کمیسیون تدارکات ملی؛ چارچوب قانونی،
مشکالت ساختاری و احتمال فساد مالی
تامین شفافیت و حسابدهی ،نهادینه ساختن یک سیستم مؤثر و کارای
تدارکات عامه ،تقویت روند توسعه اقتصادی کشور از طریق صرفه
جویی مالی و عرضه خدمات بهتر از مجرای سیستم تدارکات عامه و
باالخره تدارکات شفاف برای اقتصاد بهتر از جمله شعارهایی است که
رییس حکومت وحدت ملی از زمان احراز قدرت تا اکنون سرداده است.
اما آنچه مبهم به نظر میرسد نتایج بدست آمده از این اقدامات و اجراآت
پیرامون این شعارها است .برای پیش برد امور تدارکات ،اشرف غنی
ادارهای بنام «اداره تدارکات ملی» در چوکات اداره امور...
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افغانستان  :2015هند باید خود را
از پیچیدگی استراتژیک دور نگهدارد
افغانستان در سال  2015پیچیدگی استراتژیکیای تجربه را میکند که هند نه از نگاه
سیاسی ،نه از نگاه استراتژیکی و نه از نگاه نظامی مجهز و آمادهی رقابت با منافع
روسیه-چین-پاکستان نیست .منافع این کشورها در افغانستان با وجود تناقضهای
ذاتی و روبرو ِ
شدن در حال گسترش افغانستان با گروه دولت اسالمی...
صفحه 4

رییس جمهور :سهم زنان در گفتوگوهای صلح
واقعی شود ،نه تشریفاتی

صفحه 3

وزیر داخله:
فساد دشمن سیاه افغانستان است

نیکوالس هیسم :جامعهی جهانی
نباید افغانستان را فراموش کند

اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخله روز گذشته هنگام امضای قرار داد پروژه
جدید «لُتفا» میان وزارت داخله و ادارهی انکشافی سازمان ملل ،فساد را «دشمن سیاه»
افغانستان خواند و گفت« :با امضای این قرار داد ،بهعنوان گام اول آزمایشی در راستای
صفحه 2
شفافیت و حسابدهی ،نه تنها در وزارت امور داخله...

اطالعات روز :نیکوالس هیسم ،فرستاد ه ویژهی سازمان ملل متحد برای افغانستان ،گفته
است که افغانستان با چالشهای زیادی مواجه است و جامعهی جهانی نباید در چنین
وضعیتی این کشور را فراموش کند .او که روز گذشته در سازمان ملل متحد صبحت
صفحه 2
میکرد ،هشدار داد که اگر افغانستان بار دیگر فراموش شود...

انتصاب دومین والی زن
و احتمال واکنش شدید سیاسی
اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان روز یک شنبه دومین والی زن را انتخاب کرد؛
چیزی که توسط فعاالن اصالح طلب استقبال شد .هرچند نخستین والی زن را که
او انتخاب کرده است هنوز به دلیل مخالفت های شدید و تظاهرات ها قدرت را به
والیت نرفته است .در حال حاضر نشانههایی وجود دارد که سیما جوینده...
صفحه 5

رسمقاله

نشست پروان به ما چه میگوید؟
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در پی حملهی نیروهای ماموریت حمایت قاطع به انبار اسلحهی یکی از قوماندانان
حزب جمعیت در والیت پروان ،سران و بزرگان حزب جمعیت و هواداران آن دیروز
در منزل جان احمد خان جلسه دایر کردند .جزئیات این جلسه مشخص نشد که
اشتراک کنندگان چه گفته اند و به چه فیصله و نتیجهی رسیده اند .اما اطالعاتی
وجود دارد که وابستگان جان احمد خان این حمله ...
صفحه 2
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نشست پروان
به ما چه میگوید؟
در پی حملهی نیروهای ماموریت حامیت قاطع به انبار اسلحهی
یکی از قوماندانان حزب جمعیت در والیت پروان ،رسان و بزرگان
حزب جمعیت و هواداران آن دیروز در منزل جان احمد خان جلسه
دایر کردند .جزئیات این جلسه مشخص نشد که اشرتاک کنندگان
چه گفته اند و به چه فیصله و نتیجهی رسیده اند .اما اطالعاتی
وجود دارد که وابستگان جان احمد خان این حمله را توطئهی
میداند که به دستور افرادی از درون حکومت طرح شده و با
فرستادن اطالعات اشتباه آمریکاییها را مجاب به حمله بر ملکیت
او کرده است.
نرش خرب حمله بر انبار متعلق به جان احمد خان واکنشهای
گسرتدهی در پی داشت .از آن جمله عبدالله عبدالله ،رییس
اجراییه حکومت وحدت ملی به نحوی آنرا توطئه علیه مجاهدین
عنوان کرد و قاطعانه گفت که هیچ توطئهی علیه مجاهدین قابل
قبول نیست .شبکههای اجتامعی نیز پر بود از اعرتاض علیه این
حمله ،هرچند که عدهی محدودی در حامیت از آن نیز سخن گفته
بود.
حاال اما ،این حمله درست یا نادرست ،در مسیری خطرناکی قرار
گرفته است .جلسهی به بزرگی دیروز نشان میدهد که این حمله از
سوی مردمان پروان و هم پیامنان سیاسی احمدخان جدی گرفته
شده است و بسیاریها این حمله را رشوع یک دسیسهی رسیالی در
راستای حذف شامری از چهرههای جهادی و سیاسی میپندارند.
این نوع تلقی از رویدادی که یک شبه اتفاق افتاد و تا حاال بزرگتر
شده رفته است ،هشدار جدی برای بنیادهای لرزان حکومت وحدت
ملی و ثبات سیاسی در افغانستان است .چنین تلقی و تفسیر از یک
حملهی که نیروهای خارجی تا هنوز در مورد آن به مردم پاسخ نداده
است ،میتواند میزان حامیت مردمی از حکومت وحدت ملی را به
سطح پایینتری برساند و قطع حامیت مردم در کنار اینکه جنگ
مسلحانه علیه نظام در بسیاری نقاط افغانستان جریان دارد ،تهدید
بالقوه بزرگ و تهدید بالفعل به حکومت وحدت ملی و ثبات سیاسی
در افغانستان است.
این رویداد و چند مورد دیگر از جمله :واکنش غنی به شایعه
گروگانگیری پنج کوچی مسلح ،که به دنبال آن غنی گفته که
گروگانگیری برایش غیر قابل تحمل است ،در میان مردم عادی
موجی از نگرانیها را خلق کرده است که مبادا مسئوالن درجه
اول نظام ،در پی تطبیق سیاستهای قومی و امتیاز دهی به
گروههای قومی خاص نباشد .چنین تفسیر و تلقی از تصامیم کالن
ملی با توجه به ترکیب قومی حکومت و نظامِ که اساس آن یک
توافق سیاسی است نه رییس جمهور برآمده از انتخابات شفاف و
دموکراتیک؛ باید جدی گرفته شود و به مردم اطمنان داده شود که
وحدت ملی برای نظام یک اصل و یک قانون مهم سیاست ورزی
و اعامل قدرت است.
اما آنچه مسلم است این است که مردم با وجود تکرار این حرف،
چنین اطمنانی را به مسئوالن حکومت ندارند و میترسند که
قربانی یک بازی سیاسی یک گروه و چند فرد نشوند .حمله بر انبار
اسلحهی جان احمد خان ،گروگانگیریهای مسافران هزاره از
نقاط مختلف کشور ،حمله کوچیها بر باشندگان بهسود و کجاب،
استخدامهای قومی و سیاسی بدون در نظرداشت قانون؛ این فهم
را به مردم منتقل کرده است که سامانهی به نام دولت و نظام ،نه
براساس دستوری به نام قانون ،بلکه براساس زوری به نام واسطه
و قوم در حال پُرشدن و استخدام افراد است .و این تقرریها و
مسایلی که از زمان حکومت وحدت ملی ایجاد شده است ،مردم را
نگران از این کرده است که آینده شان چه خواهد شد و سیاست و
قدرت رسنوشت مردم و کشور را به کجا خواهند کشاند.
از این رو ،حمله بر خانه جان احمد خان هشداری است برای
نیروهای خارجی و مسئوالن حکومت که درچنین مواردی تصامیم
عجوالنه و بر اساس اطالعات غلط ،میتواند ثبات سیاسی
افغانستان را تهدید کند و عصبیتهای قومی مردم افغانستان
را قلقک بدهد .مردم هنوز بر وفاداریهای قومی بیشرت از
وفادارایهای سیاسی و ملی ایستادند و بها میدهند .عصبیت
قومی و تحریک احساسات قومی میتواند ،بحران زا و ثبات ستیز
باشد.
پس درس جلسه پروان برای ما این است که :اقدامات نظامی بر
علیه آنانی که مستند نیست که علیه نظام و ثبات دست به اسلحه
برده باشند ،خطرناک است و هر کاری را قومی میکند و قوم فکر
میکند که علیه شان توطئهی قومی جریان دارد .قوم گرایی هنوز
هم آتش زیر خاکسرتی است که اگر احتیاط نکنیم میتواند بخشی
از این قلمرو و مردم آن را بسوزاند .حرف دیگر این جلسه این
است :حکومت افغانستان باید به کسانی که فکر میکنند علیه شان
توطئه جریان دارد ،این اطمنان را بدهد که دولت اجازهی چنین
کاری را نخواهد داد و این اقدامی از جانب دولت نیست .نیروهای
خارجی که این عمل را مرتکب شده است باید به مردم توضیح
بدهند که چرا چنین کردند و آیا اجازهی چنین کاری را داشتند.

رییس جمهور:
سهم زنان در گفتوگوهای صلح واقعی شود،
نه تشریفاتی
اطالعات روز :به تازگی رییس جمهور در مورد
سهمگیری زنان در گفتوگوهای صلح گفته که سهم
زنان در این گفتوگوها واقعی خواهد بود نه صرفاً
تشریفاتی.
او در نشستی که در رابطه به چگونگی تطبیق قطعانهی
شماره  1325شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد و نقش
زنان در صلح و امنیت در تاالر وزارت خارجه برگزار شده
بود صحبت میکرد ،افزود « :برای اینکه دیدگاه زن به
طور واقعی در نظر گرفته شود باید ما از حرف به عمل
برویم و پالنهای ما باید واقعبینانه و عملی باشد و در
بودجه گنجانیده شود».
رییس جمهور در مورد جایگاه زنان گفت که زن ،زن
است و دیدگاه زن باید بهحیث زن مطرح شود ،نه بهحیث
خواهر ،مادر و دختر؛ زیرا این نقشها دومی میباشند و
این یک نیاز مبرم است که دیدگاه زن در تمام بخشهای
دولت عملی گردد.
غنی در این نشست از تخصیص بودجه برای زنان یاد کرد
و گفت« :بودجه افغانستان به صورت واضح برای سالها
و دهههای آینده با ارقام و آمار نشان بدهد که از آن چه
مقدار پول برای توانمندی ،مشارکت و ایجاد فضای امن
برای زنان استفاده میشود».
هرچند رییس جمهور از برنامههای مشخص برای توامند
سازی زنان و چگونگی سهم آنها در گفتوگوهای صلح
یاد نکرد ،اما در مورد ایجاد برنامههای انکشافی گفت« :تا

برنامههای انکشافی در فرهنگ و تمدن ما جای نداشته
باشد ،به هدف نمیرسیم و هدف ما تغییر پایدار است نه
سطحی ،با تغییر لباس تغییر بنیادی به میان نمیآید بلکه در
تغییر مغزها ،ارتباطات و سهمگیری ،تغییر به میان میآید».
رئیس جمهور ،وضعیت صحی زنان در کشور را غیر قابل
قبول دانست و خاطر نشان کرد که پروگرام صحت بررسی
سراسری میشود تا عرضه خدمات در این زمینه به صورت
بنیادی تغییر کند.
او در بخشی از صحبتهایش از مشکالت زنان در کشور
یاد کرد و گفت« :مشکلترین چالش جامعهی ما ایجاد
شرایطی است که در آن زن افغان در مطابقت با قانون
اساسی دوشادوش مرد افغان ،یک جامعه مرفه ،قانونمند
و هدفمند را تشکیل بدهد».
در همین حال رییس جمهور با انتقاد از تفکر زنستیزانهی
نسل جدید کشور انتقاد کرد و گفت« :لطفاً از فکر
زنستیزی بیرون شوید ،فکر زن ستیزی در نسل نو ما
هنوز حاکم است و تعلیم یافتهترین افراد ما بعضی اوقات
زنستیزترین افراد اند و این ضرورت به تغییر و بحث
بنیادی دارد».
با این حال آگاهان به این باور اند که در جامعهی مردساالر
ما ،زنان با دشواریهای بسیاری مواجه هستند و خشونت
علیه زنان به اشکال گوناگون در محیط خانه ،محل کار و
اجتماع ادامه دارد.
آنان میگویند هرچند در طول چهارده سال گذشته

تالشهای گستردهای برای توانمندسازی زنان و محو
خشونت علیه آنها در کشور صورت گرفته ،ولی هنوز هم
مشکالت زنان در این زمینهها رفع نشده است.
هدف برای احقاق حقوق مساوی میان شهروندان
هرچند رییس جمهور بارها از حقوق مساوی میان
شهروندان یاد کرده است و روز گذشته نیز تأکید کرد که
قانون اساسی ،دولت را مکلف میسازد تا حقوق مشخص
و مساوات هر افغان با افغان دیگر را بهحیث یک هدف
عملی سازد.
او بر طبیق همهجانهی قانون اساسی تأکید کرد و گفت
که قانون اساسی کشور صد فیصد اسالمی است و تمام
عقاید ،احکام ،عنعنات ،فرهنگ و تمدن درخشان اسالمی
ما در قانون اساسی گنجانیده شده است و هدف حکومت
وحدت ملی ،عملی شدن همه جانبهی قانون اساسی
افغانستان است.
اما شماری از آگان به این باور اند که دولت تاکنون به این
گفتههای خود عمل نکرده و این وعدهها صرف به صورت
یک حرف باقی مانده است و رفتار دولت در برخی موارد
نشان میدهد که برخیها باید امتیاز بیشتر نسبت به کسانی
دیگر بگیرند.
این آگاهان میگویند که در برخی موارد ،که دولت باید
موضع خود را اعالم کند و از حقوق شهروندان حفاظت
کند؛ اما دولت سکوت اختیار کرده و برای رفع این
مشکالت اقدام نکرده است.

