ضعف اشرف غنی
در گفتوگو با طالبان

اشرف غنی پس از آنکه در پایان ماه سپتامبر  2014قدرت را بهدست گرفت،
ن و پاکستان بود.
نخستین سفرهای خارجیاش به کشورهای عربستان سعودی ،چی 
انتخاب این کشورها از روی تصادف نبود .در واقع ،کلید حل مشکالت افغانستاننزد این
کشورها میباشد .این سه کشور ،نقش مهمی را در قناعت دادن سران شورشیان طالب
در مذاکرهی صلح با رژیم کابل بازی میکنند .مأموریت جنگی ناتو در افغانستان به تاریخ
 31دسامبر  2014به پایان رسید .دولت جدید افغانستان نگران وضعیت کنونی و آیندهاش
میباشد .این سه کشور ،هرکدام نقش ویژهی خود را برای بازی دارند .عربستان سعودی با
گرایش مذهب وهابیت ،از نگاه ایدیولوژیکی تأثیرگذاری زیادی بر گروههای ...
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نیروهای امنیتی افغانستان از نگاه مالی
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اشرف غنی و معمای پشتون

به نظر نمیرسد که اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان ،با پسزمینهی برانگیزندهاش،
بهشمول یک دوره فعالیت به عنوان مقام ارشد بانک جهانی و کار به عنوان وزیر ،از
شرایط یک رهبر چیزی کم داشته باشد .با این حال ،به نظر میرسد که رییس جمهور
میرود تا رهبر دیگری در افغانستان باشد که نمیتواند در این کشور آشفته حکومت
کند.
زمانی که اشرف غنی در مراسم تحلیفش در  29سپتامبر  ،2014بهدنبال انتخابات
جنجالی و توافق بر سر تقسیم قدرت ،سخنرانی عالی کرد ،انتظارها از او باال بود .رییس
جمهور در حمایت از آنچه که وی آن را «مثلث ثبات» (اقتصاد ،امنیت و منابع انسانی)
میخواند ،بحث جدی کرد و قول داد که موقف قدیمی ارزشمند جیوپلتیکی و اقتصادی
افغانستان به عنوان «چهارراه آسیا» را احیا کند.
با این حال ،صد روز پس از رسیدن به قدرت ،آقای غنی درگیر یک بحران جدی سیاسی
شده است ،بحرانی که تصویر تیره و دلگیرکنندهای از حکومت شکنندهی وحدت ملی
ترسیم میکند .او صرف در چند روز اخیر توانسته است کابینهای را تشکیل دهد و
نهادهای کالن دولتی ،بهشمول وزارتخانهها ،ریاستهای مستقل...
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رسوایی کابینه
حکومت وحدت ملی
 هادی صادقی
با اعالن لیست نامزدوزیران پیشنهادی کابینهی حکومت
وحدت ملی ،تشت رسوایی حکومت وحدت ملی از بام افتاد.
این لیست چنان آشفته ،ناقص و پر از ابهام است که با گذشت
هر روز از بررسیهای مجلس نمایندگان و تمرکز رسانهها و
افکار عمومی ،جعلها و رسواییهای تازهای به این جمع اضافه
میشوند .بر اساس بررسیهای مجلس نمایندگان در مورد اسناد
تحصیلی ،تابعیت و سوابق نامزدوزیران ،تاکنون از  25نامزدوزیر
پیشنهادی حکومت ،یازده تن آنان دارای تابعیت دوگانه و دو
تن دیگر فاقد اسناد تحصیلی مکمل اند .همچنان یک نامزدوزیر
متهم به جعل اسناد هویت و یکی دیگر نیز یک مجرم فراری
و تحت پیگرد پولیس بینالمللی است .بررسیهای مجلس
نمایندگان در مورد اسناد تابعیت ،تحصیلی و سوابق احتمالی
جرمی این افراد هنوز تکمیل نشده و احتمال میرود که موارد
دیگری نیز به این اتهامها افزوده شوند.
یعقوب حیدری ،نامزدوزیر وزارت زراعت و مالداری که از
سوی نمایندهی خاص رییس جمهور در امور اصالحات و
حکومتداری خوب معرفی شده بود ،از مجرمان فراری در
کشور استونیا میباشد که تحت پیگرد پولیس انترپول قرار دارد.
همچنان خاطره افغان که بهعنوان نامزدوزیر وزارت تحصیالت
عالی معرفی شده است ،فاقد شرایط سنی الزم برای وزارت بوده
است و گفته میشود ،هفتهی گذشته شناسنامهی جدید گرفته
و در این شناسنامه سنش را باالی  35سال تعیین کرده است.
افزون برآن ،گفته میشود ،یکی از نامزدوزیران پیشنهادی
دارای مدرک تحصیلی بکلوریا است و یکی دیگر از آنها بدون
داشتن مدرک صنف دوازدهم ،مدرک تحصیلی لیسانس را
بهدست آورده است.
وجود این تعداد افراد جعلکار ،مجرم و دارای تابعیت دوگانه در
فهرست  25نفری کابینهی یک حکومت ،خود رسوایی بزرگی
است .کسی که بهعنوان نامزدوزیر انتخاب میشود و عرصهی
کالن مدیریتی و سرمایهی ملی کشور در اختیارش قرار داده
میشود ،شرایط و الزامهای نوشته شده و نانوشتهی زیادی دارد.
از نظر قانونی ،باید این افراد عاری از گذشتههای جرمی ،دارای
تخصص و تجربهی کاری ،تحصیلکرده ،صادق و متعهد به
منافع ملی کشور باشند و افزون براین شرایط ،رییس جمهور
باید در مورد هویت ،تخصص ،گذشته و سابقهی کاری ،تفکر و
اعتقادات این افراد آگاهی کافی داشته باشد ،تا با اعتماد آنها را
در عرصهی کالن مدیریتی کشور بگمارد.
رییس جمهور غنی و رییس اجرایی حکومت وعده داده بودند
که کابینهی متخصص و پاک میسازند و صادقترین و
متخصصترین فرزندان این کشور را در کابینه معرفی میکنند.
ریاست جمهوری دلیل تأخیر سه ماهه در معرفی کابینه را یافتن
چهرههای صادق و متخصص ذکر کرده بود؛ اما اکنون پس از
سه ماه تأخیر ،لیست نامزدوزیران پیشنهادی به رسوایی بزرگی
برای حکومت وحدت ملی بدل شده است .رسواییای که به
حیثیت افغانستان در داخل و خارج لطمهی بزرگی زد و اعتبار
حکومت وحدت ملی را در میان مردم افغانستان پایین آورد.
این لیست نشان میدهد که شایستهساالری و گذشتهی نیک
افراد جز شعار پوشالی ،هیچ جایگاهی در گزینش نامزدان از
سوی رییس جمهور و رییس اجرایی نداشته است .رییس جمهور
و رییس اجرایی در طول سه ماه گذشته ،نه بهدنبال یافتن
چهرههای متخصص و صادق ،بلکه درگیر بازیها و معامالت
سیاسی در کشور بوده و جز ترجیحات سیاسی و معامله ،هیچ
معیار دیگری در گزینش نامزدوزیران برای آنها مطرح نبوده
است.
هرچند هریک از این افراد از سوی متحدان رییس جمهور یا
رییس اجرایی معرفی شدهاند؛ اما رییس جمهور میبایست قبل
از معرفی آنها بهعنوان نامزدوزیر ،در مورد هویت ،گذشته و
اسناد تحصیلی و تابعیتشان اطالعات کافی بهدست میآورد.
چگونه به کسی که هویت و گذشتهاش را نمیداند ،صرفا با
سفارش و معرفی یکی از متحدانش ،وی را به عنوان نامزدوزیر
معرفی مینماید؟ مگر رییس جمهور هیچگونه مالک و معیاری
برای گزینش نامزدوزیران نداشته است؟ آیا رییس جمهور یا
مشاوران و همکارانش حتا یکبار هم اسناد تابعیت ،تحصیل
و گذشتهی این افراد را قبل از معرفی آنها بهعنوان نامزدوزیر
بررسی نکردهاند؟ اگر اینگونه بوده ،پس معلوم است که اوضاع
حکومتداری آشفته و درهم ریخته است و باید نگران بود.
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اطالعات روز :مجلس نمایندگان تصمیم گرفته
است که برای نامزدوزیران دوتابیعتی صندوق
رایگیری نگذارد و حتا به آنها اجازهی ورود به
صحن عمومی این مجلس را ندهد .کمال ناصر
اصولی ،رییس کمیتهی فرهنگی مجلس میگوید،
بر اساس بررسیهای اولیهی مجلس نمایندگان،
احتماال  12یا  13تن از نامزدوزیران تابعیت دوگانه
دارند.
به گفتهی او ،کمیسیونهای فرهنگی ،امور بینالملل
و کمیسیون تفتیش مجلس نمایندگان در حال حاضر
اسناد و وضعیت تابعیت نامزدوزیران پیشنهادی را
بررسی میکنند .اصولی با اشاره به اینکه تاکنون
 ۳تن از نامزدوزیران به تابعیت دوم خود اعتراف
کردهاند ،گفت که برای شناسایی تابعیت دوم
نامزدوزیران ،مجلس نمایندگان میکانیسمی را ایجاد
کرده است.

اسناد تحصیلی نامزدوزیران به روز شنبه در اختیار
مجلس نمایندگان قرار گرفت و نسخههای این
اسناد ،به تمام نمایندگان این مجلس توزیع شده
است .بر اساس معلومات معاون دوم مجلس
نمایندگان ،قرار است نامزدوزیران به روز سهشنبه
رسم ًا توسط رییس جمهور به این مجلس معرفی
شوند.
اسامی نامزدوزیران با  105روز تأخیر ،به روز دوشنبه
هفتهی گذشته اعالم شد .رییس جمهور انتخاب
افراد متخصص و شایسته را از دالیل تأخیر معرفی
کابینه عنوان کرده بود؛ اما در جمع آنها کسانی
هم پیشنهاد شدهاند که در کنار تابعیت دوگانه ،به
فرار مالیاتی و جعلکاری نیز متهم شدهاند .نامزدوزیر
وزارت زارعت و مالداری تحت تعقیب پولیس
انترپول قرار دارد.
بهدنبال نشر گزارش یعقوب حیدری ،ریاست

جمهوری اعالم کرد که اگر اتهام وی ثابت شود ،از
فهرست نامزدوزیران حذف میشود .اما حیدری دیروز
در یک نشست خبری در کاب ل از رییس جمهور غنی
خواست که تا زمان مشخص شدن نتیجهی تحقیق،
نامزدیاش را به حالت تعلیق درآورد.
مبهم بودن سن خاطره افغان
ت روز دیروز به اسنادی دست
روزنامهی اطالعا 
یافت که بر اساس آن ،خاطره افغان ،نامزدوزیر
وزارت تحصیالت عالی در مدارک هویتیاش سن
متفاوت دارد .بر اساس این اسناد ،خاطره افغان بر
بنیاد تذکرهای که  8روز قبل از قندهار گرفته است،
 38ساله است؛ اما پاسپورت وی نشان میدهد که او
 33ساله میباشد.
مطابق قانون اساسی ،شخصی که برای نامزدوزیری
و مسئولیت وزارت معرفی میشود ،باید  35ساله
باشد .ارگ ریاست جمهوری هنوز در مورد مدارک

هویتی خاطره افغان چیزی نگفته است .اما یک منبع
به روزنامهی اطالعات روز گفت ،احتمال دارد خاطره
افغان از لیست نامزدوزیران حذفشود .با این وجود،
روشن نیست خاطره افغان دقیق ًا چند ساله است.
انصراف یک نامزدوزیر
بر اساس معلومات ریاست جمهوری ،جیالنی پوپل،
رییس پیشین ارگانهای محلی و نامزدوزیر وزارت
مالیه روز دوشنبه از نامزدیاش برای این مقام
انصراف داده است .یک منبع در ریاست جمهوری
گفته است که بهجای وی اکلیل حکیمی ،سفیر
پیشین افغانستان در امریکا معرفی شده است .این
منبع در بارهی چگونگی انصراف این مقام از این
سمت جزئیاتی ارائه نکرده است .اکیل حکیمی در
زمان حکومت حامد کرزی به عنوان سفیر افغانستان
در امریکا ،چین ،منگولیا ،ویتنام و جاپان کار کرده
است.

رییس اجرایی :بر حمایت از آزادی بیان متعهدیم

اطالعات روز :عبداهلل عبداهلل ،رییس اجرایی
حکومت وحدت ملی میگوید که این حکومت
بر حمایت از آزادی بیان متعهد است و برای
حل مشکالت خبرنگاران اقدام خواهد کرد .او
آزادی بیان را یکی از افتخارات حکومت دانسته
و میگوید که در حال حاضر با رسانهها در تماس
است و برای مشکالت فراراه خبرنگاران ،اقدام
میشود.
عبداهلل این اظهارات را دیروز در دیدار با فلیم

کاین ،معاون بخش آسیای مؤسسهی ناظران
حقوق بشر و پاتریشیا گاسمن ،پژوهشگر ارشد
در بخش افغانستان این مؤسسه در کابل بیان
کرده است .در این دیدار عبداهلل نقش آنان را
در سطح افغانستان و جهان خوب توصیف کرده
و حقوق بشر را یک اصل مهم در قانون اساسی
کشور دانسته است.
رییس اجرایی گفته است که حکومت وحدت ملی
بر حمایت از حقوق بشر متعهد است .پژوهشگران

حقوق بشر در این دیدار از افزایش تهدید علیه
خبرنگاران در کشور ابراز نگرانی کرده و گفتهاند،
سران حکومت وحدت ملی برای حمایت از آزادی
بیان و خبرنگاران در این کشور تالش نمایند.
آنان همچنان تأکید کردهاند ،گزارششان در مورد
وضعیت حقوق بشر در افغانستان را امروز منتشر
میکنند .پژوهشگران حقوق بشر از موجودیت
مشکالت در مورد قانون رسیدگی به تخلفها
علیه خبرنگاران و قانون دسترسی به معلومات

ابراز نگرانی کرده و گفتهاند ،در بارهی قانون
منع خشونت علیه زنان نیز در مجلس نمایندگان
مشکالت وجود داشته است.
به گفتهی آنان ،در حال حاضر در والیتها هیچ
اقدامی در برابر منع خشونت علیه زنان صورت
نگرفته است .سپس رییس اجرایی گفته است که
سران حکومت وحدت ملی بر حمایت جدی از
بانوان و کاهش محو خشونت علیه آنان متعهد اند
و با همهی امکانات ،در این راستا تالش میکنند.

