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مژده

اطالعات روز :صدها تن از باشندگان شهر مزار
رشیف ،مرکز والیت بلخ در شامل کشور ،روز گذشته
طی یک گردهمآیی اعرتاضی ،خواستار درج هویت
اقوام کشور در کنار کلمه «افغان» در تذکرههای برقی
گردیدند.
معرتضان که تعداد شان به صدها تن میرسید ،با
راهپیامیی از مقابل پارک فردوسی در رشق شهر مزار
تا دم دروازهی شورای والیتی...

مژده

لیسه ذکور آریانا افغان-ترک و نسوان افغان-ترک برای سال تعلیمی  1395خویش شاگردان
جدیدالشمول از فارغان صنف هفتم سال تعلیمی  1394میپذیرد عالقهمندان مطلع باشند.
ثبت نام تا ( )24میزان سال جاری جریان دارد.
آدرس برای شاگران ذکور :لیسه ذکور آریانا افغان-ترک واقع شاه دو شمشیره (ع)
آدرس برای شاگردان اناث :لیسه نسوان افغان-ترک واقع تایمنی چهار راهی رسسبزی عقب
هوتل کرستال.

911

بلخیهاخواستاردرجهویت
اقوامکشوردرتذکرههای
برقیشدند

مژده

شامره متاس لیسه ذکور ما0752124444 :
شامره متاس لیسه اناث ما0707933262 :

رییس مجلس :هرگونه بحث
در مورد تذکرههای برقی منتفی است

مهمترین اولویتهای اقتصادی افغانستان

چگونه میتوان از وابستگی
مالی نجات یافت؟

صفحه 3

صفحه 2

اگر به جنرال دوستم اجازه
جنگ با تروریستان داده
نشود... ،

فرماندهپولیسکابل:
در یک ماه گذشته 569تن
بهاتهامجرايمجنايىدرکابل
بازداشتشدهاند

اطالعات روز :فرمانده پولیس کابل میگوید که ٥٦٩
تن به اتهام جرايم جنايى در یک ماه گذشته در کابل
بازداشت شده است.
عبدالرحمن رحيمى ،فرمانده پولیس کابل روز گذشته
 21سنبله در کنفرانس خربى در کابل گفت که اين
افراد ،در يک ماه اخري طى  ٢٩٥واقعهی مختلف
بازداشت شدهاند .آقای رحیمی...
صفحه 2

صفحه 4

صفحه 2

ل
ب
رپوازاهی بینا مللی از رطیق اریان اب انزلرتین رنخ و هترین خدامت

شرکت سیاحتی و توریستی یاس با چارتر نمودن پروازها از کابل  -تهران  -کابل شرکت هوائی ماهان دسترسی به فروش
پروازهای ترانزیت (بین المللی) این شرکت را با نازلترین نرخ در بازار افغانستان دارد.
آدرس:
رسک دهم وزیر محمد اکربخان ،روبروی شفاخانه صحت طفل
شامرههای متاس:
0799324006
0787771164
0787771169
skype:

yas.travels

مسیر

کابل-تهران -بنگکاک و برعکس

روز پرواز

کابل –تهران -استانبول و برعکس

روز های پنجشنبه

کابل –تهران -دوسلدروف و برعکس روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -نجف و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -مونیخ و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -اربیل و برعکس

روزهای شنبه و پنجشنبه

کابل –تهران -گانزو و برعکس

روزهای سه و دو شنبه

کابل –تهران -شانگهای و برعکس

کابل –تهران -دهلی و برعکس

کابل –تهران -میالن و برعکس

کابل –تهران -بیجینگ و برعکس

روز های پنجشنبه

مسیر

روز پرواز

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه شنبه

کابل –تهران -انقره و برعکس

کابل –تهران -سلامنیه و برعکس

روزهای سه و چهارشنبه

روزهای سه شنبه

روزهای سه و دو شنبه

* قابل ذکر است که هموطنان عزیز می توانند برای  24ساعت در میدان های هوائی ایران بدون داشنت ویزاء
ترانزیت اقامت منایند و بعدا به پرواز های ترانزیت خویش بدون کدام مشکل ادامه دهد.
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سیاف چه گفت؟
عبدالرب رسول سیاف ،در مراسم تجلیل از هفتهی شهید و
سالروز ترور احمدشاه مسعود ،حرفهای مهمی به زبان آورد.
او با انتقاد از عملکرد طالبان یک بار دیگر آنها را مزدور خواند
و افغانستان را «تختهی خیز» برای تحوالت امنیتی در منطقه
و جهان عنوان کرد .اما سیاف در سخرنانیاش ،در مراسم
تجلیل از هفتهی شهید ،چند حرف مهمی را گفت :او افغانستان
را فاقد «مرجع تصمیمگیری» عنوان کرد و تأکید کرد که وجود
یک مرجع تصمیمگیری یک رضورت جدی است تا اگر مصیبتی
متوجه نظام شود ،آسیبی به نظام نرسد .آقای سیاف همچنان از
مسئوالن حکومت وحدت ملی خواست که انتخابات پارملانی را
زودتر برگزار کند و زمان انتخابات را مشخص کند .او همچنان
برگزاری جرگه و توصل به جرگههای عنعنوی را راهکاری دیگری
برای تصمیمگیری در مورد موضوعات مهم افغانستان عنوان کرد
و از حکومت خواست اگر منیتوانند انتخابات را برگزار کنند ،لویه
جرگه باید برگزار شود و جرگهها در مورد آینده افغانستان تصمیم
بگیرد.
سخنان سیاف واکنشهای گسرتدهی در پی داشت .اما سخنان
سیاف با تفسیر و تحلیلهای متفاوتی نیز مواجه شد .تذکر سیاف
در مورد نبودن مرجع تصمیمگیری ،پیامهای ناخوشایندی را رس
زبانها انداخته است .عدهی حاال فکر میکنند که آقای سیاف
با بیان این حرف که مرجع تصمیمگیری در موارد بحرانی برای
نظام وجود ندارد ،منظورش اشارهی بوده است به مریضی رییس
جمهور .هر چند که هنوز هیچ خرب تأیید شدهای در مورد مریضی
ی که مانع از ادامهی کار
رییس جمهور وجود ندارد .مریض ِ
رییس جمهور شود هنوز در سطح رسانهها مطرح نشده است اما
بسیاریها این سخنان سیاف را اشارهی به این احتامل میدانند
که اگر احیاناً چنین باشد ،رسنوشت حکومت وحدت ملی و نظام
افغانستان به کجا خواهد انجامید.
اما تفسیر غالب از حرفهای سیاف ،افزایش ناامیدی از
کارآمدی و دوام حکومت وحدت ملی است .نظرسنجیهای اخیر
نشان میدهد که اکرثیت مردم از کارکرد حکومت وحدت ملی
ناراضاند .بسیاریها صحبتهای سیاف را افزایش این ناامیدی
در سطح رهربان و نخبگان سیاسی افغانستان میدانند .آقای
سیاف از مسئولین حکومت وحدت ملی درخواست مشخص
کردن زمان انتخابات را کرد و حرف از برگزاری لویه جرگه به
میان آورد .صحبتهای سیاف در مراسم هفتهی شهید نشان داد
که او از عملکرد مسئوالن حکومت وحدت ملی ناراض است و
تالش دارد برای فشار آوردن بر مسئوالن حکومت وحدت ملی
در راستای اجرای تعهدات بزرگ و رسنوشت ساز شان دست به
ایجاد یک ائتالف سیاسی بزند.
منابعی نزدیک به آقای سیاف گفته است که او تالش دارد
رهربی اپوزیسیون در حکومت وحدت ملی را بر عهده بگیرد و
این سخنان آغاز تالش در راستای کسب حامیت از جریانهای
مختلف برای رهربی اپوزیسیون بود .منابع نزدیک به آقای سیاف
گفته اند که تالشها برای ساخنت یک ائتالف سیاسی که آقای
سیاف نیز در آن شامل خواهد بود ،جریان دارد و انتظار میرود
به زودترین فرصت ممکن این ائتالف به منظور جلوگیری از
بحرانهای احتاملی در افغانستان رسامً اعالم موجودیت کند.
از اینرو سخنان آقای سیاف در مراسم تجلیل از هفتهی شهید،
از یک طرف نشان دهندهی نارضایتی شخص او و شامری از
جریانهای سیاسی دیگر از حکومت وحدت ملی است و از جانب
دیگر ،آقای سیاف و شامری از رهربان سیاسی بدین باور رسیده
اند که اگر حکومت وحدت ملی مثل یک سال گذشته عمل کند،
بعید نیست که عمر این حکومت کوتاهتر از میعاد قانونی آن باشد.
بنابراین آقای سیاف سعی کرد که از وقوع چنین بحرانی اطالع
رسانی کند و با طرح کردن این سوال و احتامل ،راه را برای جلب
حامیت مردمی از یک ائتالف سیاسی جدید که او نیز عضو آن
خواهد بود ،هموارتر کند.
سیاف از معدود چهرههای جهادی است که نفوذ مردمیاش را با
انتقادات گسرتده از پاکستان و گروه تروریستی طالبان افزایش
داده و در عین حال با حفظ میانهروی و حامیت قاطع از نظام
افغانستان روابطاش را با جامعه جهانی و بهویژه آمریکا نیز معتدل
نگه داشته است .از اینرو ،ایستاد شدن سیاف در کنار کسانی
که نسبت به عملکرد حکومت وحدت ملی معرتض اند ،میتواند
سقف اعرتاض علیه این حکومت را بلندتر بربد .افزاش نارضایتی
از عملکرد حکومت وحدت ملی در میان مردم میتواند این فرصت
را به سیاف بدهد که از این نارضایتی در راستای برنامههای
سیاسی و افزایش حامیت مردمی از ائتالف سیاسیاش استفاده
کند.

رییس مجلس:
هرگونه بحث در مورد تذکرههای برقی منتفی است
اطالعات روز :عبدالروف ابراهیمی ،رییس مجلس
منایندگان روز گذشته در نشست عمومی مجلس گفت که
هرگونه بحث در مورد تذکرههای برقی ،متام شده و منتفی
است.
آقای ابراهیمی خطاب به کسانی که طرفدار درج واژهی
«افغان» در این تذکرهها هستند ،گفت« :روزی که قانون
ثبت احوال نفوس در داخل مجلس مورد بحث قرار
داشت ،تنها درج کلمهی اسالم را پیشنهاد کردید که مورد
قبول مجلس نیز قرار گرفت؛ دیگر از طرف ما گپ متام
است؛ چرا بحث اضافه را در مجلس مطرح میکنید».
ابراهیمی همچنان خطاب به رهربان حکومت وحدت ملی
گفت که باید روند توزیع تذکرههای برقی آغاز شود و اگر
میخواهید چیزی را در آن اضافه کنید باید طرح تعدیل
قانون ثبت و احوال نفوس را به مجلس بفرستید.
سال گذشته مجلس طرح قانون ثبت احوال نفوس را
تصویب و این قانون از سوی رييس جمهور در ماه قوس
سال گذشته توشیح شد.

در این طرح پیشنهادی حکومت در مورد درج مشخصات
افراد در تذکرههای برقی با ازدیاد واژههای «دین=اسالم و
تخلص» از سوی مجلس تصویب و همین طرح توشیح و
نافذ نیز شده است.
رییس مجلس این سخناناش را در پی درخواست مالتره
خیل محمدی ابراز داشت .مالتره خیل خواستار درج
واژهی افغان در تذکرههای برقی به دلیل تقویت وحدت
میان مردم شده و این بحث را در مجلس باز کرد.
در همین حال شامری دیگر از منایندگان مجلس نیز
خواستار آغاز روند توزیع تذکرههای برقی شدند.
محمدعلی اخالقی ،مناینده مردم غزنی در مجلس گفت:
«افغانستان به توزیع تذکرههای برقی اشد رضورت دارد ،تا
زمانی که دولت نفهمد چه قدر نفوس دارد ،منیتواند برای
آینده کشور در قسمت تعلیم و تربیه و دیگر بخشها برنامه
ریزی کند».
شکیباهاشمی ،مناینده مردم قندهار نیز گفت« :روند توزیع
تذکرههای [الکرتونیکی] از لحاظ قانونی هیچ مشکلی

ندارد و کسانی که با برپایی تظاهرات نفاق افگنی میکنند
در حقیقت به فرمایش پاکستان منیخواهند که مردم
افغانستان صاحب تذکره شوند».
خانمهاشمی افزود :مطابق ماده  ۳و  ۴قانون اساسی ،دین
رسمی مردم افغانستان اسالم و ملیتاش افغان است.
این منایندگان تأکید دارند که توزیع تذکرههای برقی باالی
امنیت کشور تأثیر مثبت دارد.
توزیع تذکرههای برقی يک پروژهی مشرتک وزارتهاى
مخابرات و داخله است .درحايلکه نزديک به سه سال از
امضاى اين پروژه میگذرد؛ هر چند هم مسئوالن ادارهی
توزیع تذکرههای برقی از آمادگی برای توزیع آن خرب داده
بود ،اما تاکنون کار عملی توزیع این نوع تذکرهها آغاز
نشده است.
درج واژهی افغان در این نوع تذکرهها و عدم توزیع آن
جنجالهایی را به دنبال داشته است .ظاهرا ً اختالفها بر رس
ت جمهوری و ریاست اجرایی
درج واژهی افغان میان ریاس 
مانع اصلی در برابر توزیع این نوع تذکرهها شده است.