وزیر داخله:
فساد دشمن سیاه افغانستان است
اطالعات روز :نورالحق علومی ،وزیر داخله
روز گذشته هنگام امضای قرار داد پروژه
جدید «لُتفا» میان وزارت داخله و ادارهی
انکشافی سازمان ملل ،فساد را «دشمن سیاه»
افغانستان خواند و گفت« :با امضای این قرار
داد ،بهعنوان گام اول آزمایشی در راستای
شفافیت و حسابدهی ،نه تنها در وزارت
امور داخله ،بلکه در متامی نهادهای دولتی
کشور ،شفافیت و حسابدهی به میان آید».
علومی همچنان امضای این قرار داد را گام
عملی مهمی در راستای ظرفیت سازی و
ایجاد شفافیت و حسابدهی در وزارت
امور داخله عنوان کرد.
بر اساس این قرار داد سازمان ملل متحد تا
 18ماه آینده مبلغ  881میلیون دالر ،برای
پرداخت حقوق پولیس و ظرفیت سازی در
وزارت داخله را به عهده خواهد داشت.
همچنان پروژهی جدید لُتفا متعهد شده تا
در عرصههای چون ایجاد مدیریت حسابده
و مؤثر ،هامهنگی میان کارمندان ملکی
و نظامی وزارت داخله و مسلکی سازی

پولیس در متامی سطحها با وزارت داخله
همکاری مناید.
وزیر داخله گفت که در مدت  18ماه آینده
به صورت مرحلهوار ،هر شش ماه یک بار،
چگونگی پیرشفت و موثریت کار از سوی
متویل کنندگان پروژه ،وزارت داخله و
ادارهی انکشافی سازمان ملل ،مورد بررسی
قرار میگیرد تا از یک سو از شفافیت و
مؤثریت پروژه اطمینان حاصل شود و
از سوی دیگر زمینهی انتقال تدریجی
مسئولیتها به وزارت داخله فراهم گردد.
این درحالیست که فساد یکی از
چالشهای اساسی در چهارده سال گذشته
در برابر حکومت افغانستان بوده است ،متام
ادارههای دولتی کشور غرق در فساد است،
هر ساله بر اساس آماری که ارائه میشود
افغانستان دومین کشور فاسد جهان شناخته
میشود.
همچنان در گذشته نگرانیهای زیادی
درباره فساد در ساختار پرداخت حقوق
پولیس وجود داشت .چندی قبل ادارهی

بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی
افغانستان (سیگار) ،در گزارشی نوشت که
اطمینانی وجود ندارد که کمک ساالنه ۳۰۰
میلیون دالری آمریکا برای پرداخت حقوق
نیروهای پولیس به صورت شفاف و کامل
به این نیروها برسد.
از سوی هم روند پرداخت حقوق پولیس
توسط ادارهی انکشافی سازمان ملل نیز با
مشکالتی مواجه بوده است .سیگار قبالً
همچنان اعالم کرده بود که حدود ۲۰۰
میلیون دالر از کمکهای آمریکا به صندوق
امانتی نظم و استحکام قانون ( )LOTFAدر
افغانستان ناپدید شده است.
صندوق امانتی نظم و استحکام قانون
( )LOTFAدر سال  ۲۰۰۲در کشور ایجاد
شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق
را ادارهی انکشافی سازمان ملل در
افغانستان( )UNDPبر عهده داشته که از
آغاز تاکنون  ۳.۶میلیارد دالر از این طریق
به نیروهای پولیس کشور حقوق داده شده
است.

دکلس کی ،رییس برنامه انکشافی سازمان
ملل در افغانستان نیز در این مراسم گفت
که این پروژه منونهای از همکاری میان
نهادهای بیناملللی و دولت افغانستان است
که ساختار آن توسط شخص رییس جمهور
تأیید شده است.
او گفت که این پروژه دو بخش دارد که
بخش اول آن مربوط به پرداخت حقوق
کارمندان و بخش دیگر نیز مربوط به ایجاد
ظرفیت در وزارت داخله و نیروهای پولیس
است تا نیروهای پولیس بتوانند فعالیت خود
را براساس نیازهای حقوق برشی و جامعه
هامهنگ کنند.
اسرتالیا ،کانادا ،دمنارک ،اتحادیهی اروپا،
فنلند ،آملان ،ایتالیا ،جاپان ،هالند ،زالند
جدید ،ناروی ،کوریای جنوبی ،سویس،
بریتانیا و ایاالت متحدهی امریکا پانزده
کشوری اند که به پولیس ملی کشور کمک
نقدی میکنند و این کمکها از سوی
پروژهی لُتفا در بخش پرداخت حقوق و
ظرفیت سازی به مرصف میرسد.

نیکوالس هیسم:
جامعهی جهانی نباید افغانستان را فراموش کند
اطالعات روز :نیکوالس هیسم ،فرستاده ویژهی سازمان
ملل متحد برای افغانستان ،گفته است که افغانستان با
چالشهای زیادی مواجه است و جامعهی جهانی نباید در
چنین وضعیتی این کشور را فراموش کند.
او که روز گذشته در سازمان ملل متحد صبحت میکرد،
هشدار داد که اگر افغانستان بار دیگر فراموش شود ،این
کار فاجعه بار خواهد بود.
همچنان از حکومت خواسته تا به نگرانیهای اقتصادی در
کشور رسیدگی کرده و با مشکالت امنیتی مقابله کند.
آقای هیسم در جریان سخنرانیاش گفت« :در اوج بحرانها
در شماری ازکشورها ،جامعهی جهانی نباید افغانستان را
فراموش کند .با آن که افغانستان در بخشهای اقتصادی،
سیاسی و امنیتی به پیشرفتهایی دست یافته است؛ اما اگر
جامعهی جهانی این کشور را فراموش کند ،این میتواند بر
دستآوردها در افغانستان اثر ناگواری بگذارد».

هیسم در بارهی اینکه گفته میشود ،امیدواری میان
شهروندان این کشور ضعیف شده ،گفت که ملت همیشه
انعطاف پذیر بوده در سی سال گذشته این مردم در اوضاع
نامناسب زندگی کردهاند.
او افزود« :در حالیکه آنها انعطاف پذیر هستند ،نیاز به
علت برای امیدواری وجود دارد .با امیداوری ،من فکر
میکنم که مردم میتوانند در برابر شرایط بسیار دشوار
مقاومت کنند».
همچنان نیکوالس هیسم بر حل مشکالت اقتصادی از سوی
حکومت تأکید کرده و خواهان پاسخگویی حکومت به
این چالشها شده است.
او در این باره گفت« :حقیقت این است که در نخست
افغانستان باید به مشکالت اقتصادی خود به گونهی جدی
رسیدگی کند .این کشور باید به صورت کلی روابط
نهادهای امنیتی و عملکردهای امنیتی را حفظ کند .این

کشور باید از لحاظ سیاسی پیشرفت کند ،البته با وجود
مشکالت در داخل حکومت و چالشهای که با آن روبرو
است .این بسیار با اهمیت و مهم است».
این درحالیست که به باور برخی از آگاهان ،ناامنیها در
کشور نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری یافته.
نیروهای امینتی در نقاط مختلف کشور در حال درگیری
هستند .بیکاری در سراسر کشور بیداد میکند .مردم در
وضعیت خراب اقتصادی قرار دارند .نهادهای انتخاباتی
کشور با مشکالت فروان روبرو هستند .به تازگی کمیسیون
مستقل انتخابات اعالم کرد که در نبود بوجه و قطع
کمکهای خارجی قادر نیست که انتخابات پارلمانی را به
موقع آن برگزار کند.
با این حال افغانستان به کمکها و حمایت جامعهی جهانی
نیاز جدی دارد .و نیاز هست که در این وضعیت ،جامعهی
جهانی از افغانستان حمایت کند.

کمیسیون تدارکات ملی؛

چارچوب قانونی ،مشکالت ساختاری و احتامل فساد مالی
احسان اطرافی
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تامین شفافیت و حسابدهی ،نهادینه ساختن یک سیستم مؤثر
و کارای تدارکات عامه ،تقویت روند توسعه اقتصادی کشور
از طریق صرفه جویی مالی و عرضه خدمات بهتر از مجرای
سیستم تدارکات عامه و باالخره تدارکات شفاف برای اقتصاد
بهتر از جمله شعارهایی است که رییس حکومت وحدت ملی از
زمان احراز قدرت تا اکنون سرداده است .اما آنچه مبهم به نظر
میرسد نتایج بدست آمده از این اقدامات و اجراآت پیرامون
این شعارها است.
برای پیش برد امور تدارکات ،اشرف غنی ادارهای بنام «اداره
تدارکات ملی» در چوکات اداره امور و کمیسیونی تحت نام
«کمیسیون تدارکات ملی» به ریاست خودش ،و با عضویت
رئیس اجرائیه ،معاون دوم رئیس جمهور و چند تن از وزرای
کابینه ایجاد نموده است .تمام اجراآت قرار دادهای بزرگ
حکومت افغانستان از مجرای این کمیسیون صورت میگیرد.
تاحال این کمیسیون سیزده جلسه داشته و مدعی است که 19
ملیارد افغانی به حکومت صرفه جویی نموده است.
مبارزه با فساد ،تامین شفافیت ،ارائه خدمات بهتر با مصارف
کمتر ،یکی از آروزویهای مشترک کشورهای در حال توسعه
و حتا کشورهای پیشرفته است .اما آنچه که جای تامل
است نحوه عملکرد و اجراآت در راستی تطبیق این آرمانها
است .بعضاً اقداماتی که در این راستا صورت میگرد متکی
به احساسات و دید فردی افراد حاکم است که با اصول و
قوانین مطابقت نداشته ،طرح ساختار و اجراآت آن منطقی به
نظر نرسیده و در نهایت نتایج متوقعه طور که الزم است بدست
نمیآید .با در نظر داشت موارد فوق ،در این نوشته اقدام اشرف
غنی در راستای ایجاد کمیسیون تدارکات ملی مورد مطالعه
قرار گرفته و به واقعیتهای عینی وضاحت داده میشود.
چارچوب قانونی
اشرف غنی با صدور فرامین شماره  ۶۰و  ۷۲کمیسیون تدارکات
خاص را ،که با رهنمود قانون تدارکات تحت نظر وزیر مالیه
فعالیت مینمود ،به کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست،
خودش «رئیس جمهور» و با عضویت رئیس اجرائیه  ،معاون
دوم ریاست جمهوری و وزرای مالیه ،اقتصاد و عدلیه ،تغییر
شکل داد .این تغیر شکل در حالی صورت گرفت که قانون
تدارکات کماکان نافذ و مرعی االجرا و پارلمان کشور نیز
مشغول ایفای وظیفه بود و در پارلمان حضور داشتند.
بدون در نظر داشت ماهیت این اقدام ،اشرف غنی این اجراآت
را با شعار اصالحات و بهبود در نظام تداراکات عامه و صرفه
جویی مالی روی دست گرفت ،ولی از لحاظ اصولی هیج توجه
به قوانین ،اصول و مقرارت نافذ در کشورد نکرد .ممکن سوال
ناکار آمدی قوانین در افغانستان در اذهان خطور نماید ،ولی
بهتر میبود تا این اجراآت در قدم اول با اقدام از مجاری
اصولی ،قوانین مربوط را تعدیل و اجراآت را با در نظر داشت
آن انجام میداد .بهخاطر باید داشت که یگانه مرجع قانون ساز
شورای ملی است و صدور فرامین تقنینی از طرف رئیس جمهور
صرف در حاالت خاص و زمان که شورای ملی به تعطیالت به
سر میبرد ،منطقی بوده میتواند.
چهارچوب ساختاری
از لحاظ ساختاری امور تدارکات در حال حاضر مستقیماً از
طرف شخص رئیس جمهور و به مدیریت اداره تدارکات که در
قالب ریاست اداره امور فعالیت مینماید ،به پیش برده میشود.
از لحاظ ساختاری این نوع ترکیب اداری باال ترین صالحیت
اجرایی را به نمایش گذاشته که میتواند بیانگر اهیمت
موضوع باشد ولی از لحاظ اصولی در این امر نقایصی دیده

میشود که بهطور فشرده ذیال به آن اشاره میشود:
اول :به اساس تعریف قانون اساسی ،رئیس جمهور در
راس سه قوه ( مقننه ،قضائیه و اجرائیه) قرار داشته و فرد با
صالحیت اداری و اجرایی باالتر از ایشان وجود ندارد .این
در حالی است که از لحاظ اصول اداری و قوانین نافذه کشور
مخصوصاً قانون امورمالی و مصارف عامه و هم چنان قانون
تدارکات ،هرگونه اجراآت مالی و تدارکاتی از طرف مرجع دومی
مورد نظارت و ارزیابی قرار میگیرد .این نظارت و بررسی از
لحاظ اصولی حتمی و الزمی بوده ،به جایگاه و مقام مرجع اجرا
کننده ارتباط ندارد .حال که رئیس جمهور در راس کمیسیون
تدارکات قرار دارد ،مرجع نظارت کننده و بررسی کننده تخلفات
مالی کمیسیون تدارکات ملی کدام مرجع بوده میتواند؟ آیا
رئیس جمهور با صدور کدام فرمان تقنینی فردی یا س ّمتی با
صالحیت باالتر از خودش را ایجاد خواهد کرد؟ یا میخواهد
جلو بررسی و نظارت و ایجاد شفافیت را با نامقدور ساختن
بررسی قرار دادها بگیرد؟
دوم :حفظ محرمیت در امور تدارکات اصل غیر قابل انکار
است .در قدم اول تمام اعالنات و مشخصات تخنیکی پروژهها
بهصورت کامل بهدسترس تمام داوطلبها قرار داده شود و
در قدم دوم ،مشخصات کاری و نرخهای ارایه شده از طرف
شرکتهای داو طلب با محرمیت تمام در روز آفر کشایی
بهدسترس کمیسیون قرار داده شود .حال طوریکه دیده
میشود این اصول رعایت نشده و شرکتهای داوطلب از
مداخله کارمندان اداره امور در سطوح مختلف شاکی اند.
عدم شفافیت در اطالع رسانی
در حال حاضر فقط چند شرکت محدود توانایی برقراری ارتباط
و دریافت معلومات از اداره تدارکات ملی را دارد ،چون در قدم
اول دسترسی برای همه به اداره تدارکات نا ممکن است و در
قدم دوم ایجاد محدودیتهای باز دارنده و ناموجه از طرف این
اداره جلو دسترسی همگانی شرکتهای بیواسطه و بیرابطه
را محصور ساخته است.
مهمتر از همه ،گزارشاتی که از اجراآت این کمیسیون به نشر
سپرده میشود غیر تخصصی و خالف معیارهای قبول شده
است .بهطور مثال ،وقتیکه ادعا میشود  19ملیارد افغانی
صرفه جویی شده ،باید برای مردم مشخص شود که این مبلغ
صرفه جویی شده در کدام موارد صورت گرفته و در کجا به
مصرف میرسد ،تا باشد مردم از حیف و میل شدن آن مطمئن
شود .در عین زمان ،برای روشن شدن اذهان عامه تدابیر بکار
رفته در صرفه جویی نیز بامردم شریک ساخته شود ،چون
ارائه اعداد و ارقام کلی میتواند گمراه کننده و عوام فریبانه
تلقی شود .طور نمونه ،براساس ادعای کمیسیون تدارکات،
در قراردادهای اداره هوانوردی مبلغ  200میلیون افغانی صرفه
جویی صورت گرفته است ،حال آنکه هیچ گونه جزئیات در
این رابطه داده نشده است .بر اساس بعضی گزارشها این
کاهش مصرف از کم شدن زمان قرار داد از پنج سال به دو
سال و هم چنان ارائه نکردن بعض خدمات که سالهای قبل
از طرف قراردادی اجرا میشد ،بهوجود آمده است .بهطور
مثال ،سالهای قبل قرار دادی مکلف به ارائه خدمات از قبیل
نصب و عیار سازی دستگاههای رادار و آنتنها ،حفظ و مراقبت
دستگاهها و تربیه کارمندان اداره هوانوردی بوده است ،حال
آنکه در قرارداد فعلی ،هیچگونه خدمات نصب و عیار سازی،
حفظ و مراقبت از طرف قراردادی ارائه نشده و به دوش دولت
افغانستان میباشد .پس مقایسه مصارف پنج سال با دو سال
و مصارف خدمات که قبال ارائه میشد با خدمات که فعال ارائه

