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رییس جمهور غنی طی فرمانی،
هفت ماده پیشنهادی کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی را تایید کرد
اطالعت روز :ارگ ریاست جمهوری با نشر اعالمیهای خبر داده است
که رییس جمهور غنی بر اساس فرمانی ،هفت ماده از  11ماده بسته
پیشنهادی کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را تایید کرده است.
در این اعالمیه آمده است که رییس جمهور غنی در فرمان مذکور
ضمن تقدیر از اجراآت کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی ،پیشنهادهای
مرحلهی اول کار این کمیسیون را برای اصالحات...
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گامهای لرزان دولت
برای اصالح نظام انتخاباتی
رییس جمهور به تازگی بخشی از پیشنهادات کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی را پذیرفته و به کمیسیون مستقل
انتخابات دستور داده تا در برگزاری انتخابات پارملانی و
شوراهای ولسوالی ،پیشنهادات این کمیسیون را عملی
سازد .بسته پیشنهادی کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی یک
هفته پیش ارایه شده بود و شامل یازده ماده پیشنهادی است
که رییس جمهور با هفت مادۀ آن موافقت کرده است .گفته
میشود پیشنهاداتی که از سوی رییس جمهور مورد تایید
قرار گرفته ،بیشرت مربوط به برنامههای کوتاه مدت برای
اصالح نظام انتخاباتی کشور میباشد.
طرح اصالح نظام انتخاباتی به دنبال انتخابات جنجال
برانگیز ریاست جمهوری در سال گذشته به وجود آمد.
اصالح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهمی بود که دوجناح
انتخاباتی پس از تشکیل دولت وحدت ملی در مورد آن به
توافق رسیده بودند .در موافقت نامۀ تشکیل دولت وحدت
ملی ،اصالح نظام انتخاباتی به مثابه نخستین گام برای
ایجاد اصالحات در کل نظام مطرح شده بود .دو جناح
حارض در دولت وحدت ملی به توافق رسیده بودند تا در اولین
اقدامات خود کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را تشکیل
منوده و با انجام این کار ،راه را برای عملی کردن توافقات
دیگر هموار سازند .پس از تشکیل دولت وحدت ملی هرچند
این کار با تاخیر زیاد و اختالف نظرهای جدی میان رسان
دولت وحدت ملی به همراه بود ،اما رسیدن به این مرحله،
یک گام مهم در جهت اجرای توافقات میباشد .با وجود
پیرشفتها در زمینه اصالح نظام انتخاباتی هنوز عملی سازی
این کار با چالشها و دشواریهای زیادی مواجه میباشد.
در قدم نخست ،رییس جمهور بخشی از بسته پیشنهادی
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را پذیرفته و موارد دیگر در
این پیشنهاد هنوز بی رسنوشت باقی ماندهاند .مواردی که
از سوی رییس جمهور پذیرفته شده بیشرت جنبۀ فرعی دارند
و مسائل اصلی در نظام انتخاباتی هنوز دست نخورده باقی
مانده است .بخشی از این مشکل مربوط به توزیع تذکرههای
الکرتونیک میباشد .اصالح نظام انتخاباتی بدون آغاز روند
توزیع تذکره الکرتونیک ،بی معنا و مسئله آفرین میباشد.
در فقدان تذکره الکرتونیک ،هر چه تغییرات دیگر در
نظام انتخاباتی وارد شود ،در نهایت راه برای تقلب و سوء
استفادههای هامنند دورههای گذشته باز میباشد .دلیلاش
هم روشن است؛ در حال حارض به دلیل فساد گسرتده در
اداره احصائیه و مراکز توزیع تذکره ،اکرث شهروندان دارای
چندین تذکره میباشند که بر اساس آن ،افراد میتوانند به
سادگی چندین کارت رأی دهی نیز بدست آورند .بنا براین ،در
صورتیکه توزیع تذکره الکرتونیک از سوی دولت آغاز نشود،
بخش از مشکل در نظام انتخاباتی الینحل باقی خواهد ماند
و اصالحات در بخشهای دیگر نظام انتخاباتی نیز منیتواند
کارساز واقع شود.
تا کنون برنامه دولت در مورد اجرای موافقت نامه تشکیل
دولت وحدت ملی ،به کندی به پیش میرود .بر اساس
موافقت نامه تشکیل دولت وحدت ملی ،اصالح نظام
انتخاباتی بایست در فاصله زمانی کوتاهتر از این صورت
میگرفت .اکنون با گذشت یک سال از تشکیل دولت وحدت
ملی ،هنوز این گام ابتدایی به شکل درست برداشته نشده
است .فرصت برای عملی سازی برنامههای دیگر به شدت
محدود است و روند کلی برخالف توقعات اولیه به پیش
میرود .بر خالف توقعات و انتظارات اولیه ،روند اجرای
اصالحات دستخوش بازیهای سیاسی گردید و رسان دولت
پیش از پرداخنت به رسالت شان در انجام اصالحات ،خود
را درگیر این بازیهای سیاسی و فشار حلقات خاص قرار
دادند .این کار امیدواریها برای ایجاد اصالحات در جامعه
را کاهش داده و موجی از نفرت و رسخوردگی را در افکار
عمومی به وجود آورد .در واقع ،در آغاز تشکیل دولت وحدت
ملی ،فشارهای تودهای علیه چنین توافقی وجود نداشت و
به مرور زمان ،ادامه اختالفها و درگیریهای سیاسی میان
رسان دولت وحدت ملی ،نا رضایتی مردم از شیوه عملکرد
رسان دولت را شدت بخشید .طبیعی است که دستآوردهای
هرچند ناچیز اخیر در زمینه اصالح نظام انتخاباتی ،یک گام
مثبت محسوب میشود اما تا تحقق کامل این برنامه هنوز
راه درازی باقی مانده است.

رییس جمهور غنی طی فرمانی،
هفت ماده پیشنهادی کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی
را تایید کرد
اطالعت روز :ارگ ریاست جمهوری با نرش اعالمیهای
خرب داده است که رییس جمهور غنی بر اساس فرمانی،
هفت ماده از  11ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصالح
نظام انتخاباتی را تایید کرده است.
در این اعالمیه آمده است که رییس جمهور غنی در فرمان
مذکور ضمن تقدیر از اجراآت کمیسیون اصالح نظام
انتخاباتی ،پیشنهادهای مرحلهی اول کار این کمیسیون را
برای اصالحات در کوتاه مدت به صورت کل ،مورد تایید
قرار داده است.
همچنان غنی ،وزارت عدلیه و ریاست عمومی اداره امور را
مؤظف منوده است تا جهت فراهمآوری زمینههای قانونی
تحقق هفت پیشنهاد کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی،
تدابیر عاجل اتخاذ منایند.
اما در این اعالمیه مشخص نشده که کدام هفت پیشنهاد

کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی مورد تایید رییس جمهور
قرار گرفته و کدام چهار مادهی آن تاهنوز تأیید نشده
است.
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی یک هفته قبل بسته
پیشنهادی  11مادهای را در مورد (نظام انتخاباتی،
حوزههای انتخاباتی ،فهرست رای دهندهها و رایدهی،
رشایط تحصیلی برای عضویت در مجلس منایندگان،
مراکز رایدهی ،کمیسیون انتخابات ،میکانیزم رسیدگی به
اعرتاضات و شکایات انتخاباتی ،ایجاد کمیسیون شفافیت
برای حل اختالفات میان دو کمیسیون انتخاباتی ،سهم زنان
و استخدام کارکنان انتخاباتی) به رییس جمهور سپردند.
در همین حال نهادهای ناظر بر روند انتخابات میگویند
که در آن بستهی پیشنهادی کاستیهای وجود دارد که در
انتخابات آینده پارملانی قابل عملی منیباشد .این نهادها

خواستار تجدید نظر در این پستهی پیشنهادی شده و
میگویند که اکرثیت موارد مطرح شده در آن ،حکومت
توانایی تطبیق آن را ندارد.
در همین حال رییس جمهور غنی ،کمیسیون اصالح
نظام انتخاباتی را مؤظف منوده تا جهتهای حقوقی و
تخنیکی و جنبههای تطبیقی و عملی دیگر پیشنهادهای
شان را مورد تدقیق بیشرت قرار داده ،طرحهای تفصیلی
خود را از طریق ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به
ریاست جمهوری ارائه مناید.
از سویی هم ،در این فرمان رییس جمهور غنی به
کمیسیون مستقل انتخابات وظیفه سپرده تا تقویم انتخاباتی
برای تدویر انتخابات پارملانی و شوراهای ولسوالیها را
طوری تنظیم مناید که پیشنهادهای کمیسیون اصالح نظام
انتخاباتی ،در عمل تطبیق گردد.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات:
در طرح کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی تجدیدنظر شود
اطالعات روز :درحالیکه کابینه افغانستان روز شنبه
پیشنهادات مرحله اول کمیسیون اصالح انتخاباتی را در مورد
نظام انتخاباتی مورد تایید قرار داد ،اما نهادهای ناظر بر روند
انتخابات میگویند که در آن کاستیهای وجود دارد که در
انتخابات آینده پارملانی قابل عملی منیباشد.
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی ،طرح کوتاه مدت ۱۱
مادهای را به رهربان حکومت وحدت ملی ارایه کرد .این
طرح مورد پذیرش رهربان حکومت وحدت ملی قرار گرفته
و از آن ستایش کردهاند.
این کمیسیون یک هفته قبل بسته پیشنهادی  11مادهای را
در مورد نظام انتخاباتی ،حوزههای انتخاباتی ،فهرست رای
دهندهها و رای دهی ،رشایط تحصیلی برای عضویت در
مجلس منایندگان ،مراکز رایدهی ،کمیسیون انتخابات،
میکانیزم رسیدگی به اعرتاضات و شکایات انتخاباتی ،ایجاد
کمیسیون شفافیت برای حل اختالفات میان دو کمیسیون
انتخاباتی ،سهم زنان و استخدام کارکنان انتخاباتی به رییس
جمهور سپردند.
دفرت ریاست جمهوری اعالم کرده که رییس جمهور غنی،
با هفت ماده از یازده ماده پیشنهادی کمیسیون اصالحات
انتخاباتی موافقت کرده است.

اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات ،از طرح ارایه شده به رسان
حکومت ،چندان رضایت ندارند .آنها میگویند ،اکرثیت
موارد مطرح شده در این بستهی پیشنهادی ،حکومت توانایی
تطبیق آن را ندارد.
نعیم ایوب زاده ،رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان گفت:
«پنج موردی که در طرح اصالحی کمیسیون اصالح نظام
انتخاباتی آمده است ،حکومت توانایی تطبیق آن را ندارد».
آقای ایوب زاده تأکید کرد که حکومت افغانستان ارادهی
سیاسی برای آوردن اصالح نظام انتخاباتی ندارد و از همین
رو ،تاهنوز اقدامات عملی را برای آوردن اصالحات روی
دست نگرفته است.
این نهادهای انتخاباتی تاکید دارند« :تا زمانی که در طرح
کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی اصالحات جدی به وجود
نیاید ،رییس جمهور نباید فرمان تطبیق این طرح را صادر
کند».
محمد یوسف رشید ،رییس اجرایی بنیاد فیفا گفته« :انتظار
نهادهای انتخاباتی این بود تا کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی
در مورد پیشنهادات شان نخست مشورههای را با نهادهای
انتخاباتی میداشتند تا ما شاهد کمی و کاستیهای بیش از
حد در این بستهها منیبودیم و قابل کنرتل میبود و حکومت

قبل از تایید نیز چنین مشورههای را با نهادها نداشت».
آقای رشید ترتیب فهرست رای دهندگان را یک قدم مثبت
خواند اما او میکانیزمی باطل کردن کارتهای رایدهی فعلی
و مشخص شدن رایدهندگان را از طریق تذکره تابعیت و یا
دادن تذکره برقی گزینههای غیرعملی دانست.
در همین حال ریاست اجرایی خرب میدهد که در آیندهی
نزدیک ،رهربان حکومت وحدت ملی تصمیم خواهند
گرفت تا طرح کمیسیون اصالح نظام انتخاباتی را مورد تطبیق
قرار گیرد.
جاوید فیصل ،سخنگوی ریاست اجرایی گفت که رییس
جمهور و داکرت عبدالله از طرح این کمیسیون استقبال کرده
است.
در همین حال مدتها از وعده که رییس جمهور در مورد
مشخص شدن زمان برگزاری انتخابات داده بود ،میگذرد؛ اما
هنوز زمان برگزاری آن همچنان نامعلوم است.
سوالی که همواره مطرح میشود این است که چه زمانی،
زمان برگزاری انتخابات پارملانی اعالم خواهد شد؟ ریاست
اجرایی در مورد گفته تا زمانی که طرح ابتدایی کمیسیون
اصالح نظام انتخاباتی تطبیق نشود ،زمان برگزاری انتخابات
پارملانی اعالم نخواهد شد.

 70نفر در طی یک سال در مرکز شهر غزنی
ترور شدهاند
اطالعات روز :شامری از اعضای شورای
والیتی غزنی با اظهار نگرانی میگویند که
در طی یک سال اخیر دستکم  ۷۰نفر از
کارمندان حکومتی ،شخصیتهای بانفوذ
و افراد ملکی در مرکز شهر غزنی ترور
شدهاند.
آنها میافزایند که افراد مسلح ناشناس
با تفنگچههای بیصدا معموالً مأموران
حکومتی ،رسمایهداران و افراد با نفوذ ملکی
را در داخل شهر غزنی هدف قرار دادهاند.
آنها با اظهار نگرانی میگویند که تا کنون
هیچ یک از عامالن این قتلها شناسایی و
مورد پیگرد قرار نگرفته است.
به نقل از صدای آمریکا ،امان الله کامرانی،
مسئول کمیته امنیتی شورای والیتی غزنی
در این مورد گفته«:در طی یک سال اخیر
 ۷۰نفر در داخل شهرغزنی توسط افراد
مسلح ناشناس با تفنگچههای بیصدا به
قتل رسیده اند».
آقای کامرانی افزوده که تاکنون ارگانهای
امنیتی این والیت حتا شناسایی نکردهاند که
تروریستان ،تفنگچههای بیصدا را از کجا
بدست میآورند.
مسئوالن اداره محلی غزنی با تایید این
ترورها ،اما گفته که در طی سال جاری آمار
این گونه قتلها پنجاه درصد کاهش یافته
است.
محمد علی احمدی ،معاون و رسپرست

اداره محلی والیت غزنی در این باره به
رادیو آشنای صدای آمریکا گفته«:در متام
سال گذشته حدود  ۳۵نفر در داخل شهر
غزنی با تفنگچههای بیصدا و ماینهای
مقناطیسی به قتل رسیدند که این آمار در
سال جاری حدودا ً به نصف کاهش یافته
است».
آقای احمدی افزوده که گاهی اوقات اطفال
 ۱۴تا  ۱۸ساله نیز در این ترورها از سوی
مخالفان دولت استخدام شده و اشخاص
مورد نظر را توسط آنان به قتل رساندهاند.
او گفته « :دست کم  ۳۰۰نفر که در اعامل
تروریستی در والیت غزنی دست دارند

اکنون در زندان این والیت ،تحت حبس
قرار دارند که اکرثیت شان به جرم ناامنی،
ترور و انفجارات دستگیرشدهاند».
مسئوالن حکومتی این والیت مخالفان
مسلح را عامل اصلی این ترورها یاد می
کنند .اما تاکنون هیچ فرد و یا گروهی
مسئولیت ترور این افراد را به عهده نه گرفته
است.
خطر سقوط شامری از ولسوالیهای غزنی
در همین حال شامری دیگر از اعضای
شورای والیتی و باشندگان شامری از
ولسوالیهای ناامن غزنی با اظهار نگرانی
گفته اند ،در صورت بیتوجهی حکومت،

ممکن ولسوالیهای اجرستان ،قره باغ ،ده
یک و اندر به دست طالبان سقوط کند.
آنها گفته اند که شامری از پوستههای
امنیتی نیروهای خیزش مردمی و پولیس
محلی در ساحات اندر ،ده یک و چندین
ولسوالی دیگر به دلیل عدم تجهیز،
پوستههای خود را به محالت امن انتقال
دادهاند.
حسن رضا یوسفی ،یک عضو شورای
والیت غزنی در این باره گفته« :ولسوالی
ُمقُر زیر تهدید است ،ولسوالی ناوه چندی
قبل سقوط کرد و مراکز ولسوالیهای زنه
خان و خوگیانی نیز به ساحات مرکز شهر
غزنی منتقل شده اند».
اما مقامهای امنیتی غزنی اطمینان داده که
هیچ یکی از ولسوالیهای غزنی سقوط
نخواهد کرد .اسد الله انصافی ،آمر امنیت
فرماندهی پولیس غزنی گفته« :نیروهای
امنیتی ما در ساحات و ولسوالیهای
مختلف ناامن حضور دارند و از طریق
هوا تجهیز میشوند که خطر سقوط در آن
ساحات وجود ندارد».
غزنی از والیتها شدیدا ً ناامن در جنوب
کشور است که شورشیان طالب و دیگر
گروهها تروریستی در چندین ولسوالی آن
نفوذ گسرتده دارند .چندین ولسوالی این
والیت مکمل در اخیار شورشیان طالب
قرار دارند.
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از کمک تا تجارت

حکومت باید چهار تا اصالحات را روی دست بگیرد
تا اقتصاد افغانستان به پای خود ایستاد شود
منبع :فارین پالیسی

بخش اول:
برای کسانی که ناظر افغانستان هستند ،فروپاشی
اقتصاد باعث فروپاشی کشور خواهد شد .اشرف
غنی ،رییس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله،
رییس اجرائیه ،تالش دارند از این فروپاشی
جلوگیری کنند و وعدههای میدهند که هرکسی
میخواهد بشنود :از فروش کشمش افغانستان به
«تیسکو» در بریتانیا تا وصل کردن کابل به دره
سلیکون در ایاالت متحده و تبدیل کردن افغانستان
به پل زمینی آسیا از طریق جلب سرمایه گذاریهای
چین در بخش زیربناها .این دیدگاه قابل ستایش و
احتماال تنها امید برای افغانستان است.
برای تحقق این دیدگاه حکومت ،بخش (سکتور)
خصوصی ،مهمترین ذینفع و شریکی است که
میتواند افغانستان را به سوی اقتصاد متکی به
خود هدایت کند .حکومتها هرگز در انجام
فعالیتهای اقتصادی خوب نیستند؛ حکومت
افغانستان باید فعالیتهای اقتصادی را به سکتور
خصوصی واگذار کند و [از بخش خصوصی]
حمایت کامل کند تا اطمینان شود که تجارت،
سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی در داخل و
خارج به راحتی انجام خواهد شد .به عین ترتیب،
شرکای ائتالف و سازمانهای کمک کننده باید
توجه شان را باال برده و استراتیژی کمک-برای-
تجارت و کمک-برای-کارآفرینی را دنبال کنند.
افغانستان میتواند با روی دست گرفتن اقدامات ،به
خودوابستگی اقتصادی دست یابد .من چهار نقطه
حیاتی را برجسته میکنم که اساس آن را بحثها
و کار من به عنوان یک کارآفرین اجتماعی،
بشردوست و پیشتاز بخش خصوصی با شریکانی
از سکتورهای خصوصی ،دولتی و غیر دولتی در
افغانستان ،بریتانیا ،ایاالت متحده و چین تشکیل
میدهد.
حکومت باید [از خودش] رهبری نشان بدهد
اولتر و مهمتر از همه ،افغانستان نیاز مبرم به رهبری
واقعی دارد .من باور دارم که رهبری مهمترین و
اساسیترین نیاز است؛ چون این رهبری است که
از آن برای یک کشور دیدگاه نشات میگیرد.
در حال حاضر و با در نظرداشت اوضاع موجود،
مردم احساس میکنند کشور میان دو قطب ،قطب
غنی و قطب عبدالله ،تجزیه شده است .به نظر
میرسد که حکومت وحدت ملی و رهبری آن در
حالت سردرگمی مطلق و قطع ارتباط با مردم قرار
دارد .غنی وعبدالله باید با هم بایستند ،اتحاد نشان

نویسنده :محمد هوتک

بدهند و در برابر تصور بسیار منفی مبارزه کنند.
در دنیای جهانی شده و به شدت به هم وابسته ما،
اکنون رهبری جدید رهبران سه سکتور دولتی،
خصوصی و غیر دولتی را شامل است که در
چندین سکتور تجربه گسترده دارند و این امر به
آنها اجازه میدهد تصامیم بسیار فراگیر ،چند
بعدی و متوازن اتخاذ نمایند .غنی و عبدالله باید
رهبران سه سکتور را به کار بگیرد و مهارتها،
تخصص و رهبری بخش خصوصی را تحت
کنترول شان درآورند و از طریق روشهای مدرنی
چون مشارکت بخش دولتی-خصوصی با بخش
خصوصی همکاری کند.
یک پدیده نامیمون که مشاهده شده میتواند -و
مردم در مالقاتهای وزیران ،فعاالن اقتصادی
و رهبران جامعه مدنی در افغانستان در مورد آن
صحبت میکنند – این است که کوچکترین
مسایل ،باالتر و باالتر ارجاع میشوند تا اینکه به
رییس جمهور و رییس اجرائیه میرسند و ماهها
وقت را ضایع میکند .اختیارات و صالحیتها باید
[به افراد مادون] محول شود و پاسخ خواسته شود.
با هر مسئلهای باید در پایینترین سطح ممکن و
بیشترین پاسخگویی برخورد شود .رهبری باید
صرف به غنی و عبدالله متوقف نشود؛ بلکه باید
به تمام وزارت خانهها و ریاستها ،جایی که افراد
واجد شرایط انتصاب شده اند ،گسترش داده شود.
یک رهبر ،هرگز بر تمام مسایل کوچک کنترل
ندارد؛ بلکه یک محول کننده عالی [اختیارات]
است.
حکومت باید امنیت را تامین کند و با فساد مبارزه
کند
در بحثهای بی شمار و گستردۀ من ،در
سیمنارهای ملی و بین المللی ،کنفرانسها،
میزگردها ،چیزی وجود دارد که تمام سرمایه
گذاران و فعاالن بخش خصوصی ،بارها و بارها و
بیش از هر چیز دیگری از حکومت میخواهند و
آن تامین امنیت است .بخش خصوصی در وضعی
است که حکومت بر آن سلطه کامل دارد؛ اما اگر
حکومت مسئولیتهای اساسیاش را در تامین
امنیت انجام بدهد ،سکتور خصوصی میتواند تا
سال  2025یک اقتصاد خودکفا را برای افغانستان
تضمین کند.
دومین نگرانی مهم سکتور خصوصی و مردم
افغانستان فساد گسترده در حکومت است .در
حالی که امنیت یک تهدید خارجی است،

