 

آلمانی در بازگشت، خوب ظاهر خواهد شد.
یک  در  او  ریال،  در  می کنم  »فکر  گفت:  او 
تیم خیلی قوی بازی می کرد و هم چنین یک 
ولی  ما سپری کرد.  با  را  بسیار خوب  فصل 
در جام جهانی شرکت کرد و وقتی برگشت، 

بازگردد،  میادین  به  وقتی  بود.  خسته  بسیار 
بهترین اوزیل را خواهیم دید«. ونگر هم چنین 
را رد  الکسیس سانچز  و  اوزیل  بین  درگیری 
کرد و گفت: »من اطالعی از درگیری بین این 

دو ندارم. به نظر من مشکلی نیست«.
تنها 4  در  پیروزی  با  در حال حاضر  آرسنال 
از ۱۱ بازی خود، در رده ی ششم لیگ  دیدار 
برتر قرار دارد. ونگر در رابطه با وضعیت فعلی 
مشکالت  فصل  ابتدای  »از  گفت:  تیمش 
لحاظ سطح  از  هم  دفاع،  در  داشتیم.  زیادی 
تجربه و هم مصدومیت. دفاع به بازی خوانی، 
دارد.  نیاز  تناسب  و  فیزیکی  باالی  کیفیت 
وقتی کوشینلی در خط دفاع نیست، همه چیز 

به هم می ریزد«.

تیاگو سیلوا، کاپیتان سابق برازیل به انتقاد از 
از  پس  پرداخت.  برازیل  جدید  کاپیتان  نیمار، 
جام جهانی، تیاگو سیلوا دیگر برای تیم ملی 
برازیل به میدان نرفت و بازوبند کاپیتانی، توسط 
دونگا، از او گرفته شد و به نیمار رسید. او از 
این موضوع ابراز ناراحتی کرد و گفت که انتظار 

چنین اتفاقی را نداشته است.
دیدار  از  پیش  مطبوعاتی  کنفرانس  در  او 
برازیل مقابل اتریش گفت: »واقعا انتظار چنین 
ناراحت نشدم،  بگویم  اگر  نداشتم.  را  اتفاقاتی 
دروغ گفته ام. انگار که چیزی از من گرفته شد 

مرا  و  است  دردناک  داشت.  تعلق  من  به  که 
ناراحت می کند. مخصوصا وقتی کسی در این 
رابطه با من صحبتی نکرد. نیمار از من اجازه 
نگرفت. ولی فکر می کنم ما باید آماده ی هر 

اتفاقی باشیم«.
من باید آماده ی نیمکت نشینی هم باشم. ما 
بازیکنان با کیفیت زیادی داریم. مثل داوید لوییز 
یا میراندا. بنابراین، می دانم کار سختی داریم؛ 
ولی انتظار نیمکت نشینی را نداشتم. ولی این 
بخشی از فوتبال است و من برای بازگشت و 

تصاحب جایگاهم آماده ام«.

تمجید  به  هالند  اشنایدر،  هافبک  وسلي 
پیروزي  از  پس  روبن  آرین  هم تیمي اش،  از 
هافبک  پرداخت.  لتوني  مقابل  هالند   ۰-6
بایرن مونیخ یک شنبه شب دو گول به ثمر 
رساند و یک پاس گول به رابین فان پرسی 
در  اشنایدر  بود.  تیمش  ستاره ی   و  داد 
مصاحبه با سایت یوفا گفت: »روبن بازیکن 
ما  تیم  در  حضورش  است.  فوق العاده ای 
اتفاق بسیار خوبی است. بازی خوبی بود و 

نتیجه ی خوبی گرفتیم. گام بزرگی برداشتیم 
و امیدوارم به همین روند ادامه دهیم. واقعا 
می خواستیم در این بازی پیروز شویم. بازی 
پیش مقابل مکسیکو شکست خوردیم و در 
دیگر بازی های مقدماتی خوب کار نکردیم و 
دهیم.  شکست  را  قزاقستان  توانستیم  تنها 
بنابراین، به این 3 امتیاز نیاز داشتیم و عالوه 

بر نتیجه، خوب هم بازی کردیم«.