نمیشود منطقی است؟ آیا میشود این را صرفه جویی گفت؟
در خاتمه میتوان به این نتیجه دست یافت که ماهیت این
عملکرد میتواند مثمر و قابل قدر تلقی شود ،ولی شیوه
اجراآت فعلی آن پر از شک و ابهام است .در قدم اول در نظر
نگرفتن پس منظر قانونی ،در قبال عملکرد اشرف غنی این
گمانه را که گویا ایشان اول اجراآت میکند بعدا ً قانوناش را
میسازد ،تقویت میکند .چنانچه که اول حکومت وحدت ملی
را با رقیب سیاسیاش ساخت و دو سال بعد ممکن با تدویر لویه
جرگه قانون اساسی را تغیر خواهد .در ضمن ،از لحاظ اصولی
امکانات نظارت و بررسی اجراآت و تخطیهای کمیسیون
تدارکات که رئیس جمهور در راس آن باشد از طرف اداراه
کنترول و تفتیش ،اداره مبارزه با فساد و سایر ادارات ذیربط
موجه نیست ،چون رئیس جمهور در راس هر سه قواه قرار دارد
و از لحاظ اداری مامور از کارکرد آمر بررسی کرده نمیتواند،
که این خود یک خالی اصولی و عملکرد فراقانونی رئیس
جمهور را به نمایش گذاشته و خطر افزایش فساد نامرئی را در
این کمیسیون بیشتر میسازد .هم چنان عدم شفایت در اطالع
رسانی و ارائه ارقام کلی و نامشخص در تضاد با اصول مبارزه با
فساد بوده و بیشتر عوام فریبانه تلقی خواهد شد.
پس بهتر بود چنین اقدام مهم با ایجاد یک سیستم و میکانیزم
اصولی و شفاف شروع به فعالیت مینمود تا اقدامی در راستای
ایجاد شفافیت و بهبود امور تدارکات محسوب میشد ،نه
عوام فریبی و پیچیده ساختن پروسه تدارکات و گسترش فساد
مخفی در الیههای اقتصاد ملی کشور.

در خاتمه میتوان به این نتیجه دست یافت
که ماهیت این عملکرد میتواند مثمر و
قابل قدر تلقی شود ،ولی شیوه اجراآت فعلی
آن پر از شک و ابهام است .در قدم اول
در نظر نگرفتن پس منظر قانونی ،در قبال
عملکرد اشرف غنی این گمانه را که گویا
ایشان اول اجراآت میکند بعدا ً قانوناش
را میسازد ،تقویت میکند .چنانچه که اول
حکومت وحدت ملی را با رقیب سیاسیاش
ساخت و دو سال بعد ممکن با تدویر لویه
جرگه قانون اساسی را تغیر خواهد .در
ضمن ،از لحاظ اصولی امکانات نظارت و
بررسی اجراآت و تخطیهای کمیسیون
تدارکات که رئیس جمهور در راس آن باشد
از طرف اداراه کنترول و تفتیش ،اداره مبارزه
با فساد و سایر ادارات ذیربط موجه نیست،
چون رئیس جمهور در راس هر سه قواه
قرار دارد و از لحاظ اداری مامور از کارکرد
آمر بررسی کرده نمیتواند ،که این خود یک
خالی اصولی و عملکرد فراقانونی رئیس
جمهور را به نمایش گذاشته و خطر افزایش
فساد نامرئی را در این کمیسیون بیشتر
میسازد .هم چنان عدم شفایت در اطالع
رسانی و ارائه ارقام کلی و نامشخص در
تضاد با اصول مبارزه با فساد بوده و بیشتر
عوام فریبانه تلقی خواهد شد.

یکی از دالیلی که ما انسانها نسبت به دیگر حیوانات برتری داریم،
این است که ما در زندگی خود خطوط رسخ داریم .مثالً من شخصاً قسم
خورده ام که در ماه مبارک رمضان هر کسی که در فیس بوک عکس
آشک بگذارد ،او را الیک نکنم .خط رسخ من است .همینطور هر کسی
ممکن است برای خودش یک خط رسخ داشته باشد .رعایت خط رسخ
دیگران ،نشانی از بزرگی و حرمت خود ماست .احرتام کنید ،تا احرتام
شوید .این اصل طبیعی است.
گفتم که هرکسی از خود یک خط رسخ دارد .به طور مثال شام به
رسخیهای ذیل فرو شوید:
فرض کنید شام رسباز اردوی ملی هستید و در کندک هوایی ،فرقهی
 09کار میکنید .کار تان سخت است ،هرجایی که حکومت تعطیل شد،
شام باید دوباره چاالنش کنید .شام متوجه میشوید که قوماندان تان
بسیار بدمغز است .هیچ همرایش حرف زده منیشود .یادتان میآید که
دو سال پیش ،قوماندان صاحب بسیار چرس قوی زده بود ،شلوارش را
چپه پوشیده بود و شام به خاطریکه آبرویش نرود ،به او گفته بودید که
قوماندان صاحب! پتلون تان را بدهید بشویم .میخواستید متوجهش
کنید ،نشد .یک سیلی محکم زد و خیلی راحت دو ماه معاش تان را نداد.
حاال میفهمید که بگذار قوماندان هر عسلی را که نوش جان میکند،
بکند .برای تان خط رسخ شده .عبور از این خط ،تاوان دارد .حتی یک
بار یکی از رسبازان کندک هوایی ماخام پخیر افغانستان ،از قوماندانش
خواست که اگر ممکن است به کیفیت غذای ما توجه کنید! میدانید چه
شد؟! به غیرت قوماندان برخورد ،گفت تو ارسار نظامی را فاش میکنی.
بردندش سارنوالی ،از وظیفه منفکش کرد .یعنی از حاال به بعد ،حرف
زدن در مورد دزدیهای قوماندانهای وزارت دفاع هم خط رسخ است.
هرکسی از این خط عبور کند ،سارنوالی حق دارد او را از متام زندگی
ناامید کند( .خدا میداند فرهنگ پسندیدهی اختالس تا کجای وزارت
دفاع فرو کرده؟! اگر پسندیده نبود ،بعید بود ما مردمان پسندیدهپسند،
آن را این قدر دنبال و تقویت بکنیم)
خدا را خوش نیاید اگر از رسباز اردو بگوییم اما احرتام رییس جمهور را
نداشته باشیم .چند ماه قبل ،برادران بعضی از برادران دیگر لطف کردند
 31مسافر را از موتر پیاده کرده باخود برده و آنها را گروگان گرفتند.
چند ماه بعد 19 ،نفرش آزاد شد و بقیه هنوز هم در اسارت به رس میبرند.
چند هفته قبل باز هامن برادران  4نفر دیگر را بردند که شامل یک خانم،
یک دخرتخانم و یک بچه هم میشود .البته از گروگان گرفنت این چهار
نفر ،هنوز هشت ماه منیگذرد .چند هفته قبل خرب حملهی کوچیها بر
بهسود شنیده شد .مثل سال قبل به آتش زدن منازل و کشنت مردم
بیگناه پرداختند .مردم علیه کوچیها برخاستند و پنج کوچی را گروگان
گرفتند .رییس جمهور تا شنید که پنج کوچی گروگان گرفته شده ،خط
رسخش را مشخص کرد .او گفت گروگانگیری برای من خط رسخ
است .لطفاً کنرتل اعصاب خود را در دست بگیرید و اجازه ندهید که در
ذهن تان سوال خلق شود .چون هر سوالی که خلق شود ،بیجاست.
ارشف غنی همین است .متفکر! قاطع! رییس جمهور! صاحب و مخرتع
هرن ههههههههههه!
حتی ممکن است چند روز بعد لوی سارنوالی اعالم کند که فالنیها که
قبالً دزدان کابلبانک بودند ،قروض شان را پرداخت کرده و آزاد شدند.
بعد مشخص شود که نه بابا! یک افغانی هم پرداخت نکرده ،دولت
زورش به آنها نرسیده .یعنی خط رسخ ثابت نیست .تصفیهی عادالنه و
قانونی حساب کابلبانک که تا حاال خط رسخ لوی سارنوالی بود ،ممکن
دیگر خط رسخ نباشد .همه چیز ممکن است .حتی ممکن است اعصاب
وزیر دفاع خراب شود و به حساب متام قوماندانهای که از نان و لباس
رسبازان اردو دزدی میکرده ،برسد .البته در این قسمت جا دارد که
بگویم :شرت در خواب بیند پنبه دانه /گهی لُپ لُپ خورد گه دانه دانه!
اینگونه است که خط رسخ از دست ما آدمها بسیار به تکلیف است .یکی
اگر بینی برادرزاده اش خون شود ،خط رسخ است اما دیگری اگر کل
خاندانش در قطار مرحومین قرار بگیرد ،حتی ُچرتش هم خراب منیشود.
رشنوشت مفتضحی دارد این خط رسخ! متنا میکنم خود را با آن درگیر
نکنید ،بهرت است دنبال خطوط خاکسرتی بگردید .خطوط خاکسرتی
میگوید که رس خزانه بنشین ،آنقدر بخور که عاروق بزنی دالر باد شود!
باد روده ات برود ،یکی از بانکهای حریف ورشکست شود .رسفه کنی،
نصف شامل را داعش بگیرد .بخیزی ،هفده ولسوالی را طالب بگیرد.
بنشینی ،یک ماه طول بکشد تا امریکاییها آن را رمزگشایی کند .یک
کلمه حرف بزنی 350 ،عدد فاروق وردک از پوهنتون فارغ شود .خنده
کنی ،آمار بیکاران به  88درصد برسد .گریه کنی ،نظام سقوط کند .من
که شخصاً عاشق خط خاکسرتی ام!
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مقدمهای کوتاه بر فمینیسم
(Feminism: A Very Short
)Introduction
نویسنده :مارگارت والترز
انتشارات :آکسفورد
مترجم :معصومه عرفانی
بخش چهل و هفتم و پایانی

افغانستان 2015؛ هند باید خود را
از پیچیدگی استراتژیک دور نگهدارد
سخن پایانی2-
در همین حال ،لین سگال در پایان کتاب «چرا
فمنیسم؟ ( ،»)1999با هیجان بیان میکند که
هنوز مهمترین هدف جنبش درک نشده است:
«جهانی که جای بهتری نه تنها برای تعدادی
زنان ،بلکه برای تمام زنان است ،با آنچه من
دیدگاه فمنیستی سوسیالیست مینامم ،به
مراتب جای بهتری برای مردان و پسران نیز
خواهد بود».
تاریخ طوالنی و گاهی کامال مبتکرانۀ فمنیسم،
به سادگی به فراموشی سپرده شده است .آغاز
«موج دوم» فمنیسم در اواخر دهۀ ،1960
حداقل در آن زمان ،غیر منتظره ،متعجب
کننده و هیجان آور بود .تمایز بزرگ در
طول سالهای پس از آن در شیوهای بود که
زنان غربی بیشتر نسبت به دیگر دیدگاههای
فمنیستی– نه تنها در اروپا ،بلکه در سراسر
جهان ،-آگاهی یافته بودند و میتوانیم امیدوار
باشیم تمام ایدههای گرانقدر و یقین ما را به
چالش کشیده و احساس خودشیفتگی که
ممکن است ما (زنان غربی) در خود پرورانده
باشیم را از بنیاد ویران کند.
در این آگاهی گسترده فاکتورهایی تاثیرگذار
بوده است .توسعۀ تکنولوژی مسلما نقش
مهمی دارد :برای مثال ،اکنون فمنیستهای
سراسر جهان میتوانند به سرعت و به گونهای
مؤثر با هم در تماس باشند ،تجربه و دانش
خود را از طریق اینترنت ،با تعداد زیادی به
اشتراک بگذارند .فمنیستهای آکادمیک در
این زمینه جایگاه مهمی دارند .تعداد زیادی
از دانشگاهها ،در بیشتر کشورهای غربی،
دورههای «مطالعات زنان» ،به ویژه در مورد
فمنیسم ،برگزار میکنند .تحقیقات آکادمیک
بینشی ارزشمند در رابطه با زندگی زنان در
زمانهای گذشته و در فرهنگهای دیگر ،به
ما ارائه کرده است که ما را به اندیشیدن در
مورد تفاوتها و نیز انگیزههای مشترک دعوت
میکند .تزهای آکادمیک ،مقاالت ،متنها
و همچنین کنفرانسهای علمی ،راهی برای
انتشار اطالعات بااهمیتی راجع به فمنیسم در
سراسر جهان هستند.
اما احتماال کمبودهایی هم وجود دارد که
اغلب نه تنها مورد اشاره قرار نمیگیرد بلکه حتا
شناسایی نمیشود .من اغلب نظر ربکا وست را
که در ابتدای کتاب ذکر کردم به یاد میآورم:
«من ،شخصا هرگز نتوانستم بفهمم فمنیسم
چیست .فقط میدانم هرزمان عقیدهای را بیان
میکنم که مرا از یک زن روسپی یا خدمتکار
متمایز میکند ،مردم مرا فمنیست مینامند».
تمام دیدگاههای فمنیستی در گذشته ،همراه با
احساس هیجانی از گناه یا خطر همراه بود؛ از
پیشگام بودن ،از به چالش کشیدن سنتها .به
عالوه ،احتماال در این اواخر ،اشتیاقی در مورد
کشف دوبارۀ گذشتههایمان ،اما همچنین– و
بنابراین -از دوباره اختراع شدن چیزی ،وجود
دارد .در اواخر دهههای  ،1960و ،1970