در عملیات هوایی و زمینی ارتش 52 ،طالب کشته شدند

اطالعات روز :در عملیات نیروهای اردوی ملی
کشور در  24ساعت گذشته ،دستکم  52شورشی
گروه طالبان ،بهشمول دو فرمانده این گروه کشته
شدهاند .در خبرنامهی ارسالی دفتر رسانههای وزارت
دفاع ملی کشور به روزنامهی اطالعات روز آمده است

که در این عملیات تعدادی از شورشیان طالب زخمی
شدهاند .بر اساس این خبرنامه ،این عملیات به منظور
برقراری صلح در مربوطات والیتهای پکتیکا،
ارزگان ،هلمند ،کنر ،غزنی و کاپیسا راهاندازی شده
بود .در این خبرنامه آمده است که در این عملیات

ک مقدار سالح و مهمات نیز بهدست نیروهای
ی 
اردوی ملی آمده است 66 .حلقه ماین نیز از سوی
نیروهای اردوی ملی در این عملیات کشف و خنثا
شدهاند .بر اساس خبرنامه ،از اثر انفجار ماین کنار
جاده ،یک تن از منسوبان اردوی ملی کشته شده

است .از سوی دیگر ،وزارت داخله با نشر خبرنامهای
از کشته شدن  26شورشی طالب در عملیات
مشترک نیروهای امنیتی خبر داد .در خبرنامهی این
وزارت آمده است که در این عملیات  19شورشی
زخمی و دو تن دیگر آنان بازداشت شدهاند.

وزارت معارف :بیش از یک میلیون کودک از رفتن به مکتب محروم شدهاند

اطالعات روز :مقامهای وزارت معارف از محروم
ماندن بیش از یک میلیون کودک از رفتن به مکتب
خبر دادهاند .به گفتهی آنان ،این کودکان به دلیل
ناامنی ،مشکالت اقتصادی و فرهنگی از رفتن به
مکتب محروم شدهاند .کبیر حقمل ،سخنگوی این
وزارت دیروز به رادیو آزادی گفته است که 1.3
میلیون کودک از رفتن به مکتب در کشور محروم
شدهاند.
به گفتهی او ،حدود سه صد هزار این کودکان
به دلیل مشکالت امنیتی از رفتن به مکتبها

بازماندهاند .سخنگوی وزارت معارف گفته است که
ک دیگر بنابر مشکالت
نزدیک به یک میلیون کود 
اقتصادی و فرهنگی در شهرهای بزرگ و بسیاری از
ت از رفتن به مکتب محروم شدهاند.
مناطق دوردس 
اما او گفته است که در سال جدید تعلیمی با تطبیق
برخی از برنامهها ،زمینهی جذب صدها هزار کودک
در مکتبها فراهم میشود .این در حالی است که
پیشتر آصف ننگ ،سرپرست وزارت معارف گفته
بود که در سراسر کشور بیش از  500مکتب به دلیل
ناامنی مسدود شدهاند.

برعالوهی این مشکالت ،شماری از مکتبهای
مناطق دوردست ساختمان ندارند و دانشآموزان
زیر خیمهها درس میخوانند .نبود معلمان مسلکی
از مشکالت دیگر فراراه معارف کشور خوانده شده
و گزارشهایی به نشر رسیدهاند که در شماری از
والیتها علمای دینی مضمونهای علوم طبیعی و
ساینسی را تدریس میکنند.
بر اساس آمارهای ارائه شده ،در حال حاضر تعداد
شاگردان مکتبها در سراسر کشور به بیش از ده
میلیون رسید ه است .در همین حال ،شماری از

اعضای مجلس نمایندگان و فعاالن مدنی از سران
حکومت جدید خواستهاند که برای حل مشکالت
معارف و رشد آن برنامههای مشخصی را روی
دست گیرند.
حمیرا ایوبی ،عضو کمیسیون معارف و تحصیالت
عالی مجلس نمایندگان میگوید که اگر امنیت
معارف در کشور گرفته نشود ،وزارت معارف
برنامههایش را بهطور درست تطبیق نمیتواند .او
از علمای دینی خواست که برای حل مشکالت
مکتبهای کشور با وزارت معارف همکاری کنند.

برگزاری نخستین نشست «کمیتهی انسجام و همآهنگی حقوق بشر» در کابل

اطالعات روز :نخستین نشست کمیتهی انسجام
و همآهنگی حقوق بشر در مورد تطبیق مقررهی
حمایت از حقوق بشر و سفارشهای سازمان ملل
دیروز در کابل برگزار شد .سید یوسف حلیم،
سرپرست وزارت عدلیه در این نشست گفت ،این
کمیته به اساس مقررهی حمایت از حقوق بشر
ایجاد شده ،تا سفارشهای سازمان ملل را در
بخش حقوق بشر تطبیق کند.
عدم همآهنگی میان ادارههای دولتی و نبود

آگاهی از سفارشهای سازمان ملل در بخش
حقوق بشر ،از چالشهای اساسی در کشور خوانده
شده است .سرپرست وزارت عدلیه دیروز گفت که
با ایجاد کمیتهی انسجام و همآهنگی حقوق بشر،
زمینهی همآهنگی در تطبیق سفارشهای سازمان
ملل در کشور فراهم میشود.
کمیتهی انسجام و هماهنگی حقوق بشر در
سال  ۲۰۱۰به همکاری سازمان  UNDPدر
چوکات وزارت عدلیه ایجاد و مقررات وظایف

و صالحیتهای آن به تاریخ  ۱۳ماه اسد سال
جاری از سوی شورای وزیران تصویب شده است.
مقررات این کمیته به تاریخ  ۳۰ماه سنبله سال
جاری در جریدهی رسمی وزارت عدلیه نیز نشر
شده است.
بررسی گزارش ادارهی حمایت از حقوق بشر و
سایر ادارههای دولتی ،بررسی سفارشهای ملی و
بینالمللی در مطابقت به تعهدات بینالمللی حقوق
بشر و تطبیق آن در ادارههای دولتی ،بررسی

«عملیات هدفمند امنیت ملی» در سه والیت

اطالعات روز :در «عملیات هدفمند امنیت ملی» در سه
والیت ،دو سرگروه طالبان بازداشت شدند و مقدار هنگفت
مهمات جنگی نیز بهدست آمدهاند .در خبرنامهی ارسالی
این ریاست به روزنامهی اطالعات روز آمده است که محمد
ایوب مشهور به انصاری ،ولسوال نامنهاد طالبان با سه تن
از افرادش از ولسوالی حصارک ننگرهار بازداشت شدند.
از نزد این افراد ۳ ،میل تفنگچه ۱۲۰،عدد خفهکن
کالشینکوف ۲۵ ،قبضه بمب دستی و صدها فیر مرمی
مختلفالنوع نیز بهدست مأموران امنیت ملی آمدهاند .در
ادامهی خبرنامه آمده ،مأموران امنیت ملی ،آغا ولی ،یک
سرگروه طالبان را حین انجام فعالیتهای تروریستی و
تخریبی از ساحهی خشک آبهی ولسوالی نهرسراج هلمند
بازداشت کردهاند.

از نزد این فرد 3 ،میل کالشینکوف 2 ،میل تفنگچهی
خفهکندار و  2فیر مرمی سکر نیز بهدست آمده است.
در بخش دیگر خبرنامه آمده است که در یک اقدام دیگر،
دوشورشی از مربوطات چهار سرکهی بغالن مرکزی حین
فعالیتهای تروریستی و انتقال اسلحه و مهمات به طالبان
بازداشت شدهاند.
بر اساس این خبرنامه ،یک میل کالشینکوف ،دو میل
تفنگچه ،سه قبضه بمب دستی ،دو جوره دریشی اردوی
ملی و صدها فیر مرمی سالحهای مختلفالنوع نیز از
نزد این افراد بهدست آمدهاند .در خبرنامه آمده است ،با
دستگیری تروریستان و کشف سالح و مهمات فوق ،از
چندین حادثهی دلخراش تروریستی در والیتهای
ننگرهار ،هلمند و بغالن جلوگیری شده است.

مشکالت مربوط به عدم رعایت معیارهای حقوق
بشر در ادارههای دولتی و ارائهی راهحل مناسب،
از مکلفیتهای عمدهی این کمیته عنوان شدهاند.
پیش از این برخی از نهادهای فعال در بخش
حقوق بشر از حکومت انتقاد کرده بودند که در
مورد جلوگیری از نقض حقوق بشر در کشور
اقدامهای الزم را انجام نداده است .ناامنی ،عدم
آگاهی از قانون و نفوذ زورمندان باعث عدم رعایت
حقوق بشر در کشور عنوان شدهاند.

شش مقا م دولتی فراه برکنار شدند

اطالعات روز :محمد اشرف غنی ،رییس جمهور کشور شش مقام دولتی
والیت فراه ،بهشمول سرپرست والیت و فرمانده پولیس این والیت را برکنار
کرد .اشرف غنی این مقامهای والیت فراه را با صدور فرمانی ،به اتهام فساد
اداری از وظیفه برکنار کرده است .تاکنون مقامهای برکنار شدهی والیت
فراه واکنشی نشان ندادهاند .این نخستین باری است که مقامهای بلندپایهی
والیت فراه یکباره از کار برکنار میشوند .موضوع برکناری مقامهای دولتی
والیت فراه پس از دیدار بزرگان قومی این والیت با رییس جمهور غنی صورت
گرفته است .والیت فراه در غرب کشور هممرزایران است .گفته میشود که
فساد اداری در این والیت گسترده بوده است .رییس جمهور پس از برکناری
مقامهای بلندپایهی والیت فراه به اتهام فساد اداری ،به نهادهای عدلی و
قضایی دستور داده است که این افراد را مورد پیگرد قانونی قرار دهند .رییس
جمهور اشرف غنی پیش از این در سفری به والیت هرات در غرب کشور،
بیش از  30مسئول محلی این والیت را برکنار کرده بود.
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اشرف غنی و معمای

خبرنگار ناراضی
هادی دریابی

منبع:دیپلمات
نویسنده :علی رضا سرور
برگردان:حمیدمهدوی

به نظر نمیرسد که اشرف غنی ،رییس جمهور افغانستان،
با پسزمینهی برانگیزندهاش ،بهشمول یک دوره فعالیت به
عنوان مقام ارشد بانک جهانی و کار به عنوان وزیر ،از شرایط
یک رهبر چیزی کم داشته باشد .با این حال ،به نظر میرسد
که رییس جمهور میرود تا رهبر دیگری در افغانستان باشد
که نمیتواند در این کشور آشفته حکومت کند.
زمانی که اشرف غنی در مراسم تحلیفش در  29سپتامبر
 ،2014بهدنبال انتخابات جنجالی و توافق بر سر تقسیم
قدرت ،سخنرانی عالی کرد ،انتظارها از او باال بود .رییس
جمهور در حمایت از آنچه که وی آن را «مثلث ثبات»
(اقتصاد ،امنیت و منابع انسانی) میخواند ،بحث جدی کرد
و قول داد که موقف قدیمی ارزشمند جیوپلتیکی و اقتصادی
افغانستان به عنوان «چهارراه آسیا» را احیا کند.
با این حال ،صد روز پس از رسیدن به قدرت ،آقای غنی
درگیر یک بحران جدی سیاسی شده است ،بحرانی که
تصویر تیره و دلگیرکنندهای از حکومت شکنندهی وحدت
ملی ترسیم میکند .او صرف در چند روز اخیر توانسته است
کابینهای را تشکیل دهد و نهادهای کالن دولتی ،بهشمول
وزارتخانهها ،ریاستهای مستقل و کمیسیونها ماهها بدون
وزیر و رییس بودهاند .یک بررس ی که اخیرا توسط شبکهی
تلویزیونی خصوصی و مشهور طلوع و جامعهی مدنی
مستقل انجام شده است ،نشان میدهد که از محبوبیت غنی
بهطور چشمگیری کاسته شده است و صرف  27.5درصد
پاسخدهندگان از رهبری او راضی اند .همزمان با افزایش
ناامنی و ابهام سیاسی ،یک تعداد از اعضای پارلمان خواهان
استیضاح غنی به دلیل «خیانت به کشور» شدهاند و او را
مقصر وضع فعلی و بینظمی در افغانستان میدانند.
چه اشتباهی رخ داده است؟ چرا این رییس جمهور با داشتن
پسزمینهی برانگیزندهاشقادر به حل مشکالت افغانستان
نیست؟ بهطور سنتی ،فساد فلجکننده ،حکومتداری ضعیف،
شرایط اقتصادی ماللتانگیز و وخامت روزافزون اوضاع
امنیتی همراه با مداخالت خارجی را بهخاطر مشکالت
افغانستان سرزنش میکنند .در حالی که قطعا اینها
واقعیتهای دردآورند؛ اما علت اصلی بحران سیاسی ،در
سیاست قومی و تجزیهی توافق عمومی در میان اقوام
مختلف در رابطه به معضل همیشگی پشتونها نهفته است.
معمای پشتون
پشتونها که حدود  40درصد جمعیت را تشکیل میدهند،
بزرگترین گروه قومی در افغانستان هستند و در خط مقدم
جنگ علیه تروریزم ،هم به عنوان عامالن و هم به عنوان
قربانیان این جنگ ،قرار دارند .طالبان که پشت قسمت
بزرگی از ستیزهجویی وحشیانه در افغانستان و پاکستان قرار
دارند ،عمدتا پشتون اند و از پایگاههایی در مناطق قبایلی در
امتداد مرز افغانستان با پاکستان حمایت میشوند .اعضای
جریان اصلی روشنفکران پشتون در هردو کشور اکثرا
نمیدانند که آیا با طالبان ،به عنوان جنبش ملیخواه که
بهدنبال برگرداندن تسلط پشتونها بر سیاست افغانستان و
تا حدودی بر سیاست پاکستان اند ،همدردی کنند یا اینکه
آنها را بهعنوان یک گروه شورشی که خارجیها در آن نفوذ
دارند ،محکوم کنند؛ گروهی که به قیمت جان انسانهای
بیشمار ،پشتونها را در یک تقابل نامتوازن با ائتالف به