برگردان :حمید مهدوی

فساد بزرگترین تهدید داخلی علیه افغانستان
در سالهای آینده است .در هردو حالت ،تنها
حکومت قدرت و صالحیت از بین بردن تهدیدات
و تحت پیگرد قراردادن مسئوالن آن را دارد .فساد
در ادارات حکومتی افغانستان به حدی شایع است
که مردم اغلب هر کارمند ثروتمند حکومتی یا
افراد مهم مافیا را با یک کارآفرین و فعال اقتصادی
اشتباه میگیرند .وضع ناامید کنندهای است وقتی
کارآفرین اجتماعی و سرمایه گذاری که میخواهد
افغانستان را دگرگون سازد در زمرهی مجرمانی
محسوب شوند که با گرفتن حیات انسانها و نابود
کردن گروههای اجتماعی و جوامع ثروت اندوخته
اند.
یک پدیده نامیمون که
مشاهده شده میتواند-
و مردم در مالقاتهای
وزیران ،فعاالن اقتصادی
و رهبران جامعه مدنی در
افغانستان در مورد آن
صحبت میکنند  -این است
که کوچکترین مسایل،
باالتر و باالتر ارجاع
میشوند تا اینکه به رییس
جمهور و رییس اجرائیه
میرسند و ماهها وقت را
ضایع میکند .اختیارات
و صالحیتها باید [به
افراد مادون] محول شود و
پاسخ خواسته شود .با هر
مسئلهای باید در پایینترین
سطح ممکن و بیشترین
پاسخگویی برخورد شود.
رهبری باید صرف به غنی
و عبداهلل متوقف نشود؛
بلکه باید به تمام وزارت
خانهها و ریاستها ،جایی
که افراد واجد شرایط
انتصاب شده اند ،گسترش
داده شود .یک رهبر ،هرگز
بر تمام مسایل کوچک
کنترل ندارد؛ بلکه یک محول
کننده عالی [اختیارات]
است.
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

مبانی افتخارات بیپایان ما
از آنجاییکه بدون افتخار زندگی تقریباً ناممکن است ،ما هم ناگزیریم
افتخاراتی داشته باشیم .چون مجبوریم افتخار داشته باشیم ،پس چه
بهرت که زیاد داشته باشیم .تا جاییکه من به تحقیقاتم اجازه دادم پیش
برود ،مبانی افتخارات ما تقریباً مشرتک است ،اما در بعضی موارد ،چاره
نبوده جز جدایی و افتخار به تنهایی!
یکی از مبانی افتخار محکم و پابرجای ما ،دین مشرتک همهی
مسلامنهاست .در دین مبارک اسالم ،حرمت کعبه محفوظ و بر آن
تاکید شده است .متاسفانه روزگار چنان افتاده که شاه عربستان را خادم
حرمین رشیفین مینامیم .حاال برای هیچ مسلامنی مهم نخواهد بود که
همین خادم حرمین رشیفین ،برای  24ساعت بود و باش در امریکا،
باید  24میلیون دالر را هزینه کند تا به قول نیمچه شاعران ،خاطرش
ارضاء شود .من به عنوان یک مسلامن اکنون به شک افتاده ام که به
همچو خادم هم میتوانم افتخار کنم یا نه؟ اگر افتخار کنم ،حساب
بود و باش یکشبهی او آزارم میدهد و اگر مکلف نیستم افتخار کنم،
چطور قبول کنم که ساالنه هزاران انسان از کشورم برای زیارت کعبه به
عربستان برود تا پادشاه آن ملک با پول هموطنان من اینگونه ولخرجی
کند؟ از کسانیکه در این زمینه اطالعات و علم درستی دارند ،تقاضای
کمک دارم .لطفاً با نارنجک پاسخ ندهید ،همه شیر آدم خوردیم و به
سخن میفهمیم!
ما در طول تاریخ ثابت کردهایم که شجاع هستیم .شجاعت ما به
خودی خود افتخارآفرین است اما با جهاد ،دایرهی افتخارات مربوط
به شجاعت مان ،تکمیل شد .خدا را شکر که روسها و انگلیسها
باالی افغانستان تجاوز کردند و خدا را هزار مرتبه شکر که ملت شجاع
ما توانست این ارتشهای مکار و ظامل را شکست داده و از وطن بیرون
راند .در غیر آن ،مسلم بود که به صنعت منیرسیدیم ،البته با توجه
به خصوصیات علمی و عقلی مان! از طرفی هم منیتوانستیم بدون
افتخار زندگی کنیم ،مجبور بودیم صد سال دیگر حیران مبانیم که به
چه افتخار کنیم.
در مرحلهی سوم هویت مان است .ما میتوانیم به هویت خویش
افتخار کنیم .فارغ از اینکه به چه قومی تعلق داریم ،قوم مهم نیست.
مهم این است که افغان هستیم ،هرچند که در مسیر قومآلود تقسیم
امتیازات و تخصیص بودجه بارها بر این افتخار مشرتک خویش قضای
حاجت کردیم .اما حاال بحث تذکرههای برقی است و این هویت دوباره
نیاز به افتخار مشرتک ما دارد .به حدی که اگر افتخار نکنیم ،باید از
این کشور برویم!
از آنجاییکه ما حتی در آیندهها نیاز داریم مبانی افتخارات خویش را
داشته باشیم ،از همین امروز رشوع کردهایم به خلق این مبانی .مثالً
از هر ده نفر همسایهی ما ،دو نفر راهی اروپا شده اند ،عدهی در مرز
ایران-ترکیه تیر خورده ،جمعی زنده به وطن برگشته و شامری هم از
مرزهای پر از بالی کشورهای مثل ایران ،افغانستان و پاکستان گذر
کرده .به کسانی که رفته و تقریباً خاطر شان جمع است که بدست انسان
تکه تکه نخواهند شد ،میتوان افتخار کرد .اگر اینها درد متحمل شده
در افغانستان را در دل شان زنده نگهداشتند و برای رسیدن به جایی
تالش کردند ،فردا روز افتخار افغانستان خواهند شد .مثبت اندیشی ام
را تحمل کنید ،شاید حق با من باشد.
بعد از جهاد که رسشت و خوی ما باهم ساز نشد ،رشوع کردیم به
کشنت همدیگر! ما حتی هامن روزها هم میفهمیدیم که قیامتی در
کار خواهد بود اما برای داشنت یک قیامت خوب ،خون ریختیم .خون
ریخنت برای قیامت ،یکی از افتخارات دیگریست که حتی تا هنوز هم
میتوانیم بر همدیگر گران بفروشیم .تنها کاالیی که هیچوقت با افت
قیمت مواجه نشد ،همین افتخارات جهاد و پس از جهاد است و ناگفته
مناند که عرضه و تقاضایش هم همیشه پررنگ بوده .از این به بعدش
معلوم نیست ،ممکن همچنان ادامه یابد.
بعد از طالبان ما تقریباً حکومت مردمی داشتیم ،انتخابات برگزار کردیم،
هرچند که در هیچ کدام حق به حقدار نرسید ،اما بازهم جزء افتخارات
ما شد .مخصوصاً انتخابات آخری خویش را با اسم مبارک گوسفند
متربک کردیم .حاال ،هامن آدمی که افتخار گوسفندی کردن انتخابات
را به ملت بخشید ،دوباره قصد دارد افتخار جنونآسای دیگری را به
ملت هدیه کند .هدیهی که او میخواهد به ملت تقدیم کند طوریست
که مثالً من از حق خویش بیخربم یا آن را منیخواهم ،اما آنها تاکید
دارند که حق من به من برسد و من از آن استفاده کنم .تهدید میکنند
که اگر استفاده نکنی ،یا باید بروی یا احتامالً...
تقریباً من هم جزء مبانی افتخارات میشوم .از بس منیفهمم چه
بنویسم ،امروز این را نوشتم تا اگر کسی فرصت کرد به من افتخار
کند!!!
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در درگیریهای نیروهای ارتش
با شورشیان 17 ،سرباز ارتش و
بیش از  ۱۰۰شورشی کشته شدند

اطالعات روز :وزارت دفاع ملی اعالم کرده
است که در چندین رشته عملیات نظامی به
روز شنبه ۱۰۳ ،دهشت افگن کشته و ۹۷
تن دیگر آنها زخمی شدهاند.
در خبرنامهی این وزارت آمده است که ۱۷
سرباز ارتش نیز در جریان درگیری و به اثر
انداخت سالحهای سنگین و انفجار ماینها
جان خود را از دست دادهاند.
در جریان این عملیات مقدار مهمات و ۹
حلقه ماین شورشیان نیز بدست سربازان
ارتش افتاده است.
گروه طالبان تا هنوز در این مورد چیزی
نگفته است.
وزارت دفاع گفته که این عملیات از زمین و
هوا در والیات ننگرهار ،کنر ،غزنی ،میدان
وردک ،لوگر ،پکتیا ،غور و فراه صورت
گرفته است.
ولسوالیهای حصارک ننگرهار ،اسمار و
چپه دره والیت کنر ،گیرو ،اندر و قره باغ

والیت غزنی ،مربوطات والیت میدان
وردک ،ولسوالیهای محمد آغه ،خوشی و
مرکز والیت لوگر ،احمدآباد پکتیا ،چهارصده
والیت غور ،بکواه و گلستان والیت فراه
به روز شنبه شاهد راه اندازی عملیات
پاکسازی بوده است.
با شروع فصل بهار بخشهای کشور به
ویژه والیتهای شمالی با موجی از حمالت
طالبان همراه بوده است.
هرچند چندین منطقه شمال میان نیروهای
امنیتی و طالبان دست به دست شد ،اما
مقامهای امنیتی میگویند که در جریان
عملیات تلفات سنگین به طالبان وارده شده
است .پیشتر ،جنرال عبدالرشید دوستم،
معاون اول ریاست جمهوری که رهبری
عملیات نظامی در والیتهای فاریاب
و سرپل را به عهده داشت گفته بود که
نظامیان پاکستانی ،طالبان را در جنگ علیه
نیروهای امنیتی افغان کمک میکنند.

خانوادههای قربانیان ولسوالی
بلخاب خواستار دستگیری قاتالن
فرزندان شان هستند

اطالعات روز ،سمنگان :دهها تن از
بستگان و اعضای خانواده قربانیان
ولسوالی بلخاب که روز شنبه در ولسوالی
زارع والیت سمنگان توسط افراد مسلح
ناشناس به قتل رسیدند ،با گردهمآیی در
شفاخانهی ملکی مزار شریف ،از دولت و
نهادهای امنیتی میخواهند تا به هرشکلی
ممکن قاتالن فرزندان شان را پیدا و به
پنجه قانون بسپارند.
به روز شنبه افراد مسلح ناشناس که لباس
نیروهای ارتش بر تن داشتند 13 ،تن از
مسافران هزاره را در ولسوالی زارع والیت
سمنگان از موترها پیاده کرده و تیرباران
کردند .این موضوع واکنشهای شدید
مردم را در شبکههای اجتماعی به دنبال
داشت.