بلخیها خواستار درج هویت اقوام کشور
در تذکرههای برقی شدند
اطالعات روز :صدها تن از باشندگان شهر مزار رشیف،
مرکز والیت بلخ در شامل کشور ،روز گذشته طی یک
گردهمآیی اعرتاضی ،خواستار درج هویت اقوام کشور
در کنار کلمه «افغان» در تذکرههای برقی گردیدند.
معرتضان که تعداد شان به صدها تن میرسید ،با
راهپیامیی از مقابل پارک فردوسی در رشق شهر مزار تا
دم دروازهی شورای والیتی ،از رسان حکومت وحدت
ملی خواستند که در کنار درج واژه افغان در تذکرههای
برقی ،هویت هر قوم نیز درج شود.
تظاهرکنندگان در پایان این گردهمآیی اعرتاضی با
صدور قطعنامهای چند مادهای ،هشدار دادند که اگر
ت آنها توجه نشود ،به تظاهرات خود ادامه
به خواس 
خواهند داد.
این افراد خواستار آن شدند که در کنار درج واژههای
«اسالم و افغان» ،هویت اقوام مختلف کشور ،مانند:
ایامق ،ازبیک ،سادات ،ترکمن ،تاجیک ،هزاره،
نورستانی ،پشهیی و پشتون به حیث قوم در تذکرههای
برقی درج گردد.
در بخشی این قطعنامه آمده است که :بلخ از جمله
والیاتی است که اقوام مختلف کشور بهصورت برادروار
در کنار هم زندگی میکنند و این والیت در طول تاریخ
خود ،منونههای بارز وحدت ملی ،مدنیت و علمیت را

تقدیم این رسزمین منوده است».
در این قطعنامه افزوده شده که« :ما امروز با راه اندازی
این تظاهرات مساملتآمیز ،از آدرس وحدت ملی،
طرح ملی ذیل را به منظور حل مشکل تذکرههای برقی
پیشکش میکنیم.
یکم :حکومت مسئولیت دارد که در پیوند به موضوع
تذکرههای برقی سکوت خود را بشکند.
دوم :از حکومت میخواهیم که در کنار «اسالم و افغان»
هویت اقوام کشور از قبیل( :ایامق ،ازبیک ،سادات،
ترکمن ،تاجیک ،هزاره ،نورستانی ،پشهیی ،پامیری و
پشتون) در تذکرهها ذکر شود ،تا از این طریق پایههای
وحدت ملی مستحکمتر شود.
سوم :از آنجاییکه توزیع تذکرههای برقی برای حل
اختالفات مختلف سیاسی مهم است ،بناً حکومت باید
با حل مشکل این تذکرهها ،در توزیع آن اقدام مناید».
درج واژهی افغان در این نوع تذکرهها و عدم توزیع آن
جنجالهای را به دنبال داشته است .ظاهرا ً اختالفها بر
ت جمهوری و ریاست
رس درج واژهی افغان میان ریاس 
اجرایی مانع اصلی در برابر توزیع این نوع تذکرهها شده
است.
جنجالها بر رس درج واژهی افغان درحاىلست که سال
گذشته مجلس منایندگان طرح قانون ثبت احوال نفوس

را تصویب و این قانون از سوی رييس جمهور در ماه
قوس سال گذشته توشیح شد.
عبدالرؤف ابراهیمی ،رییس مجلس منایندگان روز
گذشته در نشست عمومی مجلس در این مورد گفت،
قانون ثبت احوال نفوس در داخل مجلس مورد بحث
قرار داشت ،تنها درج کلمه اسالم را پیشنهاد گردید که
مورد قبول مجلس نیز قرار گرفت؛ دیگر از طرف ما گپ
متام اس .توزیع تذکرههای برقی يک پروژهی مشرتک
وزارتهاى مخابرات و داخله است .درحايلکه نزديک
به سه سال از امضاى اين پروژه میگذرد؛ هر چند هم
مسئوالن ادارهی توزیع تذکرههای برقی از آمادگی برای
توزیع آن خرب داده بود؛ اما تاکنون کار عملی توزیع این
نوع تذکرهها آغاز نشده است.
این نگرانیها در حالیست که پیش از این ریاست
اجرایی فیصله کرده بود که روند توزیع تذکرههای برقی،
به تاریخ  ۲۸اسد مصادف با سال روز استقالل کشور
آغاز میشود؛ اما توزیع این نوع تذکرهها آغاز نشد و
زمان آغاز آن نیز همچنان نامعلوم است.
تأخیرهای پی در پی و طوالنی شدن روند توزیع
تذکرههای برقی باعث شد که اتحادیهی اروپا کمکهای
مالیاش را به اداره توزیع تذکرههای برقی به حالت تعلیق
درآورده است.

فرمانده پولیس کابل:
در یک ماه گذشته  569تن به اتهام جرايم جنايى
در کابل بازداشت شدهاند
اطالعات روز :فرمانده پولیس کابل میگوید که ٥٦٩
تن به اتهام جرايم جنايى در یک ماه گذشته در کابل
بازداشت شده است.
عبدالرحمن رحيمى ،فرمانده پولیس کابل روز گذشته
 21سنبله در کنفرانس خربى در کابل گفت که اين
افراد ،در يک ماه اخري طى  ٢٩٥واقعهی مختلف
بازداشت شدهاند.
آقای رحیمی همچنان افزود که  ٩تن به اتهام انجام
فعاليتهاى غريقانوىن ،در چهاردهمني سالروز ترور
احمدشاه مسعود بازداشت شدهاند.
به گفتهی فرمانده پولیس کابل ،از جملهی افراد بازداشت
شده ٤٠ ،نفر به اتهام قتل ،يک گروپ اختطافچى،
 ١٢٣تن سارق در  ٩٠واقعه ١٦ ،سارق منازل در ده
قضیهی رسقت١٦ ،سارق وسايط ٢٤ ،تن متهم به راهزىن
در  ٢٤واقعه٦ ،چپاولگر در  ٤واقعه ٩ ،تن متهم به انتقال
سالح غريقانوىن در هفت واقعه و  ٩تن به اتهام سوء
استفاده از سالروز ترور احمدشاه مسعود و فري مرمی

که منجر به زخمی شدن هموطنان شده است ،شامل
میباشند.
رحیمی افزود که از نزد سارقان ،يک تعداد وسايط به
دست آمده و شامر ديگرى که به والیتها انتقال يافته،
نيز به کابل منتقل و به صاحبان آن تسليم داده خواهد
شد.
در همین حال پوليس کابل ،پنج عراده وسایط رسقت
شده را که در يک ماه اخري به دست پوليس آمده ،امروز
در حضور خربنگاران به صاحبان آن تسليم کرد.
فرمانده پولیس کابل در ادامه وعده سپرد ،آنعده افراد
ديگرى را که در روزچهاردهمني سالروز مرگ احمد
شاه مسعود ،دست به اعامل غريقانوىن زده و باعث
دهشت و وحشت ميان مردم شدهاند ،در صورتیکه
چنني فعاليتهاى غريقانوىن آنها با استفاده از امکانات
تخنيکى ،وسايل برقی و کمرهها شواهد و مدارک تثبيت
گردد ،هرچه زودتر گرفتار و مجازات خواهند شد .
رسانهها گزارش دادند که در سالروز ترور شدن احمد

شاه مسعود ،یک کارمند امنیت ملی به اثر شلیک هوایی
افراد اوباش در شهر کابل کشته شده و شامری هم
زخمی شدهاند.
رحیمی همچنان گفت که پوليس کابل دريک ماه
گذشته ،يک مقدار مواد مخدر شامل هريویني ،چرس
ومرشوبات الکوىل و تعدادى سالح شامل راکتهاى
ىب ام يک ،ماينهاى مقناطيىس ،بُشکهيى و ماينهاى
سمتى را از نقاط مختلف شهر کابل به دست آوردهاند.
پوليس کابل روز گذشته مقدارى از اين مواد مخدر به
دستآمده را به خربنگاران نشان داد و يادآورشد که
مقدار ديگرى از این مواد در گدام موجود میباشد.
فرمانده پولیس کابل گفت که به زودی این مواد آتش
زده خواهد شد.
افزون بر این ،فرمانده پولیس کابل از جمعآورى افراد
ولگرد در واليت کابل نيز خرب داد و گفت که قرار است
اين برنامه با همکارى نريوهاى پوليس ،اردوى مىل و
امنيت مىل پيش برده شود.

مهمترین اولویتهای اقتصادی افغانستان

چگونه میتوان از وابستگی مالی
نجات یافت؟

رضا فرزام استاد دانشگاه کابل
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خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

الهی! خر مافیا را لنگ
و مافیای خر را زیر سنگ بفرما!

گزارشهای جدید درمورد وضعیت اقتصادی افغانستان ،بهطرز
گستردهای از فروپاشی و عقبگرد در شاخصهای توسعهی
اقتصادی خبر میدهند .این گزارشها ،با درنظرداشت کمیها و
کاستیهایی که دارند ،در یک نقطه مشترکند :فروپاشی وضعیت
اقتصادی ،درکنار بحران امنیتی و ثبات نیمبند سیاسی ،میتواند
منجر به راهاندازی موج گستردهای از بیثباتی و ناامنی شود.
چهارده سال از حمایتهای سیاسی ،نظامی و مالی غرب
میگذرد .اما ،وضعیت بهطرز ناامیدکنندهای شکننده و نابهسامان
است .رشد اقتصادی به پایینترین سطح سقوط کرده است؛
میزان وابستگی مالی همچنان در بلندترین سطح قرار دارد؛ فقر،
ناامیدی ،فرار سرمایه و نابهسامانی های اقتصادی ،بهصورت
اسفباری درحال افزایش است.
برای حکومت وحدت ملی ،در کنار پرداختن به موارد عمدهای
چون امنیت و صلح ،برنامهریزی جهت بهبودبخشیدن به
وضعیت اقتصادی ،یکی از جدیترین اولویتها بهشمار
میآید .بهبود وضعیت اقتصادی ،میتواند پیشنیازهای الزم
برای بهبود وضعیت امنیتی و افزایش حمایت مردم ،که یک
نیاز فوری برای موفقیت برنامههای حکومت بهشمار میرود،
خلق کند.
رهبران حکومت وحدت ملی ،تاهنوز نتوانستهاند برنامهی
جامعی را در راستای دستیافتن به توسعه خلق کنند .به نظر
میرسد هیچ توافق نظری درمورد چگونگی مدیریت برنامههای
کالن توسعه ،ایجاد نشده است .این درحالیست که توافق نظر
رهبران و سیاستمداران کشور درمورد برنامههای توسعه،
زیربنای قدرتمندی را برای بهموفقیترساندن سیاستهای
توسعه خلق میکند .بدون چنین توافق نظری ،بهبود وضعیت
اقتصادی ،حداقل در کوتاهمدت دشوار بهنظر میآید.
اگر رهبران حکومت وحدت ملی ،به زودترین فرصت ،درمورد
بهبودبخشیدن به وضعیت اقتصادی مردم برنامهریزی نکنند ،با
فروپاشی بهتماممعنای اقتصادی مواجه خواهیم شد .آنگاه،
پیامدهای این فروپاشی ،بهصورت گسترده درقالب فعالیتهای
مجرمانه ،گسترش اقتصاد جرم و جنایت ،شکلگیری گروههای
افراطیجدید ،و گسترش فعالیتهای تبهکارانه ،انعکاس خواهد
ح پالیسیهای
یافت .بههمیندلیل ،توجه و تمرکز جهت طر ِ
کارآمد اقتصادی ،برای تداوم ثبات ،یکی از جدیترین نیازها
بهشمار میرود.
برای بهبودبخشیدن به وضعیت نابهسامان اقتصادی در
کوتاهمدت ،و کاهش وابستگی مالی در درازمدت ،حکومت
وحدت ملی باید این موارد را در اولویت برنامههای اقتصادی
خود قرار دهد.
کاهش میزان وابستگی به کمکهای مالی جهانی
افغانستان ،یکی از وابستهترین اقتصادهای جهان به کمکهای
مالی جهانی میباشد .براساس ارزیابیهای انجامشده ،باالتر از
 90درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور ،بهصورت مستقیم و
غیرمستقیم ،وابسته به کمکهایجامعهیجهانی میباشد و این
وابستگی تا سال  2024ادامه خواهد یافت .پس از چهارده سال،
بنیادهای لرزان اقتصاد داخلی کشور ،همچنان لرزان و شکننده
است؛ و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند ،وابستگی
مالی برای سالهای متداوم ادامه خواهد یافت.
کاهش وابستگی مالی ،مهمترین اولویت اقتصادی دولت
افغانستان بوده و مستلزم تمرکز جدی بر موارد بنیادین میباشد.
کاهش فساد اداری ،افزایش تاثیرگذاری کمکهای جامعهی
جهانی ،تقویت سکتور خصوصی ،کاهش سکتور غیررسمی،
جلب سرمایهگذاریهای خارجی ،خلق مدیریت سالم جهت
استفاده از معادن ،و تقویت همکاریهای مشترک اقتصادیِ
منطقهای ،مهمترین پارامترهایی هستند که زمینه را برای کاهش
میزان وابستگی مالی کشور خلق میکنند.
بنابراین ،کاهش وابستگی مالی ،بهعنوان هدف اصلی و
درازمدت اقتصادی ،زمانی امکانپذیر است که زمینههایی
برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی و افزایش رشد اقتصادی
خلق شود .درواقع ،تمامی پالیسیهایی که منجر به افزایش
رشد اقتصادی میشوند ،ما را به این هدف اصلی نزدیکتر
میسازند .تمامی مواردی که در ادامه به آنها پرداخته شده