جنبش رهایی زنان سرشار از اشتیاق و هیجان
بود .ما احساس کردیم که میتوانیم «دوباره از
نو بسازیم» ،که هم گذشته و هم زمان حال را
مورد وارسی قرار میدهیم ،خود را به چیزی
جدید ،متفاوت و ماجراجویانه متعهد میکنیم.
اما دخترانی که اخیرا با آنها گفتوگو کردهام
هرگز تجربۀ مشابهی نداشتند .به نظر میآید
آنها به فمنیسم بیعالقه باشند ،بخشی به این
دلیل که آن را به سادگی یک موضوع درسی
میدانند –چیزی که نیازی به کشف آن ندارند
بلکه به خوردشان داده میشود -و بنابراین ،با
کمال احترام ،مالل آور است (البته به استثنای
زنان بلندپرواز و موفقی که احتماال خودشان
الهامی برای کارهای آکادمیک هستند).
فمنیسم همه چیز را آماده در اختیار نسل
جوانتر زنان گذاشته است ،بنابراین احتماال
طبیعی و حتا مناسب است که آنها میلی پنهان
به این دارند که فمنیسم را از لحاظ سیاسی
«نادرست» بدانند .حداقل عدم پذیرش فمنیسم
آکادمیک ،یکی از شیوهها برای پیش روی
است .بازسازی فمنیسم با تجربیات خودشان،
در دراز مدت میتواند مسالهای متفاوت را
اثبات کند.
اما دشواری دیگر –که از نظر من اهمیت
اساسی دارد ،-این است که فمنیسم آکادمیک
زبانی را توسعه داده که تنها برای حلقهای از
کسانی که آن را خلق کرده اند قابل فهم است.
بسیاری از زنان احساس میکنند خاموش شده
اند یا احساس بیگانگی میکنند .البته این
تنها در مورد فمنیسم صدق نمیکند .امروز
صبح ،روزنامهای را باز کردم و با حملهای
توسط روزنامه نگاری به نام رابرت فیسک بر
آنچه او زبانی «مضحک» و حتا «زهرآلود»
میخواند که اغلب توسط دانشگاهیان و حتا
سیاستمداران استفاده میشود ،مواجه شدم.
«استادان دانشگاه در برقراری ارتباط با یکدیگر
عالی هستند اما در گفتوگو با اکثریت افراد
(غیر آکادمیک) ،مثل کسانی که لباسهای
آنها را از خشکشویی میآورند ،پاک کارها
و آشپزشان ،امیدی به آنها نیست ».به راحتی
میتوان این انتقاد را علیه وضعیت فمنیسم
آکادمیک نیز استفاده کرد.
نکتهای که فیک ذکر میکند را ما با قبول
عواقبش نادیده میگیریم .فمنیسم برای اینکه
بتواند زنده و رو به رشد باشد ،مجبور است
آغاز کند به بازسازی سکان حرکتش –که در
اینجا نه تنها به معنای یافتن موضوعات جدید
بلکه یک زبان جدید است .با تمام اینها ،من
هنوز ایمان دارم که فمنیسم ما را شگفت زده
خواهد کرد ،خود را احتماال به گونهای غیر قابل
پیش بینی و در زمینههایی که ما به ندرت راجع
به آن اندیشیدیم ،بازسازی میکند .تقریبا مسلم
است که این اتفاق خارج از دنیای آکادمیک
پیش خواهد و احتماال –با امیدواری ،-ما را به
شیوههایی که ما هنوز حتا تصوری اجمالی از
آن نداریم ،به چالش میکشد.

افغانستان در سال  2015پیچیدگی استراتژیکیای تجربه
را میکند که هند نه از نگاه سیاسی ،نه از نگاه استراتژیکی
و نه از نگاه نظامی مجهز و آمادهی رقابت با منافع روسیه-
چین-پاکستان نیست .منافع این کشورها در افغانستان با
وجود تناقضهای ذاتی و روبرو شدنِ در حال گسترش
افغانستان با گروه دولت اسالمی ،به شکل فزایندهای از
نگاه استراتژیکی یکسان شدهاند.
در کنار پیوندهای تاریخی همگرایی افغانستان و هند
در رابطه به بلندپروازیهای نگرانکنندهی پاکستان برای
داشتن کنترل سیاسی و نظامی بر افغانستان ،مسلم است
که در یک افغانستان باثبات و امن ،هند منافع امنیت ملی
بزرگ و مشروع دارد .اما با به قدرت رسیدن غنی در
کابل ،تصویر افغانستان برای هند در سال  2015به شکل
عجیبی تغییر کردهاست.
در نخستین اقداماتش پس از رسیدن به ریاست
جمهوری ،غنی هند را از محاسبههای امنیتی افغانستان
کنار زد و به جای آن اوضاع را به نفع پاکستان و چین تغییر
داد .خواهش زبونانهی او از رییس ارتش پاکستان در
جریان دیدارش از اسالم آباد ،در خور شأن رییس دولت
افغانستان نبود .به دنبال آن ،او قرارداد خرید اسلحه با هند
را لغو کرد و افسران ارتش ملی افغانستان را برای سپری
کردن دورهی آموزش شان به پاکستان فرستاد .او به این
اقدامات بسنده نکرد و اعالم کرد که استخبارات افغانستان
باید با استخبارات پاکستان،آیاسآی ،همکاری کند.
اکنون باید واضح شود که تا آنجایی که به هند ربط
میگیرد ،در کابل باد به کدام سو میوزد؟ آیا تأسیسات
دپلوماتیک و نهادهای استخباراتی هند آماده بودند
که با چنین سرانجامی در افغانستان مواجه شوند؟ یا
سیاستگذاری هند در قبال افغانستان قربانی انتقال
قدرت در دهلی شد؟
واقعیت عریان اما این است که هند در سال  2015از
نگاه فرمولبندیها و تعیین گزینههای سیاستگذاری،
برای افغانستانی که پس از  14سال حضور امریکاییها
با خالی قریبالوقوع استراتژیک روبرو بود ،آماده
نبود .پس از  14سال حضور امریکاییها در افغانستان،
دستآوردها هنوز هم شکنندهاند و آیند ه نامعلوم است.
هند از نگاه سیاسی ،استراتژیکی و نظامی آماده نیست
تا آنچه را که قرار است در افغانستان اتفاق بیفتد مانند
گذشته به نفعش تغییر دهد .به بیان سادهتر ،در سال 2015
مانور پاکستان قویتر از هند بوده است .هند با ترغیب
چین و سپس چین با ترغیب روسیه ،تصمیم گرفتهاند
که خالی استراتژیک پس از خروج ایاالت متحده را
در افغانستان پر کنند .ایالت متحده تمایل زیادی ندارد
که برای مدت زیاد ،باری را که از ناحیهی افغانستان بر
شانهاش گذاشته میشود ،حمل کند .در واقع ،حلقههای
استراتژیک امریکا مدتی به این نظر بودند که برای آوردن
ثبات به افغانستان ،چین باید در این کشور دخیل شود.
به جز از استفادهی نیابتی از نظامیان پاکستان ،تا هنوز
روشن نیست که چین برای آوردن ثبات به افغانستان چه
اهرمهایی دارد .آیا میتوانیم تصور کنیم که ارتش چین
مستقیما در افغانستان دخالت کند؟
پاسخ این پرسشها باید نهادهای سیاستگذاری هند را
وادار به تغییر موضع شان نسبت به چین ،روسیه و ایاالت
متحده سازد .برای پاکستان که محور اصلی این پیچیدگی
استراتژیکی در افغانستان است ،نیاز به سیاستگذاری
جداگان ه است .پالیسی هند در شبهقارهی هند باید متمرکز
بر به حاشی هراندن پاکستان در سیاستهای منطقهای
باشد.

نویسنده :داکرت سبهاش کاپیال
برگردان:جواد زاولستانی
منبعEurasia review :

این نکته نباید ناگفته بماند که چین و
روسیه ،در آیندهی درازمدت افغانستان،
چیزهای زیادی برای باختن ندارند؛ آنان
تا آن حد در این کشور سرمایهگذاری
خواهند کرد که ریختوپاشهای گروههای
تروریست جهادی را از نزدیک شدن به
حوالی روسیه و ایالت سینکیانگ چین دور
نگهدارند .نمیتوان انتظار داشت که آنان به
خاطر این اهداف کوچک و محدود ،به مثابه
تعیینکنندهی آیندهی درازمدت افغانستان
ظاهر شوند.
بنابراین ،افغانستان در سال  2015ابهام و
پیچیدگیای استراتژیک را در پیشرو دارد
که با وجود اتحاد سه گانهی روسیه-چین-
پاکستان برای پر کردن خالی استراتژیک
در افغانستان ،امنیت و ثبات در افق آن
ناپیداست.
از نگاه استراتژیک ،به جز دخیل کردن ایران برای
طرح سیاست همنوا برای دفع پاکستان از افغانستان،
هند گزینهی استراتژیک دیگر ندارد .حکومت حزب
کانگرس هند ،زیر فشارهای ایاالت متحده در رابطه
به مسئلهی هستهای ایران ،علیه این کشور رای داد و
اینگونه ایران را از خود رنجاند .برعالوهی آن ،با توجه
به روابط نزدیک ایران با روسیه و چین ،به دلیل الزامات
جغرافیایی-سیاسی ،احتمال اینکه ایران بر خالف منافع
جدید روسیه-چین گام بردارد ،از نظر دور است.
به دلیل دوری جغرافیایی هند از افغانستان و ایجاد نکردن
ظرفیتهای قابل توجه دخالت نظامی در منطقه ،هند
از نگاه نظامی نمیتواند در افغانستان مداخله کند .اگر
حکومت پیشین هند در ملل متحد خالف ایران رای
نمیداد و زمینههای همکاری را در افغانستان تضعیف
نمیکرد ،در صورت بستن همکاری استراتژیک هند-
ایران ،این گزینه میتوانست جدی و ممکن باشد.
ی تازهای که در افغانستان به میان آمده ،رقابت
پیچیدگ 
خشونتبار طالبان با گروه تروریستی دولت اسالمی
(داعش) است .طالبان کامال از طرف آیاسآی حمایت
میشوند و سربازگیری گروه تروریستی دولت اسالمی
نیز در این کشور در حال افزایش است .گروه تروریستی
دولت اسالمی این ظرفیت را دارد که اسالمگرایان جهادی
را به نیروی قوی تبدیل کند و در محدودهی داخلی آن،
تهدید جدی را برای افغانستان به میان آورد .تهدید گروه
دولت اسالمی تا حدیست که طالبان اعالم کرده است
که داعش نباید در افغانستان دخالت کند و بگذارد جهاد
اسالمگرایان این کشور توسط طالبان رهبری گردد.
اگر گروه دولت اسالمی با جذب گروههای اسالمگرا
بتواند طالبان را در امور داخلی افغانستان تحت الشعاع
خود قرار دهد ،سناریوی جالبی ایجاد خواهد شد .نباید
فراموش کنیم که گزارشهای قوی وجود دارد که گروه
دولت اسالمی در خاور میانه توسط عربستان سعودی
و ترکیه حمایت میشود .تا آنجایی که به طالبان ربط
میگیرد ،واقعیت این است که این گروه آلهی دست
پاکستان است و پیش از  ،2001تنها چین و امارات
متحدهی عربی با این گروه تماسهای رسمی داشت.

اکنون نیز گفته میتوانیم که چین این گروه را زیر نظر
دارد و گفتوگوهای آنان را با مقامها و گروههای سیاسی
افغانستان زمینهسازی میکند.
این نکته نباید ناگفته بماند که چین و روسیه ،در آیندهی
درازمدت افغانستان ،چیزهای زیادی برای باختن ندارند؛
آنان تا آن حد در این کشور سرمایهگذاری خواهند کرد
که ریختوپاشهای گروههای تروریست جهادی را از
نزدیک شدن به حوالی روسیه و ایالت سینکیانگ چین
دور نگهدارند .نمیتوان انتظار داشت که آنان به خاطر
این اهداف کوچک و محدود ،به مثابه تعیینکنندهی
آیندهی درازمدت افغانستان ظاهر شوند.
بنابراین ،افغانستان در سال  2015ابهام و پیچیدگیای
استراتژیک را در پیشرو دارد که با وجود اتحاد سه گانهی
روسیه-چین-پاکستان برای پر کردن خالی استراتژیک در
افغانستان ،امنیت و ثبات در افق آن ناپیداست.
افغانستان مشهور به «گورستان امپراتوری» هاست .نخست
روسیه و سپس امریکا ،در این کشور با چنین سرنوشت
مواجه شدند .حاال بگذاریم که چین نیز با همین سرنوشت
مواجه شود .چرا هند خود را به خطر اندازد؟ رویدادهای
آینده خود بخود طوری خود را آشکار خواهند کرد که
ایاالت متحده بدون در نظرداشت چین-روسیه-پاکستان،
تالش خواهد کرد که هند را قناعت دهد تا با این کشور
برای آوردن امنیت و ثبات در افغانستان همگام شود .در
دورهی پیشرو که هند در افغانستان نقش جدی نخواهد
داشت ،سیاستگذاریهای این کشور در قبال افغانستان
باید به صورت جدی بررسی و بازبینی گردد و مطالع ه
شود که در کجا از چه گزینههایی باید استفاده شود.
هند باید به صورت جدی فکر کند که در
سیاستگذاریهایش در رابطه به افغانستان در آینده،
دپلوماسی «قدرت نرم» چندان جایگاهی نخواهد داشت.
برای نیرومند کردن پالیسیهای هند در قبال افغانستان،
کمی «قدرت سخت» نیز نیاز خواهد بود.
سرانجام اینکه ،ارزیابی اصلی این است که هند خود را
از پیچیدگیهای استراتژیک افغانستان در سال  2015دور
نگهدارد و بگذارد که روسیه یک بار دیگر و چین برای
نخستینبار ،اقبال شان را برای بازکردن این پیچیدگیها
بیازمایند .برعالوه ،هند به هیچ ابتکار منطقهای دربارهی
افغانستان که توسط روسیه و چین تمویل و حمایت شود،
نباید بپیوندد .چون پیوستن هند ،سبب احترام و اعتبار
بیشتر به آنان خواهد شد.