عباس ابراهیم زاده ،نماینده مردم بلخ
در مجلس نمایندگان از دولت خواستار
شناسایی و دستگیری قاتالن آنها گردیده
و هشدار داد ،در صورت عدم رسیدگی به
شکایات آنها ،با تظاهرات خشمآمیز مردم
روبهرو خواهد شد.
عبدالرزاق قادری ،آمر امنیت فرمادهی
پولیس بلخ میگوید که تروریستان لباس
پلنگی نظامی برتن داشته اند و گروههای
تحقیقاتی پولیس سرگرم جستوجو و
پیگیری این قضیه هستند.
جنرال سید کمال سادات ،فرمانده پولیس
بلخ نیز ضمن محکومیت این پیشآمد
ناگوار به خانوادههای قربانیان اطمینان
داد که آنان تمام تالش شان را برای یافتن
و بازداشت تروریستان بکار خواهند بست.



فهم عجیب اداره مستوفیت
والیت بغالن از زبان دری

بخش سکرتریت اداره مستوفیب والیت بغالن (زیر مجموعه وزارت مالیه) طی
مکتوب شماره  554مورخ  1394 /6 /14به ریاست اطالعات و فرهنگ والیت
بغالن نوشته که« :از بدو تاریخ افغانستان عزیز فرهنگ آن تغیر ناپذیر بوده
مقاومت فرهنگ باید مراعات گردد و ما از مجاور و بیگانه ها اجتناب نموده
فرهنگ خویش را احترام و استعمال نمایم .در این اواخر فرهنگ دولت ایران
در بین دوایر دولتی و معامالت در بعضی موارد مورد استعمال قرار میگیرد که
یک عمل قانونی نبوده که این روش از اثر بی پروایی و بی دانشی بوده یا چطور؟
مث ً
ال در حصه پوهنتون و پوهنحی و فاکولته که در سال های متمادی و درازمدت
معمول بوده متأسفانه در این اوایل به دانشگاه و دانشکده تغییر اسم می دهند .که
در زبان دری افغانستان کدام تغییر رونما نشده است».
در این مکتوب معادل واژههای دانشگاه و دانشکده ،در زبان پشتو پوهنتون و
پوهنحی و در زبان دری فاکولته پیشنهاد شده است .همچنان استعمال واژههای
دانشگاه و دانشکده را پیروی از فرهنگ بیگانه عنوان کرده و از ریاست اطالعات
و فرهنگ خواسته که کانون فرهنگ افغانستان را همه رعایت کنند.
برای ثبوت نحوهی نگارش این متن و دانش مُنشی این اداره از اصول ،مقررات و
دستور زبان فارسی دری خود متن آن را میآوریم.
در این مکتوب آمده« :در «مجاز» فرهنگ عبارت آن به کلمه پشتو و دری از
این قرار است .در پشتو پوهنتون و پوهنزی در دری فاکولته .لهذا در فرهنگ
و معموالت اساسی افغانستان که مربوط به لسان دری است استعمال دانشگاه و
دانشکده که فرهنگ بیگانه است و نه باید به عقب فرهنگ بیرونی روان شویم.
«نباید» فرهنگ افغانی از ریاست محترم اطالعات و فرهنگ صمیمانه تقاضا
میگردد تا کانون فرهنگ افغانستان را همه رعایت نموده بناً ارایه نشریه در جراید
مربوط جدا ً مراعات نموده و به اطالع عامه کشور خصوصاً به اطالع کار مندان
دولت رسانیده در حصه خویش اجراآت الزم نماید».
این مکتوب توسط الحاج سید بصیر احمد بصیر ،مستوفی والیت بغالن امضا شده
و یک نمونهی آن به ریاست دانشگاه والیت بغالن نیز فرستاده شده است.
حاال با خواندن این مکتوب و این که در آن واژههای دانشگاه و دانشکده بیگانه
خوانده شده و استفاده از آن نیز عمل غیر قانونی دانسته شده ،ما را وادار به ذکر
چند نکته میکند.
یکم :نویسندهی این متن که زبان دری را مجزا از زبان فارسی دانسته و به عنوان
منشی این اداره کار میکند ،معلوم میشود که چقدر فهم ضعیف از تاریخ زبان
دری دارد .با رجوع به آثار تاریخی این زبان ،به موارد بسیاری بر میخوریم که
این سه گویش دری ،فارسی و تاجیکی در اصل یک زبان است با سه نام.
اگر تاریخ فارسی ،دری و تاجیکی را بررسی کنیم درمییابیم که سرچشمه
این گویشها یکی است .از لحاظ دستوری باهم یکسان و از لحاظ واژگانی
مشترکات گسترده میان این سه گویش بدست میآوریم.
نویسندگان و شاعران متقدم و متأخر زبان فارسی دری بارها این دو واژهی دری
و فارسی را در یک مفهوم و در کنار هم به کار بردهاند .با رجوع به نظرهای
زبانشناسان فعلی نیز درمییابیم که این سه گویش در اصل یک زبان است.
به عنوان نمونه چند شعر از شاعران قدیم را میآوریم که واژههای فارسی و دری
را در یک مفهوم و در کنار هم استفاده کردهاند.
فردوسی ،شاعر حماسهسرا و سراینده نابترین اشعار دری چنین سروده:
نوشتند و کوتاه شد داوری
بفرمود تا پارسی دری
به نظم دری و به خط درشت
یکی تازه کن قصهی زردهت
ناصر خسرو میگفت:
مر این قیمتی ُدر لفظ دری را
من آنم که در پای خوکان نریزم
سعدی ،شاعر که در جغرفیای ایران امروزی میزیسته میگفت:
بباید از تو سخن گفتن دری آموخت
هزار بلبل دستان سرای عاشق را
حافظ ،شاعر دیگر فارسیگوی ،که در شیراز میزیسته ،میگوید:
ز شعر دلکش حافظ کسی شود آگاه که لطف و سخن گفتن دری داند
شکر شکن شود همه طوطیان هند زین قند پارسی که به بنگاله میبرد
با دیدن فارسی و دری در شعر این شاعران میتواند گفت که فارسی و دری
یک زبان است .همچنان گویندگان این دو گویش در زمان صحبت با یکدیگر
به هیچگونه مشکلی در فهم زبان یکدیگر بر نمیخورند .افزون بر این در موقع
خواندن کتابهای نوشته شده در ایران و یا در افغانستان برای خوانندگان افغانی
یا ایرانی هیچ مشکلی خلق نمیشود ،خوانندهی افغانی ،کتابی که در این ایران
نوشته شده باشد را به بسیار سادگی میخواند و در درک معنای آن نیز با مشکل
مواجه نمیشود ،در مورد خواننده ایرانی نیز چنین است.
از ین نکته به این نتیجه میرسیم که دری و فارسی دری دو نام و در اصل یک
زبان است.
دوم :نویسندهی این مکتوب به سادهترین اصول نگارشی ،مانند :در نظر گرفتن
موقعیت فعل ،ساختار جمله ،موقعیت نهاد و گزاره ،جایگاه مبتدا و خبر و استفاده
از نشانهگذاریها در زبان فارسی دری را نمیداند .چطور میآید و میگوید که
دانشگاه و دانشکده واژههای بیگانه است؟
در این مورد به این موضوع یادآورد میشوم .در زبان فارسی دری (گاه و کده)
از جملهی پسوندهای مکانی است .گاه از جمله پسوندههای زمانی نیز است .واژه
دانش واژهی اصیل فارسی دری و اسم مصدر است و به معنای عمل دانستن،

عصمت اهلل سروش

دانندگی ،دانایی ،علم ،فضل و دانستن به کار میرود.
نمونههای زیادی را از چسپیدن پسوند مکانی «کده» و پسوند زمانی و مکانی
«گاه» در اخیر واژههای فارسی دری آورده میتوانیم .مانند :فروشگاه ،لشکرگاه،
دانشگاه ،خاستگاه ،جایگاه ،دانشکده ،میکده ،آتشکده و استفاده «گاه» در پسوند
زمانی مانند :سحرگاه ،شامگاه و ...
پس چسپیدن گاه و کده در اخیر دانش معنای محل دانش ،جای دانش ،جای علم
را میدهد .دانشگاه و دانشکده واژههای ناب فارسی دری است .بناً به هیچ صورت
نباید گفت که گویندگان زبان دری حق ندارد این واژهها را در صحبتهای
خویش استفاده کنند.
واژه فاکولته که نویسنده این مکتوب آن را بهجای دانشگاه و دانشکده پیشنهاد
کرده ،یک واژهی فرانسوی است که همان معنای دانشکده را میدهد .نمیدانم
این نویسنده از کجا در یافته که واژهی فرانسوی فاکولته ،واژه دری است و
بهجای دانشگاه و دانشکده استفاده شود .این نویسنده چطور به خود اجازه داده
که واژه فرانسوی فاکولته را واژهی دری بخوانده و واژه پوهنتون و پوهنحی را که
به هیچ واژهی زبان دری ربط ندارد واژهی خودی بداند .اینجاست که به دانش
نویسندهی این مکتوب و رییس اداره که آن را امضا کرده باید شک کرد.
به زیر آوری چرخ
فرودوسی میگفت :درخت تو گر بار دانش بگیرد
نیلوفری را
پس درخت این اداره و منشی شان هرگز بار دانش زبان فارسی دری را نگرفته
است تا در مورد این دو واژه ناب فارسی دری حکم صادر کنند.
سوم :برای ثبوت این موضوع که «گاه» و «کده» در اخیر واژهی دانش میآید و
واژههای جدید را میسازد ،نمونههای فروان داریم مانند :دانش خَ ر ،دانش خیز،
دانش بهر ،دانش آرا ،دانش آور ،دانش سنج ،دانش طلب ،دانش گستر ،دانش
نیوش ،دانش سرشت ،دانش فروش و ...
پس واژه دانشگاه و دانشکده نه بیگانه هست نه از فرهنگ غیر وارد فرهنگ ما
شده است .این دو واژه از قدیم بکرات مورد استفاده گویندگان زبان فارسی دری
قرار گرفته است.
چهارم :در مادهی شانزدهم ،فصل اول قانون اساسی افغانستان ،آمده که ...«:زبان
دری یکی از دو زبان رسمی کشور است .نشر مطبوعات و رسانههاى گروهی
به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد میباشد .در مناطقی که اکثريت مردم به
يکی از زبانهاى ازبکی ،ترکمنی ،پشهيی ،نورستانی ،بلوچی و يا پاميرى تکلم
مینمايند ،آن زبان عالوه بر پشتو و درى به حيث زبان سوم رسمی میباشد و نحوه
تطبيق آن توسط قانون تنظيم میگردد».
با این حساب هیچ کسی نباید به خود اجازه بدهد که صحبت کردن با واژههای
فارسی دری را غیرقانونی بداند.
اگر پای منطق در میان باشد و عقل را معیار قضاوت قرار بدهیم ،کافی است در
ذهن مان تحلیل کنیم :وقتی دانشگاه؛ در کنار ایستگاه ،از زبان بیگانه یعنی ایران
امروز ،وارد زبان ما یعنی دری ،گردیده است ،فاکولته چرا از زبان فرانسوی در
زبان ِ
دری ما بیگانه نیست و خودی به حساب میآید؟ وقتی دانشکده ،در کنار
میکده ،بیگانه است ،با چه منطقی میتوان پذیرفت که پوهنحی بیگانه نیست؟ این
واژه از زبان پشتو بر زبان دری تحمیل شده است.
در این نوشته متن اصلی این مکتوب داخل دو قوس آمده تا واضح گردد که
شخص نویسنده چه ضررهای را با نوشتن چنین متن به زبان ناب فارسی دری
وارد خواهد کرد .در دو مورد بخاطر ناخوانا بودن واژه ،این دو واژه داخل دو
قوس آمده است.
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پاتریک کاکبرن