است ،ابزارهای قدرتمندی در راستای افزایش رشد اقتصادی و
کاهش وابستگی مالی ،بهشمار میروند.
تعریف جایگاه دولت در حوزهی اقتصاد
اقتصا ِد بازار ،بهعنوان مکانیزمی برای تنظیم فعالیتهای
اقتصادیِ افغانستان ،پذیرفته شده است .پس از چهارده
سال تجربهی این نظام ،اگر در شهرهای بزرگی مانند کابل
قدم بزنیم ،با مظاهر فریبندهی فراوانی از نظام بازار مواجه
میشویم :سوپرمارکتهای مدرن ،موترهای آخرینسیستم،
سالنهای عروسی و رستورانتهای کامال شیک ،شهرکهای
ِ
فروش تعدادی از بزرگترین
رهایشی مدرن و نمایندگیهای
ِ
واقعیت
شرکتهای جهان .اما ،اینها تنها بخش کوچکی از
اقتصادی افغانستان است .واقعیتهای دیگ ِرجامعهی افغانستان،
فقر فراگیر و گسترده ،محرومیت ،نرخ بیکاری باال ،سوءتغذیه،
ِ
کودک کار ،محرومیت و تشدید روند بهحاشی هراندن،
هزاران
هستند .پس از بیشتر از یک دهه تجربهی کاربست اقتصاد
بازار ،خشم و نفرت بیپایانی نسبت به سیاستهای اقتصادی
و نظام اقتصادی درحال شکلگیری است .برای اکثریت مردم
افغانستان ،دستیافتن به شرایط مناسب اقتصادی و الگوهای
مصرفی ناشی از نظام سرمایهداری نوظهور ،رویایی دستنیافتنی
است .سرمایهداری ،تبدیل به یک «باشگاه خصوصی» شده
است که تنها درصد محدودی از مردم به آن دسترسی دارند
و از مزایای بیشمار و امکانات نامحدود اقتصادی بهره میبرند.
اقتصاد بازار-محور ،تاثیرگذارترین مکانیزم را درجهت تخصیص
مؤثر منابع کمیاب فراهم میسازد و درحالحاضر ،تنها گزینهی
جدی و موفق برای دستیافتن به توسعه میباشد .اما در
کشوری مثل افغانستان ،که میزان فقر عمومی بهشدت باالست،
بیکاری و نابهسامانیهای اقتصادی به اوج خود رسیده است،
عدم حضور حسابشده و مؤثر دولت ،انتظا ِر وقوع معجزه از
این نظام را ،آنگونه که در کشورهای توسعهیافته اتفاق افتاده
است ،دور از واقعیت میسازد.
پرداختن به نقش دولت و بازتعریف جایگاه دولت در اقتصاد،
نیاز بسیارجدیِ امروز ما است .بر بنیاد تجربههای تاریخی ،بدون
مداخلهی هدفمند و مؤثر دولت ،توسعه امکانپذیر نیست.
مکانیزم بازار ،به تنهایی و در درون اینهمه نابهسامانیهای
اقتصادی ،ترویجگر اقتصاد مافیایی ،خشونت ،توسعهنیافتگی و
سرخوردگی خواهد شد.
ایجاد بسترهای قانونی سالم ،تامین امنیت ،رویدستگرفتن
سیاستهای کاهش فقر و بیکاری ،مداخلهی هدفمند
درجهت ایجاد نظام مالی و بانکداری سالم ،فراهمکردن
قرضههای کوچک برای تشویق سرمایهگذاریهای متوسط
و کوچک ،طرح سیاست جامعی جهت حمایت از سکتور
زراعت بهعنوان محور استراتژی توسعه و کاهش فقر ،ایجاد
ضمانتهای الزم برای خلق فضای رقابتی ،حمایت از افراد
آسیبپذیر و اصالح نظام آموزشی در راستای حمایت از
روند توسعهی اقتصادی ،اصالح نهادهای عدلی و قضایی،
ایجاد چتر حمایتی گسترده و مؤثر از صنایع و تولیدات داخلی
درمقابل رقابت ویرانگر کاالهای خارجی ،و حمایت از
مصرفکنندگان ،مهمترین رئوس مسئولیت سنگین دولت در
عرصهی کنترل اقتصادی میباشند.
مهمتر از همه ،مسالهای که همواره به فراموشی سپرده شده
است ،رویدستگرفتن سیاستهای اقتصادی عدالت-محور
است .براساس دیدگاه سنتی ،عدالت و برابری اقتصادی ،با
تعقیب سیاستهای رشد اقتصادی قربانی میشود و دولتها
باید بین عدالت و رشد اقتصادی یکی را انتخاب کند .اما
تجربهی موفق در شرق آسیا ،این دیدگاه سنتی را ازمیان برداشته
است .تجربهی این کشورها نشان داد که سیاستهای مناسب
اقتصادی ،میتواند همزمان باعث افزایش رشد اقتصادی و
برابری اقتصادی شود .رشد اقتصادی که باعث افزایش نابرابری
اقتصادی و اجتماعی شود ،دستیابی به توسعه و ثبات را
ناممکن میسازد.
مبارزه با اقتصاد غیررسمی
افغانستان ،سرزمین میلیاردها دالر داراییهای مرده است که در
فقدان فرآیندهای قانونی و سیاسی مناسب که این داراییها را

قانونی سالم ،شفاف
فقدان چارچوب
ِ
و تجارتمحور ،بهخصوص قانون
مالکیت خصوصی ،بروکراسی طویل،
غیرمؤثر و آلوده به فساد ،باعث شده
است تا بخش عظیمی از کارآفرینان
و سرمایهگذاران ،به سکتور خارج
از قانون پناه ببرند .خارج از قانون
بودن ،محدودیتهای زیادی در
مقابل توسعه خلق میکند .خارج از
قانون بودن ،میتواند فاکتوری باشد
در جهت کاهش مولدیت ،تخصیص
ناموث ِر عوامل تولید ،گمراهکردن
روند پالیسیسازی ،کاهش درآمد
دولت و کاهش توانایی دولت
جهت سرمایهگذاری در زیربناهای
اقتصادی ،کاهش رشد اقتصادی و
فقدان برنامههای حمایتی از نیروی
کار.
تبدیل به سرمایه کند ،بهصورتی کامال ناکارآمد استفاده شده و
کمترین بازده را تولید میکنند .تبدیلکردن این میلیاردها دالر
دارایی مرده به سرمایه ،میتواند عاملی برای بزرگترین تحول
اقتصادی در کشور بهشمار رود .خلق زیربنای سالم قانونی و
ازمیانبرداشتن «آپارتاید قانونی» که هشتاد درصد مردم افغانستان
را به حوزهی خارج از قانون رانده است ،جدیترین ضرورت
برای دستیابی به توسعه و کاهش وابستگی مالی میباشد.
توسعهی اقتصادی ،ثبات پایدار و کاهش وابستگی مالی به
کمکهای جامعهی جهانی پس از دههی تحول ،بهشدت
وابسته به میزان کاهش فعالیتهای غیررسمی و افزایش مؤثریت
قانونی و بروکراسی ،جهت تشویق سرمایهگذاران و کارآفرینان
در راستای پیوستن به سکتور رسمی است.
فقدان چارچوب قانونیِ سالم ،شفاف و تجارتمحور،
بهخصوص قانون مالکیت خصوصی ،بروکراسی طویل،
غیرمؤثر و آلوده به فساد ،باعث شده است تا بخش عظیمی
از کارآفرینان و سرمایهگذاران ،به سکتور خارج از قانون پناه
ببرند .خارج از قانون بودن ،محدودیتهای زیادی در مقابل
توسعه خلق میکند .خارج از قانون بودن ،میتواند فاکتوری
باشد در جهت کاهش مولدیت ،تخصیص ناموث ِر عوامل تولید،
گمراهکردن روند پالیسیسازی ،کاهش درآمد دولت و کاهش
توانایی دولت جهت سرمایهگذاری در زیربناهای اقتصادی،
کاهش رشد اقتصادی و فقدان برنامههای حمایتی از نیروی کار.
بخش غیررسمی افغانستان ،یکی از بزرگترین حوزههای
فعالیتهای اقتصادی است؛ که ازیکطرف ،ساالنه میلیاردها
افغانی بهصورت نامؤثر در آن تولید و به گردش میافتد ،و
ازطرفدیگر ،داراییهایی مرده و غیر مولدی به ارزش میلیاردها
افغانی را در خود جا داده است .ایجاد فرایندهای قانونی ،اداری
و سیاسی مؤثر جهت تبدیلکردن این داراییهای مرده به
داراییهای زنده ،و واردکردن میلیاردها افغانی پو ِل در گردش در
حوزهی غیررسمی به حوزهی رسمی اقتصادی ،میتواند عاملی
درجهت بزرگترین انقالب اقتصادی در تاریخ افغانستان شده
و نیاز دولت افغانستان به کمکهای خارجی را ،به صفر تقلیل
دهد.
سیاستگذاران اقتصادی و رهبران حکومت وحدت ملی،
باید بدانند که بدون رویدستگرفتن استراتژی مؤثری جهت
کاهش اقتصاد غیررسمی ،دستیافتن به توسعهی اقتصادی،
و کاهش وابستگی مالی ،امری ناممکن است .بنابراین ،فهم
اهمیت موضوع و ایجاد ارادهی سیاسی قدرتمند در این
راستا ،ضروری است .این کار ،در قدم اول ،مستلزم خلق این
نگاه سیاسی است که حوزهی غیررسمی ،انباشته از کارآفرینان
موفق بوده و یک فرصت استثنایی برای توسعهی اقتصادی
است و نه یک چالش .در قدم دوم ،گستردگی حوزهی اقتصاد
غیررسمی ،از روی ناگزیری و ناشی از محدودیتهای اداری
و قانونیِ رسمی میباشد؛ در این زمینه ،میتوان از تجربههای
موفق کشورهایی که مکانیزم شفاف و مناسبی را در راستای
تبدیلکردن دارایی مرده به سرمایه خلق کردند ،استفاده کرد.