غنی با انتقال این پیام در
میان پشتونه ا میتواند نقش
حیاتی بازی کند؛ اما به نظر
میرسد که او ناکامیهای
رییس جمهور پیش از
خودش را تکرار میکند.
غنی ،مانند کرزی ،مردد
است که طالبان را دشمن
بخواند یا مخالف سیاسی.
در حال حاضر ،او باور دارد
که طالبان مخالفان سیاسی
اند؛ چیزی که بسیاری از
پشتونها و غیرپشتونهایی
را که از خشونت طالبان
متحمل درد و رنج شدهاند،
سردرگم و گیج میسازد.
رهبری امریکا قرار داده است.
با وجود حمالت بیتفکیک طالبان بر مناطق پشتوننشین،
بهشمول بمبگذاری انتحاری سال گذشته در یک بازار
در والیت پکتیا که  89تن را کشت ،برخی از اندیشمندان
پیشتاز پشتون از طالبان بهعنوان یک جنبش ملیخواه که
میتواند تسلط پشتونها بر افغانستان را برگرداند ،حمایت
میکنند؛ اندیشمندانی که باور دارند ،تسلط پشتونها بر
افغانستان ،بهدنبال سقوط سلطنت افغانستان در سال 1973
و چندین دهه تهاجم شوروی و جنگهای داخلی با انحطاط
مواجه شده است .بهطور نمونه ،انوارالحق احدی ،وزیر مالیه و
وزیر تجارت و صنایع دوران ریاست جمهوری کرزی و یک
اندیشمند بانفوذ پشتون ،در مقالهاش ،انحطاط پشتونها در
افغانستان ،باور دارد که انحطاط پشتونها در افغانستان پس
از سقوط حکومت نجیباهلل در سال « ،1992مهمتر از سقوط
کمونیزم بود .ظهور طالبان در میان پشتونها در مورد مبارزه
با انحطاط و [تسلط بر افغانستان] خوشبینی ایجاد کرد».
این دیدگاه که طالبان میتواند یک جنبش قدرتمند
ملیخواه پشتون باشد و توانایی واژگونی روابط بین قومی
پساطالبان و چشمانداز سیاسی افغانستان را داشته باشد ،در
جریان حکومت رییس جمهور کرزی تا حد زیادی مشهود
بود .کرزی بارها از طرف اپوزیسیون بهخاطر مدارایش با
طالبان انتقاد شد؛ اما او به مصالحه و تالشهایش برای
گفتوگو با طالبان ادامه داد .طالبان ،به نوبت خود ،مطلقا
گفتوگوها را رد کردند و کرزی را با «دستنشانده و فاقد
صالحیت ِ» گفتوگوخواندن ،تحقیر کردند .در سطح تودهی
مردم ،بهویژه در حلقات غیرپشتون ،بحث سختی وجود داشت
که اگر طالبان یک جنبش غیرپشتون میبود ،آیا کرزی به
همین اندازه به مصالحه تمایل نشان میداد؟

سهشنبه
 30جدی
1393
سال چهارم
شماره  760

ضرورت البراتوار
 DNAسروران متقلب!

آزمون رهبری غنی
غنی که خودش یک پشتون است ،همین اکنون توسط
عوامل پشتون ناتوان شده است .اگر او میخواهد مشکالت
را درک و حل کند ،ضرورت دارد تا به چندین مسئلهی مهم
رسیدگی کند.
نخست ،این باید درک شود که جنگ علیه تروریزم بیشتر
در مناطق پشتوننشین افغانستان و پاکستان صورت گرفته
است و این واقعیت دامنهی فعالیتهای سیاسی پشتونها در
هردو کشور را بهشدت محدود میکند .رهبران و طبقهی
روشنفکر پشتون ،بهشمول خود اشرف غنی ،برای غلبه برآن،
ضرورت دارند بین طالبان بهعنوان جنبش افراطیای که با
شبکههای تروریستی جهان پیوند دارد و انگیزهی مشروع
پشتون برای عدالت ،خط واضحی بکشند .اگر آنها این
کار را نتوانند ،پشتونها در افغانستان و پاکستان بیشتر در
انزوا قرار میگیرند و برای همیشه با گروههای غیرپشتون و
جامعهی جهانی در ستیز خواهند بود .همچنین ،مقاطعه با
طالبان نباید به سطح رسمی محدود شود ،بلکه بحث باید به
قلب قبایل و سنتهای پشتون که همچنان پناهگاه و منبع
سربازگیری جدید طالبان اند ،کشانده شود.
دوم اینکه پویایی روابط و سیاست قومی در افغانستان بهطور
اساسی در افغانستان تغییر کرده است و پشتونها باید با این
واقعیت روبهرو شوند که زمان سلطنت استبدادی و رژیم
فرقهای ،مانند طالبان ،گذشته است .در بدترین حالت ممکن،
فروپاشی دموکراسی نوپا و حکومت وحدت ملی افغانستان،
به جنگ داخلی پر هر جومرج منجر خواهد شد؛ اما اجازه
نخواهد داد که حکومت تحت سلطهی پشتونها ظهور کند،
درست همانگونه که به ظهور حکومت بدون پشتونها اجازه
نمیدهد .پشتونها احتماال ضرورت دارند تا روابطشان با
دیگر گروههای قومی درافغانستان را بازنگری کنند و بهطور
اجتنابناپذیری این بدان معناست که از برخی امتیازاتی که
در گذشته داشتهاند ،صرف نظر کنند.
غنی با انتقال این پیام در میان پشتونها میتواند نقش حیاتی
بازی کند؛ اما به نظر میرسد که او ناکامیهای رییس جمهور
پیش از خودش را تکرار میکند .غنی ،مانند کرزی ،مردد
است که طالبان را دشمن بخواند یا مخالف سیاسی .در حال
حاضر ،او باور دارد که طالبان مخالفان سیاسی اند؛ چیزی
که بسیاری از پشتونها و غیرپشتونهایی را که از خشونت
طالبان متحمل درد و رنج شدهاند ،سردرگم و گیج میسازد.
غنی در تمایلش در زمینهی دستیابی به توافق دیپلماتیک
با پاکستان صریح بوده است و همچنین تماسهایش را با
رهبران ملیخواه پشتون در پاکستان افزایش داده است .در
واقع ،او اخیرا از آنها در کابل میزبانی کرد؛ اقدام خطرناکی
که احتماال حکومت و سازمان استخباراتی پاکستان را
خشمگین کرده است.
واضح است که بدون مشارکت واقعی پشتونها ،در افغانستان،
پاکستان یا منطقه صلحی وجود نخواهد داشت .با این حال،
ناکامی پشتونها در تعامل سازنده با غیرپشتونها در روند
دموکراتیکی که طالبان را نمیپذیرد ،صرف به انزوای آنها
منجر خواهد شد .غنی مردی است که میتواند به این تعامل
دست یابد و اگر او میخواهد از سرنوشت دیگر حاکمان افغان
فرار کند ،به انجام این کار ضرورت دارد.

خدا بیامرز گالیله وقتی کشف کرد که زمین هموار نه ،بلکه کروی است،
یک هفته در بیکاری مطلق افتاد .هرچه با خود فکر میکرد که این بار چه را
کشف کنم ،چیزی به ذهنش نمیرسید .اگرچه آن زمان خانه بسیار کم بود و
هیچکس گدام نداشت؛ اما در نزدیکی کلبهی گالیله یک غار وجود داشت که
گالیله از آن بهحیث گدام استفاده میکرد .او تصمیم گرفت سری به گدامش
بزند .رفت .وقتی وارد گدام شد و احیان ًا بعضی چیزها را کمی شور شورک
داد ،متوجه شد که موش چرم و کاغذ و خیلی چیزهای دیگر را خورده و
فاسد کرده .از همان لحظه با خودش عهد کرد که راز این مسئله را کشف
کند .وی چندین موش را دستگیر نمود و به آزمایشگاهش برد .یک هفتهی
مکمل روی این موشها تحقیق کرد .حیران بود که این پدرلعنت چرا کتاب
و چرم و پوستین را جویده جویده ناقص و فاسد میکند .خالصه گالیله زیاد
زحمت کشید؛ اما در یک هفته هیچ نتیجهای نگرفت تا اینکه وارد هفتهی
دوم شد .یک بار گالیله از تحقیق روی موش خسته شد و تصمیم گرفت که
بیخیال این مسئله شود؛ اما او روز اول قسم خورده بود که راز این مسئله را
کشف کند .اینکه چه فشارهایی روی گالیله وارد شد ،به خدای حق معلوم
است؛ اما او باالخره فهمید که دندانهای موش مدام در حال رشد اند .اگر
موش چیزهای سخت را نخورد و دندانش را نساید ،دندانهای موش بیش
از حد رشد میکند و مانع ادامهی زندگیاش میشود .بعد گالیله آمد و نوشت
که ( DNAدیانای) موشها طوری است که مدام باعث رشد دندانهای
موش میشود و موشها فطرت ًا باید جلو این رشد مداوم را بگیرند ،ورنه دهن
خودشان سرویس میشوند.
دقیق یادم نیست گالیله در سن چند سالگی دست به این کار زده بود؛ اما
هرچه بوده ،آن زمان قانون اساسی و سایر قوانین نبوده که دست گالیله را
میگرفت و میگفت ،تو سنت خام است و قانون ًا حق نداشتی این کار را
بکنی .به هر روی ،خدا مادر و پدر گالیله را بیامرزد و خودش را نیز غریق
رحمتش بگرداند که بهصورت علمی ،پرده از جنایات موشها برداشت.
اگر دقت کنیم ،میزان تقلب در کشورمان رو به افزایش است .مدتهاست
که تقلب و دغلبازی دامن مملکت را گرفته و مثل سرطان بیخ و بنیاد،
بیخ و بنیاد این مملکت مظلوم را نابود میکند .هیچ رحمی به حال ما ندارد.
اما این تقلب از کجا میآید؟ از آسمان؟ از زمین میروید؟ نه! نه از آسمان
میبارد و نه از زمین میروید .بعضی از بزرگواران و نجیبزادگان مملکت
مدام لطف میکنند و به هرجایی که میرسند ،تقلب میکنند .حاال به یک
گالیلهی دیگر نیاز داریم که هفتهها یا ماهها بنشیند روی  DNAاین
بزرگواران تحقیق کند .شاید معلوم شد که اینها به نحوی مجبور اند تقلب
کنند (دیانایشان مشکل دارد و تقلب جزو الینفک دیانای این سروران
و بزرگواران کشور است) .هنوز که هیچچیز معلوم نیست و ما گالیله هم
نداریم .کاش این امریکای لعین کدام گالیله میداشت که مثل جان کری
برای حل مشکل ما راهی افغانستان میکرد.
تجزیه و البراتوار دیانای یک عده واقع ًا ضروری به نظر میرسد .اگر ثابت
شد که دیانای مشکل دارد که پارلمان کشور باید قانونی تصویب کند تا
جلو تولید نسل این جماعت را بگیرد .ما نمیخواهیم بدبختیهای مملکت
پنج هزار سال دیگر هم ادامه پیدا کنند .شاید همه هوس یک شهر تمیز،
پارکهای منظم ،مسئوالن قانونمدار ،روزگار حسابشده ،فکرهای روشن
و دلهای بدون کینه را داشته باشیم .من که شخص ًا در حسرت این چیزها
پیر شدم .اینها که با نسل متقلب بهدست نمیآیند .مخصوص ًا اگر این نسل
متقلب ،در مقام آقای کشور جا بگیرد .بهخدا این مملکت طاقت بمب اتم
را دارد؛ اما طاقت نسل متقلب (که آنهم دیانایشان به تقلب مصاب
است) را ندارد.
اگر دروغ میگویم ،راستش را شما به من بگویید .مگر این مملکت از چیزی
که رنج میبرد ،تقلب و دغلبازی و دزدی نیست؟ بیشتر از صد روز طول
کشید تا ما اسامی مبارک نامزدوزیران کابینهی جدید را بدانیم .با چهرههای
مبارکشان ،دلهای سرگردان خویش را بلول کنیم .آخر کار هم میشنویم
که یکی دزد و تبهکار است و تحت تعقیب پولیس ،دیگری از لحاظ قانونی
سنخام است؛ اما عطش قدرت ،او را مجبور به جعل سن کرده ،تعدادی هم
شهروند کشورهای دیگر اند که حاضر نیستن د تابعیت دومشان را از دست
بدهند .تمام اینها سند و مدرکهای تقلب اند .به همین خاطر است که
البراتوار  DNAبزرگوارانی که پشت این افتضاحات سیاسی و تاریخی قرار
دارند ،الزم و ضروری است .یک وقت مردم میگفتند ،قحطالرجال آمده و
فالنی رییس فالن کار مملکت شده ،حاال ممکن است حرف از قحطالرجال
نباشد ،بسی کالنتر از آن باشد .در صورتیکه ثابت شود DNAشان
مشکل دارد ،همه باید جمع شوند و طی چند روز تعطیلی عمومی ،به یک
درهی دور از شهر برده شوند و از آنها محافظت شود تا باقی عمرشان را در
همان دره بگذرانند .دور از جامعه و مردم!
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زمينههايسربازگيري
و رشد گروه داعش در افغانستان


این روزها کشانده شدن پای گروه داعش به واليتهاي جنوبي و شرقي
افغانستان به بحث داغي در رسانههاي افغانستان تبديل شده است.
مسئوالن امنيتي واليتهاي زابل ،هلمند ،پكتيا ،غزني و ننگرهار در
گفتوگو با رسانهها تأييد كردهاند كه گروه داعش در حال سربازگيري
و فعاليتهاي مخفي در اين واليتها ميباشد .عبدالرووف خادم ،یک
عضو سابق گروه طالبان كه مدت چند سال در زندان گوانتانامو زندانی
بود ،بهتازگي در واليت هلمند افغانستان به گروه داعش پيوسته و بيرق
سياه اين گروه را بهجای بيرق سفيد طالبان با گروه خود حمل ميكند.

