دموکراسیموقت
وحکومتناپایدارافغانستان

سرانجام خاکباد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ماه جون افغانستان فرونشست .پس از شش ماه ابهام،
ادعاهای گستردهی تقلب و بزرگترین تفتیش انتخابات که تا کنون در جهان انجام شده است ،بحران
بهطور شگفتانگیزی پایان یافت .اشرف غنی ،رییس جمهور جدی د و عبداهلل عبداهلل ،دومین نامزد پیشتاز
انتخابات ریاست جمهوری که کرسی جدید تأسیس ریاست اجرایی را صاحب شد ،توافق کردند که قدرت
را تقسیم کنند و حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند.
برخی از ناظران این توافق را نقطهی عطفی در روند دموکراتیک در این کشور خواندهاند .آنها استدالل
میکنند که با در نظرداشت شکافهای اجتماعی و قومی موجود در کشور ،سیستمی که در آن برنده تمام
قدرت را در اختیار بگیرد ،هرگز برای افغانستان مناسب نبوده است و این توافق باعث شد تا قدرت به شکل
مسالمتآمیز انتقال یابد ،چیزی که شدیدا به آن نیاز است .دیگران هشدار میدهند که این توافق ،ساختار
سازمانی را که در توافق  2001بن ایجاد شد و تا کنون انتقال سیاسی افغانستان را...
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برای بحث روی سند امنیتی با امریکا،
مجلس نمایندگان امروز نشست
«فوقالعاده» برگزار میکند
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صفحه 2

ایده ،گامی بهسوی خالقیت

صفحه3

چرا عربستان سعودی
چک سفید امضا میکند؟

قرارداد ساخت یک مرکز بزرگ آموزشهای اسالمی تحت نام «ملک عبداهلل» با هزینهی یکصد میلیون
دالر میان عربستان سعودی و وزارت حج و اوقات به امضا رسیده است .این مرکز آموزشهای اسالمی با
مساحت  ۱۱۹هزار متر مربع که دارای خوابگاهی با ظرفیت  5000دانشجو ،مسجد بزرگ و ورزشگاه است،
ساخته میشود .تفاهمنامهی ساخت این مرکز دو سال پیش میان وزارت حج و اوقاف و عربستان سعودی
به امضا رسیده بود .عربستان سعودی و وزارت حج و اوقاف هدف از ایجاد این مرکز را ساختن بدیلی برای
مدارس و آموزشگاههای تندروانهی اسالمی گفتهاند و افزودهاند ،در این مرکز تندروی اسالمی نه ،بلکه
«اسالم معتدل» تدریس میشود و میخواهند با ساختن این مرکز ،جلو جذب دانشجویان مذهبی را در
مدارس افراطگرایی مذهبی بگیرند .دولت عربستان گفته است که برای ساختن این مرکز ،چک سفید امضا
میکند .محمد یوسف نیازی ،سرپرست وزارت حج و اوقاف در مورد چکونگی مدیریت این مرکز گفته است،
این مرکز توسط هیأت متشکل از دو کشور عربستان سعودی و افغانستان به ریاست وزارت حج و اوقاف پیش
برده میشود و مضامین درسی آن نیز تحت نظارت وزارت حج و اوقاف انتخاب و مشخص میشود و کار
ساخت آن تا دویا سه سال دیگر تکمیل میگردد.

صفحه 4
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لیست رکوردهای
فنآورانهی جدید در کتاب گینس

بخش5

گرایشهای بنیادگرایانه در میان دانشجویان
در محیطهای دانشگاهی افغانستان

از آنجایی که شغل پس از فراغت نگرانی اصلی دانشجویان است ،زبان و بیان آنان که بر اعتراضشان تأکید
دارد ،تا حدود زیادی این خواستها را بازتاب میدهد .برای مثال ،هنگامی که آنان در اعتراض به ارائهی
خدمات بهتر به دانشجویان و از بین بردن فساد ،بهویژ ه فسادهای مرتبط با قوم و خویشپرستی تظاهرات
میکنند ،هدف آنان این است که راهشان را بهسوی بازار کار هموار سازند .همچنان ،پشتیبانی گستردهی
آنان از ارزشهای دموکراتیک و دیدگاهشان در حمایت از حضور ایاالت متحده در افغانستان به اطمینان
دانشجویان به این موضوع ربط دارد که ارزشهای دموکراتیک و حضور ایاالت متحده ،برای آنان فرصتهای
بیشتری را بعد از فراغت فراهم خواهد کرد.
با بررسی پاسخ دانشجویان و پیشینهی اعتراضها در محیطهای دانشگاهی ،آشکار میشود که عوامل دیگر
بیشتر از دانشگاه در بنیادگرایی /بنیادگراشدن دانشجویان نقش دارند .کابل ،ننگرهار و قندهار در مقایسه
با هرات ،بامیان ،قندوز ،جوزجان و بلخ سطح خیلی باالتر خشونت را تجربه کردهاند .در نتیجه ،حس قویت ر
مخالفت و اعتراض در برابر حضور دوامدار ایاالت متحده در افغانستان و سیاستهای دولت افغانستان از
سوی آنان قابل پیشبینی است .با این حال ،اعتراضهای دیگر؛ مانند اعتراض علیه صدور فرمان حقوق زنا ن
نیز در این مناطق بسیار تند و قوی اند که نشان میدهد دیدگاههای محافظهکارانه و باورهای بالقوهی...
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چرا اوباما رهنمود
جدیدی صادر کرد؟
 هادی صادقی
باراک اوباما در یک اقدام بیسروصدا و متحیر کننده ،تصمیم
گرفت نیروهای امریکایی در افغانستان پس از سال 2014
اجازهی انجام عملیاتهای جنگی گستردهتر را داشته باشند .بر
اساس این تصمیم ،سربازان امریکایی حتا پس از پایان سال
 2014که مأموریت رزمی آنها خاتمه مییابد ،برای یک سال
دیگر میتوانند در جنگ مستقیم با طالبان و القاعده شرکت
کنند .مقامهای امریکایی گفتهاند که در رهنمود جدید رییس
جمهور اوباما به سربازان امریکایی در افغانستان ،اجازهی
کمکهای هوایی به نیروهای امنیتی افغانستان داده شده است.
رهنمود جدید باراک اوباما به ارتش این کشور در افغانستان،
غیرقابل پیشبینی بود .بر اساس استراتژی نظامی امریکا،
مأموریت رزمی سربازان این کشور در افغانستان تا یکی دو ماه
دیگر خاتمه مییابد و مأموریت جنگی سربازان باقیماندهی
امریکایی در افغانستان ،به نقش مشورتی و حمایتی تبدیل
میشود .نقشی که قرار بود نه در جبهههای جنگ و
عملیاتهای نظامی ،بلکه در درون پایگاهها و آموزشگاههای
نیروهای امنیتی افغانستان ایفا شود .این استراتژی از پشتوانهی
قوی سیاسی ،قانونی و تبلیغاتی در امریکا و جهان برخوردار
بود و تمام سیاستها و تصامیم امریکا در افغانستان در امتداد
همین استراتژی رنگ و جهت میگرفتند .تصمیم باراک اوباما
در مورد تغییر نقش نیروهایش در افغانستان ،برگشتناپذیر
مینمود و هیچکسی تصور نمیکرد که روزی این استراتژی
تغییر کند.
اتخاذ استراتژی خروج و کنار نهادن نقش جنگی سربازان
امریکایی در افغانستان ،در همان زمان با انتقادهای زیادی
مواجه بود .این تصمیم با واقعیتهای عینی افغانستان سازگاری
نداشت و زمینههای داخلی این انتقال از نظر امنیتی فراهم
نبود .در آن زمان استراتژی جدید نظامی امریکا در افغانستان
بیش از اینکه بر اساس واقعیتها و الزامات عینی افغانستان
بنا شده باشد ،بیشتر تحت تأثیر شرایط و مقتضیات سیاسی
داخلی امریکا تدوین شده بود .به همین خاطر ،فرماندهان
نظامی امریکا همواره با این تصمیم مخالفت کردند و مقامهای
سیاسی امریکا برای توجیه آن تالش کردند.
به نظر میرسد تصمیم جدید باراک اوباما در مورد مأموریت
سربازانش در افغانستان تحت یک ناگزیری انجام شده و مبتنی
بر درک واقعبینانه از افغانستان است .شرایط امنیتی افغانستان
و منطقه برخالف برآورد این کشور رقم خورد و انتظاراتی که
آنها از امنیت افغانستان و منطقه داشتند ،برآورده نشدند .در
حال حاضر امنیت افغانستان همچنان شکننده است و دامنهی
ناامنی همهروزه در کشور گسترش مییابد .طالبان و دیگر
گروههای تروریستی در افغانستان و منطقه در حال قدرت
گرفتن اند و هیچ ضمانتی که نشان دهد نیروهای امنیتی
افغانستان موفقانه از عهدهی تأمین امنیت برمیآیند ،وجود
ندارد .توان دولت افغانستان در محافظت از دستآوردهای ده
سال گذشته و تکمیل مأموریت ناتمام ناتو در برابر طالبان و
القاعده مورد تردید جدی است .هرچند در حال حاضر تقریبا
رهبری و پیشبرد عملیاتهای نظامی در برابر طالبان و القاعده
را نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی به عهده دارند؛ اما با
آنهم حضور سربازان امریکایی به عنوان یک نیروی آماده
و همکار ،عقبهی نیرومندی برای نیروهای امنیتی افغانستان
ایجاد کرده که در جبههها مورال و توان رزمی آنها را در برابر
تروریستان بلند برده و در شرایط دشوار به کمکشان میروند.
از اینرو ،تغییر نقش ناگهانی این سربازان در جبههی نیروهای
امنیتی افغانستان یک خالیگاه کالن ایجاد میکند.
افزون برآن ،شرایط منطقهای نیز در مسیر خطرناک و نامعلومی
در حرکت است .گسترش تهدیدهای افراطگرایی در منطقه و
ترس از نفوذ داعش در افغانستان یک نگرانی جدی برای
ایاالت متحدهی امریکا است .تا کنون بارها نشانههایی از نفوذ
تفکر داعشی در افغانستان مشاهده شده و از نظر اجتماعی بستر
مساعدی برای نفوذ این تفکر در افغانستان فراهم میباشد و
از اینرو ،ایاالت متحدهی امریکا نمیتواند چشم خود را براین
تهدیدها ببندد .بنابراین ،تمدید نقش رزمی سربازان امریکایی
در افغانستان تا یک سال دیگر بر یک الزام واقعبینانه استوار
است؛ اینکه هنوز زمینهی انتقال کامل و خروج نظامی امریکا
از افغانستان فراهم نشده و هنوز تهدیدهای جدیای وجود
دارند که باید سربازان امریکایی با آنها مبارزه کنند.

تمدید مأموریت جنگی نظامیان امریکا در افغانستان برای یک سال دیگر



1اطالعات روز :مأموریت نظامی امریکا در
افغانستان با صدور یک سند محرمانه از سوی
باراک اوباما ،برای یک سال دیگر تمدید شده است.
این سند در هفتههای اخیر از سوی رییس جمهور
امریکا امضا شده که بر اساس آن ،نیروهای این
کشور پس از سال  2014در افغانستان ،حق استفاده
از جتهای جنگی در عملیات را دارند.
روزنامهی نیویورک تایمز بهتازگی به نقل از
یک مقا م ارشد امریکا گزارش داده است که بر
اساس امضای سند مذکور ،نیروهای امریکایی در
ت نظامی پشتیبانی هوایی،
افغانستان حق عملیا 
استفاده از جتهای امریکایی ،هواپیماییهای بدون
سرنشین و بمبافگنهای جنگی را دارند.
بر اساس معلومات این روزنامه ،رییس جمهور جدید

افغانستان در پذیرش مأموریت نظامی گستردهتر
نیروهای امریکایی در این کشور ،انعطافپذیرتر از
حامد کرزی است .این در حالی است که پیشتر
باراک اوباماگفته بود ،مأموریت نظامی کشورش در
افغانستان در پایان سال  2014پایان خواهد یافت.
قرار بو د مأموریت نیروهای ناتو در کشور در پایان
این سال ختم و مأموریت جدیدشان آغاز شود.
در این مأموریت ،حدود  12000نیروی خارجی
برای آموزش و مشورهدهی نیروهای امنیتی باقی
میماند .اما روزنامهی نیوریوک تایمز گزارش
داده است ،اکنون اوباما در یک تغییر استراتژیک
دستور عملیات نیروهای امریکایی علیه گروههای
جنگجو ،از جمله طالبان در افغانستان را تا ختم
سال  2015صادر کرده است.

مشاوران ملکی حکومت امریکا با افزایش مأموریت
در سال  2015موافق نبودهاند و گفتهاند ،در جنگ
با طالبان جان امریکاییها با خطر مواجه میشود.
آنان در عوض ،مأموریت کوچکتر ضدتروریزم را
پیشنهاد کردهاند .با این حال ،گزارش شده است
که نیروهای امریکایی در سال آینده به گزمه و
مقابلهی معمول با طالبان نمیپردازند .یک مقام
امریکایی گفته است ،نیروهای امریکا طالبان را در
افغانستان پس از سال  2014زمانی مورد هدف قرار
خواهند داد که این گروه مستقیم ًا بر نیروهای امریکا
و ائتالف حمله کند.
تنظیم مأموریت جدید امریکا
مقامهایی در ارگ ریاست جمهوری در واکنش
به تصمیم تازهی امریکا اعالم کردند ،مأموریت

بعدی امریکا در افغانستان پس از سال  ،2014بر
اساس توافقنامهی امنیتی میان کابل و واشنگتن
تنظیم میشود .فایق واحدی ،معاون سخنگوی
ریاست جمهوری گفت ،مأموریت بعدی امریکا و
کشورهای ناتو در افغانستان پس از سال ،2014
بر مبنای توافقنامهی امنیتی و دفاعی میان کابل
ی جداگانهی کابل
و واشنگتن و همچنان توافقنام ه 
با سازمان ناتو تنظیم میشود .به گفتهی او ،هرنوع
همکاری میان افغانستان ،امریکا و کشورهای ناتو
پس از  ،2014در چوکات توافقنامههای ذکر
شده صورت میگیرد .در همین حال ،نظیفاهلل
ساالرزی ،سخنگوی ریاست جمهوری گفته است
که تمدید مأموریت جنگی سربازان امریکا در کشور،
بخشی از قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل است.