شام تا به حال دیدهاید که مثالً کسی از گرگ خواسته باشد که او
بیادر! خیر اس امو برهگک مره پس بده؟! شنیده اید؟ والله اگر شنیده
باشید .شاید در هیچ جای دنیا ،چنین اتفاقی نیفتاده باشد اما حاال در
افغانستان در حال اتفاق افتادن است .شامری از جوانان در اعرتاض به
افزایش بیکاری ،دست به تحصن زده اند و بساط تحصن خویش را پیش
دروازهی پارملان پهن کرده اند.
بیکاری امروز افغانستان ،به یقین که حاصل زحامت شبانه روزی
مقامات و سیاستمداران جاهل افغانستان برای رسیدن به اهداف و
منافع شخصی-گروهی شان است .از رییس جمهور گرفته تا پایینترین
ماموری که صالحیت تصمیمگیری در اداره یا نهادی را داشته باشد،
همه مقرصند .بحث روی سیاستگذاریهای قومی بیفایده است ،ما
هرچه سند و دلیل بیاوریم که برخورد قومی ،نگاه قومی ،عملکرد قومی
و قضاوت قومی به نفع افغانستان نیست ،مثل این است که سنگ را
پیش روی بنشانیم و بگوییم کچالو سیر  190افغانی است ،بنا ًء اگر
اجازه باشد من تو را میخورم .فقط یک تفاوت وجود دارد که سنگ ما
را درک منیکند اما مقامات افغانستان به خوبی درک میکنند که وضع
چه گونه است.
از رییس جمهور گرفته تا اللترین وکیل در پارملان ،همه میدانند که
دارند اشتباه میکنند ،مردم را ناامید و آینده را تباه میکنند و این فهم
شان اصالً مهم نیست .چه چیزی مهم است؟! متام این مقامات فاسد
و بدرد نخور از یک چیز میترسند ،از بهبودی اوضاع! به نظر شام اگر
وضع مملکت خوب شود و ما حارض نباشیم تیشه به ریشه خود بزنیم،
آیا ارشف غنی رییس جمهور ما خواهد بود؟ بدون شک که نه! رییس
جمهوری که شب اول حکومتش به حوزه رس زند و مقامات فاسد حوزه
را از کار برکنار کند اما در طول یک سال ،نتواند یک جو برای مردمش
امیدواری ببخشد ،آیا سزاوار رییس جمهور بودن است؟ اگر بله ،باید
گفت که خدایا ما را آدم کن ،از توان خود ما خارج است.
به راستی اگر قرار باشد کار به اهل کار سپرده شود ،با این  249وکیل
نابغه که به صورت قطعی از جامعه طرد خواهند شد ،چه کار کنیم؟ این
مسئله را خود وکال بهرت از هر موردی میدانند .به همین خاطر است که
در خرابی اوضاع ،دوشادوش حکومت ،تالش شبانه روزی انجام میدهند
تا شاید اقتدار و رفاه نسبیای را که دارند ،برای چند سالی حفظ کرده
باشند .البته که احمقانه است همه چیز را با ترازوی اخالق قضاوت
کنیم.
متاسفانه نگاه اقتصادی در جامعه افغانستان ،غالباً نگاه مافیایی است.
آنهای که نبض کار را در دست دارند ،مطمنئ اند که تا پایان عمر
محاکمه نخواهند شد ،به همین خاطر اصالً برای شان مهم نیست که
بیکاری چقدر است و بیکاران چه بیم و دغدغهای در دل دارند .مطمئنم
که یکایک وکال ،حتی اگر کنار تحصن کنندهگان حضور یابند ،به این
فکر است که "خُب! تحصن کنید تا که زور دارید" و همینطور وزیر کار
و رییس جمهور!
حضور مافیایی متولیان امور در حکومت ،منونه بسیار دارد و من یکی
کوچکش را مثال میزنم .حضور وزیر کار در صحن تحصن بیکاران
معرتض بر سیاستهای دولت و بیشعوران حکومت ،آیا مثال خوبی
نیست؟ وزیر کار با حضورش در صحن تحصن ،چه چیزی را میخواست
ثابت کند؟ میخواست بیان کند که من وزیر که معاش ماهانه ام به دهها
هزار دالر میرسد ،هم بیکارم؟! میخواست به مردم و به خصوص نسل
دانشگاهی اما بیکار جامعه بفهامند که در وزارت هم کاری برای انجام
دادن نیست؟ هیچ چیزی دیگری وجود ندارد که وزیر کار را به صحن
تحصن برمبنای بیکاری بکشاند .امیدوارم به تحصنکنندهگان نگفته
باشد که برای شام کار ایجاد میکنم چون خیلی زود ثابت خواهد شد که
نه بابا! تو عاجزتر از آنی که چنین الف بزنی!
به هر حال ،برای اولین بار در تاریخ برش ،ما داریم برهگک خویش را
از گرگ طلب میکنیم و چهقدر هم امیدواریم .ما پیش پارملان تحصن
میکنیم تا وکال را رشم آید و برحکومت فشار وارد کند که معضل بیکاری
را جدی گرفته ،شغل ایجاد کند؛ غافل از اینکه حق ما و آنچه که بر
اساس شایستگی به ما تعلق میگرفت را خود همین وکال گرفته اند و
داده اند به کسانی که مقامات باالترش را به گندزنی تشویق میکنند.
جایی که باید نسل فارغ شده از دانشگاه مقرر و ایفای وظیفه کند،
توسط همین منایندگان اجاره شده اند .مگر بارها شاهد وساطت و
پارتیبازیهای وکال و وزرا نبودهایم؟ مگر هر وکیل سهمی در تشکیالت
وزارتخانهها ندارد؟
هرچند که نیم جو امید ندارم که این گرگ برهگک ما را پس دهد ،اما
برای پیروزی تحصنکنندهگان دعا میکنم .دعا میکنم که الهی! خر
مافیا را لنگ و مافیای خر را زیر سنگ بفرما!
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اگر به جنرال دوستم اجازه جنگ با تروریستان
داده نشود ،خطر سقوط شمال و والیت هلمند وجود دارد
«گفتوگوی ویژه با نقیب الله فایق وکیل مردم فاریاب در مجلس منایندگان»
مقدمه :جنرال دوستم ،معاون اول رییس جمهور چندی قبل از
سفر طوالنیاش ،به کابل برگشت .مردم از تالشهای جنرال
دوستم برای تأمین امنیت چند والیت شمالی ستایش کردند
و شماری از نهادها از دستآوردهای جنرال دوستم در جنگ
با تروریستان ،تقدیر کردند .اما اینک ،چند روز بعد از آنکه
جنرال دوستم به کابل برگشته است ،طالبان توانسته تمام
دستآوردهای جنرال دوستم و نیروهای امنیتی افغانستان
را در مدت بسیار کوتاهی دوباره از بین ببرند و بر اکثریت
مناطقی که قب ًال تسلط داشتند ،حاال نیز تسلط یافته اند.
اطالعات روز در مورد وضعیت امنیتی والیات شمالی و
بهویژه والیت فاریاب ،سفر جنرال دوستم و وضعیت فعلی
این والیت و تأثیر آن بر آینده ثبات و امنیت در افغانستان؛
با نقیب اهلل فایق وکیل مردم فاریاب گفتوگو کرده است .این
متن فشردهی گفتوگوی همکار ما اخترسهیل با نقیب اهلل
فایق در مورد تحوالت اخیر در والیت فاریاب و ناامنیهای
شمال است.
گفتوگو از اخترسهیل دولت آبادی
اطالعات روز :قبل از سفر جنرال دوستم به شمال ،وضعیت امنیتی شمال به
خصوص والیت فاریاب ،چگونه بود؟
نقیباهلل فایق :ما به نمایندگی از وکالی فاریاب ،یکجا با وزیر داخله در فاریاب رفتیم.
وضعیت به گونهی بود که ما میخواستیم همان روز دوباره با وزیر برگردیم ،اما از نزدیک دیدیم
که فاریاب عم ًال در معرض خطر سقوط قرار دارد .ما ناگزیر شدیم که برای جلب همکاری
مردم با نیروهای امنیتی و توجه حکومت مرکزی به والیت فاریاب ،در فاریاب بمانیم .فاریاب
آنروزها ،روزهای خونین و بسیار سختاش را سپری کرد .مردم از یک محل به محل دیگر،
از یک ولسوالی به ولسوالی دیگر ،از فاریاب به سوی شمال و کابل مهاجرت میکردند .طالبان
هم از استقامت قیصار پیشروی داشتند و هم در مسیر مزار-میمنه ،آستانه بابا را سقوط دادند و
خود را به شاهراه نزدیک کردند .با این کار ،مامورین و مقامات حکومتی ،حتا راه فرار خویش
را هم نداشتند .در همچو حالت ،ما صدای خویش را بلند کردیم تا توجه حکومت مرکزی،
بهویژه شخص رییس صاحب جمهور و وزرای امنیتی را جلب کرده باشیم .کارهایی هم صورت
گرفت ،نیروهای زمینی و هوایی به فاریاب رسید ،مهمات بیشتر ارسال شد ،ریاست امنیت ملی
از خیزشهای مردمی حمایت کرد و ما توانستیم سقوط فاریاب را برای چند روز ،به تاخیر
بیاندازیم .بعدش هم معاون اول ریاست جمهوری ،جنرال صاحب دوستم ،به فاریاب آمد .او در
حالی به فاریاب آمد که روحیه طالبان باال بود و نیروهای امنیتی روحیه خود را باخته بودند .با
آمدن معاون اول ریاست جمهوری ،این معادله برعکس شد ،روحیه نیروهای امنیتی باال رفت و
به یکبارهگی هم عملیات آغاز شد هم مذاکرات و تسلیمیها .طالبان بخشهای عمده فاریاب را
در اختیار داشتند ،مث ًال قرایی المار ،بازار شاخ خواجه کنتی در قیصار ،خواجه گوهر و قفترخان و
میرشادی در المار و مناطق دیگری هم در گرزیوال و ولسوالی پشتون کوت .عملیات به خوبی
پیش رفت ،هیچ منطقهی اساسی باقی نماند که قب ًال طالبان اگر در آنجا حضور عملی و علنی
داشتند ،با رفتن جنرال دوستم و بعد از ختم عملیات ،بازهم حاضر باشند .سوالی که خلق شد
این بود که طالبان کجا رفتند؟ یک بخش شان سرکوب شدند ،کشته شدند .یک بخش هم
اسیر شدند و متباقی فرار کردند در والیتهای دیگر .البته یک بخش شان خود را به امتداد مرز
افغانستان-ترکمنستان رساندند که رفتن به آنجا و نگهداری از آنجا بسیار مشکل بود .جنگ
فاریاب ،جنگ افغانستان است .وقتی وضع در فاریاب خراب شد ،شما شاهد بودید که وضعیت
قندوز و بدخشان و هلمند ،بدتر شده بود .وقتی که معاون اول به فاریاب آمد و وضع فاریاب
خوب شد ،طالبان در قندوز ،بدخشان ،هلمند و سرپل شکست خوردند .پس فاریاب یک والیت
بسیار کلیدی است .طالبان و حامیانش خوب میدانند که اگر فاریاب را سقوط بدهند ،نیازی
نخواهند داشت که برای والیتهای سرپل ،جوزجان ،مزار و سمنگان بجنگند ،بلکه جنگ به
سالنگها کشیده میشود .از همین خاطر ما نگران فاریاب و حفظ فاریاب بودیم و هستیم و
متاسفانه که از فاریاب خوب نگهداری نمیشود.
اطالعات روز :شما از جلب حمایت حکومت مرکزی گفتید ،آیا موفق شدید؟
نقیباهلل فایق :تا سه ماه قبل از رفتن ما ،هیچ عملیات هوایی در فاریاب صورت نگرفته
بود ،اما زمانی که ما رفتیم و تالشهای صورت گرفت؛ هیلیکوپترها به صورت مداوم در اختیار
نیروهای امنیتی بودند و طی دو ماه اخیر ،شاید  400-300عملیات هوایی انجام دادند .وزیر
داخله بارفتن به فاریاب ،قطعه خاص پولیس ملی را به فاریاب فرستاد که دو ماه در فاریاب
ماندگار شدند .واکنش سریع به فاریاب رسیدند و مهمات بیشتر در اختیار نیروهای امنیتی
قرار گرفت .اینها توجهی است که حکومت مرکزی به والیت فاریاب کرد .اما اردوی ملی
افغانستان ،از ابتدا تا امروز ،هیچ نوع کمکی به فاریاب نکرده ،حتا یک سرباز تازه نفس در طی
سه ماه اخیر به والیت فاریاب نفرستاده است ،حتا تانک اردو که نیاز به تعمیر داشت ،از سوی
اینها تعمیر نشد .قطعات خاص و واکنش سریع با برگشت جنرال دوستم به کابل ،فاریاب
را ترک کردند .فاریاب هم اکنون ،هیچ نیروی تازه نفس از هیچ نهاد امنیتی را با خود ندارد.
اطالعات روز :شما در اظهارات اخیر خود گفتید که فاریاب فروخته شده،
میشود واضح بگویید که کی فروخته و چه کسی خریده؟