دالي بلیند، مدافع هالند در جریان دیدار یک شنبه 
شد  مصدومیت  دچار  لتوني  مقابل  تیمش  شب 
هفته   6 هالند،  فوتبال  فدراسیون  تأیید  به  و 
نمي تواند در میادین حاضر باشد. مدافع هالندی 
با برخورد با ادواردز ویسناکووس دچار مصدومیت 
شد و سریعا از میدان خارج شد. گاس هیدینک 
او  مشکل  نظر  به  که  کرد  عنوان  بازی  از  پس 
پزشکی  تست های  ولی  نیست؛  جدی  خیلی 
نشان می دهند که لگامنت او دچار آسیب دیدگی 

شده است.

نظر  »به  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  هیدینک 
ناحیه ی  از  او  نمی آید.  خوب  بلیند  وضعیت 
لگامنت دچار مشکل شده است و به نظر، رباط 
نشده  پارگی  دچار  ولی  است،  آمده  کش  پایش 
ماست«.  برای  بد  بسیار  اتفاق  یک  این  است. 
مایکل کریک، روزهای خوبی را سپری می کند و 
به نظر می تواند جای بلیند را در یونایتد پر کند. 
با وجود مصدومیت در اردوی تیم ملی انگلیس، 
آماده  آرسنال  مقابل  بعد  هفته ی  دیدار  برای  او 

خواهد بود.

لوکا مودریچ،  هافبک کرواسي یک شنبه شب در 
جریان دیدار مقابل ایتالیا دچار مصدومیت شد و 
طبق تایید پزشک تیم کرواسي، او بین 3 تا 5 
که  مودریچ  بود.  خواهد  دور  به  میادین  از  هفته 
در  داشت،  مصدومیت  احساس  بازی  از  پیش 
ایتالیا  بازیکنان  با  درگیری  یک  در  بازی  جریان 
برای تصاحب توپ، دچار مصدومیت شد. پس از 

چند دقیقه که در میدان بود، روی زمین افتاد و 
دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد. متئو کواچیچ 
به جای او به میدان رفت و مودریچ برای مداوا به 

رخت کن انتقال داده شد.
»هنوز  گفت:  کرواسی  پزشک  سرو،  اوندا  دکتر 
با ام آر آی مشخص خواهد  چیزی معلوم نیست. 

شد. امیدوارم که مصدومیتش جدی نباشد«.

ورزشگاه  در  اسپانیا یک شنبه شب  ملي  تیم 
شهر هوئلوا با سه گول بر بالروس غلبه کرد. 
این  در  ثابت الروخا  دروازه بان  کاسیاس،  ایکر 
ایکر  بالروس،  بر  اسپانیا  برتری  با  بود.  دیدار 
کاسیاس به یک رکورد جدید دست یافت. او به 
بازیکنی تبدیل شد که در تاریخ رقابت های یورو، 
بیش ترین پیروزی را کسب کرده است. این سی 

و دومین پیروزی کاسیاس در این رقابت ها بود. 
شده  محاسبه  باهم  نهایی  و  مقدماتی  )دور 
است(. کاسیاس ۲3 پیروزی در دور مقدماتی و 
9 پیروزی نیز در دور نهایی همراه اسپانیا کسب 
کرده است. بدین ترتیب، او از رکورد لیلیان تورام 
فرانسوی گذر کرد. پس از این دو، پیتر چک و 

بوفون با ۲9 و ۲۸ پیروزی قرار دارند.

آنخل دي ماریا این تابستان با قیمت ۷5 میلیون 
که  حالي  در  پیوست.  منچستریونایتد  به  یورو 
احتمال رفتن او به پي اس جي بسیار بیش تر بود. 
پس از کشمکش های بسیار، در نهایت دی ماریا 
بسیاری،  در آورد.  منچستر  از  سر  پاریس  به جای 
مشکل پی اس جی در مورد رعایت فیرپلی مالی 
تیم  این  به  ماریا  نرفتن دی  دلیل  اصلی ترین  را 

می دانند. 
دی ماریا به تله فوت گفت: »فکر می کنم پاریس 

سنت جرمن مشکل مالی داشت و نمی توانست 
به  نرفتنم  دلیل  اصلی ترین  این  بخرد.  بازیکن 
لیگ  به  تا  دارند  دوست  خیلی ها  بود.  پاریس 
فرانسه بروند؛ اما حاال در لیگ برتر هستم و از 
از آینده خبر  اما هیچ کس  انتخابم رضایت دارم. 
ندارد. در فوتبال خیلی اتفاقات می افتد و نقل و 
نمی توان  هیچ گاه  می دهند.  رخ  زیادی  انتقاالت 
پیش بینی کرد که مقصد نهایی شما کدام تیم 

خواهد بود«.