برای بحث روی سند امنیتی با امریکا،

مجلس نمایندگان امروز نشست «فوقالعاده» برگزار میکند

اطالعات روز :اعضای مجلس نمایندگان در
نشست دیروز این مجلس تصمیم گرفتند که برای
بحث روی سندهای امنیتی با امریکا و ناتو ،امروز
نشست «فوقالعاده» برگزار کنند .هفتهی گذشته
اعضای مجلس فصیله کرده بودند که به روز
چهارشنبه هفتهی روان ،روی سندهای ياد شده
بحث شود .اما دیروز حدود ۳۰نمایندهی مجلس
پیشنهادی را برای بحث و رایگیری زودهنگام
روی توافقنامههای امنیتی با امریکا و ناتو ،به

نشست عمومی این مجلس ارائه کردند .بر اساس
اصول وظایف داخلی مجلس ،هرگاه  ۲۰نمایندهی
این مجلس بخواهند که مسئلهای بهزودی در
آجندای نشست عمومی گرفته شود ،رییس مجلس
باید آن را به رایگیری بگذارد .مطابق قانون
مذکور ،اگر اکثریت اعضای مجلس با آن موافقت
کردند ،بحث در آجندا گرفته میشود .عبدالرووف
ابراهیمی ،رییس مجلس نمایندگان دیروز پیشنهاد
 30عضو این مجلس را به رایگیری گذاشت و

بعد اکثریت نمایندگان توافق کردند که بحث روی
توافقنامههای امنیتی با امریکا و ناتو امروز در آجندا
گرفته شود .رییس مجلس گفت که حکومت نیز
سه بار خواسته تا بحث روی توافقنامههای امنیتی
بهزودی در آجندا گرفته شود .بشیر احمد تهینج،
عضو مجلس گفت ،کشور هر روز در ناامنیها
میسوزد و برای کنترول آن ،باید سرنوشت
توافقنامههای امنیتی با امریکا و ناتو هرچه زودتر
مشخص شود .پیشتر محمدی حنیف اتمر ،مشاور

امنیت ملی گفت که برای بهبود وضعیت امنیتی،
مجلس باید سرنوشت توافقنامههای امنیتی با
امریکا و ناتو را بهزودی روشن کند.
توافقنامههای امنيتى میان افغانستان ،امریکا و ناتو
به تاریخ  ٨ماه عقرب در کابل به امضا رسیدند .این
توافقنامهها حدود دو هفته پیش برای تصویب به
مجلس ارسال شد؛ زیرا مطابق قانون اساسی ،تأيید
یا رد معاهدات و میثاقهای بینالمللی با کشورهای
خارج ،از صالحیتهای شورای ملی است.

سازمان ملل :از همکاریهای اقتصادی با تروریستان جلوگیری شود

اطالعات روز :سازمان ملل متحد از تمام
کشورها خواسته است که از همکارىهاى
اقتصادى و جاى دادن به تروریستان ،خودداری
کنند .این سازمان به تاریخ  20نوامبر قطعنامهی
همکاری با افغانستان را نیز به تصویب رسانده
است .مسودهی این قطعنامه از سوی هایکو
توماس ،معاون سفیر آلمان در سازمان ملل متحد
به خوانش گرفته شده است.

او گفته است که با تصویب این قطعنامه،
مجمع سازمان ملل متحد ،مشترک ًا یکبار
دیگر تعهداتش را جهت ساختن یک افغانستان
صلحآمیز و باثبات تجدید میکند .به گفتهی او،
در ده سال گذشته افغانستان شاهد پیشرفتهای
زیادی بوده ،اما باید خاطرنشان کرد که این کشور
در سالهای پیشرو با چالشها جدی روبهرو
خواهد بود .توماس افزود ،انتقال مسئولیتهای

امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان یک
مرحلهی مهم برای افغانستان بود .او گفت ،برای
حفاظت از دستآوردهای ده ساله در افغانستان،
نیاز به دوام همکاریها با این کشور است .ظاهر
طنین ،نمایندهی دایمی افغانستان در سازمان
ملل در این نشست از تعهدات جامعهی جهانی
با کشور قدردانی کرده است .او میگوید ،برای
تأمین امنیت در افغانستان ،حکومت وحدت

ملی برنامههای وسیعی روی دست دارد .طنین
گفت ،مبارزه با فساد اداری ،قاچاق مواد مخدر،
گسترش حاکمیت قانون و بهبود اقتصاد مردم،
از اولویتهای حکومت وحدت ملی اند .در این
نشست نمایندگان کشورهای عضو سازمان ملل
ت
ب ر تقویت نیروهای امنیتی و بلند بردن ظرفی 
آنان تعهد کردهاند.

ریاست اجرایی :مذاکراتتشکيل کابينهی جديد ،پيشرفت تازهای نداشت ه است

اطالعات روز :سخنگوی عبداهلل عبداهلل ،رییس
اجرایی حکومت وحدت ملی اعالم کرد ،مذاکرات
در مورد تشکیل کابینهی جدید جریان دارد؛ اما
هنوز کدام پیشرفت تازه نداشته است .اما او
اطمینان داد که در این زمینه کدام بنبست جدی
وجود ندارد و تا پیش از برگزاری نشست لندن،
افراد در ُپستهاى کليدى کابينه در بخشهاى
امنيتى و اقتصادى معرفى میشوند.
مجيبالرحمان رحيمى ،سخنگوى عبداهلل دیروز
به رسانهها گفت که تمام اعضای کابینهی جدید
قبل از نشست لندن معرفی نمیشوند؛ اما قبل از
این نشست ،اعضای ُپستهاى کليدى این کابينه
در بخشهاى امنيتى و اقتصادى معرفى میشوند.

به گفتهی او ،پس از پایان نشست لندن ،تمام
اعضای کابينهی جدید معرفى میشوند.
قرار است نشست لندن در مورد افغانستان با
حضور مقامهای حکومتی در چهارم ماه دسامبر
سال جارى برگزار شود .سخنگوى رییس اجرایی
گفت که در خصوص توافقنامهی تشکیل
کابینهی جدید ،ديدگاهها و برداشتهاى مختلف
وجود دارند و همین مسئله باعث تأخیر در معرفی
اعضای این کابینه شده است.
پس از مراسم تحلیف رییس جمهور و رییس
اجرایی ،قرار شد کابينهی جديد تا  ٤٥روز اعالم
و سپس اعضاى آن برای گرفتن رای اعتماد به
مجلس نمایندگان معرفی شوند .اما اکنون حدود

ده روز از این مهلت میگذرد و هنوز معلوم نیست
که اعضای کابینهی جدید چه زمانی معرفی
میشوند .در حال حاضر وزیران ،واليان و رييسان
مستقل در کشور به عنوان سرپرست اجرای
وظیفه میکنند؛ در حالی که در قانون اساسی
کشور آمده است ،اشخاص بیش از دو ماه به
عنوان سرپرست در وزارتها و پستهای کلیدی
کشور کار نمیتوانند .شورای ملی و مردم این بار
از تأخیر اعالم کابینهی جدید به ستوه آمدهاند و
خواستار اعالم هرچه زودتر این کابینه اند .شماری
از اعضای مجلس نمایندگان در نشست دیروز
این مجلس از رییس جمهور خواستند که برای
بهبود وضعیت امنیتی در کشور ،حداقل مسئوالن

بخش امنیتی را بهزودی برای گرفتن رای اعتماد
به این مجلس معرفی کند .اعضای این مجلس
همچنان با انتقاد شدید از تأخیر در اعالم کابینهی
جدید تأکید کردند ،سران حکومت وحدت ملی به
منافع مردم توجه ندارند .شکریه پیکان ،عضو این
مجلس گفت ،تأخیر در اعالم کابینهی جدید باعث
افزایش ناامنی و مشکالت اقتصادی شده است .با
این حال ،عبدالعلی محمدی ،مشاور حقوقی اشرف
ی
غنی گفت ،رییس جمهور در صدد ایجاد کابینه 
کارا است و در انتخاب افراد در این کابینه ،از دقت
کار میگیرد .در حالیکه سخنگوی عبداهلل گفت،
هنوز در مورد گزينش افراد در کابينهی جدید
بحث و توافق نشده است.

عبدالستار سعادت :ارسال نامهی دفتر ریاست جمهوری به دادستانی ،مبنای قانونی ندارد

اطالعات روز :عبدالستار سعادت ،رییس
کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی،
ارسال نامهی دفتر ریاست جمهوری مبنی بر
معرفی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی به
دادستانی کل را غیرقانونی خواند .او گفت که
قبل از ارسال این نامه ،باید یک مشاور حقوقی به
رییس جمهور اشرف غنی مشوره میداد .بهدنبال
اعتراض نامزدان بازندهی انتخابات شوراهای
والیتی در مورد اعالم نتایج نهایی این انتخابات،
به تاریخ  26عقرب دفتر ریاست جمهوری با صدور

اطالعات روز :شهروندان مناطق مختلف شهر
کابل از قطع شدن برق و منظم نبودن آن بهشدت
شکایت دارند .مردم در مناطق دشت برچی ،کارته
سه ،خیرخانه و افشار کابل میگویند که بیبرقی،
پرچویهاى زياد برق و برق ضعیف در مناطقشان
افزایش یافته است .آنان از دولت خواستهاند که
برای حل این مشکل اقدام کند .در مدت بیشتر
از یک ماه قطع شدن برق در کابل افزایش یافته و
برای حل این مشکل هنوز اقدام جدی نشده است.
اکنون شمار زیادی از شهروندان کابل به دلیل
نبود برق ،برای اجرای کارهای روزمر هیشان از
گاز استفاده میکنند .در حالی که قیمت گاز زیاد

نامهای ،مسئوالن کمیسیونهای انتخاباتی را به
دادستانی کل معرفی کرد .نامزدان بازنده گفته
بودند ،کامیاب شدن برخی از نامزدان شوراهای
والیتی ،نتیجهی استفادهجویی اعضای هردو
کمیسیون بوده است .در نامهی ارسالی دفتر
ریاست جمهوری به دادستانی کل آمده بود،
اگر در اجرائات این کمیسیونها صبغهی جرمی
وجود داشته باشد و عارضان اسناد موثق را ارائه
کنند ،دادستانی مطابق قانون اجرائات کند .با این
حال ،رییس کمیسیون رسیدگی به شکایتهای

انتخاباتی دیروز در کابل به خبرنگاران گفت،
دادستانی به مجرد دریافت این نامه ،باید آن را
رد میکرد .او افزود ،این نامه غیرقانونی است
و دادستانی کل به عوض رد آن ،کمتیهی
غیرقانونیای را برای بررسی قضایا تشکیل داد.
سعادت گفت ،این نامه برخالف مادههای 23 ،11
و  26قانون تشکیل و صالحیت کمیسیونهای
انتخاباتی و برخالف مادهی  68قانون اساسی است
که خود دادستانی کل این مسئله را پذیرفته است.
اما او افزود ،کمیسیون شکایتهای انتخاباتی

افزایش شکایت شهروندان کابل از بیبرقی

است و شماری از شهروندان میگویند که خرید
گاز برای آنان سخت میباشد .گل محمد ،یکی از
باشندگان کابل گفت که برق دولتی یک شب است
و شب دیگر نیست« :در شبی که برق است ،آنهم
منظم نیست ،دقیقه به دقیقه قطع وصل میشود».
او افزود ،در صورت نبود برق در خانهاش ،از گاز
استفاده میکند ،اما قیمت گاز بسیار زیاد است و این
مسئله برای خانوادهاش مشکل ایجاد کرده است.
بیبرقی برای دانشجویان دانشگاههای کابل نیز
مشکل ایجاد کرده است .رضا حمیدی ،یکی از
دانشجویان گفت ،اکثر مواد درسیاش در کمپیوتر
است و درنبود برق ،درس خوانده نمیتواند .یکی

از دانشجویان خوابگاه دانشگاه کابل نیز از بیبرقی
شکایت کرد و گفت ،امتحانات نزدیک شده و به
دلیل بیبرقی ،درس خوانده نمیشود .اما مسئوالن
شرکت برشنا قطع برق در یک شب یا یک روز
را رد کردهاند .آنان تأکید دارند ،قطع موقتی برق
نسبت به سالهای گذشته خوبتر شده و گاهی
صرف برای  ۴تا  ۵ساعت قطع میشود .عبدالرزاق
صمدی ،رییس عمومی شرکت برشنا به صدای
امریکا گفت ،قطع برق تنها در محلهایی که
منازل بدون نقشهی شهرداری اعمار شده ،رخ
میدهد .او افزود ،باشندگان مناطق بدون نقشهی
شهرداری از لینهای برق بهطور غیرقانونی از

یک کمیتهی جدید را ایجاد کرده تا شکایتها و
موضوعات جرمی انتخاباتی در این کمیته بررسی
شوند .در همین حال ،بصیر عزیزی ،سخنگوی
دادستانی کل به رسانهها گفته است ،آنان بر
اساس نامهی دفتر ریاست جمهوری یک کمیته
ایجاد کرده و اعضای کمیسیونهای انتخاباتی
برای پاسخگویی به این کمیته خواسته شدهاند .اما
دادستانی کل در مورد غیرقانونی خواندن کمیتهی
یاد شده از سوی کمیسیون شکایتهای انتخاباتی،
واکنشی نشان نداده است.

طریق همسایگانشا ن استفاده میکنند؛ این کار بر
ترانسفارمرها فشار وارد میکند که باعث قطع برق
میشود .او میگوید ،در کل برق در کابل منظم
است و اگر شهروندان در این رابطه شکایت دارند،
به شماره تلیفون  ۱۴۴زنگ بزنند تا مشکلشان
رفع شود.
در سالهای گذشته حکومت دهها قرارداد را برای
بهبود وضعیت برق در كابل با کشورهای همسایه،
از جمله تاجیکستان و ازبکستان به امضا رساند و
همچنان میلیونها دالر امریکایی را در بخش احیای
برق شهر کابل مصرف کرد ،اما هنوز مشکل برق
در این شهر حل نشده است.