نقیباهلل فایق :به باور ما ،فاریاب فروخته شده و فراموش شده است .به این معنا که
طالبان اهمیت استراتژیک والیت فاریاب را میفهمند اما حکومت نه! وقتی معاون اول ریاست
جمهوری این نظام به فاریاب میرود و ظرف یک ماه فاریاب را از وجود شورشیان پاک میکند،
پوستههای امنیتی را ایجاد میکنند ،اما اردوی ملی و نیروهای امنیتی دوباره و خیلی راحت
پوستهها را ترک کرده و حتا مهمات خویش را به جا میگذارند (طالبان چهار تانک ،توپ،هاوان،
زیکویک و دهشکه نیروهای امنیتی را در اختیار گرفته اند) ،سوال اینجاست که اگر نیروهای
امنیتی در برابر دشمنان مردم ضعیف است یا تعداد شان کم است ،چرا از مرکز برای حمایت نیرو
فرستاده نمیشود؟ چرا اهمیت والیت فاریاب درک نمیشود؟ اگر اردو سالح و مهمات ندارد،
چرا حکومت مرکزی برای شان کمک نمیکند؟ و چرا قوماندان قول اردو از بلخ ،لوی درستیز
از کابل و قوماندان لوا از شهر میمنه قومانده عقب نشینی میدهند؟ معلوم است که ستون
پنجمی و دستهای وجود دارند که خواهان سقوط فاریاب اند .از یک طرف حضور شان به
عنوان مسئولین نهادهای امنیتی یک بار گران است ،از طرف دیگر از موقعیت خویش استفاده
میکنند .این یعنی که نامردانی اند که فاریاب را فروخته و فراموش کرده اند.
اطالعات روز :اگر ممکن است مشخصاً بگویید که کدام مقامات حکومتی ،چه
آدرسهایی در ناامن ساختن فاریاب دست دارند؟
نقیباهلل فایق :نظر به قانون اساسی تمام نهادهایی که مسئول تامین امنیت اند ،در فاریاب
غفلت وظیفوی دارند .تعیینات وظیفوی از سوی کدام مراجع صورت میگیرد؟ مث ًال قوماندان
امنیه را کی تعیین میکند؟ آمر امنیه و رییس امنیت را کی تعیین میکند؟ قوماندان قطعات
خاص و واکنش سریع را کی تعیین میکند؟ قوماندان سرحدی ،قوماندان لوا ،قوماندان محافظت
عامه را کی تعیین میکند؟ از میان مجموع این قوماندانیها ،یکی هم از مردم والیت فاریاب
نیست .تمام اینها ،با دادن پول یا با استفاده از روابطی که دارند ،در فاریاب مقرر شده اند .آنها
برای فاریاب و مردمش کار نمیکنند ،بلکه در اختیار کسانیست که آنها را مقرر کرده اند.
وقتی این مسئولین از فاریاب نباشند و جغرافیای فاریاب را ندانند ،معلوم میشود که دستهای
وجود دارد که این گیم را بازی میکنند تا فاریاب را سقوط بدهند .همین حاال هم تمام مناطقی
که با رفتن جنرال دوستم به دست نیروهای امنیتی تصرف شده بودند ،دوباره به دست طالبان
افتاده ،با این تفاوت که طالبان حاال با تانک حمله میکنند ،با این تفاوت که طالبان چند شب
قبل ،باالی کمربند امنیتی شهر میمنه حمله کرده ،با آنکه یک و نیم کیلومتر از مرکز فاصله
دارد ،حدود نیم ساعت جنگیده اند که تاکنون بی سابقه است .ما فریاد میکنیم که فاریاب
وضعیت بدتر از قبل دارد ،حکومت میتواند از سقوط فاریاب جلوگیری کند ،اما نمیکند .پس
چطور والیت فاریاب فروخته شده نیست؟
اطالعات روز :رفتن جنرال دوستم و یک ماه رهبری کردن جنگ علیه طالبان در
فاریاب چه دستآوردهای داشت؟
نقیباهلل فایق :در قدم اول ،اگر معاون صاحب اول ریاست جمهوری به فاریاب نمیرفت،
فاریاب در ل ِست فعلی حاکمیت حکومت نبود ،بلکه بیرق یک امارتی آنجا بلند میشد .طالبان
سوگند یاد کرده بودند که نماز عید سعید فطر را در شهر میمنه اقامه میکنیم ،اما این کار
صورت نگرفت .در قدم بعدی ،اتحاد میان رهبران خیزش کنندگان مردمی و احزاب موجود در
فاریاب به وجود آمد و روحیهها بلند رفت .در قدم سوم ،طالبان درک کردند که حتا اگر آنها
حکومت امارتی را در فاریاب بلند کند ،جنرال دوستم پس آمده و فاریاب را دوباره نجات میدهد
و امید ماندن به صورت دوامدار در فاریاب را از دست دادند .در آخرین مورد هم ،مناطق تحت
تصرف طالبان گرفته و طالبان سرکوب شدند .با آنکه نمیتوانیم چهار هزار طالب فاریاب را
سرکوب بکنیم ،اما در ده سال اخیر ،طالبان به این پیمانه در فاریاب ضربه نخورده بودند .صدها
نفر شان کشته و زخمی شدند ،صدها نفر اسیر و صدها نفر تسلیم شدند ،صدها نفر شان آواره
و دربدر شدند ،والی شان دستگیر شد .مسئولین امنیتی والیت فاریاب به معاون اول ریاست
جمهوری تعهد سپردند که پوستههای امنیتی را افراز میکنند ،نگهداری و مقابل دشمنان مردم
جنگ میکنند .به همین خاطر ،معاون اول ریاست جمهوری به والیت سرپل رفت .طالبان

کوهستانات سرپل را گرفته بودند و تصمیم حمله بر شهر را داشتند که معاون اول ریاست
جمهوری به سرپل رسید و توانست سرپل را نجات بدهد .همین که جنرال دوستم به کابل
رسید ،حکومت مرکزی حتا پنجاه دانه بوجی خالی به خیزش کنندگان مردمی و والیت فاریاب
کمک نکرده که آنها بتوانند پوسته بسازند .آیا حکومت توان کمک پنجاه دانه بوجی خالی را
ندارد؟ یقین ًا که دارد ،دروغ میگویند! اینها باید محاکمه شوند! پاسخ عقب نشینیهای شان را
بدهند! آیا میدانند که تاوان این عقب نشینیها چه قدر است؟ چهار تانک از دست دادیم35 ،
نفر ما را کشته اند ،مناطق مهم و استراتژیک را از دست دادیم ،روحیه را باختیم.
اطالعات روز :برگشت جنرال دوستم بعد از یک ماه به کابل ،به خواست
خودش بود یا به خواست حکومت؟
نقیباهلل فایق :فرد دوم مملکت ،در کابل وظایفی دارد ،رییس جمهور سفرهای دارد ،ممکن
مریضیهای داشته باشد ،مهمانان خارجی دارد و تشکیالت حکومت وحدت ملی ایجاب میکند
که معاون اول ریاست جمهوری در کابل باشد .جنگ فاریاب یکی از کم تلفاتترین جنگهای
افغانستان است .ضرورت بود که گزارش این جنگ ،گزارش از وضعیت سرپل به شورای امنیت
داده شود .مردم در قندوز و هلمند منتظر ورود جنرال دوستم اند تا از چنگ طالبان نجات شان
بدهد .جنرال دوستم برنامه داشت که گزارشهای فاریاب و سرپل را به شورای امنیت داده و
راهی قندوز و هلمند شود و این برنامه را تعقیب میکند.
اطالعات روز :از آنجایی که جنرال دوستم به عنوان معاون اول ریاست
جمهوری باید در کابل باشد ،با توجه به وضعیت والیت فاریاب ،اگر آقای
دوستم دوباره به فاریاب نرود ،شما وضعیت شمال و بهویژه فاریاب را چه گونه
پیش بینی میکنید؟
نقیباهلل فایق :قرار معلوماتی که ما داریم ،حتا اگر خود وزیر داخله و دفاع هم به والیت
فاریاب بروند ،نمیتوانند یک قریه را از طالبان پس بگیرند .طالبان فاریاب خارجی و پاکستانی
اند و برای مردن میجنگند .طرح ما این است که شورای امنیت به جنرال دوستم اجازه بدهد
تا دوباره به فاریاب برود .البته با این تفاوت که این بار ،وزیر داخله ،وزیر دفاع ،رییس امنیت
ملی ،لوی درستیز و قوماندان قول اردو ،همه در کنار جنرال دوستم باشند .پوستهها را بگیرند و
از آدرس حکومت در تحکیم و حفظ پوستهها کمک شود .جنرال دوستم ،سرباز اردو نیست که
هم پوسته بگیرد هم پوسته بسازد ،اینها برای چیست؟ قانونا وظیفه وزارتهای دفاع و داخله
اند که پوسته ایجاد ،حفظ و تحکیماش کنند .اگر این کار نشود ،مطمئنم که تمام حکومت
هم اگر در فاریاب بروند ،تنها بازار شاخ و خواجه کنتی را پس گرفته نمیتوانند .آنجا جنگ
افغانستان و پاکستان و تروریستان خارجی است .در سیزده سال گذشته ،جنگ شدید نبود به
همین خاطر رییس جمهور و معاونین مدام در کابل بودند ،اما حاال شرایط فرق میکند .شرایط
ایجاب میکند که آقای دوستم دوباره به فاریاب برود .مسخره است اگر بهانه کنیم که قانون ًا
معاون اول ریاست جمهوری باید در کابل باشد ،باید جلو سقوط فاریاب و شمال را گرفت ،چون
جنگ شمال ،نیازمند تدبیر جنرال دوستم است .کسی غیر از جنرال دوستم در این جنگ موفق
نخواهد شد .تا جایی که من مطالعه کردهام ،در زمان داکتر نجیب ،نیروهای امنیتی در دره لوگر
با شکست روبهرو بودند و شرایط ایجاب کرد که رییس جمهور با لوی درستیز هر دو خط مقدم
جنگ بروند که رفتند .حاال هم باید مطابق با شرایط رفتار کرد .اگر ایجاب میکند که معاون
اول ریاست جمهوری در فاریاب برود ،هیچ اشکالی ندارد ،برود .اگر هلمند نیازمند حضور جنرال
دوستم است ،باید برود .نباید مانعی برایش ساخته شود.
اطالعات روز :اگر شورای امنیت اجازه نداد که آقای دوستم دوباره به فاریاب
برود ،واکنش جنرال چه خواهد بود؟
نقیباهلل فایق :جنرال دوستم هر کاری را که تا حاال کرده ،در مشوره با شورای امنیت و
مصلحت با رییس جمهور بوده ،از این به بعد هم چنین خواهد بود .ما امیدواریم این اجازه داده
شود ،اما اگر شورای امنیت اجازه نداد که دوستم به فاریاب برود ،جنرال دوستم قطع ًا نخواهد
رفت و قطع ًا این نظام هم باقی نخواهد ماند.
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صلح دست نیافتنی در افغانستان
پس از یازدهم سپتامبر
پیش از یازدهم سپتامرب ،افغانستان یک کشور فراموش شده و ویران بود.
برنده شدن در صلح و ملت سازی مستلزم حامیت بین املللی است.
منبع :فارین پالیسی
نویسنده :محمدارشف حیدری
برگردان :حمید مهدوی

یادداشتهایسخیدادهاتف
نرواری ماندن

بخش اول:
صرف چند روز قبل از فاجعه یازدهم سپتامبر ،چهارده سال
پیش ،افغانستان یک کشور منفور و فراموش شده در نظام بین
المللی بود .افغانستان محاط به خشکه ،میهن زیبای افغانها که
زمانی «باغ آسیای مرکزی» بود ،در آن زمان همسایگان متجاوز
دورش را احاطه کرده بودند و از سال  1979بدینسو به میدان
نبرد جنگهای نیابتی تبدیل شده بود.
در واقع ،افغانها با افتخار از کشورشان دفاع کردند؛ اما به
دست قدرتهای خارجی ،ضربه آخرین و ویرانگرترین
جنگهای جنگ سرد را متحمل شدند .پس از آن که جنگ
پایان یافت ،آنها طبیعتا از ایاالت متحده و کشورهای اسالمی
متحدش ،به شمول عربستان سعودی و پاکستان ،انتظار داشتند
در افغانستان پس از جنگ ثبات تامین کرده و آن را دوباره
بسازد.
با این حال ،آنگونه که مردم افغانستان ترس داشتند ،ایاالت
متحده قبل از وقت افغانستان را به حال خودش واگذار کرد و
به طور کامل از بازسازی و تامین ثبات در آن پس از جنگ
سرد چشم پوشی کرد .خالی ناشی از آن در کشور به زودی
توسط یک تعداد از بازیگران منطقهای ،بهویژه پاکستان ،پر
شد که از ناسیونالیزم قومی-ایدیولوژیکی-مذهبی برای قطبی
ساختن سیاست افغانستان برای بدست آوردن نفوذ کامل بر
افغانستان استفاده کرد و در نتیجه به یکی از اهداف اصلی
جیواستراتیژیکیاش در منطقه دست یافت.
پاکستان با ایجاد طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی ،تاحدود
زیادی در رویکرد استراتیژیک شان موفقیت بدست آوردند؛
طالبانی که دولت در حال تضعیف پس از جنگ سرد در
افغانستان را کامال نابود کرد و در ماه سپتامبر  1996حکومت
به رهبری مجاهدین را از کابل بیرون راند .در عین زمان،
طالبان به القاعده پناه داد و از اسامه بن الدن ،رهبر آن ،به
عنوان مهمان افتخاری ،در برابر خواست ایاالت متحده که
القاعده سفارتخانههایش را در کینیا و تانزانیا در سال 1998
بمباردمان کرد ،محافظت کرد.
عالوه برآن ،طالبان مانع کشت ،تولید و قاچاق مواد مخدر
در داخل و خارج از افغانستان نشد .آنها نه تنها از درآمد













قاچاق مواد مخدر برای تامین مالی حمالت تروریستی شان
در سرتاسر افغانستان استفاده کردند؛ بلکه توجیه کردند که
مواد مخدر ابزار موثری برای کشتن «کافران» در غرب است.
در مجموع ،آنها افغانستان را به سرزمین بی صاحب تقلیل
دادند؛ سرزمینی که شبکههای تروریستی و جنایی فراملی
آزادانه پرسه میزدند و اغلب از این کشور به عنوان پناهگاه
امن عملیاتی استفاده کردند و از آن جا اهداف سخت در
امریکا و در سراسر جهان را هدف قرار دادند.
در بامداد یازدهم سپتامبر  ،2001ایاالت متحده شاهد
پیامدهای رها کردن پیش از وقت افغانستان در یک دهه پیش
بود .القاعده و طالبان تراژیدی یازدهم سپتامبر را در افغانستانی
طرح کردند که از آن چشم پوشی شده بود و دولت نداشت.
شوک ،هرج و مرج و ضرر انسانی و مادیای که ایاالت متحده
در یازدهم سپتامبر متحمل شد ،این کشور را وادار کرد تا
دوباره درافغانستان درگیر شود ،به سرعت طالبان را سرنگون
کند و به استبداد آن پایان بدهد؛ طالبانی که احساسات انسانی
را از مردم افغانستان گرفته بود ،سایتهای میراثهای فرهنگی
آنها از جمله تندیسهای بودا ،را نابودند کردند و سرانجام
آنها را از دیگر کشورهای جهان منزوی ساخت.