هند باید به صورت جدی فکر کند که در
سیاستگذاریهایش در رابطه به افغانستان
در آینده ،دپلوماسی «قدرت نرم» چندان
جایگاهی نخواهد داشت .برای نیرومند
کردن پالیسیهای هند در قبال افغانستان،
کمی «قدرت سخت» نیز نیاز خواهد بود.
سرانجام اینکه ،ارزیابی اصلی این است
که هند خود را از پیچیدگیهای استراتژیک
افغانستان در سال  2015دور نگهدارد و
بگذارد که روسیه یک بار دیگر و چین برای
نخستینبار ،اقبال شان را برای بازکردن
این پیچیدگیها بیازمایند .برعالوه ،هند به
هیچ ابتکار منطقهای دربارهی افغانستان
که توسط روسیه و چین تمویل و حمایت
شود ،نباید بپیوندد .چون پیوستن هند،
سبب احترام و اعتبار بیشتر به آنان خواهد
شد.
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انتصاب دومین والی زن
و احتمال واکنش شدید سیاسی

عاقبت گرگزاده
گرگ شود؟
بسمالله محبت

منبع :نیویارک تایمز
نویسنده :مجیب مشعل
برگردان :حمید مهدوی

اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان روز یک شنبه
دومین والی زن را انتخاب کرد؛ چیزی که توسط
فعاالن اصالح طلب استقبال شد .هرچند نخستین والی
زن را که او انتخاب کرده است هنوز به دلیل مخالفت
های شدید و تظاهرات ها قدرت را به والیت نرفته
است.
در حال حاضر نشانههایی وجود دارد که سیما
جوینده ،دومین والی زن که قرار است در والیت غور
در مرکز افغانستان و یکی از فقیرترین مناطق کشور،
خدمت کند با بسیاری از چالشهای مشابه مواجه
خواهد شد .جوینده 43 ،ساله ،عضو پیشین پارلمان
و مادر نه فرزند ،گفت که برای رهبری این والیت به
خوبی آماده است .وی گفت« :این برای من امر تازه
ای نیست« ».به عنوان نماینده پیشین آنها ،من به این
والیت سفر کردم و با درد مردمم آشنا هستم .این امر
صرف مسئولیتهایم را چند برابر میکند ».با این حال،
باشندگان و بزرگان غور ،جامعه قبیلهای که طالبان و
صدها ملیشه وفادار به زورمندان محلی در آن نفوذ
دارند ،عدم اطمینان شان را ابراز کردند.
عبدالبصیر قادری ،یک بزرگ محلی گفت« :فکر
نمیکنم که انتصاب یک والی زن برای غور موثر
باشد« ».این جامعه یک جامعه قبیلهای و غور یک
والیت ناامن است که با تهدیدات دشمن مواجه
است .یک والی زن به سختی جلسات نظامی و امنیتی
را رهبری خواهد کرد ».محمد مهدوی ،یک عضو
شورای والیتی این والیت گفت که خوش بین نیست:
«اوضاع اینجا شکننده است و یک زن نمیتواند در
سرکوب دشمن یک نقش فعال نظامی ایفا کند».
همزمان با مطرح شدن این بحث ،معصومه مرادی که
توسط غنی به عنوان والی دایکندی تعیین شده است
در کابل گیر مانده است؛ چون معترضان مرتبط با
زورمندان در دایکندی تحصن کرده اند و مانع رفتن
او به دفتر میشوند.
افزایش تعداد نمایندگان زنان در حکومت یکی از
اهداف عمدهی غنی بوده است .او سه زن را به عنوان
وزیر در کابینه و یک قاضی زن را در دادگاه عالی
انتصاب کرده است و وعده داده است که زنان بیشتری
را به عنوان والی و سفیر انتخاب کند .در مقایسه با
حامد کرزی ،رییس جمهور پیش از غنی که حبیبه
سرابی تنها والی زن در حکومتش بود ،بسیاریها این
انتصاب را تفاوت اندک حکومت غنی با حکومت
کرزی میدانند .سرابی که اکنون مشاور عبدالله
عبدالله ،رییس اجراییه است گفت« :تعهد حکومت
فعلی بهتر است ».سرابی گفت که رییس جمهور و

رییس اجراییه «وعده داده اند سه زن را به عنوان والی
انتخاب کنند« ».اما انتخاب باید بسیار محتاطانه باشد
چون زنان آسیب پذیر اند».
جوینده اظهار تاسف کرد که انتصاب او زمانی
صورت میگیرد که کمکهای بین المللی کاهش
یافته است و «دولت از لحاظ اقتصادی با دشواریها
مواجه است ».وی گفت که برآورده کردن نیازهای
مردم در والیت محرومی ماند غور که نرخ سواد در
آن  21درصد است ،دشوار خواهد بود .وی گفت:
«کاش والی والیتی انتخاب میشدم که اگر مشکالت
امنیتی میداشت؛ اما در بخش توسعه بهتر میبود یا
اگر مشکالت توسعهای میداشت ،از لحاظ اجتماعی
در وضع بهتری قرار میداشت« ».متاسفانه ،غور در
تمام این بخشها مشکل دارد .اما ما با واقعیت توافق
خواهیم کرد و تالش خواهیم کرد با [منابع] کمی که
در اختیار ما قرار میگیرد شفاف باشیم و مطمئین
شویم که هرکسی خودش را بخشی از حکومت
احساس میکند».
والیها که تمام فعالیتهای ملکی و نظامی تمام 34
والیت افغانستان را کنترول میکنند ،حد اقل از لحاظ
قانونی ،از قدرت و حمایت قابل توجهی برخوردارند.
با این حال ،در کشوری که جنگ ساالران و زورمندان
اغلب در برابر نهادها مسئولیتی نمیپذیرند ،یک
والی باید میان برخوردهای نیروهای محلی مانور
بدهد .چیزی که روی انتصاب مرادی اتفاق میافتد،
نمونهای از آن است .زورمندان در والیت و رهبران
سیاسی هرکدام میخواهند متحد خودشان والی
شوند .تظاهرات مشابهی علیه انتصاب والی جدید
والیت بامیان که یک مرد است نیز وجود داشته است؛
چیزی که نشان میدهد که مرادی به همان اندازهای
که قربانی تبعیض جنسی است قربانی برخورد منافع
سیاسی نیز بوده است .حاجی غیرت جواهری ،یک
عضو شورای والیتی دایکندی گفت« :مردم عادی
از تصمیم حکومت مبنی بر انتصاب یک والی زن
خوشند و کامال از این تصمیم حمایت میکنند« ».با
این حال ،یک سری مسایلی مرتبط با رهبران سیاسی
در اینجا وجود دارد که مانع او میشود».
یک مقام ارشد در کابل گفت که «گفتوگوهایی با
جناحهای مختلف در این والیت ادامه دارد ».این
مقام که نخواست از او نام برده شود ،اضافه کرد:
«حکومت از تصمیمش عدول نمیکند؛ چون این
کار به الگو و سنت اشتباه تبدیل میشود ».جواهری
گفت که نزدیک به  100تن از فعاالن روز یک شنبه
به قوماندانی امنیه دایکندی رفتند و از قوماندان امنیه
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ویراستار :الیاس نو اندیش
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ايميلdailyetilaatroz@gmail.com :
آدرس :کابل ،کارته سه ،سرک دهم
قیمت 10 :افغانی
شماره تماس0789645160:
مسئول توزیع :روح اهلل مرادی 0792919322 / 0776940454

والیها که تمام فعالیتهای ملکی
و نظامی تمام  34والیت افغانستان
را کنترول میکنند ،حد اقل از
لحاظ قانونی ،از قدرت و حمایت
قابل توجهی برخوردارند .با این
حال ،در کشوری که جنگ ساالران
و زورمندان اغلب در برابر نهادها
مسئولیتی نمیپذیرند ،یک والی
باید میان برخوردهای نیروهای
محلی مانور بدهد .چیزی که
روی انتصاب مرادی اتفاق
میافتد ،نمونهای از آن است.
زورمندان در والیت و رهبران
سیاسی هرکدام میخواهند متحد
خودشان والی شوند .تظاهرات
مشابهی علیه انتصاب والی جدید
والیت بامیان که یک مرد است
نیز وجود داشته است؛ چیزی که
نشان میدهد که مرادی به همان
اندازهای که قربانی تبعیض
جنسی است قربانی برخورد
منافع سیاسی نیز بوده است.
حاجی غیرت جواهری ،یک عضو
شورای والیتی دایکندی گفت:
«مردم عادی از تصمیم حکومت
مبنی بر انتصاب یک والی زن
خوشند و کامال از این تصمیم
حمایت میکنند« ».با این حال ،یک
سری مسایلی مرتبط با رهبران
سیاسی در اینجا وجود دارد که
مانع او میشود».

خواستند که معترضان را پراکنده کند تا مرادی بتواند
آغاز به کار کند .سپس ،آنها به معترضان التماس
کردند و گفتند که «بگذارید [مرادی] والی شود تا
ثابت کند که میتواند در دایکندی تغییرات بیاورد»
و گفتند که اگر نتوانست این کار را انجام بدهد،
میتوانید علیه او بایستید .وی گفت« :اما معترضان به
ما هیچ پاسخ مثبت ندادند و از ما دعوت کردند در
اعتراض با آنها بپیوندیم».
در یک رویداد جداگانه ،ظفر هاشمی ،معاون
سخنگوی غنی روز یکشنبه گفت که اکنون دولت
اسالمی در والیت شرقی ننگرهار ،والیت غربی
فراه و والیت جنوبی هلمند فعال اند .وی گفت که
حکومت مصمم است این ملیشههای را بیرون براند و
عملیاتهایی را علیه آنها راه اندازی کرده است.
طالبان که در جریان نزدیک به چهارده سال گذشته
با حکومت در جنگ بوده اند و در این سه والیت
فعال اند ،به دولت اسالمی هشدار داده است از کشور
خارج شود .هردو گروه حکومت اسالمی میخواهند؛
اما طالبان خالفت خودخوانده رقیبش را نمیپذیرد.

شما اگر جای اشرف غنی میبودید ،در جنجال میان کوچیها و مردم محل در بهسود والیت
میدانوردک ،از کدام طرف حمایت میکردید؟
در جریان انتخابات ریاست جمهوری بودند کسانی که گول طرحها و برنامههای فریبندۀ او را
خوردند و در حمایت از او گلو پاره کردند و داد از شکستن زندان سیاسی «افغانستان مرکزی» و
«حل بنیادی» مسئلهی کوچیها و هزارهها زدند .اما عدهای دیگر همچنان بر اینکه اشرف غنی
یک فاشیست تمامعیار است ،پافشاری داشتند و کسانی را که در حمایت از او سخن میراندند
و مینوشتند ،محکوم میکردند.
اکنون که دوباره فصل تعرض کوچیها بر مناطق هزارهها فرارسیده است ،اشرف غنی همچنان به
نفع برادران کوچیاش حکم میراند و کسانی که در حمایت از او گلو پاره کرده بودند ،همچنان
خاموش اند یا برای رفتن به بامیان و ...لحظهشماری میکنند .نه از طرح حل مسئلهی کوچی و
دهنشین خبری است و نه شکستن زندان سیاسی هزارستان.
از سوی دیگر ،عبدالله عبدالله ،رییس اجرایی حکومت وحدت ملی به عنوان کسی که بیش از
 70درصد رای مردم هزاره را در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از آن خود کرد ،نیز در
این باره خاموشی اختیار کرده و دم بر نمیآورد .آقای عبدالله تعهداتی به جامعهی هزاره دارد که
باید پای آنها بایستد ،ورنه روزی خواهد رسید که او باز هم به رای یا حمایت هزارهها نیازمند
شود.
در خبرنامهای که روز دوشنبه از سوی ارگ ریاست جمهوری نشر شد ،چند نکته دربارهی جنجال
کوچیها و هزارهها در بهسود میدانوردک قابل تأمل است:
یکم :رییس جمهور گفته که گروگانگیری برای او قابل تحمل نیست و دستور(!) داده که پنج
گروگان کوچی به زودی آزاد شود .گروگانگیری از زمستان سال گذشته آغاز شد 31 .مسافر
هزاره ،فقط به دلیل هویت قومیشان ،از ولسوالی شاهجوی والیت زابل ربوده شدند .این
ربودهشدهها بیش از دو ماه در بند برادران آقای غنی ماندند و او تا زمان آزادی  19تن از آنها،
هیچ واکنشی از خود نشان نداد و به گفتۀ خودش ،سر در الک «سکوت استراتژیک»ِ مرگبارش
برد .آقای غنی هیچوقت دستور نداد که این  31نفر «باید» آزاد شوند .همچنان او تا هنوز سکوتش
را دربارهی آن  12نفر گروگان دیگر نشکسته است.
پس از گروگانگیری زابل ،چندین مورد گروگانگیری دیگر از سوی برادران آقای غنی در مناطق
گوناگون ،بهویژه در غزنی ،رخ داده است .دو زن ،یک کودک و چندین مرد هزاره هنوز هم در
گروگان اند؛ اما تا کنون کسی نشنیده است که جناب رییس جمهور حتا یادی از آنها بکند.
حاال که پنج برادر کوچی آقای غنی به دلیل تعرض بر ملک ،مال و ناموس هزارهها در میدانوردک
گروگان گرفته شده اند ،رگ غیرت جناب به جوش آمده و دستور داده تا آنها آزاد شود .آیا برای
رهایی از گروگانگرفتهشدن در افغانستان ،باید «کوچی» بود تا رییس جمهور فرمان آزادیمان را
صادر بفرماید؟
دوم :رییس جمهور گفته است که گروگانگیری نباید تبدیل به «فرهنگ» شود .محض اطالع
رییس جمهور باید گفت که گروگانگیری و دهشتافگنی و راهگیری در قاموس هزارهها جایی
ندارد و این برادران خود آقای غنی اند که همیشه در جهت ترویج چنین فرهنگ خشونتبار و
وحشیانهای تالش کرده اند .هزارهها هیچگاهی از گروگانگیری و تعرض به حیثیت و ناموس
دیگران به عنوان ابزار سیاسی یا غیرسیاسی کار نگرفته اند.
اگر رییس جمهور در صدد از میان برداشتن چنین فرهنگی است ،باید از برادرانش تقاضا کند یا به
آنها دستور بدهد که تمام گروگانهای هزاره را آزاد کنند و دیگر دست به چنین اقدام وحشیانهای
نزنند.
سوم :در اعالمیهی ارگ ریاست جمهوری آمده است که اشرف غنی پس از شنیدن گزارش والی
میدانوردک دربارهی جنجال بین کوچیها و دهنشینها« ،برای دفع خصومتها بین دو طرف
و حل بنیادی آن ،به مسئولین مربوط هدایات مشخصی داد» .دربارهی این «هدایات مشخص»
همین کافیست که در این نشست آقای رییس جمهور هیچ هزارهای حاضر نبوده است.
چهارم :رییس جمهور گفته است ،کمیسیونی که برای حل معضل کوچی و دهنشین تعیین شده
بود ،هرچه زودتر کارهای بنیادیاش را در این زمینه آغاز کند .این کمیسیون از آغاز کمیسیونی نبود
که بشود روی آن حساب باز کرد و بسیاریها در همان زمان به افرادی که به نمایندگی از جامعهی
هزاره در این کمیسیون گماشته شده اند ،اعتراض کردند .آقای رییس جمهور اگر واقعا در صدد
حل معضل کوچی و دهنشین است ،باید صادقانه و بدون کدام غرض و مرض ،افراد صاحب
صالحیت و بدون سوءسابقه را به نمایندگی از هزاره و کوچی در این کمیسیون جابهجا کند تا به
گفتۀ خودش «راهحلی بنیادی» برای این مشکل سنجیده و عملی شود.
به نظر من ،هیچگاه نمیتوان از یک کوچی توقع داشت که در جنجال بین برادر کوچیاش و
هزارههایی که او فقط به عنوان ابزار رسیدن به ریاست جمهوری از آنها استفاده کرده است ،به
نفع برادرش کار نکند .اشرف غنی همان «احمدزی» است و احمدزی میماند و وقتی بزرگشدن
و تحصیلکردن در آمریکا و کار در بانک جهانی نتوانست او را تغییر دهد ،برداشتن نام قبیلهاش
(احمدزی) نمیتواند از او شخصیت دیگری بسازد .پس هرگز نمیتوان از این کوچی مدرن توقع
داشت مسئلهای را که به برادرانش ربط دارد ،عادالنه حلوفصل کند« .عاقبت گرگزاده گرگ
میشود».
پس راه جلوگیری از حمله و تعرض کوچیها ،اشرف غنی و طرحها و برنامههای فریبندهاش
نیست؛ برخورد جدی با این معترضان و سنجیدن راهحلی مناسب برای آن است .باید از موضع
قدرت با آن برخورد کرد ،تا آقای غنی مجبور شود جلو تعرض هر سالهی برادرانش به مال و
ناموس مردم را بگیرد.
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بگو مگو از