ترجمهی حکمت مانا

بخش بیستودوم

یادداشتهایسخیدادهاتف
اصالح بنیادین
انتخابات

در چهار سال قحطی که قبل از سال  2011اتفاق افتاد،
سازمان ملل متحد گزارش داد که نزدیک به سه میلیون
دهقان سوری ،به مرز فقر مطلق کشیده شدهاند و تعداد
زیادی از مردم ،از روستاها به حومهی شهرها فرار کردهاند.
درآمد طبقهی متوسط را نیز نمیشد با تورم باال نگه داشت.
کاالهای وارداتی ارزان از ترکیه ،تولیدکنندگان خرد داخلی
را از کار انداخت و جمعیت زیادی از طبقهی شهری را
با فقر روبهرو کرد .دولت ،به واسطهی نیروهای امنیتی
دَدمنش و فاسدش ،تمام جوانب زندگی سوریها را زیر
نظر داشت .گروه بینالمللی بحران گفته بود« :نیروهای
مخفی اسالمگرایان در پس قیام است»؛ اما این دلیل اصلی به
خشونت کشیدهشدن راهپیماییهای صلحآمیز نبود.
این تحلی ِل وضعیت را که در تابستان  2011صورت گرفته
است ،با آنچه سه سال بعد اتفاق افتاد مقایسه کنید .در
سال  ،2014جنگ به یک بنبست رسیده بود و اپوزیسیون
مسلح دولت ،کامال تحت تسلط دولت اسالمی عراق و شام
–یا بهاختصار داعش -درآمده بود .از لحاظ ایدئولوژیک،
تفاوت چندانی میان داعش و دیگر گروههای مخالف
مانند احرارالشام و ارتش اسالم ،که بهدنبال یک دولتی سنی
مبتنی بر شریعت هستند ،وجود ندارد .این جهادیها که در
غرب ،بهخاطر خشونت فرقهای خود زبانزد هستند ،از سوی
مردم محلی ،بهخاطر آوردن نظم و قانون ،به نیکی استقبال
شدند .گروهی که تا آن زمان در بههمزدن نظم و غارت و
راهزنی دست داشت ،گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه بود
که توسط غربیها حمایت میشد و زمانی حدود 1200
جنگجو داشت .در افغانستانِ سالهای  1990نیز ،مردم
به دالیل مشابه ،در ابتدا از سلطهی آهنین طالبان استقبال
کردند.
اندازهی دخالت خارجیها و حمایت آنها از گروههای
تندرو ،در اواخر سال  ،2013در اعترافات صدام الجمال
آمده است .او یکی از رهبران دستهی افحادالرسول و
فرماندهی پیشین ارتش آزاد سوریه در شرق است .صدام،
مصاحبهی جالبی دارد که بعد از پیوستن او به داعش،
توسط این گروه ثبت شده و مدتی بعد ،ترجمهاش در یک
وبالگ منتشر شد .صرفنظر از قسمتهایی از مصاحبه
که در آن ،رفتار غیراسالمی ارتش آزاد اسالمی را محکوم
میکند ،به نظر میرسد مصاحبهای معتبر باشد« :در اوای ِل
انقالب سوریه ،کار به دست قطر بود ،چندی بعد به دست













عربستان سعودی افتاد» .او طوری حرف میزند که گویی
بهوجودآمدن گرو ِه خود او ،االحفاد ،حتما به دست یکی از
پادشاهیهای خلیج صورت گرفته است.
جمال میگوید که جلسات ارتش آزاد سوریه ،همیشه
درحضور نمایندههای اطالعاتی عربستان ،امارات ،اردن و
قطر ،و نیز افسران اطالعاتی آمریکا ،بریتانیا و فرانسه صورت
میگرفت .به گفتهی او ،در یکی از این جلسات که ظاهرا
در انقره برگزار شده بود ،شاهزاده سلمان بن سلطان ،معاون
وزیر دفاع عربستان و برادر ناتنی بندر بن سلطان ،رییس
استخبارات عربستان سعودی ،خطاب به همه ،از رهبران
مخالفین مسلح سوریه پرسید« :چه کسی برنامه دارد به
مواضع اسد حمله کند و نیازهای خود برای پول و اسلحه و
مهمات را ارایه دهد» .برداشتی که میتوان از این صحبتها
داشت ،این است که این جنبش ،کامال توسط سازمانهای
استخباراتی عرب و غربی کنترل میشود .میتوان تصور
کرد که برنامهی عربستان برای سرنگونی اسد ،تا چهاندازه
شکست سختی خورده است که بندر و سلمان ،هر دو ،اکنون
شغل خود را از دست دادهاند.
جنگ داخلی میان گروههای جهادی که با حمالت
هماهنگی بر مواضع داعش در جنوری  2014آغاز شد،
به اعتبار همهی آنها صدمه رسانده است .جنگجویان
خارجی که برای جنگ با بشار اسد و شیعهها ،به سوریه
آمده بودند ،متوجه شدهاند که مجبورند جهادیهای سنی را
که دارای ایدئولوژی همسان با خودشان هستند نیز بکشند.
المحیسنی –نمایندهی رسمی القاعده
داعش ،عبدالله محمد
ُ
در عراق و یکی از رهبران احرارالشام -را توسط یک
بمبگذار انتحاری به قتل رساند .این نشان میدهد که ِ
نسبت
القاعدهی مرکزی با سطوح مختلف سازمانهای جهادی
که در عمل با آنها یکجا نیست ،چه اندازه است .تالش
آمریکا و عربستان سعودی و اردن ،برای ایجاد یک «جبههی
جنوبی» علیه اسد و القاعده ،تاکنون شکست خورده است؛
تا حدی به این دلیل که اردنیها چندان تمایل ندارند آشکارا
وارد جنگ شوند.
جهادیهایی که قصد برگشتن دارند ،متوجه میشوند
که مسیر بازگشت به خانه دشوار است .دلیلش این است
که بهطور مثال ،عربستان و تونس که از رفتن آنها برای
صادرکردن تعصبات استقبال میکردند ،اکنون از اینکه
آنها َسلَفیهای جنگدیده و کلهشقی شدهاند هراس
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دارند .یک فعال جهادی در شهر رقعه در شمال سوریه،
برای سرعتدادن بازگشت داوطلبان تونسی کار میکرد .او
به جهادیها ،عکس نیمهبرهنهی زنان را در سواحل تونس
نشان میداد و میگفت برگشتن شما برای جلوگیری از چنین
اعمالی در کشور خودتان ،الزم شده است.
اینکه امروزه ،جبههی النصره –نمایندهی رسمی القاعده
در سوریه ،-درمقایسه با داعش «میانهرو» خوانده میشود،
نشانهی دیگری از سقوط سوریه به دامن خشونت مطلق
است .هرچند داعش در اوایل  ،2014از سوریه عقبنشینی
کرد ،اما از آنجا که درحال آمادهکردن یک عملیات
در شمال عراق بود ،میتوان این را یک حرکت تاکتیکی
بهشمار آورد .داعش ،قلمرو زیادی را در شرق سوریه و
غرب عراق در اختیار دارد که میتواند در آن نیروگیری کند
و ضدحملهای را ترتیب بدهد .درهرحال ،جبههی النصره،
همواره درپی آشتی با داعش بوده است و عموما مایل به
جنگ نیست .جنگ داخلی جهادیها ،کار را برای دولت
آسانتر کرده است ،زیرا آنها مصروف کشتن یکدیگرند.
اما بااینحال ،دولت منابع الزم برای شکستدادن آنها را
دراختیار ندارد .شاید دولت بهزودی شاهد حمالت جدید
ازسوی داعش باشد که بعد از پیروزیهای چشمگیر در
عراق ،بدشان نمیآید تجربهای مشابه را در سوریه رقم بزنند.
از سال  ،2011هم جهان و هم اپوزیسیون اسد ،دچار خطاهای
زیادی درمورد سوریه شدهاند ،اما شاید جدیترین خطا
این بوده است که فکر میکردند رییسجمهور اسد ،مانند
معمر قذافی در لیبی ،سقوط خواهد کرد .هم شورشیان و هم
حامیان خارجیشان ،فراموش کردند که قذافی تا حد زیادی،
توسط حمالت هوایی ناتو سقوط کرد .بدون ناتو ،شورشیان
چند هفته هم نمیتوانستند دوام بیاورند .اما این باور که اسد
ضعیف است ،تنها در  2013زیر سوال رفت .در سال ،2012
دولتها و خبرنگاران خارجی ،درمورد اینکه اسد کجا را
برای تبعید انتخاب خواهد کرد گمانهزنی میکردند ،با وجود
اینکه ،او تمامی چهارده ایالت سوریه را در کنترل خود
داشت! امروزه ،داعش تنها یکی از آنها را کنترل میکند،
رقعه ،در اطراف رودخانهی فرات .اما مراکز پرجمعیت ،هنوز
بهدست دولت است .مشکل اپوزیسیون غیرجهادی ،این
بود که تمام استراتژی خود را -اگر استراتژیای در کار بوده
باشد ،-بر ساختن وضعیتی شبیه لیبی متمرکز کرده بود .وقتی
این اتفاق نیفتاد ،آنها طرح دومی نداشتند.