چرا عربستان سعودی چک سفید امضا میکند؟


بشیریاوری

قرارداد ساخت یک مرکز بزرگ آموزشهای اسالمی تحت
نام «ملک عبداهلل» با هزینهی یکصد میلیون دالر میان
عربستان سعودی و وزارت حج و اوقاف به امضا رسیده
است .این مرکز آموزشهای اسالمی با مساحت  ۱۱۹هزار
متر مربع که دارای خوابگاهی با ظرفیت  5000دانشجو،
مسجد بزرگ و ورزشگاه است ،ساخته میشود .تفاهمنامهی
ساخت این مرکز دو سال پیش میان وزارت حج و اوقاف و
عربستان سعودی به امضا رسیده بود .عربستان سعودی و
وزارت حج و اوقاف هدف از ایجاد این مرکز را ساختن بدیلی
برای مدارس و آموزشگاههای تندروانهی اسالمیگفتهاند و
افزودهاند ،در این مرکز تندروی اسالمی نه ،بلکه «اسالم
معتدل» تدریس میشود و میخواهند با ساختن این مرکز،
جلو جذب دانشجویان مذهبی را در مدارس افراطگرایی
مذهبی بگیرند .دولت عربستان گفته است که برای ساختن
این مرکز ،چک سفید امضا میکند .محمد یوسف نیازی،
سرپرست وزارت حج و اوقاف در مورد چکونگی مدیریت
این مرکز گفته است،این مرکز توسط هیأت متشکل از دو
کشور عربستان سعودی و افغانستان به ریاست وزارت حج
و اوقاف پیش برده میشود و مضامین درسی آن نیز تحت
نظارت وزارت حج و اوقاف انتخاب و مشخص میشود و کار
ساخت آن تا دویا سه سال دیگر تکمیل میگردد.
ساخت مدارس و آموزشهای علمییا مذهبی یک امر نیکو
است .اما در مورد اینکه گفتهاند ،این مرکز به هدف ترویج
دیدگاه اسالم متعدل ساخته میشود و عربستان سعودی
به این هدف آن را تمویل میکند ،سوالهای زیادی وجود

دارند .یکی از سوالها این است:
دولت عربستان سعودی چرا برای ساخت این
مرکز چک سفید امضا میکند؟
دولت عربستان سعودی بهخاطری برای ساخت این مرکز
چک سفید امضا میکند که سیاست مذهبی برایش میتواند
نفوذ سیاسی و سیانت عربی را در منطقه به ارمغان آورد
و افغانستان که اکثریت ساکنان آن مسلمان میباشند ،از
نظر فرهنگی زمینهی مناسبی برای تطبیق این هدف دارد
و با تأسیس این مرکز ،بهطور رسمی پای نفوذ مذهبی
عربستان سعودی در افغانستان باز میشود و همانند نظام
والیت فقیه ایرانی که با سیاست مذهبی و گرم کردن بازار
مذهبگرایی نفوذ سیاسی و مذهبی خویش را در افغانستان
تقویت میکند ،عربستان سعودی نیز از همین رویکرد
استفاده میکند .عربستان سعودی پیش از اینکه برای
اسالم معتدل سرمایهگزاری کند ،برای اهداف بلندمدت
خودش اندیشید ه و طرح ریخته است.اینکه شعار میدهد،
این مرکز را به پرورش تفکر اسالم متعدل مبدل میسازد،
یک شعار فریبنده است .فریبنده بهخاطری که عربستان
سعودی خود بانی اسالم افراطی در منطقه است و قوانین
سختگیرانه و منافی ارزشهای جدید در آن کشور اعمال
میشود و حتا زنان اجازهیرانندگی ندارند و حقوق پیروان
سایر مذاهب اسالمی را نقض کرده و از فرقهگرایی حمایت
میکند .با این وصف ،چگونه میتواند پرچمدار اسالم معتدل
باشد؟ بهراستی اگر عربستان سعودی خود را بانی اسالم
معتدل میداند ،چرا نتوانسته استدر قلمروش به این هدف

برسد که از دل آن وهابیت که یک فرقهی افراطی و منافی
سنتها و ارزشهای اسالم متعدل میباشد ،بهوجود میآید؟
همچنین این کشور طالبان را که یک گروه افراطی مذهبی
میباشد ،حمایت مالی و سیاسی میکند و در تأسیس آن
نقش داشته است.
اشکال دیگر ،متوجه دولت افغانستان میباشد؛ اینکه چرا
اجازه میدهدعربستان سعودی مدیریت این مرکز اسالمی
را به عهده بگیرد و تمامی بخشها و از جمله برنامههای
درسی آن توسط نمایندگان آن کشور طرح و پیش برده
شود؟ چرا مدیریت برنامههای آموزشی این مرکز در پرتو
صالحیتهای وزارت تحصیالت عالی کشور انجام نمیشود
و سپردن صالحیت نظارت و مدیریت این مرکز به وزارت
حج و اوقاف ،نادیده گرفتن صالحیتهای قانونی وزارت
تحصیالت عالی نیست؟ سوال دیگر این است که وزارت
حج و اوقاف توانایی این را دارد که بتواند از برنامه و اینکه
در آینده این مرکز به کانون افراطگرایی مذهبی مبدل نشود،
نظارت کند؟
این پرسشها و اینکه رهبری دولت نسبت به خطر ترویج
افراطگرایی مذهبی بیبرنامه میباشد و سیاست باز را نسبت
به برنامهها و اهداف مذهبی کشورهای همسایه و منطقه
اتخاذ کرده و نسبت به خطر گسترش افراطگرایی مذهبی
در کشور کدام برنامهی مشخصی ندارد ،به آدرس رهبری
دولت مطرح است .توقع میرود که رهبری دولت نسبت به
این نگرانیها توجه نماید و خطر افراطگرایی مذهبی را در
جامعه جدی بگیرد.

ایده ،گامی بهسوی خالقیت
(گفتوکو با جوان مبتکر ،صمد
علی ،سازنده و مبتکر یک دستگاه
«جوجهکشی» از والیت غرنی)
گفتوگوکننده:مهدیزرتشت

در بارهی خودتان بگویید
اسم من صمد علی است ،فرزند مرحوم محمد انور خلیلی از والیت
غزنی ،ولسوالی مالستان ،قریهی شنیدِه .در سال  1370بهدنیا
آمدهام و فع ًال سال سومم را در دانشگاه تعلیم و تربیه (دانشگاه
برهانالدین ربانی) در بخش تربیت بدن ی سپری میکنم.
چه مدت است که روی این دستگاه کار کردید و آیا
در جریان اختراع این دستگاه ،با شکست هم مواجه
شدید؟
من تقریب ًا سه سال روی این دستگاه کار کردم .فکر میکنم تنها
عالقهی شخصیام برای یک اختراع بود که مرا واداشت تا در
راستای کارم ،به جستوجو بپردازم .در ادامهی همین راه ،به فکر
دستگاه جوجهکشی مرغ افتادم و البته هدف کلیام این بود که فکر
میکردم این تنها کاری است که میتوانم برای تولیدات داخلی
انجام بدهم .بعد از اینکه چنین دستگاهی را نیافتم ،تصمیم گرفتم
که خودم اقدام کنم و چنین دستگاهی را بسازم .برای همین ،به
جستوجوی انترنتی شروع کردم و در ضمن کتابی را در این
ارتباط مطالعه کردم .این تمام امکاناتی بود که در اختیار داشتم
و بعد از انجام مطالعات ،به ساختن چنین دستگاه ی عم ًال اقدام
نمودم .البته باید بگویم که قبل از این ،چنین چیزی را ندیده بودم
و در هیچ جا هم عم ًال کار نکرده بودم.
در مورد جزئیات طرح دستگاه بگویید.
دستگاه دارای یک تُر ُمستات مایکروفر است که برای تبدیل
درجهی حرات استفاده میشود .بر این اساس ،درجهی حرارت
مورد نظر را مشخص و تنظیم میکنم .وقتی حرارت بیشتر
ک خاموش
شد ،این دستگاه سیستم حرارتی را بهصورت اتوماتی 
میکند و وقتی درجه پایین آمد ،سیستم حرارتی را فعال میکند
تا حرارت ،در حالت تعادل باقی بماند .بخش دوم دستگاه ،یک
موتور گیربکس است که برای حرکت شانهی تخم مرغ در دستگاه
قرار داده شده است .وقتی جنین تخم مرغ در حالت ساکن باشد
و به دلیل سنگینی که تخم مرغ نسبت به دیگر مایعات دارد،
این مایعات به پوستهی تخم مرغمیچسبد و باعث مرگ جنین
میشود .برای رفع این مشکل ،من از یک موتور گیربکس پکهی
سرما استفاده کردم تا تخم مرغ در حال حرکت باشد و جنین به
پوستهی تخم نچسبد.
پس چرخش تخمها هم اتوماتیک است؟
بلی .چرخش تخمها بهصورت اتوماتیک تنظیم شده است .فقط
یک بخش از دستگاه توسط دست انجام میشود و آن تولید
رطوبت است .برای این کار ،از پایپ سیروم و بوتل نوشابه (برای
تولید رطوبت) استفاده شده است تا مقدار آبی که تخمها در طول
حرارت از دست میدهند ،توسط این دستگاه جبران شود .از یک

پکهی دیگر هم برای تنظیم درجهی حرارت کار گرفته شده است
که شرح دادم.
آخرین بار چه وقت موفق شدید از این دستگاه
نتیجهی مثبت بگیرید وبتوانید جوجه بکشید؟
من پنج بار شکست خوردم که البته یکبارش را نمیشود
شکست نامید؛ بهخاطری که زمان ی ساختن این دستگاه را روی
دست گرفتم که در مالستان بودم و هنوز عم ًال آزمایش نهاییام
را انجام نداده بودم که مجبوراً بهخاطر امتحانات آمدم کابل.
اما کسانی که در خانه (خانواده) مسئول مراقبت از جریان کار
دستگاه بودند ،درست نفهمیده بودند و چوچهها در روز نوزدهم
ُمردند .وقتی تخمها را شکستیم ،متوجه شدیم که جنین بهصورت
کامل تشکیل شده است؛ اما بنابر عوارضی که قب ًال عرض کردم،
جوجهها متأسفانه مرده بودند.
زمانی که موفق شدید و دستگاه جوجهها را از
الکشان بهصورت زنده و سالم تولید کرد ،چه
احساسی داشتید؟ خیلی خوشحال بودید؟
قعط ًا .وقتی برای اولین بار موفق شدم ،از فرط شادی در پوست
خود نمیگنجیدم .گرچه برایم مهم نبود؛ اما آنطور که انتظار
داشتم ،مورد تشویق اطرافیان خود قرار نگرفتم .در همینجا بود
که جای خالی پدر مرحومم را احساس کردم؛ زیرا اگر او زنده بود،
مطمئن ًا از دیدن این دستگاه سادهام ،خیلی خوشحال میشد و
بیشتر از هر کس ،تشویقم میکرد.
فکر میکنید گفتنی خاصی هم به نسل جوان کشور دارید؟
از همینجا نسل جوان کشور و تمام همنسالن خودم را مورد

خطاب قرار میدهم و صادقانه میگویم ،تمام ایدههایی که در
ذهنشان شکل میگیرند ،اهمیت دارند و باید سعی کنند که این
ایدهها را تحقق بخشند .از تجربهی خودم میگویم :برای اولین
بار ،وقتی به ساخت این دستگاه دست زدم ،کسانی بودند که تقریب ًا
مسخرهام میکردند و مدام میگفتند ،فالنی آدم که بااستعدادتر از
شما بود ،موفق به این کارها نشد .اما من با خونسردی در پاسخ به
آنها میگفتم که هرکس در هر زمینهای که خواست ،تالش کرد
و موفق شد و م ن هم موفق میشوم .خالصه جوانان و همنسالن
من نباید از هیچچیز و از هیچکس ناامید شوند .فقط یک نکته را
همیشه بهخاطر داشته باشند که به ایدههای خود اهمیت بدهند و
سعی کنند آنها را تحقق بخشند.
در خالل صحبتهایتان ،سوال کوچک دیگری نیز به
ذهنم رسید که مایلم بپرسم؛ میخواهید با این دستگاه
چه کار کنید؟
بعد از این ،اگر دولت حمایت کند ،مایلم دستگاه را انکشاف
دهم و تولیدش را زیاد نمایم .حتا میخواهم کارخانههای تولید
جوجه در شهرهای مهم کشور و از جمله کابل و جاللآباد و
هرات ،ایجاد کنم تا بهجای جوجههایی که از خارج وارد میشوند،
خودمان جوجه تولید کنیم و نیازهای مردممان را برآورده کنیم.
عالوه براین ،این کار میتواند شماری از شهروندان کشور را به
کار در کارخانه بکشاند و باعث ایجاد اشتغال شود.
خیلی سپاسگزارم که وقتتان را در اختیار ما
گذاشتید .حرف دیگری ندارید؟
نه .من هم تشکر میکنم از شما و از روزنامهی اطالعات روز.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

با پول دیکتاتور،
سراغ اعتدال میرویم

بهراستی که موجودات عجیب و غریب زیادی از طرف خداوند خلق شدهاند.
یکی از این موجودات که هنوز بهصورت کامل شناخته نشده ،انسان نام دارد.
میگویند انسانها چیزی بهنام عقل دارند که در بعضیها زیاد است و در
بعضیها کم .به همین خاطر است که شاهد تفاوتهای جدی در این نوع
خلقت (انسان) هستیم .از آنجایی که ما الحمداهلل تقریب ًا صد درصد مسلمان
هستیم ،طبع ًا که پشت علوم و آموزههای اسالمی سرگردان نیز هستیم و در
هرجایی که ممکن باشد ،برای فراگیری آن همت به خرج میدهیم .ما در
گذشته نشان دادیم که حتا برای نجات اسالم ،حاضریم از جان خود بگذریم
و تا میتوانیم جان دشمنان اسالم را نیز به دوزخ بفرستیم .بارها ثابت کردیم.
حتا چند سال که احساس خطر در وجود ما شعلهها میکشید ،به جان هم
افتادیم و تا توانستیم همدیگر را زدیم و کشتیم .مکتبها را خراب کردیم،
مساجد را تیرباران! خالصه از بس که مهارت داشتیم ،وطن را فلج کردیم .با
آنکه وطن خویش را فلج نموده بودیم ،اما احساس یادگیری علوم اسالمی
ذرهای هم در وجود ما فروکش نکرد و هر روز بیشتر احساس میکردیم که