همچنين ويديويي كه از طريق رسانهها نشر ميشود ،نشان ميدهد كه
يك گروه از طالبان افغاني و پاكستاني به گروه داعش و خالفت ابوبكر
البغدادي بيعت ميكنند .همينطور ،در بهار سال روان شعارهایی به
طرفداری از گروه داعش (زندهباد داعش) در دیوار دانشگاه کابل دیده
شده که در پی آن یک تعداد دانشجویان بازداشت شدند.
سال گذشته گروه داعش در كشورهاي عراق و سوريه ظهور كرد.
حاال دامنهی فعاليتهاي اين گروه تا افغانستان گسترش يافته است.
با توجه به توانايي اين گروه و رشد بنيادگرايي در افغانستان ،زمينهی

محمدجانقنبري

سربازگيري گروه داعش در افغانستان وجود دارد.
توانايي اقتصادي گروه داعش
گروه داعش در حمله به شهرهاي عراق ،بهرغم قتل عامها و ويرانگري
در شهرها ،پول و تداركات زيادي مانند اسلحه ،موتر و تانکهاي
ساخت آمريكا را تصاحب كرد .همينطور ،در يك حمله به بانك اصلي
شهر موصل عراق 430 ،مليون دالر آمريكايي را به غارت برد و اكنون
درآمد ثابتی از فروش نفت منطقهی شمال سوريه دارد .از اينرو ،گروه
داعش ،ثروتمندترین گروه تروریستی جهان عنوان میشود .این گروه

با استفاده از امکانات وسیع مالی و نظامی ،بهسادگی میتواند با ديگر
گروههای تروريستي در افغانستان رقابت کند .فقر و بیکاری و سطح
پايين سواد از جملهی دالیلی اند كه زمينهی سربازگيري گروه داعش
در افغانستان را مساعد ميسازند.
ادعا احياي خالفت اسالمي
گروه داعش با ادعاي احياي خالفت اسالمي ،جنگجويان ،گروهها
و افرادی را كه گرایش به بنیادگرایی دارند ،ترغيب ميكند تا از اين
جمله نيروهايی كه در ديوار دانشگاه كابل شعار
گروه حمايت كنند .از 
«زندهباد داعش» را نوشته بودند ،به نحوی ،پيش از آمدن اين گروه
به افغانستان ،اعالم حمايت و عالقهمندی به گروه داعش را نشان
داده بودند .حزبالتحرير و گروههای کوچک سلفی دیگر ،پیشتر از
داعش براي احياي خالفت اسالمی در افغانستان فعاليتهاي مخفي و
آرامی را در واليتهاي شمالي افغانستان داشتند.آمدن گروه داعش به
افغانستان ،براي اين گروهها زمينهای ميشود تا عضويت گروه داعش
را بپذيرند.
گروه داعش و طالبان افغان
طالبان تاکنون موضع منفيای در قبال گروه داعش و خالفت ابوبکر
البغدادی نگرفتهاست .سخنگوی طالبان از هرگونه اظهار نظر در این
باره اجتناب کرده است .در اكثر موارد ،خبرهای جنگهای داعش در
عراق و سوريه در پایگاه خبری طالبان پوشش داده میشود و حتا این
گروه از کلمهی «مجاهدین» برای جنگجویان گروه داعش استفاده
میکند .با توجه به تشابه رويكرد گروههاي افراطي ،امكان حمايت
طالبان از گروه داعش ،بهويژه در برابر دولتهاي خارجي ،وجود دارد.
از اينرو ،بيعت گروههاي طالبان به داعش ،تسليمدهي پرچم امارت
به خالفت و انتقال رهبري جنگ از آدرس طالبان به گروه داعش از
مواردی اند كه در واليتهاي جنوب و شرق افغانستان جريان دارند.
شكست طالبان پاكستاني توسط ارتش پاكستان و عقبنشيني آنها
به طرف واليتهای كنر و خوست افغانستان ،تعطيل شدن مدارس
پاكستاني و بازگشت دانشجويان افغاني به افغانستان و حضور مهاجران
پاكستاني در واليتهاي خوست و نورستان افغانستان ،زمينهی
سربازگيري و تقويت جبههی گروه داعش در افغانستان را بیشتر
فراهم ميسازند.
حاال وظيفهی دولت افغانستان است كه با اتخاذ تدابير فعال و
همهجانبه ،آمادگى رويارویی را با يك گروه تندرو و تكفیري داشته باشد
تا سناريوی عراق و سوريه در افغانستان تكرار نشود .مردم افغانستان
پس از قتل و ويرانيهاي جنگهای داخلي و طالبان ،نمیتوانند شاهد
قتل عام توسط داعش در افغانستانباشند.

ضعف اشرف غنی
در گفتوگو با طالبان
اشرف غنی پس از آنکه در پایان ماه سپتامبر  2014قدرت را بهدست
گرفت ،نخستین سفرهای خارجیاش به کشورهای عربستان سعودی،
چی ن و پاکستان بود .انتخاب این کشورها از روی تصادف نبود .در واقع،
کلید حل مشکالت افغانستاننزد این کشورها میباشد .این سه کشور،
نقش مهمی را در قناعت دادن سران شورشیان طالب در مذاکرهی صلح
با رژیم کابل بازی میکنند .مأموریت جنگی ناتو در افغانستان به تاریخ 31
دسامبر  2014به پایان رسید .دولت جدید افغانستان نگران وضعیت کنونی
و آیندهاش میباشد.
این سه کشور ،هرکدام نقش ویژهی خود را برای بازی دارند .عربستان
سعودی با گرایش مذهب وهابیت ،از نگاه ایدیولوژیکی تأثیرگذاری زیادی
بر گروههای اسالمگرای رادیکال جنوب آسیا دارد .این گروهها روابط
نزدیکی با طالبان افغانستان دارند .پاکستان ،بخش بزرگی از شورشیان
را در خاک خود جا داده است -با وجودیکه بهطور رسمی حضور آنها
را انکار میکند .این کشور از حضور این شورشیان برای تأمین منافع
استراتژیک (ضدهند) خود در افغانستان بهره میبرد .کشور چین که
پدرخواندهی هستهای پاکستان پنداشته میشود ،تأثیرگذاری زیادی بر
سیاستهای پاکستان دارد .این کشور توانایی آن را دارد که پاکستان را
ی صلح با دولت کابل نماید.
قانع سازد تا سران شورشیان را وادار به مذاکر ه 
این مثلث کشوری ،با همدیگر روابط استراتژیک دارند .این مسلم است که
آقای غنی در پی مذاکرهی صلح با وساطت این سه کشور برآمده است.
«مخالفان سیاسی»
رییس جمهور جدید از همان زمانی که قدرت را بهدست گرفت ،همواره
از طالبان خواسته است که بهخاطر ایجاد صلح ،با دولت افغانستان به
پای میز مذاکره بنشینند .او در این راه محتاطانه گام گذاشته است .از
اینرو ،از بهکارگیری واژهی «تروریست» خودداری نموده است و آنها را
برای پیوستن به روند صلح «بیناالفغانی» ،به عنوان «مخالفان سیاسی»
مخاطب قرار داده است .آیا او در این کار خوشاقبالتر از کرزی است؟
حامد کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان برای کشاندن طالبان به پای
میز مذاکرهی صلح ،آنها را «برادر» خطاب نمود و نیز برای آنکه رضایت
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طالبان را بهدست آورد ،در زمان پایان رهبریاش ،سیاست ضدامریکایی را
در پیش گرفت؛ اما هیچکدام ره بهجایی نبردند .با این حال ،سرانجام تمام
تالشها،یک ناکامی بزرگ بود.
دلیل این ناکامی چه بود؟ اکنون عبدالحکیم مجاهد ،یک دیپلمات
بلندرتبهی پیشین طالبان که عضویت شورای عالی صلح را دارد ،در این
مورد چنین میگوید« :در عمل ،از سوی دولت کرزی هیچ ارادهی قاطع
برای انجام گفتوگوی صلح وجود نداشت» .شورای عالی صلح یک نهاد
مشورتی است که برای انجام مذاکرهی صلح طالبان با دولت افغانستان،
در سال  2010از سوی کرزی ایجاد شد .آقای مجاهد میافزاید ،دو اقدامی
که به نظر میرسید خوب شروع شدهاند -یکی کنفرانس شانتیلی ()Oise
که از سوی دولت فرانسه در دسامبر  2012راهاندازی شده بود و دیگری
گشایش یک دفتر برای طالبان در قطر در ماه جون  -2013با واکنش
منفی از سوی کرزی تخریب شدند .علت آن این بود که وی میگفت،
گفتمانها باید در افغانستان صورت بگیرند ،نه در خارج از کشور .آقای
مجاهد این بیارادگی را در زمان عضویتش در شورای عالی صلح حس
کرده است .وی در این مورد میگوید« :دولت با دو دستگی روبهر و شده
بود .در این مورد هیچ هماهنگیای وجود نداشت».
مشکل دیگر این بود که هیچکدام از راههاییکه کرزی در پی آن بود،
راه مفید نبود .او برادر خویش قیوم را برای پیشبرد یک مأموریت مخفی
با طالبان برگزیده بود .تالش میورزید با وساطت اشخاصی که با گروه
طالبان در ارتباط بودند ،رابطه برقرار نماید .قصر ریاست جمهوری کابل
میخواست با مال برادر ،که در سال  2010توسط سرویسهای استخباراتی
پاکستان در کراچی دستگیر شد و همچنان با معتصم آغاجان که در ماه
فبروری  2014در دبی به قتل رسید ،ارتباط برقرار نماید؛ اما این تالشها
به ناکامی انجامید .پاکستان که اکثر سران طالبان شورشی را در کویته
(بلوچستان پاکستان) پناه داده است ،بهشدت در گفتمان صلح طالبان با
رژیم کرزی ،دو دستگی ایجاد میکرد.
«تردیدهای دایمی رهبران کابل»
با به قدرت رسیدن اشرف غنی ،کارها بهسرعت شروع شدند .گشایش دفتر
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را بهدست گرفت ،همواره از طالبان خواسته
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افغانستان به پای میز مذاکره بنشینند .او در
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از بهکارگیری واژهی «تروریست» خودداری
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صلح «بیناالفغانی» ،به عنوان «مخالفان
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کرزی ،رییس جمهور پیشین افغانستان برای
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پایان رهبریاش ،سیاست ضدامریکایی را در
پیش گرفت؛ اما هیچکدام ره بهجایی نبردند.
با این حال ،سرانجام تمام تالشها،یک
ناکامی بزرگ بود.