بی خود نیست که رییس جمهور ما به کلمهی بنیادین
این قدر عشق میورزد .کار باید همیشه بنیادین
باشد .یکی از نیازهای جامعهی پیشرفته اصالح نظام
انتخاباتی است .چرا که اگر نظام انتخاباتی اصالح
نشود ،ممکن است باز کسانی انتخاب شوند که
دفعهی قبل با تقلب روی کار آمدند .اما حرف سر
این است که چه چیزهایی باید در سیستم انتخاباتی ما
اصالح شوند؟ من چند مورد را ذکر میکنم:
یک -در انتخابات ریاستجمهوری قبلی استعارهی
«گوسفند» برای صندوق رای انتخاب شده بود و سبب
شده بود که بسیاری از مردمِ ناآشنا با مالداری دچار
سوءتفاهم شوند .بر اساس تحقیقات انجام شده بر
انتخابات قبلی ،وقتی که ضیاء الحق امرخیل به یکی
از مسئوالن انتخابات در یکی از والیات دستور داده
بود که گوسفندها را به کوه ببرد و چاق کند و برگرداند،
آن شخص گپ را به معنای تحت اللفظیاش گرفته و
واقعا بیست-سی تا گوسفند را به کوه برده بود .برای
جلوگیری از این گونه سوءتفاهمها ،رییس جمهور این
بار دستور داده که به جای کلمهی مرموز گوسفند از
کلمهی «گاوصندوق» استفاده شود تا کسانی که گاو
را نفهمیدند حداقل صندوق را بفهمند.
دو -در انتخابات ریاست جمهوری قبلی از بعضی
ولسوالی ها و والیتها رای اضافی آمده بود .مثال
رییس جمهور فعلی ،جناب غنی ،نیاز داشت که
در هر والیت چندصد رای نسبت به داکتر عبدالله
بیشتر داشته باشد .اما دیدیم که از بعضی والیتها،
که جمعیت شان چهارصد هزار نفر بود ،هشتصد
هزار نفر رای دادند و همه هم به اشرفغنی رای داده
بودند .خوب ،نتیجهاش را دیدیم .کشور تا مرز جنگ
پیش رفت .شما جای داکتر عبدالله میبودید چه کار
میکردید؟ چهارصد هزار نفر هشتصد هزار رای
بدهند ،یعنی هر نفر دو دفعه فرصت داشته باشد به
نامزد دلخواه خود رای بدهد ،اما حتا یک رای از آن
هشتصد هزار رای از شما نباشد ،شما را عقده بر
نمیدارد؟ طبیعی است که این سیستم باید اصالح
شود .از این پس ،نامزد بازنده باید با تفاوت بسیار
کم بازانده شود.
سه -پس از ختم پروژهی انتخابات ،که بعضی به
غلط آن را پروسهی انتخابات میگویند ،باید به هیچ
کسی لقب بابا اعطا نشود .چنانکه دیدیم این کار در
انتخابات های گذشته باعث ناراحتی بعضی از مردم
شد .از این پس ،از کسانی که در انتخابات پارلمانی و
ریاست جمهوری از خود خایستهگی نشان میدهند،
به شیوههای بهتر و کمتر حساسیت برانگیز تقدیر
شود .مثال میتوان این افراد را به مدت دو سال وزیر
معارف ساخت ،تا مکتبهای خیالی بسازند و از این
طریق خود را یک ششصد میلیون دالر تشویق کنند.
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Waheed Omer

افغانستان کشور اکثریت هاست .یگانه مجموعه اقلیتی در
افغانستان ،فاشیستان و قوم پرستانی هستند که به نمایندگی
از این و آن قوم نفرت میفروشند و نفرین میخرند .این
مجموعه هم در میان قوم خود و هم در افغانستان اقلیت
هستند.
این اقلیتیها ،از هر قوم و دین و مذهبی که باشند ،باید نادیده گرفته شوند و منزوی ساخته
شوند .شاید روزی خودشان به این نتیجه برسند که افغانستان از همه گی است ،از آنها
نیست!

بخش دوم



Amrullah Saleh
چگونه میتوان فرار سر و سرمایه را کاهش داد :
به اساس ارقام نشر شده در روز نامههای اروپایی از دو صد
هزار پناهجوی که در دو ماه تابستان  2015به اروپا رسیده
اند 32 ،هزار آن از افغانستان اند .اگر حد میانه هر یک از این
پناهجویان برای رسیدن تا اروپای شمالی و مرکزی ده هزار دالر
مصرف کرده باشند ،پس معنایش این است که در یک فصل  320ملیون دالر از افغانستان
یکجا با صاحب آن فرار کرده است .این فاجعه است .یگانه راه کاهش این بحران ایجاد باور و
اعتماد است .مردم افغانستان سختسر اند و اگر بدانند رهبری سیاسی و دولتی برایشان دروغ
نمیگویند و اصالحات واقعی در راه است با سختیها میسازند و فرار نخواهند کرد .بیشترین
قسمت از پولهای ده سال اخیر در ساختمانهای بیمعیار ،خرید موتر ،تداوی در خارج ،خرید
جایداد در خارج و حاال هم در فرار به خارج در حال برباد رفتن است .بیایید باور و اعتماد ایجاد
نماییم تا مردم ما صدها ملیون دالر دیگر را بازهم برای فرار از آنچه اینجا باالیش «دعوا»
داریم نپردازند.
نوت  :در کنفرانسی که در شهر میالن ایتالیا اشتراک داشتم بحث مفصل روی بحران مهاجرت
و پناهجویی صورت گرفت .ارقام ذکر شده با اساس است.


داکرت مهدی

شعا ِر «چی افغان نه یی ز ما هیواد نه ووخه» که از جانب
دستههای متعلق به گروه قومیِ خاص به رهبریِ افغانملت
سر داده میشود ،ما را در درک این حقیقت کمک میکند که
«افغان» نمیتواند مفهوم هویت را برساند و به همهی «اقوام
ساکن» در کشور اطالق گردد.
این کشور از همهی ساکنان آن و از همهی کسانی است که برای حفظ استقالل آن؛ با هر
متجاوزی میجنگند .اگر بخواهیم بدانیم که ساکنان اصلیِ این سرزمین کیها بودهاند؛ به
عبارهی دیگر برای فهم اینکه کیها حق دارند بگویند که این کشور از ماست و دیگران
درینجا عاریتیاند؛ باید فسیلها یا سنگوارههای انسانهای اولیه را بر کرسیهای حکمروایی
بنشانیم.


Rahmani Abdul Rahman
زجه خواني ممنوع!
بارها و به تكرار گفتهام كه پخش تصاوير قربانيان حوادث
درد مردم را دوا نميكند و بلكه در بحراني شدن وضعيت
ميافزايد و روح و روان مردم به خصوص كودكان را آسيب
ميرساند .روشنفكري كه حتا نميتواند به وضعيت روحي
مردم كمك كند ،روشنفكر نيست و بلكه عمل وحشيانهي تروريستان را توجيه كرده و از
آن در فضاي مجازي با وسائل رسانهيي و اطالعات جمعي ،حمايت نيز كرده است .راه حل
در زجه خواني و مرثيه سرايي نيست .راه هاي حل اينها هستند:
 -١راه حل اين است كه جمعي از روشنفكران و جوانان برويم و يخن رهبران را بگيريم و
از آنها بپرسيم كه چرا «هزاره» ميكشند و شما خاموش هستيد و با اعالميه و بيانه بسنده
ميكنيد.
 -2راه حل اين است كه وكالي هزاره را از درون كاخ هاي شان «كشال» و در وزارت
خانههاي امنيتي ببريم و وزراي امنيتي را وا داريم در محضر عام براي مردم پاسخ دهند.
 -3راه حل اين است كه به شوراي واليتي بلخ فشار بياوريم تا در تباني با والي بلخ قضيه
را پيگيري كنند .راه حل اين است كه والي بلخ را از كابل بكشانيم به بلخ تا وضعيت را
بررسي كند و به ملت پاسخ بدهد.
كداماش را ميتوانيم؟
من حاضرم در هرگونه جلسهي تصميم گيري كه يكي از موارد فوق عملي شود ،حضور بيابم.


Haroon Mutaref

كشورهاي اروپايي و قدرتهاي كالنِ جهان به جاي اينكه
منت گذاري كنند و از روي «لطف» درهاي كشورشانرا به
روي كودكان آواره و جنگ زده باز كنند ،معقولتر آن است
تا اين قدرتها ،دست از حمايتهاي زيز زميني گروههاي
سياست رقابتي مخرب و ستراتيژيك در آسيا
ِ
تروريستي و
و خاور ميانه بردارند .هر چند اگر فشارهاي مدني شهروندان اروپايي بر دولتهاي شان
نميبود ،دولتهاي اروپايي تن به خواستهاي پناهجويان نميداد.
بنا براي ريشه كن كردن اساسي بحران خاور ميانه و افغانستان ،مبارزه جدي و انساني
با تروريزم است .در يك جبهه جنگ زرگري با تروريزم در جبههي ديگر حمايت از
پناهجويان نه تنها را حل نيست ،بلكه بر بحران و انارشيزم در دراز مدت ميافزايد.

مدل تصادفی
یک سیستم جایگزین چه شکلی است؟
یک گزینه این است که نق شها را
ب هصورت تصادفی به اف راد واگذار کنیم.
انجام این کار ع واقب جالبی م یتواند
داشته باشد ،به خصوص ب رای رهربی
سازمان.
مسلام کار درست این است که استعدادها
اط راف شام را احاطه کنند و نقش شام
بیرون کشیدن به رتین کارآیی آنها به
نفع خودشان و کل سازمان باشد .یکی از
مدی ران /مالکان یک کس بوکار خان وادگی
معروف زمانی به من گفت« :من توانایی
این را دارم که به رتین اف راد حرف های را به
کار بگیرم ،چون م یدانم در شغل خودم
امنیت دارم».
در واقع ،انتخاب تصادفی بیش از آنچه
ما فکر م یکنیم وجود دارد .بیشرت مدی ران
موفق اذعان دارند به جایگاه فعلی خود
رسیدهاند ،چون در مرحل های از شغ لشان،
خود را در یک زمان مناس ب ،در جایگاهی
مناسب یافت هاند ،با حامی یا م ربی
قدرتمندی ارتباط داشت هاند یا وظیفه
مهمی به آنها محول شده است.
همه کاری که یک فرد باید انجام دهد این
است که ذهنیت ثابت خود را تغییر دهد،
تئوری اشتباه شایست هساالری را کنار بگذارد
و بگوید «بهرت است این نظام سلسله
م راتبی آلفا و بتا و امگا را ف راموش کنیم.
همه ما ویژگ یهای کامال متفاوتی داریم.
چیزی که در حال حارض باید به دنبال آن
باشیم این است که ب رای افزودن ارزش در
جایگاهی که هستم ،چه کاری م یتوانم
انجام دهم؟»
این طرز فکر ما را به سوی مدل کامال
متفاوتی از رهربی م یبرد و از ب رتریجویی
و سلط هطلبی در کار دور م یکند .در این
رشایط ،رهرب سازمان بیشرت انگیزه دارد
که بگوید« :چیزی که اهمیت دارد این
است که در این پستی که دارم مسئول چه
چیزهایی هستم و ب رای ارتقای عملکرد
اف رادی که اط رافم هستند ،چه کاری
م یتوانم انجام دهم؟ این روندی است که
معموال در تئاتر وجود دارد».
یکی از کارگردانهای تئاتر زمانی به
من گفت« :وظیفه من این نیست که
از بازیگ ران بهرت باشم ،بلکه در عوض
باید بت وانم آنها را به یک گروه منسجم
تبدیل کنم و کمک کنم به رتین بازی را