باید اسالم را بشناسیم .همین شد که بچههای نوجوان و نابالغ را فرستادیم
به مدارس دینی پاکستان .خدا را شکر که تنها پسران را فرستادیم تا از
اسالم بفهمند ،دختران خویش را نگهداشتیم تا نفهمند .چند سال بعد متوجه
شدیم که پاکستان با ما غلطی کرده ،بهجای اسالم ،انتحار و انفجار را به
فرزندانمان یاد داده تا بیایند در کابل و هرات و قندهار و کجا و کجا خود
را بترقانند و زن و مرد این وطن را به خاک و خون بکشانند .تصمیم گرفتیم
دیگر فرزندان خویش را به پاکستان نفرستیم .خواستیم برای آنها در وطن
خود مرکز یادگیری علوم اسالمی بسازیم .خود ما که  99درصد مسلمان
هستیم ،هزینهی ساخت یک مرکز اسالمی را نداریم ،چرا؟ چون ما پولهای
خویش را در جنگ و قتل مصرف کردیم .به همین خاطر از کشور عربستان
سعودی خواهش کردیم که بیاید برای ما مرکز تعلیمات اسالمی بسازد .با
آنکه ما وزارت تحصیالت عالی داشتیم ،وزارت معارف داشتیم ،از طریق
وزارت حج وارد مذاکره شدیم .شاید ربطی به فرستادن کاروان متقاضیان
حج داشته باشد ،مخصوص ًا به قیمت ویزهی زیارتی ،شاید هم نداشته باشد.
به هر روی ،ما فکر کردیم که وزارت تحصیالت عالی از تعلیمات اسالمی
چیزی نمیفهمد؛ چون تحصیالت عالی نمیفهمد ،وزارت معارف که اص ً
ال
از کوچهی تعلیمات اسالمی هم نگذشته است .بنا ًء ،ناچاراً از وزارت حج و
اوقاف تقاضا کردیم که وارد معامله شود .مذاکره انجام شد .دولت عربستان
سعودی موافقه کرد و یک چک سفید را امضا کر د و به وزارت حج و اوقاف
سپرد .کار مرکز اسالمی شروع خواهد شد و طی دو یا سه سال آینده تکمیل
خواهد شد .نصاب درسی آن را وزارت حج و اوقاف ترتیب خواهد داد( .آی
بمیرم برای وزارت تحصیالت عالی).
یکی از غاصبین عربستان سعودی که در افغانستان سفیر مقرر شده ،عرض
کرده است که هدف از ایجاد مرکز آموزشی ملک عبداهلل (نام این مرکز
یادگیری علوم اسالمی ،ملک عبداهلل میباشد) ،تعلیم و آموختاندن اسالم
معتدل است .اینجاست که خر هردو طرف میلنگد .ما که شکر عربستان هم
نرفتیم ،میدانیم که اسالم امروز عربستان چقدر معتدل است .اسالمی که در
آن مذهب شیعه رسمیت ندارد ،با آنکه شیعهمذهب بسیاری در آن کشور کار
و زندگی دارند .کسی حق ندارد در عربستان دم از حقوق بشر و دموکراسی و
حقوق زن بزند .فعالیتهای بشردوستانه ،با ُمچگیریهای دولت مواجه است.
عربستانی که مدارس دینی پاکستان را نیز تمویل و کنترول میکرد ،همان
مدارسی که برای ما انتحاری و طالب میفرستاد .اتهامهای حمایت عربستان
از شبکههای تروریستی چون طالبان و القاعده هنوز سر جایشان باقی اند،
درست مثل خود ملک عبداهلل مقتدر و پابرجا .با تمام این حرفها ،دولت
خردمند ما عنان کار بهدست وزارت حج و اوقاف سپرده تا مرکز آموزشهای
اسالمی ملک عبداهلل را روی تپهی مرنجان بسازد و در آن اسالم معتدل را
به فرزندان این کشور ،بیاموزاند .اینجاست که برای من سوال خلق میشود
که ما چقدر عاقلیم؟
برای سنجش میزان عقل خود باید یکبار دیگر بخوانیم ک ه دولت وزارت
تحصیالت عالی دارد؛ اما در خصوص آموزشهای اسالمی این مرک ِز هنوز
ی جدایی
آباد نشده ،باید وزارت حج و اوقاف نصاب تعیین کند .این به معنا 
آموزههای اسالمی از بخشهای دیگر تحصیلی میباشد که فقط نبوغ آدم
افغانی به آن رسیده است .از کشوری خواهان یادگیری اسالم معتدل یا در
کل اعتدال هستیم که تمام تصامیم آن را یک نفر میگیرد :پادشاه! برای
سایر کشورهای اسالمی نسخهی محرمیت میپیچد و شاهزادگان خودش،
در پاریس و لندن و بارسلونا و واشنگتن ،مصروف عیاشی اند .ما همهی
اینها را میدانیم .این را نیز میدانیم که اگر این مرکز آباد شود و چنان که
توقع میرود ،به ثمر بنشیند ،فرداها حتا یک نفر حق نخواهد داشت سیاهی
و سفیدی این مرکز را زیر سوال ببرد و تا بخواهیم نقدش کنیم ،کارت
فاتح هیمان بهدست دوستان و بازماندگانمان میرسد .با تمام اینها ،ما
چقدر عاقلیم؟ به قدری که با پول دیکتاتور ،سراغ اعتدال میرویم!
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گرایشهایبنیادگرایانه
در میان دانشجویان در محیطهای دانشگاهی افغانستان

افغانستاندرنگاه

اتحاد جماهیر شوروی و امریکا

در جنگ افغانستان

یادداشت :این تحقیق که بهتازگی توسط انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان به نشر رسیده است ،در نوع خود ،یگانه و تازهترین پژوهش
معیاری در رابطه به گرایشهای بنیادگرایانه در میان دانشجویان افغانستان است .این پژوهش هم برای نهادهای علمی و مدنی و هم برای
نهادهای حکومت و پالیسیسازی ،درک بهتری از زمینههای رشد بنیادگرایی در محیطهای دانشگاهی ،دالیل گرایش دانشجویان به برداشتهای
بنیادگرایانه از اسالم و چگونگی نفوذ گروههای بنیادگرا؛ مانند حزب اسالمی حکمتیار ،طالبان و القاعده در میان دانشجویان فراهم میکند .با توجه
به این واقعیت که جوانان بخش بزرگتر جمعیت افغانستان را تشکیل میدهند و مراکز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور در حال گسترش اند،
ت بزرگی برای توسعه و پیشرفت کشور وجود دارد .اما اگر به خواستها و نیازهای جوانان توجه نشود و بر مراکزی که آنان در آنجا آموزش
ظرفی 
و مهارت کسب میکنند ،نظارتی وجود نداشته باشد ،تهدیدهای تازهتری برای توسعه و امنیت کشور ایجاد میشوند .روزنامهی اطالعات روز ،با
درک اهمیت موضوع و سرنوشتساز دانستن مسئلهی جوانان و دانشجویان کشور ،این تحقیق را ترجمه و نشر میکند.

نویسنده :الکساندر خرامچیخین،
معاون انستیتوت تحلیل سیاسی و نظامی روسیه ()ИПВА

منبع :نشریهی )Русская планета (http://rusplt.ru

بخش دوم

با این حال ،ایاالت متحدهی امریکا برای اینکه بتواند بهصورت سریع مناطق
شمال افغانستان را به کمک ائتالف شمال تحت کنترول خود درآورد ،بخشی از
نیروهای ویژهی خود را در خاک ازبکستان -در کارشی [ -]1مستقر کرد .از همین
نقطه ،کماندوهای امریکایی در سراسر مناطق افغانستان عملیات را شروع کردند.
در ابتدا ،گروه طالبان با موفقیت ،مقاومت ائتالف شمال را درهم شکستند و
ف پرداختند .همزمان،
به ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت در مزار شری 
فشار حمالت هوایی امریکا شدت یافت و تا پایان ماه اکتبر همان سال ،تعداد
موشکهای توماهاوک به  200عدد رسید ( 80کشتی حامل  .)52-В ،120در
هشتم نوامبر ،ائتالف شمال به حمالت تهاجمی بر مواضع طالبان شروع کرد.
روز بعد ،طالبان در مزار شریف سقوط کرد و در  12نوامبر کابل و هرات پس
گرفته شدند .در  16نوامبر ،چتربازان امریکایی و انگلیسی در بزرگترین پایگاه
هوایی افغانستان در شمال کابل -در بگرام -مستقر شدند .تقریب ًا بالفاصله پس
از آن ،در کارشی ازبکستان تمام هواپیماهای جنگی مورد نیاز که در جنگ علیه
دولت طالبان در نظر گرفته شده بودند ،از اروپا وارد شدند 48 :هواپیما از بریتانیا
(جنگندههای بمبافگن  )15Е-Fو  52هواپیمای نظامی از آلمان (.)10-А
در اواخر نوامبر ،تعدادی از طالبان به جرم سرکوب و کشتن صدها نفر در مزار
شریف ،به زندان افکنده شدند .اما تغییر اوضاع ،حتمی بود .تفنگداران دریایی
ایاالت متحدهی امریکا (البته از طریق هوا) در نزدیکی قندهار که مرکز بزرگ
و اصلی طالبان به شمار میرفت ،حمله را آغاز کردند .با این حال ،تصفیهی این
والیت ،زیاد به طول نینجامید و این شهر تنها در هفتم دسامبر از وجود طالبان
پاکسازی شد.
در دوازدهم دسامبر ،هواپیمای بمبافگن که حامل بمبهای  1В-Вبود ،در
بازگشت به پایگاه خود از طریق در خروجی دیگوگارسیا ،در اقیانوس هند سقوط
کرد .با این حال ،این فقط بخشی از دشواریهای این عملیات بزرگ بود .تا
پایان آن سال ،ایاالت متحدهی امریکا و متحدان آن ،کنترول کامل افغانستان را
بهدست گرفتند و تعداد سربازان امریکایی در این کشور ،به چهار هزار نفر رسید.
در این مدت از عملیات -بر طبق گزارشهای موجود 12 -نفر از سربازان خارجی
تلف شدند .اولین مقام بلندپایهی نظامی امریکا -گروهبان -در چهارم جنوری
 2002کشته شد .همین طور ،اولین مقام رسمی نظامی یکی از متحدان ایاالت
متحده (در جمع سربازان استرالیایی) در هفدهم فبروری  2002کشته شد .اما
تلفاتی را که همکاران افغانستان ایاالت متحده در این مدت متقبل شدند ،ظاهراً
به حساب نمیآمدند.
در ماه مارچ سال  2002نیروهای نظامی امریکا و افغانستان عملیات موسوم به
«اناکوندا» علیه طالبان در درهی شاهکوت را شروع کردند .در جریان عملیات 15
تن از سربازان و دو چرخبا ل نوع «چینوک» 47-МНرا از دست دادند .بر اساس
گزارشها ،در جریان این عملیات هزار تن از طالبان کشته شدند ،گرچه اجساد
بیش از  100آنها بهدست آمدند .در این مقطع ،هواپیماها و چتربازان امریکایی در
طول دو هفته  1600نوع مهمات هدایت شونده را مورد استفاده قرار دادند (رقمی
بیشتر از آنچه فرانسه در سال  2001ظرف نیم سال در عملیات لیبی بهکار برد).
تا پایان ماه آپریل  ،2002یعنی شش ماه بعد از آغاز جنگ ،امریکاییها  22هزار
موشک و بمب را در پایگاهها و مخفیگاههای طالبانریختند.
پس از این جنگ ،امریکا در نهایت در مرحلهی ضدشورش قرار گرفت که این
تجربه از دوران جنگ شوروی و افغانستان به این زمان منتقل شد .البته مقایسهی
این امر بهطور همزمان ،به دالیلی چند ،نادرست است.
در این ارتباط ،میتوان گفت که دلیل اساسی ،عبارت از این است که در سالهای
 ،1980نیروهای ضداتحاد شوروی در افغانستان کمکهای خوبی (نیروی انسانی،
پول و اسلحه) از سوی کشورهای ایاالت متحدهی امریکا ،بریتانیا ،عربستان
سعودی ،پاکستان و چین دریافت کردند .اما در سال  2001پس از آنکه طالبان
مورد حمله قرار گرفتند ،هیچکسی نبود که آنها را کمک کند .بر همین اساس،
مقایسهی مخالفان ،اشتباه است .در اینجا ،طالبان دشمن ضعیفتر بود .تسلیحات
آنها در این زمان حتا بدتر از زمانی بودند که دشمنان در دههی  80در مقابل
اتحاد جماهیر شوروی در اختیار داشتند و زبان یاری نمیکند که شناسایی و
مقابله با هواپیماهای بدون سرنشین یا مهمات هدایت شوندهی دقیق که اکنون
طالبان
دستههایی از نیروهای امریکایی و ناتو در اختیار داشتند ،چیزی نبود که
ِ
اکنون دشمن امریکا ،از عهدهی آن برآیند.
____________
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رابرت زمان
عبداالحد محمدی
انستیتوت مطالعات
استراتژیک افغانستان
برگردان :جواد زاولستانی
بخش پنجم
از آنجایی که شغل پس از فراغت نگرانی اصلی
دانشجویان است ،زبان و بیان آنان که بر اعتراضشان
تأکید دارد ،تا حدود زیادی این خواستها را بازتاب
میدهد .برای مثال ،هنگامی که آنان در اعتراض به
ارائهی خدمات بهتر به دانشجویان و از بین بردن فساد،
بهویژه فسادهای مرتبط با قو م و خویشپرستی تظاهرات
میکنند ،هدف آنان این است که راهشان را بهسوی بازار
کار هموار سازند .همچنان ،پشتیبانی گستردهی آنان از
ارزشهای دموکراتیک و دیدگاهشان در حمایت از حضور
ایاالت متحده در افغانستان به اطمینان دانشجویان به این
موضوع ربط دارد که ارزشهای دموکراتیک و حضور
ایاالت متحده ،برای آنان فرصتهای بیشتری را بعد از
فراغت فراهم خواهد کرد.
با بررسی پاسخ دانشجویان و پیشینهی اعتراضها در
محیطهای دانشگاهی ،آشکار میشود که عوامل دیگر
بیشتر از دانشگاه در بنیادگرایی /بنیادگراشدن دانشجویان
نقش دارند .کابل ،ننگرهار و قندهار در مقایسه با هرات،
بامیان ،قندوز ،جوزجان و بلخ سطح خیلی باالتر خشونت را
تجربه کردهاند .در نتیجه ،حس قویتر مخالفت و اعتراض
در برابر حضور دوامدار ایاالت متحده در افغانستان و
سیاستهای دولت افغانستان از سوی آنان قابل پیشبینی
است .با این حال ،اعتراضهای دیگر؛ مانند اعتراض علیه
صدور فرمان حقوق زنا ن نیز در این مناطق بسیار تند
و قوی اند که نشان میدهد دیدگاههای محافظهکارانه
و باورهای بالقوهی تندروانه /بنیادگرایانه در این مناطق
وجود دارند .این دو واقعیت یکجا نشان میدهند که
خشونتی که برای حفظ این ارزشها بهکار گرفته میشود
و مهمتر از آن ،بسیج دانشجویان به طرف خشونت به
مثابه وسیلهای برای حفظ این ارزشها ،ریشه در بیرون
از محیط دانشگاه دارد .بهصورت خاصتر ،هنگامی که
ما انگیزهی دانشجویان را ردیابی کردیم ،در مواردی که
دانشگاه از برآورده ساختن انتظارات آنان ناکام میماند،
دانشجویان در جاهای دیگر بهدنبال آن میگردند .این
پدیده بهویژه زمانی تکاندهنده میشود که منافع دانشجو
با منافع تظاهراتهای گروههای بیرونی یکی میشود .در
نتیجه ،بین آنان یک ائتالف بهخاطر منافع مشترک شکل
میگیرد .موضوع قابل بحث این است که این روابط است
که لحن معتدل اعتراضهای دانشجویی را به ارتفاعات
جدید خشم و منطق بنیادگرایانه میکشاند.
گسترهی بنیادگرایی نهادمند در محیطهای
دانشگاهی
دانشگاه به مثابه یک نهاد ،نقش قوی در تشویق
دانشجویان بهسوی بنیادگرایی بازی نمیکند ،بلکه این
مطالعه دریافته است که استادان در اکثر دانشگاهها تالش
دارند که بین مکلفیتهای مذهبی و ماهیت سکوالر
مطالعات عمومی به توازن دست یابند و در عین زمان،
تنوع جنسیتی ،قومی و مذهبی را در تمام جنبههای زندگی
در محیط دانشگاه تشویق کنند .برعالوه ،همین استادان