این گفته سرنوشتساز با افسر ارشد
امریکایی نتیجهای را تصدیق کرد که برخی
از بازیگران دولتی منطقهای به آن دست
یافته بودند که ایاالت متحده مسلما به
قیمت روندهای دولت سازی و بازسازی
افغانستان مصروف عراق خواهد شد .این امر
به طور موثر آنها را تشویق کرد تا طالبان
را دوباره بازسازی کرده و عملیاتی بسازند
و دستآوردهای افغانستان را که به سرعت
به دست آمده اند ،خنثا سازند.
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پس از مداخله بین المللی ،بعد از حادثه یازدهم سپتامبر در
افغانستان ،جورج دبلیو بوش ،رییس جمهور پیشین ایاالت
متحده ،پالن مارشال را برای افغانستان وعده داد .رییس
جمهور بوش در  17ماه اپریل  ،2002در یک سخنرانی در
انستیتوت نظامی ویرجینیا ،جایی که جنرال جورج مارشال
یک قرن پیش آموزش دیده بود ،پالن مارشال را «فانوسی
برای روشن کردن راه خواند که ما نیز باید دنبال کنیم» .او
گفت که افغانها قبال احساس میکردند به حال خودشان
واگذار شده اند ،از جمله توسط ایاالت متحده در پایان جنگ
افغانستان علیه شورویها در دهه  ،1980و گفت« :نمیخواهیم
این اشتباه را تکرار کنیم».
متاسفانه ،با آن که وعده یک پالن مارشال برای بازسازی
افغانستان تحقق نیافت ،حتا انتظارات افغانها را باال برد و بیش
از  5میلیون پناهنده افغان را تشویق کرد قبل از وقت از خارج
به کشور برگردند.
بانگاهی به گذشته ،حکومت بوش به سختی میخواست
یک پالن مارشال را در افغانستان تطبیق کند ،چون آنها قبال
برنامهریزی برای تهاجم به عراق در سال  2013را آغاز کرده
بودند که پس از این تهاجم بسیاری منابع امریکایی که برای
تامین آینده افغانستان نیاز بود ،به تدریج کاهش یافت.
در یکی از جلسات استماعیه کانگرس امریکا ،در ماه دسامبر
 ،2007ادمیرال مایک مولن ،رییس پیشین ستاد ارتش ایاالت
متحده گفت که جنگ در افغانستان یک عملیات «اقتصاد
نیرو» بود؛ برچسب نظامیای که برای ماموریتی به کار میرود
که اهمیت ثانوی داشته باشد .وی افزود« :واضح است که
مسئله ،مسئله منابع و ظرفیت است .در افغانستان ،آنچه را که
انجام داده میتوانیم انجام میدهیم .در عراق ،کاری را میکنیم
که باید بکنیم» .این گفته سرنوشتساز با افسر ارشد امریکایی
نتیجهای را تصدیق کرد که برخی از بازیگران دولتی منطقهای
به آن دست یافته بودند که ایاالت متحده مسلما به قیمت
روندهای دولت سازی و بازسازی افغانستان مصروف عراق
خواهد شد .این امر به طور موثر آنها را تشویق کرد تا طالبان
را دوباره بازسازی کرده و عملیاتی بسازند و دستآوردهای
افغانستان را که به سرعت به دست آمده اند ،خنثا سازند.

وقتی که حامدکرزی پاچای سابق افغانستان گفت
جوانان باید نرواری در کشور خود بمانند و به ملکهای
دیگر نروند ،عدهیی ناراحت شدند .این عده توجه
نکردند که پاچا صاحب نگفت که بمانید .گفت نرواری
بمانید .و میان این دو تفاوت از زمین تا آسمان است.
ماندنِ ساده خوب نیست .مثالً اگر شما در کشور
بمانید و روزها سر کار بروید و شب به خانه برگردید
و خانم تان نق بزند که آرد تمام شده و روغن نداریم و
اینها و شما جگرخون شوید ،این ماندن ساده است.
این هم ماندن ساده است که بمانید و برای پیدا کردن
پول مکتب دختر تان شب و روز جان بکنید .نمونهی
دیگر ماندن ساده این است که در کوچه خانمی را ببینید
و سر تان را پایین بیندازید و بگذرید .این گونه ماندن
به درد نمیخورد .اصال وطن ما به این گونه ماندنها
نیاز ندارد .اگر واقعا میخواهید در افغانستان بمانید،
باید نرواری بمانید.
نرواری ماندن خیلی مشکل نیست ،اما کمی شجاعت
میطلبد .شاید بپرسید که از کجا بدانیم که نرواری
ماندهایم یا ماندن ما ساده است.
اگر در سرویس شهری باال شدهاید و کنار خانمی
ایستادهاید که در چوکی نشسته و در همان حال
به موبایل تان زنگ میآید و شما در تلفون هرچه
فحش خواهر و مادر بلدید نثار طرف مقابل میکنید،
نرواری ماندهاید .اگر دختر تان طرف تان نگاه کرد و
میخواست چیزی بگوید و قبل از آن که آن چیز را
بگوید شما سرش فریاد کشیدید و ساکتاش کردید،
مردواری ماندهاید .یکی دیگر از مصادیق نرواری ماندن
این است که یک میلیون دالر از کفار بگیرید برای بهبود
بخشیدنِ وضعیت زنان و آن را کامل خلوفت کنید.
اگر آمادهاید که همسرتان را به خاطر دیگ سوختهاش
با تبر دو نیم کنید ،به شرطی که از صحنه نگریزید،
تمام شرایط نرواری ماندن را دارید .این هم نمونهیی
از نرواری ماندن است (هرچند غلظت نریّتاش کم
است) که در چهار سالهگی تان آنقدر سر خواهران
پانزده-بیست سالهی تان چیغ بزنید که از گریه شان ناقه
در گل نشیند.
اگر نمیتوانید نرواری در وطن بمانید ،حداقل همین
طور ساده بمانید و از دیدن جلوههای ناب نریّت
کسانی لذت ببرید که ساعت هشت صبح بینی بریده
اند و ساعت هشت و نیم چای خورده اند (با نان داغ
و فرهنگ لذتبخش) و ساعت هشت و پنجاه و پنج
دقیقه کنار سرک رو به دیوار نشسته و در اوج نریت
جواب آن چای فوقالذکر را میدهند.
نرواری بزنید ،ببرید ،بکشید ،بدرید ،بدزدید .نرواری
بمانید.
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آیا رهبر جدید طالبان
«یک چهرهی مدرن در میان» این گروه است؟

بگو مگو از

نویسنده :سمیع الله یوسفزی
برگردان :جواد زاولستانی
: cbsnewsمنبع

Amrullah Saleh
دیگران از دید گاه «دستگاه قدرت»
یک جمع کوچک قدرت را از آن خود میدانند و هر کس
دیگر فقط از دید آنها «دیگر» است .با آنکه جلسات زیاد
مشورتی در مورد مسایل کوچک و بزرگ دایر میشود ولی
«دیگران» در همه امور حیثیت اجناس تزیینی و منایشی
در ساختامن قدرت را دارند .هر کسی به عمق این مشکل پی بربد گالیه و شکوهاش
از «دیگران»ی چسپیده در ساختامن قدرت کمتر میشود .تا زمانیکه حس انحصار و
تفوق جویی بهصورت قانونمند ،منطقی و قابل ملس مهار نشود افغانستان از گرداب بی
اعتامدی رهایی نخواهد یافت.


Elham Bahadori
مسی ِر سرنوشت
از دنیای کودکی کشور مسلمان ،یک عروسک را
همراهش در دیار کُفر بیادگار بردهاست تا وقتی که بزرگ
شد ،خاطرات تلخِ فرار از کشور و زادگاهش را در سیمای
سرنوشت
ِ
عروسک بی سخن ،زنده کند .ریل قطار ،مسیر
ِ
این کودک را تعیین میکند ،شادمان و تحقیر آمیز به پشت سر ،نگاهش را معطوف
بهشت خیالی که مسلمانان بخاطرش
ِ
داشته اند انگار از جهنم رهایی یافته و بهسوی
انسانها را به هوا دود میکنند ،روان است .موجی از آرامش و شادمانی را در نگاهش
میتوان خواند .پایانِ ریل قطار ،شاید بتواند بهشت مقصودش را رقم بزند ،چه شبها
که نگریست و چه روزها که از نبود نان ،و بود صداهای هولناک خُ مپارهها ،در جایش
خُ شک نزد و خالصه اینکه در سن کم با انبو ِه از کوله با ِر درد و رنج ،اینک پا به
ابتدای بهشت موعود گذاشتهاند ،مادرش و آن خواهر و یا براد ِر کوچکش که در آغوش
مادر آرمیده ،دوست ندارند که حتا به پشت سر  ،نگاهشان را اسراف کنند ،تا مبادا آن
غبارهای خاطرات تلخ بار دیگر قلبشان را ،مکدر و ناراحت کنند.


Rahmani Abdul Rahman
حقيقت تلخ از لويه جرگه
در روز شهيد تاالر لويه جرگه افغانستان شاهد حقيقت
تلخي بود .نبود تصاوير از رهبران و بزرگان هزارههاي
سني در كنار ساير شهدا سوال بر انگيز و ذهنيت «حذفي»
و «ناديده گرفتن» اين پيكرهي عظيم مردمي از سوي
سياسيون بهويژه ستاد برگزاري محفل روز شهيد ،را تداعي ميكند .نبود تصاويري
از آمر صاحب عبدالحي حقجو از بغالن ،شهيد نيك محمد معلم از بادغيس و حفيظ
آهنگرپور از پنجشير و دهها شهيد ديگر كه در ركاب جمعيت تا پاي جان رزميدند و از
ياران بزرگ احمد شاه مسعود شناخته ميشدند ،ما را به ياد جلسات پشاور و چاريكار
و جبلالسراج و پنجشير مياندازد كه در ميان خود شان ميگفتند« ،اينها را وقت
ندهيد ،چون هزاره هستند و از ما نميشوند!»
سياست حذفي در اين كشور ما را وا داشته است تا براي مردم خود آدرس بسازيم
و براي محروميت شان دادخواهي كنيم .اما ما با رويكرد ديگران وارد ميدان نشديم
و در پي حذف ديگران نيستيم .از همينرو ،شوراي سراسري هزارههاي اهل سنت
افغانستان هم براي هفتهي شهيد اعالميه صادر كرد و هم تعدادي از اعضاي شورا
پاي منار آمر صاحب گل گذاشتند تا فضاي بياعتمادي و «ترس» از همديگر به
فضاي گفتوگو و تعامل مبدل شود .ناديده گرفتن سران و بزرگان هزارههاي سني
در روز شهيد اما به شكافهاي عميق اجتماعي اشاره دارد و سياست «حذف» را
برمال ميسازد .ما هنوز نداي نزديكي سر ميدهيم و به برادران به خصوص سياسيون
تاجيك ،ميگوييم كه تعامالت اجتماعي ،فرهنگي ،سياسي و اقتصادي اين دو گروه از
مردم را ناديده نگيريد .پيوندهاي خويشي و خويشاوندي ما گسست ناپذير و جغرافياي
ما قابل تقسيم و جدايي نيست .ما ميخواهيم با شما همچنان پيوند داشته باشيم اما
اين پيوند بايد بازتعريف شود.


Mohammad Nateqi
تبادل نامهها
رییس جمهور غنی سه ماپیش نامهای  ۸مادهای را به
پاکستان داد و بعد هیئت افغانستان پس از رویدادهای
خونین شاه شهید و اکادمی پولیس به پا کستان رفت و
روی عملی شدن محتوا و مکتوب هشت فقرهای تاکید
داشت .سرتاج عزیز چند روز پیش به کابل آمد و گفته شده که وی نیز حامل نامه
به مقامات حکومت وحدت ملی بوده .رادیو آزادی به دو نکته اشاره دارد یکی اینکه
تبلیغات علیه پاکستان قطع و دوم اینکه رییس امنیت ملی ازکنار بر کنار شود .در
مورد قطع تبلیغات دالیلی هست که آنها از بسیج افکار عمومی علیه شان ناراحت
هستند در این مورد سفارت پاکستان ازمن هم شکایت کرده اما عزل نبیل معلوم
نیست و اگر چنین چیزی درست باشد این مسئله غیر منطقی و غیر عملی است .شما
در مورد تبادل نامهها چه نظر دارید؟