داشته باشند ».این طرز تفکر م یتواند در
همه جا کارآیی داشته باشد .تئوری اشتباه
شایست هساالری باعث م یشود بسیاری از
مدی ران دامئا در تالش باشند که خود را
اثبات کنند و تنها بخش اندکی از زمان
خود را به توسعه قابلی تهای خود و
دیگ ران اختصاص دهند.
اشکال سازمانی جدید
حال تصور کنید م یخ واهیم مدل سلسله
م راتبی سنتی را کنار بگذاریم .تئوری
واقعی شایست هساالری چه شکلی دارد؟
همه ما استعدادها و انگیزههای چندگانه
داریم و همه ما م یتوانیم در بیشرت
نق شهایی که در آن ق رار داریم بیاموزیم
و رشد کنیم .نیاز است بدانیم در دنیایی
زندگی و کار م یکنیم که برخی چیزها
همیشه ثابت هستند ،اما بیشرت ویژگ یها
دامئا تغییر م یکنند؛ از جمله اینکه
استعدادها و منافع اف راد در طول زمان متغیر
است.
این یعنی ب رای کارآیی ،انگیزه و رفاه بهینه
باید دایام تناسب خودمان را با پستی که در
یک سازمان در اختیار داریم ،بازبینی کنیم.
همکاری و کنرتل اغلب با انعطافپذیری
سازمانی به دست م یآید ،ب هطوری که
ب رای هر وظیفه خاص ،به رتین فرد ممکن
رهربی را به عهده م یگیرد.
در یک سیستم شایست هساالری واقعی
بیشرت از آنکه نگ ران باال یا پایین رفنت
جایگاه باشیم ،باید نگ ران «کجا» و «چه»
باشیم .در این صورت« ،باال» به معنای
خیلی «بهرت» بودن و نیز مسئ ولی تپذیری،
پاس خگویی و اختیار داشنت بیشرت نیست.
این مدل در ط راحی سازمان بیشرت شبیه
یک صفحه مشبک است تا یک هرم.
اف راد ب رای به دست آوردن جایگاه ب رتر به
خاطر خود آن جایگاه رقابت من یکنند،
بلکه آن جایگاه را فرصتی ب رای مترین
استعدادهای خود م یبینند.
آیا چنین سازمانهایی وجود یا کارآیی
دارند؟ بله ،رشک تهایی مانند گوگل ،ال
گور ( ،)W.L Goreآپتیکون (،)Opticon
چاپارال استیل ( )Chaparral Steelو
 ،...فرهن گهای تی ممحور ،لغو سلسله
م راتبها ،پروژههای خودانگیزشی و امثال
آن را با موفقیت امتحان کردهاند .با این
حال ،هنوز شکای تهای متعددی نسبت به
مدیریت ماتریسی و دیگر اشکال پیچیده
صورت م یگیرد و اف راد آمادگی دارند

دوباره به سلسل هم راتبهای سنتی بازگردند.
جنسیت ،سلسله م راتب و آینده سازمان
اگر این مدلها به خ وبی اج را ش وند ،چ را
نباید بیشرت آنها را به کار بگیریم؟ چون
این موضوع در ما نهادینه شده که جایگاه
را دنبال کنیم و سازمانها نیز خیلی راحت
این موضوع را تشویق م یکنند .ب هعن وان
مثال ،در دوران جهش رسیع ای رلند در
ده ههای  1990و  2000برخی رشک تهای
تکن ولوژی در این کشور ب رای برطرف
کردن نیازهای استعدادهای فنی به بهانه
پیرشفت آنها الیههای رشکتی زیادی را
ایجاد کردند که رضورتی نداشت.
اگرچه جایگاه شغلی ب رای هر دو جنسیت
اهمیت دارد ،اما مردان ب هطور ذاتی در
مقایسه با زنان به شیوههای کامال متفاوتی
به دنبال آن هستند.
مردان رویکردی کامال رقابتی و
ب رتریجویانه نسبت به سلسله م راتب دارند.
زنان بیشرت بر ق رار گرفنت در یک گروه یا
محروم شدن از آن متمرکز م یش وند تا
اینکه چه کسی باالتر و چه کسی پایی نتر
ق رار م یگیرد.
مردان بازی را م یشناسند ،آن را دوست
دارند و ب یرحامنه وارد آن م یش وند .مردان
هنگام بازی ،قدرت گرفنت فردی را که فکر
م یکنند جایگاه پایی نتری از آنها دارد
م یپذی رند ،اما منتظر فرصت م یمانند یا
بازیهای تاکتیکی هامنند هامن تفک رات
سمی که پی شتر اشاره شد اج را م یکنند.
آنها ق ربانیان تئوری اشتباه شایست هساالری
هستند.
در مورد زنان این گ ونه نیست که ع واقب
خوب و بدی دارد .نتیجه خوب این است
که ب رابری با دیگر اف راد مثل خودشان را
راح تتر م یپذی رند و در روابط مشارکتی
رشکت م یکنند .نتیجه بد این است که
رشایط را اغلب با دلرسدی پیش م یب رند
و من یتوانند مثل مردان وارد بازیهای
تاکتیکی ش وند .آیا م یتوان به تغییر
امیدوار بود؟
پی شبینی من این است که ترکیبی از
اشکال سازمانی ب رای حل پیچیدگ یهای
عرص ما بروز خ واهد کرد .در بسیاری از
این موقعی تها ،زنان ب رای اولین بار فرصت
و مزی تهایی به دست خ واهند آورد ،اما
مردان نیز عرص ههای رقابت ی خود را رها
نخ واهند کرد(.ب رترین ها)
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کاسیاس :هواداران باید پیکه را
تشویق کنند

ایکر کاسیاس ،کاپیتان تیم ملی اسپانیا به
حامیت از ج رارد پیکه پرداخت و گفت که
هواداران باید از او حامیت کنند.
سوتهای اع رتاضی به پیکه از سوی
هواداران اسپانیا همچنان ادامه دارد و این
موضوع به معضلی ب رای الروخا تبدیل شده
است .بیشرت بازیکنان در مصاحب ههایشان
از پیکه در مقابل این سوتها حامیت
کردند و حال نوبت کاپیتان تیم بود که
از هواداران بخواهد به جای سوتهای
اع رتاضی ،پیکه را تشویق کنند.

او گفت :باید با کمک یکدیگر ،احساسات
هواداران نسبت به پیکه را تغییر دهیم .ما
م یخواهیم که همه ب رای او دست بزنند.
کاسیاس شنب هشب این هفته صد و شصت
و سومین حضورش در ترکیب تیم ملی
اسپانیا را تجربه کرد و راجع به بازی گفت:
پیروزی خیلی مهمی بود .واقعا نیاز به
پیروزی داشتیم .اسلواکی خوب کار کرد و
موقعی تهایی ایجاد کرد ،مثل بازیهای
قبل .ما هم با ارائه یک بازی عالی پیروز
شدیم.



کونته:
با کلمه نمیتوان بوفون را توصیف کرد

آنتونیو کونته ،رسمربی تیم ملی ایتالیا ،اعالم
کرد که پیدا کردن کلم های مناسب ب رای
توصیف جی جی بوفون،دشوار است.
بوفون که در  18سال اخیر یکی از بازیکنان
کلیدی تیم ملی ایتالیا بود ،درآستانه رسیدن
به  150بازی ملی است.
کونته به خربنگاران گفت :پیدا کردن کلم های
ب رای توصیف بوفون دشوار است .او یک
قهرمان است.من او را چه به عنوان یک انسان
و چه به عنوان یک بازیکن ،تحسین م یکنم.
او ه متیمی من بود و همینطور دروازهبان

تیم من در باشگاه و اکنون در تیم ملی ایتالیا.
ایتالیا بعد از پیروزی  0-1مقابل مالت ،در
 Hمرحله مقدماتی یورو  2016ق رار
صدر گروه 
گرفت اماانتقادهای زیادی از منایش آتزوری در
این دیدار شد.
کونته تاکید کرد که تیمش به سختی کار
م یکند تا نظر منتقدان را جلب کند :من از
انتقادات ناراحتنیستم؛ این بخشی از بازی
است .از تیم ملی ،بیش از سایر تی مها انتقاد
م یشود .ما تالش م یکنیم با سختکوشی،
منتقدان را ساکت کنیم.



ریوالدو:
رونالدو میتواند قهرمان یورو  2016شود

ریوالدو ،اسطوره فوتبال برزیل ،با ستایش
از کریس رونالدو ،اعالم کرد که این ستاره
پرتگالی م یتواند تیم ملی کشورش را در
یورو  2016به قهرمانی برساند.
رونالدو تاکنون در رقاب تهای ملی با
پرتگال به توفیقی دست پیدا نکرده است.
البته در یورو  2004تا فتح جام پیش رفتند
اما در دیدار نهایی مغلوب یونان شدند .
رونالدو که سه بار توپ طالی بهرتین
بازیکن دنیا را به دست آورده ،اعالم کرد
تنها در صورتی به طور کامل از دوران

حرف های اش راضی خواهد بود که با پرتگال
به جام برسد و ریوالدو مطمنئ است که او
م یتواند به این افتخار دست پیدا کند .
او به خربنگاران گفت :تیم پرتگال م یتواند
با رونالدو قهرمان اروپا یا جهان شود .فکر
م یکنم آنها خیلی به این افتخار نزدیک
هستند .
پرتگال همیشه در رقاب تهای اروپایی
منای شهای خوبی دارد و ه راتفاقی ممکن
است رخ بدهد زی را بهرتین بازیکن دنیا
پرتگالی است .



فرگوسن:
فکر نمیکردم رونی چنین گولزنی شود

رسالکس فرگوسن ،رسمربی اسطورهای
منچسرتیونایتد ،اعالم کرد که هرگز تصور
من یکرد وین رونی بتواند در آستانه رسیدن
به عنوان بهرتین گولزن تاریخ تیم ملی باشد.
رونی با گولزنی در دیدار شنب هشب مقابل
سن مارینو ،با رکورد  49گول رسبابیچارلتون
در تیم ملی انگلیس ب رابری کرد.
اما فرگوسن که در سال  ،2004رونی را با
انتقالی  30میلیون پوندی از اورتون به
خدمت گرفت ،تایید کرد که در ابتدا تصور
من یکرد رونی گولزن درجه یک باشد.
او به خربنگاران گفت :من هرگز چنین
چیزی را تصور من یکردم .ما او را به عنوان

یک گولزن متام عیار من یشناختیم؛ شواهد
این را نشان من یداد .او یک فوتبالیست
فوقالعاده بود و به همین دلیل ،او را به
خدمت گرفتیم.
غیرممکن است که از تاثیر رسبابی چارلتون
روی بازیکنان صحبت نکنیم .هر بار که
او به رختکن تیم م یآمد ،با رونی صحبت
م یکرد .ممکن بود با خودتان بگویید
ممکن است این مرد متواضع و کچل ،یک
فوتبالیست باشد؟
من همیشه روحیه تهاجمی رونی را دوست
داشتم .این بزرگرتین رسمایه اوست .ضمن
اینکه یک گولزنمتامعیار هم هست.

منچستر بجای مارسیال
میتوانست نیمار را بخرد
باشگاه منچسرتیونایتد در روز آخر نقل و انتقاالت و در اقدامی
عجیب ،با  50میلیون یورو ،آنتونی مارسیال ،مهاجم 19ساله
موناکو را خریداری کرد.
اگر مارسیال ب رای منچسرت خوب بازی کند و منچسرت در طول
فصل وضع خوبی داشته باشد ،رقم جذب او به  80میلیون یورو
نیز خواهد رسید.
وادیم واسیلیف ،نایب رئیس باشگاه موناکو که با نرشیه سان
گفتگو م یکرد در این رابطه گفت :فکر م یکنم منچسرتیونایتد با
این مبلغی که ب رای خرید مارسیال هزینه کرد ،م یتوانست نیامر،
سوارز یا بازیکنانی در حد اینها را خریداری کند .صبح دوشنبه،
پیشنهاد یونایتد ب رای مارسیال را دریافت کردیم؛ پیشنهادی که
واقعا من یتوانستیم ردش کنیم .وقتی یونایتد ب رای خرید بازیکنی
اقدام م یکند ،به سختی بتوان مانعش شد.