طالبان در قطر که با واکنش منفی کرزی مسدود شد ،میتوانستبعضی
افادهها را در پی داشته باشد .آقای مجاهد در این مورد میگوید« :بهطور
رسمی ،دفتر قطر برای همیشه مسدود شده است؛ اما یک راه ارتباطی را
برای ما باز میگذارد» .رییس جمهور جدید افغانستان یک برندگی دیگر
برای بازی به پیش گرفته است؛ خروج بخش بزرگی از نیروهای ناتو،
میتواند مانورهای او را تقویت نماید.
به باور آقای مجاهد ،با موانعیکه تالشهای کرزی ایجاد میکرد ،هراس
از این وجود داشت که تمام مجراهای گفتوگو را مسدود نماید .به باور
او« ،تردیدهای دایمی رهبران کابل» ،همیشه باعث مختلسازی روند
مذاکرهی صلح میشدند .بهخصوص حق رای که پاکستان مدعی آن شده
است؛ کشوری که میزبان اکثر اعضای گرو ه طالبان میباشد .آقای غنی،
با درک این اهمیت ،راه فعالسازی ژیوپلیتیکی را برای فشار بر دولت
پاکستان به پیش گرفته است.
با این حال ،نیروهای امنیتی پساناتو در افغانستان برای تأمین امنیت و
ایجاد صلح ،از تجربهی کافی برخوردا نمیباشند .این مسئله یک آیندهی
پرخطر را برای افغانستان پیشبینی میکند .در تمام این موارد ،این دیدگاه
وجود دارد که گروه طالبان -با مشورهی پاکستان -به فکر برگشت دوباره
به قدرتاست .آنها پیش از اینکه راه مذاکره را طی کنند ،برای دستیابی
به قدرت تالش مینمایند و در این مورد ریسک میکنند .به این اساس،
دورنمای این کار یک جنگ کوتاه و متوسط را پیشبینی میکند.
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اوسط مصرف هر سرباز افغانستان که شامل هزینهی تسلیحات ،مهمات ،یونیفرم (لباس متحد الشکل) و
معاش میشود ،ساالنه  1286دالر امریکایی تخمین شده است .این رقم با توجه به نوعیت آرایش قشون،
زخمیها و واحدهای داخل ارتش افزایش مییابد .مصرف واحدهای افسران که شمارشان به هزارها
میرسد از نگاه بودجه و تدارکات ،خیلی باالتر از این رقم است .با توجه به فقر عمیقا گسترده و رشد
اقتصادی آهستهی کشور ،کسان زیادی امکان تداوم و تدارکات و حفظ ارتش پرهزینه در این سطح را
با پرسش مواجه میسازند .افغانستان ارتشی دارد که از عهدهی مصارف آن برآمده نمیتواند .نیروهای
امنیتی افغانستان ،ساالنه  4.5بلیون دالر مصرف دارد و این مقدار پول بر اساس تعهدات کنفرانس شیکاگو
کامال توسط کشورهای عضو ناتو پرداخت میگردد .صنعت بومی برای ارتش وجود ندارد و حتا بعضی از
ابتداییترین نیازمندیهای آن ،از چکمههای نظامی گرفته تا مهمات ،در بعضی اوقات با هزینهی بسیار
ناپایدار از بیرون کشور تهیه میشود.
نیروهای امنیتی افغانستان به صورت کل ،بر اساس تعهدات کنفرانس شیکاگو توسط ناتو تمویل میشود
و پولی که از سوی حکومت افغانستان برای نیروهای امنیتی مصرف میشود ،ناچیز است .نیروهای امنیتی
افغانستان شامل ارتش ،پولیس و استخبارات می شود و ملیشههای حکومتی دراین اواخر به آنها افزوده
شدهاند .دولت افغانستان مصرف هیچ کدام از این نیروهای را فراهم نمیتواند .فرماندهان ناتو و رهبران
نظامی افغانستان پیش از این به فکر کم کردن شمار نیروهای امنیتی افغانستان پس از  2018افتاده اند.
برعالوه ،بودجهی ملی افغانستان که تحت شرایط کنفرانس شیکاگو باید  500ملیون دالر را به تمویل
ارتش و پولیس اختصاس دهد ،پیش از پیش زیر فشار محدودیتهای زیاد قرار دارد و به دلیل کاهش
درآمدهای داخلی ،کاهش کمکهای خارجی ،فرار سرمایه و تجارت ،فساد فزاینده و افزایش ناامنی،
حکومت افغانستان از جامعهی بینالمللی خواسته است که بودجهی دورانیاش را تمویل کند.
بر بنیاد معلومات ناتو ،شمار مجموعی نیروهای امنیتی افغانستان به شمول ارتش ،پولیس و نیروهای
هوایی در حدود  345000نفر میشوند و با توجه به وضعیت امنیتی و سطح تهدید در کشور انتظار میرود
این تعداد کاهش یا افزایش یابد .حفظ و تمویل این نیرو نخست وظیفهی خزانهی افغانستان است؛ اما
حکومت افغانستان در تمویل مصارف غیرنظامیاش با مشکل مواجه است چه برسد به تمویل مصارف
دفاعی .در بودجه ،مدیریت مالی ،تهیه و تدارکات و ترتیبات مصارف نیروهای امنیتی افغانستان چالشهای
بزرگی وجود دارد .ارتش و پولیس افغانستان راه درازی در پیش دارند تا با ساختن بودجهی مؤثر ،ایجاد
سیستم و آموزش افراد برای مدیریت مالی بر این مشکالت فایق آیند.
یکی از جنراالن ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی که با ارتش افغانستان در جنگ علیه مجاهدین
کمک میکرد در خاطراتش نوشته است که مردم افغانستان جنگجویان سرسخت و مشهور اند ،اما در
سازماندهی نظامی و ساختن استراتژی به شکل وحشتناکی بیمایه اند .او و مشاورانش مجبور بودند که
ی را دهها بار به افسران ارتش افغانستان گوشزد کنند،
یک وظیفه یا تاکتیک جنگ زمینی یا یک استراتژ 
اما باز هم نصف آنان گفتههای او را نمیشنیدند .در نتیجه ،او و افرادش مجبور میشوند که خود کنترل
امور را در دست گیرند و به کمیتهی اجرایی حزب در شوروی نشان دهند که در جنگ پیشرفت دارند.
بیسوادی ،نبود تعهد ،روابط قبیلهای و خانوادگی ،فرهنگ خویش و قوم پرستی و فساد ،ساختن یک ارتش
قوی را در حال حاضر بینهایت دشوار ساخته است.
امروز بیش از هر زمانی افغانستان نیاز مبرم به سپاهی از افسران خیلی حرفهای ،از نگاه سیاسی بیطرف
و آموزشدیدهی قوی دارد که بتوانند جای خالی افسران ناتو/ایاالت متحده را پر ،طالبان را دفع و آنان
از پایگاههایشان بیرون کنند.
اما حفظ این ارتش و دستگاه امنیتی برای افغانستان در میانمدت و درازمدت باید از نگاه مالی قابل دوام
و پایدار باشد .حفظ ارتش و دستگاه امنیتی کنونی در افغانستان با توجه به محدودیتهای مالی این کشور
دشوار است .بر اساس پیشبینیهای مالی و درآمد ،اقتصاد افغانستان با کسب توانایی برای تمویل ارتشی
با همین سطح مصارف ،سالها فاصله دارد.
بودجههای ملی افغانستان و مصارف امنیتی
در مصاحبه  60دقیقهی اخیرش فرمانده نیروهای ناتو ،جنرال کمپبل ،با شبکهی پی بی اس ،یادآوری کرد
که به دالیل مالی و اقتصادی افغانستان در آینده مجبور خواهد شد که شمار نیروهایش را کاهش دهد.
چنین تصمیمی قویا بستگی به انکشافات سیاسی ،روند صلح و سطح تهدیدها در کشور خواهد داشت.
تمام این عوامل ،در باال یا پایین بردن مصارف امنیتی افغانستان از سطح کنونی تأثیر مهم خواهند گذاشت.
حکومت افغانستان برای اینکه بتواند از عهدهی تأمین بودجهی ارتش ،پولیس و استخبارات و نیازمندیهای
مالیاش برآید ،مجبور است که بودجهی ملیاش را اقتصادی سازد و بر اساس پیشبینیهای مالی و
درآمدش که مبتنی بر یک چارچوب توافقشده برای تأمین هزینههای بودجهی ملی افغانستان مرحله به
مرحله انجام شده باشد ،روی نقش ه راهی برای رسیدن به این هدف کار کند .همچنان این کشور باید روی
ساختن ظرفیتها و صنایع داخلی کار کند تا مصارف امنیتی را پایین بیاورد .این کار نیاز به تحلیل عمیق،
حمایت و توافق سیاسی وسیع و سر انجام ،حمایت بینالمللی دارد.
بودجهی دفاعی ،مدیریت مالی ،تأمینات و تدارکات
نیروهای ملی امنیتی افغانستان از نبود یک سیستم منظم و کمپیوتری بودجه ،مدیریت مالی ،تأمینات و
تدارکات رنج میبرد .اردوی ملی و پولیس ملی بارها در قراردادهای گوناگون به شمول ساختن و دوختن
چکمههای نظامی و یونیفرم متهم به فساد شده اند .نمونهی اخیر و مشهور این فساد در شفاخانهی سردار
محمد داوود خان آشکار گردید که ملیوندالر قیمت تجهیزات طبی و دوا حیف و میل شده بود.
مأموریت حمایت قاطع ،یکی از اهداف کلیدیاش را کمک به نیروهای ملی امنیتی افغانستان در ایجاد
مدیریت مالی و ظرفیتهای تأمینات و تدارکات آنها بیان میکند؛ اما چالشهای زیادی تا کنون پا
برجاست.
هراس از کارمندان غیرنظامی :نقش مدیران و رهبران غیرنظامی در نیروهای امنیتی
افغانستان
مانند هر ارتش و نیروی امنیتی دیگر ،گرچند تا حدودی کمتر ،نیروهای امنیتی افغانستان از پیوستن
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غیرنظامیان در میانشان که وظایف اداری ،پالیسی ،مدیریت مالی و تدارکاتی را به عهده بگیرند،
میدان نبرد و تاکتیکهای آن را به آنها واگذار کنند ،استقبال نمیکنند .افراد حرفهای غیرنظامی به
ندرت در نهادهای امنیتی پذیرفته میشوند و بعضی اوقات حتا مجبور به ترک این نهادها میشوند؛ در
حالی ک ه خود ارتش و پولیس ظرفیت پیشبرد بعضی وظایف کلیدی اداری ،مالی و پالیسی را ندارند.
این فرهنگ باید تغییر کند ،چون نهادهای امنیتی افغانستان در بسیاری از عرصهها نیاز به تخصص
و منابعی دارند که تنها غیرنظامیان میتوانند آن را فراهم کنند .در درازمدت با تأسیس انستیتوتها و
دانشکدههای نظامی میتوان این وظایف را پس به خود نظامیان سپرد ،اما در کوتاهمدت به تخصص
غیرنظامیان ،نیاز مبرم احساس میشود.
شفافیت و حسابدهی در مصارف امنیتی
بخشی از وظیفهی یک نهاد نظامی و امنیتی حفظ اسرار است و در بخشهای خاص ،بودجهی آن
نیز سری نگهداشته میشود .اما افغانستان به حیث یک دموکراسی مانند هر کشور دیگر باید بین
شفافیت و نگرانی امنیت ملی تعادل ایجاد کند و برای ملیونها دالر حسابده باشد و مردم افغانستان
باید از مصارف نهادهای امنیتیشان آگاه باشند .سنتهای کهنهی شوروی در بخش نظامی نباید
غالب آیند .امروز ما دربارهی روند توزیع بودجه و مدیریت مالی در نیروهای ملی امنیتی معلومات
اندک داریم .بخشی از این ،به این دلیل است که منابع مالی از طریق کانالهای نظامی ناتو/ایاالت
متحده وارد میشود .اما بخش دیگر آن ،به ماهیت غیرشفاف تخصیصها و مصارف در نهادهای
امنیتی افغانستان ربط میگیرد.
اردو ،پولیس و استخبارات افغانستان به حیث نهادهای یک دولت دموکراتیک ،بودجهها و مسایل
مالی خود را هم برای بررسی عموم مردم و هم برای جلب پشتیبانی آنها ،باید آشکار سازند .تنها
با حمایت و اعتماد مردم است که این نهادها میتوانند به هدف اولی هیشان که تأمین امنیت مردم
افغانستان است ،دست یابند.
صنایع دفاعی بومی فراموششده
افغانستان برای حمایت ارتش و پولیس در حال افزایشش ،از نبود کارخانهها و صنایع ابتدایی نظامی
رنج میبرد .برای نخستین بار ،بریتانیا ،ترکها و به دنبال آنها ،شوروی کارخانههای بسیار ابتدایی
تسلیحات و مهمات را در کابل ساختند .این کارخانهها در جریان جنگها بر سر کنترل کابل در اوایل
دههی  1990ویران ،غارت یا کهنه و متروکه شدند .امروز ،افغانستان هیچ نوع کارخانه و صنعت
ابتدایی دفاعی و نظامی ندارد.
راه انداختن صنایع و کارخانهی نظامی و دفاعی کلید اقتصادی ساختن و کاهش مصارف نهادهای
امنیتی افغانستان است .این کار سبب خواهد شد که وابستگی افغانستان به بازار بیرونی برای
تسلیحات و تجهیزات ابتدایی کمتر شود .نیروهای ناتو/ایاالت متحده تنها موفق به ساختن دو-سه
کارگاه برای ترمیم و مراقبت تجهیزات ارتش شدند.
برای ساختن کارخانههای نظامی و دفاعی برای نهادهای امنیتی افغانستان نیاز به سرمایهگذاری مالی
و تکنیکی قوی است .این کار نخستین گام کلیدی برای اقتصادی ساختن بودجهی نیروهای ملی
امنیتی افغانستان خواهد بود.
ساختن یک نیروی پایدار از نگاه مالی
سطح کنونی نیروها از نگاه مالی و اقتصادی برای حکومت افغانستان پایدار نیست .در میانمدت و
درازمدت ،با توجه به سطح تهدید و سطح خشونت در کشور ،مجبور به کاهش نیروهایش خواهد
شد ،مگر اینکه در اقتصاد افغانستان معجزهای رخ دهد و این کشور بتواند چنین نیروی پر مصرف
را حفظ کند.
مانند هر ارتش و نیروی امنیتی دیگر به منظور ساختن یک دستگاههای امنیتی از نگاه اقتصادی
پایدار برای افغانستان ،حکومت افغانستان برای ساختن یک چارچوب باید به چهار ستون توجه کند تا
ارتش و پولیس افغانستان از نگاه اقتصادی و مالی بتوانند دوام بیاورند:
 .1ایجاد مدیریت مالی و ظرفیتهای لوجیستیکی در تمام نهادهای امنیتی افغانستان از طریق
ساختن سیستمهای مدیریت مالی ،تدارکات و تأمینات و استخدام کارمندان آموزشدیده.
 .2ارزیابی مجدد کل دستگاه امنیتی کشور از نگاه پایداری مالی و بودجهای .با توجه به یافتههای
این ارزیابی ،برای اقتصادی ساختن هزینههای ارتش و پولیس افغانستان گام برداشته شود.
 .3تقویت گفتوگوهای سیاسی با همسایگان و مخالفان مسلح افغانستان از طریق روند صلح و
سازوکارهای دیگر به منظور پایین آوردن تهدیدها و سطح خشونت در کشور .این کار سبب خواهد
شد که دولت افغانستان در شمار ارتش ،پولیس و استخباراتش کاهش بیاورد .یک افغانستان بیش از
حد نظامی ،به نفع هیچ یک از نقشآفرینان در کشور نخواهد بود.
 .4آغاز یک برنامهی جامع سرمایهگذاری در کارخانهها و صنایع دفاعی و نظامی در داخل کشور.

نمیگویم هرکسی که پاک نبود ،ناپاک است .ولی انصافا
چارهای هم نیست .البته منظور من از ناپاکی ،چیز سادهای
است .خدای نخواسته منظور این نیست که مثال نامزد یک
وزارت دستش به خون کدام بانک آغشته باشد؛ یا به این
برادرانی که بمب را از سمت جنوب بدن داخل شکم خود
میکنند ،کمک لوژستیک و انتحاریک کرده باشد؛ یا دور از
چشم زن و فرزند ،شب در جایی خوابیده باشد و صبح بیدار
شده و دیده باشد که یک نفر مؤنث دیگر در کنارش است
و خدا میداند چهطور این اتفاق افتاده .نه ،منظور از ناپاکی
اینگونه چیزها نیست .منظور بیشتر تکنیکی است .به این
معنا که مثال یک آدم که خیلی خانم است ،همیشه سعی
کرده سن و سال خود را کامال پاک نگهدارد و به هیچ سال
و ماهی اجازه ندهد که وارد زندگیاش شود و خلوص عمر
او را بیاالید .این خانم مثال خوشحال است که عمر دقیقش
بیست و هشت سال و دو ماه و سه روز است .روزی مینشیند
و خسته از ایستادن چهار ساعته در برابر آیینه ،با خود میگوید:
«چه شده؟ چرا امروز احساس میکنم که یک رقم چهل و
یک ساله شدهام؟»
فکر میکند که کدام بیوجدان به او سال حرام خورانده .نگران
میشود .به عمهی خود زنگ میزند و عمهاش میگوید که
نترسد؛ چون سن خانمها گاهی در اثر تشویش دچار نوسان
میشود .گاه بیرقم باال میرود و گاه بهشدت سقوط میکند
و مثال یک خانم پنجاه و هفت ساله ناگهان سی و پنج ساله
میشود.
اما دل این خانم با حرفهای عمهاش آرام نمیگیرد .به این
زنگ میزند ،به آن زنگ میزند .آخر یکی از او میپرسد که
مگر تحت تعقیب پولیس انترپول است که این قدر نبضش
بوروهاهاها میپرد .خانم ماجرا را میگوید .آن شخص که
بهصورتی کامال تصادفی یا رییس جمهور مملکت است ،یا
رییس اجرائیه ،به او میگوید:
«خانم محترم ،شما این سن و سالتان را زیاد رسانهای نکنید؛
چون قرار است ما شما را نامزد وزارت کنیم».
از آن پس ،خانم هرجا به مردم میرسد میگوید ،سنش چهل
و یک است .میداند که یک مشت سال ناخالص وارد عمر
عزیزش شده؛ اما شوق خدمت به ملت که باشد ،چه باک.
خوب میکند .دنیا گذران است .فقط یک مشکل در این میان
هست و آن این است که اگر ،زبانم بند ،آدم خانم باشد و
بیست و هشت ساله باشد و سن خود را چهل و یک بگوید
و وزیر نشود ،آن وقت برگشتن به آن سن زیبای بیست و
هشت سالگی آسان نیست .در ملک ما آسان نیست .مردم
افغانستان را که میشناسید .در مواردی چون خواستگاری و
اینها بهجای ان اکرمکم عنداهلل اتقیکم ،از سن و سال آدم
سوال میکنند.
میخواستم منظور خود از ناپاکی تکنیکی را روشن کنم ،گپ
به خواستگاری کشید .روز خوش.