الیاس نواندیش
نشست پروان گویای یک امر مهم است:
انهدام دیپوی یکی از فرماندههان جهادی در
پروان زنگ خطری را برای جمعیت اسالمی روشن
کرده است .در پیوند به این منهدم سازی ،موافقان
پای قانون را در میان کشیده اند و مخالفان پای
ستیز تاریخی را .من اما مخالف این منهدم سازی هستم .بعد از پروسه انتقال
مسئولیتها ،ناتو تنها میتواند طبق هدایت حکومت افغانستان دست به چنین
کارهایی بزند .بنابراین شکی نیست که در این امر شخصی غنی یا مشاور امنیتی
وی رشیک باشد .اینکه چرا در این رشایط حساس ،دیپویی که چهارده سال
منهدم نشد ،از بین برده میشود ،حاصلِ ترس برخواسته از اتحاد دو جرنال
شامل است .غنی ،بدش منیآید به این فکر کند که مبادا روزی شامل از دستش
برود و یک محلۀ خود مختار شکل بگیرد .در این میان ،غنی هنوز هم به تفکر
«سقاوی دوم» میاندیشد و برای جلوگیری از وقوع یک «سقاوی دیگر» دست
به هر کاری خواهد زد؛ انتقال جنگ به شامل و انهدام دیپوی فرمانده جمعیت
اسالمی.
در سقاوی دوم میخوانیم که برای جلوگیری از بغاوت علیه حکومت مرکزی ،باید
مردمی از جنوب ،رشق و جنوب غرب ،به مناطق شامل بصورت فرمایشی برده
شوند تا تعادل قومی حفظ شود و نیز در همین کتاب آمده که باید پروان از مردم
جنوب و رشق و جنوب غرب ،پُر شود تا خطری برای حکومت کابل پیش نیاید.
حاال ،دیپویی در نزدیکی کابل ،آنهم مربوط یک تاجک و جمعیتی ،هر حاکمی
را مو بر تن راست میکند ،تا نگران باشد که مبادا شبی یا روزی این دیپو توزیع
شود و حکومت کابل را سقوط بدهد .بنابراین باید این چنین دیپوهایی را منهدم
ساخت تا در ارگ با خیال راحت خوابید.
آنچه جالب توجه است ،واکنش رسیع رسان تاجک ،حتا رییس اجرائیه حکومت
غنی ،آن را توطئه میخواند و میگوید اجازه منیدهد تا علیه مجاهدین ،کاری
صورت بگیرد که جایگاه آنان را ظعیف بسازد .رسان تاجک به خوبی میدانند
که حکومت کابل ،اگر زورش برسد ،بدش منیآید که پروسۀ  DDRرا که باالی
هزارهها تطبیق کردند ،باالی آنان نیز تطبیق کنند .در آن صورت ،با دست خالی،
نه میتوان جاده سالنگ را بست و منیتوان خواب حاکامن کابل را آشفته
ساخت .بنابر این برای اینکه در آتش بیکسی و حاکمیت مستبد قلیبه نسوزند،
دست به کار شده و جلسۀ اضطراری را تشکیل میدهند.
رسان تاجک به خوبی درک کرده اند که برای بقای شان در افغانستان باید
هم تفنگ داشت ،هم پول داشت ،هم نیرو داشت و هم توان نظامی .نه مثل
هزارهها که با ساده اندیشی متام ،دست بیعت به کسانی بدهند که سه صد
سال استبداد را در حق شان روا داشته است .هنوز پای کوچی ،پدیده سیاسی-
تاریخی ،از هزارستان گرفته نشده است که اینک گیروگان گیریها رشوع شده
است؛ گیروگان گیریهایی که برای همه قابل تحمل است.


Kabul Taxi
هلو كابل تاكيس!
من :بفرماييد
از رياست اجراييه متاس گرفتم .رييس و
معاونني پروان مي روند ،فرصت داري بربي؟
رفتم و مسافرينم سوار شد .عبدالله در صنديل
جلو ،محقق و مامد خان درست عقب جا خوش كردند.
كمي راه رفتيم ،مامد خان گفت خليفه يك آهنگ بان .عبدالله جواب داد:
مامد بان ديگه .محقق گفت خليفه شش فرسخ راه آمديم؟ جوابم اري بود.
گفت مامد تو دلت آهنگ ميشنوي من بايد روزهام را افطار كنم.
عبدالله گفت ديروز رس غني خوب فره نكردم؟ مامد گفت بچم مره خواو برده
بود .محقق گفت خوب كدي اين قاق روده را.
عبدالله گفت كمي از سياست دور شويم راه خراب است .مامد گفت ووي!
راست گفتي.
مامد از جايش بلند شد گفت چيز در ذهنم رسيد.
عاممه محقق را رس عبدالله گذاشت و كاله چرتايلاش را روي رس محقق
ماند و كف دستش توف كرد و موهايش را با آب دهنش ژيل زد و مرتب كرد
و گفت حاال طالب را بان والله اگر غني بفهمد ما يك هستيم.
محقق گفت راستي رييس ،غني خرب دارد ما پروان ميرويم؟ عبدالله گفت
كوس يب يباش .مامد قاه قاه خنديد و گفت روزه مره باطل كدي خدا بزند
تو را.
عبدالله تلفن زد :هلو هلو عطا ،رسيدي؟ اينه ما هم نزديك شديم .بچهها را
بگو براي استاد چاي نيشهاي دم كند كه خسته شده .خنديد و معلوم نشد
عطا چه گفت.
در برگشت عبدالله گفت استاذ ،استاد محقق و مامد را برسان ،من پيش
انديواال ميمانم.
راه افتادم كه محقق گفت استاذ بريك بگري كار دارم .موتر توقف كرد و
محقق رسش را بريون كرد گفت اهاي لنگي مره بيار كه مامد كاليش را
گرفت.
موتر حركت كرد و مامد گفت استاذ حاال رييس نيست يك آهنگ بان .ضبط
را روشن كردم رشوع به خواند كرد :شاميل الله زار باشه به ما چه؟
مامد زد د لينك محقق گفت اي ميگم خري ببيني خليفه با اين آهنگت.
از آيينه به محقق نگاه كردم گفتم استاد از بهسود چه خربا؟ گفت گپ نزن كه
بسيار يك آهنگ مست دارد.
با خود گفتم با اي كالين ،ماه مبارك و جنگ بهسود و تهديد غني تو پروان
مريي تا از عطا استقبال كني.

نابغه ای که گوگل در  18سالگی استخدام کرد
اف راد زیادی شانس این را پیدا منی کنند که قبل از
متام کردن دانشگاه در گوگل کار کنند .ولی ب رای
 Larry Gadeaداشنت شغل در گوگل درست بعد
از پایان دبیرستان و در سن  18سالگی امری عادی
محسوب م یشد .حاال پس از گذشت چند سال ،او
صاحب استارت آپ  15میلیون دالری خود است.
گادا ب رنام هنویسی را از  8سالگی آغاز کرد؛ او
عاشق کامپیوتر بود و تا قبل از دبیرستان بازی
کامپیوتری م یساخت .ولی ساخت یک Plug-in
ب رای  Google Desktop Searchباعث شد تا او در
رادار گوگل دیده شود .چیزی که او ساخته بود به
کارب ران کمک م یکرد تا فای لها را پیدا کرده و در
کامپیوترشان فهرست کنند؛ چیزی که پیش از آن
 Google Desktop Searchقابلیتش را نداشت .این
امر ویژگی جستجو را بسیار کاربردیتر کرد و خیلی
زود استفاده از آن متداول شد.
لری گادا در این مورد م یگوید:
در آن زمان  Google Desktop Searchاجازه
پالگاین من یداد و کار من در واقع نوعی هک بود
که گوگل را مجبور م یکرد به پالگاین ها قابلیت
اج را دهد.
یک روز وقتی که او دان شآموز دبیرستانی بود،
ایمیلی تصادفی از گوگل دریافت کرد .او که ترسیده
بود که شاید کار غیر قان ونی انجام داده است ،با
نگ رانی ایمیل را باز کرد .در ایمیل نوشته شده بود:
چ را این کارها را به تنهایی انجام م یدهی؟ چ را با ما
این کارها را انجام من یدهی؟
لری گادا ادامه م یدهد:
آنها از من خ واستند تا بصورت متام وقت با آنها
همکاری کنم و من خیلی هیجان زده بودم که در 18
سالگی پیشنهادی از گوگل دریافت کردهام.
ولی یک مشکل بزرگ وجود داشت؛ گوگل
من یدانست که گادا این قدر ج وان است.با توجه به
این که لری گادا یک نوج وان کانادایی بود ،ب رای کار
متام وقت در آمریکا نیاز به وی زا داشت و از آنجا که
مدرک دانشگاهی نداشت ،غیر ممکن بود که وی زای
او تأیید شود.
بناب راین بجای کار متام وقت در گوگل ،گادا در طول
تابستان قبل از رفنت به دانشگاه در دفرت مرکزی
 Mountain Viewگوگل به کارآموزی پرداخت.
پس از این که دوره کارآموزی او متام شد ،گوگل
پیشنهاد جدید به او داد .گوگل او را به عن وان یکی
از اولین مهندسان گوگل کانادا ()Google Canada
استخدام کرد و به او اجازه داد که طی  4سال
تحصیل دانشگاهی خود به صورت پارهوقت کار
کند.
بعد از کالج ،گادا خ واست که چیز جدیدی را
امتحان کند .توییرت یک استارتآپ تازهای بود؛
بناب راین گادا از رییس خود در گوگل درخ واست کرد
که آیا او م یت واند بین گادا و توییرت ارتباط برق رار

کند؟
رییسم م را به یکی از بنیان گذاران توییرت یعنی او
ویلیامز معرفی کرد .من با آنها مصاحبه کردم و
آنها اولین کسانی بودند که به من پیشنهاد دادند.
در سه سال بعد گادا بعن وان یکی از مهندسان
پشتیبانی در توییرت مشغول به کار شد .در اینجا
بود که  Murderرا درست کرد؛ فناوری بهین هسازی
دیتاسنرت که نقش مهمی در کاهش Fail Whales
(اصطالحی که از آن ب رای کرشهای متعدد توییرت
در سالهای ابتدای کارش استفاده م یشد) ایفا کرد.
ولی در سال  2012گادا خ واست تا کار جدیدی را
امتحان کند .این بار او م یخ واست تا رشکت خود را
راهاندازی کند .او تقریب اً یک سال زمان رصف کرد
تا ایدهای ب رای رشوع کارش پیدا کند .در نهایت این
ایده در حین دیدن دوستانش در رشکت اپل و گوگل
به ذهنش رسید.
خیلی عجیب بود که اپل و گوگل به محض ورود
به رشکت از شام م یخ واستند تا اطالعات خود را
در کامپیوتری در قسمت پذیرش تایپ کنید؛ ولی
رشک تهای کوچ کتر چنین فناوری نداشتند.
شخصی که در قسمت پذیرش کار م یکرد باید میز
کارش را ترک م یکرد تا فرد مورد نظر شام را پیدا
کند یا این که اصال کسی نبود که به داد شام برسد.
گادا بعدها متوجه شد که رشک تهای بزرگ به
کمک مهندسان خود نرماف زار کنرتل ورود اف راد
یا ارباب رجوع را توسعه دادهاند؛ ولی رشک تهای
کوچکرت منابع الزم ب رای انجام چنین کاری را در
اختیار نداشتند.
در سال  2013گادا نرماف زاری به نام  Envoyساخت
که م یشد از آن در ادارهها ب رای ثبت نام اف راد و
ردیابی مالقات کنندهها استفاده کرد .روال کار این
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طوراست که اف رادی که وارد اداره م یش وند از طریق
یک نرماف زار آیپد اطالعات خود را وارد م یکنند و
عکس آنها هم از طریق آیپد ثبت م یشود.
جدیدترین نسخه از این نرماف زار حتی اعالناتی را
به آیفون م یفرستد و تصویر اف راد را روی اپل واچ
منایش م یدهد .بناب راین وقتی شام کارمند ادارهای
باشید و کسی که ق رار است با شام مالقات کند وارد
اداره م یشود ،شام باالفاصله متوجه م یشوید که او
آمده و در حال حارض کجا است از این رو م یت وانید
به استقبال او رفته یا او را راهنامیی کنید.
خیلی زود  Envoyمعروف شد و در بیش از
 1000اداره از جمله در رشک تهایی مثل Airbnb،
 Pandora، GoProو تسال مورد استفاده ق رار
گرفت و متام این اتفاقات بدون هیچ تبلیغاتی و
فقط از روی تبلیغ چهره به چهره بود که اف رادی که
از این نرم اف زار رضایت داشتند آن را به رشک تهای
همکار خود هم معرفی م یکردند.
شاید این موفقی تها بهرت بت واند به ما در درک
رسمای هگذاری  15میلیون دالری رشکت Andreessen
 Horowitzبا همکاری کریس دیکسون دیگر
کارآفرین آمریکایی در  Envoyکمک کند .این
رسمای هگذاری پس از پرداخت  1.5میلیون دالر از
سوی مارک بنیوف -مدیرعامل  ،Salesforceآدام
دی آنجلو -مدیر عامل  Quoraو جرمی استاپلمن
مدیر عامل  Yelpدر ن وامرب سال  2014است.
دیکسون در مورد لری گادا م یگوید :اگر امروز
چرخی در سیلیکون ولی ب زنید ،تقریب اً به هر استارت
آپی که رس ب زنید در قسمت پذیرش با نرم اف زار
 Envoyم واجه م یشوید .تقریب اً این نرماف زار تبدیل
به یک ال زام در ادارهها شده است .لری یک اعج وبه
و کارآفرین فوقالعاده در سیلیکون ولی است.