نخستی نبار مال نیک محمد او را در سال
 1998در فرودگاه ف رانکفورت دید ،مردی
که اکنون رهرب طالبان است .مال نیک
محمد گفت که «او یک ماه در جرمنی
مهامن من بود ».مال نیک محمد در آن
زمان فرستادهی غیررسمی طالبان در اروپا
بود .این نقش سبب شده بود که می زبانی
از مال اخرت محمد منصور که ب رای کار و
خوشگذرانی به غرب رفته بود به دوش او
بیفتد.
نیک محمد که در وقف ههای صحبتش
چای سبز م ینوشید ،از رهرب جدید
شورشیان افغانستان و فرمانده ه زارها
اسالمگ رای تندرو تصویر شگف تآوری
ترسیم م یکرد .او به شبک هی س یب یاس
گفت«:ما با موتر این طرف و آن طرف
زیاد گشتیم و از اکرث جاها در جرمنی و
جمهوری چک دیدن کردیم».
نیک محمد گفت منصور که در آن زمان
مسئول فرودگاههای افغانستان در حکومت
طالبان بود ،با او  25روز در اروپا ماند.
نیک محمد گفت«:او ب رای خ رید
تجهی زات الزم ب رای فرودگاه ،اج زای
ه واپیامهای مساف ربری و هلیکوپرت نظامی
به جرمنی آمده بود».
در آن زمان شامر اندکی م یدانستند که
طالبان در ف رانکفورت دفرت غیررسمی
دارد .نیک محمد م یگوید او رییس این
دفرت بود .مقامهای جرمنی هرگز به وجود
آن دفرت اع رتاف من یکنند .این دفرت در
آغاز جایی ب رای مقامهای زخمی طالبان
بود که در افغانستان و پاکستان تداوی
من یشدند .نیک محمد خودش پس از آن
به جرمنی انتقال داده شده بود که در میدان
جنگ ب رای طالبان در سال  1995نصف
یک پایش را از دست دادهبود و صورتش
زخ مهای جدی برداشت هبود.
مال نیک محمد در اروپا ماندنی شد و به
گفت هی خودش دفرتی که او ایجاد کرد
عمال تبدیل به سفارت طالبان ب رای متام
اروپا در آن زمان گردید.
او گفت«:ما روادید سفر (وی زا) ،گذرنام ه
و شناسنام هی افغانستان ،اسناد تأیید و
تصدیقنام هی ازدواج صادر م یکردیم».
نیک محمد گفت که منصور تا آن زمان
وزیر ه وانوردی طالبان تعیین نشدهبود اما
مسئول امنیت و تنظیم فرودگاه در رژیم

تندرو طالبان بود.
منصور یک سال پس از دیدارش از
جرمنی ،توسط مال عمر وزیر ه وانوردی
تعیین گردید.
نیک محمد گفت«:در پ راگ ما با شارژدافر
افغانستان بودیم .او به رژیم طالبان اعالم
وفاداری کردهبود و ما با هم در جاهای
مختلف پ راگ گشتیم».
بر اساس گفت ههای نیک محمد ،آنها به
شهر رفتند و منصور توانست به منظور
ترمیم ه واپیامهایی که از برهان الدین ربانی
ترصف کردهبودند ،اج زای ه واپیام بخرد.
طالبان در سال  1996رژیم ربانی را رسنگون
کردند.
منصور در جرمنی تان کهای نفت،
رسل ول ههای ( )nozzleسوخ تدهی به
ه واپیام و قطعات مختلف تجهی زات
میدان ه وایی را خ ریداری کرد.
نیک محمد با یادآوری آن زمان
گفت«:طالبان در آن زمان توسط ملل متحد
تح ریم نشدهبود و منصور تق ریبا چهار
کانتیرن کشتی را پر از وسایل و تجهی زات
فرودگاه و چند تانک نفت کردهبود».
در زندگ ینام هی منصور که به صورت
رسمی از طرف طالبان منترش شدهاست
از سفرش به اروپا یادی من یشود .بدون
شگفتی ،شاید این نشان بدهد که او با
کسی که جاگزینش شده چقدر متفاوت
است.
مال عمر در زمان رهربیاش هی چگاهی
دورتر از کابل سفر نکرد .اما جاگزین او
دس تکم برعالوهی سفر به اروپا ،دبی
را دیدهاست .نیک محمد اکنون پی وند
مستقیم با طالبان ندارد .اما رهرب جدید
طالبان را به مثابه یک «رهرب آرام» که مشتاق
بود دربارهی «پی رشف تها در غرب بیاموزد و
م یخ واست فرودگاههای افغانستان مانند
فرودگاههای غرب تسهیالت و امکانات
داشته باشد» ستایش م یکند.
یک مقام غ ربی که به رشط ذکر نشدن
نامش با ما صحبت کرد با نیک محمد
م وافق است که بین مال عمر و جانشینش
تفاوتهای اساسی وجود دارد.
او گفت «:عمر هی چگاهی از خان هاش در
قندهار بیرون من یشد .اما منصور به غرب
رفت هاست .در حال حارض ،او در میان طالبان
یک چهرهی مدرن است ».این فرستادهی

اروپایی که اکنون در کابل مستقر است
گفت«:منصور ب رای گف توگوهای صلح
چهرهی مطلوب است .اما در حال حارض،
او ب رای تحکیم قدرتش م یجنگد و
خطر آغاز گف توگوهای صلح را به زودی
من یپذیرد».
این دپلامت افزود«:صلح با طالبان ضعیف
و پ راگنده ناممکن است ».اما او گفت که
حکومت طالبان هم مانند طالبان در تالش
است تا قدرتش را تحکیم بخشد.
در منطقه باور بر این است که زمان مناسب
ب رای گف توگوهای صلح وقت یست که هم
حکومت افغانستان و هم رهربی طالبان به
این باور برسند که ب رای آغاز گف توگوهای
صلح حامی تهای الزم مردم را با خود
دارند.

نخستینبار مال نیک محمد او
را در سال  1998در فرودگاه
فرانکفورت دید ،مردی که
اکنون رهبر طالبان است.
مال نیک محمد گفت که «او
یک ماه در جرمنی مهمان
من بود ».مال نیک محمد
در آن زمان فرستادهی
غیررسمی طالبان در اروپا
بود .این نقش سبب شده
بود که میزبانی از مال اختر
محمد منصور که برای کار و
خوشگذرانی به غرب رفته
بود به دوش او بیفتد.
نیک محمد که در وقفههای
صحبتش چای سبز
مینوشید ،از رهبر جدید
شورشیان افغانستان و
فرمانده هزارها اسالمگرای
تندرو تصویر شگفتآوری
ترسیم میکرد .او به شبکهی
سیبیاس گفت«:ما با موتر
این طرف و آن طرف زیاد
گشتیم و از اکثر جاها در
جرمنی و جمهوری چک
دیدن کردیم».
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توران باید به جای بارسا
به یونایتد میرفت

بولت اویگون ،رسمربی ام صالل ،معتقد است
که آردا توران اشتباه کرده که به بارسا رفته و
باید به منچسرتیونایتد م یرفته است.
توران با ق راردادی  5ساله از اتلتیکو مادرید
به بارسلونا پیوست ،اما من یتواند تا جنوری
به خاطر محرومیت بارسلونا از فعالیت در
فصل نقل و انتقاالت بازی کند .اویگون اما
معتقد است که توران باید به جای بارسا
به منچسرتیونایتد م یرفت .مربی باتجربه
در گفتگویی با روزنامه رادیکال گفته :فکر

من یکنم او زیاد بازی کند ،مخصوصا که  6ماه
هم من یتواند در تیم باشد .به نظرم انتخاب
بدی بود .او باید به منچسرتیونایتد م یرفت.
توران فاصل های با پیوسنت به یونایتد نداشت
و احمت بولوت ،مدیر برنام ههای او تائید
کرده که با تی مهایی از لیگ برتر هم مذاکره
کرده است :در حال مذاکره با  3باشگاه
هستم که البته من یتوانم نامشان را فاش
کنم .اما م یتوانم بگویم که  3تا از بهرتین
تی مهای انگلیس هستند.

فن خال:
دیکتاتور نیستم!
رسمربی هلندی من یونایتد اعتقاد دارد به هیچ عنوان دیکتاتور
نیست و با بازیکنان مذاکره م یکند
از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس ،منچسرت یونایتد در الدت رافورد،
میزبان لیورپول است .منچسرتیها در حالی به مصاف رسخپوشان
مرسی ساید م یروند که در روزهای اخیر از اردوی این تیم خربهایی
مبنی بر اع رتاض برخی بازیکنان مثل رونی و کریک به تاکتی کها
و متری نهای فن خال به بیرون درز پیدا کرده بود.
بازیکنان یونایتد به برخی تاکتی کها و مترینات طاقت فرسای
فن خال اع رتاض داشتند که البته این مرد هلندی از این مسئله
استقبال کرد :دوره سختی را پشت رس نهادیم ،انتقال دخیا و
مشکالت ویکی والدز مترکزمان را به هم زده بود .با این حال
توانستیم با شکست بروژ راهی لیگ قهرمانان شویم.
بازیکنان به بعضی از روشهای من اع رتاض داشتند ،خیلی
خوشحامل که رونی و کریک ب رای رساندن پیامهای ه مبازیان خود
پیش قدم شدند .من دیکتاتور نیستم و همیشه سعی م یکنم به
حرف بازیکنانم گوش دهم و با آنها مذاکره کنم.
خوشحامل تیمی را در اختیار دارم که بازیکنانش به حقوق خود
واقفند و من پذی رای نظ رات سازنده بازیکنانم هستم .از این به
بعد با مترکز بیشرت روشی از بازی را به منایش م یگذاریم که به
فلسفه هجومی منچسرت یونایتد لطمه نزند.


یووتیچ :در سیتی نمیتوانستم
از روی نیمکت گول بزنم!


قرارداد دخيا با منچستريونايتد  4سال
تمديد شد

دروازهبان تیم فوتبال منچسرتیونایتد ق رارداد
خود را ب رای مدت  4سال دیگر متدید کرد.
به گزارش آسوشیتدپرس از منچسرت ،داوید
دخیا که در روز پایانی نقل و انتقاالت فصل
به علت تاخیر در ارائه مدارک نتوانست
پی راهن رئال مادرید را به تن کند ،رسانجام
در اولدت رافورد ماندنی شد و ق رارداد خود را
متدید کرد.
بدین ترتیب دخیا  24ساله که سنگربان دوم
تیم ملی اسپانیا است و از سال  2011در 175
بازی ب رای یونایتدها به میدان رفته است  ،تا
جون  2019در این تیم انگلیسی ماندنی شد.
با این توافق امیدهای رئال مادرید ب رای به
خدمت گرفنت دخیا در پایان فصل به عنوان

بازیکن آزاد بر باد رفت.
دخیا گفت :من م یخواهم یک فصل جدید
در دوران حضور در منچسرتیونایتد باز کنم.
تابستان سختی را پشت رس گذاشتم و اکنون
با مترکز ف راوان سعی م یکنم پیرشفت کرده و
به ه متیم یهایم کمک کنم تا موفق شوند.
لوئیز فان خال رسمربی هلندی تیم یونایتد
نیز از دخیا به عنوان یکی از بهرتین
سنگربانان حال حارض جهان یاد کرد و
گفت :او یک بازیکن محبوب نزد هواداران
منچسرتیونایتد است و فصل قبل نقش
مهمی در موفقی تهای تیم ایفا کرد و
بهرتین بازیکن باشگاه در دو فصل اخیر
بوده است.

استوان یووتیچ بازیکن جدید اینرت میالن اعتقاد دارد انتقالش به
اینرت و رسی  Aبه هیچ وجه عقب گرد محسوب من یشودو این
منچسرت سیتی است که از این انتقال رضر م یکند.
این بازیکن  25ساله ،با بازی خوب خود در دو بازی اول اینرت در
رسی  ،Aموجبات پیروزی تیمش را ف راهم کرد و تنها با همین دو
بازی نزد هواداران ن راتزوری به محبوبیت رسیده است.
او در مصاحبه با کوریره دالرسا افزورد :سطح بازی من نسبت به
دورانی که در منچسرت سیتی بودم هیچ تغییری نکرده است .فقط
کمی فضا و موقعیت نیاز داشتم تا خودم را بیش از پیش ثابت
کنم ولی این فضا به من داده نشد.
من با سیتیزنها شکست نخوردم و در ترکیب آنها مغلوب نشدم
ولی وقتی مربی به من بازی من یداد من یتوانستم از روی نیمکت
گولزنی کنم!
در ایتالیا بازی کردن با لیگ جزیره متفاوت است .اینجا بازی ها
خیلی تاکتیک یتر از همه لی گهای دنیا ارائه م یشود .بردن و
نتیجه گرفنت در رسی  Aسخت است.ایتالیایی ها همیشه مدافعان
خوبی داشته است.

مورینیو در مورد خرید جدید چلسی؛
انتخاب من نبود!

شکست سنگین چلسی در خانه اورتون
شاگردان ژوزه مورینیو در نخستین دیدار
از هفته پنجم لیگ برتر انگلیس مقابل
آب یپ وشان مرس یساید شکست خوردند.
تی مهای اورتون و چلسی دیروز (شنبه) در
ورزشگاه گودیسون پارک به مصاف هم رفتند
که این بازی با برتری  ۳بر یک شاگردان
روبرتو مارتینس به پایان رسید .ب رای اورتون
در دیدار مقابل آب یپوشان لندنی استیون
نایاسمیت ،هافبک اسکاتلندی این تیم
ه تتریک کرد و در دقایق  ۲۲ ،۱۷و  ۸۳دروازه
آسمیر بگوویچ را که به جای تیبو کورتورای
مصدوم درون دروازه چلسی بود ،باز کرد .تنها
گول چلسی را هم منانیا ماتیج در دقیقه ۳۶
به مثر رساند.



فرناندو تورس پروژه زمستانی
گاالتاسرای
مهاجم معروف فوتبال اسپانیا که به عنوان
بازیکن قرضی  ACمیالن به اتلتیکومادرید
انتقال یافته ،احتامل دارد جنوری بازیکن
گاالتارسای ترکیه شود.
باشگاههای لیگ حرف های ترکیه از هم اکنون
رسگرم برنام هریزی ب رای پنجره نقل و انتقاالت
زمستانی هستند.
از این رو گاالتارسای مصمم به جذب فرناندو

تورس است که تاکنون در تی مهای لیورپول و
چلسی انگلیس بازی کرده و اکنون توسط
میالن به اتلتیکومادرید تا پایان فصل جاری
قرض داده شده است.
در مورد وی تخمین زده م یشود گاالتارسای
در صورتی که قدم جدی در مسیر استخدام
وی بردارد ،حدود  7میلیون یورو باید هزینه
کند.