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

برایمتعلمینومحصلین
سه ماهه
شش ماهه
یک ساله

 750افغانی
 1300افغانی
 2500افغانی

برای ادارات دولتی و شرکتها

Subscribe to Daily Etilaat Roz

شش ماهه

 2500افغانی

100$ USD

6 Months

یک ساله

 4000افغانی

180$ USD

Annual

یادداشت :تنها یادداشت روز دیدگاه رسمی اطالعات روز می باشد .مسئولیت سایر نوشته ها به نویسندگان آن بر می گردد.
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بگو مگو از
Abdullah Watandar

آیا سخن گفتن از توازن قومی ،تعصب است؟
معرفی کابینهی جدید افغانستان بهجای آرامش بخشیدن
به مردم و امیدوار کردنشان ،تنشهای قومی را بیشتر
دامن زد .تعداد زیادی اعتراض کردند و تعداد اندکی هم
این اعتراضات را محکوم کردند و از قومگرایی بیزاری جستند.
اما آیا واقعا میتوان اعتراضات گسترده به ترکیب این کابینه را صرفا بهنام قومگرایی و
با توسل به ارزشهای واالتر رد کرد و صورت مسئلهای بهنام «توازن قومی» پاک کرد؟
به نظر من ،کسانی که نگرانیها از عدم توازن را زیر نام قومگرایی و تعصب رد میکنند،
صادق نیستند .من منکر حسن نیست تعداد بسیار معدودی در میان این آدمها نیستم
که سخنانشان را در هوای یک افغانستان بهتر میگویند؛ اما تعداد زیادشان از روی ریا،
قومگرایی یا منافع شخصی ،به خواست مردم برای توازن ،حمله میکنند و با گرفتن
یک موضع اخالقی برتر ،تالش دارند خواست مشروع اعتراض کنندگان را زشت جلوه
داده ،اصال صورت مسئلهای بهنام «توازن قومی» را پاک کنند ،مسئلهای که بیشتر از
هرچیز دیگر ،مایهی نزاع ،درگیری و فاجعه در تاریخ افغانستان مدرن بوده است .اگر
بتوان مهمترین عامل ناکامی افغانستان در تبدیل شدنش به یک دولت-ملت موفق را
نام برد ،همین مسئله است.
حاکمیتهای کابل در گذشتهها ،بیشتر از نماد آرزوها و خواستهای ملی ،نماد غلبهی
قومی بودهاند و اکثر مردم افغانستان یا در مقابل قدرت آنها سکوت کردهاند و ستمشان
را به ناچار تحمل کردهاند،یا در اولین فرصت دست به برانداختنشان زدهاند .مسئلهی
قوم ،همچنان که در طول تاریخ معاصر ما نگذاشت که احساس تعلق مشترک سراسری
شکل بگیرد ،در چهارده سال گذشته هم نگذاشت که با پدیدهی تروریسم ،برخورد جدی،
ملی و قاطع صورت گیرد و هنوز هم نمیگذارد .عطش احیای غلبهی قومی ،باعث شد
که افغانستان بهترین فرصتش را برای تبدیل شدن به یک دولت-ملت موفق تا حدود
زیادی از دست بدهد.
خواست توازن قومی را نباید زیر نام تعصب و قومگرایی نادیده گرفت و از موضع معلم
اخالق ردش کرد .تحقق این خواست ،مهمترین گام برای رسیدن به آرامش و صلح
است .شکست طالب یا صلح نجاتبخش با طالب هم تا حدود زیادی ریشه در حل
مشکل قومی دارد .با رسیدن به توازن قومی و توزیع عادالنهی قدرت و منابع ،احساس
تعلق واقعی مشترک میگیرد ،درک مشترک از مشکالت به میان میآید و فهم مشترک
از وضعیتی که در آن قرار داریم و وضعیتی که باید ایجاد کنیم ،خلق میشود .تا وقتی
که دولتمردان ما در هوای تأمین موقعیت برتر قومی ،حتا حاضر باشند ،تهدید طالب،
تروریسم و ریشهگیری داعش را نادیده بگیرند ،دوام بدبختی و نزاع و گسترش آن حتمی
است .خستگی از نزاع و بدبختی ،هیچگاه نتوانسته و نمیتواند گردن نهادن در مقابل
بیعدالتی ،عدم توازن و ستم قومی را تضمین کند.
خواست توازن قومی ،یک خواست مشروع و جدی است.


Hadi Daryabi

یکی از یاران اسماعیل خان ادعا میکند که برای وزارت،
دیپلم کار نیست ،تجربه کار است؛ تجربهی در سیاست!
ضعف و قوت منطق در این ادعا بماند سرجایش؛ اما وزارت
انرژی و آب چیزی نبود که به اساس تجربهی سیاسی
اسماعیل خان به اسماعیل خان رسیده باشد .اسماعیل خان نه متخصص انرژی است و
نه حتا تا امروز ،تعریف درستی از آب دارد .او که سالها در این وزارت لم داد و فرمان
صادر کرد ،باید بپذیرد که به درد حکومتداری مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک و مدرن
نمیخورد .از بس این طایفه پررو اند ،حتا یک بار در ذهنشان نمیگردد که دستآورد
جهاد برای این مملکت چه بود؟ تنها دستآوردش این بود که زندگی را تبدیل به کاالی
لوکسی کرد که برای اکثریت قریب به تمام مردم ،میسر نبود!


Hassan Fekrat

اگر کابینهی حکومت وحدت ملی بر اساس معیارهای
قومی و سهمخواهیهای متعارف صورت گرفته ،پس جای
اقلیتهای نورستانی ،پشهای ،ایماق و ...کجاست؟ و اگر
بر اساس تخصص و معیارهای مسلکی افراد را گزینش
کردهاند ،پس تخصص این افراد چیست؟
به نظر میرسد که بیشتر این نامزدوزیران ،صرفا نقش سایهای داشته باشند و
حضورشان در کابینه با عدم رای اعتماد پارلمان به پایان برسد .وزرای اصلی که در
پس پرده قرار دارند ،بعد از فروکش کردن جنجالها و انتقادات وارد صحنه خواهند شد.


Rahman Rahmani

حفظ خويشتن
ي هابس« ،غريزهي حفظ خويشتن يك امر ساده و
به عقيد ه 
لحظهاي و مؤقتي نيست ،زندگي آدمي لحظهاي مجال نفس
كشيدن و اندكی فرصت استراحت نميدهد و هرگز نميتوان
ال يك مرتبه و در يك موقع مناسب تأمين زندگي را نمود و آنچه را كه براي حيات
مث ً
الزم است ،فراهم كرد و يك باره فارغ نشست» .از همينرو ،در كنار تأمين منافع و قدرت
و ثروت حفظ منافع ،قدرت و ثروت نيز دغدغهي آدمي است و سرشت آدمي او را بهسوي
«حفظ خويشتن» ميكشاند .نامزدوزرا نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و غريزهي «حفظ
خويشتن» آنها را واداشته است تا تابعيت دوميشان را لغو نكنند .كشوري كه لحظههايش
با انتحار و انفجار همراه باشد و داعش نيز از سوي ديگر در آستانهي قدرتمندشدن باشد،
چگونه ميتواند نامزدوزراي «بدون تابعيت دومي» داشته باشد ،آنهم در صورتي كه
گرفتن راي اعتماد از مجلس نمايندگان بهصورت قطعي تضمين نباشد؟ پاسخ اين پرسش
راهابس چنين ميدهد« :در طبيعت تمام افراد بشر يك تمايل عمومي وجود دارد و آن
عبارت است از ميل دايمي و استمراري و ناآرام به تحصيل قدرت مافوق قدرت كه تنها
با مرگ خاتمه مييابد .سبب اين عالقهي شديد به قدرت ،ميل افزونخواهي قدرت و
مسرت و لذت نيست و نيز سبب آن نيست كه انسان نميتواند قانع به قدرتي در حد اعتدال
گردد ،بلكه سبب آن است كه انسان نميتواند مطمئن شود كه قدرت و وسايلی را كه
براي زندگي خويش و مسرتبخش تحصيل كرده و در تملك دارد ،بدون تحصيل قدرت
بيشتري ميتواند حفظ كند» .در اينجا «بهدست آوردن قدرت» در افغانستان يك مسئله
و حفظ تابعيت دومي كه زمينهي «حفظ قدرت» را فراهم ميآورد ،مسئلهي ديگري است.
نامزدوزرا كرسي وزارتشان را در نبود تابعيت دومي در خطر ميبينند.

 ۲۰۱۴گرمترین سال از زمان ثبت رکوردها بود

دانشمندان دولت آمریکا م یگویند که  ۲۰۱۴گرمترین
سال از زمان ثبت رکوردها بود ،بهطوری که دمای آن
 ۰.۶۸درجه سانت یگرید باالتر از میانگین در درازمدت
بود .به این ترتیب ،از  ۱۵سالی که گرمترین سالها
ثبت شدهاند ۱۴ ،تای آنها در قرن حاضر -از سال
 ۲۰۰۰به اینسو -روی دادهاند.
این تحلیل روز جمعه توسط محققان دو سازمان
دولتی آمریکا ،ناسا (هوافضا) و نوا (سازمان ملی هوا
و اقیانوسشناسی) ،منتشر شد .برآوردهای اولی هی
سازمان هواشناسی ملل متحد در ماه دسامبر نشان
م یداد که  ۲۰۱۴گرمترین سالی بوده که جهان از آغاز
ثبت دما تاکنون پشت سر گذشته است.
میانگین درازمدت دمای جهانی با استفاده از
دادههایی که بین سالهای  ۱۹۵۱و  ۱۹۸۰جمعآوری
شده حساب م یشود .گوین اشمیت ،مدیر مطالعات
فضایی مؤسس هی گودارد ناسا گفت« :این آخرین
سال در یک رشته از سالهای گرم ،در یک رشته از
دهههای گرم است».
او اضافه کرد« :در حالی که رتب هی سالهای منفرد
م یتواند تحت تأثیر الگوهای پرنوسان آبوهوایی
باشد ،روندهای طوالن یمدت را م یتوان به عوامل
تغیی رات آبوهوایی که در حال حاضر عمدتا تحت

تأثیر تصاعد گازهای گلخانهای توسط بشر است،
نسبت داد».
ناسا و نوا دو مجموعه از سه مجموعه دادههای
جهانی دمای هوا را جمعآوری م یکنند .مجموعهی
سوم توسط سازمان هواشناسی بریتانیا تهیه م یشود.
دادههای این سه سازمان مورد استفادهی سازمان
هواشناسی جهان (دبلی واِماو) قرار م یگیرد و اساس
آمارهایی که در ماه دسامبر توسط این سازمان ارائه

شد را تشکیل م یدهد.
دکتر اشمیت روز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران
گفت که نتایج این دو مجموعه نشاندهندهی
«گرمای زیاد در اقیانوسهاست» .او توضیح داد:
«این دادهها خیلی واضح نشان م یدهند که ۲۰۱۴
گرمترین سال از زمان ثبت رکوردها در اقیانوسها
بوده ،اما در خشکی گرمترین سال نبوده است .با
این حال ،در مجموع گرمترین سال بود»( .ب یب یسی)

مرگبارترینقاتلزنانشناساییشد

گروهی از پژوهشگران ،ژن مسئول یکی از
مهاجمترین انواع سرطان سینه (پستان) را شناسایی
کردند .این کشف بزرگ م یتواند منجر به درمانهای
جدید و نجاتبخش شود .به گزارش تلگراف ،سرطان
سینه تریپ لنگاتیو یکی از مرگبارترین شکلهای
بیماری سرطان پستان است و حدود یکچهارم از
بیمارانی که این بیماری در آنها تشخیص داده شود،
بیش از  5سال زنده نم یمانند.
حاال پژوهشگران دانشگاه کمبریج و مرکز سنگر بنیاد
ولکام تراست دریافتهاند که در  8نفر از هر  10نفر
بیمار مبتال به این سرطان ،ژن  BCL11Aبی ش از
حد فعال است .این پژوهش راه را ب رای درمانهایی
که بتوانند این ژن را سرکوب کنند و همچنین
غربالگریهایی که بتوانند در همان مراحل اولیه
و وقتی زنان هنوز وقت کافی ب رای عمل جراحی
برداشتن پستان دارند ،م یگشاید.
دکتر ولید خالد از دانشگاه کمبریج م یگوید:
«پژوهشهای ژنی ما در مورد سلولهای انسانی
بهروشنی نشان دادهاند که ژن  BCL11Aمحرک
سرطان سینهی تریپ لنگاتیو است .ما همچنین
نشان دادهایم که اضافه کردن یک ژن BCL11A
به سلولهای پستان انسان یا موشها در آزمایشگاه،
آنها را واداشته که مانند سلولهای سرطانی عمل
کنند و مهمتر اینکه وقتی ما فعالیت BCL11A
را در سه مورد از افراد مبتال به سرطان سینه کاهش
دادیم ،برخی از شاخصههای سلولهای سرطانی را
از دست دادند و زمانی هم که این کار روی موشها
آزمایش شد ،آنها کمتر توموردار شدند؛ بناب راین ،با
افزایش دادن فعالیت  ،BCL11Aرفتار سرطانی را
در سلولهای پستان افزایش و با کاهش فعالیت این
ژنها ،رفتار سرطانی را کاهش م یدهیم».
فقط در کشور انگلیس ،ساالنه حدود  10هزار نفر
زن مبتال به سرطان سینهی تریپ لنگاتیو تشخیص
داده م یشوند .این بیماری به داروهای سنتی سرطان
سینه؛ همانند هرسپتین جواب نم یدهد و یکی از
تهاجم یترین انواع آن است .تنها  77درصد از افرادی
که به سرطان سینهی تریپ لنگاتیو مبتال شدهاند،
بعد از  5سال زنده خواهند ماند؛ در حالی که این
عدد ب رای دیگر انواع این سرطان ،بهطور متوسط 93
درصد است.
ب رای پژوهش جدید ،پژوهشگران پروندهی ژنتیکی
تومورها را در  3هزار بیمار بررسی کردند و بهویژه
بهدنبال ژنهایی گشتند که روی چگونگی
تأثیرگذاری سلولهای بنیادین و رشد بافتها تأثیر
م یگذارند .در تقریب ًا  8نفر از هر  10بیمار مبتال
به این نوع سرطان ،فعالیت باالتر ژن BCL11A
مشاهده شده و با مرحلهی پیشرفتهتری از تومور در