آیا مغز انسان پر میشود؟
مغز عضوی شگف تانگیز از بدن انسانها است.
یک کتابخان هی بزرگ و نامحدود که در قفس ههای
خود خاط رات و دانش ما را ذخیره کرده است .آیا
زمانی ف را م یرسد که ظرفیت مغز متام شود؟ آیا
مغز ما پر م یشود؟
پاسخ این است که مغز انسان پر من یشود چ را که
ساختاری بسیار پیچیده و عملکردی متفاوت دارد.
تحقیقی جدید نشان م یدهد مغز ما خاط رات
قدیمی را پاک و خاط رات جدید را جایگزین
آنها م یکند.
تحقیقات گذشته بیان م یکردند که یادگیری
اطالعات جدید باعث ف راموشی اطالعات قدیمی
موجود در مغز خ واهد شد .در تحقیق جدید نشان
م یدهند که این اتفاق چگ ونه در مغز به وقوع
م یپی وندد.
محققان قصد داشتند با تحت نظر گرفنت فعالیت
مغز ،نحوهی عملکرد آن را هنگامی که م یخ واهد
موردی مشخص را به یاد آورد ،درک کنند .این
آزمای شها نتایج جالبی را در بر داشتند.
مشاهدات نشان م یدهند که ناحی هی هیپوکمپوس
در مغز هامنند یک موتور جس توجو عمل
م یکند و این وظیف هی ناحی هی جلومغزی است
که اطالعات بدست آمده را غ ربال کند و نتایجی
که به موضوع مورد نظر نزدی کتر هستند را
برگزیند .این نتیج هگیری نشان م یدهد که رصف

ذخیرهی اطالعات دلیل داشنت حافظ هی خوب
نخ واهد بود .مغز نیاز دارد که به اطالعات مورد نظر
بدون توجه به اطالعات مشابه ،دسرتسی پیدا کند
و در واقع غ ربالگر خ وبی داشته باشد.
در زندگی روزمره ف راموشی مزی تهایی نیز دارد .به
عن وان مثال زمانی که شام کارت بانکی خود را گم
کرده و ب رای گرفنت کارت جدید به بانک م راجعه
م یکنید ،رمز جدیدی ب رای آن دریافت م یکنید.
تحقیقات نشانم یدهند هر بار که تالش م یکنید
رمز جدید را به یاد آورید ،رمز قدیمی را بیشرت
ف راموش م یکنید .این اتفاق در مغز باعث م یشود
که اطالعات مورد نظر را راح تتر به یاد بیاوریم.
زمانی که ما اطالعات جدیدی کسب م یکنیم،
مغز آنها را با ایجاد طبق هبندیهای خاصی با
دیگر اطالعات موجود در آن طبقه ،به یکدیگر
پی وند م یدهد و زمانی که م یخ واهیم مورد خاصی
را به یاد آوریم ،هم آن مورد و هم سایر اطالعات
ه مطبقه و غیرم رتبط را در اختیار ما ق رار م یدهد.
غالب تحقیقات گذشته بر روی یادگیری و
چگ ونگی به یادآوردن اطالعات جدید متمرکز
بودند اما به تازگی و با درک مه متر بودن مکانیزم
ف راموشی مغز ،تحقیقات جدید توجه بیشرتی به
نحوهی ف راموشی دارند.
اف راد بسیار کمی ت وانایی به یادآوری اطالعات
دقیق از متام سالهای عمر خود را دارند .اگر روز

مشخصی را بیان کنید آنها به یاد م یآورند که
کجا و در حال چه کاری بودند .ناهار آن روز چه
غذایی خوردند و م یت وانند جزئیات دقیقی از
آن روز را ارائه دهند .با وجود ای نکه به نظر این
ت وانایی بسیار مهم و عالی م یآید ،اف راد دارای آن
خیلی از داشنت حافظ هی خوب احساس رضایت
من یکنند.
آنها بیان م یکنند که ت وانایی تفکر در مورد حال
و آیندهی خود را ندارند چ را که در چهارچوب
افکار خود اسیر شدهاند و گویا در حال زندگی در
گذشته هستند .اگر مغز ما نیز اطالعات قدیمی
را از خود بیرون من یکرد قطعا چنین احساسی را
تج ربه م یکردیم و از آن ناراضی بودیم.
در طرف دیگ ر ،اف رادی نیز وجود دارند که ت وانایی
به یادآوری اطالعات جدید را ندارند .به نظر
م یرسد این عارضه بدلیل عدم ت وانایی مغز
این اف راد در انتقال اطالعات جدید به حافظ هی
بلندمدت ،رخ م یدهد .اما دلیل این اتفاق ب هطور
دقیق و حتمی هنوز مشخص نشده است.
تحقیقات نشان م یدهند که به یادآوردن و
ف راموشی دو روی یک سکه هستند .ف راموشی
روش مغز ما ب رای ذخی رهی اطالعات جدید و به
یادآوری آنها است .در واقع ف راموشی مکانیزمی
است که مغز ما ب رای جلوگیری از پر شدن ،در
پیش م یگیرد.
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بارتومئو:
بارسلونا را "اپل" دنیای فوتبال میکنم

کاندیدای ریاست باشگاه بارسلونا ،اهداف
بلندپروازان های برای این باشگاه در رس
دارد.
بارتومئو که دوسال گذشته ،بخاطر
استعفای ساندرو راسل ،بدون برگزاری
انتخابات بر مسند ریاست باشگاه بارسلونا
تکیه زده بود ،حاال یکی از مدعیان
اصلی برنده شدن در انتخابات ریاست
بارسلوناست که  18جوالی برگزار خواهد
شد .او در آخرین نظرسنج یها از خوان
الپورتا پیشی گرفته است.
بارتومئو که دیروز در یک سخ نرانی

تبلیغاتی رشکت کرده بود ،در مورد
اهدافش برای بارسلونا ،ادعای جالبی را
مطرح کرد و گفت :هدف من این است که
تا سال  ،2021با برنام هریزیهای دقیق،
بارسلونا را به باشگاهی در دنیا تبدیل
کنم که همه چیز بدان ختم بشود .قصد
دارم کاری کنم که جایگاه بارسا در دنیای
فوتبال ،هامنند جایگاه اپل در دنیای
الکرتونیک و ارتباطات ،ناسا در علوم
فضایی و فیسبوک در دنیای اینرتنت
شود .یک باشگاه منونه و ب یهمتا که
مرجع همه فوتبالدوستان شود.

خطر نیمکت نشینی دائمی
کاسیاس در رئال

رافا بنیتس از جمله مربیانی است که به سیستم چرخشی در
دروازه تی مهایش اعتقادی ندارد.
هر اندازه رافا بنیتس ،رسمربی جدید رئال مادرید عالقمند
است تا به بازیکنان اصلی اش در برخی بازیهای کم
اهمیت اسرتاحت بدهد ،به ای نکه از دو دروازهبان اول و دوم
خود بصورت متناوب استفاده کند اعتقادی ندارد و این را در
تی مهای قبلی خود نشان داده است.
بنیتس زمانی که در والنسیا بود ،کانیزارس دروازهبان همیشه
ثابت او بود ،در لیورپول ابتدا دودک در چارچوب دروازه
لیورپول م یایستاد و پس از جذب رینا ،او همواره دروازهبان
فیکس رسخپوشان آنفیلد محسوب م یشد.
در رئال مادرید ،دو فصل پیش آنچلوتی تصمیم گرفت تا از
کاسیاس در لیگ قهرمانان و جام حذفی استفاده کند و دیگو
لوپز نیز در اللیگا فیکس بازی م یکرد .فصل گذشته دیگو
سیمئونه و انریکه در اتلتیکو و بارسا از چنین سیستمی درون
دروازه خود استفاده کردند.
بنیتس معتقد است که به دروازهبان اول باید همیشه اعتامد
و اطمینان الزم را داد .بدین ترتیب درصورت یکه داوید دخیا به
رئال بپیوندد و کاسیاس هم در این تیم مباند ،دخیا دروازهبان
اول رئال در اللیگا و لیگ قهرمانان خواهد بود و کاسیاس
تنها در کوپا دل ری به میدان خواهد رفت .اگر رئال ه مچون
فصل گذشته خیلی زود از این رقاب تها کنار رود ،خطر
نیمکت نشینی تا انتهای فصل ،کاسیاس را تهدید م یکند.




میزبان بازی فینال چمپیونزلیگ
 2017مشخص شد

شهر کاردیف ،میزبان بازی نهایی لیگ
قهرمانان فصل  2017-2016خواهد بود.
ورزشگاه میلنیوم شهر کاردیف ،پایتخت
کشور ولز ،میزانی بازی فینال چمپیونزلیگ
فصل  2017-2016را بر عهده خواهد داشت.
این اولین بار است که کشور ولز ،میزبانی
چنین بازی مهمی را کسب م یکند.
البته سال گذشته ،سوپرجام اروپا بین رئال

مادرید و سویا نیز در شهر کاردیف برگزار
شده بود .ولزیها بین سالهای  2001تا
 2006و در زمان بازسازی ورزشگاه ومبلی،
میزبانی بازی فینال  FA CUPرا نیز بر
عهده داشتند .الزم به ذکر است که بازی
فینال لیگ قهرمانان فصل  2016-2015در
ورزشگاه سن سیروی شهر میالن برگزار
خواهد شد.



مالدینی:
مسی و بارسا همه رکوردها را میشکنند
پائولو مالدینی ،بازیکن افسان های میالن
معتقد است که بارسلونا با این تیمی که در
اختیار دارد ،به افتخارآفرینی ادامه خواهد
داد.
بارسلونا فصل گذشته برای دومین بار در
تاریخ خود موفق به کسب سه گانه شد و
پیش بینی م یشود که ه مچنان شانس اول
قهرمانی در متام رقاب تهای پیش رو باشد.
پائولو مالدینی ،اسطوره باشگاه میالن که
خود  5بار جام قهرمانی اروپا را باالی رس
برده ،در مورد مسی و بارسلونا به اسکای

اسپورت گفت :مسی ،نیامر و سوارز ،در
نوع خود یک پدیده هستند .آمار و ارقام،
خود گویای همه چیز هستند .بارسلونا
تا همی نجا هم تاری خسازی کرده و فکر
م یکنم در آینده نیز همه رکوردها را جابجا
خواهند کرد.
مسی بهرتین بازیکن دنیاست .او در
عرصه باشگاهی همه چیز را فتح کرده و به
عقیده من ،وقتی فوتبالش به امتام برسد،
در جایگاهی باالتر از مارادونا قرار خواهد
گرفت.



پل پوگبا
در دوراهی دشوار سیتی و بارسلونا
در حال یکه امروز قرار است در تورین،
دور اول مذاکرات بارسلونا و یوونتوس
برای جذب پوگبا آغاز شود ،پیشنهاد
نجومی جدید منچسرتسیتی ممکن است
معادالت قبلی را برهم بزند.
بارسلونا امروز پیشنهاد رسمی خود برای
به خدمت گرفنت پوگبا را به یوونتوس یها
ارائه خواهد داد .این پیشنهاد قرارداد،
 5ساله ،شامل  80میلیون یورو هزینه
انتقال 9 ،میلیون یورو حقوق سالیانه به
پوگبا و نیز برای سال  2016خواهد بود.
بارسلونا چون من یتواند تا  1جنوری 2016
بازیکنی را بصورت رسمی خریداری کند،
از جون  2016م یتواند پوگبا را در اختیار
داشته باشد و این ستاره فرانسوی فصل
بعد نیز برای یوونتوس بازی خواهد کرد.
دیروز کالچومرکاتو گزارش داد که باشگاه
منچسرتسیتی پیشنهاد قراردادی  5ساله

به ارزش  100میلیون یورو به یوونتوس
برای جذب پوگبا ارائه داده است .آنها
حقوق  13.5میلیون یورویی ساالنه و نیز
 30میلیون یورو به عنوان پاداش انتقال به
خود پوگبا پرداخت خواهند داد.
بدین ترتیب همه چیز به خود پوگبا
بستگی خواهد داشت .سیتی یا بارسا؟
انتخابی دشوار برای ستارهای که این
روزها همه تی مهای بزرگ را عالقمند به
خود م یبیند .البته طبق ادعای رسان ههای
کاتالونیا ،یوونتوس و پوگبا ،بارسلونا را به
پولهای سیتی ترجیح م یدهند.
یوونتوس از یک سو م یتواند این بازیکن
را یک فصل بیشرت در اختیار داشته
باشد و از سوی دیگر پوگبا نیز در آستانه
رقاب تهای یورو  ،2016یک سال دیگر در
تیم و فضایی که بدان عادت دارد باقی
خواهد ماند.

لوکاس واسکز،
اولین خرید تابستانی رئال
این بازیکن فصل گذشته به اسپانیول واگذار شده بود اما
بر اساس بندی در قراردادش ،م یتوانست تابستان جاری به
رئال بازگردد.
لوکاس واسکز ،محصول آکادمی فوتبال رئال مادرید است که
فصل گذشته به اسپانیول پیوست اما رئال یها بندی در قرارداد
این بازیکن گنجانده بودند که بر اساس آن م یتوانستند این
بازیکن را دوباره به خدمت بگیرند .او فصل گذشته در 39
بازی 4 ،گول برای اسپانیول زد و  6پاس گول نیز داد.
رئال یها  1میلیون یورو بعالوه بورگوئی ،بازیکن تیم دوم رئال
را در ازای به خدمت گرفنت واسکز به اسپانیول واگذار خواهند
کرد .این خواسته مستقیم رافا بنیتس از مدیریت رئال بوده و
بدین ترتیب واسکز را م یتوانیم اولین خرید تابستانی رئال و
نیز بنیتس قلمداد کنیم.
بنیتس امیدوار است تا رسعت و خالقیت این مهاجم 23
ساله ،در فصل آینده به کمک رئال مادرید بیاید و او بتواند با
خیال راحت اقدام به استفاده از سیستم چرخشی در تیمش
کند.