کالیورت:
مسی به رونالدو نیاز دارد
پاتریک کالیورت ،ستاره سابق بارسلونا عنوان
کرد که لیونل مسی به رقابت با رونالدو ب رای
حفظ فرمش نیاز دارد.
ستاره آرژانتینی عملکرد بسیار خوبی در طول
سال  2015داشت و موفق شد سه گانه را به
دست آورد و عنوان بهرتین بازیکن اروپا را
کسب کند .رونالدو نیز در دو سال اخی ر ،توپ
طال را به دست آورده بود و رقابت بین این دو
از سال  2008ادامه دارد.
کالیورت در این رابطه گفت :مسی وجه
دیگری از فوتبال را به منایش م یگذارد ولی
او به رقیبی مثل کریستیانو رونالدو نیاز دارد.

او به کسی که ب رای هر بازی ب رایش انگیزه
ایجاد کند نیاز دارد ،این که رقابت با او را
ببیند .هر دو بازیکن در سطح بسیار باالیی
نسبت به دیگ ران ق رار دارند .در بارسلونا ،تنها
یک بازیکن مرکزی وجود دارد و آن مسی
است .در زمان ما ،چندین بازیکن مهم در
تیم توپ م یزدند ،هر چند مسی هم بدون
ه متیم یهایش کاری من یتواند انجام دهد.
کالیورت درباره مرب یگری دربارسا گفت :البته
که رویای من حضور روی نیمکت بارسلونا
است .م یدانم که این ایده چقدر دور است
ولی ممکن است روزی رخ دهد.





رقم فسخ قرارداد نجومی رئال
برای چریشف

پیرلو خودش میداند کی خداحافظی کند

دنیس چریشف ،سال  2002وارد آکادمی فوتبال رئال مادرید
شد اما هنوز نتوانسته در تیم اول این باشگاه جایگاه
مطمئنی پیدا کند.
چریشف پس از چند فصل حضور در تیم دوم رئال ،سال 2013
راهی سویا شد اما مصدومی تها به او اجازه درخشش ندادند.
او فصل گذشته را نیز ب رای ویارئال بصورت قرضی به میدان
رفت و البته بسیار هم خوش درخشید و رئال یها را وادار
کرد تا در نهایت به او اطمینان کرده و نامش را در لیست
بازیکنان تیم اول ب رای فصل جاری ق رار دهند.
چریشف پیشنهادات خوبی از اسپانیا و انگلیس دریافت کرده
بود اما در نهایت در رئال ماندنی شد .او که هم اکنون در
اردوی تیم ملی روسیه حضور دارد ،در مصاحبه با "Sport
 "Expressگفت :رئال مادرید تحت هیچ رشایطی من یخواست
م را به تیمی دیگر واگذار کند و به همین دلیل بود که من در
این تیم ماندنی شدم .رئال ب رای فسخ ق رارداد من  200میلیون
یورو در نظر گرفته است و این نشان م یدهد که متایلی ب رای
فروش من ندارد.
الزم به ذکر است که چریشف در دو بازی ابتدایی رئال در
فصل جاری ب رابر خیخون و بتیس ،در لیست  18نفره هم
نبوده است.


پرز :یونایتد  4بازیکن رئال
را میخواست

رئیس باشگاه رئال مادرید فاش ساخت که باشگاه
منچسرتیونایتد عالوه بر راموس ،به خرید سه بازیکن دیگر
رئال نیز عالقه داشت.
پس از یک فصل تالش یونایتد ب رای کسب سهمیه لیگ
قهرمانان ،آنها ب رای ساخنت تیمی که ب رای قهرمانی لیگ برتر
امیدوار باشد ،در تابستان جاری  5بازیکن شاخص دیگر را
نیز با رصف هزین ههای باال خریداری کردند؛ با این حال آنها
نتوانستند در جذب بازیکنان مدنظرشان از رئال مادرید
موفق عمل کنند.
جنجال بر رس انتقال راموس به منچسرتیونایتد ،ب رای هفت هها
به تیرت یک رسان ههای اسپانیا و انگلیس بدل شده بود اما
رسانجام این مدافع ارزشمند ،ق راردادش با رئال را متدید کرد.
فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئال مادرید ،در مصاحبه با
کادنا رس فاش ساخت که یونایتد عالوه بر راموس ،به جذب
بازیکنان دیگری از رئال نیز متایل داشت :منچسرتیونایتد نه
تنها راموس که سه بازیکن دیگر ار رئال را نیز م یخواست .ما
از عالقه آنها ب رای جذب بیل ،بنزما و واران آگاه بودیم اما این
بازیکنان نیز در لیست فروشمان ق رار نداشتند.

منایش ضعیف پیرلو در تیم ملی ایتالیا ب رابر
مالت ،انتقادات رسان های زیادی را از این
ستاره سابق یووه و فعلی نیویورک سیتی
موجب شده است.
پیرلو تابستان امسال پس از  4فصل حضور
موفق در یوونتوس ترجیح داد به فوتبال
آمریکا و تیم نیویورک سیتی بپیوندد اما
به خواست آنتونیو کونته ،تصمیم دارد تا
یورو  2016ب رای ایتالیا به میدان برود .او به
دعوت رسمربی ایتالیا ب رای بازی مقابل مالت
خود را به اردوی آتزوریها رساند ولی منایش
خوبی در پیروزی  0-1ب رابر مالت نداشت.
ب هپه ماروتا ،مدیر اج رایی یووه در پاسخ به
انتقاداتی که از پیرلو م یشود گفت :انتقادات
از پیرلو؟ فکر م یکنم هر بازیکن خودش
باید بهرت بداند چه زمانی کف شهایش را
بیاویزد و از دنیای فوتبال خداحافظی کند.

در مورد پیرلو من یدانم زمان این کار رسیده
یا خیر اما مطمئنا این تصمیمی است که
خود او باید بگیرد نه رسان هها.
ماروتا در مورد پوگبا نیز گفت :پوگبا هنوز
جوان است و مثل هر بازیکن جوان دیگری
نقاط ضعف و قوت خاص خود را دارد .او
در خدمت یوونتوس است و امسال در جمع
ما ماند تا کمکی ب رای تیم باشد .او حاال
مسئولیت بیشرتی در یوونتوس دارد و البته
به تنهایی هم من یتواند از پس مشکالت بر
بیاید.
او از ما شامره  10را خواست و م یدانست
که این پی راهن چه ارزشی در یووه دارد و
بار مسئولی تها و فشارها روی او را زیاد
م یکند .به عقیده من پوشیدن پی راهن
شامره  10ب رای پوگبا ،یک عامل انگیزشی
مثبت است.



بازگشت موراتا به رئال مادرید در فصل آینده
باشگاه رئال مادرید از این مساله اطمینان
دارد که موراتا را ب رای فصل بعد به سانتیاگو
برنابئو باز م یگرداند.
رئال مادرید تابستان گذشته آلوارو موراتا،
ستاره جوان خود را با مبلغ  22میلیون
یورو به یوونتنوس واگذار کرد اما دو بند در
ق رارداد او گنجاند مبنی بر اینکه سال 2015
و نیز  ،2016به ترتیب با رصف هزینه  30و
 35میلیون یورویی ،موراتا به رئال بازگردد.
رئال یها پس از درخشش موراتا مقاب لشان
در بازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان ،قصد
داشتند همین تابستان وی را بازگردانند
اما با مخالفت بنیتس و ارصار این مربی
مبنی بر اینکه موراتا اگر به رئال بازگردد،

نیمک تنشین بنزما خواهد شد ،از این امر
منرصف شدند.
با این حال توتو اسپورت دیروز گزارش داد که
فلورنتینو پرز ،رئیس باشگاه رئال مادرید به
مدی ران یووه اطالع داده است که به احتامل
ف راوان ،تابستان آینده و با استفاده از بند
موجود در ق رارداد موراتا ،این بازیکن را به
برنابئو باز خواهد گرداند؛ البته همه چیز
به عملکرد این فصل موراتا در یووه بستگی
دارد .او که امسال با وجود مهاجامنی
چون مانژوکیچ ،زازا و دیباال ،کار چندان
آسانی پیش رو ندارد ،در صورت ادامه روند
موفقیت آمیزش ،شانس خود ب رای بازگشت
به رئال را نیز افزایش خواهد داد.



نیمار:
از نیمکتنشینی متنفرم

نیامر تأکید کرد از نیمک تنشین شدنش در
بازی اخیر برزیل ناراضی است و من یخواهد
این روند ادامه پیدا کند.
در بازی دوستانه شنبه شب تیم ملی برزیل
ب رابر کاستاریکا در آمریکا که با پیروزی یک
بر صفر سلسائو خامته یافت ،کاپیتان نیامر
تنها در  10دقیقه پایانی فرصت حضور
در میدان را به دست آورد که این موضوع
چندان به مذاق وی خوش نیامده است.
او که به خاطر جنجال آفرین ی اش در کوپ ا
آمریکا از رشکت در دو بازی رسمی بعدی
برزیل محروم است ،به اعضای کادر فنی
برزیل هشدار داد من یتواند نیمک تنشینی
در این تیم را تحمل کند.
گفته م یشود ،نیامر  23ساله که تنها یک
هفته است دوره نقاهت بیامری اوریون
را پشت رس گذاشته و به میادین بازگشته
است ،در مترینات اخیر سلسائو در روز
پنجشنبه هفته گذشته ،لنگان لنگان زمین
بازی را ترک کرده است و به نظر م یرسد

که این موضوع یکی از دالیل کارلوس دونگا،
رسمربی تیم ملی برزیل ب رای نیمک تنشین
کردن مهاجم بارسلونا و ق رار ندادن او در
ترکیب اصلی تیم ملی برزیل بوده است.
با این حال نیامر معتقد است که دلیلی
ب رای جاب هجایی او با هالک وجود نداشته
است و اینکه من یتواند از دست دادن
جایگاهش به عنوان مهاجم اول برزیل را
بپذیرد.
نیامر به شبکه  ESPNبرزیل گفت:
نیمک تنشینی چیزی نیست که من به
آن عادت داشته باشد و دوست هم ندارم
که عادت کنم .من آمدهام که بازی کنم و
همیشه دارم تالشم را انجام م یدهم تا جزو
 11بازیکن اصلی تیم باشم.
تیم ملی برزیل س هشنبه شب دوباره به
میدان م یرود تا یک بازی دوستانه دیگر را
ب رابر تیم ملی آمریکا انجام دهد و باید دید
که در آن بازی دونگا همچنان نیامر را از
ترکیب اصلی سلسائو کنار م یگذارد یا خیر.








خدمات فروش تکتهای داخلی و خارجی
اخذ ویزههای سیاحتی و زیارتی
تنظیم و ترتیب تورهای داخلی و خارجی
رزرویشن هوتل و موتر در سراسر دنیا
مشاورهی رایگان جهت اخذ ویزا و تکت طیاره
تنظیم و ترتیب وقت مصاحبه برای سفارت خانهها
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