بهطور فزاینده در جستوجوی تنوع و نوآوری از طریق
برنامههای تبادل علمی و بازدید محققان هستند .با این
حال ،این موضوع در تمام محیطهای دانشگاهی صدق
نمیکند.
وقتی که پرسیده شد ،آیا مخالفت مسلحانهی طالبان در
برابر حکومت افغانستان از دید اسالمی قابل توجیه است،
استادان دانشگاه کابل ،قندهار و ننگرهار استدالل کردند
که مسلمانان برای دفاع از اسالم باید از هر وسیلهای کار
بگیرند و در مقابل فساد بایستند ،بهشمول گرفتن سالح.
استادان دانشگاه بامیان ،هرات ،قندوز ،جوزجان و بلخ اکثرا
مخالف مخالفت مسلحانه بودند و در حمایت از راهحل
صلحآمیز و گفتوگو استدالل میکردند .همین استادان
باور دارند که اسالم همزیستی صلحآمیز و شیوههای
صلحآمیز را برای حل منازعات و بحرانها ترجیح
میدهد .با این حال ،در میان استادان دانشگاه جوزجان
نگرانی وجود داشت که نفوذ دولتهای غیراسالمی به
طور فزایندهای گسترش مطالعات مذهبی سنتی را تهدید
میکند .استادان دانشگاه بامیان و هرات به این نگرانی با
این استدالل پاسخ دادند که برنامههای تبادل و بازدید
بین دانشگاهها و مدرسههای محلی ایجاد شود .با این
وجود ،گروهی کوچکی از دانشگاههای قندوز ،جوزجان و
بلخ باور داشتند که مخالفت مسلحانه علیه فساد دولت
ضروری است.
تمایالت و احساسات دانشجویان تا حدود زیادی آیینهی
دیدگاههای کارمندان دانشگاهها بود .در جاللآباد ،اکثر
دانشجویان با استراتژیها و اهداف طالبان موافق هستند،
با آنهم ،آنان با خشونت کورکورانهی طالبان که در آن
جادهها و خانهها ویران و افراد غیرنظامی قربانی میشوند،
مخالف اند .در کابل ،دانشجویانی که با استراتژی طالبان
موافق هستند ،خواستار مذهبیترشدن حکومت هستند و
ادعا میکنند که طالبان برای حکومتداری در افغانستان
مشروعیت بیشتری خواهند آورد .در سوی دیگر،
دانشجویان بامیان ،هرات ،قندوز ،جوزجان و بلخ با طالبان
مخالف اند و استدالل میکنند که خشونتهای آنان
غیراسالمی است.
زمانی که نظر آنان در بارهی فضای سیاسی افغانستان
پرسیده شد ،اکثر استادان به این باور بودند که دموکراسی
به تنهایی نمیتواند بر افغانستان حکومت کند ،بلکه
نظامی که در آن دستورهای قرآن به کار بسته شود ،هم
برای بهدست آوردن اعتماد مردم ضروی است و هم برای
تطبیق عدالت .با این حال ،همین استادان بر دموکراسیای
که توسط حکومت مرکزی به اجرا درمیآید ،انتقاد دارند و
آن را فاسد و متظاهر میدانند.
در رابطه به حقوق زنان ،اکثر استادان به این باور اند که
زنان بخش جداناشدنی جامعهی افغانستان اند و حق دارند
که در حکومت و جاهای دیگر کار کنند ،به شرطی که
قوانین و مقررات اسالم را در کارکردهایشان در نظر
بگیرند .با این حال ،استادانی از دانشگاه کابل ،ننگرهار و
بامیان باور دارند که زنان نباید کار کنند و از چشم مردم

بهدور بمانند .با این وجود ،تنها دانشگاه بامیان است که
برنامه و مواد درسی تهیه شده توسط وزارت تحصیالت
عالی افغانستان را تطبیق میکند و این نشاندهندهی
آن است که درسگفتارهای استادان در صنف ،جدا از
دیدگاههای شخصی آنان است .با آنکه مدغمسازی
مطالعات مذهبی به مثابه جزو اجباری برنامهی درسی
دانشگاههای دولتی مختص به افغانستان و کشورهای
اسالمی نیست ،اما بدون نظارت از آن ،احتمال دارد که
دیدگاهها و محتوای بنیادگرایانه در صنفهای درسی
منتشر شوند.
دانشجویانی از دانشگاه هرات یادآوری کردند که در جایی
که استادان سنی و دانشجویان شیعه باشند ،تنش و نزاع
حتمی است؛ در حالی که دانشجویان دانشگاه کابل گفتند
که استادان ثقافت تالش میکنند از بروز تنش میان
دانشجویان با سانسور کردن آنان جلوگیری کنند و فقط
س او را بشنوند .بر اساس ادعای
میخواهند دانشجویان در 
تعدادی از دانشجویان دانشگاه کابل ،در چنین شرایط،
استادان بدون چالش به سوء استفادهی گفتاری /زبانیشان
ادامه میدهند ،پرسشهای دانشجویان را نادیده میگیرند،
دیدگاههای آنان را مسخره میکنند و هرگونه تحلیل
انتقادی از مطالعات مذهبی را سرکوب مینمایند .در
دانشگاه بامیان ،بعضی از دانشجویان ترجیح میدهند که
بهجای استدالل و بحث با استاد ،ساکت بمانند .در دانشگاه
کابل دانشجویان ادعا کردند که در دیپارتمنتهایی که در
تسلط سنیها هستند ،به شکل غیرمتناسب ،به دانشجویان
سنی بر شیعه برتری قایل میشوند که در برخی موارد
منجر به خشونت مذهبی شده است.
هنگام بررسی و مقایسهی گسترهی گرایش بنیادگرایانه
در میان دانشجویان در داخل محیطهای دانشگاهی که
نتیجهی نفوذ از داخل سیستم دانشگاهی باشد ،ما دریافتیم
که سرشت محافظهکارانهی استادان دانشگاههای کابل،
قندهار و ننگرهار فینفسه در بنیادگراشدن دانشجویان
خیلی تأثیرگذار نیست؛ اما دعوت برای گرفتن سالح در
دفاع از اسالم ،بنیادگرایانه /تندروانه است .آشکار است
که تغییر دادن دیدگاههای کهنهی این استادان باالرتبه
کار آسانی نیست ،اما اجازه دادن به آنان که برنامهی
درسیشان را بدون در نظرداشت برنامهی درسی
تهیهشده توسط وزارت تحصیالت عالی و رهنمودهای
این وزارت تدوین کنند ،خطر گسترش ایدیولوژی بالقوهی
بنیادگرایانهی آنان را افزایش میدهد .در دانشگاه بامیان،
با آنکه ما با دیدگاه محافظهکارانهی مشابه برخوردیم ،اما
از آنجا که آنان از رهنمودهای برنامهی درسی تهیهشده
توسط وزارت تحصیالت عالی پیروی میکنند ،نسبتا خطر
گسترش ایدیولوژی استادان کمتر است .بهصورت خاص،
مسئلهی حساسی که در اکثر صنفهای درسی وجود دارد،
تفاوتهای مذهبی است و اینکه استادان چگونه با این
تفاوتها کنار میآیند .رعایت درسگفتار ‹شدیدا کتابی›
خطرهای بالقوهی تأثیر دانشگاه به مثابه یک نهاد در
بنیادگراشدن دانشجویان را کاهش خواهد داد.
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دموکراسیموقت
وحکومتناپایدارافغانستان

منبع :فارین افیرز

نویسنده :جید اوبر

برگردان :حمید مهدوی

یادداشتهایسخیدادهاتف
کفش مهتران
و فرش کهتران

سرانجام خاکباد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ماه جون افغانستان فرونشست .پس از شش
ماه ابهام ،ادعاهای گستردهی تقلب و بزرگترین تفتیش انتخابات که تا کنون در جهان انجام شده
است ،بحران بهطور شگفتانگیزی پایان یافت .اشرف غنی ،رییس جمهور جدی د و عبداهلل عبداهلل،
دومین نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری که کرسی جدید تأسیس ریاست اجرایی را صاحب
شد ،توافق کردند که قدرت را تقسیم کنن د و حکومت وحدت ملی را تشکیل دهند.
برخی از ناظران این توافق را نقطهی عطفی در روند دموکراتیک در این کشور خواندهاند .آنها
استدالل میکنند که با در نظرداشت شکافهای اجتماعی و قومی موجود در کشور ،سیستمی که
در آن برنده تمام قدرت را در اختیار بگیرد ،هرگز برای افغانستان مناسب نبوده است و این توافق
باعث شد تا قدرت به شکل مسالمتآمیز انتقال یابد ،چیزی که شدیدا به آن نیاز است .دیگران
هشدار میدهند که این توافق ،ساختار سازمانی را که در توافق  2001بن ایجاد شد و تا کنون
انتقال سیاسی افغانستان را هدایت کرده است ،کامال تغییر داد و همچنین دموکراسی ضعیف این
کشور را بیشتر تضعیف کرد.
ممکن استغنی و عبداهلل بتوانند بهخوبی با هم کار کنند؛ اما ایناشتباه است که توافق آنها
را یک گام رو به جلو در روند دموکراتیک افغانستان بخوانیم .در واقع ،با وجودی که این توافق
اجازه دادکشور شاهد نخستین انتقال مسالمتآمیز قدرت باشد؛ اما یک سلسله چالشهای جدید
را نیز خلق کرد .آنچه که در مرحلهی اول این توافق را به یک ضرورت تبدیل کرد ،کاستیها
و ناکاراییهای عمیقی بودند که در دموکراسی افغانستان وجود داشتند ،دموکراسیای که برای
اطمینان از بقای آن ،حکومت باید به این کاستیها و ناکاراییها رسیدگی کند.
اولویتبندی دموکراتیک
مهمترین کاستی این توافق این است ک ه توافق مشاجرههای انتخاباتی را در چارچوب روند
دموکراتیکی که این کشور برای ایجاد آن سخت کار کرد ،حل نکرد ،بلکهاین مشاجرهها با ترک
این روند حل شدند .مشابه به دو انتخابات قبلی ،انتخابات ریاست جمهوری  2009و انتخابات
پارلمانی در سال  ،2010انتخابات ریاست جمهوری سال جاری نیز با تکیه به اولویتبندی
دموکراتیک موقت حل و فصل شد تا اینکه توسط قوانین و مقررات قابل پیشبینی حل و فصل
شود.
پس از اینکه مقامهای کلیدی انتخاباتی ،بهشمول رییس دبیرخانهی کمیسیون انتخابات که
مطابق به ادعاها در تقلب دست داشت ،نتیجهی انتخابات را فاقد اعتبار ساختند و اعتماد رو به
کاهش مردم نسبت به روند دموکراتیک را بیشتر کاهش دادند ،اقدامات شدید تنها گزینهی در
دسترس باقی ماند.
عالوه بر آن ،هرچند انتخابات در محیطهای انتقالی باید به تحکیم دموکراسی کمک کند ،انتخابات
ریاست جمهوری سال جاری ،در مقایسه با گذشته ،افغانستان را در انتقال عمیقتری قرار داد.
حکومت جدید افغانستان ،که اساس آن را توافقنامهی وحدت ملی تشکیل میدهد ،الزاما یک
حکومت موقت است و قرار است تا برگزاری لویه جرگه وجود داشته باشد ،لویه جرگهای که در
قانون اساسی اصالحاتی را به میان خواهد آورد .حتا سمت ریاست اجرایی نیز یک سمت موقتی
است و با برگزاری لویه جرگه ،پست نخستوزیری جانشین آن خواهد شد .توافقنامهی وحدت
ملی نه تنها این سمت را تعریف نکرد ،بلکه اختیارات و وجایب دقیق «رهبر دومین گروه انتخاباتی
که در انتخابات بیشترین را رای را بهدست میآورد» و دومین سمتبزرگی که این توافقنامه
ایجاد کرد ،نیز مبهم اند.
در یکی دیگر از نشانههای نگران کننده برای دموکراسی این کشور ،این توافقنامه به رییس
جمهور این صالحیت را میدهد تا از طریق صدور فرمان ،مسئولیتهای این سمتها را تعریف
کند .غنی میتواند دچار وسوسه شو د و بهطور مثال ،در صورت بروز شکاف در روابطش با عبداهلل،
از این ابزار برای کاهش قدرت عبداهلل و به حاشیه راندن او استفاده کند .این توافقنامه همچنین
بهجای حل دیگر تنگناهای موجود در قانون اساسی ،از قبیل نواقصی که در سیستم انتخاباتی وجود
دارند ،ضرورت تغییر را تشخیص میدهد و خواهان ایجاد یک کمیسیون ویژه میشود؛ کمیسیونی
که اصالحات را پیشنهاد میکند .با این حال ،پیش از تصمیمگیری در مورد نوع حکومتداری
افغانستان در آینده ،باید نوع حکومتداری را که فعال در افغانستان وجود دارد ،بهتر تعریف کند-
چیزی که ماهیت انتقالی سیستم تقریبا آن را غیرممکن ساخته است.
موانع
چالشهای جدید بر فهرست طوالنی دیگر مشکالت موجود در سیستم ،افزوده شدهاند .با در