داد:  ادامه  سرخ  شیاطین  آرجانتینی  ستاره ی ی 
اما  بودند.  من  به دنبال  زیادی  »باشگاه های 
منچستریونایتد هرگز ناامید نشد و نشان داد که 
هم  پاریس  به  رفتن  البته  می خواهد.  مرا  واقعا 
می توانست تجربه ی خوبی برای من باشد. من 
رفتن  فرصت  بعد  سال  چند  شاید  جوانم.  هنوز 
را  آینده  شود.  نصیبم  دیگر  بار  پی اس جی  به 

نمی توان پیش بینی کرد«.

این  در  بارسا  برازیلي  مدافع  کوریا«،  »آدریانو 
فصل به دلیل مصدومیت بسیاري از بازي هاي 
اما دو هفته اي است  تیمش را از دست داده؛ 
که به تمرینات گروهي بازگشته است. بارسلونا 
در این فصل شروعی بسیار خوب داشت؛ اما 
شکست مقابل ریال مادرید و سپس سلتا سبب 

شد تا این تیم صدر جدول را از دست بدهد. 
آدریانو اما به پتانسیل بارسلونا ایمان دارد: »با 
مربی خوب و بازیکنان فوق العاده ای که داریم، 
مطمئنم که هم نتایج خوب و هم بازی های 
بارسا  در  فشارها  می رسند.  راه  از  بارسا  خوب 
همیشه زیادتر از حد است. رقابت در این تیم در 
باالترین سطح وجود دارد و با توجه به تغییرات 
آداپته  تا  داشته ایم،  فصل  این  در  که  زیادی 
نتایج  که  است  ممکن  جدید  بازیکنان  شدن 

دل خواه مان را کسب نکنیم.
ظاهر  بازی ها خوب  برخی  در  که  دارم  قبول 
نشده ایم؛ اما معتقدم که بارسا در همین بازی ها 
است.  بوده  بدشانس  کافی  اندازه ی  به  نیز 
توپ هایی که باید گول می شده به بیرون رفته 
یا به تیر خورده اند و در مقابل، تیم حریف از 

اندک فرصت های خود به گول رسیده است«.
مدافع چند پسته ی بارسا در ادامه افزود: »عالوه 
بر ریال، اتلتیکو، والنسیا و سویا نیز رقبای ما 
برای قهرمانی محسوب می شوند. برای رسیدن 
بازی ها ۱۰۰  باید در همه  به قهرمانی اللیگا 
مورد  در  آدریانو  بگذاریم«.  را  توان مان  درصد 
شانس قهرمانی بارسا در لیگ قهرمانان گفت: 
»باید اعتراف کنم که قهرمانی در اروپا سال به 

سال سخت تر می شود«.

دو هفته ی دیگر اسامي سه کاندیدای نهایي 
و  شد  خواهد  اعالم  سال ۲۰۱4  توپ طالي 
رونالدو به گمان بسیاري، شانس اول تصاحب 
این افتخار است. امسال نیز همچون 6 سال 
رونالدو  و  مسی  بین  اصلی  رقابت  اخیر، 
فرانسوی  ستاره ی  پوگبا«،  »پل  بود.  خواهد 
فوتبال«  »فرانس  با  مصاحبه  در  یوونتوس 
در مورد برنده ی احتمالی توپ طال گفت: »با 
توجه به سال فوق العاده ای که رونالدو داشته 
اروپا و  با ریال در  او  با توجه به قهرمانی  و 
رونالدو  قهرمانان،  لیگ  در  رکوردشکنیش 

نظر  از  طالست.  توپ  تصاحب  اول  شانس 
من، این عنوان باید به او برسد. فکر می کنم 
که منطق هم حکم می کند تا کریستیانو به 

توپ طال دست یابد«.
پوگبا در مورد دیدار دوستانه فرانسه و سویدن 
گفت: »ما پرتگال را با رونالدو شکست دادیم. 
در مقابل سویدن نیز به قصد پیروزی بازی 
سویدن  نمی تواند  زالتان  این که  می کنیم. 
ما خبر  برای  کند،  بازی همراهی  این  در  را 
سویدنی ها  برای  مطمئنا  اما  است؛  خوبی 

چندان خوشایند نیست«.
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