پپ گواردیوال ،رسمربی باورای یها از رشایط
تیم سخن گفت.
پپ گواردیوال که شاگردانش عرص دیروز
(شنبه) در هفته چهارم بوندسلیگای
آملان پذی رای آگزبورگ بودند با حضور در
کنف رانس خربی با متجید از مهاجم مل یپوش
خود که در سه بازی ابتدایی این فصل
بوندسلیگا پنج گول ب رای باواریای یها به
مثر رساند ،گفت :مولر بازیکن فوقالعاده
باکیفیتی است .نقطه قوت او هم
خوشبینی و فرص تشناس یاش است.
توماس همیشه چشم به دروازه حریف
دارد .با توجه به اینکه او بازیکن جوانی
است ،هنوز جای پیرشفت و بهرت شدن را
دارد.
وی همچنین در خصوص وضعیت هافکب
نفوذی تیمش که در فینال جام جهانی 2014
گول قهرمانی آملان مقابل آرژانتین را به مثر
رساند ،عنوان کرد :من دوست دارم تنها با
یک مهاجم بازی کنیم ،ولی سه بازیکن
بزرگ ب رای بازی در این پست به نامهای
روبرت لواندوفسکی ،توماس مولر و ماریو
گوتزه داریم .مردم نباید ف راموش کنند که
ماریو گوتزه فصل گذشته به غیر از بازی
مقابل بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا،
تقریب اً در بیشرت بازیهای بایرن حضور
داشت .گوتسه یک حرف های متامعیار است.
این موضوع که من گاهی از او استفاده
من یکنم ،نشاندهنده ارزیابی منفی من از
او نیست .من واقع اً ماریو را دوست دارم.
اینکه م یتوان از او در پست عق بتری
استفاده کرد ،باید بگویم خیر ،ماریو
من یتواند هامنند ژاوی ،تیاگو آلکانتارا و
ژابی آلونسو بازی کند ،چون او بازیکنی با
خصوصیات تهاجمی است.
رسمربی اسپانیایی باواریای یها که در بازی
مقابل آگزبورگ دو مهره کلیدیاش یعنی
آرین روبن و ف رانک ریربی را ندارد ،اظهار
داشت :روبن یکی از بهرتین بالهای جهان
است .امیدوارم او دو یا سه هفته دیگر به
رشایط بازی برسد .وقتی ما روبن و ریربی را

در اختیار نداریم ،با رشایط کام الً متفاوتی
روب هرو م یشویم .به هر حال وقتی آنها را
در دسرتس نداریم باید به گزین ههای دیگر
نگاه کنیم و فوقالعاده است که حاال
گزین ههایی همچون داگالس کاستا داریم.
کینگسلی کومان هنوز یخش باز نشده،
ولی به توانای یهای او واقف هستیم.
کومان بازیکن رسیعی است و م یتواند
مقابل آگزبورگ بازی کند.
رسمربی  44ساله بایرن با اشاره به بازگشت
هافبک اسپانیای یاش به رشایط بازی پس از
ریکاوری روی زانوی مصدومش گفت :خاوی
مارتینس هنوز  100درصد آماده نیست،
ولی او در چند هفته گذشته مترینات
خیلی خوبی را انجام داده است .خاوی یک
جنگجو است و ترسی از چیزی ندارد .ما در
حال حارض تنها ژروم بواتنگ را در پست
دفاع میانی داریم و بازگشت مارتینس خرب
خوبی است.
رسمربی پیشین بارسلونا در حامیت از
هافبک شیلیای یاش که گفته م یشود به
خاطر مشکل خانوادگی بازی دوستانه تیم
ملی کشورش مقابل پاراگوئه را از دست
داد تا در کنار پرسش مباند ،عنوان کرد :من
آرتورو را باور دارم .چنین اتفاقی ممکن
است در آملان ،اسپانیا و ایتالیا هم رخ
بدهد و تنها مختص به شیلی من یشود .من
با ویدال صحبت کردم و او هم ماج را را
ب رایم رشح داد .او از رسمربی شیلی اجازه
گرفته بود تا مشکلی را که ب رای پرسش به
وجود آمده بود ،حل کند و در کنارش باشد.
چ را نباید به ویدال اعتامد کنم؟ من با او
صحبت کردم و به شایعات توجهی ندارم.
پپ در پایان در مورد وضعیت کنونی
تیمش هم گفت :ما م یخواهیم بهرتین
باشیم ،ولی در حال حارض یک تیم باالتر
از ما ق رار دارد و آن بورسیا دورمتوند است.
ما در جدول ردهبندی بوندسلیگا به
خاطر تفاضل گول در رده دوم هستیم و
م یکوشیم تا بهرتین باشیم .به همین دلیل
است که ما اینجا هستیم.





به این ترتیب شاگردان آقای خاص سومین
شکست فصل خود را مقابل اورتون تجربه
کردند .چلسی که در فصل گذشته بهرتین
خط دفاعی را داشت و تنها  ۳۲گول دریافت
کرد تا به اینجای فصل که تنها پنج هفته از
آن گذشته  ۱۲گول دریافت کرده و بدترین
خط دفاعی لیگ برتر متعلق به این تیم
است.
اورتون با این پیروزی هشت امتیازی شد و
به رده سوم جدول ردهبندی لیگ برتر صعود
کرد .چلسی ،مدافع عنوان قهرمانی هم که
رشوع خیلی بدی در این فصل داشته است
با چهار امتیاز در رده پانزدهم جدول این
رقاب تها جای دارد.

ش بینی
گواردیوال :نقطه قوت مولر خو 
ی اش است
ت شناس 
و فرص 



منچستر سیتی و پاری سن
ژرمن از سوی یوفا بخشیده
شدند

دو باشگاه منچسرت سیتی و پاری سن ژرمن که در فصل گذشته از
سوی یوفا به پرداخت ج رایم سنگین و اعامل محرومیت محکوم
شده بودند ،در این فصل بخشیده شدند.
دو باشگاه منچسرت سیتی و پاری سن ژرمن از سوی یوفا بخشیده
شدند.
این دو باشگاه که در فصول گذشته قانون بازی جوانمردانه مالی
یوفا را نقض کرده بودند ،با محرومی تهایی از سوی این نهاد
مواجه شدند .از جمله این محرومی تها رشکت در لیگ قهرمانان
با 21نفره بازیکن بود ،در حال یکه بقیه باشگاه ها با لیست 25
نفره وارد این مسابقات شدند.
ضمن اینکه پرداخت  5/16میلیون یورو جریمه نیز ب رای این دو
باشگاه اعامل شد .با توجه به تعهدات این دو باشگاه ب رای اج رای
قانون بازی جوانمردانه مالی ،یوفا محرومیت قهرمان ف رانسه و
نایب قهرمان انگلیس را بخشید و این دو باشگاه م یتوانند در این
فصل با لیست کامل در لیگ قهرمانان بازی کنند.
شایان ذکر است که دو باشگاه مورد بخشش ق رار گرفته ،تعهد
دادند هزین ههایشان در فصل جاری بیشرت از فصل پیش نباشد.

ژوزه مورینیو رسمربی چلسی اعرتاف کرد که
در خرید «پاپی جیلوبوجی» بازیکن جدید
تیمش هیچ نقشی نداشته است .این مدافع
 26ساله در آخرین روز نقل و انتقاالت از تیم
نانت به چلسی پیوست.
مورینیو که در خرید جان استونز مدافع
مورد نظر خود از اورتون ناکام مانده بود،
باز هم حارض نشد نام جیلوبوجی سنگالی
را در فهرست تیمش برای بازیهای لیگ
قهرمانان اروپا قرار دهد .حاال مربی پرتگالی
در این مورد توضیح داده است :این خرید،
انتخاب من نبود .انتخاب کسی است که
من به او اطمینان کامل دارم .من همه
بازیکنان را من یشناسم .شغل من اجازه این

را من یدهد که به مسافرت بروم و ساع تها
وقت برای متاشای بازیکنان بگذارم .در
بعضی لحظات از بازار نقل و انتقاالت و تحت
رشایطی خاص ،شام مجبورید به آدمهای یکه
با آنها کار م یکنید یا اعتامد بکنید یا اعتامد
نکنید .من خودم اعتامد م یکنم چون هامن
کسی که به من جیلوبوجی را معرفی کرد
قبال کورت زوما را معرفی کرده بود و من به
او اطمینان کامل دارم .جیلوبوجی یکی از
چهار مدافع میانی تیم من است و امیدواریم
که برای تیم مفید باشد .اما برای لیگ
قهرمانان اگر م یخواستیم اسم او را در
فهرست بگذاریم باید از بین کندی یا ترائوره
یکی را خط م یزدیم.








شرکت سیاحتی و توریستی قهرمان

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

یکشنبه

شمارههایتماس:
skype: 020 22 11 868 - +93 (0) 781 687 737
- +93 (0) 786 409 997
herotravel1
ایمیل آدرس:
herotravel2
info.herotravel@gmail.com
kamran.naya2

آدرس :ضلع جنوبی چهارراهی انصاری به طرف قوای مرکز

 22سنبله1394 ،



سال

چهارم 

شماره 911

web: www.etilaatroz.com

Sunday  13 September 2015  Year 04  Vol 911

پرده برداشتن یک عضو مجلس نمایندگان
از تخطی وزارت تحصیالت عالی در توزیع بورسیههای تحصیلی
اطالعات روز :شامری از اعضای مجلس منایندگان روز
گذشته 21 ،سنبله ،از تخطی وزارت تحصیالت عالی در
توزیع  25بورسیه تحصیلی پرده برداشتند.
به گفت هی آنان ،وزارت تحصیالت عالی  25دانشجو را
بدون اخذ امتحان و در نظر گرفنت منرات معیاری ،کامیاب
کرده است.
حمیرا ایوبی ،عضو مجلس منایندگان در نشست عمومی
روز گذشته مجلس گفت ،برای این دانشجویان بدون
تکمیل روند قانونی زمینه تحصیل فراهم شده است.
او افزود که وزارت تحصیالت عالی در این مورد حتا کمیته
بورسی هها را در میان نگذاشته است.
اما خانم ایوبی نگفت که وزارت تحصیالت این بورسی هها
به چه کسانی اختصاص داده است.

خانم ایوبی گفت ،وزارت تحصیالت عالی شامری بورسی هها
را برای دانشجویانی داده که فصیدی منرات شان پایی نتر
از  60درصد است .او افزود« :برخی دیگر حتا از سند فراغت
صنف دوازده شان خربی نیست».
او تأکید کرد که این موضوع باید جدی پیگیری شود و
وزارت تحصیالت در مورد آن پاسخ روشن ارائه کند .وزارت
تحصیالت تاهنوز در این مورد چیزی نگفته است.
این در حال یست که در بسیاری از موارد بورسی ههای
تحصیلی در کشور بر اساس دوستی ،وابست هگی سیاسی
و رشوه توزیع شده است.
به نقل از خربگزاری مرکزی ،حتا ادعاهای وجود دارد که هر
بورسیه تحصیلی از سوی افراد به  200هزار افغانی فروخته
شده است .از سوی دیگر شامری از سفارتخان هها در کابل،

تعداد زیادی از بورسی هها را بر اساس سهمیه سیاسی توزیع
م یکنند.
قبل از این نیز در مورد بورسی ههای تحصیلی در کشور
انتقادهای شدید علیه وزارت تحصیالت عالی مطرح شده
است.
پیشرت شامری از دانشجویان که در آزمون بورسی ههای
تحصیلی قزاقستان رشکت کرده بودند ،گفتند وزارت
تحصیالت عالی لیست این آزمون را مخفی نگه داشته
است.
در همین حال احمدضیا مسعود ،مناینده ویژه رییس
جمهور در امور اصالحات و حکومت داری خوب روز گذشته
در دیداری از وزارت تحصیالت عالی از مسئوالن این وزارت
خواسته که در وزارت تحصیالت عالی ،باید تغییرات کیفی

بوجود آید.
آقای مسعود همچنان از وزارت تحصیالت عالی خواسته
که در خصوص نصاب تعلیمی کشور توجه جدی مناید.
مسعود افزود که تحقیقات اساسی باید در نظام تعلیمی
کشور به ویژه در سطح تحصیالت عالی انجام شود تا یک
راهکار جدید برای حل معضل در این وزارت بدست آید.
او همچنان با اشاره به موجودیت فساد در پروسه کانکور ،از
وزارت تحصیالت عالی خواست که تفاهم نامه همکاری با
وزارت مخابرات داشته باشد تا این سیستم برقی شده و از
نقش داشنت افراد در این روند جلوگیری شود.
نبود هامهنگی میان وزارتهای معارف ،تحصیالت عالی و
وزارت کار و امور اجتامعی از انتقادهای دیگر بود که آقای
مسعود از وزارت تحصیالت عالی داشت.