نظرداشت اینکه قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان در سال آینده برگزار شود ،افغانستان در
حال حاضر باید یا با این مشکالت روبهرو شود یا خطر برگزاری یک انتخابات ناقص دیگر را
که به چارهسازیهای موقتی ضرورت دارد و دولت افغانستان را بیشتر ضعیف میکند ،بپذیرد.
اگر افغانستان گزینهی اول را انتخاب کند ،اولین وظیفهاش،ثبت نام رایدهندگان است ،ابزاری
که جهت آمادگی خوب برای روز انتخابات و مبارزه با تقلب ،ضروری است .هرچند کمیسیون
مستقل انتخابات افغانستان ،نهاد مسئول برای ادارهی انتخابات و نظارت بر آن ،در یک دههی
گذشته میلیونها رایدهنده را ثبت نام کرد؛ اما این کمیسیون هرگز یک سیستم مرکزی و
قابل اعتماد برای مدیریت این ثبت نام و اختصاص رایدهندگان بهحوزههای انتخابات ی را ایجاد
نکرد .در نتیجه ،مقامها برای تشخیص هویت رایدهندگان و جلوگیری از توزیع چندین کارت
رایدهی به آنها هیچ راهی ندارند.
این کاستی اکنون به شکل برگزاری لویه جرگهای وجود دارد که در توافقنامهی وحدت ملی
پیشنهاد شده است؛ چون انتخابات شوراهای ولسوالی برای برگزاری لویه جرگه مطابق به قانون
اساسی ضروری است و برگزاری چنین انتخابات بدون اختصاص رایدهندگان به ولسوالیها
ناممکن است.
لویه جرگههای قبلی در رفع این نیاز ناکام ماندند و در نتیجه نتوانستند به شکل قانونی در قانون
اساسی اصالحات بیاورند .اما لویه جرگهی آینده باید اختیاراتش را مستقیما از انتخابات سازمان
دهی شده و شفاف شوراهای ولسوالیها بگیرد .در غیر این صورت ،مشروعیت اصالحاتی که
این جرگه تصویب میکند ،برای همیشه در شک و تردید خواهد ماند .این کار ،به سرمایهگذاری
قابل توجه زمان و منابع از طرف حکومت افغانستان و جامعهی جهانی ضرورت دارد؛ اما این تنها
راهی است که میتوان از اعتبار اصالحات در قانون اساسی در آینده اطمینان یافت.
عالوه بر آن ،دو نهاد مدیریت انتخابات افغانستان -کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون
مستقل رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی– از دیروقت بدینسو پاسخگو نبودهاند؛ چون رییس
جمهور به تنهایی صالحیت دارداعضای این نهادها را انتخاب کند.
اکنون پارلمان باید با آغاز روند مقرری به یک گروه وسیعتر طرفهای ذینفع و سلب این
صالحیت از رییس جمهور ،این مشکل را حل کند ،در غیر این صورت ،افغانستان یکبار دیگر
واگذاری مدیریت انتخاباتش به افرادی را خطر میکند که در بهترین حالت ،بیطرف نیستند
و در بدترین حالت مجرم اند .پارلمان همچنین باید عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات در
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را به شکل جامع بررسی کند و ادعاهای مبنی بر پرکردن
صندوقهای رایدهی به شکل غیرقانونی و سازمان یافته توسط اعضای ارشد این کمیسیون
را بازرسی کند .اعضای پارلمان باید خواهان پیگرد آن عده از کارمندان کمیسیون شوند که در
تقلب دست داشتند .بهدنبال آن ،باید رهبری این کمیسیون بهصورت مکمل بررسی شود و در
زمینهی تقویت استقالل نهادی آن و همچنین حفاظت داخلی و خارجیای که بیطرفی آن را
تضمین میکند ،تالش شود.
موفقیت حکومت جدید افغانستان نه تنها به تعهد آن در حمایت از توافقنامهی وحدت ملی
وابسته است ،بلکه به تالشهای آن در رسیدگی به مشکالت دیرینهی ساختاری نیز بستگی
دارد .این چالشها برطرف نشدنی نیستند؛ اما مواجهه با آنها به اراده و تعهد نیاز دارد–
ویژگیهایی که حکومت کرزی نداشت.

وقتی که یکی از دانشجویان (قدسیه) در یکی از حملههای انتحاری در
کابل کشته شد ،عدهای از مقامات دولتی و رهبران سیاسی به خانهی او
رفتند تا با خانوادهی او «غمشریکی» کنند و بر داغ بازماندگان قدسیه
مرهم همدلی بنهند .حداقل این چیزی است که معموال از رفتن به خانهی
آدمهای عزادار میفهمیم .چنان که انتظار میرفت ،خانهی قدسیه یک
خانهی معمولی افغانی بود ،یعنی فرشی داشت و چند تا تشک و بالشت.
در چنین خانههایی میهمانان معموال بر زمین مینشینند (بر تشک) .چیز
جالبی که از دیدارهای رهبران و مقامات گزارش شد ،این بود که آنان
در خانهی قدسیه ،برخالف عرف معمول ،کفشهای خود را در دهلیز
نگذاشتند و با همان کفشها وارد خانه شدند و بر تشکها نشستند .عدهی
زیادی از افغانها عکسهایی از آنان و کفشهایشان را در رسانههایی
چون فیسبوک منتشر کردند و بیزاری خود از چنین رفتاری را نشان دادند.
حال ،سوالی که در ذهن آدم میگردد این است که چه چیزی سبب
میشود مقامات دولتی و رهبران سیاسی کشور در این موارد این چنین
رفتار کنند؟ آیا این رهبران نمیدانند که در افغانستان رسم معمول این
است که آدم باید کفشهای خود را در دهلیز از پای خود بکشد؟ آیا
خبر ندارند که با کفش خود بر تشک صاحب خانه نشستن ،به معنای
بیاحترامی به اوست؟ آیا نمیدانند که مخصوصا وقتی برای فاتحه یا
غمشریکی به خانهی «ماتمزدگان» میرویم ،با کفش بر تشک نشستن
ت مضاعف نشانهی بیاحترامی و تحقیر تلقی شود؟
ممکن است بهصور 
شاید کسی بگوید که این قضیه آنقدر اهمیت ندارد که بنشینیم و واقعا در
بارهاش فکر کنیم .شاید گفته شود ،پرداختن به اینگونه حاشیهها نگاه ما را
از آن جاها که باید زیر نظرمان باشند ،منحرف میکند .اما به نظر من این
طور نیست .این حاشیهها حامل ِ اشارات معناداری هستند .به این شرح:
همین مقامات و رهبرانی که در خانهی مرد ِم عزادار با کفشهای خود
بر تشک مینشینند ،در هنگام دفاع از «عنعنات» و فرهنگ افغانی هیچ
کم نمیآورند .همینها هستند که پیوسته بر حفظ اصالت فرهنگی و
سنتی جامعهی افغانستان تأکید میکنند .همینها هستند که دایما به
یاد ما میدهند که تلویزیونها در راندن جامعه بهسوی فرهنگهای
بیگانه زیادهروی میکنند .همینها هستند که از جوانان و م ِد لباس و
آرایش موی و سبک زندگیشان شکایت دارند .همینها هستند که از
«بیحیایی» زنانی که حجاب اسالمی و افغانی را خوب رعایت نمیکنند
دل پرخون
و از چارچوبهای پذیرفتهی فرهنگ کشور بیرون میافتندِ ،
دارند .همینها هستند که همواره تبلیغ میکنند که خوشدلی و کامیابی
ما به عنوان یک ملت ،پیوندی مستقیم با میزان احترام ما به سنتهای
مردم دارد.
اگر بناست که به فرهنگ مردم احترام بگذاریم ،چرا این رهبران و مقامات
خود نیازی به این کار نمیبینند؟ پاسخش روشن است:
آنان فکر میکنند که سنت و فرهنگ و «عنعنه» مجموعهای از آداب در
دایرهی حیاتِ بندگان و بردگان و رعایا است .خودشان از این دایره بیرون
میافتند .مهتران فوق قانون و فوق سنت و فوق آداب اند .این کهتران اند
که باید شب و روز «رعایت» کنند .کهتران اگر دست مهتران را نبوسند،
خطا کردهاند و ادب الزم را بهجا نیاوردهاند؛ اما اگر مهتران با کفشهای
خود هم بر تشک کهتران بنشینند ،لطف کردهاند و باید ازشان متشکر
حیات
باشیم .در اینجاست که سنت و فرهنگ و آداب به نظامنامهی
ِ
بردگان حقیر و بیاختیار تبدیل میشوند .مهتران این نظامنامه را تبلیغ
میکنند و بر پا میدارند ،اما خود هرگز به آن گردن نمینهند؛ چون از
همان اول میدانند که آن کس که زور دارد ،خود معیار حق و قانون و
ادب است.

هر روز روزنامه اطالعات روز را پشت در منزلتان در یافت کنید

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

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

6

یکشنبه 2قوس1393 ،سال سوم شماره 716

بگو مگو از
Daoud Naji

باالخره معلوم شد که نصاب تعلیمی بزرگترین مرکز
اسالمی منطقه در کابل را ،وزارت حج و اوقاف آماده
میکند و این مرکز زیر نظر وزارتهای حج و اوقاف دو
کشور است و از سوی آنها مدیریت میشود؛
درحالی که تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی زیر
نظر وزارت تحصیالت عالی اند .قانونا نیز باید چنین باشد.
آیا وزارت حج توانایی تولید نصاب تعلیمی برای مرکزی که قرار است مثال بزرگترین
مرکز اسالمی منطقه باشد را دارد؟
مقامهای افغان هنوز توضیح ندادهاند که به چه دلیلی ادارهی یک مرکز آموزشی زیر نظر
وزارت حج باشد ،نه زیر نظر وزارت تحصیالت عالی.

لیست رکوردهای فنآورانهی جدید در کتاب گینس



Younus Negah

مرنجان
ال به نامش
تپهی مرنجان زیباترین بخش کابل است .کام ً
میماند .زیبا ،بلند ،اما فروتن .وقتی بر شانههایش باال
شوی ،پاهایت را نوازش میدهد .نه سنگ و نه الخ و
نه زحمتی .شانههایش مثل بالهای پری به چهارسو گشاده اند و از هر کنارش که
بخواهی ،میتوانی بدون هیچ زحمتی باال بروی .از فرازش میتوانی تا دوردستهای
شمالی ،پغمان ،بگرامی ،ده سبز و کوهستان را تماشا کنی .نیمهی شرقی و شمالی کابل
مثل کف دست در برابرت افتادهاند.
اگر دست به سر و رویش کشیده میشد ،از ساختن خانههای خودسر جلوگیری میگردید
و گورستان و مالخانهاش نمیساختند ،مرنجان میتوانست زیبایی پغمان و گلغندی و
قرغه و للندر را همه مثل نگین جادویی در دل کابل جمع کند.
اما زیبایی در بسیاری مواقع مایهی رنج است .در گذشته هم این زیبای کابل حتم ًا رنج
زیادی کشیده و شاید از همین خاطر نامش مرنجان است .میترسم مرنجان دورهی
تلخی را آغاز کرده باشد .بوی لعل مسجد میدهد .میترسم این نگین کابل را به کورهی
داغی تبدیل کنند که دودش چشم سمرقند و بخارا را هم بسوزاند.
حال که این طور شده ،نامش را هم تبدیل کنند؛ شاید پس از این تپهی برنجان نام
بامسمایی برای مرنجان باشد.


Lina Rozbih-Haidari

عربستان سعودی ،ای کشور دوست و هممذهب اسالمی،
مردم افغانستان نیازی به مدرسهی مذهبی به ارزش
یکصد میلیون دالر ندارند .اگر خواهان کمک به این ملت
جنگزده هستی ،راهحلش این است:
 یکصد میلیون دالر را به تجهیز نیروهای امنیتی این کشور اختصاص بده تا دیگرمردم آن بهدست دهشتافگن و طلبههای طالبان کشته نشوند.
 یکصد میلیون دالر را شفاخانه بساز تا زنی مجبور نشود به دلیل عدم داشتن داکتر،شکم خود را پاره کند و کودکان خود را بیرون بکشد.
 یکصد میلیون دالر را در عرصهی مبارزه با مواد مخدر مصرف کن تا در تولید و قاچاقو جنگ منطقهای آن ،دهقان و خانوادهاش گرسنه و فقیر و بعد کشته نشوند.
 یکصد میلیون دالر را در محو مدرسههای مذهبی وهابی مانند الل مسحد در پاکستانمصرف کن تا دیگر هیچ مال و آخوندی بهنام خدا ،کودکان فقیر را که خانوادههایشان
به دلیل فقر آنها را به این مدارس برای یک وعده نان میفرستند ،بمهای سیاری نسازد
که خود و دهها بیگناه دیگر را بکشند و اسالم را اینگونه بدنام سازند.
 یکصد میلیون دالر را مکتب و پوهنتون و مرکز آموزش سواد و حرفه بساز تا زنبیوهای که در جنگ چهل سالهی آن سرزمین حال بینانآور شده است و کودکان او
و خودش گدایی میکنند ،حرفهای را بیاموزد و باسواد شود و دست از خودفروشی یا
گدایی بردارد.
 یکصد میلیون دالر را یتیمخانه بساز و کودکان گرسنه و بیسرپرست سرکهای کابلو شهرها را جمع کن و نان بده و آموزش بده تا هر وقتی شکمهای گرسنهی آنها سیر
میشود و بالشت و لحافی برای خوابیدن مییابند ،تو را دعا کنند.
 یکصد میلیون دالر را سرک بساز و قریه را به شهر وصل کن تا زن و مرد در برف وسرما گیر نمانده و بیداکتر و دوا و غذا تلف نشوند.
به خدا که در آن سرزمین خیلی راههایی هستند که میتوانند شما عربستانیها را
به بهشت وصل کنند؛ شکمهای گرسنه را سیر کردن ،تنهای برهنه را پوشانیدن،
اشکهای کودکان و زنان و مردان را پاک کردن ،کشتار بیگناهان با بم و انتحار را
ختم کردن و ...افغانستان راه بهشت است ،اگر توجه روی این موضوعات صورت گیرد.
مردم افغانستان از دین خود واقف اند و چه بسا بهتر از شیخهای شما پابند این دین و
دیانت خود باقی ماندند و بهخاطر همین دین و صداقتی که به باور خود دارند ،بارها مورد
سوء استفاده قرار گرفتند .حال لطف کرده این پول را برای تحکیم بیشتر دهشت در آن
کشور به مصرف نسپار ...افغانستان به مدرسهی مذهبی نیاز ندارد!


Hamid Fidel

لذت بینانی
امروز وقتی با یک پست در همین فیسبوک برخوردم،
لذت بینانی گذشتهام سخت شیرین ،قابل قدر،
نوستالوژیک شد و رویای دوباره برگشتن به آن دوران

در دلم زنده شد.
دلم شد همهچیز را رها کنم و بروم به آن دوران بینانی و بینوایی .راستش بیشتر
از هرچیز دلم میخواهد خود را فروتن و با عزت نفس نشان دهم و به همهی شما
بگویم که «پول داشتن مثل زنای با محارم» حرام است.
اما وقتی به همان پات «نان جو» که مادربزرگم ،خدا رحمت کند ،هر صبح پیش
رویم قرار میداد تا بخورم ،تردید فرایم گرفت و نخواستم هوایی شوم و به آن
دوران برگردم.
حاال که به این داستان فکر میکنم ،دلم میشود به خودم بگویم ،تو! آدم بشو
نیستی .لیسانس هم داری ،ولی وقتی به کباب و ماهیچه رسیدی ،دلت هوای
بینانی میکند.
اف بر من! من تاریخ حقارت و بیچارگیام را فراموش نمیکنم.