ارتباط است.
ب رای آزمایش این نظریه که این ژن رشد تومور را
افزایش م یدهد ،دانشمندان موشهایی را مهندسی
ژنتیک کردهاند که نسخههای غیرفعال ژن را دارند.
هیچکدام از حیوانات این دسته دچار رشد تومور در
غدد پستان نشدند؛ در حال ی که همهی حیوانات
درماننشده رشد تومورها را نشان دادند.
پروفیسور کارلوس کالداس ،سرپرست بخش
تحقیقات سرطان سینهی دانشگاه کمبریج م یگوید:
«این نتیجه جالب ،یک ژن نادر سرطان سینه را
در مواردی مشخص کرده که درمان آنها دشوارتر
است .این در ادامهی کار ما ب رای رسیدن به درک
مالیکولی جامعی از سرطان سینه است که بتوان بر
مبنای آن انتخابهای کلینیکی و درمانی را انجام
داد .همچنین یافتن یک ژن نادر که در سرطان فعال
است ،باید به پژوهش ب رای درمانهای جدید کمک
کند».
این کشف از سوی مؤسسات خیریهای که گفتند این
پژوهش م یتواند منجر به درمانهای جدید هدفمند
شود ،با استقبال روبهرو شد.
دکتر اما اسمیت ،مدیر اطالعات علمی مرکز سرطان
انگلستان م یگوید« :مشخص کردن ژنهایی که
نقشی در ایجاد سرطان سینه دارند ،م یتواند منجر به

راههای جدید ب رای از بین بردن بیماری شود .بناب راین،
این پژوهش یک مرحلهی امیدبخش روبهجلو است.
گامهای بعدی دریافتن این امر خواهد بود که آیا این
ژن نقش مشابهی در ابتالی زنان به سرطان سینه
بازی خواهد کرد یا نه و اینکه آیا داروهایی م یتوانند
تولید شوند که مالیکولهای مشکلدار را مورد حمله
قرار دهند یا خیر .سرطان تریپ لنگاتیو م یتواند ب رای
درمان چالشب رانگیز باشد .بناب راین ،پژوهش در مورد
بیولوژی این بیماری ب رای کمک به دانشمندان در
خلق روشهای درمانی جدید ضروری است».
دکتر کریستوفر رانچل ،پژوهشگر ارشد سرطان
م یگوید« :در حالی که این پژوهش و کشف یک
ژن محرک جدید ب رای سرطان سینهی تریپ لنگاتیو
عمدت ًا به خطوط سلولی و موش محدود شده؛ اما
این کار م یتواند نویدبخش جس توجوی راههای
جدیدی ب رای درمان این شکل از بیماری در آینده
شود .سرطان سینهی تریپ لنگاتیو بسیار بدخیم
است و به درمانهای هورمونی همچون تاموکسیفن
یا داروهایی که تومورها را مورد هدف قرار م یدهند،
همانند هرسپتین ،پاسخ نم یدهد .به همین دلیل
است که جس توجو ب رای درمانهای مؤثر تا این
اندازه مهم است».
(خبر آنالین)
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لیورپول آمادهی
پرداخت  50میلیون برای بنزما

با آمدن احتمالي مارکو رويس ،احتماال کريم
بنزما مهاجمي خواهد بود که ریال را ترک
خواهد کرد .در انگلستان ،پیوستن مارکو
رویس در تابستان آینده به ریال را قطعی
م یدانند و به اعتقاد آنها ،ریال کریم بنزما
را در فهرست فروش قرار خواهد داد .دیلی
استار دیروز در گزارشی مدعی شد که باشگاه
لیورپول که به هیچ عنوان از عملکرد

بالوتلی راضی نیست و قصد دارد ب رای به
خدمت گرفتن بنزما 50 ،میلیون یورو به ریال
بپردازد.
لیورپول یها پس از جدایی سوارز ،هنوز
نتوانستهاند خالی این مهاجم را پر کنند .به
ادعای همین روزنامه ،پاشگاه پاریس سنت
جرمن ،بزرگترین رقیب لیورپول در راه جذب
بنزما خواهد بود.

به ادعاي رسانههاي اسپانيايي ،بايد واگذاري  20درصد سهام
باشگاه اتلتيکو مادريد به وانگ جيان لين را قطعي بدانيم.
وانگ جیان لین ،نفر  101در فهرست ثروتمندترین افراد
جهان است و ارزش دارای یهای او  25میلیارد دالر تخمین زده
م یشود .انریکه سرزو ،رییس باشگاه اتلتیک و دیروز به منظور
مذاکرات نهایی و امضای قرارداد با این مولت یمیلیاردر چینی،
عازم پکن شد .می زان سهامی که جیان لین خریداری م یکند،
 40میلیون یورو ارزشگذاری شده است .پس از ورود پیتر لیم
سنگاپوری به اللیگا (مالک جدید والنسیا) ،به نظر م یرسد که
سرمایهگذاری ثروتمندان شرق آسیا در فوتبال اسپانیا در حال
رونق گرفتن است.

که حقوق باالی فالکائو باعث نم یشود که او
بیش از دیگر بازیکنان بازی کند .او گفت« :به
همهی بازیکنان بازی م یرسد ،مهم نیست
که شما که هستید .اینکه چقدر پول ب رای
خرید فالکائو هزینه شده ،اهمیتی ندارد .ما
 29بازیکن داریم و باید راجع به  29بازیکن
صحبت کنیم و نه یک نفر».
فانخال ادامه داد« :پیش از بازی در بارهی
نحوهی چینش بازیکنان فکر کرده بودم .در
تمرینات بازیکنان را زیر نظر داشتم و ب رنامهی
بازی را چیده بودم .نم یتوان همیشه به
بازیکنان گران اهمیت داد .اگر یک بازیکن
جوان هی چگاه بازی نکند ،من مربی خوبی
نیستم».

تونی کروس ،خالقترین
بازیکن سال  2014دنیا



ت تغییرسیستم،
فانخال :عل 
اعتراضهواداران نبود

لوییس فانخال ،سرمربي منچستريونايتد
عنوان کرد که تغيير ترکيب تيمش مقابل
کویين پارک رنجرز به  4-4-2ب راي اعتراض
هواداران تيمش نبوده است .منچستریونایتد
بازی را با  3مدافع شروع کرد ،ولی پس از
تغییر تاکتیکی بود که موفق شد به گول
برسد .ولی فانخال معتقد است که نم یتواند
به همهی درخواستهای هواداران گوش کند.
او گفت« :نم یتوانم درخواست هواداران
را بررسی کنم؛ زی را یونایتد چیزی حدود
 600میلیون هوادار دارد و نم یتوان همه را
بررسی کرد .مراقب بازیکنان بودن ،ارتباط
داشتن با آنها و آنالیز کردن عملکردشان،
کار من است» .فانخال همچنین ادامه داد



مورینیو :هواداران چلسی
نباید به جرارد توهین کنند

خوزه مورينيو ،سرمربي چلسي عنوان کرد
که هواداران تيمش نبايد به استيون جرارد،
کاپيتان ليورپول توهين کنند .فصل گذشته
با اشتباه جرارد بود که دمبا با پا به توپ شد و
گولزنی کرد و عمال قهرمانی از دست لیورپول
رفت .پس از آن هواداران چلسی در ورزشگاه،
شعارهایی بر ضد جرارد م یخواندند .حال
مورینیو عنوان کرد که جرارد بازیکن بسیار
بزرگی است و نباید چنین شعارهایی علیه او
خوانده شوند.
او گفت« :جرارد بازیکنی تاریخی ب رای لیورپول
و لیگ برتر است .او حریفی است که همیشه
ستایشش کردم و ب رایش احترام قایل بودم.
شعاری هست که هواداران تیمم م یخوانند

و من آن را دوست ندارم .چند بار خواندنش
جالب و بامزه بود ،ولی ادامه داشتنش،
مخصوصا ب رای بازیکنی مثل او که شایستهی
احترام است ،فکر م یکنم کار جالبی نباشد».
مورینیو در بارهی پی شنهاد چلسی به
جرارد در سال  2005گفت« :من در رویای
خط هافبک ماکهلهله ،جرارد و لمپارد بودم.
ما با یک مثلث باز و بدون شماره  10بازی
م یکردیم .ماکا جل و مدافعین بازی م یکرد
و من و آقای اب راموویچ ،رویای چنین خط
هافبکی را داشتیم .همهی تالشمان را انجام
دادیم ،او در آستانهی پیوستن به چلسی بود،
ولی به نظرم تصمیمی که گرفت درست بود و
او همیشه اسطورهی لیورپول باقی م یماند».



کرایف :اینکه دوباره
توپ طال به رونالدو رسید ،مزخرف بود

یوهان کرایف با ناعادالنه دانستن پیروزی
کریستیانو رونالدو ب رای کسب مهمترین
جایزهی انف رادی دنیای فوتبال ،تأکید کرد
که گزینههای شایستهتر ب رای کسب توپ
طالی فیفا وجود داشتهاند .کرایف که خود
همچون رونالدو سه بار توپ طال را کسب
کرده است (سالهای  1973 ،1971و ،)1974
معتقد است که توپ طالی امسال باید به
بازیکنی داده م یشد که عالوه بر ارائهی
بازیهایی قابل قبول در ردهی فردی ،در جام
جهانی  2014هم عملکردی تحسی نب رانگیز
داشته است.
کرایف در ستون خود در نشریهی تلگراف
هالند نوشته است :در باالترین سطوح،
ترکیب کیفیت بازی فردی و موفقی تهای
تیمی است که اهمیت دارد .از همی نرو ،من
معتقدم ،اینکه ب رای دومین سال متوالی
توپ طال به بازیکنی رسید که بازیهای
خارقالعاده و کسب بی شترین جامها را در
کنار هم نداشت ،مزخرف بود.
کرایف در ادامه نوشته است :در سال ،2013
بایرن مونیخ هرچه جام بود کسب کرد؛ اما
باز هم این رونالدو بود که توپ طال را کسب
کرد؛ در حالی که این جایزه حق بازیکنی
مانند تونی کروس یا یکی دیگر از بازیکنان

واگذاری  20درصد سهام اتلتیکو
به میلیاردر چینی

بایرن مونیخ بود .در سال  ،2014کروس یک
بازیکن کلیدی بود و بار دیگر در تیمی که
جام جهانی را فتح کرد ،نقش پررنگی داشت؛
اما او حتا جزو سه نامزد نهایی توپ طال هم
نبود .رونالدو در جام جهانی کام ً
ال محو بود.
اسطورهی فوتبال هالند و بارسلونا ،مطلب
خود را اینگونه به پایان م یرساند :بیاید
واقعبین باشیم .من دیگر نم یتوانم این
جایزهی فیفا را یک افتخار جدی تلقی کنم.
رونالدوی  29ساله امسال در شرایطی
سومین توپ طالی دوران بازیگریاش را
کسب کرد که ب رای دریافت این توپ رقبایی
مانند مانویل نویر و لیونل مسی داشت.

از سوي کارشناسان و فوتبالنويسان سراسر دنيا ،توني
کروس به عنوان خالقترين فوتباليست سال  2014دنيا
شناخته شد .کروس که تابستان پارسال از بایرن به ریال
پیوست ،نقش مهمی در قهرمانی آلمان در جام جهانی ایفا
کرد و همراه با بایرن در فصل گذشته و ریال در فصل جدید،
موفقی تهای چشمگیری را بهدست آورده است.
کروس با  110امتیاز و تنها  2امتیاز باالتر از مسی ،این عنوان
را از آن خود کرد .در فهرست  10بازیکن خالق دنیا ،نام 7
بازیکن از اللیگا 2 ،بازیکن از لیگ برتر انگلستان و  1بازیکن
از بوندسلیگا به چشم م یخورد .سایر بازیکنان فهرست 10
نفره به شرح زیر اند :خامس رودریگز ،اینیستا ،نیمار ،مودریچ،
راکیتیچ ،هازارد ،یحیی توره ،شواین اشتایگر.

تهوز :شاید در یوونتوس بمانم

کارلوس تهوز ،مهاجم يوونتوس عنوان کرد که هنوز تصميمي
در بارهی آيندهاش نگرفته و احتمال ماندنش در يووه وجود
دارد .مهاجم  30ساله تا پایان  2016با قهرمان سری  Aقرارداد
دارد ،ولی بهتازگی عنوان کرده که قرارداد جدیدی با تیم امضا
نخواهد کرد و دوست دارد به آرجانتین بازگردد .با این حال،
او پس از پیروزی مقابل ورونا عنوان کرد که هیچچیز هنوز
مشخص نیست و احتمال ماندنش در تیم وجود دارد.
او گفت« :فکر بازگشت به خانه در سرم بوده است .نم یخواهم
به هواداران و مردم دروغ بگویم .ولی این تنها یک فکر است و
ممکن است دچار تغییر شود .یک سال از قراردادم باقی مانده و
با بازی کردن در اینجا احساس م یکنم در خانه هستم .سعی
م یکنم از این لحظات بهترین استفاده را ببرم» .تهوز در بارهی
پوگبا گفت« :پل هر روز من را شگفتزده م یکند ،حتا در
تمرینات .اینکه تا کجا پیش خواهد رفت ،به خودش بستگی
دارد ،ولی فکر م یکنم م یتواند بهتر از این شود».

تأثیر رونالدو بر
 59درصد گولهای ریال

ریال مادريد ب راي سي و چهارمين بار در تاريخ ،با کسب 45
امتياز از  18بازي ،قهرمان نيمفصل الليگا شد .با یک بازی
کمتر ،ریال یک امتیاز اختالف با بارسا و  4امتیاز اختالف با
هفته بعد باید بازی عقبافتادهی خود مقابل
اتلتیکو دارد و دو 
سویا را برگزار کند .رونالدو تا به اینجای کار با تأثیر در 59
درصد گولهای ریال مادرید ،از این حیث بهترین بازیکن بوده
است .او با  28گول ،آقای گول اللیگاست و با  9پاسگول،
در صدر جدول پاسگولدهندهها قرار دارد .پس از او ،بنزما
با  8پاسگول ،خامس و کروس با  7پاسگول و ایسکو با 5
پاسگول قرار دارند .همچنین رونالدو  28گول از  62گول ریال
مادرید را به ثمر رسانده که حدود  45درصد از گولهاست .پس
از او بیل با  9گول ،بنزما با  8گول و خامس با  6گول قرار
دارند .رونالدو بهطور میانگین 4.7 ،شوت بهسوی دروازه در هر
بازی دارد و همچنین به ازای هر  54.2دقیقه ،یک گول به ثمر
رسانده است.