لوو:
بعد از جام جهانی ،باطری ام
کامال خالی شد
یواخیم لوو در مصاحبه با "دی ولت" به وضعیت خودش
و تیم آملان بعد از کسب جام قهرمانی جهان در برزیل و
بازگشت به آملان اشاره کرد.
وی گفت :برای من بازیابی دوباره انرژی الزم برای
کار تا ماه اکترب طول کشید .تازه در اکترب انگیزهام
رس جایش آمد .قبل از آن نه از انرژی خربی بود نه از
انگیزه .باطریام خالی خالی بود .بالفاصله بعد از سوت
پایان بازی رسمست شده بودم.
حس م یکردم ما حاال قهرمان جهانیم ،جام را از آن
خود کردهایم و آن را به خانه خواهیم برد .یک رسمستی
غیرقابل وصف .بعدا در هتل که نشسته بودم ،همرسم
و همکاران و دوستان و همراهان تیم مرا دوره کرده
بودند .خوشحال بودم اما حس م یکردم هیچ توانی
ندارم تا رسحال به شادی بپردازم .اصال من یتوانستم
پایکوبی کنم چرا که آن تورمننت مرا کام الً فرسوده
کرده بود .هفت ههای بعدی را غنیمت شمردم تا با خودم
خلوت کنم و تنها باشم ،اما کامکان افکار مربوط به
برزیل در رسم م یچرخید و دوباره در فکر و خیامل مست
م یشدم؛ اما توانی برای ادامه دادن وجود نداشت .این
وضعیت تا بازیهای ملی بعدی طول کشید .اتفاقا
بازی ملی بعدی ما باز هم برابر آرژانتین بود.
از خودم م یپرسیدم حاال چطور بازیکنانم را برای
این بازی تشویق کنم و به آنها انگیزه بدهم .شش
هفته قبلش ما این تیم را شکست داده بودیم و حاال
من من یتوانستم برای بازیکنانم توضیح دهم که این
مسابقه دوستانه چقدر اهمیت دارد .باالخره یک جایی
فهمیدم که تایید دستاوردی که در برزیل کسب کردیم
و بهرت کردن این روند همین خودش م یتواند انگیزه
ایجاد کند.

اشمایکل:
یونایتد نباید دخیا را از دست بدهد
پیرت اشامیکل ،دروازهبان سابق
منچسرتیونایتد عنوان کرد که شیاطین
رسخ باید مانع انتقال دخیا به رئال مادرید
شوند.
دروازهبان  24ساله عم لکرد بسیار خوبی
در طول فصل گذشته داشت و بهرتین
بازیکن فصل یونایتد انتخاب شد .او
حاال در آستانه پیوسنت به رئال قرار دارد و
اشامیکل معتقد است که یونایتد باید مانع
این انتقال شود.
او گفت :اگر او در این تابستان تیم را ترک

کند ،خیلی نارحت م یشوم زیرا مطمئنم
که م یتواند صدها بازی برای یونایتد انجام
دهد و بیش از من مدال کسب کند .اگر
من جای فان خال بودم ،با چنگ و دندان
م یجنگیدم تا او را در منچسرت نگه دارم
و پیشنهادی ارائه م یکردم که او را راضی
کند .باید با این واقعیت روبرو شد که دیوید
بارها و بارها  3 ،امتیاز و  1امتیاز برای
منچسرت حفظ کرده و دلیل اصلی حضور
شیاطین رسخ در ردهی چهارم است .او
فوقالعاده بوده است.



مدافع بارسلونا در تست پزشکی اینتر
رسان ههای اسپانیا گزارش دادند که
مارتین مونتایا ،مدافع بارسلونا در آستانه
پیوسنت به اینرت قرار دارد و روز چهارشنبه،
تس تهای پزشکی باشگاه را پشت رس
خواهد گذاشت.
مدیربرنام ههای مونتایا تلویحا انتقال
او به اینرت را تایید کرد و سایت اسپورت
دیروز مدعی شد که مدافع اسپانیایی
امروز به ایتالیا سفر خواهد کرد تا انتقال
را نهایی کند.
مدیربرنام ههای مونتویا در این رابطه

گفت :منتظر چراغ سبز بارسلونا هستیم تا
انتقال او به اینرت نهایی شود .تواف قهایی
صورت گرفته ولی روی آن کار م یکنیم.
تایید م یکنیم که قرارداد او  2ساله و به
صورت قرضی خواهد بود ولی بیش از این
چیزی من یتوانیم بگوییم.
ساالنه  1.5میلیون یورو هزینه انتقال
قرضی مونتویا است و او بند بازگشتی به
مبلغ  8میلیون یورو در قراردادش دارد.
او ه مچنین از آرسنال و لیورپول نیز
پیشنهاداتی در اختیار دارد.



رسانههایایتالیا:
توافق رم با ادین ژکو

رسان ههای ایتالیا خرب از توافق باشگاه رم
با ادین ژکو ،مهاجم منچسرتسیتی دادند.
میرامل پیانیچ ،هموطن ژکو مدعی شد
که ادین حارض است از منچسرت تا شهر
رم بدود تا به جمع جالوروسی بپیوندد و
ه مچنین حقوقش را کاهش دهد.
با تعدد مهاجمین در سیتی ،ژکو قصد
جدایی از این باشگاه را دارد و حال اسکای
اسپورت ایتالیا مدعی شد که رم با او به

توافق رسیده و از سوی دیگر ،سیتی نیز
آمادهی فروش ژکو است .احتامل دارد که
آدم لیاییچ نیز در این انتقال ،از رم به سیتی
بپیوندد.
طبق گزارش رسان ههای ایتالیا ،قرارداد
توافقی  5ساله خواهد بود و حقوق ژکو،
 4.5میلیون یورو خواهد بود 1 ،میلیون یورو
کمرت از رقمی که در حال حارض از سیتی
دریافت م یکند.



روی کین:
هیچ وقت من طرفدار یونایتد نبودم

روی کین ،کاپیتان سابق منچسرتیونایتد،
فاش کرد که هیچ وقت ،حتی در زمان بازی
برای شیاطین رسخ،هم طرفدار این باشگاه
نبوده است .
کین که در بیش از یک دهه بازی برای
منچسرتیونایتد ،به افتخارات زیادی با این
باشگاه دست پیدا کرد ،بعد از درگیری با
رسالکس فرگوسن ،الدترافورد را ترک کرد .
او در یک جلسه پرسش و پاسخ گفت:
فکر من یکنم حتی آن زمان که برای
منچسرتیونایتد بازی میکردم ،هوادار این
تیم بودم .من بیشرت طرفدار تاتنهام بودم؛
م یخواهید باور کنید یا باور نکنید .خدا
میداند این احساس از چه زمانی آغاز شد اما
طرفدار منچسرتیونایتد بودن خیلی اغراق
است .
تنها به این خاطر که برای منچسرتیونایتد
بازی م یکردم ،به این معنی نیست که

طرفدار آنها بودم .البته اگر آنها مقابل
لیورپول قرار بگیرند ،دوست دارم آنها پیروز
شوند؛ اما وقتی از این باشگاه جدا شدم،
ارتباطم با آنها را قطع کرد.
کین ه مچنین فاش کرد که وقتی جوانتر
بود ،م یتوانست برای تاتنهام هم بازی کند:
وقتی برای راک مونت بازی م یکردم ،پدر
یکی از هم تیم یهایم که من را به مترینات
م یبرد ،طرفدار تاتنهام بود .فکر می کنم
از آنجا بود که من طرفدار تاتنهام شدم.
بازیکنان آنها مانند گلن هادل و کالیو آلن
را دوست داشتم.
بعد از ای نکه از در تست ناتینگام فارست
رشکت کردم ،تاتنهام پیشنهاد داد که در
تست آنها رشکت کنم .پیشنهادشان را رد
کردم زیرا فارست برایم خوب بود .این باشگاه
را دوست داشتم و به آنها احساسوفاداری
م یکردم.

برای نشر اعالنات تان با ما به تماس شوید
 0796020856و 0789645160
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مجلس سنا:
فیصلههای مجلس نمایندگان
به صورت مشروط پذیرفته میشود
اطالعات روز :مجلس سنای کشور در
نشست عمومی روز گذشته تصمیم گرفت
که پس از این به مدت یک ماه فیصلههای
قانونی مجلس نمایندگان را به صورت
مشروط میپذیرد.
فضل هادی مسلمیار ،رییس مجلس سنا در
نشست دیروز این مجلس گفت « :پیشتر
سناتوران فیصله کرده بودند که پس از
اول سرطان فیصلههای مجلس نمایندگان
را به دلیل غیرقانونی شدن این مجلس،
نمیپذیرد؛ اما اکنون که چند مورد طرح
قانون به مجلس سنا فرستاده شده ،تصمیم
از سناتوران است که بر فیصله قبلی خود
باقی میمانند و یا آنرا لغو میکنند».
هرچند شماری از سناتوران بر موضع قبلی
مجلس سنا تأکید داشتند .آنها گفتند
که ادامهی کار مجلس نمایندگان توسط
فرمان رییس جمهور مبنای قانونی ندارد و
فیصلههای آن نیز غیرقانونی میباشد.
اما شماری دیگر از سناتوران گفتند که
در صورت ختم کار مجلس نمایندگان ،بر
اساس قانون اساسی ،ادامهی کار مجلس
سنا نیز به تنهایی مبنای قانونی ندارد.
بعد از گفتوگوها روی این موضوع
سناتوران تصمیم گرفتند که تا یک ماه دیگر

فیصلههای مجلس نمایندگان را به ویژه در
تصویب قانون میپذیرد.
رییس مجلس سنا به سناتوران پیشنهاد
داد که پس از ختم رخصتیهای تابستانی
که سناتوران برگشتند اگر تاریخ برگزاری
انتخابات در سه یا چهار ماه آینده تعیین
نگردد ،دوباره تصمیم گرفته خواهد شد.
سناتوران این پیشنهاد را با اکثریت آرا تأیید
کردند.
همچنان رییس مجلس سنا گفت که باید
تاریخ برگزاری انتخابات تا چند ماه دیگر
معین شود .این در حالی است که با ختم
دورهی کاری مجلس نمایندگان در اول ماه
سرطان ،ریاست جمهوری در اعالمیهی از
ادامهی کار این مجلس حمایت کرد و گفت
که تا یک ماه دیگر تاریخ برگزاری انتخابات
را مشخص میکند.
با این حال معلوم نیست که زمان برگزاری
انتخابات تا یک ماه دیگر معلوم خواهد
شد یا نه؟ و حکومت تا چند ماه دیگر قادر
خواهد شد که انتخابات پارلمانی را برگزار
کند؟ شماری از سناتوران حکومت را به
بی توجهی در مورد تعیین زمان برگزاری
انتخابات و آغاز نشدن کار کمیسیون
اصالحات انتخاباتی متهم میکنند.
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حملهی انتحاری بر کاروان نظامیان خارجی در کابل
یک تن کشته و  22زخمی برجا گذاشت
اطالعات روز :مقامهای امنیتی میگویند که
یک حمله کننده انتحاری حوالی ساعت دو بعد
از ظهر روز گذشته در منطقهی مکرویان سوم
در رسک میدان هوایی کابل ،کاروان نظامیان
خارجی را هدف قرار داد که در آن یک تن
کشته و  22تن دیگر زخمی شدهاند.
صدیق صدیقی ،سخنگوی وزارت داخله با
تأیید این رویداد گفته که در آن یک نفر کشته
و  ۲۲نفر دیگر زخمی شده که همه غیرنظامی
اند.
محمد اسامعیل کاووسی ،سخنگوی وزارت
صحت عامه گفت که در میان زخمیهای این
رویداد که به شفاخانههای دولتی منتقل شده
زنان و کودکان نیز هستند.

اما او گفت که تاکنون جسدی به شفاخانههای
وزارت صحت عامه منتقل نشده و در مورد
کشتههای این رویداد چیزی گفته منیتواند.
شاهدان عینی گفتهاند که در این رویداد دست
کم شش عراده موتر غیرنظامیان آسیب دیدهاند
و خساراتی زیادی به ساختامنها و دکانهای
در نزدیکی این رویداد وارد شده است.
مأموریت حامیت قاطع ناتو حمله بر کاروان
نظامیان خارجی را تأیید کرده ،اما گفته که
به تجهیزات و نیروهای خارجی در این رویداد
آسیبی نرسیده است.
گروه طالبان اعالم کرده که انجام این حملهی
انتحاری کار این گروه بوده و ادعا کرده که در
این حمله یک موتر نظامیان خارجی منهدم

شده و رسنشینان آن نیز کشته شدهاند.
ساختامنهای مسکونی مکرویان ،سفارت
آمریکا در کابل ،دادگاه عالی ،مرکز فرماندهی
ناتو و یک پایگاه نظامیان خارجی در نزدیکی
محل رویداد واقع شده است.
از سوی هم صبح روز گذشته ماین جازسازی
شده بر یک موتر پولیس در رسک داراالمان
در نزدیکی دانشگاه آمریکایی و شفاخانه کیور
منفجر شد که در آن به کسی آسیب نرسید.
همچنان در رویداد دیگر در ناحیهی هشتم
شهر کابل انفجاری رخ داد که به گفتهی
شاهدان عینی دو کودک در آن زخمی شدهاند.
تاکنون کسی مسئولیت این انفجارها را به
عهده نگرفته است.

 89شورشی طالب در عملیات نظامی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت داخله با نشر
خبرنامهای از کشته شدن  89شورشی
طالب طی عملیات مشترک نیروهای
امنیتی در دو روز گذشته در والیت
مختلف خبر داده است.
در خبرنامهی وزارت داخله آمده که
این عملیات در مربوطات والیتهای
پروان ،تخار ،قندوز ،بدخشان ،سرپل،
قندهار ،ارزگان ،خوست ،پکتیا و

هلمند راه اندازی گردیده بود که
در آن عالوه بر  ۸۹کشته ۵۰ ،تن
از شورشیان طالب زخمی و دو تن
دیگر شان از سوی نیروهای امنیتی
بازداشت شدند.
همچنان در این عملیات مقداری
جنگ افزار نیز بدست نیروهای امنیتی
کشور افتاده است.
وزارت داخله هدف راه اندازی این

عملیات را پاکسازی و جلوگیری از
بازگشت شورشیان طالب در این
مناطق گفته است.
در همین حال وزارت داخله خبر
داده که در حال حاضر در شماری از
والیتهای کشور عملیات پاکسازی
به هدف سرکوب دشمن جریان دارد.
از سوی هم این وزارت خبر داده که
نیروهای پولیس در دو روز گذشته ،از

 ۷رویداد انفجار ماین در مربوطات
والیتهای میدان وردک ،لوگر و
نیمروز جلوگیری کردهاند.
گفته شده این ماینها به تازگی از
سوی شورشیان به خاطر اهداف
تروریستی جاسازی شده بودند.
اما وزارت داخله در این خبرنامه از
تلفات نیروهای امنیتی در جریان این
عملیات چیزی نگفته است.