«کتاب رکوردهای جهانی گینس» که نخستین
نسخهی آن در سال  1955چاپ شد ،موثقترین
منبع جهان ب رای ثبت رکوردها و اتفاقات قابل
مالحظه محسوب م یشود و هر سال یک نسخهی
ویژه از این کتاب به چاپ م یرسد که در آن رکوردها
در زمینههای مختلف تقسیمبندی شدهاند .کتاب
گینس به قدری شهرت و اهمیت یافته است که
این روزها ب رای آن انواع برنامههای تلویزیونی
و رادیویی تولید م یشوند ،مجالت مختلف در
این باره به چاپ م یرسند و برخی موزیمها فقط
ب رای نگهداری از اشیایی که در این کتاب به ثبت
رسیدهاند ،تأسیس شدهاند.
در همین راستا مرکز Jim Pattison
 Groupبه عنوان ناشر اصلی کتاب رکوردهای
جهانی ،هفتهی گذشته با ثبت Call of
 Dutyبه عنوان بهترین بازی ویدیویی تاریخ اعالم
کرد که این روزها رکوردهایی که در زمینهی فنآوری
به ثبت م یرسند ،بیش از دیگر بخشها ب رای مردم
محبوبیت دارند و البته ،در حوزهی فنآوری بیش
از دیگر بخشها رکورد جهانی ثبت م یشود .گروه
انتشارات  Jim Pattison Groupدر جریان
ثبت این بازی ویدیویی ،فهرست آخرین رکوردهای
جهانی که در حوزهی فنآوری ثبت شدهاند را نیز
منتشر کرد.
بهترین بازی ویدیویی جهان
هفتهی گذشته  Call of Dutyبه عنوان
بهترین بازی ویدیویی جهان وارد کتاب گینس
شد و پس از آن بازی  Super Marioعنوان
دوم و  Grand Theft Autoعنوان
سومین بازی ویدیویی برتر در طول تاریخ را بهخود
اختصاص دادند .کتاب رکوردهای جهانی ب رای این
انتخاب بیش از  5هزار کاربر در  140کشور را در
یک نظرسنجی آنالین شرکت داد تا به بهترین
بازی تاریخ جهان رای دادند .در این اتفاق نام 50
بازی که رکورد بی شترین مخاطبان را شکسته بودند
نیز در کتاب رکوردها ثبت شد و در بین  50بازی
برتر جهان  Call of Dutyتوانست عنوان
نخست را بهخود اختصاص دهد و نام خود را به
عنوان بهترین بازی جهان معرفی کند.
باریکترین گوشی هوشمند
شرکت چینی  30 Oppoاکتبر  ،2014یعنی حدود
دو هفته قبل نام گوشی هوشمند جدید خود موسوم
به  R5را به عنوان باریکترین گوشی جهان در
کتاب رکوردهای جهانی ثبت کرد .این گوشی تنها
 4/8میل یمتر ضخامت دارد و تمام امکانات یک
گوشی هوشمند پیشرفته را شامل م یشود .پیش از
این گوشی هوشمند  1 .Elife S5ساخت شرکت
 Gioneeعنوان باریکترین گوشی هوشمند
جهان را در اختیار داشت.
بزرگترین سطح موزاییکی
شرکت سونی در جریان برگزاری «کنگرهی جهانی
تیلفون همراه» در بارسلونای اسپانیا  196دستگاه
گوشی هوشمند  Xperia ZLرا کنار یکدیگر
قرار داد که این سطح در فضایی به مساحت 14
متر در  14متر ایجاد شد .این گوش یها با یکدیگر
سازماندهی شدند تا در نهایت بزرگترین سطح
موزاییکی جهان ب رای پخش نمایش ساخته شود و
تصاویر ویدیویی در آن به نمایش درآیند.

هر دستگاه گوشی هوشمند Xperia ZL
نمایشگر لمسی  5اینچی دارد که تصاویر در آن
با کیفیت  Full HDپخش م یشوند و تراکم
تصویر در آن  443پیکسل در هر اینچ مربع است.
ب رای این گوشی هوشمند پردازندهی چهار هستهای
با توان  1/5گیگاهرتز ب رای هر هستهی پردازشگر
در نظر گرفته شده است و از دیگر امکانات بهکار
رفته در آن ،م یتوان به رم  2گیگابایتی و نسخهی
 Jelly Beanسیستم عامل اندروید اشاره کرد.
کوچکترین چارجر تیلفونهمراه
کـوچکترین چارجر مـخصوص تیلفونهای همراه
در جهان  Fuel Micro Chargerنام
دارد که نام آن در کتاب رکوردهای جهانی ثبت شده
است .طول ،عرض و ضخامت این چارجر بهترتیب
 23 ،33و  13میل یمتر است و البته یک باتری 5C
لیتیوم-یونی را در خود جای داده است تا هر زمان
که دسترسی به جریان الکتریسیته وجود نداشت،
بتوان از انرژی ذخیره شده در آن استفاده کرد.
این باتری قادر است امکان صحبت کردن با
تیلفون همراه ب رای  30دقیقه را فراهم کند و
ب رای آن سیستم ورودی  microUSBدر نظر
گرفته شده است .کوچکترین چارجر جهان مجهز
به باتری داخلی کمی بزرگتر از یک سکه ساخته
شده است و شرکت امریکایی Devotec
 Industriesوظیفهی ط راحی و تولید آن را
برعهده داشته است .این چارجر  71گرام وزن دارد و
سه چراغ  LEDبا رنگهای مختلف روی آن تعبیه
شده است تا از می ران انرژی که داخل باتری ذخیره
شده است ،مطلع شوید.
سب کترین تیلفون همراه جهان
این گوشی تیلفون همراه Willcom
 2 Phone Strapنام دارد و توسط محققان
جاپانی ساخته شده است .طول ،عرض و ضخامت
سب کترین تیلفونهمراه به ترتیب  32 ،70و 10/7
میل یمتر و وزن آن  32گرام است .این گوشی
هوشمند به نمایشگر  OLEDمجهز شده است و
از کنار بدنهی یک آنتن ویژه بیرون م یآید که قدرت
آنتندهی گوشی را باال م یبرد .نمایشگر این گوشی
م یتواند تصاویر را با کیفیت  96در  96پیکسل
پخش کند.
این محصول در سه رنگ مشکی ،طوسی و صورتی
ساخته شده است و کتاب رکوردهای جهانی نام آن را
به عنوان سب کترین گوشی جهان ثبت کرده است.
پیش از این شرکت  Moduبا ساخت دستگاه
 40/1گرامی خود ،عنوان تولید کنندهی سب کترین
گوشی جهان را به خود اختصاص داده بود.
بی شترین پیامک ارسال شده
«بِل آلیانت» با ارسال بی شترین تعداد پیامک
توانست نام خود را در کتاب رکوردهای گینس به
ثبت برساند .این دختر جوان کانادایی در ماه فبروری
این رکورد را ثبت کرد و طی آن بهصورت همزمان
به هزار و  72نفر پیامک فرستاد و پولی که از این
راه بهدست آورد را به مرکز  Bell Let’sب رای
حمایت از بهداشت و سالمت روان اعطا کرد .رکورد
قبلی ب رای ارسال بی شترین تعداد پیامک همزمان
را یک جوان امریکایی ثبت کرده بود که طی آن
به  677نفر پیامک فرستاده بود .الزم به ذکر است،
کتاب گینس رکورد مرتفعترین تماس تیلفونی را

بهنام «راد بی بِر» که یک جوان بریتانیایی است ،به
ثبت رساند .او با گوشی  Moto Z8موتوروال
توانست در ارتفاع  8هزار و  848متری در قلهی
ایوریست تماس تیلفونی برقرار کند.
بزرگترین تماس کنف رانسی جهان
کتاب گینس رکورد بزرگترین تماس کنف رانس ی
تیلفونی جهان را در کالیفرنیای امریکا به
ثبت رساند .این کنف رانس با همکاری مرکز
 ،Broadnetشرکت مخاب راتی The
 Contact Group and Newو شرکت
مخاب راتی  The TeleForumبرگزار شد و در
آن  16هزار و  972نفر در یک تماس تیلفونی حاضر
شدند و به مدت  10ثانیه این تماس را برقرار کردند.
مرکز  Broadnetبا ثبت این رکورد نشان داد
که خدمات مخاب راتی چگونه م یتوانند در یک زمان
در اختیار جمع گستردهای از کارب ران قرار بگیرند.
پیش از این رکورد بزرگترین تماس تیلفونی
کنف رانسی جهان با حضور  10هزار و  424نفر در
کتاب رکوردهای جهانی به ثبت رسیده بود و البته
طول این تماس هم تنها  10ثانیه بود.
بزرگترین گوشی هوشمند جهان
شرکت مایکروسافت ب رای تبلیغات خود گوشی
هوشمندی را در یکی از خیابانهای امریکا با
نمایشگر  55فوتی نصب کرد که ارتفاع این
نمایشگر با یک ساختمان  6طبقهای ب رابری
م یکند .این گوشی هوشمند که به سیست م
عامل ویندوز فون مجهز شده است ،در میدان
 Heraldنیویورک نصب شده است و تمامی
امکانات یک گوشی هوشمند معمولی را شامل
م یشود .شرکت مایکروسافت این گوشی هوشمند
عظیمالجثه را ب رای تبلیغ نسخهی جدید سیستم
عامل تیلفون همراه خود راهاندازی کرد و البته،
ساخت آن چندین ماه طول کشید .مایکروسافت
بر این باور است که ویندوز فون نگاه کارب ران به
دنیای تیلفون همراه را تغییر داده است و به همین
خاطر این گوشی بزرگ ب رای تغییر نحوهی تبلیغات
تیلفون همراه ساخته شده است.
گرانترین شمارهی تیلفون همراه
طی یک مزایده که چندی پیش در شهر دوحه،
پایتخت کشور قطر برگزار شد ،شمارهی تیلفون
همراه  6666666به قیمت  10میلیون ریال
قطر ( 2/75میلیون دالر) فروخته شد .این مزایده
را شرکت مخاب راتی  Qtelبرگزار کرد و با این
اتفاق ،گرانترین شمارهی تیلفون همراه در جهان
را وارد کتاب رکوردهای جهانی کرد .این مزایده با
قیمت پایهی یک میلیون ریال قطر آغاز شد و در
همان ثانی هی اول یک فرد پی شنهاد خرید آن را به
قیمت  10میلیون ریال قطر اعالم کرد« .والد محمد
السید» ،خریدار شمارهی تیلفون همراه 6666666
اعالم کرد که از این اتفاق احساس رضایت کامل
م یکند و معتقد است که پرداخت این مبلغ ب رای
بهدست آوردن این شماره کاری منطقی بوده است.
از دیگر رکوردهای فنآورانه که در کتاب گینس
به ثبت رسیدهاند ،م یتوان به بزرگترین گوشی
هوشمند اندرویدی ،قویترین گوشی هوشمند
جهان ،گرانترین گوشی جهان ،ارزانترین گوشی
جهان و ...اشاره کرد.
(برترینها)
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کرگر:تغييراتفانخال،
بازيکنان يونايتد را گيجکرده

تورس:
ميخواهم آقاي گول
سري  Aشوم

فرناندو تورس ،مهاجم  ACميالن عنوان کرد که قصد دارد در پايان فصل ،آقاي
گول سري  Aشود .مهاجم اسپانیایی چند فصلی است که عملکرد خوبی نداشته
است .در پایان تابستان ،او از چلسی به میالن پیوست تا شاید تغییری در
روندش ایجاد شود ،ولی هنوز به نتیج های نرسیده است .با این حال ،او کارلوس
تهوز و خوسه کایخون را به چالش دعوت کرد و گفت که قصد دارد آقای گول
سری  Aشود.
او گفت« :اگر یک بازی بدون گول تمام
شود ،ولی ما  5موقعیت ایجاد کرده
باشیم ،این یک نشانهی خوب است.
تنها در چندین بازی ،کمتر از حد
استاندارد موقعیت ایجاد کردیم .با
این حال ،این به ما مهاج مها بستگی
دارد .هدف من ،آقای گولی در سری
 Aاست .میالن من را به اینجا آورد
تا گولزنی کنم و از فرصتها استفاده
کنم .این وظیفهی من است .اگر
من این کار را انجام ندهم ،شخص
دیگری جای من را خواهد گرفت.
گولزنی هدف من نیست .اگر یک
ه متیمی را در موقعیت بهتری ببینم،
به او پاس خواهم داد».

آنچلوتی:آلونسوفکرمیکند
رونالدو توپ طال را نمیبرد

سرمربی ایتالیایی تیم فوتبال ریال مادرید با
کنایه به شاگرد پیشین خود ،او را یکی از
معدود کسانی دانست که رونالدو را برندهی
نهایی ارزشمندترین جایزهی انف رادی دنیای
فوتبال نم یداند .کارلو آنچلوتی به اظهارات
اخیر ژابی آلونسو ،هافبک اسپانیایی بایرن
مونیخ در گفتوگویش با نشریهی بیلد
واکنش نشان داد و او را جزو معدود کسانی
دانست که معتقدند امسال کریستیانو رونالدو
توپ طال را نم یبرد.
با وجود تأکید آلونسو بر سوء برداشت
رسانهها از گفتههای وی در مقایسه
شایستگی مانویل نویر و کریستیانو رونالدو
ب رای کسب توپ طال ،کارلتو هم به صف
کسانی پیوسته است که فکر م یکنند او
شانس دروازهبان بایرن مونیخ را بی شتر از
رونالدو م یداند.
کارلتو در کنف رانس خبری پیش از بازی
تیم ب رابر ایبار در هفتهی دوازدهم اللیگا
اظهار داشت :من حرفهایی را که آلونسو
زده است ،شنیدهام و فکر م یکنم که فقط
یک عقیدهی شخصی است .من دوست
ندارم درگیر چنین حواشی بشوم؛ چون
آلونسو فقط عقیدهی شخص یاش را گفت.
به عقیدهی من ،کام ً
ال مشخص است که
آلونسو یکی از معدود کسانی است که فکر
م یکنند کریستیانو توپ طال را نم یبرد.
البته این طرز تفکر او هم طبیعی است،
چون مانویل نویر همتیم یاش است.

کارلتو افزود :در مورد توپ طال سال گذشته
هم حرف و حدیثهایی وجود داشت اما حتی
اگر من امسال سرمربی ریال مادرید نبودم
باز هم سخت بود فکر کنم که کسی جز
کریستیانو رونالدو امسال برندهی توپ طال
م یشود .بعضی از مردم فراموش کردهاند که
رونالدو امسال قهرمان لیگ قهرمانان اروپا
شد و  17گول زد .بیایید در بارهی توپ
طالی سال بعد حرف بزنیم.
آنچلوتی در بارهی مصدومیت لوکا مودریچ،
هافبک کروات کهکشان یها که هفتهی
گذشته در جریان دیدار دوستانهی تیم
ملی کشورش و ایتالیا در انتخاب یورو
 2016مصدوم و خانهنشین شد هم گفت:
مصدومیت او شدید است .نم یدانیم که
چه زمانی به جمع ما برم یگردد .در حال
حاضر او مشغول ریکاوری است .مودریچ
ب رای ما بازیکن بسیار مهمی است؛ اما تیم
ما بازیکنان زیادی دارد.
سرمربی کهکشان یها در پاسخ به این سوال
که آیا لیونل مسی ،فوقستارهی آرجانتینی
بارسلونا م یتواند در ترکیب اصلی ریال
مادرید بازی کند ،تصریح کرد :هر بازیکن
ط راز اولی در دنیا م یتواند در هر تیمی بازی
کند .آنچلوتی در پاسخ به سوال دیگری در
بارهی مقایس هی ایکر کاسیاس و مانویل
نویر هم گفت :من از داشتن دروازهبانی مانند
ایکر راض یام و گواردیوال هم باید از داشتن
دروازهبانی مانند نویر خوشحال باشد.