واران :در ریال خوشحالم
و به جدایی فکر نمیکنم

مصدوميت په په در مقابل اتلتيکو ،اين فرصت
را نصيب رافایل واران کرد تا در مقابل ختافه از
ابتدا به ميدان برود .زوج واران و راموس در اين
بازي بسيار خوب عمل کردند و ریال بدون
گول خورده در اين بازي به برتري رسيد .واران
سال  2011از النس به ریال پیوست و بهتازگی
قراردادش را تا سال  2020تمدید کرده است .با
این وجود ،شایعات زیادی در مورد عالقهمندی
باشگاههایی نظیر بایرن و چلسی ب رای به
خدمت گرفتن او شنیده م یشود.
واران در پایان بازی با ختافه که به برتری 0-3
ریال انجامید ،به خب رنگاران گفت 100« :درصد
در آمادگی بهسر م یبرم و ب رای بازی با ختافه
نیز انگیزههای زیادی داشتم .درست است که
په په و راموس بی شتر از من بازی کردهاند؛
اما من همیشه آمادهام تا در صورت نیاز ،ب رای
ریال به میدان بروم و بهترین بازیها را به

نمایش بگذارم .یک سال است که دیگر از
ناحی هی زانو مشکلی ندارم و حاال م یتوانم هر
سه روز یکبار نیز بازی کنم».
واران در مورد برد ارزشمند مقابل ختافه گفت:
«نگران این بازی نبودیم .در نیمهی اول،
ختافه خیلی خوب دفاع کرد؛ اما نیمهی دوم
از آن ما بود.
ما از این بازی برد م یخواستیم و خوشحالم
که بنزما با حرکت خود باعث شد تا مقاومت
ختافه شکسته شود .پس از حذف شدن از
کوپا دل ری ،حاال هدف اصلی ما قهرمانی در
اللیگا و چمپیونزلیگ است».
مدافع  21سالهی ریال در مورد شایعات
جدای یاش در انتهای فصل گفت« :من در
ریال خوشحالم و  100درصد در اختیار تیم
هستم .با ریال تا سال  2020قرارداد دارم و به
جدایی فکر نم یکنم».



هانری :آرسنال به بازیکنی
مانند پاتریک ویرا نیاز دارد

تيري هانري ،مهاجم اسطورهاي باشگاه
آرسنال ،معتقد است که تيم فعلي توپچ يها
ب راي قهرماني در ليگ برتر به بازيکني در
اندازههاي پاتريک وي را يا گيلبرتو سيلوا نياز
دارد .از آخرین قهرمانی آرسنال در لیگ برتر
 11سال سپری شده و آنها در این فصل
هم امید چندانی به قهرمانی ندارند .آنها
با پیروزی در دیدار یکشنبه شب مقابل
منچسترسیتی ،جایگاهشان در رتب هی پنجم
را تثبیت کردند؛ اما هانری که به عنوان
کارشناس با شبکهی اسکای اسپورت
صحبت م یکرد ،اعالم کرد که شاگردان
ونگر فاقد یک رهبر مقتدر در درون زمین
هستند.

او گفت« :بلی ،آرسنال افت داشته است .به
نظر م یرسد آنها شبیه تیمی هستند که
تنها ب رای رسیدن به رتب هی چهارم تالش
م یکند .وقتی به آرسنال نگاه م یکنید،
فکر م یکنید که آنها باید ب رای قهرمانی
بجنگند .من اطمینان دارم آرسن ،هواداران و
هیئت مدیره بهدنبال اهداف بزرگتری است.
آنها خیلی با مدعیان فاصله ندارند؛ اما از
کمبود یک مهرهی کلیدی رنج م یبرند.
آنها به یک پاتریک وی را یا گیلبرتو سیلوا
نیاز دارند .آنها کاری م یکردند که تیمخوب
بازی کند .آنها از خط دفاعی محافظت
م یکردند .آیا آرسنال در حال حاضر چنین
بازیکنی دارد؟ فکر نم یکنم».



سیمئونه :نیمفصل دوم همیشه دشوارتر است

ديگو سيمئونه ،سرمربي اتلتيکو مادريد ،پس از
پيروزي  0-2تيمش مقابل گرانادا ،آردا توران،
ستارهی ترکتبار تيمش رامورد ستايش قرار
داد .آردا توران در این دیدار پاسگول دوم
تیمش را ب رای رائول گارسیا فراهم کرد و
سیمئونه معتقداست که این مل یپوش ترک،
بهموقع به کمک تیمش آمد.
او به خب رنگاران گفت« :رقابت در جدول بسیار
تنگاتنگ است .م یبینید که تیمهای سویا،
والنسیا و ویاریال هم ب رایرسیدن به رتب هی
سوم م یجنگند .ما باید با همین شور و شوق

و تالش به کارمان ادامه بدهیم .نیمفصل دوم
همیشه دشوارتر است؛ زی را تیمها متفاوت
بازی م یکنند .حریف ما از نظر دفاعی سازمان
یافته بود؛ اما بعد از گولمان در دقیقهی ،25
بهتر شدیم .مانژوکیچ و تورس بازیکنانی با
ویژگ یهای متفاوت هستند .من از نمایش
آنها راض یام.
در چنین زمانهایی است که متوجه م یشوید،
آردا چه بازیکن کلیدیای ب رای تیم است و
تیم چقدر به او نیاز دارد.استعداد او فوقالعاده
است».



آلبا :قدرتمان را دوباره بهدست آوردیم

يوردي آلبا ،مدافع بارسلونا معتقد است که
پس از پيروزي  0-4تيمش مقابل دپورتيوو
الکرونيا ،آنها دوباره قدرت خود را بهدست
آوردند .پس از هتتریک لیونل مسی و گول
به خودی مدافعین دپورتیوو ،بارسا موفق شد
 0-4حریف خود را شکست دهد و اختالف
امتیاز خود با ریال را به  1امتیاز برساند .آلبا
معتقد است که نتایج باالخره به نفع تیمش
رقم م یخورد و امیدوار است این روند ادامه
داشته باشد.
او گفت« :ما یک تناسب خوب بین نمایش

و عملکردمان ایجاد کردهایم و امیدواریم تا
پایان فصل همین روند ادامه داشته باشد .تیم
مقابل الچه و اتلتیکومادرید با قدرت بی شتری
ظاهر شد و دیروز هم مقابل دپورتیوو این
روند ادامه داشت .از ابتدای بازی تا پایان آن
با قدرت ظاهر شدیم و کیفیت باالیی از خود
نشان دادیم .بارسا روحی هی الزم ب رای کسب
هر جامی را دارد .قرعهی ما در کوپا دل ری
خیلی سخت است .کاش بازی برگشت در
خانهی ما بود ،ولی باز هم این نم یتواند به
عنوان بهانه ب رای حذفمان باشد».



پوگبا :بدون پیشرفت ،ارزشی ندارم

پل پوگبا ،هافبک يوونتوس مدعي شد که او
در صورتي که تالشش در تمرينات را ادامه
ندهد ،ارزشي نخواهد داشت .ستارهی فرانسوی
بهترین بازیکن زمین در پیروزی  0-4یووه
مقابل ورونا بود .مدیر ب رنامههای پوگبا پی شتر
اعالم کرده بود که او در آستانهی خروج از
باشگاه قرار دارد و ریال جدیتر از همیشه
پ یگیر خرید اوست .با این حال ،او عنوان کرد
که بدون تالش و پیشرفت ،او قیمتی نخواهد

داشت.
پوگبا گفت« :ارزش من  0میلیون یورو است.
من هیچ ارزشی نخواهم داشت مگر هر روز
در زمین تالش کنم .امیدوارم روزی توپ طال
را بهدست آورم ،ولی باید خیلی تالش کنم.
باید بی شتر و بی شتر تالش کنم .م یخواهم
به قهرمانهایی مثل پی رلو ،بوفون و کی هلینی
تبدیل شوم .م یخواهم بهترین باشم و باید
هر کاری ب رایش انجام دهم».
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برگزاری انتخابات پارلمانی
به تأخیر خواهد افتاد

اطالعات روز :مطابق قانون اساسی،
انتخابات پارلمانی باید به تاریخ دوم ثور سال

آینده برگزار شود؛ اما احمد یوسف نورستانی،
رییس کمیسیون مستقل انتخابات میگوید،

وزارت دفاع :حضور داعش
در کشور جنبهی تبلیغاتی دارد

اطالعات روز :عنایتاهلل نظری ،سرپرست
وزارت دفاع ملی دیروز در نشست استجوابی

مقامهای امنیتی در مجلس سنا گفت ،حضور
داعش در کشور جنبهی تبلیغاتی دارد؛ اما

Vol 760
به دلیل نبود بودجه ،به احتمال زیاد،
برگزاری این انتخابات چند ماه به تأخیر
میافتد .مشاور حقوقی اشرف غنی پیشتر
به تأخیر انداختن برگزاری این انتخابات را
غیرقانونی خوانده بود.
رییس کمیسیون مستقل انتخابات از
برگزاری همزمان انتخابات پارلمانی و
شوراهای ولسوالی خبر داده و میگوید،
تقویم این دو انتخابات در پایان هفتهی
روان یا هفتهی آینده اعالم میشود .او دیروز
به صدای امریکا گفته است که کمیسیون
انتخابات تصمیم گرفته تا انتخابات پارلمانی
و شوراهای ولسوالی را همزمان برگزار کند.
نورستانی گفته است که پس از اعالم تقویم
برگزاری انتخابات پارلمانی ،تاریخ برگزاری
این انتخابات مشخص میشود .به گفتهی
او ،در قسمت بودجهی برگزاری انتخابات
پارلمانی با تمویلکنندگان گفتوگو شده و
آنان در این زمینه وقت بیشتر خواستهاند:

تمویل کنندگان نمیتوانند به تاریخ دوم ثور
این پول را تهیه کنند.
نورستانی گفت که در حال حاضر کمیشنرها
روی تاریخ برگزاری انتخابات گفتوگو
دارند و به احتمال زیاد ،انتخابات پارلمانی و
شوراهای ولسوالی همزمان در ماه اسد یا ماه
سنبله سال آینده برگزار میشود .به گفتهی
او ،بیشتر کارمندان تخنیکی کمیسیون
انتخابات تأکید دارند ،این دو انتخابات در
ماه سنبله برگزار شود.
او در ادامه میگوید که مطابق قانون
اساسی ،دولت باید بودجهی برگزاری
انتخابات را آماده کند .به گفتهی نورستانی،
برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای
ولسوالی ،حدود  120تا  130میلیون دالر نیاز
است .او در مورد استخدام کارمندان گفته
است ،در انتخابات پارلمانی و شوراهای
ولسوالی ممکن حدود یک لک کارمند
استخدام شوند.

سرگروههای طالبان در شماری از والیتها
با این گروه بیعت کردهاند .او افزود که طالبان
صرف چه رههایشان را به گرو ه داعش
بدل کردهاند .در چند هفتهی اخیر گزارش
شده است که هزاران خانوادهی خارجی در
شماری از والیتهای کشور جابهجا شده و
خودشان را مربوط به گروه داعش خواندهاند.
بر اساس معلومات مقامهای محلی ،در بین
این خانوادهها زنان نیز حضور دارند و آنان
با زبانهای خارجی ،از جمله ازبکی صحبت
میکنند .اما سرپرست وزارت دفاع گفت که
طالبان از این طریق در تالش ایجاد ترس
و هراس در میان مردم هستند .مجلس سنا
دیروز سرپرستان وزارتهای دفاع و داخله
و معاون ریاست عمومی امنیت ملی را برای
پاسخگویی در مورد حضور گروه داعش و
افزایش ناامنیها در کشور فراخوانده بود.

عنایتاهلل نظری ،سرپرست وزارت دفاع
در پاسخ به سوالهای سناتوران ،انتقال
مسئولیتهای امنیتی ،توقف عملیات شبانه و
فرار تروریستان از پاکستان و جاگرفتن آنان در
افغانستان را از عوامل افزایش ناامنی خواند .او
افزود ،نهادهای امنیتی برای بهبود امنیت در
کشور عملیات سه ماههی زمستانی و بهاری
را زیر نام «فتح» طرحریزی کردهاند.
به گفتهی او ،با عملی شدن این برنامه،
وضعیت امنیتی در کشور تا حدی بهبود
مییابد .بهدنبال آن ،ایوب سالنگی ،معین
و سرپرست وزارت داخله گفت ،مشکالت
امنیتی وجود دارند؛ اما نیروهای امنیتی با
تلفات زیاد از کشور دفاع کردهاند .او نبود
شناسنامههای برقی و سیستم بایومتریک
را از مشکالت اصلی پولیس ملی در تعقیب
مجرمان عنوان کرد.
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رییس خدایداد در محکمهی
ابتدایی به اعدام محکوم شد

اطالعات روز :بر بنیاد خبرنامهی ارسالی ریاست امنیت ملی به روزنامهی اطالعات
روز ،رییس خدایداد و شش تن از همکارانش در دادگاه ابتدایی محاکمه شدند .بر اساس
این خبرنامه ،رییس خدایداد محکوم به اشد مجازات (اعدام) و یک تن از همکارانش به
 20سال حبس و  3تن دیگر هرکدام به  7 ،7سال حبس محکوم به مجازات شدهاند.
این محکم ه به تاریخ  24ماه روان بهطور سری برگزار شده است .ریاست امنیت ملی از
جریان این محکمه ویدیویی را نیز منشتر کرده و در آن یکی از دادستانها ،گذشتهی
جرمی رییس خدایدا د را ارائه میکند .این دادستان میگوید که رییس خدایداد رهبری
یک گروه بزرگ ،شامل افراد بیکار ،ولگرد و جنایتکار را بر دوش داشته است.
او در ادامه به یکی از جنایتهای خدایداد اشاره کرد و گفت که وی یک تاجر ملی را
اختطاف کرده و این اختطاف با زخمی شدن او توأم بوده است .رییس خدایداد در ماه
ت  ۳۶ساعتهی امنیت ملی از ناحیهی پنجم
سنبله سال جاری خورشیدی در یک عملیا 
شهر کابل بازداشت شد .از رییس خدایداد بهعنوان خطرناکترین و ماهرترین مجرم در
کشور یاد میشود.
او در صدها مورد اختطاف ،سرقت مسلحانه و قتلهای عمدی در کابل و شماری از
والیتهای کشور دست داشته است .رییس خدایداد رهبری چندین شبکهی ربایندگان را
در کابل و  32والیت کشور و همچنان برخی از کشورهای خارجی برعهده داشته است .او
پیش از بازداشت ،در کشورهای تاجکستان ،پاکستان و امارت متحدهی عربی نیز فعالیت
داشته است .خدایداد در لیست سیاه پولیس انترپول نیز قرار دارد.