عذرخواهي تلفني ژابي از کريس رونالدو

ژابي روز جمعه در مصاحبه با بيلد گفته
بود که اگر نوير توپ طال را ببرد ،منصفانه
خواهد بود و به نوعي دروازهبان بايرن را
شايستهتر از کريس رونالدو دانسته بود.
این مصاحبه بازتاب فراوانی در رسانههای
اسپانیایی داشت و برخی حتا به اختالفات
پنهان ژابی با رونالدو و کاسیاس اشاره
کردند .اما برنامهی «El Partido de
 »12 lasادعا کرد که جمعه شب ژابی با

رونالدو بهصورت تلفنی تماس گرفته و از او
عذرخواهی کرده است.
ژابی در این تماس به رونالدو گفته است که
قصد توهین به وی را نداشته و منظور او این
بوده که یا نویر یا رونالدو یکی باید توپ طال
را ببرد .با این حال ،ژابی با کاسیاس در این
مورد تماس نگرفته است .به عقیدهی ژابی،
نویر بهترین دروازهبانی است که تاکنون در
کنارش بازی کرده است.

محروميتزيدان
از مربيگري لغو شد

زيدان  29اکتبر گذشته از سوي فدراسيون فوتبال اسپانيا به
مدت سه ماه از مرب يگري در اين کشور محروم شده بود .دلیل
این حکم ،عدم در اختیار داشتن مدرک معتبر مرب یگری از
سوی زیدان اعالم شده بود .هرچند که پس از درخواست تجدید
نظر باشگاه ریال مادرید به دادگاه حکمیت ورزشی ،این حکم
معلق شده بود .دیشب اعالم شد دادگاه حکمیت ورزشی ،حکم
محرومیت زیدان را ب یدلیل دانسته و رای قبلی را لغو کرده
س بدون هیچ
است .بدین ترتیب ،زیدان م یتواند از این پ 
مشکلی هدایت تیم دوم ریال مادرید را در اختیار داشته باشد.

ریال مادرید به آالبا
پیشنهاد ۴۰میلیونیداد

روزنامهی وینرسایتونگ در تازهترین شمارهی خود از ارائهی
پی شنهاد به «داوید آالبا» خبر داده است .ب راساس گزارش
این نشریه ،نمایندگان ریال با مدیر برنامههای ستارهی تیم
بایرن مونیخ تماس گرفته و چنین پی شنهادی ارائه شده
است .آالبا در صورت پذیرش این پی شنهاد جاگزین فابیو
کوئنترائو ،مدافع چپ ریال یها خواهد شد.
وینرسایتونگ در مورد پذیرش یا رد این پی شنهاد ،گزارش
نداده است .این خبر در حالی انتشار یافت که در بایرن کادر
فنی ،بهخصوص پپ گواردیوال از عملکرد ستارهی جوان که
با بایرن تا سال  2018قرارداد دارد ،بسیار راضی هستند.

ردپيشنهاد
دستياريمانچينيتوسطپويول

روزنامههاي اسپانيايي مدعي شدند که روبرتو مانچيني ،به
کارلس پويول پي شنهاد داده تا در اينتر دستيار او باشد ولي
پويول اين پي شنهاد را رد کرده است.
گاتزتا دلو اسپورت چاپ ایتالیا و موندو دیپورتیوو چاپ
اسپانیا مدعی شدند که مانچینی شخصا با پویول تماس
گرفته و از او ب رای حضور روی نیمکت اینتر دعوت کرده
است .ه رچند که پویول این پی شنهاد را رد کرده تا در کنار
آندونی زوب یزارتا ،مدیر ورزشی بارسلونا به کار کردن ادامه
دهد .پویول در تالش است که بتواند مدارک مرب یگریاش را
کسب کند و در آینده ،مرب یگری را شروع کند.

جمي کرگر ،مدافع سابق ليورپول ،معتقد است
تغيي راتي که لوییس فانخال در ترکيب تيمش
ايجاد م يکند ،بي شتر از تيمهاي حريف ،باعث
گيج شدن بازيکنان خودي شده است .یونایتدها
دیشب در دیداری حساس مقابل آرسنال قرار
گرفتند و کرگر معتقد است که پی شبینی
سیستم یونایتد در این دیدار کار راحتی نیست.
او در یادداشتی در دیلی میل ،نوشت« :او در
حال حاضر خیلی سیستم تیمش را تغییر
م یدهد و این بازیکنانش را بیش از حریفان
سردرگم کرده است .خیل یها یک مربی را
که در وسط بازی ترکیبش را تغییر م یدهد و

نتیجه م یگیرد ،ستایش م یکنند؛ اما این تنها
ثابت م یکند که او در انتخاب ترکیب اولی هاش
اشتباه کرده است.
آیا یونایتد امشب (دیشب) با خط میانی
الماس یشکل بازی م یکند؟ با سه مدافع بازی
م یکنند یا آرایش 4-4-2؟ دی ماریا کجا
بازی م یکند؟ اینها همه سوالهایی اند که
پاسخ روشنی ندارند .تیم فانخال با بحران
مصدومیت روبهرو است ،بهویژه در خط دفاعی
و شاید او در دیدار امشب از دو بازیکن جوان در
قلب خط دفاعی استفاده کند .البته تجربهی او
باعث م یشود که چندان نگران نباشد».



روني :ديدن ولبک در آرسنال برايم عجيب است

وين روني ،کاپيتان منچستريونايتد عنوان کرد
که ديدن ولبک در پي راهن آرسنال ب رايش
عجيب است ،ولي او تصميم درستي گرفت که
لوانتقاالت،
به اين تيم رفت .ولبک در روز آخر نق 
با  16میلیون یورو از منچستریونایتد به آرسنال
پیوست .پس از آن ،او عملکرد بسیار خوبی
داشته و  10گول ب رای آرسنال و تیم ملی
انلگیس به ثمر رسانده است .او فوتبالش را از
منچستریونایتد شروع کرده و از تیمهای پایه
رشد کرده است .رونی در مصاحبه با تلویزیون
باشگاه یونایتد گفت« :به نظرم دنی بهترین
تصمیم دوران ورزش یاش را گرفت که رفت .او

خیلی خوب کار کرده و چندین گول به ثمر
رسانده است .دنی همیشه تیم را جلو م یاندازد.
البته ،دیدن او در پی راهن آرسنال کمی عجیب
است .دنی تمام طول عمرش را اینجا بوده .او
یک منچستری است و دیدنش با پی راهن تیم
دیگر ،کمی عجیب است .او بهسختی تالش
کرده و حاال خوب گولزنی م یکند».
رونی در بارهی دیدار مقابل آرسنال گفت:
«آرسنال تیم خوبی دارد ،یک تیم هیجانانگیز
ن جوان .انگلیس یهای جوانی که
با بازیکنا 
ب رای آیندهی تیم ملی انگلیس بسیار سودمند
خواهند بود».



کلوپ :رويس ميتواند دورتموند را ترک کند

يورگن کلوپ ،سرمربي بروسيا دورتموند ،اعالم کرد
که مارکو رويس ،مانند ديگر ستارهیهاي قبلي اين
باشگاه ،م يتواند وست فالن را ترک کند .ب راساس
بندی که در قرارداد رویس با دورتموند وجود دارد،
او م یتواند در تابستان آینده این باشگاه را ترک
کند؛ این در حالی است که باشگاههایی مانند ریال
مادرید ،بایرن مونیخ و چند باشگاه لیگ برتری
بهدنبال او هستند .دورتموند در سالهای اخیر
ستارههایی مانند نوری شاهین ،شینجی کاگاوا،
ماریو گوتزه و روبرت لواندوفسکی را به باشگاه
دیگر فروخت .کلوپ تأکید کرد که رویس هم قرار
نیست تا پایان دوران حرفهایاش در این باشگاه
بماند .او خب رنگاران گفت« :ما سالهای بسیار

موفقی داشتیم و نم یتوانیم همهی بازیکنانمان
را نگه داریم .همه ستارههای ما اینجا نماندند.
آنها رویاهای خودشان را دارند و بهدنبال اهداف
متفاوتی هستند .مهمترین مسئله این است که
این باشگاه به راهش ادامه بدهد .ما در مورد سایر
بازیکنان هم همین سیاست را داریم».
کلوپ همچنین فاش کرد که دوست دارد بعد از
بوندس لیگا ،کار در لیگ برتر انگلیس را تجربه
کند« :فکر م یکنم انگلیس تنها کشوری است
که من بعد از آلمان باید به آنجا بروم .این تنها
کشوری است که من زبانش را بلدم .من مطمئنم
ب رای کارم به زبان نیاز دارم .اگر کسی با من تماس
بگیرد ،در این مورد صحبت خواهیم کرد».



بالوتلي:منتقدانمدروغگوهستند

ماريو بالوتلي ،مهاجم ليورپول عنوان کرد که نگراني
از بابت شروع ضعيفش در ليورپول ندارد و باالخره
روند گولزن ياش شروع خواهد شد و همچنين،
منتقدانش را دروغگو خواند .مهاجم ایتالیایی در اواخر
تابستان با  21میلیون یورو از میالن به لیورپول
پیوست تا جاگزین لوییس سوارز شود .ولی بالوتلی
عملکرد خوبی در لیورپول نداشت و تنها دو گول
ب رای این تیم به ثمر رسانده است .بسیاری کمکاری
او را مورد انتقاد قرار م یدهند ،ولی ا و به عملکرد خود
نمرهی باالیی م یدهد.
او گفت« :نمرهی من  7است؛ زی را بیش از پیش

م یدوم .گولزن یام شروع خواهد شد .این چیزی
است که در حال حاضر شروع نشده ،ولی گولزنی
فراموشم نشده است .هیچگاه مثل حاال نم یدویدم.
نیازی ندارم که مردم به من باور داشته باشند؛ زی را
به خودم ایمان دارم .تنها افراد مهم زندگی من،
خانواده و دوستان نزدیکم هستند؛ زی را آنها به من
ایمان دارند .بعضی فکر م یکنند که من گولزنی
نکردهام و فصل را خوب شروع نکردهام و نم یتوانم
جزو بازیکنان درجه یک جهان باشم .من به این
داستانها که مردم م یسازند اهمیتی نم یدهم؛ زی را
م یدانم که آنها دروغ م یگویند».



مورينيو:بدونشکست
فصل را تمام نخواهيم کرد

ژوزه مورينيو ،سرمربي چلسي معتقد است که
تيمش نم يتواند فصل را شکس تناپذير به پايان
برساند ،ولي همچنان مدعي شد که شکست باعث
ايجاد بحران در استمفوردبريج نم يشود .چلسی
در صورت شکست نخوردن مقابل وست بروم،
تعداد بازیهای شکس تناپذیری خود را به عدد 18
م یرساند .ولی مورینیو ،ترسی از اولین شکست
تیمش ندارد و مطمئن است که روحی هی باالی
تیم باعث م یشود تا حتا در صورت شکست ،روند
خوب چلسی متوقف نشود.
او در جمع خب رنگاران گفت« :چیزی که به ما
اطمینان خاطر م یدهد ،این است که نتایجی که
م یگیریم ،بهخاطر اتفاقات نیست ،بلکه بهخاطر
خوب بازی کردن است .معتقدیم که وقتی امتیاز
از دست م یدهیم ،بازی بعدی بهتر بازی خواهیم
کرد .مقابل ماریبور در لیگ قهرمانان ،دو امتیاز
از دست دادیم ،ولی بازی بعدی خیلی خوب کار
کردیم و دچار بحران نشدیم .ما ب رای خوب بازی

کردن مقابل لیورپول قرار گرفتیم .فکر نم یکنم در
این فصل دچار بحران شویم .معتقدم که چلسی
امتیاز از دست م یدهد یا بازیها را م یبازد؛ ولی
بحران نتیجهای وجود نخواهد داشت .کامال به
توانای یهایمان ایمان دارم .فشاری روی ما نیست.
همیشه حس کردم که فشار را پشت سر گذاشتهام.
اول بودن آسانتر از دوم بودن است .وقتی اول
هستید ،تنها به خودتان فکر م یکنید».

صاحب امتياز و مديرمسئول :ذكي دريابي
معاون مدیرمسئول :حمیرا رسا
سردبير :بشیر یاوری
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ویراستار :بسم اهلل محبت
صفحه آرا :هادی دریابی
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اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻧ７ﻳﻮاﻟــ！ ３ﻮﻟﻨــ ３ﭘــﻪ ﻣﺮﺳــﺘﻪ ،د ﭘــﺎم وړ ﭘﺮﻣﺨﺘــ，

ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺟﻬﺎﻧــﯽ ،اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎی

د ＊ــﻮوﻧ ３او روزﻧــ ３او ﭘﺮﻣﺨﺘــ ，ﻟﭙــﺎره د زﻣﻴﻨــ ３ﺑﺮاﺑــﺮول د

و ﻓﺮاﻫــﻢ ﻧﻤــﻮدن زﻣﻴﻨــﻪ آﻣــﻮزش و ﭘﻴﺸــﺮﻓﺖ ﻣﺜــﺎل ﻫــﺎی

ﮐــ７ی دی -د ﻳــﻮه ﭘﻴــﺎوړي اﻣﻨﻴﺘــﻲ ＄ــﻮاک راﻣﻨ％ﺘــﻪ ﮐــﻮل او

دې ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ ＊ﻪ ﺑ５ﻠ／ﻪ ده.

د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د ﻣﻠــﻲ ﻳﻮواﻟــﻲ ﺣﮑﻮﻣــﺖ د ﻫﻴــﻮاد د ﺛﺒــﺎت او د

＊ــ ３راﺗﻠﻮﻧﮑــ ３ﭘــﻪ ﻣﻮﺧــﻪ د ﺧﭙــﻞ ﮐﺎر ﭘــﻪ ﻟﻮﻣــ７ۍ اووﻧــ ９ﮐــ３

دواﻣﺪاره ６－ون

ﭼﺸــﻤﮕﻴﺮی ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ -اﻳﺠــﺎد ﻗــﻮه اﻣﻨﻴﺘــﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨــﺪ
ﺑﺎرز آن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

دوﻟــﺖ وﺣــﺪت ﻣﻠــﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن ﻣﻠــﺰم ﺑــﺮ ﺛﺒــﺎت و آﻳﻨــﺪه

ﻣﺮﻓــﻪ ﮐﺸــﻮر ،در اوﻟﻴــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐﺎری اش ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣــﻪ

ﻫﻤﮑﺎری دواﻣﺪار

